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

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

مَن يذكر محيي الدين �صبحي؟ ()1
مالئ دنيا النقد الأدبي و�شاغل الأدباء واملف ّكرين ،يف ال�سبعينيات وما بعد ،ذلك هو
حميي الدين �صبحي ،الناقد واملرتجم واملف ّكر ،الذي ر�أت عيناه ال�ضوء يف مدينته دم�شق
�سنة خم�س وثالثني وت�سعمئة و�ألف ،وتخ ّرج يف جامعتها �سنة �سبع وخم�سني وت�سعمئة
ثم ح�صل �سنة ت�سع وخم�سني وت�سعمئة و�ألف
و�ألف جماز ًا يف اللغة العربية و�آدابهاّ ،
على �شهادة دبلوم الرتبية ،و�سنة ت�سع و�سبعني وت�سعمئة و�ألف على �شهادة املاج�ستري من
اجلامعة الأمريكية يف بريوت عن ر�سالة بعنوان�" :شاعرية املتنبي يف نقد القرن الرابع
للهجرة" ،ثم �سنة ثالث وثمانني وت�سعمئة و�ألف على �شهادة الدكتوراه من اجلامعة
نف�سها عن �أطروحة بعنوان" :الر�ؤيا يف �شعر البياتي" .وكانت الر�سالة والأطروحة
ب�إ�شراف د� .إح�سان ع ّبا�س.
وما بني �أ ّول مقال له ،يف جم ّلة "الن ّقاد" الدم�شقية ( ،)1956ووفاته (َ � )2003
أترف
�صبحي احلياة الثقافية العربية بت�سعة وع�شرين كتاب ًا ت�أليف ًا مفرد ًا ،وما يزيد على
ً
ترجمة ،ومئات الدرا�سات واملقاالت التي ُن�شرت يف
و�ستة
خم�سة باال�شرتاك مع �آخرينٍ ،
خمتلف الدوريات الثقافية العربية ،وتن ّقل بني غري موقع ووظيفة :من مد ّر�س يف حقل
أدبي يف عدد من ال�صحف
التعليم لنحو ثالث �سنوات (� ،)1963 – 1960إىل حم ّرر � ّ
واملجالت ال�سورية� ،إىل ع�ضو هيئة حترير جملة "املوقف الأدبي" التي ت�صدر عن
االحتاد ،فرئي�س للق�سم الثقايف يف �صحيفتي "الثورة" ،و"ت�شرين"� ،إىل رئي�س حترير
جم ّلة "املعرفة" التي ت�صدر عن وزارة الثقافة ال�سورية ( ،)1977 – 1963ثم رئي�س
حترير جملة "الوحدة" املغربية .وطوال ذلك� ،أي لنحو ن�صف قرن ،وعلى الرغم من
مر�ض ال�سكري الذي كان يفرت�س ج�سده يوم ًا بعد يوم ،كان �صوت ًا ا�ستثنائي ًا يف الثقافة
العربية يف غري جمال :يف النقد والرتجمة والفكر.
وال تتحدّ د هذه ال�صفة� ،أعني اال�ستثناء ،بتعدّ د ا�شتغاالته يف غري حقل ثقايف
فح�سب ،بل� ،أي�ض ًا ،بتن ّوع هذه اال�شتغاالت يف احلقل الواحد نف�سه ،ففي النقد الأدبي
انتقل من نقد ال�شعر� ،إىل نقد الرواية� ،إىل نقد الق�صة الق�صرية� ،إىل نقد الكتابة
امل�سرحية ،ويف الرتجمة من الأيديولوجيا �إىل نظرية الأدب �إىل نقده ونقد نقده،
وقبل ما �سبق ك ّله بو�صفه كاتب ًا ق�ص�صي ًا ،ومل ي�ش�أ جمع ما ن�شره من ق�ص�ص يف كتاب،
ثم بغنائه خارج ال�سرب الأيديولوجي الأكرث نفوذ ًا يف امل�شهد الثقايف ال�سوري والأكرث
ّ
ً
ح�ضورا يف ال�صحافة الثقافية ال�سورية لعقود طويلة ،وال�سيما يف عقديّ ال�ستينيات
مما دفع واح��د ًا من �آباء ذلك ال�سرب �إىل القول�" :إنّ كتابات �صبحي
وال�سبعينياتّ ،
ّ
التنطع لرابطة الك ّتاب العرب ،ك ّلما �سنحت
النقدية يف الدوريات تعلن مبكر ًا عن
�سانحة" ،و�إىل ترديد ذلك يف غري موقع من كتابه الذي ّ
توقف فيه عند كتاب �صبحي
ثم �إىل
الأول" ،نزار ق ّباين �شاعر ًا و�إن�سان ًا" ،ك ّلما �سنحت له �سانحة بتعبريه نف�سه ،ومن ّ
ت�صدير مقاربته لأربعة من م�ؤلفات �صبحي النقدية ،يف كتاب الحق ،بو�صف منجز
�صبحي بعبارة" :غلبة ال�سلفية القوموية" ،فح�شده املقاربة نف�سها بنعوت و�صفات
باهظة يف نيلها من �صبحي ب�سبب �صدور الأخري ،يف جممل هذا املنجز ،عن �أطروحة
نقي�ضة للأطروحة املارك�سية ،هي القومية.
ومن الالفت للنظر �أنّ �صبحي ،على الرغم من �أهمية ما قدّ م �إىل املكتبة العربية،
مما مي ّثل ّ
بحق مراجع ال غنى عنها لأيّ باحث فيما يعني الإبداع ال�شعري والق�ص�صي
و ّ
وامل�سرحي خالل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،ف�إنّ ما قدّ مه مل يحظ
والروائي
ّ
بدرا�سات تليق به� ،أو بدرا�سات ت�ضعه يف املكانة الالئقة به من املنجز النقدي ال�سوري
خا�صة والعربي عامة ،با�ستثناءات قليلة تكاد ت�شرتك فيما بينها ب�إرادة( ..يتبع).

الوطن في الخطاب الثقافي
« مقاربة المفهوم»
• د� .أحمد علي حممد ـــــ �ص7

�أبو ري�شة ...بين الثقافة والدبلوما�سية
•عيد الدروي�ش ـــــ �ص12

�إبراهيم طوقان ..فل�سطين قبل ٌة وقبلة
• حممود حامد ـــــ �ص13

نزيف
ٌ
الفنان الت�شكيلي محمود ال�ساجر..
داخليٌّ �صامت ،وقلقٌ دائمٌ  ،وخوفٌ من المجهول
•حوار :حم ّمد جمعة حمادة ـــــ �ص14

عامل المياه في حدود «�إ�سرائيل» التوراتية ؟
•د� .صياح عزام ـــــ �ص15

لوحة للفنان الت�شكيلي خري اهلل �سليم
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التعبير الإبداعي

• ح�سني مهدي �أبو الوفا
هو يف احلقيقة يت�ضمن خمتلف الأجنا�س الأدبية التي يح�سن فيها الإبداع الفني
�شعر ًا �أو نرثاً ،وال�شعر ب�أنواعه �سواء كان وجدانيا غنائيا �أو �شعرا متثيليا �أو غري ذلك..
وكذلك النرث الذي يعرب عنه الكاتب �أو اخلاطرة �أو امل�سرحية �أو ما �شابه ذلك ولكل
منها �أ�سلوبه اخلا�ص �أ�سلوب املقالة ..يختلف عن �أ�سلوب الق�صة و�أ�سلوب الق�صة يختلف
عن �أ�سلوب اخلطابة مث ً
ال وهكذا..
�إب��داع الن�ص الأدب��ي نق�صد به العمليات لتي تقف وراء �إب��داع �أي كتابة� ،أي ن�ص
من الن�صو�ص الأدبية �سواء كان ذلك ن�ص ًا �أو �شعراً .وهذا ي�ستوجب مراعاة ال�سمات
النف�سية واخلربات املكتبية الالزمة للإبداع والعمليات العقلية التي تقف وراء عملية
�إبداع الن�ص �أي �أن هناك جانبني انفعايل وعقلي..
ال�سمات النف�سية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا ب�شخ�صية املبدع ويظهر ذلك وا�ضح ًا يف الن�صو�ص
الأدبية وهذا ال يعني �أن لها عالقة ب�صفاته ال�شخ�صية مث ً
ال حاد الطبع �أم لين ًا� ..سريع
الغ�ضب �أم حليم ًا ..بل �ستكون ما هي ال�صفات ال�شخ�صية التي يجب �أن توفرها يف املبدع
حتى يكون قادر ًا على الإبداع لأن النا�س تتفاوت يف قدرتها على الإبداع هناك من ي�ستطيع
�أن يبدع ن�ص ًا �أدبي ًا رائع ًا وم�ؤثر ًا وهناك من ال ي�ستطيع ذلك ملاذا !...هذا الأمر يرجع �إىل
�أمور بع�ضها فطري والذي �أ�سماه القدماء الطبع �أو القريحة ونطلق عليها الآن ا�سم املوهبة
الذاتية (وما ينفع م�صنوع �إذا مل يكن مطبوعا وهل تنتفع العني و�ضوء العني ممنوع) وحني
يكون الإن�سان قادر ًا على الإبداع ت�أتي العوامل الأخرى وهي الأمور املكت�سبة� .إذن من دون
اخل�صائ�ص الفطرية الذاتية ال ميكن للإن�سان �أن يبدع �شعر ًا كان �أم نرث ًا ولذلك نرى النا�س
يختلفون يف مدى قدرتهم فرتى مث ً
ال يف ال�شعر هناك ال�شعر اجليد والأك�ثر جودة فليت
الن�صو�ص الأدبية يف م�ستوى واحد وذلك راجع �إىل تفاوت الكتاب يف القدرة على الإبداع
الفني والقويل وحتى الطبع واملوهبة متفاوتة فرنى البع�ض منهم مكرث ًا وبع�ضهم مقل جد ًا
حتى قيل �إن جرير ًا كان يغرف من بحر والفرزدق كان ينحت من �صخر ..والبع�ض ي�سهل
عليه نظم ال�شعر والبع�ض الآخر ي�صعب عليهم ذلك وحتى ال�شاعر الواحد �أحيان ًا تنهال
عليه القوايف و�أحيان ًا ت�ستع�صي عليه قافية واحدة ..وهذا دليل على �أن ال�شعراء يتفاوتون
يف قابلياتهم ال�شعرية وم�ستوياتهم الفنية ..على �سبيل املثال جرير دخل على عمر بن
عبد العزيز ذات مرة فمدحه بق�صيدته فلم يعطه �إال ب�ضعة دراهم لأنه �أراد �أن ي�شبهه
بالعدل وين�صف الفقراء ومينح ال�شعراء ،ثم قال :ر�أيت ر�ؤى ال�شيطان ال ت�ستفزه ..وقد كان
�شيطاين يف ال�شعر راقي ًا ولي�س قلة �شعر ال�شاعر دائم ًا دليل على غياب املوهبة �أحيان ًا يتعمد
ال�شاعر ذو امللكة القوية واملوهبة الذاتية والقدرة الكبرية قول ال�شعر الإبطاء يف كتابة
الن�ص وذلك حتى ينقح ن�صه جيد ًا ويعيده مرة تلو �أخرى حتى يخرجه للنا�س ب�أبهى حلة
وقدمي ًا قالوا ال تعر�ض على الرواة ق�صيدة ..ما مل تكن بالغت يف تهذيبها ف�إذا عرفت ال�شعر
غري مهذب ..عدوه مثل و�ساو�س تهذي بها ومثال ذلك زهري بن �أبي �سلمى حيث كان ينظم
الق�صيدة يف �أربعة �أ�شهر ثم ينقحها ثم يعر�ضها على الأدباء يف �أربعة �أ�شهر ثم ين�شدها
النا�س ويذيلها يف �أربعة �أ�شهر لذلك �سميت املدر�سة التي �ضمته مبدر�سة ال�شعر احلويل يعني
ال�سنوي وهناك من هم عك�س ذلك ينظمون ال�صور ال�شعرية وكل كالم موزون ومقفى ي�سمونه
�شعر ًا وال يعتنون باملعاين وال�صور ال�شعرية� ..إذن ال�سمات ال�شخ�صية النف�سية الذاتية هي
التي ت�شكل موهبة الكاتب وطبعه ويعرب عنها بامللكة �أو القريحة �أي املوهبة والعامل الثاين
ي�ساعد وي�ؤثر يف العملية الإبداعية هو ال�صفات املكت�سبة :ماذا نق�صد بها..؟ �إن القدرة
على الإبداع و�إن كانت تعتمد يف الأ�سا�س على املوهبة الذاتية �إال �أن هناك عوامل �أخرى
ت�ساعد على �صقل القريحة وتنقيتها وتنميتها وهذه هي العوامل املكت�سبة فيها ،البيئة
(العامل البيئي) يدخل يف الإبداع الأدبي من جانبني ..جانب العملية الإبداعية وجانب
بناء �شخ�صية املبدع.
يتجلى العامل البيئي يف العملية الإبداعية من حيث �أن لها ت�أثري ًا فاع ً
ال يف �شحذ قريحة
املبدع �أو طم�سها وذلك بح�سب نوعها وطبيعتها مث ً
ال �أحيان ًا الإن�سان يعي�ش يف بيئة كثرية
ال�ضو�ضاء وهذا ي�ؤثر على خميلة املبدع فال ي�ستطيع �أن يبدع كما لو خال لنف�سه يف بيئة
�صافية هادئة خالية ،حيث ي�ستطيع �أن يجمع �أفكاره وير�سم كلماته بطريقة مثلى..
وخ�صو�ص ًا �إذا كان املكان طلق ًا� ،أو �أمام ماء جار �أو خ�ضرة هذه �ستفتح �شهية الكاتب .وقد
التفت النقاد القدامى �إىل هذه الناحية فقال الأ�صمعي (ما ا�ستدعي �شارد مبثل املاء
اجلاري ...وال�شرف العايل واملكان اخلايل) ويق�صد بال�شارد هو املعنى الذي ي�صعب اقتنا�صه
وال يكون �إال بعد جهد جهيد وبيئة مريحة وقتها �سيح�س الإن�سان بال�صفاء النف�سي الذي
ي�ساعد قريحته �أن جتود مبا يريد لها الكاتب...
وكما للمكان ت�أثري كبري كذلك الزمان عامل م�ؤثر وهام فلي�س من ي�أتي بعد عناء النهار
وتعبه وعمله مرهق ًا �إىل البيت وي�صيغ ن�ص ًا �أدبي ًا مثل من ينه�ض مبكر ًا يف وقت جميل
يحتفظ الإن�سان بن�شاطه ويف هواء عذب فيكون �إبداعه ن�ضر ًا ولذلك بع�ض النقاد القدامى
كان يوحي �أن خري الأوقات للكتابة �صباح ًا باكر ًا بعد النهو�ض من النوم �أو بعد اخلروج من
احلمام مبا�شرة حيث يكون م�سامات اجللد متفتحة والنف�س مبتهجة �أو وقت ال�سهر والنا�س
نيام حيث الهدوء ي�سيطر على املكان فيف�سح املجال �أكرث ال�سرت�سال بالكتابة .وفيما يروى
عن الفرزدق �إذا �صعب عليه ال�شعر كان يركب ناقته ويطوف خالي ًا منفرد ًا يف �شعباب اجلبال
ويدندن فتزداد عليه القوايف واملعاين و�شاعر ًا �آخر �شوهد على �سطح برج وقد ك�شف الدنيا
من حوله ف�سئل عما ي�صنع؟ قال� :أريدا �أن �أجلو ناظري و�ألتقح خاطري كما يو�صى �أن يكون
الإن�سان �أثناء الكتابة �صفر ًا من الهموم فرح م�ستب�شر حتى �أن �أحد ال�شعراء قال :ولو �أين
و�ضعت مكان �شوقي ل�سال ال�شعر من حتتي وفوقي و�إىل جانب املوهبة والبيئة والزمان
املنا�سب حتتاج �إىل عن�صر مهم وهو الثقافة فامتالك املوهبة وحدها ال يكفي فالثقافة
�ضرورية ،وكلما �أمل الإن�سان بقواعد اللغة العربية والبالغة وعلم العرو�ض وثقافات
ال�شعوب الأخرى و�شعر �شعراء الكبار �سيكون لديه خمزون فكري و�صور بيانية ومعان كثرية
تن�ساب على ل�سانه حتت الطلب ..فتعاون ال�سمات ال�شخ�صية موهبة يرفدهم يف هذا العمل
الإبداعي العامل الوجداين �أي �أن جتارب الإن�سان العاطفية واالنفعالية لها �أثر كبري يف
العمل الإبداعي..
ولي�س املق�صود من التجارب الوجدانية والعاطفية الع�شق فقط ،و�إمنا كل ما يثري يف النف�س
انفعا ً
ال ولقد ثبت �أن التجارب الوجدانية للإن�سان لها الأثر الفاعل يف العملية الإبداعية

بل ال ميكن للإن�سان الإبداع �إال بعد �أن مير بتجربة ..لأن الدرا�سات النف�سية تقول
�إن الإن�سان �إذا �أخفق يف �إ�شباع حاجاته الأ�سا�سية �سيعمد �إىل التعوي�ض طبع ًا �إذا
كان �إيجابي ًا �ستنفجر عنده كوامن الإبداع و�إذا كان �سلبي ًا �ستنفجر عنده الأمرا�ض
النف�سية ،مث ً
ال �إن�سان ع�شق امر�أة ومل يح�صل عليها فيئ�س ويخيل لنف�سه �أنها معه وهذا
يعوي�ض النف�س بع�ض توازنها ولكنه تعوي�ض مر�ضي �أما قي�س بن امللوح مل يح�صل على
املر�أة التي �أحبها فعمد �إىل التعوي�ض عنها بالتعبري عن كوامن نف�سه فان�ساب �شعره رائع ًا
عذب ًا وخلد ق�صته للأجيال وال تزال كلماته ترتدد على �أل�سن النا�س جي ً
ال فجيل..
�أل�ست وعدتني يا قلبي �أين متى ما تبت عن ليلى تتوب
تائب عن حب ليلى فما لك كلما ذكرت تذوب
فها �أنا ٌ
حتى �أن ال�شاعر �أبو الرقة �سئل ذات يوم كيف تفعل �إذا انقفل باب ال�شعر دونك؟ فقال
كيف ينقفل دوين وعندي مفاتيحه ،وعندما �س�ألناه ما هي مفاتيح هذا ال�شعر؟ فقال:
اخللوة بذكر الأحباب ..وال تقت�صر التجارب حتم ًا على ذكر الأحباب ،مث ً
ال يروى عن
�أبي احل�سن التهامي فقد ولد ًا �صغري ًا له قال ق�صيدة م�شهورة ور�صعها بهذا البيت:
يا كوكب ًا من كان �أق�صر عمره وكذا تكون كواكب الأ�سمار
�إذن التجارب ال تقت�صر على الع�شق واحلزن و�إمنا ت�شمل اخلوف ..املديح� ..إعجاب..
وحتى ال�شعر ال�سيا�سي يكون جتارب الأمم ..ومع كل تلك العوامل التي ذكرناها ال بد
من توافر عامل هام وهو الدربة واملران ...لأن الإن�سان قد ميتلك كل مقومات الإبداع
ولكنه ي�سهو �أحيان ًا و�إخفاء امللكة ي�ؤدي �إىل خبو جذوتها لأنها حتتاج �إىل مران و�أين
ر�أيت وقوف املاء يف�سده� ..إن �س�أل طالب و�أن مل يجر مل يطب.
اخلامتة :ولهذا نقول �إن الإبداع الفكري ال يقت�صر فقط على الكتابة و�إمنا ي�ستطيع
الإن�سان �أن ميتلك طرقا عدة للتعبري عن الذات النحت ..الر�سم ...الغناء ..املو�سيقى..
وكلها طرق �إيجابية راقية نعرب فيها عن ذاتنا..

رحيل الأديبة و�صال �سمير
نعى احتاد الكتّـاب العرب رحيل الأديبة
و�صال �سمري التي وافتها املنية يف الأ�سبوع
املا�ضي.
ول��دت الأدي��ب��ة و�صال �سمري يف مدنية
دم�شق  1940وح�صلت على �إج����ازة يف
ال��ل��غ��ات ال�شرقية (ال��ل��غ��ة ال��ع�بري��ة) من
جامعة القاهرة ،وعلى دبلوم يف الآداب
ال�شرقية.
عملت يف وزارة الإعالم.
حا�ضرت يف جامعة دم�شق ـ ق�سم التاريخ.
ع�ضو يف احتاد الكتّـاب العرب
وع�ضو م�ؤ�س�س يف احت���اد ال�صحفيني
ال�سوريني
ع�ضو يف جمعية الق�صة والرواية

من م�ؤلفاتها:
ـ زينة ـ رواية 1990
ـ لي�ست جرميتي ـ ق�ص�ص ـ 1993
ب�ين احل��ل��م وال��واق��ع ـ رح��ل��ة اغ�ت�راب ـ
خواطر 1994
ـ عاري ًا ي�أتيك �صوتي ـ خواطر ـ 1995
رئي�س احت��اد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،وجم��ل�����س االحت����اد
يتقدمون من �أ�سرة الفقيدة بخال�ص العزاء
واملوا�ساة ،راجني اهلل تعاىل �أن يتغمدها
بوا�سع مغفرته و�أن ي�سكنها اجلنة ،ولأهلها
ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

قضايا وآراء
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حدثني حجر الر�صيف
ـ1ـ

•�سمري عدنان املطرود
قالت احلكاية..

حدثني حجر الر�صيف مقهور ًا قال :
�أم�سكتني الق�شعريرة منذ حزن وقهر تلك الليلة التي ق�ضيتها غبي ًا �أحمق ًا �أعدُّ الت�أوهات الدافئة
املجنونة التي كانت تتناثر هناك يف الأعلى ؛ وانا �أرتدي ال�صقيع حينها  ,و�أتدف�أ على دخان روحي
املحرتقة التي �أنفثها مع كل �سيكارة حمراء طويلة � ,أطول من كل قهر العامل .
ٌ
حرف من كلماتي مع الزاجل ؛ حتى ت�صل برقيتها �سريعا حممولة على
قبلها مل تكن ت�صدق �أن ي�صلها
�أجنحة ال�شوق !
وتك�سرت
�أما الآن فالربد �أ�صبح �شديدا ؛ وجبال اجلليد رفعها قزم على كتفيه بيننا ؛ حتى ارتطمت بها
ّ
�أجنحة طيور ال�شوق  ,ليهوي بعدها كل �شيء يف �سحيق الفراغ !..
القلب حني حت�شوه ملح ًا كي يرب�أ ؛
رح
غربة
لي�س هناك �أ�صعب من
ِ
الروح ُ ,
ِ
وج ِ
ِ
فماذا �سيتح ّم ُل هذا القلب ليتحمل يف كل درب من دروب ( الزميتة )  ,و�ضباع احلياة تالحقه  ,لتنه�ش ما
تبقى يف ذاكرته !
فلم يعد لدفء مياه ذاك ال�شالل طعم  ,حني خانته �شم�سه ؛ قبل �أن يتق ّب َع هذا املاء بعباءة من اجلليد !
وقا�س �أن يخونك من كان لك كل �شيء !
�صعب
كم هو ٌ
ٍ
م�ؤ ٌ
مل �أن يفرغ مكانك ؛ ليحل فيه �أ�شياء �أخرى ..ت�شغله !
تقول احلكاية يا �صاحبي  :كان هناك حلم يت�أرجح على �ألق �ضوء احلياة  ,ن�صب �أرجوحته من حبال الروح
املتوثبة  ..وظل يت�أرجح �ضاحكا �سعيدا ينرث ال�سرور على العامل  ,ك�أنه قطعة من �ضوء �أنارت عتمة كهف
العمر  ..وفج�أة هدر �صوت املارد من بعيد � ,أرعب كل �سحب ال�صيف ؛ فع�صفت الرياح  ..وهرب الربيع ؛ تل ّبدت
غيوم احلياة فوق هذه الروح  ..وخجل اخلريف من نف�سه  ,فانزوى بعيد ًا ؛ فا�سحا الطريق �أمام ال�شتاء الذي
جاء م�سرعا كالربق ؛ ليدلق يف �شقوق الأر�ض �أمطار �شبقه دفعة واحدة ؛ حتى تفي�ض الينابيع ..؛ حينها
ّ
تقطعتْ حبال الأرجوحة  ,ونبت للحلم من �شدة الربد جانحان طار بهما  .وبقيت الروح وحدها ترجتف
غريبة  ..تبحث عن بقايا كهف يقيها وجع هذا ال�صقيع ! حني تناثرت الورود فوق جثمان ال�شهيد  ,بينما
كانا هناك يحتفالن على مو�سيقى �ضوء ال�شمعة احلمراء الوحيدة .
•••
حدثني حجر الر�صيف قال :
ً
�أراد �أحد الفنانني ال�شباب �أن ي�صبح حاويا يجيد فن ترقي�ص الأفاعي؛ فذهب ليتع ّلم هذا الفن
اال�ستثنائي..
�س�أل �أحد اخلرباء عن �أف�ضل مكان للتع ّلم؛ ف�أ�شار عليه �أن يذهب عند( تل الأحالم) ؛ وهناك �سيجد
�ضالته..
وجدَّ ال�سري يطوي الوهاد واله�ضاب؛ بينما تتقا�سمه ن�سائم
تزنّر �صاحبنا بحلمه ،و�أ�سكن الناي على خ�صره؛ َ
الليل والنهار ,وحني و�صل �إىل �سفح (تل الأحالم) وجد هناك عجوزا يتكىء على حجر يف (ذروة �شجرة) ..
اقرتب منه و�س�أله؛ �أين ميكن �أن �أتعلم ترقي�ص الأفاعي..
ً
ً
ً
�أجابه العجوز؛ ل�ست بحاجة �إىل معلم ..املهم �أن تكون �صادقا مع نف�سك �أوال؛ وثانيا �أن يكون الناي من �صنع
يديك..
�ضحك ال�شاب الفنان بحب وهو ي�صرخ هذا الناي من �صنع يدي؛ ولو مل �أكن �صادقا مع نف�سي ومت�صاحلا
مع ذاتي؛ ما جئتُ �أبحث عن معلم ..ف�أ�شار العجوز �إىل �أعلى ه�ضبة بعيده ؛ نبتت فوقها �شجرة الإبداع؛
طالبا منه �أن يذهب حافيا هناك ؛ وحني ي�صل يتذ ّوق ثمارها فورا ؛ وبعدها “ �ستعزف على الناي� ،ستخرج
ً
راق�صة “ قال العجوز قبل �أن ت�صعد روحه من
الأحلان من �صدرك �صادقة؛ و�ستخرج معها كل الأفاعي
ج�سده..
ً
�ش ّمر ال�شاب الفنان عن �ساعديه وقام بدفن العجوز وم�ضى م�سرعا ..
و�صل هناك يلهث؛ تذوق ثمار �شجرة الإبداع؛ و�إذ بالناي ي�صرخ من على خ�صره� ..ضعني على فمك؛ هيا
ب�سرعة..
جل�س الفنان ال�شاب على حجر كبري؛ �أ�سند ظهره �إىل جذع ال�شجرة والناي يف فمه ؛ وبد�أت الأحلان تنهمر
�شالالت من �ألق؛ بينما الأفاعي تقرتب زاحفة من كل حدب و�صوب؛ حتى �إذا و�صلت �إىل مقربة من الفنان؛
انت�صبت و�صارت تتمايل ن�شوانة وهي متوج مع بع�ضها يف رق�صة �ألق احلياة..
كانت الأحلان تت�صاعد ورق�ص الأفاعي يزداد جماال؛ وفج�أة؛ انتبه الفنان �أن ثمة �أفعوان �ضخم ي�أتي
متل ّويا من بعيد زاحفا..
�صار الفنان ُي�س ِّر ُع بالعزف؛ لكن الأفعوان مل ينت�صب ويرق�ص؛ بل مازال يتل ّوى على الأر�ض زاحفا حتى و�صل
�إىل قدم الفنان ّ
وع�ضه ..و�أطلق فيه �س ّمه ..توقف العزف و�صرخ الفنان من �أمله وانهارت غابة الأفاعي
دفعة واحدة ..لكن الفنان قبل �أن يلفظ �أنفا�سه الأخرية؛ �سمع �أحد الأفاعي يقول ل�صاحبه؛ �أمل �أقل لك؛
�سي�أتي الأفعى الأ�صم ويف�سد علينا حفلتنا..
•••
حدثني حجر الر�صيف قال :
كلنا ماء وطني  ..عذبا كان  ..فراتا كان ؛ و�سل�سبيل ..ير ُّد الروح ُي�ضيء يف العمر ال�سنني � ..أو ماء بطعم
الورد؛ طعم الزهرُ ،يراق�ص حلم املواعيد ...و ُيف ِر ُح القلب احلزين
� ..أو ماء بطعم املوت  ...ي�سيل مثلما الأقدار � ،سرق روحه من �أتون جراحي هناك ....و�أرج َع الإن�سان طني
 ..فاخرت ؛ يا �إن�سان �أنت ؛ �أين تقع َ � ..
أفوق �أكتاف موج ؛ نزفت يف بحر احلنني ؟ يف زمن احلب امل�ستقطع ..
�أو زمن احلرب  ...يف نبع كان هواه �سمتَ ال�شوق� ..صار الآن م�ستنق ْع ...
حلم ًا كان ؛ وطن ًا �صار  ..كان وطن ًا � ...صار حلم ًا� ..صار دمعا� ...صار وجع ًا� ...صار نزفا ...
ما بني حروف املنفى هناك؛  ...و كل حروف اجلرح هنا ...
اقنع �أنت يا �أنا  ..يا نقطة املاء ال�شريدة � ..أال تريد �أن تقنع...
حني �س ُيفريك اجلنون  ...ويهرتىء قلبي عليك  ..وعلى كل امل�ساكني
(من جمموعتي روح الغريب)

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

العبقرية
ـ2ـ
ا�ستكما ًال حلديث الأ�سبوع املا�ضي عن (العبقرية) وعن ر�أي ال�شاعر الكبري
ر�سول حمزاتوف وما جرى له مع �أحد �أ�صدقائه� ،أو �أقربائه ،فالنتيجة التي
تو�صل �إليها ال�شاعر مل تر�ض املر�شح الذي ر�شحته اجلهات املعنية التالية كي
يكون �شاعر ًا :جمل�س ال�سوفييت املحلي ،و�إدارة اجلمعية التعاونية الفالحية
(الكلخوز) واملنظمة احلزبية ـ كل ه�ؤالء ومل ير�ض ر�سول حمزاتوف و�ساطتهم،
وقال (للمر�شح ـ الولد هذا) ال�شعر لي�س �شغلتك� ،إما �أن تعود �إىل عملك الذي
كنت متار�سه �سابق ًا� ،أو تعمل عم ًال جديد ًا.
ً
فطلب من ر�سول �أن ي�ساعده يف ت�أمني �سكن ،وفعال ي�ساعده ر�سول يف ذلك ،ومن
ثم �أ ّمن له م�ساعدة مالية �صغرية ،و�سعى له كي يعمل يف معمل الآالت الكهربائية،
وذلك كله ب�شفاعة ر�سول حمزاتوف ،ولكن ،على الرغم ،من كل هذه اخلدمات،
را�ض عن حظة وغري را�ض عن ر�سول نف�سه.
ظل املر�شح للقب ال�شاعر غري ٍ
بعد ذلك� ،أر�سل �أبوه �أي� ،أبو املر�شح ر�سالة �إىل ر�سول ر�سالة ّ
بث فيها عتبه
وغ�ضبه ،قال فيها:
«كان �أبوك حمزة يلبي كل ما �أطلب منه ،ومل يرف�ض يل طلب ًا ،و�أنت يا ابن
حمزة ت�أبى �أن حتقق لنا خدمة �صغرية� :إدخ��ال ولدي يف ال�شعراء .يظهر يا
ر�سول �أن��ك �أ�صبحت مغرور ًا و�أن��ك مل ت�شبه �أب��اك ،مل يحدث �أن قطعت �صلتي
ب�صديق ،ولكني هذه امل ّرة يجب �أن �أقطعها .الوداع»..
يعلق ر�سول حمزاتوف على هذه الر�سالة قائ ًال:
«وهكذا �أ�ضعت �صديق ًا عزيز ًا حرمتني �إياه العبقرية� ،أو ،على ال�صحيح غياب
العبقرية»..
ً
احل��ق �إن �صديقي ك��ان رج�لا جد طيب ،ولكنه ال ميكن �أن يفهم �أن لي�س يف
م�ستطاع �أحد ال رئي�س احتاد الك ّتـاب وال �أمني �سر احلزب ،وال رئي�س احلكومة
توزيع العبقرية على النا�س كما توز ع �أع�ضاء ال�شاة على اجلبلني امللتفني حول
املائدة ،حني تقدم ال�شاة ،والبخار ال�ساخن يغطيها».
وال تظنن �أخي القارئ� ،أين �أتيت مبثال العبقرية ،وما قاله ال�شاعر ر�سول
حمزاتوف عبث ًا .فعندنا مثل هذه (النمرة) الكثري� ،سواء يف االنت�ساب �إىل
احتاد الك ّتـاب ،والقبول� ،أو يف الن�شر يف الدوريات ،ف�إن ت�أخرت ال �سمح اهلل ،ن�شر
مادة لأي كان ،حتى يخا�صمك ،ويقول :منذ �سبعة �أ�شهر مل تن�شر يل �شيئ ًا ،بغ�ض
النظر عن حمتوى املادة �أو الق�صيدة ،فمن وجهة نظره �أن ق�صيدته ع�صماء ال
ينالها العيب ،و�أن درا�سته� ،أو ق�صته كذلك ،يف حني تكون هيئة التحرير �أعطت
حكمها القائل( :غري �صاحلة للن�شر).
نعم ،يجري مثل هذا ،ولكن ل�سنا بقدرة ر�سول حمزاتوف على الإقناع ،مع ذلك
مل ي�ستطع �أن يقنع �صديق وال��ده ،و�صديقه هو فيما بعد� ،أن ابنه ال ي�صلح �أن
يكون �شاعر ًا ،وك�أن الق�ضية ق�ضية �إدخاله يف ال�شعراء كما جاء على ل�سان ر�سول
ذاته.
ً
قدميا كانوا يتندرون بحكاية �شبه �شعبية مفادها �أن ال�ست زبيدة قالت
لهارون الر�شيد� ،أرى �أن الأمني �أي ابنها قد �أ�صبح �شاعر ًا ،ففرح هارون بهذا النب�أ،
وقال �أر�سليه م�ساء.
ويف امل�ساء ،عندما انعقد جمل�س هارون ،طلب من ابنه �أن يقر�أ من �أ�شعاره على
م�سمع �أبي نوا�س ،فهمهم وغمغم الأمني ثم وقف ،وقال:
(نحن بنو العبا�س جنل�س على الكرا�سي) ،و�سكت .فقال �أبو نوا�س �أكمل� ،أكمل،
فكرر الأمني :نحن بنو العبا�س جنل�س على الكرا�سي ،وك ّررها ثالث مرات ،فقال
�أبو نوا�س هذا لي�س �شعر ًا ،وانتقل جمل�س هارون و�سهرته �إىل فقرة �أخرى.
يف اليوم التايل انعقد املجل�س ،و�أبو نوا�س غائب ،ف�س�أل هارون الر�شيد �أين �أبو
نوا�س؟ فقالوا له �إنه يف ال�سجن .ف�أمر اخلليفة� :آتوين به ،فجاء �أبو نوا�س ،وبد�أ
الأمني من جديد يقر�أ «�أِ�شعاره» قال( :نحن بنو العبا�س جنل�س على الكرا�سي)
وبقي �أبو نوا�س �صامت ًا ،قالوا له� :أكمل ،تابع ،تابع :فتنحنح الأمني وقال:
«نحن بنو العبا�س جنل�س على الكرا�سي،
ونحكم بال�سوط واملرتا�س»
فنه�ض �أبو نوا�س ومل يتكلم ،فقال هارون �إىل �أين يا �أبا نوا�س ،فقال� :إىل
ال�سجن.
وب�سالمة فهمكم
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قراءة نقدية في رواية "حرائق النعنع"
للروائي إ�يا�س فرحان الخطيب

يقول الناقد الدكتور وهب رومية :
احل������ب وامل���������وت ه���م���ا ج���ن���اح���ا الأدب
����ح����دث ع��ن
وق��ل��اع�����ه ،و�أيّ �أدب ال ي����ت ّ
ه����ذه ال���ق�ل�اع ه���و �أدب ي���ح���دّ ق ب���ال���ف���راغ .
ويقول الناقد اجل��زائ��ري الدكتور عبد امللك
مرتا�ض :
�سوق الأدب لغة ،ومن دون لغة ال تنفق �سوق
الأدب .
�ضمن هذين املفهومني وعلى حوافهما ،يتغلغل
الكاتب ويتمدد م�صدّ ر ًا روايته البكر ،وفق �سرد
ناب�ض ث���ريّ عميق ال��دالل��ة على امل�ستويات
الرتكيبية واللغوية ،تناول فيها جملة غري
قليلة من املفاهيم االجتماعية وال�سيا�سية
والأخ�ل�اق���ي���ة ال��ت��ي ���س��ادت ب��ق��ع��ة جغرافية
حمدودة يف اجلنوب ال�سوري ،تلك البقعة التي
و�صفها الكاتب ب�أنها ت�سكن يف �أح�ضان الغيم!
لذا كان من الطبيعي �أن ّيت�سم قاطنوها برفعة
الأخالق و�سم ّو القيم وثبات املفاهيم .
العنوان
«ح���رائ���ق ال��ن��ع��ن��ع» ه���ذا ال��ع��ن��وان اجل���اذب
املُختار بحرفية ال�صائغ ،واملقرتب من مدارات
ال�شعر ينفلت من بالغته الرتكيبية �إىل بالغة
الواقع.
ومل��ا ك��ان العنوان ي�شكّل عتبة ول��وج �أولية،
يوجه وير�شد املتلقي ملحايثة امل�ضامني الكامنة
ّ
يف �أح�شاء الن�ص ،ف���إن العنوان ال��ذي اختاره
الكاتب �إيا�س اخلطيب هنا ،ين�سرب بني قفل
الرمز ومفتاح املعنى ،فهو عنوان ا�ستنتاجي
ُول��د م��ن رح��م التعالقات ال�سردية املختلفة
الناه�ضة بحمولة املدلوالت كافة ،لقد حمل
العنوان حكم قيمة م�ضافة عرب رفع من�سوب
اللهفة ،و ذل��ك م��ن خ�لال التعالق الغرائبي
بني حديه ،ه��ذا التعالق ال��ذي �أ�س�س ملفارقة
رائعة� ،أروع ما فيها هو عدم التكاف�ؤ اللغوي بني
حديها ،فحدها الأول داللة �صريحة ت�شري �إىل
الدمار واخل��راب والتفكك ،بينما ي�شري حدها
الثاين �إىل رمزية واخزة �صارمة الداللة .ولنا
�أن نتخيل رمزية النعنع كنبات عطري ذكي
الرائحة ،عنيد على املوت ،عا�شق للحياة ،فهل
ت�ستطيع كل تلك احلرائق و النوازل �أن تنال
منه و ت�ضع حدّ ًا لتمرده؟
ً
�أم �أنه �سيت�أبى عليها فيبقى رمزا للتجديد و
اخل�صوبة و العطاء؟
تقنيات ال�سرد
تبد�أ �أحداث الرواية بتقنية درامية باتت
م��ع��روف��ة يف ال�����س��ردي��ات ال��ن�ثري��ة ه��ي تقنية
االرت���داد �أو الرجع �أي ما يعرف بـ (اخلطف
خلف ًا)� ،شكّلت هذه التقنية مفارقة �سردية،
حيث بدا ال�سرد الزمني قادم ًا من زمن م�ضى،
فقد ا�ستهل الكاتب روايته بف�صل يحمل ا�سم
املغارة ،وهنا �أقتب�س منه :
•التفتا للحظة �إىل ال���وراء ،وعندما مل
تلحظ عيوننا جنود ًا على مقربة منّا ،هممنا
بدخول امل��غ��ارة ،و�أغلقناها على عجل بحجر
كبري ،وك�أن �أح��د ًا مل يدخلها �أو يقرتب منها..
كان قلبانا ع�صفورين على و�شك االنطالق من
�صدرينا وال��ط�يران بعيد ًا ،بعيد ًا عن كل هذه
ً
وعتمة وفزع ًا ،باحثني
الأجواء امل�شحونة رعب ًا
عن �أيِّ ف�سحة خالية من �أ�صوات الر�صا�ص التي

هل ي�ستطيع الن�ص �أن ي�صافح
بي�سراه ن�صو�صا �سابقة ،وي�ستقبل
بيمناه ن�صو�صا قادمة تتحاور
وتتثاقف معه ،ق�صد �إثراء
الفاعلية الإبداعية على ال�صعد
كافة؟
م ّزقت الف�ضاء قبل قليل ،عن م�أوى و�أع�شا�ش
و�أغ�صان �أ�شجار ي�سكناها ،حتميهما من قنابل
الإن�سان و�أ�سلحته وج�شعه وطمعه •.
لقد �شكّل ه��ذا الف�صل كب�سولة ً م�ضغوطةً،
���ص��دّ ْ
رت �إىل واج��ه��ة الأح����داث ال�شخ�صيتني
الرئي�ستني (حمدان /يا�سمني) ،وتناولت بحذر
رباط احلب املقد�س الذي جمع قلبيهما ،قبل
�أن يعمد ال�سرد الحقا �إىل ك�شف مالب�سات تلك
العالقة العذرية التي �شكلت �إح��دى ثيمات
املنتج الرا�شح .
ّ
وت�شظت
هذه الكب�سولة ما لبثت �أن انفجرت
م��ك��ون��ات��ه��ا �إىل م�����س��ارب ���ش��تّ��ى ،ك�� ّون��ت امل�لام��ح
الرئي�سة للبناء ال�سردي ،حيث انفتح بعدها
بتقنية ال��ب��ن��اء املت�صاعد ال���ذي ا�ستمر �إىل
الثلث الأول من ال��رواي��ة تقريب ًا ،حيث عمد
الكاتب م��ن خاللها �إىل ت�أثيث امل��ك��ان وبيان
�سماته اجلغرافية وال�سكانية ،ف�أ�شار بلغة
عذبة متدفقة غنية بالتلميح تارة والت�صريح
ت��ارة �أخ��رى وبالت�صوير القريب من الت�صوير
الأ���س��ط��وريّ � ،إىل ن�شوء تلك القرية املعانقة
ل�سحب ال�سماء ،والتي �أطلق عليها �أهلها ا�سم
(ال�سروة) فيقول :
•يقولون ب�أنها عبارة عن بركان ثار يوما
وخمد ..ترك حجارته احلمراء يف هذه البقعة
ال��ت��ي �شكلت ه��ذه ال��ق��ري��ة ،ث��م غ��ف��ا ،ا���س��و ّدت
احلجارة بعد حني ،هطلت الأمطار ،نبت الع�شب
الأخ�����ض��ر ،ت�شكّل ج��دول م��اء �صغري ،تفتحت
وردة �أقحوان �صفراء تلتها �أخرى �صبغها اهلل
و أ�خ��رى ال ّ
تقل رونق ًا
باحلمرة هذه امل��رة،
ببيا�ضها كبيا�ض ثلج يت�ألق حتت �شم�س راحت
تدغدغه يف غفلة منه ،جرى املاء الأزرق•...
ثم يقول يف مو�ضع �آخر :
•ولأن للقرية الب��د من ا�سم يدلل عليها،
و يكون عنوانها الأبرز ،و لأن قدر هذه القرية
ب���أن تتمو�ضع على تلة عالية ،و بعد �أخ��ذ و
ردٍّ ،تبني �أن القرية قد جلبت ا�سمها معها من
مكانها املرتفع و تاللها العالية و �شعاف جبالها،
فكان البد من ت�سميتها (ال�سروة) لأنها عالية
ك�شجرة ال�سرو •
هذا الت�أثيث املكاين ترافق بت�أثيث �شخ�صيات
العمل الروائي .
حيث تناول ال�شخ�صيات الرئي�سة امل�ؤثرة،
ك�شخ�صية �أب���ي زي��د و الأم و الأخ��وي��ن زيد
و ح�سن ،ال��داي��ت�ين �أم �سعيد و �أم م�صطفى،
و�شخ�صية ال�سائق �أب��ي حممود وا�صفا كرمه
ومرحه ،و�شخ�صية عبد املعطي االزدواج��ي��ة
ب�ين ظنون املجتمع و حقيقة ال���ذات ،وبع�ض
ال�شخ�صيات الثانوية الأخرى.
كما تطرق �أي�ض ًا �إىل �أعمال القرية املعتادة
من فالحة وزراع��ة وح�صاد ،و�أعمال الن�سوة

املنزلية ،ومل يغفل الإ�شارة �إىل تربية املوا�شي
والطيور والبهائم .
ن�لاح��ظ �أن ال��ت���أث��ي��ث ال��زم��اين ل��ل��ح��دث مل
يتطرق الكاتب مبا�شرة �إليه يف هذه املرحلة،
ف��ق��د �أوك���ل ل�ل��أح���داث ال��ق��ادم��ة ه���ذه املهمة،
حيث تت�شعب الأح��داث ويت�ضح زمانها مع بدء
التطوع للعمل مبنظمة التحرير الفل�سطينية،
�أي �أن الأح��داث جرت يف عقدي ال�ستينيات و
ال�سبعينيات من القرن الع�شرين ،و هذا يوافق
متاما ا�ستقدام با�صات النقل يف الريف يف تلك
الفرتة� ،أي �أن املدلول الزمني ا�ستنتاجي �أي�ضا،
ولعل هذه امليزة املطلوب القب�ض عليها� ،شكّلت
حالة م�ضببة لكنها كانت م�ؤقتة .
بعد هذا الت�أثيث يرت ّكن ال�سرد على ل�سان
حمدان طاملا بقي ح ّيا ،في�صف رحلته الأوىل
رفقة �أبيه �إىل القرية املجاورة ق�صد التح�صيل
الدرا�سي ،و كل ما رافقها من معوقات مادية و
معنوية ،و جلوئه �إىل العمل يف املدينة �أثناء
العطلة املدر�سية ،وغرية �أخويه (ح�سن و زيد)
ال��ل��ذي��ن م��ا انفكا يخططان ل�ل�إي��ق��اع ب�أخيهم
ح��م��دان وتلفيق التهم ل��ه ،ليت�ضح الحقا �أن
ح��م��دان مل يكن �أخاهما احلقيقي ،حيث قام
وال��ده��م��ا ب�ترب��ي��ت��ه ع��ن��دم��ا ك���ان ر���ض��ي��ع��ا وف��ق
مالب�سات يك�شفها ال�سرد الحق ًا� ،إذن ف�إن الغرية
وحدها مل تكن �سببا كافيا ملثل تلك الأالعيب
ال�صبيانية ،بل هناك ما هو �أعمق من ذلك ،هل
هو ع��دم الإح�سا�س برباط الأخ��وة و رابطة
الدم احلقيقي؟ هل حد�سا �أنَّ دمه خمتلف عن
دمهما؟
�إن هذا املحور الذي ك ّون �إحدى ثيمات الن�ص
الرا�شحة ،هو ال��ذي �أنهى البناء الت�صاعدي
لل�سرد ،حيث ترتب عليه ـ املحورال�سابق ـ هروب
يا�سمني و حمدان من القرية ،و بالتايل ت�ش ّعب
امل�سارات وانفتاح ال�سرد �إىل ُقن ّيات فرعية
كثرية الت�شابك والتداخل ،وظهور �شخ�صيات
ج��دي��دة ع��ل��ى م�����س��رح الأح�����داث ،ك�شخ�صية
ر�ستم �أفندي و�شخ�صيتي �سمري و�سليم ،وبع�ض
ال�شخ�صيات ال��رم��زي��ة يف منظمة التحرير
الفل�سطينية .
�إن تداخل امل�سارات و ت�شابكها �أو�صل ال�سرد
�إىل حالة من ال��ت���أزمي ال�شديدة� ،أو ما يطلق
عليه مف�صل ال��ع��ق��دة ،حيث التقت القنيات
الفرعية يف ب���ؤرة واح���دة ،ذه��ب الكاتب �إىل
تفريغها يف خامتة تراجيدية املالمح ،وذلك من
خالل تقنية البناء احللزوين للقفالت ،فنلم�س
ذل��ك التعالق احليوي بني اخلامتة والعنوان،
لكن هذه املرة كان على ل�سان يا�سمني� ،أو �سلمى

العنوان الذي اختاره الكاتب
ين�سرب بني قفل الرمز ومفتاح
املعنى ،فهو عنوان ا�ستنتاجي
ُولد من رحم التعالقات ال�سردية
املختلفة الناه�ضة بحمولة
املدلوالت.

اخلليل كما بات ا�سمها بعد تطوعها مبنظمة
التحرير ،يا�سمني تلك التي خ�سرت �أهلها و
قريتها و حبي َب ْيها ،فهل كانت هي نبتة النعنع
املت�أب ّية على املوت ،العا�شقة للحياة ،ال�ساعية
�إىل كن�س رمل ج�سدها و غ�سل قم�صانها املبللة
باخلوف وامل�صابة بلوثة الع�شق احلرام؟
تختم يا�سمني الرواية حني �أم�سكت القلم
وبد�أت تكتب :
•يف �إحدى ليايل احل�صاد و حتت �شعاع قمر
�سال بنوره ك�شالالت بي�ضاء و �أ�ضاء بها حقول
ال��ق��ري��ة ،ك��ان ح��م��دان ي�سرتق النظر �إ ّ
يل ،و
أ�صبح �أنا حينها ع�صفورة ال ي�سعها ف�ضاء الكون
� ُ
ب�أكمله ..يف �إحدى ليايل احل�صاد ولدت ق�صة
حبنا•...
انتهى.
امل�ستوى اللغوي
� إن �أكرث ما يغلف الرواية على هذا امل�ستوى،
ه��و ح�ضور اللغة املكينة امل��� ّوارة باالنفعال،
امل�شحونة بال�شد واجلذب ،اخلالية من الن�شاز
والتمزق والتقعر ،واملوزعة على عدة م�ستويات،
حيث عمد �إيا�س اخلطيب �إىل توظيف اللغة
املحكية (ال��ع��ام��ي��ة) ب��دراي��ة و ق��درة ملفتة،
فا�ستقرت يف ع��ب��اءة ال�سرد الف�صيح ،كجزء
متناغم غ�ير نا�شز ،ليت�ضح لنا ث��راء املعجم
اللغوي القادر على التقاط وت�صوير التفا�صيل
الدقيقة دون فجاجة �أو ملل .
نهاية
�إن الأ�سئلة التي يتوجب علينا �إثارتها عند
والدة �أي ع��م��ل �أدب����ي ،ه��ي ط��روح��ات نهدف
م��ن خ�لال��ه��ا حم����اورة ال��ن�����ص وال��ت��ح��دث �إل��ي��ه
وا�ستك�شافه ،ك��ي نتح�صل على �أح��ك��ام قيم
م�ضافة .
فهل �أ�ضاف الن�ص لبنة جديدة �إىل املنظومات
ال�سردية ال�سابقة وف��ق نظام عالئقي مطرد
التطور؟
�أم ان ال��ع��م��ل اك��ت��ف��ى ب����أن ي��ك��ون تقليديا،
ب���ع���ي���د ًا ع����ن م���ف���ه���وم اخل���ل���ق وال���ت���ح���دي���ث
وبالتايل بقي حبي�س الإه��م��ال وال�لاف��ائ��دة؟
هل ي�ستطيع املعادل اللغوي الرفيع امل�ستوى� ،أي
غلبة و طغيان الزخرفة على عمق املداليل،
َ
النهو�ض بحموالت الن�ص؟
ه��ل ي�ستطيع ال��ن�����ص �أن ي�����ص��اف��ح بي�سراه
ن�صو�صا �سابقة ،وي�ستقبل بيمناه ن�صو�صا
ق��ادم��ة تتحاور وتتثاقف م��ع��ه ،ق�صد �إث��راء
الفاعلية الإبداعية على ال�صعد كافة؟
ه��ل �أث��ار الن�ص مرجعيات ت�سا�ؤلية بقيت
�إجاباتها عالقة يف حلق الده�شة؟
�أخري ًا
ن�ستطيع ال��ق��ول �إن ال��رواي��ة ق��ارب��ت الكثري
من هذه الت�سا�ؤالت ،فالكاتب يندمج �شعوري ًا و
معرفي ًا مع ما يكتبه ،و لغة ال�سرد مبهرة وثرية
وناب�ضة باحلياة ،والتنوع وال�ث�راء الداخلي
لل�شخ�صيات منح الرواية حيوية و�إ�شراق ًا و
ب�صمة خا�صة ،كما �أن تنوع تقنيات ال�سرد و
تداخلها منح الن�ص تلذيذ ًا و�ألقا .
ح�سبي �أن ه��ذا العمل ج��دي��ر ب��ال��ق��راءة و
التوقف عنده علنا ن�ستك�شف مفازات جديدة.

زوايا

• نـذير جعفـر

ّ
«عزاب الفن»
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تالقي �أع��م��ال املفكر الفرن�سي املعا�صر «ج��ان ـ م��اري �شئيفر» احتفاء خا�صا يف
الأو�ساط الثقافية املهتمة بالتحليل الفل�سفي حلقل علم اجلمال ونظريات الفنون
(ال�سرد ،التخيل الذهني ،ال�صورة ال�ضوئية).
وقد �أثارت م�ؤلفاته التي تن�ضوي حتت التيار اجلديد يف الفل�سفة كثريا من اجلدل،
ومنها «الفن ،االبتكار ،التخيل» و«وداع��ا للإ�ستيتيكا» و«مل��اذا التخيل» و«فن الع�صر
احلديث ـ علم اجلمال وفل�سفة الفن منذ القرن �18إىل �أيامنا» ،وي�أتي كتابه «عزّ اب
الفن ..بق�صد علم للجمال دون �أ�ساطري» ال�صادر بطبعته الفرن�سية عن دار غاليمار،
ليعزز مكانته كفيل�سوف وباحث يف الأ�س�س التطورية للعالقة اجلمالية الفل�سفية،
والعالقة ما بني «ال��ف��ن» و«علم اجلمال الفل�سفي» وال�صالت الوثيقة ما بني «الكفاءة
التخيلية» و«فنون التخيل الذهني» .
ي�شتمل كتابه على مقدمة و�أربعة ف�صول وخامتة ،ويتناول فيه مفاهيم العمل الفني،
وال�سلوك اجلمايل واحلكم اجلمايل ،والتنبه اجلمايل ،ويحاول تو�ضيح مقا�صده يف هذا
التناول عرب كثري من الأمثلة وال�شواهد والتجارب والر�ؤى الب�صرية ،التي متتد ـ كما ي�شري
املرتجم موري�س جالل ـ من �أق�صى ال�شرق اىل �أق�صى الغرب ،ومن ع�صور ما قبل التاريخ اىل
الوقت الراهن ،ومن تكوين الإن�سان الفيزيولوجي اىل ت�صرفات القردة التي ب�إمكانها �أن
تلطخ �صفحات بي�ضاء ب�ألوان قزحية ،ومن زراعة الأ�شجار والنباتات والزهور �إىل هند�سة
باقاتها ،ومن ال�صورة الفوتوغرافية �إىل املنظر الطبيعي ،ومن اللوحة الزيتية �إىل الأوبرا.
يقتب�س امل�ؤلف عنوان كتابه من مقطع �شهري ملار�سيل برو�ست �أوقفه على من �أطلق عليهم
ا�سم« :ع��زّ اب الفن» ويق�صد بهم ه���ؤالء العاجزين عن كل تنبه جمايل حقيقي ،الذين
يت�شبثون مبا يتيح لهم ال�شعور باملتعة من دون �أن يعرفوها حتى �أعماقها ،فيكررون دائما
املعزوفة نف�سها ،وال يكلفون �أنف�سهم مالحظة الثلم ال�صغري الذي حتدثه فيهم م�شاهدة
كني�سة قدمية �أو الأثر اجلمايل لندى ال�صباح �أو لزهرة �شجرة الإجا�ص .فه�ؤالء يكتفون
بذلك وال ي�ستمدون ـ على حد تعبري برو�ست ـ �شيئا من انطباعهم ،فيهرمون من دون جدوى،
ودون ر�ضى� ،أما ع�شاق الفن ال عزّ ابه ـ كما ن�ستنتج من �أقوال امل�ؤلف ـ ف�إن �سلوكهم اجلمايل
ال يعرب عن عالقة �إعجاب بالفن ،بل يعرب عن عالقة متتع معريف به بالدرجة الأوىل .ويف
متييزه ما بني الإعجاب بالفن ،والتمتع املعريف به ،يقدم امل�ؤلف بعد مناق�شات عميقة �إحدى
�أهم خال�صات �أطروحاته يف هذا الكتاب ،ثم يتبعها ب�أطروحته الثانية يف التمييز ما بني
العمل الفني وال�سلوك اجلمايل .
فهو يرى �أن العمل الفني نتاج �إن�ساين ق�صدي له كيانه ال�سيميائي (الداليل) ولي�س �شيئا
�أو حدثا طبيعيا (مما تر�سمه الريح على الكثبان الرملية مثال) فقد مت خلقه و�صنعه ونق�شه
�أو نحته على يداالن�سان ،وهذا العمل ال ينجم بال�ضرورة عن نية جمالية ،فقد ينجم عن
نية نفعية كما هو �ش�أن االقنعة الأفريقية �أو بع�ض الن�صب الفرعونية التي ت�شكل جزءا من
الفن لكن النية التي تقف وراء �صنعها لي�ست جمالية بل طقو�سية ،فالقناع ا�ستخدم مبنزلة
�أداة �سحرية ومل يعد ليكون ب�ؤرة تقبل معريف ،كذلك الن�صب التي عرث عليها يف الغرف
امل�أمتية مل يعدها الفراعنة �أ�شياء جمالية بل كائنات حية ،ومن هنا ف�إن امل�ؤلف يرى �أن رد
ما هو فني �إىل ما هو جمايل �أو العك�س �أمر غري معقول .
وينتقل اىل مناق�شة «ال�سلوك اجلمايل» منطلقا من ر�أي «�ستولنيتز» الذي ي�شري فيه
�إىل �أن املوقف اجلمايل يقوم على «التنبه النزيه واملفعم بالتعاطف ،والت�أمل الذي يتناول
�أي مو�ضوع للوعي ومهما يكن ،بالنظر �إليه ذاته وح��ده» ،ومن هنا ف�إن ال�سلوك اجلمايل
يعرف عموما مبنزلة «عالقة نوعية بالأ�شياء» عالقة قد تتمايز عن �سواها من العالقات،
وبوجه �أدق ،عن العالقة املعرفية وال�سلوك اجلمايل لي�س �سلوكا تلقائيا يف كل احلاالت،
فقد ينجم هذا ال�سلوك عن نية م�سبقة �أي�ضا ،كالذهاب �إىل ال�سينما �أو �إىل معر�ض ما� ،أو
قراءة رواية ،بق�صد املتعة والر�ضى الداخلي .كما �أن كثريا من ظواهر العامل الطبيعي هي
�أي�ضا مو�ضوع تنبه جمايل ي�صدر عن نية م�سبقة ،مثل زيارة �شالالت نياغارا بق�صد التمتع
مبناظرها ،ويخل�ص امل�ؤلف �إىل القول فيما معناه �إن ثمة �سلوكا جماليا يتحقق حاملا نلتزم
بعالقة معرفية مع الأ�شياء ،وحاملا تكون الفعالية املعرفية املالئمة على درجة من التنظيم
والإحكام مبقيا�س الر�ضى الكامن فيها.
وبعد مناق�شة م�ستفي�ضة لل�سلوك اجلمايل ،ينتقل امل�ؤلف �إىل مفهوم «احلكم اجلمايل»
فيتوقف عند �أربع م�سائل يف هذا امل�ضمار هي :العالقة ما بني التقدير (اجلمايل) و«احلكم»
وو�ضع «القيمة» القانوين ،والطبيعة املنطقية «حلكم القيمة» ،ونوعية احلكم (القيمي)
«اجلمايل» ،ويرى �أن القيم التي نطلق با�سمها احلكم على الأعمال الفنية ،لي�ست بال�ضرورة
قيما جمالية ،فقد تكون �إحدى مناذج التقومي العديدة �سواء �أكانت �أخالقية �أم دينية �أم
فل�سفية �أم �سواها ،ثم مييز امل�ؤلف بني احلكم اجلمايل واحلكم املعياري فريى �أن �إعالء قيمة
العمل الأدبي با�سم تطابقه مع معيار ما ،هو �أمر ال يرتبط باحلكم اجلمايل ،فلي�س هناك ما
ي�سوغ لنا احلكم على عمل ما جماليا مع تطبيقنا عليه املعايري ال�سابقة التي �أ�ضحت قواعد
�إلزامية لهذا اجلن�س االبداعي �أو ذاك فقد تتحقق جمالية الن�ص ال بالتزامه باملعايري
ال�سابقة عليه بل مبدى معار�ضته لها �أو جتديده فيها ،وهذا ما عرب عنه را�سني عند خروجه
على قواعد امل�أ�ساة بقوله�( :إن القاعدة الرئي�سة هي �أن تروق لهم وحترك عواطفهم،
وجميع القواعد غريها مل ت�صنع �إال لبلوغ هذه القاعدة الأوىل).
ويخل�ص «�شئيفر» اىل �أن ما ي�صنع قيمة ن�ص ناقد ،لي�س هو بالتايل �أن يقول لنا كيف
يلزم التقدير ،بل يدلنا على طرق ممكنة لتنبه جمايل مينحنا الر�ضى والراحة .
ويف النهاية يتوقف امل�ؤلف عند «املو�ضوعات اجلمالية والتنبه اجل��م��ايل»« فيقول:
«بح�صر املعنى ،لي�س هناك مو�ضوعات جمالية ،ف�إن «مو�ضوعا»جماليا هو مو�ضوع ما يتم
�إدراكه يف �إطار �سلوك جمايل ،ثم ي�ست�شهد بعبارة «جريار جينيت» معززا ر�أيه يف هذا املقام
والتي يقول فيها «لي�س املو�ضوع هو الذي يجعل العالقة جمالية ،بل العالقة هي التي جتعل
املو�ضوع جماليا» .
وبعد جدال ومناق�شة ملفهومي ال�سببية الطبيعية وال�سببية الق�صدية ،وم�ستويات التنبه
حر للملكات الإن�سانية ،وال
اجلمايل وطرائقه ،يخل�ص امل�ؤلف �إىل �أن التنبه اجلمايل حترك ّ
يخ�ضع يف �شيء لإكراه هوية املو�ضوع الذي يتم �إدراكه .
�إن ما يثريه «جان ـ ماري �شئيفر» يف هذا الكتاب من ق�ضايا علم اجلمال الفل�سفي ،يكت�سب
�أهميته النوعية من قدرته على �إمتاع املتلقي ،وتوثيق عالقته باحلياة ،و�إثارة انتباهه وهز
قناعاته وحتفيزه للحوار والت�سا�ؤل واملراجعة النقدية لكثري من املفاهيم التي اكت�سبت
�صفتها القطعية يف املا�ضي.
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القدي�س �أوراليو�س �أوغ�سطني
مل يعرف علم ال�لاه��وت رج��ل دي��ن ع�شق الأدب
مثلما عرف القدي�س �أوغ�سطني ،ومل يعرف الأدب
�أديب ًا �آخى ما بني العقل والعاطفة واخليال مثلما
عرف القدي�س �أوغ�سطني ،ومل تعرف حياة �أديب
�أو حياة رجل دين من التقلبات والتحوالت مثلما
عرفته حياة القدي�س �أوغ�سطني ،ولهذا ف�إن حياته
كانت �أ�شبه بغابة هابها النا�س ومتنوا معرفتها يف
�آن ،وكانت م�ؤلفاته �أ�شبه بالدليل الذي ي�أخذ ب�أيدي
النا�س لكي يعي�شوا احلياة التي يتمنونها ،و�إن �شابتها
امل�صاعب �أو وقفت بوجهها العقبات ،ولي�س هناك من
حياة حمت�شدة باملعاين مثل حياة القدي�س �أوغ�سطني
يحب النا�س معرفتها والتعلم منها ،ولي�ست هناك من
م�ؤلفات حمت�شدة بال�صراحة ،واجل��ر�أة ،واخلربة،
والأفكار ،واملنطق مثلما هي عليه م�ؤلفات القدي�س
�أوغ�سطني التي بلغت اثني ع�شر م�ؤلف ًا ،واحدها يقود
�إىل ثانيها بقوة مغناطي�سية جاذبة ملا فيها من �أ�سرار
ووعي ،وثقافة ،و�أدب ،وجمال ،ومنطق ،وم�صداقية.
ولد القدي�س �أوغ�سطني �سنة  354ميالدية يف
بلدة ثاجا�ست يف �شمال �أفريقيا لأب وثني و�أم
كاثوليكية ،كان الأب الوثني (باتريك�س) يع�شق
التعليم وامل��ع��رف��ة ل��ذل��ك �أر���س��ل اب��ن��ه (�أورل��ي��و���س
�أوغ�سطينو�س) �إىل مدر�سة قريبة يف قرية جماورة
لكي يتعلم ال��ق��راءة والكتابة وم��ب��ادئ احل�ساب،
وكانت �أم��ه الكاثوليكية (مونيكا) تع�شق ال�صفاء
الروحي لذلك متنت �أن يكون ابنها من �أهل ال�صفاء
ال��روح��ي م��ع وال��دي��ه وم��ع النا�س جميع ًا ،مل يكن
وال��ده (باتريك�س) مهتم ًا بالدين وتعاليمه وهذا
ما كان حمط انتقاد من زوجته التي حاولت كثري ًا
�أن ت�ستميله �إىل الدين ،لكنها مل تنجح �إال عندما
�صار زوجها (باتريك�س) �إىل فرا�ش املوت ،فاعتنق
امل�سيحية حتت �إحلاح زوجته (مونيكا) وبهذا دخلت
البهجة �إىل نف�س الزوجة ،ور�ضيت بوداع زوجها لها
وقد �أ�صبح م�سيحي ًا.
انتقل القدي�س �أوغ�سطني �إىل قرى عدة وبلدات
عدة �أي�ض ًا لكي ي�ستويف تعليمه ،وقد عانت �أمه كثري ًا
من ت�أمني متطلبات الدرا�سة ،ومن ُبعد ابنها عنها ،وقد
تكفل �صديق لوالده ،كان ثري ًا بت�أمني نفقات درا�سة
القدي�س �أوغ�سطني حني �أمت��ه��ا ،ويدعى ال�صديق
(روم��ان��ي��ن��و���س) ،وق��د تفتحت م���دارك �أوغ�سطني
وتطورت يف بلدة (كارثيج) مكان درا�سته ،بعد ما راح
يرتدد على مكتبتها الكبرية ،فقر�أ معظم الكتب التي
و�صلت �إىل يده ،ومنها قراءته يف الفل�سفة ،وعلم
الالهوت ،والأدب ،واخلطب القدمية ،فوعى �آنذاك
ميوله الأدبية وهو يتقفى �أخبار الأدباء وم�ؤلفاتهم
من ع�صر �إىل ع�صر ،ومن مرحلة �إىل �أخرى.
عاد �أوغ�سطني من بلدة (كارثيج) منهي ًا درا�سته،
�إىل ب��ل��دت��ه ح��ي��ث ه��ي �أم����ه ،وع��م��ل يف اخلطابة
والتوعية متبني ًا املذهب الوثني ال��ذي يدعو �إىل
معرفة عاملي النور والظالم ،و�أن احلياة قائمة على
ال�صراع املبا�شر وغري املبا�شر ما بني النور والظالم،
و�أن املخاوف والأم��را���ض وال�شرور كامنة يف عامل
الظالم ،و�أن عامل النور ي�صارعها ليجعل من الظالم
نور ًا م�ضاف ًا ،وقد كانت �أمه (مونيكا) تنظر �إىل هذه
الفرتة من حياة �أوغ�سطني بقلق كبري ،فهي توده �أن
يعتنق امل�سيحية بعدما غدا متعلم ًا ومعلم ًا للآخرين،
لكن �أوغ�سطني مل يتقدم باجتاه الديانة امل�سيحية
�سوى االحرتام.
كان قد تزوج يف �أثناء درا�سته يف بلدة (كارتيج)
بفتاة تعمل مدر�سة ل�ل�أط��ف��ال� ،أجن��ب��ت ل��ه طف ًال
�أ�سمياه (�أدي��دات��و���س) ،وق��د �سعدت وال��دت��ه بهذا
ال��زواج على الرغم من متطلبات العي�ش و�صعوبته،
لأن عمله كمدر�س للخطابة يف بلدته مل يعد عليه
بالنفع و�صعوبته ،لأن عمله كمدر�س للخطابة يف
بلدته مل يعد عليه بالنفع امل�أمول ،لذلك رحل مع
زوجته �إىل �إيطاليا طلب ًا للعمل ،فق�صد روما �أو ًال �سنة
( )383وحني مل يجد فيها العمل املنا�سب رحل �إىل
مدينة ميالنو وهناك عمل يف مكتب براتب منا�سب،
ثم وجدت زوجته عم ًال لها ،وبذلك حت�سنت �أحوال

الأ�سرة املعي�شية الأمر الذي جعله ي�ستدعي والدته،
فلحقت به ،ويف ميالنو وقع �أوغ�سطني حتت ت�أثري
الأ�سقف امربو�س �صاحب ال�شهرة الوا�سعة ،وبفعل
تعاليمه راح �أوغ�سطني يعي �أهمية الديانة امل�سيحية
�إىل �أن اعتنقها ،وعمد يف �أ�سبوع الف�صح �سنة (،)386
وبذلك حقق �أوغ�سطني �أعز �أمنيات والدته ،فقد
ترك الوثنية و�صار م�سيحي ًا كاثوليكي ًا ،وقد تهي�أت
الأ���س��رة (�أوغ�سطني وال��زوج��ة واالب��ن وال��وال��دة)
للعودة �إىل بلدتهم يف �شمال �أفريقيا ،لكن مر�ض
ري جمرى حياة �أوغ�سطني،
والدته ،ومن ثم وفاتها ،غ ّ
فقد توفيت الوالدة يف ميناء �أو�ستيا بالقرب من روما،
فلبث �أوغ�سطني فرتة يف امليناء ،ثم غادره �إىل بلدته،
وهناك ان�صرف �إىل الدرا�سات الدينية ،لكن الظروف
ا�ضطرته �إىل �أن يغادر بلدته ال�صغرية �إىل مدينة
(حبو) ال�ساحلية ،وقد ذاع��ت �شهرته يف املدينة
بعدما �أ�صدر بع�ض الكتب التي تكرز �إىل الديانة
امل�سيحية ،وتب�صر النا�س بف�ضائلها ،ويف عام 391
منح لقب ق�سي�س ،ثم وبعد �أربع �سنوات �أعلن �أ�سقف ًا
( )395وبقي يف خدمة الديانة امل�سيحية واعظ ًا،
ومربي ًا ،ومدر�س ًا ،وم�ؤلف ًا لكتب �إىل �أن وافته املنية
�سنة  430ميالدية.
مل تبق �شهرة القدي�س �أوغ�سطني داخل ال�ساحل
الأف��ري��ق��ي ال�����ش��م��ايل ،و�إمن���ا تخطته �إىل البالد
الأوروب���ي���ة ،وال���س��ي��م��ا �إي��ط��ال��ي��ا عا�صمة امل��ذه��ب
الكاثوليكي ،وذلك بعدما ن�شرت كتبه هناك باللغة
ال�لات��ي��ن��ي��ة ،ف���ذاع �صيته وع��م��ت �شهرته ال��ب�لاد
الأوروب��ي��ة ،ووق��ف النا�س على �شرحه للإجنيل،
ومقاالته الفل�سفية ،و�أفكاره حول العقيدة امل�سيحية
وتعاليم الكني�سة ،وتوجهاته حول دح�ض الأفكار
املعنية بال�ضالل الديني.
ترك القدي�س �أوغ�سطني نحو اثني ع�شر م�ؤلف ًا
ك��ب�ير ًا ،ور���س��ائ��ل وعظية و�إر���ش��ادي��ة ك��ث�يرة ،لكن
�أبرزها كتابان هما :االعرتافات ،وفيه تربخ ال�سرية
الذاتية للقدي�س �أوغ�سطني ،في�سرد �أحداث حياته،
وتوجهات النف�س ،يف مرحلة الوثنية ،واحلرية التي
عا�شها ما بني عاملي النور وال��ظ�لام ،ثم يقف على
وعيه بالديانة امل�سيحية التت جتلت يف �سلوك �أمه
ومواقفها وطيبتها و�إخال�صها من جهة ،ويف �سلوك
القدي�س امربو�س �أ�سقف مدينة ميالنو وتعاليمه من
جهة ثانية ،ومن بعد اعتناقه للم�سيحية ،والتدرج يف
حيازة علم الالهوت ،والأدوار الدعوية /التب�شريية
التي قام بها من �أج��ل التكريز للديانة امل�سيحية،
ويعد كتاب القدي�س �أوغ�سطني (االع�تراف��ات) من
�أهم الكتب ال�صادرة �آنذاك لي�س ملا ا�شتمل عليه من
�أفكار و�سري فح�سب �إمنا ملا ا�شتمل عليه من �أ�سلوب
�أدبي قل نظريه.
�أما الكتاب الثاين املهم من بني م�ؤلفات القدي�س
�أوغ�سطني (م��دي��ن اهلل) ال���ذي و�ضعه بعد �سلب
القوط ملدينة روما �سنة ( )410ميالدية ،وكان هذا
احلدث عاملي ًا لأنه ّ
لف العامل برعب �شديد ،وال�سيما
و�أن هذا ال�سلب هدد وجود امل�سيحية ،بدعوته �إىل
الوثنية مرة �أخرى.
وقال القدي�س �أغ�سطني يف كتابه (مدينة اهلل)
�إن كل �إن�سان مدين بالوالء ملدينة �أو لأخ��رى من
مدينتني :مدينة اهلل �أو مدينة ه��ذا ال��ع��امل� ،أي
املدينة الروحية واملدينة اجلغرافية ،فالوالء
الب�شري /اجل�سدي يكون ملدينة �أ ّي��� ًا كانت هذه
امل��دي��ن��ة� ،أم���ا ال���والء ال��ب�����ش��ري /ال��روح��ي فيكون
ملدينة اهلل امل�شمولة بالعقائد والتعاليم والو�صايا
والهدايات.
�أهمية م�ؤلفات القدي�س �أوغ�سطني �أنها �صبغت
الرتاث امل�سيحي الالحق ب�صبغتها من حيث الإقناع
وامل�صداقية والإخال�ص واملعرفة احلقة ،و�أهمية
القدي�س �أوغ�سطني هي �أنه بقي حا�ضر ًا ماث ًال يف علم
الالهوت ،وحا�ضر ًا ماث ًال يف علم الأفكار والأدب لأنه
كان من �أعظم م�ؤلفي ع�صره ،مثلما كانت م�ؤلفاته
حجر الزواية لكل امل�ؤلفات التي حلقت بها.

Hasanhamid55@yahoo.com
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م�سرحة ال�سيرة الذاتية

واال�شتغال على �سيرة القلعه جي االفترا�ضية
في م�سرحيته الف�صل الأخير

يعتقد بع�ض كتّاب ال�سرية الذاتية
�أن ال�سرية تفتح باب ًا كبرية للدخول �إىل
عامل الكاتب ،وفهم منجزه الإبداعي.
هذا �إذا كانت ال�سرية مكتوبة بطريقة
تقليدية و�شائعة ،ولكن م��اذا لو كانت
ال�سرية افرتا�ضية؟ هل �ستف�ضي �إىل
ف��ه��م م��ا ���س َّ
��ط��ره ال��ك��ات��ب يف ن�صو�صه
واىل ت��ق��ري��ب امل��ع��ن��ى �أو �إدراك امل��غ��زى
ال���ذي ي��ري��د؟ ومل���اذا ال نغامر يف الكتابة ــ
نحن الذين نعد �أنف�سنا جتريبيني ــ عن مثل
هذه ال�سري التي �أراها �أكرث �أهمية من ال�سري
التقليدية ولكن لي�س من دون االعتماد على
ن�ص ميكن �أن مينحنا مفتاح الدخول �إىل هذه
ال�سرية؟ ح�سنا لنجرب هذا ا�ستنادا �إىل ن�ص
عبد الفتاح روا���س قلعه جي يف ه��ذا النوع
احلداثي(الف�صل الأخري •(
��دءا ال بد من الإ�شارة �إىل �أن امل�سرحية
ب ً
تنق�سم �إىل ق�سمني اف�ترا���ض��ي�ين (�أم��ام��ي
وخلفي) و�شخ�صيتني افرتا�ضيتني (الكاتب
والقرين) و�أن جملة �أحداثها ،مرتبطة ب�شكل
�أو ب�آخر ،بهاتني ال�شخ�صيتني ،و�أن ال�شخ�صيتني
مرتبطتان ،ب�شكل �أو ب�آخر ،مب�ؤلف الن�ص عبد
الفتاح القلعه ج��ي� .أم��ا العنونة (الف�صل
الأخ�ير) فقد جاءت مقرتحة من (القرين)
ال��داخ��ل��ي ل�شخ�صية ال��ك��ات��ب االف�ترا���ض��ي
(�سعيد) بعد �أن �أقنع القرين قرينه بالعدول
عن حرق كتبه ،وخمطوطاته يف حلظة ي�أ�س
هي ناجت وعي مرتاكم مبجريات الأمور.
(الف�صل الأخ�ير) عنونة تخربنا �أن ثمة
ف�صوال ال نعرف ع��دده��ا ق��د انتهت وحانت
خامتتها بف�صل �أخري تخربنا امل�سرحية �أنه
ف�صل �سرية ذاتية ي�شكل �سعيد (الكاتب)
وق��ري��ن��ه م�صدرها ،وتاريخها ال�شخ�صي/
االجتماعي وهما يحتالن م�ساحة امل�سرح
الأم��ام��ي ،م�سرح الأخ��ب��ار ورواي��ة الأح��داث
بينما ي�شكل امل�سرح اخللفي م�ساحة لتج�سيد
وت�شخي�ص �أح����داث ت��ل��ك ال�����س�يرة .جدير
بالذكر �أن لعبة القرين لي�ست ابتكار ًا يح�سب
لهذه امل�سرحية ح�سب ،فقد ا�ستخدمها كتاب
�آخ��رون يف الق�صة الق�صرية والرواية ولكن
م��ا يح�سب ل��ه��ا ت�شخي�صها وجعلها ب��واب��ة
للدخول �إىل ف�ضح انتكا�سات الواقع املعي�ش،
وارت��دادات��ه الفكرية والثقافية ،وتدهور
احل���ال املعي�شي يف ظ��ل �أن��ظ��م��ة �شمولية.
النقطة الأ�سا�سية يف هذه ال�سرية �إذن هي �أن
�شخ�صيتها املركزية كاتب م�سرحي ،و�شاعر
درامي �صاغ �أول ملحمة �شعرية له ،وافرت�ض
�أنها �ست�شغل النا�س ،والنقاد ،وال�صحافة ،ثم
اكت�شف �أن هذا جمرد حلم واه يف عامل �آيل
للخراب واق��ع�� ًا وافرتا�ض ًا منظور ًا �إليه من
زاويتي الواقع املعي�ش والواقع االفرتا�ضي
املت�شكل ،واملف�ضي �إىل نبوءة جت�ترح قادم
الأح��داث ومكابدتها� .إن عبد الفتاح روا�س
قلعه جي ا�شتغل ــ �ضمن هذه النقطة ــ على
�إ�سقاط واقعه ككاتب و�إن�سان على الواقع
الن�صي ،فلو عدنا �إىل �سريته الذاتية �سنجد
�أنه ابتد�أ م�شواره الأدبي مبلحمة �شعرية عام
 1971حتت عنوان (مولد النور) ولكنه وهو
الكاتب املتمر�س ذو الدربة واخلربة الكبريتني
�آثر يف هذه املو�ضوعة اال�شتغال على التلميح
جتنب ًا للت�صريح على وفق مقت�ضيات ال�ضرورة
الإبداعية .ففي امل�شهد نف�سه نقر�أ على ل�سان
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الكاتب االفرتا�ضي الذي يقوم برمي منجزه
الإبداعي يف برميل حرق النفايات ما ي�أتي:
" م�����س��رح ،ق�����ص�����ص ،درا�����س����ات �أدب���ي���ة،
ت��راج��م� ،أب��ح��اث فكرية (ينتهي م��ن رزم��ة
ال��ك��ت��ب) م��ا نفع الثقافة يف ع�صر الدجل
واال�ستهالك؟" و�إذا ع��دن��ا �إىل الأن�شطة
الثقافية والإبداعية للقلعه جي �سنجد �أنها
تت�ضمن الأنواع الإبداعية املذكورة بال�ضبط.
�شخ�صية الكاتب �إذن هي القناع الذي يخفي
�شخ�صية القلعه جي بكل ما لها وما عليها.
ولكننا �سوف لن نعدها كذلك فالوقت ال يزال
مبكر ًا على �إطالق �أحكامنا اال�ستنتاجية.
ال��زم��ان يف امل�سرحية ميكن حت��دي��ده من
خالل امل�ؤثر املو�سيقي �أغنية (طلعت يا حمال
ن��وره��ا) وم��ن خ�لال �شخو�ص
الغناء (�سيد دروي�ش ،وحممد
ع��ب��د ال����وه����اب) وه���م���ا من
املجايلني لعبد الفتاح روا�س
قلعه جي �أو ال�سابقني جليله
بب�ضعة �أع��وام وهذا يعني �أن
الأحداث تدور يف زمن امل�ؤلف
(ال��ق��ل��ع��ه ج���ي) ال���ذي يلفت
�أن��ظ��ارن��ا بطريقة ذكية �إىل
التفاوت الطبقي ،والتناق�ض
الوا�ضح بني واقعني �أحدهما
م��ع��ا���ش والآخ����ر اف�ترا���ض��ي.
فالفالح ال��ذي يعي�ش واقعي ًا
حالة ب�ؤ�س وفقر مدقع حت ّول
افرتا�ضي ًا على ل�سان �سيد دروي�ش �إىل �أمري
ُيح�سد على حالوة عي�شه الرغيد (حمالها
عي�شة الفالح) ومن هنا ينطلق القلعه جي
يف �إدارة �أحداث الن�ص على �أ�سا�س التناق�ض
وال��ت�����ض��اد الديالكتيكيني ال��ل��ذي��ن يجعالن
ال�صراع حاد ًا بني ثالث طبقات اجتماعية.
ثمة �أمثلة تدعم م��ا ذهبنا �إل��ي��ه .يقول
القلعه ج��ي مت�سائال على �سبيل امل��ث��ال ال
احل�صر" :ما ينفع �أن تكون حي ًا يف جمتمع كل
�أهله �أموات" وهذا قول حتري�ضي الغاية منه
ا�ستفزاز الوعي االجتماعي لي�صحو من رقدته
التي طالت مفا�صل احلياة و�أن�شطتها احليوية.
وهو �صرخة يائ�س كربى بوجه الزمن الغ�شوم
كاد (الكاتب) �أن ي�ست�سلم له لوال احل�ضور
الفاعل ل�ضمريه احلي (القرين) :
القرين :يحق للكاتب �أن ي�صمت فرتة ليقر�أ
العامل من جديد وي�ستجمع قواه للكتابة
�سعيد :لي�ست الق�ضية كما ذكرت ،و�إمنا هو
الي�أ�س الذي يورث العقم� .أنا يف م�أزق حقيقي.
وتخل�صا من هذا امل���أزق فان القرين يقرتح
على �سعيد كتابة �سريته الذاتية بدعوى
�أن "النا�س يحبون االط�ل�اع على الأ���س��رار
ال�شخ�صية ،والكتّاب �إذا �أُغلق عليهم جل�أوا �إىل
كتابة �سريتهم الذاتية" .عند هذه النقطة
تتحول امل�سرحية �إىل اخلطوة الأوىل على
طريق ال�سرية مبتدئة من طفولة الكاتب.
ولد �سعيد يف حي �شعبي يدعى (الكال�سة)
وهو من الأحياء العريقة يف مدينة حلب.
فقد ك��ان �أك�بر حا�ضر يف ال��ع��امل الإ�سالمي
ا�ستطاع هوالكو �أن يدمره تدمري ًا �شام ًال .ومل
تكن طفولة �سعيد طبيعية فالظروف املحيطة
ت�شري �إىل ثالث �أزمات كربى:
 .1اجلدري الأ�سود
 .2احلرب العاملية

•يوقف الكاتب �سيل الذكريات
ويعود بنا �إىل الربميل الذي امتلأ
بكتبه التي جتاوزت الأربعني
كتاب ًا ،م�شري ًا �إىل �أن هذا العدد مل
يدر عليه �إال مبلغ ًا زهيد ًا.

 .3التدهور االقت�صادي
فقد تف�شى وباء اجلدري يف
تلك الفرتة ومل يتجاوز �سعيد
ال�سنة ال��راب��ع��ة م��ن عمره.
ه��ذا �إذا افرت�ضنا �أن �سعيدا
ولد عام  ،1938وان دوريات
ال�����ش��رط��ة ت���أخ��ذ الأط��ف��ال
امل�صابني لت�ضعهم يف احلجر
ال�صحي ومل يرجع منهم �إال
القلة� .إال �أن وال���دة �سعيد
تفلح يف ك��ت��م��ان �أم���ر مر�ض
ابنها حتى يتماثل لل�شفاء.
تقول مطمئنة:
الأم :هو �أف�ضل الآن ،ب��د�أ يتعافى ،بقي
�أن �آخذه �إىل حمام ال�سوق كي �أغ�سله فيرب�أ
متام ًا.
الأب :ت�أخذينه �إىل احلمام!؟ �أال تخ�شني
من دوريات ال�شرطة؟ �إنهم ي�أخذون الأوالد
امل�صابني بحجة احلجر ال�صحيَّ ،
وقل من يعود
منهم �إىل �أهله.
الأم :ال تقلق ،اتفقت م��ع ج��ارن��ا ،يلفه
ببطانية ويحمله على ظهره بعد الع�شاء �إىل
احلمام .جارنا �أب��و علي قب�ضاي ،رجل �شهم
وقوي ،حتى ال�شرطة حت�سب له �ألف ح�ساب"
وهذا موقف �إن�ساين �شجاع �إن َّ
دل على �شيء
ف�إمنا يدل على متانة العالقة االجتماعية
وتخطيها حل���دود امل��ح��ذور وامل��ح��ظ��ور� .أم��ا
احلرب العاملية الثانية التي بد�أت يف �سبتمرب/
�أيلول عام  1939وا�ستمرت حتى عام 1945
فقد �أ َّثرت على �سوريا ،باعتبارها واحدة من
امل�ستعمرات الرئي�سة التي دخلت احلرب �إىل
جانب فرن�سا طلب ًا لال�ستقالل املوعود ،ت�أثري ًا
كبري ًا َ�ش َم َل َّ
كل مفا�صل احلياة ال�سورية .يقول
الأب وا�صف ًا احلرب:
"الإنكليز وق��وات ديغول يدخلون حلب
وي�شتبكون مع ق��وات حكومة في�شي ،املانيا
تخ�سر احلرب الآن ،لقد طالت املحنة� .أربع
�سنوات قا�سية مثل قلع ال�ضر�س"
الكاتب يورد خرب احلرب ليو�ضح ت�أثريها
املبا�شر وغري املبا�شر على حياة ال�شخو�ص،
وع��ل��ى ال��ت��ده��ور االق��ت�����ص��ادي وال���ف���وارق
الطبقية .فوالد �سعيد عامل بناء ب�سيط يف
البلدية يتقا�ضى �أجر ًا �شهريا زهيد ًا ال يكاد
ي�سد متطلبات العي�ش حتت اخل��ط الأحمر
يف الوقت الذي ي�صرف �شقيق زوجته �أموا ًال
فائ�ضة عن حاجته احلقيقية .يقول لزوجته
مذكر ًا �إياها بوالئم �شقيقها:

"�أخوك �أبو دياب التاجر يف �سوق ال�شام،
و�شريك البدو يف الأغنام يقيم الوالئم يوميا
ل�شركائه و�أ�صدقائه ،ن�سمع قرقعة ال�صحون،
وال يف�صلنا عن داره �سوى جدار".
ولكن على الرغم من هذه الفوارق الطبقية
واالجتماعية كان النا�س يع�شون ت�آلف ًا وتقارب ًا
جت��اوز االخ��ت�لاف��ات املذهبية والطائفية.
يقول الأب عنهم �إنهم:
"يح�ضرون �أعرا�سنا ونح�ضر �أعرا�سهم،
ع�لاق��ات مم��ت��ازة واحل�����ارة ال���واح���دة فيها
امل�سيحيون وامل�سلمون متجاورين� ،أما اليهود
فهم وحدهم ي�سكنون حارات م�ستقلة"
يف ظل احل��رب وت��ده��ور احلالة املعي�شية
وانت�شار وب��اء اجل��دري مت��وت �شقيقة �سعيد
من اجل��وع يف ح�ضن �أمها بينما ينجو �سعيد
من املر�ض ويالزمه ال�شعور بالذنب معتقد ًا
�أنه هو من ت�سبب مبوتها فلوال اهتمام �أمه به
و�إهمالها ل�شقيقته ملا حدث ما حدث .وي�ستمر
الكاتب بر�سم �صورة الظرف العام (الظرف
املحيط) من خالل �سعيد الذي يخربنا �أنه ال
ميلك �صورة ل�شقيقته لعدم وجود امل�صورين
ال�شم�سيني �إال يف (ب��اب ال��ف��رج) وه��و �أح��د
الأم��اك��ن املهمة يف ح��ل��ب .يف ه��ذه املرحلة
يبد�أ �سعيد تعليمه يف ال َكتّاب لدى ابن عمه
وزوج �شقيقته ال�شيخ (عيدو) ثم يف املدر�سة
االبتدائية بينما يقدم لنا الكاتب ،على وفق
ذاكرته الفعالة للمكان ،و�صف ًا عمراني ًا دقيق ًا
للأبنية من (الكال�سة) �إىل املدر�سة:
"بالطريق ال��ط��وي��ل��ة ال���ت���ي �أق��ط��ع��ه��ا
يوميا م��ن الكال�سة �إىل م��در���س��ة العرفان
االبتدائية يف الأ�سواق القدمية عرب مقربة
الكليماتي وخ��ن��دق ال�سور وب���اب قن�سرين
ال�شامخ واحل��ارات القدمية ب�أزقتها املتالوية
وعمائرها الأث��ري��ة ،ه��ذه الآث���ار علمتني
كيف يقفز التاريخ من الأبراج املطلة و�شقوق
الأ�سوار �إىل دم الق�صيدة وامل�سرحية"
_____________
•-كاتب ون��اق��د م���س��رح��ي ع��راق��ي /ادالي � ��د-
�أ�سرتاليا
 ج�م�ي��ع ال �� �ش��واه��د احل ��واري ��ة ال� � ��واردة يف ه��ذهال��درا��س��ة ه��ي م��ن م�سرحية (الف�صل الأخ�ي�ر) من
جمموعته امل�سرحية ليلة احل�ج��اج الأخ�ي�رة .عبد
الفتاح روا�س قلعه جي .احتاد الكتاب العرب دم�شق
– .2009
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الوطن في الخطاب الثقافي
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• د� .أحمد علي حممد
.1هنالك �إ�شكاالت جمة حت��ول من دون
ت�شف عن
حتديد م�صطلح ال��وط��ن ب�صورة
ُّ
َ
كلمة الوطن من
و�ضوح تام ،و�أكرثها َتل ِب ُ�س
جهة كونه مفهوم ًا �أو م�صطلح ًا� ،إذ توجد
فروق بني الأمرين ،فامل�صطلح ينزع عادة �إىل
التحديد الداليل ،يف حني ينزاح املفهوم عن
الداللة املحددة فينحو من هذه الناحية �إىل
االت�ساع ،وعليه ي�سعى امل�صطلح �إىل املعنى ال�ضيق
املحدد ،وي�سعى املفهوم �إىل االنفالت من املعنى
ال�ضيق �إىل دالالت مت�شعبة ومعان كثرية ،فمن هذه
أظن �أنّ كلمة الوطن �أقرب �إىل املفهوم منها
اجلهة � ّ
�إىل امل�صطلح وال�سبب يف ذلك �أنّ الكلمة ت�شربت
دالالت كثرية يف الأزمنة املتعاقبة ،ففي الزمن
القدمي مل يكن لكلمة «وطن» يف الفكر العربي ٌ
حيز
يدعو �إىل حتديد جمالها اال�صطالحي ،فالتقلبات
ال�سيا�سية والأح���داث التاريخية التي �شهدها
الوطن العربي يف الع�صور القدمية مل ينجم عنها
جت�سد م�س�ألة االنتماء �إىل و�سط
تيارات فكرية ّ
جغرايف بعينه ،لعدم وجود عوائق حتول من دون
انتقال الأفراد من مكان �إىل مكان �آخر� ،أو �إقامتهم
يف بقعة جغرافية ما يختارونها على امتداد الوطن
العربي ،من �أجل ذلك كان مفهوم الوطن يف القدمي
مت�سع ًا ،وهو من َث َّم غري حمدد بجغرافية �أو مقيد
ب�سيا�سة ما ،لهذا �أ�صبحت هنالك م�شقة يف حتديد
مفهوم الوطن يف الفكر القدمي� ،إذ يلحظ الباحث
�أ�صوات ًا خمتلفة يف �شعرنا القدمي ،تتحدث عن
الوطن تظهر بو�ضوح ت��ارةً ،وب�إيحاء تارة �أخرى
تبع ًا لظروف طارئة �أو �أح��داث عار�ضة ،مثل ما
ميكن مالحظته من التحنان للوطن يف ق�صيدة
ن�سبت ملالك بن الريب حني خرج غازي ًا يف جي�ش
ابن عفان ،فلّما تراءت له املنية يف مرو �أن�ش�أ يقول:
ً
ليلة
�أال ليت �شعري هل �أبينت
القال�ص النواجيا
بجنب الغ�ضا �أُزجي
َ
و�صحبتي
دعاين الهوى من �أهل و ٍّد ُ
فالتفت ورائيا
بذي الط ّب�سني
ُ
�أجبت الهوى ملا دعاين بزفرةٍ
تقنعت منها � ْأن �أُال َم ردائيا
ُ
�أقول وقد حالت قرى الكرد بيننا
ري ما كان جازيا
جزى اهلل َع ْم ًرا خ َ
�إنِ ُ
اهلل يرجعني من الغزو ال �أُرى
و�إن قلَّ مايل طالب ًا ما ورائيا
وملا تراءت عند مر ٍو منيتي
وحلَّ بها ج�سمي وحانت وفاتيا
�أقول لأ�صحابي ارفعوين ف�إنني
ٌ
�سهيل بدا ليا
َيق َُّر بعنيي � ْأن
ففي الق�صيدة �سل�سلة �صور وطاقات مكبلة
بالتحنان �إىل ربوع الوطن ،و�إىل الأهل والع�شرية،
ول��ك��ن النّ�ص مل ي�ستطع حت��وي��ل تلك ال�سيول
الوجدانية اجل��ارف��ة �إىل فكرة ميكن ت�صنيفُ ها
�ضمن �سياق الوعي باملفهوم ،ورمبا كان ابن الرومي
من �أوائل ال�شّ عراء الذي الم�سوا يف �أ�شعارهم مفهوم
الوطن يف قوله:
ويل وطنٌ �أليت �أال �أبي َعهُ و�أال �أرى غريي له
الدهر مالكا
َ
ّف�س حتّى ك�أنّه
فقد �ألفتْهُ الن ُ
لها ج�سدٌ � ْإن بانَ غودرت هالكا
َو َحبب �أوطانَ الرجال �إليهم
آرب ّ
ال�شباب هنالك
ق�ضاها
ُ
م� ُ
ّرتهم
�إذا ذكروا �أوطانَهم ذك ُ
ال�صبا فيها فحنوا لذالكا
عهود ِّ
والفرق وا�ضح فيما �أرى بني ق�صيدة ابن الريب
وق�صيدة ابن الرومي ،ذلك لأن ابن الريب ات�صل
كال ُمه على الوطن بحادثة �أيقن من خاللها �أن

�إن كان االنتماء جمرد �شعور
ي�شد الفرد �إىل مكان يرتبط
به فكري ًا ووجداني ًا ،ف�إن هذا
ال�شعور يبقى �سلبي ًا ما مل ي�شفع
مبمار�سة فعلية يعرب عنها
الفكر احلديث باملواطنة.

املوت �سيطوله وهو بعيد عن بلده و�أهله ،فكانت
الق�صيدة �ضرب ًا من احلنني ولون ًا من الإح�سا�س
باالغرتاب ،يف حني حتدث ابن الرومي عن الوطن
بو�صفه فكرة و�شعور ًا باالنتماء� ،إذ هو ال ي�ساوم
ريه ،وهو املكان
على وطنه ،وال يطيق �أن ميلكه غ ُ
الذي �ألفته نف�سه حتى �صار ج�سد ًا لروحه ،وفوق
ذلك كله �أحب وطنه بكل جوارحه ،لأنه ا�ستودع
فيه �شبابه وذكرياته ،و�أبلغ ما يف ن�ص ابن الرومي
بيته الأخ�ير �إذ ي�شري فيه �أن ذكر الوطن يهيج
يف �صدور الرجال تاريخهم املن�صرم كما يج�سد
طموحهم يف احلياة ،ومعنى ذلك �أنه ال ي�شعر املرء
بوجوده الأمثل �إال �إذ امتلك وطن ًا ،تتحقق فيه
ذاته قبل كل �شيء.
 - 2برز مفهوم الوطن يف الفكر احلديث مع
ظهور اال�ستعمار ،ومع منو الأفكار القومية منذ
�أوائ��ل القرن التا�سع ع�شر� ،إذ كانت معظم البالد
العربية حتت ال�سيطرة العثمانية ،ومع انحالل
ال��دول��ة العثمانية فيما ي��ع��رف عند ال��غ��رب (
بالرجل املري�ض) ،هُ رعت القوى الغربية �إىل
اال�ستيالء على �أج��زاء من الوطن العربي حتت
ذريعة ا�ستعمارها �أو الأخ��ذ بيدها حتى تلحق
بركب احل�ضارة الغربية التي قطعت �شوط ًا وا�سع ًا
يف التطور ،يف الوقت ال��ذي �أراد فيه العثمانيون
احل��ف��اظ على ت���أخ��ر ال��ع��رب وتخلفهم لي�سهل
حكمهم.
ويف �أواخر العهد العثماين بد�أت ت�شع الأفكار
القومية ،وال�سيما عند املفكرين الأت��راك ،وقد
انتقلت ه��ذه الأف��ك��ار �إىل العرب بطريق �صفوة
املثقفني �آنذاك .
انبثقت الأف��ك��ار القومية �إذن ع��ن �ضعف
ال�سلطة العثمانية ،فوعى املثقفون الأت��راك �أن
الرابطة الدينية مل تعد ناجعة للوقوف �أم��ام
امل�ؤثرات الفكرية الغربية ،وال�سيما فيما يخ�ص
ف��ك��رة ال��وط��ن ال��ت��ي اف�تر���ض��ت حت��دي��د ًا للمكان
اجلغرايف ومن ثم االنتماء �إليه� ،أو ما �سماه با�شالر
بطوبوغرافية الوجود احلميم� ،أي ما يثبت �أ�س�س
الهوية اجلمعية الإيجابية .
لقد �أراد الأتراك الوقوف �ضد الأفكار القومية
التي انت�شرت عند املثقفني العرب ،ف�سارعوا �إىل
�إن�شاء اجلمعيات الفكرية للحد من �أخطار التمزق
اجلغرايف الذي كان يهدد كيان الدولة العثمانية،
ثم ظهرت يف املرحلة الإ�صالحية �صياغة للأفكار
الوطنية والقومية عند الأت��راك �أنف�سهم ،بيد
�أن مفهوم الوطن تبلور يف م�صر مع حملة نابليون
بونابرت� ،إذ امتزج ذلك املفهوم بالأيديولوجيات

املختلفة وال�سيما الأورب��ي��ة منها ،وك��ان رفاعة
الطهطاوي ال�شيخ الأزه���ري ال��ذي �أر�سله حممد
علي با�شا �إىل فرن�سا ليكون �إماما للطالب املبتعثني
للتح�صيل العلمي ،قد ترجم امل�صطلح الفرن�سي
( )BATRIEبكلمة الوطن ،ثم ت�شرب املعنى
الذي �أ�شاعه الفرن�سيون يف �إط��ار ذلك امل�صطلح،
كحب الوطن واال�ستماتة يف الدفاع عنه ،وقد الزم
هذا امل�صطلح م�صدر �صناعي �آخر وهو الوطنية .
كان من �أه��م الأع�لام العرب الذين حتدثوا
ع��ن م��ف��ه��وم ال��وط��ن يف كتاباتهم �أح��م��د ف��ار���س
ال�شدياق (1882-1804م) وبطر�س الب�ستاين
(1883 1819-م) فتكلم الب�ستاين على الوطنية
ال�سورية التي تقوم عنده على �إر�ساء الهوية على
�أ�س�س علمانية ،و�أ�شاع الب�ستاين فيما كتب �آنذاك
مفهوم الوحدة الوطنية على �أعقاب موجة العنف
الطائفي التي اندلعت يف لبنان عام 1860م ،وقد
دع��ا الب�ستاين �إىل �إ���ص�لاح التعليم والتو�سع يف
تثقيف ال�شعب فرتجم لهذه الغاية رواية دانيال
ديفو امل�سماة بربن�سون ك��روزو ،وحدد الب�ستاين
مفهومه للوطن من الناحية اجليو�سيا�سية ب�سورية
ولبنان وفل�سطني والأردن �أو ما ا�صطلح عليه ببالد
ال�شام .
على �أع��ق��اب ال��ث��ورة العربية ال��ت��ي قادها
ال�شريف ح�سني عام 1916م ،برز مفهوم جديد
للوطن� ،إذ حاول ال�شريف ح�سني ت�أ�سي�س مملكة
عربية ت�ضم �سورية والعراق وجزء ًا من احلجاز،
وهو �أدن��ى �إىل مفهوم القومية ،ذلك لأن��ه الم�س
امل�شاعر القومية عند العرب ،ويف الوقت نف�سه بقي
التماهي بني الأفراد والبقعة اجلغرافية ال�ضيقة
�أ�سا�س االنتماء مثل �أن تكون �سورية يف بالد ال�شام
وطن ًا ،وكانت حدود القبيلة يف بالد ال�شام ت�شكل
وطنا �أي�ض ًا .
�أ�سهم ال�شعراء املهجريون يف الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر يف انت�شار الأفكار الوطنية على
نحو وا�سع� ،إذ �أ�صدروا ال�صحف و�أ�س�سوا املنتديات،
وقد اعتمد كثري من �شعراء املهجر على الرومن�سية
بو�صفها و�شاحا للأفكار الوطنية� ،إذ كانوا يف البدء
يدعون �إىل ا�ستقالل �سورية عن الإمرباطورية
العثمانية ،وقد ت�ضخمت �صورة الوطن عند كل من
ن�سيب عري�ضة وجربان خليل جربان لتغدو �أ�شبه
بالفردو�س ،ذل��ك لأن الوطن يف �أدب املهجريني
عامة ويف �أدب جربان خا�صة مبعث ًا للجمال والطهر
وال�براءة ،يقابله عامل �شيطاين مثلوه باحل�ضارة
املادية يف الغرب.
من ظواهر �إ�سهام املهجريني يف بلورة مفهوم
الوطن ما كتبه �أمني الريحاين و�إيليا �أبو ما�ضي

�أراد الأتراك الوقوف �ضد
الأفكار القومية التي انت�شرت
عند املثقفني العرب ،ف�سارعوا
�إىل �إن�شاء اجلمعيات الفكرية
للحد من �أخطار التمزق
اجلغرايف الذي كان يهدد كيان
الدولة العثمانية.

وغريهما �إزاء نكبة فل�سطني ،وارتبط مفهوم الوطن
لديهم مبحاربة الربيطانيني و�إحباط وعد بلفور
ومهاجمة امل�ستعمرين .
- 3مب��وازاة مفهوم الوطن كان البد �أن يربز
م��ف��ه��وم ال��ه��وي��ة واالن��ت��م��اء ،ل��ل��وق��وف �أم����ام امل��د
اال�ستعماري يف ال�شرق ال��ذي عمد �إىل جتزئة
الوطن العربي ،و�إن�شاء كيانات هزيلة م�ستلبة
احلرية ال تقوم بذاتها اقت�صاديا لتكون يف حال
م��ن التبعية الدائمة ل��ل��دول اال�ستعمارية ،من
هنا ظهرت �أ�صوات �أدبية كثرية تنادي بالهوية
العربية الإ�سالمية ،ومن هنا طرحت فكرة ابتعاث
املا�ضي للأمة ،وعلى ه��ذا الأ�سا�س قامت ال��دول
العربية احلديثة ،غري �أن مفهوم الهوية مل يتفق
مع احل��دود الوطنية احلالية ،لأن ذل��ك املفهوم
يتخطى احلدود القطرية �إىل بقاع الوطن العربي
كله ،ومن ثم ال يتطابق مفهوم الهوية العربية مع
مفهوم الوطن ،لأن الوطن اليوم حمكوم بحدود
�سيا�سية ،من هنا بدا مفهوم الهوية �أكرث الت�صاق ًا
مبفهوم القومية اليوم .
 - 4يف الأدب العربي احلديث تت�ضافر ثالث
كلمات لت�شكل حق ً
ال داللي ًا يخ�ص الوطن ،وهي
امل��ر�أة والأر���ض والوطن ،لذلك عمد الأدب��اء �إىل
ت�أنيث اخل��ط��اب الوطني يف �أدب��ه��م ،وه��ي ر�ؤي��ة
رومن�سية �أت��اح��ت احلديث عن الوطن – امل��ر�أة
�ضمن منظور �إيحائي جن�سي  ،لهذا ا�ستخدموا كلمة
احلبيبة  /الع�شيقة  /اخلطيبة  ...للداللة على
الوطن ،وهو �أمر متكرر عند �أدباء الن�صف الثاين
من القرن الع�شرين ،ك�أحالم م�ستغامني يف روايتها
«ذاك��رة اجل�سد» ،التي تتحدث عن حمارب �سابق
خا�ض حروب ًا عدة �ضد الفرن�سيني يف اجلزائر ،ثم
�سخر موهبته الفنية يف ر�سم ج�سور �شهوانية بني
مدينته ق�سنطينة واملر�أة.
�أما احلديث عن الوطن والأر�ض ف�أبرز من عرب
عن هذه العالقة الأديب الليبي �إبراهيم الكوين يف
عموم رواياته� ،إذ جعل ال�صحراء /الأر�ض ،وطن ًا،
فيقول على ل�سان �أحد �أبطال رواياته  »:وجدنا
�أر�ض ًا بلقعا مو�سومة بالدمن» ( اخللب �ص)45:
ٌ
قبيلة من الطوارق يف
يعني ال�صحراء التي جتوبها
رحالت م�ضنية لي�صنعوا موطن ًا ممث ً
ال بال�صحراء
مبقدار ما تلون تلك ال�صحراء �أج�سادهم ب�أ�شعة
�شم�سها احلارقة.
 - 5ت�ستلزم فكرة الوطن جانب ًا من املمار�سة
الفعلية من قبل املواطن ،كاالنتماء واملواطنة،
ف���إن ك��ان االنتماء جم��رد �شعور ي�شد الفرد �إىل
مكان يرتبط به فكري ًا ووجداني ًا ،ف�إن هذا ال�شعور
يبقى �سلبي ًا ما مل ي�شفع مبمار�سة فعلية يعرب عنها
الفكر احلديث باملواطنة ومعناها العمل احلقيقي
من �أج��ل خدمة الوطن وال��دف��اع عنه والإ�سهام
الفعلي يف تطويره فيما ي�صب يف م�صلحة اجلماعة،
وال �أعني بذلك الواجبات احليوية التي يقدمها
امل��واط��ن حلماية وطنه من املخاطر فح�سب ،بل
�أع��ن��ي الأن�شطة الفعالة التي تنه�ض بالوطن
بطريق الأع��م��ال الإبداعية التي تك ّون ر�صيد ًا
ح�ضاري ًا للوطن مثل املكت�شفات العلمية والأعمال
التجارية وال�صناعية املتميزة ،والأعمال الأدبية
والفنية والريا�ضية الباهرة التي ترتك �صدى
طيب ًا لدى ال�شعوب الأخرى �إزاء الوطن .
ه��ن��ال��ك �أوط����ان ع��رف��ت مب��ب��دع��ي��ه��ا ،ففرن�سا
مرتبطة بفكتور هوغو وبريطانيا ب�شك�سبري و�أملانيا
بغوته وال�سويد بهرني �إب�سن ورو�سيا بـ تولو�ستوي
و�أم��ري��ك��ا ب��ـ همنغواي وم�صر بنجيب حمفوظ
وتون�س ب�أبي القا�سم ال�شابي و�سورية بعمر �أبي
ري�شة ونزار قباين ،ولبنان بجربان خليل جربان
والعراق بال�سياب ...فكل عمل مبدع ي�شكل للوطن
ر�صيد ًا ح�ضاري ًا يعد عالمة بارزة يف احلياة.
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�أيقون ُة الجمر

•�أن�س بديوي

ويلتهب
ي�ضرب �شط�آين
املوج
ُ
ُ
ُ
َ
ك�أنمَّ ا َ�س َّج َر الآمال َم ْن غ�ضبوا
ُ
الفجر �شدَّ تْ َر ْح َل مو ِك ِبها
وع�صبة
ِ
تلوب ح َّرى ،فال ٌ
�صوت وال َخ َب ُب
ُ
هل �أنتَ – قالتْ لكلِّ احلامل َ
ني بها-
َم ْن َط َّر َزتْهُ على ِمنْديلِها ُّ
ال�ش ُه ُب؟
و�صب جا َم �صباباتٍ م�ؤ ِّرقةٍ
َّ
َّ
وف�ض َخت َْم قوافيها التي َك َت ُبوا
يف كلِّ ذكرى �أرى دمع ًا ي�شاطرين
ما خلَّ َفتْهُ على �أكبادِنا ال ُّن َو ُب
وما ا�ستفاقَ جنيعي بعد غفوتِهِ
يحتطب
الغيب
يف عالمَ ٍ م ِْن كرو ِم
ِ
ُ
و ِم ْع ُ
َّمن القا�سي ميدُّ يد ًا
ول الز ِ
ع�صب؟
�شلاّ َء ،كم �أرهق احلادي لها
ُ
ري �إىل ر�ؤيا ُه ُم َّت�شِ ح ًا
كلٌّ يط ُ
َ
ب�صفحةٍ ز َّو َرتْ
حل َق ُب
تاريخها ا ِ
�سر يطاردين
ُ
ينداح يف وجعي ٌّ
َ
ُ
تْ
�أنَّى تبدَّ يل الأ�ستا ُر واحل ُج ُب
تلك اخلطا ف�ضحتْ �أو�ضا َر �سا ِلكِها
والعرب
الرو ُم
ُ
وقا َم ُ
ينعب فيها ُّ
أر�ض ما عزفتْ
ك�أنَّ جنَّ
ِ
ملوك ال ِ
حلنَ القيامةِ حتَّى هزَّها َّ
رب
الط ُ
اجلمر � ٌ
أغنية،
ني
�سرنا مع ًا  ،و�أن ُ
ِ
وحتتجب..
أجنمها حين ًا ،
ُ
تُطلُّ � ُ
أدمعهم،
فال َّراحلونَ �إىل بيداءِ �
ْ
كاملُرتف َ
�،س ُغ ُب
ني على �شط�آنِها ُ
••
أرق الآتي ،فهل �سمعتْ
�أم�شي �إىل � ِ
ُ
فجر النّو ِر ،والهدُ ُب؟
�شكوايَ
ب�سمة ِ
وعلَّقتني على �أغ�صانِها قمر ًا
ُّ
ويرتقب
يزف ب�شرى خياالتي
ُ
حديقة �آالمي م�س َّي َجةً
َ
�أرى
قلوب النّدامى حينما تجَ ِ ُب
تدمي
َ
ري؛ فال يقوى على نزقي
و�أ�ستط ُ
تن�سرب
حل ُْم الأع َّنةِ  ،فالأ�شطانُ
ُ
م�سارحها
تراق�ص �أ�صقاعي
رهو ًا
َ
ُ
وال�س ُ
ابقات �إىل عليائها نجُ ُ ُب
َّ
َو ُر َّب خِ دْ ٍر ي�شدُّ َّ
الط َ
يف عن خدري
ُّ
ال تينُهُ
العنب
الغ�ض ميمونٌ  ،وال
ُ
ن�صب
هذي يدي �شبح ًا تغفو على ٍ
وين ُ
القهر �أغال ًال لها الن ََّ�ص ُب
رث
َ
ال�س ْهدِ ت�س ُكنُني
دفئي وبر ُد ليايل ُّ
ونائح َّ
الطل ِْح من بلوا ُه ُم ْك َتئ ُِب
ُ
ما�ض ،كاد ي�صلبني
أجوب �آفاقَ ٍ
� ُ
ُ
َ
أهازيج حقدٍ ِ�صدْ قها كذِ ُب
على �
ِ
بوح اليا�سمني ،وما
يح َ
�أر�سلْتُ ِّ
للر ِ
ً
َ
َ
ُ
ئتُ
يح ت ْنتحِ ُب
الر َ
ن ِّب يوما ب�أنَّ ِّ
َ
الندي على
اجلمر
أيقونة
و�صغْتُ �
ِّ
ِ
ُ
�إيقا ِع �ضحكةِ َم ْن َ�أ ْع َط ْوا و َم ْن َوهَ ُبوا
ري يف ُ�سالفتِنا
فللرتاب عب ٌ
ِ
وللح�ضار ِة �أ ٌّم � ُ
أر�ضنا َو�أَ ُب

رق�صــة الأيائل

•بديع �صقور

�إىل طهران ّ
ال�شم�س والورد والأيائل . .

م�شاعل من بهاء
الدّ رب من ياقوت . .
الدّ رب موج من حرير . .
على �صهوات الدّ ه�شة
خت�صر امل�سافات
ُت
ُ
بحر من النّجوم
وطهران
ام
ال�شـ
بني
ٌ
ّ
ترحل �أو جتيء . .
من منكما يخت�صر الدّ رب ؟ !
ويف مرف�أ ال ّروح تتهادى مراكب الأزهار .
••••• •••••
يف غاللة الفجر
ال�صباح
وعلى �أهداب ّ
�شالل من رنني احلياة
ال�س ّيد
ال ّلبان والبخور يف طريقه �إليك �أ ّيها ّ
امل�سيح1
القرا�صنة اجلدد ال يح ّبون ال ّلبان
والبخور ،
يا �س ّيدي امل�سيح .
••••• •••••
وعند حدود الغيم
فوق رقع الثـّلج وامللح
قبرّ ات  ،وم�ساطر  ،وكتب و�أقالم . .
�سطور مع ّلقة على �سحب القري�ض
والفردو�سي•ما زال من�شغ ًال
ّ
بكتابة « �شاهنامة « جديدة عن ع�صر
جديد
وملوك مفرت�ضني .
••••• •••••
�أعطني �صوجلانك �أ ّيها املطر وتعال
ن�سوق مع ًا قطعان الأزاهري �إىل املراعي .
••••• •••••
كم ي�ضجر الع�شـّاق من الغياب . .
الأر�ض واملطر مثل عا�شقني
�آه ! كم الأر�ض �ضجرة من غياب املطر . .
الأر�ض واملطر عا�شقان
�آه !  . .كم نحن �ضجرون من الغياب ؟ !
••••• •••••
وك ّلما ّ
حل مغيب
و�أقبل ليل
حزنت “ جم�شيد•“ لتفـّرق الع�شـّاق
ال�سنونو على فراقه ربيعها .
وحزن ّ
يحزن الع�شـّاق
ال�سنونو
ويحزن ّ
وتغتم “ جم�شيد “
ّ
يكفه ّر الغيم ،
فتغط�س ال�شـّم�س خلف اجلبال .

•••••
وت�صحو طهران
ت�صحو �أ�شجار “
الدّ لب  ”2على
دغدغات املياه
املتدفـّقة من الأعايل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فته ّلل اجلداول للماء . .
بني لوعة القلق و�صوت القادمني
يرتامى النداء
ال�س َح ِر
ينه�ض �صوت “ اخل ّيام•“ من �أعماق َّ
البعيد :
قلي ًال من احلزن
قلي ًال من خمرة الأزل
وقلي ًال من النّوم على �أطراف الأبد .
••••• •••••
ال�صهيل مت ّهل
�أيها ّ
عندما تقرتب من مقابر ال�شـّهداء
ّ
متهل . .
لأن دمهم ما زال
ي�ض ّرج قمي�ص ال�شـّم�س .
••••• •••••
ال�صباحات . .
لهم ّ
لهم النّدى وهوى الأيام
لهم ح�ضور الأولياء
ال�صلوات وم�شهد النـّور
ولهم ّ
وحلم الآملني بال ّرجاء والنـّ�صر .
••••• •••••
ويف طهران “ حاذر �أن تغم�ض عينيك
حلظة واحدة ،
فذلك يعني �أنّك �ستخ�سر �ستّني ثانية من
النـّور ”3
“ هذه ا ّلليلة  ،ربمّ ا تكون الأخرية
ا ّلتي ترى فيها منْ �أحببتهم “ . .
قد ال تعود
لكنّك لن تفقد �شذا �أرواحهم
العالق بقمي�ص رئتيك
ُّ
�ستظل مرتدي ًا �أ�صواتهم ،
و�سعيهم للحياة .
••••• •••••
بالد امللح
�صحارى ال ّرمال احلمر . .
احلب وجالل االبت�سامات
بالد ِّ
بالد الأزهار العالية
املندّ اة بال�شـّعر واملو�سيقا
ال�سماء . .
ودموع ّ

ثالث ق�صائد
•طالل الغ ّوار
1نرثتْ على وجهي
�صباحاتٍ
احلب
لتقر�أ جبهتي يف
ِّ
�شم�س
ُ
وم�ضى يواكــبني
لها ٌ
عبق مـــن الأحالم
غر�س
فال�شـرفات ُ
ف�إذا بها
ً
الدروب حثيثة نحوي
ت�سعى
ُ
هم�س
وللآفـــــــــــاق ُ
2يقظان يف و�ســـني
ويل يف �ضجة الأ�شواق
�صمتُ
الدرب ان�ســـــجه �شــــــــجونا
ُ
والـــــــهوى باب ٌ وبيتُ

ُ
الليل ُ
بع�ض
ق�صـــــائدي
يحيى بها
احلب م ْيتُ
فـي
ِّ
�شح يف القنديل
�إن َّ
ٌ
زيت
مل يزل يف القلب
زيتُ
3�أنا ,ما اقتطعت من الغابة
غ�صنا
اللهب
و�أ�شعلتُ فيه
ْ
فمن �أين يل
كلّ هذا الدخان
ومن �أين يل
احلطب
كلّ هذا
ْ

حتت �شاهقات الغيم
اغت�سل بنافورة الربق
حتت �شاهقات الغيم
لك �أن تعجن احلم�أَ َة
ولك �أن جتني ال�شـّمو�س من :
زعفران
وجوريّ
وابت�سامات
و�صباح عبق بعطر فار�س .
حتت �شاهقات الغيم
�شوارع
وزغاليل
وجداول تغري الأ�شجار بالوقوف
ح ّرا�س ًا وظال ًال للعابرين . .
حتت �شاهقات الغيم
“ املنظر ّية  ”4ت�سرتخي على جبل “
كوالك ”5
تفتح ذراعيها للبالبل والع�شـّاق ،
وال�شـّم�س .
••••• •••••
على �إيقاع اخلطا
ال�سطوع . .
ال�شـّم�س تعزف “ �سمفونية “ ّ
وتعدو ال ّريح . .
تعدو الأيائل . .
تتزاحم الأقدام فوق ج�سور الأ ّيام
وال مَنْ يح�صي عدد العابرين .
••••• •••••
وتخطو �صوبها
تتجدّ د الذكريات . .
“ الأ�صفهاين “ 6على عر�ش �أغانيه
يترّ بع ك َن�سر
ويحكي عن الغابرين من الع�شـّاق
وامللوك  . .والأ�سالف . .
�شريط زاخر مبا هوى من العرو�ش . .
وال�سنني اخل�ضر ،
ّ
ّ
وال�ضنك من الأ ّيام ،
والطـّالع من “ بخت ”7
عن املتعبني املنك�سرين . .
وعمن تقطـّعت بهم �سبل الو�صول
�إىل النـّ�صر �أو اخللود .
•••••
•••••
ماذا جتني ملن م�ضى ؟ !
وال قرب للوح�شة . . .
ال مرقد للبهاء
وال عر�ش للملوك
الطـّالعني من �شقوق الأزل . .

وال من يز ّين �صدر
هذي اجلبال بزهرة من ثلج !
الوح�شة بال قرب . .
واحلب �أي�ض ًا بال قرب . .
ّ
كيف �أوافيك �إىل ف�ضاء احللم
وال ّليل مغلق الأبواب ،
واحلب بال جنوم ؟ !
ُّّ
••••• •••••
حتت قو�س الثــّلج
يتعانقان كزغلولني
تت�شابك النظرات
يرتع�ش القلبان
وتنطفئ ذبالة ال�شـّم�س
تتماهى االبت�سامات
وتذوي ّ
ال�شموع وحيدة يف زوايا املغيب .
حتت قو�س الثــّلج
ال�شـّم�س على و�شك ال ّرحيل
والورد يحر�س باب الأزل . .
الأيائل تنه�ض من مراقدها
على �إيقاع العذوبة . .
فوق ِم َز ِق ال ّروح تخطو
خطوات احلنني . .
فوق بيا�ض الثــّلج
ترق�ص رق�صة الوداع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوام�ش:
1ـ �إ�شارة �إىل القوافل التي حملت اللبان والبخور
�إىل امل�سيح بعد والدته .
الفردو�سي  :من �أكرب �شعراء الفر�س  .له “
ال�شاهنامة “ �أو “ كتاب امللوك “ ق�ضى يف ت�أليفه 36
عام من بدء التاريخ حتى الفتح العربي وفيه 60
�ألف بيت من ال�شعر
 2ـ حديقة �سميت بهذا اال�سم رمبّا تيمناً بـ”
جم�شيد “ بطل �إيران الأ�سطوري الذي ملك �ألف
�سنة فعلم النا�س الدين والأخالق  ،ووقاهم الربد
واحل ِّر يف مالجئ حتت الأر�ض .
•الدّلب � :شجر كبري من ف�صيلة الدلبيات يعي�ش
على �ضفاف الأنهار وجماري املياه .
 3ـ اخليام  :ال�شاعر عمر اخليام �شاعر القلق
و�صاحب الرباعيات امل�شهورة • .من و�صية الروائي
الكولومبي العاملي “ غابرييل غار�سيا ماركيز “
لقرائه بعد �أن قرر اعتزال احلياة العامة لأ�سباب
�صحية ب�سبب معاناته من مر�ض خبيث .
 4ـ الأ�صفهاين � :أبو الفرج الأ�صفهاين � ،صاحب
كتاب الأغاين .
 5ـ املنظرية  :حي من �أحياء طهران  ،تقع به حديقة
جم�شيد .
 6ـ جبل كوالك  :يقع يف �سفحة املنظرية وحديقة
جم�شيد . .
 7ـ البخت  :احلظ وال�سعد “ فار�سية “ .

(رحيل الأحبة)

•جميل حداد

[�إىل �صديقي الراحل :حممد ال�صابوين]
يح�سب �أن َ
املوت ُيبعدنا
من كان
ُ
ُ
موت الأحبةِ �أذكى النا َر يف كبدي
�إين �أرى
القلب مفطور ًا وقد نزفتْ
َ
الدماء على ال
مني
أحباب وال�سندِ
ِ
ُ
ُ
عيني من�سكب ًا
يهطل من
فالدمع
ُ
ّ

كم ع�شنا دهر ًا من الأفراح والرغدِ
َ
ل�ستَ
الرفيق الذي تمَ �ضي وترتكنا
بالأم�س كنتَ بزه ِو البلبلِ الغر ِد
َ
تهاطل يف ال�شهباء �أغرقها
دمع
ٌ
باحلزنِ وجد ًا فهل يف ال�شام من َمد ِد
َ
ٌ
مفخرة
الفقر
عابك
ما
الفقر �إنَّ
َ
ُ
ح�سب عند الواحدِ الأحدِ
فاجلو ُد ُي ُ
مل
ها �أنت ترتك كل ال�صحب يف �أ ٍ
َ
طوبى
لذكرك ممتد ًا �إىل الأبدِ

عيني �أُر�سلها
املواجع من
هذي
ُ
َّ

تلثم
الرتب تدعو ُه �إىل الر�شدِ
َ
كي َ
ألقاك مبت�سماً
أطمح �أن � َ
كم كنت � ُ
حيث ال�ش�آ ُم ُتعيدُ الروح للع�ضدِ
َ
قلبك يلقى الهم مبت�سم ًا
كم كانَ
َ
وكم فككتَ
حبال
ال�ضيق وامل�سدِ
ِ
وكم �سلكت دروب ًا للتُقى ارت�سمتْ
ْ
ً
مل ت�س َع يوما �إىل البغ�ضاءِ والنكدِ
أطمح �أن اهلل ُي�سعفنا
�إين ل ُ
َ
الف�ضيلة لل
نُعطي
أحباب والولدِ
ِ
فنم قرير ًا �أبا عبدو ود ْع كبدي
ُيعطي الأمانَ لذاك الطائر ال�شر ِد
مني ل َ
ني �أُر�سلهُ
دمع الع ِ
أهلك ُ
وهج النور يف ال َكمدِ
كال�صبح يبعث َ
ِ

قصة

•علي املزعل

كل �شيء يتلوى �أمام عينيه ك�أقداح خمر.
الوطن قبلتنا� ،شئنا �أم �أبينا ،ال ي�صح �أن
نرتكه نهب ًا للخالف.
ال بد �أن نلتقي
ما يزال يحدق عرب املدى ال�سكوين بال�شاب
احلامل �سالح ًا على الطرف املقابل.
قلبي يحدثني �أن يف نف�سه مثل ما يف نف�سي،
لكنْ  ...ما �أدراين؟
خطا خطوة �إىل الأم��ام ،فانتبه �أن الآخ��ر خطا
خطوة مثلها.
يجب �أن �أت�أكد �أكرث

زمرة الأر�ض الـ � Aإيجابي

من دفتر الحرب

ـ1ـ
ن��ث��ي��ث امل��ط��ر يغ�سل الأر���ص��ف��ة ،ف��ت��ب��دو الم��ع ً��ة
كاملرايا ،وواجهات املحال تعك�س حركة العابرين..
�شبان و�شابات تدق خطاهم �أبواب احلياة وتر�سم
�أم ًال لأيامهم القادمات ،و�شيوخ وعجائز يغ�سلون
وجوههم مباء احلياة.
حني دخلنا املقهى الناه�ض على �أطراف ال�شارع
الرئي�س ،كانت فريوز تن�شر �أحلانها «رجعت ال�شتوية» في�سيل
اللحن ع��ذب�� ًا على املنا�ضد وال��ك���ؤو���س ،ومي��ت��زج برائحة القهوة
العربية ال�صافية ،وهم�س الع�شاق والأ�صدقاء و�أ�صوات �أحجار
ال�نرد ،وخ�شخ�شات �أوراق ال�صحف ،وقرقرة الرناجيل ،و�شوق
االنتظار للقادمني على الطريق� ،أو هم�سات الوداع ملن ع َّبو ك�ؤو�س
احلب ،وه ّموا بالرحيل ...ومن خلف الزجاج تبدو �أقوا�س دم�شق
تعانق بحجارتها التاريخ و�أنفا�س الأجداد ،وعلى �أطرافها �أ�سراب
احلمام ،حتلق يف �أفق املكان ،ثم تعود وهي تن�شر �أجنحتها حتت
الأمطار التي طال انتظارها..
لكن الكثري م��ن الأح��ادي��ث مل تكتمل ،وكثري م��ن ال��ك���ؤو���س مل
ُتر َت�شف وكثري م��ن امل��واع��ي��د ط��ارت على �أل�سنة ال��ل��ه��ب ..حيث
د َّوى الإنفجار وت�صاعد الدخان ،فتناثرت املنا�ضد ،والك�ؤو�س،
والزجاج ،وال�صحف ،والأحذية ،وامل�شاعر ،و�سالت الدماء ممزوجة
مبحتويات الك�ؤو�س� ..صارت �سي ًال يرك�ض نحو الر�صيف ،تزاحمت
وحملت الأج�ساد امل�ضرجة بالدماء على �أكتاف
الأقدام والأيديُ ،
من حب و�أمل ،وبعد حلظات فقط عاد اجلميع يلملمون �أحزانهم
وانك�ساراتهم ،وير�سمون من جديد �أيامهم القادمات ..تال�شى
الدخان ورائحة البارود ،وا�ستمر املطر يغ�سل الدماء والأر�صفة
التي عادت المعة تعك�س خطا العابرين نحو احلياة ،وعادت فريوز
ت�صدح من جديد «رجعت ال�شتوية» ،وت�ضوعت رائحة القهوة
العربية من جديد لتملأ املكان كما كانت منذ مئات ال�سنني ،وعادت
العيون العامرة بالأ�شواق واملواعيد ترقب الأب��واب والطرقات
وظالل العابرين.
ـ2ـ
كانت العجوز �أم يو�سف جتل�س على عتبة البيت ت�ستقبل �شم�س
ال�صباح التي ب��د�أت تالم�س ذ�ؤاب��ات الأ�شجار يف القرية ،وتدق
نوافذ البيوت املغلقة منذ حني.
توقفتُ �أمامها ..مل تنتبه لوجودي ..ظلت عيناها يف الأفق،
كانت غارقة يف الت�أمل� ،أو رمبا طارت روحها �إىل �أماكن �أخرى قلت:
�صباحك خري يا �أمي ..جا�ستني بعينني �ضامرتني �أه ًال من �أنت؟
�أنا �صديق يو�سف �أال تذكرين؟
يو�سف� ..آخ يا بني ..مل َ
يبق عندي من يفتح الباب ،وال من
يناولني ك�أ�س املاء وحبة الدواء ..وال من يجلب رغيف اخلبز وال
علي �إذا متُّ .
من يبكي َّ
ذهبوا جميع ًا ،مل َ
يبق �إال �صورهم على جدران البيت� .أناجيهم
يف كل يوم� ،أحتدث �إليهم ولكن ال جميب راحوا يا عني �أمك..
يو�سف وعي�سى باجلي�ش ،ومل �أ َره��م منذ ثالث �سنوات .جا�ؤوا
مروا كن�سمة الفجر ،ثم غادروا كالطيور.
مر ًة ومعهم بنادقهمّ ،
وفيا�ض ا�س ُت�شهد هنا �أمام البيت ،قتلوه ال �أدري ملاذا؟ ل ّوحوا له
براياتهم ال�سوداء ،حاول �أن يقول لهم �شيئ ًا ..لكن ر�صا�صهم كان
اجلواب ،رك�ضت خلفهم ومل أ� َر �إال �أ�شباح ًا تفر من املكان..
�آخ يا ابني وماذا �أقول:
البنات ه��اج��رنّ م��ع �أزواج��ه��نّ �إىل ب�لاد اهلل الوا�سعة ،وكثري
من البيوت حويل �صامتة ال حياة فيها ،غادر �أ�صحابها هرب ًا من
املوت ..غادروا ،مل يودعني �أحد� ،أما �أنا ف�أق�سمت �أن ال �أغادر..
�س�أظل هنا� ،س�أنتظر عودة اجلميع� ،أنفا�سهم ما تزال هنا ،ورائحة
�أج�سادهم مت�ل�أ امل��ك��ان ،و���ص��دى خطاهم على عتبات البيوت..
�أ�سمعها كل يوم ،البد �أن يطرق �أحدهم الباب مهما طال الغياب.
نعم يا بني ،ال بد �أن ُي َ
طرق الباب.
ـ3ـ
قال �أحد الأ�صدقاء:
مل أ� َر جاري و�صديقي عبد اجلواد منذ اليوم الأول للحرب ..يف
ذلك اليوم هاجمتنا الوحو�ش واعتكر ف�ضاء املدينة دو َّي ًا ودخان ًا

•عبد اهلل النفاخ
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وبارود ًا هربنا حتت وابل الر�صا�ص ..ظلت مالب�سنا على
حبال الغ�سيل ،و�أواين الطعام فوق مواقدها ،وفناجني
القهوة يت�صاعد بخارها على منا�ضد خ�شبية عتيقة،
ً
ً
مفتوحة على
م�شرعة للهواء و�أبوابنا
وظلت نوافذنا
م�صاريعها ،وبع�ض �أحذيتنا على عتبات البيوت ،كان
البقاء م�ستحي ًال �أم��ام امل��وت الآت��ي ال حم��ال��ة� ..سارت
قوافلنا �إىل �أنحاء خمتلفة بحث ًا عن الأمان.
ال��ي��وم وب��ع��د م���رور ه���ذا ال��زم��ن امل��ث��ق��ل ب��ال��ر���ص��ا���ص وال��دم��اء
علي اخلروج �إىل �شوارع
والأحزان وال�شتات ،هد�أ الر�صا�ص ،وكان ّ
املدينة بحث ًا ع��ن طعام ي�سد ال��رم��ق /م�شيتُ حمتمي ًا بجدران
البيوت خوف ًا من ر�صا�ص القن�ص الذي �أودى بحياة الكثريين خالل
الأيام الفائتة ،انتقلت من �شارع �إىل �آخر ومن زقاق �إىل زقاق ،كان
الركام ي�سد الكثري من الطرقات و�أبواب العمارات ال�شاهقة ،وكانت
الكثري من ال�شرفات تتدىل يف ف�ضاء الطرقات وقد �أم�سكت نهاياتها
ق�ضبان احل��دي��د ال�����ص��دئ ال��ت��ي انك�شفت حت��ت وط����أة الر�صا�ص
والقذائف وااله��ت��زازات ..وحني و�صلت �إىل ال�شارع امل���ؤدي �إىل
ثانوية البنني ..ر�أيت رج ًال يجل�س على الر�صيف وقد �أحاط به
الركام من اجلوانب كلها ،وتطاول �شعره حتى غطى وجهه متام ًا..
مل َ
يبق �إال عينان غائرتان يف كهف من العظم تلوبان يف وجوه
املارة الراك�ضني نحو احلياة ..اقرتبت منه ،ت�أملته جيد ًا ،حاولت
التحدث �إليه ..وبعد حلظات فقط �أدرك��ت �أن��ه ج��اري و�صديقي
بكاء ومرار ًة
عبد اجلواد ،احت�ضنته بني ذراعي وتوحدت �أنفا�سنا ً
و� ً
أ�سئلة .
قلت :ماذا تفعل هنا ،ملاذا جتل�س يف هذا املكان؟ قال :مل يبقَ
يل �أحد يجال�سني .قلت� :أين ذهب الأوالد ..حممود وعبد اهلل
ورام��ي ..قال :حممود خرج من البيت منذ �أكرث من عام ومل يعد
حتى الآن ..وعبد اهلل ورامي هاجروا �إىل �أوروبا ومل �أعرف عنهم
�شيئ ًا حتى الآن .قلت :و�أم حممود..؟ الذ بال�صمت ،و�سرحت عيناه
يف الأف��ق قلت مرة أ�خ��رى و�أم حممود؟ قال وهو ي�شري بيده نحو
امل��ق�برة� ..صارت حتت ال�ت�راب ..مل حتتمل غياب الأوالد ..وال
مرارة االغرتاب مرت حلظات من �صمت ودموع ،متا�سكتُ قلي ًال وقلت
�أرج��وك �أن تذهب معي ..فنحن �أهل و�أ�سرة واح��دة وما يكفيني
يكفيك ..نحيا مع ًا ومنوت مع ًا �أرجوك..
قال� :أرجوك �أتركني هنا ،ع�سى �أن ي�أتي ملك املوت على جناح
الر�صا�ص ،و�أنا ال �أريد �شيئ ًا غري ذلك� ..أنا �أنتظر طلقة اخلال�ص.
قلت :يا �أب��ا ج��واد ..رحمة اهلل وا�سعة ..والأم��ل ي��دق �أبوابنا
انه�ض �أرجوك ،نه�ضنا وقد تطاولت خطانا نحو احلياة.
ـ4ـ
يف اليوم الثاين حلرب ت�شرين
كتب ال�ضابط املناوب يف �سجله اليومي:
كنت �أجل�س �إىل جانب �أجهزة االت�صال على قمة تل ال�شحم
ال��ذي يطل على اجل��والن وفل�سطني �أتبادل الر�سائل واملعلومات
مع اجلنود والقادة الذين اجتازوا اخلطوط يف عمق اجل��والن..
ويف حلظة من حلظات الرتقب التقطت الأجهزة ر�سالة ل�ضابط
�صهيوين يدعى �إلياهو يعكوف �إىل والدته:
ي��ا �أم��ي أ�ن��ا الآن يف اجل���والن ،ك��ل م��اح��ويل غبار ودخ��ان ون��ار،
لقد �أطبقت علينا التالل وال�صخور والأودي��ة ،الأر�ض متوج حتت
�أقدامنا ،وال�سماء متطر نار ًا ،وال�صخور حتولت �إىل �شظايا تطاردنا
يف كل مكان.
�أم��ي :لقد اجتاز ال�سوريون كل اخلطوط احلمراء واخل�ضراء
وال�صفراء ،اجتازوا اخلنادق والتح�صينات التي قال لنا قادتنا
�أنها لن ت�سقط� ..سقط كل �شيء يا �أمي �صارت طربية على مرمى
نريانهم ،مل جند مكان ًا �آم��ن�� ًا نلوذ ب��ه ..نحن نراهم الآن بالعني
املجردة وال نعرف �أين �سنذهب� ،سدّ وا علينا كل املعابر والطرقات.
أرج��وك ح��اويل �أن
�ساحميني يا �أم��ي� ..أن��ا الآن يف قلب ال��ن��ار� ..
ِ
تعودي �إىل وار�سو� ،سامح اهلل والدي ملاذا جاء بنا �إىل هذه البالد؟
وداع ًا يا �أمي ..ن�شيج وبكاء..
وانقطع االت�صال.

�إىل ّ
كل َمنْ يرى (�أناه) مكتم ًال يف (�أنا) الآخر
َ
احلب فامتدت
مددت يدك �إىل ٍ
ورقة من ُ�شجرة ّ
القلب يف وجهها وا�ستكان
�أ�صاب ُعك �إىل جهة ٍ َ�ش ِح َب
ُ
َ
حاولت �أن
أ�صابع م�سارها امل�أمور به،
حني غيرّ ت ال ُ
تقف على قدميك وتعيد �أنفا�سك الهائمة على
دربها وتقول كلمة ّ
حق تعيد فيها ال�صواب �إىل
درب ف� َ
أهدرت عافيتك
عهد
جادته ،لكنّ ل�سا َنك خان
ٍ
ُ
ك ّلها على ح�سابه وتف ّوهتْ
بنات �أنانيته وته ّوره مبا ال
احلب كي تتع ّرف �إليه �أكرث،
ير�ضي �أح��د ًا من �س ّكان روحك ،وك�أنك حتارب
ّ
حتب  ،حتاول �أن تك ّون نف�سك من جديد
حرب مَنْ ّ
وتكره احلرب كي تذوب يف ِ
ّ
وتلف خ�ص َر ح�ضورك الباهت وردة الن�سيان وحتفل
فتخذلك ذاكرة العودة
بو�صولك ذكريا ُته املن�سية الطريق.
َ
روحك ب�شذا
كتاب
هكذا �أنت تعرف نف�سك جيد ًا ،ويجهل َ
نف�سك مَنْ تتي ّم ُم ُ
نف�سها وتثبتُ
عطرهم ،هي مفردة بذاتها يف ذاتها ،هي (�أناك) حني تك ّونُ َ
َ
غ�يرك بن َف ٍ�س
خ�ضم الآخ��ري��ن ،هي �أن��ت حني تكون مدغم ًا يف
ح�ضورها يف
ّ
�شمو�س ح ّب َك
بواقع ت�شرق فيه
تليق
بي�ضاء
أبجدية
�
�صياغة
إال
ال يجيدُ �
ُ
ٍ
للآخرين لت�صبح � َ
أنت (نحن) القابلة حلياة زاخرة باحلب واجلمال والعطاء.
ك�أ ّنك ت ُ
احلب وخفاياه
��درك ج ّيد ًا ق��راءة روح��ك ،و�أن��ت العارف ب�أ�سرار
ّ
ت�سبح عي ُن َك يف زم�� ّرد �أخيك الآخ��ر امل��ك��وّنِ �أل َ��ق تكوينه يف
ال��زرق��اء حني
ُ
ح�ضورك امل�ستمدّ من ح�ضوره واملت ّمم لذاتك التي ت�ش ّك ُل (�أنا ُه) يف (�أناك)
ّ
��روح وترتقي يف معارجهما ،لتمنحا مع ًا طعم
املعطرتني بذ ْك ِر مَنْ ت�سمو ال ُ
ختام ي�أبى �إال �أنْ يكونَ
أنفا�س ِم ْ�س ِك
ال�ضوء لعتمة احلياة و ُت ْن ِع�شا �أزاه َريها ب� ِ
ٍ
ً
ً
م�شرقة لأيام
بداية
قادمات يُه ّي ْئنَ مفاتن اكتمالهنَّ لأبناء النور � ..أبناءِ
ٍ
ُ
ُ
جهد لبناء ما يُبنى �إال مبا يُقدّ ر
�
أل
�
ت
مل
التي
بال�سواعد
قا�س
ت
ال
ة
ح�ضار
ٍ
أيّ ٍ
ُ
َ
وزنابق يغا ُر وجهُ الربيع �إذا ما �أب�ص َر حمرة ال�شفق يف
�ضر
من
ٍ
ت�ضحيات ُخ ٍ
غروب خ ّي َم الد ُم فيها َّ
حمل الدموع.
وجنات
ِ
ٍ
بغيمات ال مثيل لها يف من ِْح �شفا ِه
تب�صر غدَ َك وهو يل ّو ُح مبا هو � ٍآت
و�إ ْذ
ٍ
ُ
حرمل ظميء متنحها حليب ًا
قمح وب��ي��اد َر من
ٍ
ال ِ
أر����ض و�أفئدتها التي من ٍ
ُ
ُ
ال�سنوات وال الدهور  ..عمر ًا بحجم البالد
يطيل عمر ًا ال حتدّ ُه
الزورد ّي�� ًا
ال�شهداء من �أجل ال�شم�س و�إ�شراقاتها ..من �أجل القمر قبل
تنجب
التي
ُ
َ
والنحل قبل اكتمال دموع الع�سل يف عروق
طلوعه  ..والفجر قبل بزوغه ..
ِ
تن�شر اخل�ضر َة ب�أيدي �ضفافها
ح�سرتها على �شمع تب ّتلها  ..كرمى عيون �أنها ٍر
ُ
التي من ذهب الربيع ووقت الأقحوان.
ولأنك عا ٌ
دماء ال�شهداء من �صياغة �أبجدية حديثة للمجد،
مل مبا تو ّلدُ ُه ُ
م�شرق باحلياة وللحياة ..
جدير بقيمة الوجود ..
جديد
تاريخ
و�صن ِع
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جديد ي�ستحقُّ عدم قبول الن�سيان �أو التتلمذ يف �صفوفه ويف مدار�سه
تاريخ
ٍ
ٍ
العمياء ،ولأنك قاد ٌر على التع ّرف �إىل مبادئ الو�صول العليا وتعاليم مياهه
جنوم ال تتلألأ �إال حني يكون الآخ��ر يف
ال�سامية ،ولأ ّن��ك متمكّنٌ من قطف
ّ
ٍ
��راح املاء وهو باردٌ
ح�ضرة وجودك وتكون �أنت يف ح�ضرة وج��وده ،حت�سو َق َ
ق�س َم ج�س َمهُ يف ج�سوم كثرية ،وك�أنك تراك حني ترا ُه مكتم ًال يف
متم ّث ًال مبنْ ّ
ذاتك ويراك �أنت مكتم ًال يف ذاته ،فك�أنك هو وك�أنه �أنت.
ولأ ّنك �أنا ولأنني �أنت ،فلن نكون واحد ًا يف ٍّ
كل �أو نكونَ َّ
واحد هو
الكل يف
ٍ
ك ُّلنا (نحنُ ) �إال �إذا ر�أينا حا َلنا م ّت ً
فقة يف تف�سري ال�ضمائر امل�سترتة وهي تعلن
عدم انف�صالها عن الأر���ض التي نحن منها وعليها و�إليها ،لت�شكيل ح�ضارة
ال�ضوء  ..ال�ضوء الذي ال يرانا �إال متّحدينَ وقد امتزجت الأرواح يف �سكينة
ترف�ض ال�سكون وتع�شق احلاء يف حركة حياة غري قابلة �إال للحياة.
ولأن��ن��ا نحن  ..فلنقف مع ًا على درب الو�صول ،ولنكن مع ًا حتى يحق َّق
ُ
الطريق همزة و�صله متذ ّكرينَ همزة القطع و�ضمري الف�صل ال زلفى �إليهما،
غ�سق الأ�صابع
ين حتى ٍ
و�إمنا لئلاّ نن�سى �أنف�سنا يف غفلة يف واديَيهما الأ�سو َد ِ
وهي ترتدي �شحوب الفراق.
ولنكن احلامل َ
أر�ض و�أحزا َنها لنكون جديرين ببنائها من جديد
ني همو َم ال ِ
ِ
وحب احلياة  ..خافقة
دماء جديدة ناب�ضة باحلياة
وقادرين على �إك�سائها ً
ّ
ب�أجنحة من نور وهي ت�صل الآخرين �أطياف حم ّبة عامرة بخ�ضرة الأمل
وبيا�ض القبول ..
أر���ض هكذا مف ّت ً
رمبا تكون ال ُ
حة انتماءا ِتها الف�سيف�سائ ّي َة الحت�ضاننا
جميع ًا حتت خيمة احلب  ..التي فيها فقط ن�صل �إىل قراءة جديدة ملعنى واو
لكاف تكفينا �أمومتُهُ
املعطاء  ..وح�سبنا
ودود وطاء طهور الرتاب ونون ٍ
تال ٍ
ُ
للجميع ويع�شقُهُ
�سع
ُ
وطن ي ّت ُ
قمح ويا�سم ٍ
ني وهي متو�س ُقنا يف ٍ
�أياديها التي من ٍ
اجلميع.

لكنهما اعتنقا
خطا اخلطوة الأخرى ،فخطا الآخر مثلها.
وابتدره بب�سمة مودة.
ذلك ما �أريد.
بد�أا يخطوان نحو بع�ضهما� ،آلت اخلطوات م�شي ًا،
ثم م�شي ًا حثيث ًا ،ف�سريع ًا.
تقاربا
عال �ضحكهما
بات كالأهازيج  ...واعتنقا
فاج�أهما �صوت �إطالق نار ،تبادال النظر املفجوع
خالل العناق امل�ستمر ،ثم هويا �إىل الأر�ض مع ًا.
على �أعلى التلة امل�شرفة على املكان ،ك��ان رجل

بعينني زرقاوين تن�ضحان �شر ًا ،ووجه م�ض ّمخ بالكره،
ر�أ�سه ي�شتعل بلون الدماء ،يب�سم ب�شماتة وهو ينفخ
يف م�سد�سه العتيق.
هم�س يف ر�أ�سه ع�صفور مغ ّرد:
لكنهما اعتنقا.
التفت �إليه ليطلق عليه النار فاختفى ،ثم باغته
بالعبارة نف�سها من اجلهة الأخرى.
لكنهما اعتنقا
�أطلق عليه النار مرة �أخرى ،فلم يجده.
نظر ح��ول��ه ،ف����إذا ع�����ش��رات ،ب��ل مئات الع�صافري
امللونة تخرج �أ�سراب ًا من اجلثمانني املركونني وهي

تردد:
لكنهما اعتنقا
�أطلق النار ،مرة  ،مرتني  ،ثالث ًا
�ضرب كل �شيء ،لكنه مل ي�صب �أحد الع�صافري التي
�أحاطت به وهي تردد:
لكنهما اعتنقا
هوى �إىل الأر�ض بي�أ�س ،ق ّرب امل�سد�س من ر�أ�سه،
وقبل �أن يطلق الر�صا�صة الأخرية �سمع من الفوهة
�صوت ًا يهم�س به:
لكنهما اعتنقا

10
• علي جمعة الكعـود
()1
�إنيّ ُبعثتُ
لكي �أح ّب ِك
فا�شهدي �أنيّ
ُ
الع�شق
ر�سول
ِ
واعتنقي
ادخلي
عذابي و
ْ
القلب را�ضيةً
يف
ِ
�شوق
مبا �أوت ْيتِ من ٍ
ح�ساب
ري
�أوز ُّعهُ بغ ِ
ْ
احلب
�صلّي لأجلِ
ِّ
�صومي عن فراقي..
وزّعي الأ�شعا َر قرباناً
أحباب
على ال
ْ
حجي �إىل النهر الّذي
ّ
ملحت ِْك روحي عند ُه
ني
يف �أ ّول الفتح املب ِ
و�سجلي تاريخَ �أ ّو َل ُقبلةٍ
ّ
�شفتي
من
�شفتيك
على
ُط ِب
عتْ
ِ
ّ
أبواب
يف ذاك اللقاءِ و �ش ّمعي ال ْ

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1623" :الأحد2019/1/20م  14-جمادى الأول 1440هـ

الغريبُ يتع َّث ُر بظلّهِ

خم�س ق�صائ َد حب
ُ
()2

الروح
هدهدُ
ِ
�صربي
ينقر ح ّباتِ
ْ
ُ
ا�شتياقي
لفراخ
يطعمها
و
ُ
ِ
ْ
بعيدٌ و�صا ُل ِك ...
مازال ُ
َ
ري�ش الُّلقا َ
زغب ًا
ٌ
ري�شة
و �أنا
التالقي
مهب
يف ّ
ْ
()3
�آوي �إىل جرحي
ً
ني
أفتح
قطبة �أو قطبت ْ
و� ُ
�أنا�شدُ الد َم
�أنْ يل ّونَ ورد ًة
الربيع بها
غد َر
ُ
فظ ّلتْ دونَ لونْ
بالور ِد يربطني دمٌ
رب َع بالعطو ِر
يا ما ت ّ
ٌ
نادرة
أ�شواق
و زمر ُة ال ِ
ُ
اليدين
مكتوف
الع�شق
و حادي
ْ
ِ
�أنا و الورو ُد
ٌ
حكاية ال تنتهي

وباب هذا الم�ساء مغل ٌق �أي�ضاً..

•نور املو�صلي

•حيان حممد احل�سن
بحب�س
�إال
العطر يف قارورةٍ
ِ
ِ
عر يف زنزانةٍ
وال�شِ ِ
الفراق
فلك
واحلب يف ِ
ِ
ِّ
على م�سافة عا�ش َقينْ ْ
()4
القلب
لقد �ش ّمعوا
َ
هواك
متَّهم ًا باحتكا ِر
ِ
و�شى ال�شوقُ بي
ح َ
ني �شاهدَ ح ّب ِك
ميلأُ قلبي
و حني ر�أى
ارتباكي
رع�شتي و
ْ
()5
يا ا ْمر�أ ًة من زمن الر ّد ْة
ثارتْ
الهجر بورد ْة
�ضدّ ر�سول
ِ
الع�شق
نهر
ِ
ر�سمتْ َ
القلب
على جدران
ِ
بكلِّ روافد ِه
روحي
حكمتْ
ْ
التحرير ب�شدّ ْة
من بعدِ
ِ

بوحي �صدى جم ٍر
• حممود حمود

ٌ
باب هذا امل�ساءِ
مغلق ُ
وظلِّي هنا ٌ
عالق
زمهرير ونا ْر
بني �أفقني من
ٍ
يدي
ري ُه يف َّ
والزَّمانُ يدقُّ م�سام َ
ُ
ويرك�ض حويل
دوا ٌر ...دوا ْر
ارتقيتُ على غيمةٍ
�أم �سقطتُ من َّ
م�س؟
ال�ش ِ
أذكر..
ال � ُ
كيف تنبتُ يف �صد ِر هذا الفرا ِغ
خطاي؟
أحمر
ووجهُ املدى � ُ
ُ
واجلهات ح�صا ْر!
لل�ضح َّيةِ وجهتُها..
ال�صباح
رب َ
قلت �أع ُ
درب َّ
غزا ًال �شريدا
َّ
يافجر
ئاب على مدِّ نورك
الذ ُ
ُ
كانت تطاردين
كنتُ �أعدو و�أعدو..
وكنتَ �شهيدا!
َّ
لل�ضحيةِ وجهتُها..
رب
قلتُ ال بدَّ من مع ٍ
الر�ؤى مطلقا
يف امل�ساء ي�ؤ ُّم ُّ
فارتطمتُ بظلِّي و ر َّد ال�صدى:
مل يزلْ مغلق ًا مغلقا
باب القيامهْ
مغلق ًا مثل ِ
ُ
ني
قد
ال�صرخت ْ
عربت �إىل دربهِ َّ
غري �أنيِّ هنا
ني
مل �أزل بني ب ْ
ً
الفناء
جثة �صدَّ عنها
ُ
فقامت تدقُّ رخا َمهْ !

شعر

ي�س ُع ال�سمواتِ الطباقَ فـ�ؤادي
َ
ُ
فـيم تظـلّ
العا�شقـات بعـيدا
َ
ريح ال�صبا من �صوبهـنّ حـ�صادي
�أكـرم ب�أنفـا�س احلبيب بـريدا
�إن يدخـلنّ �سواحـلي وبـالدي
�أ�شـدو وال �أخـفـي لهـنّ وريـدا
�أو ي�شربنّ مناهـلي فـمدادي
بحـب العا�شقـات ن�شـيدا
يغـدو ّ
ٌ
فلغـربة �أن يغـفلنّ مرادي
ف�أكون من دون الغـرام وحـيـدا
�أبـدي لكـلّ الفاتـنات ودادي
حـب اجلـمال �شهـيدا
و�أموت يف ّ
ٌ
مناحة عـي�شي وقـد
من غـريهنّ
ُ�سـدّ الطريقُ ولن �أجيد ق�صيدا
ياب�س
دوحي بال ط ٍ
ري وغـ�صني ٌ
جمر غـدا عـربيدا
بـوحي �صدى ٍ
يائ�س
و�أنا بحـقٍّ من حبـيبي ٌ
ُ
ظلم لهـنّ ر�شـيدا
ما
عـدت من ٍ
غابر
والفاتـنات بخاطري من ٍ
حب لن �أكـون �سعـيدا
وبغـري ٍّ
�إن يرف َلنّ معابري يف ح ّلةٍ
يبدو �شبابي لل�شباب جديدا
�أو ي�سرحنّ بناظري يف رقةٍ
�أحيا حياتي يف العيون �شريدا

()1
ٌ
مغم�ض �أجفاين
الريح
يف عتمةِ ّ
�أن ُ
رث �أحالمي فوقَ
�صخب الدّ روب
ِ
� ُ
ب�صمت
أم�ضغ ح�سرتي
ٍ
مرير
ٍ
وخافق �أبكا ُه احلنني
ٍ
و�أثقلتهُ ال ُ
آهات الدفينة
()2
مزّ قتُ �صمتَ عزلتي
�أطلقتُ
للجرح بوحي
ِ
أر�سم لوجعي
ل َ
طوقَ جناةٍ
و�أ�ض ّمدَ بالأملِ
�أحزانَ عمري
()3
ٌ
داعب َ
نب�ض هم�سي
حرية ُت
ُ
ُتهديني قلق ًا
و�أرق ًا
َ
�شمعة �أحزاين
و ُتوقدُ
الأخرية
()4
�أم�شي…
وتحُ ا�صرين الذكريات
وج�سدي ُ
يلهث
َ
خلف منفا ُه
�أم�شي… .
� ُ
أحمل وجعي بيدي
وحلمي اجلريح
ق ّيدَ الظم�أ خطا ُه املتعبة
()5
أم�س… .
� ُ
م َّر ٌ
قرب نافذتي
طيف َ
� َ
أيقظ �أوجاعي الغافية
� َ
أ�شعل ثور َة �أحزاين
َّ
عط َر �أنفا�سي
ونا َم فوقَ
�سرير �آهاتي
ِ
()6
الرماد
على
ِ
دروب ّ
غفتْ �آهاتي
ودموعي احلائر ُة
ال�سفر
ر َّو�ضها ُ
دمع ّ
و�أعياها… .
ال�صباح
حزنُ
ِ
ني الأر�صفةِ املخمورة
وحن ُ
()7
ٌ
بال�ضجيج
مفعمة ذاكرتي
ِ
وال�شرود
من معطفي
وتفوح ْ
ُ
ُ
رائحة الغربةِ العفنة
وظلّي املوجو ُع
حطام
بقايا
ٍ
ُتبعرث ُه
ُ
عتمة الغياب
()8
جراحي… .
�أ�شبهُ
بزمهرير
ٍ
فوقَ ُعري الأر�صفةِ
املنكوبة
مبهم
تنوح يف
ٍ
�صمت ٌ
ُ
حلم
انك�سا َر � َ
آخر ٍ
ظامئ
()9
رمادي
وجهي
ٌّ
كالغيم احلزين
ِ
�أ�ضنا ُه ُ
زحف امل�سافات
و�صمتُ الأر�صفةِ
و�أبكا ُه…
احرتاقُ الأيام
()10
من نفحاتِ �أملي
ْ
وه ِج الغياب
ْ
من ْ
درب خال�صي
أر�سم َ
� ُ
و�أمللم بقايا �ضياعي
وح
وما
َ
تراكم يف ّ
الر ِ
خراب
من
ٍ

أبحر َث ِم ًال
ل َ
مي احرتاقي
يف ِّ
()11
�أحالمي….
ُ
�سرابية الر�ؤى والنّزف
ُ
تزحف بظلّها ال�شفيف
يف العتمةِ ّ
ال�شارد ِة
َ
خلف �أملٍ مقتولٍ
م�صلوب
ووقت
ٍ
ٍ
على خا�صر ِة الوجع
()12
املنفى……
ٌ
ُ
حكاية
ال�صهيلِ
دائمة ّ
والهبوب
ِ
ت�ؤن�سني وقتَ ّ
ال�ضجر
وحترقُ �أحزاين
على عتباتِ امل�ساءِ
احلزين
()13
ٌ
مرحتلة هي �آالمي
ب�أجنحةِ االنك�سار
هم�س حطامي
وتغفو على ُ
ب�صمتها… .
ونزفها املرير
()14
حزين… .
ُ
ينزف وحيد ًا
َ
عبق ال�صباحاتِ
ُ
ويلتحف… .
َ
عزلة النّدى
َ
روب
بوح الدّ ِ
خلف ِ
احلاملة
()15
على عتباتِ الظلِّ
غفتْ جراحي
ً
بالوم�ض
مثقلة
ِ
مكح ً
الريح
لة � َ
ّ
أهداب ّ
م�شر ً
عة نوافذها
ّ
لل�ضياع القادم
()16
�ضالع �أنا بالعذاب
ٌ
� ُ
أحفظ دروبهُ
عن ظهر ٍّ
ِظل
ْ
و�أتو ُه يف مدا ُه
مهزو َم املُ َقل
م�ست�أن�س ًا
بن�شو ِة النّزف
()17
ُت�ؤرجحني الهمو ُم واملواجع
ُ
الذكريات العتيقة
ُتط ّوقني
وتلفحني �أحزاين
ثلج ونار
كعا�صفةٍ ْ
من ٍ
ُ
حلظات طفولتي
و ُتدميني
املنك�سرة
()18
�أحالمي…
�شاختْ َ
قبل مولدها
�أجدبتْ �أحداقي
يف �أ ّولِ طعنةٍ خلافقي
وغفتْ �أجفاين
من �شقاء
يف زحمةٍ ْ
الروح
وناحت ّ
من ب� ٍؤ�س
يف ف�ضاءٍ ْ
وك�آبة
()19
ُمدمنُ ّ
ال�ضيا ِع �أنا
َ
خلف �أر�صفةٍ من رماد
ودروب من جمر
ٍ
�أتّكئ على ظلّي الكئيب
آخر رحلةٍ
يف � ِ
لنداءاتي املُ َمزّ قة
()20
كلّما �أُ ُ
غم�ض عيني
ً
خل�سة
حلم قدْ يزورين
على ٍ
يت�سر ُب �إىل ذاكرتي
ّ
مبهم
ٌ
�صقيع ٌ
ُ
الروح
وتنطفئ
ُ
م�صابيح ّ

ً
معلنة…
انت�صا َر الدّ مع
()21
َ
لك �أ ُّيها الليل
هذي العتمة
وهذا ال�صمت الرهيب
ويل… .
جراحي وعزلتي
وبق ّية من ظلّي املُ ْح َت ِ�ضر
()22
ممُ ْ طِ ٌر وجعي وعا�صف
و�صبحي كانوينُّ الدمع
ٌ
متورط يف احلزن �أنا
ُمدْ منُ ال�ضياع
ههم�س �أ�شجاين
�أغفو على
ِ
�سرير من قلق
و�أ�صحو على
ٍ
()23
جريح
عمري
ٌ
ُ
ينزف الآهات والأحالم
ُ
ي�صهل
كح�صانٍ
الريح
على ِ
كتف ّ
�شردتهُ الأيام
ّ
والآالم
ال يهد�أ ..ال ي�ستكني
()24
ٌ
م�شتعلة بالفرح
ذاكرتي
ني والغياب
هدّ ها احلن ُ
�ستائر ال�شرود
�أرختْ
َ
َ
نوافذ الفجر
و�شرعتْ
ّ
ري ال�صباح
لع�صاف ِ
()25
هي روحي… .
تنوح يف عزلتها
ُ
العابرة
ً
جريحة
تئنُّ
كزهرةٍ
بريةٍ
ّ
�آيلةٍ لل�سقوط
()26
حزين…
لفّهُ ال�ضباب
والتحفتهُ �أر�صفة ال�سفر
َ
مهي�ض اجلناح
وغفا
جمر احلرمان
على ِ
()27
ومازلتَ ت�س�ألني يا �أبتاه
�سر حريتي
ْ
عن ِّ
و�أحزاين
�أوماتدري مبل َغ جرحي
َ
الهم �أ�شقاين
وكيف ّ
ونزيف ها هو
�أفال ت�سمع �صدى �أنيني
وحطامي
قدْ ع�شتُ عمري غريب ًا
عاري الأماين
وع�شتُ قهر ًا
لن �أن�سا ُه ما حييتْ
()28
على تخو ِم احللم
ق ّيدتني الدّ روب
وع�صفتْ بي �أوجا ُع الذاكرة
ريح جاحدة
�شردتني ٌ
ّ
ورمتني كاليتيم
�شريدَ اخلطى
على �أر�صفةِ
الزمن الهارب
ِ
()29
أفتح نافذتي
كلّما � ُ
بوح قادم
على ٍ
تتناثر �آهاتي احلريى
ُ
على قم�صانِ الزرقة
وتغمرين ن�شو ُة الوجع
()30
� ُ
أرك�ض هارب ًا من خويف
�أظلُّ � ُ
أرك�ض يف الهجري
واحلري ُة ُتظلّلني
بالنّدم
ال�سراب
يف �أ ّولِ متاهاتِ ّ

قصة
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يفور الفتى غ�ضب ًا.
ي�ضرب املقعد �أمامه بقب�ضتيهُ ،ت�ص ّوب الأنظار �إليه ،تخرتق
دفاعاته ،يلملم �أع�صابه ،لكن احلدث �أكرب من طاقته ،ت�ؤججه
ق�سوة �إح�سا�سه بالظلم ،ي�ضعف ،ويُغلب ،وتفلت منه كلمات
مت�شنجة :احلياة هنا مذ�أبة ،املوت �أرحم .
مل يت�ساءل ج��اره العجوز عن ال�سبب ،قفد توقعه ،و�إن
ت�ساءل فلن ي�سمع جواب ًا �شافي ًا� ،سي�سمع �آهة ثائرة وح�سرة
حمتجة.
ً
�ستون عاما عجنت العجوز حكمة و���ص�بر ًا ،فبات اليخاف على
�شيء ،واليخاف من �شيء ،فوقف �إىل جانب الفتى ،التم�س عون ًا من
الركاب ،كانت وجوههم حيادية ،ومل تتكدّ ر خواطرهم� ،أطرقوا
مل �آخر .
واجمني �إىل الأر�ض ،وغابوا يف عا ٍ
التم�س لهم ع��ذر ًا ،لكل منهم �ش�أن ي�شغله ،ويطويه على ذات��ه،
وي�صلبه يف �صقيع االنعزال .
رمل وراي��ة وجماعة م�سلحة �أوقفت
أكيا�س
ر�أى �سواتر تراب و�
ٍ
ٌ
احلافلة ،وامتدّ خلفها رتل طويل من ال�سيارات ،وجوم وترقب ي�سود
بهم�سة خافتة :نحن �أمام
املكان ،ويخت�صر �سائق احلافلة توجيهاته
ٍ
حاجز ،اخفوا الهواتف اجلوالة والزموا ال�صمت.
بوجه كالح ،ي�صافحه
ي�صعد �أحد عنا�صر اجلماعة �إىل احلافلة
ٍ
ج�� ٌو كريه ،تختلط فيه روائ��ح �أنفا�س و�أح��ذي��ة متعرقة وج��وارب
عفنة ،ي�شمئز ،يطلب فتح النوافذّ ،
يطلع على البطاقات ال�شخ�صية،
يعاين الوجوه ،وكمن وقع على �ضالته يهتف بنرب ٍة حادة ،وي�شري �إىل
الفتى  :انزل .
ينه�ض الفتى ،يتغري لون وجهه من الأ�سمر �إىل احلنطي فالأ�صفر،
يت�سارع نب�ضه ،ويتجه �إىل مقر احلاجز املحرو�س ،يج ّر �أقدامه
ج��ر ًا ،و�آالف املخاوف تطارده ،وتتمكن من اللحاق به ،وحتا�صره،
م�ساحات وا�سعة منه،
معوذات و�أدعية يف �سره ،ويحتل اخلوف
يقر�أ
ٍ
ٍ
يرجتف ،وي�شتعل جوفه باللظى .
كطفل لكنه يخ�شى من جعبة اتهام التن�ضب بدء ًا
نقي بريء
ٍ
هو ٌ
وانتهاء بطعنة غد ٍر تك�سر الظهر ،رحمها تقرير
من ت�شابه الأ�سماء
ً
ظامل �أو و�شاية كاذبة ،جتعله منفي ًا �أو �سجين ًا �أو م�شتوم ًا يف �أح�سن
الأحوال ،فكم من غافل ط ّوحت به و�شاية ظامل .
و�أمام كبري احلاجز ُتعدم حيلته ،فالكبري يرى مالي�س فيه ،ومت�ضي
حلظات يخالها الفتى دهر ًا ،و�إن �ضجر �أو تل ّك�أ يف الإجابة فال �شفيع
له .
وت�ستعر حمى الأ�سئلة وج��والت اال�ستنطاق ،وعليه تربيدها
لوح �أمامه،
ب� ٍ
أجوبة عاجلة و� ٍ
أدب جم ،وك�أنّ الإجابات م�سطورة يف ٍ
أزمة وقودها ال�شباب .
والذنب له �سوى فتوته يف � ٍ
• • •
حواجز متعددة ،متتد ميادينها من �أق�صى ال�شمال �إىل �أق�صى
اجلنوب ،بع�ضها �سلطان �صاخب� ،سريع االنفعال ،غريب الأط��وار،
ونزوات ونار ....
ُج ِبل من فجاجة
ٍ
وح�سن اال�ستجواب،
والت�سامح
بالروية
يت�سم
مرن،
هادىء
والآخر
ْ
يتنف�س عنده الفتى ملء �صدره ،وي�شعر بالأمان .
مركبات جند وعربات م�صفحة مت ّر ،وترتفع �أعناق مدافع يف قمم
التالل ،وحاجز يبتعد ،ويتخلى ،وحاجز يقرتب ،ويتوىل .
�ساعة و�أخرى،
انفجارات تتواىل مت�سارعة ،تدوي يف الف�ضاء بني
ٍ
ويف �أم��اك��ن متقاربة ،و�أ���ص��وات حمركات وجنازير ورائ��ح��ة ب��ارود،
ويهيمن على الركاب ٌ
خوف الحدود ل�سطوته .
بلد
حواجز متعددة
برايات خمتلفة وو�سائل �إعالم منا�صرة ،ويف ٍ
ٍ
ً
عهد م�ضى !!!.
واحد ت�صدّ ر العامل طيبة ،وملأ الدنيا حبا يف ٍ
مناظر م�ستهجنة وهجينة وحرائق وعربات منخورة بقذائف �أو
ر�صا�ص ،ومعارك ت�سفر عن قتلى وجرحى و�أ�سرى .
ا�ستغاثات من الب�شر وال�شجر واحلجر ،وزعيق �سيارات جندة
و�إط��ف��اء ،وتعليقات متناثرة من الركاب حول موت حميط بهم �أو
�إ�صابات �أقرب �إليهم من حبل الوريد .
ويُظهر ال�سائق مهارته ،يت�أ ّلق يف براعته ،وي�ضاعف ال�سرعة
لي�صل املدينة قبل جنوح ال�شم�س نحو الغروب ،وغاية مناه �إنزال
حمولته �ساملة .
• • •
�شعر العجوز مبا �شعر به الفتى ،تعاطف معه ،ولوال �ضربة املقعد
الختنق الفتى� ،أو انفجر ر�أ�سه ،فلم تعركه احلياة بعد ،وهو يف عمر
ولده وو�سامته ،ولده الذي ميقت املواقف الزئبقية ،ويكره الظلم
�أينما ّ
وذكريات
حل ،وكاد �أن ي�ضيع دمه بني املناطق ،فحمل جرحه
ٍ
ت�أبى �أن تبارحه ،وهاجر حني طالت الأزم��ة ،و�أ�ضحى املرء يرقد

فيها معافى ف�إذا هو م�شوه �أو قتيل .
وتن ّهد العجوز ،و�صورة ولده يف خميلته ،وكل �شيء يف الدار يحمل
عبق �أنفا�سه ،كان لنهاره �شم�س ًا ولليله قمر ًا ...
وك�أنّ ولده يف ال�صورة ي�صغي �إليه عاتبه على رحيله ،و�أ�ضاف :
لبلدان هرمة ،وتركوا يف قلب
�آالف ال�شبان مثلك منحوا �شبابهم
ٍ
بلدهم لوعات ،ويف عينيها دمعات .
وتر�شق احلافلة �شظايا انفجار� ،أو ر�صا�صات طي�ش ،تطيرّ �ألواح ًا
هاوية �إىل
ت�شب �صيحات خوف ،وتتقافز احلافلة من
ٍ
من زجاجهاّ ،
لف ودوران
�أخرى ،ومن
حجر �إىل حجر ،ويغيرّ ال�سائق امل�سار ،وبعد ٍ
ٍ
تخفف احلافلة �سرعتها ،يهد�أ ا�ضطرابها ،ومل ي�صاب الركاب ب�أذىً ،
فتعود �إىل ماكانت عليه من ال�سرعة .
• • •
�شعر الفتى بتعاطف العجوز معه ك�أنه وال���ده ،وبفائ�ض �أب��و ٍة
وحنني يغمره ،وي�شاطره همه ،وح��دث ماكان يخجل منه _ ر�آه
الركاب بعينني دامعتني _ ط�أط�أ ر�أ�سه �إىل الأ�سفل ،وكاد العجوز
ي�صب جام نقد الذع وهجاء مقذع على ت�صرف احلاجز ،لكنّ حلمه
�أن ّ
كبح جموحه ،ور ّده �إىل بيت احلكمة .
ود ،وخاف �أن يجريه من الرم�ضاء
�أراد م�سح دموع الفتى مبنديل ٍ
ن�شيج م�سموع� ،أو يرفع �شراع
ويدفع به �إىل النار ،ويبحر الفتى يف
ٍ
العويل� ،أو ي�ستهجن تدخله قائ ًال � :أ�صحابك يف منازل الآخ��رة،
فماذا تفعل يف مدارج الدنيا �أيها الف�ضويل ؟!.
وحت�سر العجوز :م�ؤ ٌ
ّ
مل بكاء الرجال ،وماحل بالبلد يُبكي البالغ
ّ
العاقل ،وي�شيب الوليد الرا�ضع  ،كانت البلد ن��ور الىلء وعطر
رياحني ،رماها ح�سد حا�سد !.
وتع ّوذ من �شر اجلان ومن عني الإن�سان .
و�أ�ضاف ٌ :
جيل عانى الويل من د�سائ�س ُغ ِز َلت يف اخلارج ،و ُن ِ�س َجت
يف الداخل ،و�ألف طبيب اليجرب انك�ساره ،و�أفراح العامل كلها التهبه
البهجة .
ً
ب�صوت بالغ الرقة ،وي�سدي له ن�صحا .
وكاد �أن يكلمه
ٍ
احل�س
در�س الأم��ر ،وجد الأَوىل �أن يحرتم دمع الفتى ورهافة
ّ
لديه .
وهو يعرف �أنّ ال�سفر ِ�سفْر ًا من عذاب ،و�أنّ الفتى طائر طار من
�شط�آن الفرات �إىل �ضفاف بردى �سعي ًا وراء علم ُ�ص ُعب حت�صيله اليوم،
وبه يناه�ض مايجري حوله من جتهيل وتدمري .
ه ّز ر�أ�سه ودمعات مريرة تدحرجت على خديه  :ليتني كنت له
احلادي والدليل يف دربه ال�شاق الطويل .
وكما يفعل يف �ساعات ال�شدة ابتهل بدعاءٍ يحمي الفتى من غدر
بجنان �سالم .
امل�سافات وحلكة املتاهات ،وميدّ البلد
ٍ
�أحاط الفتى بنظرة حانية ،كان الفتى يف �أكرث حلظاته توتر ًا
وقلق ًا ،ويبدو �أ�ساه �أكري من املوا�ساة ،وقهره بال �أبعاد ،فوا�سى نف�سه
فرج بعد �ضيق ،وا�صل اخلطو على بركة اهلل والتفزع .
نيابة عنه ٌ :
كلمات مل يتفوه بها العجوز ،رددها يف �سره ،قر�أها الفتى يف وجه
العجوز حرف ًا حرف ًا ،مل ينفر منها ،وجد فيها واحة لقافلته املنهكة،
ومنارة تك�سح ظالمه ،فانفرطت دموعه من جديد .
���ن حم��ف��وف بالبغ�ضاء وحم�شو
« ي�ضمر ال��ع��ج��وز حم��ب��ة يف زم ٍ
باملخاطر ،يريد �إغاثتي ،لكن �ضلعه مك�سور و�ساعده م�شلول « .
هج�س الفتى يف نف�سه ،ون�سيم بليل الم�سه ،رف��رف قلبه راية
جذىل ،وعرف �أنّ احلمل الذي يرهقه الينوء به وحده.
�أغدق على العجوز �ضروب تبجيل ك�أنه والده الذي يوده ،ويو ّد
املدينة التي درج فيها� ،إنه بعود والده ويف عمره ،وي�شبهه يف مالحمه.
�أ�شفق عليه ك�أنه والده الذي ت�ش ّبث بالأر�ض عند ا�شتداد الأزمة .
إقليم �آمن يرحم �سنّك ،فالبلد على ّ
كف عفريت.
قال له  :اجل�أ �إىل � ٍ
ر ّد م�ستنكر ًا  :وهل يرتك الإن�سان روحه ؟!.
ّ
وتلطخت اجلهات
ومات ذات �صدام ،وا�ست�أثرت الريح ب�أ�شالئه،
بحداد دائم حتى �شاخت قبل الأوان.
بدمائه ،واعت�صمت �أمه
ٍ
��رح��م على وال���ده ،فبطن الأر����ض امل�ستقر خ�ير ل��ه م��ن ظهرها
ت ّ
امل�ضطرب .
خلع انطواءه ،ورفع �إىل العجوز وجه ًا يفي�ض امتنان ًا .
بنظرات حميمة دافئة ،مل يقدمها له ب�شر ،ومن
احت�ضنه العجوز
ٍ
ج�سد العجوز الواهن ا�ستمدّ قوة �شدّ ت من �أزره ،ودح��رت �شجنه،
و�أج���ال ب�صره فيمن ح��ول��ه ،دفء يف وج��وه ال��رك��اب يذيب �صقيع
العزلة ،ور�أى يف م�آقيهم قطرات دموع مط ْم َئنة �أو م�شجعة ،مالوا
�إليه� ،أو هكذا ُخ ّيل �إليه ،د ّبت فيه الب�شرى وامل�س ّرة ،ابت�سم ،ففي
البلد قب�س �شفاء ومالذ ،ويغمره انتعا�ش روحي و�صفاء نف�سي ....
�صمت ،ومل ت�صمت عيناه ،باحتا مبا يجب �أن يباح ،فتعاىل على
أفق بهي .
وجعه ،وح ّلق يف � ٍ

غرباء
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•زهرة كو�سا
و�صية

علي �أن �أذهب باجتاه ال�شوق.
كعادتيّ ،
�أبحث يف طيات الريح و�أرق امل�ساءات عن
حلن �أو دمعة.
�أب��ح ُ��ث عن �صيغة م��ا ،حقيقة م��ا ،وجدت
نف�سي �أغرق يف تفا�صيل ال�شهداء ف�صول وطني ،وحاالت املنفى
الكئيب .
مل يتغري املكان مذ ق�ص�صت جديلتي وربطت بها قبلته على غ�صن
كنت قد الم�سته حلظة وجل.
�ألقيت ر�أ�سي على كومة �أيام و�شهور ،فتحت بوابات ذاكرتي لعبور
�أح�لام داهمت وج��داين املثخن باجلراح وال�صمت ،و�أن��ا �أتذكر ذاك
اليوم الذي مل تغب �شم�سه بعد.
يومها وجدت ر�سالة معقودة بجديلتي  ،ملآى برتاب م�ضمخ بالدماء،
وب�ضع كلمات تقول:
�ساحميه  ،الرتاب و�صيته ملون ًا بدمه!!!

غرور

لالنتظار ع��ذوب��ة نبع يتفجر م��ن ال�صخور ،و�سيمر ب�ين حقول
احلنطة �ألف منجل ،يح�صد ع�شق ال�سنابل  ،رغم فراغ الطواحني �إال
من ذكرى.
ريحا يقهر �أحالمي ،وتتحول �أيامي �إىل �أغنية ال حتمل
العمر مير ً
�إال هديل ال�ضوء.
حد َثت نف�سها وهي تعرب اجلانب الأخر من الناي ،وقد �شارفت على
الهالك� :إىل �أين يحملني الغرور؟
ت�أملت رق�ص اللهب يف املدف�أة  ،وجمال �ألوانه كلما زاد ا�شتعا ًال
واحرتاق…
قفزت من مكانها فرحة..
�أدارت قر�ص الهاتف ،قالت له:
العمر يف اللحظة ي�أتي ك�أنه الدهر  ،والدهر مير حلظة ا�شراق على
وجه بنف�سجة.
انتظرين… ا�شتقت للرق�ص بعد �أن �شفيت من غروري !!!!

تلك التي �أعرفها...
•حممد حممود ق�شمر
مهداة �إىل ال�شاعر الكبري معروف الر�صايف
�صاحب ق�صيدة (الأرملة املر�ضع)
فج�أة ..ر�أيتها..
كانت ت�سري �أمامي� ..شجرة جفت �أغ�صانها ،وع�صف احلزن كيانها� ..أتعبتها
الهموم ،وهدّ ها الي�أ�س� ..أف�صحت بذلك �أ�سمالها البالية ،ورجلها احلافية،
وخط ًا �أثقلها الفقر ،و�أنهكتها احلاجة..
قلت يف نف�سي� :إنني �أعرفها ..لكن ملاذا..؟ ل�ست �أدري..
ازددت اقرتاب ًا منها ..فبدت حتت�ضن �شيئ ًا ..حتت�ضنه ك�أنه �أملها الوحيد
ُ
نظرت �إليه� ..آه ه ه� ..إنه ر�ضيع..
املتبقي لها من حطام دنياها البائ�سة..
يا �إل��ه��ي !!..حتم ًا �إن��ه ر�ضيعها فقد ُطبع بطابع احل��زن ال��ذي ر�سف على
حم ّياها!!..
ل�ست �أدري ملاذا تباط� ُأت بامل�سري و�سرت على وقع خطواتها..؟!! رمبا..
رمبا لأنني �أعرفها ..ل�ست �أدري ..لكن تناهت �إىل م�سامعي كلماتها ..بل هي
ح�شرجاتها ..مناجاتها ..ب�صوت يرتع�ش ت�ضرع ًا ،ويلتهب تو�س ًال:
ـ �إلهي� ..أرحم وليدتي ،زهرة حياتي الذابلة ،و�أن�شودة �سعادتي البائ�سة،
فقد �أذبلها جوع بطني ،وجفاف �صدري ،وانكفاء النا�س عني ..ان�شلني من
�أ�شواك املعاناة ،فقد �أثخنتني جراحات احلياة..
اختل�ستُ نظرة �إىل وجهها؛ ف���إذا عيناها تطفحان دمع ًا حفر م�سيلها
�أخدود ًا الح فوق عظام وجهها البارزة..
ثم �سمعتها تقول:
ـ و�أنت �أيها العزيز ..يا من كنت درعي وح�صني� ،أواجه بك �سهام العناء،
و�أقا�سمك ك�أ�س الهناء ..ف�أوقعك املر�ض بني براثنه ،و�أجهز عليك الفقر
ب�أنيابه ،ف�شربت ك�أ�س الردى ،وارحتلت �إىل الدار الآخرة ،وخلفتني وحيدة
�أزدرد غ�صات ال�شقاء ،و�أتبلغ ف�ضالت احل��رم��ان� ..إن نف�سي حتن للقياك،
وروحي تنتع�ش بذكراك ..ف�إالم هذا الفراق..؟!!
قالت ذلك فالتقت عيناي بعينيها ..لكنني مل �أر وجهها بو�ضوح ..لقد
واراه نقاب الدمع الذي فا�ض من �أعماق وجداين..
كفكفت على عجل دمعي ،و�أخ��رج��تُ ما يف حوزتي ،ومددته لها بحياء
قائ ًال :
ـ لقد وقعت مناجاتك يف �سويداء قلبي موقع ًا ،وع�صرت رق َ��ة ف���ؤادي
ع�صر ًا ..فتف�ضلي لو �سمحت و�أقبلي كل ما �أحمل من مال ..وال تظني ذلك
ل�ست �أختي� ..أختي يف الإن�سانية..؟!!
تكرم ًا ..ف�أنا �أعرفك معرفة قوية� ..أو ِ
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�أبو ري�شة...
بين الثقافة والدبلوما�سية

•عيد الدروي�ش

عندما ميتلك املرء نا�صية
املعرفة يتمكن من الدخول
يف ع�����وامل الآخ����ري����ن من
ه��ذه البوابة ،ومنها �أي�ض ًا
يجعلهم ي��ط��وف��ون ح��ول��ه،
���ص��ح��ي��ح �أن امل��ث��ق��ف ي��ك��ون
�أك���ث��ر ق������درة يف ال��ع��م��ل
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي �أي��ن��م��ا ح��ل،
ولكنه �سفري للمعرفة لكل ال�شعوب
ويف كل زم��ان وم��ك��ان ،وقلما جند
من هذا الأمنوذج �أن يكون املثقف
�سفري ًا لدولته يف ال�سلك الدبلوما�سي ،ومدى النجاحات التي
يرتكها بعده ،وملن بعده ،و�أمته ،ال�شيء الكثري ،ويف �سورية
قامتان يف ال�سلك الدبلوما�سي يف القرن الع�شرين هما �أبو
ري�شة ،ونزار قباين.
ال�شاعر عمر �أبو ري�شة احتل مكانة مرموقة بني �أ�ساطني
ال�شعر العربي احلديث ،وحمل بني �أبياته هموم �أمته� ،أينما
و�صل وحيثما ّ
حل ،فهو ال�شاعر وال�سفري واملثقف واحلكيم،
ومن عائلة كان هاج�سها املعرفة ،ف�أبوه �شافع بن م�صطفى
ق��د �أم�ضى �سنني طويلة منفي ًا �أو دائ��م ال�ترح��ال ،ملواقفه
املناه�ضة لال�ستعباد ،ومت تعيينه قائم مقام طرابل�س ،وحتط
به الرحال يف مدينة حلب لي�ستقر يف عمله بالزراعة ،وولد
عمر �أبو ري�شة يف مدينة منبج عام 1911م ويتلقى تعليمه
االبتدائي يف حلب والثانوية يف بريوت ويلتحق يف اجلامعة يف
كلية الن�سيج يف �إنكلرتا ،ومل يكمل تعليمه اجلامعي ،ويقال يف
رواية �أخرى �إنه ولد يف عكا ،وتذكر الروايات والده � -شافع-
ك��ان �شاعر ًا جم��ي��د ًا ،فقد كتب الكثري من الق�صائد يف رثاء
�أحمد �شوقي ،وحافظ �إبراهيم ،وعمر املختار� ،أم��ا والدته
فهي خيرّ ة اهلل بنت ابراهيم ،وهي فتاة فل�سطينية من عكا،
وكان والدها �شيخ الطريقة ال�شاذلية ،وهي الأخرى م�سكونة
بال�شعر ال�صويف ،وانعك�س ذلك يف �شعر عمر �أبي ري�شة ،ف�أخذ
عنها نظرته �إىل الدين واحلياة واحلب� ،أما ت�سمية �أبي ري�شة،
ب�أن جده م�صطفى كان مناه�ض ًا للعثمانيني يف بالد احلجاز،
ومت اعتقاله و�أ�سره �إىل الباب العايل يف الآ�ستانة ،ويف ال�سجن
قد َ�س َلبَ عقل القائم على ال�سجن ملا ميتلكه من ثقافة وعلم،
ال�سجان �إليه ،ويتقرب منه ،وي�ضع على
ا�ستطاع �أن ي�ستميل
ّ
ر�أ�سه الطربو�ش وفيه ري�شة ،وهذه ال متنح �إال لل�شخ�صيات
ذات ال�ش�أن الكبري ،ومن ذلك التاريخ �أخذ هذا اللقب.
يف تلك البيئة الريفية وبني والديه اللذين يتلوان ال�شعر
�أمامه من�صت ًا جيد ًا �إليهما ،وي�سرتق ال�سمع لهما ،ويحفظ
الكثري من الأنا�شيد ال�صوفية لتكون ركيزة �أ�سا�سية يف موهبته
ال�شعرية ،فهذه املدر�سة الأوىل لنبوغه كما حفظ الكثري من
الق�صائد لآخرين ،ومن عيون ال�شعر العربي ،وزاد من �إطالعه
على درا�سة ال�شعر االنكليزي عندما كان يف اجلامعة ،ويط ّلع
على ثقافات �أخ��رى ،كل هذه املوا�ضع والظروف التي هي�أت
لل�شاعر نبوغه املعريف ،و�شغفه ال�شعري مبكر ًا ،ليجد نف�سه
يف مو�ضع متقدم م��ن امل��ع��رف��ة ،التي جعلته مو�ضع اح�ترام
الآخرين.
ذه��ب �إىل فرن�سا ل��ي��در���س �صناعة الن�سيج ،وق��د تعلم
الفرن�سية ،ولكن ال�شعر داهمه هناك ليكتب ق�صائده باللغة
���ب “نورما” بنت �صاحبة �أك�بر معمل
الفرن�سية ،وق��د �أح َّ
للن�سيج يف فرن�سا و ذات العينني الزرقاوين ،ويف تلك الفرتة
�أ�صيب بداء “�أبو كعب” وكان ذلك الداء �صعبا ومعديا ،ويجب
االبتعاد عنه ويقت�ضي احلالة ال�صحية له حجره �صحي ًا

تعزية

فجع الزميل ال�شاعر حممد ح�سن العلي برحيل
والدته يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئ��ي�����س احت���اد ال��ك�� ّت��ـ��اب ال��ع��رب ،و�أع�����ض��اء املكتب
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،و�أع�����ض��اء جمل�س االحت���اد ي��ت��ق��دم��ون من
ال�شاعر حممد ح�سن العلي بخال�ص العزاء واملوا�ساة.
ويرجون اهلل تعاىل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته،
و�أن ي�سكنها اجلنة ،وال�صرب وال�سلوان لأهلها.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

ومم��ا ي�صعب االق��ت�راب م��ن��ه م��ن زم�لائ��ه،
ولكن “نورما” بقيت ت�ؤمن له كل حاجياته
وت�ؤمن له الغذاء وال��دواء حتى �شفي من
هذا املر�ض عاد �إىل �أهله يف �سورية ليقنع
�أه��ل��ه خل��ط��ب��ت��ه��ا ،ول��ك��ن ع��ن��دم��ا رج���ع �إىل
فرن�سا ،وجدها قد توفيت يف ال��داء ذاته،
ال���ذي انتقل �إل��ي��ه��ا �أث��ن��اء اق�تراب��ه��ا منه،
فحزن حزن ًا �شديد ًا عليها ،وقد قال هائم ًا
فيها بتلك الأب��ي��ات م��ن دي��وان��ه “خامتة
احلب”:
ب�ســــــــاعديك فال خوف
طوقيني
ِ
عليـــــــنا من �أعني العـــــــــــذال ِ
َ
�شـــــــعلة
ما �أرى املوت مطفئ ًا
ُ
اجلــــمال
�سن وال باملزيل �ســــحر
حل
ِ
ا ِ
ـــــــــك اليو َم مثل جفــــنك
جَ فنـُ ِ
املــــــثال
ل
با
أم�س ك�ســــــا ُه الفتور تيمُ
ِ
ِ
نعـــا�س
فك�أن الإغمــــــا�ض فيه
ٌ
دالل
�أو
ٌ
حيـــــــاء �أو ن�شـــــــــــو ٌة من ِ
كان يتقن �ست لغات ،ويرف�ض قراءة ال�شعر مرتجم ًا،
فيقر�ؤه بلغته ،وترجمت دواوينه �إىل الكثري من لغات
العامل ،والب��د �أن نذكر موقفه وعمله يف �أداء واجبه
املعريف ،وح�ضوره الدبلوما�سي ،ففي الهند ا�ستطاع �أن
يقنع جواهر �آل نهرو رئي�س وزراء الهند بفتح معبد
“كاجوراو” لل�سياح ،بعد �أن ك��ان مغلق ًا بتوجيه من
ال�سلطات الربيطانية يف تلك الفرتة ،لكون تلك التماثيل
خاد�شة للحياء ،مما دفع رئي�س الوزراء الهندي بت�سمية
قاعة با�سمه يف ذلك املعبد.
يف ع��ام  1932ع��اد م��ن فرن�سا وت�سلم دار الكتب
الوطنية ومن�صرف ًا لل�شعر واللغة االنكليزية
يف ق�صيدة حنني:
فـي مقلتيك �أرى احلياة تـفي�ض يـنبوع ًا �سخيا
و�أرى الـوجـود تـلفت ًا �سـمح ًا و�إيـما ًء �شـهيا
�ألـممت �أحـالم ال�صبا وخـلعت �أكـرمها عليا
يف طائرة:
وثبت ت�ستقـرب النجـم جمـاال وتهادت ت�سحب الذيـل
اختيـاال
وحيالـي غـادة تلعـب فــي�شعرهـا املائـج غنجـ ًا ودالال
طلعـة ريـا و�شــيء بـاهـر�أ جمال جـل �أن ي�سمـى جمـاال
فتب�سـمـت لـهـا فابت�سـمـت و�أجالـت فـي �أحلاظـ ًا ك�سالـى
كان �سفري ًا للكلمة واملوقف ،ليبوح يف ق�صائده هموم
�أمته ،وينظر �إىل حالها وقد تقاذفتها الأنواء ال�سيا�سية،
ويُنبت اال�ستعمار خمالبه فيها ،فيقول:
�أمتي هـــــل لك بني الأمم؟
منــــــــرب لل�ســيف �أو للـــــقلم
�ألقـــاك وطريف ...م ٌ
ُطرق
خـــج ًال من �أم�ســــك املن�صرم
ع���اد �إىل ���س��وري��ة ومل ي��ك��م��ل درا���س��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة،
حيث ا�ستماله ال�شعر كثري ًا ،وعُ �ين مدير ًا ل��دار الكتب
الوطنية بحلب ،وعندما اقرتح تعيينه �سفري ًا ل�سورية
يف ال�برازي��ل ،كانت تقت�ضي القوانني �أن يكون حا�ص ًال
على الإجازة اجلامعية ،ولكن كانت مكانته و�شهرته �أكرب
من ال�شهادة فتم تعيينه �سفري ًا �آن��ذاك ،ومن ثم �سفري ًا
�إىل الأرجنتني ،وت�شيلي ،والهند ،ويف الواليات املتحدة
الأمريكية ،و�سفري ًا للجمهورية العربية املتحدة “�أثناء
الوحدة بني �سورية وم�صر” �إىل الهند ،وانتخب ع�ضو ًا
يف املجمع العلمي العربي يف دم�شق ،كما انتخب ع�ضو ًا يف
املجمع الهندي للثقافة العاملية ،وقد ح�صل على اجلوائز
والأو�سمة من الربازيل والنم�سا ولبنان و�سورية “و�سام
اال�ستحقاق ال�سوري” وك�� ّرم يف العديد م��ن امل���ؤمت��رات
العربية والدولية والعاملية.
وكتب �سبع م�سرحيات “تاج حمل ،علي� ،سمريامي�س،
حمكمة ال�شعراء ،احل�سني ،راي��ات ذي ق��ار ،الطوفان”،
كما ترك خم�سة دواوين من ال�شعر “ بيت وبيان ،ن�ساء،
ك��اج��وارد ،غنيت يف م���أمت��ي� ،أم���رك يارب” ،وترجمت
�أعماله الأدبية �إىل العديد من اللغات وله العديد من
الأ�شعار باللغة االنكليزية ،وامل�ؤلفات ،وتويف �أبو ري�شة
يف الريا�ض يوم ال�سبت  1990/7/14ومت نقل جثمانه
�إىل حلب.

تعريف باال�ست�شراق
orientalism

•د .حممد علي جمعه

�إن من امل�ؤكد �أن البحث يف اال�ست�شراق يحتاج زمن ًا وجهد ًا كبريين حتى تتحقق
تغطيته يف جوانبه كافة ،ولكننا ونحن يف هكذا مو�ضع من مبحث ق�صري� ،أو مقال،
�سنكتفي بالتعريف بهذا الفرع من الن�شاط الإن�ساين ال��ذي غ��دا علم ًا ً من فروع
العلم احلديث .وهو العلم الذي تع ّر�ض ،وما يزال ،للكثري من النقد والهجوم والذم
�سواء من ِقبل من يعرفونه واطلعوا على منتجاته،
يف عاملينا :العربي والإ�سالمي،
ً
ح�صلوا معارف �أولية عنه .وحتى �أن��ه كان له يف الغرب من ي�سخف به
�أو الذين ّ
وبالعاملني به ،حيث نظروا �إليهم على �أنهم رومان�سيون كال�شرقيني متام ًا ،وب�أنهم
لعدم قدرتهم على مواكبة احل�ضارة الغربية راحوا �إىل ال�شرق كونهم مثلهم.
و�إذا �أردنا �أن نتعرف �إىل اال�ست�شراق ،فال بد علينا بداية �أن نبينّ ب�أنه العلم الذي مل
يكن للعن�صر العربي وال الإ�سالمي ،وال لغريهم من �أقوام ال�شرق �أي دور يف �إن�شائه وتكوينه،
و�إمن��ا كانوا ب�أجنا�سهم و�أنواعهم وح�ضاراتهم وتواريخهم وعقائدهم؛ عبارة عن مواد
ملو�ضوعات بحثية لال�ست�شراق وامل�ست�شرقني .وكان �أول ظهور له يف �أواخ��ر القرن الثامن
ثم �أخذت �أبعاده املعرفية تتو�سع وتتكامل لي�صري كعلم يف �أوائل القرن التا�سع
ع�شر ،ومن ّ
ع�شر .وذهب البع�ض �إىل ت�سميته بالأدب املقارن .لكنه يف حقيقته �أو�سع من ذلك بكثري� .إذ
هو يتعدّ ى الأدب �إىل كل ما يت�صل بالن�شاط الإن�ساين .والتعريف باال�ست�شراق لي�س �صعب ًا،
فهو من حيث �إن اللفظ يحمل الكثري من املعنى ال��دال على امل�ضمون الرئي�س له .وهو من
حيث اللغة :م�أخوذ من �شرق ،يقال� :شرقت ال�شم�س �إذا طلعت وهي تعني م�شرق ال�شم�س.
وال�شرق :خالف الغرب ،وال�شروق كالطلوع ،و�شرق ي�شرق �شروقا ،ويقال لكل �شيء طلع من
قبل امل�شرق .والت�شريق :الأخذ يف ناحية امل�شرق .يقال� :شتان بني م�شرق ومغرب .و�شرقوا:
ذهبوا �إىل ال�شرق �أو �أتوا ال�شرق .وكل ما طلع من امل�شرق فقد �شرق .فال�شرق �إذا يرمز �إىل
ذلك احليز املكاين من الكون وهو ال�شرق� 1-( .ص  )13وللإ�شارة ف���إن هناك الكثري من
العرب وامل�سلمني وال�شرقيني ،ب�شكل عام ،ال يعرفون من اال�ست�شراق �سوى �أنه درا�سة العرب
وامل�سلمني و�أديانهم وتواريخهم  ،وما �أُ ِثر عنهم من ح�ضارات ونتاجات فكرية ومادية ،وما
كان لهم وبينهم من عالقات �إيجابية و�سلبية ،والرتكيز على ال�سلبي منها .وقد ر�أى البع�ض
ب�أن ن�شوءه جاء لتلبية الغايات اال�ستعمارية .واحلق يقال� :أن اال�ست�شراق ،يف احلني الذي
كان له الباع الكبري يف البحث العلمي والفكري يف درا�سة ال�شرق و�أقوامه وح�ضاراته ،غري
�أن دوره مل يقت�صر على تلك امل�سائل ،وكان يف الكثري مما �أنتجه يحقق فائدة جمة للحركة
اال�ستعمارية ونزعاتها ،واحلق يقال� :إن يف هذه التهمة �شيئ ًا من ال�صحة ،ولكننا ،كما قال
�إدوار �سعيد يجب� :أن ال ننتقد اال�ست�شراق ب�إطالق الهدف ،بل نعتمد مقولته �إن :النقد لي�س
املق�صود منه ما ي�صمم على الرف�ض من دون م�س ّوغ ،بل هو كل ما يف كل معرفة ظاهرية/متت/
على �أ�سا�س مميزاتها ،ويحتفظ بكل ما يزال يبدو كمعرفة�( .سعيد �ص )39فاال�ست�شراق
يف حقيقته �أو�سع مما ذهب البع�ض �إىل نقده واتهامه بكثري ،فقد �شمل وي�شمل كل ما حدث
ويحدث يف ال�شرق من ن�شاط �إن�ساين ،بل ،وما ميكن �أن يحدث؛ حتقيق ًا للتوا�صل والتالقح
املعريف والثقايف واحل�ضاري الإن�ساين ،فحقق ،ويحقق ،بذلك خدمة ج ّلى للدار�س واملدرو�س.
وهذا ما قد نبحث فيه الحق ًا.
وللبيان ن�شري �إىل �أن اال�ست�شراق من حيث املن�ش�أ ،لي�س كما ذهب البع�ض برده �إىل
الزمن القدمي ،وو�صلوا �إىل احلد الذي جعلوا ن�شوءه كان يف زمن الرومان والإغريق .ويف
هذا جتاوز للتاريخ وللحقيقة املعرفية اللذين يو�ضحان لنا �أن ظهور هذا العلم كان يف �أوروبا
الغربية بعد الثورة ال�صناعية ،وكانت فرن�سا ،كما نوهنا �آنف ًا ،قبل غريها املكان الأ�سا�س يف
التوجه �إىل ال�شرق للبحث فيه ،وفيما كان فيه ونتج عنه� ،أي هو كان التوجه
ن�شوئه؛ بهدف
ّ
يف البدء فكر ّي ًا ومعرفي ًا بغاية معرفة الفكر ال�شرقي وتاريخه عموم ًا ،والعربي والإ�سالمي
قبل غريه ،وقد غدا هذا العلم ومتطلباته منت�شر ًا يف الكثري من البلدان املتقدمة كرو�سيا،
واالحتاد ال�سوفييتي قبل ذلك ،وال�صني والهند وكندا و ...ولي�س من �شك ب�أن العرب وال�شرق
الإ�سالمي كان لهما الدور الرئي�س لن�شوء اال�ست�شراق ،لي�س كمنتجني له ،و�إمنا لأنهم كانوا
�أول مو�ضوعات مباحثه؛ ليتو�سع تدريجي ًا وي�شمل جميع احل�ضارات والأقوام ال�شرقية من
عرب و�إيرانيني وهنود و�صينيني و ...وات�سعت �آفاق هذا العلم لت�شمل كا ما يف ال�شرق معرفي ًا
وروحي ًا وح�ضاري ًا مادي ًا وفكري ًا وجغرافي ًا .ولذلك ن�ش�أت حركات ا�ست�شراق عديدة ،و�أُن�شئت
�سواء يف
لدرا�سة تكويناته اجلامعات والكليات واملعاهد ومراكز الأبحاث يف موا�ضع عديدة
ً
�أوروبا و�أمريكا� ،أو يف �أماكن �أخرى ،حتى �أنه ظهرت يف �إ�سرائيل حركة ا�ست�شراق وا�سعة،
ولكنها كانت ،وما تزال ،ذات �أهداف وغايات ،منها ما يتفق مع غايات و�أهداف اال�ست�شراق
الغربي ،ومنها ما يتجاوزها بهدف خدمة كل ما يت�صل بالأهداف والغايات اال�ستعمارية
وال�سيا�سية للحركة ال�صهيونية.
يتم ويحدث يف وقتنا احلايل
وب�شكل عام ،ف�إن اال�ست�شراق الذي كان وحدث ،وما يزال ّ
وحدث يف قادم الأي��ام ،كانت ،و�ستكون ،له �أهداف وغايات يُعمل لها لتلبية حاجة القائم
بالفعل اال�ست�شراقي .كما ميكن �أن حتقق بع�ض غايات املدرو�س من امل�ست�شرق .وكما قال
�إدوار �سعيد الذي يعد من �أف�ضل من بحث يف اال�ست�شراق ،قال :اال�ست�شراق حقيقة ثقافية
�سيا�سية ،فهو ال يوجد يف فراغ �سجل للمحفوظات...ففي اعتقادي ،والقول ل�سعيد� ،إنه ميكن
التدليل على �أن ما يُفكر عن ال�شرق ،وما يقال عنه ،بل وحتى ما يفعل ب�إزائه�3-( .ص)44
معنى ا�صطالحي ًا
اال�ست�شراق� ،إذن ،يبد�أ معناه من اللفظ� ،أي االجتاه �شرق ًا ،لي�أخذ ً
معرفي ًا على �أن��ه ن�شاط فكري ذو حركة ذات �أبعاد و�آف��اق مادية ومعرفية و�سيا�سية يف
جماالت الن�شاط الإن�ساين كافة ،غايتها حتقيق �أهداف القائم به كفعل ،وحتقق فائد ًة ملن
مت عليه الفعل...
وللبحث �صلة.
امل�صادر املراجع:
�1صالح حمد ح�سن الأ�شرف ،اال�ست�شراق ،مفهومه و�آثاره� ،أنظر �شبكة الألوكة�-ص.132ادورد �سعيد« :اال�ست�شراق :ال�سلطة ،املعرفة ،الإ�ست�شراق» ،ترجمة د .كمال �أبو ديب ،ط م�ؤ�س�سةالأبحاث العربية ،بريوت �1981ص.39
�3-إدوارد �سعيد ،م�.س� ،ص.44
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• حممود حامد
 ...مل تنتج � ٌ
أر�ض يف الدّ هر �شعراء ،كما �أنتجت
فل�سطني ،ومل يخ�صب تراب الأر�ض �شعر ًا كما هو
احل��ال يف ت��راب فل�سطني ،ولعلّ ذلك عائد لتلك
القيم واملعايري التي عا�شت يف ن�سيج تداخلها
ومتازجها الأز ّ
يل امل�شرتك بني الوطن و�أبنائه...
ال�سماو ّية التي
الروح ّ
وطن و�شعب حمال قدا�سة ّ
�صاغتهما ،وال��ي��د التي ك�� ّون��ت ن�سيجهما القائم
احلي اخلالّق
على امتداد الع�صور!!! هذا النّ�سيج
ّ
ا�ستنطق الأر�����ض ..فنطقت ���ش��ع��راً ،وا�ستنطق كيان
الأجيال ..فنطق �شعراً ،وا�ستنطق الكائنات والإن�سان
والأنهار والأحجار والأ�شجار ..فنطقوا �شعراً ...بل
لعلّ منطوق الوطن ،و�أبنائه هو تلك الترّ اتيل والترّ انيم
اخلالدة ،والتي يفوح عبقها النّدي عرب الأبد بني مهد
امل�سيح و�إ�سراء النب ّوة ..عبق ًا ينهمر �أري��ج خلوده من
�سماوات اهلل ،ويفي�ض يف �أرجاء وجوده اّ ً
دال على روعة
ذلك اخللود ،وقدا�سة ذلك الوجود مبا وهبا من جمال
وجالل من لدن مبدع عظيم ...بارك ما وهب و�أبدع...
ال�صياغة ،وبراعة اخللق لكينونةٍ
ليكون ذلك روع��ة ّ
مثرية ..متميزة ..مفردة البهاء والت�شكيل تقوم فوق
حفنةٍ من ت��راب ملكوت اهلل ّ
ال�شا�سع ا�سمها فل�سطني،
حت��م��ل دالالت خ��ل��وده��ا :بقد�سها و�أق�����ص��اه��ا ،مبهد
م�سيحها و�إ�سراء النبوة منها ،مبغنى �شعرائها ّ
جي،
ال�ش ّ
وال��ذي ع�ّب�رّ ت من خالله الق�صائد عن �أجمل و�أرقّ ما
نزفت حمابر ال�شعراء من ذاك املزيج الإن�سا ّ
ين اخلالد
املبثوث للحياة من �أرجوان الدّ م ،وعبق ال�شعر ،ونكهة
املغنى� ...أقانيم ثالثة نقف عند �شعرائها املجيدين..
املبدعني ...لن�ستلهم منهم عذوبة الن�شيد الذي ن�شدو
ال�شجي ال�ترّداد ،مبا يف�سح املجال لنا �أن
به ،واملغنى
ّ
نذهب بعيد ًا يف ت�سابيح الفجر و�أن نقيم طقو�سنا
�سجادة اخل�شوع والغناء
ترتي ًال وترنيم ًا وتهلي ًال فوق ّ
لتتم �صلة الو�صل بيننا
والت�أ ّمل مبا �أبدع املبدع العظيمّ ،
وبينه كما هو اجلالل واجلمال والبهاء تقدير ًا لذاته،
وعلويته اخلالدة.
الروح ،ن�أتي �إىل نفحة ال�شعر ،و�شاعر
 ...بعد نفحة ّ
وطني ،و�شاعر من �شعراء
درا�ستنا ال��ي��وم ...منا�ضل
ّ
الرعيل الأ ّول ،ا�ستلهمه التاريخ واح���د ًا من �شعراء
ّ
العروبة املنا�ضلني املبدعني ،حفظت ق�صائده الأجيال،
ور ّددت �أ�شعاره �أن��ح��اء فل�سطني ،و�أق��ط��ار العروبة يف
م�شرقها وم��غ��رب��ه��ا ..ه��و ���ش��اع��ر فل�سطني� :إب��راه��ي��م
طوقان ...وقد جاء يف �سريته الذات ّية والأدب ّية:
ولد ال�شاعر �إبراهيم عبد الفتاح طوقان واملعروف
با�سم �إبراهيم طوقان يف ق�ضاء نابل بفل�سطني عام
 ،1905وهو ابن لعائلة طوقان الرثية.
الر�شيد ّية يف
تلقى درو�سه االبتدائ ّية يف املدر�سة ّ
نابل�س ،وكانت هذه املدر�سة تنهج نهج ًا حديث ًا مغاير ًا
ملا كانت عليه املدار�س يف �أثناء احلكم الترّ كي ،وذلك
بف�ضل �أ�ساتذتها الذين در�سوا يف الأزه��ر ،وت�أثروا يف
م�صر بالنه�ضة الأدب ّية ،وال�شعر ّية احلديثة.
بعد ذلك �أكمل درا�سته الثانو ّية مبدر�سة املطران يف
الكلية الإجنليزية يف القد�س عام 1919م ،حيث ق�ضى
فيها �أربعة �أعوام ،وتتلمذ على يد “نخلة زريق” الذي
كان له �أثر كبري يف اللغة العرب ّية وال�شعر القدمي على
�إبراهيم طوقان.
بعدها التحق باجلامعة الأمريكية يف ب�يروت �سنة
1923م ،ومكث فيها �ست �سنوات ..نال يف نهايتها �شهادة
اجلامعة يف الآداب ع��ام 1929م ،ث ّ��م ع��اد ليد ّر�س يف
مدر�سة النجاح الوطن ّية بنابل�س.
انتقل للتدري�س يف اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة ،وعمل
مدر�س ًا للّغة العرب ّية يف العامني1931( :م ولغاية عام
1933م) ،ثم عاد بعدها �إىل فل�سطني.
يف ع��ام 1936م ت�سلّم الق�سم ال��ع��رب��ي يف �إذاع���ة
القد�س ،وع�ّيننّ مدير ًا للربامج العرب ّية ،ثم �أقيل من

�ألي�س ال�شاعر �صوت املاليني املد ّوي،
ومفجر طاقاتها الكامنة فيها ،والذي
ّ
ي�شعلها حما�س ًا يف �سبيل ّ
الذود عن
تراب وطنها!!؟

عمله من قبل �سلطات االنتداب
ال�ب�ري���ط���اين ع�����ام 1940م،
ث��م انتقل �إىل ال��ع��راق ،وعمل
مدر�س ًا يف مدر�سة دار املعلمني ،حفظت ق�صائده الأجيال،
ث��م عاجله امل��ر���ض ،حيث عاد
ور ّددت �أ�شعاره �أنحاء
مري�ض ًا �إىل وطنه فل�سطني.
ك��ان �إبراهيم طوقان هزيل
اجل�����س��م� ،ضعيف ًا م��ن��ذ ���ص��غ��ره ،فل�سطني ،و�أقطار العروبة يف
ك�برت معه ث�لاث علل �سرعان
م�شرقها ومغربها.
م��ا ق�ضت ع��ل��ي��ه ،وق���د ا�شتدت
عليه وط�أة املر�ض حتّى كان يوم
رحيله م�ساء اجلمعة – 2مايو..
غرينا مثلها ،ومنّة من اهلل لعباده امل�ؤمنني ...لذا كانت
�أ ّي���ار ع��ام 1941م وه��و يف عزّ
ال�ساد�سة والثالثني منزلة ال�شهيد عندنا فوق كلّ منزلة ،ورتبته فوق كلّ
�شبابه ..حيث مل يتجاوز يومها ّ
من ع��م��ره ..وبفقده فقد الوطن �شاعر ًا من �شعرائه رتبة ،وموقعه يف وجداننا و�أعماقنا يبقى عرب الأبد
املديد :وذاك ا�ستكمال الق�صيدة على ما ب ّثها ال�شاعر
املبدعني ،وظلّ �شعره باقي ًا � ..أبد ًا تر ّدده الأجيال.
��ي ال��ذي مل ي���ز ّور ،ومل يكتبه من نب�ضه ووجدانه :وهو ي�شري لنف�س ال�شهيد:
 ...لعلّ التاريخ احل ّ
			
 ...نف�سه طوع ه ّمة
الطغاة وامل��ارق��ون ه��و ال��ت��اري��خ ال��ذي خطّ ه ال�شعراء
بدمهم ونب�ض قلوبهم ،عرب ق�صائد و�أ�شعار ظلّ تردادها وجمت دونها الهمم
			
تلتقي يف مزاجها
يف الأج��ي��ال والأزم���ان �شج ّي ًا وع��ذب�� ًا ،ون��ديّ العذوبة
بالأعا�صري واحلمم
والطّ الوة....
ّ
اخل�ضم
جتمع الهائج
 ...هزت الأحداث املتوالية على فل�سطني ،و�أفدحها
الرا�سخ الأ�شم
�إىل ّ
�ضراوة نكبتها عام 1948م ،وج��دان الأ ّم��ة ،وم�شاعر
وهي من عن�صر الفداء
امل�لاي�ين العرب ّية يف ك��لّ م��ك��ان ،وع��ل��ى ام��ت��داد العامل
ومن جوهر الكرم
�أجمع ،لذا ه ّبت قوى املقاومة الوطنية ،تدافع وتنا�ضل
•••
ال�شر والعدوان� ...ضدّ �أعتى عتاة الهمج ّية
�ضدّ قوى
ّ
 ....بلى!! �إنّ نف�س ّ
ال�شهيد من جوهر الكرم!!!
امل��ع��ا���ص��رة ...همج ّية �أب��ن��اء ال�شيطان ي��ه��وذا ...كل
لأنها �أغلى ما يجود به ،و�أنبل ما يقدّ مه يف خندق
يدافع يف خندقه ،وموقع ن�ضاله ،ولكم بذل الأبطال
وال�شهداء يف �سبيل وطنهم وتراب �أر�ضهم ،وما يزالون التّ�ضحيات ،و�أ�شرف ما يبذله ال�شهيد يف �سبيل اهلل ،ثم
على عهدهم ووعدهم حتّى يوم الث�أر والن�صر والعودة ،يف �سبيل �أر�ضه وعر�ضه!!!
ً
جاحمة
ثم �إنّ نف�س ال�شهيد مت�ضي �إىل �شهادتها
ال�سالح والكفاح
ووقف ال�شعراء جنب ًا �إىل جنب مع رفاق ّ
املجيد ،ومنهم ال�شاعر �إبراهيم طوقان ...رمز ن�ضالنا كالإع�صار ،ه��ادر ًة كالربكان ،وه��ي جتمع يف كينونتها
الوطني ،و�شعرنا اخلالد ،وتلك ق�صائده تتلى يف املحافل ا�ستثناء ال مثيل ل��ه يف ال��وج��ود :فهي جتمع هدير
ثورانها وبركانها ،وجموحها ّ
ال�ضاري �إىل ر�سوخ قيمتها
واملنا�سبات تذكري ًا بالوطن والث�أر واملقاومة والعودة:
وتفانيها كر�سوخ اجلبال ال�ش ّماء فوق الأر�ض.
•� ....أنتم (املخل�صون) للوطن ّية
 ....يف زمنه اعترب �إبراهيم طوقان �شاعر فل�سطني
�أنتم احلاملون عبء الق�ض ّية!!
املنا�ضل ب�شعره وق�صائده ع��ن وط��ن��ه ،وال���ذي يلهب
�أنتم العاملون من غري قولٍ
حما�س اجلماهري بتلك الق�صائد والأ�شعار ،ويف زمننا
بارك اهلل يف الزّ نود الفت َّية!!
ال�صوت
يعترب �أح��د رموزنا الوطنية وال�شعر ّية ،ك��ان ّ
و (بيانٌ ) منكم يعادل جي�ش ًا
الأق��وى �آن��ذاك ،والآن نعتربه قيمة تاريخية من قيم
مبعدات زحفه احلرب ّية!!!
تراثنا ال�شعري وال��وط��ن��ي ..ت�أثر يف �شعره مبتوارث
واجتما ٌع منكم ير ّد علينا
العربي ،ونه�ضت ق�صيدته من رح��م الأح��داث
�شعرنا
ّ
غابر املجد من فتوح �أم ّية!!!
التي ع�صفت بفل�سطني ،وباقي �أقطار العروبة ،ولذا ف�إنّ
•••
....ه��ك��ذا ك��ان ا�ستهالل الق�صائد �آن���ذاك ،وهكذا ما خطّ ه من ق�صائد كان انعكا�س ًا ملا يحدث على الأر�ض،
كانت افتتاحياتها ،حيث تلهب وجدان العرب ،وحترك ينقله لنا مبخيلة �شاعر ،وعني كامريا املنا�ضل يتابع ما
م�شاعرهم ،وتبعث فيهم النخوة واحلم ّية ،وتدعوهم يجري ،ويلخّ �صه عرب ق�صائده املبثوثة جلماهري �شعبه
الوطني هو
للوحدة والتّكاتف �ضد �أع��داء اهلل� ،أع��داء الإن�سانية و�أ ّم��ت��ه ...تعددت موا�ضيعه ،ولكن �شعره
ّ
واحلياة ،وي�أتي اخلطاب ال�شعريّ مبا�شر ًا لأنّه يخاطب الذي غلب عليه وفيه �صور ال�سخرية �ضد ذوي النفوذ
جماهري الأ ّم��ة جميعها ،ويف ّعل دور اجلماهري يف �ساح (املتنفذين) وللنفو�س التي غلبها ...الذلّ والهوان:
• ....م�صريك بات يلم�سه الأدنى
كفاحها ون�ضالها ،وين�سج ال�شاعر �صوره ،من خالل واقع
و�سار حديثه بني الأقا�صي
الأح��داث ،ويوم ّيات الوقائع الدامية ،و�آم��ال املاليني،
بباق
فال رحب الق�صور غدا ٍ
ومفجر طاقاتها
�ألي�س ال�شاعر �صوت املاليني امل��د ّوي،
ّ
ل�ساكنها وال �ضيق اخل�صا�ص
الكامنة فيها ،وال��ذي ي�شعلها حما�س ًا يف �سبيل ال��ذّ ود
لنا خ�صمان :ذو حول وطول
ع��ن ت��راب وط��ن��ه��ا!!؟ ق�صائد ال�شاعر ط��وق��ان جتري
و�آخر ذو احتيال واقتنا�ص
على هذا املنوال ...مت�ضي �ضمن الأحداث التي حتركها
توا�صوا بينهم ف�أتى وبا ًال
وتثريها ،وتعك�س جمريات الأمور كما حتدث على �أر�ض
و�إذ ً
الال لنا ذاك التّوا�صي
الواقع ،ويف �ساحات اجلهاد واملقاومة ،وال�شاعر تتعد ّد
مناهج للإبادة وا�ضحات
موا�ضيعه �ضمن �سياق الوقائع والأح��داث واليوميات
والر�صا�ص
وباحل�سنى تنفّذ ّ
دام
مرة ي�ستلهم �شعره من �أتون حدثٍ ٍ
العا�صفة ،ويف كل ّ
•••
يخرج منه ليعبرّ عنه بالكلمة يف خندقها ،ما تعبرّ عنه
نالحظ ما جاء يف الق�صيدة على �أنّ��ه جر�س �إن��ذار
الطّ لقة يف خندقها ،وتلك ق�صيدة ال�شهيد ...منوذج
�ضد الهمج ّية الربيطانية يف فل�سطني ،و�ضدّ �أعوانهم
�آخر من ق�صائد ال�شاعر امل�ؤثرة ،واملعبرّ ة:
واملوالني لهم ،ب�أ�سلوب �ساخر وتهكّمي ،هكذا كان يعرب
عب�س اخلطب فابت�سم وطغى الهول فاقتحم
ال�شعر �آنذاك ،لي�س فقط ما يدور بخلد ال�شاعر وعمقه
رابط النّف�س والنّهى ثابت القلب والقدم
الثائر اجلريح املتمرد على الظلم والطغيان ،ولكن عن
نف�سه طوع ه ّمةٍ وجمت دونها الهمم
روح ال�شعب ونب�ض اجلماهري.
•••
 ...ظ��لّ ال�شعر الفل�سطيني ي�ضخّ دم��ه الطّ هور يف
وعربي من
فل�سطيني
 ....مل تخل ق�صيدة �شاعر
ّ
ّ
ّ
ليبث فيها روح
التّذكري ب�شهداء الوطن ،والعروبة ،ولعلّنا الأ ّمة الأكرث �شرايني ث��ورت��ه ،ووج���دان ج��م��اه�يره،
يف تاريخ الوجود التي قدّ مت �ضحاياها و�شهدائها على احلياة ،وبركان اللّهب ،لذا كان ال�شعر �أقرب للخطاب
الروح الوطنية ن�ضا ًال
مذابح احلر ّية!!! �إننا على درب ال�شهادة وال�شهداء ما اجلماهريي احلما�سي ال�ستثارة ّ
ً
ومقاومة وا�ستب�سا ًال �ضدّ الغا�صبني والطغاة املعتدين،
حيينا� ،إنّه ذاك املنهج املحفور يف كتاب اهلل( :ب�سم اهلل
ال�صوت الفل�سطيني للعامل �أجمع لإيقاظ
نب الذين قتلوا يف �سبيل ولإي�صال ّ
الرحمن الرحيم ....وال حت�س ّ
أحياء عند ربهم يرزقون) �صدق اهلل �ضمريه الغائب امل ّيت على ما يحدث ويجري فوق تراب
اهلل �أموات ًا•بل � ٌ
ال�سليب من جم��ازر وجرائم وح�شية مل ي�شهد
خ�صنا بالإعداد �ضدّ �أعدائه الوطن ّ
العظيم ...فاهلل عزّ وجل ّ
وخ�صنا بال�شهادة يف �سبيله ..وتلك واهلل ميزة ما �أعطي التاريخ لها مثي ًال من قبل ،ومن بعد ،كما �أنّ ال�شاعر كان
ّ

�صوت احلقّ الذي يك�شف طباع النفو�س وطبائعها على
ً
ً
ً
فيمجدها ،ويثني
رائعة،
مقاومة
طيبة
ما هي عليه:
ّ
ً
ً
ً
ذليلة ،فيدينها ،ويثور على
مهادنة
م�ساملة
عليها� ،أو
هوانها ،ويك�شف لل�شعب ذلّها وهوانها لكي ترتدع ،وتثوب
لر�شدها ،وترتاجع ع ّما هي عليه من هوان ومذلّة ،وكان
�إبراهيم طوقان ،وعبد الرحيم حممود وفدوى طوقان
ال�صوت الأقوى يف معركة الوجود والكرامة �آنذاك،
� ....أحرارنا!! قد ك�شفتم عن بطوالتكم
غطاءها يوم توقيع الكفاالت
�أنتم رجال خطابات منمقة
كما علمنا و�أبطال (احتجاجات)
وقد �شبعتم ظهور ًا يف (مظاهرةٍ )
(م�شروعة) و�سكرمت بالهتافات
ولو �أ�صيب بجرح بع�ضكم خط�أ
فيها� ،إذ ًا لرتعتم باحلفاوات
بل حكمة اهلل كانت يف �سالمتكم
لأنكم غري �أهلٍ لل�شهادات...
•••
� ...إنّ ت�أويل �أبيات الق�صيدة يقول( :مل يختلف
الأمر كثري ًا بعد �أكرث من خم�سني عام ًا حيث الواليات
قرر
املتحدة ت�صدرت الأحداث ،وواجهة العامل ،وحني ّ
بع�ض الزعامات التقليدية يف فل�سطني ع��ام 1943م
اخل��روج مبظاهرة بعد �صالة اجلمعة من كل �أ�سبوع،
تعلن يف امل��دن الفل�سطينية ال��واح��دة بعد الأخ���رى،
�ألقت ال�شرطة الربيطانية القب�ض عليهم ،واعتربتهم
م�س�ؤولني عن هذه املظاهرات ،و�ساقتهم �إىل املحاكمة ،ثم
�صدر عليهم احلكم بال�سجن �أو توقيع الكفاالتّ ،
فوقعوا
كلهم � اّإل ال�شيخ عبد القادر املظفر الذي ف�ضل ال�سجن
على توقيع الكفالة مع الأع��داء امل�ستعمرين ،ويهيج
قلم ال�شاعر لكي يرتجم �سخط ال�شعب الفل�سطيني
على املوقف املخزي للزعامات العربية التقليدية �إزاء
العد ّو امل�ستعمر ،فكانت ق�صيدته ال�صرخة التي ثبتنا
بع�ض �أبياتها ه��ن��ا) ...ثم ك��ان اجل��زء الثاين منها..
وق��د ج��اء يف مقدمته�( :أنّ��ه يحمد اهلل �أن �أح��د ًا من
ه�ؤالء الزعماء مل يجرح ولو باخلط�أ ،لأنهم �سي�ستغلون
هذا اجل��رح يف امل��زاي��دة ،و�سيظهرون �أب��ط��ا ًال ...ويرى
ال�شاعر �أن حكمة اهلل �شاءت �سالمتهم لأنهم لي�سوا �أه ًال
لال�ست�شهاد ،وي�ؤكد �أنّ فل�سطني تطالبهم باالبتعاد عنها،
فلي�سوا هم برجالها� ...إنمّ ا رجالها احلقيقيون هم من
كان مثل ال�شيخ املنا�ضل املظفر والذي �آثر ال�سجن على
التوقيع):
� ....أ�ضحت فل�سطني من غيظ ت�صيح بكم
خلّوا الطّ ريق فل�ستم من رجاالتي
ال�سجني الذي �أعلى كرامته
ذاك ّ
فدا�ؤه كلّ طلاّ ب الزّ عامات!!
•••
يوجه ال�شاعر طوقان �أبياته التالية �إىل �شعبه
ثم ّ
و�أ ّمته ،وهو ي�ؤمن �إميان ًا مطلق ًا بهما ،فيقول:
 ...نب�ؤوين عن القويّ متى كان
رحيم ًا ،هيهات من عزّ تاها
ال يلني القويّ حتّى يالقي
مثله عز ّة وبط�ش ًا وجاها
خطوب
ال �سمت �أ ّمة دهتها
ٌ
�أرهقتها ،وال يثور فتاها...
•••
ذاك �شاعر العروبة �إبراهيم طوقان� ،صوت �أ ّم��ة،
مهم من �شعراء فل�سطني الأوائل...
و�ضمري �شعب ،وواحد ّ
الراية ملن بعده
ق�ضى يف �ساح ال�شعر والن�ضال ،و�سلّم ّ
من ال�شعراء واملنا�ضلني امللهمني ،و�إنّ فل�سطني لتفخر
ب�شعرائها و�شهدائها الذين بذلوا الغايل والنّفي�س يف
�سبيلها ،ويبذلون حتى حتريرها من الغا�صبني.
•••
ال�صحف واملجالت العرب ّية ،وقد ّ
مت
 ...ن�شر �شعره يف ّ
ن�شر ديوانه بعد وفاته حتت عنوان( :ديوان �إبراهيم
طوقان).
� ....أعماله ال�شعرية جاءت على النّحو التايل:
ديوان �إبراهيم طوقان – طبعة �أوىل – دار ال�شرق
اجلديد ،بريوت 1955 ،م.
ديوان �إبراهيم طوقان – طبعة  – 2دار الآداب –
بريوت – 1965م.
ديوان �إبراهيم طوقان – طبعة  – 3دار القد�س –
بريوت – 1975م.
ر�سائل ومواقف ...دار الأ�سوار – عكا – وط 2دار
ال�شروق ع ّمان وبريوت.
•••

14

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1623" :الأحد2019/1/20م  14-جمادى الأول 1440هـ

حوار

نزيف داخليٌّ �صامت،
الفنان الت�شكيلي محمود ال�ساجرٌ ..
وقلقٌ دائمٌ  ،وخوفٌ من المجهول
 1من 2

•حوار :حم ّمد جمعة حمادة
الفنان حممود ال�ساجر من مواليد منبج
حم��اف��ظ��ة ح��ل��ب ع���ام  ،1955ح��ا���ص��ل على
�إج�����ازة يف ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة وم��اج�����س��ت�ير
باخت�صا�ص ر���س��م وت�����ص��وي��ر زي��ت��ي للفنون
اجلميلة «�سوريكوف» -مو�سكو � ،1986شارك
يف معار�ض جماعية وف��ردي��ة .ع��ن احلياة
والفن ..كان معه هذا احلوار:
 �إىل �أيّ مدىً تعد لوحاتك �سري ًة ذاتية؟حقيقي
��زء
 اللوحات (العمل الفنّي) ه��ي جٌ
ٌ
ال�سرية الذاتية للفنان وهي تعبرّ عن مراحل
من ّ
خمتلفة من احلياة والزمن .اللوحات لي�ست �أعما ًال
ٌ
عبارة عن نتاج وجتارب
ت�سجيلية �أو توثيقية� ،إنّها
حلاالت ومظاهر تعبرّ عن جوانب وما هو حقيقي
وها ٌّم يف م�سرية الفنان .وتجُ ّ�سد بع�ض ًا من مواقفه
وعالقته مع الواقع واحلياة.
 ث� ّم��ة يف احل��داث��ة وم��ا ب�ع��د احل��داث��ة الأورو�أم��ري �ك �ي��ة�أل�ع��اب ذهن ّية وت�ع� ّدد يق�صد �إىل ع��دم االن�سجام ،فالعبث
ال�لام�ن�ط�ق��ي ه��و امل �ن �ط��ق امل ��ا ب �ع��د ح ��داث ��وي .ك��ل م�ع��رف��ة
�صحيحة تقت�ضي �أن تكون معرفة نقديةَ ،منْ نحن؟ �أين؟
و�إىل �أي��ن؟ �أال تالحظ �أنّ ال�سائد يف كثري م��ن دول�ن��ا هو
التباط�ؤ يف البحث عن ت�أ�سي�س قاعدة حملية للتطوير،و�أنّ
الطابع العام لثقافتنا الراهنة هو اال�ستهالك واالن��دراج
مما هو املمانعة والتوليد؟
والت�سليم� ،أكرث ّ
 بالطبع تلك الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ن�س ّميها �ألعاب ًاذه��ب��ي��ة -ت��ن��اق�����ض��ات -ع����دم ان�����س��ج��ام وم��ن��ط��ق
والالمنطق .البحث عن املعرفة واجلديد .جميعها
حالة طبيعية ملجتمعات م�ؤ�س�سة على منطق البحث
والتط ّو ر.
يف بالدٍ تغيب فيها �شم�س املعرفة والفكر والنقد
والبحث والتجريب ،...هي بالد بال رقم ..بالدٌ هي
عبء على املجتمعات الأخرى املتط ّورة.
مل يكن يف هذه البالد يوم ًا م�شروع ثقايف معريف
�صحيح .دائ��م�� ًا نت�أثر ،نقلّد ما ي�أتينا من هناك.
حتى نحن يف التقليد (�أغبياء) متخلفون .و�أغلب
ثقافاتنا ه��ي واف���دة وغ�ير حمل ّية .ونحن عبارة
عن م�ستهلكني ،ون�ست�سهل الأِ�شياء واحلياة .ال زلنا
نتغنى ب�شعرة معاوية .و�سرية عنرتة .ال زلنا جن ّ
رت
املا�ضي ونغرق يف احلا�ضر ..وبال م�ستقبل.
َ
لوحاتك عن احلرب يف �سوريا لوحات
 هل تعد بع�ضفنية عن احل��رب� ،أم �أنّها من فنّ املعركة؟ �أم هي من فنّ
املقاومة ،باملعنى العام الأ�شمل؟
 يف �أعمايل هناك بع�ض ال��دالالت والإ�شارات�إىل بع�ض اجل��وان��ب امل���ؤمل��ة� .إىل واق��ع �إىل م� ٍآ�س
أ�سجل
و�أزم���ات حقيقية� .أن��ا ال �أوثّ���ق ح��ال��ة .ال � ّ
تاريخ ًا .
�أن��ا ال �أُح�� ّم��ل العمل الفني (اللوحة) �شعارات
وب��ي��ان��ات وخ��ط��ب�� ًا ..دائ��م�� ًا امل�����ص��داق��ي��ة وامل��وق��ف
أه��م من اجلعجعة
الوا�ضح من الأ�شياء وال��واق��ع � ّ
والت�صفيق.
 ه��ل ت��رى �أنّ ال��ف��نّ لدينا ع��ام��ة ا�ستطاع �أنيعك�س بطوالت وت�ضحيات �أبنائنا يف احلرب التي
خ�ضناها؟ وهل تعتقد ب�أنّ احلرب و�صفت من بعيد
التم�سك بو�صفها� .أين هي احل��رب؟ ت�أثريها؟
�إىل
ّ
احلرب ذاتها مل يكن لها وجود؟
 ك ّل �أ�شكال (الفنون) هي عاجز ٌة وتعجز عن التعبريوجت�سيد �أو عك�س ما حدث وما يحدث وما �سيحدث..؟
هناك م�آثر وبطوالت و�أعمال خيالية .تعجز
الكامريا،وتعجز اللوحة والأعمال النحت ّية،وتعجز
املو�سيقا،وتعجز جميع �أدوات وو�سائل التعبري عن
نقل حقيقية ما حدث وما يحدث !..حتى قرارات
احل���رب وال�سلم ال منتلكها� .إنّ ال���دول التابعة
واملحكومة بالغيب وق��راءة املع ّوذات �ستبقى حقل
جتارب و�سوق ًا جتاري ًا ووقود ًا للدول العظمى .كفانا
قراءة الغيب ،قراءة الفنجان ،قراءة الأبراج.

دائ���م��� ًا �أ���ش��ع��ر ب��احل��زن ع��ل��ى ه�����ؤالء ال��ف��ق��راء
والأبرياء .على ه�ؤالء املهرولني خلف رغيف اخلبز
وال�سراب .لقد كانت احلرب (الكارثة) وح�صدت
الأخ�ضر والأحمر والأزرق .كل �شيء..
حرب
حرب جتاوزت كلّ احلروب وكلّ احل��دود.
ٌ
ق�ضت على الأحالم ال�صغرية وعلى الأمل.
 هل �أنت ترتجم ما تراه يف فنّك� ،أم تر�سم ماتدركه؟
 اللوحة هي معادلة �صعبة وعملية معقدة.وح���دة ك��ام��ل��ة .م��ن م��ف��ردات ول���ون و�شكل،ويجب
� اّأل يغلب عن�صر على �آخ���ر .ق��د ت���أخ��ذ املعاجلة
اللونية بقيمتها وح�سا�سيتها م�ساحة كبرية من
رمز �أو ٍّ
خط بح�ضور
اللوحة،لكن قد ي�أتي �شكلٍ �أو ٍ
وقيمة،تعادل قيمة وم�ساحة اللون� .أنت قد تعيد
�صياغة الأ�شكال وترتيبها .بال�شكل املنا�سب لكن
عليك �أن ت��درك وتعي قيمة و�أهمية امل��ك��ان� .أو
تلم بكلّ مقومات
ال�شكل �أو ال��ف��راغ ...عليك �أن ّ
وعنا�صر اللوحة الناجحة .وعليك �أن تقر�أ ما وراء
ال�شكل وما وراء اجلدار...؟ عليك �أن متتلك جنون
العبقري ..جنون املبدع..؟
ّ
 ت�ب��دو ل��وح��ات��ك ن��وع �اً م��ن اال��س�ت�ف��راد ب�ت�ج��رب��ة ف� ّن��انم�شبع ب��احل���س��ا��س�ي��ة وم��و� �ش� ٌ�ك دائ �م �اً ع�ل��ى ال �ب �ك��اء ..يبكي
حناناً ،ويو�شك �أن يبكي وح�ش ًة ،ويو�شك �أن يبكي غ�ضباً،
وي��و� �ش��ك �أن ي�ب�ك��ي ح �ك �م � ٌة،ح � ّب �اً ل�ل�ن��ا���س ال �ب �� �س �ط��اء،وح � ّب �اً
للطبيعة،وخوفاً عليها .ل��وح��ات��ك ت�ن� ّم ع��ن ف�ن��انٍ ق��ادر �أن
ي��رى وي�سرب �أغ��وار ال��دن�ي��ا وال�ن��ا���س و�أغ ��واره ه��و .لوحات
نزيف �صامتٍ
جتعلك ت�شعر �أنك تعاين من نزيف خا�صٍ ..
مت�س ّلل مثل الزمن الذي تراه يف ّر من �أ�صابعك،و�أ ّول ما
ين�ساح يف هذا النزيف هو �أحالمك .و�أنت ترى املوت تزداد
مكابر ًة ،وتزداد قدر ًة على الر�ؤيا �أمام ق�سوة عامل ال متلك
ما جتابهه به �إلاّ ال�شهادة �ض ّده ..ب�شجاعة ال تتوقعه منه.
مي�ت��زج يف ف� ّن��ك ال�ه��وي��ة ب��احل��داث��ة ،املبنى باملعنى،ب�أ�سئلة
ال��وج��ود،وامل �� �ص�ير،وال �ك �ي �ن��ون��ة ،احل �ي��اة وامل � ��وت ،وال��وط��ن
والإن�سان والأر�ض..؟
 هناك يف احلياة �ضريبة لكلّ �شيء .ف�ضريبةال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ك��ر وال��ف��نّ ه��ي ال��ن��زي��ف ال��داخ��ل��ي
(ال�صامت) والقلق الدائم ..واخلوف من املجهول.
حقائق تعي�ش م��ع��ك .ل��ك��نّ جم��م��وع ه��ذه احل��االت
جمرد معاناة �أو بكاء،بل هي
والأ�شياء هي لي�ست
ّ
ق��د تكون حم ّ��ر���ض�� ًا فعلي ًا حقيقي ًا لإن��ت��اج �أعمال
ولوحات ذات قيمة و�أهمية..
ٌ
الفنان كائنٌ معقد ومركب جميل� ،إن�سانٌ
حامل،
دائم ًا يبحث عن التعب واحلقيقية .لوحتك ذاك
املنتج وامل��زي��ج امل��ع��ريف وال��ب�����ص��ري ،تلك الوجبة
الد�سمة وامل�شبعة باللون والإي��ح��اءات والأ�شكال
الدالّة على ما تخفيه الروح من قلق وحب وتراتيل
كلّما تع ّمقت يف التجربة ويف احلياة .واقرتبتَ من
اخل��ي��ال وامل��ج ّ��رد .ازددت حمبة ونوراً،واتّ�ضحت
ال��ر�ؤي��ة ون�ضجت ال��ف��ك��رة .لي�س ه��ن��اك �أج��وب��ة
للغيب .لي�س هناك
�أ�سئلة للعامل� .إنّ��ك
متار�س لعبة الوجود
ومت��ت��ل��ك احل��ق��ي��ق��ة.
ل��ك��نّ��ك ف��ق��ط ت��خ��اف
� اّأل تكتمل لوحتك
الأخرية..؟
 ه��ل ه�ن��اك فنانونك�ب��ار ،ميكن �أن يكت�شف
املثقف يوماً �أنّ عالقته
ب�ف� ّن�ه��م ال�ت���ش�ك�ي�ل��ي � مّإن��ا
ق��ام��ت يف الأ� �س��ا���س على
�� �س ��وء ت �ف��اه��م م � ��ا؟ ه��ل
ح ��دث ذل ��ك م �ع��ك وم��ع
َمنْ من الفنانني؟
وه� ��ل مي �ك��ن ل�ب�ع����ض
ال �ف �ن��ان�ي�ن �أن ُي �� �ص � ّروا

على �إعطاء �أنف�سهم ور�سومهم
حت���م���ل ث���ق���اف���ة وف��ك��ر
��ص��ورة تنطبع يف �أذه��ان النا�س
وه����م �إن�������س���اين ،دائ��م�� ًا
ّ
والفنانني ب�صورة خا�صة ردحاً
ت�����ق��ت��رب م������ن ه���م���وم
م��ن ال��زم��ن ط ��وي�ل ً�ا ،ث��م ي ��أت��ي
وم�������ش���اك���ل الإن�������س���ان
اكت�شاف م��ا ،ق��راءة معينة عن �أنا بحاجة ملقعد نظيف يف ّ
املثقف والعادي -وحتى
ظل
ح�ي��ات�ه��م ون�ت��اج�ه��م
ال�����س��ي��ا���س��ي (امل��ن��اف��ق)،
الت�شكيلي� ،سنديانة� ،إىل هواءٍ غري مل ّوث،
�أو �إ��ض��اءة نقديّة ودرا�س ّية لها،
ه����ن����اك يف �أع����م����ايل
ر�صيف ال �أتعرث
بحاجة �إىل
لتحدث تعدي ًال يف ال�صورة؟ �أنا
ٍ
ٍ
�إ������ض�����اءات و�إ�����ش����ارات
ع��ل��ى ب��ع�����ض اجل���وان���ب
عدة.
 يف احل�����ي�����اة ه���ن���اك ببالطه و�أ�سقط مرات ّح�����االت ع�����دّ ة وك���ث�ي�ر م��ن
وزواي��ا الواقع ،املقلقة،
الأح��داث التي ت�ؤكّد ذلك،
واملتخلفة ،والتي تعترب
قد ي�ؤ ّدي �سوء التفاهم �إىل
عبئ ًا كبري ًا على تفكري
عالقة وطيدة و�إىل تقارب
الفنان.
جزء
وتفاهم حقيقي ،وهناك فنانني �أعمالهم هي
ٌ
�إنّ الفنان �شئنا �أم �أبينا يف تنفيذ اللوحة عن
من حياتهم اخلا�صة ،هي تعب ٌ
ري عن اهتماماتهم درا�سة م�سبقة �أو بالال�شعور قد ُيعبرّ عن حاالت
وطموحاتهم ال�شخ�صية حتى ال�سلوكية ،قد يكون و�إ���ش��ك��االت و�أخ��ط��ار حيات ّية حقيقية ،ه��ي عند
احلكم �أو االنطباع يحمل بع�ض املواقف ال�شخ�صية ال�سيا�سي �شعارات ،و�أنا وللأ�سف من عائلة مثقفة
من النقد ،وقد ي�سيء وي�ش ّوه �صورة الفنّان
ٍ
ل�سبب وحتمل فكر �سيا�سي معينّ ومتن ّور .وال ميكن حتديد
م���ا ،ل��ك��ن ق��د ي���أت��ي زم���ن وت��ظ��ه��ر حقيقة الأم���ر� ،أو ف�صل احل����دود .ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي (ال��ل��وح��ة) يف
ّ
وتتو�ضح �صورة الفنّان .على الناقد �أن يقدّ م قراءة جوهرها (هواج�س وفكر الفنان) حكم ًا �ستتقاطع
وحتليل �أك��ادمي��ي ،للوحة ،ولي�س تو�صيف حلياة مع هموم واهتمامات امل�شاهد.
الفنّان اخلا�صة.
�أك��ره ال�سيا�سة وال�سيا�سيني ،لأ ّن��ن��ي �أعتربهم
فقط ُمنظرين ،و�أميني يف جمال الت�شكيل والثقافة.
ال�سعي على ال��دوام لإعطائه
 يبدو فنّك ال يكفّ عن ّ� �ص��ورة جت��اوز ّي��ة ،ت�ب�ع��د ع��ن ال���س�ي��ا��س��ي وه�م��وم��ه لتغو�ص
 ما امل�س�ألة ال�سيا�س ّية الوحيدة التي ت�ش ُغ ُل بالك ،يفيف ه�م��وم �إن�سان ّية ع��ام��ة ،وت�ط��ال حل�ظ��ات التغيرّ الكربى خ�ض ّم التطورات اخلارجية من جهة ،ويف خ�ض ّم انهماكك
م��ن م�ن�ظ��ور ح���ض��اري َع�ْب�ررْ َ و� �ص��ف ت ��أث�ير ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ات يف تقدمي هذه اللوحة �أو تلك من جه ٍة ثانية؟
ال�تراك�م��ات على امل�صري ال�ف��ردي .وال��واق��ع �أنّ م�شاهدتنا
 امل�س�ألة ال�سيا�سية الوحيدة التي ت�شغلني هيَ
لأعمالك �ستجعلنا �أقرب �إىل ت�صديق
لوحاتك حني جند �أن �أمتلك م�ساحة حقيقية من حرية الر�أي والعمل
ال�ط��اب��ع ال�ب�ح��ت ومل��ا ه��و م��وج��ود عليها م��ن �أنّ اهتمامك ومناخ ي�ساعد على التفكري والبحث والتطور� ،أنا
بال�سيا�سة لي�س ��ض�ئ�ي� ً
لا ،فال�سيا�سة حت�ضر ب�ك�ثرة .هل بحاجة ملقعد نظيف يف ظ��لّ �سنديانة� ،إىل ه��واءٍ
َ
�أن��ت رج� ٌ�ل م���س� ّي����س ،مِ َ
ر�صيف ال �أتعرث ببالطه
ل ه��ذا الإ� �ص��رار ع�ل��ى ت�ن��زي��ه نف�سك غري مل ّوث� ،أنا بحاجةٍ �إىل
ٍ
من ال�سيا�سة و�أنت يف �صميمها يف فنّك ..وب�أيّ معنى �أنتَ
جمتمع يحرتم
و�أ�سقط مرات عدّ ة � ،أنا بحاجة �إىل
ٍ
بعي ٌد عنها وقريبٌ منها يف فنّك املهت ّم بالفنّ وعالقة الفنّ
الر�أي الآخر.
باملجتمع؟
 دائ���م��� ًا ال���ف���نّ���ان يف ه��ل اخ �ت�رْت ع��زل�ت��ك اخ �ت �ي��اراً� ،أم ن�ت�ي�ج� ًة لأ� �س �ب��اب،ْ
وع�شتها كما تعي�ش �شخ�ص ّيات لوحاتك �شرطها الإن�ساين
�أع��م��ال��ه ي��ت��ن��اول وي��ع�ّب�رّ
ع���ن م���وا����ض���ع و�أ����ش���ي���اء ك��أ ّن�ه��ا ت��وج��د دائ�م�اً يف م�ك��انٍ م��ا يقف خ��ارج ال�ع��امل وف��وق
وح��������االت اج��ت��م��اع��ي��ة التاريخ �شخ�ص ّيات جم ّردة ،مطلقة ال لتجد لنف�سها م�أوى
ال�صمت؟
يف ج����وه����ره����ا ت��ع��ك�����س والتي غالباً تتكامل مع ّ
ه���واج�������س واه��ت��م��ام��ات
 ال �أح��د يرغب �أو مييل للعزلة طوع ًا ،هناكَ
ت��ق��ودك �إىل العزلة
الفنّان الذاتية ،موقفك �أ���س��ب��اب ع��دي��دة وخمتلفة
م��ن احل��ي��اة م��ن التقاليد واالنف�صال ،قد تكون طبيعة العمل (اللوحة) يف
وال���ع���ادات االجتماعية الأ�سا�س بحاجة للعزلة والهدوء والت�أ ّمل ،و�أحيان ًا
امل��ت��خ��ل��ف��ة م���ن امل�����وروث بع�ض امل��واق��ف وال��ع�لاق��ات ت��دف��ع َ
��ك �إىل العزلة
ال��ث��ق��ايف م���ن ال���دي���ن من والوحدة.
ال�����س��ي��ا���س��ة م��وق��ف فنان
بالطبع كون (اللوحة) عاملك اخلا�ص ومر� َ
آتك
م���ث���ق���ف مي���ت���ل���ك ر�ؤي������ة ال�شخ�ص ّية ،ف�أنتَ دائم ًا تعبرّ عن بع�ض اجلوانب
وا�ضحة وم��وق��ف �صريح وامل��ع��ان��اة ،م��ن خ�لال ت�شكيالت وم��ع��اجل��ة لونية،
من العامل.
وخ��ط��وط وتكوينات حتمل ك��ث�ير ًا م��ن االخ��ت��زال
�أن���ت ل�ست مب��ع��زلٍ عن و�صراحة اللون ،وحلول ت�شكيلية معا�صرة.
الآخ���ر وال���واق���ع ،دائ��م�� ًا
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عامل المياه في حدود «�إ�سرائيل» التوراتية ؟
•د� .صياح عزام
ينطلق ق���ادة ال��ك��ي��ان االح���ت�ل�ايل ال�����ص��ه��ي��وين يف
دعواتهم وممار�ساتهم لل�سيطرة على املياه يف املنطقة
ال��ع��رب��ي��ة م��ن م���وروث ت��ورات��ي ق��دمي لليهود تبنته
احل��رك��ة ال�صهيونية م��ع بع�ض ال��ت��ع��دي�لات .....
فبعد �أن ك��ان��ت ح��دود «�إ���س��رائ��ي��ل»» ال��ت��ورات��ي��ة من
نهر الفرات اىل البحر العربي (املتو�سط)� ،أجرت
ال�صهيونية تعديالت طفيفة على هذه البالد التي
و�ضعوا حدودها وف��ق خمططات م�ستقبلية ،بحيث
�أ�صبحت حدود دولة «�إ�سرائيل» الكربى من الفرات
اىل النيل .وقد اعتمد هذا ال�شعار (�شعار من الفرات اىل
النيل) على م�س�ألة املياه كحدود ا�سا�سية .وهذا الأمر هو
الذي تعمل ال�صهيونية العاملية على حتقيقه منذ ان زرعت
كيانها الغا�صب يف فل�سطني وطردت الفل�سطينيني منها اذ ًا،
وعندما اولت ال�صهيونية اهمية كبرية مل�س�ألة حدود كيانها
يف فل�سطني ،راعت �إىل حد كبري �أال يغيب مو�ضوع املياه عند
هذا االمر ،نظر ًا لأهميته الكربى.
غني ع��ن ال��ذك��ر �أن ق��ادة ال�صهيونية العاملية عندما
فكروا وق��رروا �إق��ام��ة ماي�سمونه (وط��ن��ا ً قومي ًا) لليهود،
عمدوا �أن يتم ر�سم ح��دوده على �أ�سا�س ثالثة معايري/
معيار تاريخي ،معيار ا�سرتاتيجي ،معيار اقت�صادي ،/ولكن
هذه املعايري الثالثة متالزمة من وجهة النظر ال�صهيونية،
وتهدف بالدرجة االوىل �ضرورة توفري الأمن االقت�صادي
لـ«�إ�سرائيل»  .من هذا املنطق مت الرتكيز على مو�ضوع املياه،
�إذ �أن برنامج ا�ستقدام املهاجرين من يهود العامل وتوطينهم
يف فل�سطني ،هو بحاجة ما�سة �إىل املياه ،خا�صة يف م�س�ألة
ري الأرا�ضي التي ي�ستثمرها املهاجرون ،وكذلك ت�ستخدم
املياه لتوليد الكهرباء ولهذا ا�ستهدفت اخلطط والربامج
ال�صهيونية على خمتلف �أ�شكالها وم�ستوياتها اال�ستيالء
على منابع امل��ي��اه ال��ع��رب��ي��ة /نهر الأردن ،نهر الليطاين
والريموك ،ومياه اجلوالن ال�سوري /كون جبل ال�شيخ يلقب
بجبل املياه ،لقد �أدرك م�ؤ�س�سو احلركة ال�صهيونية وقادة
كيان االحتالل الـ«�إ�سرائيلي» مبكرا �أهمية الأم��ن املائي
العربي ،فلهذا �أو���ص��ى  /ب��ن غ��وري��ون  /ب�ضرورة توجيه
�ضربة قوية لهذا الأمن يف مفا�صله الرئي�سة ،منطلق ًا من �أن
الأمن القومي العربي يرتبط �إىل حد كبري بالأمن الغذائي
العربي ،املرتبط بدوره بالأمن املائي
يف بداية القرن املا�ضي قال  /بن غوريون� ( : /إن اليهود

يخو�ضون معركة املياه ،وعلى نتائج هذه املعركة ،يتوقف
م�صري «�إ�سرائيل» ،ف�إذا مل تنت�صر يف هذه املعركة ،لن نكون
يف فل�سطني ) هذا ،ويعود التاريخ الفعلي للزراعة اليهودية
التي تعتمد على املياه داخل الأرا�ضي الفل�سطينية �إىل مطلع
عام  /1870/حني �أن�ش�أ ممثل /الأليان�س« /الإ�سرائيلية
» العاملية ق��رب ي��اف��ا (م��در���س��ة زراع��ي��ة ك��ب�يرة ومتعددة
الأغ��را���ض) وك��ان ه��دف ه��ذه املدر�سة ،حت�ضري الدرا�سات
والبحوث الالزمة عن تربة الأرا�ضي الفل�سطينية ،وتدريب
اليهود الوافدين �إليها على الطرق والأ�ساليب احلديثة
يف ال��زراع��ة ،وتزويدهم باخلربات املتقدمة وال�ضرورية
ال�ستثمار الأرا���ض��ي ب�شكل فعال ومثمر ،وبالتايل �إن�شاء
امل�ستعمرات الزراعية التي حتولت �أي�ض ًا اىل جيوب يهودية
م�سلحة تغت�صب املزيد من الأرا�ضي اخلا�صة بعرب فل�سطني.
وميكن الت�أكيد والقول ،ب�أن هذه املدر�سة لعبت وماتزال دور ًا
حموري ًا يف ت�شجيع وتو�سيع حركة اال�ستعمار �أو اال�ستيطان
ال�صهيوين يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
كل هذا يجري� ،إذ يعي�ش كيان االحتالل «الإ�سرائيل»ي
يف �أم��ن مائي وغذائي متكامل ،وي�ستغل املياه العربية يف
زراعته ويف توليد الكهرباء مبا ي�ساعده على ت�صدير الكثري
من منتجاته اىل العامل ،يف الوقت الذي يعاين فيه الوطن
العربي ب�أ�سره من �أزم��ات الأم��ن الغذائي ،و�ضعف القطاع
الزراعي ،وقلة االنتاج يف هذا القطاع ،يف ظل عدم وجود
خطط دقيقة ومدرو�سة لال�ستفادة من الأن��ه��ار املنت�شرة
يف عدة دول عربية ،وانعكا�س كل ذلك على الأم��ن املائي
والغذائي للعرب ،ويف ظل ا�ستمرار �سرقة «�إ�سرائيل» للمياه
العربية �أي�ض ًا �أم��ام �سمع وب�صر ال��ع��رب ق��د يقول قائل،
ومافائدة التطرق �إىل هذا الأمر ( �أي تركيز «�إ�سرائيل»
على �سرقة املياه العربية ) يف ظل التهافت العربي على
التطبيع معها ؟ بالطبع هذا �س�ؤال مهم وم�شروع ،ولكن يبقى
من ال�ضروري الإ�شارة وب�شكل م�ستمر� ،إىل �أخطار وجود
ه��ذا الكيان ال�سرطاين «الإ�سرائيلي» يف اجل�سم العربي
على �أمل �أن يدرك العديد من احلكام العرب املهرولني نحو
«�إ�سرائيل» خماطر هذا الكيان ،والتي ت�ستهدفهم �أي�ض ًا يف
نهاية املطاف  .وكل دولة عربية تظن �أنها بعيدة عن �أطماع
كيان االحتالل «الإ�سرائيلي» هي خمطئة مئة يف املئة لأنه
كيان ا�ستيطاين تو�سعي مدعوم من الأو���س��اط الأمريكية
والغربية كونه ر�أ�س حربة لها.

الزميالت املحرتمات /الزمالء املحرتمون
حتيةً واحرتام ًا وبعد،
أعكف على �إعداد "�أنثولوجيا" حول الأعمال الأدبية ـ ال ال�سيا�سية ـ التي �ألّفها كُ تّـاب
ف�إنني � ُ
�سوريون عاي�شوا احلرب العدوانية على �سورية وكتبوا م�ؤلفاتهم يف �أتونها ،يف الفرتة منذ
اندالعها حتى الآن .و�أمتنى عليكم التكرّ بتزويدي بن�صو�صكم الأدبية ،من�شور ًة �أو خمطوطةً ،
مذيّلةً بتاريخ كتابتها وممهور ًة بتواقيعكم الكرمية ،وتو�صيله يل ب�أية و�سيلة مُريحة لكم
(باليد �أو بالربيد الإلكرتوين �أو العادي� ،أو ب�إر�سال �أ�سماء دور الن�شر �أو الأماكن التي تُباع
فيها الن�صو�ص املن�شورة بوا�سطة الر�سائل الن�صية ،وات�ساب �أو في�س بوك �أو �سكايب �أو الهاتف.
مع فائق ال�شكر واالمتنان
�أحمد جرادات
الربيد الإلكرتوينahmadjaradat@gmail.com :
املوبايل00962799900691 :
الهاتف الأر�ضي0096265542226 :
�سكايبahmad.jaradat5 :
�صندوق الربيد ،1199 :الرمز الربيدي� ،11821 :أم ال�سماق ،عمان ،الأردن

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

ال�شاعر نظير جابر وداع ًا
2016 -1931
•عي�سى فتوح
ح�ين و�صلني نب�أ رحيل ال�شاعر ال�صديق
نظري جابر يف الالذقية يوم ،2016/10/28
ع���ادت ب��ي ال���ذك���رى �إىل ال�����س��ن��وات الأرب���ع
التي ق�ضيتها فيها من عام  1966حتى عام
 1969و�إىل الأدباء وال�شعراء والزمالء من
بناة الأج��ي��ال ،يف املدار�س التي كنت �أد ّر���س
فيها ،و�إىل ال��ل��ق��اءات يف املقاهي البحرية
التي �أزيلت عند تو�سيع املرف�أ ،و�أذكر منهم:
جربائيل �سعادة ،نظري جابر ،ها�شم عثمان،
ن�صور ،خالد امل��� ّز ،حممود
زك��ري��ا �شريقي ،ري��ا���ض ّ
عجان ،نا�شد �سعيد ،نبيهة ح��داد ،فاطمة ح��داد،
هند هارون وغريهم..
�أعرتف ب�أن ال�سنوات الأرب��ع التي ق�ضيتها معهم
وب��ي��ن��ه��م ،ك��ان��ت م��ن �أج��م��ل و�أم��ت��ع و�أح��ل��ى �سنوات
حياتي ،فقد كان البحر الأزرق اجلميل و�أمواجه
الهادئة حين ًا �آخ��ر تن�سيني تعب العمل يف مهنة
التدري�س ال�شاقة.
يف �شهر �أي��ل��ول ع���ام  1969ودع���ت ال�لاذق��ي��ة
و�أ���ص��دق��ائ��ي ف��ي��ه��ا ،وان��ت��ق��ل��ت �إىل دم�����ش��ق لأ�ستقر
فيها ،و�أمار�س تدري�س اللغة العربية ،وال�صحافة،
أن�����س ه�����ؤالء الأ���ص��دق��اء
وال��ك��ت��اب��ة ..لكنني مل � َ
الطيبني ،وال�سيما ال�شاعر نظري جابر الذي �أر�سل يل
فيما بعد دواوينه الأربعة وهي�( :أحالم خمرية،
�صقور و�أرانب ،اخلالدون ،مل�سات خفيفة على جدار
ال��زم��ن الأغ�ب�ر) ..وق��د نهج فيها نهج ًا كال�سيكي ًا،
م���ؤث��ر ًا ال�شعر العمودي ال��ذي مل يعدل عنه� ،إىل
كتابة ق�صيدة التفعيلة� ،أو ق�صيدة النرث..
لقد �أر�سل يل قبل وفاته مب��دة ر�سالة ق�صرية،
م�شفوعة ب�سرية حياته التي امتدت خم�سة وثمانني
��اء لذكراه،
ع��ام�� ًا ،وي�سرين �أن �أن�شرهما اليوم وف ً
وحتية لروحه الطاهرة ،و�صداقته املتينة ،النابعة
م��ن قلبه ال��ط��ي��ب ،و�أخ�ل�اق���ه ال�����س��ام��ي��ة ومناقبه
الرفيعة ،و�صفاته املثالية احلميدة ،ليطلع على هذه
ال�سرية العطرة من ال يعرفه من الزمالء وال�شعراء
والأدباء يف �سورية والوطن العربي الكبري.
•••
يقول يف ر�سالته:
احلبيب الغايل الأ�ستاذ عي�سى فتوح املحرتم.
حتية من القلب ،من الالذقية التي كنا ند ّر�س
فيها م��ع�� ًا ل��ف�ترة م��ن ال��زم��ن� .أتتبع كتاباتك على
�صفحات جملة «الثقافة» و�أعجب بها ،ونظر ًا لأن
زي��ارت��ي دم�شق �أ�صبحت ن���ادرة ،ل��ذل��ك �أر���س��ل لك
دواوي��ن��ي املطبوعة هدية .وق��د ات�صلت بالأ�ستاذ
مدحت عكا�ش ،و�أخ�برين �أن��ك ت�شرف على جملته،
وت�ساعد فيها..
�أر����س���ل ل���ك ن��ب��ذة ع���ن ح��ي��ات��ي م���ع ال���دواوي���ن
املطبوعة� ،آم ًال �أن تكتب ما ترغب به عني ،مراعاة
ل�صداقتنا القدمية ،و�أتقدم �إليك بجزيل ال�شكر،
�سواء كتبت عني �أم مل تكتب ،و�آم��ل �أن تلتقي يف
امل�ستقبل القريب.
�أخوكم نظري جابر
�سرية حياة ال�شاعر نظري جابر بقلمه
ي��ق��ول نظري ج��اب��ر م�ستخدم ًا �ضمري املتك ّلم يف
الكتابة:
كانت والدت��ي يف قرية «ال�شلفاطية» من �أعمال
حمافظته ال�لاذق��ي��ة ع��ام  .1931تلقيت مبادئ
ال��ق��راءة والكتابة واحل�ساب عند خطيب القرية

مدي ــر التحريــر:

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

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

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

ال��ذي ك��ان يع ّلمنا ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي .كانت املدار�س
االبتدائية قليلة ج���د ًا ،حيث مل يكن يف قريتنا
م��در���س��ة اب��ت��دائ��ي��ة ،مم��ا ا���ض��ط��رين �إىل �أن �أذه��ب
يومي ًا مع بع�ض �أبناء جيلي �إىل مدر�سة يف قرية
«ال��ف��ط��ري��ة» ال��ت��ي تبعد ن قريتنا م�سافة �ساعة
�سري ًا على الأق��دام� ،إذا مل يكن �آن��ذاك طرق تربط
بني القرى ،ومل يكن �سيارات تنقل امل�سافرين بني
القرى املجاورة ،علم ًا �أنه يوجد جبال و�أنهار تف�صل
بني القريتني ،وذلك ما كان يكلفنا الكثري من اجلهد
والتعب ،وخا�صة يف ال�شتاء ،حيث الأمطار والوحول
وطوفان الأنهار �أحيان ًا ..كان ذلك بني عامي 1941
و .1945
يف ع��ام  1946انت�سبت �إىل م��در���س��ة التجهيز
يف الالذقية ،وكانت ت�ضم �آن��ذاك املراحل الثالث:
االب��ت��دائ��ي والإع�����دادي وال��ث��ان��وي ،ومل يكن غري
هذه املدر�سة يف حمافظته الالذقية ،وطبع ًا كانت
طرطو�س ج��زء ًا من حمافظته الالذقية ،وه��ي ما
�سميت فيما بعد «ثانوية جول جمال».
�أنهيت الدرا�سة الثانوية عام  ،1952ويف عام
 1953التحقت بجامعة دم�شق ل��درا���س��ة اللغة
العربية ،لأن��ه مل يكن يف �سورية �آن���ذاك جامعة
�أخرى.
مار�ست التعليم يف املرحلة االبتدائية ،وجمعت
بني الدرا�سة والتعليم ،وعينت معلم ًا يف حمافظته
احل�سكة ،متنق ًال م��ن مدر�سة �إىل �أخ���رى يف قرى
الأكراد التابعة للقام�شلي.
تخرجت يف اجلامعة عام  ،1959فعينت مدر�س ًا
يف بلدة «امليادين» ثم يف «دير الزور»
�أعرت عام  1969للتدري�س يف اجلزائر ،وبقيت
�أرب��ع �سنوات يف مدينة «امل��دي��ة» التي تقع يف قمة
جبال «الأط��ل�����س» ..وزرت خ�لال ه��ذه امل��دة املغرب
و�إ�سبانيا ،وتع ّرفت على الآثار العربية يف الأندل�س،
ثم عدت للتدري�س يف �سورية.
تقدمت لع�ضوية الإدارة املحلية ع��ام 1976
فنجحت ،و�أ�صبحت ع�ضو ًا يف املكتب التنفيذي عام
.1979
�أر�سلت �ضمن بعثة الإدارة املحلية �إىل �أملانيا
لدرا�سة العلوم ال�سيا�سية ،ثم عدت �إىل �سورية.
�أحلت �إىل التقاعد عام  ،1991بعد م�ضي �أربعني
عام ًا يف تدري�س اللغة العربية و�آدابها.
�أ ّ
مل وال �أقول �أتقن اللغات التالية :الإنكليزية
والفرن�سية والأملانية والكردية والعربية.
ت��رددت منذ �سنوات طويلة على �أمل��ان��ي��ا ،نظر ًا
لوجود ولديّ الطبيبني فيها منذ عام .1984
انت�سبت �إىل احت���اد ال��ك��تّ��اب ال��ع��رب (جمعية
ال�شعر) ع��ام  1985بعد �أن طبعت �أربعة دواوي��ن
ه��ي�( :أح�ل�ام خمرية� ،صقور و�أران���ب ،اخل��ال��دون،
مل�سات على جدار الزمن الأغرب).
طلبت �إحالتي �إىل التقاعد م��ن احت��اد الكتّاب
العرب عام .2005
لدي الآن خم�سة دواوين �شعر جاهزة للطباعة
هي�( :أحالم حما�صرة ،ن�ساء ودموع ووطن� ،أحزان
اخلريف ،زورق اليا�سمني ،مناجاة).
�أق�ضي الآن وقتي كله يف املطالعة وكتابة ال�شعر،
ول��ع��ب ط��اول��ة ال��زه��ر ،عندما ت�سمح يل ال��ظ��روف
بذلك.
ما زلت متفائ ًال باحلياة ،ويل �أمنية واحدة هي �أن
�أطبع بقية دواويني و�أن يقر�أها هواة ال�شعر.

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.

16

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1623" :الأحد2019/1/20م  14-جمادى الأول 1440هـ

�أعالم

•�أ.حممد حديفي

جالل ق�ضيماين

�شاعر
مكان وتاريخ الوالدة� :سويقة علي/
حلب � /24شباط1939 /
الإجازة يف احلقوق
ع�ضو احتاد الكتّـاب العرب
ع�ضو جمعية ال�شعر
امل�ؤلفات:
 1ـ بيادر الريح ـ احتاد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  1975ـ جمموعة
�شعرية.
 2ـ �أنهار الظم�أ ـ احتاد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  1989ـ جمموعة
�شعرية.
 3ـ نداء الرتاب ـ احتاد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  1993ـ جمموعة
�شعرية.
 4ـ �سنابل احلرمان ـ احتاد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  1998ـ جمموعة
�شعرية.
 5ـ حدود اللظى ـ احتاد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  2000ـ جمموعة
�شعرية.
 6ـ معارج الطني ـ احتاد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  2002ـ جمموعة
�شعرية.
 7ـ مواكب الف�صول ـ احتاد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  2004ـ جمموعة
�شعرية.
 8ـ زخرف الدخان ـ احتاد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  2005ـ جمموعة
�شعرية.
 9ـ ذاكرة الن�سيان ـ احتاد الكتاب
العرب ـ دم�شق ـ  2008ـ جمموعة
�شعرية.

يف ح�ضرة حلب  2من 2
ويف ح�ضرة حلب ك��ان الوطن اجلميل حا�ضر ًا بكامل انت�صاراته
و�صموده؛ تبدّ ى �أنيق ًا حتى يف �أحزانه ،املنرب م�شر ٌع لل�ضوء والنور،
ويفتح الكوى جلميع جهات الأر�ض يُنبئها �أن وطن ًا ت�سيجه الأج�ساد
املتعط�شة لل�شهادة كرمى لعيونه؛ ال ميكن �أن ينحني �أو ينهزم ،ترابه
الذي روّاه الدم الطاهر الزكي يمُ رع يف م�سامه جلّنار ال�صباح ،وتُزهر
بني ذراته �شقائق النعمان ،وعلى مرمى ق�صيدة من حقوله الباذخة
ال�سحر ترتفع �سارية مزهرة بثباتها ،وفوقها يرفرف العلم العربي
ال�سوري ال��ذي يخزن يف عينيه اخل�ضراوين على مر الع�صور �صور ًا
لثبات الأبطال وا�ستب�سالهم الذي و�صل حد الأ�ساطري ،ومل يكن ذلك
مفاجئ ًا �أو م�ستغرباً ،فهذه الأر�ض �شهدت ومنذ غابر الع�صور جحافل
و�أمم ًا جاءتها طامعة وغازية ،فدُ فنت يف ترابها وبادت ،وبقى الوطن
ب�شموخه وبهائه ،وبقيت الأر�ض عاليةً عالية ،وحبات رمالها تكنز
ذكريات ملالحم �سطرها الأجداد من قبل ،وانتقلت جيناتهم لأحفاد
ع��رف��وا كيف ي�صونون ال��ك��رام��ة ،ويحافظون على قد�سية ال�تراب
وطهارته..
كتّاب حلب و�أدب��ا�ؤه��ا و�سدنة الثقافة فيها حملوا على �أكتافهم
م�س�ؤولية �إذك��اء الب�سالة وال�صمود وال�صرب يف �أعماق املواطنني..
جتال�سهم فت�ستمع لأل�سنتهم تنرث ال���درر العابقة بحب الوطن،
يحدثونك عن ال�سنوات العجاف التي عا�شتها حا�ضرة التاريخ حلب،
حيث مل يرتك �أعداء الوطن و�سيلةً للقهر �أو موبقةً �إال واقرتفوها،
فكان القتل املمنهج ،والتدمري ال�شامل ،واخلطف وجز الر�ؤو�س ،وتهدمي
البنى التحتية ،ومتت حماربة املواطن برغيف عي�شه؛ فال ماء ،وال
طعام ،وال كهرباء ،ولو ا�ستطاع العدو �أن يحجب الهواء عنهم لفعل،
لكنهم �صابروا و�صربوا ،و�صمدوا يف وجه العا�صفة ،وحني وجدوا �أن
ال و�سيلة تنفع مع الوحو�ش القادمني من جهات الأر�ض �إال مواجهتهم
اختاروا املواجهة ،وحني ت�س�ألهم عن �سر هذه الإرادة التي جابهوا بها
العدوان يجيبونك بب�ساطةٍ حينما تكون الكرامة واملوت يف امليزان
تختار ا ملوت كي حتافظ على الكرامة ،وعندها جتد �أنك ال متلك �إال
�أن تنحني �أمام هذه العروبة احلقة ،واملواطنة املتجذرة يف النفو�س،
ال يف حماية الأر�ض والعر�ض ،وانت�صرت..
التي �أدت دورها كام ً
كتاب حلب و�أدبا�ؤها ال يتحدثون كثري ًا عن �أنف�سهم ،ولكنك وحينما
ت�ستمع لإبداعاتهم التي عرّ ت العدو والعمالء من احلكام العرب توقن
عندها �أن الكلمة الهادفة حينما تو�ضع يف مكانها ال�صحيح ،وحينما

تقال حيث يجب �أن تقال تكون �أم�ضى من ر�صا�صة غادرة� ،أو قذيفة
حاقدة� ،أو جحافل بربرية متعط�شة للدم..
حني ا�ستمعوا �إلينا ونحن منجد ال�شهادة والبطولة و�صمود اجلي�ش
ال��ع��رب��ي ال�����س��وري ك��ان��ت وج��وه��ه��م ت�شرق ب��الأم��ل ،و�أك��ف��ه��م تلتهب
بالت�صفيق احلار؛ �إذ تيقنوا �أن �صربهم و�صمودهم وب�سالتهم مل تذهب
هدراً ،و�إمنا ح�صدت ن�صر ًا م���ؤزراً ،و�إن ما قدموه يف �سبيل الوطن من
ت�ضحيات رفدته �أرواح يف غري مكان من اجلغرافيا ال�سورية ،فتقاطر
ال�شهداء من كل حدب و�صوب ،وزُرع��ت الأج�ساد على حدود الوطن
حيف و�شر..
ٍ
وتخومة لتدر�أ عن هذا الوطن كل
كان الوقت �ضاغط ًا وق�صرياً ،ولكي نروّي الروح من �أحاديث زمالئنا
يف الأبية حلب رحنا نطيل ال�سهر معهم ،لن�ستمع �إىل املزيد من حكايا
ال�صرب كي ال�صمود ،ونعود حمملني بالأمل امل�شرق امل�ضيء الذي يحمل
عناوين زاهرة تكتب حكايا املجد ،وتبدع ق�صائد االنت�صار..
وحينما كانت حلظات الوداع �ساد ال�صمت الذي فاق كل كالم ،والذي
يحمل يف طياته �إ�صرار ًا على موا�صلة التعا�ضد والتكاتف لال�صطفاف
على تخوم هذا الوطن كي نرفده بكل ما منلك ليظل بهي ًا منيعاً ،حتر�سه
الأج�ساد والأرواح ،وت��ذود عن حيا�ضه نفو�س �أبية ن��ذرت حياتها
قرابني ت�ضحية وفداء كي يظل �شاخم ًا با�سق ًا �أبياً ،يزهر الن�صر على
ه�ضابه ،وتكتب ال�شم�س على �سفوحه �أجمل و�أنبل الق�صائد..
ق��ال يل �أح��د املبدعني يف حلب وال��ذي كنت �أعرفه باال�سم فقط
قبل لقائنا هناك� :أمعنت النظر فيما قدم على املنرب من �إبداعات،
وا�ستمعت �إليها بكامل حوا�سي ف�أيقنت �أن وطن ًا ميلك هذا الكم امل�ضيء
من �سدنة الكلمة وقد�سيتها ال ميكن �أن ينهزم ،وا�ستطرد� ..إن مثل هذه
اللقاءات لكتاب قدموا من �شتى �أنحاء اجلغرافيا ال�سورية ليحتفلوا
بانت�صارات حلب وطرد الوحو�ش منها؛ �إن دلت على �شيء ف�إمنا تدل
على �أن ال�شعب ال�سوري �أ�شبه ما يكون بالذهب ت�أتي عليه النار فال
تزيده �إال بريق ًا ون�ضار ًة وا�ستمراراً..
�إذن هذا هو ال�شعب ال�سوري الذي قدم �أبناءه قرابني عز وفخار
وحتمل كل �أن��واع العذاب ،ومرت عليه �شتى �أن��واع املحن ،ولكنه ظل
ثابت ًا يف ميدان ال�شرف يرعى �أبا ًة من �أبنائه �أفراد اجلي�ش العربي
ال�سوري الذي كتبوا بالدم تاريخ املرحلة ور�سموا بال�ضياء �شروق
الوطن.
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

