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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

�أداد �شاعر ًا ()3 – 3
يف مقال عن جتربة فايز خ�ضور (�صحيفة الوطن ال ُعمانية ،تاريخ / 10 / 18
ّ
� )2017أنّ املبدع ّ
واحلق �أنّ فايز خ�ضور ،لأ ّنه مبدع
"ن�سر يعي�ش ُعمر ن�سر ْين"،
احلق ٌ
ّ
بحق ،عا�ش ن�سر ًا ،وكتب كما يليق بن�سر على الرغم من �إح�سا�سه باخلراب الفادح
حوله ،بل بيبا�س الواقع وق�سوته كما يجهر بذلك غري عالمة لغوية لغري جمموعة من
جمموعاته ال�شعرية ،التي من بع�ض مفردات تلك العالمات :املقربة ،والرياح اخلر�ساء،
مما
واملقابر ،وغبار ال�شتاء ،واجلليد ،والأيام الرجيمة ،وح�صار ،والهالك ،و�سوى ذلك ّ
يحيل عليه غري قليل من العالمات اللغوية �أي�ض ًا لغري قليل من الن�صو�ص يف ّ
كل جمموعة،
دال على �أنّ ال�شاعر كان يعاند ذلك اخلراب واليبا�س بالكتابة ،كما كان مفعماً
وعلى نحو ّ
باليقني �أنّ "�آداد"� ،إله املطر والرعد يف امليثولوجيا ال�سورية ،ال بدّ �سيطهر هذا العامل
من رجيم القحط الذي يفرت�سه من غري جهة ،وم�ؤمن ًا ،ال مدرك ًا فح�سب كما ي�صف بطله
ن�ص "وينح�سر البحر عن الياب�سة" ،ب�أنّ "الغيوم التي مل تكن من دم الأر�ض  /لي�ست
يف ّ
�سوى عابره".
بالكتابة كان فايز خ�ضور يواجه القبح ،والظلم ،والقيم ال�سالبة للإن�سا ّ
ين يف
الإن�سان ،ومل يحن ر�أ�سه يوم ًا ،على الرغم من اخل�سارات واالنك�سارات والهزائم التي
ع�صفت ب�أحالمه ،لعا�صفة ي�أ�س ،بل ّ
ظل م�ؤمن ًا بقيامة احلياة �إىل احلياة� ،ش�أن "�آدون"
الذي ا�ستع�صى على الفناء .بها ،الكتابة ،قدّ م خ�ضور غري رهان على انت�صار ال�ضوء على
الظلمة ،واخلري على ال�ش ّر ،واجلمال على القبح ،مهما يكن من �أمر �أولئك الذين ي�شبهون
ربي" الذي هاجم "�أدون" و�أ�صابه بجرح بليغ ،وامتزج دمه بالعطر الذي
"اخلنزير ال ّ
الن�ص الذي غ ّنته
�سكبته "�أفروديت"ّ ،
ثم كانت من دمه �شقائق النعمان ،و�ش�أن ما قاله يف ّ
ال�سيدة فريوز له" ،ال يدوم اغرتابي" ،مهما يكن من �أمر "منازل ال�شتاء" .
ُ
اخلنزير الربي،
وعا�صفات �أحالمه
�أجل ،فايز خ�ضور ي�شبه "�آدون" ،د ُمه �شعره،
ُ
ُ
الدرا�سات الكثرية التي ُكتبت عن جتربته ،ف�أن�صفت هذه التجربة كما يليق
و�شقائ ُقه
ً
ً
بها �أحيانا ،واكتفت ب�سطوحها اخلارجية �أحيانا �أخرى�" .آدون" الإبداع الذي يت�أ ّبى
على املوت لأنّ هذا الإبداع ولدَ من رحم احلياة ويت�أ ّبد يف احلياة ،والذي ك ّلما نهل املرء
من نهره الذي مل ّ
أح�س بالظم�أ �إىل احلياة،
يتوقف عن الهدير مبعنى املعنى من احلياةّ � ،
ولكن لي�س �أيّ حياة ،بل تلك التي تعني الكرامة يف ّ
ي�صح فيها قول
كل �شيء ،والتي ّ
لظى ود ِع الذ ّ /ل ولو كان يف جنان اخللود".
املتنبي:
"فاطلب ال ِع َّز يف ً
ِ
وبعد ،فلنا ،يف احتاد الك ّتاب العرب� ،أن نباهي بقامة �شعرية عالية قدّ مت لالحتاد
عطاء نقدّ ره ،ونحفظه ،ونفخر ب�صاحبه ،م�س�ؤو ًال عن املخطوطات يف االحتاد ،و�أمين ًا
ّ
أدبي" ،ومنبع ًا ال ّ
باحلق
للحب ولل�شغف
يجف ّ
لتحرير "الأ�سبوع الأدبي" ،فـ"املوقف ال ّ
واخلري واجلمال .قامة مت ّكنت من مزاحمة الكبار منذ بدء �صداحها بنف�سها ،ومن حيازة
موقع خا�ص بها يف جتربة احلداثة ال�شعرية العربية .قامة فارعة يليق ب�صاحبها،
�شاعر ًا و�إن�سان ًا ،االحتفاء والتكرمي والتقدير ،امتثا ًال لقيم ّ
احلق واخلري واجلمال ،ال
ً
ا�ستجابة لأداء وظيفة �أو تقليد.
وبعدُ  ،و�أبد ًا� ،أي�ض ًا ،فيا �أبا �آداد ،و�أنت ترفل الآن بال�ساد�سة وال�سبعني ،كن بخري من
�أجلنا ،من �أجل ال�شعر ،من �أجل وطن ع�شقته ،و�أخل�صت له ،واخرتت االنحياز له حني
ا�ستذ�أبت عليه �ضاريات اجلهل والظلمة وال�شعارات الكذب ،وال�شعراء والأدباء والك ّتاب
والن ّقاد الكذب ،والإعالم الكذب ،وحني جيء على قمي�صه  /قم�صاننا بدم كذب ،ف�أكر َم
ال�ضوء واحل ّ��ق واحل ُّ��ب مثواه ،وردّدت اجلهات ن�شيدك الباهر عن ال�شهيد" :نادمني
ْ
ال�سامق الأخ�ض ْر .قالوا :الرثى ما ْ
العرزال
زال  /قرنف ًال �أحمر .وها هو
الأ�شبال  /يف
ِ
ْ
ْ
الت�سيال  /يعطي ولن
ينثال  /نبع ًا من الكوثر .مل ي�س�أ ِم
ق�ص ْر  .قلبي لكم
 /يُومي ملَن ّ
البال ُ /ح َّث ا ُ
خلطا �أك ْ
ْ
ي�ضجر .يا موقف ًا يف ْ
حب
رث .ف�صو ُته
الزلزال  /يا طاملا �أنذ ْرّ :
الوطن ق ّتال".
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ـــــــــــــــــــــ
لجــتــهــاد الت�سميم اأ حيل واأ�
اأ
طاءْبنتها بني ي والدمع مي عن �سبب على
ت ُ
ــــــــــــــــــــــــــطـــعـــةً ــــــرقــدِ مــا
في�س
�سون ؟ �س حدثتنَا
وا
ـــــــــــــدّ ِد
بنتها ح�سولها
ماتها ،
خــــــتِ الزّ
ُ با لأملْ ا
من
ـ
باجلد وبالإرادة و �سنع امل�ست لأمان
ل
هر
ــن
ا
ـ
بعنايةٍ  ،يا مي
مـــــن
 ،التي
وا
سوؤال
ق�س
ــم
عدم
لأمن وا
تعرف املللْ يعلو
�
ـ ما بكِ
ـــتـــهُ عـ
البيئةِ
كـــبـــدي
حيط
ي ُ
طرب واأُن�سدِ
اخلطاأ  ...حني له ال�سعاب واأ ينعم با
حلت الأم يف حزينة ل الريا�سيات  :اأمي
ع�ستَ
بحث عن
ــــــــــــــــن
مكانٍ ُ
فــــــ
اأ ُ
ستمر يف ما تطم
طني لكي
حرّ ًا �سعيد ًا يا ا اأ
يف كلِّ
فــرقــــــــــــــــ
ـ
أبيفاأعلمتها اأنها يف امتحان �سبق كالمها ح�سل
ــــــــــــ ِ
ـداك
اأن ن� حتققني
و
ــــــــــــــــدِ
كي اأ
جودةٌ
التامة
كوجهِ
يــــومـ
عيب
اأذنتها
..
جتد
والدمع ي فقط
عنهَا بيئةُ مو
كوكب المة
فا�ست
اأنت ا
ال ِ
ـــي ....
اإمنــا ال واملثابرة والنجاح � ـســوف
ـ ال
من اأمِّها  ،جتد ما
تهاد
حتيا لهوى  ..اأنت الع قالت يا�سمني عالمة حان .
فوق
نزاح
وغـــــدي
بـاأنــهــا
لعلها
�سمعتهُ
املنى
ينق�سني ربــع يف المت الهم قد ا درها والجتقني قمم الت اأمــهــا
لنا ..
بنا.
البيت
ـ
ِفهَا ما
التامة
حتيا
يا�سمني
من
�س
ــــــــــــ
لنا
وتر
كــان
جبال
.
خــارج
ك
ْ
مل َي
الطالبةَ
•عل
وعـــدت
ريتها اإىل حبيبتي
على العالمة وكاأن
(  ) 1ــــــــــــــــــــــــ
قليال
ً
�سغ
،
لتم�سي
ال
جارتَها هبةَ  ،باأنَّها
و�س ع�ساف
تنهدت الأم سمت الأم قالت لها  :خطئ
.
دجى :
خر ْتهَا
تفها و عيبا اأن ن
بها� ..
بحث عنه لتقتْ
الظالم
 ،واأ
عن قل بتت على ك لي�س
ت يف الطريقِ ا إعداديةِ
حيث كان
زين ،
يف بيتكِ
رحلةِ ال
ُ
بحنان ور ول حت
البيئةُ
 « :ما
اإىل
•ح�سان
تياأ�سي
امل�سروقةِ ويقولون
يف امل نِ البِيئَةِ َ .قَ التْ :
اجلودي
ل
بحث عَ هبةُ  ،و
ُ
ي�سة زئون به ،
ت ابت�سمتْ
فهو ل
خور ًا بالر ي�سته
مل َاأرَهَ ا ؟ الثيابِ ،
ْ
مــــا ا
متباهي ًا ف َ�سحكون و رائد !».
حولكِ  – .يف َبيتي  ،و لطعا ِم و
�ســي�سعها  ،لأنها
أ�ـْـــســــ ُلــــهـ
ي
،
ـــا الــــغــــ
كيف تكونُ ِ والهواءِ وا فيها.
�سـلَ النِّ�س ُرمعني  ،واإذ بهم ًا بدل الط وفـك َر اأينتكها يف فمهِ دتها اإىل
و ـ َ
يــــومُ يف
اإ ّ
در�س َ
ري�س
املاءِ
ً،
و
ني اأرهَ ا ؟
ّ�سر اإعا
ل بـــخـ
ا َّ
سدقاوؤ ِه ُجم َتبحت ت�سطا ُد ي�سةَ جانبـاي�ستطيع اأن ي ر الن ُ
ـ اإ َّنهَا يف الكتبِ التي ت  ،ومل
تدت
لـــ�ـــســـمـــاءْ �• ،
ــــــــــــــــــار
طويلِ قر َ
ُ املــــــــاءِ
لأ�سجا ُر ار عذب اأ� ؟!! اأاأ�س وو�س َع الر اأ�ســهِ ول
حتى يف
يف كلِّ هذا عميقًا .
سالح هواري
ري
يف الـــ
تفك ِ
سرور ًا .
هذا
و
النّ�س ُر
مــــا بـــا
ُ
�سرا َء  ،وا �سجا ِر اأ
فوق ر
كيف تكونُ ذي َنفَ�سً ا
ل
ـ
ـبِــــح
ـ
منها
ــه
بـما
ـ
ـــا
وبعد
ــا
ر
َ
َ�
دم
ْ ؟
هبةُ
وخر َج
�سعر
فوق الأ
ارديني
خ
َخ
حَ ـزِنَ أن َي�سعها �سيد ،
الــــ ُّنــــ
ـ
كعادتهِ يغر ُ مل تعدْ َت وكاأنـها
ا
اهداأي  ،و ُ ما طلبتهُ رئتيكِ
على ال
ر�س حلة تغر ُد
ا
جــــوم يف
ُ
•مها م
تـ
دخــلَ
تاأثر ًة
ـ
ها
آه
ري
أنا دكتور
ي�ستطيع قدرته
واكت�سَ تِ الأ الع�ساف ُ
الـــ َفـــــــــــــ
ــغـــيـ ُ
ــب مـ
جلميلِ  ،فرا م حتى اأنـ َّ تعلقُ م
فعلتْ مي�سونُ الــذي
ٌ  ،ا�سمي
 ...خمابئِها � ،ستعرقل
ــ�ـــســـاءْ ،
ئِه
وانرتِ
ِيئَةِ .
ــنـــذُ َمــــطْ
وَا َء
اهتما ٍ فعها لأن
را
عدنانْ
ًة
!!
نزعَ ها
نلتُ ا
ال ّربي ُع بِبها لوان ،
ــــلــــعِ
�ساحِ بها  .ن�سر اإىل الطّ ائ ِ اأمِها بكلِّ مـما د
كانت �سعيدتظه ُر مــن وانِـها .
ـ اإنَّ الـ َهـ زْ ءٌ مِن اْلبنَفَ�س البِيئَةَ أنَّ املَا َء
م�سهو ٌر
بعد اأن
ك�سة الأ
لأولَ يف
طب ا اأطلَّ
الــنــــــــــــــ
وكــــ َ
جِ
ا
ُ
انات
الق�سةِ
اإىل
يف ِّ
يــــف َت
�سفو ِر
البهجة باأل عليها
ابـها املزر
ــــَّــهــا ْر ؟
جامعتــــي
منهمَا  ،هُ َو ِي اأَنني َاأ َت علِينَهُ  .كماتاأكلينَهُ ،
حتى احليو ُوال�سناجبُ
رج َع ال م تُ �سغي أحداثَ
لأ�سنانْ
راأ�س الع
ـــعْ ـــلـــو ال
ُاأمُّها
ولذا
لنعلم
عي�س ا
كانت �سا ُ ت ُ
ـــــطَّ ـــــري
رحةً تن�س ُر دخلتْ
نــاك ،
ـ هَ ذا َي ْعن مَا كُ نْتِ َت ْف َ الذي
جمي ًال ،
ق�سةَ ،
َو َتـ
فاأنا دومـــ ًا ثي حلان .
اأنا
ي�سةَ اإىل
وكاأنـها
ه حني
ُ يف الـــــ
لطعا َم
م  ،هَ ذَ ا
نتاب ُع ال
ــــ ُ
فر الأ
كْـــــر ا
دكتو ٌر ،
عيدَ الر
ولـها ،
حــانْ كان كلُّ �سيءٍ تقفزُ هنا وهـ اإىل زهر ٍة  ،ف بـما ترا ُ
وا
َهـــــواءْ ؟
وفوق
عْ
دعينا
يف ِّ
لأ�ــــســــجـ
طب ا
جمي ًال
ريري
ـ َن َ تَ�سْ َربِينَهُ ِبيئَةِ .
ح نف�سها  :له اأن ُي
من زهر ٍة �سـعيد ًة
 ،ولكن
لأ�سنانْ
ـــا ُر وال ـ ِّثـ
ت�ساأل
حتتَ �سَ
اأ�ـــسـ
نافذتـها
كيف
قا�سي ًا معه
فــالأرانــبُ تنقلُ
هـــــــــــــــــــــ
الَّذِ ي من ُم َك ِونَاتِ ال ُر َ ْ
ـمـــــــــــــــ
ً منا �سـيئ ًا طيع اأن
ولكن
ــئـــلـــةٌ كـ
•••
ر املُ ْنتَ�سِ
لفرا ُ
ـــــــــــــذي
ـــــــــــا ْر؟
ال
�سات ت تنظ ُر من
لكون ،
ياأتيني
هما
كان
ـ
ــالـــقـــمـ
بَا َ
اأعطى كـالنظرِ ،وت�ست عن هذه
ا
زهــــــــــــو
بيعة !
موجوع ًا
وا كانت �سا ُم
ــرِ املُــ�ــسـ
بق�سوة ؟» � « :سحيح جلميلُ  .اللّـــهَ قد
ـ هل ال ُغ ِيئَةِ
ُر الـــــ�ـ ّ
ي كُ لُّ مَا يف يوانَاتٍ
تــــــــــــــــــــ
من�سو ْر
الط
َتـــ�ـــسـ
ـــــــــــــــــــــ
�سني الل يعد لـي
وثاقبُ
قالت الأم �سفو ُر ا
فاأعا
ــــســـــامْ
كتبي  ،مِنْ الب ِبيئَةُ هِ َ اتاتٍ وَحَ
ـــــــــوزّعُ
ْ ــطَ ـــعُ يف
ِها اإىل
اإنَّ
اليوم  .ظري ما اأجمل نزهةٍ ؟»
ــــــــ ــــاءْ ،
ي�سكو اأ َ
 .فال
مل ا
جلُــــه  ،و
الأنــــغـــــ
رٍ َو َن َب
الـــ َعـــ ْقـ
مع ابنت
م
تُــ
قائلةً � :سـعيدة
ت� َ
سرف الع  « :يا اأخي واأنــت قويٌ حبي لقد عوكانـها  ،ولـم  ،واإذا
ــلِ
ل�ســنِّ
يف
اأطمئ
ال
حيحٌ
ن
ا
ان
ـــــــــــــــــــــ
جَ
َ�سَ
ُــه
اإليها
�س و
راك
ــ�ــــســـــــــــــ
َ :لكِنَّ
اأ�ــسـ
يا اأمي  ،اأن نَذهبَ يا ماما  .وانطلقتْ
ملنخو ْر
ـ �سَ َاءٍ َو أَا ْر ٍ
ـــــــــــــامْ
ة  ،كيفقالَ الع�سفو ُر كلي جميلٌ  ،نظر يا �سا أتْ تنمو م نظرت حتى ل
ـــــذي َيــحَ ـــ
ـــــــــــــــــــــ
فيغاد ُر
م قَ التْ
ـيءُ كـــالـــ
ـ اأ�سام  :اأجل «ما راأيك ب اأجلَ ،حت سطائ َر
�سجر ٍ
مِنْ �سَ م
ـــــــــــا ْر.
�سَ
ري
سماء ِ ...ا وها قد بدا رين كلما ال�سّ غ ِ
ـئــلــةٌ جـ
ةً  ،ثُ َّ
يف
مرتاحــ ًا
نّـــجــــــــــ
فر ٍح  :حللوى وال�
!.
حتت ظلِّ
تـــــعـــــانـ
تتذك
ـمــيـــــــــــــ
�سفو ِر
،فـاأنا ال�
قالت الأ ُّم � :سيحةَ
وَ
م�ســـرو ْر
َوبَ�سَ رٍ  .ي�سونُ ُبرْهَ مِنَ اْلبِيئَةِ وال َق َم ُر
ـــــــــــــــــومْ
ــــقُ الأنـ
حب
عينيهِ ٌّ
وميز ًا عاليــ َا يف خرى مثلها يتك حتى ديقي ال ُع
ـلــةٌ خــــ
وابنتها
ــ
ع�س ا
ـ
ودع ً
ا
ـ�
ـ
ف ـ ْهــمـــــــــ
لي�ستْ
ـ
َ
ـس
م
م
ــ
ـ
واأمانْ
ـ
ــ�ـــســـــــــــــ
ــ
�س
ُ
َ
�سا
ـ
مُـ
�سكَتتْ
املا َء وب
ترتف َع
ل�ست الأم حولها .
اأ
تـــــ
ب
راءْ ،
اأ َُظنُّ ،
من �س
 :ال�سَّ ْم ُ ِّث ُر ِيف
اأطلقتْ
ـــــــهــا
ـــــــــــــــــــــــ
ي�سةَ وارتف َع و با
ي�ســةِ بري�سةٍ ها وزيّن بـها هديةٌ
عهَا تُ وؤ
َا
الأ ُّم
فيه  ،ج لوان التي
نـــــامُ قُــــــ
 :لقد
ـــــــــــــــام
�ــســيـ ِ
•••
ـكْــ�ــس ُ
بنف�سِ ـهِ
الر
ال�سَّ ْم َ
�س كَ م هبةُ  ،وَقَ التْ  ،جَ مِي ُ
جَ هزتِ
ها
ذْ
عندي م
در� ُ
بكلِّ ما هية الأ
ـــــرْ بَ الـــ�ـ ّــس
ــف الأ�ــــ
واأردفــت معي ؟ الر اجةً بـها ُ ،خعنها  ،فقل اإنـ َّيكرهُ ك «  .ري  ،وحَ ـملَ را�س
التابُ
لـــتـــنـ
قالت �سام
وجودٌ خ ُري
َ�سحِ كَتْ َّار َو ُّ
ـــــــــس احلــــ�
ـســـــرا ْر.
ـــمــــــــــــــــ
ـ
ســتانٍ قريبٍستان رائع ًا
ـ
رِحَ ــةً
د
الزا
أم
ـــ
ـــ
وهو
ـ
َ
ـــ
ل
ـ
ح
غ
ــ�
ـ
ا
ــ�ـــســــــــــــ
ا�ست
ف
حتني
واءْ
نظّ
ســــاب
ر
ُ
اأحدٌ
ــس
ِ
ن
قالت
رقتها �سفو َر ال�سّ لقد طا َر
ْ
ب�
َفـ
الطّ يو َ
َوا ُء وَال
ْ
رِ ،فهيا
َ!
ينيها �سار
لب ِ
يا�س
َا.
َنفْ�سِ هَا  ،لَى ما
�ســاألك اأنك �سَ
ـــــــرَ الأحـــــ
ف اأ�سنانكَ
الع
وَاله
لـــلـــ ُّنـــهـــى
كان الب� م تراقبُ جملَ الطيور العظيم  ،الطيو
وا ْل ـ ِف ـ
 ،نعم
الأ�سنانِ
تَت َاأ َّث ُر ِبه وْلَ
تُــــــنــــ
هِ بةَ عَ
فراأت ع
ــــــــــــــــــــ
خلالق كايةً عن
�سا ُ
ْيــزيــــــــــ
ما اأ
يعلم اأحدٌ ّ�س ُر �سديقَهالكبريين
غـــــــذاءْ .
بالفر�سـا ْة
رعت اإىل
ــادي يـ
البِيئَةِ َو مي�سون حَ ـــ �سَ َكرَتْ
ــــــــــالمْ
ـــــــــــــــــــــ
ال�سفراءْ
ابنتها
و�سارتظري يا اأمي بحانَ ا منـه ح
لتظلَّ
هناك
ــا�ـــســـــــــــــ
�ســك َر النبجناحيهِ
ـــ
ـ
ــــاءُ مــن
هتما ٍم :..
ـــ
ـ
ـ
دارَتْ
.
ب
ـــ
ـب
ـ
اإىل
ـ
ـ
ـــ
وعرفتْ .ومات  ،واأ�س ُتاكَ ِم
ـ
�سُ
جـمالٍ
ــال
لك
ـــ
لآلئها
بنتي
ـ
ـعُ
ـ
ان
ــ
ا
كان
ـــ
ِع
ظرت
�سرو ٍر .
بي
ق�سةِ ؟
ـ
لأ َف
روي
ـــــــــ
الغبا ِر امل
يــــا�ـ ُـــس ـ
ا
ةو
سفور
،
لونة ،
با �سمعتْ من معل
ــــكــــا ْر.
ــــــــــــــاآمْ
�ســـــــــاءْ
ـــلْـــمِ يــنــمــو
ــــعْ ـــلــــةَ الـ
ن�ستُ با والأ�سكالِ ي�سةً م
ـ اأجل يالك كتاب ًا �ســاأ مّي بكلِّ فلةُ تُ ِ
الع� اللّــهُ من قو ٍ الكتابَ ون الق�سةِ  .م بـهذه ال كثري ًا .
منَ
ــ�ـّــســـــــــــــ
اأ
اأ�سه ر
الــقــمــح
م �سـا ٍم
هبه
أحداثَ اأيك يا �سا ُ حببتُها
قدمته لها ظف غرفتها لأثاث !!.
أح ُ
تُـــــ� َ
بـــال
�سرت �سام  :طبعا يا كايةَ والطّ تلفة الألــوانِ فوق ر
ــــــــــــــــــــــــ
عليه اأن
نف�سهِ َ ،و غلقتْ اأ ُّ
ُ ا
يف الـــ� َّـــسـ
ـــــســـــمِّ
لقد اأ
ا
ـــعِـــلْـــمِ
يحمل
احل
لتن
ــــــــــالمْ
وفوقَ ا
عي�س وؤالِ  :ما ر يا اأمي
ت
ـــــدُ اجلِ ــــ
ــحـــراءْ
نَــــــرْ وي
واثق ًا ب
قالت لأ ُّم تروي بالطيو ٍر املُخلألوانِ ،
عن غريِه فخملوق .
البيتِ �سري ِر ،
اأكاأنها ماتزالبنتها بال�س
رائعةٌ
و ُتـ
.
ــــــــــــــــــــــــــ
احلـــــــــــــ
ا
جمل ا
ليئة
حتتَ ال
ق�سةٌ
ــ ْنـــ ِعـــــــــ
�سجر ٍة � ،سعيد ًا واحتامهِقرب و
ن�سانٍ ما ُمييّزه �ســب كل فـالر�سا
والــــعـ
درت ا
ــــقــلَ بـــا َ
بداأتِ ديقة م ملونٌ بـاأ
ـــــــــــــراحْ
ــــــــــــــــــــ
فبا
لأنْـــهـــا ْر
�سا ُم  :اإنّـها يا ابنتي ؟» كلِّ اإ اأعلم با ينا بنيتي
اإىل حمبتهِ وقف بال
ــلْــــمُ كـــــونٌ
يف ح ميلٌ جد ًا
فوق غُ �سنِ
ــــــــــ�ـ ُــس
وا�
ـ
لدى
.
ـس
جابت
ح�سنتِ يا ُ
ـ
منها
ــ
ـ
ر
ر
ــ
ا
هــــــــذي
ِ
ـ
طيو
ف
ــ
طيو
َ
ـ
ل
والل
بنية ،
قنت اأن
اأ
تعلمتِ
ـــــــعُ ا
أرواحْ
والـــع
هــــــــــــــــــــ
،
لـها  :اأ
طائ ٌر جـعن باقي ال لطائ ُر يغر ُد كان يدفع ال قوي ال
 ،وما
ـــــــــــــــــــــ
ـ وماذا �سام  :لقد اأي �سبحانهُ لـهُوهـم�سَ ت
حلجم
لأرجــــــــاءْ .
َا
تـ ُميّز ُه
األوانهُ
ـــلـــمُ لــ ُ
تـــــد
يــ�ــس لــــهُ
ــي الــ ّ
وقف  ،وهذا ما كبري ا
يبدو
قالت ق�سم اللـهُ ابنتَها
عـــــو اإىل
اأ�ــســـــــــ
ـــ�ـــــســـــاآمْ
وذات يوم بـري�ستهِ
آه ن�سر
نـــ
ع  ،ما اأجملَ فلوين
�سمت
ــــــــــــــــــــــ
اإذا را
الـــــــــــــ
اأما اأنا
بَديـ ٍ
ير�سى بـما الأ ُّم و
خـــو�ـــســـهُ لــ
غري َمغرو ٍر كذلك
ــــــــــوا ْر.
ــــــــــــــــــــ
عُ �سفو ٍر تنهد ًا :
ينما هو
حـركةٍ
نــبــلــ َغ الــــــ
ــوئـــامْ
ابت�سـمَتِ عادة .
يالـهُ من ردف م
وب
بــــا
وب
ـــــــــــــــــــــ
�ســر ال�س
ــه ثم اأ
نف�سِ ه :
ِّ
ـــــــــــــــ ـ َع ـ
ال ُع�سفو ِر  ،الع�سفور هو ُّ
حلــــب وا ّل
ـ
ــت
،
ـ
الءْ
ــف
ـ
يف
أ�سَ
ا
منه
ر
ــك
إن كان
ـ
م على
ر
تُ ـزيّنُ
ِ
اآبهٍ ا
ــري وال
وهج َ
قالَ النّ�س ُ ّي
عالي ًا غري
يائـه ،
إ�ـــســـــــــــــ
الري�سةَ الت مثله .
عل
ــــــــــرا ْر.
كنت
اأرو َع ً،،،اآه لـو النّ�س ُر من هِ وارتف َع فمه .
ا
من راأ�سِ ي�سةُ يف
كئيب
َ
هبـطالري�سةَ
ًا والر
وفجاأ ًة
بعيد
َ
نتف وحلقُ
خـاطفةٍ اأم ل ،
قد تاأمل
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الإعالم المقاوم
في مواجهة ت�ضليل قوى الإمبريالية ال�صهيونية

•نبيل فوزات نوفل
املتابع لو�سائل الإعالم التي تهيمن عليها القوى التلمودية ال�صهيونية عد�سات الكامريات ومنها �صورة ر�ضيع يجثوا فوق جثة امر�أة  ،وتزامن الك�شف
الر�أ�سمالية العاملية ال تعوزه الفطنة ليكت�شف ال�سموم التي تبثها لتخريب عن ب�شاعة النظام الدموي الذي قتل �أبناءه يف يوم عظيم! ففجعت تلك ال�صورة
العقول لأبناء الب�شرية عامة ولأبناء �أمتنا العربية خا�صة من خالل العامل  .وات�ضح فيما بعد �أن تلك اجلثث مت انت�شالها لأ�شخا�ص ماتوا ودفنوا يف
بع�ض املحطات التلفزيونية (احلرة) واجلزيرة ،والعربية و(�إذاعة �سوا) مقربة الفقراء والر�ضيع هو �ضحية مر�ض �سوء التغذية واملر�أة التي كان يرقد
والكثري من املحطات الناطقة بالعربية واملح�سوبة على الإعالم العربي ،فوقها لي�ست والدته و�إمنا جثة امر�أة توفيت بت�شمع الكبد قبل ب�ضعة �أ�سابيع .
بالإ�ضافة �إىل قنوات �أخ��رى تعمل وتهدف �إىل ن�شر ثقافة اال�ستالب
�أو الإبادة اجلماعية الوهمية للكو�سوفيني الألبان ( )500،000التي �س ّوغت
وتدمري العقل العربي ،و�إلهائه بالرق�ص والغناء الرخي�ص حيث تتحول تدخل الناتو يف ح��رب كو�سوفو  .وق�صة (الفتاة املثلية الدم�شقية) �أمينة
هذه الف�ضائيات �إىل املتعة واجلن�س فقط  ،وه��ذه القنوات لي�ست �أق��ل �سوء ًا عبداهلل املعار�ضة ال�سورية التي تابع ما تكتبه يف مدونتها لعدة �أ�شهر الآالف من
من اجلزيرة والعربية و�شبيهاتهما من قنوات التحري�ض والفتنة التي تعزف الأ�شخا�ص عرب العامل وخ�ص�صت لها ال�سي �إن �إن والغارديان ريبورتاجات دون �أن
على وتر الطائفية والعرقية والعن�صرية  ،معتمدة على امل�ستوطنات الفكرية تلتقي بها ويف حزيران عام  2011ات�ضح �أن �أمينة ال وجود لها بل اختلقت ق�صتها
وال�سيا�سية واالقت�صادية والدينية يف الوطن العربي وت�ساهم بع�ض �شركات ومدونتها من قبل توم مك�سرت� ،أمريكي يف �أ�سكتلندا .
الإنتاج التلفزيوين العربي ،وقنوات البث الف�ضائية يف ن�شر ثقافة اال�ستالب من
و�أكاذيب �أخرى مثل �أكذوبة �سالح التدمري ال�شامل الوهمية يف العراق والتي
خالل ت�سويقها �أفكار �أو برامج ترفيهية �أمريكية وغربية ،بل �إن بع�ضها ح ّول كانت الواجهة لغزو العراق وتدمري بنيته التحتية وحتطيم جي�شه وم�ؤ�س�ساته
ال�شا�شة �إىل» نواد ليلية « بهدف ت�سويق الثقافة الرخي�صة .وما هي يف الواقع التعليمية وقتل علمائه و�سرقت �آثاره  ،والتي �شهدنا ان�سحاب قوات االحتالل
�إال م�ستوطنات تخريبية تعيث ف�ساد ًا وتفرقة وتق�سيم ًا يف �صفوف الأمة لتبقى الأمريكي مهزومة ذليلة بعد �أن خلفت وراءه��ا با�سم الدميقراطية وحقوق
�ضعيفة مهي�ضة اجلانح .
الإن�سان �أك�ثر من 4500قتيل من جنودها وع�شرات
العدوان
أثناء
�
وانك�شفت
تعرت
هذه املحطات ،التي
الآالف من اجلرحى من قواتها وخ�سائر مالية تتجاوز
ال�صهيوين الأمريكي على كل من العراق وليبيا و�سورية
بثالثة تريليونات من الدوالرات و�أكرث من مليون ون�صف
ولبنان وما جرى من �أحداث يف تون�س وم�صر وغريها،
�شهيد من العراقيني و�أربعة ماليني مهاجر ومئات الآالف
حيث باتت ق�صة التغطية التلفزيونية ون�شر التقارير
من املعوقني! و�أكاذيب ا�ستخدام اجلي�ش العربي ال�سوري
�إننا يف ع�صر �أ�صبح فيه
املزيفة للأو�ضاع يف هذه الدول تطرح م�شكالت تتعلق
للأ�سلحة الكيماوية ،و�أن الدولة تقتل ال�شعب وغري ذلك.
ب���أخ�لاق��ي��ات مهنة ال�صحافة والكثري م��ن املنظمات للإعالم وو�سائل االت�صال
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل حملة ال��ك��ذب ال��دائ��م��ة التي
الدولية.
الدور الهام يف املعركة الدائرة يتم ت�سويقها بالطرق املختلفة والتي تركز على �:إن
caبتاريخ
.
MonairLisation
موقع
ن�شر
ولقد
الإ�سرائيليني �شعب غري مقاتل و هم م�ست�ضعفو ال�شرق
ً
املتاجرين
(اح���ذروا
بعنوان
ال
مقا
2011/11/8
بني قوى اخلري وقوى ال�شر .الأو�سط القادرون على الن�صر يف وجه معوقات هائلة،
ب��الأوط��ان) بقلم:بيل فان اوك��ن ،بني فيه التحري�ض
بذكائهم و�شجاعتهم ومثابرتهم ،و �إن هناك �إمكانية �أن
وال��ك��ذب ال��ذي مار�سته الأمم املتحدة وحلف الناتو
ي�أتي �إىل ال�سلطة يف الكيان ال�صهيوين من يحل ال�صراع
وو�سائل الإعالم خلداع ال�شعب الليبي ون�شر الأكاذيب
العربي ال�صهيوين (ح ًال عاد ًال و�شام ًال) ،و�أن ال�سالم لن
املزيفة عنه و�صو ًال لتدمري ليبيا ونهب ثرواتها .وقال:
َّ
يتخل الفل�سطينيون عن حق العودة ،و�إن ما
يعم ما مل
“عندما راح الغرب يدفع برياح التغيري والربيع العربي الكاذب وينفخ ويحر�ض
ي�سمى الت�سوية القادمة متعلقة بالفل�سطينيني املقيمني حتت االحتالل فقط،
على قيام التظاهرات يف �أكرث من دولة عربية جاء دور ه�ؤالء املتعاونني من خالل
و�ضرورة التخلي عن ال�سمة احلقوقية امل�شروعة حلق العودة ،واالكتفاء بالن�ضال
املناداة بفكرة التدخل اخلارجي ك�سبيل وحيد لإنقاذ حياة الأبرياء املدنيني
املطلبي وعدّ عودة الالجئني �إىل وطنهم فل�سطني مطلب ًا ولي�س حق ًا م�شروع ًا! ،
�أمام الدمار والقتل”.
وال تعوز املرء النباهة ليت�أكد له ت�آمرهم وخيانتهم عندما يعلم �أن برنارد واتخاذ �شعار ال�سالم خيار �إ�سرتاتيجي للعرب فقط ،ك�أداة للمواجهة و�إ�سقاط كل
هرني ليفي مهند�س ما ي�سمى الثورات العربية  ،قد بعث بر�سالة �إىل جمل�س اخليارات الأخرى وخا�صة الع�سكرية،والتخلي عن نهج املقاومة ،وتقزمي ال�صراع
الأمن مطالب ًا باتخاذ قرار حا�سم ب�ش�أن �سورية ومت توقيع الر�سالة �إ�ضافة لليفي العربي ال�صهيوين ،و�إعطائه ال�صفة القطرية ،وا�ستخدام م�صطلحات القطرية
من قبل �سلمان ر�شدي والإ�سرائيلي عامو�س عوز وذلك لنجدة ال�سوريني ؟!وق�صة يف التعاطي مع م�س�ألة هذا ال�صراع بو�صفه على حد زعمهم نزاع ًا فل�سطيني ًا
الربيع العربي  ،وت�صويره على �أنه انتفا�ضة �شعبية عفوية� ،إنها مهزلة التاريخ �إ�سرائيلي ًا على ب�ضع كيلو مرتات من الأر�ض ،و ابتزاز روح الدميقراطية احل�ضارية
�أن ي�صبح القتلة امل�أجورون ثوار ًا!  .ويف تاريخ اال�ستعمار القدمي واحلديث الكثري يف الوطن العربي ،وذلك من خالل فر�ض منط معني من الدميقراطية ال�شكلية
من الأكاذيب التي مار�سها وتبني الحق ًا كذبها وعدم وجودها بالأ�سا�س والتي �أدت امل�صدرة على ظهور الدبابات وال�صواريخ والعمالء كما حدث يف العراق •••،و
�إرها�ص �أي نظام حكم عربي متم�سك مبعايري وطنية� ،أخالقية ح�ضارية عربية
�إىل قتل مئات الآالف من النا�س ونذكر على �سبيل املثال ال احل�صر بع�ضها:
ففي تون�س ،مت ف�ضح رمز (ثورة اليا�سمني) �سريع ًا بعد �شهور قليلة هذا الرمز ب�شتى ال�ضغوطات ال�سيا�سية والعقوبات االقت�صادية والعزل الدويل ،والتهديد
وهو حممد البوعزيزي الذي قدموه على �أنه جامعي عاطل عن العمل ،يعمل بائع ًا الع�سكري ،وا�صطناع وتوظيف �أنظمة عربية ب�أ�شكال هجينة �شتى ،وذلك من
متجو ًال� ،أ�شعل الثورة يف تون�س �إثر �إ�ضرامه النار وت�ضحيته بنف�سه �أمام مركز خالل �شراء �ضمائر وقلوب البائ�سني من حمبي ال�سلطة يف العديد من �أقطار
املحافظة ،وعللوا �سبب انتحاره �صفعة مل يتحمل تلقاها من �شرطية يف املحافظة الوطن العربي .وابتكار جتمعات وتكوين منظمات و�إر�ساء م�ؤ�س�سات يكون همها
وك�شفت التحقيقات �أن البوعزيزي مل يكن جامعي ًا ،وقد �أهان ال�شرطية بعد حتريك م�شاعر املجتمعات العربية باجتاه �أفكار التطوير ال�شكلية التي ال تهدف
م�صادرتها مليزانه وق�صة ال�صفعة هي حم�ض افرتاء وكذبة ،والك�شف الآخر �إال ملزيد من اال�ستالب وذوبان الهوية القومية للأمة ودب الفو�ضى فيها �.إننا يف
ال�صارخ هو �أن �شقيق ال�شرطية وهو من النا�شطني قد �ساهم يف حياكة الأ�سطورة ع�صر �أ�صبح فيه للإعالم وو�سائل االت�صال الدور الهام يف املعركة الدائرة بني
حول رمز الثورة التون�سية وقد عملت منها ال�صحافة حق ًال ت�ستنبت منه هكذا قوى اخلري وقوى ال�شر .وبالتايل على الإعالم املقاوم �أن يهتم بالعلم واملعرفة،
ق�ص�ص .وق�صة احلا�ضنات الكويتية التي ادعوا �أنها وقعت عام 1990م خالل وكما ي�ؤكد (�ألفن توفلر) �أن القوة يف القرن احلادي والع�شرين �سوف تكون لي�س
حرب اخلليج الأوىل ،والتي �أثرت بالكثري من النا�س الذين كانوا ي�ستمعون �إىل يف املعايري االقت�صادية �أو الع�سكرية التقليدية ولكن يف العن�صر املعريف ،لقد بات
ق�صة ال�شابة الكويتية التي كانت تبكي وهي تديل ب�شهادتها �أمام الكونغر�س الإعالم هو الر�أي العام العاملي وهو �أحد الأ�سلحة الفتاكة التي تر�سم مالمح �أي
الأمريكي م�ؤكدة من بني �أخريات �أنها ر�أت ب�أم عينها جنود ًا عراقيني يف م�ست�شفى معركة ،فعلى قدر قوته وم�صداقيته يكون الن�صر واحل�صانة والتح�صني للمجتمع
كويتي يخطفون �أطفا ًال من احلا�ضنة ويرتكونهم على الأر���ض يالقون املوت ومن هنا يحتم على رج��ال الفكر والإع�لام وال�سيا�سة يف دول املقاومة �إيالء
و�سرت تلك ال�شهادة يف العامل �أجمع وكان لها وقع م�ؤثر على الر�أي العام و�ساهمت الإعالم كل الرعاية واالهتمام  ،و امتالك �إعالم قوي تقني ًا ومعرفي ًا يلتزم ق�ضايا
الأمة .والتحلي ب�شرف امل�س�ؤولية الوطنية والقومية والأخالقية لأن الإعالم
يف ح�شد دعم كبري لهذه احلرب.
وات�ضح فيما بعد �أن هذه الفتاة هي ابنة ال�سفري الكويتي يف وا�شنطن و�أن هذه �إذا تخلى عن �شرفه على حد تعبري ال�شاعر الراحل بدوي اجلبل ي�صبح كالعاهرة
التمثيلية قد جرى فربكتها من قبل �شركة �أمريكية تعمل يف جمال العالقات التي تتخلع على قارعة الطريق .
ولقد �أثبت بع�ض الإعالم العربي وخا�صة املقاوم يف �سورية ولبنان �أنه قادر
العامة تدعى هيل �أند نولتون مقابل ع�شرة ماليني دوالر ومل تنك�شف حقيقة
على ال�صمود والتحدي وهزمية قوى الت�ضليل والكذب ،لأنه مت�سك ب�شرف الكلمة
هذه الرواية �سوى بعد انتهاء احلرب .
وق�صة �أخ��رى عن الت�ضليل الإعالمي هي (تبور تيم�شوارا) التي انك�شفت التي �سرعان ما التقطها الذهن العربي والإح�سا�س ال�شعبي العايل ،فهنيئ ًا لهذه
خالل �سقوط نظام الرئي�س الروماين ت�شاو�سي�سكو يف كانون الأول عام 1989م القنوات بحفاظها على �شرفها ،مع ت�أكيدنا �إننا بحاجة لتطوير �إعالمنا وتزويده
قبل عيد امليالد من �أجل رفع وترية الرعب ،وقد �أظهرت ال�صحافة الغربية بكل م�ستلزمات العمل لأنه يخو�ض معركة �ضارية ال تقل �أهمية عن التي يخو�ضها
وب�شكل خا�ص الفرن�سية �صور ًا م�ؤكدة جلثث �ضحايا .وحتدثوا حينها عن  4630املقاتلون يف جبهات القتال  .و�أن ن�ضع بني �أي��دي �أبناء امتنا حقيقة معركة
قتي ًال ودفنوا يف حفرة جماعية يف تيمي�شوارا وعر�ضوا �صور تلك اجلثث �أمام الت�ضليل والكذب التي مار�سها وميار�سها امل�ستعمرون القدماء واجلدد .

قضايا وآراء

يف رحاب لغتنا
• معاوية كوجان

لغتنا الجميلة
يقولون( :الك�سب الغري
م�����ش��روع) و(الأم�����ر الغري
م�سموح به).
هذان تعبريان خاطئ�آن ؛
فال تدخل �أل التعريف على
كلمة (غ�ير) وال�صحيح �أن
نقول( :غري امل�شروع وغري
امل�سموح به).
وال تدخل �أل التعريف
�أي�����ض�� ًا على (بع�ض وك��ل)
.ون��ح��ن ن�سمع ون���ق���ر�أ ما
يكتبه وم��ا يقوله كثريون
خ��ط���أً ،م��ن م��ث��ل :البع�ض
ي��ق��ول.وال��ك��ل ���ش��اه��دوا.
وال�صواب �أن نقول :يقول
بع�ضهم� ،أو ي��ق��ول بع�ض
ال��ن��ا���س ك���ذا.و ك��ل النا�س
يقولون كذا.
ي���ق���دم ال��ن��ا���س �أدوات
ِّ
ال��ت��وك��ي��د امل��ع��ن��وي (نف�س
وك���ل وع�ي�ن وذات وك��اف��ة
وكال وكلتا وجميع وعامة)
قبل اال�سم امل�ؤكَّد فيقولون
ج���ئ���ت يف نف�س
خ����ط�����أً:
ُ
ال���ل���ح���ظ���ة.و����س���اف���رت يف
ذات اليوم.وال�صحيح �أن
ن�ؤخر �أداة التوكيد فت�أتي
بعد اال�سم امل�ؤكد.فنقول
(وهذا هو ال�صواب) :جاء
يف الوقت نف�سه،و�سافر يف
اليوم ذاته.
يقول بع�ضهم :ال بد و�أنك
�شاهدت كذا،وال �شك و�أنك
ق��ر�أت كذا.هذان تركيبان
�سقيمان غ�ير �صحيحني.
الحاجة للواو بعد ال بد وال
َّ
�شك البت ََّة.الرتكيب ال�سليم
�أن نقول  :ال بد �أن تدر�س
َ
�شاهدت
لتنجح.ال �شك �أنك
ك��ذا .والأف�صح �أن نقول:
ال ���ش��ك يف �أن����ك ح��� َ
��ض��رت
اال�ستجواب .ال ريب يف �أنك
تعرف احلقيقة.
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ماذا يريد
الرئي�س الأمريكي ترامب؟
•د .علي دياب
تناول املحللون ال�سيا�سيون ،واملهتمون باحلرب الظاملة �ضد القطر العربي ال�سوري ،القرار
املفاجئ من جهة ،وغري املفاجئ من جهة �أخرى للرئي�س ترامب ،والقا�ضي ب�إعالنه �سحب
القوات الأمريكية من �شرق �سورية ،و�أنه لي�س من الوارد� ،أن يكون جي�شه �شرطي ًا يف املنطقة،
وك���أن دخ��ول قواته الأر���ض ال�سورية ،كانت بطلب وموافقة من الدولة ال�سورية؟؟ فهذه
القوات دخلت حمتلة ،وب�شكل غري �شرعي ،ودون �إذن القيادة ال�سورية!! ودخلت بحجة
حماربة «داع�ش» وللأ�سف هي التي خلقت «داع�ش» ،وهي التي مكّنته مما متكّن منه ،وبالتن�سيق مع
القيادة الرتكية� ،إن كان يف العراق �أو يف �سورية ،وذلك لتجد امل�س ّوغ لدخولها ،متذرعة مبحاربة
تنظيم «الدولة الإ�سالمية» ،ويف الأر�ض ومن تابع حماربة داع�ش والق�ضاء عليه؟ فيعرف جيد ًا،
�أن �ضربات ما ي�سمى بالتحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية ،كانت �ضربات جتميلية
�أكرثها مما هي فعلية؟ بل وعلى العك�س كانت متده يف كثري من الأحيان بالطعام وال�سالح ،وتربر
ّ
ت�ستخف بعقول الآخرين!!
ذلك �أنه ح�صل بطريقة اخلط�أ؟؟ وعدم الدقة يف احل�ساب؟ وهي بذلك
و�أعلنت القوات الأمريكية دعمها لقوات «ق�سد» وغري عابئة باملوقف الرتكي ،الأردوغ��اين ،الذي
ينظر �إىل هذه التنظيمات الكردية� ،أنها تنظيمات �إرهابية ،وتهدد �أمنه القومي؟؟ وبد�أ التباين
يف املوقفني الأمريكي والرتكي ،وم�ضت قوات« ،ق�سد» يف طغيانها ويف عدم ا�ستفادتها من جتربتها
القدمية اجلديدة ،ومل يدركوا �أن م�صلحتهم احلقيقية ،هي االن�ضواء حتت ال�سيادة ال�سورية،
وعدم االنف�صال عنها ،ف�إن الطريق التي ي�سريون فيها ،ال ت�ؤدي �إ ّال �إىل الهاوية! والواليات املتحدة
هي مع م�صاحلها ،وال ثوابت لديها فيما يخ�ص الوفاء والوقوف �إىل جانب حلفائها ،والأحداث ت�ؤكد
�صوابية ما نقول ،فرفع العلم الأمريكي �إىل جانب علم «ق�سد» مكان العلم ال�سوري ،مل ينفعهم ،وها
هو ترامب يلفظهم ومل يكرتث بهم ،وبعد قرار االن�سحاب الأمريكي ،عادت قياداتهم لتطلب من
اجلي�ش العربي ال�سوري الدفاع عن �أر�ضه ،وهم جاهزون للقتال �إىل جانبه ،وك�أنّ اجلي�ش العربي
ويكررون �أخطاءهم ،دون الإفادة من
ال�سوري ،ينتظر طلبهم �أو موافقتهم ،فهم وبكل �أ�سف يخطئون ّ
جتاربهم التي ميرون فيها ،يف كل من �سورية والعراق ،هذا وذهب بع�ض املحللني� ،إىل �أن ترامب رمبا
يفكر ،وبالتن�سيق مع حلفائه يف الكيان ال�صهيوين ،ب�شن حرب �ضد �إيران ،وم�ستخدم ًا حلفاءه يف
دول اخلليج ،وبالتايل ف�أراد �سحب قواته ،لئال تكون هدف ًا لقوى املقاومة يف كل من �سورية والعراق،
ويحقق بذلك ك�سب ًا �شعبي ًا يف الداخل الأمريكي ،وحتت عنوان الوفاء بوعوده التي قطعها على
نف�سه ،يف �أثناء حملته االنتخابية ،مع العلم �أنه كان �ضد �سيا�سة �سلفه �أوباما ،عندما قال بعدم
خو�ض اجلي�ش الأمريكي حرب ًا خارج �أمريكا ،و�أنه ـ �أي �أوباما ـ لن يكرر ما فعله جورج بو�ش االبن يف
العراق؟ وتوقف املتابعون عند االت�صال الهاتفي بني ترامب و�أردوغان ،وخا�صة ما �أعلنته اجلهات
الرتكية يف الرئا�سة واخلارجية ،يف �أن قرار االن�سحاب الأمريكي ،كانت نتيجة تلك املكاملة الهاتفية
بني الرئي�سني ،وك�أن ترامب هو �صاحب ال�سيادة على الأر�ض التي ين�سحب منها ،وهو الذي ي�أذن
لأردوغان بدخولها ،وفاته كما فات �أردوغان� ،أن هذه الأر�ض هي �أر�ض عربية �سورية ،و�ستعود �إليها
ال�سيادة ال�سورية ،ولن تطلب �إذن �أحد ،بعودتها ،فاجلي�ش العربي ال�سوري الذي انت�صر يف معركته،
ودحر الإرهاب من معظم �أرا�ضي قطرنا العربي ال�سوري ،فهو قمني ب�إكمال مهمته ،وحترير ما تبقّى
من هذه الأجزاء الغالية وبالتن�سيق مع حلفائه يف امليدان ،ولن يرتك ال�سلطان العثماين اجلديد،
حتقيق �أحالمه اال�ستعمارية ،و�إعادة �أجماد �سلطنته العثمانية ،و�إن ت�ص ّور �أردوغان� ،أن ما �أخذه
الأتراك من �أجزاء عربية و�ضموه �إليهم ،يف ظل ظروف دولية بالغة ال�سوء ،ويف ظل االحتالل
الفرن�سي ل�سورية ،وخا�صة لواء اال�سكندرون ،قد ُن�سي ،فهو خمطئ ،فجي�شنا العربي ال�سوري ومن
ورائه �شعبنا العربي ال�سوري وكل �شرفاء �أمتنا العربية ،لن يتنازلوا عن ذرة تراب واحدة ،ولن
يرتكوا املحتل� ،إن كان تركيا �أو غري تركي ،يهن�أ له بال ،وامل�ستقبل القريب� ،سيظهر احلقيقة جلية،
ويعرف القا�صي والداين ،ومبا فيها بع�ض ال�شخ�صيات التي ت�سمي نف�سها «املعار�ضة ال�سورية» التي
�أقلقها قرار ترامب ،وتطالب بتدخل دويل؟؟ �أن الأر���ض العربية ال�سورية ،لي�ست �سائبة ،ولن
ترتك لقمة �سائغة ،و�سيبذل الغايل والرخي�ص لعودة كل بقعة �إىل ال�سيادة العربية ال�سورية،
عرفون معنى االعتداء على الآخرين ،وكيف تكون عاقبة املعتدي،
و�سيلقّن املعتدون درو�س ًا بليغةُ ،ي ّ
والتاريخ القريب ي�شهد على انت�صار �أ�صحاب الق�ضايا العادلة ،فكم بقيت الواليات املتحدة يف
فيتنام وهي القوة العظمى ،ويف النهاية وبعد �أن تك ّبدت اخل�سارة تلو الأخ��رى ،خرجت مهزومة
مدحورة ،وانت�صر ال�شعب الفيتنامي البطل ،وبالأم�س القريب �أي�ض ًا ،و ّلت قوات املارينز الأمريكية،
والقوات الفرن�سية يف لبنان ال�شقيق ،مهزومة �إثر عمليتي مقاومة� ،سجلهما التاريخ بني �صفحاته
النا�صعة ،وها نحن مقبلون على انت�صارنا النهائي والناجز.

نقطة على حرف
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فتاوى
كبار الكتّـاب والأدباء
ـ3ـ
�س�أعر�ض ت�صريح الأب المن�س يف اال�ستفتاء يقول�« :إين �أث��ق مب�ستقبل ح�سن للغة
العربية على �شرط �أن يتوىل احلكم يف البالد العربية رجال ذوو نظر بعيد و�أفكار وا�سعة
ووطنية رحبة يقتنعون ب�أن م�ستقبل لغتهم يتوقف على احتادها وثيق ًا باملدنية الغربية».
�إذن ،يدعو المن�س �إىل االحت��اد الوثيق باملدنية الغربية ،وم�ستقبل لغة العرب كلها
يتوقف على ه��ذا االحت��اد .بعدئذ ،يقول :ويجب �أن ُيعنى �أه��ل البالد العربية بلغتهم
بو�صفها لغة وطنية .على �أنه ينبغي لهم �أن يثابروا على تعلم اللغات الأوروبية التي مكنت
ال�سوريني بوجه خا�ص �أن يلعبوا دورهم التاريخي.
ومن ثم ي�سكب ال�سم بالد�سم فيقول« :ولي�س عندي �أدنى �شك يف �أنه �إذا جعل التعليم
العايل باللغة العربية تنعزل البالد العربية �شيئ ًا ف�شيئ ًا عن احلركة العامة �إذ ت�صبح
اللغة الوطنية حاجز ًا منيع ًا دون موا�صلة التقدم ،ويختم قائ ًال :هذا هو ر�أيي وال �سلطة
يل يف �إبدائه �إ ّال ما خولني �إياه ان�صرايف �أثناء �أربعني �سنة �إىل تع ّلم اللغة العربية وتاريخ
ال�شعوب التي تتكلمها».
يجب �أن نعرف �أن امل�ست�شرق هرني المن�س ،هو م�ست�شرق بلجيكي ـ راهب �شديد التع�صب
�ضد الإ�سالم والعرب ـ كتب عن �شخ�صيات �إ�سالمية ،ف�ش ّوه هذه ال�شخ�صيات ،وافرتى على
الإ�سالم ،ومل ي�ستطع كما غريه؛ �إخفاء حقده على الإ�سالم والدين احلنيف ،المن�س هذا ،هو
الذي طالب ال�شعر العربي �أن يتخلى عن القافية ،ويك�سر الوزن ،ويتجه �إىل الغمو�ض .وهذا
�أمر معروف بالن�سبة لبع�ض امل�ست�شرقني ،الذين ي�شوهون الثقافة العربية.
�أما الأ�ستاذ (وليم ورل) ـ وهو امل�ست�شرق الأمريكي ومدير مدر�سة املباحث ال�شرقية
الأمريكية يف القد�س ،فيقول:
«ينبغي للباحث يف م�ستقبل ال�شعوب التي تتكلم العربية �أال يربح من ذهنه �أن ال�شعوب
امل�سيحية الغربية قد م�� ّرت يف دوري��ن من �أدوار التطور ال�سيا�سي يف حني �أن ال�شعوب
العربية مل تخترب �إال �إحداهما� .أما الدوران فهما :دور الع�صبية الدينية ودور الع�صبية
القومية .وال يخفى �أن ال�شعوب جميع ًا تتقدم اليوم نحو دور ثالث هو ال��دور ال��دويل
�( internationalismأي الدور الذي تعد فيه االعتبارات الوطنية اخلا�صة) .فقد
كان العامل قبل تك ّون القوميات احلديثة مق�سوم ًا �إىل ق�سمني رئي�سني :الن�صرانية ولغتها
الالتينية والإ�سالم ولغته العربية .وقد كان اليهود يف الغرب وامل�سيحيون ال�شرقيون يف
ال�شرق مبثابة دخالء غرباء بني �أقوام يختلفون عنهم يف العقيدة.
وي�ستطرد وليم ورل قائ ًال :على �أن العامل الغربي مع كونه يتطلع يف الوقت احلا�ضر �إىل
جميء الدور الدويل بو�صفه �ضامنا م�صالح الب�شر جميع ًا وموفقا ال يزال قائم ًا على النظام
القومي والأمل قليل لأهل هذا اجليل مب�شاهدة انحالل هذا النظام.
َ
تتجل فيهم الروح الوطنية بعد ،فهم ال يزالون متم�سكني
�أما �أهل البالد العربية فلم
بالع�صبية الدينية فهل يا ترى يدخلون يف ال��دور الثاين �أو ينتقلون مبا�شرة �إىل الدور
الثالث؟ هذا ما �ستك�شفه لنا الأيام.
ويف ر�أيه� ،إن رجال الدين يحثون على الرجوع �إىل الع�صبيات الدينية واال�شرتاكيون
واملتطرفون من جهة �أخرى يرمون �إىل الت�آلف على �أ�سا�س تنوع الطبقات ،ثم يديل بدلوه
يف ق�ضية م�ستقبل اللغة العربية ،فيقول:
�أما �س�ؤالكم عن م�ستقبل اللغة العربية فاجلواب عنهه �أن هذه اللغة مل تتقهقر قط
فيما م�ضى �أمام �أي لغة �أخرى من اللغات التي احتكت بها وينتظر �أن حتافظ على كيانها يف
امل�ستقبل كما حافظت عليه يف املا�ضي.
وي�شجع على االجتاه نحو الغرب ،فيقول:
«وال ريب �أن االحتكاك باملدنية الغربية� ،سيكون له �ش�أن متزايد يف تطور اللغة العربية،
فع�سى �أن هذا الت�أثري يتناول الآراء والأفكار من غري �أن يتطرق �إىل اللغة وقواعدها».
ويتحدث عن االنفجارات ال�سيا�سية التي ي�شهدها العامل يف الوقت احلا�ضر ف�سيكون لها
ت�أثري على الأقطار العربية ،ومن وجهة نظره ،لو توفرت ر�ؤو�س الأموال يف ال�شرق ال يتوقع
حدوث �شيء �شبيه بالثورة ال�شيوعية ،ولو حدث ذلك كما يقول ،لأ ّدى على الأرج��ح �إىل
ا�ضمحالل اللغة العربية الف�صحى.
ويعود من جديد �إىل اللغة ،فيقول� :أما �س�ؤالكم عن بقاء اللغة العربية واحدة �أو حتولها
�إىل لغات عدة فاجلواب عليه �أن اللغة العربية الف�صحى لي�ست ح ّية يف �أف��واه ال�شعوب
العربية ـ لو ا�ستطاع �أحد �أن يجعلها جميع ًا تتكلم بها ـ ولو ب�صورتها الع�صرية كما تبدو يف
اجلزئر ـ ف�إنه ي�أتي بذلك �أمر ًا لي�س له مثيل يف تاريخ العامل.
ويف ر�أيه� ،أن الطريقة الف�ضلى حلفظ اللغة العربية و�إحيائها هي االعرتاف بالقاعدة
التاريخية الثابتة التي م�ؤداها �أن مرجع اللغة احلقيقي على مرور الزمن هو كالم العامة
مع �شيء من التنقية والتطهري .و�أنه من املحال �إيجاد حياة وطنية �صحيحة بال معونة لغة
ي�ستطيع ال�شعب ب�أجمعه �أن يفهمها ويكتبها ب�سهولة.
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مفاهيم ع�صرية لدولة معا�صرة

• د�.سليم بركات

يثري هذا العنوان جملة من الإ�شكاليات
التي تطرحها ال��ظ��روف احلالية لواقع
املنطقة العربية ،وواق��ع املنطقة ب�شكل
عام ،حيث عودة اال�ستعمار بكل �أ�شكاله
ال��ق��دمي��ة ومعطياته احل��دي��ث��ة ،متمث ًال
بال�سلوك الإم�بري��ايل ال�صهيوين ال��ذي
ف��اق م��ا قبله �شناعة ،كما يثري الف�شل
امل��ح�����س��و���س يف ب��ن��اء ال���دول���ة ال��ع��رب��ي��ة
الوطنية الع�صرية ،القادرة على مواجهة
ه���ذا ال��ت��واج��د وحت��دي��ات��ه ،ومتطلباته
املعا�صرة ،التي ت�ستدعي ارتباط الوطني
ب��االج��ت��م��اع��ي ،ب��ع��ي��د ًا ع���ن امل���زاي���دات
ال��ط��ب��ق��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ح��ت��ى ي��ك��ون
االجتماعي والوطني متداخ ًال يف حتقيق
العدالة وامل�ساواة بني املواطنني .و�إذا كان
هذا هو امل�ضمون احلقيقي للبعدين الوطني
واالجتماعي يف بناء الدولة الع�صرية،
ف����إن ه��ذا امل�ضمون ال ميكن حتقيقه �إال
بالبعد ال��دمي��ق��راط��ي ال���ذي ي��رب��ط بني
البعدين ،ورمبا كانت هذه هي الإ�شكالية
ال��ت��ي واج���ه���ت وت���واج���ه ك���ل امل���ح���اوالت
التي تن�شد بناء الدولة الع�صرية .وهل
نبالغ �إذا قلنا �أن بالدميقراطية يكون
التكامل يف ال��ر�أي ،والتعبري ،والتنظيم،
واالن��ت��خ��اب...ال��ذي ال يقل �أه��م��ي��ة عن
حق العمل والتعليم ،وال�صحة ،وال�سكن،
وال��دخ��ل ،واحل��ي��اة الكرمية .وه��ل نبالغ
�أي�ض ًا �إذا قلنا �أن جوهر اخلالف التاريخي
ال��ذي ج��رى ب�ين ال��ت��ي��ارات اال�شرتاكية،
والتيارات الليربالية ،كان ب�سبب �ضبط
امل�س�ألة الدميقراطية التي يتطلبها بناء
الدولة الوطنية االجتماعية الفاعلة،
املنتجة ،والقادرة على مواجهة كل �أ�شكال
اال�ستغالل واال�ستعمار.
ال�����س���ؤال ال���ذي ي��ط��رح نف�سه يف ه��ذا
اخل�����ض��م ع��ل��ى ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي امل��ع��ا���ص��ر،
وي�شغله خوف ًا و�أم ً
�لا ،هو �س�ؤال امل�ستقبل،
�إنه ال�س�ؤال امللح ،الذي ال ميكن الإجابة
عنه باملقوالت اجل��اه��زة� ،أو باخلطابات
النارية املختزلة� ،أو بالأحالم املرهونة
بالآخرين فع ًال� ،أو بالذاكرة وق��ود ًا� ،إنه
ال�س�ؤال الذي ميكن الإجابة عنه من خالل
وع��ي التخلف ال��ذي ينخر ج�سد الأم��ة
علمي نعرف كعرب
العربية بالأعماق ،وعي ّ
من خالله ما نريد ملواجهة التحديات التي
تواجهنا باال�ستناد �إىل ق��راءة ال��ذات،
وفعلها ،و�إمكاناتها ،بعيد ًا عن اليوتوبيا،
ودعاوى االقتدار ،واالنقالب على الزمن،
ما نريده بالإجابة عن ه��ذا ال�س�ؤال �أن
ننطلق علمي ًا م��ن ال��واق��ع وال��ت��اري��خ ،كي
نتعامل مع �أزماتنا املتعددة على كل �صعيد،
و�ضمن م�����س��ارات التنمية ،واال�ستقالل،
واملواطنة ،والدميقراطية ،تعام ًال �شفاف ًا
و�صريح ًا ،مراهنني باالعتماد على �أنف�سنا
فقط ،ولي�س على الآخرين.
م��ن��ذ ال���ق���رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر وال��ن��خ��ب
العربية الثقافية تنا�ضل من �أجل التحول
الدميقراطي ،وم��ن �أج��ل حتقيق م�شروع
احلداثة والتحديث الذي مل يتحقق بعد،
منذ ذلك الوقت واخلطاب الثقايف ما زال
يتكرر ،يدعو �إىل ما دعا �إليه رافع رفاعة
الطهطاوي ،وخري الدين التون�سي ،بطر�س
الب�ستاين ،جنيب ع��ازوري ،حممد عبده،
ا�سماعيل مظهر ،ر�شيد ر�ضا ،عبد الرحمن
الكواكبي ،عبد احلميد ابن بادي�س ،قا�سم
�أم�ين� ،أدي��ب ا�سحق� ،سالمة مو�سى� ،أمني
الريحاين� ،شبلي ال�شميل ،ف��رح �أنطون،
وطه ح�سني ،واحلبل على اجلرار .زد على
ذل��ك ما دع��ت �إليه الأح���زاب ال�سيا�سية
الوطنية القومية احلديثة واملعا�صرة
يف هذا املجال .ومع ذل��ك مازالت م�سرية
هذا امل�شروع متعرثة ،مل تغادر اللحظات
ال��درام��ي��ة يف ت��اري��خ��ن��ا ،ك���ان ذل���ك منذ

مفاهيم الدولة الع�صرية
هي مفاهيم دولة امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية ،التي متتلك
املجتمع ال�سيا�سي الذي تن�ضوي
حتت �سلطانه �سائر ال�سلطات.
ال�صدمة الأوىل عام  ،1798عام حملة
نابليون ب��ون��اب��رت على م�صر و���س��وري��ة،
وح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا ،م����رور ًا بنكبة ع��ام
 ،1948ونكبة عام  ،1967و�سقوط بغداد
 ،2003و�أحداث ما ي�سمى بالربيع العربي
الإرهابي منذ عام  ،2011وغري ذلك من
نكبات �سابقة والحقة .وعلى الرغم من
قيام اجلامعة العربية عام  ،1945وقيام
و�إق���رار العديد من االتفاقيات للتعاون
ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،مازالت احلالة
العربية نحو الأ���س��و�أ وال�سبب �أنّ كل ما
�أنتجه العرب من العمل امل�شرتك قد ولد
ميت ًا� .إنها �أزمة بنيوية يف الفكر العربي
املعا�صر البد من تعريتها وعالجها حتى
ال يبقى امل�ستقبل �ضبابي ًا ب�سبب احلا�ضر
الذي نعي�شه.
�أوه���ام عربية الب��د م��ن التخلي عنها
يف ه��ذا الع�صر ،منها م��ا ه��و فكري ميكن
ا�ستخال�صه من درا�سة النكبات العربية
املتتالية للتخل�ص م��ن��ه ،وب��غ��اي��ة �صنع
ف��ك��ر ج���دي���د وخم��ت��ل��ف ل���واق���ع وع���امل
خمتلف ،وهذا ي�ستدعي الت�سامح الفكري
وال�سيا�سي داخ��ل املجتمع ،وال يكون �إال
ب������إدارة ال��ت��ن��وع واالخ���ت�ل�اف ،وال��ت��واف��ق
على امل�شرتك ،فنحن يف ع�صر اجلماهري،
واملعلوماتية ،وفرق العمل ،ول�سنا يف ع�صر
الكاريزما القيادية فقط ،ومنها الأخ��ذ
مبعقولية التنوع يف احلفاظ على وحدة
الوطن العربي من الت�شظي ،وهذا ال يكون
�إال م��ن خ�ل�ال تر�سيخ م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ك�����ش��رط وح��ي��د ل��رف��ع
وحت��دي��ث االن��ت��م��اءات الأول��ي��ة ل�ل�أف��راد
واجل��م��اع��ات ،م��ن �أج���ل �إث����راء احل��رك��ة
االجتماعية وفاعليتها ،وه��ذا ال يكون
�إال بتن�شيط م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين،
ورعايتها ك�شريك يف التنمية ،والتحديث
ب��ك��ف��ال��ة احل���ق يف االج��ت��م��اع وال��ت��ع��ب�ير،
واملمار�سة .ومنها البد من �إ�سقاط مقولة
االق��ت��دار واالن��ق�لاب على ال��زم��ن ،مبعنى
�أن الثقافة العربية قد جعلت من الأمة
ال��ع��رب��ي��ة �أم���ة ب��ي��ان ،م�شغولة مب��ع��ارك
الكالم وانت�صاراتها ،وتوهجاتها ،بعيد ًا
عن علم التخطيط اال�سرتاتيجي الذي
ينطلق من الواقع و�إمكاناته ،وهذا يعني

منذ القرن التا�سع ع�شر
والنخب العربية الثقافية
تنا�ضل من �أجل التحول
الدميقراطي ،ومن �أجل
حتقيق م�شروع احلداثة
والتحديث الذي مل يتحقق
بعد.

�أن��ن��ا ال منلك ال��ع��امل ب��ال��ك�لام ،وال ميلكه
غرينا ،ولكن ميكننا التغيري بت�أثرياتنا،
��وق��ع وامل���ت��� َوق���ع ،فمعاركنا
وب���ق���درة امل��ت ِ
ال��ف��ا���ص��ل��ة م��ع �أع��دائ��ن��ا مل ت��ع��د تتحمل
مقوالت االقتدار ،واالنت�صار الكالمي على
ه�ؤالء الأعداء ،ومنها احلداثة الفوقية،
وال���ت���ي ه���ي ح���داث���ة زائ���ف���ة يف التغيري
االجتماعي كونها ال ت�تراف��ق م��ع الوعي
وال��ت��ح��دي��ث ال��ث��ق��ايف ال���ذي ينتج ثقافة
امل�شاركة وقبول الآخ��ر يف حتقيق فكرة
املجتمع املفتوح� ،أو جمتمع املعرفة الذي ال
طريق �سواه يف حتقيق التنمية والتقدم،
وه��ذا ال يكون �إال بالق�ضاء على الأمية
التعليمية والثقافية يف �آن واح���د ،كي
تكون احلداثة ،والنه�ضة ،ويكون التنوير
العربي م�شروع ًا جماهريي ًا عربي ًا بامتياز،
ولي�س م�شروع ًا للنخبة العربية فقط،
وم��ن��ه��ا �أن ت��ك��ون م��ع��امل ط��ري��ق النهو�ض
العربي يف معركة التنمية ،حتى معركة
احل��ري��ة وال��ت��ح��رر ،يف م��واج��ه��ة امل�شروع
االم�ب�ري���ايل ال�����ص��ه��ي��وين ال����ذي تتطلب
مواجهته ،مراجعة ج��دي��دة وج��دي��ة يف
ظ��ل ال��ع��ومل��ة الأم���رك���ة� ،سيا�سة القطب
ال��واح��د ،وال�سيما يف ظ��ل �صعود موجة
�إ�سالمية �أ�صولية �إره��اب��ي��ة تهدد ج�سد
الأم��ة العربية بالتقطيع ،حتت �شعار ما
ي�سمى بالربيع العربي ،وتقع حائ ًال يف منع
تقدمها ،و�صمودها ،يف مواجهة اال�ستعمار
اال�ستيطاين ال�صهيوين ،ومنها الب��د من
تو�سيع ال��دمي��ق��راط��ي��ة ث��ق��اف��ة ومعرفة
داخ��ل املجتمعات العربية� ،إذ ب��دون هذا
ال��ت��و���س��ع ،ويف ظ��ل ال��غ��ي��اب الدميقراطي
ي��ك��ون الغياب للثقافة ،وي��ك��ون احل�ضور
ل��ل��ف�����س��اد االج��ت��م��اع��ي .ف��ال��دمي��ق��راط��ي��ة
لي�ست جمرد �إج��راءات وم�ؤ�س�سات ،و�إمنا
ه��ي ثقافة متتد وت�ست�شري يف الأف���راد
واجل��م��اع��ات ،وه��ي ت�سمح بقبول ال��ر�أي
وال��ر�أي الآخ��ر ،ال��ذي يعدّ موقف ًا ينبغي
التم�سك به وطرحه كيفما كانت معار�ضته
�أو معار�ضوه .وق��د �أثبتت درو���س نكبات
الأم��ة العربية املتوا�صلة �أن اال�ستبداد
ال ي�صنع تنمية �أو حترير ًا ،بل قد يكون
متهيد ًا ال�ستعمار جديد ،ومنها الب��د من
تعزيز ج�سور الثقافة ا�ستقال ًال وامتداد ًا
كونها احل�صن احل�صني والأخ��ي�ر للأمة
العربية ول��ك��ل �أم��ة وق��ت اخل��ط��ر .وهنا
ال يكفي فهم الثقافة ك��م��رادف للهوية
اخل�صو�صية بل البد من تفعيلها كحامل
للحداثة ،وكر�ؤية للعامل كما هو ،ال كما
نريد ،ونرى �أنف�سنا كما نحن ،ال كما كنا
�أو نتمنى ،مبعنى ر�ؤية الذات بتناق�ضاتها،
ور�ؤية الآخر بتناق�ضاته ،وكتمهيد دائم
لت�صحيح الأو�ضاع واحلراك االجتماعي،
ولن يكون هذا �إال با�ستقاللية املثقف ،مع
ت�أكيد �سلطته كعامل للحداثة ،وداع لها
يف املقام الأول ،كما ال يكون �إال من خالل
رعاية وا�ستثمار العمل الثقايف ومده حتى
ي�صبح للجميع.
ب��ق��ي �أن ن��ق��ول �إن م��ف��اه��ي��م ال��دول��ة
الع�صرية ه��ي مفاهيم دول��ة امل�ؤ�س�سات
ال��د���س��ت��وري��ة ،وال���ت���ي مت��ت��ل��ك امل��ج��ت��م��ع
ال�سيا�سي ال���ذي تن�ضوي حت��ت �سلطانه
�سائر ال�سلطات ال�سيا�سية واالجتماعية.
وهذا يعني �أن الدولة الع�صرية هي دولة
ال��ق��ان��ون ال��ت��ي ت�سهر ع��ل��ى ح��ق ال�شعب،
وراح��ة املواطنني ،دول��ة يحكمها د�ستور،
وق���ان���ون ���ص��ادر ب������إرادة ال�����ش��ع��ب ،دول��ة
ع�صرية ت�أخذ باالعتبار املعايري العاملية
امل��وح��دة للحقوق ال�سيا�سية ،واملدنية،
وال�شخ�صية للإن�سان ،بعيد ًا عن التمايز
الوطني ،والديني ،وكل دول��ة تبتعد عن
ه��ذه املعايري فهي ب��دون �شك تنتمي �إىل
زمن غري هذا الزمن.

هنرييت عبــودي ورحلتــــــــ
• نـذير جعفـر
يف روايتها (وداع��ا يا ماردين دار الفرات ،بريوت،
ودار برتا ،دم�شق )2009،ت�ستعيد الكاتبة هرنييت
عبودي على ل�سان بطلتها بنزعة نو�ستالوجية غامرة
ما�ضي ال�سريان اجلميل يف «ماردين» بكل تفا�صليه
ومفرداته من رغد العي�ش وجمال الطبيعة وطيب
الطعام وال�شراب و�سحر العزف والغناء وال�سهر يف
تعرج بعد ذلك على درب الآالم
الليايل املقمرةّ .
ثم ّ
ال��ذي �سلكوه هربا من املذابح وحمالت التهجري التي
تعر�ضوا لها يف الربع الأول من القرن الع�شرين على يد
العثمانيني ،وما قوبلوا به بعد جناتهم من رعاية وترحيب
وح��ب يف ك��ل م��ك��ان ح��ل�� ّوا فيه م��ن ���س��وري��ا ب��دءا م��ن ر�أ���س
العني وو�صوال �إىل حلب ،عرب ر�صدها حلياة �أ�سرة زكريا
م�سعود و�أقاربها و�شبكة عالقاتها االجتماعية الوا�سعة
يف �سياق واقعي /تخييلي ،متتزج فيه الوثيقة باحلكاية،
واخلرب بالأمثولة ،عرب حبكة معهودة يتعلق فيها الالحق
بال�سابق ،وت��ت��واىل الأح���داث يف خ��ط زمني تتابعي من
الأقدم �إىل الأحدث.
ع��ام��ي «1914م»
ب�ين
م��ا
��ي
ئ
��ا
ك
��
حل
ا
مي��ت��د زم���ن امل�ت�ن
ّ
و«1918م» وهو الزمن الذي �شهد اندالع احلرب العاملية
الأوىل وتداعياتها امل�أ�ساوية التي ارتبطت «بال�سفربلك»
جرته من ويالت حتى نهايتها.
وما ّ
�أ ّما الف�ضاء املكاين للأحداث وال�شخ�ص ّيات فيتناوب بني
ماردين بو�صفها م�سقطا للر�أ�س وفردو�سا مفقودا وموئال
للذكريات اجلميلة واحلميمة ،وعنوانا رئي�سا للرواية،
وحلب بو�صفها ف�ضاء مدينيا جاذبا للأ�سر املهاجرة بحثا
عن الأمان الن�سبي والعمل يف تلك املرحلة على الرغم من
الرت ّدي العام للأو�ضاع املعي�شية .وهي حتتل املوقع الثاين
اجلاذب مكانيا بعد ماردين.
ويتنوع الف�ضاء املكاين احللبي بني �أمكنة عامة متع ّينة
مثل حمطة بغداد ،وفندق بارون ،و�ساحة فرحات ،و�أ�سواق
املدينة ،والقلعة ،ومقهى �ساحة اجلديدة ،و�أمكنة خا�صة
مثل ال���دور العربية امل��ع��روف��ة يف �أح��ي��اء ب�� ّواب��ة اخل��لّ ،
وال�صليبة ،والربغل ،والتلل ،والن ّيال ،والعزيز ّية ،وق�سطل
احلجارين ،و�سواها ،ومنها دار فيليب �أ�سود �آنذاك ببابها
اخل�شبي الل ّماع ،و �سجادتها احلمراء الأنيقة ،ونور �شم�سها
املن�سكب ب�سخاء م��ن ن��اف��ذة يف قف�ص �سلّمها ال ّ��رخ��ام��ي
(�ص.)302
وعرب ر�صد هذه الف�ضاءات املتن ّوعة ميكن للقارئ تل ّم�س
جمالياتها و�أب��ع��اده��ا االجتماعية والطبقية والإثنية
والدينية يف تلك املرحلة .ويف حني تتوقف الكاتبة على
ل�سان بطلتها عند بع�ض الأماكن العامة وقفة تف�صيلية
مطولة ف�إنها تكتفي يف كثري من الأحيان بالعبور ال�سياحي
ب�أحياء حلب يف تلك املرحلة مركّزة على املحيط الأ�سري
و�شبكة العالقات التي تربطه بتلك الأحياء فح�سب من
حي و�آخر كما
دون �أن تهمل الأبعاد الطبقية التي متيز بني ّ
هو الأمر بني حي ال�صليبة والعزيزية على �سبيل املثال.
تبدو حمطّ ة بغداد يف حلب العام «1914م» حني و�صول
قطار املهاجرين ال�سريان �إليها مبنى خمتلفا ومده�شا ع ّما
��ري امل��ر ّب��ع الذي
�أل��ف��وه يف م��اردي��ن ،ب��دءا من �شكله احل��ج ّ
��ي مغطّ ى بقرميد م��ل�� ّون ،وم���رورا
اع��ت�لاه �سقف خم��روط ّ
ب�أرتال امل�سافرين ،وع�شرات العتّالني الذين يت�سابقون على
حمل الأمتعة ،و�أفواج الباعة الذين يرفعون على ر�ؤو�سهم
�صوان ُع ِّمرت بالكعك وبال�شمندر امل�سلوق! وانتهاء باجلنود
الأملان والنم�ساويني يف البهو ،وعربات احلنطور امل�صطّ فة
على الر�صيف املحاذي للمبنى بانتظار امل�سافرين القادمني
لنقلهم �إىل �أماكن �إقامتهم و�سكناهم يف املدينة.
�إن��ه ف�ضاء مفتوح للم�سافرين العابرين من كل مكان،
ي�ضج
حيث ت��ت��ن�� ّوع اللهجات وال��ل��غ��ات والأزي�����اء ،ف�ضاء
ّ
باحلركة واحلياة والعمران ،ويك�شف عن معامل مدينة
ّ
التجار،
وحم��ط �أن��ظ��ار
باتت حم��ور ا�ستقطاب ال��غ��رب��اء،
ّ
وال�����س�� ّي��اح ،واملهاجرين م��ن �سريان ،و�آ���ش��وري�ين ،وك��ل��دان،
ومهوى جيو�ش الغزاة والطامعني على حدٍّ �سواء.
وق��د ا�ستهوت حمطة ب��غ��داد �آغ��اث��ا كري�ستي فكتبت
روايتها ال�شهرية« :جرمية يف قطار ال�شرق ال�سريع» على
�أثر �سفرها يف القطار نف�سه من حلب �إىل ا�ستانبول! كما
ا�ستهوت ك ًّال من وليد �إخال�صي يف روايته «دار املتعة» ونهاد
�سريي�س يف روايته« :حالة �شغف» ،حيث �شكّلت نقطة تبئري
مركزية يف انطالقة الأحداث وال�شخ�ص ّيات وبناء احلبكة
لديهما .مع انفراد �إخال�صي بر�سم �صورة متخيلة ملدينة
حلب عامة وملحطة بغداد خا�صة ميتزج فيها الواقعي
بالأ�سطوري ،واملا�ضي البعيد باحلا�ضر .مانحا احل��ارات
والأ�سواق �أ�سماء جديدة تدل عليها تخمينا ال يقينا ،مما

زوايا

ــــــــها من ماردين إ�لى حلب
يحفّز القارئ على تخ ّيلها وربطها مبا يعرفه عن املكان
املكان ومتو�ضعه اجلغرا ّ
يف.
تعج مبختلف امل�ستويات
و�إذا كانت حمطة بغداد ّ
االجتماعية ،ف�إن فندق بارون ببنائه احلجري املهيب
الذي كان يديره يف ذلك الزمن ال�شقيقان �أونيغ و�أرميناغ
مظلوميان ،ويعد �أ�شهر فنادق حلب و�أحدثها على الطراز
الغربي ،كان «وقفا على النخبة من كبار امل�س�ؤولني من
�أ�صحاب الرتب الع�سكر ّية الرفيعة �إىل مالكي الرثوات
مرت بحلب
الطائلة .بل ما من �شخ�ص ّية عظيمة ال�ش�أن ّ
�إال وح�� ّل��ت �ضيفة عليه .ك��ان رواده يف غالبيتهم من
الأج��ان��ب وق��د حت�� ّول ب��اره الأنيق احلافل بامل�شروبات
ال��روح�� ّي��ة �إىل نقطة ال��ت��ق��اء ال�����ض�� ّب��اط النم�ساويني
والأملان �ص.»169
و�إىل جانب تلك ال�صورة الزاهية لكل من حمطة
بغداد وفندق بارون �آنذاك ،تك�شف التفا�صيل ال�صغرية
التي ملحتها الراوية يف «باب الفرج» عن ارتفاع �أ�سعار
�����ص��ح��ي ،وانت�شار
امل���واد ال��غ��ذائ�� ّي��ة ،وت���ر ّدي ال��و���ض��ع ال ّ
وتع�سف
الأوب��ئ��ة م��ن ج��رب �إىل تيفو�س �إىل ك��ول�يرا!
ّ
االن��ك�����ش��اري��ة يف ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ف��اري��ن م��ن اجل��ن��د ّي��ة،
و�شح امل�ؤن ،حتى بدا اخلبز
وا�ستباحة بيوت احللبينيّ ،
�سلعة نادرة ال يح�صل عليها عامة النا�س! مما ي�شري �إىل
حدّ ة التناق�ضات االجتماعية والطبق ّية يف زمن احلرب،
وما خلّفته �سيا�سة الترتيك طوال �أربعة قرون من ب�ؤ�س
وانحطاط.
مل جت��ت��ذب حلب ال�����س��ري��ان� ،أو الأرم����ن ،وال��ك��ل��دان،
والآ�شوريني فح�سب ،بل اجتذبت رعايا �أجانب من كل
�أرج��اء املعمورة! ممن �أقاموا وا�ستوطنوا وعملوا فيها
حتى املوت .وت�أتي �شخ�ص ّية ال�سنيورة «�آنّا روزيللي» يف
هذه الرواية مثاال على ذل��ك .فهي من �أ�سرة �إيطالية
ثرية وعريقة ا�ستقرت يف حلب منذ القرن ال�ساد�س
ع�شر .وقد ا�ستهوتها �أعمال الدانتيال اليدوية ف�أ�س�ست
ما ي�شبه ال�شركة يف خان الق�صبية بعدد من العامالت
احل��ل��ب��ي��ات ل�����ص��ن��اع��ة امل��ف��ار���ش و�أغ��ط��ي��ة ال���ط���اوالت
والأو�شحة وال�صدر ّيات .فنالت بذلك �شهرة وا�سعة.
وتذكّر هذه ال�شخ�ص ّية ب�شخ�صية اليهودي جميل �سامل
املرزوقي يف رواية «�شم�س الأ�صيل» لفي�صل خرت�ش ،الذي
يفتح هو الآخر م�شغال للتحف اخل�شبية والأنتيكات مع
الفارق بني توجه و�سلوك كل من ال�شخ�صيتني.
و�إن دل ذلك على �شيء ف�إمنا يدل على جاذبية حلب
بو�صفها مكانا �أليفا للتعاي�ش بني الأدي��ان والقوميات
واملذاهب منذ القدم .وهو ما ع��زّ ز فكرة الت�سامح بني
ّ
والتح�ضر
�أه��ل��ه��ا وم��ن ع��ا���ش��ره��م ،و�أت���اح �سبل ال��رق��ي
�أمامهم.
ـ التع ّلق باملكان احللبي:
ممر وطريق للتجارة� ،إال �أن من ا�ستوطنها
مع �أن حلب ّ
عزّ عليه مغادرتها حتت �أي ذريعة كانت .وذلك ما عبرّ ت
عنه �شخ�ص ّية «به ّية» يف ه��ذه ال��رواي��ة .حيث رف�ضت
الهجرة على الرغم من كل املغريات التي ُقدِّ مت لها،
«املهم
وظلت مت�ش ّبثة بالأر�ض التي احت�ضنت جذورها:
ّ
�أن نتحلّى بال�صرب ..ونتعلّق بالأمل ،ونظل �صامدين يف
بالدنا ،والأهم يا بهجت �أال نعترب �أنف�سنا �أغرابا يف هذه
البالد فن�ست�سهل الرحيل عنها! ما الذي يربطنا بكندا
�أو بالت�شيلي �أو ب���أي واح��د من تلك الأقطار النائية؟
كيف نعي�ش فيها ولي�ست لنا جذور يف �أر�ضها؟ �ص.»238
�إن �شخ�ص ّية «ب��ه�� ّي��ة» متثّل هنا الهوية واالنتماء
والتوحد باملكان ،وبذلك تكت�سب بعدها الوطني �إىل
جانب بعدها الإن�ساين العميق.
لقد قدّ مت هرنييت ع�� ّب��ودي رواي��ة املكان بامتياز،
فح�ضرت م��اردي��ن مبعاملها وذكرياتها وتفا�صيل حياة
النا�س فيها ،كما ح�ضرت حلب بدرجة �أقل عرب عيون
�أفراد الأ�سرة الالجئة �إليها هربا من الع�سف العثماين.
وبقدر ما ك�شفت ماردين عن النزعة النو�ستاجلية لدى
معظم ال�شخ�ص ّيات ف�إن حلب بدت مالذا جديدا و�آمنا
حم��فّ��زا على االكت�شاف وال��ت���أق��ل��م ،ال ب��ل حم��فّ��زا على
الت�ش ّبث به وع��دم مغادرته حتت وط���أة �إغ��راءات دول
املهجر يف الغرب .وبذلك تبدو حلب ف�ضاء اجتماعيا
ح��م��ي��م��ا ت��ت��ف��اع��ل وت��ت��ع��اي�����ش ف��ي��ه خم��ت��ل��ف الأع����راق
والديانات واملذاهب بحب واح�ترام للآخر حتت �سقف
الوطن الواحد.
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د.ح�ســن حميد

جنيب حمفوظ
ها نحن يف ف�ترة ميالد ال��روائ��ي العربي �صاحب جائزة نوبل ل�ل��آداب ()1988
جنيب حمفوظ ،وقد �أقيمت وتقام يف هذه الآونة ن�شاطات �أدبية كثرية ومتنوعة تدور
حول حياة جنيب حمفوظ و�أدب��ه ،وما �شهدته حياته ومدونته الأدبية من التواءات
ومنعطفات ،وما ع�صفت بهما ،احلياة واملدونة الأدبية ،من �أفكار وتوجهات ،واملده�ش
حق ًا هو �أن حياة جنيب حمفوظ وكتابته ما زالتا تت�شققان عن �أ�سرار مهمة ودالة� ،أعني
�أ�سرار ّ
ك�شافة حلياته و�أدبه يف �آن؛ ومن هذه التفا�صيل التوكيد �أن الرجل كان �سراني ًا يف
الكثري من ت�صرفاته واقتحاماته الأدبية واحلياتية يف �آن.
•••
ولد جنيب حمفوظ �سنة  1911لأ�سرة رجل موظف تنتمي �إىل الطبقة املتو�سطة،
وقد تع�سرت والدته على يدي �أ�شهر �أطباء التوليد والرعاية الن�سائية يف م�صر �آنذاك،
وا�سمه جنيب با�شا حمفوظ ،وقد �س ّلم �أبوه و�أمه �أن املولود اجلديد لن ي�أتي �سامل ًا بعد �أن
كابدت �أمه وعانت من والدته طوال �ساعات ،وحني جاء املولود �أُعطي ا�سم الطبيب� ،أي
�أُعطي اال�سم املركب جنيب حمفوظ ،ومل ي�أخذ ا�سم عائلته ،ف�أبوه ا�سمه عبد العزيز
�إبراهيم �أحمد ،ومل ي�أخذ ا�سم ًا من �أبيه �أو �أج��داده ،وكان �أ�صغر الأبناء ،لهذا عومل
معاملة خا�صة ل�ضعف ج�سمه .ح�صل على �شهادة الفل�سفة وه ّم با�ستكمال درا�سته العليا،
ف�أعد ر�سالة ماج�ستري حول جماليات الفل�سفة الإ�سالمية لكنه ان�صرف عنها ،وعمل يف
وزارة الأوقاف ،ويف وظائف عدة ،ثم تعرَّف �إىل ثروت عكا�شة وزير الثقافة والإر�شاد،
فعمل مدير ًا ملكتبه ،ثم عمل مراقب ًا للمطبوعات وامل�صنفات الأدبية ،ثم م�ست�شار ًا ومدير ًا
عام ًا مل�ؤ�س�سة ال�سينما ،يف عام  1971تقاعد من العمل الوظيفي ،وقد كتب يف ال�صحافة
منذ �أن تعرف �إىل �سالمة مو�سى ،فكان �صاحب عمود ثقايف مميز و�إن كان مييل �إىل البعد
الفل�سفي يف معظم ما كتب .تزوج وهو يف الأربعينيات من عمره ،وقد �أخفى زواجه عن
�أ�صدقائه مدة ع�شر �سنوات ،وكان قبل ذلك قد ان�صرف لرعاية �أمه و�أخته الأرملة،
وقد �أذاع خرب زواجه ال�شاعر �صالح جاهني بعد �أن عرف ابنتيه (�أم كلثوم ،وفاطمة) يف
املدر�سة� ،إثر م�شاجرة وقعت لهما مع طالبة �أخرى.
•••
ن�شر جنيب حمفوظ ق�ص�صه الأوىل يف جملة الر�سالة عند الأدي��ب �أحمد ح�سن
الزيات ( ،)1968-1885ثم ن�شر روايته الأوىل (عبث الأقدار) بت�شجيع من �سالمة
مو�سى ( ،)1958-1887و�أتبعها بروايتني هما /كفاح طيبة /و/رادوبي�س /وهذه
تالق
الروايات متثل مرحلة الروايات التاريخية واال�ستغراق يف التاريخ الفرعوين ،ومل ِ
هذه الروايات ال�صدى الطيب لدى القراء ،مع �أن �أ�صحاب الر�ؤيا الفرعونية �أثنوا عليها،
و�شجعوا حمفوظ على اال�ستمرارية يف ا�ستعادة الروح الفرعونية ،وقد كان ه�ؤالء من
�أ�صحاب النظرات ال�سيا�سية التي مل تنظر �إىل الراهن العربي نظرة ر�ضا .االنتباهة
احلقيقية لأدب حمفوظ كانت مع رواياته /القاهرة اجلديدة /و/خان اخلليلي /و/
زقاق املدق /وهي التي متثل �أدب الواقعية االجتماعية ..ولكن النقلة الأهم يف عامل
ال�شهرة لديه كانت ثالثيته /ال�سكرية /و/ق�صر ال�شوق /و/ب�ين الق�صرين /التي
�أ�صبحت املدونة التي تع ّرف ب�أدبه وتوجهاته.
•••
يف عام  1950بد�أ جنيب حمفوظ ين�شر ف�صو ًال من روايته �/أوالد حارتنا /التي ج ّرت
عليه �أ�سئلة ال ح ّد لها ،فتوقف عن ن�شر ف�صول الرواية بعد مطالعات جماعة من الأزهر،
ومل تن�شر الرواية كاملة يف م�صر ،بل ن�شرت يف دار الآداب (لبنان) بعد عام  ،1967وقد
�أثارت بعد ن�شرها زوابع نقدية ،وقد �أُخذت على احلامل الديني ،وقيل �إن جتديف ًا �ضد
ال�سماء ربخ فيها ،بعدما طالت الت�أويالت �شخو�ص الرواية ،وال�سيما (اجلبالوي ،و�أدهم).
•••
النقلة الأهم الأخرى يف حياة جنيب حمفوظ هي تعالق �أدبه مع ال�سينما ،فقد كتب
�سيناريوهات عدة لأفالم عدة� ،صارت فيما بعد �أفالم ًا �سينمائية ،و�أُخذت رواياته ف�صارت
�أحداثها �أفالم ًا .والثابت هو �أن مدونة جنيب حمفوظ الروائية والق�ص�صية مل َ
حتظ
خالل ثالثة عقود من الزمن باالهتمام الذي يليق بها ،مع �أن ح�ضوره الأدبي وال�سينمائي
خالل عقدي الأربعينيات واخلم�سينيات كان حيوي ًا جد ًا ،لكن البعد النقدي حول �أدبه
كان �أ�شبه باملناو�شات احليية.
حاز جنيب حمفوظ على جوائز عدة يف م�صر ،ثم حاز جائزة نوبل ( ،)1988وتعر�ض
حلادثة اغتيال ،و�سميت با�سمه �شوارع و�ساحات ،و�أقيم له ن�صب تذكاري ،وعرفت با�سمه
جوائز �أدبية ،وله اليوم متحف خا�ص به .ومثلما مل يخرج جنيب حمفوظ من م�صر
كثري ًا (زار اليمن ويوغ�سالفيا ،وبريطانيا) ،ف�إن �أدبه اقت�صر على احلياة امل�صرية .م ّرت
بحياة جنيب حمفوظ �سنوات �صمت وابتعاد عن الكتابة لقناعته ب�أنها لي�ست ذات جدوى،
وت�ساءل كثري ًا حول �صدود �أهل النقد عن مقاربة �أدبه ،و�أهل الرتجمة عن نقل رواياته
�إىل اللغات الأخرى� ،إىل ح ّد �أنه قال �إن كتابته لل�سينما هي �/أكل عي�ش (خبز) ./وكانت
له �آراء يف ال�سيا�سة �صادمة ،وال�سيما ما يتعلق منها بال�صراع العربي ـ ال�صهيوين.
•••
جنيب حمفوظ الذي مل يعرف �شهرة حممود تيمور ،وتوفيق احلكيم ،ويو�سف �إدري�س،
ود .طه ح�سني ،و�سالمة مو�سى ،و�أمني يو�سف غراب يف م�صر ،هو اليوم اال�سم املتقدم
عليهم جميع ًا يف كتاب ال�شهرة واملعروفية.
•••
حياة جنيب حمفوظ داخل بيته ،وداخل املقهى ،وداخل الوظيفة كانت حيا ًة ملأى
بالأ�سرار ،فالرجل ،وعلى الرغم من ح�س الفكاهة الذي عُ رف عليه ،فهو �ضنني ب�إخراج
تخ�ص حياته يف هذه الأمكنة الثالثة /البيت ،واملقهى ،والوظيفة /كل �شيء
�أي معلومة ّ
يتعلق بنجيب حمفوظ من ناحية ال�سرية الذاتية والكتابة كان �سر ًا� ،أما املعلن عنه
فهو يتمثل يف كتاباته /الرواية ،الق�صة ،املقالة الأ�سبوعية ،والأحاديث التي يديل
بها ،لقد بقي طوال �أربعني �سنة من حياته عازب ًا ،وحني تزوج مل يخرب �أحد ًا ،مل ينا ِد
�أحد ًا من �أ�صدقائه يف �أو�ساط الكتابة ،وال�صحافة والفن ،وال حتى �أ�صدقاء يف املجال
الوظيفي لكي ي�شاركه فرحة الزواج ،وبقي زواجه �سر ًا حمفوظي ًا ،ومل يعرف به �أحد ًا �إال
م�صادفة حني علم به �صالح جاهني ال�شاعر امل�صري املعروف ( )1986-1930ف�أذاعه
ويومئذ قال :ال �أ�سرار
يف الوظيفة ،واملقهى ،الأمر الذي �ش ّكل مفاج�أة لـ جنيب حمفوظ،
ٍ
يف هذه الدنيا! وكتاباته الروائية والق�ص�صية ما كان يعلم بها �أحد ًا ،وال يقر�ؤوها على
�أحد ،وحني ُتن�شر ُتن�شر بعد مراجعات طويلة ،وتريث �أطول ،وقد انقطع جنيب حمفوظ

عن ن�شر �أعماله الأدبية يف ال�صحف واملجالت ودور الن�شر يف فرتة قيام الثورة  23متوز
 ،1952وذلك لريى جتليات هذه الثورة وت�أثريها يف حياة النا�س ،فلقد �صدم� ،ش�أن
الكثريين ،ب�سبب قلع الثوار للعر�ش امللكي امل�صري ،وتخوّف على م�صر من حكم ال�ضباط
اجلدد الذين كانوا يف �أعمار �صغرية ،وهذا ما ا�ستدعى ح��وارات ولقاءات متعددة مع
الأدباء والك ّتـاب والفنانني �أ�صحاب التجارب لبلورة موقف وا�ضح من �أحداث الثورة .وقد
ت�سلم �أمور الثقافة يف ع�صر الثورة مفكر وكاتب معروف هو ثروت عكا�شة� ،صحيح �أنه كان
واحد ًا من �ضباط الثورة ،لكنه كان معدود ًا من الك ّتـاب واملثقفني ،وهو املرتجم املعروف
عن اللغة اليونانية ،ومن ترجماته /فن الهوى /وم�سخ الكائنات لـ �أوفيد اليوناين ،وقد
كان ثروت عكا�شة ميتلك عين ًا رائية ف�أر�سل وراء معظم املثقفني والأدباء والفنانني يف
م�صر وعقد ب�صحبتهم اجتماعات طويلة من �أجل تدار�س احلالة الثقافية والفنية
امل�صرية ،و�ضرورة النهو�ض بالثقافة والفنون على نحو �أو�سع و�أ�شمل و�أن ال ي�ستبعد �أي
مثقف �أو كاتب �أو فنان من امل�شاركة حتى لو كان �صاحب ر�أي م�ضاد للثورة ،فم�صر �أهم من
كل الأحداث اجلارية ،والثقافة امل�صرية بحاجة �إىل جميع اجلهود والعطاءات الأدبية
والفنية؛ وقد كان جنيب حمفوظ من بني ه�ؤالء الك ّتـاب ،على الرغم من موقفه ال�صامت
جتاه الثورة ،واحلق �أن جنيب حمفوظ مل يكن يف يوم من الأيام �شخ�صية �صدامية ،لذلك
لبى رغبة الوزير د .ثروت عكا�شة ب�أن يت�سلم �إدارة مكتبه يف وزارة الثقافة ،ويف ذلك
تكرمي لنجيب حمفوظ الذي مل يكن قد �أ�صدر بعد ثالثيته ،وال رواياته املهمة التي
�أكدت على ح�ضور /احلارة امل�صرية /بنا�سها وعاداتها وتقاليدها و�أحالم �سكانها ،وبذلك
انتقل جنيب حمفوظ من وزارة الأوقاف �إىل وزارة الثقافة بيته الدافئ ،وقد وعى د.
ثروت عكا�شة �أهمية جنيب حمفوظ وعلو موهبته ،ودوره يف تطوير ال�سينما امل�صرية
ورفدها باجلديد الرثي ف�أ�سلم مهمة ال�ش�ؤون الأدبية املتعالقة مع الفن ال�سابع له ،وبذلك
�أ�صبح م�ست�شار ًا �أدبي ًا يف م�ؤ�س�سة ال�سينما امل�صرية ،ثم �أُ�سندت �إليه �إدارة هذه امل�ؤ�س�سة.
•••
ي�سجل لـ جنيب حمفوظ �أنه �أخل�ص لل�سرد من جهة ،ولفن احلكاية من جهة �أخرى،
فق�ص�صه الق�صرية التي ما�شت رواياته مما�شاة ال�سيناريوهات الأدبية التي كتبها للأفالم
�أي�ض ًا كانت كلها وب�شعبها الثالث تعمل على تطوير فن ال�سرد العربي ،وبذلك �أ�صبح جنيب
حمفوظ ممثل الكتابة ال�سردية الأبدى يف م�صر والبالد العربية يف �آن ،وهذا ما ت�شري
�إليه فعالية الرتجمة التي نقلت �أعماله الأدبية �إىل اللغات العاملية وال �سيما الإنكليزية
والفرن�سية لأن يف اجلامعات الفرن�سية والإنكليزية �أق�سام ًا خا�صة باللغة العربية ،وفن
ال�سرد واحلكاية ي�شغل حيز ًا مهم ًا من اهتمامات هذه الأق�سام ،وقد وجد دار�سو �أدب
جنيب حمفوظ �أجوبة مهمة عن �أ�سئلة كثرية دارت ب�أذهان �أهل الثقافة وال�سيا�سة يف
البالد الغربية عن املجتمع العربي ولأ�سباب كثرية .وهذا ما عرفناه بعد �أن ترجمت
بع�ض �أعمال جنيب حمفوظ �إىل اللغة العربية ،فقد قيل �إن املعرفة احلقيقية لل�شخ�صة
امل�صرية وما يدور يف خلدها من �أحالم ،وما ت�شكو منه من معوقات جاءت من روايات جنيب
حمفوظ ،و�إن معرفة ال�صورة العامة للمجتمع امل�صري ،العالقات ،الأبعاد النف�سية،
ال�سخرية ،والظاهر من طباع ال�شخ�صية امل�صرية واملخفي يف �آن جاءت �أي�ض ًا من روايات
جنيب حمفوظ الذي �صوّر ال�شخ�صية امل�صرية داخل �أن�ساق ال�سرد ت�صوير ًا واقعي ًا متام ًا،
وهذا ما �أعطاها متيّز ًا من ال�شخ�صيات العربية الأخرى التي ظهرت يف ال�سرود العربية
الأخرى �أي�ض ًا ،ومن ذلك مفهوم (الفهلوية �أو ال�شطارة) .وال يخفى على �أحد �أن �أعداء
الأمة العربية ومن ا�صطف �إىل جوارهم �أرادوا الك�شف عن �أ�سرار ال�شخ�صة العربية� ،أي
ما تخفيه فال يظهر عرب �سلوكياتها ،وما ت�سعى �إليه فال جتهر به ،وبذلك بدا �سرد جنيب
حمفوظ وك�أنه �سرد ت�سجيلي يكتبه بعينيه ال ب�أ�صابعه وال وجود للخيال �أو املجاز فيه.
•••
كثرية هي الآراء النقدية التي حاول �أ�صحابها تف�ضيل جنيب حمفوظ القا�ص على
جنيب حمفوظ الروائي �أو العك�س ،مثلما حاول �أهل النقد الفني تف�ضيل �سيناريوهات
جنيب حمفوظ التي كتبها مبا�شرة لل�سينما على ال�سيناريوهات التي �أُخذت عن رواياته
�أو العك�س ،ولكل من �أ�صحاب هذه الآراء النقدية م�سوغاته ،وهي �أم��ور م�شروع فيها
االختالف ،لكن الثابت هو �أن جنيب حمفوظ �صاحب مدونة �أدبية كبرية مرتامية
الأط��راف مل يبلغ �أح��د من �أه��ل ال�سرد العرب ما بلغه ،و�أن �إخال�صه لفن ال�سرد �أمر
يحتذى ،واحلق �أن �صدى التحوالت ال�سيا�سية (العري�ضة) يف املجتمع امل�صري موجودة،
واف ،يف �أدب جنيب حمفوظ ،ولهذا كان جدير ًا بجميع اجلوائز الأدبية التي
وبح�ضور ٍ
حازها من جائزات الدولة للأدب �إىل قالدة النيل التي تعد �أرفع الأو�سمة امل�صرية
املمنوحة للأفراد.
ومما ي�سجل لـ جنيب حمفوظ �أن��ه �صاحب �شخ�صية هادئة مل يعارك �أح��د ًا ،ومل
قا�س قاله يف جتربته الأدبية ،ولعل هذا عائد �إىل
يزاحم �أحد ًا ،ومل يعا ِد ناقد ًا لر�أي ٍ
طباعه التي ت�ش ّربها داخل �أ�سرته ،و�إىل قراءاته الفل�سفية التي جعلت من حماكمة
الأمور منهج ًا حلياته وت�صرفاته ،فهو مل ي�ستلم رئا�سة احتاد ك ّتـاب م�صر ،ومل ي�شارك يف
ع�ضوية �أي هيئة من هيئات ،ومل يندب نف�سه لل�سفر با�سم هذا االحتاد ،وال با�سم االحتاد
العام للأدباء العرب ،وال با�سم م�ؤ�س�سة ال�سينما امل�صرية ،وقد غادر م�صر ثالث مرات
�إىل اليمن ،ويوغ�سالفيا ،وبريطانيا ،حتى جائزة نوبل التي ا�ستحوذ عليها مل يذهب �إىل
بالدها .لقد ا�ستثمر ثقافته و�أدبه عدد من ال�صحفيني والنقاد والأدباء من �أجل و�ضع
كتب عن �شخ�صيته وطباعه من جهة ،ومن �أجل و�ضع كتب عن حكايات ت�شري �إىل كيفية
كتابة رواياته وق�ص�صه من جهة �أخرى ،وقد كان يجال�س ه�ؤالء ط ّالب املعرفة وهو يعرف
يقين ًا غاياتهم .ال بل �إن خطابه الذي �أع ّده من �أجل قراءته يف عا�صمة ال�سويد ،و�ضعه
بني �أيدي معارفه للم�شورة و�أخذ الر�أي ،وهذا ما يف�صح عن �صفة مهمة من �صفات جنيب
حمفوظ �أال وهي التوا�ضع وعدم معرفة اال�ستعالء �أو الأ�صح الإميان به ك�سلوك ّ
يطل
به على الآخرين ،وهذا دللت عليه حادثة تعر�ضه لالغتيال ،فقد حزن حزن ًا ج ّم ًا على
�إعدام ال�شابني اللذين تعر�ضا له بطعنات �سكني يف عنقه وهو ي طريقه اليومي من البيت
�إىل املقهى..
•••
بلى� ،سيبقى الكثري من جنيب حمفوظ ،عدا مدونته الأدبية ،فقد كانت حياته ر�سالة
يف الثقافة ،واملواطنة ،واالجتماع ،وحب املعرفة والفنون والنا�س ..والإخال�ص �أي�ض ًا.
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ماكرون في عنق
الزجاجة

•حممود ال�شاعر
ال يخفى على �أح��د �أن خ�صوم �سورية
الذين حفروا لها حفرة الغدر قد وقعوا
فيها ال��ي��وم ،و�أن م��ن ت���آم��روا على هذه
البالد و�أرادوا تق�سيمها و�شرذمتها ذاقوا
مرارة الفو�ضى و�أقلقتهم �صوالت الذئاب
املنفردة وعانوا من بط�ش الإرهاب الذي
احت�ضنوه ورع���وه وال��ق��ادم م��ن الأي���ام
�سيثبت مدى تورطهم يف احلرائق التي طالت
البلدان العربية حتت �شعار الثورات املزعومة
وامل��ط��ال��ب امل��ح��ق��ة ،وال��ي��وم وم��ع و���ص��ول �أول
تبا�شري الربيع الدموي �إىل �أوروبا و�أول جولة
له كانت يف ربوع باري�س ،حيث ت�شهد �ضواحيها
ومدنها �أعنف االحتجاجات التي �أريد لها �أن
تكون منظمة وبربنامج خفي ي�سريها وي�شيع
فيها الفو�ضى املنظمة و���ص��و ً
ال �إىل حتقيق
�أك�بر قدر من التخريب والدمار بال�سيناريو
ذات����ه ال����ذي �أع����د ل�����س��وري��ة ق��ب��ل ���س��ن��وات،
فاالحتجاجات التي يقوم بها �أ�صحاب ال�سرت
ال�صفراء ظاهرها مطالب حمقة وباطنها
حماولة �أمريكية لتدجني �أوروبا و�إعادتها �إىل
بيت الطاعة بعد حم��اوالت التمرد الأخرية
التي �أظهرها ماكرون برغبته ب�إقامة جي�ش
�أوروب����ي يقف يف وج��ه الهيمنة الع�سكرية
الأمريكية ويخل�ص �أوروب��ا من الطوق الذي
و�ضعه ترامب ح��ول عنق االحت��اد الأوروب��ي
بعد الت�ضييق االقت�صادي الذي مار�سه �ساكن
البيت الأب��ي�����ض على حلفائه الأوروب���ي�ي�ن،
وحتكمه ب�ش�ؤونهم ال�سيا�سية واالقت�صادية
وعدم احرتام رغبتهم يف عدم �إلغاء االتفاق
النووي مع �إي���ران ،الأم��ر ال��ذي �أث��ار النقمة
ل��دى حلفاء ترامب والرغبة بالتخل�ص من
عنجهيته و�أ�سلوبه الفظ يف التعامل مع زعماء
�أوروبا ،واملعروف عند الرئي�س الأمريكي �أنه ال
يحفظ الود لأحد ويتخل�ص من حلفائه قبل
خ�صومه و�أن �شعوره بالفوقية يدفعه دائم ًا
�إىل �إر�سال ر�سائل خفية لكل من يحاول التمرد
عليه واخلروج من عباءته ،وهذا ما ح�صل مع
الرئي�س الفرن�سي وم��ن يقر�أ التاريخ جيد ًا
يدرك �أن �أمريكا كان لها اليد الطوىل يف (ثورة
الطالب) التي قامت �ضد الرئي�س الفرن�سي•
(ديغول) وا�ستطاعت �إقالته بعد ت�صريحاته
ومواقفه املعادية لأمريكا و�إ�سرائيل واليوم
يتكرر امل�شهد ذاته مع فارق ب�سيط �أن ديغول
كان رئي�س ًا عظيم ًا حقق ل�شعبه االنت�صارات
ورف�ض تقدمي فرو�ض الطاعة لأحد  ،بينما
كان ماكرون دمية يحركها الآخ��رون  ،وتابع ًا
خمل�ص ًا لرتامب و�شريك ًا له يف دعم الإرهابيني
يف �سورية والتباكي على املجرمني  ،وا�ستعرا�ض
الع�ضالت لق�صف امل��دن��ي�ين وخ��ل��ق الأزم���ات
و�إطالة �أمد احلروب طمع ًا باملكا�سب الهزيلة
وال�����ص��ف��ق��ات الرخي�صة على ح�ساب دم��اء
ال�شعوب احلرة .
ه���دد م���اك���رون ���س��وري��ة م�����رار ًا ب��ذري��ع��ة
ا�ستخدام الكيماوي املزعوم وو�ضع يده القذرة
يف العدوان الثالثي املقيت على �سورية وانتف�ض
م��رار ًا حلماية �أذرع��ه الإرهابية يف الغوطة
وادل��ب ،فكانت النتيجة خميبة له وانت�صرت
�سورية و�ضاعت �أمانيه ،وو�صلت احلرائق �إىل
ق�صره تهدده وتدخله يف عنق الزجاجة بعد
�إتباعه لأ�ساليب �سيا�سية واقت�صادية فا�شلة،
وخطابه الأخ�ير �إىل �شعبه بتعزيز القدرة
ال�شرائية ورفع احلد الأدن��ى للأجور مل يلق
�صدى طيب ًا لدى �شعبه فو�صفوه باجلبل الذي
متخ�ض فولد ف�أر ًا .
�سورية �آم��ن��ة ال��ي��وم تنعم باال�ستقرار يف
�أكرث مدنها وباري�س ت�شتعل� ،إنه امل�شهد الذي
توقعناه لكل من ت�آمر على هذا البلد الآمن.
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قضايا وآراء

في ثقافة الأطفال
•نزار جنار
يف الآونة الأخرية� ،أ�شار الباحثون واملهت ّمون ب�أدب الأطفال-
�إ�شارات مكرورة� -إىل تعريف �أدب الأطفال على �أنه مه ّمة معقّدة
تتحدّ ى يف الواقع حدود الإيجاز وحدود ّ
الدقة وال�صراحة �أو
التجرد ،وقد تراوحت تعريفات املعنيني بهذا الأدب من اعتبار
ّ
�أدب الأطفال على �أنه� :أي �شيء يقر�ؤه الأطفال ويتمتّعون به
�إىل اعتباره املقطوعات الأدبية التي تتمتع بدرجة عالية من
النوعية والتي ينبغي �أن تفي باملعايري الفنية واجلودة!
• ويعدّ �آخ��رون �أن �أدب الأطفال هو و�سيلة لالنبعاث التي تثري
املواقف ال�شخ�صية لدى الأطفال وتلك التي تغذي معلوماتهم من
خالل الن�صو�ص الإبداعية الق�ص�صية وغري الق�ص�صية!
املوجهة �إليهم قادرة على
• بالإ�ضافة �إىل �أن تكون هذه الن�صو�ص ّ
تنمية الإح�سا�س باجلمال والرهافة ،قادرة على تقومي القيم ،و�إذا
كان الإبداع واخليال وحم ّبة الإن�سانية ،مع مراعاة عن�صر الرتفيه،
ومراعاة الهروب من �أر�ض الواقع و�أن تتوافر يف هذه الن�صو�ص املتعة
ال�شخ�صية ،واخلربات اجللية توافر ًا غري مبا�شر!!
• ويت�ضح للمت�أ ّمل فيما ُق��دّ م هنا� :صعوبة و�ضع تعريف لأدب
الأطفال نظر ًا ملالب�سات حتديده �أو ت�أطريه!! كما �أنه لي�س هناك اتّفاق
وا�ضح على تعريف هذا الأدب ،على الرغم من �أن هذه التعريفات -يف
أعم الأغلب -هي تعريفات تتقاطع يف كثري من املحاور واملرتكزات،
ال ّ
بل تتالقى يف النهاية �ضمن �سياق واحد!
تعريف �أدب الأطفال
•فيما يلي �أورد� -أهم -التعريفات يف �أدب الأطفال مع الإ�شارة �إىل
م�صادرها يف نهاية احللقة الثانية من البحث:
مير
 �أدب الأطفال هو كل خربة لغوية لها �شكل فنّي ،ممتعة و�سارة ّح�سه الفني وال�سمو
بها الطفل ويتفاعل معها ،فت�ساعد على �إرهاف ّ
بذوقه الأدب��ي ،ومن�� ّوه الكامل ،فت�سهم يف بناء �شخ�صيته وحتديد
فن احلياة()1
هويته وتعليمه ّ
ويوجه �إىل
 �أدب الأطفال هو نوع حديث من الأدب يكتبه الكبارّ
الأطفال ( )2مع الإ�شارة �إىل �أن هذا الأدب خمتلف عن �أدب الكبار
من حيث طبيعته الفريدة من نوعها ،ومن حيث �أهدافه وموارده التي
ترتبط ارتباط ًا مبا�شر ًا بخربات الطفل ومهارات فهمه.
 �أدب الأطفال هو �أدب مبا�شر� ،أدب غري معقّد,يحتوي على روحالدعابة ،وهو �أدب خالٍ من العنف �أو املو�ضوعات اجلن�سية()3
 �أدب الأطفال هو جمموعة الن�صو�ص الأدبية املقدّ مة للأطفال،التي تراعي خ�صائ�صهم وحاجاتهم وم�ستويات من ّوهم� ،أي هو يف
جت�سد
معناه العام ي�شمل كلّ ما يقدّ م للأطفال يف طفولتهم من مواد ّ
املعاين والأف��ك��ار وامل�شاعر ،وله �أث��ر ثقايف هام حيث �أنّ��ه يقود �إىل
�إك�ساب الأطفال القيم واالجتاهات واللغة وعنا�صر الثقافة الأخرى
بالإ�ضافة �إىل دوره املعريف من خالل قدرته على تنمية عمليات الطفل
املعرفية املتمثّلة يف التفكري والتخ ّيل والتذكّر كما �أنه ي�سهم يف انتقال
جزء من ثقافة املجتمع �إىل الأطفال ب�صورة فنية لذا فهو �أداة يف بناء
ثقافة الطفل()4
 �أدب الأطفال هو �أدب يبدعه الكبار لل�صغار ،يل ّبي حاجة الأطفالوي�ساير ميولهم وينه�ض ب�أحالمهم ويجعلهم يعي�شون طفولتهم
ويتمتّعون بها ،ويحقق �آم��ال��ه��م ،ويكت�شفون م��ن خالله خ�صائ�ص
�شخ�صياتهم ،وهو �ضرورة من �ضرورات الثقافة ال�شاملة للمجتمع()5
 �أدب الأط��ف��ال ميتدّ م��ن ال���والدة �إىل �سن امل��راه��ق��ة ،وه��و �أدبيغطي �شتى املو�ضوعات ذات ال�صلة ب�أطفال اليوم يف جممل الكتابات
الق�ص�صية وغري الق�ص�صية()6
 �أدب الأطفال هو �أي عمل �أدبي مكتوب جلمهور م�ستهدف ،من �سنال�صغر ولغاية (� )12سنة (!!) يخاطب خربات الطفل واحتياجاته
اخلا�صة ويعزز القيم والثقافة الأخالقية حملي ًا وعاملي ًا ،وهو �أي�ض ًا
جمال ترفيهي وفكاهي وو�سيلة لإثارة الف�ضول والإبداع واخليال لدى
الأطفال(.)7
�أدب الأطفال �أداة مل�ساعدة الطفل يف منوه النف�سي والإدراك��يوير�ضي ف�ضوله املعريف مع اكت�ساب املو�ضوعية ()8
�أدب الأطفال و�سيلة ثقافية تربوية ف ّعالة ،ينجذب �إليها الأطفالبرغبة ،ويتفاعلون معها بحرية ومتعة.
يعرف ال�صغار احلياة ب�أبعادها
�أدب الأط��ف��ال هو �أق��وى �سبيل ّاملا�ضية واحلا�ضرة وحتى امل�ستقبلية ،ومن �أدب الأطفال ينمو ال�صغار
وينتقلون من حالة التمركز حول الذات �إىل حالة الكائن االجتماعي
الذي يتمركز حول الآخرين ،وبذلك ي�سهم �أدب الأطفال يف تن�شئة
طفل مثابر خمل�ص واجتماعي متعاون ()9
 �أدب الأطفال يقود �إىل �إك�ساب الأطفال القيم واالجتاهات واللغةوعنا�صر الثقافة الأخرى ،وله دور معريف من خالل قدرته على تنمية

عمليات الطفل املعرفية ،املتمثّلة بالتفكري والتخ ّيل والتذكّر.
وبوجه عام �إنّ �أدب الأطفال -بو�صفه جت�سيد ًا لثقافة الأطفال-
ي�سهم يف انتقال جزء من الثقافة �إىل الأطفال ب�صورة فنية ،وي�سهم يف
�إقناع الأطفال بالآمال اجلديدة ،لذا فهو �أداة يف بناء ثقافة الأطفال
()10
�أدب الأطفال �ضرورة ت�ستدعيها �إرادة بناء الإن�سان بالدرجة
الأوىل ،ناهيك عن الوظائف الكربى التي ي�ضطلع بها هذا الأدب يف
عمليات التنمية الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية(.)11
موجه �إىل الطفل مالئم لعامله لغته
�أدب الأطفال جن�س �أدب��ي ّم�ستمدّ ة من معجم الطفل ،يطرح قيمة �ضمنية ،ويعبرّ عن مغزى ذي
�أ�سا�س تربوي م�ستمدّ من علم نف�س الطفل (.)12
من �أجل تعريف جديد لأدب الأطفال
• ماتقدّ م من تعريفات التبدو متباينة ،وال خمتلفة ،بل �إنّها
تتقاطع يف نقاط كثرية ،وتتوا�صل حتت وط���أة ( التابو) الرتبوي
التقليدي ،بل جتعل من كتاب �أدب الأط��ف��ال �أه��ل احلكمة الذين
أعم -يت�شابهون مع الآباء والأمهات
اليخطئون ،وهم -على الأغلب ال ّ
يف البيوت ،ويت�شابهون مع املعلمني واملعلمات يف املدار�س ،وقد لوحظ �أنّ
هذه التعريفات املت�شابهة خرجت من معطف واحد ،ومن مرجع واحد،
ومن ت�ص ّور م�سبق واحد ،فك�أمنا -بع�ض هذه التعريفات -يحكمها ذلك
الفهم اخلاطئ القائم على التلقني ( يف الأدب ) -التلقني ب�شكليه
الفن �إىل �شيء الميكن
املبا�شر وغري املبا�شر ،ك�أنمّ ا هي بعيدة عن فكرة ّ
تو�صيفه ّ
بدقة ،ك�أنمّ ا تتغافل عن املكونات الفنية لأدب الأطفال؛
وتنحرف ب��الأدب �إىل كتابة تعليمية ،كتابة تقليدية ،تتجاهل �أن
عامل الطفل هو عامل ذكي ،يعي الأ�شياء بفطرته ويحتاج -فقط� -إىل
�إثارة خياله وعقله لتحفيزهما للإبداع واالبتكار من خالل معاي�شته
لن�صو�ص معا�صرة ،و�أدب حديث معا�صر بعيد ًا عن الأوامر والنواهي
والو�صايا والإر�شادات !.
• ومناخ احلرية والرخاء الذي حتظى به الدميقراطيات الغربية
يقدّ م نتائج �أف�ضل يف ا�ستيعاب الأطفال خلربات احلياة يف جمال الأدب
والفن والتذوق الب�صري..،
ّ
• و�أدب الطفل احلديث طفر طفرته الهائلة باحرتامه البالغ لعقل
طفل اليوم؛ �أدب الطفل احلديث يقدّ م الرثاء الفكري من خالل �أحدث
املدار�س والنظريات واالجتاهات احلديثة يف الكتابة� ،صار كل طفل
ميتلك مايجعل العامل كلّه قرية �صغرية �أمام عينيه !.
• مل يعد يحتاج �إىل ب�ساط الريح  ..مل يعد يحتاج �إىل الطبق
الطائر وال �إىل م�صباح عالء الدين� ،صار يعبث بجهاز ( الرميوت)
ال�صغري لتتدفّق عليه �آالف ال��ق��ن��وات وامل��واق��ع ( م��ن التلفزيون
والإنرتنيت) حتمل �إليه �أ�صناف الثقافات واملعارف ،جاءت بني يديه
ثقافة ال�صورة تقدّ م له ال�شرق والغرب وت�صله بني عامل الرفاهية
والرثاء وعامل الأوبئة واملجاعات ،و�صار الكتّاب �أمام طفل خمتلف
كرب قبل �أوانه ،فماذا �سيقدّ م له �أدب الأطفال؟
•�س�ؤال نرتكه للم�ستقبل !!!.
�إ�شارات
ق��ن��اوي ،ه��دى حم��م��د� ،أدب الطفل وح��اج��ات��ه ،من�شورات مكتبة ال��ف�لاح –
الكويت 2003
2الرب�شوم ،يو�سف ،مفهوم �أدب الأطفال  ،الكويت 20063ال�شاروين  ،يعقوب ،جتربتي يف الكتابة ل�ل�أط��ف��ال ،ملفّ �أدب الطفل،الفيوم – م�صر – 2009
4اخلويل ،نادية ،الطفل يف كتب الأطفال امل�صرية ،القاهرة ،امللفّ 2010 ، 5جنار ،نزار ،ثقافة الأطفال ،من�شورات دار الو ّراق  ،بريوت 2003 6لين�ش ،براون وتوملين�سون � ،أدب الأطفال ،بو�سطن 20087بوزين الدين و�شموط� ( ،أمل ورميا) ،الطفل يف ال�سباق اللبناين ،امللف-الإ�سكندرية2010 ،
 8اجليزاوي ،خليل ،ثقافة الطفل بني الوعظ واخليال  ،الفيوم  ،م�صر– 2009
� 9شهوان ،جنالء� ،أدب الأطفال ،ط  1عمان 1996 10الهيتي  ،هادي ،ثقافة الأطفال  ،عامل املعرفة  ،الكويت 1988� 11أبو هيف ،عبد اهلل ،املوقف الأدبي ،العدد ( )-210 -209 208ت�شرين الأول 1988
 12الفي�صل� ،سمر ،املوقف الأدبي ،العدد (  )-210 -209 208ت�شرينالأول 1988
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• حممد باقي حممد
يف ق�ضية خالفية ك��الأدب �إذ يحتكم
�إىل الذائقة ال�شخ�صية ـ رمب��ا ـ تعالوا
لنقر �أننا يف الق�صة الق�صرية جد ًا �إزاء
جن�س ُم���راوغ وملتب�س ومبهم ،ال لأن
�سواء �أكان
�ضبط ًا �صارم ًا ي�سو�سه فح�سب،
ً
ذلك على ُم�ستوى احلدث� ،أو على م�ستوى
الزمن� ،أو على م�ستوى اللغة! بل لأن اال�شتغال
على �ضبط كهذا يرب�أ بها عن �إن�شاء �أو �سرد
جم��اين يثقل على ج�سدها الغ�ض �أ�سا�س ًا،
وبالتايل عن ترهل مقيت ال يحتمله حجمها!
رب قائل ولكنها الأ�س�س ذاتها ،التي حتتكم
�إليها الق�صة الق�صرية مث ً
ال ،هذا �إذا مل تكن
الأجنا�س الأدبية كلها تت�أ�س�س على اقت�صاد
�أدب���ي ي��ن���أى بها ع��ن ال�تره��ل ،ث��م �أن القول
مببد�أ احلذف واال�صطفاء ـ �أي �أن حتذف ما
هو عار�ض بح�سبنا ،ون�صطفى ما هو جوهري
ـ يحكم هو الآخر خمتلف الأجنا�س الأدبية،
غري �أنه يف الـ :ق ق ج يتو�ضع يف خانة ال�ضرورة
الق�صوى ،ذلك �أن �أي نتوء �أو �إ�سهاب يف متونها
يطيح بها ككل!
�إننا �إذ نذهب �إىل �أن العمل الفني يقول
على حتويل التجربة �إىل ذك��ر ،وال��ذك��رى
�إىل تعبري فني ،نظننا يف الـ :ق ق ج ـ كجن�س
ال ي�سلم قياده ب�سهولة ـ حمكومون باختزال
�شديد ،فماذا عن تعريفها تعريف ًا ُيفرفها
عن الأجنا�س الأخ��رى؟ ثانية �سرنى �أنف�سنا
عاجزين عن تعريفها تعريف ًا جامع ًا مانع ًا،
نعم ..هي حدث �شديد ال�ضبط يف زمنه على
وجه العموم ،ولكن تعريف ًا كهذا ينطبق على
الق�صة الق�صرية �أي�ض ًا ،وال نظن ب���أن كلمة
«�شديد» متح�ض ال��ـ :ق ق ج عالمة فارقة،
ما قد يزيد اللوحة املُلغزة �إبهام ًا ،ثم �أننا
مكرهون على الإقرار ب�أن هذه التعاريف ـ يف
اتفاقها ـ راحت تغيم ،ذلك �أن الق�صة الق�صرية
ذاتها �أن�ش�أت تغادر ق�صة احل��دث ،لتنعطف
نحو ق�صة اللحظة �أو احلالة ،فغام حدثها �أو
كاد ،وذلك يف اتكاء م�ضمر على ت�شبه بتيار
الوعي؛ فتاخمت ال�شعر بحدود ،و�إذ ًا ـ عداك
ع��ن احلجم ـ فما ال��ذي ُيك�سب ال���ـ :ق ق ج
خ�صو�صيتها؟
لقد �أك�سبها حجمها �صفة املراوغة التي
�أتينا عليها �آن��ف�� ًا ،ذل��ك �أن��ه �أوه��م الكثريين
ب�سهولتها ،حتى �إذا ق��ارب��وه��ا باملمار�سة،
تك�شفت لهم ع��ن �سهل ممتنع ،يت�أبى على
التطويع والت�شكيل ب�سهولة ،ولكن ما هو ن�سب
الـ :ق ق ج؟ �أهي ابنة �شرعية ـ �أو غري �شرعية ـ
للق�صة الق�صرية� ،أم �إنها ت�شرك مع هذا الن�سب
بنوتها لق�صيدة النرث الكري�ستالية؟
�إن ال��ـ :ق ق ج مل ت�ست ِو على عودها بعد،
�أي �إنها تتو�ضع يف خانة الت�شكل� ،سواء �أكان
ـ هذا الت�شكل ـ على م�ستوى املمار�سة �أو على
م�ستوى التعقيد ،ناهيك عن غري �صوت ارتفع
ل ُينكر عليها انتماءها �إىل مملكة الق�ص ،و�إن
ق�صيدة النرث ك���أح��د متك�آتها ه��ي الأخ��رى
قيد �إنكار عنيد يروم �إق�صاءها عن فردو�س
ال�شعر ،ف�إال َم يرجع هذا امل�شكل؟ �أهو تلخي�ص

ق�صيدة النرث الكري�ستالية؟
�إن الـ :ق ق ج مل ت�ست ِو على
عودها بعد� ،أي �إنها تتو�ضع يف
خانة الت�شكل� ،سواء �أكان ـ هذا
الت�شكل ـ على م�ستوى املمار�سة
�أو على م�ستوى التعقيد،

�أننا �أ�سرى العادة مث ً
ال� ،أم �أننا رهن خوف له ما
يربره على م�ستوى علم النف�س ،ذلك النف�س �إذ
تركن �إىل امل�ألوف ،تن�أى بنف�سها عما جتهله؟
عن جديد يهز القار ال��ذي ثوى فيا لأعماق
على ت�سليم؟ ولكن �أل�سنا بهذا نناق�ض حركة
الت�أريخ يف معر�ض تطوره؟
لقد �أ�سهم الكم الهائل من الـ :ق ق ج ،الذي
و�صلنا ـ عن غري منرب ـ ب�أرد�أ مناذجه ،يف ت�شكل
رد فعل م�ضاد ،ولهذا �سنذهب �إىل �أننا مطالبون
ب�أن ن�شرع �صدورنا للرياح التي تهب من غري
جهة ،و�أن مننح للجن�س الوليد الفر�صة ليعي�ش
�أو ميوت ،ذلك �أنه �سيتال�شى من تلقاء ذاته �إن
يتح�صل على مقومات احلياة ،وذلك من غري
مل
ّ
�أن ندعي ـ م�سبق ًا ـ ب�أن والدته قي�صرية!
فهل �أزف الوقت لن�ستنبط �أهم الأ�س�س التي
نفرت�ض تواترها يف الـ :ق ق ج؟ رمبا كنا معنيني
ابتداء بالعنوان ذاته ،يف توخي
بهذه الأ�س�س
ً
نظام �سيميائي ،نظام من العالمات والإ�شارات،
التي توحي بف�ضاءات الن�ص ،ولكنها ال تف�ضح
�أ�سراره كلها ،حتى ال تقتل لعبة الت�شويق التي
يقوم عليها �أ�سا�س ًا ،منوهني ب���أن غياب هذه
اللعبة يفقده القدرة على توريط القارئ يف
تواط�ؤ م�ضمر ينتهي بقراءة املنت ال�ستجالء
ع��وامل الطية خلفه ،ثم �إن عالقة العنوان
باملنت ال تقوم على التجاور ،بل �إنها تقوم على
ا�شتباك عنا�صر العمل الفني يف وح��دة ال
تنف�صم ،ب�شكل ميح�ضه وظيفة معرفية �أي�ض ًا،
ناهيك عن �أنه ُيك�سب الن�ص غنى يف الدالالت،
وال نظنها مهمة �سهلة!
ذكاء
يتطلب
ج
ق
ق
الـ:
�إن اال�شتغال على
ً
��اء يذهب �إىل التقاط حلظة
يف التناول ،ذك ً
امل��ف��ارق��ة ،تلك ال��ت��ي يت�أ�س�س عليها العمل
افني عادة ،على �أن نن�أى ب�أنف�سنا عن الوقوع
يف مطب الت�ضاد ،رمب��ا لأن الت�ضاد لوحده
لن ينجز ق�صة ق�صرية ج��داً ،فنتجنب وهم ًا
ُم��راوغ�� ًا مفاده �أن الت�ضاد هو ال��ـ :ق ق ج يف
خطل بينّ !
وباال�شتغال على تو�ضيح مفهوم ال�ضبط

ممار�سة وتعقيداً� ،سنذهب �إىل �أن��ه يت�شبه
بتكثيف ه��و يف �أ�صله خ�صي�صة يف ق�صيدة
النرث� ،أما �إذا و�ضعنا تب�سيطه يف مقا�صدنا،
ف�سنوجزه يف مقولة تتلخ�ص يف �أن نعبرّ عن
�أك�ثر ما يمُ كن من املعاين ب�أقل ما ميكن من
العبارات ،متو�سلني الطريق �إليه عرب كمون
جم من ال��دالالت ،تقوم عليه اللغة يف لعبة
الظهور واالحتجاب ،وذلك عرب طيف وا�سع
من الإيهامات والإمي���اءات والإ���ش��ارات ،ذلك
�أن��ه �س ُيحيلنا �إىل اخل��و���ض يف لغة الق�ص،
لنذهب �إىل �أنها ينبغي �أن توك�أ �إىل ال�شاعري،
�شاعري يتكئ على املجنح ب�أفيائه وظالله

�إن اال�شتغال على الـ :ق ق ج
ذكاء
ذكاء يف التناولً ،
يتطلب ً
يذهب �إىل التقاط حلظة
املفارقة

وتوراته ،و�إال فكيف له �أن يوحي مبا مل ي�أتِ
عليه الن�ص ت�صريح ًا؟ م�ؤكد �أننا ال نزعم ب�أن
لغة الق�ص �ستن�أى بنف�سها عن التعبريي الدال
واملن�ضبط ،و�إال فكيف �سنطالب «مقرتيف» هذا
ال�ضرب من الق�ص باقت�صاد لغوي �صارم كنا قد
جئنا عليه� ،إذا مل يحل الإيحاء حمل املبا�شر،
ما مينح املنت �آماد ًا و�سيعة ال حتد.؟
قد يت�ساءل �أحدنا �أن ما الذي يف�صل هذا
اجلن�س ع��ن ق�صيدة ال��ن�ثر الكري�ستالية،

ال�سيما بعد �أن تطرقنا �إىل ق�صة احلالة �أو
املناخ؟ و�سنقر ب�أننا �أمام �س�ؤال م�شروع وذكي،
فهل نحيل الإج��اب��ة �إىل ممار�سة وتعقيد
مفتوحني؟ �أم نتحايل على الإجابة حتاي ً
ال
م�شروع ًا ،فنذكر ب���أن احل��دث ال��ذي تن�ضوي
عليه ال��ـ:ق ق ج ما يزال مي ّيزها عن ق�صيدة
النرث فح�سب ،بل وعن اخلاطرة �أي�ض ًاّ!
�أم���ا ال��زم��ن يف ال��ـ ق ق ج فقد ي���أت��ي على
الفيزيائي التقليدي ،ليم�ضي قدم ًا من املا�ضي
ّ
���ص��وب احل��ا���ض��ر فامل�ستقبل ،ول��ك��ن �ألي�ست
احلداثة ن�سق ًا ،واعتماد هكذا زمن ُيخل بهذا
الن�سق ،م��ا يرفع التوليف ب�ين ه��ذا الوليد
اجلديد وزمن منك�سر ـ مث ً
ال ـ �أو دائري ـ ينتمي
�إىل مقام احلداثة ـ �إىل م�ستوى ال�ضرورة؟ �أال
ي�ضخ احلديث من الأ�ساليب املبتكرة املزيد من
التوتر الدرامي يف املنت؟ لنقف باخلواتيم على
�إدها�ش� ،إدها�ش بت�أ�س�س على املفارق وال�صادم،
ب�شكل مي��ن��ح ه���ذه اخل��وات��ي��م حل��ظ��ة ك�شف
وتنوير� ،إذ ذاك ..فقط �إذ ذاك �سيتحقق
للن�ص الق�ص�صي نقطة تقاطع ت�أتلف �إليها
عنا�صر العمل الفني يف اجتماعها الوظائفي،
وب����ؤرة تفجري تقوم على الك�شف والتنوير
اللذين �أتينا عليهما!
ح�سن ًا ..ما ال��ذي تبقى من راب��ط ين�سب
الـ :ق ق ج �إىل الق�صة الق�صرية بن�سب الأبو؟
�س�ؤال م�شروع له ما يربره وال �شك ،ولكن �أال
ينتمي النمطان �إىل النرث الفني؟ �أال تتنطح
ـ هي الأخ��رى ـ للم�ضامني ذاتها ،لتقف تلك
امل�ضامني على نحو ق�سري غالب ًا� ،سواء �أكانت
ه��ذه اجلماعة قبيلة �أو وظيفة �أو عائلة،
ليبدو امل�تن يف �إجماله ك��ح��داء ال�شخ�صية
الرئي�سة يف توا�صلها مع روح اجلماعة؟
لننتظر �إذاً ،و�سيقدم لنا «مقرتفو» غواية
الـ :ق ق ج الأجوبة املنا�سبة ،فنك�سب جن�س ًا
فني ًا جديد ًا يق ّعد له الحق ًا� ،أو نئد حالة
مب�شرة �أث��ارت غري زوبعة ،لكنها تك�شفت عن
زبد ،ما قد يقت�ضي التنويه!
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في الذكرى

• مر�شدة جاوي�ش
....1
يف الذكرى
التي
تبتعدُ �أكرث
...
تبدو العا�صفة غزيرة ال�صمت
..والألوان ،
والأرواح التي
تركناها يف املنزل
قد ت�صبح �أ�شباحا»
يف الذكرى التي تتم�سك
بالبتالت الزرقاوات
وبالنوار�س التي
ت�سيل م�آقيها
حزنا» علينا
َ
العالق
�س�أغ�سل الغبار
على الغيم ..
و�أن�ساك هناك ..
�س�أن�ساك و�أنا
يف العودة �إىل �أبهر الق�صيدة
.....2
ٌ
ُ
وا�سعة غابة املجاز
و�شديد ُة التربج ..
كم كنت �أجتول
بني حروفها ..
لن �أُ
جاهر ب�أين
َ
َعثرَ ُت..على كلمات
ُولِدت للتو ..
َف َ�سقطتُ غريقة يف
عطرها..وغرائبها
يا اهلل كم �آ َن َ�سني
املخبوء وراء
ُ
�أ�شجار ال�ضوء
ُ
واخليول التي تعزف
على قيثارات ال�صهيل
�سوناتا امل�ستحيل
الع�شق
�إين بلهفاتِ
ِ
وبالغة احلرير
َ
�أتيتُ
اليك يا موالي
اتيت بيخ�ضور النور
.......3
خ�ضراء ُ هي املو�سيقا
عند حافة ال�سماء
وكثيفة ٌ هي �أغ�صان ال�سحاب
..
كم هو جميل
ذاك الرجل الذي
يطل من نافذة احللم
ٌ
..وغ�ض
كم هو جذاب
كيف له �أن يراين
�س�أ َل ِوح له ..
مبنديلي الأرجواين
وبقلبي الذي يخفق كال�صليل
..
و�س�أُطلق ل�صوتي
الذي ُي�ساكن الربق
�أن َي َ
نفذ �إىل �أعماقهِ  ..يا �إلهي
ليتهُ مل َينْفذ
فقد �أيقظني من حلمي

شعر
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نهاية النهاية ....

•م�صطفى �صمودي

�صو ُته ملّ �صداه ..
بلغ احلزنُ بدنياه مداه
َ�ص َل َبا ُه ..
حائط الوقت  ..و�إيقاع
الرتابهْ
ّ
خاتمِ ُ
ات البَدْ ء ..
بدء اخلامتاتِ ..
النور والالّنور ..
حتى ِمف َْ�ص ُل الوقت
 -......ب َع ْي َن ْيهِ َ -ت َواىل و َت�شابَهْ
بني �أ ّواه  ..و�آه ..
الروح ..
و�سـ�ؤال ٍل�صالة ّ

علي
�إىل الذي له من الف�ضل الأدبي ّ
مايجعلني مهما قدّ مت له عاجز ًا عن
ر ّد اجلميل الأ�ستاذ ( عبد الرزاق
الأ�صفر )
-----------راعِ ُف ُ
احلزن ..
لمِ َن ي�شكو اختالج النف�س ؟
.........كم ملّ اغرتابهْ  ..؟!
َم َّ�سـهُ ُّ
ال�ض ُّر ..
َ .......و َلفّتهُ م�سـاء�آت الك�آبهْ
َل ْولب الي�أ�س َعت ُِّي ..
 ........نا ُبهُ َ�ص َّحر غابَهْ

ق�صيدة جديدة لمن يهمه الأمر
الى كل مقاوم فل�سطيني على الأر�ض الفل�سطينية التاريخية:
فعله �صغيرهم هذا

عَ نانْ

•�صالح �أبو الوي
الغيم
خطوتانِ ونفتح بوابة
ِ
قلتُ مت ّهلْ
فخلفك ٌ
يجر ع�صا
�صيف عجو ٌز ُّ
ال�سنديانْ
خطوتانْ
ْ
مل ي ُعدْ يف احل�صا ِر �سوى ك�سر هذا
احل�صا ِر
و�أنت احل�صانْ
ً
حفنة حتتك ال ُ
أر�ض
كلما َن َق�صتْ
خدها
�سالت على
جنمتانْ
ٌ
جنمة للبعيدِ
و�أخرى ملا �ضاع ما بني �صار وكانْ
يا عنانْ
لعوب
�إنّ هذا الزمان ٌ
تنتظر �أنْ يعود � َ
أبوك
فال
ْ
ف�إنك من قرية �أجنبتْ �أنبياء بغري � ٍأب �أو
ن�سب
ْ
وحدك املاء والنا ُر
فا�ضرب ع�صاك وقلْ
لل�سواقي كوين
ْ
َ
ً
تكن جنة ول َه ْب
ْ
َ
هناك
واحدان
أمك
فمر ْغ �شبابك يف ح�ضن � ِ
ّ
وانزف على �صدرها ما ا�ستطعتَ
ت ُعدْ للحياة نق ّي ًا كما و َلدَ ْ
تك
واحدانْ
ْ
أر�ضعتك
فلتكن مثلما �
ْ
قمر ًا ت�شتهيهِ البال ُد
حا�ص َر ْ
تك
و�سيف ًا بخا�صرة الطلقاتِ �إذا َ
يا عنانْ
ْ
�سواك
باب
لي�س
للحب ٌ
ِّ
ْ
الهالك
والهالك وليد
َ
هناك هنا
ما
ْ
هناك
وهنا ما
الوراء
إنهم ي�سرقون
َ
� ْ
فحاذ ْر � َ
أمامك
هم ي�سرقون الأما َم
ْ
َ
وراءك
فحاذ ْر
هم يقتلون املكانَ
ْ
خطاك
فث ّبتْ
ال مكان لنا
ثقوب
واملنايف
ٌ
تلقفنا واحد ًا واحد ًا بئرها
فان�صهر يا وحيد املكانْ
ْ

يا عنانْ
ُ
حر
�
امر
دمعة أةٍ ّ ةٍ
تنخر ال َ
أر�ض
ُ
ْ
�سماءك
فارف ْع
ْ
ْ
�شتاءك
�ض
وحر ْ
عليها
وت�ساقط
ّ
ماء ـ و�إنْ ظنَّ خري ًا به الزر ُع ـ
�إنّ ً
ب�سيل
يجري
الهوانْ
ْ
ماءك
لي�س
يا عنانْ
كلُّ زيتونة يف البالد لها ٌ
�سرية
و� ٌأب وولدْ
نهر تالطم مع �صخرها
كل ٍ
�أو تعانق مع رملها
كان تعويذ ًة و َر َ�صدْ
اجلنوب
وبني
ال�شمال
بني
ري يهاجر
كل ط ٍ
ِ
متدّ له طربيا من املاءِ يَدْ
لنبيُ ،يع ّمدها ما�ؤها
كلّ �أغنية ٍّ
فترُ ّد ُد �أغ�صانُها ما َن َ�شدْ
جنم خبا يف ال�سماء الغريبةِ
كلّ ٍ
أ�ضاء على ليلها وا ّتقدْ
�إال � َ
َ
ال ُتبدّ لْ
هواك
ً
ً
الر
يف
ا
واحد
ا
د
�س
ّ هانْ
ْ
وكن َج َ
يا عنانْ
لهم
ال حدود ْ
ْ
عليك
فلماذا �أقاموا احلدود
ْ
يديك
وال�سماء ات�ساع
ورق ال�صفقاتْ
على
ل�ستَ حرب ًا
ِ
ل�ست عبد ًا لي�أمرك ال�سادة الإ ّمعاتْ
عا�صمة ذئبةٌ
ٌ
القد�س
كلّ عا�صمةٍ ما خال
َ
ٌ
و�شتات يجرجرنا ل�شتاتْ
يا عنانْ
ً
ً
�إنّ خلف احلدود نخيال كثريا ميدُّ يديهِ
فمدَّ يد ًا للحيا ْة
كلُّ �شيء ُ
ميوت �سوى ال�شهداءِ
وما ترك الراحلون من الذكرياتْ
ُ
ميوت
كلّ �شيءٍ
فقلْ
ف�إنْ �س�ألوك :
(فعله �صغريهم هذا)
عنانْ
خطوتانْ
خطوتانْ
خطوتانْ

 ..........مار ّدت جوابهْ
قام يدعو باقة الغيم
وي�سـتجدي َجواريها
با�ســتِجابهْ
 .........ليحظى ْ
�آ ِم ًال �أن ُت�شـرق الأحالم ..
�أن ت�ضحك يف َ�ص ْحـرا �أمانيه �سحابهْ
احللم ٌ ..
ف�إذا ُ
راب
نعيق ِل ُغ ْ
يباب ..
و�سراديب
ُ
ْ
كلّ �شيء ٍ َح ْو َلهُ محَ ْ ُ
�سراب
�ض
ْ
يديه
بني
كلّ �شيء ٍ �ضاع من
ِ
دم ُعه  ..يبكي عليهِ
حلمهُ امل�شنوق يف ر ْيعانه
ُ

وفاء

َ ......حتَّ (� )1شبابهْ
بعدما رانَ الأ�سى ..
ان�سلّ وحيد ًا واهِ ي ًا � ....أغلق بابهْ
موغِ ًال يف حزنه املَ ْح ُموم َ ..ي ْج ُّ
رت عذابه
َف َه َوى من �شـُ ْرفة احللم
ح�سـري ًا يتلظّ ى
�ضم يف َك ْه ِف لياليهِ ..
ّ
� ........أمانيهِ ال َيتامى  ..وكتابَهْ
------------------(  / .. ) 1حتّ  /فعل ما�ض  ..مِ نْ حتّ =
يحتّ  ..ولي�س مبعنى  /حتى /

قيظ الدُّوار..

• �أحمد علي دا�ؤد

• حميي الدين حممد

لك قدمت روحي يا بالدي
�شهيد ًا يفتدي �ساح اجلهاد
�أنا البطل الهمام وذا �سالحي
جحيم يف مقارعة الأعادي
فداك الروح يا وطني فزندي
يعاهد يف احلفاظ على املبادي
دماء عزمية الأبطال نذر
لأوطان �إذا نادى املنادي
�أتينا يا �شام و�صوت حق
يجلجل يف ال�سهول ويف البوادي
�أيا �أحفاد من رفعوا و�صانوا
تراب ًا من مداهمة الف�ساد
ن�صال �سيوفكم �أدمت رقاب ًا
ودكت ح�صن رواح وغاد
و�أدميتم رقاب من ا�ستهانوا
ب�ساعد من �أتى للأر�ض ..فادي
�أدمي الأر�ض يف وطن مغذى
بالدي جنت من �إرم العماد
�أنا ال�شوق املر�صع يف �إباء
يحطم ر�أ�س من يبغي عنادي
وتلك عقيدتي يف حب �أر�ض
فال تلم الغطارف يف اعتقاد
•••
�إليك �إليك يا وطني �أغني
ن�شيد ًا والدم القاين مدادي
لأكتب ن�صر �أبطال ب�سيف
�أحقق يف تفانيه مرادي
•••
�أخي قد جار ظلمهم فراحوا
زرافات البغاء بكل واد
يزفون امل�صائب والباليا
ويبغون بنا �سبل الر�شاد
هو زاد البطوالت و�أر�ض
�سمت نعمى على بكر الأيادي
تقا�سم خريها يطل و�ساح
بعزم قد توا�صل يف اتقاد
ٍ
حمراب و�شيخ
بالدي �أنت
ٌ
و�أجرا�س تق�ض دجى الأعادي
�سنبقى احل�صن يف وجه الرزايا
و�أيدينا ت�شد على الزناد
وننه�ض �إن دعانا اخلطب يوما
�إىل ن�أر ومن حتت الرماد
ن�صون مبادئ الأوطان فخرا
�إىل �أن ين�صر اهلل بالدي

الغيم بعيد ًا
�شر َد
ُ
�شهب
وتنادتْ ٌ
كي تلتقي َ
ال�سفني
ليل ّ
هل تذكّرت زمان ًا
يف خيال ّ
ال�شم�س يخطو
بانتظا ٍر للمقيلْ ؟!
غريب
ال�صبح
ٌ
�أنت يف مطلع ُّ
يخجل النّ�سيان
من فرحة وعدٍ
�أو لقاءٍ يف النّعيم
وعلى �صمتك
مرمى للزّ والْ ..
و�شقاء الأر�ض
ُ
يغف ُو فوق
ّ
كف الأربعني
تاريخ
�ألف
ٍ
ينادي:
�سل ًّة �صغرى
تفاح
لتنْ�سى لونَ ٍ
رمتْه ّ
ال�شهوة الأوىل
عا�شق
و�شاح
فوق
ٍ
ٍ
اليدين
بر
ْ
ّ
دهر..
منذ ٍ
كنتَ تروي
كيف عاد الك�أ�س
يهجو ماء ُه
يف غربتنيْ؟!
هل تذكّرت عرو�ش ًا
تتهاوى والثّواين
اجلحيم؟!
يف
ْ
ندي
ل
ا
ك
م
يو
آنَ
ٌّ
ُ
فاحذ ِر الدُّ نيا
َ
�إذا َّ
طريق الأم�س
�ضل
ا�سم وانحنى
ٌ
باك
يف غفلة املعراج ٍ
ني
يرتدي كذْ ب اليم ْ
هل تذكّرت
مداد اخل�صب
�ص
يف رع�شته غ ْو ٍ
ال�شوق هماً
�أم �سكنت ّ
وارمتى ن�صف املدا ْر؟!
قرطاج..
ع�صر
ْ
وما �أدراك
ما يف الل ّون
من زهو اخليالْ
ي�صلي
كلّ فنانٍ
ِّ
كي يثور الظُّ ل
يف قيظ الدُّ وا ْر..

قصة

•حممد �أحمد الطاهر

9

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1621" :الأحد2018/12/30م  23-ربيع الثاين 1440هـ

الطاحونة الحمراء

بدت مالمح االرتياح تعلو حميا رفيقي ال�سائق ونحن نتجاوز
تلك القرى ال�صغرية املتباعدة.
ابت�سم وه��و يقول بتعب� :أوه ...يا �أ�ستاذ �إنها اخل�ضرة
الوحيدة التي ر�أيناها بعد هذا التجوال الطويل امل�ضني.
قالها و�أنا �أم�سح بناظري �سفح الوادي من اجلهة ال�شمالية،
وقريب ًا من الطريق العام الرتابي ،كان بيت كبري يطل على
اجلدول ،ومن خلفه تناثرت بيوت القرية الطينية الكئيبة
ذات القباب خمروطية ال�شكل املت�آكلة ،وعلى مقربة من القرية
من جهة ال�شرق قامت بيادر عدة من القمح وال�شعري والعد�س ،حيث
بالدر�س ،كانت النوارج جترها خيول �أو
كان الفالحون م�شغولني ِ
حمري تئن وت�سرتيح بك�سل وهي تدور حول البيادر ،حتت ال�شم�س
الالهبة ،و�صبية ناع�سون ي�سوقونها وي�ستحثونها على امل�سري ،كلما
توقفت لتلتهم حزمة من الزرع اجلاف.
ــــ �سمعت �أن القرية اجلنوبية لأح��د الربجوازيني يا �أ�ستاذ؟
قالها رفيقي ال�سائق وهو ي�سوي عقاله بيده اليمنى ،بينما كانت يده
الي�سرى على املقود املرجتف من �سوء الطريق.
ثراء
ــــ نعم...ويُقال ب�أنه �صاحب مطحنة كبرية يف حلب ،ال يقل ً
عن الطبيب الأرمني ،الذي كان ميلك القرية ال�شمالية ،وهاجر �إىل
�إنكلرتا ،بعد �أن عني عنه وكي ًال لإدارتها ،بيد �أنه مل يعد.
ح�ين و�صلنا اجل���دول وع�برن��ا ب�سيارة ال�لان��دروف��ر و���س��ط امل��اء
الرقراق ،على ب�ساط من احل�صى والرمل و�أخذنا نغت�سل ،ونغ�سل
ال�سيارة ونزيل عنها ال�تراب امل�تراك��م ،فا�ستعدنا مالحمنا ،وبدت
�سيارتنا من جديد بلونها الأخ�ضر الالمع ،غري �أن كل هذا مل يكن
لي�سكت �صراخ �أح�شائنا املنهكة من اجلوع لدرجة م�ضنية ،مما جعلنا
عاجزين عن متابعة الرحلة �إىل املدينة.
يف هذا الو�ضع املرهق واجلو احلار ،كان خيارنا �أن نع ّرج �إىل ذلك
البيت الكبري واال�سرتاحة فيه قلي ًال ريثما ي�صبح اجلو �أقل حرارة،
ومل تكن م�س�ألة مرورنا ت�سبب لنا �أي ح��رج ،فلقد كان هذا البيت
حمطتنا يف الذهاب والإي��اب ،ولكن يف هذه امل��رة كانت ثمة �سيارة
مر�سيد�س �سوداء ،بدت ك�أنها لأحد امل�س�ؤولني.
يف هذه اللحظة خرج �صاحب البيت ،وخف م�سرع ًا نحونا وهو
يدعونا للدخول بحيوية رغم جتاوزه ال�ستني من عمره� ،إذ مل مينعه
�إهماله للحيته الكثيفة البي�ضاء ،التي مل يتخللها م�شط �أو ت�شذيب
منذ �أن نبتت ،من �أن ي�شعر ب�شبوبيته ،وهو ميط قامته التي تنت�صب،
مثل الرمح مرتدي ًا جالبيته ال�صفراء الداكنة،ويتمنطق بحزام
جلدي عري�ض �أ�سود ،وعلى ر�أ�سه منديل �أبي�ض نظيف يوحي بالوقار.
تبعناه �إىل البيت الوا�سع الكبري املرتكز على قنطرة حجرية
تق�سم البيت �إىل ن�صف خلفي للم�ؤونة ،و�أمامي م�ؤلف من غرفتني
م�ستطيلتني� ،إحداهما لل�ضيوف والأخرى للعائلة
حني دخلنا كان هناك رجل �ضخم اجلثة ،بدا يف العقد الرابع من
عمره ،يرتدي جالبية حريرية ناعمة ،نا�صعة البيا�ض هفهافة،
وه��و يغطي ر�أ���س��ه مبنديل �أب��ي�����ض نظيف حليق ال��ذق��ن م�ستدير
الوجنتني منفتح الأوداج .بدا ر�أ�سه الكبري املفلطح وك�أنه يغو�ص
بني كتفيه العري�ضتني مثل كرة ،م�ستلقي ًا بك�سل مثل بالة قطن ،على
فرا�ش من ال�صوف حتيط به الو�سائد الكبري من كل جانب.
ــ ال�سالم عليكم .قلتها ومع رفيقي ال�سائق ،الذي �أمتع�ض من ذلك
م�سرتخ مثل كتله هائلة
الرجل الذي بقي حمافظ ًا على و�ضعيته ،وهو
ٍ
من ال�شحم واللحم ،ودون �أن يلقي با ًال لدخولنا ،ووجهه يتورد ثم
ي�شحب ،وما لبث �أن ا�ستدار بوجهه عنا� ،إذ بدا وك�أنه قد �أ�شمئز
من و�صولنا املفاجئ ،فهم�س رفيقي ب�صوت �سمعته ب�صعوبة قائ ًال:
ال�ضيف يكره ال�ضيف الذي ي�أتي بعده.
جل�سنا و�صمت ا�ستمر للحظات ،بدده دخول العجوز الذي حمل
�صينية عليها �إبريق �شاي ،وعدد من الكا�سات  ،فجل�س القرف�صاء وهو
ي�صب ال�شاي بيد مرتع�شة �سمراء لفحتها �شم�س ال�صحراء وت�شققت
من طول ال�شقاء� ،شعرت بالرغبة يف ال�ضحك ،و�أنا �أت�أمل بالة القطن
ُ
يطرف بعينه حين ًا
متفر�س ًا يف وجهه الذي يوحي ب�أنه ن�صف نائم،
وحين ًا ي�ستعطف علينا بنظرة بلهاء ...التقت عيناي بعينيه ،ف�أ�شاح
بوجهه بعيد ًا حينها قلت يف نف�سي مت�سائ ًال :ك�أنني ر�أيت هذا الوجه
مرة وبامل�صادفة ،ولكن �أين وما هي املنا�سبة؟ �إن �شكله مميز و�صورته
تبقى عالقة يف الذهن ،مهما طال الزمن� ،آه ...لقد تذكرت� ...أجل
�إنه هو ذاته ،كان ذلك من �أ�شهر خلت يف ملهى الطاحونة احلمراء
مبدينة حلب ،نعم �أت��ذك��ر عندما ذهبت �إىل ه��ن��اك� ،أب��ح��ث لأم��ر
ملح عن �صديق يل يرتدد �إىل ذلك امللهى با�ستمرار ،وجدته يومها
جال�س ًا �إىل طاولة وحيدة ي�شرب قدح ًا من العرق ،وحوله لفيف
من ال�شباب وبع�ض فتيات امللهى ،كانت �إحداهن جتل�س بالقرب منه،
وتطوقه بذراعها العاري الأبي�ض رغم �أن وجهها كان مكتنز ًا مطلي ًا
بامل�ساحيق ،فبدت مت�ألقة مغرية ،حتت الأ���ض��واء اخلافتة ،كانت
الطاولة عامرة بامل�أكوالت وامل�شروبات ،بينما كان هو يف حالة ،من
ال�سكر ال�شديد ،يخور مثل الثور عند الذبح وهو يخبط بيده الثقيلة
كجدي يُ�شد من �أذنيه ،فتعاىل
على �ساق ندميته ،فتولول من الأمل،
ٍ
من حولنا ال�ضجيج وال�صخب وال�ضحك املاجن الذي ي�صم الأذان ،مما
جعلني �ألح على �صديقي ،الذي �شرب قدحه جرعة واحدة ،ونه�ضنا
كي نغادر امللهى ،وقد نه�ض جارنا وهو يرتنح بوقفته مم�سك ًا قدح

العرق بيده ودعانا للجلو�س فاعتذرنا �إليه ،لكنه �أل��ح ب���أن ن�شرب
من ك�أ�سه ،فر�شفنا منه ر�شفتني ،ثم خرجنا م�سرعني ،ولفحة برد
قار�صة ،ت�صطدم بوجهينا ،لأ�شعر بعدها ،بر�أ�سي يدور مع مروحة
الطاحونة احلمراء.
�إن��ه هو ولكن م��اذا ج��اء به �إىل ه��ذه القرية النائية؟ ويف حر
ال�صيف ،البد �أنه مالك من مالكي الأرا�ضي ،على �ضفاف الفرات� ،أو
�أنه مزارع كبري �أو تاجر �أو مرابي جاء لتح�صيل ديونه ،من ه�ؤالء
الفالحني البائ�سني ،غري �أن دخول �صاحب البيت قطع �أفكاري ،وقد
عمل من�سف ًا مليئ ًا بالربغل ،يتو�سد فوقه خروف �صغري بكامله ،وعلى
الفور و�ضعه �أمامنا ،وجلب �صحنني من اللنب وخبز ال�صاج الطري،
ثم جل�س ودعانا للطعام ،عندها ا�ستوى ذلك الرجل ال�سمني ،و�شمر
عن �ساعديه ،وكر�شه يتدىل �أمامه م�ستند ًا على فخذيه ،ف�أخذ ي�أكل
بنهم غريب� ،إذ مل ي�ستخدم امللعقة ،بل كان ي�أكل على الطريقة
البدوية ،يجبل اللحم بالربغل ويكور اللقمة بني �أ�صابعه ،ثم يقذف
بها مثل الكرة �إىل داخل فمه الوا�سع ،وكان ال�صمت مطبق ًا ال يعكره
�سوى �صوت �أنفا�سه ولهاثه و�صوت امل�ضغ ال�سريع ك�صوت ح�صادة
و�سط زرع جارف ،يف النهاية �أتى على معظم اخلروف وتكومت كومة
من العظام اجلرداء �أمامه على ال�سفرة.
�أخ�ير ًا نف�ض يديه ونه�ض من مكانه ،وهو يتج�ش�أ وم�شى بتثاقل
مثل دب قطبي ،فغ�سل يديه وتو�ض�أ و�شرع يف ال�صالة مع العجوز،
وبعد االنتهاء منها عاد وجل�س مكانه ،بينما كانت نظرات رفيقي
ال�سائق كلها ا�ستغراب حول �ش�أن هذا الرجل ،وك�أنه قادم من بالد
�أخرى .لكن توافد الفالحني الذي بد�أ تباع ًا قد لفت انتباهنا و�أثار
ده�شتنا ،فكل فالح ي�أتي يخلع نعليه عند عتبة الباب ،ويجثو على
ركبتيه ويزحف على الأر���ض وي�سجد �أم��ام ذل��ك الرجل ال�سمني،
فيقبل يده الثخينة املمدودة با�سرتخاء للتقبيل ،ثم يرتاجع زاحف ًا
ويجل�س بعيد ًا على الأر�ض ،وهو يتمتم بدعاء ما ،بينما كان الرجل
ال�سمني ير�ضى ويبارك اجلميع وك�أنه ويل من �أولياء اهلل ،لكنه ما
يلبث يتحفنا بنظرة متحدية ،و�ساخرة ول�سان حاله يقول :موتوا
بغيظكم .
ك��دت �أن �أم��وت م��ن �شدة غي�ضي م��ن ر�ؤي��ة ه��ذا املنظر الرهيب
والذليل ،ف�أغم�ضت عيني متظاهر ًا بالنوم ودمي يغلي ويفور داخل
�شراييني حنق ًا ،حتى غادر البيت حماط ًا بالتكرمي وخال البيت من
الفالحني ،الذين ذهبوا لأعمالهم ال�شاقة ،عاد العجوز بعد فرتة كنت
قد غفوت خاللها قلي ًال ،و�س�ألته من هذا الرجل؟ هل لك معرفة به
�سابق ًا� ،أجاب العجوز بثقة عالية بنف�سه :نعم �إنني �أعرفه جيد ًا �إنه
�إبن �شيخنا .ي�أتي كل عام �أثناء املوا�سم ،ليبارك لنا الغالل ويجمع
الزكاة ،ونحن هنا جميع ًا من مريديه ،الربكة حتل �أينما يحل ،كنت
�أ�صغي �إىل العجوز امل�سكني بذهول ،بينما كان هو ينظر �إ ّ
يل بعينني
مزرورتني تطالن من حتت حاجبيه الكثيفني الأبي�ضني وك�أنه يحاول
�أن يقر أ� االنطباع الذي تركه حديثه على مالحمي.
ع���اودين �شريط ذك��رى الطاحونة احل��م��راء وامل��ج��ون ال��داع��ر
كربميل القذارة ...الربكة حتل �أينما يحل! تنف�ست ملء �أعماقي...
�أجل عامل غريب مليء باملتناق�ضات واملفارقات العجيبة ،حينها خيم
�صمت ثقيل على جل�ستنا وراودت��ن��ي �أفكار �شتى ،البد من مفاحتة
العجوز باحلقيقة املرة� ،إذ البد من تعر�ضه ل�صدمة عنيفة لي�صحو،
�سي�صعق من حكايتي ،ولكن هل �سي�صدقها؟ وماذا �ستكون ردة فعله؟
هل �سيتحمل �إميانه املطلق ووعيه ال�ساذج بهذه ال�سهولة ما �سوف
�أرويه؟
بعد تردد قررت �أن �أفاحته باحلقيقة مهما كانت النتائج لأزيل
الغ�شاوة عن عينيه م�ستغ ًال معرفتي به كوين �ضيف ًا يف بيته ،وو�ضعي
كموظف ابن حكومة كما يقولون.
كان العجوز �صامت ًا ومطرق ًا ،يدرج بني �أ�صابعه النحيلة املرتع�شة
لفافة من التبغ ،قلت له بهدوء :يبدو �أن��ك ال تعرف ه��ذا ال�شاب
قدر معرفتي به ،ثم رويت له احلكاية بالتف�صيل .بدا وهو ين�صت
�إىل حديثي وهو يحدق َّ
يف فاغر الفم م�شدوه ًا يتلون وي�شحب تارة
ويزداد وجهه قتامة تارة �أخرى ،والعرق يتف�صد من جبينه ،ثم �أخذ
يرجتف بكامله� .سقطت لفافة التبغ من يده وبد�أت حليته ترتاق�ص
من االنفعال ،حرك يده� ،أراد �أن يقول �شيئ ًا ما ،فخرجت ح�شرجة
من حلقه ،كح�شرجة املوت ثم �صرخ ب�صوت م�سعور :كفى .لو مل تكن
يف بيتي لقتلتك وجمعت عليك كل املريدين ،لريجموك باحلجارة
حتى املوت .حتى لو كنت ابن حكومة.
�أخ��ذ الزبد يتطاير من بني �شفتيه وهو ي�صرخ� :أخ��رج من هنا
حا ًال.
لقد �صعقته احلكاية ،وقفت م�شدوه ًا وحائر ًا ال �أدري ماذا �أفعل؟
كان على �أن �أغادر البيت قبل �أن ي�ستفحل الأمر ،وهكذا طلب مني
رفيقي ال�سائق ،الذي كان مذهو ًال بدوره ،قائ ًال :هيا بنا يا �أ�ستاذ،
�أخ�شى �أن ن�أكلها.
�أوم�أت بر�أ�سي موافق ًا ،ودون �أن �أنب�س ببنت �شفة ،غادرنا القرية،
بينما كانت ال�شم�س متيل نحو الغروب ،وبد�أت ن�سمات رقيقة رطبة
ت�أتي من النهر ،نظرت ورائ��ي ،فكان العجوز واق��ف�� ًا ك�شجرة حور
قدمية ،يلفه الغبار ،بينما تال�شت بيوت القرية خلف غبار �سيارتنا
ونحن نتجاوز بيوتها باجتاه مدينة حلب اجلميلة.

مدارات الع�شق ..وال�صدى

• حممد علي ديب

ال �أعلم ما الذي جعلني �أ�سري على ذلك الر�صيف املز ّين بالأ�شجار
ال��رائ��ع��ة �صباح ه��ذا ال��ي��وم رغ��م ك�ثرة الأر���ص��ف��ة اجلميلة يف ���ش��وارع
العا�صمة و�أنا القادم من �أقا�صي الريف �إىل �أغلى مدينة على قلبي..
هل هو احلنني �إىل املا�ضي الأث�ير و�إىل �سنوات الدرا�سة؟ �أم �أن
النف�س ت ّواقة �إىل �سماع وقع خطوات منذ �سنني م�ضت ،و�إىل ا�ستح�ضار
�أيام خلت كانت من �أجمل �أيام العمر ..ال �أدري!!
وعند موقف اجلامعة نف�سه توقفت كما كنت �أتوقف منذ �سنني..
وهناك ر�أيتها يا للم�صادفة ال�سعيدة� ،أيُعقل هذا؟
�إنها هي� ..أنا مت�أكد من ذلك ..وهل غاب عني �صوتها �أ�ص ًال؟! �إين �أحفظ
مالحمها وتقاطيعها و�صورتها يف باطن القلب ،وهل يغيب عني ح�سن الوجه
احلبيب؟ فكم التقينا �سابق ًا ويف هذا املكان بالذات ..ا�س�ألوا حجارة الر�صيف
ويفء ال�شجرة املال�صقة له و�أوراقها و�أغ�صانها �سي�شهدون كلهم بذلك وهم من
ال�صادقني!! ولكن ما بالها حافظت على �سنواتها ال�شابة ومالحمها الن�ضرة،
ومل تكرب يوم ًا واحد ًا منذ �أن افرتقنا يف ذلك اليوم؟!
وك��ان الزمن توقف من حينها فلم متر عجالته على قوامها ووجنتيها،
ووحدي من مرت عليه تلك العجالت ،ووحدي الذي كربت!
يا اهلل ..القوام املم�شوق هو نف�سه ،النظرة الآ�سرة هي نف�سها ،وكذلك
�أ�شقر ال�شعر ووجهها البدر ،وكذلك �سماوات العينني ،وحمرة ال�شفتني ،حتى
طريقة حملها لكتبها وملحفظتها مل تتغري..
وعدت بذاكرتي �إىل الوراء ع�شرين �سنة فعند هذا املوقف افرتقنا للمرة
الأخرية ،وحتت ظل هذه ال�شجرة كان وداعنا ،يا �إلهي ..هل بقيتْ هنا منذ
ذلك الوقت حمافظة على وقفتها ال�شاخمة ،والتفاتتها املغناجة ،ومل تغادر
مكانها مطلق ًا؟!
هل �أنا �أهذي؟ رمبا ..فاملنطق والعقل يقوالن :يجب �أن تكون قد كربت
ع�شرين �سنة �ألي�س كذلك؟!
و�أوقعتني احلرية يف �شباكها� ،إذن لي�ست هي ،فهذا غري معقول ..ثم فكرت:
وتفجر يف قلبي الوجد ،وت� ّأجج
ال ..ال� ..أبد ًا �إنها هي� ..أما م�ص ّر على ذلك..
ّ
احلنني وال�شوق ،وفا�ض نهر ال��ذك��ري��ات ،وترقرقت يف العينني العربات،
ومدّ عقلي يد ًا حانية على �شغاف قلبي موا�سي ًا وم�شفق ًا مما فيه من الوجد
والع�شق ،وهتف :ك��ان اهلل يف عونك وع��ون كل من ع�شق ويع�شق مثلك..
يقول قلبي لعيني :كم هو كبري �شوقي للقائها ،ا�ستمري يف النظر �إليها،
زيديني حالوة من ح�سن وجهها ،و�ساعديني يف الت�أكد منها ،هل هي هي حق ًا؟!
وتقول عيني لقلبي� :أنا يف �شوق �أكرث منك ولكني �أخاف من نظرات النا�س
حوالينا� ،أال ترى �أنهم �صاروا يالحظون تركيزي على هذه الفاتنة ،ثم �إين
مثلك حمتارة بني �أن �أ�ؤكد لك �أنها هي فع ًال ـ ف�صورتها املحفورة يف الأحداق
ت�ؤكد ذلك ـ �أو �أن التي �أراها �شبيهتها لي�س �أكرث ،لكني �أعود و�أق��ول :مهما
كانت درجة الت�شابه بني خملوقني ف�إنها ال ت�صل �إىل هذا احلد ،حدّ التطابق
الكامل والت�شابه ال�شامل..
ناداهما عقلي :كفاكما تخي ًال وحتلي ًال ..رويدكما ..الزما حديكما.
ُ
وا�ستنجدت بنباهتها ف�أجابت جواب ًا واحد ًا تر�شح
و�س�ألت جميع جوارحي
احلرية واالرتباك والت�سا�ؤالت منه ،و�س�ألوين باملقابل ،فقلت� :أمل ت�سمعوا
يف هذا الزمن عن �شيء ي�سمى اال�ستن�ساخ؟! قهقه عقلي �ضاحك ًا من هذا
وغ�ص بكالمه هازئ ًا وم��ردد ًا :ا�ستن�ساخ ..ا�ستن�ساخ ..هل هذا
اال�ستنتاج
ّ
معقول؟ بربك تكلم بكالم مقبول ..قلت له متحدي ًا� :إذن ف�سر يل ما �أرى
�أرجوك ..و�إال فا�صمت ،عندها �سكت ومل يُحر جواب ًا..
ثم �أوح��ى �إ ّ
يل �أن �أتقدم و�أ�س�ألها لتعرف احلقيقة ..ما بالك مرتبك ًا..
كفاك ت����ردد ًا� ..سمعتُ كالمه وا�ستجمعت �شجاعتي وت��ق��دم��ت ،وعندما
�أ�صبحت �أمامها وجه ًا لوجه تزاحمت �أدوات اال�ستفهام على طرف ل�ساين:
هل ..من ..كيف ..متى ..ماذا؟!
ف�أوقف ُتها كلها ،قالت وقد الحظت حريتي وارتباكي :نعم ..ماذا تريد؟!
تراجعت معتذر ًا ،لقد ثبت يل �أنها لي�ست هي ،فهي مل تعرفني وكلماتها
تدل على �أنها مل ترين �سابق ًا ،ولكن يف الوقت نف�سه ت�أكدت �أن ما �أراه حقيقة
ولي�س خيا ًال �أو حلم ًا وهذا يكفيني..
انكف�أت مرتاجع ًا ونظري م�ستم ّر وم�ستم ّر بالتحديق يف مالمح الوجه
ُ
فعدت �أكرث
احلبيب� ،إال �أن نظرتها احلانية وابت�سامتها العذبة �شجعتاين
ت�صميم ًا ه��ذه امل��رة ..ونطق ل�ساين ب�أغلى ا�سم (� )..صرختْ منده�شة:
وال��دت��ي ..هل تعرفها؟! وكتمت ده�شة كبرية بحجم حبي لها� ،صعقتني
أنت ابنتها �إذن؟! و�أنت غ�صنها ّ
الب�ض وفرعها الر ّيان ،الآن فهمت �سر
كلماتهاِ � ،
هذا الت�شابه بل هذا التطابق بينكما..
ْ
وكررت :هل تعرفها؟! ..يا �إلهي ..ماذا �أقول لهذه الفاتنة ،هل �أقول لها:
�إن والدتك كانت و�ستبقى احلبيبة الغالية ،وحلم الف�ؤاد ،وت��وءم الروح،
و�أمنية العمر �أم �أقول لها ب�أين ال �أعرفها ،مداري ًا احلقيقة ال�ساطعة ،و�أكتم
حديث حبي القدمي ،وال �أبوح بخفّي �سره ..كم متنيت �أن �أقرتب �أكرث و�أكرث
أعب
لأ�ضمها باحلب كله �إىل �صدري� ..إنها الغالية ابنة الغالية ..وبد�أت � ّ
ك�ؤو�س ال�سالف املت�سل�سل من دنان ال�شهد املع ّتق ،وعاودت ال�س�ؤال :مل تقل
يل هل تعرف والدتي يا (عمو)؟ فغمرتها بعينني تفي�ضان حب ًا وقلت يف
�سري� :أما زلت ت�س�ألني هل �أعرفها!! �آه� ..ساحمك اهلل يا (عمو) ،وعندما
طال انتظارها كررت ال�س�ؤال وهي تعتقد �أين مل �أ�سمها جيد ًا :مل تقل يل هل
تعرف والدتي!؟
نظرت �إليها م�شاعري كلها ب�أ�سى وهي تفي�ض بالدموع والذكريات ..وبقلب
ً
مودعة ..وجتاهلت ال�س�ؤال
حترقه الآهات وتخرقه الذكريات غادرتها
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حالة حرجة لوطن جريح ليلُ �أيلول

•حممد خالد اخل�ضر

•ق�صي عطية

�أنا ال �أرى وطني ..
و�صوت املوج يحرجني كثريا ..
وال�سال�سل والطريق .
الزلت خمطوفا ..
وماحلت قيودي ..
�أيها الأمل ال�سحيق .
منذ التقينا والهوية يف الكهوف حزينة .
والزرع ي�أكله احلريق .
م�شغولة �أوهامنا
باالنقالب على الكتابة ..
وال�صديق على ال�صديق .
�ستموت �أوجهنا ال�سعيدة بالطوابع ..
والندى متقاعد .
وي�صفق الباقون لل�شعر الذي �صادفته ..
يوما على ذاك الر�صيف ..
�أمام متكئ امل�ضيق .
الذئب يدخل من هنا
والواقفون بال ق�ضايا ..
مي�سحون الطاوالت بال موا�سم ..
واملنابر عندما بد�أت حروب الروم ..
�أغرقها النعيق .
مت�شابهون بال ق�ضايا ..
مينحون وجوههم للقادمني ..
ونحن مننا ..
دا�س الغريب على م�ضاربنا ..
 /نبهدل /بع�ضنا �شرفا ..
ونركب موجة الإق�صاء والت�شويه ..
يف الوطن الغريق .
من�ضي لن�أكل ما ي�صون كرومنا
مهما تقا�سمنا الذئاب ..
نظل بالنوم العميق.
نخفي بعورات ال�صحافة جرحنا ..
يا حبيبي  ..يا �صديقي  ..ال حتاول .
�أيها الوطن امل�سافر بال�ضياء وبال�سماء ..
فنحن قوم ال نفيق .

ليل � َ
ُ
أيلول َيختنقُ
باخلطواتِ
وينتحب �ساقطاً
ُ
ارتياب �أ�شرعةٍ بال
يف
ِ
مالمح
َ
َت ُ
آ�سن
ني
ذبل يف �شراي ِ
�شجن � ٍ
ٍ
بامل�س َّراتِ والغواية
ليل � َ
ُ
يحلم
أيلول ُ
ببيا�ض يا�سمينةٍ
ِ
عطر..
ِ
وهوام�ش ٍ
تتمتم �صال َتها،
ُ
وتكتب و�صي َتها الأوىل
ُ
ً
طازجة
عندَ الهزي ِع الأ َّولِ من
الذّ كرى
ر�صيف
على زندِ
ٍ
بال َّ
نظارتني.
•••
ليل � َ
ُ
يرتج ُل وحيد ًا
أيلول َّ
غيم،
بال ٍ
�أو �سنابل
�ساهر ًا بال �أ�سوا ٍر
يتقلَّد �شاهد َة قربه
ويت َمهُ َّ
رير ..
ال�ض َ
يتلفَّتُ خلفَه
وقدَّ امه..
القمر
�سي�س
ِ
حا�ضن ًا هَ َ
وجتاعيدَ خم ِّيلةٍ م َّت�سخةٍ
نغر�س ًا
تتو ّك�أُ رماد ًا ُم ِ
يف اللَّهب.

•ثناء �أحمد
الأمل
عند مدارات الكواكب املعاك�سة
لرغباتنا
هناك
عند احلرب الظاملة
مع غياب:
عنرتة ..وحامت
املعت�صم ..وقي�س
�شك�سبري ..وفولتري
وبح�ضرة الآه والوجع
�أترقب قدومك
باللهفة املحا�صرة
وال�شوق املتعب
�أنتظرك هناك
عند بوابة الأمل املثقل
والرجاء املت�سول
متعب
بقلب ٍ
ٍ
وذراعني مفتوحتني على احلياة

شعر

الأمل
بعبق التناق�ضات و�أنينها
بابت�سامة اخلوف
وحمى ال�س�ؤال
ب�ضعف اليا�سمني
و�شذا النارجن العتيق
�آتيك بك� ٍأ�س فارغة
لت�سكب يف قعرها بع�ض من مائك
وحتميها من �أ�شعة ال�شم�س املوجعة
يف �شهر ملتهب
ومن �صقيع الزمن املرهق
هناك..
�س�أنتظرك..
لت�صحح م�سارات الكواكب
وتعلن ال�سالم الروحي
وتعيد اهلل
الذي غيبه الب�شر..
ف�أين �أنت؟
�أيها الأمل املرتقب!!..

�أوراقٌ في َمهَبِّ الغُربة

•�إباء ا�سماعيل

ال ُغر َب ُة َت ْف َت ُح نافذ ًة
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قطر الندى والحب بعد الحرب ...

كانت قطر الندى جتل�س اىل جانبه يف �سيارته
ال�صغرية املتوا�ضعة التي ا�شرتاها خطيبها و�سيم
بالتق�سيط بعد �سنوات ط��وال من االجتهاد يف
كلية الهند�سة الإلكرتونية ومن ثم يف العمل
ب��اح��دى امل���ؤ���س�����س��ات حتى متكن م��ن الت�سجيل
على �شراء بيت يف ال�سكن ال�شبابي يحتاج رمبا
�سنوات لي�ستلمه يف �إحدى ال�ضواحي احلديثة ،ويعي�ش
بني جنباته هانئا مرتاح البال فتخفق روحه وحبيبته على
وقع �صخب الأطفال و�ضحكاتهم العفوية فيقبل عليهم كفرح
العيد ليقبلهم ويقبلونه وال�سعادة تلهو بينهم بكل ح�ضور بهيج
..
ف��ج���أة ر�أى و�سيم ���ش��رود حبيبته وخطيبته قطر الندى
التي فاقت جماال معظم نديداتها من ال�شابات حيث الوجه
امل�ستدير ا�ستعار من القمر اكتماله يف ليلة البدر ..عينان
�سرقتا من البحر زرقته اليانعة حلظة فجر ،و�أما الفم فقد
خطفت �شفاهه املكتنزة املكورة لونها من كرز جبلي يف مو�سم
�صيفي لين�سدل على الأكتاف الناه�ضة اىل ال�سماء بكل كربياء
�شعرها الأ�سود كالليل املدلهم لي�صل اىل خ�صر نحيل متماوج
بكل دالل� ..إىل هنا والكالم مباح ليبقى لون اجل�سد خمريا
مثريا دافئا ال ت�شوبه �شائبة ما فيلمع يف العتمة وال�ضياء بكل
الفتنة حتى الإبهار ..
يوم ر�آها و�سيم وكانت ليلة القدر حينها �ستحل بعد �سويعات
قال وهو يرتع�ش كورقة �صباح ندية :يا رب اجعلها ن�صيبي ثم
اكت�شف �أن الدعاء ال يتحقق �إن مل يقرتن باالجتهاد فذهب
فورا �إليها بارتباك طفل يحبو منذ �أيام وقال يف احلال :م�ساء
اخلري يا جميلة ...
نظرت �إليه قطر الندى با�ستغراب وا�ستنكار ف�سقط القلب
يف املكان ويف حركة خفيفة �شبابية راح يبحث عنه قائال:
هل ر�أيته يا فاتنة!! ا�ستهجنت قطر الندى ال�س�ؤال وردت
بارتباك :م��اذا فقدت �أيها ال�شاب؟؟ قال �سريعا وهو مازال
يبحث بعينيه يف املكان حيث تقف ك�آلهة جمال ..كع�شتار :لقد
�سقط قلبي هنا الآن  ..ا�ستاءت ال�صبية والحت على تفا�صيل
الوجه اجلميل خطوط االنزعاج حد الده�شة قائلة :هل �أنت
متزح �أم �أنت خمتل؟
�ضحك ب�سعادة مل تدانه م�سبقا وقال ب�إ�صرار� :أنا خمتل
و�أنت من �صرعت الف�ؤاد و�سلبت العقل يف ثوان ..هنا ابت�سمت
قليال قائلة وقد ارتع�شت ال�شفتان:
هل �أنت ممثل ؟؟ قال ال �..أنا �أحب النجمات فهل �أنت جنمة
...ابت�سمت وقد ان�سجمت مع روحه احللوة مثل قطر ال�سكر:
قالت ال �..أن��ا قطر ..ومل يتابع كالمها بل قاطعها بحما�سة
ليقول� :آه ما �أجمل ه��ذا التعبري ،فعال �أن��ت كالقطر حالوة
و�أكرث و�أنا �أحب القطر مع القطايف يف ف�صل ال�شتاء.
ذهبت االبت�سامة ال�شفافة عن وجهها اجلميل وتركته
لتغادر يف احلال..
مل يقف و�سيم كتمثال من حجر حيال �سوء التفاهم فرك�ض
خلفها كعا�صفة تلهث وتهز الأكوان وقال :ا�سمعيني يافاتنة
�..أنا مل �أق�صد �إزعاجك ولكني �أحب املزاح لأتغلب على �ضعفي
حيال املعجزات و�أنت معجزة اخلالق يف ليلة قدر ..هنا توقف
ونظرت بعينها �إليه بكل غ��رور يخالطه قبول الفتاة حني
تر�ضى بفحوى الكالم وترف�ض الإذع��ان قائلة :ال ب�أ�س �أيها
ال�شاب والآن �إىل اللقاء ف�أم�سكها من يدها بعناد حمبب :لكن
لي�س قبل �أن �أع��رف ا�سمك ورق��م هاتفك اجل��وال �..سحبت
يدها بهدوء �أخجله وق��ال��ت :ا�سمي قطر الندى ثم �سارت
�إىل الأم��ام لكنه عنيد ومعجب �سقيم القلب �أفقده �سحرها
وهدو�ؤها االتزان.
فقال� :إذا ا�سمحي لهذا املختل ع�شقا �أن يو�صلك املنزل
..ليم�سك ب��ا���ص��راره و�شائج اق�تراب��ه��ا منه وب��ات��زان ردت:
�أ�شكرك تلك �سيارتي و�أ�شارت اىل �سيارة �أوكتافيا حديثة على
الطرف املقابل
انهارت كل مقاومته ..بهتت و�شحبت �أ�سلحته وات�شح وجهه
الو�سيم ب�صفرة يائ�سة عندها قالت قطر ال��ن��دى بجر�أة
مم��زوج��ة ب��ذاك ال��ول��ه ال��داخ��ل��ي :على ك��ل ح��ال ه��اك رقم
اجلوال ..
بعد �أن نقل الرقم اىل جهازه �س�ألها ب�أناقة عالية :هل
ت�سمحني يل مبرافقتك �إىل �سيارتك قالت �سريعا :تف�ضل يا
جلوج ..
وحني �صعدت �إىل �سيارتها تابع ف�ضوله بحنان :هل حقيقة

ا�سمك قطر الندى ومع �ضحكة تدخل من ي�سمعها يف
دوامة ده�شة وانبهار هزت ر�أ�سها ايجابا ثم انطلق
ب�سيارتها بخفة غزال ..
و�صلت قطر ال��ن��دى �إىل منزلها يف ح��ي املالكي
الرثي الكبري حيث والدها الدكتور يف ق�سم التاريخ
ووالدتها الطبيبة يف �أم��را���ض الن�ساء مع �شقيقها
ال��ذي ي�صغرها بعام ويدر�س ال�صيدلة ..كانت �سعيدة جدا
وفورا دخلت غرفتها الفخمة التي ت�ضاهي غرفة لوي�س الرابع
ع�شر وا�ستلقت على ال�سرير ت�ستعيد كل ما جرى مع و�سيم من
حلظات هاربة من ق�ص�ص �أل��ف ليلة وليلة ومن زم��ان العنب
املر..
وفج�أة �سمعت رنني جوال ومثل طفلة �شاهدت �أمها بعد غياب
رك�ضت اليه فوجدت رقم العا�شق اال�ستثنائي و�سيم.
ارتع�شت يداها .وخرج قلبها الفتي عن م�ساره الطبيعي ومل
تعد تعرف �أترد عليه �أم ال!!!!..
و�أخريا جاء قرار القلب باملوافقة فقالت ب�صوت ناعم جدا
ورقيق لي�س كما كان يف حديثها معه يف ال�شارع � :آلوو ..هنا
انتقل �صوته املرتع�ش �إليها عرب الهاتف قائال ممازحة هل �أنت
قطر �أم ندى؟ �ضحكت ب�صوت م�سموع وقالت ممازحة �أما �سمعت
با�سم قطر الندى قال بلى �..سمعته يف التاريخ وم�سل�سل بيئي
منذ فرتة لي�ست بعيدة.
عندها �ضحكت �أي�ضا بعذوبتها الطاغية وقالت � :إذا �أنا
الثالثة ...
�آه ما �أجملك و�أرقاك يا فاتنتي...بعد تلك اجلملة ا�ستمرت
املحادثة �ساعة و�أكرث حتى دخلت اخلادمة تدعوها للع�شاء
..مل تغلق اجلوال نهائيا بل طلبت مهلة منه لتعاود احلديث
وهو من دخل قف�ص ال�صدر واجتاز احلجاب احلاجز والأ�ضالع
وا�ستقر يف ال�شغاف....
بعد الع�شاء عادت اىل غرفتها وا�ستلقت بغنج فيه رفاهية
طاغية وراحت ت�س�أل نف�سها عن �سر االرتعا�ش الذي ينتابها
كلما حدثها منذ �أن ر�أت���ه حيث ت�برد ي��داه��ا الرخاميتان
وتختلج ال�شفاه القرمزية ويخفق القلب ب�صوت م�سموع مثل
رعد ي�صهل يف ال�سماء.....
وبعد �أن �سحبت نف�سا عميقا طلبت رقمه لت�سمعه على الفور
يقول :حبيبتي..يا قطر عطري منهمرا على بوحي وندى
�صبحي الأب��ل��ق ..ا�شتقتك حتى �ضجرت روح��ي ولواعجي
ا�ضطربت كموج بحر تدفعني ان �أ�سمع �صوتك العذب..
قالت برقة احل��ري��ر ونعومة غدير ين�سل ب�ين �شجريات
احلقول بكل رهافة و�أناقة� ..أهال و�سيم
قال ب�إ�صرار رجل يف �ساحة وغ��ى� :أعيدها ثانية وثالثة
..قالت برقة �أكرث ولوجا يف الأنوثة حا�ضر �سيدي ..ومبرحه
املعهود قال مل �أطلب منك �أن ت�ستلي �سيفك وتقتليني!! �ضحكت
ف�صاح عاليا :يا قطر الندى �أحبك حتى ال�شهادة ..وهل من
يحب ي�ست�شهد ؟؟ و�سريعا رد عليها :نعم ك��م ا�ست�شهد من
جنودنا حبا للوطن وتابع :وم��ع ذل��ك �أن��ا ف��داء ن��داك ..هل
ميكنني غدا �أن �ألقاك وقبل �أن جتيب قال� :شكرا لتوا�ضعك
�أيتها اجلميلة وهكذا م�ضت �ساعة حتادثه حتى غلبها النوم
ومل تعد ت��رد عليه ف�أغلق الهاتف وكتب ر�سالة من ثالثة
�سطور �أحبك فقط.
يف اليوم الثاين كانت قطر الندى يف �سيارتها ت�سري �أمامه
اىل ا�سرتاحة يف �أفخم فنادق دم�شق
وهنا ويف ركن جميل جل�ست واياه يتبادالن النظرات حتى
خجلت و�أ���س��دل��ت الأه���داب ف��ق��ال :اخجلي فاتنتي فخجلك
يثريين ويجعلني �أفكر ب�أمر ما ..ارتبكت قال �سريعا بحياء  :ال
اياك !! فرد �ضاحكا وهل �إن �س�ألتك الزواج ترف�ضني ..ارتبكت
�أكرث �..أبهذه ال�سرعة ياو�سيم ؟؟ قال با�صرار :نعم يا معذبتي
� ..ضحكت طويال و�س�ألته و�أين �سن�سكن وكيف نعي�ش؟؟
قال يف بيت الأهل مبنطقة جديدة عرطوز وراتبي مع عمل
بعد الظهر يكفينا يف �أب�سط الأحوال..
هنا ارت�سمت على وجهها اجلميل حتى الده�شة والغرق
يف كينونة احل��ب الأث�ير وه��ل تعتقد �أهلي يوافقون ؟؟ قال
وم��اذا يريد خماروية ياقطر الندى �..ضحكت ب�صوت على
ماقال و�سريعا ردت عليه  :وهل تفر�ش يل ال�سجاد الأحمر
من املالكي �إىل اجلديدة وتزفني يف موكب من �أفخم ال�سيارات
حمملة بالذهب والف�ضة لت�ستقبلني �أنت يف ق�صرك باملوائد
ال��ع��ام��رة و���ص��ن��ادي��ق اجل��واه��ر وال��ل��آىلء كما فعل اخلليفة
العت�ضد يف بغداد حني زف خماروية حاكم م�صر ابنته �إليه
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حتى خ�سرت اخلزينة امل�صرية.
وبجدية حمببة ق��ال :ياجميلتي �إن �أب���اك لي�س حاكم
م�صرف �سورية املركزي هو �أ�ستاذ تاريخ يف اجلامعة علمك هذه
الأ�ساطري و�أنا ل�ست �إال �شاب �سوري عادي و�أ�ضاف  :نحن نعي�ش
تداعيات احلرب فمن �أين لأحدنا �أن ي�شرتي لعرو�سه خامت
الزفاف على الأقل !!
م��ع��ك ح��ق ..ق��ال��ت��ه��ا وه��ي تبتلع ري��ق��ه��ا ب�صعوبة وك���أن��ه��ا
ت�ستن�شق غ��ازا كيمياويا كما قالوا يف دع��اي��ات خبيثة ب�أن
�سورية ا�ستخدمت الغازات ال�سامة لقتل الأطفال!
ث��م ب�صوت مرتع�ش تابعت :الأم���ر �صعب ياو�سيم لكني
�س�أحاول الليلة مع �أهلي ..
ومن دون انتظار �أم�سك يديها الباردتني وراح يقبلهما �سريعا
وهي تتلفت حولها مينة وي�سرة خ�شية �أن يراها �أحد يف هذه
احلال ..
ثم �سحبتهما وبا�سمة قالت :ماذا �أ�صابك يا حبيبي؟
تلك الكلمة �أث��ارت عوا�صف هيامه اجلنوين فقال �س�آتيك
بعد منت�صف الليل لأراك على النافذة فما عدت قادرا على
االبتعاد عنك و�أنت معي فكيف �إذا جن الليل و�أثار الأهواء؟
قالت �أما تخ�شى من احلرا�س يف الطرق ؟؟ و�ضاحكا رد مغنيا
 :من يركب البحر ال يخ�شى من الغرق ..
يف جل�سة مع �أ�سرتها العائلية يف امل�ساء �أعلنت الأم الرف�ض
التام ورفعت الفيتو معقبة على موقفها� :إنها اخليانة يا قطر
الندى ل�سمعتك والنتمائك وان�شقاق كامل عن العائلة..
قالت قطر الندى ب�إ�صرار  :ال يا �أمي �إنه احلب ووالدي من
�أكرب الأثرياء فليقدم يل �شقة يف م�شروع دمر ويخ�صني براتب
�شهري حتى �أت��زوج ..غ�ضبت الأم من ك�لام ابنتها فنه�ضت
مغادرة اجلل�سة لتقول قطر الندى با�ستياء و�أنت يا �أبي !!..
�أمل تتزوج �أم��ي وهي من بيئة فقرية ب�سبب حبك لها ..قال
الأب �سريعا نعم ..لكن املو�ضوع هنا بالعك�س ومع ذلك �س�أفكر
بالأمر يا حبيبتي واطلب منك دعوته غدا على الع�شاء ..
مل تعد الفرحة تت�سع داخلها فتفجرت يف الرك�ض اىل
وال��ده��ا وتقبيله من ر�أ���س��ه ويديه يف حني دمعت عيون هذا
الرثي الكبري..
وم��ا �أن ع��ادت اىل غرفتها بعد تلك اجلل�سة املثرية حتى
هبطت بج�سدها اليافع على ال�سرير وراح��ت تبكي ب�شدة
وفج�أة �سمعت رنني املوبايل وك�أنه يزغرد فنه�ضت �إىل النافذة
ل�ترى و�سيم واقفا يف ال�برد يرتع�ش ..قفز قلبها الفتي من
ال�صدر �إىل احلبيب و�أ�شارت �إليه �أن يكلمها على اجلوال.
وع��ل��ى اجل���وال حدثته وه��ي تبكي وت�ضحك معا وتقول
بارتعا�ش :يبدو �أننا انت�صرنا .فقال ممازحا ومن �أدىل بهذا
البيان الهام يا حبيبتي؟ قالت �ضاحكة � :أنا يا و�سيم �..أنا..
�أال يكفي ؟ قال مداعبا لها :اذا جهزي ثيابك غدا لأذهب بك
فورا اىل جنتنا يا حبيبتي..
كل هذا كانت تتذكره وهي اىل جانبه يف �سيارته املتوا�ضعة
تلبية لدعوة غداء يف منزل �أهله وكيف �أحبه والدها حني
اجتمع معه و�أعجب بروحه املرحة وذكائه احلاد و�شخ�صيته
اجل��ذاب��ة وبعد الع�شاء �أخ��ذه��م��ا اىل ال�شقة التي �أه��داه��ا
البنته يف م�شروع دمر وحني عاد وجد الأم غا�ضبة لتتهمه
ب�سوء الرتبية فقال الأب ب�إ�صرار وحنان :ال حبيبتي نحن
الكبار علينا احتواء ال�شباب باحلب ال بال�شدة ..لكنها �صغرية
�أيها احلنون فرد عليها فورا :ال ..لي�ست �صغرية �..س�أزوجها
�شريطة �أال تنجب هذا العام قبيل التخرج ليفرح قلبي بحفيد
يكون ا�ستمرارا حلبي و�إي��اك يا غاليتي حتى الآن و�سريعا
قبلت قطر الندى والدها و�أقبلت على �أمها تقبلها وهي تبكي
وبدموع تتابع :يا �أمي نحن جيل املوت وكم عانينا من ت�أ�صله
يف البالد ..ك��م كنت تخافني علي والقذائف تت�ساقط فوق
كلية الهند�سة وزم�لاء لنا يتناثرون على اجل��دران ..دعينا
نعو�ض الأمل بالفرح ومنازج بني الطبقات منعا للحقد فما كان
من �أمها �إال �أن عانقتها واحت�ضنها وهي تبكي وتقول معك حق
..مربوك حبيبتي
عند ذاك امل�شهد عادت قطر الندى اىل ذاتها ف�س�ألت و�سيم:
هل الطريق مازال بعيدا اىل دار �أهلك وممازحا �أجاب� :أجل
يا حبيبة الروح ياقطر الندى �إنهم يف بغداد .هنا مالت �إليه
و�أ�سندت ر�أ�سها على كتفه قائلة �أحبك ...
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بين حروف الدراما ..غبار يثار

•د.عفاف يحيى ال�شب
منذ �سنوات طوال والدراما ال�سورية
ت��ق��ف��ز ع��ل��ى م���درج���ات الإب�������داع لت�صل
ال�صفوف الأمامية بكل ثبات و�إبهار حتى
�أ�شعلت ال��ر�أي العام واكت�سحت م�ساحات
الإعجاب وقد دانت لها الذائقة ال�شعبية
باالطمئنان وراح��ت تتابعها مثل فرو�ض
و�شعائر موا�سم رم�ضان..
وحتى ن�سري على هدى احلقيقة وندى
الوقائع التي نريد �أن تتوهج كناقلة اجتماعية
من نور البد لنا من الدخول اىل �إ�شكاالت ،ما،
تعر�ضت لها الدراما ال�سورية بعيدا عن �إحراج
متعمد لأح��د من �أه��ل الدراما لأن املق�صد نبيل
والهدف ثري ..
وهنا الب��د �أن �أ�شري اىل معنى كلمة «درام»
وت��ع��ن��ي ب��ال��ي��ون��ان��ي��ة ح��ي��ث ك��ان��ت والدت��ه��ا(ف��ن
التمثيل) وك���ان امل�����س��رح منزلها الأول قبيل
التقنيات الإلكرتونية ،و�أم��ا الن�صو�ص فكانت
لكبار الكتاب الذين معظمهم من النبالء ولهذا
كانت حتلق يف ف�ضاء الطبقية بعيدا عن العامة
وم��ع ذل��ك �سرعان م��ا انت�شرت ظ��اه��رة ال��درام��ا
وت��درج��ت م��ن ح��ال �إىل ح��ال حتى خلعت عن
�أكتافها عباءات النبالة وراحت تتناول ق�ص�ص
الأبطال والفر�سان ثم بع�ض حكايات التاريخ
ال�سيما بعيد انت�شار �أج��ه��زة التلفاز وم��ن ثم
ال�شا�شات الفخمة التي اقتحمت منازل اجلميع
يف �أغلب الأحوال.
�أ�ؤك��د هنا باميان العارف وامل�ؤمن �أن الدراما
�أ�صبحت نافذة ثقافية هامة بل �أ�صبحت خمزون
الأم����ة وذاك��رت��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
والوطنية والفنية وغريه...
ومن هنا كان لزاما على �أهل الفكر الوقوف يف
حمطات الدراما لأهميتها ومتكنها من ال�سيطرة
على الر�أي العام وتهيئة املناخات لظهور �أجيال
تتبنى مقولتها بكل �إ�صرار....
يف ال��ب��داي��ة ك��ان��ت درام���ا ال�ستينيات (�أي��ام
الأبي�ض والأ�سود)مع �سهرات ومتثيليات و�أعمال
ال��ف��ن��ان دري���د حل���ام ،ث��م ك��ان��ت والدة الأع��م��ال
البيئية ليظهر م�سل�سل ليايل ال�صاحلية و�أيام
�شامية واجلزء الأول والثاين من باب احلارة التي
ر�أى فيهم البع�ض جت�سيد ًا للعادات والتقاليد
والذهاب اىل املا�ضي القريب يف ق�ص�ص حتمل
معان كثرية ومالمح من موروثاتنا وفولكلورنا
ثم كان اال�ستفزاز ب�شكل عام حني داهمنا ال�شر
يف قوافل رج��ال لهم نزعات عدوانية و�أه��داف
نرج�سية وجت�سيد حاالت مغلوطة بجر�أة قد ال
يقبلها حمرتم وال عاقل مهما كان ..
حيال تلك الهجمة الع�صرية املخطط لها
باتقان ظهر ال�شرفاء يف �أفالك الدفاع يحلقون
كالبهاء ..ك��احل��ق ال��ذي ي�ست�ضيف ال��ع��زة وال
ير�ضى الذل والهوان..
ت���اري���خ���ن���ا ال���ع���رب���ي ح���اف���ل ب��ال��ن��ك�����س��ات
واالع����ت����داءات وذي��ول��ه��م��ا ،وق�����راءة ال��ت��اري��خ
ال�سيا�سي واالج��ت��م��اع��ي ق��د ت��ك��ون ثقيال على
الأك�ثري��ة ..فكيف ن�صل �إليهم �إال م��ن منافذ
ت�شويقية تتمثل يف الدراما وامل�سرح وال�سينما
وال�شعر والأغاين الوطنية والروايات اجلذابة
الغنية ..
يف بع�ض امل��ت��اب��ع��ة �أق����ول :خ�لال ال��ب��داي��ات
الطيبة للدراما ال�سورية ظهر م�سل�سل حمام
القي�شاين الذي حمل جوانب من الفكر ال�سيا�سي
وقفز اىل جت�سيد واق��ع مرحلي معقول لكنه
�أ���س��اء للمر�أة الدم�شقية حني قبلت هدية من
�أح��د املعجبني بها وه��ذا ك��ان اخ�تراق��ا مبا�شرا
للأخالق املجتمعية يف تلك العقود البعيدة عن
مرحلتنا املعا�صرة.
�إذا ميكننا القول �إن الدراما ال�سورية توقف
قطار متددها و�شهرتها يف حمطات كثرية �أده�شت
امل�شاهدين و�أزعجت الكثري يف جوانب جوهرية
امل�ضمون ،ونحن باملجمل �أوال و�أخ�ي�را يعنينا
امل�شاهد العربي وال�سوري حتديدا و�أوال ...
يف �إ���ش��ارة الب��د منها لأن��ه��ا وراء م��ا �أ���ص��اب
الدراما ال�سورية من جناح �أو خ�سوف وانتكا�س
يتعلق ببع�ض املنتجني الذين ت�آلفوا مع موجة
الربح الوافر على ح�ساب الفكر العامر وزحف
البع�ض منهم على �أك���واع االهتمام بالأعمال
البيئية فراحوا اىل تكثيف �إنتاج هذه الأعمال
تغذيهم يف ال��ب��داي��ة ر�ؤو�����س �أم����وال خليجية
و�شروط ق�سرية متلى عليهم..

( القيادة والإدارة )
• د .عي�سى ال�ش ّما�س

الدراما �أ�صبحت نافذة
ثقافية هامة بل �أ�صبحت
خمزون الأمة وذاكرتها
التاريخية واالجتماعية
والوطنية والفنية.
يف باقي �سل�سلة باب احلارة والن�سخ البيئية
التي حتاكية مثل �أهل الراية وبيت جدي و�صوال
اىل وردة �شامية م�ؤخرا ب��د�أت تتجلى خلفيات
ودالالت مثرية للفكر وراء تلك الأع��م��ال التي
مل حتمل ال��ت��اري��خ املجتمعي على م�تن اجلدية
واحلقيقية وال عملت على تن�شيط الفنتازيا
البيئية فقد راحت تتحدث عن فرتتي االحتالل
العثماين ثم الفرن�سي دون �إظ��ه��ار حم��ور جلي
متوافق مع الأح���داث احلا�صلة مبا حقن وجه
الأعمال البيئية بالزيف و�أحالها اىل �أعمال
ال غاية لها �سوى جذب العامة �إليها �إ�ضافة �إىل
الإ�ساءة التي حملتها للمر�أة و�إظهارها جاهلة
ث��رث��ارة ال تهتم �إال بحياكة املكائد وح�ضور
الأعرا�س وطهي الكبب وما �إىل ذلك من ارتهانات
�إىل مفهوم الهيمنة ال��ذك��وري��ة وخ��ن��وع امل��ر�أة
ال�شامية و�إبقائها يف �أق��ف��ا���ص اجلهالة وع��دم
امتالك ادراك��ه��ا و�شخ�صها كزوجة و�أم و�أخ��ت
وعن�صر فعال و�شريك ه��ام يف �صناعة املجتمع
املتني املكني الرا�سخ العتيد ال�شامخ لالرتقاء..
بعدها وك��ردَّة فعل على تلك الأعمال جاءت
�أع��م��ال اخل��ي��ان��ات ال��ف��ا���ض��ح��ة وجت����ر�أت بع�ض
���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام على اخ�ت�راق الأخ�ل�اق
ب�شكل علني ار�ضاء للمنتجني الذين ي�ضخون
الأم��وال وك�أنهم يريدون جتريج �شرف الن�ساء
ال�سوريات الطاهرات عن �سابق �إ�صرار..
يف تلك املرحلة انتابتني حالة ذع��ر كحال
الكثري على درام��ان��ا ال�سورية حيث متت حينها
خماطبة ال�سيد وزي��ر الإع�ل�ام الط�لاع��ه على
حقيقة الأمر وكانت والدة جلنة ا�ست�شارية عليا
من �أهل الفكر لت�صويب م�سار الدراما ال�سورية
و إ�ع���ادة عبق الإب���داع �إليها وج��اء ق��رار وزاري
رق��م 1023يحمل تعليمات ب���أن تتكون جلنة
ا�ست�شارية عليا ت�شرف على الن�صو�ص املوافق
عليها �أو املرفو�ضة من دائرتي الرقابة الفكرية
وامل�شاهدة املرئية وامل�صادقة على املقرتحات
تكون لل�سيد الوزير..
وانطالقا من خربتي الطويلة بالنقد الدرامي
وما يزيد عن ع�شرات ع�شرات املقاالت الناقدة
لبع�ض الأع��م��ال ت�صويبا ال ت�سويفا �أتابع �أنه
مل يقف الأم��ر هنا حيث �سارعت جلنة �صناعة
ال�سينما �إىل ت�شكيل جلنة كتاب للدراما ت�ضم
�أول من اخرتق امل�ألوف للدراما الرم�ضانية الال
�أخالقية ...
وهنا �أحببت �أن �أواجه نف�سي و�أطرح ال�س�ؤال
الآت��ي على ذات��ي :وماعالقة ال�سينما بالدراما
واىل �أي وزارة تنتمي �صناعة الدراما اىل وزارة
الثقافة �أم �إىل وزارة الإع�ل�ام �أم �إىل وزراة
ال�صناعة على �سبيل املثال؟؟ �أ�ضف �إىل ذلك �أن
الفكر التجاري وفق قناعاتي يبقى جتاريا و�أهل
القلم حتركهم معاناتهم ال ترفهم وقربهم من
وذمة الأحداث ووجودهم فعليا يف جحيم الأمل
ال يف املنتجعات وال�سهرات ورمبا خارج البالد مع
احرتامي للتجار الذين �صمدوا ودعموا الدراما
مبا ا�ستطاعوا �إليه �سبيال..
وهنا ظهرت درام��ا االقتبا�س اجلديدة التي
راح��ت �إىل ا�ستالب �أف��ك��ار غريبة و�ضخها يف
امل�شهد الب�صري امل��رئ��ي ال��ع��ام بكل خمالفاتها
للعادات ال�شرقية.
وع��ل��ي��ه ق��دم��ت �أوراق ع��م��ل ك��ث�يرة تت�ضمن
مقرتحات ت�ؤكد �أن الن�ص ال��درام��ي وحرفيته
و�شمولية تفا�صيل احلكاية الدرامية ت�ساعد

على �صناعة درام��ي��ة �ضخمة �إن دعمها �أه��ل
املال..
كما نا�شدت و�أهل الفكر اجلهات العليا للت�أكيد
ع��ل��ى الت�شارك يف كتابة ن�ص درام���ي تت�ضمن
كتابا يحملون يف حروفهم الإبداع املتوهج امللون
الأطياف ي�ضاف �إليهم الأكادميي االخت�صا�صي
ال���ذي ي�����ص��وب الأخ���ط���اء ال��ت��ي راف��ق��ت الكثري
م��ن الأع��م��ال البيئية وك���ان ذل��ك يف ال�صحف
واللقاءات التلفزيونية انطالقا من �أن الدراما
ه��ي �أك�بر م�ضخة ثقافية تتوا�صل معها �أك�بر
ال�شرائح االجتماعية..
لينفرج الأم���ر م���ؤخ��را ع��ن م�����ش��روع ال��درام��ا
وخبز احلياة بتوجيه من ال�سيد وزي��ر الإع�لام
..فبالأم�س القريب بعد ت�شكيالت جديدة يف
الهيكل الإداري للعاملني يف مبنى التلفزيون
ال�������س���وري مت ت��ك��ل��ي��ف ال�����ش��اب زي�����اد ج��ري�����س
الري�س ب���إدارة م�ؤ�س�سة الإنتاج الفني لالذاعة
والتلفزيون ..
وم��ب��ا���ش��رة ب���ادر ال�����س��ي��د ال��ري�����س يف �إط�ل�اق
م�����ش��روع ال���درام���ا خ��ب��ز احل��ي��اة م���ؤك��دا �أهمية
الدراما ال�سورية ومتحدثا عن االنك�سارات التي
تعر�ضت لها الدراما يف ال�سنوات املا�ضية يف حني
كان يرف�ض الكثري تلك املقولة احلقة كما دعا
�إىل تعاون اجلميع لإحياء جمد درام��ا �سورية
غنية وقيمة..
بعد ���س��ن��وات م��ن امل��خ��اوف على درام��ان��ا يتم
الإع��ل�ان ع��ن ���ض��رورة ت��ع��اون اجلميع لإنعا�ش
درام���ان���ا واي��ق��اظ��ه��ا وه���ذا �أم���ر يجعلنا ن�شعر
باالرتياح لأن الدراما كانت هما ووجعا بالن�سبة
للكثري وه��ي م��ن كانت منفذا ومفرجا لإيقاظ
الوعي العام يف الوقت نف�سه...
يف ال��ن��ه��اي��ة �أق���ول ح�ين نتكلم ع��ن ال��درام��ا
اه��ت��م��ام��ا فيها لأن��ه��ا م��ن �أرك����ان الإع��ل�ام وف��ق
التعريف احلديث ملعنى الإعالم �أخريا...
ولأن ظ���روف احل���رب وال��ف��و���ض��ى الفكرية
احلا�صلة �أطلقت �أقالما غري معنية اال بالربح
�أو ال�شهرة يف وقت كان ال�شباب ال�صغار والن�ساء
ال��ق��اب��ع��ات يف امل���ن���ازل ي���ج���دون ف��ي��ه��ا متنف�سا
فيكت�سبون بب�ساطة م��ا �أراد البع�ض زج��ه من
�أفكار م�شو�شة ومري�ضة يف ر�ؤو�سهم و�سط �أهوال
الأحداث..
الدراما يف الواقع ت�سري اىل الأجيال القادمة
لتخربهم هكذا كانت �سورية زم��ن احلرب,فهل
الحظنا هذا الأمر؟
ب��ع��د ت��ل��ك االخ��ت�راق����ات ال�لام�����س���ؤول��ة عن
الإدراك العام ن�شط من يهتم ب�صناعة الدراما
ال�����س��وري��ة وب��زراع��ة حت��دي��ات خ�لاق��ة تنع�ش
درامانا ال�سورية.
ل��ه��ذا �أمت��ن��ى مل�����ش��روع خبز احل��ي��اة �أن ينجح
يف �إن��ق��اذ �سريع ل��درام��ا الفو�ضى التي �أفرزتها
ال�سنوات ال�سابقة وت�ضميد اجلراحات الفكرية
والنف�سية م��ن خ�لال م�شروع �إي��ق��اظ الأع��م��ال
ال��درام��ي��ة ال��ه��ادف��ة وال��ت�����ش��ارك��ي��ة م��ع م�ؤلفني
وخمرجني نتمنى لهم التوفيق التام.......

جتر�أت بع�ض �شركات
القطاع العام على اخرتاق
الأخالق ب�شكل علني
�إر�ضاء للمنتجني الذين
ي�ضخون الأموال وك�أنهم
يريدون جتريج الن�ساء
ال�سوريات عن �سابق
�إ�صرار.

حظي مو�ضوع القيادة الإدارية ،يف الآونة الأخرية،
اهتمام العديد م��ن الباحثني واملفكرين ،مل��ا ل��ه من
ت�أثريات ملمو�سة على �سري العمل امل� ّؤ�س�ساتي .وقد
ارتبط وج��ود القيادة بظهور اجلماعات الب�شرية
وت�شكيل امل� ّؤ�س�سات املجتمعية،بو�صفها مكو ّن ًا �أ�سا�س ّي ًا
يف تنظيم حياة هذه امل� ّؤ�س�سات؛ فاجلماعة ال تنتظم
ين�سق جهودها للو�صول
مب�سرية الإجناز من دون قائد ّ
�إىل الأهداف املوكولة �إليها.
ج��اء يف معجم “ل�سان العرب” �أنّ القيادة يف اللغة
العربية،م�شتقّة م��ن الفعل :ق��اد ق��ي��ادة وق��ي��اد ًا؛ وق��اد
ال��داب��ة :م�شى �أمامها و�أخ��ذ بقيادتها؛ والقائد  :جمعه
ق ّود ًا وقادة ؛ والقيادة :مهنة القائد .
ّ
�أ ّما من الناحية العلمية ،فقد ع ّرفت القيادة ب�أنها:
ق���درة ت���أث�ير �شخ�ص م��ا على الآخ��ري��ن ،بحيث يجعلهم
يقبلون قيادته ،ويقومن بعملهم طواعية ودومن��ا �إل��زام
ق��ان��وين،الع�تراف��ه��م ب���دوره يف حتقيق �أه��داف��ه��م ،وكونه
معبرّ ًا عن �آمالهم وطموحاتهم� .أي �أنّ القيادة هي اجلهد
�أو العمل الذي ميار�سه �شخ�ص للت�أثري يف النا�س،ويجعلهم
يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون فيه .وهذا يت�ض ّمن “فنّ ”
ت�أثري ال�شخ�ص يف جماعة الأفراد ،وتوجيههم و�إر�شادهم
لك�سب تعاونهم وحفزهم للعمل ب�أعلى درجة فن الكفاءة
النوعية والكم ّية.
ويتداخل مفهوم القيادة مع مفهوم الإدارة،فث ّمة من
يرى �أنّ القيادة هي الإدارة،وث ّمة من يرى �أنّ القيادة �أو�سع
من الإدارة “ القيادة فنّ الإدارة “  .ويذهب الباحثون يف
القيادة الإدارية �إىل �أنّ �إىل �أنّ  •••••:القيادة ظاهرة
تتط ّلب وج��ود جماعة ّ
منظم ة تعمل من �أج��ل حتق يق �أ
هدافها ،وهذا عن�صر �أ�سا�سي يف ن�شوء الإدارة ؛ فالقيادة
تت�ض ّمن مبد�أ الت�أثري وكذلك الإدارة،وكالهما ينطلق من
تعليمات وتعمالن على تنفيذها وف��ق القوانني واللوائح
التنظيمية لتحقيق الأه���داف املر�سومة  .وبذلك تكون
القيادة ق ّوة ت�أثري الإدارة يف العاملني بامل� ّؤ�س�سة،وتوجيه
�سلوكه،وت�شجيعهم لبذل �أق�صى ما يف و�سعهم للعمل برغبة
وحما�س ،من خالل احرتامهم وك�سب ثقتهم وطاعتهم.
و�إذا ما �أجرينا مقارنة بني القيادة والإدارة من حيث
الن�شوء والتطور ،جند �أن القيادة �أقدم من الإدارة ،و�أكرث
ّ
دقة يف الدور من حيث املنطلق والهدف .فالقيادة موجودة
يف �أثينا منذ ع�صر �أر�سطو ،بينما بد�أ االهتمام ب��الإدارة
يف بداية القرن الع�شرين مع انت�شار الثورة ال�صناعية،
وي�ستمدّ القائد �سلطته من ق ّوة �شخ�صيته واجلماعة التي
يتعامل معها،بينما ت�ستمدّ الإدارة �سلطتها من املن�صب الذي
ت�شغله ،وال�سلطة املخو ّلة لها مبوجب القوانني والأنظمة.
يهتم
�أ ّم��ا من حيث التخطيط والتنفيذ،ف�إنّ القائد ّ
اخلا�صة بامل� ّؤ�س�سة ،وي�ؤ ّثر يف ن�شاطات
بر�سم ال�سيا�سات
ّ
الأف����راد و�سلوكاتهم لتحقيق �أه���داف امل� ّؤ�س�سة،بينما
يهتم الإداري بالتنفيذ من خالل توفري الظروف املادية
ّ
وين�سق ن�شاطات الأف���راد لتحقيق
��ة،
م
ال�لاز
والب�شرية
ّ
الأهداف املحدّ دة .
ومن جهة �أخ��رى ،يف ّكر القائد يف امل�ستقبل �أك�ثر من
احلا�ضر ،ويحاول تغيري الواقع وجتديده ،وتغيري البناء
التنظيمي للم� ّؤ�س�سة،بينما تف ّكر الإدارة يف احلا�ضر �أكرث
من امل�ستقبل ،وحتاول احلفاظ على الو�ضع الراهن،وتعمل
وفق خطوات حمدّ دة.
فالفرق ب�ين ال��ق��ي��ادة والإدارة يكمن يف الأ�ساليب
واملمار�سات ،التي يتبعها القائد �أو الإداري،للو�صول �إىل
الغايات �أو الأهداف املن�شودة .ومع ذلك �أ�صبح الرتكيز يف
عمل امل� ّؤ�س�سات املختلفة،على القيادة الإدارية،ولي�س على
الإدارة امل�س�ؤولة،لأنّ القائد الإداري يجمع بني عنا�صر
القيادة وعنا�صر الإدارة الر�شيدة.
ولذلك ،وم��ع تط ّور الدولة وات�ساع دور م� ّؤ�س�ساتها
وكرب حجمها ،وت�ش ّعب �أعمالها� ،أ�صبحت القيادة الواعية
الر�شيدة ،ال غنى عن وجودها يف هذه امل� ّؤ�س�سات،حل�شد
ط��اق��ات الأف���راد العاملني فيها،وتوجهيها نحو الغايات
اهتم به املف ّكرون والباحثون الإداريون،
املرج ّوة  .وهذا ما ّ
وعلماء ال�سيا�سة واالجتماع ،ملا له من �أهمية يف حت�سني
ّ
يحتل
القيادة الإدارية� ،أو الإدارة القيادية ،حتى �أ�صبح
ح ّيز ًا ب��ارز ًا يف نظريات ودرا�سات الإدارة العامة و�إدارة
الأعمال وعلم النف�س الإداري.

نافذة على العالم
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ً
هيرمان ه�سه�« :أردت �أن �أكون �شاعرا ..وال �شيء غير ذلك!» ()1962-1877

• ترجمة� :سليمان حاج علي
يكتب هريمان هي�سه متذكر ًا �أيام �صباه يف �سن
الثالثة ع�شرة
«لقد �أدركت ـ �آنذاك ـ بو�ضوح �أنه
�إما �أن �أ�صبح �شاعر ًا �أو ال �شيء على الإطالق»
وت��ب��د�أ رح��ل��ة العمر الأدب��ي��ة ل��دى ال��روائ��ي
وال�شاعر والفنان هريمان هي�سه وهو ما زال يف
�سن ال�صبا حيث كان ي�شاهد جدّ ه ـ لأمه ـ ميكث
ال�ساعات الطوال بني كتبه ُمك ّب ًا على درا�ساته
و�أب��ح��اث��ه ،وي�ستمع ل�ل�أن��ا���ش��ي��د وال�����ص��ل��وات الدينية
وال�����ش��روح والأح��ادي��ث املتعلقة بالدين التي يقيمها
الأهل داخل البيت.
ك��ان لهريمان هي�سه �شخ�صيته امل��م��ي��زة ،فقد كان
يفخر ب���آرائ��ه مب��ا ُي��ط��رح ويناق�ش �أم��ام��ه م��ن ���ش���ؤون
احلياة والدين ،فلديه عامله اخلا�ص وله اخليال الذي
بد�أ يت�شكل ويت�سع منو روح الفردية والتخيل لديه بد�أ
ي�صطدم بنهج الرتبية ال�صارم داخل البيت ،الأمر الذي
�أدى �أخ�ير ًا �إىل مت��رده على البيت وعلى روح ال�سلوك
الرتبوي يف املدر�سة.
يف ع��ام  /1891/يلتحق باملعهد الديني يف ماول
برون ويهرب من هذا املعهد بعد �ستة �أ�شهر من التحاقه
به.
ويجابه هروبه بالتعنيف والتوبيخ من قبل الأهل،
ال�سيما والده ،وت�سوء حالته ال�صحية ويتعمق الرتدي
النف�سي ل��دي��ه ،ويعمل ال��وال��د على �إدخ��ال��ه م�ؤ�س�سة
ل�ضعاف العقول .هنا يحدث �شبه الطالق بينه وبني
هذا العامل الذي يحيط به �سواء التقاليد االجتماعية
اخلاوية من �أي م�ضمون �أو الدين و�أحكامه املك ّبلة �أو
الواقع اليومي الكالح الذي ال يزيد �صاحب املوهبة �إال
�ضياع ًا وفقدان ًا لروحه وموهبته .ويبد�أ العمل يف معمل
لت�صنيع و�إ�صالح ال�ساعات الكبرية وتهد�أ نف�سه قلي ًال.
يف ع��ام  1895ينتقل للعمل يف مكتبة يف توبنجن
وت��ب��د�أ تخطيطاته ال�شعرية الأوىل وير�سل بع�ض
ق�صائده للن�شر يف جملة ت�صدر يف فيينا با�سم «دار
ال�شعراء الأمل��ان��ي��ة» .ويف ع��ام  1899ين�شر هريمان
هي�سه ديوان �شعره الأول حتت عنوان «�أغانٍ رومان�سية»
ويلحقه بكتيب �آخر ملو�ضوعات نرثية بعنوان «�ساعة
بعد منت�صف الليل».
وينتقل هريمان هي�سه �إىل �سوي�سرا للعمل �أي�ض ًا يف
مكتبه هناك ويف ال�سنوات الالحقة ت�صدر له �أعمال
�شعرية عدة:
ـ � 1901أ�صدر ديوان �شعر حتت عنوان:
“خملفات هريمان الو�شر من الن�شر والق�صائد”
ـ � 1902أ���ص��در دي��وان �شعر يف (�سل�سلة ال�شعراء
الأمل���ان اجل���دد) ب��ه��ذا ال��دي��وان يتقدم ه�يرم��ان ه�سه
بخطوات �إىل الأم��ام ويالقي القبول من بع�ض النقاد
وي�برز هنا ك�شاعر روم��ان�����س��ي .يف ه��ذا ال��دي��وان جند
بع�ض العناوين املميزة مثل :اجلمال ـ ال�سالم ـ احلب..
وتبد�أ بع�ض دور الن�شر تطلب منه تزويدها ببع�ض من
�إنتاجاته ال�شعري .وبدء ًا من هذا العام ينتقل نهائي ًا
�إىل �سوي�سرا وي�سكن يف بيت ريفي يف جاينهوفن على
بحرية “بود ن�سي” وينتقل يف م�سكنه من مكان لآخر
لي�ستقر �أخري ًا يف مونتاغنوال ـ تي�سني ـ يف دار تطل على
بحرية لوجانو ،ويبد أ� ب�إ�صدار رواياته الواحدة بعد
الأخرى حتى بلغ عدد رواياته �ست ع�شرة رواية.
ـ وتبد أ� احلرب العاملية الأوىل ويقف هريمان هي�سه
�ضد هذه احلرب ويتهم بالتخاذل واجلنب وعدم الوفاء
وي�صبح منف ّي ًا ومنبوذ ًا وي�صاب باالكتئاب ويلج�أ �إىل
ال��ع�لاج النف�سي على ي��د طبيب نف�سي� ،أح��د تالمذة
العامل النف�ساين كارل غو�ستاف يونع.
ـ بعد احلرب العاملية الأوىل يبد�أ اهتمامه بالر�سم
وله يف ذلك بع�ض اللوحات.

الكلمات ال تعرب عن الأفكار ب�شكل
جيد� ،إنها ت�صبح خمتلفة بع�ض
ال�شيء فور التعبري عنها ،ت�صبح
م�شوهة قلي ًال.

ـ ت�سطري حكمة تكاد
ـ عام  1920ي�صدر له ديوان �شعر
حتت عنوان “�أ�شعار الر�سام”.
تر�سم بع�ض �آف��اق طريق
ـ  1926ي�صبح ه�يرم��ان هي�سه
الب�شرية القادم التي ما
ع�ضو ًا يف ق�سم فن ال�شعر يف �
زال��ت تتخبط يف البحث
أكادميية يف رواياته و�أ�شعاره هناك
ال��ف��ن��ون يف ب��روي�����س��اك ،وين�سحب
عنه بني الظلمة والركام
منها ع��ام  1931لأ�سباب �سيا�سية و�صف لهذا الإن�سان املت�أرجح ،والدم والقهر.
( )1932-1943ي���ب���د�أ ه�يرم��ان
ا�شتهر ه�يرم��ان هي�سه
هي�سه يف ن�شر م�ؤلفات �شعرية لبع�ض ال�ضبابي ،اليائ�س ،امل�ست�سلم بو�صفه روائ��ي�� ًا �إذ ُي��ع��دُّ
ال�����ش��ع��راء الأمل����ان ال��ق��دام��ى وينجز
اليوم يف طليعة الروائيني
درا�سة حول الرومانتيكية الأملانية .واملغرتب الذي ي�سعى �إىل بناء ال��ع��امل��ي�ين ،يف رواي���ات���ه
ـ  1936ي�����ص��در ل��ه دي���وان حتت دوحة من �أحالمه ،من دون �أن و�أ����ش���ع���اره ه��ن��اك و���ص��ف
عنوان “�ساعات يف احلديقة”
لهذا الإن�����س��ان امل��ت���أرج��ح،
ـ  1937ت�������ص���در دار ال��ن�����ش��ر
ال�������ض���ب���اب���ي ،ال��ي��ائ�����س،
يجد �ضالته.
“في�شر ..برلني” ك��ت��اب�� ًا ب��ع��ن��وان
امل�ست�سلم واملغرتب الذي
“�صفحات ذك��رى و�أ�شعار جديدة”
ي�سعى �إىل ب��ن��اء دوح��ة
عن هريمان هي�سه.
م��ن �أح�لام��ه ،م��ن دون �أن
ـ  1952جمموعات �شعره ت�صدر يف
يجد �ضالته ،و�إذا ما خيل
�ستة جملدات مبنا�سبة عيد ميالده اخلام�س وال�سبعني له �أنه وجدها فالعزوف ثم �إىل املام يف رواياته يطرق
عن دار الن�شر “�سور كامب ـ فرانكفورت /ماين”.
ه�يرم��ان هي�سه �أع��م��اق النف�س الب�شرية يف هاج�سها
ـ ب��دء ًا من ع��ام ( )1943وبعد انتهائه من كتابة و�ضياعها و�آالمها.
روايته “لعبة الكريات الزجاجية” ين�سحب هريمان
�أ�شهر رواياته :بيرتكامين�سند ـ دميان ـ �سدهارتا.
هي�سه تدريجي ًا من حياة العمل الأدب��ي ب�سبب و�ضعه ذئ��ب ال��ب��وادي ـ ن��ار���س��ي��ز وغ��ول��دم��ون��د و�أخ��ي�ر ًا لعبة
ال�صحي وخا�صة م�شكالت النظر لديه.
الكريات الزجاجية؟
يف �أدب���ه ،م��ن رواي��ة و�شعر ،يتناول ه�يرم��ان هي�سه
البطل يف �أدب���ه يت�صرف وك���أن��ه (ال��ف��رد ال���ذي ال
م�شكلة الإن�سان وتطوره الروحي الذي يتمحور حول ت�ستوعبه املعايري) و�أن احلياة هي يف الفردية املطلقة،
االن�سجام مع النف�س والكون والإله.
لهذا كان بطله جوا ًال �ضارب ًا يف الأر�ض ،با�ستثناء لعبة
وجن���د اه��ت��م��ام�� ًا ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ومت��ج��ي��د ًا للب�ساطة الكريات الزجاجية فهنا جند هي�سه الروائي وامل���ؤرخ
والفطرة .كان يع�شق املو�سيقا وو�ضعها يف املكان الأول يف والعامل النف�سي واملهند�س.
البناء الثقايف للإن�سان ،وكان يتقن العزف على الكمان
يف ترجمتنا بع�ض �أ�شعار هريمان هي�سه نكون قد
دين
منذ �أيام �صباه .حاول هريمان هي�سه يف برنامج تثقيف �أ�سهمنا ـ ول��و قلي ًال ـ يف وف��اء ما لهذا الأدي��ب من ٍ
ً
رواية
نف�سه فهم ال��ت��اري��خ الب�شري والفل�سفات الإن�سانية على �إن�سان جيلنا احلا�ضر حيث ي�سيبقى �أدبه..
ً
وحكة
ويعكف على قراءة فال�سفة القرن الثامن ع�شر والتا�سع و�شعراً ..منار ًة ت�سطع يف تاريخ الأدب الإن�ساين
ع�شر .ع�صر التنوير ،ع�صر :كانت ـ غوته ـ فيخته ـ �شلر تنري دربنا املغطى مبا ال نحب!
ـ هيغل.
مل ي�صدر للأديب ال�شاعر هريمان هي�سه يف العربية
ي��ق��ول يف ك��ت��اب��ات��ه :امل�شكلة الأوىل ال��ت��ي ���ش��دّ ت �أي كتاب ترجمة ل�شعره �أو لبع�ض منه ،هناك بع�ض
اه��ت��م��ام��ي ك��ان��ت :م�شكلة الإن�����س��ان ال��ف��رد ال���ذي ال الق�صائد ( 12ق�صيدة) جن��ده��ا يف ترجمة رواي��ة
ت�ستوعبه املعايري.
الكريات الزجاجية ال�صادرة عن دار الكاتب العربي
يكتب هريمان هي�سه يف رحلته �إىل الهند ( )1911للطباعة والن�شر ـ القاهرة ـ ترجمة الدكتور م�صطفى
ما معناه:
ماهر.
“على الإن�سان �أن يجابه م�شكالته و�أال يهرب منها
تخطيط يف الرمال
واحلل يكون بالنظر �إىل داخل النف�س و�أعماقها”.
اجلميل ال�ساحر
’�آمن هريمان هي�سه ب�أن هناك (الدوام) خلف مظاهر
لي�س �إال ن�سمة ورع�شة
الفناء والوحدة وراء التنوع ،ويف رواية (رحلة ال�شرق)
النفي�س املبهج
 1930يقول هريمان هي�سه:
لي�س غري �صديق ال يدوم
“الي�أ�س ينتاب املفكر الذي يحاول جاهد ًا �أن يعي�ش
خربنا بح�سرة �أن
يق�سم الب�شر �إىل
ح�سب العقل والعدل والف�ضيلة ،وهو ّ
الغيوم والورد وفقاعة ال�صابون
فئتني:
ولعبة ال�صواريخ و�ضحك الأطفال
الأوىل يعي�ش بها ال�صبية والثانية يقطنها الكبار؟
ونظرة الن�ساء يف املرايا
ويف رواية �سد هارتا يقول هريمان هي�سه:
وكذلك الكثري من الأ�شياء اجلميلة،
“كل حقيقة يكون نقي�ضها �صحيح ًا مبقدار ما هي
التي مل تكد تكت�شف،
�صحيحة .
تنق�ضي مع حلاظ العني
احلقيقة ال ميكن التعبري عنها وتغليفها يف كلمات
ك�أريج الن�سيم وهباته
�إال �إذا كانت وحيدة اجلانب ،كل ما يفكر به ويعرب عنه
كذلك الأ�شياء الدائمة ال�صلبة
بالكلمات هو وحيد اجلانب ،ن�صف احلقيقة فقط ،كلها
لي�ست ذات قيمةٍ لنا
تنق�صها ال�شمولية والكمال والوحدة.
كالتوهج الفاتر للحجر الكرمي
ال��ع��امل لي�س ناق�ص ًا� ،إن��ه كامل يف ك��ل حلظة ،وكل
والربيق ال�ساطع ل�سبيكة الذهب،
خطيئة حتمل يف طياتها نعمتها ،الكلمات ال تعرب عن
حتى النجوم التي ال ح�صر لها
الأفكار ب�شكل جيد� ،إنها ت�صبح خمتلفة بع�ض ال�شيء
ً
غريبة ونائية
تبقى لنا
ف��ور التعبري عنها ،ت�صبح م�شوهة قلي ًال .ولكنه يظل
�إنها ال متاثلنا يف امل�صري
من املفرح بالن�سبة يل ويظل يبدو �صحيح ًا �أن ما هو ذو
فهي ال متلك جوهر الروح
قيمة وحكمة ول�شخ�ص يبدو هراء و�سخف ًا لآخر”
على النقي�ض ،ف�إنه يبدو لنا
�سني �إق��ام��ة الأدب ال�شاعر ه�يرم��ان هي�سه يف
يف ّ
�أن اجلميل الذي نحن نحبه
�سوي�سرا (� )1962-1902شارك يف ن�شاطات �أدبية
ي�صبو لأن ينحو نحو العطب
كثرية وعقد ات�صاالت و�صداقات مع فنانني و�أدباء كبار
ودائم ًا يبدو على �شفا املوت
منهم:
�أكرث ما يثري �أنغام املو�سيقا
�ستيفان ت�سفايج الكاتب الروائي ال�شهري ـ �سوي�سري
تفر وتختفي يف حلظة �صدحها
اجلن�سية ـ وتوما�س مان كاتب رواية اجلبل ال�سحري ـ
�سريان هي وان�سياب وطراد
�أملاين اجلن�سية ـ
وتع�صف �أحيان ًا من �شجن خفي
يف �أ�شعار هريمان هي�سه جند:
�إنها تن�أى بنا عن �سكتة قلبية
ـ و�صف ًا �أخّ ���اذ ًا للطبيعة م��ع ح��ب متج�سد ب�ين روح
تخطيط كلمات
�إن�سانية تائهة حمطّ مة و�أ���ش��ي��اء الطبيعة وال��ك��ون،
ً
ً
رياح اخلريف تئز يف الناي املهمل،
م�شع�شعة
زاهية
يتبدى ذلك يف و�صف ظواهر الطبيعة
ً
الذي ي�شحب يف امل�ساء،
وموحية .
وتغادر الغربان ناعبة �شجر ال�صف�صاف
ـ و�صف طبيب نف�سي ماهر لو�ضع �إن�سانٍ مهتز تائه
�إىل احلقول
على دروب احلياة يف غربته وهواج�سه وتردده.

وحيد ًا يجل�س كهل ي�سرتيح على ال�شاطئ
يح�س الريح تتخلل �شعره
والظلمة واقرتاب �سقوط الثلج
ينظر عرب ال�ضفة الداكنة نحو ال�ضوء يف اجلانب
الآخر
حيث ما زال هناك بني الغيم والبحر
حيز من ال�ضفة البعيدة ي�شع دافئ ًا بال�ضوء
جانب �آخر ي�شع�شع مبارك ًا كاحللم والإلهام
يرنو �إىل املنظر امل�ضيء
يتذكر الديار ..يتذكر الأيام اجلميلة
يرى اجلمال يبهت ..يراه ينطفئ
ي�شيح بوجهه ،وعلى مهل يجول
ما بني ال�صف�صاف واحلقول

ذكرى

�إن الذي عيناه ترنو للغد
ومعنى للحياة
ميلك �أهداف ًا
ً
لكن الطموح لديه والإجناز
ال مينحان الوقت للراحة
الأ�سمى :هو
بحا�ضر �أبدي
�أن تعي�ش
ٍ
هذه النعمة ال يحظى بها
غري طفل �أو �إله
�أنت ي�أيها املا�ضي لنا
ت�أمالت وعزاء وارتزاق
ق�سم وت�صميم
هذا هو حمراب ال�شاعر
يزهر ال�شائخ �أمام احلديد،
ويبت�سم الأبدي نا�ضر ًا فتي ًا
املا�ضي لدى التقي ي�صونه
ورع ًا �سوي ًا يف مهابة
زمن الطفولة �أو ما قبله،
برباءة نتداول الأ�شياء
ونحمل وحي الأمهات بذهننا
لهذا نكت�سب ال�صفاء

الغد

بالد مظلمة مكد�سة ،قاحلة ويائ�سة
تغفو بحبالها املتعرجة
حالكة �أمام رحابة ال�سماء
ت�ستكني �صارمة وقورة حاملة
كمحارب حقق ن�صر ًا يف الوغى
تتدىل الغابة وال�شعاب يف عمق الليل
تفيق القرى و�سنى ،ذليلة غرثى
وت�سرح النعاج �إىل ح�شائ�ش املرج العبو�س
�آالف ال�سنني مرت على ذكريات هرمه
�صبيانية و�ساذجة يف جبل قدمي
الرجل الذي بات منذ الأم�س ي�أن�سها
ويراها الآن مت�ضي وتغيب
هو نف�سه الرجل الذي ..يف ذات يوم
يف اتقاد قذفته �أنثى الأر�ض الكا�سرة
من ج�سدٍ توهج بالأمل،
وذلك قبل �أن توجد الغابات وال�شعاب والقرى
هو يعرف كل �شيء ،ذاك الذي خرب الكثري،
بدهاء توم�ض عيناه بنظرة ثاقبة
ينتظره املوت ومي�ضي للزوال
هو الذي ال تزال ه�شة ب�صريته ورخوة
مل يكت�سب تفكريه عمق ًا وخربة
يفرد باعه متثائب ًا يتطلع نحو ال�ضوء
يذرع الآفاق مزدري ًا ملو ًال
وت�ضطرب احلياة عميق ًا يف �أوهامه
ليلقي بها ـ �أخري ًا ـ �إىل موج البحار
ي�سكح القمة وامليول لك�سوها الثلوج
ويبا�شر متعب ًا قلع ال�صخور
يرقبون يف �صمت وب�أ�س و�شجاعة
نداء الغد الآتي من ال�شرق
نداء يجهر �ضوء دون �صخب
ومن �أعلى حفف ال�صقيع الدائم
يثور لظى نار ملون
مثلما الربكان من الأعماق قادم
ي�ضيء بوهجه الأ�سوار حتى
تثج كالتيجان بحمرة الذهب
فرح ت�صغي ويف قلق
ويف ٍ
ت�ستيقظ الوديان والروا�سي والبحار
ويتوقف احللم الذي راودها
ويبد�أ النهار
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لغة الحوار الواقعية عند حنا مينه

ال�شك �أن لغة احلوار يف الق�صة والرواية من �أهم الأ�سباب التي
تدفع القارئ �إىل قراءتها �أو الإم�ساك عنها ،نظر ًا ملا تعطيه هذه
اللغة من حيوية للعمل الروائي �أو الق�ص�صي وجتعل هذا القارئ
ين�سجم �أو يعي�ش �أجواء العمل.
ولعل مينه من �أبرز الروائيني العرب الذين قربوا وقاربوا بني
لغة ال�شارع /اللهجة العامية /وبني العربية الف�صحى ،ليخرجوا
ب��ح��وار ح��ي ف�صيح ي����ؤدي ال���دور امل��ط��ل��وب يف العمل ال��روائ��ي �أو
الق�ص�صي ،فهو ينتقل برباعة من لغة عالية التعبري الفني �شاعرية
املبنى واملعنى يف ال�سرد� ،إىل لغة تعادل مو�ضوعيا وتن�سجم مع
ال�شخ�صية التي يتحدث عنها �صاحب احلوار.
�أوال -حوار ال�سجناء :ال�سجن كمكان له حيز وا�سع يف كثري من روايات
وق�ص�ص مينه فهو ابن احلياة وابن الواقع ،وال�سجن جزء من هذه احلياة
وبالتايل جزء من هذه الأعمال الأدبية ،ففي ق�صة /الكاتب /يتناول
حياة املوقوفني من خالل ق�صة كاتب يتم توقيفه ل�ساعات ل�سبب ب�سيط
وهو عدم ت�سجيل �سفره �إىل �أحد البلدان يف جواز ال�سفر.
ويالحظ الباحث �أن مينه نقل لغة ال�سجناء ب�أمانة ومو�ضوعية،
الجئ ًا �إىل و�ضع نقاط حني يرتفع عن ذك��ر كلمات بعينها ،وي�صف يف
البداية تفا�صيل َ
النظا َرة بالق�صر العديل يف دم�شق ،التي تت�ألف من عدة
غرف �صغرية ت�شكل ن�صف م�ستطيل �أمامها ممر ووراءها جدار ،وقد �أنارت
م�صابيح كهربائية �شحيحة املمر وواجهات الغرف املعتمة من الداخل
واملكتظة بال�سجناء واملوقوفني الذين �سيقوا �إىل هنا1 .
وتت�ضح �شخ�صية ال�شرطي من خ�لال �سرد ب�سيط يقدمه مينه //
والرقيب اجلال�س وراء الطاولة كمدير ذي جاللة ،عبو�س ومتعجرف ،ال
يفت�أ ي�صيح:
كفى يا اوغ��اد ..يا �أوالد الكلب واهلل لأحطنك يف الزنزانة �أن��ت..
ولأ�ضربنك حتى متوت �أنت الآخر ،و�أنت  ..انتظروا العودة �إىل ال�سجن
و�سرتون� ..أرذال2 .//
ثم ينقل ح��وار املوقوفني مع ال�شرطي حيث اال�ستجداء والتو�سل
والالمباالة ب�شتائم ال�شرطي ،وك�أنهم اعتادوا على ال�سجن والتوقيف،
ويعرفون �أن هذه التهديدات هي جمرد تعالٍ وفر�ض هيبة من ال�شرطي
املتعجرف فيتو�سلون بلغة تنم عن امل�ستوى الأخالقي والثقايف واملجتمعي
له�ؤالء املوقوفني.
//وي�صيح �سجني ال مباليا بتهديدات الرقيب
بعر�ضك يا �سيد حممد قل للأ�ستاذ عبد ال�ستار يف غرفة املحامني
وي�صيح �آخر:
يا �سيد م�صطفى ،يا �أخ ،دخيلك ..قل للأ�ستاذ ي�ستعجل يف طلبي
للمحاكمة قبل انتهاء الدوام.
وي�صرخ ثالث:
يا ر�ضوان ..وحياة �شواربك ت�س�أل عن فالن يف باحة الطابق الأول..
قل له �أنا �أنتظر الكفالة ..ال بد �أن �أخرج اليوم ..ملاذا ي�ؤجلون ق�ضيتي
�أوالد3.//...
وجند احلوار عند مينه ينقل بواقعية وم�صداقية ،نوعية ال�سجناء
املختلفة من �سرقة �إىل تعاطي خم��درات وح�شي�ش �إىل �شذوذ جن�سي،
فينحدر احلوار بح�سب نوعية ه�ؤالء ال�سجناء وطريقة تفكريهم ،والتي
توحي لهم �أن �أعمالهم اخلارجة عن القانون وال�شاذة هي من ق�ضاء اهلل
وقدره.
//كان رجل يوجه كالمه �إىل ال�ضرير عن ميينه قائال:
�أمل تتب �إىل ربك وتقلع عن مالحقة الغلمان
قال ال�ضرير:
يلعن ال�شيطان
�سافل
فنرب ال�ضرير:
علي ..كله ب�سبب عاهتي ..وماذا �أفعل �إذا كنت
ملاذا ت�شتمني؟ مكتوب ّ
ال �أ�ستطيع �أن �أتزوج؟4 .//
كما يظهر نظرة ال�سجناء �إىل جرائم بع�ضهم ،حيث ي�ستعرون من
�أفعال غريهم ،فالل�ص ي�أنف من �أفعال يجدها �أك�ثر دن��اءة من ال�سرقة
ويرتفع على التعامل مع مرتكبيها
//فقال الل�ص كالما �ضحك له املتحلقون حول ال�ضرير وقال رجل ميد
ر�أ�سه من بني الأرجل:
�سيكارة �أ�ستاذ ..ح�سنة عن �شبابك
وقال الل�ص
ال ت�صدق هذا الأعمى �أ�ستاذ ابن كلب وكذاب  ..له �سوابق بعدد �شعر
الرا�س ..هذه �سو�سته5 .//
ومروج احل�شي�ش واللغة التي تدل على تدين وانحدار ثقافته� ،إ�ضافة
�إىل الكذب ال�ساذج ال��ذي يقابله رد احل�شا�ش املكرر ملا يقوله امل��روج
بطريقة تدل على فعل احل�شي�ش بعقله
//كان الرجل يلب�س �شرواال ا�سود وقد بدا �أكرث �صحوا من زميله وهو
يو�صيه قائال
�إذا �سالك املحقق من دكها لك؟ قل ال �أعرف ..هي كانت مدكوكة.
فيجيب الرجل امل�ستلقي واملجذوب من �أثر احل�شي�ش
هي كانت مدكوكة
�أيوه ..بري عليك ..هي كانت مدكوكة �شوي
هي كانت مدكوكة
هه� ..أم�سك هذا احلرف ..ال تذكر ا�سمي ..قل له هي كانت مدكوكة
فيهوم احل�شا�ش ويجيب
هي كانت مدكوكة6 .//
وال نالحظ غرابة يف �إدخ��ال بع�ض الألفاظ العامية //بري عليك،
و���ش��وي ،وح��ي��اة �شواربك  ،دخيلك //فهي ت�ضفي على احل��وار م�سحة
واق��ع��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أن��ه��ا ت��وح��ي ب��ت��دين ث��ق��اف��ة امل��ت��ح��دث وم�ستواه
االجتماعي والأخ�لاق��ي والقيمي دون �أن تنحدر باحلوار �إىل العامية
ال�صرفة� ،إمي��ان��ا من الكاتب بجماليات الف�صحى و�سعة �صدرها وقوة
دالالتها.
ثانيا  -حوار البحر وامليناء  ...حنا مينه ابن البحر تربى بني �شواطئه
طفال ،وخا�ض عبابه يافعا وعا�شر بحارته وعمل بينهم يف �شبابه ،فهو

الأدرى بلغة البحر والبحارة وامليناء ،وظل يختزن
يف ذاكرته حياتهم ومغامراتهم و�أغانيهم و�أحاديثهم
و�شتائمهم والتي ت�شكل ج��زءا ال يتجز�أ منهم ،ف�أن
تكون بحارا يعني �أن حتمل البحر بني �ضلوعك كما
يحملك على ظهره ،و�أن تتعلم منه الهدوء والهيجان
و�أن حتمل ق�ص�ص الأول�ين وتفتح �صدرك للقادمني،
و�أن حت��م��ل احل���ب والأم�����ل وال�����ش��ج��اع��ة واحل��ي��ل��ة
واملغامرة ...نعم �إنه البحر �إنه حنا مينه الذي يفهم
متاما لغة البحر والبحارة ،ويت�ضح ذلك جليا يف كل
�أعماله الروائية والق�ص�صية ،و�سنمر على حوار
البحارة يف عملني على �سبيل املثال ال احل�صر هما
ال�شراع والعا�صفة ونهاية رجل �شجاع.
يف ال�شراع والعا�صفة نرى الطرو�سي يدافع عن �أبي
حممد �صديقه ومالزمه الدائم وعامله يف املقهى الذي �أقامه على البحر
بعد حتطم مركبه حني ي�ضربه �صالح برو //زعرنتك علي �أنا يا ي�صويلح
يا ابن7 .//...
حيث ي�ضع نقاط مكان الكلمات التي ي�أنف �أن يتلفظ بها ،وي�ستطيع
القارئ �أن يخمن تلك الكلمات التي ميكن �أن يتفوه بها الطرو�سي ذلك
البحار ال�شجاع عندما يعتدي �أح��د على �صديقه ال��ويف ،ال��ذي يعترب
اعتداءه عليه اعتداء على الطرو�سي نف�سه.
ونرى حديث الطرو�سي مع �أبي �أمني زملة رئي�س امليناء عندما ي�شعر
�أن الر�سالة التي ينقلها له من �أبي ر�شيد حتولت �إىل تهديد  //ا�سمع
يا �أبا �أمني نحن نتحدث ك�أ�صدقاء فال موجب لتذكريي بقوة النفوذ وال
داعي للتهديد
اندفع �أبو �أمني يق�سم
معاذ اهلل �أبو الزهد .ب�شريف ،وحياة الأخوة مل يخطر هذا على بال
وكل ما اريده �صاحلك �سالمتك و�إذا قلت ما �أغ�ضبك فلأنني ال �أ�ستطيع
بحكم �صداقتي وحمبتي لك على �أن �أذك��ره نعم �أبو ر�شيد قوي بنفوذه
وبالرجال املنتفعني منه و�س�أروي لك هذه احلاثة التي وقعت قبل احلرب
 .//وي��روي له حكاية �صراع بني �أبي ر�شيد و�ضابط جمرك يف امليناء
..ليتابع:
//ـ والذين ي�سايرونه ينتفعون و�أنت �ستكون يف املقدمة فلماذا ترف�ض
النعمة وجتلب لنف�سك وجع الرا�س.
وبعد؟
وبعد فكر بالأمر املثل يقول العني ال تقاوم املخرز فلماذا ال تراعي
م�صلحتك وم�صلحة مقهاك8 .//
ونالحظ مدى حر�ص مينه على ت�صوير لغة البحارة وطريقتهم يف
الق�سم /معاذ اهلل �أب��و الزهد ،ب�شريف ،وحياة الأخ��وة /وطرائقهم يف
التهديد و�ضرب الأمثال والق�ص�ص لالعتبار منها.
ويتطرق مينه يف �سرده لأخالق بع�ض البحارة لي�ؤ�س�س للحوار الذي
تكتمل فيه �صفاتهم من خالله  //وجاء من �أطراف املدينة رجال يقول
كل منهم ما يقوله عن �صالح برو كانوا �أ�صحابه فلما وقع �شمتوا به ..
ويف الأي��ام التالية �شرعوا باالجتاه نحو مقهى الطرو�سي للتعرف �إليه
واكت�ساب مودته وتد�شينه زميال جديدا ..وبلغ الطرو�سي ما يقال من
مديح عنه فما طرب له قط
�أنا ل�ست من هذا ال�صنف �إذا مل يعتد �أحد علي ال �أعتدي على �أحد..
�أما وقد وقع ما وقع �س�أجعل �صويلح ين�سى احلليب الذي ر�ضعه.
ولكن انتبه �صويلح غدار.
االن�سان ال ميوت مرتني.
لعل ال�سجن يربيه هذه املرة.
من جهتي ال �أرغب يف �سجنه لقد �أ�سقطت حقي عنه.
�إذن �أنت تنتظر خروجه.
ال �أنتظر �شيئا.
ف�شر �صويلح كلب نحن ن�ؤدبه عنك.
ال ت�ؤدبوه وال ي�ؤدبكم �أنا �أ�صفي ح�سابي معه9//.
وي�صف الطرو�سي بال�سرد كيف ي�ضيق ذرعا به�ؤالء الزعران وبالزمن
الذي �أو�صله �إىل هذه احلالة ،بعد �أن كان بحارا ي�صارع البحر بجربوته
وعظمته والآن بعد �أن فتح املقهى ف�صار ُيفر�ض عليه مثل ه���ؤالء ،ثم
يو�صي �أبا حممد ب�أخذ احل�ساب منهم و�إذا رف�ضوا فواقعة �أخرى كواقعة
�صويلح� ،إذ جند مينه يدخل �إىل �أعماق حياة البحارة بكل م�ستوياتهم
وي�ستنبط دواخلهم النف�سية ويلتقط بذاكرته لغتهم ،ليوظفها يف
الك�شف عن �أبطاله لتت�ضافر كلها لفهم الن�ص الروائي على �أكمل وجه.
ويف نهاية رج��ل �شجاع ينقل مينه ح��وارا بني مفيد الوح�ش وما�سح
الأحذية يف قهوة امليناء ،يظهر فيه تردي الأخالق يف ذلك املكان وانحدار
م�ستوى اللغة التي تعك�س القيم والعادات والأفكار له�ؤالء العمال ،الذين
ينتمون �إىل فئة احلمالني ول�صو�ص امليناء والفقراء ويعتا�شون على ما
يرميه البحر من فتات وبقايا� ،إ�ضافة �إىل البلطجية الذين يعتمدون على
ع�ضالتهم و�سكاكينهم يف حماية �سادة امليناء� ،أما احلوار الذي يدور بني
ما�سح الأحذية ومفيد فهو ال يعك�س فقط �شخ�صية ما�سح الأحذية ،بل
يعك�س كل مظاهر احلياة يف امليناء و�أخالقهم وعاداتهم..
�//س�ألته:
ما ا�سمك باخلري؟
اخلربوط.
هكذا ..حاف؟.
تريده مفلفال!.
قالها ومد يده �إىل علبة �سكائري تناول �سيكارة و�أ�شعلها و�سحب منها
نف�سا قويا..كان ح�شا�شا..كان ابن ميناء حقيقيا فغمزت له بعيني وقلت
يبدو �أنك تتعاطى الكيف.
ومن ال يتعاطى الكيف هنا؟ نحن يف معبد �أم مرف�أ!
يف مرف�أ.
يف امل��رف���أ جت��د ك��ل ���ش��يء اط��ل��ب جت��د  ..م���اذا ت��ري��د ام����ر�أة ..غ�لام
..ح�شي�ش..؟ كله جاهز ..يتوقف على الدفع ..هل �أنت دفّيع؟
�أعطيته ن�صف لرية رميتها يف الهواء فالتقطها بخفة وقال
دفّيع� ...أجلب لك امر�أة يف الليل؟

ال �أريد الن�ساء اي�ضا.
ال تقل هذا ..من ي�سمعك يظن �أنك خم�صي.
و�أنت كيف تراين؟
فحل يف املظهر ولكن العربة يف ال�شروال ،املهم فرخ
البوري ال��ذي بني الفخذين� ،أم �أنهم قطعوه لك..
اح��ذر يف امليناء ال يعي�ش اال الفحل ف���إذا خ�صوك
راحت عليك10 .//
تلك هي لغة البحارة التي ي�صورها مينه بعني
و�أذن حية ،تلتقط �أب�سط اجلزئيات لتطوعها يف
خدمة العمل الروائي.
ثالثا  -حوار القرية ..يف نهاية رجل �شجاع ي�صور
مينه اللغة واحلوار الذي يتبادله �أهايل �ضيعة مفيد
يف طفولته ،حياة القرية بكل تفا�صيلها ابتداء
من مفيد ووالده و�أمه �إىل املختار� ،إىل عبود �صاحب احلمار الذي قطع
مفيد ذيله� ،إىل ا�ستاذ املدر�سة وغريه من ال�شخ�صيات القروية يف احلياة
واملظهر واللغة ،ونرى عبود �صاحب احلمار بعد �أن عوقب مفيد بفلقة من
املختار ومعاونيه يطالب بدية ذنب احلمار يف احلوار التايل..
//لكن املختار ح�سم املو�ضوع قائال
يا عبود اطمر ذنب احلمار واعترب امل�سالة منتهية.
قال عبود الذي لعب بعقله �أحدهم
كيف امل�س�ألة منتهية يا خمتارنا؟
وم��اذا تريد �أك�ثر؟..احل��م��ار عاجلناه والولد جلدناه والأب اعتذر،
فماذا تريد بعد هذا؟
قال رجل من احلا�ضرين بينه وبني والدي عداوة:
عبود يريد الدية يا خمتار
�صاح املختار �ساخرا:
هاي هاي  ..ع�شنا و�شفنا واهلل  ،حمار عبود كله ال ي�ساوي متليكني ،
وقد �شفي بعد �أن انقطع الدم ودهن مكان القطع باملرهم ....الديه قال
العمى هل هذا قتيل ..القتيل يذهب دمه هدرا وقد ث�أرنا للحمار11//
كما ن�شاهد يف حوار والد مفيد معه طبيعة الوالد القروية القا�سية،
التي تعترب ال�ضرب وال�شتائم طريقة ناجحة يف الرتبية ،ويعرب عن
امل�ستوى الفكري واالجتماعي والنف�سي لهذا االب ،فيقول مفيد يف �سرد
حلياته وذكرياته  //و�أذكر �أن والدي من �شدة غ�ضبه علي وحنقه من
ت�صرفاتي الطائ�شة كان يدعوين ال�ضار  ....وحني يقب�ض علي ويعيدين
حتت الع�صا �إىل البيت وكان ي�صرخ يف وجهي..
يا عر�ص يا ابن الكلب ..يا �ضار ..يا وح�ش.
وكنت �أقول له:
�أنت ت�سيء �إىل �سمعتي وتقلب ا�سمي وت�صفني بالوح�ش مع �أن ا�سمي
مفيد و�أري��د �أن �أك��ون مفيدا ولكنني ال �أ�ستطيع �أو ال اعرف كيف �أكون
مفيدا حتى �أ�ستحق ا�سمي على الأقل.
وعندئذ تتدخل �أمي وتقول له:
الولد معذور يا ابراهيم فلماذا تقلب ا�سمه ..من �أي��ن جئت بكلمة
ال�ضار هذه
في�صيح بها
�ضار لأنه �ضار وهل فيه غري امل�ضرة� ..أخط�أت حني �سجلته مفيد هذا
الكلب ال �أثر فيه للفائدة 12 .//
ويف ق�صته الق�صرية /على الأكيا�س /ي�صور مينه من خالل ال�سرد
واحلوار حياة الفقر التي عا�شها البطل ،الذي هو يف احلقيقة مينه نف�سه
الذي يعمل والده يف بيع امل�شبك يف قرى ا�سكندرونة ،وقد ت�أخر هذه املرة
ومل يعد �إىل البيت نهائيا // ..قالت والدتي �سيعود مهما ت�أخر ..يف
�أيام ال�صيف يق�صد القرى البعيدة وينتظر حتى يبرتد اجلو .ف�س�ألتها
�شقيقتي الكربى:
وملاذا القرى البعيدة� ..أال يخاف؟...فقالت الأم
لكي ينفق امل�شبك يا بنتي ..القرى القريبة لي�س فيها خري ..الفالحون
فقراء مثلنا والبائعون ال ي�صلون �إىل اجلبال� ..أبوك وحده ي�صل �إىل
هناك ..فعادت ال�شقيقة ت�س�أل:
ويعود وحده يف الليل  ..وكيف يف العتمة يعرف الطريق ..و أ�ن��ت يف
حكاياتك تقولني اجلبال ملأى باجلن والوحو�ش وامل�شلحني؟ فانتهرتها
عندئذ ب�ضيق.
ا�سكتي الغائب ال يفولون عليه13 .//
هكذا ي�ستطيع مينه من خالل هذا احل��وار ،ر�سم �صورة وا�ضحة عن
الأ�سرة وطريقة عي�شها وتفكريها واحلياة االجتماعية التي متار�سها،
واحل��ك��اي��ات ال�شعبية املليئة ب��اخل��راف��ات وامل���وروث ال�شعبي ،م��ن خالل
حديث الأم مع ابنتها ،وبلغة حتاكي القرية واجلبال واحلياة املوح�شة
التي يعي�شونها.
وبعد ..ف�إننا ميكن �أن جند ح��وار البحارة و�أبناء املدينة والع�شاق
واملثقفني والأغ��ن��ي��اء والفقراء وال��غ��رب��اء� ،إذ �أن مينه ير�سم باحلوار
مكمالت ال�شخ�صية التي يقت�ضيها ال�سرد ،لتت�ضافر كلها يف خدمة العمل
الق�ص�صي والروائي ،وي�ضفي عليها الواقعية احلية التي ت�شعر القارئ
وك�أنه ي�شاهد �صورة حية ملا يقر�أه.
�ص  142الرواية والروائي من�شورات دار البعث
�ص  143نف�س امل�صدر
�ص 144-143نف�س امل�صدر
�ص  147نف�س امل�صدر
�ص 147نف�س امل�صدر
�ص  -149 148نف�س امل�صدر
�ص  19ال�شراع والعا�صفة ..من�شورات دار الآداب
�ص  -27 26 25-نف�س امل�صدر
�ص  31-30نف�س امل�صدر
 242-241-240نهاية رجل �شجاع من�شورات دارالآداب
�ص  12نهاية رجل �شجاع  ..دار الآداب
�ص  18نف�س امل�صدر
�ص /92الرواية والروائي من�شورات دار البعث
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حديث ال�شّ عر

ب�شرى الب�ستاني
�شاعرة الفطرة ال�سليمة

•�أ.د�.أحمد علي حم ّمد

� .1شدّ ين حديث ّ
ال�شعر لأ�ستمع �إىل
عدنان الديري ،وهو ُين�شد ق�صيدة حتدث
فيها عن مقوالت نقدية ُن�سبت لعمر بن
اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -القت �صدى
وا�سعاً يف مباحث النّقاد القُدامى من �أمثال
ابن �سالم ُ
اجل َمحي �صاحب كتاب «طبقات
فحول ال�����ش��ع��راء» ،منها ِّ :
«ال�شعر علم
أ�صح منه» ،وهي
قوم مل يكن لديهم علم � ّ
مقولة عبرّ ت عن �صمودها �إىل الزّمن الذي
ظهر فيه روحي اخلالدي الذي فتنته مباحث
الغربيني عن علم ّ
ال�شعر ،ف�أ ّلف كتاب ًا ي�ضعه
الباحثون املهتمون مبجاالت الآداب املقارنة
اليوم يف مركز االهتمام ،وعنوان الكتاب بالفعل
يدخله يف هذا الباب� ،إذ �سماه « علم الأدب عند
العرب والإف��رجن وفكتور هوجو» ،والطريف �أنّ
عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -مَنْ �أوائل
الذين اهتدوا من العرب �إىل الكالم على علم
ّ
ال�شعر ،وكان يق�صد به �أنّ العرب �أمة مل تتخذ
من الكتابة مهنة ت��د ّون فيها �أيامها وم�آثرها
وما تناهى �إليها من معارف ،بيد �أنّها �أودعت ّ
كل
معارفها يف ّ
ال�شعر ،الذي تداولته �شفاه ًا جي ًال
بعد جيل ،فكان م�ستودع علمها وخمزن ًا مل�آثرها،
�إذ ّ
ال�شعر كما �أُ ِث�� َر عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل
عنه  -ديوانُ العرب.
ومن مقوالت عمر  -ر�ضي اهلل عنه  -التي
ت��ب��و�أت ���ص��دارة املباحث النّقدية يف م�ؤلفات
الأقدمني قوله عن �شعر زهري بن �أبي ُ�سلمى »:
اظ ُل يف القول وال يتبع ُح ْو ِ�ش َّي الكالم
�إنّه ال ُي َع ِ
وال ميدح الرجل �إال مبا فيه» ،ففي هذه القولة
ُ
ثالث ق�ضايا احتفل فيها النّقاد عرب الأع�صر
املتتابعة احتفا ًال �شديد ًا الأوىل :املُعاظلة يف
ال�شعر ومعناها �أن يُدْ ِخ َل ّ
ّ
ال�شاعر يف �شعره كالم ًا
كالم لي�س من جن�سه ،والثانية اتباع ُحو�شي
يف ٍ
الكالم ومعناه �أن يركب ال�شاعر مركب ًا م�ستوعر ًا
وح�شي الكالم �أو غريبه �أو
يف القول ،فيورد
َّ
ما هجرته الأل�سنة ،الثالثة �أن ميدح ال�شاعر
الرجل مبا يكون فيه من املحا�سن واملحامد فال
يز ّيف وال يكذب وال يختلق.
ْ
وا�ش ُته ِرت لعمر -ر�ضي اهلل عنه� -أقوال يف
املهاجاة ،كالذي ترويه كتب الأدب من حكاية
احلطيئة مع الزبرقان بن بدر ملا هجاه ف�سجنه
عمر ثم �أطلقه فقال له � »:إياك والهجاء املُقذع،
فقيل له :وما الهجاء املُقذع ؟ ق��ال� :أن تقول
فالن خري من فالن.
ومنها مقالته ملتمم بن نويرة  »:ليتني كنت
�شاعر ًا لأرثي �أخي زيد ًا كما رثيتَ �أخاك مالك ًا،
وك��ان متمم قد رث��ى �أخ��اه بق�صيدته العينية
امل�شهورة ،فقال متمم  :لقد قتل �أخوك م�ؤمن ًا،
وقتل �أخي مرتد ًا ،فقال عمر -ر�ضي اهلل عنه -
 :ما عزاين �أحد مبثل ما عزيتني به.
والطريف �أن يتناول الديري هذه املقوالت،
وه��ي  -كما قلت -مت ّثل اليوم مداخل نقدية
�أ�سا�سية يف املبحث ال��نّ��ق��دي ،ث��م ينظمها يف
ق�صيدة  ،تذوب فيها خيوط ال�صناعة الفنية
وتتال�شى الأل����وان الثقافية �إىل ح��د بعيد،
ف���إذا بك �أم��ام ق�صيدة ال ينق�صها الإح�سا�س
وال االنفعال وال الإيحاء ،لأنّك ترى فيها م�س ًا
من ال�شاعرية  ،ورئي ًا من املوهبة ،و�سعي ًا �إىل
وا�ستدعاء ل�صور م�شتعلة
مت ّلك �أدوات الفنّ ،
ً

بالإعجاب ،و ّلغة تنحل يف كثري من الأحيان
حالو ًة ،ويف ذلك ك ّله �شيء من اختبار للمقدرة
على �صوغ ّ
ال�شعر ،كما �أنّ���ه اختبار للقريحة
النّقية من ِّ
كل �شوب ؛ لأنّ ال�شاعرية ال يغيرّ ها
زمن وال ُي ْذهبها تقادم� ،إذ اختبار ال�شاعرية باب
ولج فيه كثري من عباقرة ّ
ال�شعر العربي ك�أبي
نوا�س مث ًال� ،إذ حتدّ ثت امل�صادر عن حكايته مع
خلف الأحمر حني طلب �إليه �إجازته يف ّ
ال�شعر
ف�أراد خلف اختباره فقال له  :قل يف املدح ،فقال
و�أجاد ،ثم قال له  :قل يف كذا وكذا ،فربع يف ّ
كل
ما طلبه منه ،ثم قال له �أخري ًا  :قل يف ال ّرثاء،
فقال النوا�سي � :أرثي مَنْ ؟ قال خلف  :ارثني،
فرثاه يف ق�صيدته ا ّلتي يقول فيها �( :أودى
جما ُع العلم �إذ �أودى خلف )...
فذهب �إعجابه بها ك ّ��ل مذهب فقال ل��ه :
قاتلك اهلل حببت يل املوت لأحوز ما رثيتني به.
�أما الديري فقد وجد يف ق�صيدة احلطيئة
جما ًال للمعار�ضة ال�شعرية فقال:
�ضـــــــــــــــــــــاءت َ
ْ
بك الدُّ َر ُر
كم
هلل د ّر َك ْ
َ
عمـــــــــــــــر
يا
هلل
ا
م
�ســـــــال
مني
عليك
ُ ِ
ُ
ٌ
ُح ِّملتَ َ
حمتمل
القلب
فوق الذي يف
ِ
َ
لذاك جئتُ �إىل الفاروق �أعتـــــــــــــذ ُر
وب�ش�أن تعر�ضه �إىل اجلانب النّقدي عند
عمر -ر�ضي اهلل عنه -قال:
قول ويف عمل
اعوج يف ٍ
قومت ما َّ
ّ
عيب عن الأنظــــــــــــار ي�سترت
وكل ٍ
كم كنت ت�سرب �أغوار احلروف �إذا
ما الح فيها ملن رام النّقا كــــــــــدر
ٌ
�ســــــــــــفه
هذا احلطيئة قد �أغرى به
•�أودعتــــــــــــــــــــــه ال�سجن َّ
يندثر
عل الإثم
ُ
وقال منوه ًا مبا قاله عمر – ر�ضي اهلل عنه
– عن زهري:
قد جئتَ يوم ًا �إىل العبا�س ت�س�أله
من ذا على ّ
ال�شعر يا عبا�س يقتد ُر
ومن كمثل زهري �شاعر َفطـــِـــــــنٌ
�أبهى من ّ
ال�شعر قلب نب�ضه عطر
لذلك كان له يف �شعره �ســــــــــــبق
يف �ساحة ّ
ال�شعر ال ُيبقي وال يـــــــــــــذر
وم��ع��ل��وم �أن م��ع��ار���ض��ة ال��دي��ري ق�صيدة
احلطيئة ق��د فتحت ل��ه ب��اب�� ًا يف ال��ك�لام على
حمامد الفاروق عامة وكالمه يف النّقد خا�صة،
واحلطيئة كانت ا�ش ُتهرت له �أبيات رج��ا فيها
الفاروق ليطلقه من �سجنه الذي و�ضعه فيه �إثر
هجائه الزبرقان فقال:
ماذا ُ
مرخ
أفراخ بذي ٍ
تقول ل ٍ
�شجر
زغب احلوا�صل ال ٌ
ماء وال ُ
ِ
كا�س َبهم يف قعر ُمظلمة
�ألقيتَ ِ
عمر
يا
اهلل
�سلم
عليك
فاغفر
ُ
وهي مقطعة من �أربعة �أبيات ُتعَدُّ من عيون
ً
عامة ،مع �أنّ احلطيئة مفطور
ما قيل يف املدح
على الهجاء ،فقيل �إنّ عمر – ر�ضي اهلل عنه -
ملا �سمعها رقّ له ف�أطلقه من حب�سه ،و�أمره برتك
الهجاء ،فقال احلطيئة � :إذن ميوت عيايل ،ففيه
معا�شي ،فقال له عمر قولته امل�شهورة � »:إياك
والهجاء املقذع».

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

�أ.د.ن�ضــال ال�صـــالح

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
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

رئي�س احتاد الكتاب العرب

•عي�سى فتوح
الأ�ستاذة الدكتورة ب�شرى الب�ستاين� ،شاعرة عراقية
رقيقة ...ول��دت ع��ام  1950يف مدينة املو�صل ،وتلقت
درا�ستها الإعدادية والثانوية يف مدار�سها ،واجلامعية
يف جامعتها (جامعة املو�صل) ،وكان مو�ضوع �أطروحتها
اجلامعية للتخرج “نقد ال�شعر احلديث :البناء الفني
ل�شعر احلرب يف العراق”.
عينت بعد تخرجها يف اجلامعة �أ���س��ت��اذ ًة يف “معهد
املعلمات” باملو�صل ،ثم �أ�ستاذة للأدب العربي احلديث يف كلية
الآداب بجامعة املو�صل ...وق��د اهتمت بالدرا�سات الأدبية
عامة وال�شعرية خا�صة ،وكذلك بالدرا�سات الأكادميية ،ون�شرت
العديد من �أبحاثها ومقاالتها النقدية ،يف املجالت الأكادميية
والثقافية داخل العراق وخارجه.
�آثارها ال�شعرية:
 – 1ما بعد احلزن – مكتبة النه�ضة – بريوت .1973
 – 2الأغنية وال�سكني – وزارة الإعالم – بغداد .1976
� – 3أنا والأ�سوار – جامعة املو�صل – املو�صل عام .1979
 – 4زه��ر احلدائق – وزارة الثقافة والإع�ل�ام – بغداد
.1984
� – 5أق ّبل كف العراق – وزارة الثقافة والإعالم – بغداد
...1989
�شعرها:
ال يختلف اثنان على �أن الأ�ستاذة الدكتورة ب�شرى الب�ستاين
�شاعرة بالفطرة ،وهي تف�صح عن �شعرها الرهيف عما يخاجلها
من م�شاعر و�أحا�سي�س وهموم ذاتية و�إن�سانية.
�شعرها وا�ضح كل الو�ضوح ،ال لب�س فيه وال غمو�ض ،و�صورها
جميلة وم�شرقة و�شفافة ،وبعيدة كل البعد عن التعقيد والإبهام،
ي�ستطيع القارئ �أن يفهمها ،ويجلو م�ضموناتها من دون بذل الكثري
من اجلهد والعناء ،كما يف ق�صيدتها “الأقنعة” التي تقول فيها:
جريح يظلّل ر�أ�سي
َح َمامٌ
ٌ
ذبيح يطري ببيتي
َح َمامٌ ٌ
ً
ينزّ �صراخا� ،صراخ...
و�أنتَ حبيبي زرعتَ ب�صحراءِ عمري َو ْجه َْك
�صارت �سمائي موطئ ًا للربق
�صار اخلزامى نخي ًال،
ال�سراب ندىً والنجوم
و�صار
ُ
يجرح قلبي،
تدانت تُظلّ عذاب ُا رهيف ًا ّ
َ
َ
ببعدك حتى تناءتْ
ال�سماء
هجرت
و�أنتَ حبيبي
َ
ف�صلّى الكبا ُر ،و�صلّى ال�صغا ُر،
مو�ش ً
وعادت ّ
حة باحلداد
ً
احلل َْم ّ
ومرتبة بالبعاد ،ف�أيقظتَ ُ
يف
ال�شوق ّ
َ
و�أيقظتَ
يف
َ
وعدت جمي ًال كما كنتَ ُ
قبل،
كما �أنت يف املرة التاليهْ ..
وتطفح املو�سيقى م��ن عباراتها و�ألفاظها امل�شرقة ،التي
وح�س رهيف ،و�إتقانٍ بديع
وطبع �سليم،
اختارتها بذوق رفيع،
ٍّ
ٍ
�إذ تقول:

مدي ــر التحريــر:

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

د.ح�ســـــن حميــد
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

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.

وحني �أ�ضيع،
أبحث َ
القراراتُ � ،
ُ
عنك
وحني ت�ضيع
و�أبحث �أبحث عنها
و�أتعب
راحتي ويب�سم
يطلع وج ُه َك يف
ّ
هذا القرا ُر الأخري
� ُ
وهج �شم�سك،
أ�سائل َو ْجه ََك ع ّمن يخلّ�ص قلبي من ِ
ال�شوق� ،شوق ِالبنف�سج
من وج ِع
ِ
وهو يفتّق �أغ�صانَ روحي،
ا�سم َك فيها
ومن ليلةٍ يكرب ُ
فيُن�شِ د كلُّ املغنني
حلنَ اللقاء...
َ
اخلليج،
ت�ضم
أح�س رداءك
خيمة وعدٍ
ّ
ْ
� ّ
َّ
املحيط
و�شط
ِ
و�أب�صر كف ََّك ت�شرع في�شتعل ال�شرقُ
خذين � َ
ُ
الظالل �ضفائ َرهَ ا
إليك :ت�س ِّرح هذي
فوق وجدي ووجدك
خذين ...وينطفئ ُ
الليل يف اجلولةِ احلا�سمهْ ...
وه��ي مفتونة بجمال ب�لاده��ا ،و�سحر طبيعتها التي ت�أخذ
مبجامع القلوب ،وت�ست�أثر بالوجدان ،كما يف ق�صيدتها “الب�صرة”
التي تقول فيها:
ملف ٌ
بوهج النار
ّعة
ِ
ٌ
طافحة بفرح ِّ
الفل والن ّوار
�صامدة وحقِّ النخلِ والوعد
وحقِّ “�أبي اخل�صيب” وهيبةِ اجلندِ
َ
َ
وحقِّ
أ�ضعاف
هواك �أكتم منه �
الذي �أبدي
َ
وحقِّ
هواك يطلع منه يف ج�سدي
ً
أجنحة
رياحين ًا و�
و�أ�سراب ًا من الدوريّ والرعدِ
تتجرح الأ�شجا ُر...
و�أبكي مثلما
ّ
كما �أنها ال ت�ستبدل بالعراق العظيم والعريق �أي بلد �آخر،
على الرغم من انت�شار غبار ال�صيف ووح��ل ال�شتاء يف ربوعه
ال�شا�سعة:
ال�صيف
ر
غبا
يا
�أ�صرخ
ِ
َ
يا َو َح َل ال�شتاءِ
يا عيونَ الفج ِر
َ
ال �أعطي
العراق بج ّنةِ اخللدِ
وحقِّ الليلِ
بعوابق املجد
ال�شامخ
ليل َِك
ِ
ِ
ّ
وحق رباك �أعبد يف ثراها اهلل
ِ
العظم مني
والوجع املقدّ �س ي�ستبيح
َ
ُ
ٌ
ن�شوة تختفي َعبرْ َ دمي
أر�ض
و ُت�شعل كل ما يف ال ِ
من حزنٍ ومن َو ْجدِ ...

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

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

•�أ.حممد حديفي

حممد �أبو معتوق

ولد يف حلب عام 1950
نال �إجازة يف اللغة العربية -
جامعة حلب .1975 1974-
فاز بعدة جوائز �أدبية.
ع�ضو جمعية الق�صة والرواية.
م�ؤلفاته:
 - 1التغريبة املعاك�سة.
 - 2فوق هذا امل�ستطيل وقع حادث
م�سرحيتان  -وزارة الثقافة -دم�شق .1978
 - 3ثالث م�سرحيات للأطفال
وزارة الثقافة  -دم�شق .1979
�- 4أوهام حار�س الغابة،
وم�سرحيات �أخرى ،وزارة الثقافة -
دم�شق .1980
� - 5ست م�سرحيات للأطفال -
وزارة الثقافة  -دم�شق .1980
 - 6ملحمة الأيام الفل�سطينية -
م�سرحية وثائقية -احتاد الكتاب
العرب  -دم�شق .1985
 - 7مغامرة الر�أ�س املقطوع-
املن�ش�أة العامة  -اجلماهريية
الليبية .1990
� - 8أن�شودة اخلوذة � -ست
م�سرحيات للأطفال -املن�ش�أة العامة
 اجلماهريية الليبية .1990 - 9موت احلكواتي -ثالث
م�سرحيات  -احتاد الكتاب العرب-
دم�شق .1990
 10جبل الهتافات احلزين -رواية  -ووزارة الثقافة -دم�شق
.1992
� - 11شجرة الكالم  -رواية
 لندن  -دار الري�س للطباعةوالن�شر .1990 -
 - 12احلبل والكر�سي ،م�سرحيات
 دم�شق -احتاد الكتاب العرب.1992
 - 13الأ�سوار  -رواية .1994 -
و�أعمال �أدبية �أخرى.

لعامٍ م�ضى وعامٍ �أطلّ
كم مرةٍ �أح�س�ست �أن اللحظة التي كابدتها �ست�شهد نهاية الكون!!
بلدي يقاتل على اجلهات الأرب��ع ،وجحافل الوحو�ش تعرب احلدود
متعط�شةً للدم ..ليل �سورية مثقل بالهم واجلوع والقلق ،و�أر�صفة املدن
تغ�ص ب�آالف امل�شردين دون م�أوى ودون طعام �أو �شراب� ،أ�سمالهم التي
ت�سرت بع�ض ًا من م�ساحة اجل�سد �أ�شبه ما تكون ب�أكفان مت�شوقة للرتاب،
كل ذلك و�سورية ثابتة مل ترفع الراية ،ومل تفقد الأم��ل ب�شروق
الفجر ،فهي الع�صية على الركوع واخلنوع والذل..
عام م�ضى ك�سابقاته العجاف؛ همٌ يف الليل ،وهمٌ يف النهار ،ونحن ال
منلك �إال جميل ال�صرب نداوي به جراحاتنا النازفات؛ نتكئ على ثقة
بالنف�س ال تطالها عاتيات املوج ،وال تهز �أ�سوارها جحافل تدججت
باحلقد والكيد وعُ ��دد القتل الكثرية التي هي�أتها طُ غمة من عمالء
ال�صهيونية واال�ستعمار ،و�سفحت �أموال �شعوبها حتت �أقدام القتلة
متوهمةً �أننا لقمةً �سائغة �سهلة االزدارد ،ما ي�شي ب���أن ه���ؤالء مل
يقر�ؤوا التاريخ جيداً؛ لأنهم لو فعلوا لكفوا عن حماوالتهم اليائ�سة
تلك ،ولعادوا من حيث �أتوا �إىل كهوفهم التي توقف على �أبوابها الزمن
والتي ما فتئت جترت ع�صور ًا عفا مفاعيلها الزمان ،و�سيجت جدرانها
خيوط العنكبوت..
ل�صربنا الذي �أ�صبح م�ضرب املثل �أ�سباب غابت يف كثري من الأحيان
عن بال القتلة و�أعداء ال�شعوب ..نحن قوم �أذكت العزة يف نفو�سنا نار
التجذر يف الأر�ض ،وع�شقنا للموت النبيل حينما يكون املوت �سبيلنا
لن�صرة الوطن ،وال��دف��اع عن ترابه ال��ذي كثري ًا ما ت��روى من دماء
ال�شهداء� ..إذ كيف تُهزم �أمة ت�سيّج حدودها �أج�ساد الأبطال ،ومترع
يف ترابها �شقائق النعمان..
عام م�ضى يحمل يف �أرديته �آالم اجلائعني ،و�صراخ الثاكالت ،وعويل
الأيتام الذين تركتهم احلرب دون م�أوى �أو معيل لي�صري ليل النازحني
ال وقد جربوا الغربة مبرارتها ،وم�ضوا يذرفون دموع خيباتهم،
ثقي ً
ومن بني الدموع ينظرون بح�سرة ال�شريد الطريد الذي يحن لر�شفة
من مياه الوطن ،وجرعة من هواته الذي ال ي�شبهه يف نقائه وطهره
هواء �آخر..
من بني الدموع واحل�سرات والت�أوهات تبزغ خيوط الأمل مع العام
اجلديد ،وقد بد�أت ثمار ال�صمود و�آث��اره تلوح يف �سماء الوطن ،فها
هم العرب الذين كانوا �إىل الأم�س القريب يهددون ب�إر�سال جيو�شهم
وجحافلهم الجتياح �سورية �أيقنوا بعد ط��ول �صلف وحقد ب�أنهم
ينطحون �صخر ًة �أثبتت الأي��ام والأع���وام والأزم��ن��ة ب�أنها را�سخة

عيادة الأديب
محمد ال�سموري

وباقية وخالدة خلود الزمن ،وها هي الدولة الأعتى والأكرث حقد ًا
بني ال��دول و�أعني بها الواليات املتحدة الأمريكية جتمع حقائبها
وت�ستعد للرحيل من وطنٍ �أثبت لها برتاكم التجارب ومرور الأيام �أن
بقاءها فوق هذا الرتاب املقد�س ،مل يفدها ب�شيء؛ �إذ كل الذي جنته
املزيد من هدر الوقت ،واملزيد من اخل�سائر يف املال والأرواح ،وها هم
�أي�ض ًا �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري يوا�صلون ف�ضيلة ال�صمود بعد �أن
�أثبتت لهم جتاربهم مع اعداء الوطن �أن ال�سبيل الوحيد لقطف ثمار
الن�صر هو الثبات يف الأر�ض والتجذر بها ،واال�ستعداد الدائم امل�ستمر
لكتابة تاريخ املرحلة مبداد من قاين الدماء التي ان�سكبت قربان ًا
للذود عن حيا�ض الوطن ،والإبقاء على �شموخه و�صموده وقد �أثبتت
لهم التجارب �أي�ض ًا �أنه ال يفل احلديد �إال احلديد..
عام م�ضى بويالته ونكباته ،وعام يطل مبت�سم ًا ويحمل يف طياته
ثمار الن�صر والثبات لري�سم ابت�ساماته فوق وج��وه �أطفال ر�أوا من
ويالت احلرب ،ودماء الأبرياء ،وجز الر�ؤو�س ما مل يت�صوره عقل� ،أو
يخطر على بال ب�شر..
من حق ال�شهداء علينا ونحن نهم ال�ستقبال عام جديد �أن نتهجد
ب�أ�سمائهم ،ون�ستذكر قاماتهم ووجوههم التي القت املوت مبت�سمةً
قانعةً حمت�سبةً را�ضيةً لأن ه�ؤالء الأبطال �أدركوا �أال ن�صر يح�صدونه
دون ت�ضحيات ،و�أن حرية الوطن و�شموخه وبقائه وا�ستمراره يجب
�أن تُعمّد بالدم..
ال�شهداء ال��ذي��ن ق��دم��وا �أرواح��ه��م ف���داءً ل�تراب ال��وط��ن ،وت��رك��وا
خلفهم الثاكالت �أو الأرام���ل والأي��ت��ام ما كانوا ليقدمون على مثل
هذه الت�ضحيات لوال �أنهم �أدركوا �أننا �أوفياء لهم ولنبل ت�ضحياتهم،
ولدمائهم التي �سُ فحت بهيةً فوق تراب الأر�ض كي تزهر الأر�ض بكل
ما هو قانْ وجميل.
أر�ض تعمدت بالدم كي تظل نقيةً طاهرة ،وطوبى لوطن
فطوبى ل ٍ
ترتفع �أ���س��وار كلما تكالبت عليه وحو�ش الأر����ض ،واملجد لأرواح
من ق�ضوا دفاع ًا عن بقائنا ووجودنا ،و�أخ�ير ًا ولي�س �آخ��ر ًا ها نحن
باقون نحمل يف �أعماقنا وطن ًا ندين بالوالء لكل ذرة ت��راب فيه،
وننتظر ال�صبح الذي بد�أت مالحمه تتوالد بني جنومه الفارهات كي
تر�سل لأعرا�سنا القادمات جحافل النور املتوقد ن�صر ًا ينع�ش �آمالنا
و�أحالمنا من جديد ويك�شف �أمامنا مالمح الطريق ونحن من�ضي لغدٍ
�صنعناه ب�صمودنا كي ن�ستحق ف�ضيلة الفرح.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

بتكليف من رئي�س احتاد الكتاب العرب الدكتور ن�ضال ال�صالح ،رئي�س فرع احتاد الكتاب العرب
باحل�سكة ال�شاعر منري خلف يزور الباحث حممد ال�سموري يف مدينة القام�شلي لالطمئنان على
�صحته .حمد ًا هلل على �سالمة زميلنا ع�ضو احتاد الكتاب العرب الباحث املهند�س حممد ال�سموري
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الكاتب والباحث ال�سوري حممد كـنعـو ال�س ّموري،
علم ًا �أن الكاتب والباحث هو من مواليد القام�شلي (رحية ال�سودة) 1958
ويعمل مهند�س ًا
وع�ضو احتاد الكتاب العرب ،جمعية البحوث والدرا�سات
يعمل يف جمال توثيق الرتاث ال�شعبي
ن�شر مقاالته يف خمتلف الدوريات العربية.
ع�ضو جلنة ال�سجل الوطني للرتاث الثقايف الالمادي يف �سورية.
حمرر يف جملة ديوان العرب الرقمية.
وله امل�ؤلفات:
فل�سفة ال�صمت-درا�سة  -داراملعارف حم�ص2002
ثقافة ال�صمت  -درا�سة  -دار املعارف -حم�ص 2003
تاريخ الرقم �سبعة – درا�سة تراثية – دار ح�سن غراب القاهرة 2008
التاريخ ال�شفهي والذاكرة اجلمعية (بحث يف الرتاث الالمادي – خمطوط قيد االجناز)
ف�ضال عن ع�شرات املقاالت ،واملحا�ضرات ،والبحوث والدرا�سات.الرتاثية واالنا�سية
�ألقى العديد من املحا�ضرات الفكرية والثقافية  ،والندوات الإذاعية والتلفزيونية .

�أعياد مجيدة
حت��ت��ج��ب الأ����س���ب���وع الأدب����ي
مبنا�سبة �أعياد امليالد املجيدة
وعيد ر�أ�س ال�سنة امليالدية عن
ال�صدور يف الأ�سبوع القادم.
�أ�سرة الأ�سبوع الأدبي تتمنى
للزمالء الأدب���اء والكتاب لكم
�أعياداً مباركة و�سنة �سعيدة.

وكل عام و�أنتم بخري
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ي�صدر (ملحق �أدب الأطفال)
ب�إ�شراف جمعية �أدب الأطفال يف احتاد الك ّتاب العرب

ملحق �أدب الأطفال
()35

ن�شــيد �أبي

الأخطل ال�صغري

هو ب�شارة عبد اهلل �أ خل��وري (1968 - 1885م )  ،و ل��د يف لبنان  /ب�يروت و ت��ويف فيها  ،ويف
هذه الق�صيدة يخاطب ابنته وداد يف عيد مولدها  ،وقد بلغت الع�شرين من عمرها  ،وهي البنت
البكر لل�شاعر:
ً
ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ط��ع��ة م�����ن ك��ـ��ـ��ـ��ب��دي
ي�����ا

ف���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���داك ي�����وم�����ي وغ������دي
ِ

وداد ي����ا �أن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�����ش��ـ��ـ��ـ��ودت��ي
ُ
ي�����ا ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا م ً
ق��ـ��ـ��ـ�����ص��ـ��ـ��ـ��ب
���ة م�����ن
ِ

ال���ب���ك���ر وي�����ا ِ����ش���ـ���ـ���ع���ري ال���نّ���دي
َ
���ـ���ـ�������ص ا ل����عِ���� َق����دِ
ا ل�������س���ـ���ـ���ـ���ـ���ك ِ
َ
ّ���ر َر خ���ـ ْ

ح���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ�ل�او ُة م��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��م��ا ي���ـ���ـ���ـ���ز ْد
ّ
ت���وق���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���دي يف خ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ط���ري
ت��ـ��ـ��ـ�����س��ت��ي��ق��ظ ا لأح���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ�ل�ام يف

���وم
ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ُ
و���ص��ـ��ـ��ف��ـّ��ـ��ق��ي و غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ّ��ر دي

ن���ـ���ف���ـ���ـ�������س���ي و ت�������س���ق���ي���ه���ا ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دي

ع�������ش���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���رون ق�����ل ل���ل�������ش���م�������س ال
ً
ري���ح���ـ���ان���ة
ع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ�������ش���ـ���ـ���ـ���رون ي�����ا

���د ه���ر ا ج���م���ـ���ـ���ـ���دِ
ت���ـ���ـ���ب���ـ���رح و ل���ل���ـ���ـ���ـ���ـ ّ
���ي م��ـ��ـ��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ّ��د ِد
يف �أُن���ـ���م���ل���ـ���ـ���ـ���ـ ْ

وا ن���ـ���ـ���ق���ل �إىل ال��ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رق��دِ م��ا
ي�����ا ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ط���ع ً
���ة م�����ن ك���ب���دي

من���ن���م���ت���هُ ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ن ف��ر ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دِ

عــــــليــJـها

ت�����ز ِد

ع�شــرون هلّل يا ربيـــع
للــــــ�صبا وعـــــ ِّيــــدِ وبــــ�شّ ـــر الزّ هر ب�أخــــــتِ الزّ هر واطرب و �أُ ن�شدِ
ّ

زهو ُر ال�شّ امْ...

ف���ـ���ـ���ـ���ـ���داك ي����وم����ي  ....وغ�����دي
ِ

�أ�سئلة الف�ضول
•ح�سان اجلودي

•علو�ش ع�ساف

ت�����ع�����ان�����قُ ا لأ ن�������س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ام

�إ ّ
ال ب���خ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ُر امل��������اءِ يف ال���� ِب����ح����ا ْر ؟
���ض���اء ،
م����ا ب���ا ُل���ه���ا ا ل����نُّ����ج����وم يف ا ل���فَ���ـ���ـ���ـ���� ْ
ُ
م���ن���ذ َم����طْ ����ل���� ِع ال��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـَّ��ه��ا ْر ؟
���ب
ت���غ���ي ُ

•••

َت���� ْ���س َ
��ح��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ْر .
���ع يف ال��� َع���قْ���لِ ال�����ذي َي َ
���ط ُ
خ��ـ��ـ�����ض��راء ،
�أ ���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ئ��ل ٌ��ة ج��م��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ل ٌ��ة
ْ
ْ�����ش ُ
��ف ا لأ������س�����را ْر .
و َف�� ْه��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه��ا ���س��ي��ك ِ
غ�������ذاء .
احل���������س����اب ل���ل���نُّ���ه���ى
در����������س
ِ
ُ
ْ

�����������ر َب ا ل ّ
�������ش���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���� ْ���س
ت�����ن�����ام ُق
ُ
ْ
���ر ا لأح���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ�ل�ا ْم
ل���ت���ن�������ش���ـ���ـ���ـ���ـ َ

���راء
ب���ا ل���عِ���ل ِ
ْ���م ي��ن��م��و ال��ق��م��ح يف ا ل َّ
�������ص���ح ْ

ُت������ن������ادي ي���ا����ش���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ����آ ْم

������ر وي ا حل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ق َ
��ل ب���ا لأَ نْ���ه���ا ْر
ب���ا ل���عِ��� ْل ِ
���م َن ْ

ُت َ
���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���راح
جل
�����������ض����� ِّم�����دُ ا ِ
ْ
ُ
ِ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ�������ش
و ُت���نْ���ع

أرواح
ال ْ

ّ
ال�����������ش������آ ْم
ه��������ذي ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ي
ت�����دع�����و �إىل ال���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���وئ���ا ْم

نلت ا ل َ
أول يف جامعتــــي
ُ

أ�سنان
طب ا ل ْ
�أنا دكتو ٌر  ،يف ِّ

م��ن��ب��ع ا لأَف����ك����ا ْر .
��اء
ُ
وا لْ��فِ�� ْي��ز ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُ

ي����ا�����ش���� ْع َ
ُ
����ل����ة ا ل���� ّ���س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ�ل�ا ْم

•�صالح هواري

فرحــان
ولذا ف�أنا دومـــ ًا
ْ

ٌ
���ر ا ملُ
�����ض��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اء ،
�
أ����س���ئ���ل���ة ك���ا ل���ق���م ِ
ْ

���������ض����ـ����ـ����يء ك���ال���نّ���ج���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���و ْم
ُت
ُ

طبيب الأ�سنان

���م���اء ،
ال�������س
ال����غ����ي����وم يف
أ�����ص���� ُل����ه����ا
ُ
َّ
م����ا � ْ
ْ

ْ��ب��ر ا لأ�����ش����ج����ا ُر وال��ثِّ��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ْر؟
َو َت�����ك ُ

ت����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����و ّز ُع ا لأ ن����غ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ا ْم

�أبي � ..أبي
يحيا �أبي
وكلّ �شعبي العربي
• • •
�أبي � ..أبي حلنُ املنى
ٌ
وفرحة بعمرنا
هب
ت�ش ّع مثل ال�شّ ِ
وال�س ُح ِب
رغم الدجى ( ) 1
ّ
ٌ
خ�ضراء
أن�شودة
�
ْ
َ
العطاء
على فم
ْ
ُ
تفي�ض با لأملْ
ُ
التعرف املللْ
ع�شتَ �سعيد ًا يا �أبي
الكوكب
حر ًا كوجهِ
ِ
ّ
�أنت الهوى � ..أنت املنى
حتيا لنا  ..حتيا لنا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  ) 1الدجى  :الظالم

أ�سنان
�أنا دكتو ٌر  ،ا�سمي
طب ا ل ْ
ْ
عدنان م�شهو ٌر يف ِّ

َ
�����واء؟
��ي��ر يف ال����� َه
وك����ي����ف َت��� ْع���ل���و ال�����طَّ ُ
ْ

ّ
ال�����������ش�����ا ْم
ه����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ذي زه������������و ُر

• �إبراهيم عبا�س يا�سني

أرج��������اء .
وا���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع ا ل
����م ك�����ونٌ
ُ
وا ل����ع���� ْل ُ
ْ
ل��ي�����س ل����هُ �أ ���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وا ْر .
وال���ع���ل���م
ُ
ُ
َ
�لاء ،
ن���خ���و����ض���هُ
ل��ن��ب��ل��غ ا ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� َع ْ
ّ���ت���ف���ك�ي�ر وا لإ����ص���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���را ْر .
����ب وا ل
ِ
ب����ا حل ِّ

ي�أتيني موجوع ًا من�صو ْر

ي�شكو �أ َ
ال�ســن املنخو ْر
مل
ِّ

ف� ُ
أعاجلــــه  ،و �أطمئنُــه

فيغاد ُر مرتاحــ ًا م�ســـرو ْر

أمان
حب و � ْ
يف عينيهِ ٌّ
•••
ال�صفراء
دواء
ري
عندي
لبيا�ض ا لأ�سنانِ
ٌ
ِ
موجود خ ُ
ْ
ْ
َ
بي�ضـــــــــاء
أ�سنانك بالفر�شـا ْة لتظلَّ لآلئها
نظّ ْف �
ْ

2
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املَجدُ ...لل�سّ واعِ دِ الأ ِبيَّة
•حممود حامد

�������ش���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���م���� ِ���س  ...زُن���������ود َت�������ش��� َت���ع ُ
ك���ا ل َّ
ِ���ل
ُ
���ح�������ض���ن���ه���ا ا لأ َز ُل
وج���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اه ِ ...ي
ِ
ً
ُ
وخ�����ط�����ـ�����ـ�����ا تمَ���������ش����ي  ...م������ا �أر َو َع��������ه��������ا
ً
َ
ِل�ل��أع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ل���ىَ ...دوم����������ا  ...ت���ن��� َت���ق ُ
ِ���ل
ُ
������ب ...ام�������� َت����ل����أت
َو ُو ج������ـ������ـ������وه ...
ب������احل ِّ
َ
���ي��ر  ...ا لأ َم ُ
���������ل
َي���ح���ـ���ـ���ـ���ـ���دوه���ا  ...ل
ِ������ل������خ ِ
و ُر �ؤو��������������س َ ...ت���������ش����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� َم����خُ  ...ع����ا لِ���� َي����ةً
ال َي���ع���ل���و ِ ..ب���� ِ���س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���وا ه���ا َ ...ج���� َب ُ
����ل
���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ�������س ...زُن���ودَ ...ت�������ش��� َت���ع ُ
َّ
ِ���ل
ك���ال�������ش
ِ
ُ
���ح�������ض���ن���ه���ا ا لأ َز ُل
وج���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ب���اهَ ...ي
ِ
و����ش���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ف���اهَ ...ت�������ش���دو...ه���ا ِدر ًة
ِ
ُ
������م������ل
�أح�����ل�����ى ...م����������ا يف ال������ َك������ونِ ...ال������ َع
ُ
وج���ح���ي���م
���������س
����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ل...ع����ذاب َ ،
وال���� َك َ
�أ َب���ـ���ـ���ـ���ـ���د ًا � ...أ َب���ـ���ـ���ـ���ـ���د ًا  ...ال ُي���ح��� َت��� َم ُ
���ل
�����اح َ ...ل����ن����ا َب َ
���ط���ل
و َك�����م�����ا  ...يف
ال�����������س ِ
ّ
ب�������ص���ا نِ���عِ���ن���ا َ ...ب َ
ُ
��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل
��ط
َف��� َل���ن���ا  ...مِ َ
���م�������س  ...زُن���������ود َ ...ت�������ش��� َت���ع ُ
َّ
ِ���ل
ك���ال�������ش
ِ
وج������ب������اه َ ...ي���ح ُ
�������ض���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���نُ���ه���ا ا لأ َز ُل
ِ

•حممود امل�صري

َ
ُ
للخروج بحث ًا عن الطعا ِم ،اجتهَ
الديك
�صباح ،ت� ّأه َب
ذات
ِ
ٍ
ر
املجاو
للقن الذي يقطنُ فيهِ  ،وهو مينّي نف�سهُ
نحو احلقلِ
ِ ِّ
�أن يجم َع ما لذّ
ري .
َ
ري وف ٌ
وطاب من الطعا ِم ،فهناك اخل ُ
ُ
القن ،ينتظرونَ
بقيتِ
الدجاجة مع �صي�صانها اخلم�سةِ يف ّ
الديك وهم يحلمونَ بوجبةِ �إفطا ٍر �شه ّي ٍة .
عود َة
ِ
ت���أخّ َ��ر ال��دي ُ
��ك ك��ث�يراً ،وك��ان��تِ ال��دج��اج ُ��ة ب�ين الفينةِ
وتــنظر يف �أرجاءِ املكانِ لعلها ترى
القن
من
تخرج
والأخرى
ّ
ُ
ُ
ولكن ال جدوى .
الديك ْ
َ
ُ
تبحث
الديك ،وقررتْ �أن
الدجاجة و�صغا ُرها على
ِ
قلقتِ
عنهُ بنف�سها ،لعلّه ح َ
بحاجة �إىل
��دث له مكرو ٌه �أو �أنّ��ه
ٍ
ُ
الدجاجة من �صغارها �أن ال يخرجوا من
امل�ساعدةِ ،فطلبتِ
تعود من رحلةِ بحثها عن �أبيهم .
ِّ
القن ،ريثما ُ
القن منتظرين
ال�صغار
م
التز
بن�صائح الأ ّم ،وجل�سوا يف ِّ
َ
ِ
عودة الأم مع �أبيهم .
ر
��ت بطيئ ًا ،ومل
م�� َّر ال��وق ُ
يح�ضر � ّأي منهما ،فقر َر �أك�ب ُ
ْ
يذهب بحث ًا عنهما ،لكن �إخو َته منعو ُه �أن
ال�صي�صانِ �أن
َ
أ�صغر  :ه ّيا بنا،
يذهب لوحدهِ ،حينها قال
َ
ُ
ال�صو�ص ال ُ
َ
أرافقك يف البحثِ عن �أبوينا
�س�
الظالم
�
أ
وبد
أبويهما،
�
على
ر
العثو
يف
خ
ل
أ
ا
يفلح
مل
��وانِ
ِ
ُ
ِ
يرخي عباءته فوقهما ،فقررا العود َة خوف ًا من العتمةِ ،
َ
لكنهما �ضلاّ
الطريق ،فبد�أت فرائ�صهما ترتعد رعبا وهلعا
ُ
ُ
القن،
إىل
�
عادا
قد
والدجاجة
الديك
كان
أثناء
ل
ا
يف هذه
ّ
ُ
الديك �أخوتهم عنهما
ومل يجدا ال�صغريين ،وحني �س�أل

ت�سا�ؤالت الرباعم

• جمد ابراهيم

 1ـ � ِأر ْيدُ أ�َنْ َ�أنام
بالل � ...أُ ِّم ْي
هّ ِ
�أَطْ ِفئ ِْي الأَنْوا َر
ال�س َه ْر..
َق ْد َت ِع ْب ُت م ِْن ُط ْولِ َّ
�أُ ِّم ْي � !..أُ ِر ْيدُ �أَ ْن َ�أنا َم
َم ْن �أَ َ
غاظن ِْي َو َ�أ�شْ َع َل ال َق َم ْر ..؟
 2ـ َم َلل
�أَ ِب ْي  ..لمِ اذا
ال َت ُك ْونُ َّ
ال�ش ْم ُ�س يف اللَّ ْيلِ
َو َب ْد ُر اللَّ ْيلِ يف النَّها ْر ؟
َو َت ْ�س ُكنُ الأَ ْ�س ُ
ماك يف الغاباتِ
والطُّ ُي ْو ُر يف ال ِبحا ِر والأَنْها ْر ؟
مل ًَّة َلنا
ياء ه َكذا مُ ِ
َم ْن َج َع َل الأَ�شْ َ
م ِْن �شِ دَّ ِة ال َّتكْرا ْر ؟!
ال�س ُح ُب املُ َ�ش َّر َدة
 3ـ ُّ
�أُ ِّم ْي � ..أَ َرى ُكلَّ َ�سحا َب ٍة
ّ
النا�س باملاءِ �إذا �أتى ال�شتاء
تر�ش
َ
ُ
َف َهلْ تعانيِ ْ البرَ ْ َد ؟
�إِ ْذ ال َت ْر َتدِ ْي َث ْوب ًا
طاء
َو َل ْي َ�س َف ْو َقها غِ ْ
 4ـ � ْإزعاجات
�أَ ِب ْي ..
َلق َْد �أَز َْع ْج ُت ُع ْ�صفُ ْور ًا
فطار فوق ر�أ�سي ورماين باحل�صى
ري
وال�ص ِف ْ
َو َك َّر َر الت َّْ�ص ِف ْي َق َّ ..
َو يِ ْ
ل َ�صدِ ْي ٌق عا ِب ٌث ُ ،يزْ عِ ُجن ِْي
َ
َ
َ
�أَ ِب ْي � ..أ ِج ْبن ِْي ك ْي َف �أ ْ�س َتطِ ْي ُع
ري ؟!
�أَ ْن �أَطِ ْ

در�س �أليم

• وجيه ح�سن

قالوا له  :لقد ذهبا يبحثان عنكما
هرع الديك يف االجتاه الذي ذهبا منه ،وبد�أ يناديهما،
بعيد ،فم�ضى
معدودات حتّى الحا من
وما هي �إال دقائق
ٍ
ٍ
القن ،وما �أن ر�أتهما
م�سرع ًا �إليهما وعانقهما ،وقادهما �إىل ّ
ُ
الدجاجة حتّى بد�أتْ بت�أنيبهما لعد ِم التزامهما بن�صائحِ ها
وقالت لهما  :ال �أ�شك ب�أنكما تلقيتما در�س ًا �أليما ال ين�سى
اعتذر ال�صغريان من �أ ّمهما ووعداها �أن ال يكررا فعلتهما
مرة �أخرى ،و�أنهما �سيلتزمان بن�صائحها بعد اليو ِم ،قبلتِ
الأ ّم اعتذارهما ،وقدمت ل�صغارها الطعا َم ،وه��ي ت�شعر
ب�سعادة غامرة اللتئا ِم �شملِ عائلتها .

جا َر ِتي �شجر ُة رُ
البتقال! ..

ِ
َ
هناك ب�أح�ضانِ
الطبيعة ال َغنّاء  ،كان َْت �أ�شجا ُر البرُ تقالِ
ّاح والليمون  ،تتمايلُ  ،كلّما داع َب َها الهواء،
والكرِيفون والتف ِ
رق�صها يزدا ُد  ،كلّما ازدا َدتْ ِ�ش ّدتُه..
بلْ َ
كان ُ
ِ
القريبة �« ،شجر ِة
ّاح  ،ط ّيبة املذاقِ  ،جلار ِتها
قال َْت �شجر ُة تف ٍ
أ�سالك ال�شّ ِ
فا�صل من ال ِ
ٌ
ائكة:
البرُ تقالِ » ،وكان بي َن ُهما
اليبا�س البا ِدي على �أغ�صا ِن ِك؟ ما
جا َر ِتي الغالية ،ملاذا هذا
ُ
ئي�سي يا تُرى؟
ال�س ُ
ّ
بب ّ
الر ُّ
ٍ
ب�صوت َم ْب ُحوح:
�أجا َبتْها �شجر ُة البرُ تقالِ ،
ٌ
اليبا�س ،دودةٌ
ل�س ًة
�سبب
ِ
جا َر ِتي و�أخ ِتيُ ،
خبيثة ،ت�سلّلت ِخ َ
التبة  ،وبد�أت ِبنَخْ ِر ُجذوري ..وب ِفع ِلها اجل ّبا ِر
�إىل باطنِ رّ
ِ
تر ْين  -ياب�س ًا قبيحاً ،و�أوراقي
كما
–
ي
ج�سد
هذا  ،ح ّول َْت
َ
�إىل �صفراء َمقيتة !
ِ
�صاحب
ر
َ�ش
ت
ي�س
مل
��اذا
مل
؟
ك
ب
لكن �أي َ��ن �صاح ُ الب�ستاينُّ
ْ
َ
ْ ْ
ٍ
�صيدلية زراع ّية  ،فيها الأدوي��ة الالزمة ِ ،لتدا ُر ِك الأم��رِ،
ف�صاحب ال�صيدل ّي ِة ،
املر�ض �إىل باقي الأ�شجار،
ميتد
ُ
قبل � ْأن َّ
ُ
ِ
أمرا�ض ال�شّ جرِ ،وباقي املزروعات،
اخت�صا�صي
طبيب
مبعاجلة � ِ
ٌ
ٌّ
ِ
أمرا�ض والعلَل؟
يعالج
كالطبيب  ،الذي
من ال ِ
ِ
الب�شر ْ
ُ
َ
ٍ
ٌ
بخيل على
�شخ�ص
ب�صراحة �أقول � :صاح ِبي الب�ستاينُّ ،
ٌ
ِ
ِ
حيوانات الب�ستانِ
نف�س ِه �أ ّوالً ،وعلى �أ�شجا ِر ِه ثانياً ،وعلى
ُف�ضل “�شوربة
تالياً ..ه َو
جداً ،طعا ُمهُ امل ّ
حري�ص على ما ِل ِه ّ
ٌ
ِ
ِ
ٌ
عد�س” ،معها قليل من اخل�ضراوات ،وك ْ�سرة خبزٍ م�صنوعة
من ال�شّ ِعريِ؟!
ِ
الوحيد الذي حلقَهُ هذا اال�صفرار؟
ج�سدك ،هو
هلْ
ُ
ُ
َ
هناك الكثري من الأ�شَّ جارِ ،حلقَها مثلما لحَ ِق ِني ،جت ّو يِل
ال،
ِ
ِ
ِ
ِ
داخ��لَ ُب�ستاننا� ،إذا �شئت�َ ،س َ
�صحيح� ،أنا ال
رت ْي َن � ّأن كالمي
ٌ
أكذب!
� ُ
• • •
ِ
توقّ ف احلوا ُر ُب ْر ً
ت�ستن�شقَ كلٌّ م ْن ُهما
هة بني ال�شّ جر َتنيِِ ،ل
ُدف ً
ني النّقي ،قبلَ � ْأن ي�ست�أنفَا كال َمهما
من الأوك�سج ِ
ْعة جديد ًة َ
ّال!
الت يِ
ني ِ
َ
أ�ستطيع
“كيف �
نف�سها:
فك َّرتْ �شجر ُة التفّاح ،بينَها وب َ
ُ

ويذهب ع ْنها
م�ساعد َة جا َر ِتي الغا ِلية ،لتعو َد �إليها عافيتُها،
ُ
ري َر ْج َعة”؟!
هذا
اليبا�س املَ ِقيتُ � ،إىل غَ ِ
ُ
• • •
ناحية جار ِتها �شجرةِ
ٍ
َ
جديد ،تلتفتُ �شجر ُة التفّاح،
من
ْ
لتقولَ
ِعاج وقهر:
ز
بان
لها
تقال،
ٍ
البرُ
ِ
ل�صاحب ال ُب�ستانِ  ،على ِل�سانيِ َّ �“ ،إن جا َر ِتي
أرجوك ،قويل
�
ِ
والتحدثَ �إليك “!
تريد مقابلتَك ،
�شجر َة التفّاح ُ ،
ّ
ِ
لكن َ ..
ني مقابلة
مل مل
تقول يل  ،ملاذا تطلب َ
حا�ضرْ ..
يِ
ُتقاع�س البخيلِ “ �أبي كرمي “؟!
امل
ِ
عقب �إجراءِ اللقاء� ..س�أطل ُع ِك على التّفا�صيلِ ..
َ
• • •
ح�ضر “ �أبو كرمي” �إىل ُب�ستا ِن ِه  ،جت ّولَ
بعد مرو ِر يومني ،
َ
ِ
لكن �صوتَ �شجر ِة البرُ تقالِ
الياب�سة  ،ا�ستوقفَهُ :
فيه َّ ،
لقاء َك..
�س ّيدي ..جا َر ِتي “ �شجر ُة التفّاح “ُ ،
تريد َ
أحتدثُ �إليها..
ال ب�أ�س� ..س�أقابلُها ،و� ّ
بهدوءٍ قال َْت “ �شجر ُة التفّاح “:
َ
جا َرنا العزيز ،ملاذا تُهملُ �أ�شجا َرك  ،حتى � َّإن عدد ًا منها ،قد
بال�سما ِد
�أ�صيب
ٍ
باليبا�س واال�صفرار ..الأ�شجا ُر ال تنمو � اّإل َّ
قاية  ،وا�ستخدا ِم املُ ِب ِ
وال�س ِ
ِ
يدات احل ََ�ش ِر ّية  ،املُتوفّرةٌ
والعناية ّ
يف ال�صيدل ّي ِ
القرى واملُدن..
ات الزّ راع ّية  ،املوجودة يف َ
ِ
�صاحب الب�ستانِ ب�أ َّية كلمة  ،فقد اقتن َع � َّأن كال َمها
مل يف ُْه
ُ
�صحيح..
ٌ
• • •
ِ
ال�صيدليات
بعد ذلك احلوا ِر البنّاء � ،صا َر “�أبو كرمي” ،يزو ُر
أدوي��ة ال�ضرور ّية ل ِ
ِ
ِ
أر�ض ِه و�أ�شجا ِره ،
الزّ راع ّية ،ل�شراءِ ال
ال�صيديل “�أ�سامة “ّ � ،أن الإهمالَ املتوا�صلَ  ،وعد َم
وع َر َف َ
َ
من ّ
ِ
ِ
قد
الر ّ�ش بامل
ات
ي
عمل
م
وانعدا
،
أدوية
ل
ا
م
ا�ستخدا
ِ
ِ
ُبيدات ْ ،
ّ
ّ
تحُ ّولُ �أ�شجار ُب�ستا َنهُ � ،إىل �أ�شجا ٍر ياب ٍ
من ورا ِئها
ِ�سة  ،ال يج ِني ْ
عة  ،وال ِ
ثمار ًا يا ِن ً
مو�سم ًا خيرّ ًا )..
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مملكةُ اجلملةِ اال�سْ مِ يَّةِ ()1

• حممد �شريف �سلمون

ٌ
ُ
جملة ا�سم َّي ٌة
اجلملة اال�سم َّي ُة �	:أنا
ك َّو َنها النُّحا ُة من مبتد ٍ�أ
وبعد ُه ي�أتي ا َ
خلبرَ ْ
ان
ِكلاَ هُ َما يف ال َق ْو لِ ُع ْمدَ َت ْ
احدُ ِم ْن ُه َما
ُي َقدَّ ُر ال َو ِ
�إن الثَّا نيِ ْ َح َ�ض ْر
َم َه َّمت ِْي َت ْع ِل ْي ُم �أَ طْ َفالِ ال ُع ُر ْو بَةِ
ا�س َت َط ْع ُت مِنَ ا َ
حل َكا َيا..
َما ْ
وال�ص َو ْر
وا ملَ َعا نيِ ..
ُّ
ا�س ٌم ُ�أ ْد َعى ا ملُ ْب َتدَ �أَ
ا ملُ ْب َتدَ �أُ �	 :أَ َنا ْ
ِب ُح ُر ْو فيِ ا ملَ ْعنَى َق ْد َبدَ �أَ
َم ْر ُف ْو ٌع َد ْو َم ًا �أَ ْو َم ْبن ِْي
اج لمِ َا ُيخْ برِ ُ َعن ِّْي
�أَ ْح َت ُ
َ
ا َ
هَ �أ َن َذ ا َخبرَ ٌ َم ْر ُف ْو ْع
		
خلبرَ ُ :
تحَ ْ ُ�ص ُل ِبي َفا ئِدَ ُة ُ
اجل ْملةْ
َم ْع ُم ْب َتدَ �أٍ َق ْد َي ْ�س ِب ُقنِي..
�أَ ْو �أَ ْ�س ِبقُ � ْإن ُو ِجدَ تْ عِ لَّةْ
ا�س َم ًا ُم ْنف َِر َد ًا
َق ْد �آ تِي ْ
َ
َ
�أَ ْو َ�ش ْبهَ ُ
اجل ْملةِ �أ ْو ُج ْملَةْ
َ
َو �أ نا يف ال َغا ل ِِب َم ْع ِر َف ٌة
ا ملُ ْب َتدَ �أُ :
َ
َ
مخَ
َّ
ْ
ري
ك
ن
ت
ال
�ص
و
�ص
ِي
ت
�
آ
و
		�
أ
ْ
ُ ْ َ
ِ ْ
لِل َنك َِر اتِ �أَ ُك ْونُ ُم َ�ضا َف ًا
		
َ
َ
َ
ً
ري
غ
َّ�ص
ت
ال
و
�
أ
ا
ف
و
�ص
و
م
و
		�
أ
ِ
فيِ
َ
ُ
ْ ْ
ْ ْ
		�أَ و َلف َ
ْظ ُع ُم ْو ٍم �أَ و فيِ ال َّنفْي
َم َكا نيِ فيِ َ�ص ْد ِر ُ
اجل ْملَةْ
		
َ
َ
ا َ
َ
َ
الر ْت َبةْ
خَّ
ر
�
أ
ت
�
أ
ا
ن
�
أ
و
:
فيِ
َ
خلبرَ ُ
ُ
ُّ
َكي �أُ عطِ ي ا ملُ ْب َتدَ �أَ محَ َ لهَّْ
		
هَ لْ ُي ْ�ص ِب ُح ل َ
ُ
ال�ص ْد ُر
اال�س ِم َّي ُة :
اجل ْم َل ُة
ِلخبرَ ِ َّ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ري ؟
�
ت
ال
�
أ
ت
ب
مل
ا
َال
ن
ي
ف
		
دَ
أخِ
َ
ْ
ْ
ير
ا ملُ ْب َتدَ �أُ :
َي ْح ُ�ص ُل عِ نْدِ ي هَ َذ ا ال َّتقْدِ ْ
َ
		� ْإن ُكن ُْت �أ َنا محَ ْ َ
ري
�ض ال َّت ْن ِك ْ
َ
ري
م
�ض
ي
ِ
		�أَ و �أَ ْحم ُِل فيِ الطَّ َّ اتِ
ْ
ا َ
َو ُكن ُْت �أَ َنا �شِ ْبهَ ُ
اجل ْملَةْ
خلبرَ ُ :
		
ُي ْعطِ يني ا ملُ ْب َتدَ �أُ محَ َ لَّهْ
و َك َذ ل َِك �إ ِْن ِجئ ُْت ا�ستفها ْم
		
ال�ص ْد ِر
		�أَ و ا�سم ًا ُخ ِّ�ص َ
�ص ِب َّ
ُ
َما هِ ي َح اَال ُت ُو ُر ْو ِد ُكما
اال�س ِم َّي ُة :
اجل ْم َل ُة
ْ
َ
ُ
راب ؟
		
م ِْن َح ْيث ا مل ْبنَى وا ل ْإع ْ
ا�س َم ًا َم ْر ُف ْو َع ًا
ا ملُ ْب َتدَ �أُ :
َق ْد �آَ تِي ْ
َّ
بال�ض َّمةِ �أَ و �أَ ل ٍِف �أَ و وا ْو
		
ا�سم �إِ�شا َر ْة
		
و محَ َ لِّي ال َّرف ُْع �إِ َذ ا َما ِجئ ُْت َ
َ
َ�صال
		
ري ال َّر ْف ِع ا ملُ ْنف ِ
و�ض ِم َ
ا َ
َح اَال ُت ُو ُر ْو ِدي َت َت َعدَّ ْد
خلبرَ ُ :
م ِْن َح اَال تِ ُو ُر ْو ِدي ُمف َْر ْد
		
		�أَ و � ْإحدَ ى ُ
اجل َملِ ال ِف ْع ِل َّيةْ
		�أَ و � ْإحدَ ى ُ
اال�س ِم َّيةْ
اجل َملِ
ْ
		�أَ و محَ ْ ُذ ْو َف ًا َي َت َعلَّقُ ِبي �شِ ْبهُ ُ
اجل ْملَةْ
م ِْن َظ ْر ٍف ِح ْي َن ًا �أَ و مجَ ْ ُر و ْر
		
َ
َ
ُ
ُ
هَ لْ يمُ ْ كِنُ �أ ْن َي ْبقَى ا مل ْعنَى
اال�س ِم َّية :
اجل ْم َل ُة
ْ
َ
		�إ ِْن �أ َحدُ ُك َما ُغ ِّي َب َعنَّا؟
ا ملُ ْب َتدَ �أُ و ا َ
احدِ نا
خلبرَ ُ :
َق ْد ُي ْ�س َتغْنى َع ْن َو ِ
َ
ً
		�إ ِْن كانَ ُجوا َبا ل ُِ�س�ؤ الٍ
		�أَ و فيِ �أَ ْم ِث َلةٍ َن ْحو َّيةْ
ِ�ض ْمنَ ا لأ ْبياتِ ِّ
ال�ش ْع ِر َّيةْ
		
َ
َ
ا َ
ُ
اجل ْملَةْ
خلبرَ ُ :
َو �أ َنا �أ َت َعدَّ ُد فيِ
		�إ ِْن َط َل َب ا ملَ ْعنَى َتك َْر ا ِر ْي
ُ
ا�ست ِْ�سلاَ مِي َلل َم ْعنَى
اال�س ِم َّي ُة :
اجل ْم َل ُة
ُرغْ َم ْ
ْ
َ
		
وق ُب ْويل َت ْغ ِييرْ َ ا ملَ ْبنَى
		
َتغْزُ ْو ين ُم�شْ ِب َه ُة ا لأَ ْف َعالِ
َو ُت ْد َعى مجَ ْ ُم ْو َع َة ( �إِنَّ )...
		
يتبع

•نبوغ حممد �أ�سعد

املحاولة ال�صعبة

ال�صيف حتلو
ِ
يف عطلةِ
ُ
الذكريات يف ليايل القرية
الرائعة  ..حني ي�ستعيدها
الأخ����������وة ب��ي��ن��ه��م وب�ي�ن
الأ���ص��دق��اءِ ال��ذي��ن ي���أت��ون
لزيارتهم
ها هم يجل�سونَ يف �ساحةِ
ال���دا ِر حت��تَ ظ�لالِ �شجر ِة
َ
بع�ض
ال��ت��وتِ  ،ي�ستعيدونَ
ال���ذك���ري���اتِ  ،ح�ي�ن ك��ان��وا
يذهبونَ مع بع�ضهم �إىل كر ِم
العنب  ،ليقطفوا عناقيدَ ه
ِ
ني
ال��ل��ذي��ذ َة  ..م�صطحب َ
معهم َ
ني دوايل الكرو ِم
بع�ض الطعا ِم و املاءِ  ..ي�سرحونَ ب َ
والبلوط  ،الذي ي�صنعونَ من حباتِه
البطم ..
ِ
و�شجرياتِ
ِ
احللبي الأخ�ضر ،
الف�ستق
�صافرات �صغريةٍ  ،وي�أكلونَ حباتِ
ٍ
ِ
ّ
ينتقلون بني ال�صخور ال�شاخمة  ،ويت�سلقونها وهم ي�ضحكونَ
ويلعبونَ  ..ثم يقطفونَ الأزها َر الرب ّي َة
هيفاء ..م��ا �أل��ذَّ م��ذاقَ
البطم الأخ�ضر وطع َمهُ
قالتْ
ِ
ُ
َ
رائحة ق�شور ِه
أحب
والف�ستق
،
احلام�ض
ِ
احللبي كم � ُّ
ّ
نلعب « �شرطة
وقالتْ �
ُ
إبت�سام � :أجمل ما يف ال�صيف �أن َ
وحرام ّية «  ،ونختفي بني ال�صخو ِر ..
َ
َ
ُ
و�شقائق النعمان يف
الربي
قال خالد :
ونقطف ال�شايَ
ّ
ّ
منه
ع
لن�صن
،
ع
الربي
�أ ّول
�شراب ال�شتاءِ
املف�ضلِ
ف�صلِ
َ
َ
ِ
ب�سخرية  :و�أنتِ يا حاملة
نظرتْ خلود �إىل هبة و�س�ألتها
ٍ
ماذا تتذكرين ..؟؟
�أجابتها هبة ب�ب�راءةٍ � :أن��ا �أت��ذك ُ��ر �أي���ا َم العيدِ  ،وملّة
أقارب  ..وكيف
الأ�صدقاءِ يف �ساحةِ الأراجيح  ،وزيار َة ال ِ
بيت واح ٍ��د ..نحن
يت�صالح املتخا�صمونَ  ،ويجتمعونَ يف ٍ
ُ
َ
ط��وال النها ِر مع رفاقنا الذين يتباهونَ بثيابهم
نلعب
ُ
اجلديدةِ...
ثم تن ّهدتْ
بعمق وقالت  :ليت كلّ الأيام �أعياد  .ترى
ٍ

•

�أميمة ابراهيم

متى ي�أتي العيد ؟
َ
ب�سخرية تخفي خبثهُ الطفويل..قا�صد ًا
�ضحك خالد
ٍ
�إثارة غ�ضبها
وق��ال  :افتحي عينا واغم�ضي الأخ��رى �سي�أتي العيد
راك�ضا �إليك ..
ُ
حتاول
�أخ��ذتْ هبة الأم َ��ر على حمملِ اجلد  .وراح��تْ
َ
إغما�ض عني وفتح الأخ���رى ب�صعوبة  .دون �أن تنجح
�
ب�ضحكة كبريةٍ �..أث���ارتْ غ�ضبها ..
..ف�أنفجر الأخ��وة
ٍ
تلطم على خديها
وفرتْ من بينهم وهي
ُ
فانفجرتْ بالبكاءِ ّ
 ..وراحتْ تق�ص على �أ ّمها ما فعلوا بها �إخوتها ..
ت�ستمع �إليها ..ثم
إخفاء �ضحكتها ..وهي
ُ
حاولتِ الأ ّم � َ
قالتْ لها :
يقرتب العيدُ �سوف
ـ ال تغ�ضبي يا �صغريتي  ..فعندما
ُ
ٌ
فرا�شة جميلة وحت ّ
��ط على جبينك و�أن��ت نائمة
ت�أتي
وتهم�س لك ب���أن العيد ق��ادم  ،فتفتحي عينا وتغم�ضي
الأخرى لتفهم الفرا�شة �أنك �سعيدة..
أ�سارير هبة وراحت تغي�ض �إخوتها وتقول لهم
انفرجتْ �
ُ
� :أن �أمها �أطلعتها على �سر  ..لن تبوح لهم به  ،و�صارت كلما
حتلم بقدو ِم العيد لكي
�شاهدت فرا�شة حتط على زهرةٍ ،
ُ
ت�شارك ال َ
َ
أفراحهم
أطفال � َ

ورق
طيّار ٌة من ٍ
ٌ
طائرة ورق ّي ٌة ،يح ُّبني ال ُ
أطفال ويت�سابقون �إىل
�أنا
ّعب معي ،وقد يقومون ب�صنعي يف منازلِهم من
ل
وال
�شرائي
ِ
�صحيح �أنيّ ال �أجتا ُز البحا َر
متينة.
وخيوط
نة
ٍ
ٍ
�أوراق مل ّو ٍ
ٌ
واملحيطاتِ وال��ق��ا ّراتِ لكنّي � ُ
أحمل على ظهري �أح�لا َم
ني و�أمنياتِهم.
الأوال ِد الطّ ّيب َ
طيرّ تني ريتّا وقا َلتْ « :طريي طريي �إىل الأعلى� ،سابقي
ري وال�شّ
ثم عودي �إيلّ».
الع�صاف َ
َ
حارير ،وارتفعي وحلّقي ّ
وفعلت مثلما �أرا َدتْ ريتّا.
ُ
ٌ
ني مالم�سةَ
غيث َ
قال يل وهو ُيطيرّ ُ ين« :هل ت�ستطيع َ
الغيم؟ طريي و�أو�صلي �سالمي �إىل الغيماتِ وقويل لها �إنيّ
ِ
�أح ُّبها».
الغيوم املح ّم ُ
ُ
باملطر.
لة
حيث
وارت َف ْع ُت عالي ًا عالي ًا
ِ
ُ
َ
ُ
خمافة � ْأن
أر�ض �سريع ًا
�أَو�صل ُْت حت ّي َة غيث
وعدت �إىل ال ِ
�أتبل َّل و�أفقدَ �ألواين الزاه ّي َة.
ُ
الم�س
أحب � ْأن �أحل َّق يف الأعايل حتّى �أ َ
�أما ن ّوار فق َْد � َّ
أ�شجا ِر البا�سقةِ َ .
أ�صبح ط ّيار ًا
قال يل« :عندما � ُ
ر� َ
ؤو�س ال ّ
ً
فوقَ
ّقُ
قمم اجلبالِ والأ�شجا ِر».
ا
عالي
ل
�س�أح
ِ
ً
عد ُت �إليهِ .
ثم ْ
وارتف ْع ُت حملّقة كما �أرا َد ن ّوا ُرّ ،
ُحب �أ�صدقائي ال َ
أحب � ْأن �أل ّب َي طلباتِهم...
أطفال ،و� ُّ
�أنا ا ُّ
وهم يح ّبونني ويح ّملونني �أحال َمهم و�أمنياتِهم ،ويطلبون
َ
حتقيق ما يعجزون عن القيا ِم به .و�أنا بكلِّ �سرو ٍر
منّي
ُ
� ُ
��ود �إىل
�ير
ثم �أع ُ
أنتقل بني �أيديهم و�أط ُ
حيث ي�شا�ؤونَ ّ ،
�أح�ضانِهم �سعيد ًة ،لأنيّ ح ّقق ُْت لهم ما �أرادوا.
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• زوات حمدو
عادت يا�سمني من املدر�سة ومل تلق التحية
على �أمها كالعادة  ،بل دخلت غرفتها وجل�ست
ف��وق �سريرها غا�ضبة وال��ت��زم��ت ال�صمت
والتفكري  ،وهذا ما �أقلق �أمها وجعلها حائرة
�س�ألتها �أمها  :يا�سمني ما بك يا �صغريتي..؟؟
ل��ك��ن يا�سمني بقيت �صامتة ومل ت���رد ،
وعندما اقرتبت الأم من ابنتها  ،وجدتها
مط�أطئة الر�أ�س مرتبكة � ،أم�سكت الأم وجه
ابنتها بني يديها ورفعته  ،فوجدت احلزن
يعلو ق�سماتها  ،والدمع ميلأ حمجري عينيها،
�أحلت الأم يف �س�ؤال ابنتها عن �سبب حزنها،
ف�أعلمتها �أنها حزينة لعدم ح�صولها على
العالمة التامة يف امتحان الريا�ضيات
قالت يا�سمني والدمع ي�سبق كالمها � :أمي
ك��ان ينق�صني رب��ع عالمة فقط كي �أح�صل
على العالمة التامة يف االمتحان .
تنهدت الأم  ،وك�أن جبال من الهم قد انزاح
عن قلبها� ..ضمت الأم �صغريتها �إىل �صدرها
بحنان وربتت على كتفها وقالت لها  :حبيبتي
ال تي�أ�سي وال حتزين  ،لي�س عيبا �أن نخطئ

•مها مارديني

طموح يا�سمني
وجتتهد لتحقق ما ت�صبو �إليه
وب��ع��د انتهاء االم��ت��ح��ان الف�صلي الأول
ح�ضرت الأم �إىل املدر�سة بناء على طلب
الإدارة ال�ستالم نتيجة ابنتها يا�سمني..
رحبت معلمة ال�صف ومديرة الإدارة بالأم
�أح�سن ترحيب  ،و�أثنت املعلمة على الطالبة
النجيبة وهن�أت الأم لأن ابنتها حازت على
املركز الأول وقدمت لها املديرة و�سام التفوق
يف مادة الريا�ضيات و�شهادة االمتياز يف كل
املواد
وقالت املعلمة  :يا�سمني طالبة مهذبة
وجمتهدة وملتزمة بواجباتها املدر�سية
وحمبة لرفيقاتها نظرت الأم �إىل ابنتها
بفخر وال�سعادة تغمر قلبها
نظرت يا�سمني �إىل �أمها وبفرح طفويل
ق��ال��ت  :ل��ق��د تعلمت ي��ا �أم���ي �أن��ن��ي باجلد
�إمن��ا العيب �أن ن�ستمر يف اخلط�أ  ...باجلد واالج��ت��ه��اد �أرت��ق��ي �سلم ال��ت��ف��وق والنجاح
واالجتهاد واملثابرة حتققني ما تطمحني له وبالإرادة والت�صميم �أجتاوز املحن و�أتخطى
ال�صعاب و�أ�صنع امل�ستحيل و�أ�ساهم يف بناء
وترتقني قمم التفوق والنجاح ..
وع���دت يا�سمني �أم��ه��ا ب���أن��ه��ا ���س��وف جتد وطني لكي ينعم بالأمن والأمان

الن�سر و الع�صفور

واكت�ستِ ال ُ
خ�ضراء  ،والأ�شجا ُر ارتدت
أر�ض حلة
بيع ِببهائِه
الر ُ
َ
َ
�أطلَّ ّ
تغرد فوق الأ�شجا ِر �أعذب
ري
الع�صاف
،
ألوان
ل
ا
املزرك�شة
ثيابـها
وانربتِ
ُ
ُ
الأحلان .
كان كلُّ �شيءٍ جمي ً
ُ
احليوانات كانت �سعيد ًة ...
ال  ،حتى
تظهر م��ن خمابئِها ،
وال�سناجب
أران��ب تقفزُ هنا وه��ن��اك ،
ُ
ف��ال ُ
ُ
ً
ُ
ُ
تن�شر البهجة ب�ألوانِـها .
والفرا�شات تتنقل من زهرةٍ �إىل زهرةٍ  ،فرحة
ُ
ُ
تنظر من نافذتـها �سـعيد ًة بـما ترا ُه حني دخلتْ �أ ُّمها عليها
�شام
كانت ُ
ُ
ً
قائلة :
ـ �أراك �سـعيدة اليوم .
�شام � :أجل يا �أمي  ،انظري ما �أجمل الطبيعة !
َذهب يف نزهةٍ ؟»
قالت الأ ُّم « :ما ر�أيك ب�أن ن َ
َ
فرح � :أجل ،تحَ يا ماما .
�شام
�أطلقتْ ُ
�صيحة ٍ
َ
وال�شطائر وانطلقتْ مع ابنتِها �إىل
وبع�ض احللوى
املاء
َ
َجهزتِ الأ ُّم َ
قريب
ب�ســتانٍ
ٍ
كان الب�ستان رائع ًا بكلِّ ما فيه  ،جل�ست الأم وابنتها حتت ظلِّ �شجرةٍ ،
تراقب الطّ يو َر الزاهية الألوان التي حولها .
�شام
و�صارت ُ
ُ
ـ انظري يا �أمي ما � َ
أجمل الطيو َر! قالت �شام
ـ �أجل يا ابنتي ُ�سبحانَ اخلالق العظيم  ،قالت الأم و�أردف��ت  :لقد
ً
ُ
حكاية عن الطيو ِر ،فهيا ا�ستمعي ؟
أح�ضرت لك كتاب ًا �ســ�أروي لك منـه
�
قالت �شام  :طبعا يا �أ ّمي بكلِّ �سرو ٍر .
َ
احلكاية والطّ ُ
باهتمام :..
ُن�ص ُت
بد�أتِ الأ ُّم تروي
فلة ت ِ
ٍ
يف حديقة مليئة بالطيو ٍر املُختلفة الأل��وانِ والأ�شكالِ  ،كان هناك
ٌ
ً
ري�شة ملونة ،
جـميل جد ًا ملونٌ بـ�أجمل الألوانِ  ،يحمل فوق ر�أ�سه
طائر
ٌ
تـُم ّيز ُه عن باقي الطيو ِر .
وذات يوم َ
�صن �شجرةٍ � ،سعيد ًا واثق ًا بنف�سهِ ،
وقف
يغرد فوق غُ ِ
الطائر ُ
ُ
غري َمغرو ٍر بـري�شتهِ  ،وهذا ما كان يدفع الطيو َر �إىل حمبتهِ واحرتامهِ .
وبينما هو كذلك �إذا ر�آه ن�سر كبري احلجم قوي البنية  ،فوقف بالقرب
منه
ديـع  ،ما � َ
َ
أجمل �ألوانهُ  ،وما
قال الن ُ
ّ�سر يف نف�سِ ه  :يالـهُ من ُع�صفو ٍر َب ٍ
َ
الري�شة التّي تُـز ّينُ ر� َأ�ســه ثم �أردف متنهد ًا � :أما �أنا فلوين يبدو
�أرو َع
كئيب ًا�،،،آه لـو كنت مثله .
َ
ّ�سر من عليائـه ،
وفج�أ ًة
وهجم على ال ُع�صفو ِر  ،وبحـركةٍ
َ
هبـط الن ُ
َ
خـاطفةٍ َ
الري�شة من ر�أ�سِ هِ وارتف َع عالي ًا غري �آبهٍ �إن كان الع�صفور
نتف
ُ
والري�شة يف فمه .
قد ت�أمل �أم ال  ،وحلقُ بعيد ًا

َ
ُ
حيث كان
ِّ�سر متباهي ًا فخور ًا بالري�شة امل�سروقةِ �إىل
و�صـل الن ُ
�أ�صدقا�ؤ ِه مجُ تَمعني  ،و�إذ بهم َي�ضحكون وي�ستهزئون به  ،ويقولون  « :ما
ت�صطاد ري�ش ًا بدل الطرائد !».
هذا ؟!! �أ�أ�صبحت
ُ
َ
وفـكر �أين �ســي�ضعها  ،فهو ال
الري�شة جانبـ ًا ،
ّ�سر وو�ض َع
َ
َح ِـزنَ الن ُ
ي�ستطيع �أن َي�ضعها فوق ر�أ�ســهِ وال ي�ستطيع �أن يرتكها يف فمهِ  ،لأنها
ّ�سر �إعادتها �إىل
�ستعرقل قدرته على ال�صيد  ،وبعد تفك ِ
ري طويلِ قر َر الن ُ
�صاحبها .
ِ
يغرد َم�سرور ًا .
ائر اجلميلِ  ،فر�آه كعادتهِ
رج َع الن�سر �إىل الطّ ِ
ُ
�شام تُ�صغي �إىل �أمِها بكلِّ
تعد َت�شعر بـما
اهتمام حتى �أنـَّها مل ْ
كانت ُ
ٍ
َ
ُ
أحداث الق�صةِ مـما دفعها لأن تعلقُ مت�أثر ًة وك�أنـها
تعي�ش �
حولـها  ،وك�أنـها
ت�س�أل نف�سها :
َ
نزعها
أن
�
بعد
ر
الع�صفو
أ�س
�
ر
إىل
�
الري�شة
ي
أن
�
له
كيف
ـ ولكن
ُ عيدَ
ِ
َ
بق�سوة ؟»
َ
الق�صة  ،لنعلم
نتابع
قالت الأم � « :صحيح كان قا�سي ًا معه  ،ولكن دعينا
ُ
َ
ُ
اجلميل .
ت�صرف الع�صفو ُر
كيف
ال منا �شـيئ ًا جمي ً
قال الع�صفو ُر  « :يا �أخي �إنَّ اللّـــهَ قد �أعطى كـ ً
َ
ال
ٌ
النظر ،وت�ستطيع �أن
وثاقب
قوي
ومميز ًا ،فـ�أنا َ�شكلي
جميل  ،و�أن��ت ٌ
ِ
ُ
ترتف َع عاليــ َا يف ال�سماء  ...اِنظر يا �صاحبي لقد عو�ضني اهلل عن هذه
الري�شــةِ بري�شةٍ �أخرى مثلها وها قد بد�أتْ تنمو مكانـها  ،ولـم يعد لـي
ً
حاجة بـها ُ ،خذْ ها وز ّين بـها بيتك حتى تتذكرين كلما نظرت �إليها  ،و�إذا
ٌ
ري حتى ال
غ
ال�ص
ر
�صفو
ع
ال
�صديقي
من
هدية
ها
إنـ
�
فقل
،
عنها
�
ألك
�ســ�
أحدٌ
ِ ّ ِ
ُ
َّ
يعلم �أحدٌ �أنك َ�سرقتها فيكرهُ ك « .
َ
وح َ
الري�شة وارتف َع ُمـودع ًا
ـمل
ري َ ،
ال�صغ َ
َ
�شــكر الن ُ
ّ�سر �صديقَه الع�صفو َر ّ
الع�صفور بجناحيهِ الكبريين  ،نعم لقد طا َر وهو را�ض بنف�سِ ـهِ و مبا
َوهبه اللّــهُ من قوةٍ وجـمالٍ .
الكتاب ونظرت �إىل ابنتها فر�أت عينيها �سارحتني
�شـام
َ
�أغلقتْ �أ ُّم ٍ
َ
ُ
أحداث الق�صةِ .
تعي�ش �
وك�أنها ماتزال
�شام بـهذه الق�صةِ ؟
فبادرت ابنتها بال�س�ؤالِ  :ما ر�أيك يا ُ
ٌ
ٌ
رائعة يا �أمي لقد �أحببتُها كثري ًا .
ق�صة
�شام � :إنّـها
�أجابت ُ
ـ وماذا تعلمتِ منها يا ابنتي ؟»
ريه فعليه �أن
قالت �شام  :لقد �أيقنت �أن لدى كلِّ �إن�سانٍ ما يمُ ّيزه عن غ ِ
ير�ضى بـما ق�سم اللـهُ �سبحانهُ لـهُ  ،واهلل �أعلم مبا ينا�ســب كل خملوق .
وهـم�ست لـها � :أح�سنتِ يا ُبنيتي فـالر�ضا
ابت�سـ َمتِ الأ ُّم و�ضمت ابنتَها
َ
�ســر ال�سعادة .
هو ُّ

مي�سون والبيئة
•جمانة طه
يف در���س العلوم الطبيعية �َ ،شرحتْ
ُم ُ
ال�ص ِف اخلام�س لِتلميذا ِت َها عن
علمة َّ
البيئة ودورها يف حياة الإن�سان  .وطلبت
منهن العناية بها واحل��ف��اظ عليها من
التلوث.
يف عِ ُ
طلة نهايةِ الأ�سبو ِع َ ،نه�ضتْ مي�سونُ
ُمبكر ًة َوه��ي تفكر بالبيئة التي َحكتْ
املعلمة عن َها و�أَينَ جتدهَ ا  .دَخلتِ ا َ
ُ
حل َّما َم
ْ
غ�سلتْ وجه َها ونظفتْ �أ�سنا َن َها  ،و ْ
تعرف
مل
�أنَّ ن َ
��زول امل��اءِ من احلنفيةِ واختفائهِ يف
ُ
حتفظ
البالوعةِ هو من الو�سائلِ التي
َ
البيئة م��ن التلوثِ  .فت�شتْ يف غرف ِت َها
بع�ض الغبا ِر
�ير ِ
عن البيئةِ  ،فلم جت ْ��د غ َ
املكتب وحتتَ ال�سرير َ .توقفتْ �أما َم
على
ِ
تنظر �إىل حديقةِ اجلريانِ  ،فملأَ
باك
ال�شُّ ِ
ُ
مل َت ْ
��واء رائحتُهُ واخ��زة ْ .
عرف
�أَ ْن َف َها ه ٌ
َما �إِ َذا ك��انَ م�صد ُر ه��ذ ِه الرائحةِ  ،امليا ُه
قرب احلديقةِ �أ ْم
ري النَّقيةِ املتجمعةِ
َغ ِ
َ
ُ
املُ َ
َّ
املطبخ
يف
.
منها
يف
املكومة
َات
ف
ل
خ
زاويةٍ
ِ
ُ
تنظر �إىل �أم َها وهي تغ�سل اخل�ضا َر
توقفتْ
ُ
بعنايةٍ َ ،
قبل � ْأن ت�ضع َها يف الربا ِد .
بك يا مي�سون ؟ �س�أل ْت َها �أ ُّم َها.
ـ ما ِ
ُ
ـ� ُ
املعلمة
أبحث عن البيئةِ  ،التي حدثتنَا
عن َها
ٌ
ُ
موجودة يف كلِّ مكانٍ ُي ُ
حيط
البيئة
ـ
بنا.
مل َي ْك ِف َها ما �سمعتهُ من �أ ِّمها  ،فا�ست�أذنتها
لتم�شي قليلاً خ��ارج البيت لعلها جتد ما
تبحث عنه .
َ
الطريق التقتْ جار َتها َ
الطالبة
هبة ،
يف
ِ
يف املرحلةِ الإعداديةِ  ،و�أخرب ْت َها ب�أنَّها
ُ
تبحث َع ِن ال ِبي َئةِ .
َ
ُ
ُ
بيتك
ابت�سمتْ هبة َ ،وقالتْ  :البيئة يف ِ
وحولك– .
ِ
ـ َ
كيف تكونُ فيِ َبيتي  ،و ْ
مل �أَ َرهَ ا ؟
والثياب ،
ـ �إ َّن َها يف املاءِ والهواءِ والطعا ِم
ِ
ني فيها.
وحتى يف
الكتب التي تدر�س َ
ِ
ـ َ
كيف تكونُ يف كلِّ هذا  ،ومل �أرهَ ا ؟
ـ اهد�أي َ ،و ُخذي َنف ًَ�سا عميقًا .
فعلتْ مي�سونُ ما طلبتهُ ُ
هبة منها
وخرج
رئتيك
اء ال��ذي دخ َ��ل
ِ
َ
ـ �إنَّ ال�� َه�� َو َ
منه َما  ،هُ َو ِجزْ ٌء مِن اْل ِبي َئةِ .
َ�س ال ِبي َئ َة !!
ـ هَ ذا َي ْعنِي �أَنني �أَ َت َنف ُ
اء
ـ َن َع ْم  ،هَ َذا َما ُكنْتِ َت ْف َعلِينَهُ  .كما �أنَّ املَ َ
ا َّلذِ ي تَ�شْ َر ِبينَهُ والطعا َم الذي ت�أكلينَهُ ،
هما من ُم َك ِو َناتِ الِبي َئةِ .
ـ هل ال ُغ َبا َر املُ ْن َت�شِ ُر تحَ ْ تَ َ�سريري وفوق
مكتبي  ،م ِْن ال ِبي َئةِ
حيح .فالِبي َئ ُة هِ َي ُكلُّ َما يف الكون ،
ـ َ�ص ٌ
َ
ات
ر
�
أ
و
اتات َو َحيوا َن ٍ
�ض َو َ�ش َج ٍر َو َن َب ٍ
م ِْن َ�س َماءٍ َ ْ ٍ
َو َب َ�ش ٍر .
�س َكتتْ َمي�سونُ ُب ْرهَ ًة ُ ،ث َّم َقالتْ َ :لك َِّن
َّ
ال�ش ْم َ�س َك َما �أَ ُظ ُّن  ،لي�ستْ مِنَ اْل ِبي َئةِ !.
َ�ضحِ َكتْ ُ
هبة َ ،و َقالتْ َّ :
ال�ش ْم ُ�س وال َق َم ُر
الت
و
رُّ
اب َ ،جمِي ُع َها ُت�ؤث ُِّر فيِ
واء َوالنَّا ُر َ
ُ
َوال َه ُ
َ
ال ِبي َئةِ َو َتت�أث َُّر ِب َها.
دا َرتْ مي�سون َح��� ْو َل َنفْ�سِ َها َ ،ف ِ��ر َح ً��ة
مبا �سمعتْ وعرفتْ �َ .ش َك َرتْ هِ َ
بة َع َلى ما
قدمته لها من معلومات  ،و�أ�سرعت �إىل
البيتِ لتنظف غرفتها منَ الغبا ِر املُرتا َك ِم
حتتَ
ال�سرير  ،وفوقَ الأثاث !!.
ِ

