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«الفكر» التكفيري
و
الحرب على �سورية
ـ7ـ

لق��د ب��ات «الفكر» التكفريي خط��ر ًا داهم ًا هدّ د ويه��دّ د املجتمعات يف بلدان الع��امل الثالث ،ويف
الوط��ن العرب��ي ،وامت��د �إىل بلدان �أخرى ،وقد �س��يطر ه��ذا «الفكر» الظالم��ي على جمموعات
ب�شرية كثرية ،تعدّ دت الت�سميات واختلفت ،لكن الأهداف كانت واحدة..
فالأخ��وان امل�سلم��ون هم الذي��ن فرخّ ��وا« :القاع��دة» و«طالب��ان» و«جبهة الن�ص��رة» و«تنظيم
الدول��ة الإ�سالمي��ة يف �سورية والع��راق "داع�ش"» وغريهم من املجموع��ات امل�سلحة التكفريية
الت��ي مدّ ته��م «الوهابي��ة» بامل��ال وال�س�لاح ،والفت��اوى الظامل��ة ،التي فعل��ت فعلها ال ب��ل �أفعالها
ال�شنيعة يف احلرب على �سورية.
لق��د �ش��كّل تنظي��م «طالبان» مث��ا ًال عملي ًا لفك��ر «اجلهاديني» التكف�يري ،وممار�ساته��م ال�شاذة،
وقراءاتهم املتطرفة اجلاهلة ـ املتحجرة لل�شريعة الإ�سالمية ـ ال�شريعة الإ�سالمية احلقيقية
وحرم خروج
املعروفة باملحبة والت�سامح والعدالة ،لكن تنظيم «طالبان» �أغلق مدار�س البناتّ ،
حرم تنظيم «طالبان»
الن�س��اء �إىل ال�سوق ،ولو كان بغر�ض �شراء احلاجيات ال�ضرورية .كذلك ّ
املو�سيق��ى ،وم�شاهدة التلفاز ،والفيديو ،حت��ى الطائرات الورقية التي يلعب بها الأطفال منعها
وحرمه��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل الألع��اب الريا�ضي��ة ،وق��د امتلأت ن�شراته��م ومواعظه��م وقراراتهم
ّ
اجلائ��رة بفت��اوى «ابن تيمية» و«اب��ن القيم اجلوزية» وكلم��ات «املودودي» و«الن��دوي» و«�سيد
قطب» وكل من �سار على نهجهم التكفريي ،هذا النهج الذي احتل عقول الكثريين وغ�سل �أدمغة
الكثريين من اليافعني غري النا�ضجني ،الذين �سقطوا �ضحية الت�ضليل واخلداع ،وكانت النتيجة
�أن بع�ضهم كان على قناعة تامة عندما ينتحر� ،أو يفجر نف�سه� ،سيطري �إىل اجلنة ،واحلوريات
بانتظاره.
يقول الدكتور الباحث خلف اجلراد يف هذا ال�سياق�« :إن اجلرائم الوح�شية واملذابح الرهيبة،
والإج��راءات الال�إن�ساني��ة املخزية الت��ي اقرتفتها «طالبان» ـ وال زالت تقرتفه��ا ـ يف �أفغان�ستان
ت�ؤك��د ب�صورة قاطعة �أن الفك��ر التكفريي بكافة ف�صائله وم�سمياته و�شعاراته وراياته ال ميلك
�س��وى �إ�سرتاتيجي��ة القت��ل والذبح عل��ى الهوية ،ومن��او�أة احل�ض��ارة الإن�سانية با�س��م «اجلهاد
املقد�س» وحماربة «الكفار املرتدين» و«طواغيت الع�صر» و«اجلاهلية اجلديدة».
�أم��ا تنظي��م «داع���ش» التكف�يري الظالمي ،فقد ق��ام بالنه��ب والتدم�ير للآثار ،وه��دم مقامات
الأولي��اء وال�صاحل�ين ،وكذلك �سط��ا ونهب الآث��ار التاريخية العظيم��ة الن��ادرة وباعها ،ود ّمر
الأوابد يف تدمر ،تلك التي مل ي�ستطع حملها �أو �سرقتها.
يرك��ز الباح��ث عل��ى معن��ى «�إدارة التوح���ش» �أو التوجي��ه اال�سرتاتيجي الع��ام والدائم للفكر
التكف�يري واجلماعات والتنظيمات الإرهابية� ،إذ ُتع��د «�إدارة مراحل التوح�ش» جزء ًا �أ�سا�سي ًا
م��ن مرتكزات «الفك��ر اجلهادي» املزعوم� ،سواء لدى تنظيم «الدول��ة الإ�سالمية ـ "داع�ش"» �أو
غريها من املجموعات والتنظيمات التكفريية الإرهابية التابعة «للقاعدة» واملتفرعة عنها.
وق��د و�ضعت اخلطوط الرئي�س��ة واملفاهيم املفتاحية وتفا�صيل املراحل التي يجب �أن جتتازها
«دول��ة اخلالف��ة الإ�سالمي��ة» يف �سل�سلة مق��االت للمدعو�« :أبو بك��ر ناجي» وهم ا�س��م م�ستعار،
للمرة الأوىل عام  2004بعنوان�« :إدارة التوح�ش ـ �أخطر
جمعت و�صدرت يف كتاب واحدُ ،ن�شر ّ
�ستمر بها الأمة».
مرحلة
ّ
ه��ذا الكتاب ـ عدّ ه الباحث��ون املتخ�ص�صون واحد ًا من «الأعمدة الفكري��ة» لتنظيم القاعدة يف
الع��امل .ونظر ًا لأهميته ترجمته وزارة الدفاع الأمريكية �إىل اللغة الإنكليزية بعنوان «�إدارة
التوح�ش» ومت توزيعه على امل�س�ؤولني يف الدوائر ال�سيا�سية للحكومة الأمريكية ور�ؤ�ساء جلان
«الكونغر�س» و�إىل كبار القادة يف وزارة الدفاع «البنتاغون».

• من كتاب �سورية :يف مواجهة احلرب الكونية:
ت�أليف :جمموعة من الباحثني العرب ،ب�إ�شراف د .جناح العطار.
وزارة الثقافة :الهيئة العامة للكتاب.
لوحة للفنان الت�شكيلي موفق خمول
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الأيديولوجية ال�صهيونية خطر على اليهود
ولي�ست ح ًال لم�شاكالتهم

•د� .سليم بركات
يطلق على اليهود الأثيوبيني يف الكيان ال�صهيوين ا�سم الفال�شا،
وي�شمل هذا اال�سم املهاجرين اليهود من �أثيوبيا و�أبنائهم ممن نقلوا
�إىل فل�سطني يف �إطار عملية �سرية �شارك فيها املو�ساد الإ�سرائيلي
يف ت�سعينيات القرن املن�صرم .وتختلف الروايات حول جذور ه�ؤالء
اليهود الذين ي�سمون �أنف�سهم (بيتا �إ�سرائيل) ويدعون �أن �أ�صولهم
تعود للنبي �سليمان وبلقي�س ملكة �سب�أ ،وباخت�صار هم من اليهود
ال�شرقيني الذين يرفعون �أ�صواتهم �ضد التمييز العن�صري الذي
يتعر�ضون له يف «�إ�سرائيل» ،ومم��ا يلفت النظر �أن معظم ر�ؤ�ساء
الكيان ال�صهيوين وعلى ر�أ�سهم»ديفيد بن غوريون» و»مو�شي �شاريت»
و»ليفي �أ�شكول» و»غولدامائري» كانوا قد رف�ضوا هجرة اليهود الأثيوبيني
اجلماعية لإ�سرائيل ،وو�صل الأمر يف بع�ض الأحيان عند ه�ؤالء �إىل �إبعاد
من و�صلوا �إىل الكيان ال�صهيوين بحجة �أن قانون العودة ال ينطبق عليهم
كونهم قد تركوا التعاليم الدينية اليهودية وحتولوا �إىل الن�صرانية يف
الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر� ،أكان هذا التن�صر طوع ًا �أم كره ًا.
لكن ا�سحق رابني» رئي�س وزراء ا�سرائيل يف عام  1975قد قبل بتطبيق
قانون العودة على ه�ؤالء لتبد�أ هجرتهم من عام  1979وحتى ت�سعينيات
القرن الع�شرين.
كان الفقر واجلهل متف�شي ًا بني �صفوف الفال�شا قبل وبعد هجرتهم،
وكانوا يف غالبيتهم �أميني ،كما كانوا يفتقدون املهارات الأ�سا�سية يف التعليم
والوظيفة والأعمال واملهن ،ولهذه الأ�سباب ولغريها بقيت ن�سبة كبرية
منهم تعي�ش يف مناطق معزولة عن مناطق اليهود الأ�شكيناز وال�سفاردمي،
وهي تعاين التمييز العن�صري يف الكيان ال�صهيوين الذي يعاين بدوره من
االنق�سام العرقي والديني احلاد ،رغم التبجح الإ�سرائيلي بقيم امل�ساواة
والتعددية والدميقراطية.
يقول الفال�شا �إنهم يتعر�ضون لال�ضطهاد يف «�إ�سرائيل» على غرار
الأمريكي يف �أمريكا من �أ�صول �أفريقية ،رغم �أن �أ�سالفهم مل يكونوا عبيد ًا
لذوي الب�شرة البي�ضاء ،كما يقولون �إنهم يعانون من التفرقة العن�صرية
يف املعامالت اليومية ،وعلى ال�صعد وامل�ستويات كافة ،ومن الالفت يف هذا
ال�سياق �أن الأ�سباب التي دفعت املتظاهرين ممن �شاركوا يف االحتجاجات
الأخرية داخل الكيان ال�صهيوين كانت �إلغاء �أحد املراكز الطبية لعبوة دم
تربعت بها نائبة يف الكني�ست الإ�سرائيلي ورميت يف القمامة ،كما كانت
على �أثر مقتل ال�شاب اليهودي الأثيوبي «�سلومون تاكا» بر�صا�ص �شرطي
�إ�سرائيلي يف مدينة حيفا يف  29حزيران املا�ضي ،الأمر الذي دفع يهود
الفال�شا �إىل ترديد �شعارات با�سم فل�سطني و�إىل النطق بال�شهادتني من
خالل احتجاجاتهم ،كما �أطلقوا عبارات ت�شري �إىل التمييز العن�صري
املمار�س �ضدهم مثل (حياة ال�سود مهمة ،حياتنا ال ت�ساوي �شيئ ًا ،نواجه
العن�صرية يومي ًا ،ال يوظفون الأثيوبيني ،وال ي�ؤجرونهم املنازل ،وال ي�سمح
لهم بدخول احلانات� )...شعارات �أكدت �أن اال�ضطهاد الذي يعاين منه
اليهود غري الأوروبيني يف الكيان ال�صهيوين ا�ضطهاد قد طغى على ال�سطح
جمدداً ،ليعرب عنه باالحتجاجات الغا�ضبة التي اجتاحت «�إ�سرائيل»،
احتجاجات توا�صلت على مدار �أيام متتالية �أغلقت من خاللها ال�شوارع
على نطاق وا�سع ،و�أحرقت �سيارت لل�شرطة واملارة ،وحتديد ًا يف مدينتي
حيفا وت��ل �أبيب ،الأم��ر ال��ذي �أقلق حكومة «نتنياهو» التي دع��ت �إىل
اجتماع طاريء ملناق�شة هذه امل�شكالت غري املقبولة بح�سب قول نتنياهو.
تتميز هذه املظاهرات العارمة التي اجتاحت الكيان ال�صهيوين م�ؤخر ًا
ب�أنها من قبل اليهود �أنف�سهم ،اليوم من قبل اليهود الأثيوبيني ويف الأم�س
من قبل اليهود «احلريدمي» وهي (طائفة يهودية متطرفة �أطلق عليها
�أمهات طالبان) وكلها ت�ؤكد حالة التفكك واالنق�سام والتباين والت�شظي
التي يتعر�ض لها الكيان ال�صهيوين ،كما ت�ؤكد حالة الثقة املفقودة مبا
ي�سمى الدولة اليهودية ،وهذا يعني �أن ما يطلق عليه املجتمع اليهودي يف

فل�سطني املحتلة قد �أ�صبح يف حالة مزرية حيث ال يفكر الواحد بالآخر،
كما يدل على وجود �سيا�سة دمياغوجية ت�سعى �إىل التفريق و�إىل املزيد
من التف�سخ �ضمن املجتمع الإ�سرائيلي ،الأم��ر الذي يقرب امل�سافة �إىل
حالة حرب الكل يف الكل ،انطالق ًا من و�ضعية ال�ضعف التي يعانيها هذا
املجتمع غري املتجان�س ،و�ضعية فاقدة للت�ضامن داخله يف �صراعات �إثنية
واجتماعية حتى تتحطم من داخلها.
ّ
وه�ش ،تفتك فيه العن�صرية ،وي�أكله
�إن الكيان ال�صهيوين كيان هزيل
التمييز ،كيان يراد �إظهاره كواحة �أمن و�سالم ،بينما هو يف حقيقته كيان
عن�صري لي�س �ضد العرب فقط و�إمنا �ضد اليهود �أنف�سهم ،والدليل هذه
املظاهرات الفاقعة والوا�سعة التي اجتاحت هذا الكيان الغا�صب ،والذي
بدا من خاللها �أنه يحرتق ،مظاهرات قام بها اليهود من �أ�صل �أثيوبي ممن
جتمعوا داخل هذا الكيان يف مواقع حمددة ومتواجدة يف(كريات �أربع،
قرب اخلليل يف ال�ضفة الغربية ،جتمعات بالقرب من �صفد يف اجلليل
الأعلى ويف مدينة ع�سقالن ويف جتمعات ا�ستيطانية حول القد�س )...ويف
كل الأحوال جند �أن التهمي�ش �ضمن املجتمع الإ�سرائيلي مل يكن للفال�شا
وحدهم ،و�إمن��ا كان لكل اليهود ال�شرقيني ال�سفاردمي ،تهمي�ش جعلهم
يتقوقعون يف مناطق جغرافية حمددة ،وم�ساحات اقت�صادية واجتماعية
و�سيا�سية �أقل بكثري من املناطق التي يتواجد فيها اليهود الأوروبيون
الغربيون (الأ�شك�سناز).
�إجما ً
ال اليهود يف الكيان ال�صهيوين ينق�سمون �إىل �أرب��ع جمموعات
طبقية الأ�شكيناز ،وه��م يهود �أملانيا وفرن�سا ورو�سيا ومعظم �أوروب��ا،
وال�سفاردمي الذين ينحدرون من �إيبرييا �أو الأندل�س ،وبالأ�سا�س �إ�سبانيا
والربتغال ،واليهود ال�شرقيون من الدول العربية ،والفال�شا من الأثيوبيني
والهنود ،انق�سام ي�ؤكد �أن العن�صرية ب�أب�شع جتلياتها مل تكن وليدة اليوم
يف دولة اال�ستعمار ال�صهيوين ،و�إمنا هي ركيزة �أ�سا�سية يف مركبات بناء
امل�شروع الكولونيايل ال�صهيوين ،وهنا املفارقة يف عوامل الطرد والت�ضاد يف
بنية امل�شروع ال�صهيوين ،فمن جانب عملت وتعمل احلركة ال�صهيونية منذ
ن�شوئها على جتميع �أكرب عدد ممكن من اليهود امل�ضللني يف فل�سطني لتكري�س
وجودها كمرجعية لأتباع الديانة اليهودية ،ومن جهة �أخرى جتزيء
وجتمع التناق�ضات الطائفية واملذهبية ،والإثنية ،والعرقية ،وعلى �أ�سا�س
اللون واجلن�س ،ف�ض ً
ال عن التناق�ضات الطبقية يف املجتمعات اليهودية من
اللحظة التي و�صلت فيها املوجات الأوىل من امل�ستعمرين اجلدد لفل�سطني
العربية ،حيث مت الفرز والف�صل بني هذه التجمعات الطبقية �أكان ذلك
من حيث ال�سكن� ،أم كان ذلك من حيث التعليم والوظائف واملهام ،مبعنى �أن
املعايري القيمية مل تكن واحدة ،كما مل تكن �أولويات الكيان واحدة جتاه
�أدواتها الب�شرية ،مما ترك ب�صمات قوية على تركيبة املجتمع ال�صهيوين
ومكوناته الإثنية والطائفية واملذهبية.
�إن ما حدث يف يوم  29حزيران املن�صرم وما تاله من �أيام يف املجتمع
الإ�سرائيلي وما ت�ضمن ذلك من جرائم بني اليهود �أنف�سهم ،مل يكن وليد
امل�صادفة �أو نتيجة فعل طاريء� ،أو ب�سبب اعتداء على �شرطي �أو ناجم
عن �سوء فهم �أو خالف على عقار �أو دين ل�شخ�ص ....و�إمنا هو عن �سابق
ت�صميم و�إ�صرار ،و�شكل من �أ�شكال التمييز العن�صري البغي�ض ،املت�أ�صل يف
احلركة ال�صهيونية واحلبل على اجلرار.
بقي �أن نقول� :إن ه ّبة يهود الفال�شا يف الكيان ال�صهيوين ت�ؤكد مبا ال
يدع جما ً
ال لل�شك �أن دولة «�إ�سرائيل» املزعومة لي�ست م�ؤمتنة على اليهود
فكيف ت�ؤمتن على غريهم ،بل هي دولة معادية لهم ومل�صاحلهم ،وهي ذات
طبيعة وظيفية ت�ستخدم اليهود ك ��أدوات خلدمة امل�شروع الإمربيايل
ال�صهيوين اال�ستعماري� ،إنها دولة عن�صرية بامتياز ،وت�شكل خطر ًا لي�س
على ال�شعب العربي الفل�سطيني وحده ،و�إمنا على اليهود كذلك� ،إنها تهدد
اليهودية كديانة بالفناء.

من حكايات ال�شعوب
�صدر عن الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب جمموعة ق�ص�صية جديدة
ل�ل��أط���ف���ال ب��ع��ن��وان «م����ن ح��ك��اي��ات
ال�شعوب ،حكايات وق�ص�ص للأطفال»
ت�أليف :ر.د .بنفيلد وترجمة الكاتب
عي�سى فتّوح.
جاء يف فهر�س الق�ص�ص العنوانني
الآتية:
ملح� ،سمك يف الغابة ،الكلب ،الل�ص

اخ�تر ،هاين م��وا ،ال�صديق املزعج،
الأ���س��د احل��ج��ري ،ال�سيد والعامل،
احلية ال�صاحلة ،ال�برك��ة �أو املُ� ْل��ك،
�صياد ال�سمك وزوجته ،ال��زوج الذي
اعتنى بالبيت ،الأل��غ��از الأرب��ع��ة،
الغيمة الر�سول.
وج����اء ال��ك��ت��اب يف ح����وايل 133
�صفحة من احلجم ال�صغري.
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لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
ُ
وال�صرف ِعلْمان �أ�سا�سان
النح ُو
من علوم اللغة العربية� .أتناول
يف الأ�سطر التالية �ش�أن ًا �صرفي ًا
ينبغي االنتباه �إليه .يجهل بع�ض
النا�س ت�صريف بع�ض الأفعال
املبنية للمجهول واملنتهية بواو
اجلماعة كالفعل ( ُد ُعوا) .نقول
يف ت�صريف مثل ه��ذه الأف��ع��ال
بعد حتويلها �إىل جمع يف حالة
البناء للمجهولَ :ر َم��ى= ُر ُم��وا/
َد َع�����ا= ُد ُع�����وا �/آت������ى=�أُ ُت������ ُوا /
ى=�سقُوا./
هَ دَ ى=هُ دُ وا َ
�/س َق ُ
و�إليك ت�صريف بع�ض الأفعال
املنتهية بالياء ( َك� َ�ر� ِ��ض� َ�ي) بعد
حت��وي��ل��ه��ا �إىل ج��م��ع يف ح��ال��ة
ُ
نقولَ :ر ِ�ض َي = َر ُ�ضوا /
املا�ضي:
�/ش ِق َي َ
َن ِ�س َي= َن ُ�سوا َ
=�شقُوا َ /ب ِق َي
= َبقُوا َ /وليِ َ = َو ُلوا /و ُيخطئون
فيقولونَ :ن َ�س ْوا و َر َ�ضوا و َب َق ْوا.
و�إليك ت�صريف بع�ض الأفعال
امل��ن��ت��ه��ي��ة ب���الأل���ف م��ق�����ص��ور ًة
ومم���دودة ك��ال��ف��ع��ل(وع��ى) بعد
حتويلها �إىل امل��ا���ض��ي يف حالة
اجلمع .قولَ :و َعى= َو َع ْوا /دنا=
�/س َقى = َ�س َقوا /رنا= َر َن ْوا
َد َن� ْوا َ
/ق�ض َ
َ
ى=ق َ�ض ْوا /
َ /ر َع��ى= َر َع � ْوا
َر َمى = َر َم� ْوا /دعا= َد َع ْوا �/سعى
/عال=ع َل ْوا
= َ�س َع ْوا �/أبى = �أَ َب ْوا
َ
/ر�أى= َر َ�أ ْوا /ب���ن���ى= َب��� َن��� ْوا /
َو َ�شى = َو� َ��ش � ْوا /ت��ن��ادى= َت� َن��ا َد ْوا
َ /ت�����وا������ص�����ى= َت�����وا�� َ����ص����� ْوا /
َ
ت����ق����ا�����ض����ى=ت����ق����ا�����ض���� ْوا /
َ
/تعال=تعا َل ْوا /
تفانى=تفا َن ْوا
تهادى= تها َدوا.
وه��ذه �أفعال مبنية للمجهول
ل�ل��أف���ع���ال امل��ا���ض��ي��ة الآت���ي���ة:
دا�� َ����س= ِدي������� َ����س و ِدي������ ُ���س����وا /
�اق = َ
=ه��ي���� َ�ض��� /س� َ
�سيق
ه��ا�� َ�ض ِ
و�سيقوا /را َع = ِري��� َع و ِري��ع��وا /
ق���ال=ق���ي� َ
�س=ق��ي���� َ�س /
��ل /ق��ا�� ِ
=حو ِرب
با َع= ِبي َع و ِبيعوا
َ
/حارب ُ
وح�����ورب�����وا /ق����ات� ُ
���ل=ق����و ِت� َ
���ل
ُ
وقو ِتلوا /ن��ادى= ُن��ودِيَ و ُن��و ُدوا
��ىء ُ
/ك���اف���� ُ
وك��وف��ئ��وا /
أ=ك���و ِف� َ
/قابل ُ
َ
�شاهدَ ُ
=قو ِب َل /
وهدَ
=�ش ِ
/حا�صر
وع���وا
راع��ى= ُروع� َ�ي و ُر ُ
َ
��ج /
= ُح ِ
��ج ُ
=ع���و ِل� َ
��ر /ع���ال� َ
��و���ص َ
=عيدَ َو ِعيدُ وا
عا َد(مبعنى زار) ِ
�سيء و�سي ُئوا.
�/ساء = َ
َ
عا�شت لغتنا عزيزة جميلة .
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المنطقة واللحظات الحا�سمة
•ب�سام عمران
ال�شعوب العربية من م�شرقها
�إىل مغربها ال��ت��ي ا�شتغل على
��ي وع��ي��ه��ا ب ��أ���س��ل��وب الرتغيب
ك� ّ
والرتهيب انطالقا م��ن بدايات
احلريق العربي لتحويل �أنظارها
ع��ن ع��دوه��ا احلقيقي ولتدمري
ق��درات��ه��ا ال��ذات��ي��ة وال �سيما
يف �سورية ال��ت��ي �أف�شلت �أغ��ل��ب بنود
�أجندات م��ؤام��رات منظومة العدوان
على الأمة العربية الواحد تلو الآخر،
ما كان له الأثر الكبري يف �إرغام احللف
ال�صهيو �أمريكي على تغيري �أ�ساليبه يف
التعاطي مع ملفات وق�ضايا املنطقة ..
فال�ضغوط التي يتعر�ض لها املجتمع
ال�سوري هي نتيجة مقاومته م�شاريع
ه��ذا احللف ال�شيطاين واب��ت��زازا ته
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وم��ا حدث
من �سيطرة الع�صابات الإرهابية على
م�ساحات م��ن اجلغرافية ل��ف�ترة من
الزمن والتواجد غري امل�شروع لبع�ض
وح����دات اجل��ي��و���ش الأج��ن��ب��ي��ة لي�س
�سوى حالة طارئة ولن يطول الزمن
حتى ن��رى ك��ل ه��ذا التواجد الطارئ
وقد �أ�صبح �صفحة �سوداء من التاريخ
الذي �سي�سجل �أن �سورية ومن معها من
حلفاء و�أ�صدقاء قاوموا دول منظومة
ال���ع���دوان وم�����ش��اري��ع��ه��ا ال��ت��دم�يري��ة،
وحققوا االنت�صارات التي غريت وجه
املنطقة والعامل نحو الأف�ضل ،وخا�صة
يف العالقات والتعامالت الإن�سانية
�أم��ا �أ�صحاب امل�شاريع العدوانية ومن
ا�ست�سلم لها فلم يعد من ال�صعب الت�أكد
ب�أنها تعي�ش حلظات م�صريية �صعبة
وي��ن��ت��ظ��ره��ا م�����ص�ير م ��ؤط��ر ب��ال�����س��واد
وم�ستقبل �أك�ثر ���س��وادا وال�سيما بعد
ف�شل ور�شة املنامة يف تهمي�ش ق�ضية
العرب املركزية فل�سطني والتي تعد
ه��ذه ال��ور���ش��ة ب���ر�أي �أغ��ل��ب املحللني
�أنها من �أواخ��ر �أوراق احلريق العربي
علما �أن ال��والي��ات املتحدة وكيانها
ال�����ص��ه��ي��وين ح�����ش��دت��ا ك��ل طاقاتهما
لتهيئة الأج�����واء امل��وات��ي��ة ل���والدة
قي�صرية ملا يطلق عليه خطة ال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط وامل�سماة ب�صفقة
القرن وحتى ال تتحول ب�سرعة �إىل
خطيئة ال��ق��رن ك��ان االل��ت��ف��اف على
�أ���س��ل��وب التح�ضريات لور�شة املنامة
والتي �سبقت بزيارات من قادة الكيان
ال�صهيوين لعدد من ال��دول العربية
م��ا �شكل غ�صة عند �أب��ن��اء العروبة
لقبول البع�ض من �أعراب النفط والغاز
ب ��أن تكون �أم��وال��ه��م �أدوات لتكري�س
اغت�صاب فل�سطني ،مثلما قبلوا �أن تكون
�أموالهم �أداة لتدمري ال��دول العربية
ك�سورية القلعة الأخرية بوجه �أطماع
الكيان ال�صهيوين ،ومنظومة العدوان
الداعمة له ..وقد تدخل هذا الكيان
املغت�صب للحقوق على مدى ال�سنوات
املا�ضية م��رات عديدة لدعم �أدوات��ه
الإرهابية املنهارة حيث ت�ؤكد ع�شرات
التقارير امليدانية واال�ستخبارية
االرتباط الوثيق بني هذه التنظيمات
الإرهابية وبني هذا الكيان وتن�سيقهما
املف�ضوح معه وبالأم�س القريب جدد
ع��دوان��ه على �سورية لري�سل ر�سائل
غري م�شفرة ب ��أن ف�شل ور�شة املنامة
و�ضبابية خمرجات قمة الع�شرين لن

ي�ؤثر على عدوانيته و�أن الأمريكي
�سيبقى ال���داع���م ل��ه ب��ك��ل م��ا يحقق
�أجندات احللف ال�صهيو �أمريكي بدليل
تو�سعه يف م�شاريعه اال�ستيطانية يف
فل�سطني .
لقد توهم الرئي�س الأمريكي ترامب
�أن كل �شيء قابل للبيع وال�شراء مبا يف
ذلك الأوطان واحلقوق التي كفلتها كل
القوانني وال�شرائع الدولية وظن �أن
الإنهاك والي�أ�س قد بلغ مبلغه يف �شعوب
املنطقة و�أن كل ما يقدم لهم من فتات
�سيقبلون به را�ضخني كما هو احلال
عند �أولئك احلكام اخلانعني املهزومني
من داخلهم لكن روح املقاومة مازالت
حية يف النفو�س وما جرى يف �سورية
من ف�شل خمططات منظومة العدوان
وهزمية لأدواتها الإرهابية واجتثاثها
م��ن معظم الأرا���ض��ي ال�سورية �شكل
وي�شكل بارقة �أم��ل لكل ق��وى التحرر
م��ن التبعية املطلقة و�شبه املطلقة
للحلف ال�صهيو �أمريكي لعدد من دول
العامل عموما ويف منطقتنا خ�صو�صا
التي تخط ب�صمودها �سطور احلا�ضر
وامل�ستقبل بعيدا عن ترهات و�أوه��ام
اخلونة والعمالء وكل ما يفعلونه الآن
ال م�ستقبل له .
لقد �أدرك ال�سا�سة الأم��ري��ك��ي��ون
وال���دائ���رون يف فلكهم ع��دم قدرتهم
على فر�ض �أم��ر واق��ع يلبي �أطماعهم
وم�صاحلهم يف اال�ستمرار بنهب ثروات
املنطقة لذا يعمل حاليا على الإبقاء
على �أو�ضاع املنطقة ترتنح بني �أوجاع
الإرهاب و�أمل اال�ستقرار وخا�صة بعد
قمة الع�شرين التي كانت خمرجاتها
حم���دودة ج��دا ���س��واء ك��ان ذل��ك على
ال�صعيد االقت�صادي �أم على ال�صعيد
الأمني لذا من املتوقع �أن يعمل احللف
ال�صهيو �أمريكي على تو�سيع م�ساحات
ال�صفيح ال�ساخن يف املنطقة وعلى
خف�ض �أ�صوات طبول احلرب تدريجيا
واالعتماد على جراثيمه الإرهابية يف
لفت �أنظار العرب �إىل ما ي�شكل خطرا
ع��ل��ى كينونتها ب��ع��ي��دا ع��ن ق�ضيتهم
املركزية وعن عدوهم احلقيقي الكيان
ال�صهيوين ليبقي املنطقة يف حالة توتر
ومفتوحة على كل االحتماالت رغم
�إدراك الكاوبوي الأمريكي وحلفائه
�أن ف�شل خمططاته يف املنطقة يعد
نتاجا يوازي ف�شله يف �سورية انطالقا
من ثمرات �صمود ه��ذا املجتمع التي
الت��زال حناجر �أبنائه ت��ردد ب�أعلى
�صوتها ح��م��اة ال��دي��ار عليكم �سالم،
لتتكامل االنت�صارات م�ؤ�س�سة لعامل
ينعى الأح��ادي��ة الأمريكية ويك�شف
ه�شا�شة حماور دول منظومة العدوان
التي باتت رهينة يف قراراتها ل�سلطة
امل��ال و���ش��رك��ات ال�صناعات احلربية
الأمريكية ال�ساعية ملزيد من احلروب
واحلرائق يف كل �أرجاء العامل مبا فيه
ال��دائ��رون يف فلكها  ..ف�سورية تعمل
ال��ي��وم ليبقى �إرث ه��ذه الأم���ة يعانق
الزمن وي�صنع املعجزات و�أ�ساطري ع�شق
تعانق الوجود وحتت�ضن راي��ات رفيف
الأم���اين املكللة ب�شعارات امل�ستقبل
والناب�ضة برع�شات احلنني لأهازيج
ال��ف��خ��ر واالع����ت����زاز مب��ا���ض��ي الأم���ة
وحا�ضرها .

ً
فكريا
خط�أ تعويم ال�شاذين
ً
وطنيا
واحت�ضان المنبوذين
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•د .م�صطفى يو�سف اللداوي
ك�ثرت يف ال�سنوات الأخ�ي�رة م��ع انت�شار
ثقافة الإن�ترن��ت املفتوحة ،وذي��وع و�سائل
التوا�صل االجتماعي العامة ،والقدرة الال
خا�صة على
�صفحات
حمدودة على امتالك
ٍ
ٍ
الفي�سبوك وتويرت وغريهما من الو�سائل
املجانية �أو الرخي�صة وا�سعة االنت�شار و�سهلة
ب�سهولة
اال�ستخدام ،التي مكنت �أ�صحابها
ٍ
وي�سر من الكتابة بحرية والتعبري بجر�أة ،ون�شر
ٍ
ما يريدونه وما يفكرون به وقتما ي�شا�ؤون من دون
متابعة ،الأمر الذي �أ�صابهم بال�سكرة
رقابة �أو
ٍ
ٍ
وال���غ���رور ،وجعلهم ي��ف��ك��رون �أن��ه��م ي�ستطيعون
االرت��ق��اء �إىل م�صاف كبار الكتاب والباحثني،
ومزاحمة املفكرين والفال�سفة ،ومناف�سة �أ�صحاب
ال��ر�أي والفكر والإب��داع ،والتفاخر بعدد الزوار
واملعجبني ،واالعتداد بكرثة املعلقني واملعقبني،
والإح�سا�س بالزهو لكرثة ح��االت �إع���ادة ن�شر
م�ساهماتهم وتبني �أفكارهم وتعميم تغريداتهم.
كما �أدى تكاثر القنوات الف�ضائية الر�سمية
واحلزبية ،وتلك التي ميتلكها كبار التجار ورجال
الأع��م��ال ،ال��ذي��ن ي��ف��ك��رون يف ال��رب��ح واملك�سب،
ويبحثون عن املنفعة املادية وم�ضاعفة الأر�صدة
املالية ،ممن ال يعريون ثوابت الأمة اهتمام ًا ،وال
تعنيهم مقد�ساتها وقيمها الدينية والوطنية
والقومية �شيئ ًا ،فيوظفون يف حمطاتهم الإعالمية
جت��ار امل��واق��ف وب��اع��ة الأف��ك��ار ،مم��ن مييلون مع
الرياح ويروجون وي�صفقون ملن يدفع لهم �أكرث،
وغ�يره��ا م��ن ال��ق��ن��وات ال��ع��ام��ة امل��وظ��ف��ة ق�صد ًا
واملوجهة عمداً ،التي ت�ستهدف بطواقمها املوجهة
و�ضيوفها املر�ضى القطاعات ال�شعبية العامة من
�أبناء �أمتنا العربية والإ�سالمية ،فتغزو عقولهم
بكل ج��ر�أة ،وتزور احلقائق وتبدل الوقائع بكل
وقاحة.
�أ���ض��رت ه��ذه امل�ؤ�س�سات متعددة االنتماءات
وخمتلفة ال��ت��وج��ه��ات وم�شبوهة التمويل بنا
و�أ�ساءت �إلينا ،و�شوهت قيمنا وبدلت مفاهيمنا،
وعابت علينا �أخالقنا ودعت �إىل تخلي الأمة عن
موروثاتها ،وجاهرت بت�أييدها للعدو ومنا�صرتها
له ،بل دعت �إىل زيارته والتطبيع معه ،ومتنت
اخلري وال�سالمة له ،ودانت من يقاومه و�شجبت من
يقاتله ،وجلبت من ر�ضي �أن يكون بوق ًا له �صفري،
وطب ً
ال � َ
أجوف له دوي ،ميجدون العدو ومي�سحون
عاره ،ويطهرون �صفحته ويجملون �صورته ،بينما
هو يبط�ش بال�شعب الفل�سطيني وينكل بهم ،وميعن
يف قتلهم وم�صادرة �أر�ضهم ،ومل ترتدد هذه الفئات
��ات قر�آنية
املنحرفة يف ال��دع��وة �إىل �شطب �آي� ٍ
ً
خدمة مل�صالح العدو
أحكام ربانية،
�أو حتريف � ٍ
وترويج ًا لأفكارهم ال�ضالة ،ول��و كانت معادية
للأمة ومنا�صرة لأعدائها.
�شك �أبد ًا �أن الذين يقومون بهذه الأعمال
ما من ٍ
الفا�سدة �إمنا هم جمرمون وظاملون ،ومنحرفون
ٌ
ومنحرفة
و�ضالون ،وه��م فئة من الأم��ة مارقة
و�شاذة ،وال تعرب عن هوية الأمة ب�شيء ،وال تعك�س
�شخ�صيتها احل�ضارية ،وال تعرب ع��ن عقيدتها
الدينية وال ع��ن ثوابتها الوطنية والقومية،
و�أن ال�ضجيج الذي حتدثه ت�صريحاتها ،والدوي
الذي ت�سببه تغريداتها ،لي�س �إال �صدى التهويل
الإ�سرائيلي والرتحيب الغربي املعادي لنا ،فالعدو
الإ�سرائيلي يبحث ع��ن �أ���ص��ح��اب ه��ذه املواقف
وي�شيد بهم ،ويكيل املديح لهم ،ويعرب عن �سعادته
بهم ومبواقفهم ،ويبدي رغبته يف ا�ست�ضافتهم
واحلفاوة بهم ،يف الوقت الذي يعمم ت�صريحاتهم

وين�شرها ،حم��او ً
ال �إيهام ال��ر�أي العام �أن هذا هو
املوقف العام ل�شعوب الأمة العربية والإ�سالمية،
التي باتت تعرتف «ب�إ�سرائيل» ،وتطالب بالتطبيع
معها.
ولكننا نحن ن�شارك �أي�ض ًا يف ه��ذه اجل��رائ��م،
ون�ساهم يف تعميق �آثارها وانت�شار �أ�ضرارها ،وذلك
باهتمامنا ب�أ�صحابها ،وبالرد عليهم �أو �إعادة ن�شر
تغريداتهم �أو ذكر �أ�سمائهم ،ولو كان ذلك بح�سن
ن��ي� ٍ�ة ،فهذا الأم���ر يزيد يف غ��روره��م ،وي�ضاعف
حالة الن�شوة يف �صدورهم ،وي�صدقون �أنف�سهم
ب�أنهم حمل االهتمام وقطب التفكري ،بينما هم
يف احلقيقة حثالة املجتمع ،و�شرذمة الكتاب
ٌ
ونكرات لوال �شذوذهم ،ويتجاهلون
وال�صحافيني،
�أن العدو ال يحرتمهم وال يقدرهم ،ولكنه يريد
حلظة ما ال
�أن ي�ستغلهم وي�ستفيد منهم ،و�أنه يف
ٍ
حمالة �سينقلب عليهم و�سيطرحهم� ،إذ ال حاجة له
خائنة ،ال تعك�س �إرادة الأمة وال
قليلة
�شرذمة
يف
ٍ
ٍ
ٍ
تعرب عنها ،بل هي يف جمتمعاتها معزولة ومرذولة
ال تلقى االحرتام ،وال يقبل املواطنون وجريانهم
ومعارفهم م�صافحتهم واجللو�س معهم� ،إذ يعدّ ونهم
�شر ًا مطلق ًا ومر�ض ًا معدي ًا وجن�س ًا كبرياً.
�أن����ا ال �أدع����و �إىل اال���س��ت��خ��ف��اف بعملهم �أو
التقليل من �أثرهم ،وال �أحر�ض على التخاذل يف
مواجهتهم �أو التق�صري يف ال��رد عليهم ،بل �أ�صر
على حماربتهم ،و�أدعو �إىل ح�صارهم ،و�أ�شجع على
نبذهم و�إعالن الرباءة منهم ،لكن ال ينبغي �أبد ًا
�أن ن�ساهم يف رفعتهم و�شهرتهم ،بذكرنا �أ�سمائهم
ون�شرنا لأقوالهم ،بل يجب علينا �أن نهمل هذه
ال�شخ�صيات التي كانت نكرة ،و�أن نتجاوز �أ�سماءها
اهتمام يذكر ،و�أال
و�إن ا�شتهرت ،و�أال نعريها �أي
ٍ
ن�شعرها �أنها تخيفنا �أو تزعجنا� ،أو �أنها تقلقنا
وتربكنا ،فهم �أقل �ش�أن ًا من �أن يغريوا قيمنا �أو �أن
ي�ؤثروا على مفاهيمنا� ،أو �أن يبدلوا معتقداتنا� ،إذ
�أن الأمة تعرفهم �أنهم مرتهنون وتابعون ،و�أنهم
ٌ
ومر�ض
مارقون وم ��أج��ورون ،و�أنهم عفنٌ ووه��نٌ ،
و�سقم ،و�أنهم ٌ
وغثاء.
بغاث
ٌ
ٌ
ف��ه��ؤالء النكرات املجاهيل نفو�سهم مري�ضة
وقلوبهم خبيثة ،ال يبالون �إن كانت �شهرتهم يف
ف�ضيحة ،وال يزعجهم �إن �سبهم �أحد �أو �شتمهم،
ملوثة عند غرينا ،ويتطلعون
رفعة
ٍ
فهم يبحثون عن ٍ
رذيلة عند عدونا ،وي��رون يف ت�سليط
مكانة
�إىل
ٍ
ٍ
ً
وخدمة لهم ،كي يعرف العدو
ال�ضوء عليهم �شهر ًة
قدرهم ويحفظ مقامهم ويقدر �أفعالهم� ،أال تع�س ًا
لهم و�أ�ضل �أعمالهم ،و�سحق ًا لهم وخ��اب ظنهم،
ً
ولعنة عليهم وقطع دابرهم.
ري وحرية
ال يعتقد �أح��دٌ �أن ه��ذه حرية تعب ٍ
ر� ٍأي ،تكفلها القوانني والد�ساتري ،وحترتمها النظم
والأمم ،فهذه املواقف املنبتة الغريبة ،املنافية
للقيم وال��ع��ق��ائ��د ،ال��ت��ي ت��ه��دم امل���وروث املقد�س،
وتعتدي على احلقوق امل�شروعة ،وتتنازل عما ال
متلك ملن ال ي�ستحق ،وتدعي متثيل الأمة ،وتقدم
نف�سها معرب ًة عنها ،ال ميكن �أن ت�صنف �أب��د ًا على
�أنها حرية ر�أي وتعبري ،ولهذا فنحن ال نقدرها
وال نقد�سها ،وال ندعو �إىل اح�ترام��ه��ا وال �إىل
تقديرها ،علم ًا �أننا نقد�س الر�أي الآخر الوطني
والقومي والديني امللتزم ،لكننا ال ن�ستطيع �أن نقبل
بهذه املواقف التي تخون الوطن ودماء ال�شهداء،
وتفرط يف حقوق الأمة والأجيال ،وتنقلب على
املفاهيم واملعتقدات ،وت�سلم للعدو مبا اغت�صب
ونهب.

4

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1648" :الأحد2019/7/21م 18ذو القعدة 1440هـ

دراسات

نازك المالئكة ـ ح�سا�سي ُة المتن الأنثويّ ـ من �أجل �صحافة للأطفال هادفة
ُ
 ..معا�صرة  ..م�ستقبلية !
•د.حممد �صابر عبيد
( 1من )2
اخلا�ص من
�إذا كان ال�سياب قد فر�ض متنه ال�شعري
ّ
خالل جتربته يف �إر�ساء دعائم (ق�صيدة التجربة) ،ف�إنّ
ال�شعري املوازي
نازك املالئكة فر�ضت هي الأخرى متنها
ّ
أنثوي يف ال�شعرية
يف �سياق تكري�س الأمنوذج
ال�شعري ال ّ
ّ
العربية احلديثة� ،إذ متكّنت بح�سا�سيتها ال�شعرية العالية
احلميمي القوي �إىل ذاتها وجوهر �أنوثتها،
وانتمائها
ّ
أنثوي املم ّيز و�شديد
�أن تنتج ق�صيدتها ذات الن�سق ال ّ
والتفرد ،الذي ر�سم م�سار ًا جديد ًا ومغاير ًا
اخل�صو�صية
ّ
للق�صيدة العربية لي�س لها �سابق عهد به ،وانفردت ب�أمنوذج
�شعري ّ
خط لها مكان ًا �أ�صي ًال حتت �شم�س الريادة ال�شعرية
ّ
العربية.
تتناول مقاربتنا القرائية وهي تتوغل يف ف�ضاء املتخ ّيل
ً
مقاربة طبيعة
النازكي هذه احل�سا�سية بر�ؤية �شاملة،
ال�شعري
ّ
ّ
الريادي الأ�صيل لنازك املالئكة ،بعيد ًا عن الر�ؤية
املفهوم
ّ
التقليدية التاريخية التي جرى عليها ال�سجال يف تقدير منط
الريادة بينها وبني ال�سياب ،ففي حني ا�ستوت ري��ادة ال�سياب
خارج منت التاريخ بو�ساطة ابتداع (ق�صيدة التجربة) ،جنحت
نازك يف ابتداع (الق�صيدة الأنثوية).
أنثوي:
ـ مفهوم الريادة والف�ضاء ال ّ
العربي احلديث يف اخلم�سينيات
حني ان�شغل النقد
ّ
وال�ستينيات مب�س�ألة ال��ري��ادة ال�شعرية للق�صيدة العربية
احلديثة التي �أُطلق عليها ((الق�صيدة احلرة)) �أو ((ق�صيدة
التفعيلة)) �أو غري ذلك من امل�صطلحات التي حاولت تو�صيفها
على وفق نظم واعتبارات وقيا�سات معينة ،كانت نازك املالئكة
�أح��د القطبني الرئي�سني اللذين يتنازعان اللقب على موقع
ال��رائ��د الأول مع زميلها ال�شاعر ب��در �شاكر ال�س ّياب� .إذ �إنّ
النزاع كان حمتدم ًا على هذا الأ�سا�س بني ق�صيدتها ال�شهرية
الفني عدا
((الكولريا)) ،وهي ق�صيدة عادية على امل�ستوى
ّ
�شكلها القائم على نظام الأ�سطر ال�شعرية غري املت�ساوية بدي ًال
التقليدي املعروف بال�صدر والعجز ((البيت ال�شعري))،
للنظام
ّ
وق�صيدة ال�س ّياب ((ه��ل ك��ان ح� ّب� ًا)) التي تكاد تت�ساوى مع
وال�شكلي� ،أيهما
الفني
ق�صيدة ((الكولريا)) على ال�صعيدين
ّ
ّ
التاريخي.
�أ�سبق يف الن�شر على ال�صعيد
ّ
وعلى الرغم من �أنّ امل�س�ألة مل ت�صل �إىل نتيجة نهائية حت�سم
ق�ضية الريادة على الأ�سا�س الذي اعتمدته ثقافة ال�صراع
بني ال�شاعرين ،وظلّ الرائدان نازك وال�سياب يف ق ّمة الف�ضاء
الريادي يت�س ّيدان الفجر اجلديد للق�صيدة العربية احلديثة،
ّ
� اّإل �أنّ نازك ظلّت ترفد ـ فيما بعد ـ ال�ساحة ال�شعرية والنقدية
ونوعي،
ثر وغزير
العربية ـ يف هذا ال�سياق ـ بالذات بعطاء ّ
ّ
من�صة التاريخ �إىل
وال�سيما بعد �أن انتقلت ق�ضية الريادة من ّ
التاريخي يحظى ب�أهمية تذكر
ف�ضاء الإبداع ،ومل يعد ال�سبق
ّ
الريادي.
يف هذا املنظور
ّ
تو�سع مفهوم الريادة لي�ستوعب ف�ض ًال على ال��ر ّواد
فقد ّ
اخلم�سة نازك وال�سياب والبياتي وبلند احليدري و�شاذل طاقة
املكر�سني لدى �أكرث النقّاد والدار�سني� ،أ�سماء �أخ��رى �أ�سهمت
ّ
�إ�سهام ًا فعلي ًا وحقيقي ًا يف �إر�ساء دعائم الق�صيدة اجلديدة مثل
نزار قباين و�أدوني�س وخليل حاوي وفدوى طوقان و�صالح عبد
ال�صبور و�أحمد عبد املعطي حجازي وحممد الفيتوري وحممود
الربيكان ويو�سف ال�صائغ وغريهم.
ف�ض ًال عما قدّ مه اجليل الذي �أعقب جيل الر ّواد ((جيل
حقيقي وعميق
إبداعي خالّق وتفعيل
ال�ستينيات)) من خ�صب �
ّ
ّ
و�أ�صيل لثورة ال���ر ّواد ،نقل ه��ذه الق�صيدة �إىل مرحلة �أكرث
حداثة وتطور ًا وانفتاح ًا وحراك ًا �إبداعي ًا من مرحلة جيل
الر ّواد ،عرب جمموعة من ال�شعراء الذين توزّعوا خارج املراكز
ال�شعرية املعروفة يف العراق و�سوريا وم�صر ولبنان� ،إذ دخلت
معظم الأقطار العربية يف هذه التجربة ال�ساخنة بطاقات
�شعرية خالّقة �أ�سهمت يف تطوير �أو�ضاعها الفنية والت�شكيلية
ب�رزون م��ن امل�شرق
بن�سب متفاوتة .و�أ�سهم �شعراء ع��رب م� ّ
العربي واملغرب العربي واخلليج العربي قادوا م�سرية التط ّور
ال�شعري للق�صيدة اجلديدة �إىل �أمام وفتحوا بذلك �آفاق ًا �أخرى
ّ
حل�سا�سية هذه الق�صيدة.
ا�ستمروا يف تطوير �إجنازهم وتدعيمه مبا
� اّإل �أنّ الر ّواد
ّ
تي�سر من الإمكانات وال���ر�ؤى وال�صيغ الت�شكيلية واملناخات
ّ
الثقافية املعززة لفكرة التجديد والتحديث ،ـ وال�سيما نازك
ـ التي بقيت حا�ضرة يف ال�ساحة ح�ضور ًا �إ�شكالي ًا وغني ًا والفت ًا
ونقدي
�شعري
لالنتباه واحلوار وال�سجال ،على �أكرث من �صعيد
ّ
ّ
وثقا ّ
أدبي
�
حراك
إن�شاء
أكادميي ،كان له الدور الأبرز يف �
يف و�
ّ
ّ
وثقا ّ
وفكري مم ّيز منا على �أعتاب هذه الق�ضية ،و�شغل الو�سط
يف
ّ
ّ
العربي طوال اخلم�سني �سنة الأخرية ومازال ،ملا انطوى
يف
الثقا
ّ
عليه من طاقة �إبداعية ووعي نا�ضج وثقافة عميقة ومعرفة
نوعية على الأ�صعدة كافة.
لعلّ الإجن���از الأه��م ال��ذي متكّنت ن��ازك من تكري�سه يف
باطنية التجربة ال�شعرية اجلديدة هي ق�ضية ال�شاعرة الأنثى

•نزار جنار

يف �إطار �إ�شكالية (اجلندر)� ،إذ ا�ستطاعت �أن تخلخل عالقتها
العربي ال��ذي ال يعرتف ع��ادة �إال بذكورية ال�شعر،
باملرياث
ّ
وبا�شرت بافتتاح فجر جديد �آخ��ر للق�صيدة الأنثوية التي
غادرت التقوقع والتمركز حول الفحولة والذكورة ،وحررت
العربي بذلك من بطرياركيته و�أنقذته من منطيته
ال�شعر
ّ
ن�سقي واحد ،و�ضع الق�صيدة العربية
أمنوذج
�
يف
انح�شرت
التي
ّ
أحادي مئات ال�سنني ،و�أنهت ع�صر ا�ست�سالم
�
�سيمرتي
قالب
يف
ّ
الذكوري الفحويلّ.
للف�ضاء
أنثوي
ل
ا
الف�ضاء
ّ
ّ
ً
ً
طالعة من ح��رارة
إن�سانة
فقد ظهرت ال�شاعرة الأنثى �
ع�صرها و�أمن���وذج���ه وح�سا�سيته وديناميته ،لها همومها
وخ�صو�صياتها وتفا�صيلها الأن��ث��وي��ة و�أمنياتها وتطلعاتها
وجتاربها التي ترتاوح بني النجاح والف�شل ،فهي َتع�شق و ُتع�شق،
ً
�ساعية �إىل
َتهجر و ُتهجر ،تنحاز �إىل �أنوثتها وتدافع عنها،
التمرد على ف�ضاء الذكورية ال��ذي يهيمن على ك��لّ �شيء يف
ّ
االجتماعي ،ال بل هي تناف�س الرجل على �أهم موقع
املحيط
ّ
�ادي للق�صيدة اجلديدة يف الع�صر احلديث ،ومل تعد تلك
ري� ّ
الدجاجة املقهورة التي طالب الفرزدق بذبحها �إذا ما جتر�أت
على �أن ت�صيح �صياح الديك.
َ
َ
ٌ
وال ّ
جديدة على الق�صيدة
الثنائية
الثقافة
�شك يف �أنّ هذه
العربية ما قبل ن��ازك� ،إذ �إنّ ال�شعر هو قول الذكر/الفحل
الذكوري على الدوام ،الديك الذي
املنت�صر وجزء من تخ�ص�صه
ّ
ال�شعري بال
يتفرد ب�صيحة ال�شعر وحده ويت�س ّيد قمة القول
ّ
ّ
منازع ،وامل�ؤثر يف �صميم التجربة وامل�سهم يف �صياغة توجهاتها
على الدوام .وال�شاعر يف كلّ م�سرية ال�شعرية العربية ـ تقريب ًا ـ
الذكوري القادم من خارج ال�شعر ولي�س
ينتمي �إىل نف�سه وكيانه
ّ
�إىل ال�شعر ذاته ،يتمركز حوله ويتب�أر يف منطقته ،ويبالغ يف
�صنع مزيد من الدفاعات عند تخومه وعلى ح��دوده وداخل
ميكانزماته التكوينية ،وال�شعر هنا ميثّل ن�شاط ًا ذكوري ًا �صرف ًا
يف �أ�صله بو�صفه مفهوم ًا م�سخّ ر ًا خلدمة اخلارج و�إر�ضاء �أهدافه
واال�ستجابة لقوانينه وتقاليده.
�إنّ املفهوم اجلديد ل�شعرية ال�شعر ال��ذي �أر�سته نازك
بق�صائدها الأنثوية يعدّ يف مقدمة الق�ضايا التي �أجنزتها
الت�شكيلي اجلديد
الق�صيدة اجلديدة ،ف�ض ًال على الأمن��وذج
ّ
ال��ذي حقق نقلة نوعية كبرية يف م�سرية ال�شعرية العربية،
على النحو الذي ال ميكن ف�صل النتائج عن بع�ضها ،فما حققته
نازك وزمال�ؤها الر ّواد ومن جاء بعدهم ال يتوقف عند حدود
النوعي يف الق�ضايا ال�شكلية لل�شعر على الرغم من
التجديد
ّ
�أهميته وخطورته ،بل جتاوز ذلك بطبيعة احلال �إىل ق�ضايا
الثقافة والفكر واملجتمع .فاالنبثاقة التي حتققت جاءت
ا�ستجابة ل�شروط ذاتية ومو�ضوعية ـ تاريخية واجتماعية
وح�ضارية ـ ال ح�صر لها ،باملعنى ال��ذي يجب �أن ينت�شر فيه
غبار االنبثاقة ومطرها املختلف على كلّ املديات والأرج��اء
التي لعبت دوره��ا يف �إجن��از هذا املناخ اجلديد ،والت�أثري فيه
عميق ًا ودفعه باجتاه التغيري والتطوير والتحديث والتجديد
يف ال�صيغ والأدوات وطرق التفكري ومناهج العمل و�سبل التلقي
والتداول .
ومم��ا يتوجب ذك��ره يف ه��ذا ال�سياق �إلفات االنتباه �إىل
ابي وخ�صو�صيته ،املنت الذي �ساند عميق ًا املنت
طبيعة املنت ال�س ّي ّ
النازكي يف ت�شييد هذا املفهوم بالذات ،فاالنتماء املطلق الذي
ّ
ال�شعري وح�سا�سية جتربته
حققه ال�سياب �إىل �أمن��وذج��ه
ّ
وحرارتها فيما ا�صطلحنا عليه بـ (ق�صيدة التجربة) ،حقق
ن�صه ،على النحو ال��ذي ال
متاهي ًا منقطع النظري بينه وب�ين ّ
ميكن فيه ف�صل �سرية ال�سياب يف احلياة عن �سريته ال�شعرية،
ف�سريته ال�شعرية هي �سرية حياته بالتمام والكمال من دون
جت�سدت ك��لّ �صور الهزمية واالنك�سار
زي��ادة �أو نق�صان� .إذ
ّ
والفقدان واخل�سارة والإحباط وال�ضعف يف ق�صيدته ،وغابت
العربي الفحل ،واملع�شوق ،واملُراد،
ال�صورة التقليدية لل�شاعر
ّ
والفار�س ،املنت�صر دائم ًا و�أبداً ،وظهرت �صورة ال�شاعر املهزوم
ويتو�سل ويبتهل ويخاف وي�شعر
الذي يلهث وي�ستنجد ويطلب
ّ
حتطّ
م بني يدي ق�صيدته
باخلذالن ويتو�سل بالرموز ،وقد
الذكوري املهيمن وحت ّول �إىل حطام.
الن�سق
ّ

وهذا طفل اليوم!
هذا الطفل الذي �أ�صبح العامل
على �أطراف �أ�صابعه!!
وب�ضغطة ب�سيطة من �أ�صبعه
ال�صغري ي�ستطيع �أن يعرب
ال���ف�������ض���اءات امل��ف��ت��وح��ة..
ي�ستطيع �أن يجوب بلدان الدنيا
بلد ًا بلد ًا ..و�أن يطوف ببقاع
الأر�ض بقعة بقعة ،و�أن يخرتق �شبكة
الأنرتنيت ،و�أن يغزو مئات املواقع يف
وقت واحد ،ويف وقت ق�صري!.
ه��ذا ال��ط��ف��ل ..طفل ال��ي��وم ،طفل
خمتلف يف كل �شيء!!
مل يعد يقتنع باحلكايات ال�ساذجة!
مل يعد يقتنع بالق�ص�ص الب�سيطة
الدارجة!
مل تعد تنفعه كتابات الواعظني،
والتهوميات املر�شدين..
التي ال �أ�صل لها والف�صل!!
و..تلك الثورة العلمية تت�ضاعف
فيها املعرفة..
تلك الثورة العلمية ّ
تدق – ب�إحلاح
– �أبواب العامل.
تلك ال��ث��ورة العلمية تتنا�سل فيها
املخرتعات..
تلك الثورة العلمية تتوالد فيهل كل
يوم املكت�شفات وامل�ستحدثات!
ت��ل��ك ال���ث���ورة العلمية ك��ل خم�س
�سنوات تقدّ م ج��دي��د ًا ،بعد �أن كانت
حتتاج لذلك ع�شرات �أو مئات الأعوام!!
�صار العامل بني ي��ديّ طفلنا قرية
�صغرية!
�أ�ضحت الكرة الأر�ضية ك ّلها �أم��ام
عينيه ،دكان ًا �صغرية!
والدكان تعر�ض �ألعابها و�أفانينها
و�سحرها وبراءتها!.
مل يعد طفلنا بحاجة �إىل ب�ساط
الريح..
مل يعد طفلنا بحاجة �إىل الطبق
الطائر..
مل يعد طفلنا بحاجة �إىل م�صباح
عالء الدين.
ي�ستطيع – فقط – وهو ممدّ د فوق
الأريكة ،يعبث بجهاز الرميوت ال�صغري،
�أن يرى كل �شيء!!
نعم ..كل �شيء� ،صار حتت �سمعه
وب�صره!!
تتدفق ال�صور..
تن�سفح �آالف ال��ق��ن��وات �أو مئات
املواقع..
حتمل �إل��ي��ه �أ�صناف ًا م��ن الثقافات
و�أل�����وان����� ًا م���ن امل���ع���ارف والآداب..
حتمل �إليه �أفانني من ت��راث ال�شعوب
وذخائر الأمم..
ي�ستطيع �أن يعرف ما يحدث فوق
هذا الكوكب الآمن اجلميل!!
( الذي مل يعد �آمن ًا وال جمي ُال )!!!
ي�ستطيع �أن يكت�شف تفاوت الأخالق
واخ��ت�لاف امل��ف��اه��ي��م ،وت��ب��اي��ن القيم،
وتن ّوع الفنون!!
و..ت��ل��ك ثقافة ال�����ص��ورة ..تقتحم
حياتنا..
ت���ل���ك ث���ق���اف���ة ال���������ص����ورة ت��ه��ج��م
ع��ل��ى �أط��ف��ال��ن��ا ه��ج��وم � ًا ك��ا���س��ح � ًا..
ثقافة ال�صورة �صارت حتتل الأذه��ان
والعقول!.
ثقافة ال�صورة تت�سلل �إىل القلوب
والوجدان..
ثقافة ال�صورة ترينا تباين ال�شرق
والغرب ،وافرتاق ال�شمال واجلنوب..

هنا ع��امل م��ن الرفاهية ..وهناك
عامل من الب�ؤ�س واحلرمان..
هنا الرتف وامل�سرة والبطر والكفر
ب�أنعم اهلل!
وهنا املجاعات وامل�صائب والويالت!!
هنا يد ّللون الكالب ..وهنا يجرون
امل�سابقات لل�ضفادع والقطط(!!)
و..هناك ..هناك من يبحث و�سط
احلروب واالقتتال والتدمري عن ك�سرة
خبز �أو جرعة ماء (!)
تلك �صور العامل(!!!)
ه�������ن�������ا و ..ه����������ن����������اك(!)
هذه و..تلك(!)
وثقافة ال�صورة غائمة عائمة..
ثقافة ال�صورة زئبقية رجراجة..
التكاد ت�ستقر على حال..
••••••
طفل اليوم خمتلف..
طفل اليوم كرب قبل �آوانه ..وعرف
مامل نكن نعرفه ونحن �أطفال يف �أ�ضعاف
عمره!!
وه����ذا زم����ن ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ..وزم���ن
الأن��ت�رن����ي����ت ..وزم�����ن ال��ف�����ض��ائ��ي��ات
املفتوحة..
فماذا ميكن �أن نقدّ م له؟!!
ماذا ميكن �أن نقدّ م؟!..
وهل عندنا ما يتالءم مع هذه الثورة
املعلوماتية؟
ه���ل ع��ن��دن��ا م���ا ي��ن�����س��ج��م م���ع ه��ذا
االنقالب النف�سي والوجداين يف عقل
الطفل؟
هل هناك ال�صحافة الهادفة التي
حترتم عقله و ذكاءه؟
ه��ل مي��ك��ن �أن نتعامل م��ع��ه بعيد ًا
عن �أ�سلوب التلقني وح�شو املعلومات
و..الوعظ املبا�شر؟!
هل ن�ستطيع �أال نفرز �أطفا ًال �سلبيني،
م��ت��واك��ل�ين ،ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى ال��درو���س
اخل�صو�صية ،وهم يعانون من �أمرا�ض
اجتماعية و�سلوكية ال عدد لها؟
تلك هي امل�س�ألة!!..
و� ..صحافتنا�..صحافة الأطفال لها
�آفاقها..
���ص��ح��اف��ت��ن��ا – ال���ي���وم – ���ص��ار لها
خ�صو�صيتها وامتيازها..
�صحافتنا لها املخل�صون من الكت ّاب..
اجل��ن��ود امل��ج��ه��ول��ون ال��ذي��ن يعرفون
م��ا ي��ع��رف��ون ..وال���ذي���ن ي���درك���ون ما
ي��درك��ون،ال��ذي��ن يفهمون �أن التطوير
ي��ج��ب �أن ي��ك��ون م��ن ال���داخ���ل..ال من
اخلارج..
التطوير يجب �أن يكون من امل�ضمون
�أو ًال ،ثم يلحق ال�شكل ثاني ًا..
التطوير يبد�أ برفع امل�ستوى الفني
للن�صو�ص.
ال��ت��ط��وي��ر ي��ب��د�أ ب ��إت��ق��ان �أ�ساليب
ال��ع��ر���ض ل�ل�أف��ك��ار وامل���واق���ف والقيم
واملبادئ
ولنا من تراثنا بداية..لنا من تراثنا
ال ّ
رث القادر على الإبداع من جديد ،لنا
من �أ�صالتنا ما ير�سخ االنتماء يف وجدان
الأطفال وال�صحافة الهادفة ميكن �أن
تكت�شف �أجيا ًال جديدة من املبدعني.
ال�صحافة الهادفة هي التي حتيي
ال��ذاك��رة وتعيد للن�شء رم���وز الأم��ة
ورجاالتها لت�سري الأجيال على الطريق
ال�����ص��ح��ي��ح��ة يف دن��ي��ا امل�����س��ت��ح��دث��ات
واملكت�شفات ولتكون �أ�شد ثبات ًا ور�سوخ ًا
و�إخ�ل�ا����ص��� ًا ل��ل��ع��م��ل وال��ت��ف��اع��ل م���ع..
م�ستجدات احلياة املعا�صرة.

زوايا

التطرف واالرهاب بين
ا�ستراتيجيتي /ترامب و�أوباما/
•د �صياح عزام
م����ؤخ���ر ًا ،ك�شف (ج���ون ب��ول��ت��ون)
م�ست�شار الرئي�س الأمريكي ل�ش�ؤون
الأمن القومي عن معامل اال�سرتاتيجية
الأمريكية اجلديدة ملحاربة التطرف
والإرهاب.
هذه الإ�سرتاتيجية تختلف هذه
املرة عن الإ�سرتاتيجية املماثلة لعام
./2011/
التي �صدرت يف عهد الرئي�س الأمريكي
ال�سابق (ب����اراك �أوب���ام���ا) و�أب����رز وج��وه
االخ��ت�لاف� ،أن ما �أ�سمته الإ�سرتاتيجية
اجل��دي��دة (الإ���س�لام ال�شيعي) ه��و العدو
امل�ستهدف بالدرجة الأوىل ،بعد �أن جرى
و�صف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
ب�أنها ال��دول��ة ال�شريرة وال��داع��م الأول
للإرهاب منذ عام  1979وحتى اليوم.
كذلك احتل كل من حزب اهلل اللبناين؛
وح��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س�لام��ي وث���وار اليمن
م��ك��ان��ة م��ت��ق��دم��ة ف��ي��م��ا �أ���س��م��ي��ت الئ��ح��ة
ال��ت��ه��دي��دات ل�ل�أم��ن ال��ق��وم��ي الأم�ي�رك���ي،
و�أم��ن وا�ستقرار ال��دول احلليفة لوا�شنطن
والأنظمة ال�صديقة لها.
�إن ع��ودة ق�صرية �إىل الإ�سرتاتيجية
الأم�يرك��ي��ة مل��ح��ارب��ة الإره����اب والتطرف
ال�����ص��ادرة يف ال�����س��ن��وات ال��ث��م��ان م��ن حكم
الرئي�س (�أوباما) تو�ضح لنا �أن /اال�سالم
ال�سني /احتل موقع ال�صدارة يف قائمة ما
ت�سمى مهددات الأم��ن القومي الأمريكي؛
بو�صفه حا�ضنة ورافعة الإرهاب الكبريتني،
وكان ذلك مبثابة امتداد لهجمات /11/
اي���ل���ول ع���ام  /2001/ع��ل��ى وا���ش��ن��ط��ن
ونيويورك ،وبوحي من ان��دالع �أح��داث ما
ي�سمى بالربيع العربي ،واحتالل الإ�سالم
ال�سني الإخ���واين املرتبط بالغرب مكانا
ب���ارزا وري��ادي��ا يف االن��ظ��م��ة املنبثقة عن
�إح��داث الربيع العربي /يف تون�س ثم يف
م�صر /يف بداية الأمر.
ل��ق��د م���ه���دت الأب����ح����اث وال���درا����س���ات
وامل�ؤمترات والزيارات واالت�صاالت ،مهدت
كلها الطريق حلوار معمق بني جميع حركات
اال�سالم ال�سيا�سي ال�سني ممثلة بالإخوان
امل�سلمني ،وبني الواليات املتحدة الأمريكية،
�إذ اعتربتهم وا�شنطن �إنهم الأكرث تنظيما
وع��ق�لان��ي��ة (ح�����س��ب و���ص��ف��ه��ا) ،وب����دا �أن
وا�شنطن ق��ررت التعامل معهم بايجابية
وكذلك مع �أدوات ما ي�سمى بالربيع العربي،
حتى ولو تطلب االم��ر التخلي عن حلفاء
تاريخيني لأمريكا مثل /ح�سني مبارك يف
م�صر وزين العابدين بن علي يف تون�س./
هذا وقد �سمعت وا�شنطن من حمدثيها
من جماعة االخ��وان امل�سلمني كالما يفتح
�صفحة التعامل معهم ،فهم من الناحية
االقت�صادية م��ع��ادون لال�شرتاكية ولكل
توجه ا�شرتاكي ودميقراطي وللقطاع العام،
والأك�ثر من ذل��ك انهم ا�صدقاء ل�صندوق
النقد ال���دويل ونظرية اقت�صاد ال�سوق
وللنظام الر�أ�سمايل ب�شكل عام.
ك��ذل��ك �سمعت منهم� ،أن��ه��م ل��ن ي��ع��ادوا
«�إ�سرائيل» ،ويلتزمون باالتفاقات املوقعة
معها ،وحتى بتوقيع اتفاقات جديدة معها
تتعلق بت�سليمها اجلوالن املحتل ر�سمي ًا� ،إذا
و�صلوا �إىل احلكم يف �سورية ،وعدم �إ�شهار
ال��ع��داء لها وال مقاومة �سيا�سة التطبيع
معها ولكن فيما بعد ،جرى ما جرى يف م�صر
وتون�س وغريها من البلدان التي مل يظفر
فيها فر�سان الناتو م��ن جماعة الربيع
العربي ب�شيء مما كانوا يحلمون به.
كذلك ح��دث قلق �أم��ري��ك��ي م��ن �أنظمة
عربية �صنفت /باملعتدلة /ليحتل �شعار
ن�شر الدميقراطية مكانة �أعلى يف ال�سيا�سة
الأم��ري��ك��ي��ة يف ال�����ش��رق الأو����س���ط الكبري
ومعه �شمال �إفريقيا ،و�ساءت العالقة بني
�أمريكا ودول اخلليج العربي ويف مقدمتها
ال�سعودية ،و�ساد بينهما �شيء من الفتور
امل�شوب بال�شكوك واالتهامات ،ولأول مرة
ينتقد رئي�س �أمريكي �أ�سود ،وب�شكل علني
بع�ض احلكام العرب ،خا�صة عندما �أبلغهم
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يف اجتماع معهم بكامب ديفيد ب�أن وا�شنطن
ميكن �أن تكون ق���ادرة على حمايتهم من
�أع���داء اخل���ارج� ،إال �أن��ه��ا غ�ير ق���ادرة على
حمايتهم م��ن �أع����داء ال��داخ��ل (�أي من
�شعوبهم املقموعة) وال هي حتى راغبة يف
ذلك.
ل��ه��ذا احتفل ح��ك��ام ع��رب عند رحيل
ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق (�أوب���ام���ا) ع��ن البيت
الأب���ي�������ض ح��ت��ى ال�����ص��ب��اح وا���س��ت��ق��ب��ل��وا
بالرتحيب وب��ذراع�ين مفتوحتني وجيوب
منتفخة خلفه الرئي�س (دونالد ترامب)
ول��ك��ن امل�����ش��ه��د ان��ق��ل��ب م��ع �إدارة ج��دي��دة
(�أي �إدارة ت��رام��ب) ال��ت��ي ال تقيم وزن � ًا
حلقوق الإن�سان والدميقراطية ..اليوم،
وبت�أثري �أيديولوجيا عقائدية (�إجنيلية
– مت�صهينة) يجري االن��ق�لاب على �إرث
ج��م��ه��وري – دمي��ق��راط��ي ���س��اب��ق ،وحتتل
�إي��ران لدوافع �إ�سرائيلية مكانة الأولوية
يف قائمة ما ي�سمى مهددات الأمن القومي
الأم��ري��ك��ي وي�صبح م��ا ت�سميه وا�شنطن
وحلفا�ؤها وعمال�ؤها (الإ�سالم ال�شيعي) هو
اخلطر املاحق والتهديد املاثل!!
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن الإ�سرتاتيجية
اجل���دي���دة ل��وا���ش��ن��ط��ن يف جم���ال حم��ارب��ة
الإره���اب والتطرف مل ت�سقط داع�ش من
قائمة امل��ه��ددات ،ولكن وزن ما ت�سميه /
التهديد الإي���راين /تقدم على تهديدات
داع�ش يف ال�سنة الثانية من والية الرئي�س
الأم��ري��ك��ي (دون��ال��د ت��رام��ب) مبعنى �أن��ه
ح�صل حت��ول كبري يف النظرة الأمريكية
لتحدي الإرهاب والتطرف .وهنا ال بد من
التو�ضيح ب�أن الواليات املتحدة بالأ�سا�س
���س��اع��دت وت�ساعد حتى الآن داع�����ش يف
�سورية وال��ع��راق� ،إم��ا ب�شكل مبا�شر حيث
تق�صف الطائرات الأمريكية حتت ا�سم
التحالف ال��دويل ال��ذي تقوده وا�شنطن،
تق�صف وحدات ع�سكرية �سورية لتخفيف
ال�ضغط عن داع�ش� ،أو ب�شكل غري مبا�شر
و�سري ،عندما تقوم طائراتها بنقل كوادر
قيادية داع�شية اىل دول �أخرى لإنقاذهم
من جهة ،وا�ستخدامهم يف هذه ال��دول من
جهة �أخرى ،وهذا يقود �إىل اال�ستنتاج ،ب�أن
�أدراج تنظيم داع�ش االرهابي �ضمن قائمة
املهددات للأمن القومي الأمريكي� ،إمنا هو
بهدف املزيد من الت�ضليل واخلداع الأمريكي
ل��دول العامل ولل�شعب الأمريكي نف�سه يف
ال��داخ��ل��� .ش��يء �آخ���ر يف الإ�سرتاتيجية
الأم��ري��ك��ي��ة اجل��دي��دة يف جم��ال حماربة
الإره�����اب وال��ت��ط��رف ،وه���و احل��دي��ث عن
البعد الأيديولوجي يف هذه احلرب ،ولكن
هذا البعد ينطلق من �إيديولوجيا �أخرى
متطرفة �أي�ض ًا ،حيث �إن مكوناتها الدينية
االجنيلية وال�صهيونية لي�ست خافية على
احد.
وي��رى العديد م��ن املحللني ال�سيا�سيني
ان����ه رمب����ا ل��ه��ذا ال�����س��ب��ب ���س��ت��ف�����ش��ل ه��ذه
الإ�سرتاتيجية اجلديدة ملحاربة الإرهاب،
مل�����اذا؟ لأن���ه���ا ك��ف��ي��ل��ة بتحفيز ال��ت��ط��رف
الأيديولوجي ال�سني وال�شيعي معا ،بد ًال من
�أن ت�ساعد على ا�ستئ�صال الإرهاب والتطرف
من جذورهما ،واىل جانب ذل��ك �ستف�ضي
هذه اال�سرتاتيجية الأمريكية اجلديدة
اىل زي��ادة ت ��أزمي امل�شهد الإقليمي ،وحفز
التطرف والغلو ،وا�شاعة مناخات الي�أ�س
واالحباط ت�ؤ�س�س لتف�شي العنف والتطرف
�أكرث ف�أكرث يف املنطقة العربية ويف العامل
ب�أ�سره واىل تفاقم خطر الإرهاب ..هذا كله
مع العلم ب�أن االدارات الأمريكية املتعاقبة
مل حتارب الإرهاب فعال ،بل ا�ستثمرت فيه،
وهذا ما ات�ضح �أكرث يف ال�سنوات الأخرية،
وبالتحديد منذ �أيلول  2015وحتى الآن
�أي منذ دخلت رو�سيا على خ��ط حماربة
الإره���اب يف �سورية �إذ �أجن���زت منذ ذلك
التاريخ وحتى الآن الكثري الكثري ،يف حني
�أن الواليات املتحدة الأمريكية مل تنجز يف
هذا املجال اال القليل القليل رغم التحالف
الذي �شكلته بقيادتها لهذا الغر�ض.

د.ح�ســن حميد

ال�ساردة!
املر�أةّ ..
ـ2ـ
�أبد�أ باحلديث عن هذه الرواية (املربع الأ�سود) منذ عتبتها الن�صية
الأوىل املتمثلة يف العنوان /املربع الأ�سود /الذي يبدو عنوان ًا جتريدي ًا
ت�شبه تعبرييته تعبريية عناوين اللوحات الت�شكيلية �أو القطع
املو�سيقية ،واحلق �أنه ومن دون الغو�ص يف �أعماق الن�ص وراقاته �سيبدو
العنوان كذلك ،لكن ما ّ
يتك�شف عنه الن�ص من �أبعاد ظاهرة وخمفية
ي�شري �إىل �أن العنوان �شديد الواقعية والتمثل لكل جوالن الن�ص يف
�أحداثه و�أخباره ،ولكل ما تاق الن�ص �إىل قوله و�إ�ضماره ،فهذا العنوان
(املربع الأ�سود) وبعيد ًا عن �صفة (ال�سواد) يت�ألف من امل��ر�أة ك�ضلع
ثان ،ومن الأح�لام ك�ضلع ثالث ،ومن
�أول �أ�سا�سي ،ومن املجتمع ك�ضلع ٍ
ال�سيا�سة ك�ضلع رابع يتمم تربيعة ما يريد الن�ص قوله واحلديث عنه،
والن�ص ،وعرب روح �إ�شراقية عالية يف الداللة ،يتوهج وهو يتحدث عن
هذه الأ�ضالع الأربعة ،فيقول �صراحة �إنها ت�شكل ح�صار ًا متين ًا للمر�أة،
وت�شكل �سياج ًا لكل الدوائر التي حتيط باملر�أة ،واملجتمع ،والأحالم
ك�شرنقة� ،أما ال�ضلع الأخري (ال�سيا�سة) ففيه تكمن ال�شرور حني تغيب
املعايري الآتية من القيم النبيلة.
لقد �ضيّعت العادات والتقاليد حقوق املر�أة ،وبددت جمال �صورتها،
لأن العادات والتقاليد قامت بدور (ال�سيا�سة) يف ت�شويه ح�ضور املر�أة
اجتماعي ًا ،واملجتمع نف�سه ماتت الكثري من �أطرافه وجوانبه ب�سبب
حمق (ال�سيا�سة) وطيها لكل نبيل ،والأحالم َّ
قل وهجها �إىل ح ّد الرتمد
ب�سبب جتاهل (ال�سيا�سة) لها ،وعدم تقديرها بو�صفها �شوق ًا من �أ�شواق
الكائن الب�شري ،والكف عن �شق الدروب �أمامها لت�صري وقائع تعي�شها
املر�أة ولو على ندرة.
ه��ذه ال��رواي��ة /املربع الأ��س��ود ،/ومنذ �صفحاتها الأوىل ،و�سري ًا
نحو نهاياتها املتعددة وو�صو ًال �إىل خامتتها ،حتاول �أن تفكك مفاعيل
ال�ضلع الرابع (ال�سيا�سة) لتبدي ما فيه من �إعوجاج والتواء من جهة،
ولتجعله نافذ ًة م�ش ّرعة للتعبري من جهة �أخرى كيما ّ
تطل املر�أة منها
لرتى جمال احلياة بعينها هي ال بالعني الذكورية ،ولتتذوق طعومها
بل�سانها ال ب�أل�سنة الآخرين ،لكي تطل املر�أة �أي�ض ًا منها لرتى (املجتمع)
عاد ًال ولو يف ف�ضاء من الوهم.
•••
رواية /املربع الأ�سود /تدور حول املر�أة بو�صفها فرد ًا جوّاب ًا لكل
�ش�ؤون احلياة و�أحالمها يف �آن ،وبو�صفها املعوّل عليه لكي يتخل�ص
املجتمع من ترهله الذي يبدو مثل كريهة ،ومن ظلموته الذي ي�شبه
دموية جارية ،ومن عاداته وتقاليده التي هي �أوح�ش من الزنازين،
ومن انتظاراته الطوال ذات الثقل الأليم! وتكاد املر�أة يف الرواية /
حتالفية ذات �صور
املربع الأ�سود /تكون العالمة التبادلية احلا�ضرة يف
ٍ
خمتلفة مع املجتمع ،وال�سيا�سة ،والأحالم؛ فاملر�أة يف هذه الرواية هي
الراوية ،وال�ضحية ،واحلاملة ،والكا�شفة عن موا�ضع العطب التي ت�صيب
النف�س واملجتمع واحللم يف �آن ،واملر�أة يف الرواية هي الروح املتجددة
الناه�ضة على الرغم من �أحزانها املتكاثرة ،و�سقطاتها الولود ،وحاالت
الرتمد التي عا�شتها رغم �أنفها ،وهي ال�صوت الراج /املدوي /املنادي
ب�أن املر�أة كائن فر ٌد ولي�ست كائن �أنوثة فح�سب ،والنظرة �إليها على
�أنها �أنثى هي نظرة قا�صرة ،نظرة ال تعرف امل��ر�أة على حقيقتها ،وال
ت�شل املر�أة وجتمدها َّ
ت�ؤمن بقدراتها وحيويتها ،نظرة ُّ
لتظل يف دائرة
ال�سكونية والتلقي والتهمي�ش ،وال جتوز بها �إىل دوائر �أخرى كي تظل
املر�أة ملحقة بعامل الذكورة ،وتابعة لكل ما تراه العني الذكورية ،وما
�أوجدته من �أحياز العادات والتقاليد والت�صورات والأع��راف املقيّدة
للمر�أة ،واملعوّقة لها.
•••
تبد�أ الرواية (املربع الأ�سود) للأديبة العراقية بلقي�س حميد
ح�سن بلعبتني �أ�سا�سيتني ،الأوىل ه��ي لعبة امل�ك��ان ع�بر تعدديته
ومناقالته وم��ا فيها من م�ضايفات ،والثانية هي لعبة الزمن عرب
ترادفه ،وتقادمه ،وم��وات الذواكر الب�شرية التي ال تريد ارتطام ًا
مبا ينع�شها �أو يجددها ،ومن خالل هاتني اللعبتني املكانية والزمانية،
متر ال��ذات القارئة باملر�أة لرتى مفاعيل املكان الظاملة لها من جهة،
ولرتى عطالة الأزمنة وان�سحابها من عامل املر�أة من جهة ثانية ،كما
متر الذات القارئة بحقول ال�سيا�سة العربية وما اتخمت به من عهود
ووعود و�أمنيات ،وما ك�شفت عنه من �أذيات و�إتالف لكل طموح ورغبة،
وما �أ�سقطته من قناعات ،وما ازورّت عنه من حقوق ،وما غرقت فيه
من �شرور وظلمات طالت الفرد واملجتمع مبا ال يليق بهما! �أما ال�ضلع
الثالث /الأحالم ،فهو ،وكما يقول �أهل الفل�سفة� ،صار ح ّد ًا مرفوع ًا� ،أي
حا ًال غائبة� ،أو لنقل �صارت الأحالم �أ�شبه باخلرافة حني تتحدث عن
احلقوق ،واملعاين ،واحلاجيات ال�ضرورية التي ال ت�ستقيم حياة الإن�سان
من دونها.
لعبة الأمكنة ،وما فيها من روغان جلي ،تكاد تكون ال�شاهد الأوفى
على �أن احلياة ال ت�صفو ،وال ت�صري حياة م�شدودة �إىل القيم والأحالم
على الرغم من تعددية الأمكنة ،فالتعددية ،وبوجود الظلم والأ�سئلة
الكواره ،هي حال ق�شرية ،لأن الظلم كائن خرايف حممول يف النف�س،
واخلال�ص منه بتعددية الأمكنة وهم ،بل هو وهم مركب� ،إن تبديل
الأمكنة ،واالحتماء بها هما التما�س للنجاة باجل�سد� ،أي حتييد الر�أ�س
عن املق�صلة ولو على نحو �آين وطارئ ،بينما ّ
يظل الظلم حمولة هائلة
تقلق الذاكرة وت�ش ّلها وت�صبغها باحلرية الغامقة.

فاملر�أة يف رواي��ة /املربع الأ�سود /وعرب �أ�سمائها املتعددة ،وعرب
�أعمارها املختلفة ،تغادر مدينة بغداد فرار ًا من ظلم �سيا�سي قاهر وقع
عليها لأن الفكر والتفكري املتاحني مبوّبان ،ولهما جمرى واحد ،واملرور
به �إجباري و�أكرث ،و�أي خروج عن تعليمات التبويب� ،أو مغادرة للمجرى
الواحد ،توقع املر�أة (يف الرواية والواقع مع ًا) يف مملكة ال�س�ؤال :ملاذا؟!
ولي�س من دائرة �إرهاب و�إماتة وخوف مثل دائرة هذا ال�س�ؤال :ملاذا؟!
يف املكان الأول ،ع��اد ًة� ،أي مكان ال��والدة حيث هو البيت ،والأهل،
والأ�صدقاء ،واملدر�سة ،والعادات ،يكرب املرء (وامل��رء يف الرواية هو
املر�أة) فتتعدد احلبال التي ت�شده �إىل كل �شيء ،و�إن كان هذا ال�شيء
ناف ًال ،متام ًا مثلما ُّ
ت�شد اجل��ذو ُر �أ�شجارها �إىل عامل الثبات والبقاء
واحل�ضور ،ومع ذلك ت�أتي رياح ال�سيا�سة ،وهي رياح �سموم يف الأغلب
الأعم لكل من خرج على قيدها املحدد/املبوّب ،لتقتلع الإن�سان ،الذي
هو زينة الدنيا ،من �أر�ضه لكي ينجو بر�أ�سه املهدد بالقطع .ف�صول
الهبة تتقاطر داخ��ل عامل الرواية /املربع الأ��س��ود /وفيها خليط
عجيب من حمبة املكان ،واخلوف من �سياط ال�سلطة ،ومن �صور الع�شق
النادر لبغداد/الوطن والروح ،و�أحزان غامقة ت ّر�سبها ليايل االختفاء
والتواري عن عيون الع�س�س حتى ت�صبح �أثقل مما تقدر النف�س على
احتماله ،و�أح��وال ومتغريات جتريها ال��ذات املهمومة كي ال تقع يف
�أفخاخ ال�سلطة و�أ�شراكها ،فتتبدل الأ�سماء من ثابتة �إىل متحركة،
وتتغري ال�شخ�صيات من واقعية �إىل وهمية ،ومن حا�ضرة �إىل غائبة،
كما تتغري البيوت ،ومطارح النوم ،والأح�ي��اء ،فت�صري الغربة داخل
الوطن كابو�س ًا معلق ًا باخلطوات ،والقوالت ،والرغبات واملخاوف ،وحني
ينجو اجل�سد باجتيازه للحدود ،تتجلى غربة الروح املركبة ،وتبدو
املقارنات بني مكان و�آخر ،وحال و�أخرى ،وت�صري احلياة ً
كتلة من حنني
مدمّى ،وت�صري الأحاديث والذكريات حرائق ال تعرف معنى االنطفاء.
وتتعدد لعبة املكان وتتوالد ،لأن املر�أة ال�سومرية املنتمية للحزب
ال�شيوعي العراقي تهرب من ب�غ��داد ،دارة روح�ه��ا ،عرب ج��واز �سفر
م��زوّر ،وبا�سم حركي ،وروح موجعة ،وت�أتي �إىل دم�شق تقفي ًا لدرب
زوجها ال�شيوعي الهارب �أي�ض ًا ،لتعي�ش احل�ضانة االجتماعية الدافئة
لدى معارف الرجل ال�شيوعي (موري�س) ،والأ�سى اللغوب الذي اكتوت
به حني عرفت �أن زوجها لي�س يف دم�شق ،فقد اجتاز احلدود ال�سورية
�إىل لبنان ،ليعمل مع املقاومة الفل�سطينية ،وبذلك حتيط بها دائرة
جديدة من االنتظار والقلق على امل�صري� ،صحيح �أنها الآن يف �أمان ،ولكن
من يوقف �شالل الأ�سئلة ،ومن يبدد احلرية التي ات�سعت حتى �صارت
�ساحات للتعذيب النف�سي حني علمت �أنها بحاجة �إىل �أوراق ر�سمية
تخولها اجتياز احل��دود! يف دم�شق ،حت��دق ال�سومرية /ال�شيوعية
الهاربة من بغداد يف م��ر�آة الأم�س ،لرتى كيف اجتازت احل��دود عرب
مركب من اخليال واخلوف ،ولتعي كيف حتولت �إىل كائن من االنتظار
الجتياز حدود �أخرى باجتاه لبنان كي تلحق بزوجها ،لعل ما تبقى
من الطم�أنينة لديها ،وما تبقى من الطم�أنينة لديه ..يبعدان تدفاق
الأمل واحلزن القدميني /اجلديدين مع ًا ..لأن بغداد /املكان والوطن
ن��أت �أك�ثر؛ وكل ما هو حميم �صار �ضباب ًا �أو يكاد ،وال تتوقف لعبة
املكان بل تتعدد دوائرها �أي�ض ًا ،حني حدث ما كان جارح ًا وثامل ًا للحياة
والواقع والأحالم فوق الأرا�ضي اللبنانية� ،أعني االجتياح الإ�سرائيلي
عام  ،1982وما تاله من عقابيل هائلة يف حمولتها الدموية و�أبعادها
الوح�شية ،وال�سيما ما جرى يف خميمي �صربا و�شاتيال ،حيث ُقتلت
الن�ساء ،و ُقتل الأطفال ،و ُقتلت النهارات ،فهجع اجلميع يف موتة واحدة
وب�سطوة ال�سواطري الراعبة ،داخل البيوت ،وعلى الأبواب ،ويف غرف
النوم ،وحتت الأدراج ..،ومل َ
يتبق ما يدل على فظاعة اجلرمية �سوى
ف�سختها احلرارة العالية،
�سواقي الدم اجلارية ،وروائح الأج�ساد التي ّ
واخلر�س العميم الذي جعل من املخيمني �/صربا و�شاتيال /مقرب ًة كبرية
حتيط بها بع�ض الأ�شجار ،وبع�ض الهمهمات والنهنهات الأخرية من بكاء
كان ..طوي ًال و�أ�سود؛ ثم تت�سع دائرة املكان وتتعدد ،فتذهب ال�سومرية
/ال�شيوعية يف درب �آخر للغربة ،فتح�صل على لقب الجئة يف بالد
الغرب ،بعد �أن تقا�سمت لقب اللجوء مع الفل�سطينيني يف العمل ،واملكان،
وال�شعور ،واحللم ،لأن اجلروح ،يف �أوقات ال�شدة والأنني ،تت�ساند ،بع�ضها
ي�سند بع�ضها الآخر.
�إن انفتاح لعبة املكان وتعددها ومناقالتها �أك�سب الرواية غنى
وافر ًا لر�ؤية الذات املنكوبة وطني ًا كيف حت ّلي مرار الأمكنة التي �صارت
�إليها باملعاين ،و�إن كانت املعاين الإن�سانية بعيدة ومهجورة ،وكيف ت�أخذ
الأمكنة �شيئ ًا من جمال الروح ا�ستال ًال مرة بعد مرة ،فيبدو الغريب
غريب ًا متام ًا من جهة ،واملكان الطارئ يبدو مكان ًا طارئ ًا متام ًا من جهة
�أخرى ..فت�صري الدنيا عامل ًا من الوح�شة القاتلة!.
�إن عني الكاتبة بلقي�س حميد ح�سن ،عني �شديدة اال�ستحواذ على
كل احلوا�س واالنتباهات الأخ��رى من �أج��ل �أن ترى تفا�صيل املكان
احلميمة لتعقد و�إياها اتفاق ًا للم�ساكنة والهد�أة والطم�أنينة امل�شتهاة..
كيما تبدو الأ�شجار �أ�شجار ًا ،والطيور طيور ًا ،كي ال يغيب ما هو واقعي
وحم�سو�س يف عامل رجيم ال ماهية له وال حدود.
�إن جماليات املكان الروائي يف /بغداد ـ دم�شق ـ بريوت ـ الهاي/
هي جماليات ال تراها �سوى ذات احرتقت بنريان الغربة حتى �صفت،
وبدت ،ودنت ..لتعود يف م�سار من احللم وال�شوق �إىل املكان الأول ،املكان
الأحب ،وك�أن تعددية الأمكنة مل تكن �سوى �شغب طفويل لي�س �إال.

Hasanhamid55@yahoo.com
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�آداب الكتابة والت�أليف في التراث العربي

•د .فا�ضل النجادي

�إنَّ الفكر الرتبوي العربي الإ�سالمي ينظر �إىل الكتاب باحرتام
مما يحتويه الكتاب من علم ،ومكانة الكتاب من مكانة
و�إجالل منطلق ًا ّ
العلم وف�ضله ،لذا حث الفكر الرتبوي العربي على الكتابة والت�أليف ،مبا
يخدم النا�س ويخفف عنهم ويحفظ دينهم ومل يكتب عن ر�سول اهلل ،r
�إال القر�آن ،يف �صدر الإ�سالم ،لأنه نهى عن ذلك ،بقوله « :rال تكتبوا ع َّني،
ومن كتب عني غري القر�آن فليمحه ،وحدثوا عني وال حرج»(.)1
ُ
ال�صحابة  yوالتابعون على احلفظ ،وكان احلفظ ممدوح ًا
وقد اتكل
من كل النا�س وم��ع م��وت ال�صحابة والتابعني� ،ضاع مبوتهم كث ٌري من
بي  rبقوله�« :إنَّ اهلل ال يقب�ض العلم انتزاعا
علومهم ،وهذا ما ن َّبه �إليه ال َّن ُّ
ينتزعه من العباد ولكن يقب�ض العلم بقب�ض العلماء ،ح َّتى �إذا مل يبق عا ٌ
مل،
علم ف�ضلوا و�أ�ضلوا»(.)2
اتخذ النا�س ر�ؤو�س ًا جها ًالُ ،
ف�سئلوا ف�أفتوا بغري ٍ
وقد تنبه اخلليفة عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل �إىل �أهمية احلديث
النبوي ال�شريف و���ض��رورة احل��ف��اظ عليه ع��ن طريق كتابته م��ن منابعه
الأ�سا�سية ،لكي ال ي�ضيع ويظل النا�س ،فكتب �إىل �أبي بكر بن حزم ،قائ ًال:
(انظر ما كان من حديث ر�سول اهلل  rفاكتبه ،ف�إنيَّ خفت درو�س العلم وذهاب
العلماء)(.)3
ومنذ ذلك الت�أريخ بد�أ �أهل العلم بتدوين �أحاديث ر�سول اهلل  rب�شروط
و�ضوابط كثرية الغر�ض منها تنقية احلديث النبوي مما لي�س فيه ،لأن
احلديث هو �سنة ر�سول اهلل  ،rواملبني ملجمل القر�آن وتف�سري م�شكله ،وحتقيق
ما كان حمتم ًال ،ليكون له مع تبليغ الر�سالة ظهور االخت�صا�ص به ،ومنزلة
التفوي�ض �إليه(.)4
وقد ظهرت احلاجة �إىل الت�أليف والت�صنيف يف علوم الدين وغريها و�أكد
علماء ال�سلف على �أن من �أهم واجبات العامل هو كتابة علومه خ�شية �ضياع
علمه مبوته ،وكي ت�ستفيد منها الأجيال القادمة ،ويف ذلك قال �أحد احلكماء:
(لوال ما عقدته الكتب من جتارب الأولني ،النحل مع الن�سيان عقود الآخرين)
()5؛ وقال �آخر�(:إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان ،فاجعلوا الكتب
عنها حماة والأقالم لها رعاة)(.)6
وقد و�ضع بع�ض العلماء �آداب� ًا يف التعامل مع الكتاب عند ت�أليفه و�أثناء
ا�ستعارته �أو قراءته وبنوا على الكتاب �آما ًال ج�سيمة باعتباره حافظ ًا لرتاث
جيل �إىل جيل.
الأمة وناق ًال لعلومها من ٍ
ف�أكد اجلاحظ �إنَّ الت�أليف معهم للعامل ،لأنه ي�ؤثر باملتعلم ،فيقول( :متى
كان الأدي��ب بارع ًا وكانت موارثيه كتب ًا بارعة و�آداب � ًا جامعة ،كان الأجدر
بالولد �أن يرى التعلم حظ ًا ،و�أجدر �أن ي�سرع التعليم �إليه(.)7
وحث اخلطيب البغدادي العلماء على كتابة العلم ،وبني فوائده ،ويعد
الكتاب �أعز ما ميلكه العالمِ  ،وعليه �أن يعتني به ،لأنه يحفظ العلوم وهو
علم ينتفع به ويبقى بعد �صاحبه فينال به ثواب ًا كثري ًا( .)8وو�ضع �شروط ًا
للت�أليف ،منها:
إملامه مبا يحيط مبا يكتب.
1ـ �أهلية امل�ؤلف ،وتخ�ص�صه ،ومتكنه و� ِ
2ـ العلم النافع الذي يفيد املجتمع والنا�س وفيما ال �ضرر منه.
3ـ �أن يكون الكتاب الذي ي�ؤلفه مل ي�سبقه �إليه �أحد� ،أي� :أن يكون الكتاب
�أ�صي ًال جديد ًا يف فنه ويحتاجه النا�س وي�ضيف جديد ًا ولي�س مو�ضوع ًا مكرر ًا.
4ـ �أن يخرج الكتاب على �أكمل وجه من حيث علميته وو�ضوح �أ�سلوبه
و�أفكاره و�سهل فهمه ،وو�ضوح عبارته ،بعيد ًا عن التطويل اململ ،والإيجاز
املخل.
5ـ مراجعة الكتاب و�إعادة النظر فيه �أكرث من مرة ويهذبه وي�شذبه مما
ي�شينه قبل �أن يجعل النا�س تطلع عليه.
6ـ �أن يرتبه ويبوبه وفق املنهج العلمي املتبع.
�أما فوائد الكتاب عنده ،هي:
�أـ يثبت اخلط ويذكي القلب من خالل ما يورده من معلومات.
ب ـ ي�شحذ الطبع ويزيد الهمة والن�شاط للت�أليف.
ت ـ يجيد البيان ويو�ضح العبارة ويح�سن بالغة الأ�سلوب.
ث ـ يك�سب جميل الذكر وجزيل الأمر ملا ين�شره بني النا�س.
ج ـ يخلد م�ؤلفه �إىل �آخر الدهر(.)9
ويرى املاوردي �إنَّ تق�صري علماء ال�سلف يكمن يف عدم توثيق علومهم بكتب
بلد ،،وال
ميكن الرجوع �إليها و�إن العلوم والآداب متغرية وخمتلفة من بلد �إىل ٍ
ميكن ا�ستيعابها وح�صرها ،وعلى العامل �أن يذكر ما ي�ستطيع ذكره ،ويوثق ما
ا�ستح�سنه بالعرف من عادات ع�صره(.)10
ويعدّ ابن اجلوزي �إن الكتاب الذي ي�صنفه العامل هو ولده املخلد الذي ال
ميوت ويبقي �أثره بعد مماته( .)11ويرى ابن اجلوزي �إنّ للت�صنيف والت�أليف
فوائد وف�ضائل كثرية ال يدانيها التدري�س ،وقدم ن�صائح للعلماء عن العمر
الذي ميكن ي�ؤلف فيه وكيف ي�ؤلف ،بقوله :ر�أيت من ال��ر�أي القومي �إن نفع
الت�صانيف �أكرث من نفع التعليم بامل�شافهة ،لأين �أ�شافه يف عمري عدد ًا من
املتعلمني و�أ�شافه بت�صنيفي خلق ًا ال يح�صون ما خلقوا بعد ،ودليل هذا �أن انتفاع
النا�س بت�صانيف املتقدمني �أكرث من انتفاعهم مبا ي�ستفيدونه من م�شايخهم،
فينبغى للعامل �أن يقبل على الت�صانيف� ،إن وفق للت�صنيف املفيد ،ف�إنه لي�س كل
من �ص ّنف �ص ّنف ،ولي�س املق�صود جمع �شيء كيفما كان ،و�إمنا هي �أ�سرار يُطلعها
اهلل عز وجل من �شاء من عباده ،ويوفقه لك�شفها ،فيجمع ما فرق �أو يرتب ما
�شتت� ،أو ي�شرح ما �أهمل ،هذا هو الت�صنيف املفيد.
وي�ؤكد اغتنام الت�صنيف يف و�سط العمر ،لأن �أوائل العمر زمن الطلب و�آخره
ك ًال من احلوا�س ،ورمبا خان الفهم العقل متى قدر عمره ،و�إمنا يكون التقدير
على العادات الغالبة ،ال �أنه يعلم الغيب فيكون زمان الطلب واحلفظ والت�شاغل
�إىل الأربعني ،ثم يبتدئ بعد الأربعني بالت�صنيف والتعليم ،هذا �إذا كان قد بلغ
من اجلمع واحلفظ ،و�أعني على حت�صيل املطالب.
ف��إذا قلت امل�صادر عنده من الكتب� ،أو كان يف �أول عمره �ضعيف الطلب،
فلم ينل ما يريده يف هذا الأوان� ،أخر الت�صنيف �إىل متام خم�سني �سنة ،ثم
يبد�أ بعد اخلم�سني يف الت�صنيف والتعليم �إىل ر�أ�س ال�ستني ،ثم يزيد فيما بعد
ال�ستني يف التعليم ويُ�سمع احلديث والعلم ويعلل الت�صانيف� ،إىل ر�أ�س ال�سبعني،
ف�إذا جاوز ال�سبعني جعل الغالب عليه ذكر الآخ��رة ،والتهي�ؤ للرحيل فيوفر
نف�سه على نف�سه �إال يف تعليم يحت�سبه� ،أو ت�صنيف يفتقر �إليه ،فذلك �أ�شرف

العدد للآخرة(.)12
ويرى ابن الأزرق �أن الكتابة ذات فوائد ،منها� :إنها حتفظ على الإن�سان
حاجته ،وحقيقتها على الن�سيان ،ومبلغة خمائر النفو�س �إىل البعيد
الغائب(.)13
و�أن��اط ابن جماعة مهمة الت�أليف والت�صنيف بالعلماء و�أع��د ذلك من
الآداب املهمة الالزمة لهم؛ لأنهم الأق��در والأج��در للقيام مبهمة اال�شتغال
بالت�صنيف واجلمع والت�أليف ،ولكن ب�شروط ،منها:
�أـ �أن ي�صنف يف امل��ذاه��ب ،لتو�ضيح اخل�لاف فيما بينها مع توخي الدقة
والإن�صاف عندما يناق�ش وجهات النظر املختلفة يف ق�ضية ما.
ب ـ �أن يتحلى بف�ضيلة الإملام والكمال �أي كمال الأهلية والعلم والتخ�ص�ص.
ت ـ �أن يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم التي ي�ؤلف فيها.
ث ـ الرجوع �إىل امل�صادر واملراجع التي �سبق و�إن عاجلت املو�ضوع الذي
يكتب فيه ومطالعتها ،والتفتي�ش والتنقيب فيها عن املو�ضوعات التي يكتب
فيها(.)14
ويرى �أن هناك �آداب ًا و�أخالقيات ال بد مراعاتها عند التعامل مع الكتاب،
وقد �أفرد باب ًا لهذه الآداب(.)15
وي�ؤكد ال�سمعاين على العامل �أن يكون خطه ح�سن ًا جمي ًال عند الكتابة
(.)16
وي��رى اب��ن خلدون �أن الكتابة وال��وراق��ة هي من �أ���ش��رف املهن ،فيقول:
(الكتابة وما تبعها من الوراقة فهي حافظة على الإن�سان خا�صته ومقيدة لها
عن الن�سيان ،ومبلغة �ضمائر النف�س �إىل البعيد الغائب ،وخملدة نتائج الأفكار،
والعلوم يف ال�صحف ورافعة رتبة املوجود للمعايل) ( .)17وقد و�ضع �سبعة
�شروط مهمة لكي يكون الت�أليف نافع ًا ومفيد ًا ،مع ذكر فوائد الكتابة(.)18
وعدَّ العاملي الكتابة والت�صنيف يف ع�صره فر�ض عني على امل�ؤهلني علمي ًا،
وذكر من فوائد الكتاب هو و�سيلة من و�سائل احلفظ ،ومن ف�ضائل الت�أليف �إن
ثوابها اجلنة ،و�أفرد باب ًا يف �أدب الكتابة والكتب(.)19
و�أك��د العلموي على و�ضوح اخل��ط و�إخ���راج الكتاب ب�صورة جيدة مبين ًا
�أثر ذلك يف نفو�س القراء واملتعلمني ،وقد خ�ص�ص ف�ص ًال يف �آداب الت�صنيف
و�شروطه وف�ضائله(.)20
وقد ذكرت بع�ض الآداب عند االنتهاء من الت�أليف والت�صنيف وجرت العادة
بعقد جمل�س� ،أو عمل وليمة عند ختم كتاب معترب ي�ؤ ِّلفونه �أو يحفظونه.
�إنَّ الفكر الرتبوي عند العرب وامل�سلمني جعل الت�أليف والت�صنيف مبقام روح
الأمة وقلبها الناب�ض ،وح�ضارتها املت�صلة ،وذاكرتها احلية وال�شاهد على عمق
هذه احل�ضارة و�شمولها ،ودليلهم الكتاب الذي حفظ لهم فكرهم و�إبداعهم
و�إجنازاتهم الفكرية والعلمية ،وبالعلم والكتابة �شيدوا ح�ضارة �سطعت
�أنوارها على الغرب وال�شرق ،و�أ�صبحوا بف�ضل العلم �سادة الدنيا وقادتها.
و�إذا �أردنا �أن نن�شط الذاكرة مبا مت �إجنازه يف جمال الت�أليف والت�صنيف،
نطلع على �أهم الكتب التي حفظت لنا �أ�سماء العلماء وم�ؤلفاتهم ،منها :معجم
امل�ؤلفني لياقوت احلموي ،وك�شف الظنون حلاجي خليفة ،والإعالم ُ
للز ّركلي
وغريهم.
وعندما و�ضع العلماء العرب وامل�سلمني القلم و�أهملوا الكتاب ،تخلفوا عن
ركب احل�ضارة الإن�سانية تخلف ًا مل ي�شده العرب وامل�سلمني منذ نه�ضتهم الأوىل؛
واليوم يتطلعون �إىل الغرب ومفكريه ليت�صدقوا عليهم بفتات العلوم التي
تفرقهم �أكرث مما توحدهم ،ومت�سخ تاريخهم بد ًال من �أن تن�صفهم.
ويبقى الت�أليف حافظ ًا لرتاث الأمة ومنجزاتها الثقافية واحل�ضارية عرب
الع�صور وهو ف�ضيلة يفوز بدركها ذوو الهمم العالية واملقدرة الفائقة والف�ضل
الكبري واخلربة الر�صينة والعطاء الرث.
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جلد ال�ضّ حيّة
•ح�سن خميرب قن�ص
نعي�ش يف عامل ظامل ُي َج ِّرم الربيء ويُبرَ ّ ئ املُجرم ،يف عامل كَثرُ َ
فيه الذين يحملون هو ّية �إن�سان وهم يف احلقيقة يف ق ّمة درجات
الوح�ش ّية ،ونحن هنا ال نتجنّى على �أحد فلو قارنّا �سلوك بع�ض
ه ��ؤالء ب�سلوك الوحو�ش املفرت�سة لر�أينا �أنّ الوح�ش يفرت�س
لكي يحفظ بقاءه على قيد احلياة فهو عندما ي�أكل وي�شبع ال
يلتفت �إىل ما حوله من فرائ�س ،بينما ه�ؤالء يفرت�سون من �أجل
اال�ستزادة من االفرتا�س ،هم ي�سلبون رغيف الفقراء ال لي�أكلوه
بل ل ُيخزّ نوه ،هم يقتلون ال�شّ عوب بزعم �أنّهم يريدون �أن ُيخلّ�صوها
ال�سامية ،هم احتلّوا �أر�ض
من تخلُّفها� ،أن يرغموها على الأخذ بقيمهم ّ
ال�شّ عوب ّ
ال�ضعيفة ونهبوا خرياتها و�س ّموا ما قاموا به ا�ستعمار ًا �أي �أنّهم
يعملون على �إعمار تلك الأر�ض التي ال يُح�سنُ �أهلها �إعمارها ،هم �شكّلوا
وال�سلم
ع�صبة �أُمم وو�ضعوا لها �أهداف ًا نبيلة من مثل حماية الأم��ن ّ
الدّ ول َّيينْ وحفظ حقوق ال�شّ عوب وجعلوا من �أنف�سهم ُمنتدبني من قِ َبل
تلك ا ِل�شّ عوب ليكونوا �أو�صياء عليها ُيديرون �أمالكها حتّى �إذا بلغتْ
ُر�شدها �سلّموها بلدانها مزدهر ًة على �أف�ضل حال ،هو الكذب واخلداع
واالحتيال .وعندما نُ�سقط ه��ذا الأم��ر على واق��ع فل�سطني جند �أنّ
بريطانيا العظمى (وكانت ُعظمى ب�سبب احتاللها بالق ّوة الع�سكر ّية
ملعظم ال ُبلدان يف قارة �آ�سيا وقارة �أوقيانو�سيا وال تزال �أو�سرتاليا تابعة
للتّاج الربيطاين� ،إ�ضافة �إىل بلدان كثرية يف القارة الأمريكية التي
َقتل �أ�شرا ُر �أوروبا �سكّانها من الهنود احلمر وحلّوا حملّهم ) بريطانيا
العظمى هذه املنت�صرة يف احلرب العاملية الأوىل قطعت وعد ًا لليهود
ح�صتها
ب�إقامة وطن قومي لهم على �أر�ض فل�سطني وجعلت فل�سطني من ّ
ال�سلطنة العثمان ّية لتهيئة
الرجل املري�ض الذي هو ّ
�أثناء توزيع َت ِر َكة ّ
الظروف لتنفيذ ذلك الوعد لي�س من �أجل عيون اليهود بل لت�سخري
اليهود يف ق��اع��دة ع�سكرية على �أر����ض فل�سطني ي�ساهم يف دعمها
وتقويتها كل الطّ امعني يف ثروات العرب ل ُتهدّ د �أمن وا�ستقرار املنطقة
العربية وتركها بقر ًة حلوب ًا كما قال ترامب ،ويف اعتقادي �سيكون
اليهود ال ُب َ�سطاء �أكرب اخلا�سرين لأنّ كلَّ ما يقوم به الكيان الذي �أ�سموه
�سجل
«�إ�سرائيل» لي�أخذ ُبعد ًا دين ّي ًا من جمازر وجرائم بحقّ الإن�سانية ُي ّ
خا�ص ًة �أنّ املخادعني �أ�صحاب ال�شّ ركات العمالقة الذين
على اليهودّ ،
يرتكبون اجلرائم بحقّ الب�شر ّية مل يكتفوا با�سم «�إ�سرائيل» الذي هو
عبد اهلل يعقوب بل �أعلنوا �أخري ًا ومن باب حتميل اليهود يف �أوطانهم
على م�ساحة الكرة الأر�ضية م�س�ؤولية كلّ ما يجري على �أر�ض فل�سطني
وما حولها �أنّ الدّ ولة على �أر�ض فل�سطني �ستكون يهودية ،ما دفعني �إىل
هذا االعتقاد هو �أنّه كما �سخّ ر �أ�صحاب امل�شروع اال�ستعماري احلديث
بع�ض اليهود با�سم الدين خلدمة م�شروعهم اال�ستعماري �سخّ روا بع�ض
امل�سلمني با�سم الدّ ين لدعم م�شروعهم �أي�ض ًا ،فاليهودي وامل�سلم اللذان
ُ�سخِّ را هما املُجرمان بينما املجرم احلقيقي وراء �ستار وعندما يظهر
يظهر �شفوق ًا حري�ص ًا على �أم��ن و�سالم ورخ��اء الب�شر ّية ،ونحن هنا
برئ اليهودي ال��ذي ترك وطنه وج��اء �إىل فل�سطني ليقتل �أهلها
ال نُ� ّ
وي�ستوطن �أر�ضهم وال امل�سلم الذي عمل على زعزعة ا�ستقرار جمتمعه
و�إ�ضعافه منذ عام �ألف وت�سعمائة وثمانية وع�شرين وحتى الآن لأنّهما
مل يفعال ذلك �إ ّال طمع ًا يف حتقيق مكا�سب �شخ�ص ّية من دون االهتمام مبا
�س ُيلحقانه من �أذى ب�أبناء جلدتهم.
ما دفعني للكتابة يف ه��ذا املو�ضوع هو �سماعي من بع�ض الذين
ُيفرت�ض �أنّهم مثقّفون كالم ًا من مثل  :باع الفل�سطين ّيون �أر�ضهم ،لو
قبل الفل�سطين ّيون بقرار التّق�سيم عام �سبعة و�أربعني وت�سعمائة و�ألف
لربحوا ووفّروا على �أنف�سهم الكثري ،لو �سمع الفل�سطين ّيون من امللك عبد
والرئي�س بو رقيبة ملا خ�سروا كلّ هذا الدّ م وهذا الوقت....
اهلل ّ
فالذين قالوا  :ب��اع الفل�سطينيون �أر�ضهم ال يعلمون �أنّ املحتل
ال�صهيونية من
الربيطاين لفل�سطني عمل ما بو�سعه لتمكني الع�صابات ّ
اغت�صاب فل�سطني ،وال علم لهم على الأقل �أنّ بطرك القد�س اليوناين
�أرينو�س على �سبيل املثال هو مَنْ باع عقارات الكني�سة الأرثوذك�سية
ال�صهيونية
الفل�سطينية يف باب اخلليل يف القد�س جلمع ّيات اال�ستيطان ّ
ولي�س �أبناء فل�سطني الأرثوذك�س ّيون مَنْ فعل ذلك .ومن قال  :لو قبل
الفل�سطين ّيون التّق�سيم لربحوا ،هو ال يعرف �أنّه لو قبل الفل�سطين ّيون
ال�صهيونية منذ
التّق�سيم وقتها لكانوا قد تنازلوا عن فل�سطني للع�صابات ّ
ذلك الوقت و�أعطوا تلك الع�صابات وثيقة تعرتف بحقّها يف فل�سطني
وعليها �شهادة ما ُي�س ّمى بالأمم املتّحدة  ،هل �س�أل مَنْ َخطَّ َا الفل�سطينيني
ال�صهيونية
يف رف�ضهم للتّق�سيم نف�سه �س�ؤا ًال ب�سيط ًا  :هل كانت الع�صابات ّ
و ُم َ�شغِّلوها �سيقفون عند ح���دود التّق�سيم؟ �أمل تقتل الع�صابات
ال�صهيونية املبعوث الأممي الكونت برنادوت يف القد�س عندما علمتْ �أنّه
ّ
�سيكتب يف تقريره للأمم املتّحدة �أنّها مل تلتزم بحدود قرار التّق�سيم؟،
لقد قبل يا�سر عرفات يف اتّفاق ّية �أو�سلوا عام �ألف وت�سعمائة وثالثة
وت�سعني بالتّق�سيم ،وقبل الأع��راب التّابعني املتبوعني مبادرة الأمري
امللك عبد اهلل عام �ألفني واثنني لإقامة دولتني على حدود عام �سبعة
و�ستّني وت�سعمائة و�أل��ف ،ماذا كانت النتيجة؟ .وللذين يقولون  :لو
�سمع العرب من امللك عبد اهلل �أو من بورقيبة لربحوا نقول� :أمل يكن
امللك عبد اهلل قائد ًا للجيو�ش العربية لإنقاذ فل�سطني وقائد جيو�شه
والرملة
كلوب با�شا الربيطاين؟ �ألمَ ُي�سلّم قائد جيو�ش عبد اهلل اللدّ ّ
ال�صهيونية دون قتال� ،أمل ت�أخذ الواليات املتّحدة عهد ّا
للع�صابات ّ
يي�سر ا�ستيالء الع�صابات
من امللك عبد العزيز على �أن يفعل كلّ ما ّ
ال�صهيونية على فل�سطني مقابل دعمها حلكم �أ�سرته للجزيرة العربية؟
ّ
�أمل تخرت بريطانيا الأُ َ�س َر التي َ�سلّمتْها ُحكم حمم ّياتها العربية قبل �أن
تنهي وجودها الع�سكري املبا�شر على تلك املحم ّيات؟ �أال يجب علينا �أن
نت�ساءل ملاذا فعلت ذلك ومقابل ماذا؟ ملاذا مل تعرت�ض حكومة الأردن
لل�صهاينة وهي الو�ص ّية على
على بيع �أوقاف الكني�سة الأرثوذك�سية ّ
املقدّ �سات يف القد�س؟ هذا بع�ض ما نعرفه وما خفي كان �أعظم.
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•جورج.ن.جبلي
ب��امل�����ص��ادف��ة يف ع���ام (1933م) �أي���ام
االن��ت��داب الفرن�سي ،عندما ك��ان امل�لازم
“�أيتني كابان” ال�����ض��اب��ط الفرن�سي يف
البوكمال وامليادين يف �سورية  ،يقوم بجولة
تفتي�شية يف �ضواحي البوكمال التي تقع
على �ضفة ال��ف��رات ،وب�شكل ملفت للنظر
وج��د جماعة م��ن ال��ب��دو منهمكني بنزع
بع�ض الأح��ج��ار لتغطية ق�بر متوفاهم
على �سطح تل احلريري ،وكانت ن�صيحته لهم
ب�أن يفت�شوا عن حجارة يف مكان قريب �أ�سهل،
وبعد ب�ضعة �أيام قدم �إىل مكتب ال�ضابط �أحد
املواطنني ي�س�أله عما يجب عمله بالرجل الذي
وج��دوه �أثناء البحث عن حجارة لدفن ميت
جديد وك��ان الرجل ال��ذي وج��دوه لي�س جثة
�إمنا هو متثال ميثل �شخ�ص ًا من دون ر�أ�س ،عاري
اجلذع،م�ضموم اليدين ف��وق ال�صدر ،و�أ�سفل
ج�سمه على �شكل حرا�شف .
كانت “ماري” ت�ضج باحلياة ،وهي يف القرن
التا�سع والع�شرين قبل امليالد ،بيوتها ت�شبه
البيوت الدم�شقية  ،فيها جمعيات ونقابات،
وغرفة جتارية كانت ت�سمى “كاروم” ،وجمعيا
خا�صة للفقراء وامل�ساكني ك��ان يطلق عليها
“املو�شيكينيوم” وم�ستودعات للثلج .كانت
مدينة م��اري تعي�ش وك�أنها يف القرن التا�سع
ع�شر �أو بدايات القرن الع�شرين  .كما �أ�شار
امل�ؤرخ “ جان بوتريو” • �إىل �أنه كانت يف ماري
ور�شات ت�صنّع �ستمئة ليرت من العطور �شهري ًا،
بع�شرة �أن��واع ،و�ستة وع�شرين نوع ًا من احللي
واملجوهرات ،و�إح��دى وثالثون نوع ًا من �أواين
ال�شرب  ،وواح��د ًا وع�شرين نوع ًا من الألب�سة
الداخلية �أي�ض ًا  ،كما ا�ستخدموا ال�ستائر والب
طانيات.
هذه هي مدينة ماري ال�سورية التي تقع على
تل احلريري يف ال�ضفة اليمنى من نهر الفرات ،يف
نقطة تقاطع طرق التجارة بني العراق و�سورية،
و�شمال الفرات وجنوبه ببعد ال يتجاوز ( 2كم
) عن النهرـ لقد مت بنا�ؤها على �شكل دائ��رة
قطرها ( 1900م) ُ ،مدَّ ت نحوها قناة مائية من
الفرات لت�أمني املياه وت�سهيل و�صول ال�سفن ـ كما
كانت حماطة ب�سور من جهاتها كافة ما عدا
واجهة النهر حيث املرف�أ ،وكان قد اجته تو�سعها
العمراين من املركز باجتاه ال�سور.
كل ذلك كان يف املدينة عام ( 2900ق.م)
وف��ق خمطط ع��م��راين متطور ودقيق• فيه
من�ش�آت مائية وم�لاح��ي��ة ك��م��راف��ق للمدينة
اجل��دي��دة وكما ك��ان التخطيط مت التنفيذ،
ويعتقد الباحثون �أن �إن�شاء مدينة م��اري مت
عن طريق �سلطة �سيا�سية �أو اجتماعية كان
لها موقع مهم على نهر الفرات  ،وك��ان الهدف
من بناء هذه املدينة اجلديدة مراقبة الطريق
التجاري ال��ذي يتبع م�سلك ال��ف��رات ،كما �أن
الو�ضع اجلغرايف املتغري للمنطقة كان حافز ًا
لن�شوء الكثري من املدن اجلديدة ،فكانت ماري
���ض��رورة للتوا�صل ب�ين ط��ريف ال��ف��رات وب�لاد
الرافدين حيث �أنها تتو�سط امل�سافة بينهما.
�صدى االكت�شاف
�أثاراالكت�شاف العفوي �صدى وا�سع ًا ،ومت
بدء العمل يف �أواخ��ر العام (1933م)  ،ونقل
التمثال امل�شوه للحفظ يف متحف حلب ـ وتتالت
االكت�شافات ،فبعد ثالثة �أي��ام مت الك�شف عن
بالطة منحوتة نحت ًا ب�سيط ًا لرجل يحمل يف
يده القربان ،وهو الكب�ش التقليدي.
ويف بداية العام التايل مت التنقيب
وال��ك�����ش��ف ع��ن مت��اث��ي��ل ���س��وم��ري��ة حت��م��ل ا�سم
�صاحبها ومن �ضمنها متثال م��اري وملك ماري
يقدمون النذور �إىل الربة ع�شتار.
ومت بذلك اكت�شاف معبد ع�شتار ،و�أ�صبح
ب��الإم��ك��ان حت��دي��د م��وق��ع مدينة م���اري يف تل
احلريري .وكان هذا الك�شف نقطة االنطالق
يف عمليات تنقيب طويلة مل تكتمل حتى اليوم،
على الرغم من �أنها قد �سجلت يف عام (1975م)
مو�سمها الع�شرين ،وكانت هذه املكت�شفات كنوز ًا
مده�شة .

ق�صة معمارية من بالد ال�شام

ماري ـ ( درة العمارة ال�شرقية )
مدينة ماري �أول املدن يف العامل التي مت �إن�شا�ؤها وفق خمطط م�سبق.

من�ش�آت ماري
لقد جن��ح املنقبون يف اكت�شاف جممعات
عمرانية مثل ق�صر الأل��ف الثاين ال��ذي تبلغ
م�ساحته هكتارين ون�صف الهكتار قطعة واحدة،
ويحتوي على �أك�ثر من خمطط معبد ع�شتار
( )300غ��رف��ة وب��اح��ة ،واكت�شاف �أق��دا���س
ع��دي��دة (ع�����ش��ت��ار ،و���ش��م�����ش ،ون��ي��ن��ه��ور ���س��اغ،
وع�شتارات ،وزازا ،وداغ��ان ،وزف��رة) ،و�أحياء
�سكنية ع��دّ ة  ،وما ينوف عن ( )650مدفن ًا ،
واكت�شاف �شواهد من فن النحت ال مثيل لها ،
متتزج فيها التماثيل باحلجم الطبيعي بع�شرات
من التماثيل ال�صغرية ،وهي نذور َّ
مت �إيداعها يف
املعابد ،ور�سوم جدارية  ،ومكتبة ت�ضم ما يقارب
من خم�سة وع�شرين �ألف لوحة م�سمارية ،مما
�أت��اح �إع��ادة كتابة تاريخ ال�شرق الأو���س��ط يف
الألف الثانية قبل امليالد.
كما اكت�شفت �إىل ال�شرق من معبد ع�شتار ويف
مناطق �أخرى من التل بعيدة عن الأوابد الكربى
ثالث جمموعات من املن�ش�آت – م�ساكن ،ومعابد
وق�صور ،فاحلي ال�سكني املكت�شف �إىل ال�شرق من
معبد ع�شتار مل يكن يتجاوز حد ًا معقو ًال ،كانت
البيوت ب�شكل م�ستطيل �أو �شبه منحرف ،تتجمع
مع بع�ضها يف كتل ال تدع بينها م�ساحات فارغة
ت��ؤل��ف ن��وع� ًا م��ن م�ساحات حماطة ببوابات،
وال�شوارع م�ستقيمة �إىل حد يثري الإعجاب ،كما
هي احلال يف احلي الواقع �إىل ال�شرق من معبد
ع�شتار� ،أو يف حي معبدي ع�شتارا ونيني – زازا،
و�إن هذا التنظيم املدين املحكم ،يعطينا فكرة
عن مدى تقدم احل�ضارة وقوة ال�سلطة • “ .
“ كان ق�صرماري واحد ُا من �أكرب االكت�شافات
التي �أحتفنا بها تل احلريري  ،وقد كتب عنه
الأب “ فن�سان” يقول � “ :أن��ه درة العمارة
ال�شرقية القدمية “ و�أنه قد كان يعترب �إحدى
عجائب العامل يف ذلك الوقت• ”.
تبلغ م�ساحته هكتارين ون�صف الهكتار ،
قطعة واح���دة �أك�ب�ر ط��ول فيها ( 200م) ،
وعر�ضها (120م) ،وي�صعب تقدير امل�ساحة
ب�شكل دقيق لأن �شكله لي�س م�ستطي ًال متام ًا ،
وي�ضم نحو ()300غرفة وباحة � ،إذ كان ي�ؤلف
مدينة داخ��ل املدينة ،حم��اط ب�سور مده�ش ،
ومل يكن يوجد يف ال�سور زي��ادة يف التح�صني،
�سوى باب واحد يف ال�شمال يرتفع على جانبيه
برجان  ،ويتقدمه درج مبلط باحلجر  ،وهذا ما
يعترب ترف ًا يف بلد كان ا�ستخدام هذه املادة فيه
يتميز بالدقة املتناهية  .بعد اجتياز جمموعة
م��ن ال��ب��اح��ات ال�����ص��غ�يرة وامل���م���رات املتعرجة
لغايات دفاعية  ،ي�صل امل��رء فج�أة �إىل باحة
�سماوية كبرية ب�أبعاد (  33 × 49م ) وهي
مركز احلياة الر�سمية والإداري��ة يف اململكة ،
كانت هذه الباحة الوا�سعة مبلطة ب�آجر مربع
جميل ما عدا منطقة �صغرية يف الو�سط  ،وقد
كان با�ستطاعة الزائرين  ،واملوظفني  ،و�سكان
الق�صر � ،أن يتجولوا يف �أرجائها باملئات ويتظللوا
ب�شجر النخيل الذي �سميت الباحة با�سمه “
باحة النخيل“ .
تقع قاعة جل�سات امللك  ،على �أح��د �أ�ضالع
الباحة  ،وي�صعد �إليها ب��درج ن�صف دائ��ري ،
مبني ب�أكمله ب�آجر من الطراز املقو�س امل�سمى
“ �آجر البئر “ ويت�ألف من ثالث درجات ت�شكل
يف �أعالها عتبة مدخل  ،ويعتمد ال��درج على
باب عري�ض ينفتح على القاعة  ،وي�ستند على
احلائط اجلنوبي فيها من�صة منخف�ضة ترتفع
درجة واحدة  ،وتدل على مو�ضع العر�ش  .وعلى
الرغم من الزخارف اجلدارية ف�إن هذه القاعة
ال تدل على �أنها مكان للعبادة  ،يتم الو�صول من
الباحة الكربى (باحة النخيل) رقم ()131

�إىل خمتلف �أق�سام الق�صر ،وهي نوع من غرف
متجاورة متمايزة بو�ساطة دهاليز يف ق�صر
زميريل ـ ليم ـ جزء من الباحة ذات النخيل ـ
خمتلفة الطول غ�ير �أنها متعرجة دوم � ًا،
وق��د ك��ان��ت جت��ري االح��ت��ف��االت الدينية يف
الباحة (� ، ) 106أبعادها (  26 × 29م )
والتي هي من �أفخم باحات الق�صر � ،أر�ضيتها
مفرو�شة بعد�سة مل�ساء  ،وجدرانها مطلية
باجل�ص وعليها تكوينات ت�صويرية كبرية ،
ومن خالل الباب ت�شاهد القاعة املجاورة رقم
(  ، ) 64وفيها من�صة جمهزة بدرج م��زدوج ،
و�سطحها ال��ع��ل��وي م��ن حجر ي�شبه امل��رم��ر ،
وت�ستند على رافعة مذبح ذات �أربعة حقول قد
دمرها احلريق .
�أ َّما القاعة رقم (  ) 65ذات الأبعاد الكبرية
غري املتجان�سة (  11,70 × 6,35م ) فيوجد
على �ضلعها ال�صغري الغربي بالطة من اجل�ص
هي مو�ضع العر�ش دون �شك وعلى �ضلعها ال�شرقي
توجد �سدة ( 2,25 × 5,40م ) ترتفع �إىل (
 1,68م )  ،ي�ؤدي �إليها درج رائع م�ؤلف من �إحدى
ع�شرة درج��ة كلها من الآج��ر املطلي بالبيتوم
 ،ويف �أ�سفل ال�سدة يرقد متثال على ظهره هو
متثال حاكم ماري وباين معبد داغان .
اجلناح اخلا�ص
�إنَّ اختيار الزاوية ال�شمالية الغربية من
الق�صر لتكون مقر ًا للجناح اخلا�ص قد �أملته
الرغبة يف �إبعاد �سكن امللك و�أ�سرته عن ال�صخب
وحركة الغدو والرواح كما �أن هنالك �سبب ًا �أمني ًا
لذلك  ،وما يدل على ذلك �سماكة ال�سور غري
العادية (  13,10م ) و�إذا كان ارتفاع الغرف
امللت�صقة بال�سور يف اجلانب الغربي معدوم ًا
تقريب ًا فذلك يعود �إىل معاول املخربني القدماء
وعوامل احلت يف هذا اجلزء من التل .
احلل املعماري املده�ش
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معبد نينهور�ساغ يف الق�صر
ل��ق��د مت��ت ت��و���س��ع��ة م��ع��ب��د “ ن��ي��ن��ه��ور �ساغ
“و�أ�ضيفت �إليه بوابة بعمودين  ،مما يقربه
من ط��راز العمارة الآرام���ي امل�سمى “ حيالين
“ وثمة عمودان �آخ��ران مل يتبق منهما �سوى
خمطط معبد نينهور �ساغ يف الق�صر.
ال��ق��اع��دت�ين احل��ج��ري��ت�ين امل�����س��ت��دي��رت�ين
واملغرو�ستني يف ب�لاط م�صنوع م��ن القرميد
امل�سطح اجلميل ب��أب��ع��اد( �,23 × 32,5سم)
ويجاور املعبد مبنى �صغري  ،على كل جانب من
مدخله وديعتان  ،ونظراً للقرب من معبد الأ�سود
فقد كان هنالك دهليز يجب املرور فيه للو�صول
�إىل املعبد اجلديد .
ك��ان معبد “ داغ��ان “ نحو ( 2100ق.م )
م�ستند ًا يف الواجهة اجلنوبية – ال�شرقية منه
�إىل زيقورة م�ستطيلة ال�شكل (  25 × 42م )
مبنية ب�أكملها من اللنب وتغطي اجلزء الأكرب من
معبد داغان املتميز متام ًا عن معبد الأ�سود املبني
يف عهد �أور الثالثة  ،ومل يكن من ال�سهل حتديد
ت��اري��خ ال��زي��ق��ورة وق��د ت��أك��د ب����أنَّ ه��ذا البناء
ال�ضخم يرجع �إىل بع�ض امللوك املفو�ضني مثل
�أورامنو”� ،أو “ �شولغي “ الذين ارتبطت �أ�سما�ؤهم
باعمال زيقورات �أور – �أريدو – �أوروك – نيبور ،
و�إن �ساللة عهد ما قبل �سرجون يف ماري مل تكن
غريبة عن هذه اخلطة يف التباهي املعماري،
و�إذا ما عدنا �إىل طبقات احل�صى املفرو�شة
على ال�ساحة التي متثل وحدها �أعماال �ضخمة
تتطلب البحث عن املواد وجلبها �إىل ماري فال
ي�سعنا �إال الإع��ج��اب باملنفذين من معماريني
و�صناع و�أي�ض ًا بالقوة ال�سيا�سية التي ا�شادت
بالقرب من هذا الربج ق�صر ًا عظمت �شهرته يف
كل ر�سم يبني الطريق �إىل زيقورة معبد داغان
�أ�صقاع العامل القدمي
طرق البناء والإك�ساء يف ماري

ومن املده�ش �أنَّ املعماريني القدماء �إ�ستطاعوا
�أن ي��ح��ل��وا ب�شكل �سليم م�شكلة ذات �شقني
متناق�ضني �أال وهي �إمكانية ت�سهيل التنقالت
من دون �إحلاق ال�ضرر بتدابري الأمن يف الق�صر،
ف�إن تعدد املمرات يجعل املراقبة معقدة و�صعبة
 ،وكما هو جلي � ،إذ ي�ستطيع امللك يف الواقع
�أن ي�صل �إىل �أي مكان م��ن الأجنحة الهامة
عن طريق �أب��واب خمتلفة  ،ففي ال�شرق باب
يقود باجتاه املدخل الكبري والوحيد  ،وقاعة
اجلل�سات ( ) 132يف �آن م��ع� ًا  ،ويف اجلنوب
ال�شرقي باب يقود باجتاه الباحة ( ، ) 106
وقاعة العر�ش (  ) 65ويف اجلنوب باب يقود
نحو املدار�س واجلناح الإداري  ،وي�ؤدي بو�ساطة
متاهة من الغرف والدهاليز حتى مو�ضع العر�ش
الذي ميكنه الو�صول واجللو�س عليه من دون �أن
يراه �أي غريب .
مدار�س الق�صر
بني اجلناح امللكي واجلناح الر�سمي وجدت
مدر�ستان يف قاعتني (  ) 25 – 24تتميزان
بتجهيزات للدرا�سة  ،م�صاطب �صغرية مرتبة
كمقاعد �صف مدر�سة  ،ومن امل�ؤكد �أن التعليم
قد كان يجري وفق قواعد تختلف عما لدينا
اليوم  ،وال غرابة يف �أن يخ�ص�ص امللوك يف
الق�صر مكان ًا لأولئك الذين �سيتولون مهمة
القراءة والكتابة .
هنالك قاعتان للدرا�سة �أوالهما ذات الرقم
( ) 24ت�ضم خم�سة و�أربعني مقعد ًا  ،خمتلفة
يف �أطوالها  ،وت�ضم القاعة رقم (  ) 25ثالثة
وع�شرين مقعد ًا  ،والقاعتان مبلطتان بالآجر
اجلميل وجدرانهما مطليتان بالطالء التقليدي
( الطني والتنب )  .كما وجد يف الق�صر بئر ماء
قطره
(  2,80م ) مك�سو بالآجر واحلجر  ،مبني
على حافة ال�سور ال�شمايل  ،وق��د ك��ان �سكان
الهوام�ش
الق�صر يح�صلون دائم ًا على املاء من نهر الفرات
•الربوف�سور جان بوتريو خمت�ص باحل�ضارة
القريب جد ًا .
الآ�شورية واالكادية  ،ثم ب�شكل اخ�ص االديان
ي�شمخ الق�صر خلف �سور منيع يت�ألف من ال�سامية القدمية ،او ادي��ان ال�شرق االو�سط
جتاور كتل معمارية فيها ترابط بني الباحات القدمي ،وهي االديان التي �سبقت الدين اليهودي
وانبثاق فكرة الإله الواحد املتعايل الول مرة.
والغرف التي مت بنا�ؤها تباع ًا عرب ال�سنني .

و�إنَّ ما ي�ستحق االهتمام خالل موا�سم عدة
م��ن االكت�شافات ،ه��و ه��ذه املعابد والق�صور،
�إذ تت�صف ع��م��ارت��ه��ا مب��ي��زة م�����ش�ترك��ة ،فهي
مبنية ب�أكملها من اللنب وه��ذا ما ن�شاهده يف
ك��ل ب�ل�اد ���س��وم��ر ك��م��ا يف دي���اال يف ه���ذا العهد
من النمط امل�سمى (م�سطح حم��دب)� ،أي �إن
�أح��د الوجهني م�سطح ،و�أ َّم���ا الأ���س��ا���س��ات فهي
على النقي�ض م��ن احل��ج��ر يف ب��ي��وت م��اري
الأح��ي��ان ،وه��ي ب�لاط��ات م��ن احلجر الكل�سي
منحوتة ب�شكل ب�سيط  ،وم�ستخرجة من
ال�شواطئ ال�صخرية القريبة من املدينة ،و�أما
الآجر امل�شوي فقد خ�ص�ص لل�سطوح املربعة �أو
من�ش�آت املاء كاخلزانات والأحوا�ض وال يوجد
به �أية قطعة م�سطحة حمدبة ،كما هي احلال
يف من�ش�آت القوارب الكبرية� ،أو الأحوا�ض ،وقد
كانوا يغطون اجلدران ب�سائل من الطني املمزوج
بالتنب وهو طالء ميكن متلي�سه ،كما ميكن �أن
تل�صق عليه تزيينات هند�سية حم�ضة على �شكل
نواتئ وغوائر كما هو مالحظ يف معبد ع�شتارات
ومعبد نيني-زازا ،والق�صر ،بحيث ي�ؤدي ترا�صف
النتوءات على اجلدران اخلارجية �إىل احلد من
الرتابة يف الواجهات عن طريق تالعب النور
والظل الذي يعطي نتيجة باهرة يف هذه البالد،
حيث ال�شم�س احلادة.
يف اكت�شاف ماري حقيقة فاقت اخليال ،لقد
دامت مملكة ماري من عام ( 1700 – 2900
ق.م) وك��ان مل��وت ملك �آ���ش��ور “�شم�شي” �أك�بر
الأثر يف ف�سح املجال للبابليني ب�ضم ماري �إليهم
ومن ثم الق�ضاء عليها بعد ()1140عام ًا من
احل�ضارة الروحية واملدنية لهذه املدينة التي
كان لها دور هام يف تطور احل�ضارة الإن�سانية يف
ال�شرق القدمي.
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�أطير �إليك

�سنابل ال�شوق

•عبـــد اجلـــواد ال�صالــح

•علو�ش ع�ساف
مدي �إيل �سنابل ال�شوق النبيل
يا حنطتي ال�سمراء ال ..لن �أ�ستقيل
ال زلت �أم�شي فوق رابية الهوى
�أحتل قلعته و�ألوي امل�ستحيل
مدي مواويل الدموع فدمعتي
حلن على �أطراف قافيتي ي�سيل
مدي جناح ال�شم�س فوق خيامنا
فالليل ما �أق�سا ُه من ليل ثقيل
هذي الع�صافري احلزينة حولنا
تغفو فتوقظها قناديل الرحيل
واملاء يبدو �شاحب ًا متجهم ًا
ما كان ماء فراتنا يوم ًا بخيل
كل املالمح �سافرت فوجوهها
جرداء خاوية ك�صحراء بلبل
ال ترك�ضي خلف الرياح عيونها
مملوءة باحلقد ال تعطي الدليل
�سريي على �ضوء احلنني وهديه
وعلى �شعاع ال�شوق �أو هم�س النخيل
عودي فكعبتنا مقام للهوى
مل يبقَ من �أنفا�سنا �إال القليل
ف�أنا و�أنت �سحابتان من ال�شذا
وحمامتان حتلقان مع الهديل

بين الظل والرماد
•حبيب الإبراهيم
�إىل �ضفاف امل�ستحيل...
الأنثى
املتكورة يف القاع
حتاول ارت�شاف
ما تبقى من حروف
تبحث بني الأحالم
عن حلم
ي�شبه لونك
�صوت �أنينك
هل تت�سكع �أحالمك
بني الأر�صفة احلبلى
بالأوجاع
وبني املارة
وهم يحثون اخلطا
�إىل براريك
الأبدية ؟؟
يف زخرفة املاء
يطربني �صوت البندول
�أحاول عد (التكات)
ي�سبقني رماد الوقت
�صوب الأ�شرعة
الهائمة
بني الظل
وبني الرماد ...؟!
•••

هي الطريق
ا�شتهاء لل�صمت الدفني
وبعرثة للوقت
ريح اخلريف احلزين
ال تو�صد الأبواب...
يف يدي كل املفاتيح
ملقاة حينا
بني �أ�صابعي
وبني �أ�سرار احلروف
يف كل حني...
على قارعة
من ظالل
ت�ستقلي كليل
عانق ال�صباح
بعرث املداد
بنار الده�شة
بحلم ما تك�سر يوما»
على بوابات ال�سنني....
هو املوج
ي�ضيع يف فيايف ال�سراب
يحاول من جديد
�أن يغري من �ضجيج
ال�سكون
ومي�ضي يف الف�ضاءات
كالعابرين

هنا غِ ّب قلبي
ري
همى الوجدُ �شوقَ الأث ِ
امل�سافر لي ً
ال
ِ
ناظر ْ
يك
على
َ
ف�إن غبتَ عنّي
ري وعدٍ
على غ ِ
يقيني خوفٌ
بجوف
و�ضج
ِ
َّ
َ
القلب ٌ
نزف ف�إن
ويف
ِ
ري � ْ
إليك
أط
�
جناح
ألف
ب� ِ
ُ
ٍ
خاب ظنّي
و� ْإن َ
و� ْإن َ
فا�ض دن
فكلُّ دروبي
وكلُّ امل�سافاتِ ُبعدٌ
ُّ
و�شم
يحط بقلبي َك ٍ
يراكمها ال�شوقُ
�صخر
ك َتلَّةِ
ٍ
ُ
�أ�صحو و�أتلو �صالتي
ري
حرو ًفا ِبلونِ ال�ضم ِ
�أقولُ :
اجلمر
أكاد ويف ذرو ِة
ِ
�إلهي � ُ
أ�سمع �صو ًتا �أليفًا
� ُ
يقولُ َ :
تعال حبيبي
ف� ُ
أهتف� :إن
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
�إذا َّ
حمام
ك�سرب
حط قلبي
ٍ
ِ
وهج نو ٍر
على ِ
يعر ُ�ش كونًا ولونًا
ّ
على مقلت ْ
َيك
وقلتَ :
تعال �إىل دفءِ نب�ضي
ُ
ْ
يديك
�أكُ ْن يف
روح ْك
ً
�سراجا ي�ساكنُ َ
جروح ْك
ي�ضيء
َ
ُ
ف� ُ
ياح
الر َ
أنه�ض بازًا يباري ّ
باح
ال�ص
ي�صو ُغ ّ َ
براءة َ وجدٍ
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
َف�شوقي يعربدُ يف البعدِ
مالمح روحي
يح�صي
َ
ً
مو�شَّ
فوقَ
بال�سوا ْد
حة
ا
م
غيو
عيني
يرى
ً
ّ
ْ
ولونِ احلدا ِد
وحزنِ البال ْد
تعالَ ،
تقولُ َ :
تعال حبيبي
أنه�ض ً
ف� ُ
برقا
ً
و�شرقا
جنو ًبا
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
�إذا ها َم قلبي
َ
�شوق
�سويعة ٍ
ْ
مقلتيك
�إىل
و�ضجتْ بقلبي براك ُ
ني وجدٍ
ّ
�صريح الن�شو ِر
ِ

•طه ح�سني الرحل
(�شاعر)

�شاعر
ٌ
يوما
جاءك
ِ
ً
لكي يت�سلّى..
ْ

جمعتِ الورود َ
وماء اخلدود ِ
َ
وت َ
ني الب�ساتني ِ
قلتِ :
حتلَّ !
وكانَ غ�شيم ًا
فلم ْ يتحلَّ !

و ْ
ي�سرتح
مل
ْ
رداء ِك فوقَ
�إ ْذ فر�شْ تِ
َ
الرمال ِ
ّ
و ْ
�ستعر
ي
مل َ
ْ
من نخيل ِِك
ْ
ظال..
رحلْتِ  ..ف�صا َر يتيم ًا
وتا َه طوي ً
ال

بيادرنا

ماء
ال�س َ
و�صا َر ُيناجي ّ
ني لنو ٍر
ويحني اجلب َ
جتلّى
�شاعر
ٌ
جاء ِك �صبح ًا
َ
املغيب امتطى
وع��ن��دَ
ِ
در َبه ُ
ثم ولىّ
ّ
و ْ
مل يتحلّى..
َ
مات قهر ًا
َو ُيتم ًا
و ُبخال

………
ال�شّ
ْ
عر
يكن
يفقهُ
مل ْ
َ
كال !!
• •

(عب�ست)

َع َب َ�ستْ
َف َت َو ّل ْيتْ

لت ِب َح ْي ُث..
َو َد َخ ُ
َو �إنَّ ..
َو �أنَّ ..
َو ُر َّب..

بهي احل�ضو ِر
ِّ
ي�سابقُ لونَ اخ�ضرا ِر الربي ِع
ُّ
ني
يحط �سال ًما على ملعةِ الع ِ
�أو روعةِ اللونِ
يف �أ�ص َغر ْي ْك
أهب
�
فال بدَّ �أنيّ
كريح ال�شمالِ
ُّ
ِ
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
عني
وح َ
ني توارينَ دم َع ِك َ
أ�صاب
رب الأث ِ
ري لِكي ال � َ
ع َ
ب�ضربةِ حزنٍ
ُ
فينه�ض قلبي
الرياح �إىل بيتِها
يعيدُ
َ
يعيدُ النجو َم �إىل �سمتِها
ال�سماء
وقد �أغ�ض َبتْهُ
ٍ
كن�سر ْ
ُ
َ
امل�ستحيل
العابر
ف�أعلنُ � :إنيّ �أنا
ُ
و�أدنو
ري � ْ
إليك
أط
�
جناح
ألف
ب� ِ
ُ
ٍ
ني ب�أن
�أال تعرف َ
ال�ض ُّر يو ًما
م�س ِك ّ
�إذا ّ
َ
َ
ني ال�ضلو ْع
ال�سيلِ ب َ
وفا�ض كما ّ
ّقي
وجهِ
وع�سك ََر ٌّ
ِ
هم ِب ْ
ال�صباح الن ِّ
ليعلنَ وجدً ا بلونِ الدمو ْع
�س� ُ
تزجمرٍ � :آت و�إن
ريحا
أنه�ض ً
ُ
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
حلّ
بعينيك �أرفو
و� ْإن
حزنٌ
ِ
َ
عاعا
أذوب َ�ش ً
نياط ف�ؤاديَ كي ال � َ
و�أ�سعى لأح�صي
دروب الرباري
َ
إليك
درب ي�ؤ ِّدي � ِ
�أرى كلَّ ٍ
مريرا
ً
ريا
ع�س ً
ألف حمالٍ
ويثقب عيني ب� ِ
ُ
أ�ستلُّ
ليوم كهذا
ا
ب
املخ
عزمي
ف�
ٍ
َّ
ريح الرباري
و�أعطي
جناح َّي َ
َ
َ
في�سبقُني ال�شوقُ
املالك و�إن
�شكل
ِ
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
يجيئ ُِك طيفي امتدا َد ال�سماءِ
كظلٍّ
وريف املح َّيا
ِ
كنت ح ًيا
ف� ْإن ُ
ف�إنيّ  -حبيبي – � ُ
أرفرف ع�شقًا،
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
�سرا و� ْإن �شئْتِ جهرا
دعيني لقل ِب ِك ًّ
قد�سا و� ْإن �شئْتِ نهرا
دعيني
ِ
لروح ِك ً
لعينيك نورا
دعيني
ِ
لمِ جدِ ِك ُ�س ْورا
لِوجدِ ِك َب ْحرا
لأنيّ  -و ر ّبي – � ُ
ْ
عليك
أخاف
ن�سرا
ف�إنيّ �أ�صو ُغ
ا�شتياقي ً
َ
ري � ْ
إليك
أط
�
جناح
ألف
ب� ِ
ُ
ٍ

ق�صائد

و َعلَّ ..
َو َل ْيتْ ..
َ
نافذتي
َع َب َ�ستْ
َو كتابي
َو َ�سريري
راج الزَّيت
َو �سِ ُ
َو اقْ
��ح���لُ
َ
�
ق
��
�
ال
د
����ت����ا
َ
ْ
َدواويني
َفتَّ�شْ ُت َقوا َّ
يف
على �أ َملٍ
�صي�ص
َو َب ٍ
يو�صلُني حلُ دو ِد ال َب ْيت

• حممود حمود
بدائر ِة اجلنى كنّا ندو ُر
و�صوتُ
ري
النورج ال�شادي �سم ُ
ِ
كر َجتْ على عجلٍ خطا ُه
�إذا َ
ري
نط
ّا
ن
ك
بنا
فرح
فمن
ُ
ٍ
و� ْإن جاءتْ لنا � ٌّأم بزادٍ
جاء الفطو ُر
نقولُ بفرحةٍ َ
و�إن ه ّبت ن�سيمات عبري
ري
أث
ل
ا
لنا
رقّ
ويف وجهٍ
ُ
القدير
(نحمدلُ ) بارئ ًا جاد
ُ
ري
ب� ٍ
أن�سام و راقَ امل�ستج ُ
در�س بذو ٌر
و� ْإن بانتْ �صدى ٍ
على وجهٍ لنا يبدو ال�سرو ُر
عام و�إنا
بيادرنا جنى ٍ
لها � ٌ
أر�ض لكي تنمو البذو ُر
جل�سم
هم الونى يوم ًا
ٍ
وما ّ
رزقٌ
ري
وف
ال�سنا
أر�ض
�
ويف
ِ
ُ
بعزم
�سر املنى �إال ٍ
وما ّ
إثر له حتنو ال�صخو ُر
على � ٍ
ورب الكون رزاقٌ
كرمي
ٌ
ّ
رب على عبدٍ يجو ُر
وما ٌّ
بق�سم
�إذا قن َع الفتى يوم ًا
ٍ
ري
ف� ّإن
اجلزء يف ٍّ
كم كث ُ
َ
بوهم
و�إن عا�ش الفتى عمر ًا
ٍ
�ضرير
ك� ْأن يف �سري ِه عمر ًا
ُ
حلم
يمُ نّي نف�سهُ يف ظلّ ٍ
رب فتو ُر
ورائد ُه �إىل ق ٍ
ولوال بذلُ جهدٍ ما ح�صدنا
َ
ري
فال ِب ٌّر هناك وال �شع ُ
�شم�س
ندتْ جبا ٌه �إثر
�إذا ّ
ٍ
غدير
فهذا
القطر يف خدٍّ
ُ
ُ
ٌ
أر�ض
القطر
وهذا
رائحة ل ٍ
ُ
ري
�صدى ٍ
غيث ب� ٍ
أنفا�س عب ُ
ريح وردٍ
كرائحةٍ خلدٍّ ُ
عطر بخو ُر
لغيدٍ نفحها ٌ
وفرحةِ ناهدٍ �إ ّبان ح�صدٍ
مبا �أخفتْ �إىل عهدٍ �صدو ُر
بر وعدٍ
جنايا ال �أداري ّ
ري
بعيدَ احل�صدِ يل
ٌ
عر�س كب ُ
وما � ّأ�س اجلنى ن ّوا ُر �سعدٍ
�سوى زندٍ تناغيهِ زهو ُر
طيب كدٍّ
حب املحنى َ
�سوى ّ
َ
جدير
هناك يف واحي
فلي�س
ُ

أ�ضاءتْ �ضحكتُها
ح َ
ني � َ
الباب
ُق ّدا َم
ِ
َ
تراخت � ْأع�ضائي
احل َّو َمريري
َو ْ
َو ..متنَّيت..
حكت ك َم ْجنونٍ ..
َو َ�ض ُ
ً
ثانية
َع َب َ�ست
ياويلي
لمَ ْ َل ْم ُت خيايل
هِ ندامي
�أو�صايل..
قيت
َو َب ُ

َو ما َولَّيت ..

(ق�صيدة)

هذي القَ�صيدةُ غ َّر َدتْ
من
رب!
ْ
ال�س ِ
ِ
خارج ّْ
َو نَهرتُها..
َو َطردتُها..
َ�ش ّردتُها..
انكف�أتْ َ ..و عا َدتْ
الد ْر ِب
خارج ّ
َ
حا َمتْ على َقلْبي
........
آمان) يا ر ّبي
(� ْ

قصة
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�أكبر من الدكتوراه

بابا نويل

• توفيقة خ�ضور

• د جرج�س حوراين

ً
حماطة ب�إطار
لن �أُعلّق �شهادتي على �صدر البيت
فاخر �أنيق ،كما يفعل الكثريون من �أهل بلدي ..فقد
طويتها ع�شرات املرات حتى باتت بحجم اللقمة،
و�ضعتها داخل فميّ ،
خ�ضبتُها بلعابي وابتلعتها ..فهي
ً
منزلة من لقمة بعدما نلتُ ما
ما عادت بنظري �أكرب
هو �أ�شرف منها و�أكرب..
ح�سان احلاج ابراهيم هذا هو ا�سمي ،و�أنا الآن يف
بريطانيا �أخطب و ّد التاميز ،وتر�شف نظراتي مظاهر احل�ضارة املنت�شرة يف كل
مكان هنا..
مل �آتِ �إىل لندن خاطب ًا �أو را�شف ًا ،مل تكن هذه غايتي ،فما دفعني لل�سفر
�إىل هذا البلد � اّإل الدرا�سة ،الدرا�سة وح�سب..وقد زودين الوالد العزيز مبا
يكفل يل حياة هانئة ..فل�ست م�ضطر ًا كغريي من �آالف الطالب �أن �أدر�س يف
حلبي كبري ،وال حاجة بي لأزيدكم علم ًا
النهار و�أعمل يف الليل ،فالوالد تاجر
ّ
ب�أحوايل بعد الذي عرفتم..
كنت �أظن �أين ما قطعت الأجواء قادم ًا من عامل �إىل �آخر � اّإل لأنال �شهادة
الدكتوراه ،ال بل اعتقدت واعتقد الأهل معي �أين �س�أخ�سر الكثري من روحي
يف عامل املادة ،ومن �إن�سانيتي يف عامل الأرق��ام ،ورمبا من هويتي مقابل هذه
ال�شهادة ،وبناء على خم��زون املخاوف التي ت��ز ّودت بها ،دخلت ه��ذا البلد
متوج�س ًا من كل �شيء ،فبعد خروجي من كل حما�ضرة كنت �أتفقد �شخ�صيتي،
مالحمي ..فلرمبا �سرقوا مني ما يرقى بهم و ُي�ش ّوهني ،وكثري ًا ما تفح�صت
ذاتي ،ذاكرتي ،عروبتي �إثر كل جولة هنا..
مر ًة وقفت على التاميز ،كدت �أقع يف غرامه ،غري �أين �سرعان ما �شجبتُ هذا
ال�شعور،ونظرت بازدراء �إليه هاتف ًا يف �أذن كربيائه:
(ا�سمع �أيها املتعايل� ..إن قطرة واحدة من دجلة �أو الفرات �أف�ضل �ألف
مما ميور يف �أعماقك من جمال وخري� ..أفهمت �أيها املتعجرف..؟ اغ�ض�ض
مرة ّ
ب�صرك ،ومللم رذاذك ،فلن تفلح يف �سرقة �إعجابي� ..إين حمتاط لك ولغريك،
ف�أنا مدجج بال�شوق ُم�سلّح باحلنني ،ولن �أ�سمح لنف�سي �أن �أرى فيك غري الدنان
املحرمة)..
غري �أين ا�ضطررت �آ�سف ًا لإعادة النظر يف كل ح�ساباتي ..كيف..؟ �س�أروي
لكم كيف:
مرت بريطانيا يف تلك الفرتة ب�أزمة اقت�صادية� ،أ ّدت �إىل نق�ص يف بع�ض
ُ
أت�صرف يف هذه
املواد اال�ستهالكية ومنها مادة ال�سكر،
ا�ستنفرت ذاكرتي ل ّ
الظروف على �ضوء ما ت�سعفني به من جتارب �سابقة ،امتطيت �سيارة �أجرة،
راحت جتوب بي ال�شوارع والأ�سواق ،و�أمام كل متجر يل وقفة� ،أ�شرتي ما ُي�سمح
لل�شخ�ص الواحد به (ربع كيلو غرام) من ال�سكر ،تتالت الوقفات وتكاثرت
الأرباع �أمام ده�شة ال�سائق ،ر�أيت عينيه تتفح�صان هذه الأرباع بف�ضول مل
�أعتد عليه بينهم ،لكن يبدو �أن لكل مرحلة �أخالقيتهاّ ..
�شك الرجل يف �أمري
على ما يبدو ،فا�ست�أذنني حلظات ل�شراء ح�صته من ال�سكر ،وهنا قفز على الفور
منطق التجار �إىل ذهني ،وحترك ل�سان والدي يف فمي:
( �أيكفيك هذا الربع يا �أخي..؟)
ــ ال ولكن البلد يف �أزمة ومن واجبنا �أن نعمل جميع ًا ال�ستيعابها.
يح�س الثعلب عند اقرتاب �ضحيته من الفخ املع�سول ،وقلت
�أح�س�ست كما
ّ
بن�شوة:
ــ ماذا تقول مبن ي�ؤ ّمن لك كل ما حتتاجه ،وبزيادة ب�سيطة يف ال�سعر..؟
بلع ال�سائق ريقه ،متلمل قلي ًال يف مكانه ،ثم قال بهدوء خميف:
ــ من �أين..؟ �أال ترى �أن الكمية املخ�ص�صة لكل فرد هي ربع كيلو فقط..؟
�ضحكت بزهو ،و�أنا �أقول:
ــ عندي  ..عندي �أنا ..انظر هنا� ،أال ترى الأكيا�س..؟
وم��ا ه��ي � اّإل حلظات حتى �أ�صبحت خ��ارج ال�سيارة ،ال �أدري كيف ،ويف
اال�سرتاحة بني اللكمة و�أختها ،كنت �أ�سمعه يقول:
ــ �أنت خائن تعي�ش يف بلد ،ت�أكل من خرياته ،وتتعلم فيه وال حتبه� !..أنت
خائن خائن..
وبعدما تعبت يداه ،واجتمع النا�س من حولنا ،ظننت �أين جنوت ،فال يعقل
�أن اجلميع لهم نف�س الر�أي فيما قمتُ به� ..سحبت �أكيا�س ال�سكر ،و�ضعتها على
الر�صيف �أمامهم ،وخاطبتهم:
ــ �أر�أيتم �إىل هذا ال�سائق املجنون..؟ �إنه ي�صفني باخلائن ،وكل ما ا�شرتيته
ال يتعدّ ى الكيلوين من ال�سكر..؟
جحظت �أعني اجلميع ،و�صرخوا معاً:
ــ كيلوين �أيها اخلائن..؟
قلت ومازالت الده�شة ت�سكنني:
ــ (كيف ت�شوفو �أبوي)..؟!
عيني كالو�شم املت�آكل..
أمام
�
تلوح
والدي
وتهاويت �أر�ض ًا و�صورة
ّ
ر�أيته يهرول مذعور ًا خارج م�سامات جلدي مبخازنه احلبلى ب�أزمات الوطن،
بجيوبه ،بخططه ،بلهاثه..
انكم�شت ،انكم�شت حتى مل �أعد �أكرب من خنف�ساء مذعورة ،وراحت كلمة (
خائن) تنب�ض يف ر�أ�سي ب�شدة ،تدق عظامه مبا ي�شبه املطارق ،ثم متدّ �أذرعها
ّ
لتق�شر عن جلدي �شهادة الدكتوراه..

ق���ب���ل ع���ي���د امل���ي�ل�اد
ب��ث�لاث��ة �أي�������ام ،وب��ع��د
االن���ت���ه���اء م���ن وج��ب��ة
الغداء ال�شهية ،وقف
ابني �أم��ام��ي كجندي،
وق��د بانت على وجهه
ع�لام��ات الأ���س��ى وب��دا
مثل حمارب بعد الهزمية من
ح�س ،ويف عينيه غيمة
غري حلم �أو ّ
داكنة تنذر مبطر قريب ،وغمغم
ب�صوت جم��روح وخم��ن��وق� :صحيح
�أن ال��ذي ي�ضع ه��داي��ا العيد حتت
خمدتي هو �أنت ،ولي�س بابا نويل؟
مل ينتظر �إجابة مني ،ا�ستدار
وهرب �إىل غرفته ،منتظرا قدومي
كي �أ�صاحله مثلما يحدث يف كل مرة
يعلن فيها غ�ضبه .ودفعة واح��دة
امتلأت �سلة دماغي بهذه الأ�سئلة:
�ألهذا ال�سبب رف�ض وجبته املف�ضلة،
وهل يتهمني هذا ال�صغري بالكذب؟
ما هو الكذب ،وهل هناك فعال كذب
�أبي�ض وك��ذب �أ���س��ود ،وه��ل الكذب
يبقى كذبا فيما لو كان يقدم الفرح
للإن�سان .ما املغزى �إذن من الو�صية
الإلهية :ال تكذب.
علي �أن �أف��رغ هذه الأ�سئلة
كان ّ
و�أج��ي��ب عنها قبل �أن �أجل�س مع
ابني و�أداف��ع عن نف�سي وهو الذي
يعرف كما �سبق �أن �أخربته �أن �أ�سو�أ
�صفة ميكن �أن تنعت بها �إن�سان هي
ال��ك��ذب .يف حقيقة الأم���ر جمرد
التفكري بالوقوف �أمام هذا ال�صغري
�أربكني وذك���رين على ال��ف��ور بيوم
ذه��اب��ي وم��ع��ل��م��ن��ا -ك��ن��ا وق��ت��ه��ا يف
ال�صف اخلام�س االب��ت��دائ��ي� -إىل
الكني�سة وكان يوم ال�سبت ال�سابق
لعيد الف�صح ،يحمل كل منا بي�ضة
م�سلوقة بق�شور الب�صل .وقفنا
�صفا واح���دا ننتظر �أن ن�صل �إىل
الكاهن لنقدم ل��ه البي�ضة وننال
القربان املقد�س .يومها مد الكاهن
يديه �أمامنا وفرد �أ�صابعه ثم �ضمها
وق��ال لنا :ل�يرم كل منكم يا �صغار
ما ارتكبه من خطايا هنا ،و�سوف
�أن�ثره��ا يف ال��ه��واء واع��دي��ن ال��رب
ب�صدق �أال نعود الرتكاب املع�صية،
وم��ن ال يكون �صادقا ب��وع��ده ،ف�إن
اخلطيئة �ستلف حوله مثل الغربان
وتدخل من �أنفه وتع�ش�ش يف �صدره
من جديد ،ومن ال�صعب اقتالعها.
�سنطلب جميعا املغفرة لتعود قلوبنا
�صافية كالثلج.
�س�ألت نف�سي وقتها ه��ل يعاقب
اهلل ال�صغار �إذا وقعوا يف اخلطيئة؟
وب��د�أت �أفكر م��اذا �س�أقول للكاهن،
وال �أدري ملاذا بد�أ قلبي يرجتف ،ثم
انهمرت دموعي.
•••
�أ�ضحك ب�شكل مفاجئ و�أتذكر
و�أنا متمدد بالقرب من املدف�أة كقط
�أ�صغي �إىل مو�سيقا املطر تهاجم
نافذتي� ،أول لقاء بني �صغريي وبابا
نويل . .كان ذلك منذ �ست �سنوات
ومل يبلغ عمره بعد خم�سة �أ�شهر
عندما ج��اءت فرقة من الكني�سة
باملزامري والطبل والأبواق يتقدمهم
���ش��اب ي��رت��دي ال���زي الكامل لبابا
نويل ،فخرجت ال�ستقبالهم� ،أحمل
�صغريي ك��ي ي�ستلم هديته التي
�أو�صينا عليها م�سبقا ،لكنه عندما
ر�أى ه��ذا احل�شد امل�ستنفر قطب
حاجبيه ،وزم �شفتيه ،وتقل�ص يف

ح�����ض��ن��ي ف��غ��دا مثل
ك��رة قبل �أن ينفجر
بالبكاء .مل �أ�ستطع
تهدئته بالرغم من
حم��اوالت��ي الكثرية.
غ�ضبت �أمه وحملته
يف ح�����ض��ن��ه��ا وه���ي
ت��ل��ق��ي ع���ل���ي ال���ل���وم
قائلة� :ستجنن ال�صبي ب�أفعالك
ال��ه��وج��اء .وت��ك��رر ه��ذا امل��وق��ف يف
ال�سنة الالحقة .لذلك ك��ان علي
�أن �أح��ب��ب ال�صغري ب��رج��ل الثلج
ه��ذا ،ف��ب��د�أت �أق�����ص عليه حكاية
هذا الرجل القدي�س الذي يتجول
بعربته اخل�شبية حملقا يف ال�سماء
مثل طيور الرخ يراقب الأطفال عن
بعد ويعرف من منهم ال�صالح الذي
ير�ضي وال��دي��ه واهلل وي��ت��ف��وق يف
درو�سه ،ويحفظ كل ذلك يف قلبه
حتى ي��أت��ي العيد فيقدم الهدايا
للأطفال ال�صاحلني.
�س�ألني وقد برقت عيناه :وهل هو
يحب الأطفال؟
كثريا . .لذلك �سمي بابا نويل،
لأنه ي�شعر �أنه �أب لكل الأطفال
و يقدم الهدايا لل�صاحلني فقط؟
ما ذنب باقي الأطفال؟
يف كافة الأح���وال ،هو ال ين�سى
�أحدا� ،إنه يعطيهم هدايا �صغرية.
وه��ل �أن��ا �صالح وا�ستحق هدية
كبرية؟
�أن��ت �أف�ضل الأط��ف��ال وت�ستحق
�أجمل الهدايا.
وه��ل ميكننا �أن نطلب م��ن بابا
نويل �أن ي�سامح رفيقي مازن ويقدم
له هدية كبرية .م��ازن مل ينل وال
ع�شرة يف االمتحان.
عندما تقابل بابا نويل � . .أطلب
منه ذلك.
ومنذ ذلك الوقت �صارت غرفته
تغ�ص ببابا نويالت �صغرية بالقرب
من �سريره.
•••
�أ���س ��أل نف�سي م��ن �أخ�ب�ر ال�صبي
بحقيقة بابا نويل باكرا ،و�أفقده
متعة انتظاره ،و احللم بالهدية،
خرب ق�صر ال�سعادة هذا
من الذي ّ
ال��ذي بنيناه من خيالنا ،و�أخ�شى
�أن تكون �أم��ه ه��ي م��ن فعلت ذل��ك،
وه��ي ال��ت��ي تفتخر �أن��ه��ا علمانية
وت�سخر من كل ه��ذه الرتهات كما
يحلو لها �أن ت�سميها وت�صفني �أنني
خيايل و�أعي�ش يف عامل من الوهم.
لكن بحق الرب يا زوجتي العزيزة
�إذا ك��ان ال��وه��م ال���ذي نعي�ش فيه
هو م�صدر �سعادتنا ملاذا نحاول �أن
نتخل�ص منه؟ �أمل �أع�ش التجربة
نف�سها ال��ت��ي عا�شها اب��ن��ي  ،وكنت
�سعيد ًا و�أن��ت��ظ��ر ب��اب��ا ن��وي��ل بفارغ
ال�صرب وال يهمني من العيد �إال قدوم
هذا الرجل الأحمر الذي يقدم يل
هدية .لقد خ�سر ابني نعمة اللقاء
بهذا الرجل اجلميل.
•••
الآن �أ�شعر �أنني �س�أكون وحيدا
�أم��ام كاهني ال�صغري فزوجتي رمت
ابت�سامة م��ن املطبخ وه��ي ت�سمعه
وه��زت ر�أ�سها ،قائلة :دب��ر نف�سك
الآن .
ه��ل ارتكبت بحق ه��ذا ال�صغري
خط�أ عندما �أخ�برت��ه بق�صة بابا
نويل الذي ي�أتي �إىل البيوت حممال
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مدخنة املدف�أة  ،ليقدم الهدية . .
و�إذا كان الطفل نائما ي�ضعها حتت
خم��دت��ه .ودائ���م���ا ت��ك��ون ال��ه��دي��ة
مطابقة ملا يحلم به.
وهل يعرف بابا نويل الأحالم!
�إنه يعرف كل �شيء يدور يف ر�أ�س
كل �صغري
لكنني �أراه بلبا�سه الأح��م��ر
اجل��م��ي��ل غ�ير مت�سخ ب��ال��رغ��م من
مروره باملدخنة.
لأنه ي�أتي مثل ن�سمة هواء.
•••
�أ�شعر �أن النعا�س بدا يت�سلل �إيل
كع�صفور  . .يدخل حتت ثيابي. .
يدغدغني � .أغم�ض عيني و�أ�ست�سلم
لع�صفوري .فج�أة �أ�سمع خرب�شة يف
امل��دف ��أة ،ثم يخرج منها بابا نويل
مبت�سما .يهتف قلبي فرحا ،مرحبا
بالرجل الأح��م��ر .يجل�س قربي.
ويقول يل� :أنت حائر.
ورطة وقعت فيها مع �صغريي.
الورطة لي�ست مع �صغريك ،بل هي
مع قلبك يا قليل الإميان .لقد فقدت
�إميانك بوجودي� ،ألي�س كذلك؟
م��ددت ي��دي ،مل�ست ي��ده� .شعرت
بال�سعادة نف�سها التي كنت �أ�شعر بها
و�أنا �أ�ستلم هدية العيد. .
�أن���ت مثل ت��وم��ا� . .أن���ا احلقيقة
و�أنت اخليال ،يجب �أنت تعرف ذلك.
زوج��ت��ي ت��ق��ول �أن��ن��ي �أع��ي�����ش يف
اخليال.
ك��ل م��ا ي��ق��دم ل��ن��ا ال�����س��ع��ادة هو
احلقيقة.
ماذا �س�أقول ل�صغريي؟
ال تقل ل��ه �شيئا ،فقط ق��دم له
ه��ذه الهدية ال��ت��ي يحلم بها منذ
�سبعة �أيام.
ا�ستيقظت من �شرودي على �صوت
زوج��ت��ي .كانت ي��داي مت�شنجتني،
فتحتهما ب�صعوبة ،ر�أي���ت حقيبة
ح��م��راء عليها ���ص��ورة لبابا نويل.
خفق قلبي ب�شدة� ،سرى بج�سدي
تيار كهربائي ف��ارجت��ف كله .لقد
زارين بابا نويل. .ح�ضنت احلقيبة
وك�أنني �أخ�شى �أن ي�أخذها مني �أحد،
واجتهت �إىل غرفة ال�صغري .حلقت
بي زوجتي ،لرتى ما �أحمل له.
فتحت الباب .كان م�ستلقيا على
ال�سرير وق��د غطى عينيه بيده،
ال يريد �أن يقابلني .قلت له :لقد
�أت���ى ب��اب��ا ن��وي��ل منذ دق��ائ��ق .ومن
دون �أن يفتح عينيه� ،ضحك �ساخرا
وق���ال يل :لكن امل��دف���أة م�شتعلة،
وال ميكنه املجيء منها .ابت�سمت
وقلت له :وحمل لك هذه احلقيبة
احل��م��راء التي كنت حتلم بها منذ
�أ�سبوع ومل تقل يل عنها .وهنا فتح
عينيه ،وكانت ده�شته كبرية �إذ ر�أى
احلقيبة ،ثم قفز مثل منر ،وتناولها
مني وراح يفح�صها ويقول :هي متاما
مثلما حلمت بها.
اغرورقت عيناي دمعا ،و�أنا �أرى
ال�صبي ي�ضع خ��ده على احلقيبة،
�أم��ا زوجتي فكانت ورائ��ي ك�سحابة
تبخرت من يا�سمينة.
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�إيقاعات و�أ�ضرحة

•موفق نادر

• �سليم النفار
زنوبيا
ر�ص ٌ
عة طريقُ ال�شّ ا ْم
ُم ّ
بخيلٍ
أرجوان
�أو غما ِم ال
ْ
يف م�آقي
الدهر كانتْ
ِ
َ
تفا�صيل ع ٍّز ؛
ْ
الزمان
مل ُي َجا ِن ْبها
ْ
ّهم  :غابوا ...
ن
لك ْ
ري احلقولْ
نواط َ
هم
عن قمحِ ْ
يف مواقيتِ الهطولْ
وانتحى ُ
عزف الإلهْ
من ن�شيدِ املاءِ ؛
يف َ
تلك البقا ْع
تارك ًا �أوجا َع حاملةٍ
ال�ضيا ْع
على َ�سف ِْح ّ
ُ
ال�سيف عنها
ما تخلّى
وما �أف�ضتْ �سبي ً
ال
للذي �أعطى املتا ْع
ّهم :
لكن ْ
باعوا...
ومن داخلٍ خانوا القال ْع
رهج البداياتْ
�إنَّها ُ
زنوبيا
عزم
على َق ْد ِر ٍ
�أوقدتْ عالي ًا راياتْ
ر�ص ٌ
عة تواريخُ
الن�ساء
ُم َّ
ْ
مني
ُها
ن
لو
يف
بالدٍ
ْ
تاج
و�أعلى ر� َأ�سها ٌ
تحُ ُ
الفجر منهُ ؛
يك
َ
ّ�سماء
� ٌ
أجنم يف ُع ِ
باب ال ْ
حنّا�ؤها
هذي
من �سهولِ الط ِ
ني ْ
ولكن :
ْ
الكربياء
ُ�ضاهي
ت
أن
�
ع�شقُها ْ
ْ
ْ
لو منا يف دربها � ُ
�سهم
ألف ٍ
ر�ص ٌ
عة
ُم ّ
خيولُ الوقتِ فيها يا �ش�آ ْم
تغزلُ التاريخَ ؛
ال�ضياء
من ذهب
ْ
ني �إىل :
�صاح احلن ُ
كيفما َ

البهاء
�شموخ يف
ٍ
ْ
اء
�إنَّها الزّ ّب ْ
�أبو نوير َة التغلبي
�صاحبي
ْ
الزمان
يف عِ ثا ِر
ْ
ْ
مل ُيجادلْ حبيب ًا �صفا ْه
مي�شي ،
كانَ
ْ
قلب �سما يف ر�ؤا ْه
على هَ ْ
دي ٍ
�صاحبي
ْ
فار�س ُم ْر ٌ
هف
ٌ
ميلأُ الوقتَ عزم ًا ،
ب�سيف  ،منا يف هوا ْه
ٍ
كانَ خي ً
ال�صحارى ،
ال يجولُ َّ
فتى مل�ؤ ُه الع�شقُ
ً
لكن :
ْ
ْ
مل َينلْ ُم�شْ تها ْه
حينما طا َر يف َ�س ْب ِق وعدٍ لها
�صاعد ًا يف �صليلْ املوتْ
كانَ �س ْهم ًا يرى ُمنْتها ْه
ْ
مل ُيغاد ْر غُ با َر الطريقْ
روحهُ
حيثما �أدركتْ ُ
َ�ش ْرعها
يف �شِ را ِع احلريقْ
قا َد خط َو النّهايةْ
مبثلِ البدايةْ
عازم ًا :
هراء
ترى
� ْأن
الزّ
ُ
�سر ُه
انتوى
ما
ّ
�صدقَ الغرا ْم
ُم ٍ
كتف ْ
لو تال�شتْ حياةٌ ،
فع�شقُ الفتى
ال يكونُ الغريقْ
عنرتة
الفجر َر ْع َ�شتهُ
وكانَ
ُ
على َخف ِْق اخلُ طا
ال�صاعدينَ ؛
هنا  ...يف ُ�سل َِّم ّ
ري
أث
ل
ا
�إىل �سحاب ِ املنا ِم
ْ
ْ
مل ُيفارق ْ وجهَ �أُنثى
قد تك َّو َر حتتَ �إبطيها :
ْ
بريقٌ ؛
ربمّ ا
فردو�س وعد ٍ
ُ

•فرحان اخلطيب
نكب ال�شرق ،ويح قلبي فماال
بكت الطري ح�سنه واجلماال
		
وتداعت �إىل النواح غ�صون
تلهب الروح حرقة وا�شتعاال
		
نكب ال�شرق ،كيف� ،أين ،ملاذا؟
يتهاوى؟ ك�أن نعي�ش احتفاال
		
دجن ال�شرق ،كم زمان �سيم�ضي
كي نعيد �إىل الرجال رجاال
		
ذبل ال�شرق� ،صوح الزهر قهر ًا
بعدما خال �أن زهرا تالال
طحن ال�شرق يف مطاحن غرب
وذروه على الدروب رماال
		
•••
�أيها ال�شرق فيك غار طموحي
مات طف ً
ال على ثراك وزاال
		
بكت العني حالنا ،لو �أفقنا
كي نرد عن الديار احتالال
		
بكت العني �شرقنا ،لو حدونا
وانتخينا على الغزاة ،ل�شاال
		
عدت يا �شرق ظافراً ،لو رجعنا
نركب اخليل يف ال�سرى واجلماال

ني
من ِجنان ِ الأ ّول ْ
افروديتْ ربمّ ا
ني
�أو ربمّ ا هيل ْ
وكانَ الوجدُ �ساع َتهُ
على ميقاتها ،
ُيو ُ
ني
ّرائي  ،حن َ
ني العا�شق ْ
مل ال ْ
وتُهم ُلهُ ...
بالد من �سجلاَّ تها ،
ٌ
ت�صيح املغا ْ
من ؛
كلَّما
ُ
جديد
يف ُربى �أُحدٍ
ْ
فلي�س لعنرت ْة
َ
�سيف وخيلٍ ؛
�سوى ٍ
َت ْف َل ُح الأفقَ
البعيد
ْ
َ
البالد الآنَ فينا ،
وتلك
ُ
يو َمها ...
ن�ستعيد
طام
ْ
يف ُح ٍ
ْ
ُداري �سوء َة البدءِ
مل ن ْ
َ
فمازال فينا ؛
واري
ال�ص ْ
َم ْن َي ُ�شدَّ ّ
�إىل ُعمق ٍ �سح ْيقْ
�أم كلثوم
آخر الع�شاقْ
�سي�صحو � ُ
املا�ضي
ليح ِرق َ  ...دفرت
ْ
ْ
ليبد�أَ من جديدٍ ؛
رحلة ً �أُخرى
على وعدٍ ،
ي�صو ُغ الوقتَ يف الأ�شواقْ
ومو�سيقا
�سرتفو لها فاطمةْ :
َ
بع�ض �أيام ٍ م�ضتْ ...
كيال يدو َم االحرتاقْ
ُ
ترياقها
ز
من
ّ�سائم
ن
ال
ِ ُقاقْ
�صوت ُ
ت�أتي ْ ُ
بخف ِّّي الهوى
ً
حلظة
ترجو العناقْ
ردها
َب ُ
�سحاب من ندى
لهو اخلمائل ِ يف
ٍ
حرها
ُّ
وجع ٌ ٌ
ّذي قد طاقْ
لذيذ ؛ بال ْ

ُكرْبة ! ..

أكن حا�ضر ًا يو َمها
مل � ْ
ال وال �شُ ّبهتْ يل
�سو ٌر يف احتدام اجلنونِ
كما كذبوا
علي
وا�ستفا�ضوا
ّ
ني
بهذا الكال ِم امله ْ
ن�ساء مي�شطنَ باملاء
��ت
ر�أي� ُ
ً
هن
�أحال َم َّ
َّ
فهن اللواتي �أ�شرنَ �إيلّ َ
ّ
توق ْف
ّ
فت
توق ُ
ثم �أ�شرنَ :
حتر ْك
ّ
اجلرف
م�شيت قريب ًا من
ُ
ِ
ريها
كانت طيو ٌر تدليّ مناق َ
نحو َهاويةٍ
دام�سةْ
تطري الفرا�شاتُ مزه ّو ًة
من ثغور الزهو ِر
وتلقي على وهَ ٍن ظلَّها
ثم تثوي على مهَلٍ
�شوك القبو ْر
حتت َ ِ
الريح �أردانَها
ونفّ�ضتِ
ُ
لتهذي قلي ً
وا�ستعدتْ
ال
ّ
ْ
ولكن �صوت َاله�سي�س الذي كان ي�أتي
ّ
من البرَ ّ
�أخر�سها فج�أ ًة
فا�ست�شاطت ٌ
الوقت
رمال يحثحثها
ُ
ه ّبتْ
خام ثقيلٍ
وحطّ ت بقايا ُ�س ٍ
على الأوجهِ الياب�سةْ
�شوك
ري ٍ
ع�صاف ُ
اجلرف
وقفنَ على �شرفة
ِ
ً
ترنيمة
�أن�شدنَ
التليق بغري الن�ساء ِاللواتي
فقدنَ الب�شار َة
يف �ساحة املعركةْ
�أنا
احلد َ�س
أحب الكالم الذي يجرح ْ
ال � ُّ
كيال يكونَ الطغاةُ مرايا املكانِ
َ
َ
رح
اللغة
وال
امل�ستفي�ضة يف ال�شّ ِ
��اب ت��ط��اول��ه��ا لهفةُ
ح��ت��ى ت��ظ��لَّ ال���رق� ُ
القب�ض
ِ

ح ّي ًا على
ول ِع الفذلكةْ
ال�س َ
يوف
ُ
�سمعتهم ي�شحذون ّ
وكبرّ َ ُ
الرفاقِ
بع�ض ّ
ٌ
�صوت
و�أرعدَ
يرتّل َ
ال�سو ْر
بع�ض ق�صار ّ
ُ
وبع�ض النّ�ساء �ضحكنَ
و ُرحن يب�سملنَ
ثم انتبذنَ مكان ًا قريب ًا
ُ
بحيث ي�شاهدنَ
ال�صو ْر
كلَّ ُّ
ويف اخللف ِ
كانت
دافع باملنكبني ِ
ٌ
�شعوب َت ُ
ؤو�س
ومن حولها َع ٌ
�س�س يحملون الف� َ
ويزدردون على م َهل ٍ
َ
املنتظ ْر
�صربهَ ا
�أنا
ً
حلظة
جمت وال
ما َو ُ
قلت :
ُ
هذا يقوم مقا َم التمادي
جوى
مع امراةٍ من ً
تد ّرم �
أوجاعها بالتّفا�صيلِ
َ
ً
ِالنذور
البتكار
زاوية
تدخل
ْ
وتعرف � ّأن انتفا�ضاتِها هجعتْ
بانتظا ِر الن�شو ْر
ٍباهت
وتكتب يف دفرت
ٍ
ع�شّ
الزائفني
اقها
بق ّي َة �أ�سماء
َ
ري
و�أوها َم ع ْم ٍر ق�ص ْ
ٌ
فر�صة للحديث مع الذّ اتِ
إىل
�
ّي
ن
املغ
د
يعو
�صمتِ ناياتهِ
كيال َ
َ
يف
احلرائق
اندالع
قبيل
ج�سدٍ خامدٍ
احلروب
نه�شته
ُ
الرفاقِ
و�ألقتْهُ بني ّ
يل ّوح للعابرين ا َ
حليارى
الدروب
على قارعاتِ
ْ
جدَ ث ًا
ال َيرى كلَّ حني ٍ
مريب
�شبح من �سوادٍ
ْ
�سوى ٍ
يلوب حواليهِ
ُ
يبكي
وي�صرخُ :
يا َولدي !

ال�شرق الآن..
داهمونا� ،أظنّهم قاب قو�س
فاملأ القو�س للطعان نباال
�إنهم يدركون �أن حراما
		
�إنهم زرع فا�سد لي�س ينمو
ما منعنا عن الغرا�س الزالال
		
�إنهم دين حاقد لي�س يتلى
نعرف الدين والنبي و�آال
		
�إنهم رج�س كافر يف حمانا
فلن�صد عن البالد اجلالال
		
•••
نكب ال�شرق يف دمانا ،ف�ساال
وارمتينا على دمانا �س�ؤاال
		
نكب ال�شرق ،نحن ل�سنا عبيد ًا
فا�س�أل الغرب حربنا والنزاال
		
فهنا نور تربة نحن فيها
فيها �أهلي وقد حتدوا الزواال
		
فهم البريق اخلفوق انت�صارا
وهم ال�سيف حني �صال وجاال
		
مل�ؤوا الأر�ض من دماهم �صروحا
ف�أفا�ضت على الربوع الغالال
		
ما جتنوا ..ولن ي�صري حالال

ال تخافوا ف�إن �أر�ض ًا بنوها
ربع �سلطان لن تهاب القتاال
		
ال تخافوا ..ف�إننا يف بالد
قد حمينا ثغورها والتالال
		
و�صنعنا من الع�صي رماحا
وجعلنا من الأكف ن�صاال
		
•••
يا دم�شق العال و�أنت عرو�س
�صاغها اهلل روعة وجالال
		
نحن يف حم�ص يف حماة يف درعا
نحر�س ال�شام نخوة ون�ضاال
		
رقة النهر ت�سرتيح ب�شهبا
		�إذ يحيي ال�صليب ذاك الهالال
ومن الدير لل�شمال ن�شيد
يعربي على ال�شطوط تعاىل
		
كل ما فيك جوهر عبقري
كل ما فيك حاز منك الكماال
		
كل ما فيك �شامخ �أبدي
بد�أ الكون من هنا وا�ستطاال
		
�أنت وال�شرق توءمان و�إنا
		ال نطيق عن ال�شام ارحتاال

قصة

11

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1648" :الأحد2019/7/21م 18ذو القعدة 1440هـ

•د�.أحمد علي حممد
فرا�شة

حظي منها �أخ��ي�ر ًا بنظرة ح�ين خ��رج��ت من
اخل��ط��ا �أم� ً
منزلها ب��اك��ر ًا  ،وه��ي حت��ث ُ
ل�ا بوجود
مكان لها يف احلافلة املتجهة �إىل و�سط املدينة ،
فقرر ال�سري على �إيقاع خطواتها  ،ف ّلما بلغت مكان
انتظار احلافلة غابت يف الزحام  ،وك��ان هنالك
طالب وموظفون وعمال كرث يغر�سون نظراتهم
يف االجت���اه ال��ذي ت��أت��ي منه احلافلة  ،و�سرعان
ما �شغل هو ذلك االجتاه �أم ًال يف الظفر بنظرة ثانية من
عينيها � ،أح�س بحرج كبري حني الحظ �أن املنتظرين جميع ًا
ي�صوبون نظرهم باجتاهه  ،وهو وحده ي�صوب نظره �إليها
 ،ا�ستمر يف �إر�سال نظراته  ،وهي ك�سائر املنتظرين تر�سل
نظرها باجتاه احلافلة  ،ف ّلما و�صلت احلافلة هُ رع اجلميع
�إليها  ،وهو ال يزال ينتظر  ،فالحظ �أن �شيئ ًا � َ
أبي�ض �سقط
منها وهي تت�سلق احلافلة  ،فرح كثري ًا  ،وقال يف نف�سه :
البُدَّ �أنّها تركت ر�سالة  ،انطلقت احلافلة بعد �أن التقطت
جميع ركابها  ،هُ رع �إىل املكان الذي �صعدت منه  ،حاول
التقاط ال�شيء الأبي�ض الذي توهم �أنّها تركته  ،مل تكن
ر�سالة كانت فرا�شة بي�ضاء.

ر�سالة

يف �صباح يوم حزيراين مل يتوقف هاتفي املحمول
عن الرنني  ،فتناولته متكا�س ًال  ،وحاملا فتحته للرد الت�صق
ب�أذين �صوت كاحلرير  ،قالت :
�أنا فرح فهل �أنت �سعيد ؟
نعم
�أحمل ر�سالة جامعية لك ف�أنت ع�ضو يف جلنة مناق�شتها
فمتى �أراك ؟
�أين �أنت ؟
بباب اجلامعة �أنتظرك.
ط��ارت بي عجالت ال�سيارة  ،وك ��أن الطريق ُع� ِّب��دَ يل
فو�صلت كلمح الربق  ،ويف باب اجلامعة كانت هنالك �سحابة
من الن�ساء اجلميالت  ،لكنها الوحيدة التي كان بحوزتها
ر�سالة جامعية �ضخمة جد ًا تنوء بحملها و�سط الزحام ،
فتقدمت ثم قلت:
�أنا �سعيد
و�أنا فرح
ملن الر�سالة؟
لزوجي مل يتمكن من �إح�ضارها لك فقمت �أن��ا بهذه
املهمة.
هممت بتناولها لأخ��ف��ف عنها ع��بء احلمل الثقيل
� ،أر�سلتْها �إ ّ
يل فذابت �أناملها ال�سند�سية على الغالف ،
ف�سحبتها من يديها الناعمتني من دون �أن �أخد�ش طالء
�أظافرها الأحمر ال�ساحر.

مقاي�ضة

انقطع �أمله بعدما ظنَّ �أنّ الدنيا حبته ّ
بكل كنوزها ،
وزحفت به ال�سنون �إىل �سن متقدمة  ،ومع ذلك كان يعي�ش
كطفل متحلل من ّ
كل قيد  ،ال يعب�أ مبا كان يعب�أ به �أترابه ،
فهو ال ٍه يقبل على ال�شهوات كمن �شفّه �سغب  ،وين�شد ال ّلذة
لغد ّ ،
كل
كما ين�شد الظم�آن �شربة ماء  ،مل يح�سب ح�ساب ًا ٍ
ما يعنيه اللحظات التي هو فيها � ،سالت به �أقدامه �إىل
مقا�صف اللهو  ،اعرت�ضته امر�أة �شابه  ،طالبته ب�شيء من
امل��ال  ،قالت له � :إنها جائعة  ،نظر �إليها ملي ًا  ،فالحظ
من خالل الأ�سمال التي تلب�سها  ،ج�سد ًا فيه بقية جمال
 ،فراودته الرغبة �إىل مقاي�ضتها  ،ولكنه وجد لها عينني
منك�سرتني  ،يكاد الفقر ي�أكلهما  ،فد�س يده يف جيبه ثم
ناولها مبلغ ًا ب�سيط ًا من املال وان�صرف.

جوال

ملا ُكتب له ن�صيب يف ال��زواج منها � ،أزعجه �أنها كانت
نحيلة ج��د ًا  ،وك�سولة ج��د ًا  ،وبليدة ج��د ًا  ،وظلت على
هذه احلال �إىل �أن �شاعت يف النا�س موجة « الوات�س �أب»
 ،ف�أ�ضحت حري�صة جد ًا  ،ون�شيطة جد ًا  ،ومتكتمة جد ًا ،
الحظ �أنها حفظت �أحرف لوحة جوالها عن ظهر قلب ،
و�أم�ست ت�ستعمله يف الظلماء ويف خلواتها  ،وحت�سن التخفي
فيما تكتب وتر�سل وت�ص ّور  ،والحظ �أي�ض ًا �أنّ جوالها نظيف
وبيتها مت�سخ  ،و�شعر �أن �أ�صابعها ازدادت ر�شاقة وتطورت
حافظتها  ،ولي�س ذلك فح�سب بل الحظ م�ؤخر ًا �أن ثدي ًا
ثالث ًا قد نبت يف �صدرها  ،ف�أحب �أن يتح�س�سه فوجد جوالها
م�ستقر ًا و�سط �صدرها يف �أثناء نومها.

غطر�سة

�س�أل �صحفي قائد جي�ش يف دولة تزعم �أنها واحة
للدميقراطية يف عامل متخلف  :ملاذا �أمرت طياريك بق�صف
حي �شعبي يف دولة فقرية يف ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا ؟
�أج��اب��ه القائد املتغطر�س  :لأنهم ال ي�شربون قهوة
ال�صباح.

وراثة

قال لها� :أنت مل حتفظي حق اجلرية يا �سيدة عناية

ق�ص�ص ق�صار للغاية
 ،ملجرد �أنني و�صلت اخلط ال��ذي يغذي بيتي بالكهرباء
باخلط ال��ذي ا�ستجررته �أن��تِ ب�صورة غري قانونية من
ال�شبكة � ،سارعت لتقدمي بالغ �ضدي �إىل البلدية  ،ومل
�أفهم ال�سبب احلقيقي لت�صرفك هذا ،قالت له� :أنت �سرقت
الكهرباء من اخلط الذي يغذي منزيل  ،فقال لها  :و�أنت
�سرقته من ال�شبكة  ،وال�سارق عن ال�سارق كالوارث عن �أبيه.

ُقبلة

كان يقود �سيارته ب�سرعة فائقة بني �أرتال ال�سيارات
امل�سرعة  ،فلما �أطلق بوق �سيارته ليف�سح له الطريق ظنت
وهي واقفة �أنها املعنية بذلك فبادرت مبد يدها ليحملها
معه  ،فا�ستجاب لها و�صعدت بجانبه م�شرية ب�أنها تريد
الذهاب �إىل امل�شفى الوطني القريب  ،فاجته مبا�شرة �إىل
اجلهة التي يقع فيها امل�شفى  ،ومل يح�سب ح�ساب ًا للت�أخري
طاملا �أنه �أراد �أن يقدم خدمة المر�أة ح�سناء  ،فلما و�صل
�إىل املكان الذي تريده انزلقت من كر�سيها حاملا توقفت
�سيارته  ،متنا�سية حتى تقدمي ال�شكر له  ،ف��أراد �إىل �أن
يذكرها ب�شيء ن�سيته  ،فقال ممازح ًا � :أين الأجرة ؟
التفت �إليه ثم قالت  :معك حق  ،ثم طبعت ُقبلة على
الزجاج الأمامي لل�سيارة وان�صرفت.

حما�ضرة

ك��ان يت�صل به مدير املركز الثقايف م��رات ع��دة يف
الأ�سبوع الواحد  ،يحثه لتقدمي حما�ضرة �أدبية يف الريف
ال�شمايل  ،وك��ان يتهرب منه متذرع ًا ببعد امل�سافة تارة
ومب�شاغله الكثرية تارة �أخ��رى  ،ويف النهاية وافق ف�أعدَّ
حما�ضرة عن املتنبي  ،ثم انطلق يف اليوم املتفق عليه �إىل
الريف  ،فلما و�صل مل يجد �أحد ًا يف املركز  ،ف�س�أل اجلوار
�أين مدير املركز؟ فقيل له� :إنه يف احلقل  ،ولن ي�أتي �إال
يف امل�ساء الذي لن يحل قبل �ساعتني فجل�س يف دكان بقالة
ينتظر  ،فقال له البقال :
ما الذي تريده من مدير املركز؟
علي لتقدمي حما�ضرة
جئت من املدينة بعد �أن �أل��ح ّ
�أدبية هنا  ،وكنت �أتوقع �أن �أجد عدد ًا كبري ًا من امل�ستمعني
بانتظاري  ،وكما ترى ال يوجد �أحد  ،كما �أنّ املركز مغلق.
ال تبتئ�س فاملدير �سي�أتي.
وحيد ًا  ...؟
على الأرجح.
وما قيمة املحا�ضرة الأدبية من دون جمهور؟
 هذه م�شكلة  ،جئت تبحث هنا عن جمهور ملحا�ضرتك ،و�أنا واثق من �أنك لن جتد ما تطلبه  ،و�أن�صح لك �أن تعود
�إىل مدينتك قبل الغروب  ،فالطريق ع�سرية .
 معك حق  ،ولكن هل �أغادر قبل �أن �أقابل مدير املركز ؟ ب�إمكانك �أن ترتك له ر�سالة عندي  ،وعندما ي�أتي�س�أ�سلمها له .
 ولكن ماذا �س�أكتب له.�أخجلتني يا �أ�ستاذ هل تطلب مني و�أن��ا بقال �أن �أملي
عليك ما تكتبه ملدير املركز ؟
معك حق �س�أكتب له عبارة قا�سية.
ما هي؟
جئت ومل �أجدْ َك.

جلوء

قفز من فوق �سور املعهد متجه ًا �إىل مكتب املدير  ،وقد
تعقبه رجال �أو�شكوا على �إدراكه عند الباب فقال:
�أيها املدير لقد قفزت من فوق �سور املعهد.
من �أنت؟
�أنا طالب يف هذا املعهد .
�إذن �أنت خمالف  ،فكيف تقفز من فوق �سور املعهد؟
لأنني خائف.
وماذا تريد مني ؟
�أريد �أن حتميني .
و�أنا من يحميني ؟
اهلل .

اهلل �أحد

بدا َ�ض ِجر ًا متربم ًا ّ
بكل �شيء  ،رفع �سماعة الهاتف
ليت�صل ب�صديقه وي�شكو �إليه احلال التي �آل �إليها  ،بعدما
كادت الوحدة �أن تق�ضي عليه فقال مهاتف ًا:
البارحة ق�ضيت ليلتي ولي�س معي �أحد  ،وقد �أ�شرفت
على الهالك.
بل كان معك �أحد.
من تق�صد؟
اهلل .

مقرئ

كان متجه ًا من جامعة عني �شم�س � ،إىل امتداد �شارع
رم�سي�س  ،حني بلغت احلافلة التي تقله �إىل ميدانَ رم�سي�س
تلقاه �صوت مقرئ قبيل �صالة الع�صر  ،تغلغل يف ثنايا
وجدانه ومتلك نف�سه وك�أنه ي�سمع الذكر احلكيم لأول مرة
 ،فرتجل على الفور قا�صد ًا امل�سجد الذي يذيع ال�صوت  ،ثم

�س�أل من املقرئ ؟ فقيل له  :ال�شيخ م�صطفى �إ�سماعيل رحمه
اهلل.

منطق

قال له مدير املدر�سة  :عليك �أن حت�ضر لنا ما يثبت
�أنك تعمل يف اجلامعة بعقد حكومي  ،لنقبل ابنك تلميذ ًا يف
املدر�سة احلكومية  ،فذهب �إىل م�ست�شار اجلامعة لتزويده
مبا يثبت ذلك  ،فقال امل�ست�شار :مل ُيكتب يف عقدك يا �أ�ستاذ
�أن احلكومة ملزمة بتعليم ولدك يف مدار�سها.
�أجاب منفع ًال  :ولي�س مكتوب ًا يف العقد �أي�ض ًا �أن �أتنف�س
هواء بالدكم �أو �أدو�س ترابها  ،ومع ذلك �أفعل .
مر�آة
طوت من �أردية عمرها خم�سني عام ًا  ،ويف �آخر �أيامها
ازداد تعلقها بالنظر والت�أمل  ،فال تكاد ُترى  -بعد �أن تفرق
�أهلها وجريانها يف دروب الهجرة  ،عقب الأزمة التي �أملت
بالبالد م��ؤخ��ر ًا � -إال خلف النافذة لت�سافر بنظرها يف
الأزق��ة اخلالية واملحال املغلقة و�أب��واب البيوت امله�شمة
 ،و�أعمدة الكهرباء املحطمة  ،وحني متل من ت�أمل لوحة
باتت لديها م�ألوفة  ،تعود �إىل مر�آتها لرتى وجه ًا غزته
التجاعيد مبكر ًا .

طيار

كانت ال�سماء ملبدة بالغيوم  ،حني دخلت الطائرة يف
�أجواء املطار الدويل  ،فزع الركاب ملا �أح�سوا �أن الطائرة
تتهي�أ للهبوط  ،وزاد خوفهم حني �أخفق الطيار يف الهبوط
يف حماولته الأوىل  ،ليعود مرة �أخرى �إىل التحليق  ،ازداد
القلق  ،وعلت �أ�صوات الركاب  ،وتذكروا رح�لات �سابقة
كادت �أح�شا�ؤهم تتمزق يف �أثناء الهبوط  ،تعاظم الهلع
� ،ساد ال�صمت  ،حب�ست الأنفا�س  ،ا�ستعد الطيار ملحاولة
ثانية للهبوط  ،ه��وت الطائرة بقوة وه��ي ت�شق الغيوم
الكثيفة نحو مدرجها  ،الم�ست الأر�ض بحنو  ،درجت على
الإ�سفلت بر�شاقة  ،ومن دون �أن ي�شعر الركاب ب�أي ارتطام
مزعج � ،أطلق الطيار من خالل مذياعه �صوت ًا يفي�ض ً
ثقة :
متكنا بعون اهلل من الهبوط ب�سالم.
عال الت�صفيق يف الطائرة  ،قال الركاب ب�صوت واحد :
�أح�سنت.

ناقد

كان طبيب ًا م�شهور ًا  ،و�شاعر ًا مربز ًا  ،وجعل كل �شعره
يف عر�ض مغامراته مع الن�ساء اجلميالت  ،وملا توفاه اهلل
�شعرت بناته الثالث �أنه ترك لهن �إرث � ًا �شعري ًا خمج ًال ،
فقالت ابنته الكبرية :
ن�ستطيع التخل�ص من �شعر �أبينا املخجل يف �أو�صاف
الن�ساء برميه يف النهر.
قالت الو�سطى :
ال  ،بل ن�ضرم فيه النار لتطهره تطهري ًا.
قالت ال�صغرى :
ملاذا ال نعر�ضه على ناقد  ،فرمبا ر�أى فيه ما مل نره.

�شباب

�أعطته ّ
كل �شيء  ،حبها� ،صحتها� ،أحالمها  ،وبعد �أن
�سارت بها ُ
اخلطا �إىل �شاطئ خريفها �س�ألت نف�سها:
هل �سيبقى �شبابي المع ًا يف عينيه ؟
كالم
�أم�سك يدها وم�شيا مبحاذاة النهر الطويل املتعرج ،
يف �أم�سية كان فيها القمر بدر ًا كام ًال  ،حدثها عن عائلته
وو�ضعه امل��ادي ودرا�سته و�أحالمه  ،وتكلم ب�إ�سهاب على
احلب والوفاء والت�ضحية  ،ولكنه ن�سي �أن يخربها �أنه
يفكر جاد ًا بطلب يدها م�ستقب ًال ،فا�سرتدت يدها من يده
بهدوء ثم هم�ست قائلة� :أ�شعر �أن الطريق ق�صري والكالم
ال نهاية له.

�شك

�ضياع

كان قد تعرث يف حياته كلها  ،فلم ي�سبق �أن حالفه
احلظ يف تخطي �أي عقبة اعرت�ضته  ،فن�صحه �صاحبه �أن
يتزوج � ،ضحك ثم قال:
كيف �ستقودين قدماي لإجناز هذا الأمر  ،ومل جتوزا بي
�سابق ًا �أي عقبة ؟
ال تخفك هذه امل�س�ألة �إن �أقدمت عليها.
كيف ؟
لأن قدميك �ستجرانك �إىل الوراء.

�أبو الندى

جاثم منذ الأزل و�سط اله�ضبة  ،ر�أ�سه متوثب كر�أ�س
�ضيغم يحر�س اجلنوب � ،ضم بني ذراعيه حقو ًال ال تتناهي
 ،تنحدر من �سفوحه �أودية  ،وتالزمه تالل ووهاد  ،مروج
الزهر تعي�ش بنداه  ،والع�صافري تغني له  ،وتر�سل ال�شم�س
له ُقبلتها الأوىل  ،مل تعد �أق��دام �أهله جتد �سبي ًال �إليه ،
فالأفعوان ال�ضخم ال يزال متح�صن ًا يف �آكامه.

غياب

و�صل �أخري ًا �إىل �شاطئ املتو�سط  ،وكان يتمنى لو ر�آه
�سابق ًا من ناحية ال�شرق  ،ولكن الظروف القا�سية التي مرت
فيها البالد ا�ضطرته للنظر �إليه من جهة ال�شمال  ،بعدما
كان ينتظر القارب الذي �سيقله مع جماعة ال يعرفهم من
املهاجرين � ،إىل غرب املتو�سط  ،ويف �صميمه �شعور غام�ض
 ،رمب��ا ك��ان هو الباعث على اتخاذه ق��رار ًا مفاجئ ًا حني
�أخ��رج �صاحب القارب ورقة دونت فيها �أ�سماء العازمني
على اجتياز املتو�سط من ال�شمال �إىل الغرب  ،وقد �سمعه
ي�صيح با�سمه ب�صوت عالٍ  :عزام فتحي عزام ...موجود ؟
 ...رد هام�س ًا  ،وهو يحزم �أمتعة قليلة كانت معه ثم يدير
ظهره ل�صاحب القارب عائد ًا �إىل ال�شرق  :ع��زام فتحي
عزام غياب.

امر�أة جديدة

وقفت �أمام املر�آة باحثة عن بقايا جمال �أفل �أكرثه
مع �سنوات عجاف  ،وهي ترقب «جمع ال�شمل»  ،وقد زحفت
�إليها ال�شيخوخة مبكر ًا قبل �أن تقطع اخلم�سني من عمرها
 ،قالت لها مر�آتها  :ال حتزين � ،سيورق جمالك بعد «جمع
ال�شمل»  ،وحني ت�صل بك �أقدامك �إىل تلك البالد �سرتين
العجب � ،إذ النا�س هنالك ال ي�شيخون  ،ولي�س ذلك فح�سب
بل ي�سرتدون �شبابهم يف الوقت الذي يختارونه  ،هنالك
جنة اهلل على الأر�ض  ،ال جوع وال فاقة وال كدر  ،حياة
كحياة املالئكة  ،وعي�ش كعي�ش امللوك  ،ومن �سحر ال�سعادة
هنالك �أنك ال ترين يف مدنهم قبور ًا  ،حتى لك�أنهم من فرط
�سرورهم ال ميوتون .
�أ�شاحت بنظرها بعيد ًا عرب النافذة لت�سبح يف ثنايا
حلم داعب خميلتها منذ �أن رحل عنها زوجها عبد املعني
لتقول لنف�سها � :إذا انتهت بي ال�سبل �إىل تلك البالد  ،بعد
�أن يتم «جمع ال�شمل» طبع ًا � ،س�أكون امر�أة جديدة من دون
�شك.

ت�أخري

حني زار املتحف فوجئ �أنّ القائمني على املتحف قد
�أخ��روا موعد افتتاحه �ساعتني عن الوقت املعتاد  ،وكان
هنالك �أنا�س كرث قد �أزعجهم ذلك  ،فحاروا �أين �سيق�ضون
كل هذا الوقت  ،كان هنالك رجل مل يزعجه ما حدث  ،لقد
�أخرج كتاب ًا كان معه ثم �شرع يف قراءته.

نهاية

قال لها :عندي كثري من الدالئل على �إخال�صك يل.
ابت�سمت  ،ثم قالت  :وما حاجتك �إىل الدالئل � ،إن مل
يكن لديك �شكوك.

حرم على غريه ّ
�أباح لنف�سه ّ
كل
كل �شيء  ،وباملقابل ّ
حل �أي �شيء  ،وملا �شعر �أنّ ّ
�شيء ،ود�أب على العنف يف ّ
كل
�شيء مي�ضي على غري ما يهوى  ،قال يف نف�سه  :من الطبيعي
�أن تكون هذه هي النهاية.

مبنا�سبة عيد زواجهما الأربعني �أح�ضر لها زجاجة
عطر مغلفة بورق �أحمر جميل  ،فقررت �أال تنزع الهدية
من غالفها.
غمو�ض
قال لها  :ما �أجملك !
و�أين يرتكز جمايل ؟
يف غمو�ضك.

قبل �أن يخلد �إىل النوم �أخرج جميع علب الدواء التي
اعتاد على تناولها منذ زمن بعيد  ،فحار يف �أمرها  ،هل يبد�أ
بدواء ال�ضغط  ،الأع�صاب  ،املعدة  ،ال�سكر  ،املفا�صل  ...قرر
�أخري ًا �أن يتجرع كل �آالمه دفعة واحدة ثم ينام متو�سد ًا
علب �أدويته املختلفة.

هدية

�سهام

قال لها  :حني نظرت البارحة �إىل القمر وجدت �أنه
ي�شبهك.
 هل حاولت حتديد مكاين حني نظرت �إليه؟ كنت ترتبعني على عر�ش قلبي.حتذير
قالت له :حني طلبتني للزواج كانت �أمي حتذرين منك.
ملاذا ؟
لأنها ر�أت �أنك ل�ست جمنون ًا كوالدي.

ي�أ�س

�سمك بحري

مل يركب البحر �سابق ًا  ،حني دفعته الظروف ليقف
قبالته مبا�شرة وهو مزمع على الرحيل  ،تذكر قول زوجته
بهيجة  :يقولون :لل�سمك البحري مذاق غري مذاق �سمك
املزارع الذي ن�شرتيه من الباعة املتجولني .يومذاك مل يكن
بو�سعه التعليق على كالمها ؛ ذلك لأنه مل يذق طعم ال�سمك
البحري يف حياته كلها  ،وقد �س�أل نف�سه وهو م�ضطر لركوب
البحر :من يا ترى �سيتذوق طعم الآخ��ر � ،أنا �أم ال�سمك
البحري ؟
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"�سكوفيا" عماد الفيَّا�ض
ذاكرة تتجدَّد

• انت�صار بعلة

م��ن ال�سهل ع��ل��ى � ِّأي �إن�����س��ان �أن ي�ستعيد
طفولته ،ويتذكَّر ما ج��رى معه من مواقف،
و�أح��داث،ط��ري��ف� ً�ة كانت� ،أو حزينة ،لكن �أن
يعود بكلِّيته نحو املا�ضي ،ويدعونا لنتقا�سم
معه جمريات يوم َّية بعدما َك�ُب�رُ َ  ،ويحكي لنا
الأ�شياء بعينَي طفل تريان ما ال يراه الكبار،
ه��ذا ما يطالعنا به الأدي���ب عماد الف َّيا�ض
يف�:سكوفيا»ن�صو�ص الطفولة»�إ�صدار الهيئة
الق�ص �أكرب
العا َّمة ال�سور َّية للكتاب،فت�صبح �أهم َّية
ِّ
عندما يكون املكان الَّذي �أم�ضى فيه طفولته اجلميلة
مكان ًا مفقود ًا يف الواقع ،لأنَّه مغ َّيب عنَّا عنوة من قبل
عد ٍّو غا�صب ،هو املحتلُّ ال�صهيوينُّ البغي�ض الَّذي قام
بتدمري قرى اجلوالن،ومدنه ،ومعامله الأثر َّية،لي�أتي
الف َّيا�ض ،يبنيه من جديد ،ويعيد �إحياءه من خالل
�سرد طفو ٍّ
يل ،ي�أخذ بيدنا لنعي�ش معه ،ون�شاركه
يوم َّياته الأثرية.
و�أقول ب�إميان مطلق� :إنَّ هذا املكان الَّذي يحمله
النا�س يف �أرواح��ه��م ،وي�ستوطن يف ذاكرتهم ،لهو
مكان جدير �أن ن�ستعيده مهما طال الزمان ،وعظمت
الت�ضحيات يف �سبيله،ومن �أجله ،لأنَّه �صنو الروح.
«�سكوفيا» ا�سم بلدة الأديب عماد الف َّيا�ض ،وهي
قرية تابعة ملنطقة «فيق» يف حمافظة القنيطرة،
تتمو�ضع على ٍّ
تل بركا ٍّ
ين بالقرب من بحرية طرب َّية،
وتعد املعرب الرئي�س من فل�سطني �إىل اجلوالن.
ُّ
يحكي لنا الكاتب عن طفولته من خالل ت�سعة
ن�ص ًا ،ت�شكِّل يف جمموعها �سرية حنني �شائقة
وع�شرين ّ
والذكي ،و�أقول
من خالل عينَي ذلك الطفل املنده�ش
ِّ
ال��ذك� ّ�ي لأنَّ��ه كثري الت�سا�ؤالت ع َّما يح�صل حوله
من ح��وادث ،ف�إن مل يف�سرها له الكبارراح يف�سرها
ح�سب خم ِّيلته الوثَّابة ،ومداركه الب�سيطةمتَّكئ ًا
على معارفه ،وخربته بالعادات والتقاليد املتَّبعة
ال�سوري ،كما �أنَّ اخليال عنده
العربي
يف اجل��والن
ِّ
ِّ
كالقلم وال���ورق���ة بالن�سبة �إىل الأدي�����ب ،ومثل
الري�شة والألوان للفنَّان املبدع ،فهذا الولد املنده�ش
دوم ًا،واملتلفِّع بقمي�ص الأ�سئلة ،يبحث عن �إجابات
(امل�سحر)
ن�ص
ِّ
لأ�سئلة كثرية ،ال تنتهي ،ف�نراه يف ِّ
ي�س�أل عن هذا ال�شخ�ص الغام�ض الَّذي ال يظهر � اَّإل
خالل �شهرواحد يف ال�سنة،هو �شهر رم�ضان ،وح�صر ّي ًا
يف الليل عندما يكون النا�س نيام ًا« :تُرى ملاذا ي�أتي؟
ويقطع حبل �أحالمنا؟ وهو ي�ضرب على طبله؟» ظلَّ
عنده ف�ضول ملعرفة ،ور�ؤية هذا ال�شخ�ص“ :من هو؟
ما �شكله؟ وكيف تكون مالحمه يا تُرى؟» وبقي يحلم
ُّ
احلظ ذات ليلة ،و�صحا
�أن ي�شاهده �إىل �أن حالفه
كاملل�سوع على �صوته يدقُّ على تنكة:
امل�سحر با�سم �أب��ي عندما و�صل مبحاذاة
«ن��ادى
ِّ
ولكن املفاج�أة الكربى �أنَّه مل َّا ر�أى وجهه يف
املنزل»
َّ
تلك الليلة عرفه�« :إنَّه راعي القرية املحبوب».
�أي�ض ًا ال تخلو ن�صو�ص الف َّيا�ض من ح�ضور الفت
للعادات ،والتقاليد ما جعلني �أ�ستذكر بع�ض ًا من
طفولتي �إذ �إنَّ العادات م�شرتكة عموم ًا يف الريف
ال�سوري ،وربمَّ ا بالد ال�شام ،فالطفل عادة ي�صدِّ ق ما
ِّ
يقال له ،وكالم الأهل الكبار هو احلقيقة ب�أ ِّم عينها،
لكنَّها �أحيان ًا معتقدات بالية يتَّخذها الأهايل و�سيلة
ن�ص “من دون �س�ؤال”
من و�سائل الردع للطفل ،ففي ِّ
يحكي لنا �أنَّه ال يجوز رمي الأ�سنان اللبن َّية عندما
ال�سن املقلوع ،ونرميه
تت�ساقط يف � ِّأي مكان ،بل ن�أخذ
َّ
يف عني ال�شم�س ،ونحن نقول لها:
�سن الغزال.
 خذي �سن احلمار ،واعطِ ني َّو�إذا مل يقم الطفل بذلك ،ف�ستنبت له �أ�سنان
جداً ،ويروح ينهق ،وي�أكل ال�شعري مثله،
حمار كبرية ّ
و�أ َّم��ا �إذا رماها يف عني ال�شم�س ،ف�ستنبت له �أ�سنان
الغزال ،ويعدو مثله يف �أر�ض الدار.
ك��ذل��ك تن�صحه وال���دت���ه � اَّأل ي��رم��ي الأظ��ف��ار
املق�صو�صة كيفما اتفقَّ  ،بل يلفُّها بورقة ،ويطمرها
يف الرتبة ،و� اَّإل �سي�ضطر يو َم القيامة �أن يبحث عنها
يف كلِّ مكان»،وهو ال يعرف �أمكنة �أك�ثر من حدود
منزله».
وكما ٍّ
ن�ص
لكل منَّا �صندوق �أ�سود داخله،ها هو ُّ

قراءات نقدية

الأدب النظيف ..
تهمة �أم م�أثرة ؟
•مالك عجيب

“ ال�صندوق” الَّذي ال يفتح � اَّإل يف املنا�سبات ،وكلُّ
واح��دٍ من الأط��ف��ال يخ ِّمن ما فيه�« :سهام تقول:
يوجد ثياب وعطر� ،شهرية تقول :حناء وتنانري،
�أ َّما ماجدة فتقول� :صابون وخرز ،وف َّيا�ض ي�ؤكِّد �أنَّها
�سكاكر» بينما هو �صندوق عر�س الأ ِّم اململوء بالثياب
واحللي ،و�أدوات الزينة ،وذكريات ،و�أحالم
اجلميلة،
ِّ
كثرية ،تركن داخله.
ولأنَّ اخليانة مرفو�ضة ب �� ِّأي �شكل من الأ�شكال
ق�صة ذل��ك الطيار اخلائن
ن�ص «ميغ َّ »21
ن��رى يف ِّ
ا َّل��ذي هرب بطائرته�إىل “�إ�سرائيل” بعدما �أر�سل
عائلته �إىل اخل����ارج ،ه��ذا امل��ك��ان املقرف”:كيف
�سكنت هذه العائلة فيه؟» ي�س�أل الولد نف�سه ،و َمن
حوله،فاخلارج ،ح�سب الت�سمية ال�شعب َّية الدارجة،
هو “املرحا�ض”ونحن ن�شاطره ال��ر� َّأي لأنَّ خيانة
الوطن هي الطا َّمة الكربى ،واخلائن لوطنه كثري
عليه �أن ي�سكن املرحا�ض.
ق�صة،
يف “نهايات مفتوحة” نهاية كلِّ حدث� ،أو َّ
هناك قفلة بحاجة �إىل مفتاح ،وهاهي ثالثون عام ًا
م َّرت قا�سية م�ؤملة �صعبة ،ومل يزل “املفتاح» ينتقل
من مكان �إىل مكان ،ال يريد �أن يقفل باب احلكايات،
ب��ل �سيرتك ال��ذاك��رة مفتوحة نحو زم��ن م�ضى:
«هناك يف جوالننا احلبيب قرى ،وبلدات ،ومدن ،ما
�أجملها� ،أنا�س غادرونا ،لكنَّهم خالدون يف ذاكرتنا،
ع�ص ُّيون على الن�سيان مهما مي َّر الزمان ،فاملفتاح هو
تلك الأيقونة املعلَّقة يف ال�صدور �أب��داً ،كي توقظ
روح املا�ضي ،وحتمي حلم ال�شهداء الَّذين دافعوا
عن الوطن ،و�أملهم الَّذي مازال هو الهدف الأ�سمى»
وقد �أراد الف َّيا�ض �أن ينقل لنا تفا�صيل املا�ضي يف
باق ،و�صامد
القرية الَّتي اغت�صبت،م�ؤكِّد ًا �أنَّ املفتاح ٍ
�أب��د ال��ده��ر ،ليك�سر تلك املقولة ال�صهيون َّية ب��أنَّ
الكبار ميوتون ،وال�صغار ين�سون ،ونحن نقول :ال.
لن نن�سى �أر�ضنا،جوالننااحلبيب،وفل�سطيننا الغالية
مهما طال الزمان ،و�سرنجع يوم ًا،وتبقى الذاكرة
هي خيط احلياة امل�ستمر من جيل �إىل �آخ��ر ،وكي
ال نن�سى جاءت ن�صو�ص الف َّيا�ض املرهفة احلاذقة
ً
بوابة للأمل املعطَّ ر بنكهة النعناع ،وروح الطفولة
الربيئة العذبة الذك َّية ،لأنَّ معركتنا مع العد ِّو
إ�سرائيلي املغت�صب لي�ست معركة بندقية وطائرة
ال
ِّ
فح�سب ،بل معركة فكر وثقافة وذاكرة طازجة ،ال
تن�سى مرابعالوطن ،و�أر�ض الأجداد �أبداً.
•�إ�صدار الهيئة العا َّمة ال�سور َّية للكتاب2018 ،

من الطبيعي جد ًا �أن يثري طرح مفهوم الأدب
النظيف حفيظة بع�ض الأدباء وي�ستفز فيهم
غريزة الدفاع عما ُيعدونه حق ًا �أ�صيال ً من
حقوقهم ال ينبغي التعاطي معه �إال ّ
ككل
واحد ال يقبل التجزئة والتق�سيم ،ومن حق
�شتم منه
الأديب �أن ينظر بارتياب �إىل كل ما ُي ُّ
روائح احلظر والقيد واملنع ،وال �شك �أن جمرد
ط��رح الق�ضية حتت ه��ذا العنوان العري�ض
الف�ضفا�ض يفتح ال��ب��اب وا���س��ع� ًا على م��ا ال
�سبيل �إىل الإحاطة به من �إ�شكاالت متعددة
امل�ستويات واالجت��اه��ات تبد�أ باجلدل حول
املعنى الدقيق للم�صطلح بكل ما ي�ستدعيه
من �إيحاء ا�ستفزازي مرتبط مبقابله اللغوي
املو�ضوعي احلتمي ،مرور ًا باجلدل املزمن حول
ق�ضية ال�شكل وامل�ضمون ،و�صوال ً �إىل ق�ضية
الق�ضايا (وظيفة الأدب)  ,هذا �إن مل ي�صل
الأمر حد البحث يف جوهر مفهومي اجلمال
والقبح من وجهة نظر فل�سفية جمردة.
�أم��ا عن الأ�سئلة التي �سرعان ما يثريها
الطرح فحدّ ث وال ح��رج :ب ��أي معيار يكون
الأدب نظيف ًا �أوغ�ير نظيف؟ هل من �أ�س�س
وقواعد ثابتة ميكن االحتكام �إليها يف مثل
ه��ذا الت�صنيف؟ وم��ا هي ال�شوائب التي قد
جتعل ن�ص ًا �أدبي ًا ما غري نظيف؟ هل هي فقط
تلك امل�شاهد التي تو�صف (بال�ساخنة) �أم �أن
ثمة وجوه ًا �أخ��رى تفر�ض نف�سها حتت هذا
العنوان و�إن كانت �أقل �ش�أن ًا من حيث الكم؟
الراف�ضون لهذا الطرح من �أ�سا�سه يعيبون
عليه �شبهة ال��رك��ون �إىل مهادنة وموادعة
ال��ن��ظ��م والأمن������اط ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال�����س��ائ��دة
واخل�ضوع ل�سطوة معايريها واعتباراتها ،وال
ي��رون فيه �سوى قيد �آخ��ر يحدّ م��ن هام�ش
حرية التعبري والطرح ويلجم نزعة اجلر�أة
التي بها ميتاز الأدب احلي عما �سواه ،هذه
النزعة التي م��ن دون��ه��ا ال �سبيل �إىل ك�سر
القيود وحتطيم التابوهات وجتاوز اخلطوط
احلمر التي طاملا �شخ�صت عائق ًا يف وجه
كل خطوة نحو الأم���ام� ،أم��ا حجتهم الأبلغ
فتتلخ�ص بت�سا�ؤالتهم الأ�شهر� :ألي�س الأدب
م��ر�آة تعك�س �صورة الواقع بقبحه وجماله
بكل �أم��ان��ة ومو�ضوعية؟ وه��ل م��ن ر�سالة
ل�ل�أدب �أ�سمى من ك�شف الغطاء عن مواطن
اخللل والف�ساد يف املجتمع وت�سمية الأ�شياء
مب�سمياتها من دون لف ودوران؟ هل يبقى
لن�ص يخلو من هذه ال�صفة اجلوهرية هوية
�أو مالمح؟ ثم هل التزم تراثنا الأدبي العربي
مر ع�صور ازدهاره وانحداره وانحطاطه
على ّ
ب�ضوابط ومعايري للنظافة؟ لفظ ًا ومعنى،
انتهاء ب�أبي
�داء ب��ام��رئ القي�س ولي�س
ً
اب��ت� ً
نوا�س؟
�أم����ا م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ق��ائ��ل�ين ب����الأدب
النظيف . .فالق�ضية يف جوهرها هي ق�ضية
حدّ �أدنى من التزام �أدبي و�أخالقي ال �سبيل
�إىل ت�أطريه ب�أطر ثابتة حمكومة بقواعد
و�أ�س�س ت�صلح لكل زمان ومكان ،التزام ين�أى
باملنتج الأدبي عن مزالق االبتذال والت�سليع،
ويرب�أ به عن �سلوك نهج ثقافة ال�صورة �سيئة
ال�صيت ،الأم الر�ؤوم لبدعة ( )+18الأ�سو�أ
�صيت ًا ،وال �شك �أنه ما من �أديب يحرتم حرفته
يرت�ضي لها �أن ت ��ؤول �إىل ذات امل�صري الذي
�آلت �إليه ثقافة ال�صورة ب�أ�شكالها ،والأهم من
ذلك �أن الق�ضية برمتها ال يجب �أن تطرح من
منظور احلكم باجلودة والرداءة من الناحية
القيمية للن�ص فلي�س كل ن�ص نظيف جيد ًا �أو
العك�س ،وبديهي �أن النظافة بحد ذاتها ال
جتعل من الثوب رديء ال�صنعة ثوب ًا فاخرا
و�إن منحته بع�ض البهاء ،الق�ضية يف جوهرها
هي ق�ضية التزام ذاتي يعي ويحرتم احلدود
الدقيقة الفا�صلة بني ما هو �ضروري وحيوي
خلدمة الفكرة وبني ما هو جمرد ولع يف و�صف
تفا�صيل موغلة يف الدقة دومنا داع مو�ضوعي

ي�ستدعيه ال�سياق العام للن�ص ولغايات بعيدة
كل البعد عن القيمة الأدبية ،من هذا املنطلق
ينبغي �أن يكون م�صطلح الأدب النظيف �شعار
كل م�ؤمن بالر�سالة ال�سامية للأدب من حيث
�أن الأدب يف جوهره هو فن وجمال وعليه
ف�إن �إح��دى �أهم �أولوياته االهتمام بال�شكل
الفني والر�ؤية اجلمالية للن�ص والن�أي به ما
�أمكن عما قد يخد�ش بهاءه ورونقه والأخذ
باحل�سبان البيئة االجتماعية التي يتوجه
�إليها اخلطاب ،فما قد يعده املتلقي الغربي
تف�صيال ً عابر ًا يف �سياق الن�ص قد يراه نظريه
ال�شرقي عيب ًا �أو�شائبة غ�ير م�سوغة� ،أم��ا
املع�ضلة الكربى التي يواجهها مفهوم الأدب
النظيف  -والكالم الي��زال بل�سان القائلني
به  -فتتمثل بالفهم التقليدي ال�ضيق ال�شائع
لفحواه واملق�صود منه ،واملتمثل باختزاله
يف ق�ضية اجلن�س وا�ستعرا�ض �صور �شذوذه
وان��ح��راف��ات��ه وه���ذا ت��ق��زمي جل��وه��ر الطرح
باعتبار �أن للمفهوم �أب��ع��اد ًا �أو���س��ع ت�شمل
كل ما ميكن له �أن يخد�ش الذائقة الفنية
الفطرية للمتلقي كم�شهديات الذبح والدماء
وتقطيع الأو�صال على الطريقة الهوليودية
وغريها من �صور مثرية للرعب ك��ادت تكون
(مو�ضة) �أدب هذه الأيام� ،أو تلك امل�شهديات
الأق���ل ح�����ض��ور ًا والأك�ث�ر �إث���ارة لال�شمئزاز
والتقززاملتمثلة بالإ�سهاب يف و�صف تفا�صيل
بالغة ال��ق��ذارة (باملعنى احل���ريف للكلمة)
على طريقة �أر�سطوفان وتلميذه النجيب
جوزيه �ساراماغو يف روايته الأ�شهر (العمى)
�أو حتى الإي��غ��ال يف ا�ستعرا�ض م�صطلحات
البذاءة والفح�ش على طريقة رابليه ،ومنها
�أي�ض ًا عادة التناول اال�ستفزازي للمعتقدات
والتطاول اجلارح على الرموزال من باب النقد
الهادف �إىل التوعية والتنوير على طريقة
فولتري ودي��درو بل من مبد�أ (خالف تعرف)
ال غري ،وما �إىل ذلك من �شوائب تعرتي الن�ص
الأدب��ي �سواء من حيث ال�شكل �أو امل�ضمون،
وكل ذلك ي�ساق حتت �شعار اجلر�أة والواقعية
والتحرر من الأفكار امل�سبقة ،و�أين كل ذلك من
ن�ص راق ٍ ن�ستطيع �أن نقدمه هدية حلبيبة
دومنا حرج �أو �شبهة �سوء ظن� ،أو �أن ن�ضعه
مبتناول ابن يافع دومنا خ�شية �أو وجل؟
القائلون ب���الأدب النظيف ال يكفون عن
طرح ال�س�ؤال ذاته دفاع ًا عن وجهة نظرهم:
كيف ا�ستطاع الكثري من �أعالم الأدب العاملي
جت���اوز ه��ذه امل�س�ألة واخل���روج على العامل
ب��أع��م��ال �أدب��ي��ة ع��اجل��ت �شتى املو�ضوعات
الإن�سانية بكل جر�أة دون اللجوء لأي من هذه
الو�سائل؟ كيف �أمكنهم و�صف �أحط حاالت
القبح الإن�ساين و�أ�شدها ت��أث�ير ًا يف النف�س
بطريقة فنية حتمل مل�سة جمالية على �سبيل
التلميح والكناية و�سواها من و�سائل و�أدوات
ال يفرت�ض بالأديب املتمكن �أن يعدمها وذلك
الفج املنفر الأقرب
بدل الركون �إىل الت�صريح ّ
�إىل الت�صوير الفوتوغرايف منه ل�ل�أدب؟ هل
جند يف �أدب فيكتور هيجو ومك�سيم غوركي
وجنيب حمفوظ مثال ً معامل �ضعف �أو فراغ
ناجم عن نحوهم هذا املنحى؟ هل ميكن و�صف
كتاباتهم ب�أنها كتابات طوباوية منبتّة عن
هم واهتمام اجلمهور؟
الواقع منف�صمة عن ّ
�أ�سئلة و�أ�سئلة م�ضادة تزخر بها جعبة كل
فريق ّ
وكل يرى يف �أجوبته حجة دامغةعلى
ّ
وجل
�صواب طرحه ال �سبيل �إىل دح�ضها،
�أ�صحاب ال�ش�أن – كتاب ًا ونقاد ًا وق��راء – ال
ي��ج��دون ب���د ًا م��ن التحزب لأح���د الفريقني
فاحلياد هنا خيار م�ستبعد بالنظر �إىل البعد
املبدئي ال���ذي ينطوي عليه ال��ط��رح ،و�أم��ا
الو�صول �إىل �صيغة و�سطى جامعة ت�ؤطر
ق�ضية بهذه التعقيد وت�ضع قواعد و�أ�س�س ًا
ناظمة لها . .فلعله املحال بعينه.

أدب من العالم

الخيال الأدبي
عند نورثروب فراي
• حامد العبد
يقول العامل الأملاين ال�شهري �ألربت
�أين�شتاين يف �أح��د �أق��وال��ه امل��أث��ورة:
(اخل��ي��ال �أك�ثر �أهمية من املعرفة..
فاملعرفة واملعلومات ميكن لأي �أحد
�أن ي�صل �إليها ،لكن اخليال هو وحده
ال��ذي يوظف ه��ذه املعرفة للو�صول
�إىل احلقيقة)..
ميكننا تعريف اخليال ب�أنه �إب��داع
ال�صور الذهنية غ�ير امل��ادي��ة ع��ن �أ�شياء
و�أمور غري مدركة من قبل احلوا�س املبا�شرة
للإن�سان ،وهو القادر على اختالق �أحداث
غري مت�صلة بالواقع ،ومن هنا كان اخليال
هو العن�صر الأ�سا�س يف عنا�صر الأدب عامة،
ف�إذا كان اخليال يف احلياة العامة للب�شر يو�صف بالب�ساطة
�أو ال�سذاجة (ك ��أن نقول ه��ذا ك�لام خيايل) ،ف ��إن العمل
الأدبي ال يقوم �إال به.
م��ن هنا ك��ان اهتمام الناقد الكندي ن��ورث��روب ف��راي
( )1991-1912باخليال الأدبي ،الذي �ألف عنه كتاب ًا
ترجمه �إىل العربية �سمري عبود و�صدر عن وزارة الثقافة
يف العام  .1995وه��و عبارة عن �ستة �أح��ادي��ث �إذاعية
�ألقيت يف حمطة الإذاعة الكندية (ولعل هذا الذي جعلها
غري مرتبطة فيما بينها ارتباط ًا وثيق ًا) ،تناولت مو�ضوع
اخليال ب�شيء من التب�سيط نظر ًا لكون امل�ستمعني عادة ما
يكونون من �سويات ثقافية متباينة ،وا�ستلهم عنوان كل
حديث منها من �أح��د الأعمال الأدبية اخلالدة .ا�ستهل
نورثروب كتابه بف�صل يحمل العنوان (احلافز على املجاز)
�شرح فيه كيف �أن لغة الأدب هي لغة ترابطية ت�ستخدم
البالغة كالت�شبيه واملجاز للتوحد بني العقل الب�شري
والعامل الكائن خارج هذا العقل ..وهذا التوحيد هو ما يهم
اخليال ،واملجاز ي�ستخدم عادة للتوحيد بني �شيئني بهوية
واحدة حيث ندير ظهرنا خالله للمنطق والعقل ،فمنطقي ًا
ال ميكن ل�شيئني �أن يكونا �شيئ ًا واحداً ،كقول �شك�سبري:
�أنت الآن زينة الدنيا البهية
والر�سول الوحيد �إىل الربيع ال�صارخ
ولكن هناك ما يحفزنا على املجاز وهو كما ذكرنا الرغبة
يف التوحد ،توحد العقل الب�شري مبا يجري خارجه ،لأنه
يقدم املتعة احلقيقية التي ميكن �أن منتلكها يف تلك اللحظة
النادرة� .إن الإن�سان يقارن بني ما يعمله وما يتخيله �أن
مبقدوره �أن يعمله ،وهكذا يبد�أ مبعرفة �أين يكون اخليال،
ففي ع��امل اخل��ي��ال ك��ل �شيء ممكن لكن ال �شيء يحدث
واقعي ًا ،ف�إن كان البد من احلدوث فمن ال�ضروري االنتقال
من عامل اخليال �إىل عامل احلدث.
ي��رى (ف��راي) �أن هناك ثالثة م�ستويات للعقل ولكل
م�ستوى لغته اخلا�صة :فامل�ستوى الأول هو م�ستوى الوعي
يفرق فيه الإن�سان بني نف�سه وبني �أي
�أو اليقظة ،حيث ّ
�شيء �آخ��ر ،ولغته تكون لغة املكاملة اليومية ،وامل�ستوى
الثاين هو م�ستوى امل�شاركة االجتماعية ،وله لغته العملية
التي ن�سمعها من املعلمني وال�سيا�سيني والإعالميني ..ثم
هناك م�ستوى اخليال الذي ُينتج اللغة الأدبية للق�صائد
وامل�سرحيات والروايات ..فالفن عموم ًا يبد�أ بالعامل الذي
�أن�ش�أناه نحن ولي�س بالعامل الذي نراه� ..إنه يبد�أ باخليال.
ويف الف�صل املعنون بـ (عمالقة يف ال��زم��ان) ي�ست�شهد
الكاتب مب�سرحية ل�شك�سبري (حلم ليلة منت�صف ال�صيف)،
الحظ فيها �أحد �أبطالها ثي�سيو�س ب�أن :املجنون والعا�شق
وال�شاعر ..هم وحدهم �أ�صحاب خيال كامل ،وثي�سيو�س مل
يكن ناقد ًا بل كان �شخ�ص ًا مغرور ًا لطيف املع�شر ،ولكن يف
مالحظته تكمن حقيقة مهمة ،فالعا�شق واملجنون يحاوالن
التوحد ب�شيء ما ..العا�شق مبحبوبته واملجنون بهلو�ساته،
وقدمي ًا كان النا�س البدائيون يحاولون توحيد �أنف�سهم
بالطواطم �أو احليوانات �أو الأرواح .وال�شاعر �أي�ض ًا متوحد
مع �شيء م��ا ،فكل مايراه يف الطبيعة يوحده مع احلياة
الب�شرية ،كما نرى على �سبيل املثال يف ق�صيدة لل�شاعر
الإنكليزي (ويليام بليك) بعنوان الوردة املري�ضة:
�أيتها الوردة ..مري�ضة �أنت
فالدودة املتوارية
التي تطري يف الليل يف العا�صفة املعولة
قد عرثت على �سريرك
بغبطة قرمزية
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ال�سري يف الليل
�إن حبها ّ
هو الذي يدمر حيا َتك
لقد ُقدمت هذه الق�صيدة �إىل �ستني
ط��ال��ب � ًا ،وط��ل��ب م��ن��ه��م �أن ي�شرحوها،
ف�شرح اجلميع الق�صيدة ب�شكل جمازي،
با�ستثناء واحد منهم كان طالب ًا يف ق�سم
الب�ستنة ظن �أن بليك يتحدث فيها عن
م��ر���ض نباتي .وبالطبع مل يكن بليك
يتحدث عن مر�ض نباتي ولكن عن مر�ض
ب�شري ،وال مفر لنا من العودة �إىل الفهم
امل��ج��ازي ،وح��امل��ا نف�سر وردت���ه ودودت��ه
ف�إننا نكون قد حولناهما �إىل مظهر من
مظاهر احلياة وال�شعور الإن�ساين ،وهنا تبدو العالقة
اجلن�سية ل�صيقة بالق�صيدة.
يطرح الكاتب بعد ذلك �س�ؤا ً
ال قد يخطر ببال الكثريين،
وهو ما فائدة درا�سة عامل اخليال حيث كل �شيء ممكن؟
وكل �شيء مفرت�ض افرتا�ض ًا ،وال يوجد فيه ال�صحيح وال
اخلط�أ ،فيكون جوابه عليه ب�أن من بني فوائد هذه الدرا�سة
الت�شجيع على (الت�سامح) ،ففي اخليال ال ي�شكل �إمياننا
اخلا�ص �سوى بع�ض املمكنات ،لكننا ن�ستطيع �أن نرى املمكنات
يف �إميان الآخرين �أي�ض ًا� ..إن التزمتات و التع�صبات قلّما
تقدم للفنون خدمة ،لأنها م�أخوذة ب�إميانها وب�أحداثها،
بحيث تعتقد �أن احلقائق م�سلمات ..ولي�ست جمرد ممكنات.
�إن الكاتب لي�س �ساحر ًا وال ح��امل� ًا ،والأدب ال يعك�س
احلياة ،ولكنه يف الوقت نف�سه ال يهرب �أو ين�سحب منها..
�إن��ه “يبتلعها” ،واخليال ال يتوقف حتى يبتلع كل �شيء
مبا يف ذلك الزمان (الذي هو عدو كل ما هو حي) ميكن �أن
يتحطم من قبل اخليال ،فكل �شيء ممكن فيه وهذا بحد
ذاته فائدة عظيمة يقدمها لنا عامل اخليال.
ويرى (ف��راي) يف ف�صل (مفاتيح لأر���ض الأح�لام) ب�أن
اخليال �ضروري كذلك للعلم التطبيقي والنظري مثلما
هو �ضروري للأدب ،فمن دون قوى بنائية يف العقل ت�ستند
على اخل��ي��ال خللق من��اذج علمية وت��وق��ع��ات ت��دور حول
الفر�ضيات ،ال ي�ستطيع رجل العلم �أن ي�صنع �شيئ ًا .ولكن كل
جهد خيايل يف امليادين العلمية البد �أن ي�صطدم باالختبار
ُحي جانب ًا� ،أما اخليال يف الأدب فال يواجه
العلمي و� اّإل ن َّ
مثل هذا االختبار� ..إن عامل الأدب هو عامل ال واقع فيه
�سوى واقع اخليال الب�شري ،نرى فيه كمية �ضخمة تذكرنا
باحلياة التي نعرفها تذكري ًا حيوي ًا ،ولكن مهما كانت تلك
احليوية ،ف ��إن فيها �شيئ ًا غري واق��ع��ي .ومهما جمعنا من
جتارب يف حياتنا ،ف�إننا لن نح�صل �أبد ًا على ُبعد التجربة
الذي مينحنا �إياه اخليال ،وال �شك �أن الفنون والعلوم ميكن
�أن ت ��ؤدي ذل��ك ،لكن الأدب وح��ده من بينها جميع ًا يهبنا
االجتياح الكامل للخيال الب�شري كما يراه هو نف�سه.
وعن عالقة الأدب بامليثولوجيا ( التي ي�شكل اخليال
عامودها الفقري) يقول الكاتب يف الف�صل اخلام�س (�أعمدة
�آدم)� :إن الأدب يف تاريخ احل�ضارة ي�أتي بعد امليثيولوجيا،
والأ���س��ط��ورة عبارة عن جمهود ب�سيط وب��دائ��ي يقوم به
اخليال لتوحيد العاملني الب�شري وغري الب�شري ،وفيما بعد
�أخذت امليثيولوجيا تندمج ب��الأدب ،وباتت الأ�سطورة يف
وقت من الأوق��ات مبد�أً بنيوي ًا لل�سرد الق�ص�صي� ..إن �أي
�شيء جدير بالتنفيذ ويقوم الإن�سان بتنفيذه هو نوع من
البناء ..واخليال هو القوة البنّاءة للعقل ،لكي ينطلق �إىل
البناء اخلال�ص�..إىل البناء من �أجل البناء ،و ُبنى اخليال
تروي لنا �أ�شياء عن احلياة الب�شرية التي ال نح�صل عليها
ب�أية طريقة �أخرى..
ومن هنا يرى (فراي) ب�أنه يجب �أن تكون غاية تعليم
الأدب لي�س الإعجاب ب��الأدب فقط ،ولكن حتويل القدرة
اخليالية م��ن الأدب �إىل ال��ط��ال��ب ،وا�ستجابة الطالب
لتحويل هذه القدرة قد جتعل منه كاتب ًا ..و�سرنى حينها
ما يفعله اخليال بالكلمات..

في ذكرى مرور  220عاما على
والدة ال�شاعر الرو�سي الكبير
الك�ساندر بو�شكين
() 1837 – 1799

•ت .د ا�سماعيل مكارم
يف ال�ساد�س م��ن ح��زي��ران م��ن كل
ع��ام حتتفل الأو���س��اط الثقافية يف
رو���س��ي��ا االحت���ادي���ة ب��ذك��رى والدة
�ألك�ساندر بو�شكني ،حيث بهذا اليوم
– ي��وم ال�ساد�س م��ن ح��زي��ران عام
 1799ولد يف �أ�سرة �سريغي بو�شكني
ط��ف� ٌ�ل و���س��م��وه �أل��ك�����س��ان��در .يعد هذا
اليوم عالمة مم ّيزة يف تاريخ الأدب
الرو�سي واحلياة الثقافية الرو�سية.
يف رو�سيا ما بعد االحتاد ال�سوفييتي
يجري االحتفال ع��ادة بهذا اليوم
على امل�ستويني ال�شعبي والأكادميي،
ويف التقومي الرو�سي  −يوم ال�ساد�س
م��ن ح���زي���ران – ه��و ي���وم بو�شكني،
ويوم اللغة الرو�سية� ،إذ �أن �ألك�ساندر
بو�شكني ه��و م��ن ط��� ّور و�أغ��ن��ى ه��ذه
اللغة� :شعرا ونرثا ،ملحمة وحكاية،
رواية وق�صيدة.
اخرتنا للقارئ العربي من �أعمال
هذا ال�شاعر الرو�سي الكبري ق�صيدته
ال�شهرية
(�إىل ت�����ش��اداي��ف) ومقطوعتني
�صغريتني�( :إىل �أديل) و(الع�صفورة
ال�صغرية).
�إىل ت�شادايف
كم َحل ْمنا باحلُ ّب والأم��ل ِ واملَجد ِ
الهادي
ومل يَدُ م طويال خِ دا ُع الذاتِ هذا،
ُ�سرعانَ ما غ��ا َد َرن��ا َم� َ�ر ُح الطفولةِ
ذاك،
باب
لم وينق�شِ ُع َ�ض ُ
غيب احلُ ُ
مِثلما َي ُ
باح،
ال�ص ْ
ّ
تزالُ
ة
م
العار
ة
ب
غ
الر
لدينا
ال
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ال�سلطة القاتلة،
ما دمنا حتْ تَ نري ّ
بروح ٍ متلهفة ٍ
ِداء ال َوطن.
َ�سنلبي ن َ
ال�صرب
�إننا ننتظِ ر بفارغ ِ ّ
حل��ظ��اتِ ُح�����ص��و ِل��ن��ا ع��ل��ى احل��ري��ةِ
املُقد�سة،
ال�شاب العا�شِ قُ
مثلما يَنتظِ ُر
ُ
أكيد.
حلظاتِ اللقاء ال ْ
ما دمنا نحرتقُ من �أجل احلُ ر ّية،
ُ
م��ادام��ت �أفئدتنا
تنب�ض لأج���ل ِ
الكرا َمة،
يا َ�صديقي َ
�سوف نفتدي الوطنَ
بلحظاتِ
مب��ا َي��ج��ولُ يف النف�س َ
ا َ
ما�سةِ الرائِعة!
حل َ
الرفيقُ ....
أيها
�
واثقا
كن
ّ
ال�سعا َدة ِال ّأخاذ ِة َ�س ُيبزغ ُ،
�أن جنْ َم ّ
و�س َ
وف ت�صحو رو�سيا من ُ�سباتِها،
َ
وعلى �أنقا�ض ِ احلُ كم املُطلق ِ
َ�س َ
أ�سماءنا.
وف ُيدونونَ � َ
•••
1818
خاطب �ألك�ساندر بو�شكني َ�صبية ً يف
مطلع العمر
يف مقطوعة له حتت عنوان
«�إىل �أديل»
ِمرحي يا �أديل،
ا َ
وجتنبي احلُ زنَ ،
ها هي الآلهة ُ:

هاريتْ  ،وليل ()1
باركتْ عقدَ قران ِْك
وبالأم�س كانتْ
قد هَ زّ تْ َمهدَ ِك.
�شبابك
ربيع
ِ
ها هو ُ
�..صاف.
ٍ
هادئ ٌ
وال�سعا َد ِة
للهناءِ ّ
ميالد ِك.
جاء
ُ
َ
وقت احلُ بور،
حانَ ُ
فامنحي �شبا َب ِك
ما ا�ستطعتِ من احلب،
ويف خِ َ�ضم ا َ
حلياة ْ
� ِأحبي يا �أديل !
َ�ص َ
وت �ش ّبا َبتي.
•••
كتب بو�شكني هذه الكلمات يف عام
 ،1822ول��ه��ذه املقطوعة حكاية
محُ زنة.
----------------ال ُع�صفورة ُ ال�صغرية
يف ديار غر َبتي �أرى َ
كيف
قد ُ�س
النا�س هنا ع��اداتِ الزّ َمن ِ
ُي ّ
ُ
مي،
القد ْ
�سراح ُع�صفورةٍ َ�صغرية
أطلقت
لقد �
ُ
َ
يف ي���وم ال��ع��ي��دِ املُ��ق� ّ�د���س مبو�سِ م
الربيع،
ّ
		
•••
احةِ والطم�أنينة،
بالر َ
ف� َ
أح�س ْ�س ُت ّ
حيث �أين لن �أ َ
ُ
مت ْر َم َر لمِ وقفي تجِ اه
اخلالقْ ،
�راح واح����دةٍ من
ف��ق��د �أط��ل��ق� ُ�ت ���س� َ
مخَ لوقاتِه،
مانِحا �إياها احلُ ر ّية.
1823
( )1يف امليثولوجيا الإغريقية
القدمية هاريت ا�سم يرمز اىل بنات
زف�س ،و�صيفات �أف��رودي��ت �إحداهن
ترمز �إىل ال�سعادة ،و�أخرى �إىل احلب
والثالثة �إىل اجلمال وروعة البنية
وما ُي�سر النظر� .أما الإله (ليل) فهو
من الأ�ساطري ال�سالفية القدمية وهو
�إل���ه احل��ب وال���غ���رام .جن��د م��ا ي�شري
أحب� ،أعزّ  ،دل َّل.
اليه يف اللغة يعني � ّ
« лелеятьال��رو���س��ي��ة املعا�صرة،
حيث فعل
РУССКАЯ
امل�������رج�������ع
ЛИРИКА XIX ВЕКА.
Москва. 1986
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في ح�ضرة باب الجابية

•في�صل خرت�ش
“يف ح�ضرة باب اجلابية” يتغلغل “�أمين
احل�سن” يف البيئة ال�شعبية ،فيجل�س مع
العمال املياومني ،و�صاحب املقهى ،والأوالد
يف احلارة ،ورعاة الأغنام ،يعاي�شهم وي�ستمع
�إىل �أقوالهم وم�شكالتهم ،وك� ّ�ل ه��ذا يجري
يف ب��اب اجل��اب��ي��ة يف دم�شق ويف ال��ق��ري��ة يف
منطقة جرابل�س ،وهو �صاحب مزاج جميل ،فخالل
الرواية ن�ستمع �إىل �أغاين و�أحلان فريد الأطر�ش
التي ت�سيطر على الرواية ،كما �أنّ هناك �أغنيات
لكثري من املطربني �أي�ض َا ،وهناك �شعر و�أقوال لعدد
ال ب�أ�س به من ال�شعراء واحلكماء.
�إن ق�سوة احلياة – يف وجه العمال – ال تذيب
ب�أي حال �صراعاتهم الع�شائرية القدمية ،فهذا
فيخر �صريع ًا لأنّه ث�أر
�أحدهم يدفع عام ًال �آخر
ّ
البن عمه الذي قتله ابن عم الأول قبل خم�سة
ع�شر عام ًا.
�إنّ البطل احلقيقي هنا هو املكان “باب اجلابية”
ف�أبو فتحي الفاكهاين الذي يغلي ال�شاي طوي ًال على
نار هادئة ،وبعد �أن ي�ستفتح يغط يف نوم عميق
بانتظار زبون �آخر يوقظه ،و�أبو عدنان عندما تدق
ال�ساعة الثامنة متام ًا ينه�ض �إىل كي�سه الورقي
ويطعم احلمامات ،والغفري الليلي ال��ذي يحمل
ب��ارودت��ه الفرن�سية على كتفه الأي�سر ،يتذكر
بناته ال�سبع ومي�شي م�شية ع�سكرية ،ويلعن هذا
العمر البخيل وي�س َفه الدنيا ،وي�س�أل نف�سه هذا
ال�س�ؤال“ :هل فع ًال حتتاج الدولة �إىل خدماتي”.
حي
�أبو فانو�س يقطع �سوق الن�سوان امل�ؤدي �إىل ّ
القيمرية وه��و يغني لعبد ال��وه��اب ،ويظل طفل
الب�سطة م�سيطر ًا على الو�ضع ،لأنه يرى ما ال يراه
الآخرون ،وهو الذي ي�سجل ّ
كل ذلك.
ويحدّ د لنا الكاتب موقع “باب اجلابية” فهو
يقع يف اجلهة الغربية م��ن �سور مدينة دم�شق
القدمية عند نهاية ال�سوق الطويل ،يحده من
الأ�سفل �إ�سفلت �أ�سود ،ومن الأعلى حزن مقيم مع
�شتاء ،بينما
ال�شم�س احلارقة �صيف ًا والربد القار�س ً
عيون العمال مفتوحة نوافذها على �أمنية �أن يكون
امل�ستقبل �أف�ضل.
ويف الطريق على مقربة من ب�سطة ال�شاي يف
“باب اجلابية” قريب ًا من جدار جامع ال�سنانية
�صورة لفريد الأطر�ش ،و�إىل جوارها �إبريق مملوء
ب��امل��اء فيه وردة ج��وري��ة ح��م��راء ،بينما املذياع
ال�صغري يهدر“ :نحن على الطريق �سائرون”.
ال�شخ�صيات كثرية ،ولكن الكاتب م�سيطر عليها
جميع ًا� ،سواء يف القرية �أم يف دم�شق ،وح�صري ًا يف
حي القيمرية� ،أو جامع ال�سنانية،
باب اجلابية �أو ّ
�إ ّن��ه يراقب العمال ع�صر ًا مطروحني بال انتظام
وهم يتثاءبون يف خمول ..ثيابهم معفرة ،وجوههم
م�صفرة“ ،برد عتيق يختزنونه مع احلنني
�شاحبة
ّ
�إىل احلياة”.
والكاتب من�شغل بالأمور ال�صغرية ،وت�أخذ حيز ًا
من كتاباته ،فهو ي�صف فندق العمال الكبري�“ :إنّه
بيت عتيق ،بوابته على �شكل قو�س حجري ،بابها
م�صنوع من اخل�شب القدمي ،مدخله له م�صراعان
مرتفعان ،يف و�سطه باب �صغري لدخول الأ�شخا�ص،
ثم مدخل �صغري ي��ؤدي بك �إىل �ساحة م�ستطيلة
ال�شكل ،تتو�سطها بركة �إىل الي�سار ،ملت�صقة
باحلائط ال��ذي ينبثق منه �صنبور امل��اء ،وغرفة
ذات �إط�لال��ة زجاجية على ب��اب اجلابية� ،إنّها
الإدارة ،وغرفة اال�ستقبال ،وهذا لي�س على �سبيل
احل�صر”.
ال��زم��ن ال��روائ��ي هنا يت�أ�س�س ويتنوع مت�أثر ًا
بف�ضاءات متعدّ دة تقع فيها الأح��داث والوقائع،
حيث تتحرك �شخو�ص ال���رواي���ة ،فالتحوالت
الدراماتيكية للأحداث و�إيقاعها املتالحق� ،إ�ضافة
�إىل عفوية ال�سرد ومرونته ،والقفز بني �أزمنة
املا�ضي واحلا�ضر بخفة ور�شاقة� ،أدت �إىل تعميق
الإح�سا�س بح�ضور الزمن يف ال�سياق ال�سردي،
مهما تباينت جغرافيته �أو �شخو�صه ،وهذان �أك�سبا
الرواية عمق ًا وحيوية ،حتى يكاد القارئ ي�شعر
ب�أن وقائع الرواية مل تبد�أ هنا ولن تنتهي هناك!
فتداخل الأزمنة عرب احلكايات التي تنفتح على
حكايات �أخ��رى ،وم�صائر ال�شخ�صيات املتعالقة،

وامل�شرتكة ال��ت��ي ي��ت��وىل الك�شف عنها :راوي���ان
ح�صيفان (ال�صحفي ،وطفل الب�سطة) يرتكان
ّ
لكل �شخ�صية حرية اختيار زمان ومكان احلدث،
وكذلك لغة �أ�سلوب التعبري الذي ي�ستغله الكاتب،
مم��ا يكثف البعد ال��زم��ن��ي – الإي��ق��اع��ي – ّ
لكل
ّ
�شخ�صية بعيد ًا عن زمن الرواية الذي ميليه امل�ؤلف
الق�ص الذي يفر�ضه الراوي – ال�سارد.
�أو زمن ّ
يعي�ش الذين ي�صبون الباتون ،وخلفهم �شغيلة
اجل��ب��االت ،فالعتالون ،وبعدهم عمال املجاري،
حالة من احلزن الفاقع ،وي�س�أل الدروي�ش هميان،
من امليت ،فيجيبه ،ح�ضرة باب اجلابية ،ويتقدم
ال�صحفي ي�س�أل �أي�ض ًا من قتل ال�ساحة ،فريد عليه
�ضوء ال�شم�س يا خال ،ويرجع الطفل وحيد ًا بال
�أخ ،وال �صديق� ،إىل �أ�شيائه ال�صغرية ،دفرته امل�سطر
بال هوام�ش ،وقلم احلرب ،في�صرخ به �أبوه ،فيقول:
“يرهبني هذا ال�صراخ يا �أبي ،ف�أروح �إىل �أظفاري
�أقر�ضها حتى اللحم ،و�أنا �أر ّدد �أرجوك يا �أبي �إين
�أخط�أت ومنك ال�سماح”.
ال �شيء ي�ؤمل �أكرث من �صراخ الأب على ولده،
وامل�سكني ي�أكل �أ�صابعه ،ويقول� :ساحمني يا �أبي.
الرواية متتد على �أكرث من �أربعني �سنة ،فيها
حروب ع�شناها ،وفيها تخاذل ،وفيها جيل يريد
�أن يعي�ش ب�أمن و�سالم ،ي�سمع �أغاين فريد الأطر�ش
وف�يروز ،لكن م��اذا نفعل �إذا كانت ال�شم�س قتلت
“باب اجلابية”.
الراوي هنا يف هذه الرواية ،يتحرك ويطري من
ب�ؤرة خطر موازية ل�شخ�صيات الرواية ،ومييل �إىل
ال�سرد الو�صفي يف معظم �أجزاء الرواية ،موظف ًا
�ضمري الغائب لت�أكيد البعد احل��ي��ادي لل�سارد/
ال���راوي ،كما ي�سيطر الفعل امل�ضارع على معظم
الرتكيب اللغوي لل�سياقات ال�سردية ،خا�صة
الو�صف ال�ستدعاء احليوية واحلركية التي مت ّيز
�صيغة امل�ضارع ،حيث ميكنه التعبري عن �أزمنة
متعدّ دة دون �أن تفارق الأح���داث ،ق��وة احل�ضور
وكثافته.
يف النهاية ا�ستطاع الكاتب �أن يبني عامل ًا ،قد
يكون متخي ًال� ،أو واقعي ًا ،يف روايته هذه ،وا�ستطاع
�أن ي�صنع عامل ُا ف�سيح ًا من ال�شخ�صيات ،ال ل�شيء
لأنّه العارف ّ
بكل �شيء.
امل�ؤلف يف �سطور:
�أمين احل�سن :مهند�س مدين من قرية العمارنة
منطقة جرابل�س يف �سورية ،عمل يف جماالت عدة،
�سر جمعية الق�صة والرواية يف احتاد
منها� :أمني ّ
الكتاب العرب ،ومدير الت�أليف يف وزارة الثقافة،
و�أم�ين حترير جملة املعرفة ال�سورية ،له �أعمال
عديدة منها� :أبعد من نهار ،وحدوتة ع�شق.
يف ح�ضرة باب اجلابية “رواية”
�أمين احل�سن
وزارة الثقافة  -دم�شق 2018
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الحب والإبداع

• كرم النظامي

يحفل تاريخ احلياة ال�شخ�صية لكثري من
املبدعني من فنانني ت�شكيليني و�شعراء و�أدباء
ومو�سيقيني وغريهم بحكايات احلب القا�سية
امل�ؤملة �أو ال�سعيدة ،ويف كلتا احلالتني انعك�س
ذلك على �إبداعهم يف �أبهى جتلياته..
فاملر�أة حتديد ًا كانت وال تزال حتظى بق�سط
واف��ر من اهتمامات املبدعني وعلماء اجلمال
بدء ًا من طالي�س و�أر�سطو و�سقراط و�أفالطون
انتهاء بالفال�سفة املعا�صرين الذين
ولي�س
ً
ربطوا مابني الفن واجلمال من جهة ،واحلب
من جهة ثانية ،وماله من �أثر م�شرق �أو مظلم يف
ال�سلوك الإبداعي للإن�سان..
�إن �إلهام امل��ر�أة املع�شوقة هو القوة املحركة
ملكامن املوهبة والإب��داع ،وهو الإثارة املعنوية
احل�سية والروحية لأط��ي��اف حتاكي القلوب
والوجدان وت�شكل ج��ذوة اخليال ..وال يعني
ه��ذا �أن الرجل املع�شوق مل يكن �أي�ض ًا ملهم ًا
للمر�أة ال�شاعرة �أو الفنانة الت�شكيلية بل و
توازيه يف الأثر الت�صعيدي للعاطفة امل�شبوبة،
�إال �أن املر�أة هي الأكرث ح�ضور ًا يف هذا ال�سياق
خلا�صية بها مرتبطة ب�أنوثتها وعاطفتها
وتكوينها وطالوة ح�ضورها يف م�سرية التاريخ
الإن�����س��اين ب��رم��ت��ه ب����دء ًا ب��ه��ي�لان��ة ط����روادة
انتهاء باجليوكندا
وم��رور ًا بكليوبرتا..ولي�س
ً
وابت�سامتها املحرية الأخادة ون�ساء نذير نبعة
وعمر حمدي(..مالفا) ذوات ال�سحر والرونق
ال�سوري املتميز..
و�سوف ن�ضيء على بع�ض الوقائع احلقيقية
لأث��ر امل��ر�أة املل ِهمة يف حياة الفنان الت�شكيلي
الغربي حتديد ًا..من حيث �أنها ال�سبب املبا�شر
يف �صعوده قمة ال�شهرة واملجد �سواء فاز بحبه
�أم َف ِ�شل..
وال ي�سعنا امل����آل �إىل العطف على احلياة
العاطفية للفنانني الت�شكيليني العرب وبخا�صة
ال�����س��وري�ين لأن ت��اري��خ��ه��م يف ه���ذا امل��ج��ال ذا
ح�سا�سية ،و�سري ،ومل يحظ مبعلومات وافرة
عن ق�ص�صهم العاطفية لأ�سباب اجتماعية
مرتبطة بالأعراف والدين والقانون وغريها..
•  -الفنان فن�سنت فان غوخ � 1853إذ وقع
يف حب مواطنته الهولندية يوجني لويز لكنها
مل تبادله احلب ورف�ضت االرتباط به مما �أدى
النهياره و�أ�صبح ع�صبي املزاج وغا�ضب ًا..و�صار
يعاين نوبات ال�صرع والع�صاب واالكتئاب  ..ثم
�أحب ابنة عمه كيث وهي �أرملة لكنها �صدته
�أي�ض ًا ،وبعدها وقع يف حب كال�سينا ماريا هونيك
وهي بائعة هوى مدمنة كحول ورافقته لفرتة
كموديل لأعماله الفنية لكنها هجرته وعادت
للبغاء فحطمته �شر حتطيم و�صار مدمن كحول
رخي�صة وي�شرب زيت الرتبنتني امل�ستخدم يف
ت�سهيل حركة اللون وان�سيابه يف اللوحة ..
ويف هذه الفرتة الع�صابية الكئيبة عاد و�أحب
بائعة ه��وى �أخ���رى ا�سمها را�شيل و�أ�صبحت
م�شهورة عاملي ًا لأنها هي من قطع �أذن��ه لأجلها
وقدمها لها كهدية و�أ�صابعه ملطخة بالدماء
فخافت منه وهربت من عامله ف��ازداد حتطم ًا
واكتئاب ًا ودخل امل�صحات العقلية �إىل �أن مات
منتحر ًا وعمره �سبعة وثالثني عام ًا !
•  -ال��ف��ن��ان الت�شكيلي ه�ن�ري لوثريك
 :1864ف��ن��ان فرن�سي م��ن �أق��ط��اب املذهب
االنطباعي ،كان يعاين من ت�ش ّوه خلقي و�أ�سماه
�أبواه(..اجلوهرة ال�صغرية) ل�صغر يف قامته..
وب�����س��ب��ب ذل���ك مل حت��ب��ه �أي���ة ام�����ر�أة وع��ان��ى
م��ن ارت��ك��ا���س��ات عاطفية وع�صف ب��ه احل��زن
واالكتئاب وانغم�س يف الكحول ثم �أ�صيب �أواخر
حياته مبر�ض عقلي �أدخله امل�شايف ومات يف �سن
ال�سابعة والثالثني !
•  -الفنان ب��ول غ��وغ��ان  : 1886فنان
فرن�سي م��ن �أق��ط��اب امل��در���س��ة ال��وح�����ش��ي��ة..
ف�شل بزواجه من مواطنته هيث ك��ول وعانى
م��ن ا���ض��ط��راب��ات عائلية انتهت بالطالق ثم
هاجر �إىل �إفريقيا وهاييتي وانغم�س بعالقات
عاطفية م�ضطربة وبالكحول واجتاحته ك�آبة

�شديدة وحاول االنتحار �أكرث من مرة !
•  -كامبل كلوديل  : 1864نحاتة فرن�سية
�شهرية ع�شقت النحات الأ�شهر رودان وك��ان
يكربها ب�أربع وع�شرين �سنة ،وات�سمت عالقتهما
ب��أن كانت مت�أرجحة مابني احل��ب والكراهية
والأم��ل والي�أ�س ،وك��ان رودان م�سيطر ًا عليها
ويحتكر موهبتها رغ��م �شغفه امل��ج��ن��ون بها
لكن غريتها ال�شديدة عليه وتعلقها به �أم��ام
المباالته �أحيان ًا �سببا حاالت ه�ستريية �أودت
بها امل�صح العقلي حيث ماتت فيه ..وباملقابل
حتطمت نف�سية رودان وخبا نور �إبداعه بعد
موتها ومل ي�ستطع �إمت��ام منحوتته( ..بوابة
اجلحيم)
وه��م��ا ال��ل��ذان �أجن���زا م��ع� ًا �أروع املنحوتات
العاملية اخلالدة كـ(..القبلة) و(..املفكر)..
وثمة �أمثلة �أخرى للحب ال�شقي املل ِهم
ومن �ضرامه خرجت �أروع و�أعظم اللوحات
واملنحوتات اخلالدة
بتوقيع الأرواح املبدعة واملعذبة...
�إال �أنه على ال�ضفة الأخرى كان هناك احلب
اجلميل امل��ت��وازن والهانىء اخل�ل�اق ..فزعيم
احلداثة النم�ساوية غو�ستاف كليمت 1907
ر�سم مئة لوحة متهيدية قبل �أن يبدع بورتريه ًا
ملع�شوقته �أدي��ل بلوخ التي كانت تبادله ذات
احلب وا�شتهر العمل با�سم �أوديل الذهبية..
وبابلو بيكا�سو  1881الفنان اال�سباين
العاملي م�ؤ�س�س التكعيبية�..،أغرم بالراق�صة
الرو�سية �أولغا خوخلوفا و�أبدع بت�أثري غرامه
بها ع�شرات اللوحات و�أظهرها ب�أكرث من عمل
على �شكل �آلهة اوملبية ..و�أما الفنان الفرن�سي
االنطباعي الكبري هرني ماتي�س  1869الذي
�أحب مواطنته ليديا وكان يف ال�ستني من عمره
وهي يف �سن اخلام�سة والع�شرين ،فكان يهديها
لوحتني كل �سنة واحدة مبنا�سبة عيد ميالدها
والثانية مبنا�سبة عيد ر�أ�س ال�سنة وكان ي�صفها
ب�أنها نور عينيه و�أنها �سبب احلياة الوحيد..
وهناك الفنان املثري واملده�ش �سلفادور دايل
الكاتالوين �صاحب املدر�سة ال�سوريالية فقد
ع�شق غ��اال الرو�سية وع�شقته وبينهما فارق
كبري يف العمر و�ألهمته طوال خم�سني عام ًا مئات
اللوحات وكانا �سعداء ببع�ضهما وهي من �أو�صى
ب�أن تدفن بجواره بف�ستان �أحمر..
ولي�س �آخر ًا الفنانة االنطباعية الأمريكية
ماري كا�سات  1844ملهمة فناين القرن التا�سع
ع�شر م��ن االنطباعيني الفرن�سيني وخا�صة
�إدغ���ار ديغا ،وك��ان جم��رد ح�ضورها يف عاملهم
يفجر طاقاتهم الإبداعية اخلالقة..
�إذن ه��ي ق�ص�ص واق��ع��ي��ة و���ش��ي��ق��ة ،م��ؤمل��ة
ومثرية ،تدلل ب�شدة ما للحب من �سحر والهام
خالق بحالتيه  :ال�سعيدة وال�شقية !
• ال��ل��وح��ة ل��ل��ف��ن��ان ال��ف��رن�����س��ي �أوغ�����س��ت
توملو�ش 1865..ال�شهرية بالفاكهة املحرمة .

أدب الشباب
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نهاية الرواية

ُ
خريف ِّ
الذكريات

• �آمنة �سليمان

•ح�سني علي غالب
روايات كثرية ت�صدر يف وقتنا احلا�ضر هذه حقيقة ال ميكننا �إنكارها  ،لكنها لي�ست د�سمة ومغرية،
كما يف ال�سابق حيث كانت الروايات طويلة ومتخمة بالأحداث وي�سعى اجلميع القتنائها وقراءتها،
هذا الأمر يعرتف به الأط��راف الثالثة بكل و�ضوح وبال تردد وهم �أوال القراء وثانيا النقاد وثالثا
الروائيون ،عامل ال�سرد تغري فلم يعد كما كان يف ال�سابق ب�سبب الطفرة يف املعلومات التي �ألقت بظاللها
على كل �شيء .
الق�صة الق�صرية و”الوم�ضة” �أي تعريف الق�صة الق�صرية جدا التي تتكون من �سطر واحد �أو �سطرين،
باتت تناف�س الرواية يف عامل ال�سرد حيث �أن قراءها كرث بل ويف تزايد م�ستمر واملطبوعات الثقافية
والأدبية تتناف�س على ن�شرها وتركيز الأ�ضواء عليها ،حتى الكثري من الروائيني ،هم �أنف�سهم باتوا
يكتبون الق�صة الق�صرية والوم�ضة وكل يوم جند جمموعة ق�ص�صية قد �صدرت وحققت جناحا باهرا
بينما هناك روايات كثرية ت�صدر ال تلقى �أي جناح �أو �أي اهتمام .
قد يعدُّ ين البع�ض مت�شائم ًا والبع�ض الآخر واقعيا ،ولكنني �أنقل يف مو�ضوعي هذا ما �أ�شعر به من دون
زيادة �أو نق�صان ،وهو ب�أننا �سوف ن�شهد نهاية حتمية “للرواية” يف ال�سنوات املقبلة عندنا.
من جانب �آخر ،الرواية �ستبقى وتتطور عند ال�شعوب الأخرى فالروايات منق�سمة عندهم �إىل مدار�س
كثرية كاملدر�سة الكوميدية واملدر�سة الواقعية ومدار�س �أدبية �أخرى كثرية ومتنوعة والقارئ يختار
منها ما ي�شاء ويرغب ،بينما نحن ال�سواد الأعظم مما جنده يف نتاجنا ال�سردي تابع للمدر�سة الواقعية
فقط ال غري ،كما �أن �أغلب الروايات ت�صبح عمال دراميا بعد فرتة ما يجعلها ترت�سخ يف �أذهان الكثريين.
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ُ
كتف الوادي
بحاجة �إىل ذاكر ٍة جديدة
�أنا
وتقطف احليا َة زهر ًة على ِ
ِ
ذاكر ٍة خالية ٍمن املا�ضي
ُ
يتعاىل
�صوت �ضحكتها مع تعايل هدي ِر ماءِ
حتمل َ
ُ
�شرخ قل ِبها بني �أكتافها
ال
الينبوع
أدران ِّ
كريات يف زواياها
الذ
يحظر عليها ركنُ � ِ
ِ
ُ
ال�صباح
ني
مع
ِ
ِ
هديل حمامت ِ
تعزفان �أن�شود َة َّ
َ
ع�شي�ش على
��زن م��ن ال َّت
ممنوعة
عناكب احل� ِ
ُ
تداعب وجنتي فلاّ ٍح
فجر
ومع
ِ
ُ
ن�سمات ٍ
جدرانها
بحاجة �إىل ذاكر ٍة جديدة
ٍ
ثغر با�سم ،وعينني ب َّراقتني
ذات ٍ
احلب
بزنزانة
ذاك���ر ٍة غري مك َّب ِلة الأط���راف
ِ
ِّ
�سوط
�وام مم�شوق مل ُي�ش َّوه جلدهُ ا بق�سو ِة ِ
وق� ٍ
اللعينة
احلياة
بعيدة عن تط ّر ِف الأحكام و�ساد َّي ِة هذا ال َّزمان
بحاجة �إىل ذاكر ٍة جديدة
ٍ
ذاكر ٍة حم ّررة
ذاكر ٍة ُ
نا�صية امل�ستقبل
تقف على
ِ
ال ُ
تقف على حا ِّف ِة البكاء
ب�شغف له
وتل ِّو ُح
ٍ
ُ
ُ
وال تطيل النّظ َر �إىل الأطالل
ُ
ترك�ض ب َ
يتون وال ُّتفاح
ني �أ�شجا ِر ال ّز ِ
بفرحة طفل
تت�سلَّ ُق �شج َر ال ّلوز
ال�صغار
ِ
مفعمة بالأحال ِم وبراء ِة ِّ

حوار
• �أحمد حممد �إبراهيم
�إنها ال�ساعة ت�شري لوقت ال ي�سعنا ككائنني اثنني مع ًا يف حوا ٍر ي�صدر
واحد يحتوينا ،كانت تلك كلمته التي عجلت حوار ًا
ع َّنا من فم
�شخ�ص ٍ
ٍ
حامي الوطي�س بني عاملي الداخلي و�شقيقه اخلارجي والق�صة وكاتبها،
فا�ضطررت لل�صمت بني زمالئي كي ال يف�ضحني انق�سامي الداخلي ب َ
ني
العاملني ال�شقيقني.
ودار احلوار وارتفع �صوته ف�أخر�س كل كياين.
العامل الداخلي :ملاذا ت�ستورد من عاملك املحيط امل�آ�سي؟
العامل اخلارجي :لأين مفطور على حب االجتماع  ،فالإن�سان كائن
اجتماعي بطبيعته.
مل �أهزم و�س�أبقى ملتزم ًا ال�صمت واحلياد ..ت� َّ
أمل العامل اخلارجي
وقال كلمته:
(ال تقل :مل �أهزم م�ستخدما �صيغة الزمن املا�ضي لت�سمعني ر� َ
أيك،
َ
بعيني الزمن احلا�ضر با�ستخدامك لن على مر�آي).
موقفك
�أرين
َّ
أن�صاف
كانت الق�صة على خري ما يرام ولكن حوارهما الذي ق�سمني ل ٍ
متعددة بدل ن�صفني ،جعلها تتحرك كع�صار ٍة ها�ضمة لتفتتني بف�ضولها
ال َّن ِهم ،ف�س�ألت  :ملا �أ�سميتني بال هوية؟؟؟
كلغم �أر�ضي يف ف�ضاء
كنت �أحت�سب من �إجابتي عن �س�ؤالها امل��زروع ٍ
�صمت ر�شيق جلهة ق�صر زمنه و�سرعة حركته
�أفكاري� ،أجبتها بعد
ٍ
�سمي
وتنقيبه لآبار فكري ،ا�سمي� :أحمد على ا�سم جدي لأبي وجدي َّ
ً
حقيقة تتكرر،
با�سم جده ،ولي�ست امل�شكلة يف الأ�سماء ،ولكننا بت َنا
ي�شب بني الأ�سماء والأفعال يف لغتنا يا عزيزتي!
هناك �صراع ٌّ
قالت الق�صة :مل �أفهم �شيئ ًا.
َّ
تدخل العامل الداخلي و�أجابها :هناك انتماء ويكون ملكان وزمان
و�أفكار نكونها وتبقى معنا ما بقينا على قيد احلياة ،وهناك هوية
تت�شكل بفعل االنتماء املت ِّكون وراثي ًا لدى �أغلب الب�شر املكرر ِّين عرب
ثقافة �أجدادهم منذ �آالف ال�سنني ،وبتالقح االنتماء والهوية نن�سج
وجودنا االجتماعي خارجي ًا والنف�سي داخلي ًا ،ثم نقرتن ونلتقي عرب

احلياة بكثريين يختلفون عنا يف الكثري من خ�صو�صياتهم املتعلقة
بالهوية واالنتماء ونندمج ونتعاي�ش بتقبل اخلالف وتعزيز امل�شرتك.
ر َّد العامل اخلارجي :هذه املرة �أنا مل �أفهم.
فقال الكاتب امل�سكني وقد ت�ضورت �أمعاء دماغه جوع ًا للقراءة:
غيابك عن الوعي ال يعني �أن احلقيقة مفقودة.
أ�سميتك بال هوية ،لأن هوية الإن�سان العلم والعلم ال يعرتف
لقد �
ِ
�إال بالأفعال امل�ؤكدة بالتجربة واملتفقة مع العقل وامل�ؤ َّيدة بالعلم ،مل
ً
ن�سخة جلدي اخلام�س واخلم�سني� ،أردت �أن �أكون خمتلف ًا.
�أ�ش�أ �أن �أكون
لكن �شذوذك عن املجتمع خط�أ� ،أرجوك غيرّ عنوان الق�صة و�س ِّمها
ما �شئت �إال هذا اال�سم ،و�صمت العامل اخلارجي منتظر ًا رد الكاتب..
رد الكاتب :اخلط�أ املثمر يعني �أن تتعلم بالتجربة ،ولكن تكرار
َ
خلطيئة
أخطاءك
�أخطاء من �سبقك تكرار ًا وراثي ًا ومتعمد ًا �سيحول �
ٍ
تتربعم من �أ�شجار ال�شيطان ذاته.
تدخلت الق�صة وقالت� :أخي املثل القدمي لديه ما يروى على �شكل
ق�صة وقد ا�ستعان بي ،ف� َ
أن�صت اجلميع.
ً
أر�ض �سهلية وفرية اخلري واملاء،
قال املثل :زرع فالح عود ًا �ضخما يف � ٍ
ً
وبقي يعتني بالعود الأخ�ضر الذي � َ
أورق �أوراق �ا خمتلفة وطال زمن
�إزه��اره و�إث��م��اره ،والنا�س تتحدث عن النبات الغريب ،بل ك��ادوا �أن
يقتلعوه ذات يوم ،لوال وجود الفالح وجمابهته لهم.
ا�ستمرت الأيام و�أثمر وكان ثمره غريب ًا ومميز ًا ،وبد�أت الأ�صوات
تتعاىل من ال�شجر واحلجر والب�شر باقتالع ال�شجرة اخلبيثة التي
كانت قبل عامني عود ًا ب�سيط ًا وا�ستمر �إميان الفالح بغر�سته ،و�أثمرت
بعد �أن كرث القيل والقال ،وكان ثمرها غريب ًا ،وتخوف النا�س منها،
هوية وقاطعوها ،وبعد عام كان الفالح يبيع ثمارها وي�ستطيب
لأنها بال ٍ
اجلميع به ،من دون �أن يعرفوا �أنه ثمر ال�شجرة التي حاربوها مل ي�ؤثر
غبا�ؤهم يف حتديد هويتها وغياب ا�سم لها �أو �أي وجه �شبه بينها وبني
ما �سواها من ال�شجر على تقبل ثمارها وتذوقها ..فالهوية ا�سم واال�سم

املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:
جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر التحريــر:

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.

أفعال تثري فيه احلياة ،و�صار املوز ع�شبة يحب ثمرها كل �سكان
يحتاج ل ٍ
ً
الأر�ض قاطبة بف�ضل متيز الفالح ومتيز الع�شبة بهوية الال هوية.
فالكالم مل يكن �إال �أماين واهية والأوهام التي ت�صوروها مل تكن �إال
جه ًال فقري ًا باملعرفة ،هويتك �أن تعي�ش ب�أفعالك املتميزة فقط ،ال با�سم
ا�ستوردته من �أجدادك وعددته هوية.
ق��ال الكاتب :يتقدم امل��وت وتنت�صر احل��روب فقط عندما تفقد
الإميان باهلل وب�أنك خلقت لتتميز.
قال العامل الداخلي� :شعاري على ال��دوام (�إ َّي� َ
�اك �أن حتزن ،فقط
ابت�سم وقل يا اهلل).
قال العامل اخلارجي وقد �أذهله اجلميع مبا يف النف�س الب�شرية من
فكرية كربى ،هوية الع�صا �أو تلك ال�شجرة كانت مبا �أثمرته ،ال
�أبعا ٍد
ٍ
مبا قيل عنها.
ً
علي �أثمر كتلك
ردت الق�صة
ممتع�ضة بع�ض ال�شيء :قبلت ا�سمي َّ
ال�شجرة ذات يوم.
ر َّد الكاتب� :س�أبقى �أدافع عنك ،كما فعل الفالح مع غر�سته.
حتري اجلميع من �صمت ال�شخ�ص احلامل مل�سرحية احلوار واملجادلة..
لغة ال
فتب�سم و�أجابهم( :ال�صمت �أ�سهل لغة م�ستخدمة و�أ�صعب ٍ
واحد يف العامل).
تقبل الرتجمة ٍ
ب�شكل ٍ
ردت الق�صة( :ال�صمت الكبري يف زمن الهزائم املتتالية انت�صار).
قال الكاتب( :ليتني �أ�ستطيع �أن �أحمل �أحزان جميع الب�شر).
متحد :
ورد العاملان الداخلي واخلارجي
واحد ٍ
ب�صوت ٍ
ٍ
(اجلهد اجلماعي يعزز متيز الأفراد والأوطان).

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

هيئـة التحريـر:
د� .سليم بركات ،غ�سان كال�س ،حممد احلفري،
علو�ش ع�ساف� ،سهيل الديب

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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•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

�أدب ال�شباب و �إبداعاتهم
�إنه ملن نافلة القول �أن ن�شري �إىل �أن فتوة الأمم وحيويتها ،وقدرتها على العطاء
والإنتاج والتطوير تقا�س بن�سبة �أعداد ال�شباب فيها قيا�س ًا �إىل عدد �سكانها ،وهنا
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه يف ثمانينيات القرن املا�ضي قامت جلنة تابعة للأمم املتحدة
ب�إجراء عملية �إح�صاء ل�سكان جمموعة من الدول ومن بينها �سورية ،فتبني �أن ن�سبة
ال�شباب فيها يف ذلك الزمن بلغت �ستني باملائة قيا�س ًا �إىل عدد ال�سكان ،فاعتربت
�سورية �آنذاك �أنها من الدول الفتية يف العامل ،طبع ًا كان ذلك قبل احلرب الظاملة
التي �شنت علينا ،فبال �شك �أن ن�سبة ال�شباب يف �سورية قد انخف�ضت كثري ًا قيا�س ًا
لذاك الزمن ،وال�سبب يف ذلك وا�ضح ومعروف ،فنحن دفعنا �أعداد ًا كثرية من �شبابنا
يف دفاعنا عن حدود وطننا� ،إذ �صعد كثري من �شبابنا �شهداء بعد �أن قدموا �أرواحهم
فداء لرتاب الوطن ،وقرابني على مذابح البطولة والفداء.
ً
ومب��ا �أن �شباب الأم��ة �أي��ة �أم��ة؛ هم رم��ز فتوتها ،وقوتها ،وحيويتها ،فمن حق
ال�شباب على �أمتهم ووطنهم �أن يهي�أ لهم املناخ املنا�سب للعطاء ،وا�ستغالل الطاقات،
والإمكانات من �أجل النهو�ض ب�سوية هذه الأمة ،والعمل على رفع مكانتها وحت�ضرها
حتى يكون لها ال�ش�أن الأمثل بني باقي الأمم.
ومن اجلدير بالذكر �أن طاقات ال�شباب متعددة وتتوزع على �صعد عديدة ،وما
يهمني �أن �أ�ؤكد عليه الآن هو اجلانب الفكري والإبداعي ،لأن ال�شباب امل�سلح بالفكر
البناء اخلالق ي�سهم �إىل حد كبري يف نهو�ض الأمة وتوعيتها ،وتوجيه الدفة فيها،
وا�ستغالل طاقات �شبابها للنهو�ض مب�ستوى الأمة وتوعية �أفراد املجتمع فيها بعد �أن
ي�ضاء على اجلوانب الإيجابية من �أجل البناء عليها ،والإ�شارة �إىل اجلوانب ال�سلبية
لتفاديها ،واالبتعاد عنها ،واتقاء �شرورها ،ونتائجها التي ت�ؤدي �إىل التهلكة يف كثري
من الأحيان.
يف �سورية الآن جيل فتي �صاعد نحو النور واملعرفة ،يتعط�ش للمناخ الإيجابي
املنا�سب لكي يتحرك �ضمنه ،وينمو فوق منابره ،وحني تقدم له الفر�صة املنا�سبة
جتده مبدع ًا ح�صن نف�سه باملعرفة التي تت�أتى من �أمرين اثنني الأول :انكباب
ال�شباب على القراءة والتح�صيل من �أجل االطالع على جتارب الآخرين ،والإفادة
منها ،ومن ثم رفدها مبا ميلك من عطاءات و�إبداعات ت�شكل رافد ًا لذلك النهر الثقايف
العاملي العظيم ،والثاين :ابتعاد املرء ،وهنا �أعني الكاتب ال�شاب عن اللهاث خلف
�شهرة �آنية كاذبة ،ومزيفة ،فهذه الأمور مبجملها ال تفيد الكاتب والأديب ال�صاعد
ب�شيء ،و�إمنا ت�شكل �أمامه عائق ًا م�ستقبلي ًا للنمو وال�صعود واالزدهار ،ولنا يف ذلك
�أمثلة كثرية ن�شاهدها هذه الأيام لنجد جمموعة من ال�شباب وال�شابات ،وهم قلة

واحلمد هلل ي�سعون لل�شهرة ،ويلهثون ل�صعود املنابر دون �أن يح�صنوا �أنف�سهم بزاد
املعرفة ،ظن ًا منهم �أن �صعود املنابر وتقدمي الأفكار امل�شتتة التي تفتقر �إىل الرتابط
والعمق ،تقدم لهم ال�شهرة واملجد ويف هذه احلالة تقع امل�س�ؤولية على عاتق النقاد
الذين كثري ًا ما ورطوا ه�ؤالء ال�شباب مبديحهم املجاين الذي �أ�شبه ما يكون ب�شهادات
ال��زور ،مقابل ذلك جند �شبان ًا و�شابات �سلكوا الطريق املغاير متام ًا ،ا�شتغلوا على
�أنف�سهم ،وتزودوا باملعرفة ،وراحوا ينتجون كل ما هو جميل ومفيد ،ويتجلى ذلك
فيما يقدمونه على املنابر� ،أو حتى على �صفحاتهم ال�شخ�صية يف مراكز التوا�صل
االجتماعي ،وعلى ذكر هذه املراكز اخلا�صة بالتوا�صل جند الغث والثمني �إال �أن
بع�ض الإط��راءات ت�أتي على �شكل عبارات جاهزة تقال جلميع النا�شرين يف هذه
املراكز ،و�أحيان ًا دون قراءة الن�ص ،وهذا يف تقديري ال يقدم فائدة تذكر للكاتب،
ال بل �أ�ستطيع القول �إنها ت�سهم يف �إ�ضعاف نتاجه و�ضحالة ما قد يقدمه م�ستقب ً
ال،
ولو �أن النقاد املخت�صني انربوا للت�صدي لهذه امل�س�ؤولية املجتمعية ،وو�ضعوا النقاط
على احلروف ،وميزوا بني الأبي�ض والأ�سود والرمادي لوجدنا �أدب ًا متميز ًا قادر ًا
على موا�صلة ال�صمود واال�ستمرار.
نحن كهيئة حترير يف الأ�سبوع الأدب��ي �أرقتنا هذه امل�س�ألة كثرياً ،وبعد العديد
من امل��داوالت قررنا تخ�صي�ص �صفحة �أ�سبوعية يف ال�صحيفة حتت م�سمى (�أدب
ال�شباب) بحيث يتم من خالل هذه ال�صفحة ن�شر املادة كما و�صلت من كاتبها دون
تدخل منا ،والغاية من وراء ذلك كله �أن نقدم منرب ًا حي ًا له�ؤالء الكتّـاب ال�شباب،
ون�ترك للزمن تقدمي الأدل��ة على تطورهم� ،أو تقهقرهم� ،أو املراوحة يف املكان،
وبذلك ،ومن خالل هذه الطريقة ميكن اكت�شاف املواهب ال�شابة ،وم�ساعدتها على
�شق طريقها نحو الأف�ضل والأجمل.
ويف هذه احلالة �آنفة الذكر �سنف�سح املجال للنقاد� ،أو على الأقل من يرغب منهم
�أن يقدم �إ�ضاءة �أ�سبوعية �إن �شاء على الأدب املن�شور يف ال�صفحة املذكورة ،ومن
خالل ذلك يتبني الكاتب ال�شاب الأفكار اجلميلة والر�صينة للبناء عليها ،والأفكار
ً
جتربة
ال�سطحية واملبا�شرة لتجنبها واالبتعاد عن تكرارها ،ويف نهاية الأمر تبقى
ً
قابلة للتعديل طمع ًا بالو�صول �إىل الأكمل والأمثل ،ويف الأيام القادمة ومن خالل
هذه التجربة �سنتبني فيما �إذا كانت الفكرة جمدية لال�ستمرار بها� ،أو غري بناءة
لالبتعاد عنها و�إلغائها ،والق�صد من وراء ذلك �إعطاء الفر�صة وتقدمي املنرب ملن ال
منرب له.
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إ�عالن..
لداب
جائزة فل�سطين العالمية ل آ
عقد م�ؤمتر �صحفي يف احتاد الكتّـاب العرب بدم�شق،
مت الإع�ل�ان م��ن خ�لال��ه ع��ن ج��ائ��زة فل�سطني العاملية
للآداب بح�ضور الأديب مالك �صقور رئي�س احتاد الكتّـاب
ال��ع��رب ،وال��دك��ت��ور ط��راد ح��م��ادة نائب رئي�س جائزة
فل�سطني العاملية ل�ل��آداب ،وال��دك��ت��ور ال�شاعر حم�سن
برويز رئي�س جمل�س �إدارة رابطة �/أهل القلم) �أمني �سر
اللجنة التنفيذية جلائزة فل�سطني العاملية ،وعدد من
الأدباء والكتاب يف �سورية ولبنان و�إيران.
رحب الأ�ستاذ مالك �صقور رئي�س احتاد الكتّـاب
وقد
ّ
ال��ع��رب بال�ضيوف وال��ك� ّت��ـ��اب والأدب����اء والإع�لام��ي�ين،
وقال� :إن الإعالن عن جائزة فل�سطني العاملية للآداب
هو انت�صار لثقافة املقاومة يتزامن وانت�صارات اجلي�ش
ال��ع��رب��ي ال�����س��وري على ع�صابات الإره����اب التكفريي،
كما �أنه انت�صار لفل�سطني التي كانت و�ستبقى الق�ضية
املركزية لأبناء �سورية.
و�أ���ض��اف الأ���س��ت��اذ ���ص��ق��ور� :إن الإع�ل�ان ع��ن جائزة
فل�سطني العاملية للآداب من دم�شق ،ومن احتاد الكتّـاب
العرب يعني الكثري لكل الأدب��اء والكتّـاب الذين نذروا

حياتهم من �أجل القيم النبيلة ال�سامية ويف مقدمتها
مقاومة الظلم.
ثم حتدث د .طراد حمادة فث ّمن �أهمية هذه اجلائزة،
و�أه��م��ي��ة الإع��ل�ان عنها م��ن دم�شق بو�صفها عا�صمة
املقاومة ،وعا�صمة الثقافة ،وعا�صمة انت�صار العدالة
على الظلم ،وقال� :إن �إ�شهار اجلائزة ويف هذه الظروف
ال�صعبة يعد مك�سب ًا ك��ب�ير ًا ل�ل�أدب��اء والكتّـاب الذين
يكتبون �أدب ًا مقاوم ًا.

وق��ال د .ح��م��ادة :اجل��ائ��زة �أهلية ،وبعيدة ع��ن كل
ت��وج��ه ح��ك��وم��ي �أو ر���س��م��ي ،وخ��ا���ص��ة ب����أدب امل��ق��اوم��ة،
و�أبعادها ومعايريها عاملية� .أما حماور اجلائزة فهي:
ال�شعر ،ال��رواي��ة ،الق�صة� ،أدب الأط��ف��ال ،ال�سرية،
وقيمتها � /60.000/ألف دوالر ،و�سوف متنح يف العام
القادم  ،2020و�ست�شارك الأعمال الأدبية املطبوعة من
فرتة ( )2020 - 2016يف �أعمال اجلائزة .وي�ستطيع
كل كاتب وكل دار ن�شر �أو احتاد �أدبي �أو م�ؤ�س�سة ثقافية
�أن ير�شح من ي�شاء من الأدب��اء لينال اجلائزة ،و�سوف
تعر�ض الأع��م��ال الأدب��ي��ة امل�شاركة على جل��ان حتكيم
ي�شهد لأع�ضائها بالكفاءة الأدبية ،و�سوف تكون مراحل
التحكم وفق قائمتني طويلة وق�صرية ثم الإع�لان عن
العمل الفائز .و���س��وف ترتجم الأع��م��ال الفائزة �إىل
الإنكليزية والفار�سية.
و�سيكون للجائزة مكاتب يف بع�ض ال��دول العربية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل مكتبها الرئي�سي يف مدينة ط��ه��ران،
و�سيعلن الحق ًا عن موعد بدء تلقي الأعمال امل�شاركة يف
اجلائزة ،والعناوين املتاحة لهذا الأمر.

