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

•د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

مَن يذكر محيي الدين �صبحي؟ ()2
من 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 �سابقة على
منجز �صبحي النقدي ،هي قول ما ي�سعى ناقد النقد �إىل قوله ،ال ما يقوله هذا املنجز
ّ
بحق� ،أو ما يت�ض ّمنه من حموالت معرفية ونقدية من جهة ،وما ميتلئ به من عالمات
دا ّلة على قراءة ح�صيفة ،معظم الأحيان ،مل�صادره الإبداعية مهما يكن من �أمر االتفاق
�أو االختالف مع مرجعياته النظرية ونتائجه النقدية ،من جهة ثانية.
�أ ّما اال�ستثناءات القليلة ،فهي اثنان من م�ؤلفات نبيل �سليمان يف حقل نقد النقد،
هما" :النقد الأدبي يف �سورية" ،و"م�ساهمة يف نقد النقد الأدبي" ،ومثيلهما من منجز
عبد اهلل �أبو هيف ،هما" :النقد الأدبي العربي اجلديد يف الق�صة والرواية وال�سرد"،
و"اجتاهات النقد الروائي يف �سورية".
يف كتاب �سليمان الأول ،وبعد �أن ع ّرف �سليمان باملحاوالت النقدية الأوىل ل�صبحي يف
الدوريات ،انتهى �إىل �أنّ �صبحي رّ
تعث يف امتالك �أدوات الناقد ،و�أنّ تلك املحاوالت لي�ست
�سوى �شرح للن�صو�ص وتعليقات �سريعة معجبة .ثم ،وبعد �أن ا�ستعر�ض "موقف الي�سار"
خ�صها �صبحي ب�أ ّول كتاب نقدي له" ،نزار ق ّباين �شاعر ًا
من جتربة نزار ق ّباين ،التي ّ
و�إن�سان ًا" ،وبعد تعريفه مبحتوى الكتاب ،ر�أى �أنّ �صبحي يبدي حما�س ًا كبري ًا لنزار ،وختم
مراجعته للكتاب بقوله �إنّ �صبحي "يناه�ض ما و�سع التيار النقدي والأدبي الذي كانت
رابطة الك ّتاب العرب ترود له ،منحاز ًا �إىل النتاج الذي كان الأدباء القوميون يقدمونه،
ومنافح ًا عن هذا النتاج بع�صبية حامية".
ويف "م�ساهمة يف نقد النقد الأدبي" ّ
توقف �سليمان عند خم�سة من م�ؤلفات �صبحي
النقدية" :درا�سات حتليلية يف ال�شعر العربي املعا�صر" ،و"عوامل من التخييل" ،و"الأدب
واملوقف القومي" ،و"الكون ال�شعري عند نزار قباين" ،و"البطل يف م�أزق" .ومن نتائجه
حول الأول �أنّ ال�شرح ا�ستبدّ ب�أداء �صبحي يف هذا الكتاب ،و�أنّ هذه ال�سمة ،ال�شرح،
�ستبدو الطاغية للإجراء النقدي يف �أعماله التالية ،و�أ ّنه على الرغم من جهر كتاباته
ثم من موقفه العدائي من
النقدية خالل اخلم�سينيات مبا يحيل على املارك�سيةّ ،
ً
ّ
"�ستظل كذلك رغم ال�شيات التي توحي �أحيانا ب�إفادته �أو
الأخرية ،ف�إنّ هذه العدائية
مارك�سي ما �أو م�صطلح ما" ،ثم انتهى �إىل �أنّ "القوموية كموقف وال�سلفية
توظيفه ملفهوم
ّ
كمنهج هما ال�سمتان الرئي�سيتان لكتاب درا�سات حتليلية" ،و�أ�شار يف الهام�ش اخلا�ص
بهاتني ال�سمتني �إىل ما عدّ ه "�سيل �إطالقيات" ات�سم �أدا�ؤه بها يف هذا الكتاب.
ّ
ولعل من �أب��رز نتائجه يف قراءته للكتاب الثاين" ،عوامل من التخييل" ،قوله �إنّ
�صبحي تخ ّفف كثري ًا يف هذا الكتاب "من النزعة القوموية الدمياغوجية التي تطبع
ع��ادة موقفه" ،و�إن��ه على الرغم من �إفادته من املارك�سية يف معر�ض مقاربته نتاج
الطيب �صالح ،وعلى نحو �سطحي مبت�سر ،ف�إنه مل يكن يدّ خر �سانحة لدح�ضها� .أ ّما من
�أبرز �أحكامه فيما يعني الكتاب الثالث" ،الأدب واملوقف القومي" ،فو�صف جهد �صبحي
بـ"الفهم امليكانيكي ّ
املعطل للجدل" ،ور�أى �أنّ القارئ غالب ًا ما يجد نف�سه "�أمام العالمات
�إياها :النقد ال�شارح ،الإطالقيات" ،و�أنّ �صبحي ير�ضي "تلك النزعة املدينية الدم�شقية
املب ّكرة" لديه ،و�أ ّنه "يُعدّ رائد هذه النزعة"( ...يتبع).
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من اللغة �إلى الهويّة..

• حممد باقي حممد
على �سبيل التقدمي :
مرة �أخرى �سنتل ّبث يف حقل العلوم الإن�سانية،
ليالحظ املُتت ّبع �صعوبة اج�تراح تعريف جامع
مانع لها  -م�صطلح ًا وماهيات  -كما �أ�سلفنا غري
م��رة ،وذل��ك على عك�س العلوم الو�ضعية ،التي
حتتكم �إىل �ضبط �صارم ي�سو�سها يف املو�ضوعات
�أو العالقات �أو يف �ضبط امل�صطلح ،فكيف �إذا انتهى
بنا املقام �إىل تل ّم�س العالقة بني مو�ضوعتني تت�سمان
بتجريد كبري كاللغة والهو ّية ،وذلك مبا هما حقالن
�شديدا التمف�صل ،بل التداخل� ،إ ّال �أنّنا  -يف املجتبى -
ُمكرهون على ما لي�س منه بدّ  ،ذلك �أنّنا ال جند منا�ص َا
حتري تلك العالقة ،وذلك للوقوف مبو�ضوع راهن
من ّ
و�ضاغط و�شديد الأهمية ،وا�ضعني يف اعتبارنا �أنّ
احتدام احلوار حول م�س�ألة ما ي�ضعها على تخوم الن�ضج
فاكتمال املحاور ،على �أ ّال يكون التوفيق �أو التلفيق �أو
املنزلة بني املنزلتني يف مقا�صد �أي طرف!
• اللغة والهو ّية ..مقدمات مفاهيمية :
�سنقر  -بداية  -ب���أنّ طرح
ت�أ�سي�س ًا على ما تقدّ م
ّ
امل�صطلحني املتالزم  -يف حدّ ذاته  -ي�ستبطن
�إقرار ًا �ضمني ًا ب�أنّ ث ّمة عالقة بينهما ،ما ي�ستدعي
�أ�سئلة ع��ن ال��دوائ��ر التي يلتقيان فيها ،وتلك التي
يفرتقان فيها �إن ُوجدت!
ث ّ��م �أنّ طرح ًا كهذا يلزمنا بالوقوف على اللغة
بو�صفها هُ وية� ،أي مبا حتمله يف داخلها من عنا�صر قوة،
والتم�سك بها
على نحو يدفعنا �إىل الإميان بها من جهة،
ّ
من جهة �أخرى!
على هذا تعالوا نتفق ب���أنّ اللغة �إذ ن�ش�أت �أنيط
بها وظيفة التوا�صل ب�ين الب�شر �أ���س��ا���س�� ًا ،تلك هي
الوظيفة الرئي�سة لها ،يف حني �أنّ الهو ّية حتيلنا �إىل
ال��ذات الفردية ،تلك التي ُتبتّ عن  /وتنتمي �إىل
ال��ذات اجلماعية مب�ستوياتها املختلفة ،التاريخية،
اجلغرافية ،الثقافية ،ال�سيا�سية ،الدينية ،واحل�ضارية
بالإجمال ،فهل ث ّمة حاجة للتذكري ب�أنّها تخلّقت عرب
تقليد �أ�صوات الطبيعة؟!
لهذا �سنتذكر �سريع ًا �أنّ اللغة تعادل م�صطلح
الل�سان ،و�أنّ طرحها � مّإنا ي�صدر عن العقل ،فيما يت�أتى
الكالم عن احلاجة �إىل التوا�صل� ،أي �أنّ اللغة ملخ�ص
الب�شري العاقل ،على هذا ميكن القول ب�أنّ اللغة
للكالم
ّ
 langueنظام اهتمام م�ستقل ،و�أنّ الكالم parole
قررة ،على نحو ينجز
هو حتقق هذا النظام يف �صورة ُم ّ
وظيفتي التعبري عن الن�ص والتوا�صل مع الآخرين� ،أي
�أنّ اللغة �إذ ترتبط بالهوية تتمو�ضع يف العقل ،ولي�س
على الل�سان ،ما قد يقت�ضي منّا التنويه!
اللغة والثقافة :
�إذا و�ضعنا حتديد البدايات يف مقا�صدنا ،فال ّ
�شك يف
�أنّ اللغة هي التي تنتج الثقافة� ،إ ّال �أنّ الثقافة  -بدورها
لغوي ،باالتكاء على هذا الت�أ�سي�س
 تعتمد على وعاء ّ�سنالحظ تداخل الدائرتني وتالزمهما ،ذلك �أنّ اللغة
هي الفكر يف تفاعله مع الأ�شياء ،وموقفها منها ،يف حني
�أنّ الثقافة هي ت�شابك تلك الأ�شياء� ،إذ �أنّها متلي علينا
طريقة التعامل معها ،وحتدّ د ا�ستجاباتنا �إزاءها! بهذا
املعنى ميكننا القول ب�أنّ اللغة �إذا كانت عن�صر ًا يف بناء
الثقافة ،ف�إنّ الثقافة ت�ؤثر  -هي الأخ��رى  -يف اللغة
باعتبارها فكراً ،وعلى هذا � -أي�ض ًا  -ينبغي �أن منايز
بني حقلني �آخرين� ،إذ �أنّنا مطالبون بالتفريق بني اللغة
والثقافة من جهة وبينها وبني العلم من جهة �أخرى،
ذلك �أنّ الثقافة � مّإنا هي نظرية يف ال�سلوك ،يف حني �أنّ
العلم نظرية يف املعرفة!
اللغة والتوا�صل ..اللغة والهوية:
من املهم �أن ن�شري �إىل �أنّ التوا�صل وظيفة جُم ّردة،
حم��دودة القيمة ،وتكمن �أهمية التوا�صل يف ت�أثريه
�إذ يرتد �إىل الفكر� ،أ ّما الهوية فتتمحور حول الذات
والهو ّية واملاهية ،هي قادمة من عامل الفل�سفة � -إذ ًا -
�صناعي ،يقوم على الن�سبة ،لذلك فهي
يف �صورة م�صدر
ّ
حتيل �إىل االنتماء والت�ساوي والت�شابه ،وهي تنحو
�إىل الرتكيب حني تعبرّ عن جماعة �أو �أمة ،ذلك �أنّها
ترتبط مب�صاحلهم وغاياتهم اجلمعية ،على هذا فهي ال
تولد مع الإن�سان ،بل ترتبط باملحيط كاللغة والثقافة
بعالقة ج��دّ وثيقة� ،أي باملعنى التاريخي للمجتمع
علوم ًا ومعارف ومواقف وذكريات وم�شاعر و�أفراح ًا
وجت���ارب ،ه��ذا كله ي�سهم يف ت�شكيل هوية اجلماعة
يف الزمان واملكان  -اجلغرافية  -والدين مبا هو ر�ؤية

الذات والآخر والكون!
ثم �أنّ اللغة هي التي �صاغت �أ ّول هُ و ّية� ،أي كينونة
ّ
جماعة عرب التاريخ ،فالل�سان الواحد هو الذي �صيرّ فئة
من النا�س جماعة واحدة.
الحظ �أنّ �أهمية العالقة بني اللغة وال ُهو ّية تزداد
و ُي َ
ت�صاعدي
يف املنعطفات التاريخية ،لتتبدّ ى عرب م�سار
ّ
يف املنعطفات احل�ضارية الإيجابية ،هل ن�ست�شهد بدور
الدولة الإ�سالمية يف بلورة هُ و ّية عرب ّية ،مل تن�أ عن
القدا�سة ،باعتبار اللغة العربية لغة للقر�آن الكرمي!؟
لكنّها � -أي تلك العالقة � -ستتبدى �سلب ًا يف االنك�سار
والت�شظي والغياب عن �ساحة الفعل والت�أثري ،ولعلنا نقع
على �ضالتنا  -متثي ًال  -يف املوات القا ّر للمنطقة العرب ّية
يف ظلّ االمرباطورية العثمانية!
ثم �أنّ ال�صعود  -من�سوب ًا للإ�سالم  -والهبوط -
متمو�ضع ًا يف خانة اخل�ضوع للعثمانيني � -سيتماهيان
ك�شيء واح��د! كيف؟! �إذا وعينا ب���أنّ اللغة وال ُهو ّية
خ�صي�صتان �إن�سان ّيتان ،اللغة هي لغة الإن�سان ،لأنّه
ويتح�صل عليه،
الكائن الوحيد ال��ذي يحوز الوعي،
ّ
الوعي وال�شعور ب��ال��ذات ،وب��الآخ��ر ،على نحو يعيدنا
�إىل مو�ضوعة ارتباطهما بالعقل� ،أي �أنّهما خا�صيتان
عاقلتان!
و�إذا كنّا قد �أملحنا � -سريع ًا � -إىل ت�شكلهما يف
الزمن ،ف�إنّنا �إذ نقف بهذا الت�شكل ملي ًا �سنقول ب�أوليتهما،
فهما قدميتان ،لقد ُو ِجدتا بوجود الإن�سان على �سطح
الب�سيطة ،ويف هذا قد نتذكر ب�أنّ اهلل “ عزّ وجلّ “ م ّيز
�آدم بالعلم بالأ�سماء “ وعلم �آدم الأ�سماء على املالئكة..
“ �سورة البقرة ،الآية“ 31
و�سنقول ب�أنّهما كلّ مركّب بلغة الفل�سفة واملنطق،
�أي �أنّهما ك��لّ تندرج حتته �أج���زاء ،بهذا املعنى فهي
ت�شتمل على طرائق التفكري والتاريخ وامل�شاعر والإرادة
والطموحات و�شكل العالقات ،و�سن�ؤكّد على �أنّهما � -إىل
ّ
ومو�ضحني  -بذلك  -ما
ذلك  -تاريخيتان ،مرتجمني
�أ�سلفناه من �أنّهما ت�شكلتا يف الزمن ،و�أخذتا بالتايل
�أبعادهما على تد ّرج!
بقي �أن ن�شري �إىل �أنّهما جمعيتان� ،أي �أنّهما ال تعي�شان
داخل الفرد املنعزل ،وها نحن  -يف ح�ساب اجلنى  -نرى
ب�أنّ اللغة وال ُهو ّية � مّإنا هما وجهان لعملة واحدة� ،أي
�أنّ الإن�سان يف جوهره لي�س �سوى لغة وهُ و ّية ،اللغة
مبا هي فكره ول�سانه ،ويف الوقت ذاته مبا هي انتما�ؤه،
اجلماعي،
انتما�ؤه الفردي� ،أي متايزه كذات ،وانتما�ؤه
ّ
�أي اندماجه بها ،ويف املجتبى مبا هي هُ و ّيته!
يخ�ص الدوائر التي يلتقيان فيها� ،أ ّما تلك
هذا فيما
ّ
التي يفرتقان فيهما فقد تتلخّ �ص يف حالة الهزمية التي
حتيق ب�أ ّمة مث ًال ،ذلك �أنّنا � -إذ ذاك � -سنجد ارتباك ًا
وا�ضح ًا يف التعبري ع��ن ال�� ُه��و ّي��ة � -سيقت�صر حديثنا
الر�سمي العربي ،وذلك يف
عليها الحق ًا  -يف اخلطاب
ّ
�أعقاب هزمية حزيران  ،1967ناهيك عن �أنّ تلم�سها
عند النخب الثقافية بدا  -هو الآخر ُ -ملتب�س ًا ،ي�شكو
اال�ضطراب والإبهام!
ي�ضاف �إىل م��ا ت��ق��دّ َم غياب امل�����ش��روع املُ��ع�ّب رّ عن
طموحات الب�شر و�آم��ال��ه��م ،و�سنجد التعبري عن هذا
القطري على ح�ساب اخلطاب
الغياب يف ت�س ّيد اخلطاب
ّ
القومي ،ذلك �أنّه � -أي اخلطاب القطري  -و�أد  -و�إىل �أمد
ّ
غري معلوم  -تطلع ًا  -ي�شكو الإبهام �أ�سا�س ًا � -إىل وحدة
ال�صف ،وا�ضعني يف اعتبارنا حمور التجمعات  -ال�سوق
الأوروب�� ّي��ة املُ�شرتكة � -أو االمرباطوريات  -الواليات
تتح�صل الكيانات
املتحدة الأمريك ّية  -على نحو ال
ّ
القطرية معه على �أوراق تلعب بها!
ثم �أنّ العرب امل�سلمني �إذ �أخرجوا من الأندل�س  -على
ّ
يد ملوك ق�شتالة “ �إيزابيال وفرديناند “ يف احتادهما
 � مّإنا كانوا كمن ي�ستقيل من التاريخ ،ما �سي�شي  -الحق ًااحل�ضاري لأمد طويل!
 بغياب وعي الأناّ
فهل نتذكّر ب�أنّنا �إذ نقف اليوم  -حتى  -بالعامل
��وح��د� ،سنفاج�أ ب���أنّ انق�سامه
الديني مبا هو عامل م ّ
ّ
املذهبي �صيرّ ه عامل ت�شظ وق�سمة واف�ت�راق؟! عليه
ّ
�ستبدو مو�ضوعة  -و�سمناها بالإيغال يف التجريد  -على
درجة كبرية من الأهم ّية� ،إذ يف �ضوء وعي املنطقة لها
قد تتحدّ د خطاها ،ب�شكل ي�ضعها على خارطة العامل،
الذي مل يعد فيه مكان لل�ضعفاء ،ذلك �أنّ ه�ؤالء ال�ضعفاء
غني ،وجنوب فقري
 يف ظلّ انق�سام العامل �إىل �شمال ّخُ
وملف  -قد يكونون عبيد العامل املقبل ،ما يقت�ضي
التنويه ثانية!
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لينا حمدان تت�ألق في
(يوم احتراق الذاكرة)
• ريا�ض طربة
عذوبة يف اللفظ وعمق يف املعنى
لي�س غريبا على �شاعرة اكتوت
ب��ن�يران احل���رب وع��ا���ش��ت تقلباتها
حل��ظ��ة ب��ل��ح��ظ��ة ودم���ع���ة ب��دم��ع��ة
 ،ون��ح��ي��ب��ا ي��ت��ل��و ن��ح��ي��ب��ا �أن ت��ب��د�أ
جمموعتها ال�شعرية اجلديدة بنداء
لوطنها :
وطني  ..ويوجعني ندا�ؤك يف دمي
وتطوف بي  ..ع�صفا � ..سياط النار
�أ�صحو ....فيقهرين لهاثك �صامتا
و�أنام  ..حني �أنام  ..بعد دوار
وهذا النداء ال يحتاج لأداة لأنه من ذلك الوفاء املعهود عند ال�شعراء
حني ي�ستبد بهم الوجع  ،حينها يكاد �صوتهم يختنق وال ي�صل �إىل
حناجرهم  ،هكذا حال �شاعرتنا لينا منري حمدان وهي زميلة جمدة
امتهنت احل��رف والكلمة  ،ونذرتهما لوطنها ،وتكاد تخ�صه مبعظم
�أنا�شيدها وهو احلبيب احلا�ضر واملغيب.
وهي يف (ارتعا�شات) تن�صت �إليه وهو يقول لها :
ما زلت تبت�سمني من �شغف حلبات الندى ...
ما زلت رغم الع�صف  ..واملوت العنيد
تقطرين ال�ضوء ينب�ض نوره  .....ليحز هاتيك املدى .
�أال ترون من خالل هذه الكلمات وغريها جم ووافر يف املجموعة �أنها
ت�ستحق املتابعة والقراءة ؟
ومع �أنها ت�س�أل عما ت�ضيفه بعدما ك�سرت �أ�صابعها ،فقد �أ�ضافت جديدا
وجميال للم�شهد ال�شعري املعا�صر ،وب��ودي لو �أمتكن من الإحاطة به،
وتقدميه كما يليق بال�شعر �أن يقدم  ،وهي التي توهجت مقل امل�سا لتفي�ض
بها  ،وهي �أي�ضا  :اهلل يف عينيك حط رحاله وارتاح يوم �س�ألته غفرانه.
�س�أبدا من (حم�ص القدمية) وه��ي الق�صيدة التي توقفت كثريا
عند من�سوب عذوبة ال�شعر حني يكون من القلب  ،وحني يطغى املكان
بجربوته على ف�ؤاد ال�شاعرة:
حذرا بدا � ..شجو املحبة ي�شتكي باحلد�س �إيقاع اخلطر
حم�ص القدمية  ..والدروب تغريت
كالطري رفرف ي�ستحث الريح  ..من غ�ص�ص ال�سفر
وبعد �أن ت�صف حال الر�صيف و�ضبابه الثمل وكيف يلهث بالرحيل مبا
ي�شبه حزن �أوراق ال�شجرتعلن �أو ت�صرخ :
حم�ص القدمية  ..ترتدي �أح�شاءها .
ولكي تكتمل ال�صورة تتابع عرب التنبيه وحتديد املكان :
وهناك مثل اليا�سمني تفتحت بالنور �أغنية ..
ولكن مل تعد جتد ال�سياج
فراح يتكئ احلنني على �أكف العابرين
ويبلغ النداء مداه حيث ت�صرخ ككل املتعبني :
يا رب  ..حم�ص حدودها قلب  ..ولهفة �أ�ضلع
ومن حم�ص �إىل ( هجرة ال�سنونو) وهنا البد من الوقوف عند هذا
التفا�ؤل الذي �أرادته لينا حمدان  ،واختارت �أ�سئلتها يف كثري من العناية
واالهتمام انطالقا من �أن ال�س�ؤال يحمل يف طياته الكثري مما يت�صل �أو
يكون جوابا ،فبعدما �أكدت �أنهم :
كربوا ورفت يف ف�ضاء الكون تلك الأجنحة
فرحت بهم كتب  ..ونقط دمعها  ...ومير كف العيد ير�سل �أحرفا
خر�سا ،واغنية تقطع وجدها عرب الأثري
نه�ض ال�س�ؤال مدويا :
�أتراه هذا الدرب �آت باخلطا
�أم �أن موج البحريخفق كل يوم  ..بال�شجن ؟
وم��ن حقنا ال�س�ؤال عن حالة احل��ب التي م��رت بها وحملتها �إلينا
الق�صيدة ،وكيف اختلطت ال�ضحكات بالبكاء فعن �أي حب تتحدث :
عندما كنت �صغرية ..
حط فوق الكف طري من بريق
لونه وجد ويف تغريده �شم�س بدت تهدي لعيني الندى
وت�صب يف القلب احلريق
لكن الينبوع �ضيع ماءه �ص  32بعدما عربت مواويل و�صار القلب بعد
العمر حم�شوا بطني مر الزمان فقام ال�س�ؤال :
منذا يلملم من عيون الليل �سهد القلب والناي احلزين .
علي االعرتاف �أنني مل �أطلع على جتربة الزميلة لينا حمدان �سابقا
وهذا تق�صري مني رمبا �أو �أنها مل حتظ بالكثري من الأ�ضواء كغريها .
وهي يف هذه املجموعة �إ�ضافة ملا حملته من تعدد الأ�صوات وامتالك
املو�سيقى والعديد من الوم�ضات قد �أ�ضافت وت�ضيف ع�صارة قلب ولهفة
مبدعة .

قضايا وآراء
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قمة بيروت؟؟

تداعت الأنظمة العربية لعقد قمتها االقت�صادية يف بريوت يف الع�شرين من
ال�شهر اجل��اري ،وذهب املحللون من �صحفيني وغريهم ،بالإنباء عمن �سيح�ضر
هذه القمة ،وما ت�شكله من �أهمية بالن�سبة �إىل البلدان العربية ،وال �سيما يف
هذه الظروف التي انح�سر فيها ما ي�سمى "بالربيع العربي" وت�أرجحت التوقعات
يف �أن ح�ضور الر�ؤ�ساء وامللوك والأمراء العرب لن يكون �أقل من الن�صف� ،إ ّال �أنه
وبعد زيارة املبعوث الأمريكي �إىل بريوت ،وتوجيهه الر�سائل بكل االجتاهات،
الأم��ر ال��ذي �أ�سفر عن ّ
تبخر احل�ضور ،وتدنيه �إىل امل�ستوى الثاين والثالث للوفود
امل�شاركة ،وما يلفت االنتباه �أنه� ،صاحب الدعوة لعقد هذه القمة ،ت�صريحات كثرية
حول عودة �سورية العروبة �إىل اجلامعة؟ و�إىل العمل العربي امل�شرتك؟ وبد�أت هذه
الت�صريحات باحلديث عن دور �سورية و�أهميتها ،وما ت�شكله بالن�سبة �إىل اجلامعة
العربية؟ وتوهم بع�ضهم وك�أنّ �سورية �ستتلقف هذه الدعوات وتتعجل العودة �إىل
هذه اجلامعة ،التي وبكل �أ�سف ال ت�سمن وال تغني من جوع؟
ال �شك �أن عودة بع�ضهم �إىل ر�شده� ،إن كان �صادق ًا يف هذه العودة ّ
تب�شر ب�شيء
من اخلري ،ويف �أن بع�ض هذه الأنظمة ،التي �أدمنت على حماربة هذا القطر العربي،
الذي ي�شكل القلب من �أمته العربية ،قد �أيقنت وبعد االنت�صارات الهامة التي حققها
اجلي�ش العربي ال�سوري ،يف دحر الإره��اب والق�ضاء عليه ،والتفاف ال�شعب العربي
ال�سوري حول جي�شه وقيادته ال�سيا�سية ،فكل ذلك ،قطع الأمل فيما كان يخطط له
ه�ؤالء ،وقرروا العودة عما جنته �أيديهم ،والتكفري عن �أخطائهم ،ولكننا نقول وبكل
�أ�سف ،ما هو موقف ه�ؤالء القادة كما ي�سمون �أنف�سهم؟ من العدو الرئي�س لهذه الأمة
العربية ،الكيان ال�صهيوين ،وهم يعقدون قمتهم يف بريوت ،وال�صواريخ من طائرات
�إف  16متر فوق ر�ؤو�سهم ،لت�ضرب �سورية وجنوب عا�صمتها ،دم�شق عا�صمة الأمويني،
هذه العا�صمة التي ت�شكلت فيها العروبة ،ومنها انطلقت جيو�ش الفتح العربي لت�صل
�أقا�صي الدنيا ،ويكرر الكيان ال�صهيوين عدوانه الغا�شم وعلى غري هدف يف �سورية
احلبيبة ،وك�أنه يوجه �أكرث من ر�سالة لي�س للقمة فح�سب ،بل وللعرب كافة ،ها هي
القمة منعقدة ،ونحن ن�ضرب ونق�صف �أنّى �شئنا غري �آبهني بكل قممكم الهزيلة؟ ولكن
الر ّد مل ي� ِأت من القمة البريوتية ،و�إمنا �أتى من الدفاعات اجلوية العربية ال�سورية،
�أتى رد ًا عملي ًا من بوا�سل جي�شنا العقائدي ،اجلي�ش العربي ال�سوري ،ولي�سقط معظم
�صواريخه ،ويحول دون حتقيق �أهدافها الإجرامية ،ويف الوقت نف�سه ر ّد يثلج �صدور
�أبناء الوطن ال�صغري والكبري ،فكما هو ر ّد على العدو ،فهو ر�سالة �إىل القمة و�إىل بقية
الأنظمة العربية .وها هو هذا العدو الإحاليل الإجرامي ،يقتل الأطفال وال�شيوخ
ويعربد ويدمر يف الأر�ض املحتلة ،ويف اليوم نف�سه ،الذي تنعقد فيه القمة ،وكما يف
كل يوم ،ن�شاهد مناظر جنود االحتالل وهم يقتادون الأطفال يف فل�سطني املحتلة� ،أمام
�أمهاتهم و�آبائهم غري �آبهني بتو�سالتهم ،ومبحاوالت منعهم من اعتقال �أبنائهم؟ ف�أين
الزعماء العرب من كل ما يجري يف �أر�ضنا العربية على مر�أى وم�سمع العامل �أجمع ،ولذا
ف�سورية مل تطلب ولن تطلب العودة �إىل هذه اجلامعة� ،إال �إذا عدّ لت هذه اجلامعة يف
�سلوكها ،وعادت هي �إىل احل�ضن العربي ،الذي متثله �سورية العربية بالقول والفعل،
وعدلت عما ُيتحدث عنه من �أحالف جديدة" ،كالناتو العربي" وغريه ،ويتوقفون عن
تن�سيقهم مع هذا الكيان الغا�صب ،وبحجج واهية ما �أنزل اهلل بها من �سلطان وهي
مواجهة اخلطر الإيراين؟ ون�سي ه�ؤالء خطر الكيان ال�صهيوين ،الذي كرمى عينيه،
ح�صل ما ح�صل يف الأقطار العربية يف تون�س وم�صر وليبيا و�سورية واليمن واليوم يف
ّ
املق�سم ،و�إخ�ضاع
ال�سودان وبعدها يف هذا البلد العربي �أو ذاك،
ويخططون لتق�سيم ّ
كل قطر عربي ل�سايك�س بيكو جديدة ،ف�إننا نقول والغ�صة متلأ حلقنا� ،إنه لعار وما
بعده عار ،ما تتعر�ض لها �أمتنا العربية ،والعدو ال�صهيوين ي�سرح وميرح ،ويقتل ويدمر
ويفعل ما ي�شاء ،وال يرف له جفن ،نتيجة مواقف هذه الأنظمة املتهاوية واملتخاذلة،
ويذكرون يف القمة �أنهم يعملون لإعادة النازحني ال�سوريني �إىل ديارهم ،وفاتهم �أنهم
هم وب�أموالهم ،وبالإرهابيني الذين �أر�سلوهم وبت�سهيل من �صديقهم القدمي اجلديد،
ال�سلطان العثماين اجلديد �أردوغ���ان� ،أخ��رج��وا الالجئني من دي��اره��م و�شردوهم،
وهدموا بيوتهم ،وارتكبوا بحقهم اجلرائم الب�شعة ،واملوبقات الآثمة ،وكما يقول
املثل« :يقتل القتيل وي�سري يف جنازته» ومع ذلك فليعقدوا قممهم االقت�صادية وغري
االقت�صادية ،ف�إن نهج قطرنا العربي ال�سوري وبالتعاون مع حلفائه ،الذين وقفوا �إىل
جانبه� ،سواء يف رو�سيا االحتادية �أو يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،واملتطوعني
من �شرفاء �أمتنا العربية ،امل�ؤمنني بنهج املقاومة ومواجهة �أعداء الأمة العربية يف
الداخل واخلارج ،هم الذين يعبرّ ون عن الطريق ال�صحيح والقومي ،وهو الطريق الذي
يلتف حوله كل املنا�ضلني العرب ،وعلى امتداد �ساحة الوطن الكبري ،و�سيكون الن�صر
حليفهم طال الزمن �أم ق�صر!

نقطة على حرف

• مالك �صقور

فتاوى
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كنت قد عر�ضت يف الزوايا ال�سابقة ر�أي كل من الأ�ستاذ غويدي امل�ست�شرق الإيطايل وع�ضو
جمل�س ال�شيوخ ،ور�أي الأ�ستاذ رت�شرد كوتهيل امل�ست�شرق الأمريكي ،ور�أي الأب المن�س والأ�ستاذ
وليم ورل يف اال�ستفتاء الذي قامت به �إدارة جملة «الهالل» عام  1923عن م�ستقبل اللغة
العربية ،واليوم �أعر�ض ر�أي خليل مطران� :أديب القطرين ال�سوري وامل�صري .ور�أي حممد كرد
علي �صاحب املقتب�س ،ورئي�س املجمع العلمي العربي بدم�شق.
يقول الأديب خليل مطران�« :أرجو مبا تبذله م�صر وال�شام من املجهودات العظيمة يف �سبيل
�إحياء اللغة العربية �أن يكون م�ستقبلها زاهي ًا زاهر ًا».
ففي ر�أيه �أن معظم هذه املجهودات قد اجته الوجهة التي دعت �إليها �ضرورات احلياة �أو ق�ضى
بها طلب البقاء .وعامل هذا االحتاد �إمنا هو ت�أثري التمدين الأوروبي والروح الغربية لتغلبهما
على �أخالقنا وعاداتنا وعي�شاتنا باختالف �ضروبها ومن ثم على �أحوالنا الأدبية و�أ�ساليبنا
البيانية بحيث �أنك لو طالعت الآن مقاالت ال�صحف وف�صول املجاالت والأ�سفار لوجدتها �شبيهة
باملع ّربة و�إن كانت من�ش�أة �إن�شاء.
وي�ستطرد خليل مطران قائ ًال:
وذلك ال لعجمة تعتور ف�صاحتها بال�ضرورة وال لهجنة يف تراكبيها تنجم عن اختالط ال�سليقة
بل لأننا بفعل التقومي الذي قومت عليه نفو�سنا والتن�شئة التي ن�ش�أت عليها ملكاتنا �أ�صبحنا
ن�ستغني عن كثري من الف�صول التي كانت ت�ضفو عن مقت�ضيات املقام يف الفواحت واخلوامت من كل
كالم ،ثم لأننا �أ�صبحنا ن ّعد للقول مو�ضوعه ونرتب �أجزاءه ونتخري له من املعاين والألفاظ كل
ما يت�ساوق معه ونقطع اجلمل لإراحة القارئ مع بقاء االرتباط ال�ضمني والت�سلل الذهني.
ويتابع خليل مطران يف �إي�ضاح ر�أيه فيقول :ثم لأننا بت�صورنا الأ�شياء التي تقع حتت �أب�صارنا
على النحو الذي انتهت �إليه �صورها على يد االخرتاعات واالبتداعات واملحررات واملحربات
الإفرجنية اجلديدة �أ�صبحنا ندونها على النحو املنطبق عليها والذي هو �أذن خمتلف عما كانت
عليه �أمثالها من قبل كاختالفها هي عن تلك الأمثال.
�ألي�ست امل�صابيح واملرائي بل البيوت والقرى بل كل ما ن�ستعمله من �أداة ونطالعه من �صحيفة
غري ما كان عند العرب ب�شكله ونظامه على كونه �إياه بالغر�ض املق�صود منه واحلاجة التي خلق
لق�ضائها.
�أما عن م�صر و�سورية بهذا ال�صدد فيقول:
تتم�شى الآن م�صر يف مقدمة الأمم العربية الأخرى من حيث العناية تتعلم اللغة العربية
وتعليمها يف املدار�س الأولية والعالية .وقد �أ�صبحت �سورية تليها بعد �أن كانت �سابقة لها يف هذا
املجال ،و�أعتقد �أن �سائر الأقطار العربية �ست�سري على �آثار هاتني الأمتني اللتني هما منارتاها.
وفيما يخ�ص اللهجات العامية يقول:
اللغات العامية �أو اللغى �ستبقى ما بقي اختالف الزمان واملكان ..وما دامت ال تتوحد الدولة
العربية فلن تتوحد اللغة العربية جمتمعة كلها يف الف�صحى �أو يف املبتذلة .ولكن هذا االختالف
عينه هو الذي كان و�سيكون �أكرب �سبب للعناية باللغة الف�صحى وتعميمها بني طبقات املتعلمني.
و�أما عن �إحياء اللغة فيقول:
�أما خري الو�سائل لإحياء اللغة فتعدد املدار�س التي تعنى بها ورعاية احلكومات� ،أو جماعات
ذو حول وطول من �أهل اجلاه والف�ضل لتلك املدار�س ،ووجود معجم �صحيح وم�ضبوط بال�شكل
الكامل جامع للأ�صيل واملولد واحلديث بعالئم معينة ،يقره عقد نظيم من العلماء الأعالم
املجمع على كفاءتهم وتربيزهم يف الأقاليم العربية .و�س�أكتب يف هذا املعنى بحث ًا وافي ًا ببيانه
وتبيينه لعظم فائدته وعميم عائدته ،هذا ر�أي بنهاية الإيجاز كما �أردمت وحياكم اهلل.
�أما ر�أي حممد كرد علي ،فكان مقت�ضب ًا ق�صري ًا ،يقول:
�إن ا�ستفتاءكم يف م�ستقبل اللغة العربية مهم للغاية و�أظن التطور ال�سيا�سي الأخري يريدها
ا�ستحكام ًا وانت�شار ًا .ف�إن الرتكية كادت تق�ضي عليها يف دم�شق وبغداد بل يف مكة واملدينة.
وها هي الآن تن�شط من عقالها والنفو�س ترغب يف حت�صيلها ،واملتعلمون يفاخرون ب�إتقانها
و�ستدر�س بها جميع العلوم العاملية فتح�سن درا�ستها وتزيد مرونة لقبول الأو�ضاع اجلديدة
لأنها مل تتعا�ص على ذلك وهي يف �إبان بعثتها فكيف بهما يف هذا القرن وهي ترى العلوم تزيد
والألفاظ وامل�سميات تكرث.
ويف ر�أيه:
قد ال مي�ضي قرن �أو قرنان حتى تتوحد اللهجات العامية لأن الف�صحى �آخذة بالتغلب عليها
على كل حال ودليلنا على ذلك م�صر وبع�ض مدن �سورية التي كان فيها مدار�س وجرائد كثرية.
وخري و�سيلة لإحيائها ن�شر جيمع ما خلفه علماء العرب و�أدبا�ؤهم من القرن الثاين �إىل
القرن التا�سع والعا�شر للهجرة وتعليمه جميع العلوم يف املدار�س ،وبث الكتب النافعة بني جميع
طبقات الأمة يف املدن والقرى واحلوا�ضر والبوادي وعناية �أهل كل �أفق برتتيب ف�صحاء منهم
ينوعون �أ�ساليب التعليم للأمة يف كتب ور�سائل وحما�ضرات وخطب ومتثيل وغري ذلك.
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عملية من �أربع خطوات
لتحقيق الثروة

•هيالري هوفاور

ت :د .م�صطفى العبد اهلل الكفري

وجد �أحد املتقاعدين الذين �س�ألوا 100
مليونري حول �أموالهم� ،أن هناك عملية من
�أرب��ع خطوات لتحقيق ال�ثروة .اخلطوات
ال���ث�ل�اث الأوىل ل��ب��ن��اء ال��ث��روة تتميز
بالب�ساطة .لقد �أم�ضى جون ،الذي يدير
مدونة التمويل ال�شخ�صي ،ESI Money
ال�����س��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة يف �إج���راء
مقابالت م��ع �أ�صحاب امل�لاي�ين .ووج��د �أن بناء
الرثوة ينطوي على عملية من �أربع خطوات:
منو الدخل،
والتحكم يف الإنفاق،
واال�ستثمار يف �صناديق امل�ؤ�شرات،
و�إي��ج��اد م�صادر ا�ستثمارية �إ�ضافية  -وهي
العقارات.
اخل��ط��وات الأوىل ال��ث�لاث ي��ب��دو �أن��ه��ا تتميز
بالب�ساطة ،يف حني �أن اال�ستثمار يف العقارات
يتميز باملزيد من التعقيد  -ولكن املزايا املالية
ت�ستحق اجلهد ،وفق ًا للم�ستثمرين العقاريني.
يف نهاية املطاف ،يكون بناء الرثوة �أمر ًا ب�سيط
ن�سب ًيا :ك�سب املال اجليد وحفظ املال وا�ستثمار
املال.
العديد من �أ�صحاب املليارات اتبعوا اخلطوة
الرابعة التي تعتمد اال�ستثمار يف العقارات.
“اال�ستثمار يف العقارات يبدو وك���أن��ه نتائجه
م�ضمونة و طبيعية ،ت�ستثمر يف ال��ع��ق��ار مرة
واحدة ثم ت�سرتد ر�أ�س املال بعدها حت�صل على
الفائ�ض النقدي”.
و�أ�س�س ج��ون ال��ذي تقاعد مبكر ًا يف �سن 52
ب�ث�روة  $ 3000000ث�لاث��ة م�لاي�ين دوالر
مدونته التمويل ال�شخ�صي التي انت�شرت عن
طريق ال�بري��د .وق�ضى ج��ون ال�سنوات القليلة
املا�ضية يف �إج��راء مقابالت مع  100مليونري.
نالحظ هنا� ،إنه يك�سر مراحل العملية املكونة
من �أربع خطوات لأن العديد من �أ�صحاب املاليني
الذين حتدث معهم مل ي�ستخدموها يف احل�صول
على الرثوة:
يبد�أ ال�شخ�ص و�/أو الزوجان بوظيفة عادية،
ثم يعمل/يعمالن على زي��ادة الدخل والتقدم،
مما يولد دخ ًال �إ�ضافي ًا متزايد ًا.
�أث���ن���اء ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك ي��ظ��ل �إن��ف��اق��ه��م حتت
ال�����س��ي��ط��رة ،مم��ا يخلق ف��ج��وة م��ال��ي��ة �آخ���ذة يف
االت�����س��اع ب�ين م��ا يح�صلون عليه م��ن دخ��ل وما
ينفقونه.
ثم ي�ستثمرون يف �صناديق اال�ستثمار لإ�ضافة
املزيد من النمو �إىل مواردهم املالية.
مع ا�ستمرار هذه ال��دورة وتغذيتها بنف�سها،
ف���إن��ه��ا تبحث ع��ن م�����ص��ادر �إ���ض��اف��ي��ة لال�ستثمار
ويبدو �أن العقارات منا�سبة ب�شكل طبيعي لهذا
النقد الإ�ضايف.
تت�ضمن اخل���ط���وات ال��ث�لاث الأوىل م��ب��ادئ
جمربة وحقيقية لت�صبح مليونريا.
�إن معظم �أ�صحاب املاليني يتجهون نحو هدف
حم��دد ويعملون بجد  -فهم يلتزمون ب��زي��ادة
مهاراتهم لبناء الرثوة يف خطة طويلة الأجل،
بح�سب الكاتب كري�س هوجان ،الذي در�س حالة
� 10آالف مليونري .وهذا ي�ؤدي �إىل احل�صول على
الدخل الوظيفي القوي الذي تكلم عنه جون.
لديهم �أي�ض ًا ما يكفي من املثابرة لتجنب “زحف

املزايا املالية لال�ستثمار يف العقارات
وفرية ،من حيث التدفق النقدي الإيجابي،
والتقدير من حيث قيمة العقار ،والرافعة
املالية ،واملزايا ال�ضريبية .لكن املكاف�أة ال
ت�أتي من دون جهد لبناء الرثوة.

�إن معظم �أ�صحاب املاليني يتجهون
نحو هدف حمدد ويعملون بجد  -فهم
يلتزمون بزيادة مهاراتهم لبناء
الرثوة يف خطة طويلة الأجل.
منط احلياة”  -امليل �إىل �إنفاق املزيد كلما ك�سب
واحد �أكرث .من خالل �إنفاق �أقل من الدخل الذي
يح�صلون عليه ،ف�أ�صحاب املاليني ق��ادرون على
االلتزام بتوفري الإيرادات املكت�سبة ب�شكل جيد،
والتي هي قلب بناء �أي ثروة.
“املليونري املجاور” وليام  .Dدانكو ،وامل�ؤلف
امل�����ش��ارك لكتاب رائ���ج ،م���ؤخ��را يف  Q & Aمع
�صحيفة وا�شنطن بو�ست ،قال� :أنه يجب �إن�شاء
منط حياة بحيث تكون ن�سبة امل�صاريف التي
ت�ؤمن لك احتياجاتك يجب �أن ال تزيد عن 80٪
من دخلك وهذا يعني ادخار ال  20٪املتبقية من
الدخل.
بعد ذلك يخ�ص�ص جزء من هذه املدخرات (
ن�سبة الـ  ) 20٪لال�ستثمار يف الأدوات املف�ضلة
ل���دى �أ���ص��ح��اب امل�لاي�ين��� :ص��ن��ادي��ق اال�ستثمار
منخف�ضة التكلفة ،والتي يتم الرتويج لها من قبل
خ�براء مثل امل�ستثمر الأ�سطوري واري��ن بافيت
لأدنى م�ستوى من املخاطر و�أقل التكاليف .ومن
ثم ميكن لأ�صحاب املاليني �أن يبد�أوا يف جتاوز
الب�ساطة والبحث عن فر�ص ا�ستثمارية �إ�ضافية
مثل اال�ستثمار يف العقارات .يقوم امل�ستثمرون
املتمر�سون ببناء الرثوة من خالل اال�ستثمار يف
العقارات.
كتب جون �صاحب مدونة التمويل ال�شخ�صي
“�إنها نتيجة مثرية لالهتمام حيث �أن العقارات
غري معروفة لتنا�سب معايري اال�ستثمار الأخرى
التي يف�ضلها املليونريات (ب�سيطة و�سهلة ،الخ)
ولكن هناك بالت�أكيد �شيء يتعلق بها يجذبهم”.
فقط ا���س���أل دان��ا ب��ول ،وه��ي �سم�سار عقارات
وم�ستثمر عقاري مقرها يف ما�سات�شو�ست�س .بعد
�أن �أ�صبحت املالك يف �أوائل الع�شرينات من عمرها
عندما ا�شرتت �شقة وقامت بت�أجريها للح�صول
على دخل �إ�ضايف ،هي متلك الآن �أك�ثر من اثني
ع�شر عقار ًا م�ؤجر ًا  -وتعتقد �أن العقارات هي
واح��دة من �أف�ضل الطرق لبناء ال�ثروة .تقول
دانا بول:
“ما �أحبه يف العقارات هو �أن��ه ميكنك بناء
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ك اخلا�صة” ،ك��ت��ب��ت يف �إح���دى
املن�شورات لـ “ .Business Insiderلقد كان
لدينا اخلبز والزبدة وكتا عبارة عن جمموعة
�صغرية م��ن ال��ع��ائ�لات امل��ت��ع��ددة �أق��م��ن��ا ع��ق��ارات
حتتوي على وحدتني �أو �أربع وحدات لكل مبنى.
وهذه ا�سرتاتيجية رائعة على م�ستوى املبتدئني،
خا�صة لأولئك الذين يتطلعون للعي�ش يف �شقة
واح��دة بينما ي�ؤجرون الباقي لتعوي�ض الرهن
العقاري”.
املزايا املالية لال�ستثمار يف العقارات وفرية،
وف��ق��ا ل  :Bullال��ت��دف��ق ال��ن��ق��دي الإي��ج��اب��ي،
وال��ت��ق��دي��ر م��ن ح��ي��ث قيمة ال��ع��ق��ار ،وال��راف��ع��ة
امل��ال��ي��ة ،وامل��زاي��ا ال�ضريبية .لكن امل��ك��اف���أة ال
ت�أتي من دون جهد لبناء الرثوة ،فاال�ستثمار يف
العقارات يتطلب ال�صرب والعمل اجلاد.

قضايا و آراء

�أمريكا ت�سرق..
و�إعالمها ي�ضلل
•د .يو�سف جاد احلق
ع َّودنا الرئي�س الأمريكي (دونالد ترامب) ،منذ و�صوله �إىل (البيت الأ�سود) على ترديد
�أقوال وت�صريحات ين�سب فيها �إىل نف�سه �أفعا ًال يفاخر بها مل يقم بها �أبد ًا .كان �آخرها ـ من
هذا القبيل ـ زعمه ب�أنه هو من (هزم الإره��اب يف �سورية) ،و�أنه لذلك قرر �سحب قواته من
حيث تواجدها يف �شمال �شرق �سورية !..وقوله يف تغريدة �أخرى (�إنه الوحيد الذي يحق له
�أن يقول ب�أنه هزم الإرهابيني هناك)!..
•••
الغريب �أن الرجل ال يويل اهتمام ًا ملا ميكن �أن ترتكه مزاعمه و�شطحاته وتغريداته الع�شوائية
من �أثر معيب وخمجل لدى امل�شاهدين وال�سامعني يف بالده ،ويف �شتى �أرجاء الأر�ض.
الرئي�س ترامب يعرف �أننا نعرف وهو نف�سه يعرف �أن العامل كله يعرف �أن��ه ال يقول �إال كذب ًا
�صراح ًا ،غري �أنه ال ي�أبه لذلك ،بل هو ميعن يف اال�ستزادة منه ل�سببني:
�أولهما اعتماده على و�سائل امليديا ،ال�ضالعة والتابعة وامل�أجورة يف بالده كما يف معظم �أرجاء
العامل ،ويف مقدمتهم جميع ًا (�إ�سرائيل).
ثانيهما� :أن الرجل يعتمد مقولة (غوبلز) وزير الدعاية والإعالم يف �أملانيا الهتلرية �إبان احلرب
العاملية الثانية الذي كان �شعاره (اكذب ثم اكذب ثم اكذب ويف النهاية �سوف ي�صدق النا�س).
ببجاحة منقطعة النظري ين�سب الرئي�س الأمريكي ـ دومنا خجل �أو مراعاة لعقول الآخرين ـ ما مل
ي�صنعه هو ،وال جنوده يف �سورية الذين ال يربو عددهم على الألفني ،ال غري .وه�ؤالء مل ي�سمع �أحد
ب�أنهم خا�ضوا معركة واحدة مع (الإرهابيني) كما �إن �أحد ًا يف العامل كله ،مل ي�سمع �أو يعلم بان هذه
الوحدة الأمريكية خ�سرت جندي ًا واحد ًا يف معارك رئي�سها الدون كي�شوتية!..
•••
• ترى ماذا عن ال�سنوات الثمانية التي حارب اجلي�ش ال�سوري فيها الإرهابيني مبختلف م�سمياتهم،
ومن وراءهم من الداعمني واملمولني واملت�آمرين على الأر�ض ال�سورية..؟
• وم��اذا عن الآالف امل�ؤلفة من ال�شهداء من مدنيني وع�سكريني �سقوا تربتها الغالية بدمائهم
الطاهرة ،ذود ًا عن الوطن والدولة والعروبة وفل�سطني..؟
• وم��اذا عن الدمار ال��ذي طال معظم امل��دن والقرى والنجوع يف كل مكان من �سورية على �أبدى
�أعدائها..؟
• �أين كانت �أمريكا (ترامب) وجنودها �إبان ذلك الروع كله..؟
كانت �أمريكا تر�سل طائرتها زاعمة ب�أنها تقوم ب�إلقاء حممها على (الإرهابيني) ،يف الوقت الذي
كانت تلقيها بالفعل على القوات ال�سورية واحلليفة الذاهبة �إىل قتال الإرهابيني .وال ين�سى العامل
كله �أن الطلعات التي كانت تعلن �أمريكا عن عددها ـ لكي تتقا�ضى املبالغ الطائلة عنها من حلف �أعداء
�سورية يف اخلليج ـ كانت هذه الطائرات تلقي على ع�صاباتهم وجموعهم �صناديق الذخائر واملدافع
والدواء والغذاء ..و�سائر ما يلزم �أولئك ملوا�صلة املهمات الإجرامية التي كلفوا القيام بها.
كان دعم �أولئك هو عمل �أمريكا ولي�س قتالهم ،فهم من �صنيع �أمريكا ،هي التي جمعتهم من �أكرث
من ثمانني دولة وجندتهم ومولتهم وقذفت بهم ـ عن طريق تركيا وغريها ـ �إىل الأر���ض ال�سورية
الطاهرة ،الأم��ر ال��ذي �صرحت واعرتفت به (هيالري كلينتون) مناف�سة ترامب على الرئا�سة يف
االنتخابات الأخرية عام  2016وقد عيرَّ ها هو نف�سه بذلك يف ح َّمى تلك االنتخابات التي جاءت به
�إىل البيت الأبي�ض.
ما من �أحد يف العامل كله ـ يجهل �أن هذا الذي جرى يف �سورية وعليها على مدى ثماين �سنوات حتى
الآن ،كان �صنيع الواليات املتحدة نف�سها ،ومعها حلفها ال�شيطاين من �صهاينة و�أعراب غري جمهولني،
و�إن هم حاولوا الت�سرت والتخفي والكذب واالفرتاء..
•••
الآن وبعد �أن خابت �آمالهم جميع ًا يف الو�صول �إىل ما كانت ت�ستهدف خمططاتهم بف�ضل ال�صمود
ال�سوري ،قيادة و�شعب ًا وجي�ش ًا ومعها حلفا�ؤها ال�شرفاء ،يظهر على امللأ ال�سيد ترامب لي�سرق هذا
االنت�صار ،وين�سبه �إىل نف�سه على نحو �أ�ضحك العامل كله لإعالنه ب���أن (جنوده �أحلقوا الهزمية
باملت�شددين)!..
وكان للإعالم امل�ضلل املنافق دور يف ترويج هذه الأكاذيب ،متام ًا كما كان عليه �إب��ان زمن حرب
ال�سنوات الثماين املن�صرمة.
ً
رياء ونفاق ًا وت�ضلي ًال للر�أي العام يف
والقيم،
أخالق
ل
ا
عن
التحدث
ا
أحيان
يحلو لدونالد ترامب �
ً
داخل بالده وخارجها .فهل لنا �أن ن�س�أل ح�ضرته:
هل �سرقة انت�صارات الآخرين هي على �شيء من اخللق �أيها ال�سيد الرئي�س.
قيل منذ قدمي الزمان:
(�إن �شر البلية ما ي�ضحك)
لقد �أ�ضحكتنا حق ًا ،و�أ�ضحكت العامل كله يا �سيد ترامب ..وال يدري �أحد ما �إذا كان من دفع بك
�إىل هذا احل�ضي�ض املتدين من ال�سلوك واالدعاء مع ًا هم رفاقك و�أعوانك وم�ست�شاروك �أمثال بولتون
وماتي�س وبن�س وبومبيو وبال�شري� ..أم كان نتنياهو و�شركاه وحاخاماته عند حائط الرباق ،ثم بع�ض
الأعراب يف ال�شرق البعيد..؟
على �أية حال� :ستبدي لك الأيام ما كنت جاه ًال
وت�أتيك باحلقائق املروعة ،القادمات من الأيام واملتغريات.

زوايا
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جناحا ال�شاعر �سميح القا�سم

• نـذير جعفـر

ال ،مل يكن خيار ًا عادال :الهوية «الإ�سرائيلية» الق�سرية �أو التهجري! بني هذين احلدّ ين
املرة التي
وجد �سميح القا�سم نف�سه يت�أرجح و�أبناء جيله على حبال النار ووقع الهزمية ّ
منيت بها اجليو�ش العربية يف ( )1948و ( ،)1967ومل يرتدد يف ح�سم قراره بالبقاء
والت�ش ّبث باجلذور التي مت��دّ ه بن�سغ احلياة والإب��داع ،راف�ضا اقتفاء �أث��ر �صديق عمره
حممود دروي�ش الذي �آثر الرحيل ،وكان رحيله �صدمة م�ؤملة هزّ ت �أعماقه بقوة وخ ّلفت
فراغ ًا كبري ًا بغيابه ،لأن ما يربط بينهما كان �أقوى من ال�شعر واحلب والن�سيان!
وبني �شروط احلياة القا�سية التي فر�ضها االحتالل والتوق �إىل احلر ّية بد�أت املواجهة
�شعر ًا ون�ضا ًال �سيا�سي ًا و�سجن ًا والتحام ًا باملقاومة وانتفا�ضات جماهريها املتتالية ،وت�ضامنا
التحرر الوطني يف العامل ما جعل منه رمز ًا وطن ّيا وقومي ًا و�إن�ساني ًا ،وجعل من ق�صائده
مع قوى
ّ
�أقانيم �صمود ترتدد على ال�شفاه يف املدار�س وال�ساحات وميادين القتال ،و ُتغنّى يف كل مكان.
وبقدر ما يغري حتول ال�شاعر �إىل رمز ف�إنه يق�صي خ�صو�صيته الإن�سانية وعامله الداخلي
وتفا�صيل حياته اليومية الرث ّية .ومن هنا مت تنميط �سميح القا�سم وفق تر�سيمة �أحادية،
تختزل وجوده الإن�ساين ،و�صراعاته ،وتناق�ضاته ،وقوته ،و�ضعفه ،ونزواته ،ومواقفه املتباينة
�إىل جمرد �ألقاب عدة ،ب��دء ًا من �شاعر املقاومة ،و�شاعر العروبة ،و�شاعر احلداثة ،و�شاعر
الأر���ض املحتلة ،و�شاعر االنتفا�ضة ،و�صوال �إىل قيثارة فل�سطني ،ومتنبي فل�سطني ،وال�شاعر
القدي�س ،و�س ّيد الأبجدية!
تلك الألقاب حجبت �صورة ال�شاعر احلقيقية بو�صفه �إن�سانا يحب ويكره ويرتدد ويخطئ
 ،وبو�صفه �شاعر ًا له ما له يف التقاط جوهر ق�ضية �شعبه وااللت�صاق بها والتعبري عنها ،وعليه
ما عليه من تفاوت م�ستوى ق�صائده النائ�سة بني اخلطابية املبا�شرة التي ُتر�ضي املزاج العام
وح�شود التلقي الإيديولوجي ،وتتكئ يف جناحها عليهما من جهة ،وغري املبا�شرة التي تت�ألق يف
التجريب الفنّي على م�ستوى ال�صورة املبتكرة ،والفكرة العميقة ،والبعد الأ�سطوري والرتاثي،
والإيقاع املو�سيقي املتنوع ،والغنائية ال�ساحرة من جهة ثانية ،والتي مل تنل حقها من االنت�شار
والدرا�سة!
اجتمعت يف جتربة القا�سم �أجيال من ال�شعر العربي عرب ع�صوره املتعدّ دة ،فرتى فيه حماكاة
لعمود ال�شعر يف جتاربه الأوىل ،وخروجا عنه يف ق�صائد التفعيلة ،وجت��اوز ًا له يف التجارب
الالحقة التي متزج بني الغنائية والنرث كما يف «كوالج»� ،أو التي توظف املنجز البالغي الرتاثي
يف �سياق جديد كما يف «كتاب الإدراك».
َ
يتخل فن ّي ًا عن جماليات الغنائية ،والإيقاع
لكنه يف كل ذلك ،وطوال رحلته ال�شعرية ،مل
مما �س ّهل و�صول ن�صو�صه �إىل �شرائح
املو�سيقي ،وتوظيف تقنيات التكرار ،والطباق ،واملقابلةّ ،
اجتماعية وا�سعة ،و�ساعد على حفظها وتلحينها و�أدائها ،وهو ما مل يحظ به �سوى عدد قليل
من ال�شعراء العرب املعا�صرين ،يف طليعتهم حممود دروي�ش ونزار ق ّباين.
َ
يتخل على م�ستوى امل�ضامني واملو�ضوعات والأفكار عن الق�ضية املركزية واملحورية
كما مل
يف �شعره املتمثلة يف املواجهة بني �أ�صحاب الأر�ض واحلق يف فل�سطني والعدو ال�صهيوين الغا�صب.
وعرب مو�شور هذه الق�ضية تتحدّ د ر�ؤية ال�شاعر ومواقفه ال�سيا�سية عرب �آرائه وق�صائده التي
تبدو مفارقة �إىل حدٍّ ما النتمائه التنظيمي والإيديولوجي للحزب ال�شيوعي «الإ�سرائيلي»
والأح��زاب ال�شيوعية العربية ،قبل �أن يغادر موقعه التنظيمي فيها .فتبدو دعوته للوحدة
العربية و�إمي��ان��ه بها قد�سا من الأق��دا���س� ،ش�أنها �ش�أن عروبته وحر�صه على ا�سرتجاع كل
يف�سر ت�أييده وانحيازه ومتجيده جلمال عبد النا�صر
�شرب مغت�صب حيثما كان .ولعل هذا ما ّ
بو�صفه قائدا قوميا عروبي ًا ،وثناءه لأحمد بن بلة ،وتثمينه لقدرات اجلي�ش العربي ال�سوري
يف جلم «�إ�سرائيل» وحتطيم �أ�سطورة جي�شها الذي ال يقهر! وتعزّ زت هذه القناعة لديه على
�أثر الزيارتني اللتني قام بهما �إىل �سورية يف العام ( )1997و( )2003حيث قابل يف �أوالهما
الرئي�س الأ�سد ،وحظي فيهما با�ستقبال �شعبي ور�سمي حا�شد.
وال يخفي ال�شاعر يف كثري من �آرائه املبثوثة يف زواياه ال�صحافية ومقاالته خطر الطائفية
امل�ستفحل يف ظل تراجع املدّ القومي العربي وحركات الي�سار داعيا يف �إحدى تلك املقاالت �إىل
ت�صنيع كمامات خا�صة ملواجهة �سمومها القاتلة.
من ال�صعب تتبع ودرا�سة نتاج �شاعر مثل �سميح القا�سم يف هذا املقام له ما يربو على ()65
كتاب ًا ما بني ديوان �شعري ورواية وم�سرحية ومقالة ،و�إن ّ
مت التلميح �إىل �أبرز الثيمات الفن ّية
واملو�ضوعاتية يف �شعره  ،ف�إنه يجدر بقارئ هذه التجربة �أن ي�شري �إىل مغامرته الروائية
املتمثلة يف ثالث روايات �أو حكايات كما ارت�أى �أن يجنّ�سها بنف�سه ،وهي« :ال�صورة الأخرية يف
الألبوم» ،و«�إىل اجلحيم �إيها الليلك» ،و«ملعقة �سم �صغرية ثالث مرات يوميا» .ورمبا كانت رواية
«ال�صورة الأخرية يف الألبوم» �أبرز متثيل للثيمة املو�ضوعاتية الرئي�سة التي تن�ضوي حتتها هذه
الروايات الثالث ومفادها �أن التعاي�ش ممكن مع اليهود وم�ستحيل مع الكيان ال�صهيوين الذي
مت ّثله «�إ�سرائيل» .وهذا ي�ستدعي التفريق بني اليهودية كديانة وال�صهيونية كعقيدة.
يتم تخطيب/ت�سريد هذه احلكاية فنيا عرب تناوب �ضمائر ال�سرد :الغائب ،واملخاطب،
واالنتقال املفاجئ بينهما« :فتح �أمري عينيه على و�سعهما دفعة واحدة للحظات كان منده�شا
من حدة انتقاله املفاجئ من النوم �إىل اليقظة ،ولكن َ
مل الده�شة؟ فقد تع ّودت يا �أمري على
اال�ستيقاظ املفاجئ» .وهي تقنية حداثية �سبق �أن وظفها غ�سان كنفاين ب�شكل �أعمق و�أو�سع يف
رواياته ،وتكاد تقت�صر عتد القا�سم على الف�صل الأول.
ولعل �أبرز الهنات الفنية يف هذه الرواية تتم ّثل �أو ًال يف ارتباك احلوار ومفارقته ملنطوق
ال�شخ�صية وم�ستواها االجتماعي  ،كما يف حوار الأم وابنها الذي يدور بالف�صحى« :هل تريد
قهوتك؟ �س�أعدها حا ًال .هل �أنت م�سافر اليوم �أي�ض ًا؟» .مع �أن الراوي يلج�أ يف غري مو�ضع �إىل
العامية! وهو ما ي�ؤكد على هذا االرتباك الفنّي .وثانيا يف تطابق لغة الراوي مع لغة �شخ�صياته
غالب ًا دون م�سافة فا�صلة بينهما على الرغم من تباين هذه ال�شخ�صيات اجتماعيا وثقافيا!
ولعل هذه الهنات الفن ّية �سمة عامة يف كثري من النتاج الروائي العربي ،وهي ال تق ّلل من
جماليات ال�سرد ومتعة الت�شويق عرب ت�صوير عاملني خمتلفني عقيدة ولغة جتمعهما الرغبة
بالعي�ش امل�شرتك الذي يحول دونه النظام العن�صري ال�صهيوين.
كان ال بدّ من االختزال ،مع �أن الراحل �سميح القا�سم قامة �إن�سانية و�شعرية عالية ع�ص ّية
على االختزال ،والألقاب� ،سواء �أكان يف حياته اخل�صبة املت�شعبة �أم يف عالقاته الوا�سعة مع
مبدعني ،و�سيا�سيني ،وزعماء دول ،وث��وار� ،أم يف �أ�سفاره �إىل معظم �أنحاء املعمورة وخروجه
ثرة...فلن�سمح له باخلروج من ال�صورة ،ولنمنحه ال�سهوب ال�شا�سعة التي حرمه
بتجارب نوعية ّ
الغياب منها ليحلق بجناحي ال�شاعر يف �أمداء الكون الالمتناهية ،ون�ستمتع باكت�شافه من جديد
دون رتو�ش.

د.ح�ســن حميد

�أوفيد
قلة هم ال�شعراء الرومان الذين عرفوا �شهرة
ت��وازي �شهرة �أوفيد ،واال�ستثناء الوحيد هو
فريجل( 70ق.م-19ق.م) يف ملحمته املعروفة
(الإنياذة) مع �أن حياة �أوفيد كانت حمت�شدة
بالغرائب والعجائب والق�سوة ،فقد عرف ويالت
�آتية من احلكم الإم�برط��وري الروماين الذي
غ�ضب عليه فنفاه �إىل خارج مدينة روما ،ومع
�أن كتاباته ال�شعرية حيل بينها وبني االنت�شار
ب�سبب اخلوف ال�سيا�سي من غ�ضبة الإمرباطور
وحا�شيته.
ولد �أوفيد �سنة ( 43ق.م) يف �أ�سرة رومانية
معروفة ب��ال�ثراء والأر���س��ت��ق��راط��ي��ة ،تقد�س
تقاليد النبالء وعي�شهم ،وق��د حظي بتعليم
منتظم ،ف�أبدى تفوق ًا على �أقرانه ،ال�سيما يف
الآداب والتاريخ والفل�سفة ،غري �أن والده رغب
يف �أن يتعلم فنون اخلطابة والبالغة واملرا�سالت
يعده للعمل يف البالط الإمرباطوري مثلما
لكي ّ
كانت تفعل الأ�سر الأر�ستقراطية التي تعاهدت
على خدمة الإمرباطور ،لذلك انخرط �أوفيد يف
درا�سة البالغة ،واخلطابة ،و�أ�صول املكاتبات،
وتعلم م��ا �سمي ب����آداب ال�سلوك واللياقة يف
ح�ضرة الإمرباطور والأمراء و�أ�صحاب املقامات
العالية ،تقلد �أوفيد وظائف ثانوية يف الق�صر
الإمرباطوري ،وعرف الكثري من �أ�سرار البالط،
وتعرف �إىل الكثري من العلماء ،والفال�سفة،
والأدب������اء ،وال�����ش��ع��راء ،وم�����ش��اه�ير اخلطابة
والبالغة وعقد معهم �صداقات ،وتبادل و�إياهم
الكتب والق�صائد ون�صو�ص اخلطابة.
مل ي�شغف �أوف��ي��د ك��ث�ير ًا بالعمل ال�سيا�سي
داخل البالط الإمرباطوري ،لذلك تخلى عن
وظائفه حني �سمح له الإمرباطور بذلك بناء
على رغبته ،وان�صرف �إىل الأدب ،وال�شعر ،فكتب
الكثري من الق�صائد الغزلية التي ذاع �صيتها،
الأم���ر ال���ذي �سبب ل��ه �شهرة غ�ير حميدة يف
�أو�ساط البالط الإمرباطوري ،لأنه كان يتحدث
عن ملهماته وع�شيقاته والن�ساء اللواتي عقد
معهن عالقات مل يكن لها من تو�صيف �سوى �أنها
عابرة.
�شهرته اقرتنت ب�صفته �أن��ه �شاعر م�ستهرت
ال يكتم �سراً ،وال يعرف تورية ،وهذا ما �أف�سد
ع�لاق��ات��ه م��ع ال��ن��ا���س ،وداخ���ل �أ���س��رت��ه ،ومع
�صديقاته ،فتحا�شاه النا�س ،والن�ساء مع ًا،
�أما �أخباره وغزلياته فقد انت�شرت يف �أروقة
البالط ،الأمر الذي جعل الإمرباطور �أغ�سط�س
ي�صدر �أم��ر ًا بنفيه �إىل خ��ارج �إيطاليا ،فعا�ش
�أوفيد حياة �صعبة ،وعانى من القربة ،وا�شتد
به احلنني �إىل �أهله و�أ�صدقائه ،ولكنه مل يقو
على التمرد �أو اخلروج على طاعة الإمرباطور
و�أوامره ،وقد ق�ضى يف منفاه نحوع�شر �سنوات
 ،وك��ان ينتظر عفو الإم�براط��ور يف كل حلظة
عا�شها ،لكن موت الإمرباطور �أغ�سط�س ،وجلو�س
الإم�ب�راط���ور ت��ي�برو���س م��ك��ان��ه ،وه��و امل��ع��روف
بعداوته له ،جعل �أم��ر العفو م�ستحي ً
ال لذلك
جن يف �آخ��ر عمره ،و�شرد يف ال�براري �إىل �أن
ق�ضى نحبه �سنة  18ميالدية.
ت�أ�س�ست �شهرة �أوف��ي��د على كتابه ال�شهري
(م��ن احل��ب) وه��و كتاب ع ّ��د من �أج��ل احلديث
ع��ن ال��ن�����س��اء وج��م��ال��ه��ن ،وال��ع�����ش��ق وف��ن��ون��ه،
واجل��اذب��ي��ة و�أ����س���راره���ا ،وجن����اح ال��ع�لاق��ات
الزوجية و�إخفاقها ،و�أ�سباب النجاح والإخفاق
مع ًا ،و�صفات امل��ر�أة اجلميلة ،و�صفات الرجل
التي حتبها الن�ساء يف الذكور ،وكيفية �إغواء
الن�ساء ،ومب���اذا؟ وق��د الق��ى الكتاب انت�شار ًا

وا�سع ًا يف البالط الإيطالية ،وتناقله القراء،
وعرفته الأ�سر ،واملدار�س الأمر الذي �أغ�ضب
الإمرباطور �أغ�سط�س حني و�صلت ق�ص�صه �إىل
فعده �إ�ساءة �إىل املجتمع ،والرتبية،
م�سامعهّ ،
واتهم �أوفيد ب�أنه يف�سد الذوق العام ،وي�شجع
على الإباحية ،واال�ستهتار ،ويعلم النا�س ذكور ًا
و�إناث ًا ،فنون الغواية ،و�أ�ساليب الع�شق ،وطرائق
الإيقاع باملر�أة.
و�سبب غ�ضب الإم�ب�راط���ور ي��ع��ود �إىل �أن��ه
ظ��ن ب���أن �أوف��ي��د ي��ق��وم ،م��ن خ�لال كتابه (فن
احلب) بتدمري م�شروعه القائم على الإ�صالح
االجتماعي ،وتعزيز ال��رواب��ط االجتماعية
داخل الأ�سرة ،لكن ما زاد غ�ضب الإمرباطور �أنه
كتب ق�ص�ص ًا ور�سائل فيها الكثري من امل�صارحة
واملكا�شفة على ل�سان بطالت ون�ساء م�شهورات
مثل بينيلوب زوجة (�أودي�سيوي) يف امللحمة
عد
اليونانية املعروفة (الأوذي�سة) ،وبذلك ّ
ب�أن يقوم بت�شويه التماذج الن�سائية املعروفة
بالإخال�ص والعفة.
�أما حقيقة الكتاب (فن احلب) فهو ق�صائد،
وق��ط��ع �أدب��ي��ة ،وق�ص�ص ���س��اح��رة ،مو�ضوعها
احلب والع�شق ،و�أوق��ات ال�سعادة التي يعي�شها
املحبون والع�شاق وهم بعيدون عن ع�شيقاتهم،
اجتماع لق�صائد الغزل ،وق�ص�ص الع�شق،
الكتاب
ٌ
وم��ك��اب��دات احل���ب ،واحل��ن�ين �إىل احلبيبات،
وحم��اول��ة لتخطي ف�ت�رات ال��ه��ج��ر ،وال��غ��ي��اب،
والفقد ،ولكن من دون �إف�ساد �أو �شطط� ،إنه
تقدي�س ملفهوم احلب ،والع�شق ،وتدوين ملعاناة
الع�شاق وذكرهم حلبيباتهم ،والتوق للتوا�صل
امل�شتهى.
ويف الكتاب �أي�ض ًا� ،أو�صاف الن�ساء اجلميالت،
وطرائق ك�سب ودهن ،وما ترغب به امل��ر�أة من
�صفات يف الرجل الذي حتبه ،و�أو�صاف الرجال،
وط��رائ��ق ك�سب وده��م ،وم��ا يرغب به الرجل
من �صفات يف املر�أة التي يتطلع �إىل ع�شقها� ،أو
االرتباط بها.
ً
ويف الكتاب �أي�ضا �إحاطة الغمو�ض وال�سرانية
عن عاملي الرجل واملر�أة يف �آن واحد ،لكي ي�صري
الطريق مفتوح ًا لتقارب الطرفني ،وتوطيد
العالقة بينهما.
من خالل (فن احل��ب) وق�صائد �أخ��رى �أقل
�أهمية و�شهرة� ،أ�صبح �أوفيد من �أه��م �شعراء
�إيطاليا يف ع�صره ،ومل يعرف مثل �شهرته �شاعر
�إيطايل �آنذاك �سوى ال�شاعر فريجل ،وقد كان
كتابه (فن احل��ب) �سبب القطيعة بينه وبني
البالط الإمرباطوري ،ثم كان �سبب نفيه �إىل
خارج �إيطاليا ،وموته م�شرد ًا يف الرباري ،ولكن
لي�س قبل �أن ي�ضع ق�صائد �أخ��رى كتبها حتت
عنوان (الأح���زان) �أراد من خاللها االعتذار
للإمرباطور الذي مل يلق با ً
ال لها ،وهي من �أهم
ق�صائده املحت�شدة بالعاطفة والقيم النبيلة،
ولل�شاعر �أوفيد �أي�ض ًا كتاب �آخر �شديد الأهمية
عنوانه (امل�سخ) �أو (التنا�سخ) وه��ي ق�صائد
ذات �إيقاعات جميلة مميزة ،وق�ص�ص �ساحرة
ذات طبيعة �أ�سطورية ،وخرافات ،وحكايات،
وق�ص�ص ���س��اح��رة ذات طبيعة �أ���س��ط��وري��ة،
وخرافات ،وحكايات ميثولوجية ،تنتهي �إىل
م�سخ الكائنات الب�شرية �أو الإلهية �إىل �أ�شجار،
وحيوانات ،وطيور بحرية �أو برية.
كتابا (فن احلب) ،و(التنا�سخ) خلّدا �أوفيد
و�أ ّب��دا ذكره و�شهرته منذ ما قبل امليالد حتى
هذه الأزمنة ،لأنه اعتمد احلب النبيل طريقة
للعي�ش.
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م�سرحة ال�سيرة الذاتية

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

والكاتب ال يفوته التلميح يف هذه املرحلة ال�صعبة
من تاريخ حياته �إىل الق�ضية الفل�سطينية التي
�صارت معلقة على ج��دار الأمم املتحدة فقد تركت
�أم وليد النازحة من حيفا مفتاح دارها �أمانة عند �أم
�سعيد حلني عودتها �إىل فل�سطني .لكنها ماتت ومات
معها حلم العودة.
يتقدم بنا الوقت فرنى �سعيدا وهو يخرج للتظاهر
�ضد احلكومة يف الوقت الذي يظل فيه �شقيقه الأكرب
داخل البيت ال يربحه فت�شج ر�أ�س �سعيد الذي بدا
�أنه على قدر كاف من الوعي بالأحداث ال�سيا�سية
التي دعت النا�س �إىل العمل على �إ�سقاط النظام.
يقول الأب:
"املظاهرات ملأت البلد اليوم ،والنا�س يهتفون
ب�سقوط احلكومة".
عند هذه النقطة يوقف الكاتب �سيل الذكريات
وي��ع��ود بنا �إىل الربميل ال���ذي ام��ت�ل�أ بكتبه التي
جتاوزت الأربعني كتاب ًا ،وهو العدد نف�سه الذي بلغته
كتب عبد الفتاح روا�س قلعه جي م�شري ًا �إىل �أن هذا
العدد مل يدر عليه �إال مبلغ ًا زهيد ًا:
"�أكرث من �أربعني كتابا �ألفتها وما زلت �أتلقّط رزق
الأوالد ،مكاف�أة الكتاب �إن كان هنالك مكاف�أة �أقل
من ثمن وليمة يقيمها واحد من ذوي النعمة لبع�ض
حمظياته �أو �أ�صدقائه ،ونحن نعزّ ي �أنف�سنا ونقول:
احلياة ر�سالة ن�ؤديها ولي�ست مادة".
وهذه �إ�شارة �أخرى �إىل تردي الو�ضع االقت�صادي
ل�سائر الكتاب من �أمثاله واىل دونية نظرة احلكومات
�إىل ه�ؤالء الذين ي�شعلون �أنف�سهم �شموع ًا تنري درب
الب�شرية احلالك يف الوقت ال��ذي يهم احلكومات
�أن يظل النا�س يف حلكة دائمة ليدوم حكمها لهم،
وت�سلطها على رقابهم املثقلة بالهموم والفواجع.
فاجعة رح��ي��ل �أم���ه ت��رك��ت يف نف�سه �شرخ ًا كبري ًا
وجرح ًا مل يندمل على الرغم من تقدم العمر فهو ال
يزال يراها على �شا�شة الكمبيوتر التي حلت عنده
حمل القلم وكيف ح�ضرتها الوفاة وظلت مم�سكة
روحها ،مل ت�سلمها ،معذبة بغياب �سعيد الذي �أر�سل يف
بعثة للتدري�س يف اجلزائر من عام � 1969إىل عام
 .1973و�إذ �أح�ضروا لها قمي�صه �سلمت الروح مغادرة
عند انبالج ال�صباح.
وت��ك�بر م���أ���س��اة �سعيد وم��ع��ان��ات��ه ج���راء ال��واق��ع
االقت�صادي امل�تردي وه��و ي��رى القوار�ض الب�شرية
تلتهم ما �شاء لها االلتهام .تنخر عظم �أبيه فتحوله
�إىل معاق �صرف من العمل بتعوي�ض تافه .يكتب �سعيد
م�سرحية عن ه�ؤالء القوار�ض بعنوان غريب ،على
حد زعم والده( ،اجلرذ العظيم) ويف اجلانب الآخر
ي�ستمر يف وظيفته لإعالة �أ�سرته واالهتمام ب�أبيه.
�أما �شقيقه الأكرب في�سافر �إىل ال�سعودية جلمع املال
فال يعري اهتمام ًا لأبيه حتى حت�ضره ال��وف��اة .مل
يك ّلف هذا ال�شقيق نف�سه يوم ًا باالت�صال هاتفي ًا ب�أبيه
ولكنه بعد رحيل الأب ات�صل ب�سعيد ليذكره فيما لو
عمل ح�صر �إرث �أم ال .الغريب يف الأم��ر �أن �سعيدا
�صرف على هذا ال�شقيق دم قلبه ليكمل كليته ولي�صبح
واعظ ًا يعظ النا�س برب الوالدين وتقوى اهلل ولكنه
حاملا �أ�صبح مي�سورا ن�سي الرب والتقوى وما يجلبانه
عليه من نكد وخ�سارة �أموال .يقول الأب:
"من كان يظن �أنّ هذا الذي كان يخطب يف النا�س
خطبة اجلمعة يف جامع �سكر ويعظهم وي�أمرهم برب
الوالدين يفعل هذا...؟"
لعل ب�صقة �سعيد عليه يف الهاتف ،و�إغالق اخلط
بوجهه هو الفعل الدرامي والأخ�لاق��ي ال��ذي �أغلق
الأبواب بوجه العقوق الب�شري ولو �إىل حني .كانت
�أمه تفر�ش ب�سطتها ال�صغرية يف �سوق اجلمعة منتظرة
العودة مبا ي�سد رمق �أوالدها وا�ستمرارهم بالدرا�سة
فكان ما كان و�صار ابنها (ال�شيخ حمدي) مليونريا
كبري ًا ،وم�ؤمن ًا تقي ًا ،ورع ًا ولكن على طريقة �أهل املال
والرثاء .لقد رحلت الأم معذبة بفقرها وتبعها الأب
معذبا بفقره �أي�ضا يف الوقت الذي َّ
ظل بع�ض النا�س
يقفزون فوق خط الرثاء� .إن الكاتب هنا يعك�س من
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خ�لال ه��ذا التناق�ض الطبقي ما ك��ان ح��ال النا�س
عليه بال�ضبط وهذا يعني �أن �سريته لي�ست �شخ�صية
خال�صة ح�سب بل هي �سرية جمتمع حلبي تنعك�س
عليه �صور املجتمع ال�سوري ورمب��ا املجتمع العربي
�أي�ض ًا.
ويف م�شهد احل��ل��م ي��ق��دم ال��ك��ات��ب ر�ؤي��ت��ه لعاملني
خمتلفني هما عامل الأنوار (اجلنة) وعامل الأ�ضرار
(الأر����ض) من خ�لال احل��وار ال��ذي دارت رح��اه بني
�شخ�صية (الأم) وقناعتها واع��ت��ق��اده��ا الرا�سخ
باحلياة الأخرى التي تعي�شها م�سرورة ،وبني �شخ�صية
(الأب) الذي يت�شبث باحلياة الدنيا على الرغم مما
يكتنفها من التناق�ض والأ�ضرار .وهو م�شهد يبتعد
عن ال�سرية ويقرتب من الر�ؤية ،ويف�صل بني زمنني
�أو ميهد للرجوع �إىل احلا�ضر الذي يحيا فيه الكاتب
واقعي ًا وتف�صيلي ًا.
لقد عمل الكاتب يف اجلزائر
وب���ع���د ان��ت��ه��اء م����دة ع��م��ل��ه ق��ام
ب��ج��ول��ة �سفر ر�أى خ�لال��ه��ا مدنا
وح��وا���ض��ر مهمة ظ��لَّ��ت مالحمها
عالقة يف ذاكرته على مر الأي��ام
وال�سنني� .إ�سبانيا بجمالها ،ذي
املالمح ال�شرقية ،الأخ��اذ ،ومدنها
ال�ساحرة :كالأندل�س ،وغرناطة،
وقرطبة ،و�أ�شبيليا ،وبر�شلونة،
والتيزانيا يف �إيطاليا التي تعر�ض
فيها حل���ادث م����روري ك���اد ي��ودي
بحياته وحياة زوج��ت��ه ،وفرن�سا
مب��ع��امل��ه��ا احل�����ض��اري��ة وط��رائ��ق��ه��ا
العمرانية و�شوارعها املفتوحة
على اجلميع .كل هذه الأمكنة مل
ت�ستطع تعوي�ضه عن املكان الذي عا�ش وترعرع بني
دهاليزه وزواياه :دارهم القدمية التي ا�شرتتها الأم
من مرياث �أخيها و�سقيفتها التي كانت غرفة له هي
يف نظره الربج العاجي الذي �أجنز فيه بع�ض كتبه
و�أ�شعاره وا�ستقبل فيه حرافي�ش احلارة والأ�صدقاء.
وبعودته للمكان الأول يعود �إىل التعليم يف حلب
لينقل لنا �صورة واقعها الرتبوي �آن��ذاك من خالل
ال�شخ�صيات الآتية:
• "الأ�ستاذ �صالح يوقع على ج��دول ال��دوام يف
الثامنة �صباح ًا وي�صعد �إىل ال�سطح ،ال يدخل �إىل
غرفة املكتبة و�إمن��ا يظل ي��دور حول ال�سطح حتى
�ساعة االن�صراف يف الثانية وهو يكلم نف�سه وي�شري
بيديه ،معه انف�صام يف ال�شخ�صية وجنونه هادئ.
•"الأ�ستاذ �أجمد كان �شخ�صية هامة يف احلزب،
ت�سلم وظائف كبرية�( ،ساخر ًا) كان منا�ض ًال ثوري ًا
اخت�ص بكتابة ال��ت��ق��اري��ر الأم��ن��ي��ة �ضد زم�لائ��ه،
بع�ضهم �أر�سله �إىل ال�سجن وبع�ضهم ُ�س ِّرح من عمله.
•"الأ�ستاذ خالد �شاعر �أُعف َِي من التدري�س وح ُّول
�إىل املكتبة ،و�صار خطيب ًا للجمعة يف �أحد امل�ساجد،
يلقى اخلطبة مرتني ،مرة �أمامنا يف املكتبة ،ومرة
يف امل�سجد ،ويفخر ب�أنه يزين خطبته بق�صائده
الع�صماء.
•"مدير املكتبة �شيخ معمم و�إن�سان ب�سيط وطيب،
�صدمه ابن م�س�ؤول وهو ي�شفِّط ب�سيارة �أبيه ففقد
عينه".
ب��ه��ذه املقتطفات املكثفة وامل��خ��ت��زل��ة ا�ستطاع
ً
حقيقة للو�ضع الرتبوي
الكاتب �أن يعك�س لنا �صورة
واالجتماعي وال�سيا�سي ،وجعلنا ن�ضع �أيدينا على ما
ي�أتي:
�أوال .ثمة و�ضع نف�سي اجتماعي مت�أزم مل ت�ستثن
�أزماته وعلله امل�ؤ�س�سة الرتبوية.
ثانيا .ت�سلط املتحزبني على اجل��ه��از ال�ترب��وي،
وحتكمهم ب�ش�ؤونه ،ومب�صائر رج��االت��ه م��ن خالل
موافاة ال�سلطة بالتقارير الأمنية التي ت���ؤدي ،يف
�أغ��ل��ب الأح��ي��ان� ،إىل ع��زل الرتبويني ع��ن مهامهم
التعليمية �أو �إلقائهم لقمة �سائغة للموت.
ثالثا .هيمنة ال�سلطة ال�سيا�سية على القطاع

يقدم الكاتب ر�ؤيته لعاملني
خمتلفني هما عامل الأنوار (اجلنة)
وعامل الأ�ضرار (الأر�ض) من
خالل احلوار الذي دارت رحاه
بني �شخ�صية (الأم) و�شخ�صية
(الأب).

التعليمي ،وحتويل بع�ض الرتبويني
�إىل عيون تتج�س�س على بع�ضهم
الآخ��ر ثم تلفظهم حاملا ت�ستغني
عن خدماتهم وهذا هو احلال الذي
و�صل �إليه الأ�ستاذ (�أجمد) الذي
عزل و�أعيد �إىل التعليم ف�أ�صيب
مبر�ض الو�سوا�س القهري.
رابعا .ا�ستهتار �أوالد امل�س�ؤولني
احل��زب��ي�ين وال م��ب��االت��ه��م ال��ت��ي
و�صلت �إىل حد الده�س ب�سياراتهم
امل�ستهرتة ل�شخو�ص هم من املاكنة
التعليمية.
الكاتب �إذن ومن خالل �سريته
�ألقى الأ�ضواء على �سرية جمتمعه
ال��ذي �صار ي�سري �إىل الأ���س��و�أ ،وا�ستخدم الوثائق
ك�أدوات بوح عن الأزمات واال�ضطرابات التي مرت بها
حياته �إبان احلرب التي و�ضعت "بريوت بني �سندان
الفتنة ومطرقة العدو" يف تلك ال��ف�ترة تكررت
زياراته لها لطبع كتبه فلحقه (الفرز) الذي "ح َّول
البلد �إىل قبائل متعادية" وجعل (اخلفا�ش الأ�سود)
زائ��را ليلي ًا ما �أن يطرق الباب عليك حتى تختفي
ب�ضع �سنوات �أو �إىل �أبد الآبدين .ومن الوثائق التي
اعتمدها الكاتب تلك الر�سالة التي �أك���دت على
املمنوعات الثالث:
 .1ممنوع من الكتابة يف ال�صحف واملجالت.
 .2ممنوع من اال�شرتاك بالندوات واملحا�ضرات.
 .3مم��ن��وع م��ن ح�ضور امل��ح��ا���ض��رات وامل��ج��االت
الثقافية.
وخالفا لهذه املمنوعات فانهم �سينفذون به حكم
اهلل .الر�سالة غري مذيلة با�سم اجلهة املر�سلة مما
يعني �أن ثمة �أكرث من جهة تقوم بكتابة مثل هذه
التحذيرات واملحظورات على �أفراد يف املجتمع احللبي
مبا فيهم املبدعون واحلاملون .تقول التحذيرات:
"لي�س لك �أن حتلم ،ولي�س لك �أن تكتب �أحالمك"
فما كان من الكاتب �إال �أن �شدَّ الرحال �إىل بريوت
ال��ذي �صار عالق ًا فيها بني امل��وت وامل��وت .حتت هذا
الظرف القهري عاد �إىل بلده ثانية ف�أوقفته قوى
�سر دخوله من بوابة بريوت
الأمن حمققة معه عن ِّ
الغربية حيث:
" ال��داخ��ل مفقود واخل���ارج مولود وامل��وت على
الهوية"
يدعي املحققون معرفة �أ�شياء كثرية عن الهوية
لكنهم ي�س�ألونك ـــ وهذا هو ديدنهم يف بالد امل�شرق
كلها ـــ عن هويتك:
املحقق� :أنت كاتب �صحفي
�سعيد :نعم ،وهل هذه جرمية؟
املحقق� :أنا مل اقل ذلك� ..أين تكتب؟
�سعيد� :أكتب يف جم�لات و�صحف عديدة زواي��ا
�أدبية وفكرية ،هل �أعددها لك؟
املحقق :ال حاجة ،نحن نعرف كل �شيء عنك.
لقد حتولت احلياة بف�ضل �أعدائها �إىل

" فر�س جموح ،عنانه بيد الأق��وي��اء والطغاة
والأثرياء وامل�ستكربين� ،أما نحن فلي�س بني �أيدينا
غري هذه الكلمة يف �سوق النخا�سة .ما قيمة الكلمة
�إن مل تغيرِّ واقع ًا وت�صنع حيا ًة"
ومل��ا ك��ان اعتقاد الكاتب �أنها مل تفعل �شيئ ًا لذا
�أراد حرقها ليتخل�ص م��ن ثقل كاهلها عليه وبال
ن��دم ه��ذه امل��رة لكن ال�����س���ؤال اال�ستي�ضاحي يطرح
نف�سه عليه ترى هل ندم �أبو حيان التوحيدي حني
ح��رق كتبه؟ فيح�ضر التوحيدي بنف�سه ليجيب
�أنه مل يندم على ما فعله بكتبه يومذاك .عند هذا
احل�ضور االف�ترا���ض��ي يكون الكاتب ق��د انتقل من
ال�سرية �إىل البيان بو�ساطة القرين اجلديد (�أبو
ح��ي��ان ال��ت��وح��ي��دي) .ول��ع��ل االرت��ب��اط القائم بني
ه��ذا اال�ستح�ضار وب�ين ال�سرية الذاتية هو ال�تردد
والندم اللذان طبعا �شخ�صية الكاتب بطابعيهما
وراح يبحث عمن ي�سوغ له فعل التخل�ص من الأعباء
املعرفية الثقيلة التي �أعطت �أكلها مزيد ًا من املعاناة
واملكابدة� .إن ال�سرية �أو امل�سرحية (ال فرق) تنتهي
بدخول كلب بولي�سي مدرب على اكت�شاف املمنوعات
�ضم
فيكت�شف وجود الكتب داخل ذلك الربميل الذي ّ
كتب �سعيد وه��ي عند الكلب كما هي عند ال�سلطة
تت�ساوى مع �سائر املمنوعات من الهرويني �إىل الأفيون
�أو رمبا تفوق تلك املمنوعات يف خطورتها .وكل هذا
ي�شري �إىل �سري حياة الكاتب على جمر املعاناة ،ونار
املكابدة ،وجحيم التناق�ض .عند هذه النقطة تنتهي
امل�سرحية �أو ال�سرية على خ�شبة امل�سرح �أو داخل
الن�ص لكنها حتم ًا ت�ستمر داخل احلياة على �أر�ض
الواقع الذي تلوح يف �آفاقه مالمح التغيري ،و�إن تكن
بعيدة املنال �إال �أنها واق��ع حال �سي�صل �إليه �سعيد
ليحقق �شيئ ًا من �سعادة جمعية.
ن�أمل بتناولنا لهذه ال�سرية االفرتا�ضية �أن نكون
قد و�ضعنا �أ�س�س ًا ا�ستباقية يف جمال ال�سرية الذاتية
غري التقليدية التي ت�شتغل على الن�ص الإبداعي
فح�سب .ونكون �أي�ضا قد عززنا جتربتنا الأوىل
عندما تناولنا ال�سرية االفرتا�ضية لل�شاعر العراقي
�شريكو بيك�س م��ن خ�لال ا�شتغالنا على ق�صيدته
(ال�صليب والثعبان ويوميات �شاعر) يف مقالنا املو�سوم
(�سرية ذات مكانية) و�إذا كان امل�ؤلف القلعه جي قد
كتب هذه ال�سرية بطريقة جتريبية ناجحة ف�إننا
ن�أمل �أن تكون درا�ستنا لها مب�ستوى النجاح املتحقق
فيها ،وكم الإبداع املتحقق ن�صي ًا يف (الف�صل الأخري).
_____________
•-كاتب وناقد م�سرحي عراقي /اداليد� -أ�سرتاليا
 جميع ال�شواهد احلوارية الواردة يف هذه الدرا�سة هيم��ن م�سرحية (الف�صل الأخ�ي�ر) م��ن جمموعته امل�سرحية
ليلة احلجاج الأخ�يرة .عبد الفتاح روا���س قلعه جي .احتاد
الكتاب العرب دم�شق – 2009
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عبا�س حيروقة بين �شعرية الت�ضاد
..و�صالة البيا�ض الكثيف ..
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• د� .أحالم غامن
مدخل :
يف ات�ساع وانفتاح ال��ق��ول ال�شعري على
م��ع��امل احل��داث��ة امل��ع��ا���ص��رة ،ي�ضيق القول
وي�صبح ال�شعر فينومينولوجيا ( )1الروح،
لأن الن�ص ال�شعري هو ن�ص مفتوح للقراءة/
لل�صالة تلو القراءة/ال�صالة..
وعندما ميتزج ه��ذا القول بحلم الأم��ة
ويتمثل تطلعاتها ،يتلم�س القارئ الن�ص ال�شعري
من الداخل؛ و يبد�أ العزف على وتر املبنى واملعنى،
إ�ضافية،
قيم �
ٍ
مبحاولة قطف ال�ضوء والفوز ب�أحكام ٍ
ويجتهد املتلقي يف العبور �إىل ع���وا َ
جمالية
مل
ٍ
َ
ُ
ب�صمة ال�شاعر الرائي العارف ،متخليا
ي�سجل فيها
عن اخلطاب ال�صرف ال�صامت الذي يجمد امل�شاعر
ويقتل الأحا�سي�س ،حماوال بكثافته ال�سحرية عقد
الكلي ،ال بل
�صالت بني الذهن والتخ ّيل والإطالل
ّ
التعايل الن ّّ�ص ّي ح�سب (جريار جينيت).
الكثيف:
البيا�ض
�صال ُة
ِ
ِ
هل من املمكن ق��راءة البيا�ض؟ يف حال �أمكننا
ذلك ،كيف �سي�ؤثر يف معنى الن�ص؟
ثمة حلظة �شعرية تتو�سل الرا�سب التحتي
ح�سب (ج��اك دري��دا) للتغلب على ذهنية اللغة
وامليتافيزيقيا ويتمظهر ذلك الرا�سب يف عنونة
الكثيف) لل�شاعر عبا�س
البيا�ض
جمموعة (�صال ُة
ِ
ِ
حريوقة ال�صادرة عن الهيئة ال�سورية للكتاب
عرب متثل �أركولوجيا ال��ر�ؤى ال�صوفية من خالل
بنية �أب�ستيمية ا�شتغل عليها ال�شاعر يف �إع��ادة
ب��ن��اء ب��ان��ورام��ا ن�ص ّية مفتوحة على حفريات
معرفية ،بهذا املعنى وعرب هذا امل�سار املورفولوجي
ي�ستدرجنا ال�شاعر اىل اختبار حدو�سه ومباهج
ذاكرته وف�ضاء ن�صو�صه بح�سا�س ّية عالية خارج
تقاليد الكتابة اجل��اه��زة وقوالبها امل���أل��وف��ة �إذ
يقول:
ال�شاعر الآن ج َّب َتهُ
يخلع
ُ
بال َّربابةِ مي�ضي
وبع�ض الق�صائدِ
�سعف
يبد�أ من حتتِ
ٍ
يخاطب وجه اخلليقةِ ..
ُ
ٌ
االقرتاب �ص-39
�صوت دعا ُه �إىل
ْ
الت�ضاد و�إثارة الوعي:
ومب��ا �أن عبد القاهر اجل��رج��اين �أك��د �أهمية
الت�ضاد يف ت�شكيل ال�صورة ال�شعرية ،ال بد �أن نعدَّ
الت�ضاد مثري ًا �أ�سلوبي ًا بو�صفه خروج ًا عن م�ألوف
اللغة وه��ذا اخل���روج ي�شكل �إث���ارة لوعي املتلقي
و�إدراكه ،فتدفعه للبحث عن �أ�سرار اللغة ومعانيها،
والت�ضاد ال��ذي يقوم على عالقات الكلمة �ضمن
الن�ص عن�صر من عنا�صر ال�شعرية التي جتمع
بني املبدع والكلمة احلاملة للم�شاعر والأحا�سي�س
واملتلقي امل�صدوم مبكنونات الكلمة والباحث عن
جمالياتها ،لكون لغة الت�ضاد ممثلة لأحد منابع
اللحظة ال�شعرية وت�سعى �إىل حترير م�ساحة
البيا�ض عند (ماالرميه) و�إىل الهدم والت�أ�سي�س
يف ال��ر�ؤى البنيوية ا�ستح�ضار ًا ملفهومات (روالن
بارت).
منذ ب��داي��ة مغامرة �صالة البيا�ض الكثيف،
اخ��ت��ط ال�����ش��اع��ر ح�يروق��ة الخ��ت�لاف ممار�سته
الن�صية حد�سه ال�شعري ك��ان �أق��وى من خيوط
حلظة تاريخية ،مل يخرج البيا�ض من كثافتها �إال
تهم ال�شم�س بهدهدة الكون لتهج َع كلُّ طيو ِر
حني ُّ
الريف وت�صعد �سلّمها الأقمار  ..فنجده ي�ضفي على
ِ
�صالته احلركة والتموج بحيث يجعل املتلقي يف
بحث د�ؤوب عن اجتاهات تلك الإمياءات كي ينهل
من ذاك املاء املقد�س �إذ يقول :
ر�ش
ُق ْم َر�شْ ِ
املاء املقدّ �س
حولنا
واترك ب�أر�ض
احلي فا�ضتْ
ِّ

مبَدْ ينَ من
عيب � .ص-63
ُ�ش ْ
ما نراه يف �سياق اللحظة ال�شعرية احلريوقية،
هو ذل��ك التجاذب والتنافر وزج املتناق�ضات من
الأفكار يف روح الأ�شياء ،خللق �إيقاع حياتي كو ّ
ين
ل�صورة البيا�ض الكثيف.
عبا�س ح�يروق��ة �سليل �سيد ال��ع��ارف�ين �سليل
الريحان والزعرت ال�بري والعنب والتني ،ويلب�س
اجلنان ثياب ال�صالة� ،سليل ال�س�ؤال ال�شعري ظل
يحب وي�س�أل يف �صمت ،وال من جميب  ..ه��ذا ما
نلم�سه يف �س�ؤاله هذا:
نحب احليا َة..
ُّ
نحب احليا ْه�..أهذي بالدي التي
ُّ
يف �شوارعها قدْ
ني
�أقا َم لها اليا�سم ُ
البيا�ض
�صال َة
ِ
الكثيف� .ص-92
ِ
حتتفي �صالة البيا�ض الكثيف ببنائية منتظمة
بو�ساطة جهاز لغوي مكثف وزاخر بت�شكله النف�سي
والروحي وقابليته على �إث��راء البنية الداللية
وتتمظهر هذه الفاعلية بقوله يف حنني الق�صيدة:
«ح��نَّ��تْ �إىل
ي��دك الق�صيد ُة مثْلما  ...حنَّتْ
ِ
احلبي�سةْ
لل�سما
ع�صافريي
َّ
َ
َ
َ
ْ
الفرا�ش
�...سرب
ه
ل
حو
ر
و
ك
ت
ر
غ
ث
غلى
حنَّتْ
ِ
ُ
ِ َّ َ
ليكتوي نور ًا كما
ال�صو ِّ
احلجاب ببابه ...فغ�شى �صريع ًا
يف �إ ْذ ُرف َع
ُ
ُّ
– َ
مثل قلبي – وارمتى �ص-59
لغة حت��رث يف ال���روح ال�تراج��ي��دي��ة للإن�سان
وال��ع��امل والأ���ش��ي��اء وال���رم���وز ،لغة الرتاجيديا
الباطنية ح�سب تعبري �أوكتافيو باث .اللغة التي
ت�شتغل على ا�ستقطاب املتاهة الزمكانية ،للوعي
والوجود والتاريخ والرمز احل�ضاري ،لغة تخطط
لتو�سيع مديات االنفعال العاطفي وخلق التوتر
ال�شديد يف هذا االنفعال ،لغة تقيم عالئق وا�سعة
بني الذات والوجدان اجلمعي.
حتى �إنه ال جواب يهدئ من روعه ،وهذه الذات
و�سع من �صالتها �إال بغر�ض النهو�ض
اخلا�شعة لن ُت ِّ
ب�أعباء ���س���ؤال �شعري ا�ستفاد م��ن ه��ذا البيا�ض
الكثيف دون �أن ينخرط يف �سواد الواقع.
هذا القمر الطالع َ
جعل «حريوقة يرى وجهه
يف ذ ّياك النهر� ،أتاح فيها لعبق ال�صندل والبخور،
وجل�����ذوره ق���وة ال��ن��ف��اذ �إىل ال��ب��ي��ا���ض الكثيف،
ال�ست�شفاف �آهات القدي�سني ون�سو ٍغ �شعرية �أخرى،
ُت�ؤمِن لق�صيدته قو َة اختالفها وحيوية ح�ضورها.
لنتوء يف ال��وع��ي ا�ستدعى ُعمقا ميثولوجيا،
�أ�صبحتْ ُتطل الذات من فوق ال�صليب على واقعها،
فيما هي تن�سج و�شائجها امل�صلوبة مع مراجع من
حداثة ال�شعر املعا�صر وتوقد جمر الأ�سئلة وعرب
�شارات التعجب يقول  :من ..؟ �أنت �أم ..
للعجب
يا
ْ
ُ
جلجام�ش املحزونُ
يبكي من فقدْ �ص-120
ت��ت��داخ��ل ح��رك��ة البيا�ض الكثيف م��ع البعد
الفل�سفي لتكون يف النهاية ر�ؤية فنية تتناغم مع
الر�ؤيا التي ر�سمها «حريوقة» بروعة �إبداعه ودقة
هند�سته فيذكر َ
ذات م�ساء :
َ
خلف القم ِر املجذوب
بهالةِ نو ٍر غطّ تْ
..ومفازات
أمداء
ٍ
� ً
فبكى يف احل�ضرة
آفاق
�سكرانٌ وم�ضى يقر�أُ لل ِ
القلب الدّ فاقْ �.ص-114
حكايتِ
ِ
ال�شاعر «عبا�س ح�يروق��ة «يف حلظة �إ���ش��راق
و���س��ك��ون ���س�� ّب��ح ك��ال��راه��ب جن����واه ،ف��ت��ح��ول��ت يف
ح�ضرته امل�ساحة البي�ضاء اىل �صالة �أو �إىل ما
ي�صفه (نيل�سون جودمان) �إىل حقل من الإ�شارات
«املكثفة» وينم ذلك عن وعيه بخ�صو�صية التجربة

ال�صوفية،يقول من ن�ص تهزُّ بجذعي الأنثى :
هي الأنثى بطلعتها ..و�شت بالنحل للع�سل
و�شت كرما خلمرته  ..كر َبات من الأُوَلِ
فت�أخذين بج ّبتها ..ك�صو ٍّ
يف على عجلِ �ص123
البيا�ض
اعتمد يف جمموعته املو�سومة ( �صال ُة
ِ
الكثيف) منهج ًا يف نظرية الرتميز ،حيث يحيط
ِ
باملميزات املختلفة للأنظمة ال��دالل��ي��ة لل�صور
والألفاظ .وعمل على تو�سع القيم الفراغية من
ذخرية التعبري ال�شعري من خالل �إ�ضفاء الإيحاء
ال�صوري على ع��امل الن�ص ليحملنا �إىل ما وراء
التعابري املكتوبة حيث الرمزية العالية والت�صور.
لقد ابتدعت �أنامله الرق�ص فوق املعبد ووعت
روح وخمرة ِنا�سك حلظ َتها
ق�صيدته امل�صنوعة من ٍ
التاريخية كلحظة حت��ول و�إب���دال ،فا�ستجمعتْ
قو َتها لتلتقط عنا�ص ِر حمتملها ال�شعري ،وهو
َ
االنفالت من �سطوة املرجع و�سحر االلتزام،
يكابد
و متمادي ًا مع ال�صالة على �شرفات ق َّبتها/اللغة،
وحملقا يف �آفاقها الرحبة يقول م��ن ن�ص «على
تك « :لطف ًا بحقِّ الأولياء
�شرفات ق ّب ِ
نا ٌر ُّ
تلف القلب
اللهب
..يرتفع
ْ
ً
مرميية
ُر ْحماك يا
الهواء
يخ�شخ�شني
ُ
ُ
أطراف
فت�سقط ال
يف �سكر ٍ
العنب �.ص-116
وينع�صر
ْ
ُ
رغم �أن النور ي�سكن يف لوحات مر�سمه �إال �أن
وعن�صر البيا�ض
الذات تكابد انبعاثا ُم�س َتع�صياُ ،
ب��د�أ ت�ش ُكّل املتخيل يف �صالة ال�شاعر ،وال َتخ َفى
الإيحاءات ُ
احللمِية التي توقظها عتبة العنوان،
َ
وهي ُت�سند ا�ستعاريا البيا�ض ل�شاعر رائي.
��ف « ت�سامر ال��رع��د
«���ص�لا ُة ال��ب��ي��ا� ِ��ض ال��ك��ث��ي ِ
والإع�صار والقمر� ،إنه تكثيف خليال املاء والرتاب
والهواء ،للنور الذي يجعل لل�شعر � َ
َ
وجتاويف
أعماقا
و�سطوحا ،وظال ًال يرتادها ال�شاعر ك�سابح يتطلّعَ
َ
�إىل تغيري مادية وجوده يف اللغة ويف العامل فيقول
:
�ساقية�..أ�سامر
مازلت يف الريف �أم�شي ح��ول
ٍ
..والقمر
الرعدَ والإع�صا َر
َ
� ّ
القمح يف راحي فيغمرين  ..نو ٌر من اهلل
أم�ش ُط
َ
كم يف قامتي ..اندثرا �ص153 -
ثم يتابع ال�شاعر «حريوقة « ا�ستثمار م�ساحات
بي�ضاء كي توجه القارئ �إىل فحوى الن�ص بقوة و
ا�ستنطاق عزلة الكلمات على بيا�ض الورقة و عنه
يقول (ميالرميه)« :تكمن �أهمية الفراغات يف �أنها
متثل ال�صدمة املبا�شرة للن�ص».
هنا �سجل ال�شاعر ري��ادة يف ا�ستثمار البيا�ض
ليثبت �أن��ه ال يقل ت�أثريا يف القارئ من الأح��رف
املطبوعة ال�سود وال تف ّوق للأخرية على الأوىل.
ان امل�ؤثر املعريف يف جتربة ال�شاعر «حريوقة»
ير�شح عن مكونات �صور وافكار ور�ؤى وتداعيات
م�شحونة ع�بر تنويعات ع��وامل تطل م��ن ذاك��رة
حمت�شدة ت�ستدعي ذاك��رة الآخ��ر لتلقي ا�شارات
ال�شعر امل�شتقة م��ن ري��اح اهلل وحنني الق�صيدة
والتم�سك ب��ث��واب��ت ال��وط��ن والت�شبث بذاكرته
االر�ضية يف مرموزاته الظاهراتية ،حيث ت�شتبك
ال��ر�ؤى الداخلية اجلمعية ب��ال��ر�ؤى ال�شخ�صانية
ليتجمع امل�ضمون كله يف ب����ؤرة كيانية بداللة
امللفوظات املحت�شدة بقيمها العالئقية بني الروح
ال�شخ�صي وبنية املكان اجلمعي (ال��وط��ن) لنطل
بهذا الن�سق القراءاتي حني تهب رياح اهلل:
يف زاوية من
هذا العامل
يف �سور َّي َة
وقت املغرب
من ني�سان
طافت روحي

�سرب حمام
فر�أتْ انهار ًا قد جفّتْ
والآبا َر �سالها
املاء – �ص7
ْ
�إن هذا التماهي الوجودي هو قمة ما ي�ؤرخه
املتخيل ال�شعري ل��ل��ذات ال�����ش��اع��رة ال��ت��ي تقود
م�ضامينها ن��ح��و ت�أ�سي�س وخ��ل��ق (جينالوجيا
وجودية) تتجمع يف ب�ؤرتيها احل�سية والفكرية
منظومة م��ن امللفوظات ال�شعرية التي ي�شبهها
{روالن ب���ارت} ب��وع��اء القيثارة ،وي��دق ال�شاعر
بخوف طبول الغياب ويتوا�صل يف ان�شغاله ال�شعري
يف «ح�ضرة الأنوار» با�ضطراد هذا التماهي ال�شديد
م��ع الكائنات وامل��وج��ودات وال��وج��ود واال���ش��ي��اء،
ي�ستح�ضر خملوقات الوعية وذاك��رت��ه وما�ضيه
املمتد اىل ذاكرات نف�سية وزمكانية خارقة ،وهذا
نقر�أه يف ح�ضرة الأنوار:
م��ازال يف ال�شام َي ْجلو ناظري بردى...و َيخْ فقُ
القلب �إ ْذ ما قا�سيونُ بدا
ُ
املولوي �إذا...م��اك��ان يف
رق�ص
ِّ
وترق�ص ُ ال ُ
��روح َ
َح ْ�ضرة ِالأنوا ِر ُم َّتقِدَ ا
���وي ،ك��ان��ت ال���ذاتُ،
و�ضمن ه��ذا ال��رق�����ص امل���ول ّ
ً
تبادلة التفاعل مع ما يخفق يف قلب التاريخ .
ُم
وعلى �سبيل اخلتم :
البيا�ض
ِ
وعلى �سبيل اخلتم� ،إن جمموعة «�صالة ُ
الكثيف» تطفح ب��دوال �شعرية كالأنهار والليل
ِ
والنهار املوت واحلياة وال�سواد والبيا�ض الريح
والرعد واملطر والع�شب واملحار والأن��وار واملقربة
واخلمر والبدر والغيم والغروب والفجر ،والنايات
والرع�شات والأقمار والأمداء واخليل والقلب...
ٌ
دوال عرفتْ ال��ذات كيف تبني بها ما ُيك ِّثف من
ُ
ح�ضورها يف البيا�ض ،على نحو جعلها ال تبقي �إال
ال�شعر
على ظ�لال بعيدة مِ��ن ن�ص غائب ال يقوم
ُ
بدونه.
ـــــــــــــــــــــ
ويبقى ال�س�ؤال :هل يفلح ال�شاعر الذي يهدهد
الريح يف كفّه يف فتح كو ِة الأم��ل ،ومداخلِ النور،
ً
�ضبابية فهل ت�صبح
فالواقع مهزوم والر�ؤى تبقى
الكثيف مفتاح ًا لتلك احلقيقة
البيا�ض
�صال ُة
ِ
ِ
ال�صعبة و مدخ ًال لنور احلق واخلري واجلمال ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
(� :) 1شارلني ه�س -بيرب ،وباتري�شيا ليفي،
البحوث الكيفية يف العلوم الإجتماعية ،ترجمة
هناء اجلوهري ،القاهرة :املركز القومي للرتجمة
�ص .69
الظاهراتية �أو الفينومينولوجيا :هي مدر�سة
فل�سفة تعتمد على اخل�برة احلد�سية للظواهر
كنقطة بداية ،وتقوم هذه املدر�سة الفل�سفية على
العالقة الديالكتية بني الفكرة والواقع.
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كروم «رباح» ..ك�سرة خبز وحبة زيتون

في الطريق �إلى دم�شق

• �سمري الق�ضاة

الطريق �إليها...
يف
ِ
ُ
الو�ضوء ثالث ًا:
تذكرت �أنَّ َع َل َّي
َ
مل�سجدها الأمويِّ  ،و �إيقا ِع لهج ِتها،
وحما ِة الديا ْر/
الطريق ...
يف
ِ
َ
احلروف،
و�سدُ حورانُ للقرويِّ
ُت ِّ
بحجم القرونِ التي �أنفقتْها
يح�س
لكي ال ُّ
ِ
ُ
دم�شق،
كحامية للنها ْر/
ٍ
ُ
املكانات تفنى،
كما العمر ...
َ
دم�شق،
لكنَّ ج ّن َتنا يف
ً
مغم�ضة عي َنها ...
املوت
متر على
خدعة ِ
ِ
ُّ
والدما ْر/
ُ
للقمامة،
حاوية
مثل
ِ
ٍ
ي�سحبها ُ
البلدية،
عامل
ِ
اجلميالت ...
غفلة عن عيونِ
ِ
يف ٍ
فاليا�سم ُ
ني هنا،
والغناء هنا،
ُ
و كال ُم نزا ْر/
الروح،
الطريق �إىل
يف
ِ
ِ
ُ
عن االنبها ْر/
ت�س�أ ُلني
الكلمات ِ
�أقول:
هي ال�شا ُم،
تتنف�س �إال �إذا م َّر يف ِّ
يوم قطا ْر/
ال
ُ
كل ٍ
على �ض َّف َت ْي بردى،
أر�ض بحث ًا عن
بالذينَ ي�سيحونَ يف ال ِ
االنت�صا ْر/
ومن ال يرونَ �سوى احلقِّ نافذ ًة للحيا ِة،
ومن كفروا باجلدا ْر/
هلل،
ومن يبحثونَ عن ا ِ
جا�ؤوا �إليها،
ففي ِّ
ب�سيط،
ركن
ٍ
كل ٍ
َ
دم�شق مزا ْر/
بقلب
ِ
ملنْ حظهُ ُ
مثل حظي،
كب ٌري ...
ال�شروق على �صح ِو عين ْي ِه،
ف�إنَّ عبو َر
ِ
باب توما،
يف ِ
ٌ
حميمية طاغيهْ /
هنا،
ُ
املعجزات ...
ل�سرب من
حيث ُي�شر ُع بابٌ
ِ
ٍ
ُ
أ�صادف �أمي،
متنيتُ �أين �
على مدخلِ اجلابيهْ /
حتدثني؛
مكة َ
قبل ب�ض ِع �سن َ
ني ...
كنتُ يف ٍ
هلل،
أحج �إىل ا ِ
وجئتُ هنا كي � َّ
للمر ِة الثانيهْ /
العوا�صم،
يف
ِ
�ضخمة ...
أحذية
مي�شي اجلنو ُد ب�
ٍ
ٍ
َ
دم�شق،
�إمنا يف
ني،
على ُط ِ
رق اليا�سم ِ
اجلرنال ،
ال�صبي كما
ي�س ُري
ِ
ُّ
قدم حافيهْ /
على ٍ
هنا يا �أخي،
ت�سكنُ العافيهْ /
َ
دم�شق،
يف
ر�أيتُ ...
وكنتُ َ
كليل الب�ص ْر/
َ
القمح ،
هيئة
حبة الكربياءِ على ِ
ِ
ُ
تطوف ِّ
بكل الب�ش ْر/
وهي
�سماء ر�صيدَ ِك يف حق ِلنا،
�أن ِزيل يا ُ
الدراهم للجائع َ
النفط
ني على خمب ِز
و�أتيحي
ِ
َ
...
قمح �إال الذي بذرتْهُ حما ُة الديا ِر،
ال َ
ب�سطح القم ْر/
ِ
الطريق �إىل قا�سيونَ ،
يف
ِ
ن�سيتُ
العرب/
ْ
َّ
اخل�شب/
�سيوف
وكل
ِ
ْ
وخليتُ بيني وب َ
ني الق�صيد ِة بيت ًا،
حلب/
و�أر�سلتهُ يف ِ
بريد ْ
�سالمٌ على ن�شو ِة الكربياءِ ،
علم يرتقي لل�سماءِ ،
�سالمٌ على ٍ
بلونِ ال�صمو ِد،
التعب
وخيط
ِ
ْ

شعر

•بديع �صقور

�إىل روح ال�شاعر واملرتجم الراحل ..ال�صديق العزيز �إبراهيم بيطار..

ُّ
روحك ترفرف بجناحي فرا�شة،
�ستظل ُ
يف �سماء «رباح» حتر�س البيوت والكروم
وك�ستناء اجلبال..
ماء هذه الأر�ض ،ما دام على
لن تو ِّدع َ�س َ
وحب.
ربيع و�أغانٍ
�أر�ض «رباح» ٌ
ُّ
•••
يف ال�سماء �إىل «�سانتياغو» ..كم كان
الدرب بهي ًا يا �إبراهيم!..
هناك التقينا يف «�سانتياغو» وبعدها يف
«فينيا دل مار» كرم البحر..
وجتددت اللقاءات ..غريبان على �شاطئ
«البا�سفيك»..
مقهى «ال�سموجيدو» والأ�صدقاء،
وال�صديقات ال�شاعرات ،الباذخات
كحبات املطر..
�سنوات من الفرح والأحالم والق�صائد..
مر ْت ال�سنوات ..رجعنا ..ويا
وكاحللم ّ
ليت!..
�أعوام و�أعوام من الغياب..
�سنون و�سنون،
و�أخري ًا التقيتك يف بيت «رباح» معطر ًا
بال�شوق واحلنني وال�شعر ،وبطيب
�أهلها..
وتعددت اللقاءات يا �إبراهيم..
ق�صائدُ وذكريات �سنبقيها للذين مل
يغادروا م�صاطب العمر بعد..

هذا العمر الذي
ي�شبه املرافئ
نروح ونغدو �إىل �أن
تدب ال�شيخوخة
َّ
يف ج�سد ال�سفني ،وتنك�سر املجاذيف..
والذين تركناهم ،لن نلتق َيهم �إال يف
ال�سماء ،كما يقولون..
هي الدنيا يا �إبراهيم..
الراحلون يبتعدون كالنجوم ،واالنتظار
�سراب.
ْ
يغيب الراحلون يف غابات ال�سماء،
غري �أن �أ�صوا َتهم و�أغانيهم وق�صائدهم
تبقى..
وكمثلهم ،هنا� ،ستبقى ُ
بع�ض ق�صائدك
تعزفها نايات الريح..
هنا �آخر ابت�سامة لك ،ما تزال حتلق
فوق الينابيع واله�ضاب..
وهنا بع�ض مواجع الروح ..تغفو
كفرا�شة يف �أح�ضان زهرة تفاح..
ٍ
احلب..
هنا ُّ
احلب نرقى �إىل �سماء زهرة..
ويف ِّ
لقد كنت حمب ًا� ..صنوانِ �أنت وزهر ُة
التفاح تتفتحان كلما �أقبل ربيع..
هي الذكريات يا �إبراهيم ..بالأم�س كنا
ن�سرتجع �أحالم غربتنا ..هناك...
وراء �أطالل الثلوج انتظرناهم

حار�س العنقود
• حميي الدين حممد
ْ
�أ�شعلي ْ
الفتيل
ن�صف
�سوف �أرمي عتمتْي
َ
مي
فوق الأد ْ
�أوقفي زورق يومي
وامطريني فرح ًا
كي �أبد�أ الك�شف
طليق ًا يف ارحتايل
وعلى مائدة ال�شوق تعا ْ
يل
القرب
و�صدى
ِ
ينادي كفّك ْ
اجلذىل
�سياج
ال تخايف من ٍ
�شائك يهجو اغرتابي
ٍ
و�صديقي حار�س العنقود
ما زال على ال ّركن �أمين ًا
ُ
ال�صيف
و�سالل َّ
تغفو بانتظا ِر
عا�شق ْ
بذخ اليدينْ
ٍ
يلعب العنقو ُد فيها الهي ًا
يفتح ّ
الذكرى
�أو ُ
على �أبعاده
كي ت�ستفيق
أرجم منفاي
ها �أنا � ُ
و�أم�ضي �سائ ًال خلفه
ني
عن جنّت ْ
وعلى الرم�ش �أرى

كالغرانيق..
وهناك خلف تالل البحار وقفنا فوق
�صخور «البا�سفيك»؛ نع ِّلم �أبناء و�أحفاد
ما�ض بعيد ،من هذه
من كانوا ،ذات ٍ
الأر�ض ،وعلى حني جوع وجور طاروا يف
عتمة الريح والليل..
كما قال ال�شاعر الفل�سطيني حنا
جا�سر املطرود من �أر�ضه بفعل الهمجية
والتوح�ش الغربي وال�صهيو� -أمريكي:
الليل ما �أق�سى الليايل عند �أبناء املهاجر
يف الليل يغدو ُّ
مغرتب �شاعر..
كل
ٍ
�أخي �إبراهيم..
املوت..
هذا الزائر الثقيل  ..ملاذا يداهمنا ونحن
يف �أعلى ال�ضحكات؟
ْ
ما ال�ضري لو ت�أخر يف زيارتك ِب�ض َع �سنني؟
َل ُكنّا الآن جال�سني ن�سرتجع ذكريات
و�ضحكات الأم�س القريب والبعيد:
ال�شباب الذي كان رفيق ًا للخ�ضرة واحلب
واجلمال
و �شاطئ فينيا دل مار (كرم البحر)..
و�شارع الك�ستناء،
واملدر�سة العربية،
والزمالء والتالمذة احلميمني كال ِع ْطر
والندى..

فاتحة لأ�سئلة اللون
• منري خلف

زمن
ما ال ُيرى من ٍ

من حرقة اللــون �صغتُ اليو َم قافيتي

خ ّب�أت فيه مقعدي

ُ
عا�صفة
و�سرت م�سترت ًا يف ليــــــــــل
ِ
� ُ
براء َتهــــــا
أخذت من جن ِّة النّجــوى َ

كي ميرح الأطفال
حويل
و�سرير النّحل
ُ
ثوبك
يهوى
ِ
الأ�شهى هدوء ًا
فاطمئنّي..
ْ
اجلميل
ال�صوت
وا�سمعي ّ
كيف �أن�سى
حار�س العنقو ْد
َ
ُيلقي ظ ّله
كي يلتقيني
اكه
وعلى �ش ّب ِ
� ُ
ّ�سيم
ألف نداءٍ للن ْ
� ُ
ْ
ي�ستقيل
ألف ب ٍّر
عام
�ألف ٍ
يف ا�شتعال ال�ضفتني
�أ�شعلي َ
ْ
الفتيل
ن�صف
�سوف �أرمي عتمتي
يف غفلتنيْ.

وماذا بعد يا �إبراهيم!
وليت الذي كان يعود!..
ليتك الآن واقف بيننا ُتن ِْ�شد بع�ض
احلب والوطن والنوار�س..
ق�صائدك عن ِّ
وليت الذي كان يعود..
لأذ ِّك َرك ب�أغنية ال�شاعرة واملطربة
«فيوليتا بارا»..
�شكر ًا للحياة..
التي منحتني الكثري ..الكثري..
وكنتُ �أع ّلق:
ما نفع ُّ
ثم
ال�شك ِر ملن مينحك �شيئ ًا َّ
ي�سرت ُّده؟!
قد ال ت�ستحق احلياة يا «فيوليتا» �إال
َ
القليل على ما منحتنا �إياه من
ال�شك َر
القليل ..القليل من خريها الوفري ،فوق
رحا ِبها الفانية!
ما �أطيب الفقراء!! وحدهم الذين
ي�شكرون احلياة ولو على ك�سرة خبز
وزيتونة.
�إبراهيم..
ا�سمح َ
رحاب
يل الآن ،و�أنا �أقف يف
ِ
ذكراك ،على �أر�ض «رباح»:
�أن �أقول لك :وداع ًا ..و�أن �أر ِّبتَ على
جناحي روحك ،ولِيرَ َح ْم َك الرب..
َ
�سالمٌ على تراب «رباح» الذي ي�ض ُّمك..
روحك يا �إبراهيم.
�سالم على ِ

وما قطفتُ �سوى نـــــــــــ� ٍأي لعـاطفتي
ْ
�شهدت
أر�سـم الذكرى مبا
حاولتُ �أن � َ
منـــزلة
جمو ُع معراجهـــــــا يف عــ ّز
ِ
ُ
احلروف التي �أدمن ُتهـــا زمنــــ ًا
وما
�ضــوء �أزمنتي
خ�سائــــــــر تطوي
�إال
َ
ُ
ُ
و�صرت لها
خ ّب� ُأت يف دمها عمري,
ُّ
حتتل �أمكنتي
وعيــنُ حمنتهـــــــــــــــا
�أيقظتُ منّي حيـــا ًة كنتُ �أجه ُلهـــــــا
وازد ْد ُت جهــــ ًال على ال ّر�ؤيا مبعرفتي
بــــــه ب�صري
أ�سر مبا �أ�سرى ِ
وكان � ٌ
ُ
�صفة
نحوي التج� ُأت ,و�ضا َع
احلال يف ِ
َ
� ُ
حـــــالة �أ�شواقي ,فما هد� ْأت
أنكرت
روحي لر�ؤيتهــــا ت�ســـــعى �إىل جهتي
ُ
والك�شــف ق ّر َب يل
غفلة
وكنتُ يف ٍ
ال�ســــ ِّر مو�صـــــو ًال ب�أ�سئلتي
َ
فواتـــــح ّ
ك�أنّ َّ
جواب جــــاء يحم ُلنـــــــي
كل
ٍ
جهـــــات الأ�ســـى يف ِّ
زاوية
كــل
�إىل
ِ
ِ
ك�أنّ َّ
أن�سجــــــــهُ
كـــل
كـــالم كنتُ � ُ
ٍ
هـم الكت ِْم يف رئتـي
يف ح�سنها� ,صا َر َ�س َ

عرب
يا �آل خابـــو َر من ُك ٍ
رد ومن ٍ
جمي ُعــــــــكم واحدٌ ّ
كالطــــــو ِد يف ثقة
ٌ
جامعـــة
و�شم�سنا يف ذرا الأكوان
ـ
ُ
امل�سيـح ب ُب�شــرى �أحمدَ ا ْر َت َو ِت ـ
ر�ؤى
ِ

�ضيــــاء مو ّداتي ول�ؤل�ؤهــــــــا
لكم
ْ
ُ
أزاهيــــر �أ�شــــــــواقي و�أمنيتي
�
لكـــم
ُ
مبعرفـــــة
قد بتُ �أقر�ؤين عينــــــ ًا
ِ
ظــــــل وحدتــــكم ال ِّ
ِّ
ظل مملكتي
يف
�أريدُ منكـــــــم �صباحــــــ ًا ال ير ّت ُلهُ
أجنحــــــــــة
أطيـــاف �
�إال الودا ُد على �
ِ
ِ
بقــــــــاء ـ كي نكونَ على
�أريدُ منّا
ً
أدعيــــــــة
مناب ِع النّو ِر ـ يف �أذكــــار �
ِ
حب يق ّر ُبنــــــــــــا
وال �أريدُ �سوى ٍّ
من احليا ِة ,في�سمــو ُّ
هبـــــــــة
كل ذي
ِ
اخلــراب الذي �أودى بحكمتنـا
وما
ُ
العنت
�ضبــــــاب ر�ؤانــــا يف ُذرا
�إال
ِ
ُ
خطـــر
احلي يف
احلي �أنّ
�س ُي ِ
ٍ
َّ
ب�ص ُر ُّ
اخلر�ســـــاء يف َبه َِت
و�أنّ حري َتنـــــــا
َ
و�أنّ راح َتنــا يف ّ
كف مب�ص ِرنــــــا
قيـــم ال ّر�ؤى مَنْ كـــــانَ ذا ِ�س َن ِة
ولن ُي َ
فيـــــا بالديَ كوين ُح ْل َم لوحتنـــــا
وال�س َع ِة
وف�ســــري جه َلنــــــــا
ِّ
باحلب َّ
ّ
ول ّوين يف يدينا الكـونَ �أج َم َعــــــهُ
اللغـــــة
احلب كي نرقى على
ِ
ب� ِ
أبي�ض ّ

قصة
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ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا

رواية

• حممد حممود ق�شمر

• نبيه �إ�سكندر احل�سن

- 1(بكوخنا يابني ،هذا الكوخ الفقري
،وال��ث��ل��ج م��ا ت��رك وال ع��ودة حطب،
والريح عم ت�صفر فوق منه �صفري)
�أره��ف �أذن��ه �إىل ال�صوت املخملي
وع��ي��ن��اه م��ع��ل��ق��ت��ان بنجمة ال�صبح
امل��ت��و���س��دة رح���م ج����دار ���ص��وم��ع��ت��ه،
�ضرب كفا بكف وح��دث نف�سه  »:يا
�إلهي  !...مل �أكتب مادة نبيهات جنمة ال�صبح ...كيف
�أبرر ذلك للقراء الذين ينتظرونها ب�شوق كما �شوقهم
للفريوزيات وفنجان القهوة «.
رددت اجل���دران �صدى ال��ع�برات ،تنفذ ف��وق ن�شيج
امل�شاعر ،فا�ستحوذت عليه ق�ضايا غريبة ،تذكر عويل
مكتبة بغداد واملاء العذب امللون بال�سواد ،و�آثار بابل
املدماة على يد قرا�صنة الألفية الثالثة ،وانتهاكها
حرمة ال�شعوب.
كنت �أه��ي��ئ نف�سي للبحث ع��ن ك��ت��اب يعالج ق��روح
ال�سنني العجاف ،نظرت �إىل �ساعة مع�صمي جت��اوزت
العقارب الوقت املحدد ،عقرب الثواين يرق�ص بجنون
غريب ،ارت��دي��ت مالب�سي بعجالة ون�سيت �أن �أط��وق
ياقتي بربطة العنق .دلفت �إىل ال�شارع ،حثثت خطاي،
�شعرت بتهالك على غري عادتي .وط�أت قدماي ا�سفلت
���ش��ارع ال��ق��وت��ل��ي ،م�سحت بنظري ال�ساعة اجل��دي��دة
ك�صبية حم�صية مم�شوقة القد ...ت��ذك��رت املرحوم
والدي حني قال:
 لقد عملت مع العمال الذين قاموا ب�إن�شاء هذهال�ساعة التي تربعت بتكاليفها (كرجية ح��داد) يف
ال�ستينيات من القرن التا�سع ع�شر.
 هل هي �سورية ؟ بلى ...لكنها تعي�ش يف املهجر.كنت م�شغوال بانهاء بع�ض الأم���ور الروتينية يف
م�ؤ�س�سات احلكومة .عرجت �إىل مقهى الرو�ضة ،وقفت
لدقائق بغية �إع��ادة ترتيب �أوقاتي من جديد ،ت�أتى
ل�سمعي �أ���ص��وات ق��ادم��ة م��ن اجت��اه ال�ساعة القدمية
،ت��ن��دد ب�سيا�سة حم��اف��ظ حم�ص .مل �أك�ت�رث ل�ل�أم��ر
...حت��دث��ت مع ذات��ي« :ال ب�أ�س يف اجللو�س والتمتع
لبع�ض الوقت ،مبنظر النوافري التي ت�شكل قو�س قزح
 ،والأجمل اال�ستمتاع لزقزقة الع�صافري».
الهواء النقي يغري املرء باجللو�س ،ويلفه ن�سيان كل
الأ�شياء ،خ�صو�صا �إذا كان مرهقا من عبء امل�س�ؤوليات.
برقت عيناي ،وخيل يل �أنني مل�ست ذروة ال�سعادة ،حني
حولت ب�صري �صوب ال�ساعة ،بدا عقرب الثواين يقفز
كخ�شف ظبية يف ي��وم ربيعي مده�ش .وب��دت دقاتها
ك�صنج معلنة الوقت قبل منت�صف النهار .الوقت قطار
ي�صفر قبل الإقالع من املحطة ،يندفع بانتظام ال يقف
�إال يف املحطات املخ�ص�صة ،وق��ط��ار عمري ي�صفر يف
حمطة ال�ستني قلت:
 �أواه ...يا �سنني عمري العجاف.تخبطت بوحل من طقو�س اخرتعها وكر�سها الب�شر
���...ش��ردت بخيايل بعيدا ،مل ادر �أي��ن �سينتهي الأم��ر
،اجل����داران ت��ردد ال�صخب ،تعالت �أب���واق ال�سيارات
،ال��وج��وه مكفهرة ،قرقعات اح��ج��ار ال�ن�رد ،خمتلطة
ب��الأح��ادي��ث ال�سيا�سية بني م�ؤيد ومعار�ض� ،أختلط
احلابل بالنابل �..ضاعت الطا�سة ،وثمة من لي�س له ال
بالعري وال التفري .رحلت بخيايل خلف الأيام ،تذكرت
�أيام ًا خلت حني ا�صطحبني والدي �إىل مدينة حم�ص
�أي��ام الوحدة بني م�صر و�سوريا ب���أم عيني ر�أي��ت عبد
النا�صر يلوح بيديه للجماهري ،وال�شعب يهلل طربا
�...أعادتني الذاكرة اجلفولة �إىل �سينما ( �أوبرا).
خرجت م��ن املقهي ،حركة النا�س يف ال�شارع غري
طبيعية ،وقفت �أمام املتحف ،كان �سابقا مبنى للبلدية
،ي��ط��ل ع��ل��ى �سينما �أوب����را ك��ان �آخ���ر فيلم �شاهدته
«الزهرة واحلجر» يوم ذلك وقفت �صديقتي �أمام الباب
لرتتب جديلتها مبزاجها املعكر ،وكيف �أن�سى زواجها
من رجل �أغراها مباله� ،أما الآن لقد انتقلت ال�سينما
�إىل البيوت بوا�سطة التلفاز واحلا�سوب ال��ذي جعل
الكوكب قرية �صغرية .مل يعد لل�سينما دو ٌر يف �ضرب
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املواعيد بني ال�صبايا وال�شبان .
يوم ذلك م�ضيت �أجت��ول بني �أزق��ة املدينة
على م���أل��وف ال��ع��ادة ،ك��ان��ت ال��ع��رب��ات جترها
اجل��ي��اد ب�ين ال�����س��ي��ارات ،ح��رك��ة ال��ن��ا���س بني
مد وج��رز � ،شظى ال�شم�س ترغمهم للهروب
نحو ال��ظ�لال ،و�صلت �إىل ج��زي��رة �صغرية يف
و�سط الطريق ،ده�شت ملر�آى ال�ضوء الأخ�ضر
املهرول ،داعب وجهي ن�سيم منع�ش حتت ظل
�شجرة وارفة ،قابلتني مر�آة احد ى املحالت التجارية،
ب��دت �صورتي يف رحمها ،م��ددت ي��دي �إىل ذقني حيث
خ��ط �شاربي وك��ان��ت حالقة ذقني ه��ي امل��رة الأوىل،
�شعرت بارتياح نف�سي ورح��ت �أمتتع بجمال الكون ،ال
ادري كيف ح�شرت نف�سي بني الزحام ،الباعة بحركات
م�ستمرة وك��ل ينادي وميجد ب�ضاعته ،عبقت ب�أنفي
رائ��ح��ة م�شبعة برطوبة امل��ل��ح ،ك��ان �صرير العربات
يندمج ب�ضجيج ال�����س��ي��ارات ل��ت���ؤل��ف م��ع��زوف��ة احلياة
و�صريورتها.
ا�شتعلت مواقد الذاكرة �أعادتني �إىل موقف العمال
ال��ذي��ن يحملون امل��ع��اول وامل��ن��اج��ل وه��م بانتظار من
ي�ستثمر جهدهم ،وبائع العرق�سو�س ينادي:
 ا�شرب يا عط�شان ...ا�شرب الرايق.يحمل على كتفيه �إبريقا ذو عنق كعنق بجعة تعاين
جنمة ال�صبح ،دن��وت منه وهو ي�صب ال�سائل كالنبيذ
املعتق حتى تطوف فقاعات الرغوة على حواف الك�أ�س،
فتعك�س منظرا تراثيا عريقا ،وامللفت للنظر الن�ساء
هن الأك�ثر �أهتماما بهذا امل�شروب وخ�صو�صا العذارى
منهن ..غمرتني �سعادة ال تو�صف بعودتي لهذه الأيام
اخل��وايل ...اكتفيت بنظرات خاطفة حيث اجتزت
حمام البا�شا مررت بجامع الكبري� ،أحث اخلطا �صوب
املقهى ،عربت موقف با�صات النقل الداخلي التي تنقل
الركاب �إىل الأحياء القابعة على �أطراف املدينة.
ك��ان��ت ت�سعرية ال��ت��ذك��رة ع�����ش��رة ق��رو���ش للعموم،
وخم�سة قرو�ش للطالب وجي�ش واعفاء رجال الأمن
...ق��اب��ل��ت��ن��ي �سينما ال��ف��ردو���س ك��ان��ت ت��ع��ر���ض فيلم
البدوية العا�شقة بطولة �سمرية توفيق.
تذكرت حديث �صديقي بائع جريدة العروبة الذي
راح يحدثني وهو يقهقه:
 مابك تقهقه بافراط ؟ ح�ضرت اليوم البدوية العا�شقة. هل الفليم يثري ال�ضحك. ال ...ال �أب��دا .لكن امل�ضحك املبكي كان بجواريب��دوي��ة م��ع زوج��ه��ا ح�ين �أط��ف��ئ��ت الأن����وار ...نه�ضت
ب�سرعة وقالت له يللله يريدون يناموا .وخرجا معا.
�شاركته القهقهات.
يف �أثناء ذلك الح يل طيف فتاة ت�شق الزحام بتحد
،فبدت تالحقها العيون الالهثة ،تندفع بثوب املينجيب
،وال�ساقني العاجيني ،تتدىل من كتفها حقيبة �سوداء
جديدة ،ي�ؤرجحها هواء حم�ص العدي ،قفزت كظبية
�إىل الر�صيف الآخ��ر ...وق��ف��ت �أفكر و�أت��رج��م معنى
احلركة وهي تعرب من �أمامي وهي تلعق �شفتيها ،مرت
�أمامي ذكرى �صور عرفتها �أيام املراهقة.
كانت �أب��واق الوقت تقارب الع�صر ،تطلعت حويل
�أب��ح��ث عنها ويف قلبي لظى ب��رك��ان ،وب���د�أت الظالل
تنحرف �صوب البيوت ،تنتقل من حالة ال��ق��رار �إىل
حالة اجلواب يف حلظة مملوءة بالهواج�س املختمرة،
ك�إ�شارة مو�سيقية تت�صاعد من �سلمها مع ري�شة فنان
تعزف ب�أ�صابع جمهولة ،وح�ين انعطفت الفناة �إىل
ال�����ش��ارع ،ال �أدري كيف اقتفيت �إث��ره��ا .حيث ك��ادت
تده�سني �سيارة عابرة ...لكنني م�ضيت يف دروب ال
تنتهي غ�ير �آب��ه ل��ن��داءات ال�سنني الثقيلة اخلجولة
..انفتح ال�شارع لعبور ال�سيارات بركابها وهياكلها
املختلفة ،فيلمع الزجاج يف تلك النقطة من املنعطف،
امتد �شعوري �إىل كل الأ�شياء ،وا�سرت�سلت باحلديث مع
ذاتي»:ماذا يغني �إذا كنت مرتبطا» ؟

زيارة ..تمنيات بال�شفاء

قام الزميالن ع�ضوا املكتب التنفيذي الدكتور جابر �إبراهيم �سليمان مدير
ال�ش�ؤون االجتماعية والدكتور علي دياب مدير �إدارة اجلمعيات ظهر اخلمي�س يف
2019/1/17م بزيارة الزميل الدكتور عبد الفتاح عمورة يف منزله لالطمنئان
على �صحته بعد العمل اجلراحي الذي �أجري له.
ونقل الزميالن متنيات رئي�س االحت��اد الدكتور ن�ضال ال�صالح و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي للزميل عمورة بال�شفاء العاجل.

1ـ اكتفاء

�س�أل القا�ص زوجته وقد �أوحت له بفكرة جيدة:
أيك �أن نتبارى �أينا ي�صيغها كق�صة �أجمل..؟
ـ ما ر� ِ
فكرت قلي ًال ..ثم قالت هاربة من خ�سارة �ستحالفها:
ـ يكفيني كوين ملهمة الكاتب ،ولي�س يهمني �أن �أكون كاتبة الإلهام!..

2ـ ذكراها

دائم ًا ..كان يرى ذلك العجوز ينظر هنا وهناك ك�أنه يبحث عن �شيء �أ�ضاعه ،وعلى حمياه
�سيماء التح�سر والأ�سف تارة� ،أو الفرح وال�سرور تارة �أخرى..
اليوم ..غلبه ف�ضوله ف�س�أله:
ـ جدي� ..أراك دوم ًا وك�أنك تبحث عن �شيء ما �أ�ضعته يف هذه الأماكن� ..ألي�س كذلك..؟
فقال العجوز:
ـ بلى يا بني� ..إنني �أبحث عن �أيام �شبابي التي ق�ضيتها هنا..
وبعد �أن �صمت العجوز �صمت ًا ق�صري ًا �أردف قائ ًال:
ـ مع علمي �أنها لن تعود..
ا�ستغرب ال�شاب ،وقال مت�سائ ًال:
ـ مبا �أنها لن تعود ..ما الفائدة من البحث عنها..؟
فتنف�س العجوز ال�صعداء ثم قال:
ـ كي �أعي�ش بذكراها التي �إن خلقت احل�سرة يف نف�سي حين ًا؛ ف�إنها تخلق معها الفرح والن�شوة
وال�سرور �أحيان ًا..

3ـ يكرب معنا

�س�أل احلفيد جده قائ ًال:
ـ جدي� ..أال زلت حتب جدتي كما كنت حتبها يف عهد �صباك..؟
ف�أجابه اجلد بب�ساطة:
ـ طبع ًا ال ..فقد ازداد حبي لها كثري ًا عما كان عليه.
تعجب احلفيد وقال مت�سائ ًال:
ـ كيف ذلك..؟
ف�أجاب اجلد:
ـ يف عهد �صباي كانت جدتك ال��زوج��ة واحلبيبة� ..أم��ا الآن فقد �صارت ف��وق ذل��ك؛ الرفيقة
وال�صديقة وامل�ؤن�سة واملدبرة ..وباخت�صار ..حياتي كلها..
فقال احلفيد با�ستغراب:
احلب يف ع�صرنا!!..
ـ عجيب ح ّبكم يا جدي� ..إنه يختلف كثري ًا عن
ّ
فقال اجلد با�سم ًا:
ـ لأنه حب حقيقي يا بني ،يكرب مع تتايل الأيام وال�سنني ..بخالف معظم احلب يف هذا الع�صر،
ف�إنه يت�ضاءل يوم ًا بعد يوم ك�سحابة دخان ،تبدو كبرية ،لكنها �سرعان ما تزول خملفة �أثرها ال�سيئ
يف ال�صدر والنف�س.

4ـ يوم عيد

قالها يف نف�سه وقد قرر �أن �شيئ ًا لن مينع الإن�سان �أن ُيفرح نف�سه ،و�أن يجعلها ت�شرق بالبهجة..
وكيف له �أن مينعه..؟ �أو لي�س اليوم يوم عيد...؟!!
كان الأوالد منت�شرون يف الطرقات الب�سني ثيابهم اجلديدة امللونة ،والرباءة تب�سم يف وجوههم،
واحلبور يكلل طفولتهم ..بينما راح الكبار يتبادلون التهاين بكلمات مل�ؤها املودة واالحرتام..
الن�سمات عليلة ،وال�شم�س ت�ضحك م�سدلة �أ�شعتها مبا ِركة بالعيد ،و�أ�صوات الفرحة متلأ جنبات
املكان ..نعم ..يف هذا اليوم الذي ميكن للفرحة �أن� ..أن ..يا �إلهي ..يا �إلهي !!..ماذا جرى..؟!!
ماالذي يحدث..؟!!
دوى �صوت مريع هز بقوته جنبات الأر���ض ،ورجفت لهوله الأبنية والبيوت ،وردد الأفق �صداه
ب�أ�سى وح��زن ..والنا�س ..النا�س ..راح��وا يتدافعون ويهرولون ..الأطفال ي�صرخون ،والن�سوة
تولول ..وهو ..ما به..؟ لمِ َ يختبئ خلف هذا العمود..؟ منذ قليل كان ي�سري يف منت�صف الطريق
يتعر�ض بكل م�سامات ج�سده لبهجة ..بهجة !! ..من �أين �أتت هذه املفردة..؟!!
�صرخ بع�ض املارة� ..إنها قذيفة �صاروخية� ..أ�صابت البناء املجاور..
وقف يف حريته وذهوله وهو يرى الوجوه اخلائفة ملطخة ب��الأمل ،والثياب اجلديدة مغ�سولة
بالدم ،وال�سحابة ال�سوداء مغطية ف�سحة ال�سماء حاجبة �إ�شراقة ال�شم�س..
وما هي �إال حلظات حتى تناهى �إىل �سمعه �صوت �سيارة �إ�سعاف يقرتب مزجمر ًا ..مولو ًال ..الهث ًا..
عندها حدث نف�سه قائ ًال:
ـ حق ًا� ..أيكون هذا اليوم يوم عيد..؟!!

(ظِ لٌ ل�صيف العاج) ديوان جديد لل�شاعر ع�صام خليل
عن وزارة الثقافة
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب
�صدر لل�شاعر ع�صام خليل ديوان جديد
بعنوانِ :ظ ٌل ل�صيف العاج.
يقع الكتاب يف � 190صفحة من القطع
ال��و���س��ط و���ض��م ب�ين دف��ت��ي��ه جم��م��وع��ة من
ال��ق�����ص��ائ��د ال��ت��ي غ��ن��ت ال��وط��ن ب�����ص��م��وده
وث��ب��ات��ه ،وق�صائد �أخ���رى ر���ص��دت معاناة
الإن�سان يف هذا الع�صر.
ُكتبت ق�صائد الديوان بطريقة التفعيلة
وقد غلبت عليها الغنائية ال�شفيفة.
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ق�صائد

ت�سـابيـح

•يحيى حميي الدين

• �إبراهيم عبا�س يا�سني
مك يف ليل اغرتاباتي
با�س ِ
�س ّب ْحتُ ْ
الب�شارات
أرقب ميال َد
ِ
ورحتُ � ُ
وكلما م ّر معنى ا ِال�سم يف �شفتي
ي�صفو الن�شيدُ ويعلو جمدُ راياتي
مك فوق الليل مبته ًال
با�س ِ
�س ّب ْحتُ ْ
عينيك فانه ّلتْ �صباحاتي
لفجر
ِ
َ
الفرح النهديّ  ،ياقمر ًا
ياغيمة
ِ

�شب يف منفى ف�ضاءاتي
بال�ضوء ُي ْع ُ
ياما انتظرتك غيم ًا � .أجنم ًا � .شجر ًا .
فجر ًا غزي َر الر�ؤى ي�صحو بواحاتي
غربته -
وكنت ه ّي� ُأت قلبي  -رغم
ِ
ات
كي
ت�سكنيه ب�أزهار امل�س ّر ِ
ِ

وعدٌ
لعينيك عندي « كم رف ْعتُ له
ِ
« ْ
يف معبد الليل َب ْوحي وابتهاالتي
أنت الق�صيد ُة  .ما�ضيها وحا�ضرها ..
� ِ
أنت بدْ ُء الزمان امل�شتهى الآتي
و� ِ
احلب  ,فان�سكبي
ُي ِ
احلب ُ ،
قلب ّ
حبك ُّ
كالروح يف ج�سدي  ،كي �ألتقي ذاتي
وه ّيئي من جنوم ال�صبح يل وطن ًا
امل�سافات
�ضوئي
نهديك
مابني
ِ
ِ
ّ
قد � ُ
قلق
أطرق
الكوكب الغايف على ِ
َ
فيه عن م�ص ّباتي
كالنهر �أبحث ِ
�شم�س لنا ُو ِل ْ
دت
التقلقي  .رمبا ٌ
من دفءِ كفّيك �أو من ح ّر �آهاتي
� ُ
ْ
عربت
أنكرت كل �أنا�شيدي التي
�إن مل مت ّري بها يا ّ
كل �آياتي !

وَطَ نــــِــــيْ

ج�سدك يورق

•فوزي فار�س ال�شنيور

ـــوق الأَنجْ ُ َما ولأنْ َن ِع ْي َ
ــــح لأنْ َن ُف َ
ـــ�ش ِمنَ ال َّر ِبيـْــ ِع الأَ ْن ُع َمــــا
ُق ْل َما ي َِ�ص ُّ
ــي الـ�شـ َّ َ
ــذى َو َل ُربمَّ َــــــا
ُق ْل َما ي َِ�ص ُّح َل ُربمَّ َا نجَ ْ ـــ ِن ْي النـَّـــدَ ى َو َل ُربمَّ َـــا نجَ ْ ِن ْ
ـــر َف ًا َل ْي َ�س الحْ َ َرائـ ِ ُ
و�س َمـــا
ــــق َكالحْ َ دَ ائـ ِ ِـق َم ِ
ُق ْل َما ي َِ�ص ُّ
ــح َوال تـُـــز ِّو ْر �أَ ْح ُ
ُق ْل َما ي َِ�ص ُّح ِه َي الحْ َ ِق ْي ُ
قة ُم ْ�س َت ِقيـــْــــــــــــم ًا ال يمَ ِ يـ ْ ُ
ـــــل ولنْ َيكـــونَ ُم َثـــلَّ َمــــــا
ال�سمـَـــا
ُق ْل َما ي َِ�ص ُّح ولنْ ي َِ�ص َّح ِ�سـ َوى ا َّلذيْ
ُي ْع ِل ْي ا ْل ِبال َد �إِىل ا ْل ُب ُحــــو ِر �أ ْو َّ
َ
َ
ُ
ــح وَلنْ ُت َخا ِل َ
لمْ
ْتَ
ــة ُم ْغـــ َرمـَــا
ـ
ب
ح
ا
ــــي
م
ا
�ش
ن
ك
�
إ
ــا
ِنْ
ِ َّ َ َّ ِ
ُق ْل َما ي َِ�ص َّ
ـــف َقو َلنـ َ
•••
ـــــد ال ْأقدَ َمــــا
َو َط ِن ْي َو َقفْـــــتَ َمدَ ى ال َّزمَانِ ِب ِعـ َّز ٍة
َو َو َ�صلْتَ ِبالمْ َ ْج ِد الجْ َ ِد ْي ِ
َر ْفـــ َرفْتَ َق ْب َل َّ
ـــر ا ْل َو ِر ْي ُ
ــف ال َّت�ؤْا َمـا
ال�ش ْم ِ�س ُكنْتَ ِد َم َ
اءهَ ا ب َْل ُكنْتَ َوالمْ َ َط ُ
ـــق َو ُربـ َّ َ
َج َم َعتْ ِبهَا �أَ َر َج الخْ َ َمائـِـــــلِ َمن َْ�ش َمــا
ــة َو ْردة ٍ
َو َط َل ْعـــتَ مِنْ َح َب ٍ
وب َن ِق ْي َ�ض َ
ال�س َماءِ َج َمــــا َلـــهُ
ـــــك المْ ُ َت َج ِّهـ َمــــا
�إال ال ُغ ُر َ
َو�أَ َخ ْذ َت مِنْ َق َم ِر َّ
ً
َ
َ
ِّ
ب
ع
ب
ا
ــــــ
ن
ن
م
ت
م
ال
ــــي وال ُم ْ�س َت ْه ِك َمـــا
ف
ا
ال�ص
ــا
هَ
ِ َ يرْ ِ
َوهَ ِم ْيـــتَ ِبالأزْهَ ـــا ِر ُ َ
َّ ِ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
�ش�أنَ ال َّربيـْـ ِع �إذا ُي ِريـْــدُ ت َب ُّ�ســ َمــــــا
ال�سنـــا
َو َج َه ْر َت ِبال ُّن ْع َمى ُت ِر ْيـدُ ِبها َّ
َ
ِل َي ِع ْي�ش مِنْ ي َْح َيـا هُ نـ َ َ
ـــاك َت َنــــــ ُّع َما
و َمدَ ْد َت ِج ْ�سر ًا ب َْل ُج ُ�سور ًا مِنْ هُ نـَـا
ِف ْي َمنْ َت� َّؤ�ضــــا ْ
وح ْ
يف ثـَـــ َر َ
اك َو َت َي َّم َمـــا
يف َر ْي َعا ِنــهَا
َو َ�س َر ْيتَ ِم ْث َل ُّ
الــر ِ
َو َم َلكْــتَ �أ َل َوانـَـ ًا َت ِفيــ ْ ُ
ـــ�س �أ ْو �أَنجْ ُ َمـــا
ــ�ض َجـــدَ ا ِو ًال �أ ْو َر ْو َ�ض ًة مِنْ َن ْر ِج ٍ
َيه ُِب الن َِّخيـ ْ َ
ـــل َو َب ْع ُ�ضهَا ُم َتبرَ ْ عـِـ َمــا
َو َرويـْـتَ �أَ ْحــال َم ًا َف�أَ ْ�ص َب َح َب ْع ُ�ضــهَا
َب َق َي ا ْلهَــــــ َزا ُر ُم َغـــنِّيـ َ ًا ُمترَ َ ِّنـــــــ َما
َو َب َقيـْـــــتَ َت ْر ُف ُل ِبالأَ َغانيِ َ ِم ْث َل َمــــا
ال�ص َب ُاح َو َح َ
ا�ش منْ �أنْ ي َْ�س َتح ْي َل َ�س َن َ
ــــر َما
ـــاك يَو َم ًا ُح ْ�ص ُ
َو َو َرثْتَ َما َو َر َث َّ
ٌ
ً
َ
لمَ
َ
َح َّتى َو�أنْ ْ يَــ ْر ِم َحقْـــل �أ ْو َر َمــى
َو َر َم ْيتَ ِبال َّث َمــــــ ِر ا ْل َب ِع ْي ِد ُملــــــ َّونا
ال�سدُ و ِرع َلى الحْ َ َيــا َف َت َبـــ ْر َع َمـا
فــــــي َك َما َث َنـــى
َ�ش َج ُر ُّ
َو َث َن ْيتَ ِبالحْ ُ ِّب ا ْل َو ِّ
ال�ش َ
و َملكْتَ َما َم َل َك ال َّرب ْي ُع ِمنَ َّ
َف َن َ�شــــ ْر َتهُ َو َك َفى ِب َن ْ�شــــــ ِر َك َم ْغ َنـ َمـا
ــذى
م َت ِل َ
َو َج َم ْعتَ خُ ْ
ــــم َذ ِل َك َز ْمــــ َز َما
ـــــف ا ْل ُب ُحو ِر بمِ َ ْنه ٍَـل
اء َف ِن ْع َ
َت ْرويْ ا ْل َع َط َ
َح َّتى ُع ُرفْـــتَ ِب ِعــــ َّز ٍة لنْ ُت ْهــــدَ َمــا
َو َل ِب ْ�ســــتَ َثــو َب ًا ال ُي َبــدِّ ُلهُ المْ َـــدَ ى
بال�صبرْ ِ المْ ُ َح َ
ـال َو َغيـْــــ َر َه ف َغدَ ا المْ َح ُ
ال ِب َك الحْ َِ�صانَ الأَ ْي َه َمــــا
َو َغ َل ْبتَ َّ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َو َ�س َبقْــــــتَ مَنْ َول َج الط َرا َد َورُبمَّ َا هَ ــــ َر ُبوا �إِذا َما �شاهَ ـــدُ وك َ ،ورُبمَّ َـــا
َيخْ ِف ْي ِن ُيو َبهُ ِذ َّل ً
ـــــــــة َو الأَ ْع ُظ َمــــا
ــــــديْ
َو َط َحنْتَ �أَ ْن َيا َب ًا َف َ�أ ْم َ�سى المْ ُ ْع َت ِ
اء َ ،و ُكلَّ َمــــــــا
ـــادة
َو َح َر ْ�صتَ �أنْ َن ْحيـَـا ِب ِظ ِّل َ�س َع ٍ
َف َه َززْتــَهَا َما �أنَ َن َ�ش َ
َوبمِ َنْ ي َِ�شيـْــنُ َخرا ِئبـَــ ًا �أ ْو ُم ْعــدَ َمــا
ِــر
َ
وج َعـــلْتَ ممِ َّ نْ ال يَ�صيـ ْ ُــر بمِ ُ ْثم ٍ
َو َج َعلْتَ َّ
للذهَ ِب المْ ُ َر َّ�ص ِع َمن َْج َمـــــــا
و َل َقدْ �ص َن ْعتَ بمِ َا َن َ�س ْجتَ َم َكا ِر َمــــ ًا
َو�إِ َذا َغ َ�ض ْبتَ َتكونُ �أَ ْ�ش َجـ َع َ�ض ْي َغ َمـــا
ـــد
ـــــم َوا ِل ٍ
و�إِ َذا َحننْتَ َتكونُ �أَ ْر َح َ
•••••
َو َطــ ِن ْي ُت َغــ ِّر ُد ْ
ِح ْي َنـ ًا َو� ْأحيــَـا َن ًا ُت َخ ِّ�ض ُر ِ�س ْم ِ�س َمــــــا
يف ُف�ؤادِيْ ُب ْلبـــُــ ًال
َ
َ
ً
َ
�أَ ْل َف ْيتُ ُح َّب َك ْ
لمَ
َ
ــــي َجا ِريـَـــا
وجو ِد َو ِعنْـدَ َمـــا
َّا �أتيـْــــتُ على ا ْل ُ
يف �ش ِه ْي ِق ْ
َ
ُم َتو ِّثبـَــــــ ًا ُ ،م َت َحـ ِّر َر ًا ُ ،م َت َح ِّك َمـــــــا
ا�س ْي ِب�أ ْ�ص َغــــــــ ِر َذ َّر ٍة
ال َز ْمتَ �أَ ْن َف ِ
َع َّر ْ�شتَ ْ
ـــي لكنَّــ ُه ْم َما َقلَّ ُل َ
ــــــوك َو َمــا َو َمــــــــا
يف ا ْل َغابـ َ ِ
ـات بَينْ َ �أَ ِح َّب ِت ْ
ال�صــــ ًا َ ,و�أَ ْن َب َل ُم ْل ِه َمــــــــــا
اب ِ�إخْ َ
�أَنْتَ الحْ َ ِب ْي ُب َ ،ف َقدْ َو َجدْ ُت َك �أَ ْ�صدَ َق ال ْأحـــــــــ َب ِ
َع َّظ ْمـــتُ ممِ َّ نْ ال �أَ ُخــونُ هَ ــواهُ ُم و َت ُّ
ظل � ْأ�س َمـــى مَنْ �أَ ُح ُّـب و� ْأع َظـ َمـــا
واك �إنَّ هَ َ
�أَهْ َ
ُ
لمْ
ـواك ِع ٌّ
ـــب بمِ َنْ ي َِح ُّب ُم َكـــ َّر َمـا
ح
ا
مو
ي َْ�س
ـــي َو َقدْ
ُ ُّ
ـــز لـ ِ ْ
َ
ُ
َ
ُ
ً
ْ
ْ
َّ
َ�س�أهَ انُ �أ ْو َ�س�أ ِعـ ْي�ش ُع ْمــرا ُمظ ِل َمــــا
ــــــي
َال � ْأ�س َت ِط ْي ُع ال ُب ْعـــدَ َعنْك لأن ِن ْ
َ
َو�إِذا َق َ�س َ
ــــــــــــــــ�س ق�سـَــاو ُة الـــ َّريحـــان �إال َم ْرهَ َمـــــا
وت َع َل َّي يف َز َم ٍن َف َل ْي
َ
�إنَّ ا َّلذيْ َب ْي ِن ْي َو َب ْي َن َ
ــــك ال يمَ ُ ُ
ـــي ُم َر َغ َمـــــا
ــوت و�إِنْ َر َحلْـــتُ �إِىل َف َنا ِئ َ
َو َل َ�س َ
وف َت ْب َقى َب ْعدَ َمو ِت َـي ُب ْر ُعـ َمــــــا
َ�سترَ ِ ُّف َما َع َز َف الن َِّ�س ْي ُم ِب�أَ ْ�ض ِل ِع ْي
واك َما َط َ
�أَ َنا لنْ �أَ ُح َّب ِ�س َ
ـــواء ُكنْتَ َحـــالو ًة �أ ْم َع ْل َق َمـــــــا
ال المْ َـدَ ى �أَ ِ�س َ
لمِ َ ال �أُ َحا ِر ُب ْ
يف هَ َو َ
ـــــي
اك َف�إِ َّننــ ِ ْ
َ
َو َك َذا الحْ َ ِب ْي ُب �إِذا َي ِعــزُّ َح ِب ْيبـَـــــــهُ

َما ُكنْتُ يَـو َم ًا ْ
يف ِ�ســـ َو َ
اك ُم َت َّي َمـــــــا
اء ُه وَالدُّ ْرهُ َمــــــا
َيه ُِب الحْ َ َيـا َة فـِــــــدَ َ

•روال عبد احلميد
بني �أ�شجار الكاكاو
�أ�سمع �أنات دمك املراقْ
ر�صا�صة واحدة
تخرتق رئتك
وت�ستقر يف قلبي
تخرتق �سرب اليمام
وت�ستقر يف كبدي
ومتر العجوز ال�صفراء
ترمق هديلنا املراق
ليل ت�شرين مرق�ش بذيول
اخلفا�ش
خم�ضب بو�شاة وطغاة
ليل ت�شرين ي�سيل على ج�سدي
وج�سدك امل�سجى بغار �أ�صابعي
يورق وتلفني الأغ�صان
ج�سدك امل�سجى بدمك الأخ�ضر
يزهر �أزهار توليب ملونة
تبحر يف دمي
انه�ض هات الأزهار
مو�سيقى قيثارات البجع القريبة
تنداح عذبة
هات الكمان
ر�صا�صة واحدة حبيبي
تخرتق قلبينا
ويتدفق الدم رقراقا يف احلقول
فلنعزف للبذور
لذاك الرتاب
مروج �شقائق النعمان ر ّيا
و�أقدامنا احلافية
تر�سم على الطني �أجنحةً
والعجوز ال�صفراء
التي وهبتها قالدتي
متزق الأجنحة
انه�ض فال�سماء رحبة ومزهرة
فلن�صنع الأجنحة

()1
عندما �أكتب ما يف القلب
من وردي
و�أرى ظ ًال يتهاطل
من �أن�شودة و ّدي
�س�أزاول �صمت ًا
فيفهم ح�سنك ر ّدي
()2
تواريت والورد �أحلى
ِ
�إذا مدّ ع�شق ًا وناما
�صديقة روحي
اعتنيت بوردك
�إذا ما
ِ
�سطراً
�أعيدي ل�صمتي تباريحه
واقرئيني ملاما
تواريت
ِ
والنب�ض �أعلى رياحينه
ما �أحياله عند اجلوى
يت�سامى
وما زلتُ �أ�شكو
لطيف �سرى  ,فاكتبيني
ٍ
على هاتف الغيب
�أن�شود ًة للندامى

()3

ْ
الفتيات
ومت ّر
ت�صطدنَ فرا�شات الذهن
ْ
كالعرافات
وتقر�أننا
ّ
ويبوح الفل ب�ألوانه
بحديث العطر
على ّ
ْ
الزاهرات
خذ
ف�إذا الوجد يكتبني
ْ
النظرات
و�إذا
لغة تع�صمني من �صمتي
ْ
الكلمات
حني تع�صمها
()4
ف�إذا ما غ�ض�ضتُ
عن الذكرى طريف
ُ
�شمعة روحي الوحيد ْة
فلأنك
ني
طق�س من يا�سم ِ
ولأنك ٌ
احلواري
لك الأ�سماء احل�سنى
ِ
فا�شفعي يل عند الق�صيد ْة
آلهة
مثل � ٍ
تدخلني مقام الندى
ع�شق جديد ْة
تكتبني تعاليم ٍ
تزدهي ال�شرفات برنج�سها
ونزار يعود و�أقماره
مثل �أقماري ـ يا دم�شق ـ
بعيد ْة ...

( )5
كلما حاولتُ
ّ
بظل الندى يا ورد ْ
مل�سك
ثرثر العطر
يف �شهقة الروح
وت�شكّل يف النب�ض
ْ
ر�سمك
ما ي�شبه
هيل مطارحنا
وغزا �سرب ٍ
وقر� ُأت كما يقر�أ املو�سوم
ْ
..هم�سك
بالإ�صغاء
وغفتْ �أ�سرا ٌر
ب�أزهار عمرك  ,ال �أعرفها
وعرفتُ يف قادم الع�شق
� ْ
أم�سك
ولقد عبث ال�شوق بناري
وم�س ْك
َّ
وم�س دمائي ّ
َمن ملائي يطفئها
َمن ياملحبوب ..
ير ّتل يف اليا�سمني
ْ
وا�سمك .
كتاب ال�شام

لو �أن المارد خرج من القمقم!
•عماد نداف
1ــ
نهارا :
�أتكئ على ظلي،
و�أم�شي كعكازة حتملها
الريح!
ليال :
�أنام متفق ًا مع حلمي..
�أن ال يبتعد كثريا كي ال �أموت ..
2ــ
لي�س بيني وبينها �إ ّال النب�ض!..
هي تعرف �أنه يعلو ويعلو..
و�أنا �أعرف �أن م�صريها هناك ..
يف ال�سفن املبحرة �إىل احلياة
 :خلفي!
3ــ
اتك�أت على ماء البحر لأغ�سل
وجعي ..
فوجدتها هناك ..
ً
مرمية على موج من هموم!
 4ــ
على طاولتي باقة ورد خمتلطة،
حتتوي على املانوليا ،والوردة
ال�شامية ،واليا�سمني ،والوردة
اجلورية ،وتاج �أ�صفر من الزهر،
و�شوك  ،وح�ضن �أخ�ضر من الورق
الندي ..
كل هذه الورود حتريين  ،فمن �أي
أنت ؟!
نوع � ِ

 5ــ
لو �أن املارد خرج من
القمم
وجاءين ينحني
لتلبية �أوامري..
لأخربته حاجتي

�إليك !
لو �أن املارد هدر ب�صوته املخيف:
�شبيك لبيك ..
لو �أنه فعل ذلك وهم بالذهاب
�إليك ..
كنت �س�أ�صرخ به � ..س�آمره :
�أيها املارد  ..ا�س�ألها � ..أين ترين
�سعادتك ؟ ..
ا�س�ألها  :حتى لوعدت بخفي
حنني!
 6ــ
ّ
هنالك من ال ميلك �إال قلبه ..
وجتار ُة القلوب غري رائجة يف
الأ�سواق ..
يا للقلوب ما �أرخ�صها !
 7ــ
كلما ر�أيتها �أحببتها �أكرث ..
وكلما مر يوم..
�أو حتى �ساعة من الزمن ..
�أعرف كم تبدو امل�سافة بعيدة..
بعيدة ..بيننا .
 8ــ
�س�أنام الليلة كما يفعل �أي

عجوز ..
�أ�ضع النظارة جانبا .
وكوبا فيه ماء ..
وعلبة دواء و�صفها الطبيب قبل
يومني ..
والراديو العتيق ..
ا�سم َِك ال َّل ُه َّم �أَ ُموتُ
و�أدعو اهلل ِ :ب ْ
َو�أَ ْح َيا..
و�أنام ..
ومثل �أي �شاب يف مقتبل العمر ..
�أراك و�أنت ترك�ضني بني احلقول
 ،وت�ضحكني وت�ضحكني ..
 9ــ
كوين �سعيدة ..
فال�شتاء قادم  ،و�أنا �س�أجمع
حقائبي و�أرحل
مثل �أي م�سافر �سمع �صفري
القطار ..
�س�أكتفي ب�أن �أر�سم �ضحكتك
ب�إ�صبع واحدة ..
و�أكتب حروف ا�سمك الثالثة ..
فوق لهاثي الذي يتكاثف على
زجاج النافذة الباردة ..
كوين �سعيدة،
ف�أنا �أعرف �أن يف �سعادتك �أغاين
الطيور ..

قصة

•د .حممد عامر مارديني
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عذر ًا مطار دم�شق

ُمنهي ًا َمه ّم ًة ر�سم ّية يف مو�سكو ،حزمتُ �أمتعتي ا�ستعداد ًا للعودة
�إىل �أر�ض الوطن احلبيب �سوريا على منت �إحدى طائرات اخلطوط
اجلو ّية ال�سورية امل�شهو ِد لها بكفاءتها وخربة طواقمها و�سالمة
رحالتها وهي التي اتخذت من عبارة « :ال�سورية تعني الأمان
«�شعار ًا لها منذ عقود ،ف� َ
رغم تر ّدي
أثبت هذا العهدُ م�صداق ّيتهَ ،
اخلدمات املرافقة للراكب �أ ّي ًا كانت وجهته.
حال  -ويا للأ�سف-
ِ
مندوب ال�شركة الذي َ
�سبق
ا�ستقبلني
بالغة
وبحفاوة
يف املطار،
ُ
َ
مرة خالل �أ�سفاري �إىل رو�سيا.
يل التع ّر ُف �إليه ولقا�ؤه غ َري ٍ
يف هذه الرحلة كان بحوزتي حقيبتان �إحداهما كبرية� ،أما الأخرى
ّ
ال��رف املخ�ص�ص لأمتعته
فهي م��ن احلجم ال��ذي ي�ضعه ال��راك��ب على
علي
اق�ترح
ال�شركة
ممثل
ال�شخ�صية فوق مقعده يف الطائرة ،ولكن
ّ
بلباقة لطيفة �أن �أخفّف �أحمايل و�أر�سل احلقيبتني مع �أمتعة الركاب
علي من تك ّبد حمل احلقيبة والتجوال بها �أثناء �سفري طويل
تخفيف ًا ّ
ال�ساعات.
وافقتُ
أخرج
ال �أدري ملاذا
على عجل دون تفكري ،وغاب عن ذهني �أن � َ
لقتل ملل �ساعات ال�سفر والدقائق
رواية منها كنت �أنوي �إنهاء قراءتهاِ ،
والثواين البطيئة يف رحلة طويلة كهذه.
وح ِّم َلتا مع �أمتعة الر ّكاب؛ ال
وبعد �أن
ِ
غابت احلقيبتان عن ناظريُ ،
ٌ
ندمٌ بات ينفع ،وال �أمل تبقّى لديّ يف ا�سرتجاع حقيبتي ال�صغرية فقد
�ضي الأمر وانتهى.
ُق َ
َبيدَ �أنّ ن�سيانَ ال��رواي��ة مل ي ُ
��ك �شيئ ًا مه ّم ًا �أم��ام ن�سيان حمفظتي
ت�ضم يف
اجللدية املو�ضوعة يف �أح��د جيوب حقيبتي ال�صغرية والتي
ّ
ً
ط ّياتها ك ّ��ل بطاقاتي الإلكرتونية وهويتي ال�شخ�صية� ،إ�ضافة �إىل
قرابة اخلم�سمئة دوالر �أمريكي ،وع�شرين �ألف لرية �سور ّية .ومن امل�ؤكد
ُ
االنتفاخ يف جيوبها،
متييز ذلك
�أن من �سيجد حقيبتي لن ي�صعب عليه
ِ
َ
ُ
جهد ُيذكر ،فال
ثم
ا�ستالل حمفظتي بخفة و�سهولة من دون� أيّ
ٍ
ومن َّ
ع ٌ
تب�صر ،وال �أحدٌ ي�شعر !
ني
ُ
يا اهلل ماذا فعلتُ  ،وما ع�ساه �سيجري يف حال فقدان بطاقة الهوية
ّ
ويق�ض م�ضجعي ،ويقلق راحتي.
الذي �سي�ؤرقني
ً
بقيت مهموما طوال �ساعات ال�سفر ،ومت ّلكني �شعو ٌر �أنّ امل�سافة بني
والتوج�س والتفكري ،وندبتُ
مو�سكو ودم�شق تعادل ده��ر ًا من التوت ِر
ّ
زائف
حظي العاثر ولعنتُ تكا�سلي يف حمل احلقيبة من �أجل �
إح�سا�س ٍ
ٍ
بالراحة �أثناء ال�سفر.
َ
إج��راءات
دم�شق ،و�أنهيتُ �
هبطت الطائر ُة يف م��درج مطار
و�أخ�ير ًا
ِ
ِ
امل��غ��ادر ِة ب�سرعة قيا�سية� ،إىل �أن و�صلتُ �إىل قاعة ت�سليم الأمتعة
َ
و�صول حقيبتي.
منتظر ًا
ً
ُ
وم�� ّر ِت الدقائق متثاقلة �إىل �أن ملحتُ حقيبتي الكبرية� ،أ�سرعت
و�سحبتها من على امل�سار اجللديّ منتظر ًا بلهفة و�صول حقيبتي ال�صغرية.
ولكن عبث ًا فقد خرجت كل احلقائب �إال خا�صتي ،وغادر املطار ّ
كل
الر ّكاب املرافقني على منت طائرتي.
ُ
يع�صف
ذهبتُ �أ�س�أل و�أحترى يف مكتب املفقودات عن حقيبتي ،والقلق
ب��ي ،ف��وج ُ
��دت امل��وظ��ف امل�����س���ؤول ي��غ ّ
حم��اوالت
��ط يف ن��وم عميق ،وب��ع��د
ٍ
برفق تارة �أخرىَ � ،
أفاق �صاح ُبنا من
وبالربت على كتفه
بالتحدّ ث تار ًة
ِ
ٍ
َ
ومتطمط متثائب ًا يعاندُ رغبته يف �إكمال النوم وا�ستجمع
نومه الهنيءِ
ُ
يل جازم ًا �أن
وعيه و�س�ألني ع ّما �أبغي منه،
ف�سردت له حكايتي ف�أكدَ ِ
ال�شيء ي�ضيع يف الطريان ال�سورية ،وث ّم َة احتماالن الآن ال ثالث لهما؛
َ
ف�إما �أن تكون حقيبتي قد ُح ّملت يف طائرة �أخرى يف مو�سكو� ،أو ظلت
َ
ال�شاحنة
بحما�سة :قم معي نتفق ِّد
ثم �أردف قائ ًال
ٍ
هناك على الأر�ضّ ،
َ
التي جلبت احلقائب من الطائرةّ ،
حقيبتك مازالت يف ال�شاحنة
لعل
ً
مرتوكة .
يف هذه اللحظة فقط �أح�س�ستُ بالي�أ�س ،وفقدان الرجاء و�أنه ال طائل
َ
َ
واملحفظة ُ�سرقت حتم ُا.
امل�صيبة وقعت،
من �أي �إجراءٍ �أتخذه طاملا �أن
ان��ط��ل��ق��ن��ا لتفتي�ش ال�����ش��اح��ن��ة ب��ع��د ���س��ي��ل م��ن الأوراق املطلوبة
الر�سمي املف ّو�ض مبثل تلك
واال�ستمارات واملعلومات والبيانات يف املكتب
ّ
احلاالت.
َ
وقبيل و�صولنا �إىل باحة املطار اخلارجية ،ملحتُ حقيبتي ،نعم� ،إنها
هي بعينها ،فرحتُ رغم بع�ض القلق الذي مل �أ�ستطع �أن �أتغ ّلب عليه .
�شكرت املوظف الذي مدّ َ
ُ
ُ
واعتذرت له جمدّ د ًا لإيقاظه
يل يد العون،
ُ
��ت امل�شكلة فقد وجدتها
وق��ط��ع �سل�سلة �أح�لام��ه ،وه��ت��ف��تُ  :لقد ُح�� ّل ِ
...وجدتها...وجدتها.
ُ
وجدت املحفظة يف
�سحاب اجليب الهدف ،ولده�شتي
�أ�سرعتُ وفتحتُ ّ
مكانها.
ّ
نعم..كل �شيء يف مكانه ،الهوية ،البطاقات ،ال بل حتى الدوالرات
الأمريكية ،فقط العملة ال�سورية غري موجودة!
يهم؛ قلتُ يف �س ّري :املهم هو الهوية والبطاقات ال�شخ�صية
ح�سن ًا ،ال ّ
الهم.
الهم وف ّر َج ّ
وال �أ�سف على النقود ،احلمد هلل الذي �أزاح ّ
حينها خطرت يف بايل فكرة ،فذهبتُ �إىل غرفة �ضابط �أمن املطار،

ً
ت��ر ّد ُ
ثم دخلتُ لأرى جمموعة من رجال ال�شرطة يحت�سون
دت
هنيهة ّ
ال�شاي الثقيل ويدخنون ال�سجائر� ،صافحتهم فرد ًا فرد ًا �إىل �أن و�صلتُ
حيث يجل�س كبريهم ال�ضابط ،وحكيت له بالتف�صيل ما حدث معي ،الفت ًا
ن�سيء �إىل �سمعة بلدنا
نظره �إىل وجوب عدم تكرار مثل هذه الأمور لئال
َ
�سائح غريب.
وافد �أو
الغايل ومطارنا و�أمانتنا ك�سوريني �أمام �أي ٍ
ٍ
�ير �آب��ه ب�سماع التفا�صيل وق��ال� :أج��زم ل��ك �أن
ابت�سم ال�ضابط غ َ
ً
ال�سرقة قد ّ
متت يف مطار مو�سكو ،فقاطعته فورا :وكيف جتري هناك
والعملة ال�سورية ال قيمة لها ولن تنف َع �سارقها ؟؟!! كان الأجدى به
على الأقل �أن ي�سرق الدوالرات �أي�ض ًا� ،ألي�س كذلك؟؟
�أال توجد لديكم كامريات مراقبة ؟؟
قهقه رجال ال�شرطة ب�صوت �أج�ش متبوع ًا ب�سعال ديكي لإدمانهم
تدخ َ
ن�شم
ني التبغ ،وق��ال �أحدهم بثقة ال متناهية :يا حبيبي نحن ّ
رائحة ال�سارق ،نحن تالميذ بدري �أبو كلب�شة ،و�أنوفنا ال تخطئ! وحتى
لو افرت�ضنا وقوع ال�سرقة هنا فال كامريات لدينا وال من يحزنون !
قلت له  :لقد �أدي��تُ واجبي ب�إبالغكم مبا ح�صل لتوخّ ي احليطة
واحلذر واحلر�ص على �سالمة �أمتعة الركاب .و�سامح اهلل َمن �أخذ مايل .
�ضحك اجلميع قائلني :اهلل يع ّو�ض عليك �أ�ستاذ .
ع ُ
��دت �إىل املنزل بعد �شروق ال�شم�س لأج��د زوجتي يف ا�ستقبايل
ً
َ
مبدية اال�ستغراب لت�أخري �أك�ثر من �ساعتني يف ال��ع��ودة .فق�ص�صت
�ساحق ماحق بعيد ًا من ّ
كل تف�صيالت
ؤال
عليها ما ح�صل ،ففاج�أتني ب�س� ٍ
ٍ
الواقعة :
َ
َ
َ
مل �أخذت معك ذاك املبلغ الكبري �إىل مو�سكو ؟؟!!
كانت حمق ًّة لدرجة �أين مل �أد ِر ما �أجي ُبها.
بعد �أ�سبوعني دعيتُ �إىل حفل ع�شاءٍ �أقامه �أحد الأ�صدقاء فرح ًا
بتخ ّرج جنله مهند�س ًا معماري ًا.
ب�شكل ممتع �إىل �أن بد�أ املدعوون يقدّ مون الهدايا و”
�سارت احلفلة
ٍ
ِ
النقوط” للمهند�س ال�شاب ،خجلتُ كثري ًا لن�سياين هذا الواجب وقمت
�إىل احلمامات ريثما تنتهي مرا�سم تقدمي الهدايا ،فلربمّ ا حينها �آخذ
املهند�س جانب ًا و�أعده بهديته التي �ست�صله غد ًا دون �أدنى ت�أخّ ر .
ويف احلمام و�أثناء بحثي عن نقود �أقدمها لعامل النظافة �صبوح
الوجه ،تلم�ستُ جيوبي ف�إذ بي �أجد ً
رزمة �سميكة من فئة الألف لرية،
عددتها ف�إذا هي ع�شرون �ألف ًا بالتمام والكمال.
ذهبتُ م�سرع ًا �إىل ال�شاب املحتفى بتخرجه قائ ًال له :هاك مبلغ
ً
ً
َ
جناحك.
رمزية على
هدية
نقديّ ت�شرتي به ما يلزمك
احم ّرت وجنتا ال�شاب وقبلها �شاكر ًا ممت ّن ًا لذوقي ولباقتي.
ويف البيت رويتُ لزوجتي ما جرى ،حامد ًا َ
اهلل على �إنقاذي من موقف
حمرج ووقوفه �سبحانه جانبي يف ّ
كل الظروف.
و�شكرت زوجتي على ح�سن تفقّدها جليوبي وحنكتها ورعايتها يل
كاملالك احلار�س الأمني.
التفتت زوجتي قائلة ب�سرعة :
�أعد ما َ
قلت ..من و�ضع تلك النقود يف جيبك ؟ هل هي �أنا فع ًال �أم
امر�أة �سواي ؟؟؟
�أجبتها وقد ُغ ّ�ص ِت الكلمات يف حنجرتي :
أجننت؟
ويحك �
ِ
ِ
خيالك قد �سرح بعيد ًا جد ًا؟
�أم �أن
ِ
�أجابت بحزن:
كفاك متثي ًال قل ب�سرعة �أين كنت وكيف و�صلت النقود �إىل جيبك
وهات تف�سري ًا منطقي ًا ّ
لكل الرواية.
ِ
وبينما �أنا غارق يف التفكري ،لفتني تقرير يعر�ض على التلفاز عن
َ
َ
خم�سة ع�شر يوم ًا ،فانفرجت
دم�شق فتذكرت فج�أة ما ح�صل منذ
مطار
وعلت الب�سمة �شفاهي .
�أ�سارير وجهي �شيئ ًا ف�شيئ ًا
ِ
ودن ُ
��وت من زوجتي وعانقتها مهدّ ئ ًا من روعها و�إح�سا�سها بخيانة
افرتا�ضية مزعومة!
قلت لها :الآن ح�صح�ص احلق يا حبيبتي� ،ألي�ست بزتي التي �أرتديها
الآن هي نف�سها التي كانت معي يف مو�سكو؟
�أجابت بارتباك :ال �أدري ،رمبا ،ن�سيت ،ال �أعرف .
قلت  :بلى �إنك تدركني جيد ًا �أنها هي ذاتها والع�شرون �ألف لرية التي
و�سلبت مني كانت مو�ضوعة يف �إحدى جيوب البدلة
ظننتها يف املحفظة ُ
.
ا�ستعادت زوج��ت��ي رون��ق مالحمها ،وب��ه��اء وجهها ال���ورديّ ال�ساحر
ً
مبدية بتك ّل ٍف عدم االك�تراث� :ساحمك اهلل يا
وتذكرت معي وقالت
َ
َ
..عليك االعتذار
اتهمت عمال املطار ب�إ�ساءة الأمانة
اء
الن�س ُ
عامر� ،أيها ّ
.
ط�أط� ُأت ر�أ�سي خج ًال مما فعلتُ يومها يف املطار وها �أنا ذا �أقد ُم �أ�سفي
واعتذاري على ما بدر مني من اتهامات؛ و�أقول :
مطا َرنا احلبيب ...عذر ًا.

محاولة الهروب من الجحيم
•ه�شام برازي

جهد متثاقل وم�ضاعف بذلته تلك املر�أة ال�ستينية العجوز
م�ستعينة ب��اهلل ومب��ا ت ّبقى لديها من ال��ق��درة لت�ساعدها يف
الفحامة
�صعودها �إىل ميكرو با�ص (ميدان ـ برزة) من منطقة ّ
بدم�شق يف ي��وم ال�سبت امل��واف��ق يف اخلام�س من �شهر كانون
الثاين من العام �ألفان وثالثة ع�شر ،وحلظها العاثر مل جتد
جل�سدها املنهك املتهالك واملثقل ب�أحمال ال�سنني وامرا�ض
ال�شيخوخة وهموم احلياة ومتاعبها مقعدا” خاليا” داخل
امليكرو كي جتل�س عليه ،وبالرغم من �أنّ البع�ض الذين حت ّركت فيهم
م�شاعرهم الإن�سانية عر�ضوا عليها وب�إحلاح اجللو�س يف �أمكنتهم
ر�أفة واحرتاما”� ،إ ّال �أنها �أ�ص ّرت على �أن تبقى واقفة مقو�سة الظهر
وعيناها تفي�ضان بالدموع وتخفيان وراءه��م��ا كتال” من املعاناة
امل��د ّم��اة ،ووج��ه �شاحب ي�شكو الزمن ال��ذي �أودع فيه كل ق�سوته
و�أحقاده وخملفا” �آث��اره ال�سلبية التي ت�شي بالتعا�سة وال�شقاء
واحل��زن الدفني ال��ذي �أب��ى ل�سانها �إ ّال �أن يف�صح عنهم م�ستعينا”
ب�صوت ترافقه الدموع احل��ا ّرة وبكلمات حت ّز كال�سكني يف �شفافية
القلوب ،ومنطلقة كال�سهام احلا ّدة الالهبة لتحرق الآذان والأفواه
اخلر�ساء القاب�ضة على جمر الكالم واملغلقة بالأقفال التي يعلوها
�صد�أ اخلوف .
قالت تلك امل���ر�أة م��ن دون خ��وف �أو وج��ل ،م��ن دون �أي ح�ساب
لأحد ،وعلى م�سمع جميع الركاب ،وهي تبوح ب�آالمها وما اختزنه
�صدرها الواهن من الكالم املوجع� ،سرقوا بيوتنا وهدموها� ،ش ّردونا
من منازلنا ،مل يبق لنا �شيء غري رحمة اهلل ،وبعينني م�شحونتني
بالت�سا�ؤل تابعت  ..بربكم �أين نذهب الآن ؟ نحن الفقراء لي�س لنا
مكان ن�أوي �إليه ،فهل ير�ضى ربنا عن ذلك ؟ وب�صوت خفي�ض ك�أنه
الهم�س تابعت  ..لعن اهلل من كان ال�سبب يف هذه امل�صيبة التي ح ّلت
على ر�ؤو�سنا ،وا�ستدركت  ..وهل هذا نوع من العقاب الر ّباين ؟
توقفت للحظات عن الكالم اللتقاط �أنفا�سها الالهثة
ولتم�سح بظاهر كفها ما �سال من �أنفها ،ثم تتابع بع�صبية وهي
تهز يدها املعروقة متوعدة ،ماذا عملنا لهمْ ،
لك يا نا�س ما الذنب
الذي ارتكبه الرجال والن�ساء والأطفال الذين قتلوهم بال�سيارة
املفخخة عند كازية قا�سيون بربزة ؟
عندما �شاهدت ال��ر�ؤو���س املنك�سة وال�شفاه اخل��ر���س��اء داخ��ل
امليكرو ،ما دعاها �أن جتيب على ت�سا�ؤلها
 :كل ذنبهم �أنهم كانوا واقفني بالدور منتظرين ويف عز الربد
من �أجل احل�صول على ليرتات قليلة من املازوت لتدفئة �أوالدهم،
ثم قامت بهز يدها يف وجوه الركاب وتابعت ْ ..
لك حرام نقول عن
�أنف�سنا �أننا عرب وم�سلمون ،فالأعمال التي يقوم بها ه�ؤالء القتلة
املجرمون �أدعياء الإ�سالم� ،أقول لهم ،هذه الأعمال لي�ست من �أخالق
الإ�سالم ،وال يق ّرها دين من الأديان ،والإ�سالم بريء منكم �إىل يوم
الدين .
مل ت�ستطع �أن متنع كلماتها املتخمة واملرتاكمة يف �صدرها
من االنطالق ،ف�ص ّوبت نظرها �إىل الركاب اجلال�سني على املقاعد
اخللفية لت�شاهد ردود الفعل ،وعندما الحظت ال�صمت املطبق
على ال�شفاه والعيون الفارغة ك�شباك بيت مهجور� ،أدرك��ت حينها
�أن الذين يخافون البوح باحلقيقة يخفونها ،و�إذا ك��ان ال�سكوت
�أ�سهل عليك ..فا�سكت ،فال داعي لإرغام ال�شخ�ص على �أن يقول كل
ما يفكر به ،فالنتيجة تكون م�ضحكة ،فلم جتد �أم��ام ذلك �إ ّال �أن
قالت  ..ه�ؤالء القتلة الذين يقومون ب�أعمال التفجري� ،أال يخافون
اهلل ؟ وتت�ساءل ..وهل خلت قلوبهم من ال�صفات الإن�سانية؟ ه�ؤالء
املجرمون املتوح�شون �أ�شك يف �أنّ لدى �أحدهم معتقد �أو دين ،و�إذا
ا�ستطاعوا االفالت ب�أنف�سهم من العقاب يف الدنيا� ،أفال ي�ضعون يف
ح�سابهم كيف �سينجون من عقاب اهلل يف يوم احل�ساب �إذا كانوا
م�ؤمنني .
�أح�س�ست بنف�سي �أنني �أ�ستمع �إىل خطبة اجلمعة يف �أحد
امل�ساجد .
هد�أت ثورة بركانها بعد �أن ف�ضف�ضت واخرجت ما يف داخلها من
احلمم والقذائف الالهبة واملمزوجة بالغ�ضب والأح��زان والتي
كانت ت�ؤرقها على وطن كان ينعم بالهدوء والطم�أنينة والأمان ...
جل�ست �أخريا” على مقعد خال من �شاغله عقب نزوله من
احلافلة ،وكانت تبدو ظال” مطوي الأطراف ،ك�أمنا ي�سري يف ال�ضباب،
�صامتة ،تلت�صق الكلمات يف حنجرتها ،يخامرها �شعور غري مريح،
�شعور امر�أة �ص ّلبها الأ�سى ،تطوف على وجهها ال�شاحب انعكا�سات
�أفكار غام�ضة ،ك�أنها تريد �أن ت�سرتجع مالمح ذكرياتها ،م�سندة
خدها بكفها ،وتنظر بعينني جامدتني توحيان بال�شرود البعيد،
�إىل الف�ضاء الالمتناهي ،غري عابئة مبا �سيح�صل ومبا �ستحمله بني
طياتها القادمات من الأيام .
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و�إذا كان هناك من �شياطني يف امل�س�ألة ،فلي�ست �سوى �شياطني الوهم
جل دخلهم على انخراطات يف هذا املجال ال
احلديث عن التمكني كمطلب لفئة ما،
�أو ملجتمع� ،أمر يك�شف عن اله�شا�شة التي
جتلب �سوى النكد.
املوروث واملطلوب طردها ي�ضاف �إليها �شياطني ال�سيا�سة التي امتنعت على
عليها من يطلب متكينهم ،فال يطلب متكني
ت��راث��ن��ا ،م��ا ك��ان ل��ه ع�لاق��ة ب��ال��دي��ن ،املر�أة يف بالدنا العربية والإ�سالمية� ،إال باعتبارها ملحقة بالرجل ،و�إذا
املتمكن ،بل متكني القلق ال�ضعيف .و�إذ
وم��ا مل ي��ك��ن ،ك��ان ل��ه ف��ق��ه��ا�ؤه وف��ق��ه��ه ،ويف �أحلها يف موقع �أو من�صب يراه يف هذا الع�صر ،فلكي يقول للعامل ا�شهدوا
امل���ر�أة ن�صف املجتمع ،ب��ل تزيد ع��ددي�� ًا ،ل�ست �أعرف طريق ًا للتمكني يف هذا الع�صر منتجهم اجلميل ال��ذي ميكن توظيفه من على �أنني �أملك عق ًال منفتح ًا� ،أي �إنه ميوه ال�سلطة الذكورية ،كما متوهها
وهي غري متمكنة ،وخارج حيز
�أجل التمكني ،وفيه ما يعترب التخل�ص منه عملية ((الغوتا)) يف بع�ض البلدان� ،أي �أن تفر�ض امل��ر�أة يف املواقع
الفاعلية ،يجب �أال حتر�سه العلمانية ،وال توائمنا
فهل الن�صف الآخ��ر -ال��رج��ال ،متمكنون
من �أوج��ب الواجبات ،وبكل اح�ترام للدور والربملانات بن�سب معينة مهما كان دورهن �ضئي ًال يف الأحزاب واملواقع،
جميع ًا؟ وما ن�سبة املتمكنني �إىل غريهم؟ الأيديولوجيات التي ال تراعيها طاملا �أن ال��ت��اري��خ��ي ل��ه ب��ع��ج��ره وب��ج��ره .ك��ذل��ك ما بل �إن �صاحبات اجلر�أة وال�شخ�صية القوية غالب ًا ما ي�ستبعدن.
وهل يختلفون يف متكنهم كثري ًا عن الن�ساء؟
ينتمي �إىل احلداثة وما بعد احلداثة ،له
من هي اجلهات امل�أمول منها �أن تقوم بعملية التمكني كما يتحدث
املتقدمة.
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ج���د ًا قبل ال��وق��وع فيما ت�صعب معاجلته حتررها ومتكينها� ،أي �أن يناق�ض نف�سه.
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ومب�ساعدة الكثري من الرجال املتنورين يخو�ضون املعركة معها من �أجل
بتو�سيعه و�إغنائه مبا ت�ضيفه احلياة ،فعلة العلل التي يواجهها التمكني،
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العلمانية،
مذهل ،وي�ضيف للوعي الكثري ،كما ميكن �أن ي�ضيف للكرامة وللح�سابات
يكن هناك تنازل عن قيم الكرامة ومبادئ العقل وحرية الإرادة .مع
موازاة ال�شعوب املتقدمة .والعلمانية ال تقطع مع الدين �سوى يف م�سائل البنكية ،ومن حقوله التي مل يكن حم�سوب ًا ح�سابها يف املجاالت الثقافية
الإ�شارة �إىل �أن ما ي�ؤخذ من هذه عنوة من جهات م�ستبدة غري مقدور
أنها
ل
الغيبية،
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ال�سيا�سية
واحلياة
العقل
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�
�سابق ًا ،ما نراه من تهافت العامل باجتاه ثقافة الريا�ضة وثقافة الطبخ
عليها يف حينه ،ال يعد يف التنازالت ،فهي طوعية وه��ذا �إج��ب��ار ،طاملا معنية باحلا�ضر واملبا�شر .ويظهر ا�ستع�صاء و�أذى املفارق عندما تتعدد
وثقافة الأزي��اء وثقافة الإع�لام والتوا�صل وثقافة التقانات وغريها،
يحتفظ املرء ب�إرادة التفعيل عند الفر�ص املتاحة.
وتتناف�س طرقه ،فما �إن يتم االنخراط ب�أحدها حتى تعلن الأخ��رى
وه��ذه احلقول اجلديدة ميكن �أن ت�سجل با�سم من يبدع فيها ،وللمر�أة
املطلوب اليوم ،حملي ًا ودولي ًا ،متكني املر�أة ،لأنها الوجه الذي يربز اخل�لاف ال��ذي ي�صنع الت�شرذم ،م��ن هنا يكون الطريق الأ���س��ل��م ال��ذي
نقاط ال�ضعف واله�شا�شة يف املجتمعات� ،أو ينعك�س �ضعف املجتمعات ي�ساير الع�صر ويجنب املزالق القاتلة� ،أن يكون التوجه خارجها� ،أي �إىل اخليارات يف الإب��داع واخلروج من الإعاقة وتوظيف الإمكانات يف هذه
احلقول الواعدة وما تبتكره هي ب�إرادتها التي ال تناف�س.
عليها ،بالنتائج املرعبة للن�شاطات ال�سلبية ،وال�صراعات وال�صدامات العلمانية ،مع االحتفاظ بالقيم الرفيعة اجتماعي ًا و�أخالقي ًا.
كتبت يف كتاب قيد الن�شر حتت عنوان (( ا�ستع�صاءات التنوير
يف املجتمعات� ،إذ هي املوقع الأبرز لوقوع الأ�ضرار عليه ،بل امل�آ�سي التي
متكني امل��ر�أة ال يكون دون �إخراجها من رهانات املا�ضي الذي �سبب
تخلفها ،بل تخلف جمتمعاتها� ،إمنا ب�شرط �أال يدخلها رهانات �أخرى ،العربي)) ف�ص ًال ي�ؤكد �أن ال تنوير ما مل تكن املر�أة يف �صلبه ،كما �أن املر�أة
تولدها ال�صدامات.
عندما نحدد �أ�سا�س التمكني ب�أنه الوعي ،نكون قد و�ضعنا اللبنة �أكرث افرتا�س ًا وا�ستع�صاء .مبعنى �آخر ال ي�صح �إخراجها من �سجن اجل�سم ال تتنور دون �شريكها الرجل ،فالق�صور واال�ستنارة م�شرتكان جلناحي
الأوىل للمخرج .وال��وع��ي هنا حت��دده طبيعة امل�شكالت التي يعانيها والعقل والروح الذي رانت فيه �أمد ًا طوي ًال ،وال يزال الرهان على بقائها احلياة ،وال تكفي اخلطابات يف ذل��ك� ،إذ كما امل��ر�أة �أم و أ�خ��ت وزوج��ة
املجتمع ،وقد تختلف من جمتمع لآخ��ر .بالتايل ال بد من حتديد من فيه بهمة نواطري الإمي��ان الذي خل�صه الكثري من امل�ؤمنني ب�أن حتافظ وابنة ،كذلك للرجل م�صفوفته ،والكلمات العاطفية غري كافية واملطلوب
ميتلك الوعي كفاية� ،أو القادر على امتالكه ،للم�ساهمة يف �إر�ساء متكني ن�سا�ؤهم على لبا�سهن ال�شرعي وغري ال�شرعي ،وغري ذلك من �أمثاله من جتاوزها �إىل متكني العالقة بني العقل وال�سلوك كما بني اجلن�سني.
جتب الإ���ش��ارة �إىل �أن الغياب عن تكنولوجيا التوا�صل والإع�لام
ال رجعة عنه .وهذا ما تعلمنا �إياه التجارب.
ال�شكليات التي ال جتلب �إميان ًا وال تهزم كفر ًا .وال �أظن �أن �إميان العقالء
هنا قد ال جند املر�أة هي اجلهة الوحيدة الفاقدة للتمكني ،ما يغري يناق�ض وجهة النظر ه��ذه ،دون �أن ندعي العلم بالفقه� ،إمن��ا الدراية احلديث ،لي�س �أمر ًا طيب ًا وال يف م�صلحة جماعة ب�شرية ،لكن الغرق فيه
قواعد العمل ،فقد يكون الرجل املالك لزمام الأمور يف الأ�سرة واملجتمع ببع�ض جوانب احلياة ،فال نذهب �إىل �سجون �أكرث �شرا�سة وعنف ًا با�سم دون متييز بني تافهه وجيده يحمل ال�ضرر وخطر التبعية للقوى ال�ساعية
للهيمنة .ال نريد �أن ن�ضيف �إىل ((مزبلة الثقافة)) كما �أورد �سعيد بن
ال يقل يف ق�صوره وحاجته للتمكني عن املر�أة ،ولي�س من احل�صافة البحث التقدم واحلداثة يف ع�صر عوملة ال منتلك من �أمرها �سوى اخل�ضوع لها.
�إخ��راج امل��ر�أة من رهانات ما�ضيها بحجة حتريرها� ،أي متكينها من كراد ،كما ال نريد اخلروج من الع�صر ،و�شعوب العامل ال متلك ما ال نتمكن
عن نقاط ال�ضعف يف حياة املر�أة لتجاوزها و�سد ثغراتها ،دون �أن ي�شمل
ذل��ك جمتمعها ،و�أول��ه��ا القنوات الذكورية الفاعلة يف بقاء اله�شا�شة حياة �أخرى جديدة ،ال يكون ب�إدخالها يف متاهات �ضياع جديد ،يقودها من امتالكه عندما حت�ضر الإرادة ،واملهم كيف نوظف قدراتنا لتمكني
وامتناع التمكني ،ما يعني �أن الق�صور هنا ق�صور جمتمعي دون متايز بني مث ًال �إىل مبا�ضع اجلراحني مرار ًا لتحافظ على جاذبيتها .و�إذا كان لي�س املر�أة والرجل (املجتمع) فو�سائل التوا�صل من املعيب �أن ت�صبح م�ضيعة
اجلن�سني �إال ن�سبي ًا رمبا ،مع الإ�شارة �إىل امل�س�ؤولية الذكورية يف ه�شا�شة هناك عاقل من الرجال يرغب �أن تكون ن�سا�ؤه قبيحات ،فلي�س عاق ًال من للوقت واجلهد لدى الرجال والن�ساء ممن يتباهون بعدد الأ�صدقاء ،ما
يذهب �إىل الأق�صى فيما يبديه الع�صر من �إغراءات اجلمال غري اجلميل .ي�سهم يف �ضياع قيم ال�صداقة ،و�سيادة وهم التقدم وال تقدم.
و�ضع املر�أة التي تركت خارج الدور والفاعلية.
دع��وت يف كثري م��ن الكتابات �إىل جت��اوز منطق املجتمع الأه��ل��ي
يجب �إزالة عوائق التمكني املتوقعة من عقل �إدارة املجتمع املوكولة وفقهاء اجلمال واحلداثة وما بعد احلداثة يف هذا الزمن ممن يرون �أن
للذكور يف جمال العقائد وال�سيا�سة يف البلدان ال�ضعيفة ،فهي العقبة املر�أة من �أن�صار الثورة اليومية يف عامل الأزياء ،حتى لو كانت حتط من وتكويناته القرابية ن�سبي ًا وعقدي ًا ،واالنخراط يف جمتمع مدين يقوم
الأوىل امل��رت��ك��زة ح��ول مفهوم ال��رج��ول��ة امل���وروث وال�����ض��ام��ن للتحكم الكرامة ،ال يذهبون باملر�أة نحو التمكني ،وال التحرر ،بل �إىل ارتهان على متجيد املواطنة والإبداع يف الوطن للوطن� ،أي �إىل ح�ضور املواطنة
بالن�ساء ،كي تبقى الأنوثة قيد االن�ضباط ،ونفي ال�شك بالرجولة ،دون جديد ملا هو �أ�سو�أ ،من الأ�صبغة واملواد الكيماوية ،حتت هدف احلفاظ واملواطنية ،لنكون بذلك �أق��در على التجاوز �إىل املجتمع العاملي الذي
يتخلق� ،أي املجتمع التداويل .وهذا يتطلب عق ًال يتجدد ،وثقافة تتجدد،
�أن ي�شرتط املطلب امتالك القدر الكايف من الوعي ،ال فرق بني املنزل على اجلمال ،مع ما ت�سببه من م�شكالت �صحية.
�إذا كنا على درج��ة عالية من الإ�صرار على خ��روج امل��ر�أة من دنيا و�شخ�صية تتجدد ،و�سيا�سة تتجدد ،و�إرادة وذات��� ًا تتجدد ،ن�سوية
وال�ش�أن العام .هذا هو املوروث املتجذر ،وما ن�شاهده اليوم من انفال�ش،
لي�س �سوى املظهر مو�ضع ال�شك ،يف �أن الواقع ال�سيء يتزحزح �أو يتال�شى العنف ال��ذي �أح��اط بها ،وحلقاته �أو دوائ��ره التي �أحاطت بها ج�سد ًا ورجالية� ،أي �أن يخرج املجتمع بكل فئاته من عامل الإعاقة ،كي يحدث
ويب�شر بالزوال.
وعق ًال وروح ًا وانتماء ،كما بينا يف كتاب ((املر�أة يف دوائر العنف)) الذي التمكني للجميع ،ومل�صلحة اجلميع ،والفر�ص �إن مل تكن مغلقة يوم ًا يف
عند ر�ؤية الأعداد الكبرية للن�ساء يف �شوارع املدن والقرى ،ذاهبات ن�شرته رابطة العقالنيني العرب ،فال يكون ذلك دون �أن تتمتع بحريتها وجه �إرادة فاعلة ،فهي اليوم �أكرث انفتاح ًا ،لكن لي�س لزيادة ارتداء
�إىل العمل� ،أو فتيات ذاهبات �إىل املدار�س واجلامعات ،وميلأن املقاعد يف يف �أن تعي�ش حياة الئقة بالإن�سانية ال يكون �ضحيتها ذلك النقاب وذلك احلجاب والنقاب ،وال ليتحول ذلك �إىل حجب و�أنقبة ثقافية معنوية،
املقاهي ،تلفهن �سحب دخان الرناجيل ،مع بع�ضهن �أو مع زمالئهن الذكور ،احلجاب فقط� ،أي ال�سجن ال��ذي حتمله كيفما حتركت ،بل �أي�ض ًا �أال كي ال تتحول املر�أة ونتحول معها �إىل جمال لال�ستغالل واللعب ب�أقدارنا
وغري ذلك من امل�شاهد ،علينا �أال نت�أكد �أو ن�ؤكد �أن وعي ًا معياريا� ،أو ت�ستبعد عن �أي حقل من حقول احلياة ترى �أنها قادرة فيه على حتقيق الوطنية.
متكين ًا ،يقود ذلك.
النجاح والإب��داع ،يف العلوم ،يف الآداب والفكر والفنون ،يف االقت�صاد،
يكون ج�سد املر�أة م�صان ًا ،و�شرفها م�صان ًا ،عندما يكون عقلها م�صان ًا
بع�ض انفال�ش وتلقائية املجتمع تدار بعيد ًا عن التدبري والتوجيه ،يف احلياة االجتماعية ،يف الريا�ضة ،يف ال�سيا�سة ..الخ ،عندما تثبت و�إرادت��ه��ا م�صانة ،وه��ذا ي�سهم يف �صيانة الرجل ويخرجه من �إعاقته
وه��ذا �أم��ر له �سلبياته و�إيجابياته ،فلي�س كل الأم��ور مما ي�ستحب �أن جدارتها ،علها تخل�ص جمتمعها املتخلف مما �صنع الرجال من اجلرائم الفكرية ،فاملر�أة لي�ست لعبة جميلة� ،إنها �صنو الرجل يف �صناعة الوطن
تدار بالتوجيه من الأعلى ،واملجتمعات عندما تفتقد احلرية تنا�ضل واملجازر وال�سجون واال�ستبداد ،ومما ف�شلوا ف�ش ًال كبري ًا يف اخلروج منه .واحلياة ب�آفاقها اجلميلة الواعدة .وهذا يحتاج اجلهد والت�ضحية من
من �أجلها ،وتبحث عن �أي اخرتاق للحواجز .لكن �سلطة ما ،رمبا ذاتية
اخلطوة الأوىل لتمكني امل��ر�أة ،يجب �أن تخطوها هي ،ب�أن تتنازل اجلميع .فاملر�أة العاملة التي تتباهى ب�أن دخلها لها ،وليدبر الرجل �أمور
�أو اجتماعية �أو �سيا�سية مطالبة ب�ضبط ح��راك يخاف من فو�ضاه ،وترف�ض الكثري مما قبلته ،كدفاعها عن ارتداء النقاب املفرو�ض عليها ،بيته ،هي بالت�أكيد خارج التنوير وخ��ارج التمكني مهما ا�ستخدمت من
و�أن تبتعد عن اال�ستبداد والقهر كي يوثق بها ك�سلطة ي�ؤيدها الوعي واحلجاب �أي�ض ًا ،وتلك التي ترى يف اخلتان واجب ًا وعقيدة� ،أو من ترى امل�ساحيق �أو الأزي��اء ،ومهما جمعت من الأ�صدقاء على الفي�سبوك ،ويف
املتح�صل عن تعليم �أو ثقافة ،ال عن �إرادة القمع ،وهذا من ال�صعب فهمه نف�سها يف مرتبة �أدن��ى من الرجل وعليها اخل�ضوع له ،والتي تقبل �أن املنا�سبات� ،إنها بذلك تغرق يف جهل م�ضاعف.
يف جمتمعاتنا التي مل تتعوده ،ويحتاج �إىل تدبري وتعديل يجعل الأمور تكون واحدة من زوجات متعددة لرجل واح��د ..الخ ،كيف ميكن متكني
الم��ر�أة متمكنة ب��دون رج��ل متمكن ،والتمكني م ّ��رة بعد م ّ��رة ،هو
تنبني على الثقة وحق االختالف.
م��ث��ل ه�����ؤالء ال��ن�����س��وة و�إخ���راج���ه���ن م��ن ع��امل
�إط�ل�اق ق���درات ال��ع��ق��ل والإرادة ،و�إزال���ة
لي�ست املظاهر التي نراها يف كثري من ميادين حياتنا ،مما ميكن الإعاقة والتخلف؟ لقد قالت الطالبة امل�سلمة
ال��ع��وائ��ق م��ن ط��ري��ق��ه��م��ا ،ل��ي��ك��ون املتمكن
�أن نن�سبه �إىل �سلطة الوعي ،لكن �أي�ض ًا ال ميكن ف�صلها عن �أن �إمكانية يف فرن�سا لوالدها عندما ر�أى �أن تخلع احلجاب
منتج ًا فاع ًال وح��ر ًا ،ال يتوانى عن تقدمي
كونها من التخمرات التي جتري يف املجتمع مما ال يفارقه الوعي ،كما ا�ستجابة لت�شريع فرن�سي� :أن��ا �أتلقى الأم��ر
اخل�ير لنف�سه ولأ�سرته ما ي�سهم يف تقدم
تعود النا�س �أن يقدموا الكثري من
وجدت
الكثري من الفو�ضى .لكن ما ال�ضابط �أو املقيا�س؟ وكيف نعرف �إن كانت من اهلل ال منك ،وال �أن�سى �أنني عندما
وطنه وجمتمعه ،دون ت�ضحية باجلمال وال
مفاعيل التكنولوجيا الذكية التي ن��رى �أدوات��ه��ا يف كل يد من �أي��دي عمتي ت�سري وراء زوجها بعدة �أمتار على طريق التنازالت والرت�ضيات ،من �أجل �أن تعا�ش اجلاذبية .وعندما عاجلت الإرهاب يف كتاب
فتياتنا ون�سائنا داخ��ل البيوت ويف العمل وال�شوارع وو�سائط النقل وا�سعة� ،أنني عندما ام�سكت بيدها
((�صعود الإرهاب -عقائد و�سيا�سات ومتكني
وجذبتها احلياة بي�سر ،وهذا لي�س خاطئ ًا �إن
واملقاهي ،يذهل �أ�صحابها عن غريها ،هي مما ي�سهم يف عملية تخمر �إىل حم��اذات��ه ق��ائ ً
أت
�
��د
ب
��ا
ه
��
ن
�لا :ام�شي ه��ن��ا� ،أ
ال��ت��ط��رف)) رج����وت م��ن خ�لال��ه �أن ن��ك��ون
أن
�
يف
منها،
أطلبها
�
التي
القباحة
وعي املجتمع لينتج حاالت جديدة� ،أو خمارج من الإعاقات ،مما ي�سري يف تولول لهذه
الكرامة
قيم
عن
تنازل
هناك
يكن
مل
ق��ادري��ن على متكني الت�سامح والعقالنية
ً
فال
به،
واقتنعت
ا
دهر
عا�شته
حمرم
طريق التمكني؟ �ألي�س من حق املجتمع �أن يدخل يف حالة ت�سا�ؤل عميقة تدخل يف
وت��ك��اف���ؤ الفر�ص وح��ق االخ��ت�لاف وحرية
ومبادئ العقل وحرية الإرادة.
عن هذه املظاهر ،خا�صة عندما تتكرر حاالت الذهول التي تت�سبب يف تعود ترى �أنها يجب �أن تغادره ،علم ً
أحد
�
ال
أن
�
ا
الإرادة و�صحوة ال�ضمري ..الخ .وبذا يكون
عمليات ده�س تكررت يف ال�شوارع� ،ضحاياه امل�شغولون بهواتفهم الذكية؟ مينعها ،فقد كان زوجها ي�ضحك من الأمر املوروث
التمكني على �أر�ض �صلبة.
وال بد من تذكر من يقعون يف م�صائد االبتزاز �أو االنحراف ،ومن ينفقون بالن�سبة له ولها.
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ال �أر�ض لهم ..على �أر�ض غيرهم
• �أ.د .منى �إليا�س
و�ضع كرياك ت�سونيف ر�ؤي��ة من جزئني� ،أطلق
على الأول« :ال �أر���ض لهم ..على �أر���ض غريهم»
وع��ل��ى ال��ث��اين« :يف �سبيل �أر����ض غ�يره��م ،ك�أنها
�أر�ضهم» بلغته البلغارية ،وترجمها بنف�سه �إىل
العربية .وهي رواية تتناول مرحلة اال�ستعمار
الفرن�سي ل�سورية ،وال��ث��ورات ال�سورية �ضده،
وث���ورة هنانو معها خا�صة؛ لأن ال���راوي يتخذ
من منطقة ال�ساحل ال�سوري ،وري��ف �إدل��ب مكان ًا
رئي�سي ًا لها ،و�إن امتدّ املكان عرب التذكر �إىل بلغاريا
وجنوب �أوروب��ا و�شمال �إفريقيا ،وكذلك الزمان الذي
ع��اد من خ�لال اال�سرتجاع �إىل �أزم��ن��ة �أق���دم .حتتوي
�أح��داث�� ًا تاريخية يف �سورية وبلغاريا وم��ا ج��رى يف
احلربني العامليتني الأوىل والثانية.
روى امل�ؤلف يف ه��ذه ال��رواي��ة ق�صة فتاة هربت من
زوج��ه��ا ي��وم عر�سها وانعكا�س ذل��ك على حياة �أهلها
وقبيلتها ،مو�ضح ًا من خاللها حياة العرب ال�سوريني
يف تلك املرحلة ،ومبين ًا حال امل��ر�أة �آن��ذاك ،ون�ضالها
املزدوج من �أجل حريتها وحرية بالدها.
وم���زج ه��ذا اخل��ط ال��روائ��ي بخط �آخ���ر ملجموعة
من اجلنود البلغار واملغاربة الذين �أُ���س��روا يف احلرب
ال��ع��امل��ي��ة ،وج��ن��دوا يف اجلي�ش الفرن�سي ،ودف���ع بهم
للقتال يف م�ستعمراته ،ومنها �سورية ،وروى وقائع
ثورة �إبراهيم هنانو ،وم�ساعدة اجلنود البلغار للثوار
ال�سوريني بالذخرية واملعلومات عن حترك الفرن�سيني
ون��واي��اه��م ،وم��ن ث��م التحاق اجل��ن��ود البلغار بالثورة
ال�سورية ،ودفاعهم عن الأر�ض ال�سورية وا�ست�شهادهم
فوقها ،ف��رووا بدمائهم �أر���ض غريهم ،لأنهم وجدوها
م�شابهة لأر�ضهم ،ووجدوا �شعبها يعاين من اال�ستعمار
معاناتهم .وقدم يف الرواية تفا�صيل الهجوم الفرن�سي
الكبري على جبل الزاوية وعا�صمة ثورة هنانو /كفر
تخارمي /بالطائرات واملدرعات ،وت�صدي الثوار لهذا
الهجوم ومعهم اجلنود البلغار ومن ان�ضم من اجلاليات
الأجنبية باجلي�ش الفرن�سي �إىل الثوار ك�شفت الرواية
جانب ًا غام�ض ًا م��ن مرحلة االح��ت�لال الفرن�سي على
اجل��ال��ي��ات الأجنبية م��ن ال���دول امل��ه��زوم��ة يف احل��رب
العاملية الثانية ،ومن �أه��ل امل�ستعمرات الفرن�سية يف
�إفريقيا خا�صة .وداخل الروائي بني �أح��داث الثورة
ال�سورية وب�ين وقائع اجتماعية دال��ة ،تك�شف حال
املجتمع ال�سوري �آن���ذاك ،وخا�صة تلك امل�ستمدة من
حياة الفالحني وال��ب��دو ،مظهر ًا ال��ع��ادات والتقاليد
التي حتكم ت�صرف الأف���راد واجل��م��اع��ات ،معتمد ًا يف
ذلك على معرفة للمجتمع العربي ال�سوري يف �أثناء
�إقامته يف �سورية ،وتردده عليها بني وقت و�آخر .وعرج
يف ال��رواي��ة على �أح���داث خ��ارج ���س��وري��ة ،وخا�صة يف
بلده بلغاريا ،ف�ض ًال عن فرن�سا واملغرب العربي و�أملانيا
وغ�يره��ا م��ن ال���دول ال��ت��ي ���ش��ارك��ت يف احل���رب العاملية
مثل تركيا ورو�سيا ،فكان املكان يف ال��رواي��ة ي�ضيف،
ليقت�صر على جزء من �سورية ،ويت�سع في�شمل بلدان ًا
كثرية و�أماكن متباعدة .وقد ي�سرع الكاتب يف و�صف
تفا�صيل الأمكنة التي حتتوي الأحداث ،فقرب �صورة
املكان �إىل ذهن القارئ بر�سم لوحة فعمة باخلطوط
والألوان والظالل ،مميز ًا بني ال�ساحل واجلبل وال�سهل
وال�����ص��ح��راء ،وامل��دي��ن��ة والثكنة الع�سكرية ،وكذلك
انعكا�س الزمان على املكان ،وخا�صة الف�صول والليل
وال��ن��ه��ار ،وم��ا فيهما م��ن �أوق���ات مثل ال�صباح وامل�ساء
والظهرية ،والليايل املقمرة والليايل املظلمة وما فيها
من حرارة وبرودة.
وبرع امل�ؤلف يف ر�سم ال�شخ�صيات من اخلارج والداخل،
فقدّ م لنا التكوين اجل�سدي ومالمح الوجوه ،كما قدّ م
ال�صفات النف�سية وم��ا يعتلج يف نف�س ال�شخ�صية يف
املواقف املختلفة معتمد ًا على معرفته بثقافة ال�شعوب
ومكونات �شخ�صية �أبنائها وميولهم التي ح�صلها من
احتكاكه بهم و�إقامته يف بلدان خمتلفة ،فم ّيز بني
العربي ال�سوري واملغربي ،وبني الإفريقي ال�سنغايل،
والأوروب���ي الفرن�سي والأمل���اين والبلغاري ،ف�ض ًال عن
امل�����ش��رق��ي ال�ترك��ي وال���ك���ردي .ومل ت��ك��ن ال�شخ�صيات
منطية ،بل كانت متحركة متطورة ،تنمو ال�شخ�صية
وفق املواقف والأحداث منفعلة بالنوازع الإن�سانية من
رغبة ورهبة ،ومن متطلبات اجل�سد ومقت�ضيات العقائد
واملبادئ ،والعادات والتقاليد والثقافة.
�سرد الكاتب الأحداث و�صور املواقف يف زمن حمدد

•د .كرياك ت�سونيف
ومكان حمدد ،وزاد عليها �أحداث ًا ومواقف �أخ��رى من
خالل ذكريات الأب��ط��ال ،وبهذه التقنية عاد بنا �إىل
�أزمان �أخرى ،و�إىل بالد �أخرى ،فات�سع الزمان واملكان،
و ُف�سرت املواقف ،وربطت كلها يف وحدة روائية ممتعة
ومفيدة وت��رك للحوار حمل مقولة ال��رواي��ة ورب��ط
الأحداث وك�شف ميول ال�شخ�صيات وتكوينها النف�سي،
وت���راوح احل���وار ب�ين اجلمل الق�صرية الر�شيقة ،وما
يقرب من املحا�ضرة ،ولكنه مزجه بالعبارة ال�شعرية
املمتعة ،وحكمة الثقافة ،وبراعة الرتجمة ،لأنه يتقن
العربية والرتكية والبلغارية والإنكليزية والفرن�سية
والأملانية والرو�سية.
و�أظهر الكاتب براعة يف و�صف املعارك وال�سالح،
وم���واق���ف ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ف��ي��ه��ا وت���ردده���م ب�ين القتل
وال��ت��دم�ير ،وب�ين ح��ي��اة الب�شر الطبيعية والعالقات
الإن�سانية ،وامليل �إىل املتعة و�إ�شباع الرغبات.
وعك�ست الرواية ثقافة امل�ؤلف الكبرية واملتنوعة،
ال��ت��ي اكت�سبها م��ن درا���س��ت��ه وم��ع��رف��ت��ه ب��ل��غ��ات كثرية
وخمتلفة ومطالعاته ،و�إقامته يف بلدان كثرية� ،أخذ من
ثقافتها ،واحتك ب�أهلها ،ووظف هذه الثقافة يف تقدمي
الأح���داث وتف�سريها ،ويف ر�سم ال�شخ�صيات وتعليل
ت�صرفاتها وك�شف نوازعها.
وك��ان الكاتب �إىل جانب ال�شعب العربي ال�سوري
وال�شعوب املنا�ضلة �ضد اال�ستعمار مربز ًا حق ال�شعوب يف
احلرية واال�ستقالل ،ومظهر ًا ب�شاعة اال�ستعمار الذي
ينتهك �إن�سانية الإن�سان :ج�سده وروحه وثقافته.
ق��دم امل�ؤلف روايته بتقنيات ال�سرد املختلفة ،من
الو�صف والت�صوير ورواي��ة الأح��داث ،وكانت احلبكة
ذات خط م�ستقيم ،لكنها حوت خروجها �إىل خطوط
ج��ان��ب��ي��ة ف��� ً
��ض�لا ع��ن تقنية ال��ت��ذك��ر ،ودم���ج ال��ت��اري��خ
باحلا�ضر ،و�أوحى بالواقعية من خالل �أ�سماء الأماكن
والو�صف الدقيق لها ،وك��ذل��ك بالتفا�صيل ال�صغرية
ال��ك��ث�يرة ،وب��ي��ان هيئات الأ���ش��خ��ا���ص وطريقة �أدائ��ه��ا
لكلماتها ودالالت ذل��ك كله ،ف�ض ًال عن املونولج الذي
يك�شف امليول و�أ�سباب املواقف والأحداث.
و�أكرث امل�ؤلف من توظيف التاريخ يف الرواية مما �أبط�أ
اخلط ال��درام��ي ،وباعد بني حلقاته ،فبدت الوظيفة
املعرفية واملقوالت ال�سيا�سية �أهم عن�صر من عنا�صر.
ومما ي�ؤخذ على الرواية وجود النقا�ش الديني الذي
ال م�سوغ له ،وذكر املناو�شات الطائفية التي مل تثبت
تاريخي ًا يف زمن الرواية ،بل �إن مكونات ال�شعب ال�سوري
الدينية والطائفية والقومية ،تعا�ضدت جميع ًا يف
مناه�ضة اال�ستعمار الفرن�سي وت��وح��دت يف املطالبة
باحلرية واال�ستقالل.
ويف الرتجمة �شيء من احلرفية التي �أف�سدت متعة
ال�سرد �أحيان ًا ،وكذلك الأ�سماء الكثرية لرجال و�أماكن
بعيدة ع��ن ال�ساحة ال�����س��وري��ة ،وبع�ض امل�صطلحات
الفل�سفية وال�سيا�سية وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ا�ضطرت
القائمني على ن�شر الرواية �إىل �إثبات حوا�شي كثرية
تف�سر هذه الكلمات ،فينتقل القارئ من منت الرواية �إىل
تلك احلا�شية ،وهذا يوحي باقرتاب الرواية من البحث
الذي يحتاج �إىل التوثيق وترجمة الأع�لام وتعريف
امل�صطلحات وبيان الغام�ض من الكلمات وامل�صطلحات.
ومع كل هذه الهنات ف�إن هذه الرواية تقدم املتعة
وامل��ع��رف��ة ،وتك�شف �أ���ش��ي��اء غا�ضة ال يعرفها القارئ
ال��ع��رب��ي ،وتبني جانب ًا م��ن الأدب البلغاري ،وحركة
اال�ست�شراق البلغارية ،وت�سد ثغرة يف املكتبة العربية.
امل�ؤلف :د .كرياك ت�سونيف 2016-1938/م/
ـ ولد يف بلغاريا وتعلم فيها �إىل املرحلة اجلامعية،
ودر�س اال�ست�شراق يف معهد العالقات الدولية مبو�سكو.
ـ عمل دبلوما�سي ًا يف اخلارجية البلغارية ،وارتبط
ب��ال��دول العربية ،فخدم يف �سورية وم�صر واجلزائر
والإمارات.
ـ �شارك يف ت�أ�سي�س كلية اللغات ال�شرقية يف جامعة
�صوفيا ،وعمل حما�ضر ًا فيها عن العالقات البلغارية
العربية و�أحوال البلدان العربية.
ـ ترك م�ؤلفات كثرية حتوي روايات ودواوين �شعرية
و�أب��ح��اث�� ًا علمية وم��ق��االت �صحفية وت��رج��م��ات من
العربية �إىل البلغارية وبالعك�س.
ـ �صدرت الرواية عن ال�سفارة البلغارية يف دم�شق ـ
 2011ب�إ�شراف د.حممد ال�شمايل.
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(الليلة التي �أمطرت ً
كعكا)
•امل�ؤلف :يو�سالف ت�شي  -ترجمة عن الفرن�سية
•عو�ض الأحمد
كان يا ما ك��ان ،كان لفالح ول��دان،
الأك��ب�ر ي��دع��ى (�أن���ف���ار) وال�����ص��غ�ير
(تامبال) وعندما كان �أبوهما حي ًا،
كان الثالثة يعملون بجد ون�شاط،
ومل���ا م���ات الأب اخ��ت�����ص��م الأخ����وان
واختلفا يف توزيع الرتكة.
ول��ك��ن يف النهاية اتفقا وح�سب
و���ص��ي��ة ال���وال���د ،ح�صل الأك�ب�ر على
امل��ن��زل واحل��ق��ل ،والأ���ص��غ��ر ح�����ص��ل على
الإ�صطبل والبقرة.
يف ال��ب��داي��ة ك���ان (ت��ام��ب��ال) �سعيد ًا
بالبقرة ،ولكن بعد وق��ت ق�صري مل يعد
يجد علف ًا لإطعامها ومل يجد طعام ًا له.
ناق�ش هذا الأمر مع �أخيه الذي اقرتح
�أن يبيع ال��ب��ق��رة ،ق��ال (ت��ام��ب��ال) :بكم
ت�شرتيها؟
ق��ال �أخ���وه :خ��ذ ال��ب��ق��رة �إىل ال�سوق
و�أعر�ضها للبيع ،وعندما يثمنون لك �أعلى
�سعر� ،سوف �أ�شرتيها منك بزيادة دينار
على م��ا ثمنوا ل��ك� ،أي �إذا ك��ان �سعرها
ع�شرة �س�أعطيك �أح��د ع�شرة ،و�إذا كان
�سعرها ت�سعة �س�أعطيك ع�شرة.
ينفذ (تامبال) ما يقوله �أخوه ويذهب
�إىل ���س��وق امل��ا���ش��ي��ة ،ويف ال��ط��ري��ق �إىل
ال�سوق يتوقف على �صوت نعيب البومة
فوق �شجرة ال�صف�صاف ،ويقول لها :ملاذا
تنعبني هكذا؟
قالت البومة( :لو لو لو�ش)...
ماذا يعني ذلك ،هل حتبني بقرتي؟ق��ال��ت البومة�( :أد و ده� ...آده...وهي تط�أطئ ر�أ�سها.
هل تريدين �شراءها؟ط�أط�أت ر�أ�سها مرة ثانية ،وظن �أنهاموافقة.
لقد �أعطوين ثمانية دنانري ثمن ًا لها،و�إذا �أعطيتني �أكرث �أنا موافق على ذلك،
ل��ك��ن ال��ب��وم��ة م��ا زال���ت ت��ن��ع��ب ،ن��ف��ذ �صرب
(تامبال) منها و�صرخ عليها ب�أن تقرر هل
تريدين �شرائها �أو ال...؟
�إال �أنها فزعت من �صراخه ،وذهبت�إىل ع�شها يف فجوة داخ��ل ج��ذع �شجرة
وع��ن��دم��ا دخ��ل��ت �إىل ال��داخ��ل ت�ساقطت
ب�ضع قطع من الذهب الأ�صفر الرباق ورمبا
كانت من زمن بعيد.
فتح (تامبال) فمه وجحظت
عيناه من الده�شة والتعجبَ ،عدّ القطع
الذهبية ووجدها ت�سع قطع ،عندها ربط
البقرة �إىل ال�شجرة وقال للبومة :هذه
البقرة �س�أتركها هنا.
وق�ص لأخيه ماذا ح�صل
رجع �إىل بيتهّ ،
معه والقطع الذهبية الت�سع ...ي�ستمع
(�أنفار) �إليه بهدوء وهو يفكر يف نف�سه،
هناك �أكيد يف فجوة يف ال�شجرة العديد
م��ن ال��ق��ط��ع ال��ذه��ب��ي��ة خم���ب����أة��� ،س���أذه��ب
الكت�شاف ه��ذا الكنز ،وعندئذٍ طلب من
�أخ��ي��ه �أن ي��دل��ه على م��ك��ان ت��واج��د هذه
البومة.
ق��ال �أخ����وه� :إن��ه��ا م��وج��ودة يف طريق
ال�سوق ،قالها ب�أ�سلوب �ساذج وب�سيط تدل
على �أنه �إن�سان ب�سيط جداً.
قال له (�أنفار) ب�صوت ودود وعطوف:
ا�سمع ي��ا �أخ��ي ،ه��ذه الليلة �سنزور هذه
ال��ب��وم��ة ،ون���أخ��ذ ك��ل م��ا تبقى ه��ن��اك يف
الع�ش ،و�ست�أخذ �أنت الن�صف و�أنا الن�صف
الآخر ،وافق (تامبال) على ذلك.
جهز (�أنفار) نف�سه يف النهار من �أجل

ه��ذه امل��ه��م��ة ،وق���ال ل��زوج��ت��ه اخ��ب��زي يل
الكثري م��ن قطع الكعك ال�صغرية ،وعند
هبوط الظالم ربطا العربة على احل�صان
وذه��ب��ا م��ع�� ًا �إىل امل��ك��ان املن�شود ،ومب��ا �أن
الطريق طويل جد ًا �أخذا يتبادالن �أطراف
احلديث ،يتكلم (�أنفار) و(تامبال) �صامت ًا
وعندما يتكلم (�أنفار) ميد يده �إىل كي�س
الكعك ويتناول واح��دة ويرميها يف ح�ض
(تامبال) ال��ذي يتلقف الكعكة ب�سرعة
وي�ضعها يف فمه ،وهكذا ط��وال الطريق،
يرمي (�أنفار) الكعك كما لو �أنها �سقطت
من ال�سماء ويلتقطها (تامبال) مبا�شرة
ويلتهمها ،وي�صرخ قائ ًال�( :إنها متطر كعك ًا
يا �أخي)!...
قال (�أنفار)� :أعرف يا �أخي لقد �سقطت
خم�س �أو �ست حتتي �أال تعلم �أن الليلة
متطر كعك ًا...؟
مل ي�سمع (تامبال) �أب��د ًا بهذا ال�شيء
م��ن ق��ب��ل ،ل��ك��ن��ه ت��اب��ع يف ال��ت��ه��ام الكعك
بنهم و�شهية واح��دة تلو الأخ��رى ،بدون
�أن ينتبه �إىل ما يح�صل لأن��ه �ساذج ومل
يلحظ �شيئ ًا.
ومل��ا و���ص�لا �إىل ال�شجرة ق��ام (�أن��ف��ار)
بت�سلقها ويف نف�س ال��وق��ت ب��رم��ي قطع
ال��ك��ع��ك �إىل الأ���س��ف��ل وي��ق��وم (ت��ام��ب��ال)
بالتقاطها.
وخ�لال حلظات ق�صرية يفرغ (�أن��ف��ار)
الفجوة من القطع الذهبية وي�ضعها يف
ك��ي�����س وي��خ��ف��ي��ه داخ���ل ح��زام��ه ،وي��ن��زل
�إىل العربة وي�أخذان طريق العودة �إىل
ال��ب��ي��ت .مل يلحظ (ت��ام��ب��ال) ،وعندما
و�صال تذكر (تامبال) ملاذا ذهبا �إىل مكان
تواجد البومة ،وطلب من �أخيه ح�صتة من
الكنز.
ق��ال ل��ه (�أن���ف���ار) :م���اذا ت��ق��ول؟ م��اذا
تريد؟ عن �أي��ة ح�صة تتكلم ف�أنت طول
الوقت كنت تلتهم قطع الكعك ،ومل تعمل
�أي �شيء ،و�أنا �أم�ضيت الوقت كله بالت�سلق
والعمل ال�شاق ،وت���أت��ي وت��ق��ول يل تريد
ح�����ص��ت��ك ،اغ���رب ع��ن وج��ه��ي وال تريني
وجهك بعد اليوم.
يخرج (تامبال) حزين ًا من ظلم �أخيه
ل��ه ،ويقرر ال��ذه��اب �إىل ال�شاه ليقدم له
�شكوى على �أخ��ي��ه لعل وع�سى �أن ي�أخذ
حقه.
طلب منه ال�شاه �أن يح�ضر هو و�أخيه
مع كي�س الذهب �إليه يف احلال ،ويف اليوم
الثاين ذهب (تامبال) و (�أنفار) مع كي�س
الذهب �إىل ال�شاه ،وعندما مثال بني يديه
قال لهم :متى ح�صلتم على الكنز؟ �أجاب
(تامبال) مبا�شرة :يف الليلة التي كانت
متطر كعك ًا!...
�صرخ ال�شاه متعجب ًا :م��ا معنى ذل��ك؟
كيف ت��ت��ج��ر�أ على ال�سخرية م��ن��ي ،هذه
�إهانة يل.
غ�ضب ال�شاه من هذا الكالم ،و�ضحك يف
نف�سه وهو يفكر ب�أن ي�أخذ الذهب لنف�سه
وي�سخر املو�ضوع ل�صاحله ،لأن هذا اجلواب
الغبي الذي تلفظ به (تامبال) �سي�صب يف
م�صلحته ،وهكذا قرر �أن الكنز لن يكون ال
لــ(تامبال) وال لــ(�أنفار) لأنهما �أهاناه
و�سخرا من مكانته و�سلطته ،وهكذا �أخذ
ال�شاه كي�س الذهب ،وط��رد الأخ��وي��ن من
الق�صر ،وهددهما بعدم املثول �أمامه لأي
�سبب كان.
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حوار

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

•حوار :حم ّمد جمعة حمادة
 �إ ّن �شخ�صية حممود ال�ساجر ال�صموتة واملنعزلة،تخفي يف طياتها ق��درة هائلة على امل��رح ،ه��ذا امل��رح �أو
ح��بّ ال�ف�ك��اه��ة ..ت�ن�ظ��ر �إىل � �س�يرورة ال��وج��ود كلحظة
ف�ج�ي�ع��ة ال ب � ّد م��ن �أن ن�ع�ي���ش�ه��ا ون���س�ت��وع��ب ك � ّل ث��ان�ي��ة
منها ،طاملا �أ ّن الأمر ق�ضي ووجدنا يف هذا العامل .هل
الي�أ�س هو ال�شعور الأ�سا�سي الذي نطلع به من عاملك
الف ّني �أو انتظار �شي ٍء ما يحدث م�ستقب ً
ال؟
 �أنتَ عندما تعي�ش �ضمن جمموعة وعالقاتبعيدة ّ
كل البعد عن اهتماماتك وطموحاتك وعندما
تفر�ض عليك قيود اجتماعية و�سيا�س ّية واقت�صاد ّية
وفكر ّية ،حينها عليك �أن تخفي م�شاعرك احلقيقية
ور�ؤي��ت��ك ال��ذات�� ّي��ة� .أن تخفي موقفك وح��ق��دك �ضدّ
ال�صمت
هذا الكم الهائل من التف�سخ والتلوث .حالة ّ
وال��ع��زل��ة و���ض��ع طبيعي للتعامل م��ع العمل الثقايف
وخا�صة الت�شكيلي (اللوحة) ،اللوحة دائم ًا بحاجة
�إىل ه��دوء وق��راءة وت���أ ّم��ل وخيال ،وم���ؤث��رات �أخ��رى
ت�ساهم �إيجابي ًا يف �صناعة اللوحة .الفنان يحاول
دائم ًا �إيجاد وخلق مناخ منا�سب للعمل والإبداع ،لديه
الإمكانية (ال��ر ّب��ان��ي��ة) يف حت ّمل امل�صاعب والهموم
وامل�شاكل .واخل��روج منها ب�إنتاج يده�ش ذات الفنّان.
قد تكون �أحيان ًا املعاناة �أو ال�صعوبات �ضرورية .لكن
�أن تكون دائمة وثابتة و�أزل ّية .هي الكارثة واملوت.
 يف اعتقادي �أنّ ال�سبب الذي يجعل لفنّ حممودال�ساجر ّ
كل هذا ال�سحر هو �أنّ فنّه متكّن من �أن يكون
يف جممله جت�سيد ًا لكافة �أن��واع ال�شكوك التي تعمل
يف ال��روح وه��ي تبحث دون ه��وادة عن ن��ور احلقيقة.
فالروح لدى حممود ال�ساجر ال تخلد �أبد ًا �إىل الراحة،
وال �س ّيما بعد �أن حتقق انت�صاراتها ..لأنّ ّ
كل انت�صار
ظاهر يتبعه ،بل ويولد يف رحمه ٌّ
�شك وا�ضح وت�سا�ؤل
يحيل املنت�صر دائ��م�� ًا �إىل نقطة ال�صفر من جديد.
ك�أنك جتعل من الف�شل الدائم واخليبة احلتمية �أداة
لو�ضع الإن�سان دائم ًا على املحك ..ولو�ضعه دائم ًا �أمام
امتحان احلياة .لدى حممود ال�ساجر ال تعود الغاية
امل��رجت��اة وال��ت��ي ل��ن يكون الو�صول �إليها ،ه��ي نقطة
النهاية يف طريق ال�سعي الإن�ساين ..بل ي�صبح ذلك
ّ
بغ�ض النظر ع ّما �إذا و�صل �إىل
ال�سعي هو الأ�سا�س
غاية �أو ف�شل دونها.
 �أع��ت��ق��د و�أ�ؤم����ن �أنّ طبيعة ال��ف��نّ��ان ه��ي طبيعة(قلقة) ،وحتمل م�شاعر و�أحا�سي�س متعبة وخمتلفة
مزيج من الفكر
عن الآخر ،واللوحة يف �صناعتها هي
ٌ
وامل�شاعرُ ،يتْع ُب َك ال�شعور والال�شعور والإح�سا�س
ّ
(ال�شك)
واحلد�س ،وتتبعك تراتيل ال ّروح ،قد يقودك
ّ
ال�شك
�إىل اليقني �إىل ما تريد (الغاية) ،وقد يقودك
�إىل جدا ٍر �ساقط.
يف ال��ل��وح��ة �أن����تَ دائ��م�� ًا تغنيها بن�سائم ال��� ّروح
وه��واج�����س النف�س وق��ل��ق الأزم��ن��ة ،يف العمل الفني
(اللوحة) لي�س هناك ف�شل مبعنى الكلمة .قد تكون
حماولة �أو جتربة غري نا�ضجة (ناجحة) .قد يكون
التكوين غ�ير مقنع .وامل��ع��اجل��ة اللونية اي�����ض�� ًا غري
مقنعة �أنتَ تبني عملك (اللوحة) على �أ�س�س ومعرفة
�أكادميية متتلك مق ّومات النجاح لكن �أنتَ دائم ًا تبحث
وتعمل لإيجاد �صيغ وحلول ت�شكيلية حتمل �شيئ ًا من
الإبداع واملعا�صرة.
 هل َزمن مل ي�أتِ
لزمن م�ضى� ،أو ٍ
تراك تعترب نف�سك ابناً ٍ
بعد؟ �أو �شاهد على ع�صر -حا�ضر موبوء؟
لزمن مل ي� ِأت بعد� ،شاهدٌ على
 �أعترب نف�سي ابن ًاٍ
ّ
ومنحط ،دائ��م�� ًا (ال��ل��وح��ة) حتمل بني
ع�صر م��وب��وء
ٍ
ط ّياتها ر�ؤي��ة وفكر يتجاوز ال��واق��ع ،يف تعبريك عن
بع�ض جوانب احلياة التي تعي�شها وتتقاطع بها مع
مما
الآخ��ري��ن .ق��د تكون ���ش��اه��د ًا على ج��زءٍ
ٍ
ب�سيط ّ
يحدث وما يجري �أمامك.
�أنا باعتقادي نعي�ش واقع ًا رديئ ًا جدّ ًا و�صعب ًا .واقع
تو�أد فيه الأ�شياء اجلميلة وامل�ستقبلية ،واقع ًا ي�ص ّر
على تخ ّلفه وغرقه يف حاويات املا�ضي.
�أن��ا ال �أ���ص��دّ ق �أنّ��ه وبعد م��رور �أك�ثر من �ستني عام ًا
وال يزال الر�صيف بقباحته واجلدران بت�شوهاتها .ال
�أ�صدّ ق ما �أراه على �صفحات التوا�صل االجتماعي .من
تط ّور وح�ضارة وحياة وجنات بالقرب منك ،ال �أعرف
ّ
احلب،
الظل العايل” �أو بخمرة
مباذا نتغنّى “مبديح
ّ
�إنّه زمنٌ
�صعب ومكانٌ �ض ّي ٌق على ال ّروح.
ٌ
 ك � ��أ ّن حم �م��ود ال���س��اج��ر مل ي�ج��د غ�ي�ر ال���ص�م��ت ال�ع�م�ي��قموقفاً يجابه به الأح��داث يف وطنه ..كيف تف ّرق بني التم ّرد
وال�ث��ورة ،بني �أن يتم ّرد ف��رد �ض ّد ظلم م��ا ،و�أن يثور �شعب يف
�سبيل غاية حم ّددة؟

 �إنّ حتليل وق����راءة الأح����داث ب��ح��اج��ة ملعرفةوم��وه��ب��ة واخ��ت�����ص��ا���ص لتوثيق ال��ت��اري��خ� ،أع��ت��ق��د �أنّ
اخلو�ض يف ه��ذه املوا�ضيع والأم��ور فيه من اخلطورة
و�سوء الفهم.
�أح��ي��ان�� ًا التعبري ع��ن ال���ر�أي �ضمن جماعة خانقة
يعترب مت�� ّرد ًا� ،أي�ض ًا ال�سكوت عن اخلط�أ �أم��ام �سلطان
جائر �شيطان �أخر�س .هناك حوادث كثرية يف تاريخنا
الأ�سود جم�� ّرد �أن يخرج الفرد عن ر�أي اجلماعة �أو
يخالف التقاليد ال�سائدة وامل�ألوفة ف�إنّه يتح ّول �إىل
خمالف وزنديق ومتم ّرد ...لي�س هناك (ثورات
فرد
ٍ
حقيقية) ،هناك حركات وانهيارات تق ّررها امل�صالح
االقت�صادية بر�أيي هناك �أحيان ًا بل دائم ًا من ي�ساهم
يف تدمري ال��ب�لاد (ك��ام ً
�لا) ..ويتباكى على الأط�لال
وتراه �شريك ًا يف الإعمار .تناق�ضات ومفارقات وكوارث
وم�صالح �ضحاياها نحن وعامة النا�س.
 ما �أف�ضل بيئة للف ّنان الت�شكيلي؟مر�سم يف الطبيعة
 �أف�ضل بيئة للفنان (الطبيعة)ٌ
بعيد ًا عن ال�ضجيج و�صخب امل��دن جزيرة يف البحر.
الآن ال��ف��ن��ان ب���دون م��ر���س��م (خ��ا���ص) وه���و (بيئة)
احلا�ضنة له واخلا�صة بن�شاطه الفنّي .الفنّان عندنا
يف (ح��ل��ب) حم���رومٌ م��ن ك ّ
���ل ���ش��يء ،م��ظ��ل��ومٌ م��ن قبل
اجلميع.
 �أذكر �أ�شياء مهمّة يحتاجها الفنان الت�شكيلي؟ القدراتالتي تعترب �شروطاً �أ�سا�سية ،من وجهة نظرك ،من �أج��ل �أن
تكون فناناً مبدعاً؟
 �أه ّ��م الأ�شياء لكي تكون فنّان ًا مبدع ًا �أن متتلك(م��وه��ب��ة) ه��ي ال��ع��ام��ل الأ���س��ا���س��ي والأه���م ث��م العمل
الدائم واملتابعة والبحث والتجريب ...واالطالع على
جتارب و�أعمال الفنانني العامليني واملعا�صرين.
 هل تع ّلمت �أيّ �شيء عن الفنّ من الفنانني؟ دائ��م�� ًا �أن���ا �أت��ع�� ّل��م م��ن ال��ف��ن��ان�ين،دائ��م�� ًا �أب��ح��ثع��ن جت���ارب م��ت��م�� ّي��زة وم��ت��ف�� ّردة يف ال��ف��ك��ر وامل��ع��اجل��ة
�أح ّللها و�أتفاعل معها من خالل القراءة الت�شكيلية
والفيديوهات والور�شات،على الفنان دائم ًا متابعة
ومواكبة احلركة الت�شكيلية العاملية لأنّها اختزال
للوقت وحم�صلة معرفية ثقافية ب�صرية ومفيدة.
 هل تعتقد �أ ّن الفنان يختار ثيماته� ،أو �أ ّنها تهبط عليه؟ الفنّان يختار مو�ضوعاته من خالل خمزونه العاماملعريف والثقايف والب�صري .و�أحيان ًا قد تلعب امل�صادفة
ملح ّر�ض �أو ظاهرة عابرة �أو خاطرة يف �إنتاج اللوحة.
 م��ا ال ��دور ال��ذي ي�ج��ب �أن ي�ق��وم ب��ه ال�ف� ّن��ان يف �سيا�ساتزمنه؟
 ال���دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ال��ف��ن��ان يتع ّلق مبواقفهواهتماماته .قد يتخذ موقف ًا حياد ّي ًا �سلبي ًا ،وقد يكون
�إيجابي ًا وف ّعا ًال ،وقد يكون معار�ض ًا.
دور و�أه��م�� ّي��ة الفنان ل��ه ع�لاق��ة بثقافته العامة
واخلا�صة وانتماءاته الدينية والأخالقية ،يتحدّ د
دور الفنان من خالل هذه العوامل واملجاميع وامل�ؤثرات.
 زم���ن ال��ل��وح��ة الفنية ه��و زم���ن ر���س��م��ه��ا .ال��زم��نالداخلي ال��ذي يلغي فكرة التعاقب ال��ذي � ّأ�س�س يف
املا�ضي ملفهوم املعنى.
 زمن اللوحة .تاريخ ر�سمها� ،أهمية العمل تكمن يفبيئة العمل الت�شكيلي والقيم التي يحملها.
 تبدو من خ�لال لوحاتك الأخ�يرة وك��أ ّن��ك مل تعد ُتق ّدمل��وح� ًة ذات ف�ك��رة ،ب��ل ��ص� ْر َت تبني ل�غ��زاً يتط ّلب ح ّله م�شاركة
فعّالة من قبل امل�شاهد.
 اللوحة الآن تقدّ م فكر مكثف حلول ت�شكيليةمعا�صرة .وبحاجة مل�شاهد مثقف قراءتها بحاجة
ملتلقي قارئ ذو ثقافة معرفية وب�صرية دائم ًا.
ال توجد (لوحة) واحدة بدون فكرة �أو فكر �إنّك
تقف �أحيان ًا م�تردد ًا �أم��ام امل�ساحة البي�ضاء (�سطح
اللوحة) خالية من امل��ف��ردات ،تثري لديك الت�سا�ؤل
والقلق ،تدعوك المتالك اجلر�أة والق ّوة والإبداع.
 هل اجلوهر يف نظرك موجو ٌد يف اللوحة ..كتلة ،ف��راغ،خ �ط��وط� ،أل� ��وان� ..إل ��خ ..وم��ا م��و��ض��وع ال�ل��وح��ة ��س��وى بنيتها
اخلا�صة� ،إذ ال ميكننا تخيّل مو�ضوع م�سبق لها.
 ب��ال��ط��ب��ع ل��ك ّ��ل ���ش��يء (ج���وه���ر) م��اه��ي��ت��ه بنيته(ال��ل��وح��ة) ب�شكل طبيعي لها مك ّوناتها وعنا�صرها
وت��ك��وي��ن ال��ل��وح��ة وم��ق��وم��ات��ه الأ���س��ا���س��ي��ة ه��ي اخل ّ
��ط
وال�شكل واللون والت�صميم.
قد تبنى اللوحات على درا�سات �أولية .وقد تكون
اللوحة عبارة عن انفعال �آين لكنه يحمل فكر ًا وقيم ًا
ت�شكيلية وجمالية معا�صرة.
 -ال �ل��وح��ة ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل ��ك م �غ��ام��رة مب ��ا ت �ت �� �ض � ّم �ن��ه م�ب�ن��ى

وم�ع�ن��ى ..وه��ي ال ت � ّدع��ي �إي���ص��ال
م��رك��ب م����ادي روح����ي ال
معرفة م�سبقة ،بل تق ّدم نف�سها
مي��ك��ن ال��ف�����ص��ل ب��ي��ن��ه��م��ا،
كم�شروع ال�ستك�شاف م��ا حتتويه
الروحانيات والأحا�سي�س
ومتثله وتخبئه من �أ�سرار.
ت�ضفي على العمل �شيئ ًا
جت��رب��ة عندما تعي�ش عالقات بعيدة ّ
كل
غ��ام�����ض�� ًا خ���ي���ا ًال ج��م��ي ً
 ال���ل���وح���ة ه���ي�لا
(مزيج) عمل
ّ
وبعيد ًا .
ي�ضم املفاهيم البعد عن اهتماماتك وطموحاتك
والقواعد الأكادميية والبناء
 م� ��ا وج � �ه ��ة ن � �ظ ��رك يفال��ف��ك��ري �أح���ي���ان��� ًا ت�ستعني وعندما تفر�ض عليك قيود اجتماعية
ال� �ق ��ول� :إ ّن ق �ي �م��ة �أيّ ع�م��ل
وت��ن��ه��ل م���ن خم����زون ث��ق��ايف واقت�صاد ّية وفكر ّية ،حينها عليك �أن ف�ن��ي ال ت�ق��ا���س مب��ا ي��ذ ّك��ر ب��ه،
ومعريف ما�ضوي .و�أحيان ًا قد
بل مبا ي�ست�شرفه؟
احلقيقية.
م�شاعرك
تخفي
حتمل العمل �أفكار ًا و�أحالم ًا
 �إنّ ق��ي��م��ة ال��ع��م��لقد ي�صعب قراءتها ،اللوحة
الفنّي (اللوحة) قائمة
هي خال�صة مادية وروحية
ب���أه��م��ي��ة م���ا ي��ح��م��ل من
واقعية وخيالية جماليتها
حلول ت�شكيلية معا�صرة
وقيمتها يف هذا املزيج الغريب واملده�ش واملثري.
ومعايري ومفاهيم وقيم جمالية وثقافية .هناك بع�ض
 يف ع��امل م�ل��ي ٍء ب��ال�ظ�ل��م ي�ع��اين ف�ي��ه الإن���س��ان ك�م��ا بع�ض الأع��م��ال ق��د حتمل ب�ين ط ّياتها جمموعة �أ�ساطري.ال�شعوب من الإره��اب ،ي�صبح اللجوء �إىل �أح��د �أن��واع التعبري مقدّ �سات � ...إل��خ .باملقابل هناك �أع��م��ال معا�صرة
كالر�سم مث ً
ال و�سيلة من و�سائل اخلروج من امل�أزق .هل يغدو حتمل ر�ؤية وحلول ت�شكيلية وجتارب خمتلفة وهامة،
ً
أو
�
إن�سان
ل
ا
يعانيه
ّا
م
ع
ا
تعبري
لك
بالن�سبة
بالر�سم
التعبري
وهناك �أعمال واقعية ت�سجيلية،وهناك �سريالية
ً
ً
ا
فردي
الظلم
لهذا
مواجهة
مبنزلة
القيم
عن
ا
دفاع
ما
�شعب
(خيالية) وجتريد �صرف .العمل الفني (اللوحة)
ً
؟
ا
جماعي
أو
�
كان
ب��ال�����ض��رورة يحمل �شيئ ًا م��ن ذاك امل��خ��زون الثقايف
هي
��رى،
خ
�
أ
وو�سائل
أدوات
���
ب
أو
�
بالر�سم
التعبري
وامل��ع��ريف ،و�شيئ ًا م��ن �سمات املرحلة وه��م��وم الواقع
حالة �صح ّية و ُم َت َنفّ�س للإن�سان يف جميع املجتمعات املعا�صر.
والأم���اك���ن� ،أن���ت ع��ن��دم��ا ت��ر���س��م وت��ع�ّب رّ ع��ن همومك
ر�سام ما لي�س
 هل �أنت ف ّن ٌانت�شكيلي رحّ ال ٌة يف جوهرهّ ،
ٌّ
ٌ
و�ضغوطات احلياة .التي تتقاطع بها مع الآخرين .قاب ً
مت�سائل وم�ستنطق لو�سائل جديدة ،ق�صد
ال للت�شكيل،
اللوحة بالن�سبة
للفنان هي و�سيلة ،هي ج�سر للتوا�صل تعميق الفعل الإبداعي وعدم الوقوف به على باب مغلق..؟
مع الآخر .و�أحيان ً
ومكنوناته
عوامله
تف�ضح
اللوحة
ا
ٌ
 �أع���ود و�أ�ؤك����د على �أنّ (ال��ل��وح��ة) ع��م��ل ف��رديٌّال��داخ��ل��ي��ة .لي�س مطلوب ًا م��ن ال��ف��نّ��ان ت��ق��دمي بيان ًا
(ذات��ي) خا�ص مرتبط بطبيعة ال�شخ�ص ومكوناته،
�سيا�سي ًا �أو �شعار ًا �أو �إع�لان�� ًا ،الفنان حتى يف عزلته
هناك ر�سامون ي�ست�سهلون العملية ،ميتلكون مفردة �أو
ٌ
فاعل يف هذا املجتمع املتخ ّلف .حتى
جزء
و�صمته هو ٌ
تقنية مع ّينة يتخندقون خلفها ويتح ّولون �إىل �سجناء
�إذا ح��اول �إخفاء م�شاعره �أو مواقفه ،انفعاالته �أو
مفتوح
ن�ص ب�صريٌّ
ٌّ
املفردة والأ�سلوب،الفنّ املعا�صرٌّ ،
رف�ضة فت�أتي اللوحة لتعلن وت�ص ّرح عن ذلك.
كل اجلهات ّ
على ّ
وكل الأ�ساليب والتجارب،عليك �أن ال
وم�ستمر و�سي�ستم ّر �أبد ًا لكن
قائم منذ الأزل
الظلم ٌ
ٌّ
واحل�ضاري ،قد يخفّف تكون �سجني العادة والتقليد،عليك �أن تتح ّرر وتعيد
ال�صحي
الفني ،املناخ
العمل
ّ
ّ
وط�أة وت�أثري ذلك ،اللوحة هي م�شهدٌ ب�صريٌّ � ،صياغة الأ�شياء،و�أحيان ًا،عليك �أن تحُ ّطم القواعد
ويق ّلل من
��ذة م��ع��رف��ي��ة ،ت�ساهم يف ن�شر ال��وع��ي وال��ت��ف��ا�ؤل وال��ث��واب��ت،و�أن ت�أتي ب��اجل��دي��د،لأنّ احلياة دائ��م�� ًا يف
ن��اف ٌ
ّ
وجبة ثقافية ترتقي حركة وتغيرّ  .عليك �أن تنحو نحو الأف�ضل .م�س�ألة
ٌ
ٌ
ٌ
لونية،
م�ساحة
والأمل ،اللوحة
البحث والتجريب وعدم الراحة والت�سليم بالنتائج
بالكائن درجة نحو الأعلى..
 هل بلغت اللوحة عندك ذروة جتربتها ،وذروة �إبداعها احلا�صلة يدفعك �إىل التفكري وا���س��ت��خ��دام و�سائلوتقنيات خمتلفة لت�صل �إىل هدفك وغايتك� .إن��ه
�أي�ضاً ؟
 ال �أحد يبلغ ذروة ال�شيء ..حالوة الأ�شياء �أنه ال بيديك تغلق نوافذ امل�ستقبل وتقف برجليك �أم��امحدود للتجريب ،ال حدود للإبداع ،تختزل الأ�شكال� ،أبواب املا�ضي امل�ؤمل ،واحلزين عليك دائم ًا �أن تتجاوز
تغرق يف معاجلة اللون ،تذهب بعيد ًا باجتاه التجريد حدود التقليد والتكرار والنمط ّية،لأنّه دائم ًا هناك
�أك�ثر ،ال ثوابت يف البحث والتجريب ،دائ��م�� ًا هناك �آفاق جديدة،و�أ�شياء جميلة مل ُتكت�شف بعد.
 مو�ضوع اللوحة عندك لي�س هو الهاج�س لديك بل ماٌ
ٌ
متعة ،ك ّلما تعمقت يف
اكت�شاف ،هناك
جديدٌ  ،هناك
البحث ك ّلما ازددت معرفة ،واكت�شفت حلو ًال وتفا�صيل ي�شغلك هو طريقة التنفيذ.
 ب��ال��ط��ب��ع دائ��م�� ًا ه��ن��اك وح���دة يف ال��ع��م��ل تبنىونتائج مده�شة وهامة وقيمة.
 هل التح ّول ال��ذي عرفه الفنّ الت�شكيلي عندنا على الفكرة بغ�ض النظر عن ماهيتها وعلى عنا�صرمل ي��ك��ن م���ع���زو ًال ع��ن ���س��ي��اق م��ن ال��ت��ح��والت ال��ع��ام��ة ومكونات �أ�سا�سية .و�أهمية العمل الفني (اللوحة)
دفعت بالذهنية واخليال والفكر عامة ،نحو نوع من ت�أتي من �أهمية احللول الت�شكيلية املنفذة والعنا�صر
م��ن خ ّ
��ط و�شكل ول��ون وت��ك��وي��ن ،لكن والأه���م كيفية
الروحانية والإن�سانية؟
 دائم ًا اللوحة (العمل الفني) ت�ص ّور وتعبرّ عن �صياغة وتقدمي هذه العنا�صر ،وعالقتها ومتا�سكها معهموم �شخ�صية وج��وان��ب واق��ع�� ّي��ة ،ودائ��م�� ًا هناك يف البع�ض وحدة العمل) .حتى الأدوات وو�سائل التعبري،
جانب (�شخ�صي) ذاتي قد ي�شغل اجلانب املادي هي � ّ
أقل �أهمية من جوهر العمل� .إنّ العمل (اللوحة)
اللوحة
ٌ
يولد من الفكرة ،و�أهمية الفكرة ،يف كيفية �إنهاء
وال�شكلي كون اللوحة (نتاج ف��ردي) ذاتي،فهي تعبرّ
عن حالة الفنان �أو ًال،وبع�ض الواقع ثاني ًا،اللوحة ال العمل ،وهاج�س �أن ت�صل �إىل ذروة الإبداع والإمتاع �أو
تخلو من الروحانيات وامل�شاعر الإن�سانية ،اللوحة القناعة .هاج�س مقلق ومتعب.

قضايا وآراء
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�سورية بوابة ال�سالم

ماذا يعني  ..وار�سو جديد �ضد �إيران ؟؟

•حممود ال�شاعر

•د.تركي �صقر
برعت وا�شنطن يف اخرتاع ت�سميات وم�صطلحات
براقة وكاذبة ولأ�شكال ال متت ب�صلة لواقعها بل
�أط��ل��ق��ت �أ���س��م��اء مزيفة مل�����س��ارات تعاك�س ال��واق��ع
واحلقيقة كما ه��و ح��ال ت�سمية الربيع العربي
والفو�ضى اخل�لاق��ة ليتبني بالنتيجة ان��ه حريق
ع��رب��ي وف��و���ض��ى م��دم��رة ال تبقي وال ت���ذر وعلى
املنوال نف�سه درجت على ت�سمية التحالفات من مثل
التحالف الدويل ملحاربة الإرهاب ليتبني بالنهاية �أنه
�إمنا وجد ليكون داعما للإرهاب والإرهابيني وانه حارب
كل �شيء ما عدا الإرهاب ثم كانت الت�سمية الأكرث زيفا
وت�ضليال ما �أطلقت عليه وا�شنطن وعوا�صم �أوروبية
جمموعة « �أ�صدقاء ال�شعب ال�سوري « وقد رعت م�ؤمترها
الأول الإدارة الأمريكية عام  2012ليثبت بالدليل
القاطع �أنها جمموعة عميلة وم��ن �أل��د �أع��داء ال�شعب
ال�سوري ويكفي �أن نذكر �أنها طلبت من رعاتها ق�صف
�سورية وتدمريها بطائرات الناتو كما جرى يف ليبيا.
و�أخريا ولي�س �آخرا �أحتفنا وزير اخلارجية الأمريكية
مايك بومبيو �أثناء جولته الأخرية الوا�سعة يف املنطقة
ب�إطالق ت�سمية حلف وار�سو على االجتماع الذي دعا
�إليه منت�صف �شهر �شباط القادم يف العا�صمة البولندية
وار�سو يف ا�ستعارة للمكان واللعب على الذاكرة با�ستعادة
�صورة حلف �شديد القوة كان يحمل ا�سم حلف وار�سو
عا�صمة بولندا �أيام االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،وهذا
احللف ي�ستهدف مواجهة �إي���ران من العا�صمة نف�سها
ليحمل اال�سم نف�سه ،حلف وار�سو ،وقد اخفي بومبيو
عن عمد املهمة اجلوهرية لهذا احللف رغ��م �أن��ه املح
�إليها بقوله �إنه يجب توحيد جهود اجلميع يف ال�شرق
الأو�سط بوجه �إيران ،دون �أن يلفظ الكلمة ال�سحرية
ال��ت��ي �ست�شكل م�����ض��م��ون م���ؤمت��ر وار����س���و ،وه���و احللف
ال�سعودي الإ�سرائيلي �ضد �إي��ران وبالتايل �ضد حمور
املقاومة للو�صول �إىل ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية من
خالل تنفيذ �صفقة القرن .
وال�س�ؤال املطروح ما هي حظوظ مثل هكذا حلف من
النجاح �أو بالأحرى ما هو ت�أثري �أح�لاف جديدة على
إ�ي���ران وحم��ور امل��ق��اوم��ة ال��ذي��ن جت���اوزوا ك��ل الأح�لاف
ال�سابقة واملحاوالت التي كانت �أقوى بكثري من املحاولة
التي يح�ضر لها اليوم ؟؟ ميكن احلكم على هذا التجمع
اجلديد من خالل منظورين اثنني الأول هو املناخ الدويل
ال�سائد الآن والثاين ما �آلت �إليه الأحالف ال�سابقة من
نتائج ..
يف املنظور الأول لي�س امل�شهد الدويل احلايل كما كان
قبل ع�شر �سنوات على الأقل فقد جرت مياها كثرية حتت
اجل�سر كما يقال وبرزت تغريات كثرية وتوازنات دولية
خمتلفة لي�ست بالإجمال ل�صالح الواليات املتحدة فلم
الكلمة العليا لوا�شنطن يف ال�ساحة الدولية وغاب عن
امل�شهد حتكم القطب الأمريكي الأوحد بالقرار الدويل
و�إيران اليوم وقوى املقاومة اليوم لي�سوا كما كانوا قبل
�سنوات فقد ت�ضاعفت انت�صاراتهم وازدادت �إيران على
وجه اخل�صو�ص قوة وب�أ�سا يف كل املجاالت.

ويف املنظور ال��ث��اين رمب��ا غ��اب ع��ن ذه��ن بومبيو �أنها
لي�ست املرة التي يجتمع فيها حكام من الأنظمة العربية
يجاهرون بعدائهم لإي���ران وق��وى املقاومة يف م�ؤمتر
واحد مع قادة كيان االحتالل الإ�سرائيلي ،بل رمبا مل
يخطر بباله �أن اجتماع �شرم ال�شيخ العام  1996كان
قمة رئا�سية ،لن تتاح مل�ؤمتر وار�سو ،الذي �سيعقد على
م�ستوى وزراء خارجية ،و�أن ما تغري من يومها �إىل يومنا
ه��ذا من �ضعف وت��راج��ع يف ح��ال �أم�يرك��ا وح��ال احلكام
كاف لتف�سري التوقعات كيف
العرب وحال «�إ�سرائيل»ٍ ،
�سيكون الف�شل م�ضاعف ًا قيا�س ًا بالف�شل ال�سابق ،خ�صو�صاً
�أن �أهم ما تك�شفه الدعوة مل�ؤمتر وار�سو اجلديد هو خالف ًا
لكل كالم �آخر ،العجز عن ال�سري قدم ًا بجدية يف م�سار
ينتهي بحل الق�ضية الفل�سطينية التي راهن الأمريكيون
على �صفقة القرن لإنهائها ب�شراكة فل�سطينية ي�ؤمنها
عرب �أمريكا ،لينتج عن امل�شهد اجلديد تغيري جذري يف
توازنات املنطقة ،في�أتي امل�ؤمتر عودة لل�صيغ التقليدية
اعرتاف ًا بالي�أ�س من جناح ال�صيغ اجلديدة التي بقيت
�أهداف ًا خلريطة طريق وهمية �سرعان ما تال�شت دون
�أي نتيجة.
وحني ُير ِّوج بومبيو حللف جديد عليه �أن يتذكر م�صري
�أحالف وجتمعات �سابقة �أن�ش�أتها �إدارات �أمريكية كانت
اقوي بكثري من �إدارة �سيده ترامب املهزوزة وامل�ضطربة
نقول عليه �أن يتذكر ما �آل �إليه م�ؤمتر �أ�صدقاء �سورية
ال���ذي رع��ت��ه وا���ش��ن��ط��ن ع��ام  ،2012لتن�سيق اجل��ه��ود
لإ���س��ق��اط ال��دول��ة ال�����س��وري��ة ،وال���ذي ���ض��م ك��ل ال��دول
الأوروبية و�أغلب الدول العربية وتال�شى ومل يبق له
من �أثر  ..وعليه ان يتذكر جيدا القمة الدولية يف �شرم
ال�شيخ امل�صرية عام  1996و�أخذت عنوانا خمادعا هو
حماربة الإرهاب وح�ضرها الر�ؤ�ساء ال�سابقون للواليات
املتحدة بيل كلينتون ورو�سيا بوري�س يلت�سني وم�صر
ح�سني مبارك و«�إ�سرائيل» �شيمون برييز ،والتي خ�ص�صت
يومها ملواجهة �إيران وقوى املقاومة وذهبت هذه القمة
البائ�سة مع كل مع من اجتمع فيها اىل غري رجعة وبقيت
�إيران واملقاومة تتقدم وحتقق انت�صاراتها .
نخل�ص �إىل القول �أن حظوظ هذا احللف من النجاح
لن تكون ب�أف�ضل مما �سبقه من جتمعات وا�صفا فات تريد
�أن تعو�ض به �إدارة ترامب عن ف�شلها يف مواجهة �إيران
�أوال ويف هزمية �أدواتها الإرهابية يف �سورية ثانيا ويف
�إخفاقها يف مترير �صفقة القرن حتى الآن ثالثا والدعوة
�إىل م�ؤمتر وار�سو واالن�ضمام �إىل احللف اجلديد مل تلق
ا�ستجابة ال من تركيا وال من حلفاء �أمريكا يف االحتاد
الأوروب��ي الذين رف�ضوا االن�سحاب من االتفاق النووي
الإيراين �إ�ضافة �إىل تردد الأنظمة اخلليجية التي مل
جت��ر�ؤ رف�ض الدعوة الأمريكية علنا مما يعني والدة
حلف هزيل يعطي دليال �آخر على �أفول القطب الأمريكي
الأوحد و�أن زمانه قد وىل �إىل غري رجعة .

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:

د.ن�ضــال ال�صـــالح

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن رئي�س احتاد الكتاب العرب
الإ�شـراف الفني:
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
�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 ــ�س التحريــر:

وال يخفى على �أح���د �أن م��اك��رون �أي�����ض�� ًا ي��ح��اول اليوم
اخل��روج من �أزماته الداخلية مبزاعم حماربة الإره��اب يف
�سورية واحللول مكان الأمريكي طمع ًا بفتات احل�ص�ص� ،أما
البهلوان الرتكي ف�إنه وجد يف ق��رار االن�سحاب الأمريكي
فر�صة ال ت��ع�� ّو���ض لالنتقام م��ن امليلي�شيات االنف�صالية
الكردية بحجة حماية الأمن القومي الرتكي ،وقد �أدرك
الأك��راد االنف�صاليون بعد ف��وات الأوان �أن��ه ال ج��دوى من
حتالفاتهم ّ
اله�شة مع �أمريكا ،و�أن �سريهم يف ركب التبعية
الأمريكية وتنفيذهم لأجندتها اال�ستعمارية وهذه الأمور
ت�سري بهم نحو الهاوية وال �سبيل لهم اليوم �إال بالعودة �إىل
احل�ضن ال�سورية و�إعالن التوبة عن اتّباع الغرباء وتنفيذ
خمططاتهم القذرة يف املنطقة.
«�إ�سرائيل» امل�ستفيد الأول من ال�صراعات يف املنطقة
وال�ساعية دائم ًا لإ�ضعاف حمور املقاومة والنيل من �سورية
الأبية تتطلّع �إىل �إطالة �أمد احلرب و�إبقاء قوات �أجنبية
على الأرا�ضي ال�سورية ليكون لها موطئ قدم �أي�ض ًا و�إن كان
ذلك ب�شكل غري مبا�شر عرب دعم القوات الأجنبية ودعم
التنظيمات الإرهابية و�إح���داث حالة دائمة من البلبلة
والفو�ضى وعدم اال�ستقرار ،لأن نهو�ض �سورية وحتريرها
ب�شكل كامل يعني بالن�سبة للكيان املحتل نه�ضة �شاملة يف
املنطقة و�إعاقة للم�شاريع ال�صهيونية يف التطبيع وتثبيت
كيانه املحتل دون مقاومة �أو عائق.
�سورية اليوم تتعافى ومتد يدها لكل يد عربية حتارب
الإره��اب وتقف يف وجه امل�شاريع التق�سيمية والتخريبية
للبلدان العربية التي ه ّبت عليها ري��اح اخلريف العربي
لتقوي�ضها والنيل من ا�ستقاللها و�أمانها� ،سورية عزّ العرب
وبوابة ال�سالم وال نه�ضة للعرب �إن مل توحدهم عروبتهم
حتت الراية ال�سورية املقاومة.

مدي ــر التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

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.

مع ت�أجيل تنفيذ القرار الأمريكي باالن�سحاب من �سورية
ت�ؤكد �أمريكا قدرتها على امل��راوغ��ة وخلط الأوراق ،فهي
ت�سعى لإعادة �إنتاج �أذرعها الإرهابية يف املنطقة لتحقيق
مكا�سب �سيا�سية عرب م�ساعدة داع�ش للتمدد على طول
احلدود ال�سورية العراقية� ،أما �شركا�ؤها يف الإرهاب ف�إنهم
يبحثون عن الفتات ويطمعون باحل�صول على بع�ض املكا�سب
وال�صفقات الرخي�صة لذلك تعدهم �أمريكا بك�سب املكاف�آت
يف م���ؤمت��ر �سينعقد قريب ًا ل��دول التحالف ال��ذي مل يفعل
�شيئ ًا خالل �سنوات احلرب الإرهابية على �سورية �سوى قتل
املدنيني وارتكاب املجازر وجتاهل �أرتال الدواع�ش التي كانت
تعرب ال�صحراء على مر�أى وم�سمع التحالف املتخاذل دون �أن
يحرك �ساكن ًا.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

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

•�أ.حممد حديفي

�سعيد �أبو احل�سن

ولد يف عرمان (�صلخد -ال�سويداء)
عام .1912
تلقى تعليمه يف عرمان ،ويف كلية
القدي�س يو�سف الي�سوعية ببريوت،
ونال الثانوية اللبنانية -ق�سم
الفل�سفة عام  1936ثم در�س
احلقوق يف معهد احلقوق الفرن�سي
ببريوت ،ونال الإجازة عام ،1942
ويف العام نف�سه نال �شهادة خا�صة يف
تاريخ الأدب العربي يف معهد الآداب
ال�شرقية ببريوت.
عمل يف التعليم واملحاماة ،و�أ�صبح
معاون النائب العام يف القام�شلي،
ومدير ًا لل�ش�ؤون الإدارية يف وزارة
اال�شغال العامة والرثوة املائية،
ومعاون ًا للوزير بني .1979 1971-
ع�ضو جمعية ال�شعر.
م�ؤلفاته:
 1بنو معروف بني ال�سيف والقلم-درا�سة -ال�سويداء .1944
 2غزة ،هانوي ،ت�شرين � -شعر -دم�شق .1978
 3ر�سالة �إىل ولدي -ق�صةللأطفال -دم�شق .1978
 4الديوان من الرباب �إىلال�سمفونية� -شعر لبنان .1986
 5اجلزيرة الفراتية (�ضمندائرة املعارف للب�ستاين).
 6احلق والقانون� ،أو ال�شعبواحلكومة -درا�سة -ترجمة-
القام�شلي .1955
 7اال�شرتاكية ال�صعبة -درا�سة-ترجمة -دم�شق .1970
 8ماهي التنمية -درا�سة  -ترجمة بريوت .1974� 9صالح الدين الأيوبي ،البطلالأنقى يف الإ�سالم -درا�سة  -دم�شق
.1988
 10احلقوق الإدارية (�ضمناملو�سوعة العربية الكربى).
 11نريان على القمم� -سريةذاتية (ن�شرت م�سل�سلة بني
.)1988-1981
تويف �سنة 1998

يف ح�ضرة حلب ( 3من )3
و�أن��ا يف ح�ضرة حلب ك��ان هاج�س يتواثب يف �أع��م��اق ال��روح ،ويلح
�ضاغط ًا معظم الوقت ،وهو �أن �أرى معامل حلب بعد �سنوات ثمان مرت
عليها كعا�صفة هوجاء ،و�سيل جارف ،كادت ت�أتي على كل �شيء جميل
فيها.
ذات م�ساء حافلٍ بلقاء الأ�صدقاء؛ حيث الفرح �سيد املوقف جاءين
قريب وُلد يف حلب وترعرع فيها ،ورف�ض �أن يغادرها خالل فرتة احلرب
الظاملة التي �شنت عليها ،وحني كنت �أهاتفه لأطمئن عليه وعلى �أ�سرته
يجيبني مبعنويات عالية تلخ�ص �إباء �أهل حلب وثباتهم :مقومات
احلياة ال�سعيدة غري متوفرة ،فالإرهاب �صب جام غ�ضبه على البنى
التحتية يف حلب كما فعل يف بقية املناطق ال�سورية ،لكننا ثابتون،
وتنتظر ال�صبح الذي �سي�شرق �آج ًال �أم عاجالً ،و�سيندحر الإرهاب الذي
و�ضعه �أبطال اجلي�ش العربي ال�سوري البطل �أمام خيارين ال ثالث لهما؛
ف�إما املوت حتت �أقدام �أفراده ،و�إما الهروب �إىل الكهوف التي جاء منها
لقتل ال�سوريني ،وتنغي�ص حياتهم عقاب ًا لهم لأنهم رف�ضوا الركوع �أمام
الواليات املتحدة الأمريكية ،وعمالئها من �أوروبا والكيان ال�صهيوين..
قال يل وقد التقينا يف ردهة الفندق :ها �أنا الآن بكامل اال�ستعداد
ال�صطحابك �إىل �أي مكان ترغب زيارته ،وبلهفةٍ �أجبته� :أريد �أن �أرى
حلب القدمية؛ ت�أملني قلي ًال وقد علت وجهه م�سحة من ح��زن ،ثم
�أردف قائالً :ليكن� ،صعدنا ال�سيارة التي �أقلتنا �إىل حلب القدمية،
وحني دخلت �أزقتها وحاراتها �أدرك��ت �أن م�سحة احل��زن التي راحت
تتجول فوق ق�سمات وجهه حني �س�ألته �أن يقلني حللب القدمية كان
�سببها معرفته الأكيدة مبا حلّ يف حلب من خراب ودمار اقرتفته �أيدي
الوحو�ش الذين تركوا ب�صماتهم القذرة؛ ليثبتوا �أنهم �أعداء احل�ضارة،
و�أعداء الإن�سان والإن�سانية؛ فقلوبهم ال�سوداء ،وعقولهم املغلقة تكره
�أن ترى ح�ضارة وال تدمرها ،وقد ج��ا�ؤوا �إىل هذه الأر���ض الطاهرة
املرواة بدماء ال�شهداء يحملون �أقذر و�أب�شع ر�سالة يف التاريخ ،وهي
تدمري الب�شر واحلجر..
كان يركن ال�سيارة ويدعوين لأرى ما فعله الإره��اب مبدينة �سيف
الدولة و�أبي فرا�س واملتنبي ،وكدت �أغرق يف دوامة من احلزن والأ�سى
على ما �شاهدته العني من دمار وخراب لوال نب�ض احلياة الذي تبدى
حينما ر�أيت حبال الزينة املكتظة بال�ضوء املرتاق�ص مع هواء حلب
العابق بكل ما هو منع�ش وجميل ،وعندها �أدرك��ت ب�أن ال�شعب الذي
واجه الكارثة التي �أملت به ،وظل مرفوع الهامة قوي العزمية رابط

اجلي�ش قادر على �إعادة �صناعة احلياة للعبور �إىل ف�سحة الكون التي
تليق به وهو يرمم كل الذي تناثر يف املدينة من حجارة كانت ذات يوم
ملنزل ي�سكنه �أب و�أم و�أطفال مل يذوقوا يوم ًا رغيف ًا �إال وكان مغم�س ًا
بالدم والعرق..
حني �أنهيت جولتي يف الهزيع الأخري من الليل عدت �أدراجي تناهبني
جملة من الأفكار والهواج�س بددها زمالئي كتاب حلب الذين �أكدوا
مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أن ال�صعب قم مت جتاوزه ،ومل يعد �أمامنا �إال �أن
نبد�أ مبرحلة �إعادة البناء ،وقد تطابقت �أفكارنا حينما �أكد اجلميع
على �أن بناء احلجر لي�س باملعجزة ،ولي�س بال�صعب ،و�إمنا الأ�صعب هو
�إعادة بناء الإن�سان الذي عمل الإره��اب مبا اقرتفه من جرائم على
تدمريه من الداخل ،فالطفل الذي ُذبح والده �أمام عينيه كما تَذبح
ال�شاة� ،أو قام املجرمون ببقر بطن والدته ،وهو يقف متفرج ًا حيث
عجزت طفولته الطرية �أن تغري �شيئ ًا مما ح�صل ،و�إمنا خزنت ذاكرته
كل هذه الأمور الب�شعة؛ هذا الطفل من �سوف مي�سح من عقله الباطن
كل هذه امل�شاهد التي حفرت عميق ًا يف قاع الذاكرة؟ �إنها كارثة ابتُلي
بها ال�سوريون ،ولكننا مل نفقد الأمل ،وال ن�ؤمن بامل�ستحيل؛ فال�شعب
الذي �صمد لثمان �سنوات متتالية ،وجرب اخلوف واجل��وع والعط�ش
و�أهوال التدمري دون �أن ينحني �أو ينهزم قادر على �أن يكمل امل�شوار بناءً
وترميم ًا كي يدخل امل�ستقبل بكامل �أهليته ال�ستعادة احلياة و�إغنائها
مبا يليق بال�سوريني الذين �صنعوا التاريخ ولونوا حروفه مبداد من
دمهم الطهور ف�أينعت حقولهم املرتامية الأطراف ب�شقائق النعمان..
�أمام ذلك كله لي�س لنا �إال �أن نتو�ض�أ بال�صبح ،ون�صلي لأرواح ال�شهداء
الذين كان لنبل ت�ضحياتهم وا�ستب�سالهم يف الدفاع عن قد�سية الرتاب
�أكرب الأثر يف بقائنا مرفوعي الر�ؤو�س ،وموفوري الكرامة.
وهنا يحق لل�سوريني وبخا�صةٍ ال�شرفاء منهم �أن يتباهوا مبا تختزن
نفو�سهم من �إباء كان الدافع الأ�سمى لرف�ض امل�ؤامرة ،وا�ستعادة الوطن
ل�شعب يف التاريخ �أن تكالبت عليه �أكرث من ثمانني
ٍ
يف بادرةٍ مل ي�سبق
دولة ،وبُددت ثروات �أكرث من دولة باهظة املوارد ومتلك �أكدا�س ًا من
املليارات �سُ فحت كلها ل�شراء الأ�سلحة الفتاكة التي مت جتريبها على
ال�سوريني ،ورغم ذلك �صمد ال�سوريون يف خنادق ال�شرف ،وقد زادتهم
هذه املحاوالت امل�شبوهة ثبات ًا و�إ�صرار ًا على موا�صلة الثبات وال�صمود
حتى ي�شرق �صبح الوطن.
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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

