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

برقية �إلى ال�ســيد رئيــ�س الجمهوريــة
الم�شاركون في مهرجان الثقافة  ..مهرجان الحياة
�سيادة رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية
الدكتور ب�شار الأ�سد
حتية عربية:

الأدب��اء والك ّتاب امل�شاركون يف "مهرجان الثقافة  /مهرجان احلياة" الذي �أقامه احتاد الك ّتاب العرب
مبنا�سبة الذكرى الثانية النت�صار حلب ،و�إعادة ت�أهيل فرع االحتاد فيها بعد �إغالقه لنحو �ست �سنوات ب�سبب
تعر�ضه لقذائف املجموعات الإرهابية امل�س ّلحة ونهب حمتوياته ،والذين يزيد عددهم على �ستني �شاعر ًا
وقا�ص ًا وباحث ًا ينتمون �إىل جممل اجلغرافية ال�سورية ،يرفعون �إليكم ،يف ختام فعاليات املهرجان� ،أ�سمى �آيات
التقدير واالحرتام ،ويعاهدونكم ،ويعاهدون الوطن ،على الوفاء ل�شرف الكلمة املخل�صة لق�ضايا الوطن والأمة،
وي�ؤكدون ثباتهم يف خندق املقاومة �ضدّ �إرادات اال�ستتباع ،و�إميانهم بانت�صار �سورية ،قائد ًا وجي�ش ًا و�شعب ًا ،يف
معارك املواجهة مع هذه الإرادات ،وثقتهم باجلي�ش العربي ال�سوريّ البطل الذي قدّ م خالل ال�سنوات التي م�ضت
�أن�صع الأمثلة و�أكرثها بهاء يف الذود عن عزة الوطن وكرامته ووحدة ترابه.
لقد اختار �أدب��اء �سورية وك ّتابها �إقامة هذا املهرجان يف حلب لغري هدف ،يف مقدمتها ت�أكيد اعتزازهم
بقيادتكم وحكمتكم يف �إدارة معركة املواجهة مع الإرهاب والتكفري والظالم ،وقبل ذلك مع �صانعيهم ومموليهم،
ثم توجيه ر�سالة �إىل �أعداء �سورية �أنّ الأدباء والك ّتاب �شركاء بال�ضرورة يف �أيّ معركة ت�ستهدف الوعي ووحدة
ّ
الوطن� ،إميان ًا منهم ب�أنّ الكلمة �صنو البندقية يف معارك ال�شرف ،و�أنها تعبري عن ال�ضمري ،بل �صورته ،فيما يعني
ق�ضايا الوطن والأمة يف ال�سلم واحلرب ب�آن.
با�سمنا جميع ًا ،وبا�سم �أدب��اء �سورية وك ّتابها ،وبا�سم الكلمة املنتمية �إىل ّ
احلق واخلري واجلمال ،نث ّمن
مواقفكم ،ون�ؤ ّكد انحيازنا �إىل �إرادة الوطن التي ال تقهر ،ووعينا ب�أنّ الثقافة جذر يف بناء الإن�سان الذي ن�صبو
�إليه جميع ًا ،الإن�سان الذي يليق باالنتماء �إىل �سورية ال�ضوء والتنوير وثقافة احلياة.
العربي ال�سوريّ  ،الإجالل والإكبار لدماء ال�شهداء ،والتحية والتقدير للأحرار
املجد ل�سورية ،املجد للجي�ش
ّ
وال�شرفاء ،حلفاء و�أ�صدقاء� ،شاركوا يف معركة دفاع �سورية عن قرارها الوطني امل�ستقل ،و�إرادتها املنبثقة من
�إرادة ال�سوريني �أنف�سهم ،رئي�س ًا ،ود�ستور ًا ،وجي�ش ًا وطني ًا.
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مهرجان الثقافة  ..مهرجان الحياة
ُ
عرفت من اللغة �شيئ ًا� ،أنا الذي
�أجل ،ها �أنذا �أتلعثم بالقول ك�أنني ما
�ش ّي َب املنابر ،وما �ش ّيبتني املنابر ،وما هاب موقف ًا له �أمام ح�شد من �أئمة
حلب؟ �أم لأنّ حلب �أنتم من �أق�صى �سورية �إىل
البالغة والف�صاحة� .ألأ ّنها ُ
�أق�صاها؟ حلب التي امتزج فوق ترابها الطهور دم طهور من دم�شق ودرعا
وال�سويداء والالذقية وطرطو�س وحماة وحم�ص و ..ومن حلب نف�سها،
احلب
حتى �صار هذا الدم بع�ض دمها ،بل دمها ك ّله ،فكانت كما يليق بحائها ّ
واحلياة ،وبالمها اللثغ بالم لفظ اجلاللة ،وببائها الربق والبهاء.
فح ّق لها �أن تنه�ض �إىل احلياة كما
حلب التي عاندت املوت �سنوات �سبع ًاُ ،
يليق باحلياة ،بل �أن يكون ما بعدها لي�س كما قبلها كما قال �سيد البالد.
حلب حاء ّ
احلق ،والم الكمال ،وباء الب�سملة .لي�ست الأبواب الت�سعة ،وال
ُ
القلعة ،وال اخلانات ،وال احل ّمامات ،وال البيوت القدمية ،وال احلجارة
ال�شهباء املعاندة لطي�ش الزمن و�أحقاد الغزاة ،بل� ،أي�ض ًا ،ذلك ك ّله وقد غادر
جماده ف�صار معنى ،وعُ جمته ف�صار لغات ،و�صمته ف�صار ق�صائد .حلب ذلك
َ
ك ّله وقد �صدق فيها قول ال�شاعر" :دا ٌر ْ
أعجوبة الدنيا وقد � /أبتْ �أن
غدت �
حتاكي بلد ًة حتت ال�سما".
ٌ
ٌ
غبطة
حلب روحٌ  ،و�أيّ روح! ذات لطيفة غافلت املطلق يف عليائه ،وعلى
ُ
ٍ

ثم هبطت �إىل الأر�ض و�صارت مدينة ،و�أيّ
منه ،فغادرت ب�ضعة من روحهّ ،
احلب وا ُ
حل�سن واحلنطة واحلياة ،والم
مدينة! مدينة اختارت لنف�سها حاء ّ
اللحظ واللجني واللحن واللغات ،وباء الربق وال ِب�شر والبالغة والب�سمالت.
روحها � ٌ
أبال�سة من غري جن�س ولون ،فك�أنْ مل تكن حلب
حلب التي �أدمى َ
ُ
التي كانت تبارك ال�صباحات بح ّناء احلياة ،فتنه�ض احليا ُة �إىل احلياة
�أحلى و�أبهى من اجلوريّ  ،و�أزكى من عطر اخلتمية ،و� َ
أرهف من روح عابد
وهو يلقي حتيته على امللكينْ ً ،
ثم ،ب�أ�صابعه ال ّ
أرق من تب ّت ٍل،
مينة ثم ي�سرةّ ،
ال�س ّبحة املطمئنة بني ك ّ
َ
ني ب�أنّ اجل ّنة قابَ حمدلتينْ
اليق
ني
يق
يه
ف
ي�ضرم يف ُ
ِ
�أو �أدنى.
مرحب ًا بكم يف حلب وه��ي حتتفل بالذكرى الثانية النت�صار ها على
الظالم والتكفري والإرهاب وعبدة املوت .مرحب ًا بكم يف حلب ونحن نحتفل
ب�إعادة ت�أهيل فرع احتاد الك ّتاب فيها بعد �إغالقه لنحو �سبع �سنوات ب�سبب
ما حلق به من جنون الظالم والتكفري والإره��اب ،وال�شكر والتقدير لكم
ال�ستجابتكم لدعوة االحتاد للم�شاركة يف هذا املهرجان ،مهرجان الثقافة
مهرجان احلياة ،الذي يجمع �ستني �أديب ًا وكاتب ًا من خمتلف اجلغرافية
ّ
باحلق واخلري
مما يعنيه� ،أنّ الكلمة ،وهي ت�صدح
ال�سورية ،والذي يعنيّ ،

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية
واجلمال ،ابنة ال�ضوء �ضدّ الظالم ،وابنة الوعي �ضدّ اجلهل ،وابنة البناء
�ضدّ اخلراب.
مرحب ًا بكم يف حلب التي قال �سيد البالد عنها" :حلب يف عيوين"،
القائد الذي �آمن ب�سورية ،ف�آمنت �سورية به ،ف�صمد و�صمدت يف مواجهة
غيالن الظالم والتكفري والإرهاب ،وكان االنت�صار ،بل االنت�صارات .وال�شكر
والتقدير لل�سيدين �أميني فرعي احل��زب يف حلب وجامعتها ،ولأع�ضاء
قيادتي الفرعني ،لدعمهم غري املحدود لهذا املهرجان ،ولل�سيد حمافظ
حلب لتف�ضله بتغطية املحافظة نفقات �إقامة امل�شاركني يف املهرجانّ ،
ولكل
يد بي�ضاء كان لها دوره��ا يف �إع��ادة ت�أهيل مق ّر الفرع ويف ترجمة فكرة
املهرجان �إىل واقع ،ب�آن.
وبعدُ  ،فموعدنا �إدلب وقد حتررت من الإره��اب ،والرقةّ ،
وكل �شرب من
�أر�ض �سورية التي تعمدت بدماء ال�شهداء الذين لوالهم ملا ك ّنا الآن هنا،
والتحية والتقدير والإجالل لرجال اجلي�ش العربي ال�سوريّ وهم يتابعون
تقدمي املثال تلو املثال لثقافة االنتماء �إىل وطن تليق به احلياة.
---------------------------------جزء من الكلمة التي �ألقيت يف افتتاح املهرجان.
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كيف ننمي المعرفة لدى الطفل؟

•عبد العزيز اخل�ضراء
   املعرفة هي مفتاح النجاح يف كل جماالت احلياة ،والإن�سان منذ املعاين والتو�صل �إىل ا�ستخال�ص النتائج ،وهي مرحلة ال يحول دون الربوز
�أن يولد وين�ش�أ �إذا مل يوجه للتعليم والدرا�سة ف�إنه يظل ير�سف يف قيود فيها �صغر ال�سن �إذا توافر الذكاء وت�أ�صلت املوهبة ،فالعباقرة الذين �أ�صبح لهم
�أم ّيته ال يعلم �شيئ ًا) :واهلل �أخرجكم من بطون �أمهاتكم ال تعلمون �ش�أن كبري يف هذا العامل بدت عليهم مالمح العبقرية منذ �صغرهم.
�شيئ ًا(.
والعبقرية الكامنة يف �أعماق الطفل تبدو جل ّية يف ت�صرفاته املبكرة
والطفل يتطور ذهني ً
ينمو
اجل�سماين
منوه
فمع
عمره
امتداد
مع
ا
وملمو�سة ب�شكل وا�ضح يف تفكريه� :سواء يف طرحه للأ�سئلة مببادرة منه �أو
عقله وتتفتّح مداركه ،و�إذا مل يجد التوجيه من الأ�سرة التي ترعاه
ُّ
�ست�شف منها جميع ًا( :الأ�سئلة
يف �أجوبته على الأ�سئلة التي ُتطرح عليه ،و ُي
والعناية التي تقوده �إىل املدر�سة ف�إنه ال ي�ستفيد من النمو العقالين
يف ا�ستيعاب العلوم و�إدراك املعرفة ،وهو ال ميكنه الو�صول �إىل التح�صيل والأجوبة) �أفكار متم ّيزة وردود قد ال ي�ستطيعها َمن هو �أكرب منه عمر ًا و�أطول
العلمي �إ ّال بالتعلّم ،و�سبيله �إىل ذلك القراءة التي هي ركيزة العلم والثقافة جتربة ..وبع�ض �أفراد الأ�سر ي�ضيقون بكرثة �أ�سئلة �أوالدهم( :بنني وبنات)
لتحقيق الطموحات املنوطة به والآمال املعلقة عليه ،والقراءة هي الو�سيلة وقد ال يجيبون على ا�ستف�ساراتهم مع �إمكانية �إجابتهم ،وهذا موقف غري
املثلى وال�سبيل الأقوم لبلوغ املعرفة ال�سيما يف هذا الع�صر الذي ازدحمت فيه حممود ال�سيما من الوالدين والإخوة الكبار العارفني مل�ضمون الإجابة ..فتعدّ د
و�سائل الإغراء وانت�شرت فيه جماالت الرتفيه ،وهذا الو�ضع يدعونا لالهتمام الأ�سئلة من ال�صغري وكرثة اال�ستف�سارات :م�ؤ�شر وا�ضح على الن�شاط الذهني
بالكيفية التي نعمل من خاللها على حتبيب الطفل للقراءة ،ونحاول ت�شجيعه والقدرات العقلية ،فينبغي عدم اال�ستهانة بالإجابات على ما هو مطروح من
عليها وتنمية قابل ّيته نحوها حتى ن�ستطيع غر�سها يف نف�سه في�ألفها مع مرور �أ�سئلة �أو اال�ستهتار بعقلية الطفل و�إجابته �إجابة غري �صحيحة ـ �أو كاذبة
الزمن ويهواها ،ومن خاللها تكون هي نافذته على العلوم والثقافة واملعرفة وذلك �أ�سو�أ ـ تخل�ص ًا من �إحلاحه .ملا ينطوي عليه هذا املوقف من خطورة يف
يف م�ستواها الرفيع ،ومن املتوقع �أننا �سوف نواجه
طريقة التلقي ،ف�إنه �سيعرف حتم ًا فيما بعد �أنها غري
كثري ًا من ال��ع��زوف ال�شديد عنها خا�صة يف بداية
�صحيحة �أو كاذبة ،و�إذا عرف فما هي نظرته ملن كذب
عمر الطفل .لكن مع املرونة املنا�سبة يف التعامل معه
عليه �أو ز ّوده مبعلومة مغلوطة؟� ..أنها نظرة ازدراء
من خ�لال املو�ضوعات ال�ش ّيقة التي جتلب انتباهه
وتتجاوب مع تطلعاته وموا�صلة تزويده بجرعات نحاول تر�شيد خطوات الطفل وعدم ثقة تظل تالزمه طيلة حياته حيال ال�شخ�ص
متدرجة من العلوم كيف ًا وكم ًا ف�إنه �سوف ي�ست�سيغها يف انفتاحه على هذا العامل الذي �أجابه تلك الإجابة اخلاطئة .لأنه يبني على
الإجابة التي يتلقاها معلومة يودعها فكره وينقلها
وي�ألفها ،و�أه ّ��م ما ميكن �أن ُيقدم �إليه يف هذا املجال
ُ
فال
طاه
خ
تتعرث
لئال
الكبري
الكت ّيبات وامل��ج�لات التي تنطوي على مو�ضوعات
�إىل غريه ،ف�إذا تبني له ما يخالفها ف�إنه �سي�ؤثّر ذلك
ت�شده نحوها وجتعله يرتقب �صدور املجلة املفيدة �أو يعرف �سلوك الطريق الذي على ر�ؤيته للأ�شياء وحكمه على الأ�شخا�ص ،وعلى
احل�صول على الكتاب املماثل.
قدر ما ت�شتمل عليه الإجابة من حقيقة وم�صداقية
ً
الرغبة
تكوين
يف
ا
مهم
وال ريب �أن للأ�سرة دور ًا
ينتهي به �إىل الغاية املطلوبة� .أو عك�س ذلك ف�إن �أثرها ينعك�س تلقائي ًا على نف�سية
ل��دى الطفل للقراءة يف بداياته الأوىل ثم ي�أتي
الطفل ،فريى فيها ال�صورة احلقيق ّية التي �سوف ت�ستقر
بعدها دور املدر�سة وهو دور ت�أ�سي�سي يف بناء الذات
يف ذهنه للمجيب ايجاب ًا �أو �سلب ًا ،فعلى كل �أب و�أم �أو
الفاعلة واخللق القومي ،وحني يلتقي اهتمام الأ�سرة
يحب �أن
قريب للطفل �أن ي�ضع نف�سه يف املكانة التي ّ
مع جهد املدر�سة ف�إنه يت�س َنّى بذلك ح�شد بواعث مهمة لدفع الطفل الدار�س
للإقبال على القراءة لت�صبح جزء ًا من برناجمه اليومي �إىل جانب احلوافز يراه الطفل من خاللها ويحكم عليه من منظورها.
و�إنّ من املهم �أن يجري التعامل مع الطفل على �أ�سا�س �أنه �إن�سان م�ستقل
املعنوية واملادية التي جتعله يع�شقها وتكون �أهم هواياته ،و�إذا بد�أ اخلطوات
الأوىل يف هذا امل�ضمار ا�ستطاع ال�سري فيه بقية امل�شوار ،ف�أكرث ممار�سات احلياة بذاته له كيانه داخل بنية الأ�سرة التي ميثل �أحد �أفرادها ،و�أنه كذلك واحد
�إلف واعتياد ،و�إذا هو �أَل َِف و�ضع ًا مع ّين ًا انقاد له بحكم العادة التي �ألفها.
من �أفراد املجتمع الذين يختلط بهم درا�سي ًا وي�شاركهم اجتماعي ًا الكثري من
وبعد الأ�سرة واملدر�سة ي�أتي دور الأجهزة الإعالمية املرئية واملقروءة منا�شط احلياة ،وينبغي عدم التقليل من �إدراك الطفل ملا حوله وما ُيلقى �إليه
وامل�سموعة ،فعليها م ّعول كبري يف تكوين �شخ�صية الطفل وتوجيهه مبا تبثه من من تو�صيات وما يدور يف بيئته من ت�صرفات ،ف�إن لديه حا�سة القطة وذاكرة
ُ
مادة �إعالمية من خالل برامج متنوعة تغري ال�صغار بالإقبال عليها والت�أثّر حافظة .متر به ال�سنوات الطوال فال ين�سى ما �سجلته حا�سته وال ما احتفظت
بها ،ولهذا ف�إنه ينبغي االعتناء مبادتها ومو�ضوعيتها بحيث تواكب املقا�صد
مر به من وقائع و�أحداث ،وما اختزنه وعيه
الرتبوية لأطفالنا يف هذا اجليل فتعمق يف نفو�سهم الثوابت الدينية وترتفع به ذاكرته ،وهو با�ستقرائه ما ّ
مب�ستوياتهم العلمية وال�سلوكية ،وال تقت�صر على برامج الت�سلية وحدها و�إنمّ ا من �صور احلياة ،وما �شاهده وعاي�شه يف بيئته اخلا�صة (الأ�سرة) وبيئته
ت�ضيف �إليها ما يفيد امل�شاهد والقارئ وامل�ستمع بح�سب نوعية الو�سيلة املقدمة العامة (املجتمع)� .سواء كان ذلك على م�ستوى نطاق حملي �أو ما جتاوزه خارج
مر به يف طفولته و�صباه ب�أذن واعية وعني
للمعلومة� .سواء كانت َعرب قنوات ف�ضائية �أو �صحف وجم�لات �أو �إذاع��ة الدائرة املحلية :ف�إنه ير�صد كل ما ّ
وتلفزة ،ف�إنّ املهم يف هذا لي�س الو�سيلة وحدها �أو نوعها و�إمنا الأهم املادة التي يقظة وقلب منفتح ال�ستقبال ما ي�سمع وما يرى وما جترى به �سفينة احلياة
يجري �إعدادها بعناية ومن َثم نقلها �إىل املتلقني لها� .إىل جانب �سالمة املنهج حوله من ممار�سات ،وكلها �صور تنطبع يف ذهنه وترت�سب يف نف�سه ،في�ستخرج
الذي تنطلق منه والأ�سا�س الذي تقوم عليه والفكرة التي ت�صدر عنها .بحيث من جمموعها وتفا�صيلها بح�سب الوقائع والأحداث :ما يجعله ير�سم لذاته
تن�سجم مع ما ا�ستقر يف ذهن املتلقي من معلومات �صحيحة و�سلوكيات رفيعة .طريق ًا يف هذه الدنيا وي�ضع نهج ًا ي�سري وفقه على �أ�سا�س ما وعاه وما �شاهده يف
لت�ؤكّدها يف ذهنه وتع ّمقها يف نف�سه بالكلمة املقروءة وال�صورة امل�شاهدة مدارج طفولته ومنطلق ن�ش�أته ،ف�أي خملوق ي�ألف ما ن�ش�أ عليه فهو ابن بيئته
والإيحاء الإعالمي الر�شيد.
ي�ستمد من ما�ضيه ما ميهد به مل�ستقبله ،وبذلك تت�أكد �أهمية الن�ش�أة و�سالمة
ومن املنا�سب يف ظل االنفتاح الإعالمي الوا�سع �أن نحاول تر�شيد خطوات
الطفل يف انفتاحه على هذا العامل الكبري لئال تتعرث ُخطاه فال يعرف �سلوك البيئة.
ومن حم�صلة ما �سلف ف�إنه ي�صبح من الأول ّيات التي ُيفرت�ض مراعاتها يف
الطريق الذي ينتهي به �إىل الغاية املطلوبة للولوج �إىل عامل املعرفة منذ
وقت مبكر والذي يتيح له تنمية قدراته الإبداعية ،فكل طفل له قدرات التعامل مع الطفل على �أ�سا�س تربوي وطريقة منهجية� :أن نحفزه على
عقلية ينبغي ا�ستغاللها فيما يعود عليه بالتفوق يف حياته و�إفادة جمتمعه متابعة م�صادر املعرفة حيثما كانت بو�سائلها امل�شروعة و�أن�ساقها املعرفية
بعد بلوغه مبلغ الرجال ،ولن يتم ذلك �إ ّال مبتابعة جيدة ومالحظة دقيقة املفيدة ،و�إذا كانت طبيعة الع�صر تفر�ض على املجتمعات التكيف مع ما حتمله
من الوالدين والأقربني ومن املدر�سني الذين يتابعون م�ستواه الدرا�سي يف رياح احل�ضارة املعا�صرة من معلومات وما تزخر به من �أفكار قد ال ي�ستوعبها
املدر�سة ،ف�إذا تكاتفت اجلهود يف املتابعة والتوجيه
ذهن الطفل �أو تعمل على حتويله �إىل اجتاه خمالف
�أمكن توظيف موهبته وطاقته ومدى ا�ستجابته ملا
الجتاه �أ�سرته �أو جمتمعه :ف�إن من واجبنا �أال نرتكه
يوجه نحوه من مالحظات،
ُيلقى �إليه من درو�س وما َّ
تت�أرجح به التيارات املت�ضادة والنظريات املتباينة،
ويف هذا اجلو تت�شكل ا�ستعداداته وتنمو تطلّعاته
مع
التعامل
يجري
أن
�
املهم
من
نب�صره مبعطيات املعرفة الالزمة مل�سريته يف
و�إمن��ا
ّ
يف جم��ال �أرح���ب وعلى نطاق �أو���س��ع ،وي�صبح بهذه
اال�ستعدادات مهي�أً للتفوق العلمي والت�ألّق املعريف .كما الطفل على �أ�سا�س �أنه �إن�سان احلياة امل�ستقبلية .لأنه من غري امل�ستطاع عزله عن
ُ
الزخم الثقايف الذي ت�سيل به �أنهر ال�صحف وتفي�ض
التوجيه
إىل
�
املبا�شر
التوجيه
حدود
جتاوز
يكون قد
غري املبا�شر .بحكم بلوغه املرحلة التي يدرك فيها ما م�ستقل بذاته له كيانه داخل به العديد من القنوات ،فنحن يف ع�صر الكمبيوتر
يعود عليه بالنفع التام وما يقوده �إىل النجاح الدائم ،بنية الأ�سرة التي ميثل �أحد واالنرتنت واالنفتاح الوا�سع على العامل كله ،وال منلك
وهنا ي�أتي دور احلوافز يف قيادته لآفاق التفوق ،فهو
�أمام هذا التيار الكا�سح �سوى تر�شيد خطوات �أوالدنا
أفرادها.
�
حمتاج �إىل تهيئة الأجواء املنا�سبة ال�ستثمار حيويته
وتنوير �أذهانهم وملء فراغهم مبا ي�شبع تطلعاتهم
املتفتحة ون�شاطه املتوثب يف الإقبال على التعليم
الروحية ويزكي توجهاتهم املعرفية.
والتم ّيز يف الفهم والقدرة على امل�شاركة يف ا�ستنباط
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يف رحاب لغتنا
• معاوية كوجان

قواعد
في لغتنا العربية
َ
الفعل املا�ضي
تبع
 �إذا َري
ال��ن��اق��� َ��ص ( ك���ان ) �ضم ُ
الرفع املنف�صلُ (ه��و) فقد
ري عم َله وك��ان
ه��ذا ال�ضم ُ
ال حم��ل ل��ه م��ن الإع���راب.
امل�صيب يف
نقول :كان هو
َ
احلكم يف هذه
ر�أيه.كان هو
َ
الق�ضية.
يتبع العد َد (
ا�سم
 كلٍُّ
ُ
من �أحد ع�شر �إىل الت�سعة
عرب متييز ًا
والت�سعني ) ُي ُ
��ت رط ً
�لا
من�صوب ًا .ا���ش�تري ُ
أيت ع�شرين رج ً
ع�س ً
ال.
ال .ر� ُ
نُعرب ع�سلأً ورج ً
�لا متييز ًا
من�صوب ًا بالفتحة .نقول
�أي�ض ًا َ :خ ْم َ
�سة َع َ�ش َر بحث ًا
ً
جملة  -و�ستون
 وت�سعونً
�صفحة .
 ت�سقط �ألف ( ابن ) بنيعلمني �أحدهما �أب للآخر.
هذا عمر بن اخلطاب.
 اجل��م��لُ ب��ع��د امل��ع��ارف�أح ٌ
���وال .ق��ال تعاىل [ :
ك��م��ث��ل احل���م���ار (ي��ح��م��ل)
�أ�سفار ًا ].
احل���م���ا ُر ه��ن��ا م��ع��رف��ة ،
وج��م��ل��ة (ي��ح��م��ل) وقعت
حا ً
ال.
واجل��م��لُ ب��ع��د ال��ن��ك��راتِ
أيت فتا ًة (تقر�أ).
�صفات .ر� ُ
ففتاة نكرة وجملة (تقر�أ)
يف حمل ن�صب �صفة.
اال����س���م ال���ذي
 ُي���ع���ربُ
ا�سم التف�ضيل (ك�أكرم
يتبع َ
و�أجمل و�أح�سن ) مفعو ً
ال
ب��ه .م��ا �أج��م َ��ل ال��رب��ي َ��ع .ما
(الربيع
�أح�����س َ��ن ك�لام��ك.
َ
وك�لام��ك) م��ف��ع��والن بهما
ال�سم ْي التف�ضيل (� َ
أجمل)
َ
أح�سن).
و(�
َ
ح�صر
تعرب (�إال) �أدا َة
ٍ
ُ
�إذا ُ�سبقت بنفي  .نقول :ما
هو �إال ٌ
رجل ب�سيط.
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الثقافة :مهرجان الحياة
• د .علي دياب
يف ال�ساد�س م��ن ه��ذا ال�شهر ،ومبنا�سبة االح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى ال�سنوية الثانية
النت�صار حلب ،مت افتتاح فرع احتاد الكتّـاب العرب ،الذي يقع يف �شارع بارون ،وذلك
بعد االنتهاء من ترميمه ،و�إزال��ة ما حلق به من �أذى على أ�ي��دي ع�صابات الإج��رام
والإرهاب ،و�أقامت قيادة االحتاد ،وعلى مدى يومني متتالني� ،سل�سلة لقاءات �شعرية
وق�ص�صية ،بالإ�ضافة �إىل ندوة تناول املتحدثون فيها الدور الريادي لهذه املدينة،
التي تعد الأقدم يف التاريخ ،يف النه�ضة الأدبية العربية يف الع�صر احلديث� ،إذ كان هذا
الن�شاط� ،إيذان ًا با�ستئناف الفرع ن�شاطاته املتعددة ،ليعيد �ألقه ،ودوره املهم الذي كان
ي�ؤديه ،قبل بدء هذه احلرب الكونية التي يتعر�ض لها قطرنا العربي ال�سوري ،وجاء يف
تعر�ضت له من غزوات ،وما
معظم مداخالت املتحدثني �أهمية هذه املدينة التاريخية ،وما ّ
خا�ضته من معارك ،فمنها ما انت�صرت فيها ،ومنها ما مل حتقق االنت�صار ،ب�سب توح�ش الغازي،
وهمجيته وبربريته� ،إ ّال �أنها ويف النهاية كانت مدينة احلمدانيني ،حتقق االنت�صار ويوليّ
تعر�ضت له هذه املدينة ،وعلى مدى ال�سنوات ال�سابقة،
الغزاة مهزومني مدحورين� ،إال �أن ما ّ
يختلف عما تعر�ضت له �سابق ًا ،وهذا �أمر طبيعي ،لأنه لكل مرحلة تاريخية خ�صو�صيتها،
وطبيعة ال�صراعات بني القوى �أي�ض ًا تختلف ،ففي كثري من الأحيان ما كانت ت�ستهدف منطقة
ما بحد ذاتها ،ومبعزل عما يحيط بها� ،إال �أن هذه احلرب احلالية ،التي يكابدها قطرنا
احلبيب ،من �أق�صاه �إىل �أق�صاه ،مت الرتكيز على حلب ،ملا ت�شكله من �أهمية وعلى ال�صعد كافة
ي�سرع يف �سقوط بقية
وال�سيما االقت�صادي منها ،وكان ينظر الأعداء يف �أن �سقوط حلبّ ،
املدن العربية ال�سورية ،وبذلك فكان ال�صمود الأ�سطوري لهذه املدينة ،ولأهلها الأبطال،
وكانت بطوالت جي�شنا العربي ال�سوري ،يف مواجهة تلك البيادق املتقدمة لعدونا ولعدو
الإن�سانية ،واالنت�صار عليها ،مل يكن هو جمرد انت�صار على هذا الف�صيل �أو ذاك املدعوم من
هذه الدولة العربية �أو تلك ،من تلك الدولة الإقليمية �أو العاملية ،فه�ؤالء لي�سوا �إال �أدوات
�صغرية ،تعمل حل�ساب �أدوات �أكرب منها ،والأخرى تعمل حل�ساب الغرب الأمريكي والأوروبي
وم�صلحة ر�أ�س حربتهما يف املنطقة الكيان ال�صهيوين� ،إذ كانوا يهدفون من كل ما هدفوا
�إليه ،إ�ج��زاء اخلدمة لهذا الكيان ،والعمل على تدمري كل القوى التي تهدده وال جتلعه
يعي�ش ب�أمان ،طاملا �أن هناك جيو�ش ًا عربية وطنية ،ت�ضع يف ر�أ�س �أولوياتها حترير الأر�ض
العربية املحتلة ويف مقدمها ف�سطني ،وبالتايل فما حتقق من انت�صار يف هذا اجلزء الهام من
جغرافيتنا العربية ال�سورية ،مل يكن انت�صار ًا حللب مبوقعها اجلغرايف ،و�إمنا كان انت�صار ًا
لقطرنا العربي ال�سوري ،بل وانت�صار لأمتنا العربية على امتداد �ساحة الوطن العربي
الكبري ،الذي ي�ضع حد ًا لهذه الأطماع التي مل تعد خافية على �أح��د ،وبعد �سنوات ثمان
�أدرك ه�ؤالء الأعداء ،وال�سيما يف بع�ض الأنظمة العربية وال�سيما اخلليجية منها� ،إذ كان
كل نظام يدعم هذا الف�صيل امل�سلح �أو ذاك ،وب�أوامر من �أ�سياده ،و�ضخوا مليارات الدوالرات،
وهذا ما �صرح به رئي�س وزراء قطر حمد بن جا�سم� ،إذ �أماط ال ّلثام عن املبلغ الذي �صرف،
وذكر �أنه جتاوز الـ مئة و�سبعة وثالثني مليار ًا ،ومع ذلك مل يفلحوا يف �صيدهم الثمني ،ومل
ي�ستطيعوا حتقيق برناجمهم �أو تنفيذ ما ر�سم لهم من خمططات من قبل �أ�سيادهم ،وعادوا
من جديد ،وليحافظوا على بقية من ماء وجوههم� ،إن بقي ثمة ماء ،مطالبني بعودة �سورية
العربية� ،إىل اجلامعة العربية ،وك�أنهم يقولون ال طعم لهذه اجلامعة بغياب �سورية عنها،
و�أن �سورية هي القلب من الأمة العربية ،وبالت�أكيد لوال �صمود �سورية �شعب ًا وجي�ش ًا ،وقيادة
ُي�شهد لها بال�شجاعة غري املعهودة ،وحتقيقها االنت�صار يف حلب وغري حلب ،وال تزال ما�ضية
يف حتقيق االنت�صار الناجز ،و�إىل �أن تعود ال�سيادة الكاملة على الأر�ض العربية ال�سورية،
من �شمالها �إىل جنوبها ،ومن �شرقها �إىل غربها ،ولن تت�أثر بت�صريحات دونالد ترامب
املرتددة ،حول االن�سحاب من �سورية �أو عدمه ،وبالتايل عدم ر�ضا امل�ؤ�س�سات الأمريكية عن
ذلك من كونغر�س وغريه� ،أو ا�ستقالة وزير الدفاع الأمريكي� ،أو غريه من امل�س�ؤولني احتجاج ًا
على �سيا�سة رئي�سهم ،كل ذلك مل ولن ي�ؤثر على القرار العربي ال�سوري ب�إعادة كل بقعة
من جغرافيتنا الغالية �إىل ال�سيادة العربية ال�سورية ،وطال الزمن لأ�سابيع �أو لأ�شهر �أو
�أكرث �أو �أقل ،فال بد و�أن تعود �سورية العربية� ،إىل دورها الطبيعي يف املنطقة على ال�ساحة
العربية ،و�ستبقى الرقم ال�صعب يف املعادلة� ،إذ ال �شيء ميكن �أن يح�صل دون موافقتها ،وكل
ت�صريحات ال�سلطان العثماين اجلديد ،ودعمه للع�صابات املرتبطة به يف ال�شمال مل ت�سعفه،
ولن يتمكن من حتقيق �أحالمه يف ال�سيطرة على هذه البقعة �أو تلك ،و�سيعود مدحور ًا هو
وقواته الغازية �إىل تركيا ،ويرفرف العلم العربي ال�سوري على �آخر مرت من �أر�ضنا الطاهرة
والف�ضل كما قلنا لطالئع جي�شنا العربي ال�سوري ،و�شعبنا البطل ولكل الأ�صدقاء واحللفاء
الذين ما بخلوا يف م�ساعدتنا ،والوقوف معنا يف الت�صدي لهذه احلرب القذرة ،التي �شنت
�ضدنا ،فكما احتفلنا بحلب اليوم ،ففي امل�ستقبل القريب� ،سنحتفل يف �إدلب ،وهكذا �إىل �أن
يتم تطهري كل جزء من �أر�ضنا العربية ال�سورية الغالية.

نقطة على حرف

• مالك �صقور

العبقرية
يف كتابه( :داغ�ستان بلدي) كتب ال�شاعر املعروف ر�سول حمزاتوف عنوان ًا :العبقرية.
وبد�أ بحكاية �أطلق عليها�« :أ�سطورة ال�شاعر وال�سمكة الذهبية» .و�س�أ�سمح لنف�سي �أن �أعر�ض
هذه الأ�سطورة بت�صرف –كما يقولون« :-زعموا �أن �شاعر ًا �سيء احلظ ا�صطاد يف بحر اخلزر
�سمكة ذهبية تو�سلت ال�سمكة لل�شاعر �أن يطلق �سراحها ،و�ستحقق له كل �آماله� ..صدّ ق ال�شاعر
ال�سمكة ،وكان �سعيد ًا بذلك ف�أطلق ال�سمكة الذهبية .فو ّفت بوعدها ،وجعلت كل �أنواع النجاح
من ن�صيب هذا ال�شاعر .ن�شروا جمموعات �أ�شعاره م ّرة بعد م ّرة ،و�أ�صبح له بيت يف املدينة ودارة
فاخرة يف الريف ،و�أ�صبح ال�شاعر �شهري ًا(يكفيه �أن ميدّ يدهُ :خ ْذ وامرح).
وذات مرة ،قالت له زوجته وهي تلقي على ل�سانها هذه الكلمة من كلمات القدر ذات يوم وقد
�أ�صبح ع�ضو ًا يف املجمع العلمي ونائب ًا يف الربملان وحامل �أو�سمة �أي�ض ًا:
مل��اذا �إذن مل تطلب من ال�سمكة الذهبية �أن تهب لك قلي ًال من العبقرية .ف�أ�شرقت نف�سال�شاعر لهذا ال�س�ؤال ،و�أدرك ما كان ينق�صه حتى الآن ،فهرع البحر ونادى ال�سمكة الذهبية،
وقال لها :هبي يل �شيئ ًا ولو قلي ًال من العبقرية .ف�أجابت ال�سمكة الذهبية قائلة :لقد وهبت لك
كل �شيء ..كل ما ا�شتهته نف�سك ،وكل ما �سوف ت�شتهيه ميكن �أن �أهبه لك� ،أما العبقرية فال ..ال
�أ�ستطيع �أن �أهبك �إياها� ..أنا نف�سي ال �أملك منها �شيئ ًا .ولو ن�صيب ًا قلي ًال من العبقرية ال�شعرية،
ف�أما �أن تكون عبقري ًا �أو ال تكون وال ي�ستطيع �أحد �أن يهب لك العبقرية ،وال ي�ستطيع �أحد �أن
ينتزعها منك ،الإن�سان يولد ،وتولد معه عبقريته� ،أو ال تولد.
عندئذ� ،أدرك هذا ال�شاعر الذي غمرته ال�سمكة الذهبية ب�ألوان النعم� ،أنه جمرد غراب
يلب�س ري�ش طاوو�س ..وفج�أة� ،سقط عنه الري�ش املزيف ،بل َف َقد يف الوقت نف�سه ري�شه اخلا�ص»
�أتوقف هنا ،وماذا ح�صل فيما بعد لهذا ال�شحرور ،لأن ر�سول حمزاتوف نف�سه ،يورد ق�صة
حكاها له والده قال :ا�ستقبلت يوم ًا �شاعر ًا من اجلبل قدم من قريته البعيدة ليقر�أ �شعره،
و�أ�صغيت �إىل ال�شاعر الطري املتدرب ،وبن ّيت له املقاطع القامتة ،واملقاطع ال�ضعيفة ،و�شرعت له
كيف ميكن �أن �أكتب �أنا حمزة ت�سادا�سا هذه الق�صائد ،عندها �صرخ ال�شاعر اجلبلي:
ولكن يا عزيزي حمزة يجب �أن يكون ال�شاعر عبقري ًا ليكتب مثل كتابتك.�أنت على حق ..قليل من العبقرية ال ي�ضرك.ولكن �أين �أجدها؟ ان�صحني.�أي�ض ًا من �أكمل بقية احلكاية ،لأن القارئ الفطن �سيعرف النهاية ،لأن العبقرية ال تباع ،وال
ت�شرى ،ولي�ست موجودة يف املخازن ،وال يف الأ�سواق.
ولكن ق�صة ال�شعارير عند ر�سول حمزاتوف مل تنته بعد ،فريوي ق�صة حقيقية جرت معه،
وكان قد رواها لنا عندما التقيناه يف جامعة مو�سكو كنت يف حينها يف ال�سنة الرابعة وكان هو
ع�ضو جمل�س ال�سوفييت الأعلى:
جاء �إليه �صديق وقال له :جئت يا ر�سول �إليك �إداء خدمة �صغرية ،فقال له ادخل و�ضع طلبك
على طاولة املكتب ،ف�سحب ال�شاب من جيبه عدة �أوراق و�ضعها على املكتب ،وكانت واحدة منها
ر�سالة كتبها �صديق كبري لوالدي ،كتب:
«عزيزي ر�سول ..هذا ال�شاب واحد من �أقاربنا الأقربني ،وهو �إن�سان جيد جد ًا� ،ساعده على
�أن ي�صبح �شاعر ًا معروف ًا مثلك»
�أما الأوراق الأخرى فكانت� :شهادة من جمل�س ال�سوفييت املحلي و�شهادة املزرعة التعاونية
(الكلخوز) م�صدّ قة �أ���ص��و ًال من منظمة احل��زب ،ووثيقة تعدّ د �صفات الفتى .تذكر �شهادة
ال�سوفييت املحلي �أن الرفيق فالن ًا هو ابن �أخ ال�شاعر ال�شهري حممود كاخاب رو�سو .و�أن جمل�س
ال�سوفييت املحلي يعتربه جدير ًا برت�شيحه �شاعر ًا داغ�ستاني ًا �شهري ًا.
وال�شهادات الأخرى تذكر �أن ابن �أخ ال�شاعر حممود كاخاب بلغ اخلام�سة والع�شرين من عمره،
و�أنه در�س ت�سع �سنوات (�أي �أنهى الثانوية) و�صحته جيدة.
ح�سن ًا ،قال له ر�سول نعم ،كل �شيء كامل ومت��ام ..والآن هات لن�سمع �أ�شعارك ،رمبا تكونموهوب ًا و�ست�صبح �شاعر ًا كبري ًا ..و�أنا �سعيد جد ًا �أن �أ�ساعدك ،و�أن�صحك ،و�أمد يد العون �إليك،
وبذلك �أحقق رغبة �صديقنا امل�شرتك..
ماذا �س�أقر�أ؟ كيف؟ لقد �أر�سلوين �إليك لتعلمني نظم ال�شعر� ..أنا مل �أحاول نظمه �أبد ًا.وماذا تعمل اليوم.�أعمل يف املزرعة ،ولكن عملي هذا ال يحوي نفع ًا� ،أ�سرتي كبرية ،وتعوي�ضاتي ال تكفي..عندئذ فكروا يف �إر�سايل لأعمل �شاعر ًا� ،أنا �أعلم �أن عمي حممود يربح �أرباح ًا كبرية �أكرث مما
�أربح يف املزرعة ..ثم �أنهم يقولون �أنك �أنت يا ر�سول تنال مبالغ �ضخمة.
�أخ�شى كثري ًا �أال �أ�ستطيع �أن �أجعل منك �شاعر ًا رغم كل ما �أملك من رغبة.كيف ،و�أنا ابن �أخ ال�شاعر حممود ،وذلك مكتوب على ال�شهادة .وجمل�س ال�سوفييت املحليير�شحني لهذه الوظيفة ،ومنظمة احلزب ت�ؤيد تر�شيحي.
وحتى لو كنت ابن �أخ ال�شاعر حممود ،ف�إن �أبا حممود كان فحام ًا ولي�س �شاعر ًا.�إذن �أين العدل؟ �أنتم هنا يف (ماخات�شكاال) مع�شر ال�شعر والكتاب تتقا�سمون فيما بينكم�شحم الأدب وحلمه ..فكيف ال �أ�ستطيع احل�صول على �شيء من امل�صارين؟
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دبي
عن ّ
الن�ص ا أل ّ
يو�سف �سامي اليو�سف مثا ًال !

�أن تتنطح للكتابة عن الأ�ستاذ يو�سف
�سامي اليو�سف مغامرة حمفوفة بالغيم،
فالرجل قامة �سامقة يف دنيا و�سيعة ت�شمل
الأدب �إنتاج ًا ون��ق��د ًا ،و�أن تتنكب مهمة
أدب��ي  -ر�سالة �إىل
الكتابة عنه يف ّ
ن�ص � ّ
�سيدة ،املُ� ّؤ�س�سة العامة ال�سورية للكتاب،
كن�ص
الكتاب رقم  ، 107ط ّ - 2013 / 1
ع�صي على التجني�س �شجاعة ما بعدها
ّ
�شجاعة� ،إذ من �أين مت�سك باملنت والأدوات
وملّا ت�ستو  -بعد  -لتفكيك م�شروع كهذا،
ينه�ض لعناق املُتنبي �شاعر ًا ،وابن الأثري
عربي ُمت�صوف ًا ،وي�ضع ن�صب
ُم�ؤ ّرخ ًا ،وابن
ّ
ه��دف��ه ر�أب ال��ه��وة ب�ين ح��ا���ض��ر ممُ��ل��ق يف
ن�صو�صه ،وما�ض يرقى �إىل مرتبة املثال
غب
والقدوة يف الذاكرة اجلمع ّية للأ ّمةّ ،
�أن انحدر العثما ّ
ين باملنطقة لأربعمائة
�سنة ،ولي�ضع الأ�ستاذ اليو�سف �إدراجنا -
الب�شري ال�شامل
ثانية  -يف �سياق التاريخ
ّ
ن�صب عينيه ،ال�سيما �إذا و�ضعنا يف ح�سابنا
����ص���ورة امل�����ر�أة يف احل�������ض���ارات ال��ق��دمي��ة
كم�صدر للخ�صوبة� ،أو متثيلها يف من��اذج
رفيعة تنتمي �إىل احلقبة امل�سيحية� ،أو
�إىل احل�ضارة العرب ّية الإ�سالم ّية  -ابن
الفار�ض مثا ًال � -أو �إىل رموزها املُتح ّولة،
ك�أن ي�أتي على دم�شق القدمية يف التاريخ
املُمتد ببهائها واكتمالها!؟
ي�شتغل الأ���س��ت��اذ اليو�سف على نرث
فن ّّي رفيع �إذ ًا ،وق��د يت ّوج ه��ذا اال�شتغال
م�شروعه �أو ر�ؤيته الإبداعية ،يف محُ ايثة
املهم على النقد الأدب ّ��ي ،وبهذا
ال�شتغاله ّ
تر�سم ًا لنماذج
ق��د تكون محُ اولته ه��ذه
ّ
ن�ثري��ة رفيعة ج��اء عليها ال��ت��وح��ي��دي -
الإم��ت��اع واملُ�ؤان�سة ،الذخائر والب�صائر،
املُقاب�سات � -أو اجلاحظ  -البيان والتبيني
 �أو اب��ن املقفع  -الأدب ال�صغري والأدبالكبري � -أو الوزير عبد احلميد الكاتب يف
ر�سائله� ،إذ ال بدّ من ر�أب الهوة �أو اجلفوة
بني االت�ضاع الراهن  -بح�سبه  -وال�سم ّو
عند ال�سلف!
ن�ص الأ�ستاذ اليو�سف يقف بر�سائل
ّ
يحب،
افرتا�ضية من عا�شق �إىل املر�أة التي ّ
�شريطة �أن ن��ن�� ّوه ب���أن لي�س ث�� ّم��ة ام��ر�أة
بعينها ت�� ّوج��ه تلك الر�سائل �إل��ي��ه��ا ،هي
املر�أة احللم � -إذ ًا  -واملُ�شتهاة على املُ�ستوى
���ي ،ك��ام��ت��داد غ�ير م��ن��ظ��ور  -لكنه
ال���روح ّ
ال��ع��ذري ،ال���ذي ُيعلي
حم�سو�س  -للحب
ّ
الروحي يف �سم ّوه ورفعته وترفعه،
�ش�أن
ّ
ما ُيعيدنا �إىل املقولة العذرية التي جرت
على ل�سانه يف ر�سالته الأوىل� ،أن « وما خري
حب ال تعف �سرائره « لننتهي �إىل �أنّه كان
ّ
يروم الوقوف باملر�أة على قاعدة �إن�صافها!
على هذا �سيذهب الأ�ستاذ اليو�سف
فرق الإن�سان عن احليوان �إنمّ ا
�إىل �أن ما ُي ّ
يتمف�صل يف م�س�ألتي اللغة واحل��ب ،احلب
ب�أ�شكاله املُختلفة ،نحن ب�صدد امل��ر�أة يف
ظهوراتها املُختلفة �إذ ًا ،املر�أة ك�صنو للروح
 وهي ت�ستدق وت��ذوي  -مثا ًال� ،أو امل��ر�أةالوطن التي تبدّ ت يف فل�سطني  -موطنه
الأول  -ال��ه��ارب��ة م��ن خ��ي��ال��ه� ،أو دم�شق

الفن ُمع ّول عليه ،فهو
ل ّأن ّ
يرى ب� ّأن الفنون والآداب قلما
ُيبدعها �أحد على الأ�صالة
�إ ّال الإن�سان امل�شوق �إىل حميم
مفقود.

التي تنتمي �إىل فرتة ال�شباب يف ذاكرته،
والتي �أثقلت املادة واحلياة اال�ستهالك ّية
على بدنها ،لت�سمه بالرتهل وال�ضعة ،هو
يرى يف دم�شق  -تلك � -أ ّم��ه بالتبني� ،أ ّما
دم�شق الثانية  ،التي تت�سع دوائر مرموزها
 بح�سبنا� ،أو يف قراءتنا  -لت�شمل عاملامل��ادي��ات ،فهي تلك ال��ت��ي ي�ستيقظ فيها
ال��ذئ��ب يف الب�شر ،لينق�ض على ال�براءة
واجلمال ،ولتنتمي دم�شق الأوىل �إىل تلك
مر بها ال�سيد امل�سيح بلوبيا اجلليلة،
التي ّ
فهل هو ب�صدد �أن يلتم�س للب�شر العذر،
حينما ُي�����ش�ير �إىل �أنّ الإن�����س��ان حمكوم
بالنق�ص ،و�أنّه � -أي اليو�سف � -إنمّ ا ينت�صر
للإن�سا ّ
ين النبيل واملُلتب�س؟
ال��ن��� ّ��ص يتمو�ضع يف اللغة �أ���س��ا���س��اً،
لذلك فهو ُي�شري �إىل العالقة بني العرب ّية
والعقل ،ليقول بالعقل �إذ يعقل الأ�شياء،
يتذهن الفكرة ،والعقل
العقل هو الذهن �إذ
ّ
هو احلجى لأنّه يقرع احلجة باحلجة ،وهو
اللب..
النهى لأنّه ينهى عن ال�شرور ،وهو ّ
ناهيك عن �أنّنا  -واحلديث ما ي��زال عن
�سن�سجل غري ُمفردة
بالن�ص
منر
ّ
ّ
اللغة � -إذ ّ
تخرج عن القامو�س الدارج ،مثل « الراخم،
الفينان ،مبزل ،يندّ  ،املنهوم ،العرام ،بغام،
امل�����س��ج��وم « ه��ذا ع��ل��ى �سبيل التمثيل ال
اللغوي
احل�صر ،ما ي�شي بالزخم والغنى
ّ
ال�شخ�صي للرجل!
يف القامو�س
ّ
�إنّ نف�س الأ���س��ت��اذ ال��ي��و���س��ف تعاف
ن�صه -
العامل ،لتقف بلذة القراءة ،ليبدو ّ
حب
ي
ثم  -كرحلة يف عامله
ُ
من ّ
الداخلي ،ما ّ
ّ
وم��ا ي��ك��ره ،لهذا ربمّ��ا �سيتذ ّكر ُمتح�سر ًا
الهند يف زخمها وعمقها الروحيني ،هند
املهامتا غاندي وكري�شنا ،و�سيت� ّأ�سف لأنّه
ث��م �أنّ���ه �سي�شكو م ّ��ر
ت���أخ��ر يف زي��ارت��ه��اّ ،
ال�شكوى من الفراق ،بحيث ال يتبقى له �إ ّال
املُناجاةُ ،مناجاة طيف حبيب �إىل القلب،
طيف حا�ضر يف غيابه! لهذا راح الأ�ستاذ
ال��ي��و���س��ف ي��ل��ع��ب ع��ل��ى ث��ن��ائ�� ّي��ة ال�����ش��ق��اء
والهناء ،ول ُيغلب الأوىل على الثانية� ،أو
ثنائ ّية النور والظالم  ..الوعي والالوعي!
على ه��ذا �سي�شري بالبنان �إىل ذاته
ب�أعوامه الثالثة وال�سبعني يف �إخفاقاتها
املُرتا�صفة ،وي�ستذكر النكبة الفل�سطينية
التي ن�أت به عن موطنه الأول ،ليتماهى

باملعري  -ر�سالة الغفران  -حين ًا �أو بدانتي
ّ
 الكوميديا الإل��ه�� ّي��ة  -يف جحيمه ،هوواحلب واحلرية �أقانيم
يرى يف ال�صوفية
ّ
ثالثة لهوية واح��دة راح��ت ت��ن���أى ،لهذا
�سيبدو �س�ؤاله ملحاح ًا ّ
مم�ض ًا يف الت�سا�ؤل
عن ال�ضمري� ،أو يف �إعالئه �إىل عل ّيني ،ربمّ ا
لغياب القدوة واملثال ،حتى �أ ّن��ه �سيتمنى
حتفه ،لنتذكر ابن �أبي �سلمى الذي �سئم -
هو الآخر  -الو�صول �إىل الثمانني!
و ُي�شكّل ال�سالم الداخلي �أحد املفاهيم
امل��رك��زي��ة ع��ن��د ال��ي��و���س��ف ،ل��ذل��ك �سيقف
ينتمي
والبدئي ،ذلك �أنّ ما ال
بالطفولة
ّ
ّ
البدئي  -بح�سبه  -ال ُي��ع�� ّول عليه،
�إىل
ّ
ُ
�أ ّم���ا ال��ف��نّ فهو امل��ع�� ّول عليه يف ُمواجهة
���س��ق��وط ال���ع���امل ،وق���د ي��ت��و���س��ط ملثنوية
ال��روح الإن�سان ّية القائمة على اجلالفة
واللطافة ،ف ُيغلب الثانية على الأوىل ,ومن
ّ
كل بدّ فهو يرى يف ال�صناعة انحطاط ًا!
ولأنّ الفنّ ُمع ّول عليه ،فهو يرى ب�أنّ
الفنون والآداب قلما ُيبدعها �أح��د على
الأ�صالة �إ ّال الإن�سان امل�شوق �إىل حميم
مفقود ،على ه��ذا �سيذهب ب��ع��ي��د ًا ،لريى
يف املذهب الإن�سا ّ
ين نزعة احلرية ،التي
�ضمني!
نحو
على
احلب
ت�أتي بعد
ّ
ّ
ال�سيا�سي يف
عرج على
وعلى نحو ما ُي ّ
ّ
اخلواتيم ،ليحكم ب�أنّ العرب قاطبة غري
ُم�ستقلني ،على ه��ذا �سيذهب �إىل قاعدة
تقول ب����أنّ م��ن ال ح��قّ ل��ه ال واج��ب عليه
ف�سر ه��ذا عالقة احلاكم
ب��داه��ة ،وق��د ُي ّ
ثم ينتهي �إىل �أ�سئلة �إ�شكالية،
باملحكومّ ،
ك����أن ي��ت�����س��اءل ع��ن الإن�����س��ان ك��ك��ائ��ن� ،أو
احلب
يت�ساءل عن ال�سبب الذي ُيواجه به
ّ
�سر ًا
الكون
بالدحر والإخفاق ،وملاذا يكون
ّ
لي�س للذهن �أن يتذهنّه!؟ �أو يت�ساءل عن
�سبب انحياز طبع الأ�شياء �إىل الأوغ��اد،
ومن �أين جاء العقل!؟ من التجربة مث ًال!؟
�أ ّم��ا ال�س�ؤال الإ�شكايل الأك�بر فهو  :هل
ت�ستحق احلياة �أن تعا�ش؟
وبعد ..ماذا عن هذه القراءة!؟ �أمل
مطب االختزال مث ًال!؟ �صحيح �أنّنا
تقع يف
ّ
ن�ص يتجاوز الأجنا�س الأدب ّية  ،فهو
�أمام ّ
الق�ص ،ويقتن�ص
عن�صر
الق�صة
من
ي�أخذ
ّ
ويرت�سم من
من ال�شعر لغته يف غري مو�ضع،
ّ

ن�ص يتجاوز الأجنا�س
�إنّنا �أمام ّ
الأدب ّية  ،فهو ي�أخذ من الق�صة
الق�ص ،ويقتن�ص من
عن�صر
ّ
ال�شعر لغته يف غري مو�ضع،
ال�سيا�سي
ويرت�سم من التحليل
ّ
ّ
جوهره يف اال�ستنتاج.

ال�سيا�سي جوهره يف اال�ستنتاج،
التحليل
ّ
ناهيك عن اقتنا�صه من علم النف�س حتليل
النف�س الب�شرية يف �سم ّوها �أو يف ات�ضاعها،
ولكن هل ارتقت املادة �إىل ن�صو�ص ال�سلف،
كالتوحيدي مث ًال؟ وهل يتخلق م�شروع ي�ضع
ر�أب الهوة بني ال�سم ّو يف ن�صو�ص ال�سلف
واالت�ضاع يف ن�صو�ص اخللف على �صيغة
��ردي؟ �أل��ن تت�ش ّبه محُ اولته مبا
م�شروع ف ّ
وكرره ،و�إذ ًا ..ال جدوى!؟
قام به �سيزيف ّ
ُم�ؤ ّكد �أنّ الكثريين منا �س ُيعا�ضدون الأ�ستاذ
اليو�سف يف ر�سمه ل�صورة املر�أة� ،سواء �أكان
هذا يف الديانات القدمية� ،أو يف جتلياتها
كرمز للوطن ،لكنّ املُ�ؤ ّكد �أي�ض ًا �أنّ الآراء
�ست�شتط ،و���س�ترى الأغلبية �أنّ ثنائ ّية
الهناء وال�شقاء تتحدّ د يف احلب يف جانبيه
واجل�سدي ،فهل ين�ضوي اجلميع
الروحي
ّ
يف خانة االت�ضاع ب�سبب من املُخالفة يف
املُحاججة ،بعيد ًا عن االئتالف� ،أو ب�سبب
م��ن ذه��ن��ي��ة الإق�����ص��اء!؟ ن��ع��م ل��ق��د �أع��ل��ى
الن�ص من �ش�أن الروحي واللطيف والنبيل
ّ
املادي حقه!؟
والدمث!؟ ولكن �أمل يغمط
ّ
للتح�صل
�ضرورية
ح�سن ًا� ..ألي�ست املادة
ّ
على امل��ادي��ات �أو الروحانيات بعيد ًا عن
اجل�شع؟ نعم ..نحن �أ�سرى ما ابتكرناه على
الأ�صعدة كافة ،على ه��ذا نحن �أ�سرى ما
تذهناه على �شكل ت�صور للعامل يف �أوجهه
املختلفة ،ولكن  -على ه��ذا  -هل ميكننا
�أن نوافق اليو�سف على ر�أيه يف ال�صناعة؟
وهل كان للعامل �أن يقطع امل�سافات التي
قطعها من غريها؟ هذا �إذا و�ضعنا �ضرورة
احل��ف��اظ على البيئة يف ح�سابنا ،ولكن
ه��ل ُيلغي م��ا ت��ق��دّ م م�شروعية الأ�سئلة
التي طرحها الأ�ستاذ اليو�سف عن احلياة
���ب!؟ نحن �إزاء ر�ؤي��ة
وامل��وت وال��ف��ن واحل ّ
خا�صة بالغة الرهافة ،غري �أنّها موغلة يف
الروحاين ،وال نعتقد ب�أنّ احلياة ت�ستوي
ب��ال��روح��اين ف��ق��ط! ق��ل��ن��ا ب�����أنّ الأ���س��ت��اذ
اليو�سف ا�شتغل على ر�سائل افرتا�ضية
�إىل امر�أة افرتا�ضية ،ولكنّنا �سنت�ساءل :
مل��اذا مل يعمد �إىل كتابة ر�سالة واح��دة؟
ر�سالة ُمطولة  -مث ًال  -ي�ض ّمنها ما تقدّ م
من �أفكاره ،وين�أى بها عن مطب التكرار،
الذي قد يذهب �إىل �شيء من الرتهل!؟ !؟
ثم �إنّنا  -وباملُقابل � -سنت�ساءل ع ّما �إذا
ّ
ن�ص
كانت هذه الت�سا�ؤالت تقلل من قيمة ّ
جاء على العقل والتجربة واللغة مث ًال؟!
ن�ص اجتمعت له نقطة تقاطع ،وك��اد �أن
ّ
يتح�صل على له ب�ؤرة تفجري �أي�ضا؟ً
ّ
ُم���ؤ ّك��د �أنّ��ن��ا ن��ق��دّ م ق��راءة �شخ�ص ّية،
ق����راءة حت��ت��ك��م �إىل ال��ك��ث�ير م��ن ال��ذات��ي
يف فهم احل��ي��اة وال��ف��نّ  ،على ه��ذا �سيبدو
االختالف طبيعي ًا ،بل ومطلوب ًا �أي�ض ًا ،بيد
املو�ضوعي املُتوا�ضع عليه،
�أنّها ال تخلو من
ّ
ّ
�سنقر ب�أنّها � -أي قراءتنا
ولكل ما تقدّ م
ّ
ً
هذه  -حتتمل ال�صواب ،متاما كما حتتمل
اخلط�أ ،ما اقت�ضى التنويه!

زوايا
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حلب� ..سـوناتا الحجر و�سجادة ال�سـماء
• نـذير جعفـر
من هناك ،من قلعتها ،وجمال�سها ،وتكاياها ،ومزاراتها ،وم�ساجدها ،وكنائ�سها ،ودار
كتبها الوطنية ،وجامعتها ،ومراكزها الثقافية ،و�صاالتها الفنية ،ومقاهيها ،ونواديها...
من هناك ..من حلب التي ما زالت حتت�ضن ال�شعر والفن وامل�سرح وي�تر ّدد يف جنبات
مر بها �أو وفد �إليها عا�شقا ،وارت�سمت ظالله على
منابرها �صوت من عا�ش فيها �أو ّ
�أ�سوارها و�أبوابها ..من هناك تعزف حلب عا�صمة التاريخ وعا�صمة ال�صمود واملدنية
�سوناتا احلجر يف مواجهة �ضباع العوملة املتوح�شة يف وا�شنطن ولندن وباري�س ،ومرتزقة
الظالم الوهابي وخفافي�شه يف الريا�ض والدوحة و�أنقرة.
ت�ساقطت قذائف الهاون يف �شارع ب��ارون ،وت�ساقطت جرار احلقد يف اجلميلية،
و�ساحة ق�سطاكي احلم�صي ،و�شارع في�صل ،واملدينة اجلامعية ،وباب الفرج ،لكن �إرادة احلياة
كانت �أقوى من مفخّ خات عمالء الناتو و�آل �سلول وحمد وجوقة ّ
منظري الليربالية اجلديدة
دعاة احلرية املزعومة من �أ�شباه املفكرين والكتاب وال�سيا�سيني ال�شركاء يف خيانة الدم
ال�سوري ،وكنت ترى على غري العادة �إ�صرار ًا على البقاء والعي�ش والتك ّيف يف �أق�سى الظروف،
و�إقباال على احلياة يف الأماكن نف�سها التي ال تبعد �سوى �أمتار عن مواقع �سقوط القذائف!
ول�سان حالهم يقول :كلما ا�ستمر الت�آمر ا�شتدت العزائم وت�سامت روح التحدي.
تعاي�ش �أبناء حلب مع املوت ومل يخ�شوا منه ،تراهم يف ال�شوارع ،واحلدائق ،وال�ساحات،
واملنابر ،وال�صاالت ،واملقاهي ،ي�ش ّيعون �شهداءهم ،ثم مي�سحون غبار القذائف عن وجوههم
ومي�ضون! وتعجب كيف ملدينة يف جفن الردى تعاين ّ
ال�شح يف املاء والكهرباء �أن حتتفل بيوم
ال�شعر العاملي ،ويوم امل�سرح العاملي ،وتقيم مهرجانا لل�شعراء ال�شباب ،و�آخر لل�سينما! وكيف
ل�صاحب « ك�شك» �صغري �أن يو ّفر ال�صحف املحلية لقرائها بجهوده ال�شخ�صية بعدما عجزت
م�ؤ�س�سة املطبوعات احلكومية عن �إي�صالها منذ �سنتني! وكيف ملجلة «ال�شهباء الثقافية» �أن
توا�صل ال�صدور الدوري بال انقطاع حتت احل�صار ،و�أن ُتوزع يف املدن ال�سورية على الرغم
من خماطر النقل و�إغالق الطرق واملنافذ وخطر اال�ستهداف! وكيف لل�صناعيني �أن ي�صونوا
م�صانعهم ويرمموا ما تهدم ويعو�ضوا ما ُنهب ويقرروا الإق�لاع بها من جديد متحدين كل
امل�صاعب!
تلك هي �إرادة احلياة بحق ،تلك هي معادن �أبناء حلب الوطنيني التنويريني ممن وقفوا
وقرروا �أن يعي�شوا �أبطا ًال ويرحلوا �شهداء ،وما بني حياتهم
�سدّ ا يف وجه الطائفية والتكفريّ ،
وا�ست�شهادهم ميتد طريق طويل وقا�س من ال�صرب واحلرمان والت�ضحيات ،طريق ع ّبده
الأجداد يف ت�صديهم لالحتالل العثماين واال�ستعمار الفرن�سي ،وهما العد ّوان الرئي�سان يف
معركة امل�صري التي خا�ضها �أبناء حلب ال�شجعان ومعهم كل ال�سوريني الذين �أبوا االجنرار
واالجنراف وراء وهم الربيع العربي واخلطوط ال�سوداء ل�سايك�س بيكو اجلديدة.
ال يا حلب ،ما كان ل�سيف الدّ ولة َ
الدهر من�شد ًا
الروم ،وما كان للمتنبي �أن ي�صبح
ُ
قتال ّ
بك
لل�سهروردي القتيل �أن يغم�س ري�شته بدمه
ويكتب َو ْجد ُه ِ
َ
لق�صائده يف بني حمدان ،وال كان ّ
إليك ،وال كان للنّ�سيمي �أن ي�صفع قاتليه باحلقِّ  ،وما كان لفرن�سي�س
وذوبا َنهُ فيك وفرا َره منك � ِ
عليك ،وال خلري الدين الأ�سدي
املرا�ش �أن يبد�أ ع�ص َر الرواية العربية بـ «غابة احلق» غري ًة ِ
ّ
مي�سر وعلي
وفاء ِ
�أن يكتب «�أغاين الق ّبة» وله ًا ِ
بك ،و«املو�سوعة املقارنة» ً
لك ،وال لأورخان َّ
ً
لتمر ِد ِك وعنادك ،وما كان لهم الذي كان
النا�صر �أن يجرتحا بواكري ق�صيدة النرث
ا�ستجابة ُّ
لو �أن روحك مل ّ
تنحن لهاماتهم
حتل فيهم ،ولو �أن �أبوابك مل ُتفتح لهم ،ولو �أن قلعتك مل
ِ
َ
حمفل الأديان والإثنيات واملذاهب ُّ
والطرق �إىل
و ُت�ؤمتن على �أ�سرارهم .ما كان لهم يا حلب ،يا
�سجادة ال�سماء ،ومعجزة الأر�ض ،ومو�سيقا احلجر ،و�أنوثة الغواية ،وتكايا التوبة،
اهلل ،يا ّ
ورنني �أجرا�س الآحاد ،وعبق �أذان الفجر الرخيم ،ما كان له�ؤالء الذين عرفوا ما فعله الغزاة
بك من �سلب وقتل وحرق على مدى ع�صور طويلة �أن ينه�ضوا الآن من جديد لوال جي�ش الوطن
مت كرمى لعزتك وكربيائك والن�صر الذي يتوج قلعتك.
ولوال ثباتك والقرابني التي قدّ ِ
ولأنك حلب ،منك تبد�أ الدروب و�إليك تنتهي ،يا � َّ
أول قلعة �شمخت ّ
وعطرت الكون ب�أنفا�س
أول رواية كتبت ،و� َّ
ن�صر ُر ِفعت ،و� َّ
أول
املحبة وتراتيل الكنائ�س و�أذان اجلوامع ،يا �أ ّول ِ
راية ٍ
�أغنية ُ�سمِعت فطربت لها الكائنات وحملت حلنها وكلماتها �إىل �أ�صقاع العامل.
�أم الأوائل �أنت ،و�أم البدايات و�أم النهايات ،يا �أول حرف نق�ش على احلجر ،و�آخر مقربة
للغزاة من املغول والتتار �إىل همج احللف الأمريكي ال�صهيوين و�أدواته التكفريية اخل�سي�سة يف
الداخل واخلارج وما ي�س ّمى دول اجلوار ،و�أي جوار عربي ذاك اخلائن لوحدة الرتاب والهواء
وامل�صري؟ و�أي جوار عثماين ذاك الذي ا�ستمر�أ العدوان والنهب والقتل وا�ستباحة كل التقاليد
واملحرمات؟
ّ
املرا�ش يف العام  ،1860وفيك افتتحت
فرن�سي�س
كتبها
رواية
أول
�
انطلقت
منك
�أجل،
ّ
�شقيقته مريانا �أول �صالون �أدبي عندما كان �آل �سعود احلفاة الرعاة يرتعون مع �إبلهم يف
�إ�سطبالت جهلهم العميم! وبا�سمك ذاع �صيت �شكيب اجلابري م�ؤلف �أول رواي��ة تناف�س
�أ�ساطني الكتّاب يف الغرب ووا�ضع حجر �أ�سا�س احلداثة الفنية يف عمله الرائد «نهم» مطلع
الع�شرينيات من القرن املا�ضي.
هل �سمع ه�ؤالء الهمج بخري الدين الأ�سدي ومو�سوعته املقارنة التي مل تدع حرفا وال
كلمة يف كل لغات الأمم القدمية واملعا�صرة �إال و�أبحرت يف تفا�صيلها ودالالتها وحتوالتها؟ هل
�سمعوا بامل�ؤذن �صربي مدلل وامل�ؤذن ح�سن احلفار ومعهما وقبلهما �صباح فخري �شيوخ التجويد
والرتتيل ...بل والطرب �أي�ض ًا؟ تلك هي حلب ،ذائقة رفيعة يف الفن و�ألوانه و�أ�شكاله ،وقلب
مت�سامح م�ؤمن بر�ساالت ال�سماء وحافظ لها ،وناطق با�سمها يف كل زاوية وتكية ومزار .حلب
ال�سهروردي والن�سيمي ،حلب متحف الفن الت�شكيلي الذي يزينه ل�ؤي كيايل وفاحت املد ّر�س
وجربان هداية .حلب التي ال تعرف الليل وال النهار فكل �أوقاتها عمل و�سهر من �أول نول
للن�سيج �إىل �آخر معمل �سرقه الل�ص املراوغ �أردوغان وع�صابته املجرمة.
حلب مل يعد لها اليوم �سبعة �أبواب� ،إمنا باب واحد ،هو باب الن�صر� ،أعني باب ال�صمود
البطويل امللحمي حقا ،باب الوفاء لوطن العامل كله �سورية ،باب العلم والأدب والتاريخ ،هو
ذاته الباب الذي دخل منه الفاحتون امل�سلمون الأوائل ،وبناة اجلامع الأموي ،و�سيف الدولة
احلمداين ،و�أبو فرا�س عا�شق حلب وزين �شبابها و�شعرائها ،وياقوت احلموي وابن العدمي
اللذان كتبا تاريخها ،هو نف�سه الباب الذي دخل منه الغزاة لينالوا حتفهم على �أ�سوار قلعتها،
هو باب اهلل ،وباب �سيدنا �إبراهيم ،وباب اخل�ضر عليه ال�سالم ،وباب املقام ،وباب �أنطاكية،
وباب احلديد ،وكل الأبواب جتلت يف بابها الوحيد الأوحد باب الن�صر الذي �صنعه �أبنا�ؤها
وجي�شهم وحلفا�ؤهم� .أال فليهن�أ �أبناء حلب بانت�صارهم ،وانت�صار مدينتهم ،و�سمو �أرواحهم
التي مل ي�ستطع حلف القتلة �أن يك�سرها �أو ينال منها ،فلحلب املجد مكللة بالغار والعزمية
و�إرادة احلياة التي �ستعيدها �أجمل و�أبهى كما يليق بها وب�أهلها.

د.ح�ســن حميد

الأ�سطورة
�أهمية �أي كتاب يف الدنيا ..تعود �إىل قدرة هذا الكتاب
على امتالك ما يقدر عليه من �أزلية احل�ضور يف حياة النا�س،
�أي �أن يكون رفيق ًا ل�ل�أزم��ن��ة والأم��ك��ن��ة وال��ن��ا���س والعقول
وامل�شاعر� ،أي �أن تكون معرفته حلم ًا ب�شري ًا يف جميع الأمكنة،
و�سائر الأزم��ن��ة! وم��ن ه��ذه الكتب الإل���ي���اذة ..فهي ،كتاب
عظيم عرفته الب�شرية منذ ثالثة �آالف �سنة و�أزي��د ،وهو
يرافق الأجيال جي ًال جي ًال ،رفقة جتوز اجلغرافية والزمن
والعادات والتقاليد والأع��راف والت�صورات ،ورفقة عرفتها
جميع لغات العامل ،ورفقة متجددة مل متلها النفو�س �أو دور
الن�شر �أو املكتبات �أو الذوات القارئة ،وهي رفقة فيها بهجة
و�سحر و�أ�سرار بعيد ًا عن �أي تع�صب �أو مرتا�س معدودلأن يف
الإلياذة ..جاذبية �إىل عامل ما�ضوي ،تحُ كى عنه احلكايات
فتبدي ما هو موح�ش وم�ؤن�س ،وما هو جميل وقبيح ،وما هو
موجع كاحلرب وما هو نفي�س كال�سلم ،وما هو حمزن كالفراق،
وما هو بهيج كاللقاء ،وما هو توق م�شتهى كاحلب ،وما هو نفور
كريه كالأمل ،وما هو زينة وجمال كالب�ساتني ،وما هو غ�صة
ووه��م كال�سراب .والإل��ي��اذة� ..سر من �أ�سرار الكتابة ،و�سر
من �أ���س��رار ج��والن العقل الب�شري وحتوميه ما بني الأر���ض
وال�سماء ،وما بني املرئي والالمرئي ،وما بني الواقع واخليال،
هي كتاب �أ�سرار الإن�سان الباحث عن املكانة بعيد ًا عن الإذالل
واملهانة والق�صور والعجز .والإلياذة� ..س�ؤال الإن�سان الأزيل
الباحث عن الفارق اجلوهري ما بني الأبدي واملحدود ،وكلي
القدرة وحمدود القدرة ،والعط�ش املعريف الخرتاق الف�ضاءات
املحجوبة لك�شف لباباتها ولي�س ما ورائها فح�سب ،ما يقابله من
اندفاع ال يقود �إال �إىل درب واحد هو القحل! والإلياذة ..كتاب
احلق واخلري واجلمال� ،أي كتاب احلياة ووقائعها و�أحالمها يف
�آن ،لأن الثنائيات الثالثية القائمة على :احلق والالحق،
واخلري والالخري ،واجلمال والالجمال ..هي مكونات احلياة
�سواء �أعرفتها الأحالم الب�شرية �أم مل تعرفها! والإلياذة..
كتاب مي�سك بالقلب والعقل مع ًا..
والإن�سان ،يف اجتماعه ،لي�س �سوى قلب وعقل.
وم��دون��ة الإل��ي��اذة م��دون��ة عرفتها ك��ل ال��ع�����ص��ور ..عدا
الع�صر الو�سيط يف �أورب��ا ،والع�صر الإ�سالمي يف بداياته لأن
النزعة الدينية �أو الفكر الديني كانا جليني يف ح�ضورهما!
�أي الوحدانية الدينية يف غرب املتو�سط �/أورب��ا /ويف �شرق
املتو�سط /البالد العربية وما حولها./
والإلياذة هي كتاب اليونانيني الذي حفظوه غيب ًا!
••
يرى �أر�سطو �أن امللحمة هي �أكمل الفنون و�أو�سعها ،ويرى
�أفالطون �أن العمل الفني تقليد للمثال يف العامل املثايل ولي�س
يف العامل الواقعي ،لأنه يرى �أن العامل الواقعي ،يف كليته،
حماولة لتقليد العامل املثايل.
هيغل ر�أى يف ال�ت�راث ال��ي��ون��اين [الأدب ،الأ���س��ط��ورة،
امليثولوجيا ،الفنون ]..معجزة! �أي هو �أمر مفرد �أو فعل
ا�ستثنائي.
مارك�س ر�أى �أن يف الأ���س��ط��ورة اليونانية متعة ،وه��ذه
الأ�سطورة تعني ح��ال مراهقة الب�شرية الأوىل التي تود
الب�شرية اليوم �أن ترى وجوه مراهقتها تلك! فالرجل العجوز
ي��و ّد �أن ي�ستعيد �صورة مراهقته ملا فيها من بهجة وطي�ش
ورم��ي��ات غري �صائبة ..ولكن هل ال�تراث اليوناين امللحمي
هو مراهقة؟! وهل هذه املراهقة خا�صة باليونان وحدهم!
مارك�س يقول �إن �شعوب �أخ��رى لها مراهقتها ،لكن املراهقة
ال�سليمة كانت هي املراهقة اليونانية؛ ثمة �شواذ و�شوائب يف
مراهقات ال�شعوب الأخرى!
ولكن الأ�صح هو �أن الكتب التي حتتفي بـ احل��ق واخلري
واجلمال هي كتب ال متوت! ومنها الإلياذة مع �أن هناك م�شكلة
يف العامل ا�سمها /امل�شكلة الهومريية ./هل هومريو�س �أو /
هومر /حقيقة �أم خ��داع ،هل كان موجود ًا يف الواقع �أم هو
�شخ�ص يف اخليال؟! وهل �سريته �صادقة �أم فيها الكثري من
الت�أليف وامل�ضايفات؟! وهل كان �أعمى حق ًا؟! وهل هو من
كتب الإلياذة؟! �أم �أنها ن�سبت �إليه ،وملاذا؟! كل هذه الأ�سئلة ال
�إجابات عنها ،و�إن وجدت فهي غري كافية للإقناع!
الإلياذة..
ومن �أجل قراءتها ،البدّ من عتبات �أوىل ،مندّ ها لنعرف
عنها �أك�ثر ..تعني كلمة /الإل��ي��اذة /ق�صة مدينة �إيليون
وتلفظ �أحيان ًا �/إيليوم /كل امللحمة تدور حول هذه املدينة
�/إيليون /التي يقال لها �أي�ض ًا /ط��روادة /لأن �إيلييون كانت
عا�صمة ال�شعب الطرواد! املدينة كانت غنية جد ًا ،وامللوك
والأمراء طمعوا بها ،لذلك ا�ستمرت حربها ع�شر �سنوات!
والب���دّ م��ن جلو م��ا تعنيه ازدواج��ي��ة اال���س��م �أي �إيليون
وط���روادة ،يقال �إن ازدواج��ي��ة اال�سم هي لبعرثة الق�صد،
و�إبعاد احل�سد ،وت�شتيت ذهنية الأع��داء ..ولهذا ال بد من
معرفة القارئ ملعنى كلمتي �/إيليون /وط��روادة على �أنهما
ا�سم واحد ،يق�صد مدينة واح��دة ،و�أن يدرك �أن /باري�س/
خاطف /هيلني /له ا�سم �آخر وهو �/آلك�ساندر� /إذ ًا /باري�س/
والك�ساندر /ا�سمان ل�شخ�ص واحد ،وكذلك ا�سم /الإغريق/
ي�صري /املرميدون /وهم ا�سم واحد لليونان .والطرواديون

لهم ا�سم �آخر هو /الداردانيون /وهما ا�سمان ل�شعب واحد هم
الطرواد.
لـ حرب طروادة �أ�سا�س ميثولوجي جعل الآلهة ينق�سمون
�إىل فريقني يف �أث��ن��اء ن�شوء ح��رب ط���روادة :الأول نا�صر
الإغريق /وهم الأكرثية /والثاين نا�صر /الطرواد ،/وهم
الأقل ولكن الأغنى!
عتبة الإلياذة الأ�سا�سية �أو لنقل ق�صتها الإطارية هي
زواج /بيليو�س /قائد �شعب طروادة من ربة ا�سها /ثيط�س/
و�سيكون مواليدهما ن�صف �آلهة ون�صف ب�شر/ ،ثيط�س /وجهت
دعوة حل�ضور الزفاف جلميع الربات باعتباره زفاف ًا مقد�س ًا،
عدا الربة �/إري�س /ربة ال�شقاق والنزاع واخلالف بل كل ما
ين�ش�أ بني اثنني من م�شكالت!
هذه الربة هي �شقيقة �إله احلرب �/أري�س /لقد خ�شيت
/ثيط�س� /أن تفلت هفوة من الربة �/إري�س /فتف�سد حفل
الزواج املقد�س لهذا مل تدعوها!
ح�ضر الأرباب والربات ،وكان احلفل ناجح ًا لوال غرية /
�إري�س!/
كانت هي عادة �سبّاقة لأخيها �/أري�س� /إله اجلرب ،فهي
تزرع اخلالف وال�شقاق �أو ًال قبله ثم ي�أتي هو ليثري احلرب .هي
مل حت�ضر احلفل ،لكنها وقفت يف باب مكان االحتفال ورمت
تفاحة ذهبية نحو اجلميع مكتوب عليها �/إىل الأجمل،/
وراحت كل واحدة من الربات تو ّد �أن ت�ستحوذ عليها ،تنازعت
على التفاحة ثالث ربات هن:
ـ هريا /زوجة زيو�س ربة ال�سماء العليا.
ـ �أثينا /ربة الفن واحلرب.
ـ �أفروديت /ربة اجلمال.
ذهبت الربات الثالث �إىل كبري الآلهة رب الأرباب /زيو�س/
و�س�ألنه �أن يختار الأجمل بينهن! فرف�ض! لأنه يعرف ما يعنيه
االختيار ،و�إالم �سي�ؤدي! لذلك �أر�شدهن �إىل الراعي /باري�س/
�صاحب اال�سم امل��زدوج �/آلك�ساندر /ليحكم بينهن [قالت
النبوءة �إنه �سيكون �سبب ًا يف دمار طروادة! لذلك �أر�سله �أبوه /
بريام /ملك طروادة لريعى املا�شية بعيد ًا عن �ش�ؤون ال�سيا�سة
واملُلك خمافة �أن تتحقق النبوءة] وقد قيل �إن �أخته /
�آلك�ساندرا /هي التي قالت هذه النبوءة وكانت دائم ًا تقول
الأ�شياء ال�سيئة التي �ستحدث!
ذهبت الربات الثالث املتنازعات على لقب �/إىل الأجمل/
�إىل /باري�س /وقد وعدته كل ربة بوعد �إن �أعطاها التفاحة:
ـ الربة هريا وعدته بال�شباب الدائم.
ـ الربة �أثينا وعدته باحلكمة.
ـ الربة �أف��رودي��ت وعدته ب��ال��زواج من �أجمل ام���ر�أة يف
العامل.
ومبا�شرة قدّ م التفاحة لـ افروديت! كانت �أجمل امر�أة يف
العامل متزوجة ،وهي /هيلني /من امللك /مينالو�س� /أخي ملك
�إ�سبارطة! وراحت �أفروديت تهيئ له الأجواء لدخول ق�صر /
مينالو�س /وحني يتمكن من دخول الق�صر ،يغوي /هيلني/
ويفر بها هارب ًا ،فيعلن الإغريق احلرب على طروادة.
تلك احلرب ا�ستمرت ع�شر �سنوات! كان الطمع برثوة /
طروادة هو الأ�سا�س لهذه احلرب ./قبل زواج /هيلني /كان
جميع امللوك والأم��راء قد خطبوها ليتزوج �أحد منهم بها،
عدا امللك �/أغاممنون /الذي كان �شقيق ًا لـ /مينالو�س /وزوج
�شقيقة /هيلني /وا�سمها /كليتمن�سرا /وحني وافقت على
زواجها من /مينالو�س /ا�شرتط والدها على /مينالو�س/
�أن يوقع ُّ
كل خطابها على تعهد يلتزمون به وفحوه� :إن وقع
مكروه لـ /هيلني /وال �سيما /اخل��ط��ف /عليهم جميع ًا �أن
يتعاونوا من �أجل �إنقاذها!
وقد و ّقعوا!
وحني بد�أت احلرب حاول بع�ض املوقعني �أن ال ي�شرتك يف
هذه احلرب ،ومنهم:
• �أودي�سيو�س الذي رف�ض امل�شاركة من �أجل �إنقاذ امر�أة
اتبعت نزواتها! وكيف له �أن يرتك زوجته /بينلوب /وابنه
/تليماخو�س /من �أجل �أمر عدّ ه تافه ًا ،وملا طولب ب�أن ينفذ
العهد ادعى اجلنون ،وراح يفلح احلقل ويبذر /امللح /لذلك
و�ضعوا ابنه ال�صغري /تيلماخو�س� /أمام الثريان ،ف�أوقفها� ،أي
الثريان ،وك�شف عن عقالنيته ،وم�ضى �إىل احلرب!
• �أخيل ،اب��ن /ثيط�س ،/هو االخ��ر امتنع عن خو�ض
احل��رب لأن �أم��ه /ثيط�س /كانت تعرف �أن��ه �سي�صبح بط ًال
م�شهور ًا �صاحب جمد �إن �شارك يف احل��رب ،ولكنه �سيموت
�شاب ًا ،لهذا �إن بقي يف وطنه �سيعي�ش طوي ًال و�سعيد ًا ،ولكن
من دون جمد ،فف�ضلت هي احلياة على املجد ،لذلك �أخفته
يف بالط �أحد امللوك وجعلته يلب�س مالب�س الن�ساء ،لكن /
�أودي�سيو�س /عمل بائع ًا متجو ًال يبيع الثياب و�أدوات الزينة
اكت�شفه حني دخل الق�صر الذي يختفي فيه ،ونرث ب�ضاعته،
فوجد يد ًا ن�سائية متتد �إىل خنجر �أو �إىل �سيف ف�أم�سك بها،
واكت�شف �أن اليد هي يد �أخيل املتخفي بالثياب الن�سائية،
ف�أخذه معه �إىل احلرب ،وبذلك ت�ستكمل اال�ستعدادات حلرب
طروادة التي تقع على اجلانب ال�شرقي من م�ضيق الدردنيل
الذي يربط بحر مرمرة باملتو�سط.

Hasanhamid55@yahoo.com
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قضايا وآراء

آ�فاق النظرية ا ألدبية

•د .معن النقري
ُ
� ُ
م�ستقبل النظرية الأدب��ي��ة يحتوي
م��ارث��ا نا�سباوم يف مقالتها «ال��ت��وازن
بالتالقح ومل
أ�شكال الفكر املعا�صر تتفاعل وتلتني
يعد �إحداها معزو ً
ّاد
ال عن غ�يره ،كذا هو واق��ع احل��ال مع امل��ق��ب��ل :ن��ظ��ري��ة الأدب وال��ن��ظ��ري��ة
��ات متباينة ل��دى نق ٍ
�ضمن ًا �إم��ك��ان ٍ
خمتلفني .فلدى ف� .إيزر («نحو �إنا�سة
الفكر الأدبي املوجود يف حالة اغتناءٍ بتبادل مع الفكر الأخ�ل�اق���ي���ة» ت���ؤك��د �أن ج���اك دري���دا
�/أن�تروب��ول��وج��ي��ا �أدب��� ّي���ة») ي��ل��زم �أن
الفل�سفي والعلمي وغريهما ،وال يجوز للفكر الأدب��ي ومنظرين �آخرين �أخفقوا يف فهم الأدب
تتوجه النظرية والنقد الأدبيان قبل
بخا�صة وللفكر بعامة �أنّ يتجاهل �أ ْو يه ّم�ش نظرية الأدب كظاهرة قائمة مو�ضوعي ًا ،بينما الأدب،
�أي �شيء �إىل درا�سة النوايا والطوايا
والنقد الأدبي من هذه املنظورات الفكرية بخا�صة ،من ح�����س��ب ق��ن��اع��ت��ه��ا؛ ي��ت��ح��دّ ث ع��ن��ا وع��ن
تقتب�س
بعامة)
أدب
ل
ا
(نظرية
واخل���ي���ال� ،إ ْذ ه��ي ت��و���س��ع ت�����ص��ورات
الأع��م��ال اجلماعية التي اهت ّمت بنظرية الأدب ،يف حياتنا وخيارنا وعواطفنا ومن وجودنا
مقتطفات ومنتخبات خمتارة ،ذاك العمل الذي حمل عنوان االجتماعي وم�شرتكات روابطنا ،الأدب كثري ًا من م�صادر غري �أدبية ،ومن الإن�������س���ان ح���ول ذات�����ه .والإن��ا���س��ة
م�ستقبل النظرية الأدبية واملن�شور يف نيويورك ..نهايات يطرح امل�سائل الأخالقية وذو م�ساهمة التحليل النف�سي قبل غريه ،ومن الأدبية ت�ستطيع �إعطاء الإن�سان ما
ه��و �أك�ثر يف فهم ذات��ه مم��ا ت�ستطيع
القرن الع�شرين[ ،]1وفيه درا�سات ومقاالت وفرية ح ّورها ملمو�سة يف فهم كيفية العي�ش .هكذا
(علم
إنارة
ل
وا
االجتماع
علم
تقدميه جتربة احلياة اليومية �أو
�أ�ستاذ يف جامعة فرجينيا ،وهو م� ّؤ�س�س وحمرر رئي�س للمجلة ه��و �إب���داع ه�نري جيم�س ال���ذي حتلّله
النظرية الأدبية «التاريخ الأدب��ي اجلديد» .يف املجموعة الباحثة كمثال لت�أكيد ت�صوراتها حول الإن�سان /الأنرتوبولوجيا) وتاريخ التعليم املو�سوعي املنظّ م.
�إن مم��ق��ال��ة �آرت����ور دان��ت��و «العلم
النقدية خمتارات من �أعمال  25منظّ ر ًا �أدبي ًا غربي ًا ،حيث نظرية الأدب الأخالقية القادمة.
الفن .وتتج�سد وجهة نظر املحرر
الرائع وم�ستقبل النقد» ،التي ي�صف
�إنّ ه��ذه الأنتولوجيا (املقتطفات /
يتجاوز النقد التحليلي النف�سي ،مع التاريخية اجلديدة،
أنتولوجيا
ل
/ا
للمجموعة
الرئي�س
فيها نظرية الأدب وك�أنها «باراديغما
والتفكيك ّية  ،deconjstructivismوالنظرية القار ّية املنتخبات /املختارات ..الخ) كانت قد
العلم حول الإن�سان» هي حق ًا مبثابة
ل�ل�أدب ،والن ّْ�سوية ،والنقد الأفْرو�أمريكي وغريها ..واملهمة افتتحتها هيلثينا �سيك�ساو�س مبقالتها
ن�شيد النظرية الأدبية [باراديغما
الأ�سا�سية ا�ست�شراف �آفاق هذه امل�سارات م�ستقبلي ًا ،وال�سيما «م��ن حت��ت ال��وع��ي �إىل ال��ت��اري��خ» ،حيث
يف ظل عملية حتوالت نظرية الأدب يف خ�صو�ص ت�صورات :ت��رى يف نظرية الأدب «فِ�� ْع ً
/بارادامي� :إر�شادية /خطة� /إطار..
�لا ب�شري ًا»،
ال��خ يف تعريبات م��ت��ع��ددة ـ املفهوم
ال�شخ�صية ،واالنبنائية ،واجل��دا َرة ،والقيمة الفنية ،ولكل ُيخفي �صلة الكاتب بالنا�س الآحرين؛
وامل�صطلح خ��ا� ّ��ص مبنظر وفيل�سوف
تيار �أدبي خ�صو�صيته من حيث ال�شكل والوظيفة ،مع تركيز وترى الباحثة يف عملية الكتابة جزء ًا
هنا على العنا�صر واملكونات ال�سابقة يف �أيٍّ منها :ما ْ
ي�ضمر من ذاتها ومن �أُ�سرتها وثقافتها وجزء ًا من جوهرها الإثني ،العلم توما�س ُكون ـ د.م.ن].
ويف �أي املحرر الرئي�س للأنتولوجيا (املجموعة املختارة
النظرية عندها واجب �شخ�صي وجمتمعي يف العالقة بالقيم
ويغيب مقابل ما ي�ستمر وينتع�ش.
املحرر �أربعة �أمناط من التحوالت املف�سرة لن�شوء الأخالقية والأدبية .ويعترب حمرر الأنتولوجيا مقال هيلينا النخبوية من املقتطفات) يف اخلتام �أن م�ستقبل نظرية الأدب
ُي�ستخل�ص ّ
ً
وكفاية لدى املنظرين
�ير افتتاح للمجموعة املكونة م��ن م��ق��االت نخبوية مربوط مبهمات ملمو�سة متام ًا وخ�صيبة
اجتاهات حمددة ملمو�سة يف نظرية الأدب:
ه��ذا خ َ
1ـ احلركات ال�سيا�سية و�إعادة النظر يف نظرية الأدب؛ مكر�سة ملا هي نظرية الأدب �أو ملا يجب �أن تكونه� ،س ّيما و�أنه من غري علماء الأدب.
�أريد الت�أكيد جمدد ًا على ظلم الأدب يف عالقته بالتحليل
2ـ ا�ستخدام املمار�سة التفكيكية تطبيقي ًا مع غياب �أهداف يعترب ـ ويعبرّ عن ذل��ك ـ �أن ه��ذه النظرية (نظرية الأدب
التفكيكية ذاتها؛ 3ـ تو�سعة النظرية الأدبية على ح�ساب بعامة) تقتب�س كثري ًا من م�صادر غري �أدبية ،ومن التحليل النف�سي ،مما الحظته مبكر ًا جد ًا منذ القراءات واالطالعات
الفروع املعرفية غري الأدبية4 ،ـ البحث عن جديد و�إعادة النف�سي قبل غريه ،ومن علم االجتماع والإنارة (علم الإن�سان الأوىل يف منت�صف ال�ستينيات :ق��ر�أت دو�ستويف�سكي ويف
أهم
تقومي القدمي ،و�شعور الر�ضا واملتعة من عملية الكفاية /الأنرتوبولوجيا) وتاريخ الفن .وتتج�سد وجهة نظر املحرر الآن ذاته نظرية فرويد التحليلية النف�سية ويف �أكرث و� ّ
ً
ُ
مقارنة بينهما لأجد
وعقدت ذاتي ًا
الرئي�س للمجموعة /الأنتولوجيا يف �أنّ  :النظرية الأدبية كتبه املرتجمة حينها،
النظرية.
وعلى ال��رغ��م م��ن تقييم امل��ح��رر ال�ضايف الإ���ض��ايف للنقد هي التي عاونتْ بع�ض الت�أكيدات حتليل النف�سية على الت�شكّل الفرويدية تكاد تخرج م��ن حا�ضنة �أدب دو�ستويف�سكي
الن�سوي وملدر�سة «اجلماليات ال�سوداء» كجزء من حركات وال�صياغة �أك�ثر مما ح�صل العك�س مبعنى اعتبار النظرية وفل�سفته النف�سية (هكذا �سمتها حتى مذ ذاك) وخ�صو�ص ًا من
ً
عالة على التحليل النف�سي ومتطفلة عليه وهذا �أدبه النف�سي الفل�سفي يف «ذكريات من بيت املوتى» (بع�ضهم
ج��دي��ة �سيا�سية وثقافية ف���إن��ن��ا �سنرتكهما ل��ه ولمِ �سطرة الأدبية
بخ�صو�صيات �أمريكية �أق��ل ح�ضور ًا اعتبار غري عادل [و�أُ�ضيف �إليه �أنه اعتبار ظامل �أي�ض ًا] .ترجمها :بيت ال�صر�صار �أي�ض ًا)؛ قر� ُأت �سوفوكلي�س والإلياذة
الت�صنيفات التقوميية
ٍ
ً
ّ
لندقق خيارنا و�أول��وي��ات��ن��ا :ثمة م��ق��االت تر�صد ويف هذا ال�سياق ذاته جند مقالة بعنوان «�إح�سا�س اجلواب والأودي�سا من الأدب اليوناين العاملي فوجد �أودي��ب ،قاتل
عندنا
وت�ستعر�ض �أف��ول التفكيكية �أمثال مقاالت :هيللّي�س ميللّر /الإجابة :التعددية الداللية للت�أويل يف التحليل النف�سي �أبيه واملتزوج ب�أمه (منذ �آالف ال�سنني) يف ذات فرتة �أوا�سط
«وظيفة نظرية الأدب يف حا�ضرنا» ،وجورج هارمتان «حالة (ال�صحي /الكلينيكي والعملي /التطبيقي)» كتبها روي �شيفر ال�ستينيات ويف ذات فرتة االطالع على عقد فرويد يف اخل�صاء
فن النقد» ،وجوناثان كيللّر «دور /م�ساهمة ب��ول دي مين ويك�شف فيها ال�صالت املتبادلة والرتابطات بني املواقف  /وعقدة �أوديب ،وعقدت املقارنة مذ ذاك �أي�ض ًا ،فهل وجدت �أو
يف النقد والنظرية الأدب�� ّي�ين» .كتب هيللّي�س ميللّر رائد املواقع النظرية ـ الأدبية وحتليل النف�سية ،من �أمثال الت�أكيد يجد �أي كان باملقارنة �أن الأدب اليوناين رحل �إىل ع�صرنا
التفكيكية مث ً
ال� :إنّ ب��ول دي مني افرت�ض �أن مهمة النقد �أن القارئ م�ؤلف م�شارك للن�ص ،مثلما �أن املحلل النف�سي م�ؤلف لي�سرق من فرويد �أوديبه (وعقدة �أديبية)؟ �أم العك�س؟ بل
�إنني وثقت هذا الإ�شكال يف درا�سة متخ�ص�صة حال عودتي
يف ال�سنوات القادمة �ستتمثل يف ا�ستيعاب �إمربيايل للأدب م�شارك الن�ص املري�ض.
ه��ـ��ـ .واي���ت يف م��ق��ال��ه ح���ول «ن��ظ��ري��ة الأدب والكتابة �إىل ال��وط��ن م��ن ال��غ��رب��ة وال��درا���س��ة ع��ام  1977يف جملة
كله مب�ساعدة طريقة ال��ق��راءة البالغية ،وامل�س ّماة غالب ًا
التفكيكية ،غري �أن هذا مل يحدث ،بل وبالعك�س فقد ح�صلت التاريخية »..ي�ؤكد درر و�أهمية ه��ذه النظرية يف حتليل حمل ّية ( ،)2وكذا فعلت مع مقارنة ليبيدو فرويد مع �إرادة
ٌ
الن�صو�ص التاريخية� ،إذ ال ي�ستطيع و�شوبنهاور� :إرادة احلياة ـ �إرادة القوة ـ �إرادة التنا�سل لأجد
نقلة �شهرية م�شهورة بتح ّول االهتمام من
ً
ً
من�شئو ومبتكرو اخلطاب التاريخي االقتبا�س معكو�سا ومقلوبا يف كتابي الأخري عن التقنيات ()3
«قراءة» كهذه �إىل �أ�شكال و�ص َيغ خمتلفة
جت��اه��ل ت�����ص��ورات ونظرية اللغة ،و�شوبنهاور ميثل الفكر الأدبي الفل�سفي!!
م��ن ال��ت���أوي��ل الهريمينيطيقي [وق��د
ّ
�����ص��ي��ة ،مم��ا و�ضعه
نف�ضل حتقيقه مب�س ّمى هريمينيتيكي]،
وال���ظ�ل�ام ،وال��ن ّ
منظرو الأدب ،لأن هذه الت�صورات
مع ت�أكيد وت�شديد ترا ُبطات وتعالقات
النظرية تنفذ �إىل حقل البحث
اللغة مع الواقع غري اللغوي ـ الطبيعة على الرغم من تقييم املحرر
الهوام�ش:
���ن ط��وي��ل غري
واهلل واملجتمع وال��ت��اري��خ وال�شخ�صية؛
امل��غ�ير امل��ع��ت�بر ل���زم ٍ
الن�سوي
للنقد
إ�ضايف
ل
ا
ال�ضايف
(The Future of Literary Theory… )1
�إ�شكايل يف �أو�ساط علماء التاريخ:
وكذلك ت�صاعد االهتمام بنظريات الأدب
ال�سيكولوجية وال�سو�سيولوجية (علم وملدر�سة «اجلماليات ال�سوداء» �إال �أن��ه ومب��ا �أن نظرية الأدب هي ..N.Y.;L: Routledge, 1989
و�أي�ضاً� :سل�سلة نظرية الأدب /خارجاً ع92.03.001 1992 /3
النف�سية وعلم االجتماعية) ي��ن�� ّوه ج .كجزء من حركات جدية �سيا�سية خ��ط��اب بالن�سبة خل��ط��اب��ات ف�إنها
( )2نظرة �سو�سيولوجية يف م�سرحية �أودي��ب ملكاً ويف تف�سريها
حتم ًا حتلل اخلطابات التاريخية
كيللّر �إىل �أنّ منظّ ري الأدب ،ـ وحتى يف
له
�سنرتكهما
إننا
�
ف
وثقافية
ً
�أي�����ض��ا� ،أي حتلل ب��ال��ت��ايل نظرية ال�ف��روي��ديّ  ،جملة «ال�شبيبة» (�شكرية) ،ع� 5 ،86شباط ...1979
حال تبنّيهم مواقع ومواقف بول دي مني
يف خ�صو�ص «ال��ق��راءة» ـ ف�إنهم ُي�ضيفون ولمِ �سطرة الت�صنيفات التقوميية التاريخ كما الأدب ،ويرى د� .شيفر والحقاً يف كتابنا :ت�أويالت يف اللغة والثقافة؛ دار ال�شام القدمية ،ط،1
بخ�صو�صيات �أمريكية �أقل ح�ضور ًا يف نظرية الأدب دلي ً
ال ومر�شد ًا �إىل دم�شق � ،2000ص.115-110
�إليها القناعة ب���أن الذيب يدير عملية
ٍ
الت�أويل ومنْه ً
( )3م��ن دف��ات��ر ال�ستينيات ..دار ال �ع��راب/دار ن��ور ح ��وران ،دم�شق
ال للرتابطات وقاعدة
القراءة هو التوجه القيمي ،معترب ًا �أن :عندنا ّ
لندقق خيارنا و�أولوياتنا
التحليل؛ وهو يفرت�ض �أن الكتابة � :2013أوراق فل�سفية «حول ّيات» :حول �شوبنهاور �ص188-180
القراءة تت�ضمن القيم التي يريد الإن�سان
حتليل النف�سية هي مبثابة �شكل من ميكن االنتباه والرتكيز بخا�صة على �إرادة التنا�سل لدى �شوبنهاور
اختبارها وجتريبها ويريد ان�شراحها �أو
اخلطاب (دي�سكور�س) الذي تزوده �ص 183-182لتكت�شف منابع «ليبيدو» فرويد وفل�سفته اجلن�سية
ت�أكيدها لذاته ،ـ والقراءة غالب ًا ما تخفي
نظرية الأدب بو�سائل التحليل� .إن «والهو» و«الت�صعيد»..
قيم ًا مل يتوقعها املتلقي /امل�ستقبل �أبداً.
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(ول�سون) و(كونديرا)
مقارنات في النظر إ�لى الرواية
• �سامر �أنور ال�شمايل
كتب �أول رواياته يف �سن مبكرة -عند
بلوغه الثامنة ع�شرة -ون�شرها بعد ع�شر
�سنوات حتت عنوان (طقو�س يف الظالم)
وقبل عيد ميالده اخلام�س والع�شرين
ظهر كتابه الفكري الأول (الالمنتمي)
الذي حقق �شهرة وا�سعة ،واليزال ي�صنف
ك�أهم �أعماله رغم ما كتب بعده من م�ؤلفات
يف جم��االت الفكر والفل�سفة وعلم النف�س
والنقد الأدبي والرواية.
غادرنا (كولن ول�سون) عام  2013عن اثنني
وثمانني عاما تاركا �إرثا �ضخما يربو على مئة
كتاب.
•••
ول��د يف الت�شيك ع��ام  1929ون�شر �أول
كتبه يف الرابعة والع�شرين من العمر مت�ضمنا
جمموعة ق�صائد ،ولكنه مل يوفق فكف عن
كتابة ال�شعر .ومل يعرف كم�ؤلف �إال بعد
ع�شر �سنوات عقب ن�شر جمموعته الق�ص�صية
الأوىل (غراميات م�ضحكة) .وبعد منع كتبه
من التداول هاجر �إىل فرن�سا عام  1975ونال
جن�سيتها -بعد �إ�سقاط جن�سيته -ثم انتقل
�إىل الكتابة بالفرن�سية مع روايته (البطء)
.1995
و(م��ي�لان ك��ون��دي��را) م��ن �أه���م املر�شحني
جلائزة نوبل للآداب يف املدة الأخرية.
((�أهمية الرواية ودورها))
رغم �أن عمر الرواية ال يزيد عن القرنني
ون�صف القرن يجد (ول�سون) �أنها �أحدثت
حت��وال كبريا يف تاريخ الب�شرية ،رمب��ا يفوق
ما توقعه الروائيون �أنف�سهم ،وذلك عندما:
(غريت من �ضمري العامل املتمدن� .إننا نقول �إن
دارون ومارك�س وفرويد غريوا وجه الثقافة
الغربية .ولكن ت�أثري الرواية كان �أعظم من
ت�أثري الثالثة جمتمعني).1
•••
ال ي�صرح (كونديرا) مبثل هذه الت�صريحات
املفرطة يف مديح ال��رواي��ة رغ��م ع��دم �إنكاره
�أه��م��ي��ت��ه��ا ودروه������ا يف ت��ط��وي��ر امل��ج��ت��م��ع��ات
واالرتقاء بالإن�سان املكت�شف والباحث( :ال
تبحث ال��رواي��ة يف ال��واق��ع ،ب��ل يف ال��وج��ود.
والوجود لي�س هو ما وق��ع ،الوجود هو حقل
الإم��ك��ان��ات الإن�����س��ان��ي��ة ،ه��و ك��ل م��ا ميكن �أن
ي�صريه الإن�����س��ان ،ه��و ك��ل م��ا ي��ك��ون الإن�سان
ق��ادرا عليه� .إن الروائيني ير�سمون خريطة
الوجود باكت�شافهم هذا الإمكان الإن�ساين �أو
ذاك .لكن ،مرة �أخرى� :أن توجد ،فهذا يعني
الوجود يف العامل .يجب �إذا فهم ال�شخ�صية
الروائية وعاملها بو�صفهما �إمكانات) .2وهنا
يجب االنتباه �إىل �أن ال��روائ��ي لي�س بامل�ؤرخ
والواعظ� ،إنه بب�ساطة جمرد كاتب غري ملزم
بالواقع ،وي�شتغل على اخليال ال��ذي ير�سمه
على �صفحاته .ولكن هذا ال يعني �أنه منف�صل
عن الواقع ،بل عن طريق هذا اخليال يكت�شف
الواقع بطريقة �أف�ضل ..ورمبا �أكرث واقعية!.
((�أهداف الرواية))
ي���ؤك��د (ول�����س��ون) �أن ق���راءة ال��رواي��ة فعل
م��ع��ادل خل��و���ض جت��رب��ة ح��ي��ات��ي��ة ،فبتعدد
ق���راءات ال��رواي��ات تت�ضاعف تلك التجارب
التي يعي�شها الفرد ،وهي ال تقل �أهمية -على
امل�ستوى الفكري -عن خو�ض جتارب حقيقية،
لهذا يكت�سب القارئ خ�برة ومعرفة ال ميكن
حت�صيلها من احلياة اليومية دون االطالع على

قوانني الرواية فنية
بال�ضرورة ،ولي�ست �أخالقية.
والنظرة الروائية -من هذه
الزاوية -معرفة احلياة
اليومية مبفارقاتها لفهمها على
حقيقتها!
التجارب املتاحة على ال��ورق�( :إن الهدف من
الرواية هو تقدمي وعي مت�سع الزاوية .و�إن
الوعي اليومي �ضيق وحم��دود ،و�إن الرواية
واح���دة م��ن �أك�ب�ر التعوي�ضات املمتعة التي
ا�ستطاع الإن�سان �أن يبتكرها حلد الآن).3
•••
ين�أى (كونديرا) بنف�سه عن الأفكار املجردة،
ويبتعد عن اجلدية ال�صارمة عند �شرح �أفكاره،
ويتحدث بعفوية وبعمق يف الوقت نف�سه�( :إن
حكمة الرواية خمتلفة عن حكمة الفل�سفة.
فالرواية مل تن�ش�أ من العقل النظري ،بل من
روح الفكاهة).4
ومن هذه الزاوية يجد �أن قوانني الرواية
فنية بال�ضرورة ،ولي�ست �أخالقية .والنظرة
الروائية -من هذه الزاوية -معرفة احلياة
اليومية مبفارقاتها لفهمها على حقيقتها!.
((الرواية والأفكار))
ال ي�ستطيع (ول�سون) ال��ذي كتب يف جمال
الفكر وال��رواي��ة الف�صل بني هذين املجالني
عند ممار�سة الكتابة ،فهو عند طرح �أي ق�ضية
فكرية ي��دع��م �آراءه ب�شواهد ينتخبها من
الروايات ،مف�سرا و�شارحا �أفكاره عن طريق
�شخ�صيات الروايات باعتبارها حقيقة حية
يف الفكر الب�شري .لهذا كانت كتبه الفكرية
قريبة من النقد الأدبي ،كما ن�ستطيع القول �إن
كتبه يف النقد الأدبي تنحو منحى فكريا.
وه��ذا املفكر املبدع والناقد ال���د�ؤوب ينكر
االدع����اء ب����أن ال ع�لاق��ة ل�ل��إب���داع بالفكر،
بافرتا�ض �أن الأدب معني باحلياة اليومية
و�ش�ؤونها ،وال عالقة لها بالأفكار .وي�ؤكد مرارا
�أن الأفكار عماد الرواية التي تختزل احلياة
وتعيد تقدميها بطريقتها ،ودليله �أن الرواية
ولدت مع �أطروحات الأفكار الكبرية يف بدايات
ع�صر التنوير ،وبالنتيجة اختيار الأف��ك��ار
ومعاجلتها هو ما مييز بني روائي و�آخر ،باعتبار
الأ�سلوب انعكا�سا للفكرة ال غري.
وي����ؤك���د �أن ال���رواي���ات ال��ت��ي يكتبها غري
املوهوبني ال تخلو من الأفكار �أي�ضا -و�إن كانت
مبتذلة -ولكن هذا ال يعني �أنها غري �صادقة،
لأن كل فعل كتابي نتاج فكرة ما.
ويجد (ول�سون) �أن ثمة روائيني توقفت
جتربتهم عند حد معني دون تطور لأنهم مل
ي�شتغلوا على الأفكار -كما ينبغي -العتقادهم
اخلاطئ �أن الرواية تدور حول الواقع املجرد
م��ن الأف��ك��ار ،وب��ذل��ك ف�شلوا يف اكت�شاف �أن:
(الطريقة التي ينظر بها ال��روائ��ي للواقع
هي فكرة من الأفكار و�إذا ما تطور عمله ،ف�إن
الأفكار يتعني عليها �أن تتطور �أي�ضا).5

•••
ال يحبذ (كونديرا) ربط الرواية بالأفكار
امل��ج��ردة ،وي�ؤكد �أن مهمة ال��رواي��ة اكت�شاف
الوجود من حوله� ،أي التفكري بالإمكانيات
املتاحة ،والأ�شياء التي ميكن �أن ت�صبح يوما
ما حقيقة بالفعل .وال يكتفي بو�صف الرواية
التي ال ت�سري �ضمن هذا امل�ضمار ب�أنها فا�شلة ،بل
ينعتها ب�أنها جمردة من الأخالق �أي�ضا!.
وبر�أيه �أن ما مينح الرواية �أهميتها اخلا�صة
�أن��ه ال ميكن �أن يحل حملها فن �آخ��ر يعو�ض
عنها�( :إن اكت�شاف ما ال يت�سنى اكت�شافه �سوى
للرواية هو العلة الوحيدة لوجود الرواية.
فالرواية التي ال تكت�شف جانبا من الوجود
بقي جمهوال �إىل الآن هي رواية ال �أخالقية.
�إن املعرفة هي الأخالق الوحيدة للرواية).6
((ح�ضور املتلقي))
يحذر (ول�سون) من �أن الأفكار وحدها ال
ت�صنع الرواية الناجحة ،فال بد من ح�ضور
متعة املتلقي لتكتمل دائ��رة الإب���داع املثلى،
باعتبار �أن���ه�( :إذا رجحت كفة الهواج�س
على املتعة ،ف�إنه ال ميلك احلق يف �أن يطالب
بجمهور بحجة �أنه فنان جاد �إذ ما �إن يفقد
�صفة امل�سامر اجليد ،حتى يفقد �صفة الفنان
اجلاد) .7وهذا الطرح نادرا ما يعاجله يف كتبه

مهمة الرواية اكت�شاف
الوجود الإن�ساين� ،أي التفكري
بالإمكانيات املتاحة ،والأ�شياء
التي ميكن �أن ت�صبح يوما ما
حقيقة بالفعل.

الأخرى ،وهنا تطرق �إليه ب�إيجاز �شديد.
•••
يفرت�ض (كونديرا) �أن القارئ ال يكت�شف
ك��ل م��ا تقوله ال��رواي��ة ،وال�سبب �أن( :كل
رواي��ة تقول للقارئ :الأ�شياء �أ�شد تعقيدا
مما تت�صور) .8ورمبا القارئ -غالبا -ال يريد
معرفة كل ما تريد �أن تقوله الرواية بالفعل
كيال يرهق نف�سه ،ويكتفي مبتابعة م�سرية
الأح���داث ،وحركة ال�شخ�صيات ،م�ستمتعا-
وح�سبه ه��ذا �إذا كانت ه��ذه رغبته� -أم��ا من
يعمل ج��اه��دا ل��ق��راءة م��ا ب�ين ال�سطور فهم
�أ�صحاب االخت�صا�ص من النقاد الذين ي�شتغلون
على الن�ص الأدبي بطريقة قد جتعله جمردا
من املتعة �أمام القارئ العادي� ،أما القارئ املهتم
فقد ي�شعر باملزيد من املتعة عندما يكت�شف

�أ�سرار الرواية التي بني يديه.
((الرواية والنهايات))
رغم املديح املفرط للرواية من قبل (ول�سون)
ف�إنه يجد �أن الرواية لن ت�ستمر يف الت�أثري على
امل�سرية الب�شرية �إىل ما ال نهاية .بل يبدو
عمرها ق�صريا م��ق��ارن��ة م��ع عمر احل�����ض��ارة،
وي��ح��دد �أه���م �أ���س��ب��اب االن��ح�����س��ار�( :أ�صبحت
ال��رواي��ة ذاتية �أك�ثر و�شخ�صية �أك�ثر فقدت
حركتها الوا�ضحة �إىل الأمام) .9مفرت�ضا �أن
الروائيني مل يعد لديهم القدرة على جتاوز
�أ�سالفهم الكبار ،بل حتى التجريبيون منهم-
�أمثال :برو�ست -جوي�س -بيكيت -مل ي�ضيفوا
�شيئا مهما يعتد به �إىل تاريخ الرواية .وهذا
يعني �أن��ه �إذا ا�ستمر احل��ال على هذا املنوال
فالرواية لن تقوم ب�أي دور للتطور الب�شري
مرة ثانية.
•••
لي�س احلديث عن نهاية الرواية باحلديث
النافل فـ(كونديرا) يتحدث �أي�ضا عن الأمر
نف�سه ،ولكن من وجهة نظر خمتلفة ،و�إن بد�أ
حديثه ك�سلفه� ،أي برتديد القول �إن كثريا من
الأدباء حتدثوا بهذا ال�ش�أن قبله( :لقد كانوا
ي��رون �أن ال��رواي��ة �سوف تختفي على طريق
التقدم ل�صالح م�ستقبل جديد جذريا ،ول�صالح
فن قد ال ي�شبه �إطالقا ما كان موجودا قبله.
ونتيجة ذلك �سوف يتم �إقبار الرواية با�سم
العدالة االجتماعية ،متاما مثلما �سوف يتم
�إقبار الب�ؤ�س والطبقات ال�سائدة والأمن��اط
العتيقة لل�سيارات والقبعات).
فـ(كونديرا) ال يربط تلك النهاية ب�إخفاق
الروائيني بالتجديد داخ��ل الرواية نف�سها،
بل بالظروف احلياتية املحيطة بالروائيني.
وحت��دي��دا عندما حتا�صرهم االيدولوجيا
ال�شمولية -كما يف االحتاد ال�سوفيتي ومع�سكر
�أوربا ال�شرقية �سابقا -وي�ؤكد �أن الرواية فن
ال�شك وااللتبا�س والن�سبية لهذا ال تعي�ش �إال
يف ف�ضاءات احلرية وتعدد الآراء .والرواية
م��ن ه��ذه ال��زاوي��ة ال مت���وت ،ول��ك��ن ميكن �أن
يتوقف تاريخها م�ؤقتا بتكرار من��اذج ثابتة
دون �إبداع حقيقي ،ولكنها تعود �إىل احلياة يف
حال توفرت الظروف املواتية من جديد.
 - 1كولن ول�سون (ف��ن ال��رواي��ة) ترجمة :د .حممد
دروي�ش -الدار العربية نا�شرون -بريوت -الطبعة الأوىل
� .2008ص.25
 - 2م�ي�لان ك��ون��دي��را (ف��ن ال��رواي��ة) ت��رج�م��ة :خالد
بلقا�سم -املركز الثقايف العربي -الدار البي�ضاء -الطبعة
الأوىل � .2017ص.52
 - 3كولن ول�سون -امل�صدر ال�سابق� .ص.91
 - 4ميالن كونديرا -امل�صدر ال�سابق� .ص.182
 - 5كولن ول�سون -امل�صدر ال�سابق� .ص.171
 - 6ميالن كونديرا -امل�صدر ال�سابق� .ص.14
 - 7كولن ول�سون -امل�صدر ال�سابق� .ص.257
 - 8ميالن كونديرا -امل�صدر ال�سابق� .ص.26
 - 9كولن ول�سون -امل�صدر ال�سابق� .ص.49
 - 10ميالن كونديرا -امل�صدر ال�سابق� .ص.21
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حلب المنت�صرة..
مهرجان الثقافة ...مهرجان الحياة
بدت حلب ...لنا هي حلب التي نعرفها.
حلب احلمدانية ،حلب القلعة ،حلب الزينة ،حلب النا�س
والطبيعة واجلمال والثقافة والفنون ،واملعارف الثقيلة!
بدت حلب مطر ًا نثيث ًا
يرحب بالنهارات ،وي�ؤن�س الليايل،
ومينح الهواء رهافة ولطف ًا ومد ًا رحيباً.
ب��دت حلب روح�� ًا حمت�شدة ب��الأ���ش��واق لأهلها وحمبيها
الذين ج��ا�ؤوا �إليها من جميع �أنحاء اجلغرافية ال�سورية
ليكونوا يف ح�ضرتها بعد �أن تز ّينت ب�أثواب الن�صر واجلمال
الوطني ،وبعد �أن نف�ضت عنها غبار احلرب ودفعته بعيداً،
وبعد �أن ا�ست�أ�صلت ال�شرور ،و�أطف�أت جمرة احلقد الكريه!
بدت حلب ناه�ضة ب�أمكنتها ،وزمانها ،زمان الن�صر،
بدت �أ ّم ًا للرجال الذين دحروا الظالميني وظلموتهم،
ودارة للعزة والن�صر والكربياء والكرامة وال�شرف.
بدت حلب يد ًا ندية،
ووجه ًا �ضاحك ًا ،وقامة عالية،
وح�ضور ًا ال ي�شبه ح�ضور املدن،
وعامل ًا ميوج بالأ�سرار واحلكايات والق�صائد.
�أدباء ،و�شعراء ،وباحثون،
و�أه��ل ر�أي وتعبري توافدوا �إىل حلب ،بدعوة من احتاد
ال��ك��تّ��اب ال��ع��رب ،ل��ك��ي ي�شعلوا ق��ن��ادي��ل ال��ث��ق��اف��ة ا حل��قّ��ة،
والإب���داع ا حل��قّ بعد �سنوات �سبع م ّ��ر ت على �أفاعيل �أهل
ا ل��ظ�لام والتخلف والتوح�ش ا ل��ذي��ن �أرادوا خ��راب حلب،
و�إخافة �أهلها ،وبرت ذراعها االقت�صادية ،وت�شويه وجهها
اجلمايل املزين بالثقافة ،والأدب والفنون.
طوال يومي الأح��د واالثنني  6/و /7كانون الثاين من
عام  2019ومبنا�سبة مرور ال�سنة الثانية النت�صار حلب
احت�شد �أهل ال�شعر ،والق�صة ،والدرا�سات النقدية يف مقر
فرع احتاد الكتّاب العرب ،بعد �أن قام احتاد الكتّـاب العرب
مبحو �آثار الأيدي ال�سود الهمجية التي حاولت تدمري املقر
وحرقه!
لقد احت�شد الأدب��اء والكتّاب يف مقر االحتاد يف مدينة
حلب بعد �أن ع ّمرته الأي���دي الوطنية م��رة �أخ��رى ط ّي ًا
ل�صفحة الإره���اب ،وراح���ت ل��ه��وات الإب���داع تغني ال�شعر
والق�صة النت�صار حلب ،ورجولة الرجال ،وب�سالة الأبطال،
وفرو�سية ال�شهداء واجل��رح��ى ،ورحنا الأم��ه��ات والآب��اء،
و�صرب النا�س و�صمودهم الأ�سطوري!
وق���د ك���ان يف م��ق��دم��ة امل��رح��ب�ين ب���الأدب���اء وال�����ش��ع��راء
والباحثني ال�ضيوف ،وعديدهم ن��اف على �ستني �شاعر ًا
وقا�ص ًا وباحث ًا  ،ن�صفهم من مدينة حلب ،وعرب اندماج كلي
رائع ما بني الأجيال الطالعة والأجيال الرائدة �صاحبة
التجارب الكبرية ،كان يف مقدمة املرحبني بال�ضيوف �أمني
فرع املدينة حلزب البعث العربي اال�شرتاكي الرفيق فا�ضل
النجار ،و�أمني فرع اجلامعة حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
�إبراهيم احلديد ،وحمافظ املدينة ح�سني دي��اب ،وح�شد
كبري من م�س�ؤويل املحافظة.
وق��د ب���د �أ [م��ه��رج��ان ال��ث��ق��اف��ة ..م��ه��رج��ان ا حل��ي��اة]
عند ال�ساعة احلادية ع�شرة من �صباح يوم 2019/1/6
بكلمة لرئي�س ف��رع احت��اد الكتاب العرب يف مدينة حلب
الدكتور �أحمد زياد حمبك ،التي ت�ضمنت الرتحيب ب�ضيوف
املهرجان ،مما ت�ضمنت احلديث عن حلب وما عانته خالل
�سنوات من �آث��ار ا حل��رب الكريهة ،وم��ا ق��ام به �أهلوها من
دفاع �أ�سطوري عنها ،وما عرفوا عليه من �صرب هائل يف ظل
ظروف �صعبة جداً.
ثم حتدث الأديب الكبري عبد الفتاح قلعجي با�سم �أدباء
حلب مرحب ًا بال�ضيوف ،ومتحدث ًا عن تاريخ حلب القدمي
واحلديث مع ًا ،و�أكّ��د �أن ع��ودة حلب �إىل حياة اال�ستقرار
والأمن والأمان تعني عودة اال�ستقرار والأمان �إىل �سورية

احلبيبة.
ثم �ألقى الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س ا حت��اد الكتّاب
ال��ع��رب ك��ل��م��ة امل��ه��رج��ان ،ف��رح��ب ب���الأدب���اء وال�����ش��ع��راء
والباحثني الذين لبوا دعوة احتاد الكتاب العرب فجا�ؤوا
من جميع �أرج��اء اجلغرافية ال�سورية ،من �أق�صاها �إىل
�أق�صاها ،كيما ي�شاركوا يف معاين انت�صار حلب على الإرهاب
لأن ما فعلته حلب من خالل رجالها واملدافعني عنها �أبناء
اجلي�ش العربي ال�سوري وحلفائهم كان معجزة يف الوطنية،
وال�����ص��م��ود ،والت�ضحية ،وال��ب��ط��ول��ة ،وال��ف��داء .وق��د كان
انت�صار حلب فا�صلة تاريخية ما بني احلق والباطل ،وما
بني الظلم والعدالة.
ث��م �أل��ق��ى �أم�ي�ن ف��رع ح��زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي اال���ش�تراك��ي
يف املدينة الرفيق فا�ضل النجار كلمة با�سم �أه��ل حلب،
ف�شكر فيها الأدب��اء احل�ضور على قدومهم الوطني الرائع
للم�شاركة يف معاين انت�صارات حلب ،ور �أى �أن��ه��م ه��م من
�سيكتبون بطوالت �أبناء اجلي�ش العربي ال�سوري وحلفائهم
ال��ذي��ن ا���س��ت��ع��ادوا ح��ل��ب ،وغ�ير ه��ا م��ن ال��ب��ق��اع اجلغرافية
ال�سورية� ،إىل ال�سيادة ال�سورية.
بعد الكلمات الوطنية ،بد �أت فعاليات الثقافة والأدب.
اليوم ا لأول الثقايف /ا لأدبي
بد �أت الأن�شطة الثقافية والأدبية ملهرجان الثقافة..
واحل��ي��اة بال�شعر ،وق��د ت��ر�أ���س اجلل�سة ال�شعرية الأوىل
الدكتور جابر �سلمان ع�ضو املكتب التنفيذي ،و�شارك فيها
ال�شعراء:
حممد ح��دي��ف��ي ،وب��دي��ع ���ص��ق��ور ،وحم��ي��ى ال��دي��ن حممد،
وع�����ص��ام ���ش��ر���ش��ح��اين ،وه��ي�لان��ة ع��ط��ااهلل ،وحم��م��د ب�شري
دحدوح.
ثم كانت اجلل�سة الق�ص�صية الأوىل التي تر �أ�سها الدكتور
�أحمد زياد حمبك ،و�شارك فيها ا لأدباء :حممد �أبو معتوق،
وبيانكا ما�ضية ،ويا�سمني دروي�ش.
وبانتهاء هاتني اجلل�ستني ال�شعرية والق�ص�صية اختتمت
�أن�شطة ال�صباح والظهرية.
ويف �أن�شطة امل�ساء ،عقدت جل�ستان لل�شعر ،كانت اجلل�سة
الأوىل ب��رئ��ا���س��ة ال�����ش��اع��ر حم��م��د ح��دي��ف��ي ع�ضو املكتب
التنفيذي لالحتاد ،و�شارك فيها ال�شعراء:
�إبراهيم عبا�س يا�سني ،وحممود علي ال�سعيد ،ود .نزار

بني املرجة ،ود� .أن�س بديوي ،ومزعل املزعل ،وعبد اجلواد
ال�صالح ،و�سعيد رجو.
وعقدت اجلل�سة ال�شعرية الثانية برئا�سة الأديب حممد
جمعة حمادة ،ع�ضو املكتب الفرعي لالحتاد مبدينة حلب،
و�شارك فيها ال�شعراء:
د .جابر �سلمان ،وعبا�س حريوقة ،ومعاوية كوجان.
اليوم الثاين الثقايف /الأدبي
�أقيمت يف �صباح هذا اليوم  2019/1/7ن��دوة فكرية
حت��ت ع��ن��وان /دور حلب ا ل��ر ي��ادي يف النه�ضة الأدب��ي��ة
العربية احلديثة ،وقد تر�أ�س اجلل�سة الدكتور علي دياب
ع�ضو املكتب التنفيذي لالحتاد ،و�شارك فيها الباحثون:
ا لأر ق���م الزعبي ،ود� .أك��رم ال�شلي ،ون��ذي��ر جعفر ،وعبد
الفتاح قلعجي ،وغ�سان كال�س ،وحممد العبداهلل.
حتدث ا لأ�ستاذ ا لأر ق��م الزعبي ع�ضو املكتب التنفيذي
لالحتاد عن فنون حلب التي ما كان لها �أن تتطور ويذيع
�صيتها �إال ب�سبب الرغد االقت�صادي ،واللحمة االجتماعية،
وحب الأدب والثقافة والفنون ،ووجود �أ�صحاب املواهب.
و حت��دث الدكتور �أ ك��رم ال�شلي عن حلب يف زم��ن الدولة
احلمدانية و م��ا عرفته من ع��زة ومكانة عالية يف الأدب
والثقافة والفنون.
وحت��دث الناقد نذير جعفر ع��ن ري���ادة حلب يف جمال
الرواية العربية ،فذكر م�ؤلفات �أدباء حلب الكبار الذين
�أ�س�سوا لفن ا ل��روا ي��ة يف �سورية وال��ب�لاد العربية يف �آن،
�أمثال فران�سي�س مرا�ش وروايته /غابة احلق ،/ود� .شكيب
اجلابري وروايته (نهم) وغريهما كثري .وحت��دث الأدي��ب
عبد الفتاح قلعجي ع��ن عالمة حلب الكبري خ�ير الدين
الأ�سدي ومو�سوعته الثقافية املقارنة ،و�شعره يف ديوان /
�أ غ��اين القبة /واملعاجم التي �ألفها تتبع ًا لبع�ض الكلمات
التي �سرد من خاللها تاريخ وعادات وتقاليد حلب.
ثم حتدث ا لأد ي��ب غ�سان كال�س عن العالقة بني �سامي
الكيايل وجملته ذائعة ال�صيت /احلديث /وما ن�شر فيها،
وكيف لعبت دور ًا ريادي ًا مهم ًا يف تاريخ ال�صحافة العربية
من جهة ،ويف تاريخ الأدب وا�ستقطاب ا لأ�سماء الكبرية من
جهة �أخرى.
ث��م حت���دث ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��ب��داهلل ع��ن ال��ب��اح��ث��ة
املجمعية امل��ع��رو ف��ة �سكينة ال�شهابي ،وم��ا ق��ام��ت ب��ه من
درا�سات ،وحتقيق لأهم الكتب الرتاثية ،ومنها تاريخ ابن
ع�ساكر.
يف الفرتة الثانية من �صباح يوم ( )2019/1/7عقدت
جل�سة �شعرية برئا�سة ا لأد ي���ب �أ���س��ام��ة مرع�شلي ع�ضو
املكتب الإداري لفرع االحتاد بحلب ،و�شارك فيها ال�شعراء:
م��ن�ير خ��ل��ف ،وروال ع��ب��د ا حل��م��ي��د ،وان��ت�����ص��ار �سليمان،
و�سليمان ال�سلمان ،وحممد حجازي.
ويف فرتة الظهرية ،عقدت جل�سة ثانية للق�صة الق�صرية،
�شارك فيها ا لأدباء :غ�سان كامل ونو�س .وفي�صل خرت�ش،
ومريفت علي ،و�أمية العبيد.
ويف الفرتة امل�سائية ،عقدت جل�سة �أخرى لل�شعر ،تر �أ�سها
الدكتور �صالح الدين يون�س ،و�شارك فيها ال�شعراء� :سمري
املطرود ،و�صالح �سلمان ،و �إبراهيم ك�سار ،وجالل ق�ضيماتي.
كما عقدت جل�سة للق�صة الق�صرية تر �أ�سها الدكتور
�أحمد زياد حمبك رئي�س فرع احتاد الكتاب العرب يف حلب،
و�شارك فيها :كامل م�سقاين ،والدكتور وليد ال�سباعي.
برقية لل�سيد رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية
و ق��د اختتمت فعاليات /مهرجان الثقافة ..مهرجان
ا حل��ي��اة /يف مدينة حلب بالربقية التي وجهها الأدب��اء
واملثقفون وال�شعراء والباحثون �إىل مقام ال�سيد رئي�س
اجلمهورية العربية ال�سورية الدكتور ب�شار الأ�سد.

نشاطات
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من بع�ض وقائع
«مهرجان الثقافة ..مهرجان الحياة» في حلب

الدكتور ن�ضال ال�صالح وحمافظ حلب

د .جابر �سلمان

�أ .حممد حديفي

د .علي دياب والأ�ستاذ الأرقم الزعبي

يف الوداع

�أ�سامة مرغ�شلي

منري خلف

من جمهور الأن�شطة

�صالح �سلمان

حممد �أبو معتوق

د� .صالح يون�س

بيانكا ما�ضية

د .ن�ضال ال�صالح

انت�صار �سليمان

حميي الدين حممد

د� .أكرم ال�شلي
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االفتتاح

االفتتاح

يف اال�ستقبال

عبد الفتاح قلعه جي

يف اال�ستقبال

د� .أحمد زياد حمبك

احل�ضور الكرام

يف اال�ستقبال

�سليمان ال�سلمان

ع�صام تر�شحاين

عبا�س حريوقة

�أ .بديع �صقور

د .علي دياب و�أ .نذير جعفر

حممد جابري

هيالنة عطا اهلل

روال عبد احلميد

حممد ب�شري دحدوح

قصة

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1622" :الأحد2019/1/13م  7-جمادى الأول 1440هـ

في �سفر الموت

• نرج�س عمران

يف �سفر املوت
ركنٌ �صغري
ب�شئ من نور النافذة املطلة
��ر
ف
أو
ل
ا
حظه
كان
ٍ
عليه
حتت ال�سلم احلجري امل���ؤدي��ة �إىل �سطح منزل
بجوار ال�شارع
انتهى مب�شوارها املطاف.
�أر�ضه ال�صلبة احت�ضنتْ �ساقي �أم �أ�سعد التي
�سقطتْ من ج�سدها عنوة ً .
حاولت قدر امل�ستطاع �أن تفر�ض �سيطرتها عليهما ،لكن
�صوت
عب ًثا فعلتْ مل ت�ستطع �أن ت�صرخ وجعها ب�أعلى من
ٍ
هام�س خرج من ثغرها رغ ًما عنها كي ال توقظ ر�ضيعتها
اخلالدة لنو ٍم عميق يف ح�ضنها .
منذ مدة وهي غافية بعد �أن �أنهكها البكاء من �شدة
ال�صقيع واجلوع وال�ضجيج و قلقلة امل�سري.
�أمي ...
�صرخ هادي ابن اخلام�سة مرعوب ًا على �أمه بيده مي�سك
منذ ب��داي��ة الطريق قطقة قما�ش متهدلة م��ن ثوبها
مازالت عالقة به مل تنف�صل بعد.
وبيده الأخ��رى مي�سك ف��ردة حذائه ال��ذي �أك��ل جوع
ونهم امل�سافة نعله.
ُالطريق ُ
وما كان هادي ليرتكه �أبدا.
�آثر حمله بيده و�ضمه �إىل ح�ضنه لرمبا غاب عنه �أنه
حذا�ؤه ولي�س دميته ،وارتداء الأخرى بقدمه حتى بدا
قدمه العاري �أكرث ً
و�سخا و�أكرب حج ًما من نظريه.
ال تخف بني تعال معي
�أجابته �أمه.
ما كانت �أم �أ�سعد لت�ستطيع م�ساعدة ركبتيها بلم�سة
حنان ٍ حتى ،بل كلفتهما عبئ ًاجديد ًا.
هي م�ضطرة الآن للزحف �إىل احلائط املقابل طم ًعا
ببع�ض الدفء لولديها من املدف�أة التي تنفث دخانها يف
�أعاله.
زحفت على ركبتيها اللتني خطتا �أثرا �أحمر خلفها من
نزيف ارتطامها بالأر�ض القا�سية.
هذه الأمتار القليلة التي تف�صلها عن اجلدار بالن�سبة
لأم �أ�سعد تعادل الأم��ي��ال التي قطعتها هرب ًا من حرب
�ضربت �أطنابها يف بالدها وحطت �أوزارها فيها.
زوجها �أبو �أ�سعد مات �أم��ام عينها عندما �سقط عليه
جدار املنزل حلظة انفجار لعني .
و�سيق ابنها �أ�سعد ابن اخلم�سة ع�شر عامًا �إىل حيث ال
ِ
تدري �أين بعد �أن قيده غرباء ولثموه وكبلوا يديه خلف

الذيول
•ق�صة فيتايل بيانكي

ظهره .
هامت على وجهها يف ط��ول ال��ب�لاد وعر�ضها قا�صدة
النجاة بطفليها
و�ساعدها القدر ب�أن �أغفل عنها عيون الغدر
م�شتْ وم�شتْ وم�شت
ً
تاركة حربًا و�أه ًال وبلد ًا
ً
قاطعة � ً
أر�ضا وحدو ًدا
و�أين هي الآن؟؟
�إنها ح ًقا ال تعلم
�أ�سندت ظهرها الذي التوى الإ قلي ًال
على احلائط خلفها.
و�أجل�ستْ �صغريها هادي على قدميها
ه��ادي ال��ذي �أخ��ذ يبكي ب�صمت دون �صوت وهو مي�سح
ً
بقطعة من �سروالها املمزق.
الدم عن قدمي �أمه
�ضمت �أم �أ�سعد ابنتها �إىل ح�ضنها �أكرث ف�أكرث
وهي تغني لها كما اعتادت �أن تفعل رغم �أن �صغريتها
ُّ
تغط يف نوم عميق وراحت تربت لها بيدها
ت�ضمها �أكرث �إىل ح�ضنها وتل�صق وجهها بوجه ال�صغرية
تريد �أن تعطيها �أنفا�سها الدافئة كي تقتل �صقيع ًا �سكن
يف ج�سدها .
�أم �أ�سعد رغم املالب�س البالية حت�س بج�سدال�صغرية
قطعة من اجلليد يف ح�ضنها
�أخذت تزيد من �ضمها وربتاتها تزداد عن ًفا بالتدريج .
هادي الذي �أخذ يراقب �أمه عن كثب وباهتمام �أكرث
يدفعه للتحديق بها �أعمق ،بدا يبكي ولكن ب�صوت مرتفع
الآن خوف ًا وا�ستغراب ًا.
�أخذت ربتات الأم �شكلاً عنيف ًا
هي الآن تلطمها لطم ًا موج ًعا
بكاء خوف ًا من �أمه
انفجر
هذا ما �أخاف هادي الذي
ً
وعليها وعلى �أخته الر�ضيعة ال�صغرية .خوفه هذا هو ما
دفعه لل�صراخ قائ ًال:
�أمي �أمي �أرجوك
�أنت توجعني �أختي قد توقظيها
�أمي ي ي ي
ُ
ورباطة ج�أ�ش
كربياء �صرب
يقتلها
بحرقة
أمه
�أجابته �
ٍ
ُ
.
ال يا بني
ال ْ
تخف
امليت
ال ي�ستيقظ �أبد ًا
امليت ال يتوجع

كانت جدتي على حق..

• �أدهم �سراي الدين

كانت جدتي تعتقد �أن الذين ت�شاهدهم على �شا�شة التلفاز يرونها كما تراهم ،ي�سمعون كالمها كما هي ت�سمع
�أحاديثهم وق�ص�صهم .لذلك واظبت �أن ترتدي �أف�ضل ما عندها من مالب�س وغطاء للر�أ�س �أبي�ض �سميك و�أن جتل�س
قبالة التلفاز م�شدودة الظهر دون ا�سرتخاء و ك�أنها �أمام �ضيف حقيقي يزور بيتنا.
يا جدتي انهم ال يروننا /مرات عديدة حاولت �أن �أقنعها �أن اال�شخا�ص يف التلفاز ال ي�ستطيعون �سماع حديثنا �أو
حتى انتقادنا على طريقة جلو�سنا �أو ملب�سنا  .ثم �أردفت /ب�إمكانك �أن ت�سرتخي عند م�شاهدة التلفاز ،فالأ�شخا�ص
الذين بداخله غري موجودين يف بيتنا بل يف مكان بعيد ورمبا �أبعد مما نحن نت�صور.
هي نظرت �إيل بوجه با�سم وديع ممزوج بنظرة فيها ريبة و توج�س .ونب�ست� :إنهم قريبون جدا .ال �شك انهم
يروننا و ي�سمعوننا �/.أه  ..كم كانت روحها مت�ساحمة  ،و ت�صرفاتها على غاية من الب�ساطة وهي جال�سة يف ركنها �أمام
التلفاز عاقدة يديها على حجرها جزعة متتم �صلواتها و�أدعيتها .
رمبا كانت تعتقد انني امازحها � ،أما �أنا ،ففي داخلي كنت �أ�شفق عليها ،و�أنا �أتلم�س تلك الهوة العميقة بني االجيال
ك�أمنا واد عميق يف�صل بيننا ،وك�أننا يف عاملني خمتلفني ،و�أحيانا �أ�ضحك من �سذاجتها و �أت�صرف ك�أنني �أنا من اخرتع
التلفاز و �أعرف كل �شيء عن تفا�صيله .
•••
 ..و م�ضت االيام ،و تتالت ال�سنون ..
وها �أنا ذا �أنظر �إىل تلك ال�شا�شة امل�سطحة الذكية اللعينة و�أتوج�س منها
رمبا �إنها تراقبني ؟�./صار �شكي يكرب يف داخلي ك�ضجيج �أ�سراب النحل ،خا�صةبعد �أن فتك يف ملفاتي فريو�س لعني .
رمبا ت�سجل �أحاديثي و تلحظ �إمياءاتي ؟  /وبد�أت روحي تعلن عدم الوثوق والريبة بها و�صرت �أحذرها و�أرقب
كلماتي وحتركاتي يف ح�ضورها.كانت ثقتي تتال�شى رويدا رويدا بتلك ال�شا�شة امل�سطحة وال �أدري كيف و�أنا يف
تخبطي� ،أحاول ا�ستعادة ما بقي من ملفات و�صور منها ،وقعت عيني على �صورة قدمية باالبي�ض والأ�سود جلدتي،
تراك�ض املا�ضي نحو ذاكرتي وحنَ �إىل ذلك الزمن ال�ضائع قبل �أن تنتقل �إىل مرفئها االخري بعد �أن توفاها اهلل و
فكرت  :لقد كانت على حق.

طارت الذبابة نحو الإن�سان و قالت :
 �أن����ت ���ص��اح��ب احل���ي���وان���ات ك��ل��ه��ا .ت�ستطيع �أن تفعل كل �شيء ا�صنع يل
ذي ًال.
فقال الإن�سان :
 و ما حاجتك للذيل ؟ ما حاجتي للذيل ؟– قالت الذبابة– و ما لزوم الذيل لبقية احليوانات ؟–
�إنه للزينة .
 �أنا ال �أعرف حيوانات حت�سب ذيلها زينةلها  .و ها �أنت تعي�شني عي�شة جيدة من دون
ذيل .
غ�ضبت الذبابة و راحت تزعجه و ت�ضجره
 :حتط مرة على طبق املربى ،و مرة تطري �إىل
�أنفه � ،أو تطن من �أذن �إىل �أخ��رى .م ّ��ل منها
حتى فقد �صربه .
فقال لها الإن�سان :
 ح�سنٌ  ،ط�يري �أيتها الذبابة �إىل حيثت�شائني� ،إىل ال��غ��اب��ة �أو �إىل النهر �أو �إىل
احلقول � .إذا ما وج��دت يف �أيّ منها حيوان ًا
واحد ًا ذيله معلق للزينة  ،خذيه لنف�سك � ،أنا
�أ�سمح بذلك .
فرحت الذبابة و طارت من النافذة .
ج��ال��ت يف ف�ضاء احلديقة و ر�أت ب�� ّزاق��ة
ت��زح��ف ف��وق �أح��د الأوراق .ت��ط�ير الذبابة
نحوها و تقرتب منها و ت�صيح :
 �أعطني �أيتها الب ّزاقة ذيلك فهو للزينة . مالك � ،أيتها الذبابة – تقول الب ّزاقة –لي�س لدي ذيل � ،إنه بطني و �أح�شائي �أ�ضغطها
و �أمدها  ،بهذه الطريقة �أزحف  .بطني – هو
�أرجلي.
ر�أت الذبابة �أنها �أخط�أت  ،فتابعت طريانها
 .و���ص��ل��ت �إىل ال��ن��ه��ر  .و يف ال��ن��ه��ر �سمكة و
�سرطان  .لكل منهما ذيل .
قالت الذبابة لل�سمكة :
�أعطني ذيلك  ،هو لديك للزينة .
�أبد ًا ،هو لي�س للزينة � -أجابتها ال�سمكة –
ذيلي هو مقودي �أال ترين � :أريد �أن �أجته نحو
اليمني  ،ف�أحول ذيلي نحو اليمني  ،و �إذا ما
توجهت نحو الي�سار � ،أح ّول ذيلي �إىل الي�سار .
ال ميكنني �أن �أعطيك ذيلي.
فتوجهت الذبابة نحو ال�سرطان :
�أعطني ذيلك �أيها ال�سرطان !
ال �أ�ستطيع � -أجابها ال�سرطان � -أرجلي
�ضعيفة  ،دقيقة  ،ال ميكنني �أن �أزح��ف بها
� ،أم��ا ذيلي فعري�ض و متني  ،به �أ�صفع امل��اء ،
و هكذا يقذفني � “ .شلوب – �شلوب “ و بذا
�أ�سبح كيفما �أريد  .ذيلي بالن�سبة �إيل مبثابة
امل��ج��ذاف .تابعت الذبابة طريانها  .و�صلت
�إىل الغابة  ،ف���ر�أت ن��ق��ار خ�شب يحط فوق
غ�صن من الأغ�صان  .فتوجهت بكالمها �إليه :
�أعطني ذيلك يا نقار اخل�شب  ،فهو للزينة
فح�سب.
ك��م �أن���ت غ��ري��ب��ة الأط����وار ! – ق��ال نقار
اخل�شب  -كيف �س�أثقب الأ���ش��ج��ار ؟ و كيف
�س�أبحث عن غذائي  ،و �أبني ع�ش ًا لفراخي ؟
قالت الذبابة :
 تفعل هذا مبنقارك . باملنقار – باملنقار – يجيبها نقار اخل�شب– �أن��ا ال ميكنني اال�ستغناء عن ذيلي  .هيا
انظري كيف �أثقب ال�شجر.
تث ّبت ن��ق��ار اخل�شب يف اللحاء ع�بر ذيله
القا�سي  ،و متايل بج�سمه كله  ،و ما �أن دقّ
الغ�صن مبنقاره حتى تطايرت نرثات اخل�شب .
ر�أت ال��ذب��اب��ة �أن ال��ذي��ل ي��رك��ب يف مكانه
جيد ًا حني يثقب نقار اخل�شب و يُعدّ �سند ًا له
فع ًال  .فتابعت طريانها .
ر�أت �أيلة بني “اجلفنات” مع �أيائلها ال�صغار
 ،ذات ذيل �صغري �أبي�ض موبر (يغطيه الوبر) ،
فطنّت قائلة :
 �أعطني ذيلك �أيتها الأيلة !ُذعرت الأيلة :
 -مالك  ،مالك ؟  -تقول الأي��ل��ة – م��اذا
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• ترجمة �أحمد نا�صر
تقولني ؟ �إذا م��ا �أعطيتك ذي��ل��ي � ،سي�ضيع
�صغاري .
 و ما حاجة �صغارك لذيلك ؟ ُ -ده�شتالذبابة .
 كيف ال  -تقول الأيلة – يطاردنا الذئب ،فاندفع نحو الغابة لأختبئ  ،و ورائي �صغاري
 .لكنني ل��ن �أك���ون مرئية لهم ب�ين الأ�شجار
 ،ف���أل��وح لهم بذيلي الأبي�ض كاملنديل متام ًا
ك�أنني �أقول  :ارك�ضوا �إىل هنا ! يرون �أمامهم
ذيلي الأبي�ض يلمع  ،فيجرون ورائي  .و هكذا
نهرب جميع ًا من الذئب .
م���اذا ب��و���س��ع ال��ذب��اب��ة �أن تفعل  .تابعت
طريانها .
طارت �إىل �أن ر�أت ثعلب ًا � .إيه � ،أي ذيل لديه
! �سميك و �أمغر ( بني مائل للحمرة )  ،جميل
 ،جميل !
ففكرت الذبابة “ �سيكون هذا الذيل من
ن�صيبي! “
طارت نحو الثعلب و �صرخت :
 �أعطني الذيل! مالك � ،أيتها الذبابة ! – يجيبها الثعلب– بدون هذا الذيل �أهلك  .تطاردين الكالب
 .و من دونه مي�سكون بي ب�سهولة  ،ف�أخدعهم
به .
 كيف ميكنك �أن تخدعهم بذيلك – ت�س�ألهالذبابة .
 ما �إن تو�شك الكالب على الإم�ساك بيحتى �أد ّور ذيلي � .أدوره نحو اليمني و �أم�ضي
�أنا نحو الي�سار .
ت���رى ال��ك�لاب ذي��ل��ي ي�����ش�ير �إىل ال��ي��م�ين ،
ف��ي��ن��دف��ع��ون ن��ح��و ال��ي��م�ين  ،و ح��ت��ى ي��درك��وا
خطيئتهم �أكون قد ابتعدت عنهم .
تدرك الذبابة �أن الذيول كلها ذات غاية ،
و ما من ذيل فائ�ض  ،ال يف الغابة و ال يف النهر
 .مل تعد بو�سعها �أن تفعل �شيئ ًا  ،فطارت �إىل
بيتها  .و راحت تفكر :
“ �س�أم�ضي �إىل الإن�����س��ان � ،س�أدفعه �إىل
ال�ضجر حتى ي�صنع يل ذي ًال “ .
كان الإن�سان يجل�س قرب النافذة  ،يتطلع
نحو فناء الدار .
حطت الذبابة على �أنفه  ،ف�ضرب نف�سه
على �أن��ف��ه  .انتقلت ال��ذب��اب��ة �إىل جبينه ،
ف�ضرب الإن�سان جبينه  .فعادت الذبابة �إىل
�أنفه .
 دعيني و �ش�أين �أيتها الذبابة ! – قال لهاالإن�سان متو�س ًال.
 ل��ن �أك��ف عنك – طنت الذبابة – مل��اذا�سخرت مني � .أر�سلتني لأبحث عن ذيول زائدة
؟ قد �س�ألت احليوانات كلها  -ذيولها جميع ًا
ذات �ش�أن و غاية .
اقتنع الإن�سان �أن ال خال�ص و ال منا�ص من
الذبابة  .و ف ّكر  “ :يا لها من م�ضجرة ! “و
قال :
 �أيتها الذبابة  ،يا ذبابة  ،انظري �إىلهذه البقرة يف فناء الدار .
ا�س�أليها  ،ما حاجتها للذيل ؟!
 ح�سنٌ – قالت الذبابة – �س�أ�س�أل البقرة�أي�ض ًا ،و �إذا مل تعطني البقرة ذيلها � ،س�أهلكك.
ط��ارت الذبابة من النافذة  .حطت على
ظهر البقرة و راحت تطن و تت�ساءل :
 �أيتها البقرة ما الفائدة من ذيلك� ،أيتهاالبقرة ما الفائدة من ذيلك؟
�صمتت ال��ب��ق��رة و �صمتت  ،لكنها �أخ�ي�ر ًا
�ساطت ظهرها بذيلها  .و �صفعت الذبابة .
�سقطت ال��ذب��اب��ة ع��ل��ى الأر�����ض  .ف��ارق��ت
احلياة رافعة �أرجلها عالي ًا  .و قال الإن�سان
من النافذة :
 هذا ما ت�ستحقينه � ،أيتها الذبابة  ،التلحي على النا�س  ،ال تلحي على احليوانات .
فيملون منك.
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عا�شقان

• ريا�ض طربة

ها نحن ع�صفوران
على ع�شب الوقت
ننزع تاج �إقحوانة
فرت من بني �أنامل العا�شقني
نعد �أوراقها البي�ضاء
يف خفر
�أقحوانة عذراء
ما م�سها قبلنا
املتعبون
جتاوزوها
فظلت
يف م�ساكب احلنني
عرافة تقر�أ م�ستقبل البائ�سني ...
--2
ن�س�ألها عن احلب
تت�ضاحك �أوراقها
ون�ضحك مثل طفلني معا
ومن�ضي مثل كل املتعبني ...
--3
هانحن
كفلقتي رمانة ا�ستبد بها �شوق و�أنني
�أنت وقلبي
وهذا اللهيب
حروف على ق�صيدة
�أتعبتها الفكر..
--4
ها نحن فوق �أهداب اخلمائل
�سعفتا نخيل
يف مهب الريح
�أغنيتان
من هديل �أو مطر
..
--5
من قال �إن حياتنا
جميلة من دون ع�شق
�أو �سفر ؟

رثاء ع�شق الما�ضي
• جميب ال�سو�سي

يا �شفاهي ِ�ضل ٌ
وتلوب
ّيلة..
ُ
وتذوب
هي جتني ثمارها
ُ
َح َل َف النهدُ وهو يبكي حزين ًا
نتوب؟
قد �ضلْلنا مع ًا ،فكيف ُ
ُ
اللقاءات �أبرقتْ �شاكياتٍ
ذنب �إ ْذ باركتْهُ
الذنوب؟
ُ
� ُّأي ٍ
واخلطوط احلمراء �ساعدي وهو
اللهيب
خ�صرها وال�شهود
يطوى
ُ
َ
ُ
اللهاث �أن ك�ؤو�س ًا
كان يدري
وتطيب
من مزايا ُه متتلي
ُ
 ..ال تل ْمنا ،فالأر�ض نهر ُ�سكارى
ن�ستجيب
وكالنا مل ْوجهِ
ُ
ال�شباب ولىّ
فما�ض
وه ِج
َب ْرقُ ْ
ٍ
ِ
الوجيب!!
قد كت ْبنا عليه :مات
ُ
لي�س تبكي ،يف الذكرياتِ  ،معانٍ
ُ
القلوب
الباكيات تلك
�إِنمّ ا
ُ

الأقدار تختبئ في الزوايا
•عفيف ما�ضي
ال�شعر نواة الفكر ال غالفه
ماذا �أفعل عندما
توارى
خبز احلروف ال ُي�شبع
قافيتي؟!
وال�شعر يغادر
منارة ال�شيطان
تارك ًا خلفه
�صوجلان ًا
قلب
بال ٍ
حب
بال ٍ
يدفن ر�أ�سه
يف
هزمية الرمل
منتحب ًا
عندها �أدرك
�أن �إله ًا
كان يحمينا
عد �أيها
ال�شعر
ر�سو ًال
يريحنا
من �أ�شباه ال�شعراء
�أيكة التعب
يف الذاكرة املح�شوة
ب�أيكة التعب
يف يوم ال لون
له
يع�ضني اجلوع
من رغيفي
ويتوارى
حتت و�شاح جوعي
حلم ًا يراودين
من مينعني عندها
من حلظة انف�صام
أتقم�ص فيها املوج
�
ُ
بطالً
يغادر خجل حيائي
ويهجم على الياب�سة
لي�أخذ ث�أره
هل يفعلها؟!
�أم متنعه
عرو�س املاء
اخرتاق
من
ٍ
�سيادتها
بال جواز �سفر!!
غياب الروح
عندما يهجر املطر
قبلته ال�سماء
وت�ضيع �سطوة الرعد
�سحب
يف
ٍ
ال تروي ظم�أ ال�شجر
من �سريوي
تنهيد البنف�سج
ورع�شة الزهر
وهدهدة الأقحوان!!
ال تغادرنا �أيها املطر
ونحن نزوجك
عذراء الربق

بكر ًا
تن�ضح الدموع
من عينيها فرح ًا
يروينا كلنا
نب�ش القبور
عندما يغت�صب ال�شوك
�أمرية الورد
عذراء الرباري
ين�شب �أظفاره بها
تنجب اليا�سمينة
ً
زنبقة
تن�صب ال�شوك
�أمري ًا
على حقول ال�سو�سن
بعد �أن كان عبد ًا
تلفه �سواد الأيام!!
ا�ستغراب
يف �صمت الذاكرة
النائم على �صدري
�أيام ال ت�أتي
يوقظني قلبي
على �صوت خوائي
القادم من حقل
الندى
يغ�سل بدمعه
نف�س ال�صباح
فتبد�أ خطواتي
بني املرافئ
امل�شبعة
بذرات غبار حطام
تظهر مالمح
وجو ٍه
ال مالمح لها
تغو�ص يف الفراغ
ال�صعب

• بادر �سيف

رحلة في غ�سق ال�ضفاف

لن �أ�صبغ الأر�ض بعد الآن بق�شرة املدى
لن �أل ّون الأوجاع بال�صدى
اخلريف حلم عابر فوق رياح الو�صف
والندى
لن �أ�سري على فتوحات الليل والأذى
لن �أروح بعد الآن للأموات وفق
درب واحد
لن و ال �أ�سكب الأنني على �صينية اجلوى
و فوق ريح مت�سح الأ�صوات
الثلوج و الهواء
�أمدح الدموع و الدماء
�أن�سج من املدد الثقيل خال�صة الأوراق
وال�شذى
�أيتها الأ�سماء
الأ�سماء العابرة لفلزة الر�صا�ص
الرحيل يف الندى
�سوف �أرحل يف دورة الأكوان
و الأفالك
يف جرح فجر يلهث خلف �ضياع ماكر
مبحوح يل�سع البتلة
يرجم �شامات ال�شر�شف املن�سي
يحاول العبور من �ضفة ل�ضفة
للمنتهى
�...أمر �إىل د�شم الأنداء و الأ�صوات العابرة
للأحلان املوجزة
�أ�سوي مليالد الي�أ�س �أغاين �أمزجها
بوحدة الدروب
وال�سحاب و القطا
وعند منعطف ال�سحر
مواجع الإقدام
ا�صهر الإنباء ،جتيبني الن�ساء
�أجمع �أوهامي املك�سورة
يف �صوري اجلميلة
�ألح على ال�سحاب العابر من النوافذ
امله�شمة
�أ�سرتيح قليال قرب م�سام القلب
دع الود يبت�سم قليال
قبل �أن تر�سل �أفراحك املوهومة
تتدىل �ساعة الزمان الآ�سن
تلهو الرياح مبرافئ الوداع
�أجمع �آنئذ الإزهار و الأمطار و الغناء
ال ترتكيني وحدي �أيتها البالبل
ال�شادية املغنية
ف�أنا �أ�صابع مك�سورة جريحة
عيون دامعة

من �شظف يف الده�شة
ب�سمة الف�صول ،تيه الروح يف م�صابيح
الوجد و الظالم
�أيتها احلياة العبور �إىل برزخ التمني
كم ي�سعدين اللقاء
حني مير الزبد امل�شو�ش للغابة احلزينة
كم يتعبني النداء
---قلت لن ا�صبغ �صدح الأفراح بي�سرة يف املاء
لن �أجيب الوقت
لن �أع�شق �صهيل املوج بعد الآن
ال غناء
لن �أ�صبغ �أظافر الغابة امل�سحورة باملا�س
ك�سلّة عابرة لنهر الوقت
�أ�سلم على امل�سارب احلزينة
�أحرق رايات الع�شق
�أدخل ما �أحب يف �صناجة النخيل والرتع
مثل ماء �ساحب لعيون التني
وقلق يف ظالل املوج
امل�ضئ لقبل ال�ضياع
�أر�سم الأ�شعار والوداع
�أ�ضئ ممرات الكون
�أق ّبل ال�سنابل املحرتقة
�أعطر ال�سماع
و�أنا املكمن املعجون بده�شة الثواين
خل�سة ال�ضيق واملعاين
�آالم النب�ض
�أنا الرحابة ت�ضارع ع�شبة الثلوب
الت�أمل املن�سوج على �صخرة زرقاء
يخ�صه الزمن احلزين بذكريات
نقحها مطر ال�شتاء
�أنا الآفاق املفتوحة لبي�ضة القلوب
�صحراء عجاجها نوافذ غزارة الرمل املو�شى
مب�آذن ال�سحاب
الأهلة بالدفء و العتاب
�أنا العابر لغرف الوقت
الأ�سماء و الرتاب
الروح الظافرة بثوب الع�شق
ح�صى اخللجان
رياح تك�شف �شبة ال�صبايا
و�أنا نزعة الهيام و املنايا
قربي وردة عاهرة وم�سبح مرايا

حقول ثلج
ممتدة على ب�ساط
عمر حمرتق
ٍ
�أنا �أمزح ..ال ت�صدقوين
�إن ر�أيت ميامة

•زياد ال�سودة

قلوب حائرة

الع�شق
وهي تغوي الع�صافري
وتخلف وعدها
�س�أخربها
�أن تروح وجتيء
على ج�سدي
لتمرغني بوحل �شبقها
حلم ًا
يلتهي يف �أول
مر�آة ال�صباح
عندها
�س�أريكم كيف تكون
فحولتي

فوق الو�سائد
نادمتني..
وارتدت
�سر اخلفايا املرتفات
وعلى �شذاها ...من �شذاها
�أورق العبق ال�شهي
فا�ستدارت ..وارتدتني حلة
كعطر
ثم ابتدت تهمي
ٍ
باذخ
حن الف�ؤاد
•••
ثم رمتني وردة
م�صفرة
�أوراقها ال�صفراء �إذ تناثرت
مذعورة

فا�ضت دمائي كاملداد
•••
كتائه ظل الطريق
�إىل النهى
رحت �أخا�صر خيبتي
والقلب ينزف دمعه
والعني �أرقها ال�سهاد
•••
يا خيبة القلب الذي
كان ل�صبحك خيمة
جرحته و�أ�سرته
حتى غدا �أ�ضحوكة
مي�شي وقلبه حائر
والروح يغرقها ال�سواد

قصة
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" �سيوران " متنزّه ًا في حديقة العدوي

•�أو�س �أحمد �أ�سعد

�أ�شبهُ
عمالقة هذه املدينة  .تتدلىّ الأ�شياء من
بقوقعة
ٍ
ٍ
أخذ َ
املالمح،ثم ال تلبث �أن ت� َ
�شكل مالحمها من
م�شنوقة
ثقوبها
ّ
ٌ
ُ
ً
ً
ً
جديد  :حجرا� ،شجرا ،ب�شرا .رحى رهيبة تطحنُ كائناتها
ّ
موعد ال ينتهي مع الفناء .
�شفقة  .لك�أ ّنها على
املعذبة بال
ٍ
ٍ
تنو�س بني جحيمنيّ :
الف�صل
الطبيعة� ،شديدة اجلفاف يف هذا
ِ
ُ
عديدة خلتْ .
��وام
ٍ
ال�سنة ،واحل ُ
��رب امل�ستع َرة املمتدّ ة لأع ٍ
من ّ
َ
املتو�سط،
اخلراب..اخلراب ،وحده من يزدهر يف قواقع �شرق
ُ
ّ
ه��ذه  .ال �صوت يعلو ع��واء دم��ك �سوى هدير املدفع ّية املنطلق من
َّ
ليدك ح�صونَ ع��د ٍّو له موهبة احلرباء،
�أ���ش��داق اجلبل القريب.
خلد يف �أنفاقه العقائد ّية ،مقتات ًا
برباعة
ئبق،يتمرت�س
وخا�ص ّية ال ّز
ِ ٍ
ُ
ّ
ّ�صو�ص.
على
ف�ضالت ال ِ
ِ
أعراف والن ِ
َ
و�أن َ
ميكنك فعله �سوى
بزفريالوقت املخمور،ما ال��ذي
��ت املطار ُد
ِ
الفرار من لعنة اخلديعة� ،إىل �أح�ضان احللم؟ بعد ّ
ال�سنني
كل هذه ّ
من ّ
ال�شغف ،ق�ضيتها خمطوف ًا بني ن�سائم الكتب وه�سي�س الكلمات.
ّ
هم،
جم لإله القراءة ( :الل ّ
دب ّ
مر ّدد ًا �صالة “ با�شالر” ـ ّ
يوجهها ب�أ ٍ
َ
علي ّ
ال�سماء
اعطنا
كل يوم من ّ
كفاف يومنا ...كم �أمتنّى �أن ت�سقط ّ
ٌ
ال�صور� ،ألي�ستْ اجلنّة،
�شباب
عن
ثنا
التي
بالكتب
مليئة
�سالل
حتدّ
ّ
ال�سماء ،مكتبة هائلة ؟! )  .تتلفّتُ يمُ نة و ُي�سرة ،قبل
يف
��وق،
ف
ّ
جل ما تبتغيه مكاناً
َ
ال�سفرّ .
ولوجك احلديقة ،تلك املجاورة لنقل ّيات ّ
َ
ُ
يندمل
مثانتك املمتلئة .و�أمامك هذا الف�ضاء املنهوب،
تفرغ فيه
ّ
ْ
ومنحوتات غ ْ
وبدت
��ادرت �صمتها،
كال�شهقة على متاثيل حجر ّية
ٍ
َ
َ
عنك ،مبا ُت�شيعه من ن��داءات
ملرافقتك وال ّتخفيف
كمن م�ستعدّ ة
َ
روحك ،وتفكريك ،بقدرة ذاك « امل ّثال
تخاطب انتحاءات
غام�ضة،
َ
«العالية على املجالدة �أثناء حماوالته تطوي َع احلجر وا�ستنطاقه.
ً
الوقت،
انتباهة خ�ضراء لتزجية
حقيقة ،مل يكن ما ت��راه جم�� ّرد
ِ
ٍ
بل �صومعة للغ َز ِل وال ّت�أ ّمل .املده�ش �أ ّنه حتى الدّ جاجات التي يند ُر
ً
ً
،رافعة ر�ؤو�سها
مقوقئة
وجودها يف املدينة كانت تتج ّو ُل بحر ّية،
ُ
ُ
وجتول
ت�صول
موحدة،
مبا ي�شبه الكرامة .وث ّمة غربانٌ ب�ألوان ّ
ال�سوداء متبخرت ًة ،وك�أ ّنها �أجن ْ
��زت كامل خططها اللتهام
براياتها ّ
ً
هجينة برفقة
ة
م
ث
امل�شهد
تخوم
وعلى
.
الفاخرة
اجلثث
ّ ك�لابٌ
ِ
عابر
وتوج�سهم من
يتنا�سب
�أ�صحابها املتج ّهمني ،تنبح �أو متوء ،مبا
ُ
ٍ
ّ
الل�ص .باملنا�سبةّ ،
بعرف الكالب ،ح ّتى َ
يثبت
غريب
الكل
ِ
ٌ
ما ،له مالمح ّ
العك�س!
عابر َ
ْ
مثلك� ،أكرث من
يحتاجه
الذي
ما
يل،
قل
عليك،
باهلل
ولكن،
ٌ
ِّ
ّ
ال�سفر
لهيب هيكله
ظل
ٍ
�شجرة ر�ؤومُ ،يطفئ َ
املتبخر� ،إىل ح ِ
ني موعد ّ
يف ال�ساعة الواحدة والنّ�صف بعد ّ
أرجح
الظهر؟! .
خم�سيني ،تت� ُ
ٌّ
من كتفه حقيبة خاك ّية بلونِ الوطن،فيها بع�ض الكتب واملجلاّ ت
الأدب ّية ال ّر�صينة  .يطفو على �سطحها � ُ
إجنيل �سيوران « مياه ك ّلها
بلون الغرق « .الذي ما ّ
انفك يرافقه كظ ّله يف رحالته املغامرة نحو
البحر  .ال ٌ
يط َ
ألفة اخل�ضراء تحُ ُ
بك من ّ
ّ
ين�شق
كل اجلوانب .وفج�أة
َ
عليك ّ
الطريق  .وهذا ما مل تكن
زعيق مفاجئ ،قاطع ًا
الفراغ،عن
ٍ
َ
ال�صوت الآمر من جديد � :إيه� ،أنت �أ ّيها
ت�ضعه يف احل�سبان .يعلو ّ
َ
لوهلة ْ
بدت له
جعبتك؟ .
البائع،تعال �إىل هنا ،ما الذي حتمله يف
ٍ
ب�شا�شة املكان ـ لذاك ّ
الثالثيني
اب
ربة ـ متنافرة مع
ِ
ال�ش ّ
ال ّلحية املغ ّ
ّ
يتو�سد ح�ضنَ �صديقته احل�سناء  .يف خلو ًة من ع�شب طريّ ،على بعد
ّ
ال�ض ّ
قبلة من املا ّرة .ال ّلهجة القار�سة� ،أ ّك ْ
دت للعاب ِر ّ
ال ماهية الدّ ور
ٍ
املوكل ل�صاحبها .فكيف �إذا كان برفقة ح�سناء ! البدّ �إذن ،من ا ّتخاذ
هيئة املقتدر ،الذي ي�ستطيع توجيه �أوامره ملن ي�شاء  .ال يدري كيف
ُ
َ
مقولة « ويلهلم راي�ش « يف كتابه «
وم�ضتْ يف ذهنه ب�سرعة الربق،
ّ
ّ
ال�صغري» لك�أنها ِقيلتْ لهذه املرحلة املنحط ِة ،امللتاثة
حقبة ال ّرجل ّ
بويالت احلرب  !.هم�س لنف�سه موا�سي ًا  :ما الذي ترجتيه من ثقافة
اال�ستهالك ،ح ُ
ني تنهار منظومة القيم الكربى� ،سوى انبثاق مثل هذه
البثور على ج�سد املجتمع!
تط ّلع حواليه ليت�أ ّكد �إن كان هو املق�صود� .إ�شار ُة اليد امل�سدّ دة،
َ
مل تدع له جما ًال لل ّت�أويل ،كاد يخاط ُبه :ل�ستُ
هدفك� ،أ ّيها ال ّرجل
ال�صغري ،لكنّه ع��دّ ل يف اللحظة الأخ�يرة  .حقيقةّ ،
الكل معذو ٌر،
ّ
ويف ّت�ش ع ّما ينق�صه يف هذا الوقت امل�سروق من جهنّم  .ا�ستجم َع
بقايا لطافته الغاربة وقال َ � :
أفهمك متام ًا �أ ّيها ّ
ال�شاب� ،أنت بحاجة
لزجاجة ع��رق بلدي ،من ال��نّ��ادر �أن تفارق حقيبتي ،لكنّ ال ّلعنة
على العجلة ،ت�ص ّور حتى « �سيوران « لن يغفر يل هذا اخلط�أ و�أنا
ال�سيوران الذي
�ألتهم فاكهته .حملق امللتحي ببالهة ! « من هذا ّ
ً
ّ
ال�سوق م�ؤخرا ؟ « .كم
�سيحا�سبه�،أم لع ّلها فاكهة جديدة ُطرحت يف ّ
ال�صلعاء،تت�س ّلق الوجه املتن ّمر وتزيده
راقه ر�ؤية مالمح الدّ ه�شة ّ
ً
قتامة .هم�س لنف�سه  :للغباء �أي�ض ًا جمال ّيته !  .دارى ّ
ال�شاب حريته
ب�ضحكة جا ّفة ،م�ستنجد ًا ب�صديقته التي اكتفتْ بتقوي�س حاجبيها
ٍ
اجلميلني ،جواب ًا  .هكذا �أعتقه مبرح .ليتابع �سريه الوئيد ،ملقي ًا
مرخي فوق بنطال
نظرة جانب ّية �إىل هيئته املنفل�شة  :قمي�ص بيج
ّ
جينز رماديّ ،علبة ماء �صغرية تقب�ض عليها كفّه الي�سرى بق ّوة ،ر�أ�س

�صديقي �أبو بدر!!...
• عي�سى �إ�سماعيل

بحار ،ذقنٌ بـ « �سك�سوكة « �صغرية،وحقيبة
متطاول تعتليه طاق ّية ّ
ً
كي�س بيمناه َ
منتفخة تتدلىّ
داخ من كرثة
مع
الكتف.
على
م�شنوقة
ٍ
ّ
ال ّت�أرجح  .حقّا،كل �شيء فيه يوحي ب�أ ّنه ب ّياع  .فهل يطالب حار�س
الظالل ب�أن يراه �شاعر ًا ،مث ًال!.
ّ
ا�ستدل على �ضا ّلته ،ب�إمياءة ودودة من �أح��د اجلال�سني
�أخ�ير ًا،
حتت عباءة �شيخوختهم املطمئنّة  .كان عتيق ًا مبا يكفي لتح�سبه
م��ن مقتنيات احل��دي��ق��ة ��� .ص��ورة ال�� ّرج��ل امل�����س��نّ وق���د �أ���س��ه��ب يف
ّ
ال�شرح،ا�ستدعتْ �إىل خميلته هيئة عجوز �آخر ا�سمه « كي�سنازارو�س «
ً
ً
الغني
بالرجل
اه
ي
�
إ
ا
وا�صف
.
«ريت�سو�س»
اليوناين
ال�شاعر
،
ا
يوم
ذكره
ّ
ّ
بعدئذ يف
اجلميل فيما م�ضى ،لكن الدّ هر قلب له ظهر املجنّ  .ليعي�ش
ٍ
ّ
ببع�ض الطعام
فقر مدقع .ما جعل بع�ض �أقربائه يت�صدّ قون عليه
ِ
ٍ
وامل�أوى .يرتدي ثياب ًا ر ّثة ال يبدّ لها �أبد ًا .ويحتفظ يف �إحدى جيوبه
الكبرية بالكثري من اخليطان املج ّمعة لديه من عطايا اخلادمة،
ت��ز ّوده بها ك ّلما ابتاعتْ غر�ض ًا من ا ّل�سوق  .ف�إذا ما احتاج �أحدهم
هب العجوز « ك�سينازارو�س « مندفع ًا به ّمة
حلظة
خيط ًا يف
ٍ
ٍ
فارقةّ ،
مانح كرمي و�أعطاه �إ ّي��اه بكامل طاقته على االنت�شاء ،كملك يقدّ م
ً
هبة �سخ ّية � .أعجبته هذه املقارنة ،و�أفرحه ت�ص ّوره لنف�سه �صعلوك ًا
ح�ساب
أو
�
�شيء
من
��ل
ج
و
دون
��ل.
ح
ر
أينما
�
ظهره
على
بيته
يحمل
ٍ
ٍ
ثم
لل ّزمن والفاقة واملفاج�آت � .أف��رغ مثانته من احتقانها امل���ؤملّ .
َ
مقعد ظليل .وجده دون عناء،
انطلق « مرتاح ال�ضمري « للتفتي�ش عن ٍ
يف �أق�صى احلديقةّ ،
ب�شال خفيف من �أزهار �صفراء  .حتتفي به
مغطى ٍ
ليق ّ
الظالل من ّ
كل جانب ،مقعدٌ ُي ُ
بع�شاق حمتملني،و ي�ست�أثر به غراب
ً
يلخ�ص ّ
جميل  .تف ّكر قليال :يا له من م�شهد �سوريا ّ
يل ،يكاد ّ
كل ما
يجري حوله  :دجاج ُيقوقئ مبا ي�شبه الكرامة ،غربان �صلفة ناعبة
أنوال اخلرافة ،ملتحون يفرت�شون ّ
الظالل
حتيك خيوط الغيب على � ِ
ب�سلطات الحتدّ  ،كالب ّ
بال�سليقة �أنّ هناك من يتهدّ د
ٍ
مك�شرة تفرت�ض ّ
�أ�صحابها املتج ّهمني ،وعابر �أغوته ّ
بتلبية نداءات �سيوران
الظالل
ِ
نعب
ثم َ
خا�صةّ ،
على فاكهته دون جميب  .نظر الغراب �إليه نظرة ّ
�سرب من مرافقيه �إىل اجلهة الأخرى .
ب�صوت ٍّ
ٍ
قوي حم ّلق ًا ،بحماية ٍ
غراب ال ميتلك �أيّ م�ساحة بي�ضاء يف ذاكرتنا الثقاف ّية،يتبخرتُ
منظر
ٍ
ب�صفاقة يف هذا املدى الأخ�ضر ،و تتبعه ّ
كل هذه الغربان مط�أطئة
ّ
عجب ؟! .و�سرعان ما �أتاه اجلواب
الر�ؤّو�س ،باهلل عليك� ،أال يثري ال ّت ّ
ه��ادر ًا ،وك���أنّ ف�ضاء احلديقة الهاجع يف �سكونه ،مل يكن �أك�ثر من
ال�سكون �أ�صوات املدافع وال ّر�شا�شات ّ
والطريان
ٍ
خدعة ،حيث م ّزقتْ ّ
و�ص ّبتْ
ثم هد�أ
حمم زئريها دفعة واحدة على ٍ
َ
مكان لي�س بعيد ًا عنه ّ .
ّ
إقالق الهواء،
كل �شيء � .اّإل من بع�ض �أزيز
ر�صا�ص طائ�ش يت�س ّلى ب� ِ
ٍ
ً
ُ
�سابحة على وجه الغمر � .أهي
أجنحة فرا�شات « �سيوران «
لتعلو �
م�صادفة ثانية �أن ّ
يلخ�ص عنوان الكتاب ،تراجيد ّية ما يجري حوله
فتح الكتاب و�أخ��ذ يجدّ ُف بني �أم��واج��ه املتالطمة،
من �أح��داث ؟ َ .
ً
ب�صوت م�سموع  « :لي�س اهلل من
موجة ،وتلعقه �أخرى ،ليتلو
ت�صفعه
ٍ
يتم ّتع مبيزة احل�ضور يف ّ
كل مكان ،بل الأمل « « منذ �ألفي عام وامل�سيح
ينتقم منّا لكونه مل ميتْ على �أريكة « « مع كتاب العهد القدمي ،كنّا
ال�صالة كانت عراك ًا
نحذق �إخجال ال�سماء  .كنّا نهدّ دها بقب�ضة اليدّ ،
بني املخلوق وخالقه ،ثم جاء الإجنيل للم�صاحلة بينهما  :تلك كانت
غلطة امل�سيح ّية التي ال تغتفر « « .ال �أحيا � اّإل لأنّ يف و�سعي املوت متى
�شئتُ  .لوال فكرة االنتحار لقتلت نف�سي منذ البداية « « هل و�صلت
حياتك �إىل نتيجة؟ �إذن لن تعرف �أبد ًا الكربياء « � « .إذا حزنت يوم ًا
دومنا �سبب ،فثقْ �أ ّنك َ
كنت حزين ًا طوال حياتك دون �أن تعرف « .
ً
متعة �إ�ضاف ّية،هو ترجمة ال�شاعر ال ّتون�سي « �آدم
ما �أك�سب القراءة
ً
ّ
ّ
فتحي « التي �أ�ضفتْ جماال �آخر على ال�شذرات ،ب�أ�سلوبها ال�شاعري
ال ّر�شيق،يقول  ( :لع ّلنا مل ن�� َر عتمة �أ���ش��دّ م��ن ه��ذه التي حتيط
بالإن�سان ّية من ّ
كل جانب يف بداية هذا القرن الواحد والع�شرين،
ُ
تنتف�ض كالطائر اخلارج من
ونحن بني �ألف ّية �أُ�سكنت القرب و�أخرى
مدججة ّ
بكل ما ورثته عن �سابقتها من و�سائل تدمري ال ّروح
بي�ضتهّ ،
والعقل واجل�سد والقيم والوجدان  ..يف مثل هذه العتمات نحتاج �إىل
اب مثل �سيوران )  .فيل�سوف امل�صادفة ،خالق املفارقات املده�شة،
ك ّت ٍ
َ
عا�شق احلياة املدمن،الذي تبدو كلماته يف غب�شها اخلارجي �أ�شبه
بدعوة للفرار منها ،بينما هي يف احلقيقة ،دع��وة ال ُت��روى للغرف
من ينابيعهاّ ،
مده�ش كما يقول
بكل الو�سائل املمكنة .ف�أيّ انتحاريّ
ٍ
عن نف�سه ،ذاك الذي يعي�ش �أربع ًا وثمانني عام ًا ،من الكتابة والنّ�شر
ّ
وال ّت�أليف ؟ ّ .
الظل ،راف�ض ًا فكر َة « التكري�س «
مف�ض ًال احلياة يف
بقوله  :ال عقوبة �أ�شدّ من ال ّتكري�س »...و �أنّ الكتب الوحيدة التي
ّ
ت�ستحق الوجود هي تلك التي ي�ؤ ّلفها �أ�صحابها دون �أن يف ّكروا يف
الق ّراء ،ودون �أن يف ّكروا يف �أي جدوى �أو م��ردود « .ها �أن َ��ت تلتهم
َ
تقتطع ع�سلوج ًا مثق ًال
مبتعة ينق�صها بهاء الك�أ�س،
فاكهة « �سيوران «
ٍ
ُ
َ
بال ّثمار ،تفرطه بهدوءٍ  ،تتذ ّوق ع�صائره ،متنا�سي ًا امل�سافة ال ّزمن ّية
املرجتفة ،بينك وبني رحلة االنطالق ،يف الواحدة والنّ�صف بعد
منت�صف اجلنون.

عندما انت�شر خرب الرائحة الكريهة التي
تنبعث من دار �أبي بدر هرعت مع بع�ض النا�س
�إىل الدار ك�سرنا قفل الباب اخلارجي ثم ك�سرنا
قفل ب��اب غرفته التي اع��ت��اد �أن ي�سكن فيها
كان امل�شهد مرعب ًا وجدناه فاغر الفم جاحظ
العينني و�أ�سراب النمل ب�أعداد هائلة ت�ستبيح
جثته حيث راح النمل يدخل ويخرج من فتحة
فمه وفتحتي �أذنيه م�شهد فظيع لن �أ�ستطيع ن�سيانه.
ك��ان جثمان �أب��ي ب��در خفيف ًا وهكذا �أ�صر بع�ض
ال�شبان على االن��ف��راد بحمله �أم��ا نحن �أ���ص��دق��ا�ؤه
العجائز فقد م�شينا وراء اجلثمان مط�أطئني ر�ؤو�سنا
وبع�ضنا �شارك يف حمل النع�ش ب�ضع خطوات ابتغاء
ال��ث��واب كنا ب�ضعة ع�شر �شخ�ص ًا ال �أك�ثر تبادلنا
عبارات العزاء قبل �أن ندير ظهرنا للمقربة التي
�أودعنا فيها �صديقنا اجلميل كما كنا ندعوه ولعل
كل واحد منا كان يفكر �أنه يف يوم �آت ال حمالة �سوف
يحمل �إىل مثواه الأخري يف هذه املقربة.
قبل ثالثة �أ�شهر ع��اد �أب��و ب��در من �أمريكا حيث
�أقام عدة �سنوات عند ولديه وزوجته فبعدما تقاعد
من عمله كمعلم حلق بهم ب�سبب �إ�صرارهم على ذلك،
كان يفخر رحمه اهلل ب�أنه �أم�ضى �أربعني �سنة كمعلم
�صف يف عدد من املدار�س حتى ا�ستقر به الأم��ر يف
مدر�سة القرية االبتدائية وعندما عر�ض عليه �أن
يكون مدير ًا للمدر�سة رف�ض الأمر ب�شدة قائ ًال �إنه
ال يجد نف�سه �إال يف غرفة ال�صف برفقة ال�سبورة
والطبا�شري والتالميذ.
كنت �أزوره بني حني و�آخ��ر يف منزله الوا�سع ذي
الغرف العديدة التي تطل على فناء ال��دار حيث
العري�شة الكبرية و �شجرة ال��ورد ال�شامي و�شجرة
ال��ت��وت ال�شامي �أي�ض ًا وك��ان يعتني بهذه احلديقة
وعندما �س�ألته
فرتاه ي�سقي الأ�شجار ويحفرها
ذات مرة ملاذا عاد �إىل الوطن �أجابني بذكاء “ لقد
قلت وطن كلمة واح��دة يف �س�ؤالك هي اجلواب،هنا
وطني هناك �أنا مهاجر مغرتب وغريب الوجه و اليد
و الل�سان ”..
كنت �أتبادل معه املزاح �أحيان ًا ف�أقول له� :أخربين
قبل �أ�سابيع �أنه يح�س بدنو �أجله و�أنه يواظب على
تناول ال��دواء و هو ي�شعر بالر�ضى لأنه �سيموت يف
وطنه و يوارى يف ثراه !!..
“ما ر�أيك �أن نبحث لك عن زوجة  ....ف�أم بدر
مل ترجع معك  ..وال يجوز �أن تبقى وحيد ًا..؟!!”.
وكان ي�ضحك ويقول  ”:لقد فات الأوان  ...فات
الأوان يا �أبا عبدو � ..أريد ح�سن اخلتام ”!!..
ولعل ق�صة عمله يف املهجر  ،هي الأك�ثر وجع ًا
يف حديثه عن الغربة  .فقد اقرتح ول��داه وزوجته
التي ه��اج��رت م��ع ولديها قبل �أن يلحقهما ب�سنني
عديدة � ،أن يعمل حار�س ًا ليلي ًا للمتجر الكبري الذي
ميتلكونه  ،فيتقا�ضى الراتب الذي يتقا�ضاه احلار�س
املعتمد  ..والأق��رب��ون �أوىل باملعروف  ..وم��ا عليه
عندما يح�س بخطر ما �إال �أن ي�ضغط على جر�س
الإن���ذار االح��ت��ي��اط��ي ،لأن اجل��ر���س الأ���س��ا���س��ي رمبا
يعطله ال�سارق �أو ال�سارقون املنت�شرون بكرثة يف تلك
الوالية .
التحق بعمله وكان ينام يف املتجر  ..ويف ال�صباح
يعود �إىل البيت بعدما يح�ضر ولداه وعمال املتجر
 ..ليبد�ؤوا عملهم .
بعد يومني �أو ثالثة م��ن رحيل �أب��ي ب��در ،كنت
م�ستغرق ًا يف ال��ن��وم ،وك���ان ال��وق��ت ب��ع��د منت�صف
الليل� ...أيقظني رنني الهاتف  ..نه�ضت متثاق ًال �إىل
زاوية الغرفة  ..رفعت ال�سماعة  ..وجاء ال�صوت من
الطرف الآخر:
“ عمي �أبو عبدو � ..أنا بدر� ..أرجوك �أن تعر�ض
بيتنا للبيع  ..ال حاجة لنا به � ..س�أر�سل لك وكالة
ر�سمية  ..املرحوم كان يثق بك  ..ونحن كذلك ..
و�أرجو �أن حتول ثمنه �إىل الدوالر وتر�سله لنا .”...
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حوار متخيّل مع نزار قباني

الوالدة واملن�ش�أ
هل تقدم نف�سك �إىل قرائك وحم ّبيك؟
حي
�أن��ا ن��زار ق��ب��اين ،ول��دت يف �أع���رق الأح��ي��اء الدم�شقية،يف ّ
مئذنة ال�شحم،يف احل��ادي والع�شرين من �آذار،ول���دت يف دار تعبق
برائحة اليا�سمني ،تعبق باحلياة واالرت��ب��اط��ات واالت�����ص��االت
االجتماعية�،إ�ضافة �إىل املكونات التاريخية املحيطة يف البيت،
والدت��ي كانت مع �أي��ام الربيع،يف ي��وم عيد الأم،ويف رح��اب هذه
املك ّونات ،يف رحاب بيتنا ال�صغري ،تع ّلقت باملكان تع ّلقت بالتفا�صيل من
الأوراد ،من البحرة ،نافورة املاء من اليا�سمني ،وقطة الدار ،لقد ذكرت ذلك
كتابي(ق�صتي مع ال�شعر)!
بعدئذ يف
ّ
عالقتي مع �أ�سرتي متميزة،عالقتي مع �أبي و�أمي غري عادية،فقد ت�أثرت
بهما �أيمّ ا ت�أ ّثر،وقد ن�ش�أت على حبهما على الرغم من �أنني كثري الأ�سفار،
كنت معهما دائم ًا.
بد�أت بكتابة ال�شعر وعمري �ستة ع�شر عام ًا ،وقد �أ�صدرت �أول ديوان
يل:قالت يل ال�سمراء عام  1944بدم�شق ،وقد كنت �آنئذ طالب ًا يف كلية
احلقوق ،طبعته على نفقتي اخلا�صة� ،أرجوك �أنا ال �أحب �أن يكتب �سريتي
الذاتية �أحد ،ال �أحب �إال �أن �أكتبها بنف�سي وقد فعلت ذلك يف كتابي الذي
ذكرته لك «ق�صتي مع ال�شعر»!.
هناك من قال عنك:
�إن��ك كتبت يف الأدب وال�سيا�سة �شعر ًا ون�ث�ر ًا ،ولكن كتبته ب�أحمر
ال�شفاه!ما ر�أيك ؟
من قال ذلك مل يعرفني ،خ ّيل �إليه �أنني فعلت ذلك.
لدي خم�سة وثالثون ديوان ًا ،كتبتها على مدار ما يزيد على ن�صف قرن،
من طفولة نهد �إىل الر�سم بالكلمات� ،إىل ق�صائد �إىل �سامبا �إىل مائة ر�سالة
حب� ،إىل�...إىل�...أج��م��ع قراء العربية �أنني ملأت الدنيا و�شغلت النا�س
ب�شعري ،وقد تناقلوا ذلك جي ًال بعد جيل،من املحيط �إىل اخلليج،ق�صائدي
وامللحنني! ق�صيدتي ((هوام�ش على دفرت
تلقفها كبار النقاد ،كبار املطربني
ّ
النك�سة)) �أث��ارت عا�صفة �شديدة يف العامل العربي�،أحدثت جد ًال بني
املثقفني حني قلت:
�إذا خ�سرنا احلرب ال غرابه
لأننا ندخلها..
بكل ما ميلك ال�شرقي من مواهب اخلطابه
بالعنرتيات التي ما قتلت ذبابه
لأننا ندخلها...مبنطق الطبلة والربابه
لكنك قلت بعد ذلك يف عام :1974
�شم�س غرناطة �أطلت علينا بعد ي�أ�س وزغردت مي�سلون
نحن عكا ونحن كرمل حيفا وجبال اجلليل واللطرون
وحمال �أن ينتهي الليمون!!
كل ليمونة �ستنجب طف ًال
نعم �...أنا �أفاخر بالن�صر �أي�ض ًا�..أفاخر بحبي لدم�شق�،أرجوكم ال ت�ضعوا
�شعري بني قو�سي (الغزل) ال تقولوا عني �:شاعر الأنثى�،شاعر املر�أة�،أنا
�أكتب يف كل الأوقات �شعر ًا �أحفره بال�سكني!
�أل�ست متناق�ض ًا فيما تقول؟
�ساحمك اهلل  -ل�ست متناق�ض ًا،هل ق��ر�أت كتابي ((خم�سون عام ًا مع
ال�شعر))! ال تعذبوا �أنف�سكم يف ت�صنيفي�،إنني �شاعر خارج الت�صنيف!! لقد
حزنت حني نعتني �أحد النقاد ب�شهريار هذا الزمان!
ال�شهريارية مل تكن �أبد ًا مهنتي�،شعري م�سرح تتحرك فيه �آالف النماذج
الب�شرية،فيه رجال �سيئون ون�ساء �سيئات!
ال �أحد يفهمني/ال �أحد يفهم ما م�أ�ساة �شهريارلن تفهميني �أبد ًا/لن تفهمي �أحزان �شهريار
أح�س �أن ال �أحد ينام يف جواري
فحني �ألف امر�أة �سينمن يف جواريّ �/
ا�س�ألوا عني ابنتي هدباء،هي �صادقة كل ال�صدق حني قالت:
الذين يقر�ؤون �شعر �أبي يت�صورون �أنه دون جوان ع�صره و�أن حياته
مبعرثة على �أر�صفة الليل واملقاهي والكباريهات� ،إنها كذبة كربى ر ّوجتها
عنه �صحافة الف�ضائح،كنت �أمازحه بقويل �:سوف �أف�ضحك يوم ًا�،إذ �س�أقول
م�ساء وتنه�ض
تقي وعذري وبيتوتي تنام يف ال�ساعة ال�ساد�سة ً
للنا�س كم �أنت ّ
مع �آذان الفجر،كم �أنت نظيف ونظامي ومعتزل �ضو�ضاء احلياة االجتماعية
فال ليايل حمراء وال زرقاء وال �صفراء وال ت�سكّع وال من يت�سكعون!!
م�سرح �شعري
�صحيح،لذلك �أن�صفك �آخ��رون وقالوا �أن��ت �صاحب م�سرح �شعري من
ن��وع خمتلف،لقد حكيت م��اال يح�صى من الق�ص�ص ب�أ�سلوب �شعري مثل
ق�صيدتك((حبلى)) وق�صيدتك ((�أيظن))!!
�أرج��وك �أن حتتزر جلهة ن�سبة بطولة هذه الق�ص�ص �إيلّ،ه��ي ق�صائد
جمرد موقف! لقد �س�ألني غريك :كيف تكتب الق�صيدة فقلت له:
حتمل ّ
ق�صيدتي تكتب نف�سها�،شعري ا�ستعداد فطري،وموهبتي �أر�ض،كل يوم �أ�ضع
ورقة بي�ضاء �أو زرقاء �أمامي،و�أنتظر مثل ال�صياد من اال�سكيمو،يثقب الثلج
وينتظر ت�س�أله:
�أين ال�سمك؟يجيب:
�سي�أتي وحده
مرة بقيت ع�شر �سنوات �أحاول �أن �أ�صف موقف ًا فلم �أ�ستطع كنت ناز ًال
الدرج يف منزلنا القدمي،عند الدرجة الثامنة جاء املطلع:
ال متتقع ..
هي كلمة عجلى
�إين لأ�شعر �أنني :حبلى!
ثم بد�أت تنحو يف �شعرك مناحي خمتلفة،على الرغم من �أنك مل تفارق
البيئة العربية املكبوتة! �ألي�س كذلك؟
املر�أة مل تكن �شغلي ال�شاغل كما يزعمون،لقد جنحت يف ت�ضمني كلمات
عادية يومية ي�ستخدمها النا�س �صباح م�ساء،بقيت حمافظ ًا على مو�سيقا
الكلمات،بقيت حمافظ ًا على التعابري التي تثري الأحا�سي�س وت�شحن
العواطف..

ل��ق��د لعبت لعبتك ال��ع��اط��ف��ي��ة ب��ك��ل ج���ر�أة
و�شجاعة!
�صحيح�،ساعدتني ال��ظ��روف على ا�ستخدام
تعابري اجل�سد ك ّلها،ثم ب��د�أت �أغ�ّيذرّ ذلك ب�سبب
تغري املجتمع العربي وب�سبب فقداين (بلقي�س)
زوجتي.وقد ّ
ق�ض م�ضجعي! يف داخ��ل الإن�سان
ج��ه��ازه الع�صبي ال���ذي يظل � 24ساعة يف 24
�ساعة يف حالة ا�ستنفار ورقابة بحيث ي�ستوعب
كل حركة حتدث حتت �أر�ض التاريخ كما تتح�س�س
اخليول �سقوط املطر قبل �سقوطه،مهمة ال�شاعر
�أن يكون جهاز الر�صد الذي يلتقط كل االهتزازات
التي حتدث يف داخل الأر�ض،ما يزال �شعري ميثل
حتدي ًا �أمام املجتمعات العربية!!
�شاعر خارج الت�صنيف!
�س�ؤال حرج،معذرة،كيف ميكن �أن ت�صنّف بني
ال�شعراء العرب؟
�أمل �أقل لك من قبل �:أنا �شاعر خارج الت�صنيف ..بل �أنا �شاعر خارج
الو�صف �أي�ض ًا� ،أن��ا ل�ست تقليدي ًا،وال حداثوي ًا� ،أن��ا ل�ست كال�سيكي ًا وال
رومان�سي ًا ،بل ل�ست رمزي ًا� ،أنا خلطة حرية ،وكل املل�صقات التي و�ضعوها يل
ت�ساقطت كالورق الياب�س على الأر�ض ،وبقيت الأ�شجار واقفة!!كلما قر�أت
يف ال�صحافة الأدبية تعبري النزارية اجتاحتني موجة كربياء� ،ألي�س رائع ًا
�أن �أكون �صاحب طريقة �شعرية كال�شافعية،واحلنفية واملالكية!!
لكنك �س ّببت حرج ًا لبع�ض الأو���س��اط ال�سيا�سية،ال�سيما الر�سمية،
بعدئذ،كانت لك نقلة نوعية �ألي�س كذلك؟
ال �أح��ب النفاق،اعتاد العرب الر�سميات،اعتادوا املجامالت.بع�ضهم
ا�ستبعد عن عمد �شعري ال�سيا�سي،عدّ وه مبنزلة �إ�شعال احلرائق�،إ�شعال نريان
داح�س والغرباء�،أو يف �أ�ضعف الأحوال �إعالن حرب غري مبا�شرة،ف�سجنوا
�شعري بني جدران ال�صاالت �سجنوه يف الغرف املغلقة...ومع ذلك ف�أكرث
العرب ي�شعرون مبدى حاجتهم �إىل �شعري ال�سيا�سي،يرغبون يف الإ�صغاء
�إىل اللعنات القا�سية التي �أ�ص ّبها على ر�ؤو�س من �أوقعوا الهزائم ومن باعوا
�أنف�سهم يف �سوق نخا�سة ال�شياطني،من كذبوا على �أنف�سهم و�سريتهم حتى
ّ
مل الكذب منهم!
�إين �أحبك..
كي �أبقى على �صلة
باهلل،بالأر�ض،بالتاريخ،بالزمن
�سلطة التاريخ والزمن العربي
لقد اكتويت بالزمن العربي لكنني مل �أكن متطرف ًا،لدي �سلطة قول
مااليقال ف���أن��ا �شاعر� ،أت��اب��ع احل��رائ��ق العربية� ،أن��ا �شاعر ال�أ�ستطيع
اال�ستقالة من ال��وط��ن! الوطن هو احلبيبة ،لذلك �أكتب يف ال�سيا�سة
�شعر ًا ،وقدري �أنني يف �شعري الغزيل كنت �سيد ًا على �أوراق��ي ،بينما كنت
يف �شعري ال�سيا�سي خا�ضع ًا ل�سلطة التاريخ ،خا�ضع ًا ل�ضغط الأحداث على
�أ�صابعي و�أع�صابي ،لدي معادلة �شعرية يتماهى فيها الوطن واحلبيبة �أنا
�سعيد بهذا ،الوطن ع�شق من نوع �آخر ،وطبيعة خمتلفة واحلب بهذا املعنى
هو �صلة الو�صل بني ال�شاعر والأر�ض والتاريخ والزمن والأطفال وال�سفن
والأ�صداف واخلبز ،والبالد التي متنح الهوية والوجود ،ومن اليحب وطنه
ب�شغف عنيف الوطن له!.
�س�ؤال احلداثة!
عندي �س�ؤال عن احلداثة يف ال�شعر ،مار�أيك يف �أن تقدم يل �شهادة يف
هذا ال�ش�أن ؟
يف الكتاب الذي �صدر يف الكويت منذ �سنوات بعنوان( :حوارات العربي)
فع ًال كانت يل �شهادة يف هذا اخل�صو�ص ،قلت حينئذ:
�إن �أي �أحاديث عن احلداثة ،ومابعد احلداثة يف ال�شعر والأدب ،المعنى
لها ،لأن ال�شعر احلقيقي يخرتق كل هذه القواعد والأقوا�س التي يريد
بع�ضهم �أن ي�سجنه بني مقوالتها.
دائم ًا كان هناك �شعاع من �ضوء بيني وبني ق�ضايا النا�س العاديني،ومن
الناحية الزمنية كنت �أنتقل من النخبوية يف القول،من ترف املفردات
ال�شعرية �إىل ما يالم�س هواج�س �أولئك الذين يخرجون كل �صباح �إىل
�أعمالهم وهم يحملون على �أكتافهم هموم ًا و �أحالم ًا حقيقية!!
هناك -يا �صديقي� -صراع �أجيال بني ال�شعراء الأقدميني وال�شعراء
املحدثني...ولكن...ولكن ال �أحد ي�ستطيع قتل املتنبي،ال �أحد ي�ستطيع
قتل �أبي متام و�أبي نوا�س و�أبي فرا�س احلمداين �سيوف احلداثيني ق�صرية
جد ًا،الت�ستطيع �أن تطال رقبة املتنبي!.
�أن��ا �شاعر وقفت على منرب ال�شعر خم�سني عام ًا،ولكنني ال �أ�شعر �أن
هناك �أي �شاعر حداثي يهدّ دين�،أو ي�ستطيع تقوي�ض �سلطتي ال�شعرية�،أنا
–بعد ن�صف قرن من الكتابة ال�شعرية�-أ�شعر �أن جمهوريتي ال تزال رافعة
�أعالمها.
و�أن جمهوري ميتدّ على مدى ثالثة �أجيال فلماذا مل يقتلني فتى يف
ال�سابعة ع�شرة �أو فتاة يف اخلام�سة ع�شرة حتى اليوم؟ ملاذا؟
لأنهم تربوا �شعري ًا على ي��ديّ يف حني �أن �شعراء احلداثة مل يربوا
دجاجة �أو ع�صفور ًا �أو �أرنب ًا!!
و�..شاعر اليوم �شاعر عاطل عن العمل�،شاعر ينتقل من مقهى �إىل
مقهى،ومن خمارة �إىل خمارة،ومن منفى �إىل منفى،ومن ع�صفورية �إىل
ع�صفورية،بعد كل هذه ال�سنوات من الإحباطات.
تك�سر احللم �إىل مليون قطعة،مل يعد ال�شاعر يجل�س على
من الهزائم ّ
ميني اخلليفة كما كان يحدث يف الع�صرين الأموي والعبا�سي،
و�إمنا �صار يجل�س حتت نعل اخلليفة!!
ن�صف ال�شعراء العرب مرتزقة،ن�صفهم يقب�ضون من خزينة ال�سلطان
قبل �سنوات-يا �صديقي -كانت �أحالمي الطفولية �أكرب منّي وكنت �أت�صور
�أن ال�شعر �سلطة ال تقهر و�أنه ي�ستطيع �أن ينفخ على الأ�شياء فيح ّولها �إىل

جبال من الل�ؤل�ؤ والياقوت!
والآن...م���ا عالقتك بالنقاد...وباخت�صار �إذا
�أحببت؟!!
العالقة بني ال�شعراء والنقاد لي�ست متوترة
فقط ولكنها(مبهدلة)هي عالقة عدوانية كعالقة
الزنابري بالزنابري وال�سبب يف ذلك –طبع ًا يف نظري
ال�شخ�صي -نا�شىء م��ن ت��ق��ارب املهن ب�ين ال�شاعر
والناقد وغرية فطرية لدى النقاد جتعلهم يعتربون
الق�صيدة(�ضرة)لهم.
ّ
بالن�سبة �إيل ال��ن��ق��اد مل ينفعوين ب�شيء،مل
ي�ستطيعوا �أن يقدموا يل �أي��ة خدمة لغوية �أو
عرو�ضية �أو بالغية �أو جمالية لذلك �أدرت لهم
ظهري و�شققت طريقي ب�أظفاري وقررت �أن �أتعلم
من النا�س�،أتع ّلم من اجلماهري كيف ُيكتب ال�شعر!.
هل من كلمة �أخرية من ر�سالة حمبة من �إطاللة
�سريعة على من يح ّبون ال�شعر �أو على من يرغبون
يف هذه الأيام �أن ي�سمعوا �صوتك و�أنت تخاطبهم من وراء الغيب(رحل نزار
قباين يف  30ني�سان عام 1988؟!)
الكراهية لي�ست مهنتي!!
ر�سالتي الأخرية �إىل م�س ّلح وقد ن�شرتها يف  1978/5/5وهي موجودة يف
وجهتها يف �أثناء احلرب الأهلية اللبنانية!
كتابي�/شيء من النرثّ /
قلت فيها:
عزيزي امل�سلح ،ال ت�ستغرب �أن �أناديك يا عزيزي� ،أن��ا ال �أ�ستطيع �أن
�أكره� ،إن الكراهية لي�ست مهنتي....رمبا تكون قد قتلتني�،أو قتلت طف ًال
من �أطفايل�،أو تكون قد �أطف�أت ال�شم�س والقمر واحلياة!ولكنني رغم هذا
احل��زن الكبري ال��ذي ميلأ �أيامي،ورغم هذا الرعب ال��ذي �صار ج��زء ًا من
حياتي اليومية ف�إنني ال �أ�ستطيع �أن كرهك.
فالكراهية لي�ست مهنتي!
ر�سالة عاجلة!!
عزيزي امل�سلح !..
�أبعث �إليك بهذه الر�سالة �شاكر ًا مو ّدع ًا ،فقد جاء الوقت الذي يحق لك
فيه �أن ت�أخذ �إجازة ،ويحق لنا فيه �أن ن�سرتد �أعمارنا ال�ضائعة..
�إنني ال �أعرف ا�سمك احلقيقي.
�إنني ال �أعرف عنوانك احلقيقي
فج�أة ن�سيت اخلبز وامللح والع�شرة الطيبة،وطويت ب�ساط املودة وو�ضعت
البارودة بيني وبينك،وبد�أت تكلمني بلغة �أخرى هي لغة العنف!!
لغة العنف هي اللغة الوحيدة يف العامل التي لي�س لها قواعد وال �أ�صول
وال �أبجدية ،وال ي�ضطر املرء كي يتعلمها للذهاب �إىل املدر�سة!
ثم هي لغة غري موجودة يف الكتب والقوامي�س ،و�إمنا هي موجودة فقط
يف ملفات جتار ال�سالح!!
لي�س يف ن ّيتي �أن �أناق�شك�،أو �أحا�سبك،ولكنني �أكتفي ب�س�ؤالك:
هل �أنت �سعيد مبا فعلته؟
هل �أ ّدى موتي �إىل �إطالة حياتك؟
هل �ساعد هدم بيتي على تعمري بيتك؟
�إذا كان موتي قد حقق لك ربح ًا،ف�أنا م�ستعد �أن �أموت مرة ثانية وثالثة
ورابعة وعا�شرة حتى ت�صري حياتك �أطول و�أجمل!!
و�إذا كان جوع �أطفايل قد �أدى �إىل �شبع �أطفالك ف�إنني �أعترب التعوي�ض
عاد ًال،ولكن جردة �سريعة حل�ساب هذه احلرب تثبت �أن خ�سارتك تعادل
خ�سارتي،وموتك بحجم موتي.
كنت تظنّ �أنك بال�سالح ُتلغيني
وت�سجل هذا الوطن يف الدوائر العقارية با�سمك وحدك.
ولكن..ماذا تفعل بكل هذا الوطن اجلميل وحدك؟!
ماذا تفعل...قل يل؟!
تخزنه..
تقدّ ده..
تنقعه وت�شرب ماءه ّ؟
م��اذا تفعل بالبحر ،والثلج وامل��ط��ر ،واحلبق وب�ساتني اللوز والتفاح
وعرائ�ش العنب!
�أال تعتقد �أنك �ست�ضجر وحدك يف وطن ال ت�سمع فيه �إ ّال �صوتك ..وال
ترى يف ماء ينابيعه �إ ّال وجهك؟!
�أال تعتقد �أنّ �سمك البحر وغناء البيادر وخبز التنور و�ضوء ال�شم�س
وعيون الن�ساء تكفيك وتكفيني!
�إنّ �أي وطن حتلم به �سيكون وطن ًا كيميائي ًا �إذا مل �أ�سكن فيه!
�إنّ كر�س ّيك �أمام املائدة ال يزال خالي ًا ،فاترك بارودتك خارج الغرفة
وحب كثري ..وق�صائد جديدة �س�أن�شدها
واجل�س معنا ..فلدينا خبز كثري
ّ
لك عندما نلتقي!
اخلتام
•يف النهاية �أ�شكر لل�شاعر ن��زار قباين هذا احل��وار و�آم��ل �أن يكون يف
ذكراه هذه ،ذكرى ميالده يف �21آذار الربيع ،عيد الأم ،عيد املحبة ،ع�شاق
وحم ّبون لهذا الوطن ،يحافظون عليه ويخر�سون يف املت�آمرين على الوطن
كل الأحقاد وال�ضغائنّ ،
ّ
كل التطرف والتوح�ش واالفرتا�س والقتل و�إراقة
الدماء الربيئة!
هوام�ش:
انظر جريدة الأ�سبوع الأدبي العدد 1992/11/12-337انظر جريدة ت�شرين -العدد 1997/6/7-6829انظر جريدة ت�شرين الثقايف2011/4/24 -انظر جريدة الثورة – ر�سالة م�س ّلح – العدد  2011/6/15 14559-وكتاب( �شيء من النرث) – نزار قباين بريوت .1978
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الفيلم الرو�سي “ ماتيلدا” ..ال�ضجة و الميزانية ال ت�صنعان فيلماً جيداً

• عباده تقال

مل ي�سبق لفيلم رو�سي� ،أن �أثار �ضجة قبل عر�ضه ،كما فعل فيلم
« ماتيلدا» ،الذي �شارك يف �إنتاجهّ ،
ووقع عليه خمرج ًا �آليك�سي
�أوت�شيتل( ،من مواليد  ،)1951فمنذ عر�ض الرتيللر اخلا�ص
بالفيلم ،يف ال�سابع من ني�سان  ،2016حتول الفيلم �إىل حديث
ال�صحافة و التلفزة ،و تعر�ض لهجوم عنيف ،مثّل �أبطاله جهات
متعددة ،مل يتوانَ بع�ضها عن القيام بت�صرفات �إجرامية جتاه
�صنّاع الفيلم ،ال��ذي ي��روي تفا�صيل ق�صة حب �آخ��ر �إمرباطور
رو�سي ،نيكوالي الثاين ،مع راق�صة باليه بولونية �شهرية ،كا�شف ًا
�أ�سرار منزل عائلة رومانوف ،كما كتب على �أفي�ش الفيلم.
�أب��رز معار�ضي الفيلم كانت الكني�سة الأرثوذك�سية ،التي و�سمت
و�صرحت �أن متابعته ت�شكّل ذنب ًا ،فنيكوالي الثاين
بالفيلم املتطرف،
ّ
وعائلته هم قدي�سون يف نظر الكني�سة ،و من املرفو�ض متام ًا� ،أن ي�ص ّور
القي�صر -القدي�س ،عا�شق ًا بهذه الطريقة الإباحية ،يتقا�سم الفرا�ش
مع راق�صة باليه� ،أو يطاردها يف ممرات ق�صره.
كما اعرت�ضت �إحدى النائبات يف جمل�س الدوما الرو�سي ب�شدّ ة على
الفيلم ،وعبرّ ت عن ذلك يف كثري من املقابالت التلفزيونية.
�صرحت �أنها لن تتحدث عن
حتى الرئا�سة الرو�سية �أدلت بدلوها ،و ّ
فيلم مل يعر�ض بعد.
عقدت ندوات كثرية  ،و خرجت �آراء حادة ،ر�أت يف الفيلم �إهانة
لذكرى القي�صر ،و نب�شت �سرية راق�صة الباليه البولونية ،كما �ص ّور �أحد
املخرجني ال�سينمائيني فيلم ًا وثائقي ًا� ،س ّماه� :أكاذيب ماتيلدا.
�أما على امل�ستوى ال�شعبي ،فخرجت تظاهرات كثرية ،مع الفتات،
تطالب خمرج الفيلم برفع يده عن القي�صر الرو�سي ،كما �أ�شعلت نريانا،
و �أحرقت �سيارة حمامي املخرج.
كلّ هذا و الفيلم ،الذي بدئ بت�صويره يف عام  ،2014مل يعر�ض
بعد.
لي�أتي عر�ضه الأول يف الثالث و الع�شرين من ت�شرين الأول 2017
يف م�سرح مارين�سكي ال�شهري ،يف مدينة �سانت -بيرتبورغ الرو�س ّية.
اختلفت �آراء اجلمهور بعد عر�ض الفيلم ،فمنهم من ر�أى ال�ضجة التي
�سبقت عر�ضه ،غري م�س ّوغة �أب��داً ،و مل يلتقط فيه �أي �إهانة لذكرى
القي�صر ،بل على العك�س ،ر�أى فيه دافع ًا قوي ًا كي يحب القي�صر �أكرث،
و يقدّ ر م�شاعره كعا�شق� ،أراد التخلي عن
العر�ش ،مقابل الزواج من املر�أة التي �أحب.
بينما مال �آخرون �إىل الآراء التي �سبقت
عر�ض الفيلم ،و �أكدوا �أنه مل يقدم �شيئ ًا،
�إال ت�شويه ���ص��ورة رم��ز م��ن رم��وز التاريخ
الرو�سي.
فيلم ماتيلدا من الناحية الفنية
ب��ع��ي��د ًا ع��ن االع��ت��ب��ارات ال��ت��ي ه ّيجت
ال��رو���س ،و�أف��ق��دت الكثري منهم ال�صواب،
نحاول تقدمي قراءة هادئة للفيلم ،و نبد�أ
من امليزانية ال�ضخمة التي ر�صدت له ( 25
مليون دوالر) ،و جعلته واح���د ًا من �أكرث
الأفالم كلفة يف تاريخ ال�سينما الرو�سية.
ذكّرتنا تلك امليزانية مبيزانيات بع�ض
الأفالم الرو�سية الأخرى ،التي �أنتجت يف
ال�سنوات الأخ�يرة ،مثل فيلم �ستالينغراد،
ال���ذي �أخ��رج��ه ف��ي��ودور باندارت�شوك يف
عام  ،2013و و�صلت ميزانيته �إىل ثالثني
مليون دوالر ،و لكنها مل ت�شفع له ،و خرج
خميب ًا للآمال الكبرية التي بنيت عليه.
فيلم �آخ��ر ،نفذ مبيزانية كبرية ن�سبي ًا،
و ه��و فيلم القي�صر ،ع��ن ح��ي��اة القي�صر
الرو�سي �إيفان الرهيب ،و قام ب�إخراجه

بافيل لونغني ،مع ميزانية و�صلت �إىل  15مليون دوالر ،و حقق الفيلم
جناح ًا معقو ًال ،و خا�صة بطله بيوتر مامونوف ،الذي �أجاد يف �أداء دور
القي�صر.
تعزى امليزانية ال�ضخمة لفيلم ماتيلدا� ،إىل الديكورات الفخمة
التي بنيت خ�صي�ص ًا لإجنازه ،و الأزياء و الإك�س�سوارات املبهرة� ،إ�ضافة
�إىل الأعداد ال�ضخمة للراق�صني و الكومبار�س امل�شاركني يف الفيلم.
وحدت م�شاهدي
و يبدو �أن هذه الأزياء و الديكورات ،املتقنة فع ًالّ ،
الفيلم ،و كانت مو�ضوع �إ�شادة عند معظم من ح�ضره.
�إ�ضافة �إىل ت�صوير الفيلم يف الق�صور احلقيقية ،التي �شهدت
الأح��داث ،يف �سانت بيرتبرورغ و بيرت غوف ،و يف م�سرح مارين�سكي
ال�شهري.
لكن هذه النقاط امل�شرقة يف الفيلم ،تكاد تختفي �أم��ام الثغرات
الكبرية التي امتلأ بها ،بدء ًا بال�سيناريو ال�ضعيف ،املتخم باحلوارات
الغبية و الفارغة.
مرور ًا بطريقة تقدمي ال�شخ�صيات ،و انتهاء بف�ضائح من نوع خا�ص،
تتلخ�ص يف كتابة �أدوار خا�صة ،اتقاء لغ�ضب �أحد النجوم ال�شباب!
عن �أبطال الفيلم
منح املخرج �آليك�سي �أوت�شيتل ،دور الإمرباطور ،للممثل الأملاين
الر�س ايدينغرب (،مواليد ،)1976
و دور ماتيلدا ،للممثلة البولونية
ميخالينا �آل�����ش��ان�����س��ك��ا ( ،م��وال��ي��د
.)1992
ظ��ه��ر الإم�ب�راط���ور ،ال���ذي �سبب
كلّ تلك امل�شكالت التي �أ�شرنا �إليها،
�أبعد ما يكون عن عوامل ال�سيا�سة،
ال يكرتث ل�شيء ،و ال يناق�ش �أ ّي ًا من
الأمور الهامة مع املحيطني به.
ب��ل �أك�ثر م��ن ذل��ك ،ب��دا �أ�شبه ما
يكون ب�أحمق� ،أما فيما يخ�ص �ش�ؤون
غراً ،مل ير امر�أة
الغرام ،فتم �إظهاره ّ
يف حياته ،و عندما ظهرت راق�صة
جميلة �أمامه� ،سيطرت مبا�شرة على
تفكريه و �أح�لام��ه .حتى ردة فعله
عندما كان يتابع رق�صها يف امل�سرح،
و انك�شف ���ص��دره��ا ،ب��دت ردة فعل
مراهق ،يتلم�س طريق التعرف على
عوامل الن�ساء.
و م��ا زاد يف �إظ��ه��ار القي�صر على
ذلك ال�شكل ،هو حوارات الفيلم ،التي
افتقدت لأي حرفية و جاذبية.
رمب��ا اجتهد املمثلون يف الفيلم،

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

رئي ــ�س التحريــر:

مدي ــر 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.

لكن اجتهادهم مل يرقى لزرع الروح يف �شخ�صيات جامدة ،تفتقد �إىل
احلياة.
وحدها املو�سيقى التي و�ضعها امل�ؤلف الأمريكي ماركو بيلرتامي(،
 ،)1966مع بع�ض اللقطات الت�صويرية اجلميلة ،حملت احلياة �إىل
فيلم ماتيلدا.
الالمهنية يف العمل ال�سينمائي
نورد هنا ق�صة طريفة� ،أكدها كثري من العاملني يف الو�سط الفني،
تتلخ�ص يف �أن خمرج العمل قام با�ستدعاء املمثل الرو�سي دانييل
كازلوف�سكي( مواليد  ،)1985من �أج��ل جتربة �أداء ،لر�ؤية مدى
�صالحيته لدور القي�صر يف الفيلم.
لكن يبدو �أن املمثل املذكور ،مل يكن منا�سب ًا للدور.
تبدو الق�صة �أقل من عادية ،لو انتهت هنا ،و لكن يبدو �أن �صنّاع
الفيلم مل يحتملوا فكرة �أن يعود النجم ال�شاب خايل الوفا�ض ،و هو
املنتمي �إىل عائلة معروفة بنفوذها و �صالتها ،و احلا�ضر يف معظم
�إنتاجات ال�سينما الرو�سية يف ال�سنوات الأخرية.
لذلك قرروا كتابة دور خا�ص كرمى لعينيه ،و هو دور فارانت�سوف،
ال�ضابط يف اجلي�ش الإمرباطوري ،الذي يقع يف غرام راق�صة الباليه،
حبيبة القي�صر ،و من يتابع الفيلم ي�شعر بال�شخ�صية ،و ك�أنها زائدة
على احلاجة ،و ال م�برر لوجودها �أ� ً
��ص�لا ،اللهم �إال م�شاركة النجم
الرو�سي للممثل الأملاين �صورة بو�سرت الفيلم.
�أما املمثل يف حديثه لل�صحافة في�ؤكد �أنه اقتنع ،عندما عر�ض عليه
دور القي�صر� ،أنه لن ي�ستطيع ت�أدية الدور لعدم �إح�سا�سه الكايف به،
ّ
فف�ضل �أداء دور ال�ضابط.
يف النهاية تبدو ال�ضجة التي �أثارها فيلم ماتيلدا قبل عر�ضه،
قد ارتدت عليه عك�سي ًا ،كونه مل ي�ستطع بعنا�صره الفنية وحدها ،و
بعيد ًا عن مو�ضوع قدا�سة القي�صر من عدمها� ،أن يقدم �صورة و حبكة
جديرتني باملتابعة ،و ي�برر كل تلك املاليني التي �أنفقت ل�صناعة
حكاية ،ميكنك متابعتها للت�سلية ال �أكرث!

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

�سعيد رجو

ولد يف تادف  -ريف حلب ال�شرقي -
عام .1933
 مل َيتلق تعليم ًا نظامي ًا  ،عمل يف
مهن �شتى.
ع�ضو جمعية ال�شعر.
م�ؤلفاته:
�1أ�ضمومة نار� -شعر -مطبعة�أمية -حلب .1970
�2شيء غري اخلبز� -شعر -مطبعة�أمية -حلب .1974
3هذا العذاب ال�شهي� -شعر-مطبعة �أمية ( -بالتعاون مع احتاد
الكتاب العرب)-حلب .1977
�4أعياد احلزن الأبي�ض� -شعر-احتاد الكتاب العرب  -دم�شق
 .1979 5فرا�شات ملعونة �إ�صدار خا�ص.1991
 6هواج�س الليلك واليمام -احتاد الكتاب العرب -دم�شق
�.1993سعيد رجو
ولد يف تادف  -ريف حلب ال�شرقي -
عام .1933
 مل َيتلق تعليم ًا نظامي ًا  ،عمل يف
مهن �شتى.

يف ح�ضرة حلب
حني دخلت �أ�سوار حلب وكان ذلك بعد غياب ق�سري دام ثمان �سنوات
�أح�س�ست ب�أن مهماز ًا راعف ًا يف ثنايا القلب يدعوين �إىل االنحناء ،فوقفت
بكامل عروبتي �أمتلى بهاء حلب وقد ارت��دت حلة الن�صر ،ووجدتني
�أنحني لنبل �صدرها امل�شرع وجبينها العايل ،وطهر ذراعيها املفتوحني
على املدى يدعوانني �إىل دفء مزاراتها التي زنرتها �أ�ضرحة ال�شهداء..
يف حلب ي�أخذك التاريخ لتقب�س من �أوابده الرا�سخات جمر التوحد
مع تراب الأر�ض ،وتختزن يف عينيك املفتوحتني على الده�شة مروج ًا
من الأحمر القاين الذي �صبغته �شقائق النعمان وهي مترع متهادية مع
ن�سيم ال�صباح العابق باملجد والبطولة..
يف حلب ي�ستقبلك احللبيون بوجوههم املبت�سمة وح�ضورهم الأنيق
حتى يف �أحزانهم؛ الكربياء متد عنقها وتر�سخ وجودها مع كل دمعة
وح�سرة وزف��رة ،ويده�شك فيهم هذا الإ�صرار الطاغي على احلياة يف
�أبهى معانيها وهم يغالبون �سكرات احلزن والأ�سى ،يعلنون احلياة على
املوت ،والبقاء على الفناء ،والثبات على االنك�سار فتلمح يف وجوه �أحفاد
�سيف الدولة و�أبي فرا�س واملتنبي ب�شا�شةً ال يتقنها �إال احللبيون الذين
ال ميلون الرتحيب بالزائر القادم �إليهم من بقاع �سورية التي وقفت ذات
يوم �شاهدة على نبل حلب و�صمودها وثباتها و�إ�صرارها على البقاء
واحلياة لأنها تتقن وبجدارة فن احلياة ومتلك الإرادة للم�ضي بها حتى
�آخر ال�شوط..
يف حلب ت�شهد توءمة مع الأزلية ،فلي�س يف قامو�سهم مفردات االنك�سار
واالنكفاء واالنهزام ،فك�أمنا خلقوا لي�صونوا تراب الأر�ض ،و�أرواحهم
ت�ضج بالأغاين التي �صاغتها الروح حلظة جتل كي يتعاىل ال�شدو الآ�سر،
وهو يغني للحب واحلياة..
يف حلب جتد اجلمال حا�ضر ًا يف مواجهة القبح ،والطرافة ماثلة يف
كل جملة ال بل وكل حرف كي تنهزم امل�آ�سي ،وتُرْ فَدُ احلياة بكل ما هو
جميل ونبيل ،فال�شعر �سيد املوقف و�شريان احلياة ،يهزجون فت�سيل
الكلمات على �شفاههم ق�صائد من �سحرٍ وجمان ،ويحدثون فيقطر الورد
من �أل�سنتهم ع�س ًال ت�أ�سرك حالوته وعذوبته ،فتخزن يف �أعماق ذاكرتك
�أطياف ًا لوجوه حينما تبت�سم لك ت�شعرك �أنك يف ح�ضرة املالئكة النقية
والبهية التي ال غاية لها �إال �إ�سعادك و�أنت تتلقى ر�سائل الود وق�صائد
اجلمال..
ذهبنا لنبارك حللب انت�صارها يف ذك��راه الثانية ..كتّـاب و�شعراء
وباحثون وق�صا�صون تنادوا من �أنحاء اجلغرافيا ال�سورية بكل �أطيافها
وم�سمياتها ينتمون لوطن كتب الن�صر ب�سواعد �أبنائه ،و�أ�شعل ال�شمع من

�أرواح ال�شهداء فهزمت الظلمة و�أذكت �شعلة الن�صر الذي يحق لنا �أن
نتباهى بتجذره يف النفو�س قبل �أن يتجذر يف م�سام الأر�ض..
كنا نت�صور �أن جند نفو�س ًا مهدمة وكتّـاب ًا �ألوتهم الريح التي ع�صفت
بالب�شر واحلجر والتي جلبتها قطعان متوح�شة جاءت من كهوف التاريخ
حني توافدت متعط�شةً للدم ،ومتمر�سةً يف جز الر�ؤو�س� ..إال �أن الذي
وجدناه كان عك�س ذلك متام ًا حيث ا�ستقبلتنا الوجوه امل�شرقة ،والقلوب
العامرة بحب ال��وط��ن ..كتّـاب �سامهم ع��ذاب�� ًا املحتل ال��ذي يحمل يف
�أعماقه حقد ًا على كل ما هو جميل ونبيل ،ومن �أنيابه الب�شعة تقطر
دماء الن�ساء والأطفال ،وعلى ن�صلة �سيفه احلاقد بقايا دماء بريئة
�سُ فحت لت�صفع وجه الإن�سانية وتر�سخ يف الذاكرة احلية لأبناء هذا
الوطن ب�أن الوحو�ش مروا من هنا ،ف�آثار �أقدامهم ما زالت تر�سم فوق
تراب الأر�ض لوحات من الرعب واملوت والدمار..
�أ���ش��رع كتّـاب حلب �صدورهم و�أي��دي��ه��م ،و�أح��اط��ون��ا بكثري م��ن ال��ود
والرتحاب ،ولكم كانت ده�شتنا كبرية حينما ا�ستمعنا �إىل ن�صو�صهم
املكتوبة مبداد القلب والروح وهي حتثنا على ال�صرب وال�صمود ..نحن
الذين ذهبنا لدعم مواقفهم ،وح�ضهم على التجلد والتما�سك وجدناهم
ي�شدون من �أزرنا ويعلنون �أن الن�صر الذي حتقق يف حلب وغري بقعة من
اجلغرافيا ال�سورية ما هو �إال نتيجة حتمية ل�صمود املواطن ال�سوري
خلف جي�ش �صنع املعجزات وهو يقف بكامل عروبته وانتمائه الوطني
�سد ًا يف وجه الغزاة ،ويحول تراب الأر�ض ملقابر �ستظل �شاهدة على مر
الأي��ام ب�أن �سورية ذات الأ�سوار العالية واملنيعة كانت و�ستبقى رمز ًا
للعزة واملمانعة والرف�ض.
مل تكن الإمكانات املادية املو�ضوعة حتت ت�صرف كتاب حلب كافية
لرتميم ما �أف�سده الإره��اب� ،إال �أن اجلهود امل�ضنية املبذولة من قبل
ه�ؤالء املخل�صني ال�شرفاء ،وبدافع من انتمائهم الوطني خدمةً للحرف
قد عوّ�ضت النق�ص احلا�صل ،وقدمت ال�صورة الأبهى عن الكاتب امللتزم
لتثبت� ..أن �إرادة الإن�سان املخل�ص يف التعمري والتطوير ق��ادرة على
جتاوز العقبات وتذليلها ،وقدرنا عالي ًا موقف رئي�س و�أع�ضاء املكتب
الفرعي يف حلب حني ر�أيناهم يقومون بدور العمال ل�سد النق�ص وتلبية
متطلبات املنا�سبة..
وعلى املنرب الوطني امللتزم ب�شرف الكلمة ال�صادقة امل�ضيئة �صدحت
احلناجر تغني وطن ًا �صابر ًا �صامد ًا �أثبت للقا�صي والداين ب�أن �سورية
ذات الأ�سوار املح�صنة املنيعة والعالية ع�صية على اال�ست�سالم ،وع�صية
على االنهزام.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

ملفات الأ�سبوع الأدبي
طي كل
تو ّد �صحيفة /الأ�سبوع الأدب��ي� /أن تن�شر ملفات �شهرية ّ
�إ�صدار لها ،وهي ت�أمل من الزمالء الأدباء وال�شعراء والك ّتـاب امل�شاركة
يف حترير هذه امللفات.
يف الدرا�سات:
ـ �أعالم النه�ضة العربية
ـ �آفاق م�شروع النه�ضة العربية
ـ حتديات النه�ضة العربية
ـ الراهن الربي ـ الأ�سئلة والأجوبة
ـ مفهوم احلرب� :سيا�سي ًا ،اجتماعي ًا ،فكري ًا
ـ ال�شهادة واملعاين
ـ القيم الوطنية ..وم�آالتها
ـ العروبة والتحديات
ـ مفهوم احلرية
ـ الدميوقراطية و�أبعادها
ـ /الربيع العربي /مفهوم ًا ..وواقع ًا
يف ال�شعر والق�صة:
ـ الأر�ض
ـ ال�شهداء
ـ احلرية

ـ القلق الوجودي
ـ االغرتاب
ـ املوت /الت�ضحية ،الفداء ،اخللود/
ـ الديار /الطبيعة /املدن /البحار /الأنهار
ـ احلب /الغزل /الع�شق /الغياب /الفقد
يف امل�سرحية:
ـ �أعالم امل�سرح
ـ مو�ضوعات م�سرحية �إبداع �أم �إتباع
ـ امل�سرحية الن�ص /امل�سرحية اخل�شبة
ـ املمثل يف امل�سرح
ـ املخرج يف امل�سرح
ـ اجلماهريية يف امل�سرح
ـ الفل�سفة وامل�سرح
ـ احلب وامل�سرح
ـ م�سرح غري املعقول
ـ اخليال يف امل�سرح
ـ مفهوم الدور يف امل�سرح
ـ امل�سرح والرتا�سل مع الفنون الأخرى
يف ال�سينما

ـ الأدب وال�سينما
ـ ال�سينما واملو�سيقا
ـ الرواية وال�سينما
يف النقد الأدبي
ـ مدار�س النقد الأدبي
ـ النقد التكاملي
ـ النقد النف�سي
ـ النقد والأ�سطورة
ـ النقد وترا�سل الأجنا�س الأدبية
ـ �أعالم النقد
يف الرتجمة
ـ مفهوم الرتجمة
ـ الرتجمة والتعريب
ـ واقع الرتجمة
ـ م�ؤ�س�سات الرتجمة
ـ حتديات الرتجمة
ـ الرتجمة واملثاقفة

