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�إدوارد �سعيد والإذاعة البريطانية
ــ1ــ

دع��ت �إذاع��ة (البي بي �سي) الربيطانية الربوف�س��ور �إدوار �سعيد لإلقاء حما�ضرات تبث
عل��ى الهواء مبا�ش��رة ع��ام  ،1993وقد �أعجب �إدوارد �س��عيد به��ذا الربنامج حتت عنوان
[حما�ضرات (ريث)].
ويذكر �إدوارد �سعيد �إيجابية هذه املحا�ضرات و�سلبيتها؛ فال�سلبية هي �أن مدة املحا�ضرة
مق ّي��دة بثالثني دقيق��ة .و�أما الإيجابية ،فه��ي �أنه يتيح له �أن يخاطب مبا�ش��رة جمهور ًا
كبري ًا جد ًا ،وهذا اجلمهور الكبري الكبري من امل�س��تمعني يف كل �أنحاء العامل �أكرث بكثري من
�أي ح�ضور حم�صور يف قاعدة يجتمع فيها طالب� ،أو مثقفون� ،أو �أكادمييون من الذين كان
يحا�ضر فيهم عادة �إدوارد �سعيد نف�سه.
وهذه الإيجابية تعجب �إدوارد �سعيد ل�سرعة االنت�شار و�سعته ،وهو ما زال يتذكر عندما
كان فت��ى يافع�� ًا ع��ام � 1950إذ كان ي�ستمع ل�سل�سلة توينب��ي من هذه الإذاعة ،والتي يعرب
عنه��ا�( :إنها كانت جزء ًا هام ًا من حياتن��ا) .ولكن ي�ستدرك �إدوارد فيقول :لكن يف �أيامنا
ه��ذه ،مل تعد �أهمي��ة (البي بي �سي) الإعالمية كبرية بحجم م��ا كانت عليه تلك الأيام.
لأن امل�ستمع�ين اعت��ادوا �أن ي�سمع��وا �أن (لن��دن) تق��ول احلقيق��ة خا�ص��ة لأزم��ة ال�شرق
الأو�س��ط ،والآن ،يق��ول �سعيد« :ال �أعرف �إذا كانت وجه��ة النظر هذه عن (البي بي �سي)
هي جمرد �أثر من الكولونيالية (اال�ستعمارية) .ويف يقيني يدرك �إدوارد �سعيد متام ًا� ،أن
(البي بي �سي) �إذاعة ا�ستعمارية بامتياز.
وم��ع ذل��ك ،ف�إن �إدوارد �سعيد يُعدّ دعوة الإذاعة الربيطاني��ة تكرمي ًا كبري ًا له� ،إذ �أتاحت
له فر�صة نادرة كي يلقي حما�ضراته ،وليقول ما يجب �أن يقوله على الأثري مبا�شرة.
ولك��ن الإذاع��ة الربيطانية نف�سه��ا تعر�ضت حلملة انتق��ادات كبرية ،وميك��ن القول� :إنها
كان��ت عا�صف��ة لكنها �صغ�يرة ن�سبي�� ًا .ومن تل��ك االنتق��ادات للإذاعة الربيطاني��ة ،لأنها
وجهت الدعوة له �أو ًال .وثاني ًا :لأنه فهم ب�أنه نا�شط من �أجل احلقوق الفل�سطينية ،وهذا
يعن��ي بالن�سب��ة لأعداء فل�سطني� ،أنه غري م�ؤهل �إدوارد �سعيد لأين منرب كبري� ،أو رزين� ،أو
حمرتم على الإطالق.
وهذا يف ر�أي �إدوارد �سعيد «كانت هذه هي البداية فقط يف �سل�سلة �سجاالت منافية للعقل
واملنط��ق عل��ى نحو �صريح كلها تدعو لل�سخرية ،وتدع��م فر�ضية حما�ضراتي حول الدور
العام للمثقف كـ ال منتم ،وها ِو ،ويف الوقت نف�سه مزعج للو�ضع القائم».
تلك االنتقادات ك�شفت لإدوارد �سعيد الكثري عن املواقف الربيطانية من (املثقف).
وكم��ا يق��ول �إدوارد �سعي��د« :طبع�� ًا ه��ذه املواق��ف تن�س��ب للجمه��ور الربيط��اين من قبل
ال�صحفيني ،لكن تكرارها يعطي هذه املفاهيم بع�ض امل�صداقية االجتماعية الرائجة».
حتى حلظة تقدمي �إدوارد هذه املالحظات ،مل يكن لديه �أي فكرة عن القيود التي خ�ضع
له��ا من قب��ل .ومل يكن يعرف حتى ر�أيهم في��ه (يف بريطانيا) ..لق��د هاجمه ال�صحفيون
واملعلقون ،واملتع�صبون متذمرين كونه فل�سطيني ًا .وهذا يف عرف اجلميع عندهم �أن كلمة
فل�سطين��ي مرادف��ة للعن��ف والتع�ص��ب ،وقتل اليه��ود .بالإ�ضاف��ة �إىل ذلك ،فق��د و�صفت
معاد للغرب،
جريدة �صنداي تلغراف بالبنط العري�ض واللهجة الطنانة �أن �إدوارد �سعيد ٍ
وكذل��ك كتاباته ــ عموم�� ًا ــ ركزت على لوم الغرب على كل �ش��رور العامل ،وال �سيما العامل
الثالث.
الأم��ر الث��اين الذي اكت�شف��ه �إدوارد �سعيد� ،أنه غائ��ب متام ًا عن الإع�لام ولكن ما كتبه:
�سل�سل��ة كاملة من الكت��ب ،مبا فيها كتابه اله��ام( :اال�ست�شراق ،والثقاف��ة الإمربيالية).
�أم��ا خطيئت��ي التي ال تغتف��ر ــ يقول �إدوارد �سعي��د ــ فهي جدايل� ،أن رواي��ة جني �أو�سنت:
(مان�سفيل��د بارك) رواية �أقدرها ــ مثلما �أقدر كل �أعمالها ــ حتتوي �شيئ ًا ما �أي�ض ًا يرتبط
بالعبودي��ة وم��زارع ال�سكر الربيطانية يف �أنتيغوا ،وهذا طبع�� ًا ما ت�شري �إليه الكاتبة على
نحو حمدد متام�� ًا� ،إن �أو�سنت تتحدث عن الأحداث يف بريطانيا وامل�ستعمرات الربيطانية
خلف البحار.
يتبع...
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هل وقعت بريطانيا وحيدة في م�صيدة مواجهة �إيران؟

•عبد احلكيم مرزوق

هل ميكن القول �أن بريطانيا وقعت يف امل�صيدة التي ن�صبتها
لها الإدارة الأمريكية ملواجهة �إي��ران حتى تقعد وتتفرج
عليها؟ ،وكيف �ستخرج من الأزم���ة التي و�ضعتها فيها بعد
�أن كادت الإدارة الأمريكية �أن تي�أ�س من �إرك��اع اجلمهورية
الإ�سالمية على الرغم من احل�صار االقت�صادي؟ والعقوبات
التي فر�ضتها؟ و�إعالن دونالد ترامب عن ان�سحاب بالده من
االتفاق النووي حتى يفر�ض �شروط ًا جديدة تالئم نزعته
اال�ستعمارية والعدوانية من خ�لال جر اجلمهورية الإ�سالمية
ملفاو�ضات جديدة تخ�ضع من خاللها المالءات �سيد البيت الأبي�ض
وتر�ضي غروره الذي مل يجد �أية ا�ستجابة حتى كاد �أن ي�ستجدي
وي�ستميت للجلو�س مع القادة الإيرانيني متناز ًال عن �شروطه التي
و�ضعها يف البداية لتكون املفاو�ضات دون �شروط ،مما �أدخل �سيد
البيت الأبي�ض يف �إحراج مل يعهده هو و �إدارته التي اعتادت على
فر�ض امالءاتها و�شروطها �أمام العامل كله.
ال�سيناريو اجلديد وقعت فيه بريطانيا وت��ورط��ت باحتجاز
الكوماندو�س الربيطاين ناقلة نفط �إيرانية حتت جنح الظالم
بحجة ن ّية ذهابها �إىل �سورية وجتاوز العقوبات الأوربية مع الإ�شارة
�إىل �أن �إدارة م�ضيق جبل طارق عدّ لت قوانينها املالحية مبا يتنا�سب
مع عقوبات االحتاد الأورب��ي قبل �ساعات فقط من مرور الناقلة،
وهذا يعني وجود ن ّية مب ِّيتة من بريطانيا ب�إ�شارة �أمريكية للتحر�ش
ب�إيران على �ضوء التوتر بني وا�شنطن و�إيران لزيادة ال�ضغط عليها
و�إجبارها على اخل�ضوع لل�شروط الأمريكية للجلو�س على طاولة
املفاو�ضات ،ولكن القيادة الإيرانية عاجلت تلك الأزمة بكثري من
الهدوء فقد �أكد قائد الثورة الإ�سالمية يف �إيران الإمام ال�سيد علي
اخلامنئي �أن طهران �سرتد على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط
عندما تتاح الفر�صة ويف املكان املنا�سب ،وعلى الرغم من التوترات
التي ت�صاعدت يف اخلليج واال�ستفزازات التي قامت بها �أمريكا
وحلفا�ؤها كنوع من زيادة ال�ضغط على �إيران حيث زعمت بريطانيا
و�أمريكا باقرتاب زوارق �إيرانية من ناقلة نفط بريطانية الأمر
الذي نفته �إيران جملة وتف�صي ًال لأنها مل جتد الوقت وال الفر�صة
املنا�سبة لذلك وقد �أ�صدرت املنطقة اخلام�سة للقوات البحرية يف
احلر�س الثوري �آن��ذاك بيان ًا�.أو�ضحت فيه وبكل �صراحة �أنه يف
حال وجود �أوامر ب�إيقاف ناقالت نفط يف مياه اخلليج فان القوات
البحرية يف احلر�س الثوري قادرة يف نطاقها اجلغرايف على تنفيذ
تلك املهمة دون تردد وبحزم وب�سرعة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن احل���رب الإع�لام��ي��ة ال��ت��ي مار�ستها الإدارة
الأمريكية لإيهام العامل ب�سيطرتها على املياه يف منطقة هرمز
حيث حت��دث��ت تقارير ع��ن ع��زم ال��والي��ات املتحدة ب ��إج��راءات
ع�سكرية حلماية �أمن املالحة البحرية يف اخلليج �إال �أنها مل متنع

• معاوية كوجان
طهران من �أخ��ذ القرار حيث �أعلن احلر�س الثوري الإي��راين عن
م�صادرة ناقلة بريطانية �أثناء مرورها يف م�ضيق جبل هرمز بعد
�أن �صدرت التعليمات ،واعترب �أن �سبب احتجاز الناقلة هو عدم
�إتباعها قواعد املالحة الدولية وهذا ما �أثار حفيظة بريطانيا
التي ه��ددت وتوعدت يف الليل ويف �صباح اليوم التايل تراجعت
وتغريت لهجتها بعد �أن وج��دت نف�سها وحيدة يف امليدان وتخلي
الإدارة الأمريكية عنها حيث كانت وا�شنطن متار�س اللعب على
�أوتار جر لندن �إىل امل�ستنقع وتوريطها مب�أزق مواجهة �إيران نيابة
عنها ورفعت من�سوب تهديداتها رغم �إقرارها بعجز �أ�سطولها عن
حماية م�صاحلها وا�ستنجدت ب�شركائها الأوربيني لت�شكيل ما ي�سمى
ببعثة �أوربية حلماية �أمن اخلليج متا�شي ًا مع الأوام��ر الأمريكية
ال�سابقة فقد �أعلن وزير اخلارجية الربيطاين جريمي هانت عن
���ض��رورة ات��خ��اذ �إج����راءات ل�ضمان �أم��ن امل�لاح��ة يف م�ضيق هرمز
و�أ�ضاف �أن لي�س ب�إمكان القوات البحرية امللكية مرافقة كل �سفينة
يف م�ضيق هرمز و�أق��ر وزير احلرب الربيطاين توبيا�س ال��وود �أن
البحرية الربيطانية �صغرية جد ًا بحيث ال ت�ضمن م�صالح الدولة
يف جميع �أنحاء العامل وال�س�ؤال هنا �إذا كانت بريطانيا عاجزة
عن حماية ناقالتها فكيف تتطاول وتعتدي وحتتجز ناقالت دول
�أخرى؟،هل هي النزعة اال�ستعمارية؟ �أم هو ال�سري الأعمى خلف
الإدارة الأمريكية؟ التي �أرادت حتقيق م�صاحلها بجرها �إىل هذا
الت�صرف الأرع��ن وال��ذي رفع عنها ورق��ة التوت التي كانت ت�سرت
عورتها ،والأنكى من ذلك �أن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو
اعترب �أن حماية ال�سفن الربيطانية م�س�ؤولية اململكة ذاتها وهذا
يعني تخلي الإدارة الأمريكية عن حليفتها يف الأعمال الإرهابية
واال�ستعمارية ل�سنوات طويلة وتركتها تواجه �أزمتها وورطتها مع
اجلمهورية الإ�سالمية وحيدة ،والأهم من كل ذلك ت�صريح دونالد
ترامب الرئي�س الأمريكي ال��ذي قال :لن ن��ؤدي دور ال�شرطي يف
م�ضيق هرمز حلماية دول غنية كال�سعودية والإم��ارات يف �إ�شارة
�إىل دفع املزيد من الأموال للإدارة الأمريكية التي تنهب �أموال دول
اخلليج حتت حجة حماية �أمنها وا�ستقرارها.
وبعد  :لقد �سقطت بريطانيا يف امل�ستنقع وحيدة وهي جتاهد
للخروج منه ب�أ�سلوب يحفظ م��اء وجهها ،ووحدها كانت فرن�سا
مدركة للعبة اخلا�سر والرابح فم�ضت وراء م�صاحلها دون �أن تتورط
يف �أعمال ت�سقط فيها هيبتها الدولية كما فعلت بريطانيا التي
وقعت بني عدة خيارات ال ميكن التنب�ؤ بها كونها تعي�ش مرحلة
انتقال �سيا�سية �ستبدو مالحمها الوا�ضحة يف امل�ستقبل القريب.

المترجم ال�سوري د� .إ�سماعيل مكارم
يفوز بجائزة الترجمة
فاز املرتجم ال�سوري الدكتور �إ�سماعيل مكارم بجائزة احتاد الك ّتــاب الرو�س ،وهي جائزة
عاملية مينحها االحتاد للنا�شطني الأجانب يف درا�سة وترجمة م�ؤلفات ال�شاعر الرو�سي املعروف
�سريغي ي�سينني ،واجلائزة ا�سمها /جائزة ي�سينني العاملية./
وقد ت�سلم الدكتور �إ�سماعيل مكارم اجلائزة يف حفل �أدبي كبري يف مركز ي�سينني الثقايف ،وقد
ح�ضر االحتفال ع�ضوا جلنة التحكيم :نيكوالي �إيفانوف وهو رئي�س االحتاد ،وال�شاعر دميرتي
دارين ،رئي�س جلنة التحكيم ،وعدد كبري من املثقفني والفنانني وحمبي �شعر �سريغي ي�سينني.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن د� .إ�سماعيل مكارم هو �أكادميي �سوري مقيم يف رو�سيا ،ويد ّر�س يف جامعة
كوبان احلكومية وله م�ؤلفات ون�شاطات �أدبية متعددة.
«الأ�سبوع الأدبي» تبارك للدكتور مكارم هذا الفوز الأدبي املهم.

لغتنا الجميلة
�ردات يف لغتنا
ن�ستعمل خ��ط��أً م��ف� ٍ
ي��ح��� ُ��س� ُ�ن ب��ن��ا �أن ن��ع��رف ا�ستعمالها
ال�صحيح.من ذل��ك طائفة م��ن هذه
ً
منجمة يف زواي��ا
امل��ف��ردات� ،أذك��ره��ا
متتالية يف حماولة �شريفة للتمكني
للغتنا العربية احلبيبة.
خ�صي�ص ًا
ن��ق��ول ا���ش�تري� ُ
�ت ���س��ي��ار ًة ِّ
البنتي.وال�صواب �أن نقول ونكتب
(خ�صي�صى ) .
ِّ
نقول �أي�ض ًا ( :مل يبق من املبلغ �إال
النذر الي�سري) .وال�صواب �أن نقول
(النزر) بالزاي.
يقولون ( :نفذ امل��ال) وال�صواب
�أن نقول (نفد) بالدال .قال تعاىل
يف �سورة الكهف  (:قل لو كان البحر
البحر قبل
مداد ًا لكلمات ربي َ ،ل َنفِدَ
ُ
ُ
كلمات ربي ولو جئنا مبثله
�أن تنفدَ
مددا).
ون��ق��ول ا�ستنفدَ الطالب فر�صه
االمتحانية فهو م�ستنفد.
ي��ق��ول��ون( :ع���ام���ود ال��ك��ه��رب��اء)
و(ع���ام���ود ال�����ش��ع��ر)،وال�����ص��واب �أن
نقول(عمود ).
يقولون �أي�ض ًا  :ه��ذا �أمر ُم ْكل ٌِف.
وال�صواب ُم َكل ٌِّف.
يقولون َ :ك� َّف��ةُ امليزان.ال�صواب
ِكفَّة بك�سر الكاف.
جتربة وجتا ُرب.ال�صواب
يقولون ُ :
الراء.
ِ
جتربة وجتارِب بك�سر َّ
يقولون :ناق�ش يف خم َتلَف الأمور.
وال�صواب ( خمتلِف) بك�سر الالم.
يقولون  :دخ��لَ ال���دا َر ُعنوةً.وال�صواب ( َعنو ًة ) بفتح العني.
ُ
 ي��ق��ول��ون  :وق���ع يف م������أزَق.وال�صحيح (م�أزِق) بك�سر الزَّ اي.
وث����م����ة ط���ائ���ف���ة �أخ���������رى م��ن
اال�ستعماالت اخلاطئة �أورده����ا يف
زوايا الحقة �إن �شاء اهلل.

قضايا وآراء
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ح�صاد المفاو�ضات العربية ال�صّ هيونية
•ح�سن خميرب قن�ص
كانت حرب ت�شرين عام ثالثة و�سبعني وت�سعمائة و�ألف
ال�صهيوين ُ
حيث
ال�صراع العربي ّ
نقطة حت � ّول يف تاريخ ّ
�شاركت ق � ّوات رمزيّة مغربية عراق ّية �أردنية يف القتال
ال�سوريّة ،وجزائريّة ليب ّية مين ّية �سودان ّية
على اجلبهة ّ
ال�سعوديّة �أ ّن��ه
على اجلبهة امل�صريّة و�أعلن في�صل ملك ّ
�سي�ستخدم ال ّنفط ك�سالح عربي يف املعركة .فامل�شاركة كانت
لإر�ضاء مواطنيهم ،فامللك ح�سني تبينّ فيما بعد �أ ّن��ه �أبلغ
ال�صهيوين �أنّ م�صر و�سوريّة �ست�ش ّنان احلرب
قيادة الكيان ّ
ال�صهاينة
ال�صفر ف�سخر منه �أ�صدقا�ؤه ّ
ولك ّنه مل يكن يعلم �ساعة ّ
لأ ّنهم مل يلحظوا ما ي�شري �إىل ذلك.اجتاز اجلي�ش امل�صري قناة
ال�سوي�س بعد �أن د ّمر حت�صينات خط بارليف ولكن حدث خرق
ّ
يف نقطة الدّ فر �سوار وو�صل �إىل البحريات املُ� ّرة دون �أن ُتعطى
الأوامر بالق�ضاء على ذلك اجليب الذي قطع ال ّتوا�صل مع اجلي�ش
ال ّثاين يف �شرم ّ
مما دفع للمفاو�ضات يف الكيلو مائة وواحد.
ال�شيخ ّ
ال�سادات �أرادها حرب حتريك ولي�س حرب حترير،
ما فهمته �أنّ ّ
ال�ضفة ّ
فلو بقي اجلي�ش امل�صري م�سيطر ًا على ّ
ال�شرق ّية للقناة دون
ذلك اخلرق ملا ر�ضي ّ
ال�شعب امل�صري بال ّتفاو�ض منتظرين ن�صر ًا
ال�سوري خط
اجلي�ش
اجتاز
فلقد
ورية
ال�س
ّ
�آخر �أما على اجلبهة ّ
�آلون خط امليم دال يف ّ
القطاع الأو�سط م ّتجه ًا �إىل بحرية طربيّا
وطهّرت وحدة من املظ ّليني مر�صد جبل ّ
ال�شيخ ،وتعثرّ ْت الق ّوات يف
القطاع ّ
ال�شمايل ،وبعد تو ّقف القتال على اجلبهة امل�صريّة حت ّول
ْ
ال�سوريّة ونزلت الدّ بابات
اجلهد الع�سكري ّ
ال�صهيوين �إىل اجلبهة ّ
الأمريك ّية بطواقمها على �أر���ض اجل��والن فتغيرّ وج��ه املعركة
فو�صلت قوات العدو �إىل بلدة �سع�سع ،و�أوق��ف القتال وا�ستم ّرت
حرب اال�ستنزاف ،وجرت مفاو�ضات ف�صل الق ّوات حيث تراجعت
ق ّوات االحتالل �إىل ما بعد مدينة القنيطرة غرب ًا بعد �أن د ّمرتها.
مل ُتثتثمر نتائج تلك احل��رب،وب��د ًال من ذهاب العرب لل ّتفاو�ض
يف كامب ديفد جمتمعني ذه��ب��وا للتفاو�ض ُف���رادى كما �أرادت
ال�صهيون ّية الأمريكية ،فكانت كامب ديفد ووادي عربة و�أو�سلو.
ّ
خال�صة احل�صاد
ّ
املحتل
�إنّ �أ�سو�أ ما ح�صده العرب جمتمعني يف تفاو�ضهم مع
ال�صهيوين لفل�سطني وم��ع الدّ اعمني له هو �أ ّنهم ح ّولوا ق�ض ّية
ّ
ال�صهيوين لفل�سطني والذي �أق� ّر ْت جميع
االحتالل اال�ستيطاين ّ
ّ
ال�سماوية والو�ضع ّية وجوب مقاومته �إىل حني زواله �إىل
ال�شرائع ّ
ق�ض ّية خالف بني جارين على حدود �أر�ض بينهما ،وحرموا ّ
ال�شعب
خا�ص ًة والعربي عا ّم ًة من الدّ عم الأممي لق�ضاياهم
الفل�سطيني ّ
م َم َل ِك َّي ًة �أكرث من امللك ،وملاذا ال تقيم
العادلة ،فلماذا تكون الأُ مَ ُ
ال�صهيوين وتعرتف ب�شرع ّية وجوده
دول العامل عالقات مع الكيان ّ
ما دام معظم العرب يعرتفون بهذا الوجود ويتعاملون معه �س ّر ًا �أو
عالنية وما دام ُم َت َزعِّ مُ ق�ض ّية فل�سطني يُ�صافح رئي�س وزراء هذا
الكيان وابت�سامته ت�صل ما بني �أذنيه.
ما ح�صدته م�صر :لقد اعرتف ال ّنظام امل�صري وعلى ر�أ�سه �أنور
ال�صهيوين
ال�سادات مبوجب ا ّتفاق ّية كامب ديفد ب�شرع ّية الكيان ّ
ّ
با�سم �إ�سرائيل و�أقام معه عالقات دبلوما�س ّية وحدّ َد عدد اجلنود
امل�صريني يف �سيناء ب�أربعة ع�شر �أل��ف جنديّ بحوزتهم �سالحٌ
ومتو�سط يلزم مله ّم ٍة �أمن ّية جوهرها حماية احل��دود
خفيف
ّ
اجلنوبية لهذا الكيان وال ّتعاون الأمني مع �أجهزته الأمنية،
ال�سلطة امل�صريّة من كان يحاول تهريب
فلقد ر�أينا كيف اعتقلت ّ
ال�صهيوين
ال�سالح �إىل املقاومة الفل�سطين ّية يف غ ّزة �أثناء العدوان ّ
ّ
على غ ّزة عام َْي  /2009_2008وكيف و�صل ال ّتعاون الأمني
ال�صهيوين �إىل حدّ بناء جدار حديدي على طول احلدود
امل�صري ّ
مع غ� ّزة بعمق ع�شرة �أمتار ملنع الفل�سطينيني من حفر الأنفاق
لل ّتز ّود بالغذاء وال���دّ واء من اجلانب امل�صري ،وكيف ُم � َّد ُّ
خط
�أنابيب مياه ُم َث ّقب لكي تت�س ّرب املياه منه وت�س ّبب انهيار الأنفاق،
ال�صهاينة على الغاز امل�صري ب�سعر زهيدّ ،
كل ذلك مقابل
وح�صل ّ
ال�صهيون ّية من �سيناء تلك الق ّوات التي كانت تك ّلف
خروج الق ّوت ّ
االحتالل الكثري الكثري مع �إبقاء �إمكانية عودة تلك الق ّوات �إىل
أهم ما ح�صده ح ّكام م�صر
�سيناء يف �أيّ وقت يق ّرر ذلك قادتهم ،و� ّ
بعد ذلك هو خ�سارة م�صر لدورها العربي والإقليمي و�إخراج م�صر
ال�صهيوين ،وحفنة من ال��دّ والرات مل
ال�صراع العربي ّ
من دائرة ّ
ال�سادات.
غن كما ر ّوج ّ
ُت�سمِن ومل ُت ِ
�أ ّما على احلدود ّ
ال�شرق ّية لفل�سطني فبموجب توقيع ا ّتفاق ّية
ال�صهيوين حت ّول اجلي�ش
وادي عربة بني اململكة الأردنية والكيان ّ
العربي الأردين ال��ذي �سقط منه مئات ب��ل �آالف ّ
ال�شهداء يف
ال�صهيوين �إىل حر�س حدود يتك ّفل بحرا�سة جبهة
مواجهة العد ّو ّ
ّ
املحتل
طولها ثمامنائة كيلو مرت مع فل�سطني املحت ّلة حلماية �أمن
لل�سلطة الأردن� ّي��ة ،ف�إذا
مقابل حفنة من ال��دّ والرات كم�ساعدة ّ
ت�ص ّورنا كم من اجلنود والعتاد يلزم حلرا�سة وحماية هذه احلدود
ي ّت�ضح لنا حجم اجلرمية التي ار ُتكبت ّ
بحق الق�ض ّية الفل�سطين ّية،
هذا بالإ�ضافة �إىل �أنّ االعرتاف ب�شرع ّية هذا الكيان يعني ال ّتن ُّكر
حلقوق الفل�سطينيني وخ�سارة ال ّت�أييد الدّ ويل لق�ض ّيتهم ،و� ّأجرت
ال�سلطة الأردنية �أر�ض ّ
ال�صهيوين ملدّ ة
ال�شعب يف الأغوار للكيان ّ
ت�سعة وت�سعني عام ّا ،فهل �سبق وقام �شعبٌ بت�أجري �أر�ضه املحت ّلة
ّ
املحتل وما هو م�صري الأغوار بعد انق�ضاء مدّ ة ال ّت�أجري.
�إىل
�أ ّم��ا عن ح��دود �سورية مع فل�سطني فك ّلنا يعلم �أنّ بو�ش الأب
عندما طلب م��ن ال��ع��رب يف ع��ام  /1990امل�ساهمة يف �إخ��راج
ق ّوات �صدّ ام ح�سني من الكويت التي احت ّلها ب�إغراء من �أولربايت
كمكاف�أة ل��ه على ح��رب خا�ضها ���ض��دّ �إي���ران ا���س��ت��م� ّر ْت ثماين

�سنوات ا�ستنزفت املال العربي والق ّوة الع�سكريّة واالقت�صادية
ال�سفارة
العراق ّية وق ّوة ال ّثورة اال�سالمية الإيران ّية التي طردت ّ
ال�صهيون ّية و�أقامت مكانها �سفار ًة لفل�سطني ،عندما طلب ذلك
ّ
بو�ش من العرب وعدهم ّ
�سلمي لق�ض ّية فل�سطني و�إنهاء
بحل عادل ّ
ال�صهيوين ،يف عام ُ /1991ط ْ
ردت ق ّوات �صدّ ام
ال�صراع العربي ّ
ّ
من الكويت وا�ستنزف اجلي�ش العراقي وكان �أحد �شروط بو�ش
ال�صواريخ العراق ّية التي يبلغ مداها /250كم ،وملّا انتقلت
تدمري ّ
وال�صهاينة لعقد م�ؤمتر
ال ّرئا�سة الأمريك ّية �إىل كلنتون دعا العرب ّ
ال�صهيوين وكان املقرتح
ال�سوري مع الوفد ّ
مدريد ،والتقى الوفد ّ
ال�سوري املحتل �إىل �سوريّة مع احتفاظ
ّ
ال�صهيوين �أنْ يُعاد اجلوالن ّ
ال�صهاينة بب�ضعة �أمتار �شرق ح��دود ال� ّراب��ع من حزيران عام
ّ
 /1967مبحاذاة �شاطئ بحرية طربيّا �أي عدم تطبيق قرار الأمم
ال�سالح ك�سيناء ،وي�صري
امل ّتحدة رقم  /242ويبقى اجلوالن منزوع ّ
حمم ّية طبيع ّية ،ويكون فيه ُّ
كال�سوريني،
هاينة
لل�ص
ال�سياحة ّ
ّ
حق ّ
و�أن تعرتف �سورية ب�شرع ّية دولة ا�سمها �إ�سرائيل ،وبذلك ي�ست�أثر
ال�سوريني �إىل مدنهم
ّ
ال�صهاينة مبياه اجل��والن ،وال يعود معظم ّ
وقراهم  -وه��ذا م��د ّون يف ما ُ�س ّمي بوديعة راب�ين رئي�س وزراء
ال�سورية �أنّ املطلوب
الكيان يف ذلك الوقت  -عندها ر�أت القيادة ّ
يف املفاو�ضات من العرب هو املزيد من ال ّتنازالت مع االع�تراف
ال�صهيوين لفل�سطني دون الو�صول
ب�شرع ّية اح��ت�لال الكيان ّ
�إىل �سالم بل املطلوب هو الو�صول �إىل اال�ست�سالم لذلك ق ّررت
االن�سحاب من املفاو�ضات املبا�شرة ،وقال يومها حافظ الأ�سد�( :إذا
ُك ّنا ال ن�ستطيع الآن ا�ستعادة حقوقنا فال ّ
يحق لنا �أنْ ُن َو ّقع على
ال ّتنازل عنها و�سنرتك �أمر ا�ستعادتها للأجيال القادمة) ،كما قال
�أي�ض ًا�( :سنقاتل �إ�سرائيل يف ال ّزمان واملكان املنا�سبني) ،ولقد فعل
ذلك وما زال ال ّرئي�س ّ
ب�شار الأ�سد يفعل ذلك.
ّ
ّ
ّ
ما ح�صده الفل�سطين ّيون:كل ال�شعوب التي احتل امل�ستعمرون
فاو�ضت املُ ّ
حتل ولكن بعد �أن � ْ
ْ
أ�شعرت امل�ستعمر مبقاومتها
بلدانها
له ع�سكر ّي ًا ومدن ّي ًا �أنّ كلفة احتالله لبلدانهم باهظة ال ّثمن ،وكان
مو�ضوع ال ّتفاو�ض دائم ًا هو كيف ّية خروج امل�ستعمر من بلدانهم ال
لإعطائه ق�سم ًا من �أر�ضهم ليخرج من الق�سم الآخر ومل حت�صل
يف ت��اري��خ ّ
ال�سلطة
ال�شعوب مفاو�ضات كالتي جت��ري الآن ب�ين ّ
ّ
واملحتل لفل�سطني ،نحن قد جند عُ ��ذر ًا قبل عام
الفل�سطين ّية
�ألفني للعرب الذين �أعلنوا عجزهم عن ا�ستعادة احلقوق العربية
ربرين ذلك بالدّ عم الالحمدود لهذا الكيان من القوى
بالق ّوة – م ّ
اال�ستعماريّة الغا�شمة-ك ّنا نعذرهم لو قالوا نحن نلتزم بقرارات
ّ
ال�شرعية الدّ ول ّية التي � ْ
أعطت الفل�سطينيني  45%من �أر���ض
فل�سطني ال ّتاريخ ّية و�أعطت الفل�سطينيني املُه َّجرين من الأر�ض
التي �سيطر عليها الكيان عام  /1948حق العودة ،كما �أنّ اعرتاف
الأمم امل ّتحدة بدولة �إ�سرائيل ا�شرتط �ضمان عدم امل�سا�س بحقوق
ال�س ّكان العرب ومب�صاحلهم يف الأر����ض التي تقوم عليها دولة
ّ
�إ�سرائيل ،رغم �أنّ هذه القرارات ظاملة ،لو حدث ذلك ك ّنا �سنقول
�إنّ العاجزين يرون �أنّ ح�صر هذا الكيان يف جزء من فل�سطني مع
و�سعي له ووجود �أعداد كبرية من الفل�سطينيني
ال�سلوك ال ّت ّ
�إلغاء ّ
�ضمن كيانه �سي�ؤدي يف ال ّنهاية �إىل �إ�ضعاف الكيان وذوبانه يف
حميطه ،ولكنْ هذا العذر مل يعد مقبو ًال بعد عام �ألفني ُ
حيث ثبت
�أنّ مقاومة ّ
ال�شعوب تنت�صر على املحتل ،فلقد خرج نف�س املحتل
مهزوم ًا �أمام �إرادة املقاومة من جنوب لبنان ،وعجز يف عام 2006
ومعه الأعراب والعمالء وقوى ّ
ال�ش ّر العامل ّية عن �إحلاق الهزمية
ْ
�صمدت املقاومة الفل�سطين ّية يف غ ّزة يف
باملقاومة اللبنان ّية ،كما
وجه عدوانه عام  /2009/2008ومل يح ّقق الهدف من عدوانه.
�أ ّم��ا ما ح�صده املفاو�ض الفل�سطيني فهو مزيد من امل��ال لفئة
قليلة من القيادات الفل�سطين ّية مع مزيد من ال ّتنازالت وال ّتخ ّلي
عن احلقوق واالع�ت�راف ب�شرع ّية االح��ت�لال وال ّتعاون الأمني
ّ
املحتل للق�ضاء على املقاومة باعتقال وقتل َم��نْ يح ّر�ض �أو
مع
يقوم بفعل املقاومة ،والو�صول �إىل حدّ اعتبار املقاومة امل�س ّلحة
املحتل من م�س�ؤول ّيته جتاه ّ
ّ
ال�شعب ال� ّرازح حتت
�إرهاب ًا ،و�إعفاء
ّ
املحتل يف املحافل الدّ ول ّية وحتويل
االح��ت�لال ،وتلميع �صورة
الق�ض ّية الفل�سطين ّية �إىل مطالبة بتجميد اال�ستيطان ،واحلديث
عن خالف على احل��دود ،وال ّتنازل عن املزيد من الأر���ض ،و�إلغاء
ّ
حق العودة ،وربمّ ا ي�صل الأمر �إىل حدّ االعرتاف بيهوديّة دولة
هذا الكيان وهذا �سي�ؤدي �إىل �إجالء مليون ون�صف مليون فل�سطيني
من الأرا�ضي التي اح ُتلَّ ْت عام � /1948إىل امل�ستوطنات التي ُتبنى
يف ّ
ال�ضفة الغربية يف عملية تبادل �س ّكاين و�أعتقد �أنّ القيادة
الفل�سطينية على علم بذلك منذ ا ّتفاق ّية �أو�سلو ويا�سر عبد
ربه �أدرى بذلك لأنّ �صائب عريقات وحنان ع�شراوي ت�بر�أا من
َ
مفاو�ضينْ يف �أو�سلو ،و�ستكون عا�صمة
ذلك بدعوى �أ ّنهما مل يكونا
ّ
دولة فل�سطني �إنْ قامت وفق االتفاق ّية (�أبو دي�س) خارج القد�س
و�سيكون ا�سمها القد�س بينما �ستكون القد�س ُم�و ََّح��د ًة عا�صمة
رب والبحر على ّ
كل فل�سطني �ستكون
لدولة �إ�سرائيل ،و�سيادة ال ّ
ال�صهيوين.
للكيان ّ
لقد انطلق العمل الفدائي الفل�سطيني عام  /1964من �أجل
ّ
املحتل من فل�سطني عام  /1948وبعدها جمعوا الف�صائل
حترير
منظمة ال ّتحرير ،وحذفوا بعد �أو�سلو من ميثاق ّ
حتت ا�سم ّ
منظمتهم
كلمة حترير ،والغريب العجيب �أنّ الذين يفاو�ضون با�سم ّ
ال�شعب
الفل�سطيني ما زالوا ّ
منظمة حترير ،فعن حترير ماذا يتحدّ ثون،
وهل هم مفاو�ضون با�سم �شعبهم �أم �سما�سرة يبيعون دماء �شعبهم
وحقوقه.
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العدوان
الأردوغاني الإرهابي
•د .علي دياب

منذ و�صول زعيم العثمانية اجلديدة ومبا يتناغم مع �سيا�سة املحافظني
اجل��دد يف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،و�ضع �أردوغ���ان ن�صب عينيه،
وبالت�شاور مع الغرب الأمريكي عامة والكيان ال�صهيوين خا�صة ،وال �سيما يف
عهد الرئي�س الأمريكي الأ�سبق باراك �أوباما ،يف �أن مي ّكن الإ�سالم ال�سيا�سي،
وبزعامة حركة الإخوان امل�سلمني ،من احلكم يف البلدان الإ�سالمية ،ويف
مقدمها البلدان العربية ،وك ّلنا يذكر خطاب �أوباما يف جامعة القاهرة عام
 2009وكذلك يف �أنقرة ،وكان يف جوهره تب�شري وتهيئة حلكم الإخوان
امل�سلمني ،وعلى �أنهم ميثلون الإ�سالم املعتدل ،والأمنوذج الرتكي هو املثال ،وبالتايل
جاء ما �سمي بـ«الربيع العربي» لتنفيذ ما مت االتفاق عليه ،فبد�أ يف تون�س وانتقل
�إىل م�صر وا�ستطاعت حركة الإخوان ك�سب املعركة االنتخابية يف تون�س فت�صدرت
النه�ضة االنتخابات الت�شريعية ،ويف م�صر ،مت متكني حممد مر�سي من الو�صول
�إىل رئا�سة اجلمهورية ،ومن ثم ما ح�صل يف ليبيا واليمن وهكذا �إىل �أن و�صلوا
�إىل �سورية العربية ،التي كانت الهدف الأول والأخري «للربيع العربي» ،وجرت
الرياح مبا ال ت�شتهيه �سفن �أردوغ��ان و�أ�سياده الأمريكان ويف الكيان ال�صهيوين،
فحاول بداية ،النيل من هذا القطر العربي ال�سوري ال�صامد ،وعمل على ا�ستغالل
عالقته الطيبة مع ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ولكن عندما مت التعرف �إىل ما
ي�ضمره من نوايا خبيثة فتم التعامل معه ،وقطع الطريق على كل ما حاول �أن
ي�صل �إليه من الناحية ال�سيا�سية ،وال �سيما عندما �أوفد وزير خارجيته �آنذاك
�أحمد داود �أوغلو الذي �أ�صر ،ويف �آخر جل�سة حمادثات له مع ال�سيد الرئي�س ــ
على �أن يتم �إجراء انتخابات يف �سورية ،وي�سمح فيه للتيار الديني امل�شاركة يف
هذه االنتخابات ،ظن ًا منه كما كان متوهم ًا هو و�سلطانه يف �أن الإخوان امل�سلمني
يف �سورية �سيفوزون فيها� ،ضارب ًا عر�ض احلائط د�ستور البالد الذي مينع قيام �أي
حزب على �أ�س�س طائفية �أو �إثنية وغريها مما ال يتوافق مع الثوابت الوطنية
والقومية ،وعندما �أفل�سوا من جناحهم يف ذلك ،فبد�ؤوا ت�آمرهم املك�شوف ،وفتحوا
احلدود الرتكية ،وا�ستقبلوا الإرهابيني من كل حدب و�صوب ،و�س ّهلوا لهم الدخول
�إىل قطرنا احلبيب ،مع تزويدهم باملال وال�سالح ،وذل��ك من �أج��ل �أن يعيثوا
خراب ًا وتدمري ًا يف �أرجاء وطننا ال�صغري ،وفاتهم �أن ما مل ي�ستطيعوا �أن يحققوه
بال�سيا�سة ،فهم �أعجز من �أن يحققوه بالقوة ،وبالأعمال الإرهابية ،التي ارتكبت
بحق �شعبنا وجي�شنا العربي ال�سوري والآمنني يف خمتلف �أرجاء �سورية احلبيبة،
وبعد �سنوات ت�سع من احلرب� ،أدرك ال�سلطان العثماين املعتوه� ،أنه ال طائل من
هذه الآالف امل�ؤ ّلفة الإرهابية ،التي �أدخلها و�إمنا قتل منها ما قتل ،وف ّر منها ما
ف ّر ،وعاد منها �إىل ح�ضنه من عاد؟ وحقق جي�شنا البطل االنت�صار تلو الآخر،
ومل َ
يبق �سوى ب�ؤرة واحدة يف �إدلب نعمل على �إحكام ال�سيطرة عليها ،واالنتهاء
منها ومن ثم التوجه �إىل ال�شمال و�شمال �شرق �سورية ،لطرد املحتل وعمالته يف
تلك الربوع العربية ال�سورية الطاهرة ،وعندما �أدرك �أردوغ��ان ،همة جي�شنا
وت�صميمه على حترير كل �شرب من الأر�ض العربية ال�سورية والدعم غري املحدود
الذي يقدمه له �شعبنا الويف ،و�أيقن جمرم ع�صره يف �أن كل من يعتمد عليهم من
ع�صابات �إرهابية ،وما ي�سمى «باجلي�ش احلر» وغريه من بقية العمالء له ول�سيده
الأمريكي ،مل يكن مبقدورهم الوقوف يف وجه هذا اجلي�ش املقدام ،فما كان منه �إال
و�أن �أعلن احلرب وبحجة احلفاظ على ما يطلق عليه «الأمن القومي الرتكي» وما
ت�شكله ع�صابات ق�سد وغريها من خطر على ال�شعب الرتكي ،ون�سي �أن �سادة ق�سد
وداعميهم هم �أنف�سهم �سادته وداعميه ،وخرق بذلك القانون الدويل وقرارات
ال�شرعية الدولية كافة ،ودخل الأرا�ضي العربية ال�سورية ،وذلك لت�أمني ما
�أطلق عليه «املناطق الآمنة» وعلى �أنه �سي�ضمن عودة الالجئني ال�سوريني �إليها،
وك�أن الالجئني ال�سوريني ممنوع عليهم العودة �إىل بيوتهم ،التي تركوها نتيجة
دخول الإرهابيني �إىل قراهم وبلداتهم ،وما �أعملوه فيها من اغت�صاب وقتل وقمع
ال مثيل له ،ويف الوقت نف�سه يهدد الغرب الأوروبي ودول العامل قاطبة ،يف �أنهم
�إذا مل يقفوا معه؟ �سيفتح احلدود �أمام ه�ؤالء الالجئني و�سي�شكلون خطر ًا على
هذه البلدان ،فيا له من �أ�سلوب رخي�ص ،وابتزاز مف�ضوح ،وانحطاط �إىل الدرك
الأ�سفل ،فما عجز الإرهابيون عن تنفيذه يف هذا القطر احلبيب ،يعمل �أردوغان
على ا�ستكمال املخطط املر�سوم منذ مئات ال�سنني وهو املخطط ال�صهيوــ �أمريكي،
الذي يهدف �إىل تفتيت املفتت وجتزئة املجز�أ ،و�إقامة كانتونات طائفية قذرة،
كي ت�شكل احلماية وال�سياج للكيان ال�صهيوين ،وبد�أ عمليته الع�سكرية ،وجاءت
الإدانة من دول العامل كافة وكذلك الدول العربية وطالبته باالن�سحاب الفوري
ووقف العدوان ما عدا قطر وبكل �أ�سف وما ي�سمى بحكومة الوفاق يف ليبيا لأن
�أردوغان وحركة الإخوان امل�سلمني هي التي تهيمن عليهما ،وبغ�ض النظر عن �صدق
وجدية ما �صدر عن الدول كافة حول هذا العدوان ،يبقى مقبو ًال ،و�أن هذه الفعلة
النكراء� ،ستنعك�س على �صاحبها ،وت�شري تقارير كثرية �إىل �أن «ق�سد» متواطئة مع
�أردوغان ،كي تكمل خيانتها التي كانت مع �أمريكا ومع الكيان ال�صهيوين ،وه�ؤالء
�أثبتت التجربة �أنهم �أغبياء ،و�أنهم غري وطنيني وال عالقة لهم بهذه الأر�ض التي
يعي�شون فيها وي�أكلون من خيارتها ،ولكن ال بد و�أن ي�أتي الوقت املنا�سب ملحا�سبتهم،
وليعرفوا �أن نهاية كل خائن معروفة ،و�سيدرك �أردوغان �أن مغامراته �ستنعك�س
را�ض عن �سيا�سته ،وكذلك الأحزاب ال�سيا�سية وعلى
عليه ،وال�شعب الرتكي غري ٍ
ر�أ�سها حزب ال�شعب اجلمهوري املعار�ض الذي يتزعمه كيلت�شدار �أوغلو ،و�سيعود
ال�سلطان العثماين امل ��أزوم ،وال��ذي يحاول الهروب �إىل الأم��ام مما يعانيه على
ال�صعيد الداخلي يف بلده ب�شنه هذا العدوان ،فلن يحقق �إ ّال اخليبة تلو الأخرى،
والهزمية تلو الهزمية ،ف�سيعود مهزوم ًا مدحور ًا بعد عدوانه ،و�سيلقى جزاءه من
ال�شعب الرتكي الذي يرف�ض �سيا�سته احلمقاء والرعناء.
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• د.عي�سى ال�ش ّما�س
من ينظر �إىل مواقف الرئي�س
الرتكي  /رجب طيب �أردوغان /
وي� ّ
�دق��ق يف �أب��ع��اده��ا ومراميها،
ي��ج��د �أنّ ه����ذا ال���رج���ل ي��ب��دو
وك�أنّه ال يعي�ش يف عامل اليوم،
بل يف عامل �آخ��ر ،عامل عقلية
اخلالفة العثمانية (الثمل ّية)
التي تنازعتها عقلية ط��وران �شاه
وعثمان با�شا ،تلك العقلية التي
ب����د�أت م��ع ال�سلطان �سليم م���رور ًا
بال�سلطان عبد احلميد ،و�إىل جمال
مم��ن بنوا
با�شا ال�سفاح ،وغ�يره��م ّ
�سلطنة عثمانية على ح�ساب العرب
وغريهم ،بروح الهمجية والعدوان،
م�ستغلني ال��ع��واط��ف ال��دي��ن � ّي��ة /
الإ�سالمية �سبي ًال لتحقيق م�آربهم.
وب��ع��د ق���رن ون � ّي��ف ع��ل��ى ق�ضاء
ال�����س��ل��ط��ن��ة (ال��ع��ث��م��ل � ّي��ة) وزوال
االح���ت�ل�ال ال��ع��ث��م��اين ع��ن ���س��وري��ة
وغ�ي�ره���ا م���ن ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة،
ج��اء ال�سلطان امل�سخ� /أردوغ����ان/
يحلم ب ��أن يعيد لرتكيا حقبة هذه
ال�سلطنة التي عفا عليها الزمان
“ و�أك����ل ال��ده��ر عليها و�شرب”،
بعدما �أط��اح بها الثالثي الأوروب��ي
(ف��رن�����س��ا+ب��ري��ط��ان��ي��ا� +إي��ط��ال��ي��ا)
�إب���ان احل���رب العاملية الأوىل عام
( ،)1915وتقا�سمت تركة (الرجل
املري�ض-تركيا) كما �أ�سموها.
و�إر�����ض����اء ل�ترك��ي��ا امل��ه��زوم��ة يف
احلرب ،وبعد ر�سم احلدود امل�صطنعة
مبوجب اتفاقية (�سايك�س بيكو)
تنازلت فرن�سا ،الدولة املنتدبة على
�سورية ،عن مناطق ماردين و�أ�ضنة
وكيكليكيا �إىل ال��دول��ة الرتكية.
وعندما بد�أت بوادر احلرب العاملية
الثانية تلوح يف الأفق ،عمدت فرن�سا
�إىل �إر���ض��اء تركيا لتقف معها يف
احلرب �ضدّ �أملانيا ،لقاء تخلّي فرن�سا
ع��ن ل��واء �إ���س��ك��ن��درون ال�����س��وري �إىل
تركيا ( ،)1939خمالفة بذلك �صك
ت�صرف الدولة
االنتداب الذي مينع ّ
املنتدِ َبة ب�أرا�ضي ال��دول��ة املنتدَّ ب
عليها ،وم��ا ن��زال نعي�ش ت�أثرياتها
حتى يعود احلق �إىل �صحابه ،بعودة
هذه املناطق �إىل ح�ضن الوطن الأم /
�سورية مهما طال الزمن.
و�إذا كان �أردوغ��ان ال يعرف هذه
احلقائق  ،و�أن احل���دود ال�شمالية
الطبيع ّية ل�سورية هي جبال طورو�س
حتى خليج ال�سويدية يف نهاية لواء
ا�سكندرون ال�شمالية على البحر
املتو�سط ،فعليه �أن يعود �إىل التاريخ
ّ
ويقر�أه ج ّيداً ،ليعرف ما�ضيه الأ�سود
جت��اه ���س��وري��ة ال��ت��ي ي��ت��آم��ر عليها ؛
ولكن �أردوغ���ان ،بحماقته وغبائه،
ّ
املر
الواقع
بهذا
يعرتف
أن
�
يريد
ال
ّ
ويعي�ش الع�صر احلا�ضر ،حيث تغيرّ ت
ال��ظ��روف وامل��ع��ط��ي��ات ،وق���د �أ�صبح
�أداة ط ّيعة للهيمنة الأمريكية-
ال�صهيونية ،م�ست�سلم ًا لهذه الهيمنة
على الرغم من املعار�ضات ال�شديدة
ال��ت��ي يلقاها ال�شعب ال�ترك��ي ،ومن
�أحزاب تركية ترف�ض هذه الهيمنة.
فمنذ ب��دء الأح���داث الت�آمرية

على �سورية ،ك�شف �أردوغان حقيقة
طبيعته العدوانية  /الت�آمرية جتاه
�سوريةّ ،
وك�شر عن �أنيابه العثمانية
ال��ت��ي ك��ان يخفيها خلف ابت�سامة
�صفراء باهتة ،مقيتة على �شاكلته ،
جتلّت دفعة واحدة من املكر واخلداع
جت��اه ���س��وري��ة ،ال��ت��ي مل ت��ع��رف �إ ّال
ال�صدق وال�صراحة يف تعاملها معه.
فبد�أ مواقفه العدائية ب�إطالق
�أي����دي م��رت��زق��ت��ه ل�سرقة امل�صانع
وامل��ع��ام��ل يف ح��ل��ب وال��رق��ة و�إدل���ب
مم���ا ا���س��ت��ط��اع��وا ال��و���ص��ول
وغ�يره��ا ّ
�إليها ،ونقلها على �شاحنات تركية
الل�ص
�إىل الداخل الرتكي ،ومبعرفة ّ
�وج��ه
ال��ك��ب�ير �أردوغ������ان .ث� ّ
��م راح ي� ّ
االنتقاد ال�لاذع للقيادة ال�سورية،
و�شتم ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري واملطالبة
ب�إق�صائه ،يف حني كان ي�أوي املعار�ضة
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أو ًال واج��ت��م��اع��ات��ه��ا
املتوا�صلة ب��دء ًا فيما �سمي (جمل�س
ا�سطنبول) وم��ن ث� ّ�م دع��م املعار�ضة
امل�سلّحة من فلول ما ي�س ّمى (اجلي�ش
احلر) من الفارين من ت�أدية الواجب
ّ
ال��وط��ن��ي واجل��ه��ادي�ين /امل��رت��زق��ة،
و�صو ًال �إىل ا�ستقدام �آالف الإرهابيني
من بقاع العامل ،وال�سماح لهم بالت�سلّل
�إىل �سورية للقيام ب�أعمال النهب
والقتل والتخريب.
ومل يكتف �أردوغ����ان ب��ذل��ك ،بل
�سمح ب ��إق��ام��ة مكاتب ع�سكرية /
ا�ستخباراتية (�أمريكية – �صهيونية)
للإ�شراف على العمليات الإرهابية
امل�سلّحة يف �سورية ،وح ّول خميمات
النازحني ال�سوريني �إىل مع�سكرات
تدريب ّية لفلول الإرهابيني وامل�سلحني
(ال��ع��رب والأج���ان���ب) ،وت��زوي��ده��م
بالأ�سلحة املختلفة لتنفيذ �أعمالهم
الإج��رام � ّي��ة داخ��ل �سورية بقيادة
���ض � ّب��اط �أت����راك ك�شف �أم��ره��م يف
�إدل��ب وحلب .فكان ذل��ك كلّه دعم ًا
مك�شوف ًا للإرهاب ،وا�شرتاك ًا مبا�شر ًا
يف امل�ؤامرة الكونية على �سورية.
��رب �أردوغ������ان ح��ظّ ��ه يف
ل��ق��د ج� ّ
ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل����ؤام���رة الإره��اب��ي��ة
والتدخّ ل املبا�شر يف دعمها ،ولكنّه
ف�شل م��راّت عدّ ة ؛ فقد �أر�سل زوارق
حربية �إىل �سواحل الالذقية ،فتلقّت
در���س� ًا قا�سي ًا ور ّدت على �أعقابها ؛
و�أر�سل طائرة ا�ستطالع �إىل احلدود
ال�����س��وري��ة ،وت��ل � ّق��ت ���ض��رب��ة م��ري��رة
�أ�سقطتها يف املياه البحرية ال�سورية
؛ ث� ّ�م �أر���س��ل �ضابط ًا ترك ّي ًا لقيادة
جم��م��وع��ة م�سلّحة �إىل الأرا���ض��ي
ال�سورية ،فواجهتها القوات ال�سورية
البا�سلة بحزم و�أف�شلت مه ّمتها..
ولكن �أردوغ��ان بحماقته الغب ّية
وعنجهيته الفارغة ،مل ي�ستفد من
�إ���س��ق��اط حم��اوالت��ه الفا�شلة �ضد
�سورية ،بل جل�أ م�ؤخّ ر ًا �إىل ت�صعيدها
وح�سبه �أن يحقّق حلمه الوهمي يف
�إقامة ما �أ�سماه (املنطقة الآمنة)،
فبد�أ بح�شد بع�ض ًا من قواته على
احل���دود ،وراح ي��ه��دّ د مبالحقة من
�أ���س��م��اه��م ب��ـ��ـ (الإره���اب���ي�ي�ن) على
الأرا�ضي ال�سورية من عنا�صر حزب

ثم قوات
العمال الكرد�ستاين ،ومن ّ
ّ
بحجة
�سورية الدميقراطية (ق�سد)
�أنّها تهدّ د الأمن الرتكي.
لقد ح�شد قواته الع�سكرية على
احل��دود مع �سورية ،و�ص ّوب �أ�سلحته
الربية واجل��وي��ة لق�صف بوح�شية
البنى التحتية من امل��راف��ق العامة
للمياه والكهرباء وال�سدور وامل�صادر
امل��ائ��ي��ة ،م�صطحب ًا م��ع��ه �أت��ب��اع��ه
احلر)
ومرتزقته ّ
مما ي�س ّمى (اجلي�ش ّ
العميل ال��ذي � ّأج��ر نف�سه ،بل باعها
لأعداء بلده و�أهله ،فيقاتل �أخوته
وي��د ّم��ر بيوتهم ،وينهب �أم�لاك��ه��م،
وي�شرد �أطفالهم ون�ساءهم ،و�أردوغان
ّ
ي��ت��ف� ّ�رج وي���روي ح��ق��ده الأرع����ن مبا
ي��ح��دث م��ن م��ذاب��ح ..م��ت��ج��اوز ًا كلّ
قوانني ال�شرعية الدولية ،متذ ّرع ًا
مبحاربة “ ق�سد “ الإره��اب��ي��ة كما
ي�سميها ،و�إبعاد خطرها عن حدود
بالده،
ون�����س��ي �أردوغ���������ان ال���ع���دواين
وم���رت���زق���ت���ه� ،أنّ ه����ذه امل���راف���ق
ويخربها،
وامل�ؤ�س�سات التي يق�صفها
ّ
ه��ي ع��ل��ى الأر�����ض ال�����س��وري��ة وملك
لل�شعب ال�����س��وري��ة ،و�أ ّن����ه بعدوانه
ال�سافر هذا ،ال يحارب قوات �سورية
الدميقراطية كما ي��دّ ع��ي ،ب��ل هو
ي��ع��ت��دي ع��ل��ى الأرا����ض���ي ال�����س��وري��ة
وال�شعب ال�سوري وممتلكاته ؛ ولكن
ال غرابة ،فتاريخ �أجداده العثمانيني
ي�شهد على جرائمهم الدموية ،وهو
الآن يقتل ال�شعب ال�����س��وري تلبية
ل��ن��زع��ت��ه ال��ع��دوان��ي��ة ورغ��ب��ت��ه يف
�إعادة �أطماع ال�سلطنة العثمانية يف
الأرا�ضي ال�سورية.
�أج���ل ،لقد ك�شف �أردوغ����ان عن
وجهه احلقيقي (العثملي) القبيح،
ويف ظنّه ال��واه��م �أ ّن���ه بذلك يهدّ د
�سورية وي�ضعفها� ،سورية العنفوان
والكرامة التي ال ت�سمح لأح��د �أن
ي��ه��دّ ده��ا� ،أو حتى ي��رف��ع �صوته يف
وج��ه��ه��ا ،ال �أردوغ������ان وال �أ���س��ي��اده
؛ و���س��ي��ع��رف ه���ذا ال�سلطان امل�سخ،
الطائ�ش امل��ت��ه� ّور ،كيف يكون ال��ر ّد
ال�����س��وري لإخ��را���س��ه وجل��م ع��دوان��ه
�إذا ما مل يرتدع عن هذا التو ّرط يف
التطاول على �سيادة �سورية وتدني�س
ترابها املقدّ �س..
ف�سورية ت�صدّ ت مل�ؤامرة �إرهابية
عاملية ،ك��ان �أردوغ���ان من مد ّبريها،
يدعمها وي�س ّهل ط��ري��ق تنفيذها،
على مدى ما يقرب من ت�سع �سنوات
؛ وما زال��ت �سورية بجي�شها و�شعبها
م�ستمرة يف هذا الت�صدّ ي
وقيادتها،
ّ
للإرهاب العاملي ؛ و�ستت�صدّ ى لعدوان
�أردوغ��ان بكلّ الو�سائل كما تت�صدّ ى
لأعوانه الإرهابيني ،والتجربة �أكرب
برهان“ .وقد �أُعذِ ر من � َ
أنذر!..
وما يفعله �أردوغان اليوم ،يذكّرنا
بقول ال�شاعر �إبان �إعدام جمال با�شا
ال�سفاح كوكبة من الوطنيني املقاومني
الأحرار :
َ
الرتك بعدَ ها
عرب ال ت�أمنوا
بني َي ٍ
الذئاب ت�صول
بني
يعرب �إنّ
َ
ِ

دراسات

افتتاح معبر البوكمال

• ب�سام عمران
تعاظم جنون الرتكي بعيد افتتاح معرب البوكمال �أثار جملة من ت�سا�ؤالت
حجزتها العديد من توقعات ال�سوريني حيال تخلي وا�شنطن عن /رزتها/
الإرهابية ق�سد وا�ستبدالها بالأوتاد الرتكية �إعالميا واحلقيقة دجمها يف
كيتون واحد ال�ستباق برامج تهيئة الأجواء لالن�سحاب الأمريكي املزعوم من
�أرا�ضي الدولة ال�سورية التي يحقق جي�شها متوالية هند�سية من االنت�صارات
الدبلوما�سية واالقت�صادية والع�سكرية وال�سيا�سية علما �أن الدور املناط بق�سد
مل ينته بعد ولي�س با�ستطاعة الرتكي ا�ستكماله فهل �ستبتلع ق�سد ال�سكني
الرتكية ومت�شي مع �أنقرة لتدوير زوايا حلول �أزمات املنطقة �أم �أن ما وراء الأكمة
م�ستنقعات من عفن �أجندات احللف ال�صهيو �أمريكي  ..؟ .فجنون العظمة الذي
يحكم حراك الواهم العثماين اردوغان كردة فعل على االنت�صارات ال�سورية
التي تر�سم مفاعيل اقت�صادية و اجتماعية متعددة الأ�شكال و متنوعة الألوان
رغم ان�شغال جمتمعنا ب�إعادة ت�أهيل زوارق �أمله لرت�سو على �شواطئ �أمن و
�أمان  ..من هذه املرت�سمات و �ضمن دوائر ال�صمود و االنت�صار الأ�سطوري جاء
افتتاح معرب البوكمال مع العراق ال�شقيق بعد افتتاح معرب ن�صيب احلدودي
مع الأردن يف �سياق االنت�صارات التي ت�سجلها الدولة ال�سورية يف حربها �ضد
الإره��اب وداعميه و هو م�ؤ�شر قوي على انك�سار �أكرب حلقات احل�صار الغربي
الذي تقوده �أمريكا و حلفا�ؤها و �أدواتها �ضد ال�شعب العربي ال�سوري  ..الكل
يعلم مدى ال�سطوة الأمريكية على �صناعة القرار يف العديد من دول املنطقة
و جميعنا يدرك �أن �سيطرة التنظيمات الإرهابية على املعابر احلدودية خالل
�أعوام متدمدها فوق اجلغرافيا ال�سورية والعراقية مل يكن ليح�صل لوال دعم
الواليات املتحدة الأمريكية و �أدواتها الإقليمية من �أعراب النفط و الغاز و
الواهم العثماين لتلك التنظيمات بهدف خنق ال�سوريني و منع حكومتهم من
التوا�صل مع العامل اخلارجي و�أكرب دليل على ذلك �أن وا�شنطن �أمرت حلفاءها
و�أدوات��ه��ا يف املنطقة منذ بدايات احل��رب على �سورية بفر�ض ح�صار بحري
بالتزامن و التناغم مع �سيطرة التنظيمات الإرهابية على املعابر الربية لكن
ف�شل تلك ال��دول و التنظيمات الإرهابية يف امليدان و انهزامها �أم��ام اجلي�ش
العربي ال�سوري بالإ�ضافة �إىل ا�ستعادة ال�سيطرة على �أغلب املناطق جعاله
تفقد قدرتها على الت�أثري احلقيقي فكان افتتاح معرب البوكمال بقرار �سوري
عراقي دليل �آخر على �أن دول العدوان على �سورية بد�أت تتيقن من ف�شلها وف�شل
ح�صارها �ضد �سورية .
افتتاح معرب البوكمال فتح نافذة جديدة يف جدار احل�صار و البد �أن الأيام
القادمة �ست�شهد انهيار ًا كام ًال لهذا احل�صار عرب ا�ستعادة �سورية لطاقاتها
الطبيعية جتاريا و�سيا�سيا مع العامل رغم �أنف الراف�ضني وامل�شككني وال�سيما
املت�سرتين بعباءة املعار�ضة ال�سورية الذين مل يعد با�ستطاعتهم �أن يفعلوا
�أكرث مما فعلوا من طعن وطنهم ب�سهام احللف ال�صهيو �أمريكي ..افتتاح املعابر
احلدودية �إىل جانب �أهميتها التجارية و االقت�صادية فهي ت�شكل بوابات �إبحار
جديدة جلميع ال�سوريني و زوارق جناة للمهجرين منهم يف دول اجلوار الذين
يتوافدون ب�شكل متوا�صل عرب هذه املعابر للعودة �إىل �أح�ضان وطنهم ..ومل
يبق �سوى البوابات التي ي�سيطر عليها الإرهابيون بدعم من النظام الرتكي
لكن الأيام القادمة �ست�شهد حتم ًا عودة تلك البوابات ل�سيادة الدولة ال�سورية
جمددة الأمل برفيف الأماين و خفق الف�ؤاد.
ال�شك �أن املخطط العدواين الذي يقوده احللف ال�صهيو �أمريكي �أ�سقطت
معظم �أوراقه على �أ�سوار دم�شق بت�ضحيات ال�شعب ال�سوري و �صموده الأ�سطوري
ف�أجنز ن�صر ًا لي�س ل�سورية فح�سب بل لكل �شعوب املنطقة و دولها ولو ا�ستطاع
املخطط �أن مير على دم�شق كما ح�صل يف ليبيا و �أماكن �أخرى ملا قامت للعرب
قائمة بعد ذلك ..مفاعيل ال�صمود ال�سوري مل تقت�صر على الدول العربية
فح�سب بل تعدتها �إىل الإقليم والعامل و هاهي الأنظمة التي انخرطت يف
دعم الإرهاب و احلرب الإرهابية �ضد دم�شق تتهاوى تباع ًا و تتف�سخ من داخلها
كنتيجة حتمية لف�شلها �أمام ال�صمود ال�سوري ..
�إن ما جرى يف العراق ويف ال�شمال ال�سوري من ا�ضطرابات ر�سمت مالمح
فو�ضى من فو�ضات متالزمة احلريق العربي وكانت ب�أ�صابع �أمريكية و �سعودية
وتركية كونها ترتجم �إىل حد ما ردة فعل وا�شنطن على رف�ض بغداد امل�شاركة يف
حتالفاتها يف اخلليج و رف�ضها ل�صفقة القرن و �إقرارها بافتتاح معرب البوكمال
 القائم ال��ذي يعد من معابر الن�صر لفتحه �أب��واب التوا�صل بني ال�شعبنيال�سوري و العراقي و دعمه غري املحدود القت�صاد البلدين رغم كل التحديات
و �سحابات جنون �أ�سعار ال�صرف يف دول املنطقة �/سورية العراق لبنان الأردن/
وهذا ما تدركه وا�شنطن فدفعت تابعها الرتكي الختالق م�شكلة بغزو ال�شمال
ال�سوري بحث ًا عن منطقة �آمنة وملحاربة الإرهاب و الأكراد كما يدعي وجميعهم
منقادون ملدير واحد وهو الكوبوي الأمريكي

زوايا

الطفل والأدب..
قراءة في خ�صو�صية
�أدب الأطفال

• حممد راتب احلالق 

ثمة م�صطلحات ما زالت ملتب�سة رغم �شيوعها وكرثة
تداولها ،وال�سيما امل�صطلحات يف العلوم الإن�سانية ويف
النقد الأدبي ،ومن ذلك م�صطلح �أدب الأطفال؛
فهل املق�صود به الأدب املوجه للأطفال �أم الأدب الذي
يكتبه الأطفال؟!! من جهتي ف�إنني �أعد كل ن�ص يتوجه
�إىل الطفل �أو يتناول جانب ًا من جوانب حياته ،داخ ًال يف
�شمول امل�صطلح ،بغ�ض النظر عن عمر كاتبه ،كما �أعد كل
ن�ص يتناول حياة املر�أة �أو جانب ًا منها داخ ًال يف �شمول م�صطلح
(الأدب الن�سائي) ،بغ�ض النظر عن جن�س كاتبه .
والن�ص املوجه للطفل لي�س ن�ص ًا م�سطح ًا �أو �ضح ًال ،يقدم
امل��ع��اين وال��ق��ي��م واحل��ق��ائ��ق ب�أ�سلوب خطابي مبا�شر �شديد
الو�ضوح ،كما فهم ذل��ك بع�ض الكتبة ،حني ظنوا �أن جمرد
�صف الكالم وفق نظام معني ،وح�شوه بالأوامر والنواهي التي
تدور حول �ش�ؤون الأ�سرة واملدر�سة يجعل من هذا الكالم �أدب
�أطفال!!! وال�شواهد على هذا النمط من الن�صو�ص الرديئة،
وعلى هذا النمط من الكتبة ،منداحة على �صفحات اجلرائد
واملجالت .
الن�ص اجليد ،فيما �أزعم ،هو الن�ص الذي يذكي خيال الطفل،
ويقدم له القيم واحلقائق يف �سياق فني جميل ،مغلف بقدر من
الغمو�ض ال�شفاف ،الذي يتنا�سب مع امل�ستوى العمري والعقلي
واملعريف للطفل ،الأم��ر ال��ذي يدفعه �إىل امل�ضي قدم ًا �إىل ما
وراء البناء الظاهر للن�ص ،و�إىل ما وراء املعاين القريبة
للكلمات ،بعيد ًا عن املبا�شرة ال�ساذجة وال�سطحية البلهاء .فقد
بينت درا�سات عديدة يف علم النف�س �أن ال�شعور بجمال الن�ص
واال�ستمتاع به يت�ألق ويتوهج مع الأعمال الأدبية والفنية
البعيدة عن الو�ضوح ال�ساذج واملعاين اخلطابية املبا�شرة .
والكتابة للأطفال لي�ست �سهلة ،كما يظن بع�ض الكتبة (مرة
�أخ��رى)� ،إذ على من يت�صدى لهذا النمط من الكتابة �أن يكون
وا�سع الثقافة ،مطلع ًا على تراث �أمته وتراث الإن�سانية جمعاء،
و�أن يكون متمكن ًا من معطيات علم النف�س عموم ًا ،وعلم نف�س
الطفل خ�صو�ص ًا ،وال�سيما ما يتعلق بالنمو وخ�صائ�صه (النمو
العقلي واللغوي واجل�سدي واالجتماعي والأخالقي ،)....مما
ي�ساعد يف تقدمي ن�صو�ص تتنا�سب مع قدرات الطفل العقلية
والفيزيولوجية واملعرفية ،وت��ت��درج الكتابة للطفل مع ما
يحرزه من جناحات يف مهارة تلقي الن�صو�ص .ولتجنيب الطفل
امللل والرتابة البد من تقدمي ن�صو�ص ذات م�ضامني وتقنيات
�أكرث تعقيد ًا وتركيب ًا با�ستمرار ،لنجلب له املزيد من املتعة:
متعة امل�شاركة يف الإب��داع ،ومتعة التخيل �أنه املكت�شف الأول
للن�ص ومعانيه ،من دون �أن ن�سمح للي�أ�س �أن يت�سلل �إىل �أعماقنا،
نتيجة التقدم ال��ذي قد يكون بطيئ ًا يف البداية ،وال��ذي قد
ي�صل يف مرحلة ما �إىل ما ي�شبه الإخفاق؟؟!!! .
ومهارة تلقي الن�صو�ص الأدبية ال تعني حفظها وترديدها
ب�صورة جيدة من قبل الطفل ،و�إمن��ا تعني قبل ذل��ك قدرة
الطفل على تذوق مواطن اجلمال فيها ،وقدرته على تقييمها
و�إعطاء ر�أي��ه ال�شخ�صي فيها ،وه��ذا لن يتحقق �إ ّال �إذا كانت
الن�صو�ص املقدمة للطفل منا�سبة لنموه .ولتعميق قدرة الطفل
على التذوق البد من �إدارة ح��وارات معه حول الن�ص تت�صف
بالدميقراطية والتلقائية ،لالرتقاء با�ستجاباته وعقلنتها.
ومما ي�ساعد يف جناح تلك احلوارات ويزيد من فاعليتها احرتام
�أ�سئلة الطفل ،بل حتري�ضه على الت�سا�ؤل ،وتقدير �إجاباته
والتعامل معها باهتمام ،بعيد ًا عن التهكم وال�سخرية مهما بدت
غريبة �أو متهافتة �أو غري منطقية .ومما ي�ساعد يف جناح تلك
احلوارات (�أي�ض ًا) احرتام خيال الطفل و�إثارته بكل الأ�ساليب
املمكنة ،واختيار ن�صو�ص منا�سبة لتكون مو�ضوع ًا للمناق�شة،
وت�شجيع الطفل على تقليب الأمور على وجوهها املمكنة جميع ًا،
وذلك بال�س�ؤال :وماذا بعد؟ عقب كل �إجابة يقدمها ،مما يعوده
على القراءة الذكية والواعية ،التي ال تقتنع باملعنى الظاهر
والقريب ،بل حت��اول �أن تبحث عن املعاين املمكنة الأخ��رى
التي تقبع بني ال�سطور� ،أو التي حاول منتج الن�ص� ،أو حاولت
اللغة وال�صنعة الفنية �أن تكبتها؟؟؟!!! .وتعد جل�سات (ع�صف
الدماغ وقدح زناد الفكر) طريقة منوذجية لتدريب الطفل على
التعامل مع الن�صو�ص الأدبية وعلى ح�سن تدبرها ،وابتعاد
الكبار ما �أمكن عن فر�ض معنى معني على الطفل ،لأن ذلك يحد
من خيالهم ،وبعدهم على الك�سل وعدم الثقة بالنف�س.

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1660" :الأحد 2019/10/20م �21 -صفر  1441هـ

هايني
يعدّ ال�شاعر الأمل��اين املعروف هرني هايني واح��د ًا من
�أعمدة ال�شعر الغنائي الأملاين ،على الرغم مما تعر�ض له
من ا�ضطهاد وع�سف وظلم لكونه ينتمي �إىل �أ�سرة يهودية،
لكن موهبته ،وجمالية �شعره ،واملو�ضوعات التي وقف
عليها ،وبراعته يف توليد املعاين و�صقلها ،وا�شتقاق ال�صور
الباهرة كلها حفظت له مكانته ال�شعرية يف مدونة ال�شعر
الأملاين.
كتب م�سرحيات �شعرية ونرثية ،وهي ذات م�ضمونات
اج��ت��م��اع��ي��ة ،وث��ق��اف��ي��ة ،وج��م��ال��ي��ة حت��اك��ي م�ضمونات
امل�����س��رح��ي��ات ال��ت��ي ع��رف��ه��ا الأدب الإغ��ري��ق��ي ،م��ن حيث
الأ�صوات الفردية وح�ضورها و�سط جمموعات تظهر على
امل�سرح وك�أنها جوقات غناء� ،أو جماليات ت��ؤدي طقو�س ًا
دينية م�شرتكة ،لكن ه��ذه امل�سرحيات مل تكن �سبب ًا يف
�شهرته ،لأن �شهرته بنتها ق�صائده الغنية بالغنائية،
واملفارقات ،والثنائيات املت�ضادة ،والأح�لام التي يطلقها
واقع مز ٍر م�أزوم �ضيق ،والأح��زان ال�شفيفة املت�سائلة عن
�أ�سباب الظلم واال�ضطهاد ،ونفور النا�س وغ�ضبهم ،وح�سد
النا�س وعدوانيتهم ،وال�سعي �إىل ا�ستخدام الأ�ساليب
اجل��ارح��ة املهينة للنيل من الآخ��ري��ن ،ب��د ًال من التوادد
والرتاحم والعي�ش جميع ًا ب�سالم و�أمان.
ولد هرني هايني �سنة  1797يف �أ�سرة �أملانية ،تدين
باليهودية ،كانت متو�سطة احلال ،ا�ستهوته درا�سة الأدب
والتاريخ اخلا�صني بالرتاث اليهودي ،وذل��ك بتوجيه من
�أبيه وخاله ،فربع يف هذين املجالني حتى فاق باملعارف
التي جمعها وا�ستحوذ عليها والده وخاله مع ًا.
عرف مبيوله اجلارفة للمطالعة ،والبحث عن الكتب،
واجللو�س �ساعات يف �أروق��ة املكتبات العامة ،ف�أحب كل
ما له عالقة برتاث ال�شعوب من �أدب ،فوقف طوي ًال عند
الأ�ساطري الإغريقية ،وحكايات امليثيولوجيا ،وحروب
الآلهة ،واخلال�صات الفكرية التي ت ّود توليدها ،وكذلك
ا�ستغرقته احلكايات ال�شعبية الأملانية فنهل منها ومل
ي��رت��و ،وجال�س �أدب ال��رح�لات ط��وي� ً
لا ،و�شغف بال�صور
اخليالية ،والأح��داث التي يتعر�ض لها الإن�سان يف عاملي
ال�سماء ،والقبور ،والأفعال العجائبية التي تلّف الإن�سان
فتبديه على حقيقته امل�شكلة من قوة و�ضعف ،وحما�سة
وفتور ،وخوف وطم�أنينة ،و�أعجب بالكتب التي تدور حول
امل��ع��ارك والفرو�سية وم��ا تتق�صده من نبل وه��ي تواجه
ال�شرور بالت�ضحيات دفاع ًا عن حق اجلماعات وال�شعوب
والبلدان يف الوجود والعي�ش ب�سالم.
�ساعده خاله من �أن يوا�صل تعليمه اجلامعي فدر�س
احل��ق��وق ع��ل��ى ك��راه��ي��ة م��ن��ه ،لأن���ه ك��ان ���ش��غ��وف� ًا ب���الأدب
وال��ت��اري��خ ،وق��د ُع� ِّم��د يف الكني�سة وع��م��ره ثمانية ع�شر
عام ًا لي�صري م�سيحي ًا من �أجل �أن يحظى بدرا�سة احلقوق،
واال�شتغال باملحاماة ،لأن اليهود ك��ان حم��ظ��ور ًا عليهم
العمل يف هذه املهنة ،وقد المه النا�س على فعل ذلك� ،أي
تغيري دينه من �أجل �أن يزاول مهنة املحاماة..
�أح� ّ�ب ابنة عمه وهو يف عتبة الع�شرينيات من عمره،
لكنها رف�ضته ب�سبب غرورها وتكربها ،وكرثة مال والديها،
الأم��ر ال��ذي �أ�صابه ب�أذية نف�سية ظل ي�شكو منها طوال
حياته ،لأنه عا�ش نفور ًا من املر�أة ،مع �أن ابنة عمه عادت
�إليه وجاهرت بحبها ل��ه ،لكنه رف�ضها ب�شدة ،فتزوجت
غريه نكاية به.
ب��د�أ الكتابة �شعر ًا ع�بر ق�صائد لفتت االن��ت��ب��اه بعد
�أن ن�شرها يف ال�صحف وامل��ج�لات ،وق��د ام��ت��ازت ق�صائده
بالروح الرعوية املفتونة بالطبيعة واجلمال والعفوية،
وربطها بالإن�سان على �شكل ذك��ري��ات �أو م��واع��دات� ،أو
�أح�لام ،وقد ان�سحبت هذه الروح الرعوية �إىل الق�ص�ص
التي كتبها عن �أ�سفاره ورحالته �إىل البالد الأوروب��ي��ة
مثل �إيطالية ،وهولندا ،وفرن�سا ،وبريطانيا �ش�أنه يف ذلك
�ش�أن جميع الأدب��اء وال�شعراء والفنانني الذين ر�أوا يف
غنى ثقافي ًا ال بدّ منه ،وقد
التنقل والزيارات واالطالع ً
لقيت ق�ص�صه املروية ب�أ�سلوب �شاعري رهيف قبو ًال من
القراء ،ور�ضا داخلي ًا جدّ د حيوية �إبداعه ،فكتب املزيد
من الق�ص�ص عن جمتمعات �إيطاليا وبريطانيا وهولندا
وف��رن�����س��ا ،وع���ن �شخ�صيات ت��ع�بر م��ن خ�ل�ال �سلوكياتها
و�أمزجتها عن طبيعة احلياة االجتماعية يف تلك البلدان،
وعن �أمناط العالقات املعروفة بني النا�س فقراء و�أغنياء

د.ح�ســن حميد

يف �آن ،ومثقفني وغري مثقفني.
�أعجب هايني بال�سحر الذي تولّده معاين احلرية ،لذلك
تغنى بالثورة الفرن�سية وما �آلت �إليه من نتائج ،و�أعلن �أن
ال�شعب الفرن�سي هو ال�شعب املنذور مبتطلبات احلرية،
و�أنه هو من �سيطبق احلرية ب�أ�شكالها و�صيغها املختلفة،
و�أنه هو من �سي�صدّ رها �إىل جميع بلدان �أوروب��ا والعامل،
و�أن احلرية هي املُناخ الأكمل لتطور ي�شمل العامل كله،
و�أن احلرية هي املعنى الأهم الذي يظلّ اجلميع بامل�ساواة
واملحبة.
�أ���ص��در هايني دي��وان��ه الأول (ك��ت��اب الأغ����اين) �سنة
 ،1827ومن خالله وطد �شهرته ك�شاعر غنائي له �صوته
اخلا�ص ،ومفرداته اخلا�صة ،وطرق تعبريه املذهلة ،وهذا
ما جعل ق�صائده مدار ًا للنقد الأدبي الذي ر�أى يف موهبته
ح�����ض��ور ًا �شعري ًا ي�ضاف �إىل اجلماليات ال�شعرية التي
ج�سدتها ق�صائد �شيللر وغوته ،وهذا ما �شجعه على املزيد
ّ
من كتابة ال�شعر ،فقد �أ���ص��در خ�لال �سنوات �أرب��ع��ة نحو
�ستة دواوي��ن �شعرية ،وبع�ض الق�ص�ص الق�صرية ،وبع�ض
امل�سرحيات �أي�ض ًا.
بعد �شهرة غامرة يف �أملانيا ،انتقل هايني �إىل فرن�سا،
فعا�ش فيها ف�ترة م��ن ال��زم��ن ،ت��ع� ّ�رف يف خاللها �إىل �أه��م
الأدباء وال�شعراء والفنانني ،ونزل �ضيف ًا على غري �صالون
�أدب��ي ،وغ��دت ق�صائده التي ال تخلو من خيط ق�ص�صي،
�أو روح �سردية ،مثار احلديث يف �صالونات فرن�سا ،من �أن
ال�سرد ميد ال�شعر بروح احلياة ،من �أن ال�شعر ميد ال�سرد
بروح ال�ضياء واالفتتان.
عمل هايني مرتجم ًا يف مدينة باري�س ،ينقل الآداب
الأملانية �إىل اللغة الفرن�سية ،والآداب الفرن�سية �إىل
اللغة الأملانية ،ومع �أن احلياة الفرن�سية خلبت لبه �إال
�أنه ظل العا�شق الأبدي ملوطنه �أملانيا ،وقد امتحن ذاته،
و�أ�شواقه ،ومدى تعلقه باملكان الأملاين عرب كتابات كثرية
ن�شرها بالفرن�سية يف ال�صحف وامل��ج�لات الفرن�سية،
ث��م جمعها يف كتاب ح��از �شهرة �أدب��ي��ة وا�سعة يف �أملانيا
وفرن�سا مع ًا عنوانه (�أتاترول) ،ثم �أردفه بكتاب �آخر ال
يقل عنه روعة وجما ًال عنوانه (�أملانية حكاية �شتوية)
احت�شد مبحبة عارمة لأملانيا مكان ًا ونا�س ًا وعادات� ،إنهما
م��ع� ًا كتابان ل�ل�أ���ش��واق النابعة م��ن وج���دان �شاعر جعل
من الأمكنة ،والطبيعة ،وال�شوارع ،والأنهر ،وال�شواطئ
ق�صائد تتحدث عنها مثلما تتحدث الأمهات عن �أطفالهن.
ونحل ج�سد هايني ،و�ضعف ب�صره ،فقد هاجمه املر�ض
ف ��أوه��ن عزميته ،ف�تردد ك��ث�ير ًا على امل�شايف للعالج ،ويف
�سنوات مر�ضه الأخ�يرة وقبل �أن يقع م�شلو ًال تعرف �إىل
ممر�ضة فرن�سية مل تعرف �شيئ ًا عن لغتها الأملانية ،كما
مل تقر�أ �شيئ ًا عن �أ�شعاره ،لكنها �أغرمت به ،فعا�ش و�إياها
�صداقة لطيفة ما لبثت �أن تطورت ف ��أ ّدت �إىل زواجهما،
لكن بعد وقت قليل ا�شتد املر�ض عليه ف�أوقع ج�سده يف
�آف��ة ال�شلل فلزم الفرا�ش م��دة ثماين �سنوات ،فكان يف
رعاية الزوجة التي هامت به ،وهي تراه يكتب ق�صائده
يف ف��را���ش��ه ،وير�سلها �إىل املطابع لت�صري دواوي���ن �شعر
مطبوعة ،وتعد هذه ال�سنوات الثماين �أثمن �سنوات عمر
هايني ال�شعرية لأنه كتب خاللها �أهم ق�صائده التي كفلت
له ال�شهرة املطلقة �شاعر ًا رومان�سي ًا من ال�صف الأول.
�أ�صدر هايني ديوانه ال�شعري املميز (روما ن�سريو) �سنة
 1851وهو م�شلول ،هذا الديوان الذي ترجمت ق�صائده
مبا�شرة �إىل الفرن�سية ،وق��د كتب ال��ن��ق��اد �أن �صاحب
هذه الق�صائد ال�ساحرة �شاعر مري�ض م�شلول يعي�ش يف
�صومعة فوق الأرا�ضي الباري�سية ،الأم��ر ال��ذي جعل كل
�صاحب مكانة �أو حظوة ي�س�أل عن ال�شاعر هايني ،ويرجو
له ال�شفاء التام ،ثم �أ�صدر هايني ديوانه اخلطري الذي
اعت�صر فيه جماع موهبته وقدراته ال�شعرية ،وا�ستقطر
فيه جما ًال ال ي�أتي به �إال اخليال املحلّق ،وقد جاء حتت
عنوان ين�ضج باحلقيقة (ق�صائد �أخرية) لآنها كانت فع ًال
ق�صائد �أخرية.
تويف هرني هايني �سنة  1856بعد �أن قال يف �أيامه
الأخ�يرة� :إن اهلل �سيغفر يل ،ذلك هو عمله ،وفيما بعد،
ويف زمن هتلر ،مل ي�ستطع هتلر نف�سه �أن يفلت من ت�أثري
�شعر هايني.

Hasanhamid55@yahoo.com
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قضايا وآراء

من تجربتي الثقافية ت�أ�سي�ساً :البدايات

•د .معن النقري
 – 1عانت الثقافة كمو�ضوع للدرا�سة والتدري�س والبحث والتعامل واملمار�سة�...إلخ من
�إ�شكاالت عوي�صة غليظة فهي مل تدخل عوامل املناهج الفل�سفية ،وخ�صو�ص ًا فل�سفة املادية
اجلدلية التاريخية على م�ساحات وا�سعة يف العامل وامتدادات معتبرَ ة زمني ًا من زمكانات
القرن الع�شرين؛  – 2وهي مل ترد يف � ّأي من تقارير نادي روما وكت ِبه و�أبحاثه العاملية الهامة
واملك َّثفة يف ال�سبعينيات بخا�صة؛  – 3ويف هذه ال�سبعينيات ذاتها التي �شهدت ن�شوء �أوىل
امل�ؤ�س�سات واملعاهد واملراكز البحثية املتخ�ص�صة باملنظومات ودرا�ساتها وحتليلها (يف فيينا/
النم�سا؛ ت 1عام  ،1972ومو�سكو عام  ،)1976كاجتاه بحثي علمي منهجي حموري عاملي ًا،
مل جتد الثقافة هنا بدورها ن�صيب ًا لها من بني ع�شرات امل�شكالت العاملية املحورية الكربى �أي�ض ًا؛
 – 4ويف الت�صنيفات املبكرة الأوىل لكتلة م�شكالت العامل – الأر�ض� /أر�ضنا – ب�صورة �إجمالية
كليانية تر ّكبية تكاملية مل حت�ضر الثقافة جمدد ًا يف ت�صنيفات بدايات الثمانينيات الريادية
الت�أ�سي�سية؛  5-وغابت الثقافة عن مك ّونات وعنا�صر بناء النظام العاملي؛  – 6كما غابت عن
التنمويات الدولية وا�سرتاتيجيات تنمية عاملنا.
كل هذا كان وا�ضح ًا وب ِّين ًا حتى بدايات الثمانينيات و�صو ًال �إىل �أوا�سطها ،وكذلك احلال مع
الثقافة يف ظل وظروف الثورة التكنولوجية �أي�ض ًا ،وغري ذلك .ويف معمعان بيانات كهذه �سنتل َّم�س
جتربتنا الريادية الت�أ�سي�سية يف ما ي�شبه االنفجار الكبري – بيغ بانْغ  ، - Big Bangوهنا بع�ض
تفا�صيل ذلك.
ً
  – 1بقيت فل�سفة الثقافة غائبة عامليا عن مناهج التدري�س لطالب اجلامعات والدرا�ساتً
وخا�صة عن املادية اجلدلية التاريخية حتى ما بعد منت�صف الثمانينيات ،بل �إن املادية
العليا،
التاريخية مل حتت�ضن �أي مفهوم �أو م�صطلح �أو مقولة �أو قانون يف خ�صو�ص الثقافة يلفت االنتباه
ال يف العناوين الأ�صلية الكبرية ،بل وال يف �أي عنوان فرعي هام�شي :غياب كامل كلي ًا ُيثري الريبة
والت�سا�ؤالت بل وال�شفقة ،وت�ستطيع �أن تت�أكد من ذلك بنف�سك من ا�ستعرا�ض كل الكتب املرتجمة
يف املادتني اجلدلية والتاريخية – وال�سيما التاريخية – على مدى عقود كاملة ،ولن جتد
�شيئ ًا من ذلك ،بدْ ء ًا من الرتجمات الكبرية الأوىل �سوري ًا يف الواقع (وعربي ًا بالتايل) للمادية
التاريخية �أواخر ال�ستينيات وعلى مدى عقود تالية؛ وح�صل هذا ذاته مع الأ�صول الرو�سية
ذا ِتها التي حتقَّقتُ منها �أ�صولي ًا يف مق َّررات كثرية وعديدة متنوعة يف ال�سبعينيات وحتى �أوا�سط
الثمانينيات فال ثقافة وال حياة ملن تنادي .هنا �صارت التجربة ملمو�سة جد ًا عندي يف مو�سكو
(جامعة لومونو�سوف) حني حتا�شيت هذه الثغرات العارية املعيبة منذ عام  1982على الأقل يف
ك َّرا�س/كت ّيب يل حول م�شكالت الع�صر الغلوبالية (العاملية ال�شاملة /الكوكبية /العوملية الحق ًا)
وبالعربية مبا�شر ًة ،و�ستجد فيه ق�ضايا الثقافة بو�ضوح يف �أماكن عديدة ،ومنها يف خ�صو�ص
فل�سفة الثقافة �ضمن التوطئة املنهجية« :دور الفل�سفة يف درا�سة وحل م�شكالت الع�صر الكربى»،
والتي ت�ستطيع �إيجادها ذاتها وبهذا العنوان ذا ِته من�شور ًة دوري ًا الحق ًا يف جملة «الفكر العربي»
الف�صلية يف بريوت عام ( 1989العدد  – 57الثالث للعام) ،وهو الزال متاح ًا للعموم الآن على
ُ
أجنزت بالرو�سية
ال�شبكة /الإنرتنيت يف موقع «حكمة» ال�شبكية �إلكرتوني ًا؛ ويف عام � 1984
ْ
ووجدت
مبا�شر ًة �أي�ض ًا درا�سة مط َّولة يف فل�سفة الثقافة ثم ع َّرب ُتها ذاتي ًا بعد منت�صف الثمانينيات
طريقها للن�شر يف م .الفكر العربي عام ( 1992العدد  )70وفيها ت�أ�سي�سات كربى.
�أوا�سط الثمانينيات بد�أت تتكاثر وتتكاثف درا�سات الثقافة فل�سفي ًا يف املجلة الأكادميية
«ق�ضايا الفل�سفة» ال�شهرية بالرو�سية وامتد الأمر وانتهى عام � 1988إىل �صدور مق َّرر درا�سي
لطالب اجلامعات والتعليم العايل من وزارة التعليم العايل «ال�سوفيتية» حمل عنوان «�أُ�س�س
ً
حثيثة �إىل
وح�صل �أعلى جوائز الدولة �أي�ض ًا ،وكانت اخلطوة
ريكينْ ْ
الفل�سفة» ت�أليف �آ.غ�ْ .سب ْ
َّ
الأمام ن�سبي ًا بعد غياب وخواء؛ وذلك �ضمن االحتواءات واال�ستغراقات التالية :م�سا ِئل /ق�ضايا
الفل�سفة االجتماعية (بد ًال من املادية التاريخية) ßالف�صل ال�سابع :املجال الروحي حلياة
املجتمع  ßالعنوان امل�ست ِق ّل الثا ِمن –  .8فل�سفة الثقافة (بخالف املعهود) .ومن الطريف التعرف
على العناوين التف�صيلية �ضمن هذا العنوان الفرعي امل�ست ِق ّل لأول مرة وهي :مفهوم الثقافة –
عالمَ ال ِق َيم – الثقافة والطبيعة – الثقافة واحل�ضارة  /املدن ِّية ( civilizationم.ن) – الثقافة
والوعي – م�شكلة تنميط الثقافات (تنميط /تيبولوجيا typology /م.ن) [�ص568-551
من الكتاب املق َّرر بحجم � 592صفحة].
  – 2جرت ترجمة كثري من تقارير نادي روما العاملية يف الإ�شكاليات الدولية املحورية الأهم�إىل العربية – خ�صو�ص ًا يف وزارة الثقافة ال�سورية ،وال يوجد يف � ّأي منها عنوان �أو �أثر للثقافة،
كما ال يوجد ذلك كله يف تقارير �أخرى لهذا النادي مل ترتجم عربي ًا ولكنني َّ
اطلعتُ على معظمها
بلغات �أجنبية كما �سبق وفعلت مع الرتجمات العربية ،وال توجد الثقافة يف � ّأي من التقارير
ٍ
والن�شاطات غري املرتجمة والتي تعرفتُ �إليها بلغات �أجنبية :غياب وتغييب جم��دَّ د ًا ،وي�شمل
هذا الإهمال كافة م�ساحات ال�سبعينيات وبدايات الثمانينيات فالحق ًا �أي�ض ًا ،لك�أن الثقافة خارج
الأولويات.
  – 3مل حت�ضر الثقافة يف م�ؤ�س�سات ومراكز ومعاهد بحث املنظومات الأوىل والوحيدةعاملي ًا حينها يف ال�سبعينيات �أي�ض ًا [ال يف فيينا وال يف مو�سكو – املعهد الدويل للتحليل املنظومي
التطبيقي (�إ ْيئ ِييا�سا)  ،IIASAواملعهد الع ْلمي والبحثي ال�شامل (االحتادي العام) للدرا�سات
املنظومية (فن ْيئي�سي) – على التوايل] ،هذا مع العلم �أن العامل و�أزما ِته وم�شكالته الكربى
ومناذجه (موديالته) بامل�ؤثرات واملكونات الأه��م والأخ��ط��ر يف مركز عمل واهتمام هاتني
امل�ؤ�س�ستني!! ولقد حلظتُ يف كتابي الوحيد �سوري ًا – ورمبا عربي ًا �أي�ض ًا – امل�ؤ َّلف يف املنظومات
واملنظوميات واملن�شور يف دم�شق عام  2004بعنوان« :املنظومات وعلومها [املنظومات يف الواقع
ويف الفكر]» (موجود يف املكتبة الوطنية وبع�ض املكتبات احلكومية املركزية) – �أقول لقد
ْ
حلظتُ �أنَّ نظرية املنظومات والبحوث والدرا�سات املنظومية وطرقها البحثية �أي�ض ًا انت�شرت يف
فرتة ما بعد خم�سينيات القرن الع�شرين وقادت �إىل ن�شوء التحليل املنظومي (حتليل النُظم)
يف ال�ستينيات ون�شوء املقاربة املنظومية (املدخل �أو املنطلق املنظومي) يف ال�سبعينيات� ،أي �أن

منهجيات وم�ؤ�س�سات املنظوم ّيات تبلورت ون�ضجت جميع ًا يف ال�سبعين ّيات بو�ضوح ،ومع ذلك �إليك
مفاج�أتي املنظومية الثقافية اخلا�صة جد ًا رغم �أنَّ املنظوميات املت� ِأخرة �أ�ص ًال مل ت�شتغل فعلي ًا
بالثقافة ومنظومياتها مع ذلك .مفاج�أتي من ال�ستينيات يف تدوينات يومياتية :جاء يف ال�صفحة
مو�سع :ال�ستينيات ويوم َّيا ُتها :عنها
 35من كتابي :من دفاتر ال�ستينيات� ،...ضمن  – Iمدخل َّ
ومنها ،هكذا« :ال جمال للتمادي يف اخلروج على التقاليد والعادات �أو �سحق القيم الروحية...
�إن التقاليد والأع��راف والروحيات هي �أ�شياء تالزم جمتمعنا ،تالزمه بال�ضرورة� ،إنها النظام
الذي ي�شكل مع الأنظمة الأخرى بناء املجتمع الكبري ولواله لتفكك املجتمع وعمته الفو�ضى»...
[ت�سجيل اليوميات  ،]1969/12/28وقد تركتُ مالحظاتي �أ�سفل �ص 35املذكورة كما
يلي« :هنا ويف �أماكن �أخرى كثرية من تلك املرحلة تلفت االنتباه جيد ًا تلك التوجهات الفكرية
النظامية (املنظومية) يف تكوين فتى �أو �شاب ب�صورة مبكرة عاملي ًا قبل �سيادة املنطق واملنهج
واملقاربات املنظومية يف العامل بعد ،واحلديث عن منظومة الثقافة ( ِنظامها) �أو التقاليد
أنظمة �أخرى».
والأعراف والروحيات �ضمن � ٍ
وقبل هذا الت�سجيل اليومياتي نهاية ال�ستينيات حدث ما هو �أهم و�أكرث �إثار ًة منظومي ًا ب�إجراء
حتليل نظامي (حتليل نظم) �أوا�سط ال�ستينيات يف كتابي الأبكر والأ َّول �« -أفكار متوا�ضعة» حني
معاجلة نظرية املعرفة (الغنو�سيولوجيا) املادية اجلدلية – من جهة ،والأخرى الرباغماتية
جهة �أخرى :الأوىل من �أ�صولها الت�أ�سي�سية الأهم ،والثانية من �أهم م� ِّؤ�س�سيها
الأمرييكية – من ٍ
– الفيل�سوف الأمرييكي وليم جيم�س يف «العقل والدين» و«�إرادة االعتقاد» ،هذا مع العلم �أنني
�أذكر متام ًا �أن جيم�س ذاته حتدَّ ث عن احلقيقة ومعايريها بتجريد وبال �إ�شارة خا�صة �إىل �أنَّ
لديه غنو�سيولوجيا �أو نظرية معرفة ،لكنّي �أنا الذي ا�ستنطقتُ الن�ص وجعل ُته يخرج مبادئه
اال�ستعرافية املكنونة و�أجريتُ حتلي ًال ملا جعلتهُ نظام ًا معرفي ًا ملقارنته بالنظام املعريف املارك�سي
ُ
حتليل النُظم �أو املنظومات ثم تركي ُبها وت�شكيل نظام معقَّد مر َّكب
– اللينيني :هكذا ح�صل
إ�شارات كهذه يف كتابنا املذكور �ص �ص  ،44-43-42املوجود يف املكتبة
منهما[ ...انظر �إىل �
ٍ
ب�صورة ف�ضلى يف �سياقات
الوطنية ومكتبات مركزية ر�سمية �أي�ض ًا] ،وميكن فهم وتقدير ذلك
ٍ
املعارف والعلوم الأحدث التي تالحقت بعد عقود يف بيان تعالقات وترابطات الديالكتيك /اجلدل
واملنطق املنظومي ،وكذلك اجلدل والرباغماتية يف �أحدث املنظورات واملو�شورات [�أو�ضحتُ هذا
يف مقال يف الأ�سبوع الأدبي بعنوان« :معرفيات وا�ستعراف َّيات (توهُّ مات الدوغمائية) – ،»- 2
العدد  1642يف  2019/6/2يف املدخل].
  – 4بداية الثمانينيات يف مو�سكو ظهرت ثالثة كتب ريادية ت�أ�سي�سية يف ت�صنيف وك ّل ّيانيةم�شكالت الأر�ض (الغلوبال ّية ،)...وك ُّلها حملت العنوان ذاته تقريب ًا بالفعل« :م�شكالت الع�صر
أهم وخرية
الغْلوبالية» (�أي العاملية ال�شاملة ،الكوكبية� ،)...أحدها من ت�أليف جمموعة من � ّ
باحثي معهد االقت�صاد العاملي والعالقات الدولية الأكادميية (مي � ْإي م ْو)  1981/وال ثقافة
َ
ثمة �أ�سا�س ًا يف عمل ت�أ�سي�سي يعج بامل�شكالت الأهم والأخطر لع�صرنا ب�أو�سع الأطياف؛ والثاين
من ت�أليف خوزين ( )1982وال ثقافة فيه هنا �أي�ض ًا ،والثالث من ت�أليف ْف َرولوف ،وزغْ الدين
الفيل�سوفني ولكن ال فل�سفة �أ�سا�س ًا يف العمل كله لهذين الفيل�سوفني ،بل وال ثقافة� ،إ َّال ملام ًا ولكن بال
فل�سفة ثقافة رغم ذلك ،وجاء التعريف امل َه ْر ِول بالثقافة يف � ّ
أقل ِمن �صفحة (�صفحة  115جزْ ئي ًا
فقط) يف كتاب من مئات ال�صفحات (�صادر عام  ،)1981بينما قمتُ بتكرمي الثقافة ت�صنيف ًا
(عامي َ 1982و )1984وفل�سفتها
وحمتوىً يف كافة كتاباتي حينها يف مو�سكو عربي ًا ورو�سي ًا
ّ
بخا�صة.
ُّ
ّ
التفرعي الت�شعبي الرثي (اقت�صادي
والتف�صيلي
بي
ك
الرت
ي
ل
الك
اجلديد
العاملي
النظام
–5ّ
بغزارة كبرية وب�أعمال وكتب بلغت الع�شرات
– �إعالمي – علمي – تقني�...إلخ) عو ِلج حينها
ٍ
ومبقاالت ودرا�سات دورية و�صلت املئات ،لكنَّ �أي ًا من هذه كلها مل يتطرق �إىل الثقافة فلم تدخل
عامل النظام العاملي اجلديد ال كعن�صر ومك ّون فرعي يف نظام كلي �شامل وال كنظام �أ�صيل م�ستقل
بالأحرى ،وكنتُ بالتايل الوحيد الذي فعل هذا على امل�ستويني الكلي واجلزئي :النظام العاملي
ب�صراحة وو�ضوح عن �ضرورات �إن�شاء النظام الثقايف العاملي
بجوانبه الثقافية ،كما باحلديث �أي�ض ًا
ٍ
ً
ً
اجلديد وللمرة الأوىل تاريخي ًا وعامليا منذ بداية الثمانينيات وتاليا بال انقطاع وال تر ُّدد ،ويف
كتب ومن�شورات ي�صعب ح�صرها و�إح�صا�ؤها الحق ًا [انظر مث ًال الفكر العربي ،ع.]1992 ،70
ومنذ عام  1984نحتّتُ م�صطلح العوملة الثقافية بخا�صة مع العوملة بعامة (غْ لوباليزاتْ�صيا)
 globalizationبال �س ْبق ،يف ابتكا ٍر �صريح و�أ�صيل.
  - 6وغابت الثقافة عن حقل التنمويات املولعة باالقت�صاد واالجتماع والعلم وغريها �أ�سا�س ًا،لكنني منذ اللحظة الأوىل وبداية الثمانينيات جعلتها ركن ًا �ضروري ًا من �أركان التنمية حم ّلي ًا
بتخ�ص�ص .وقد
ووطني ًا ودولي ًا :الثقافة واال�سرتاتيجية التنموية الوطنية امل�ستقلة املعاجلة
ُّ
�أهملتْ الأمم املتحدة يف ا�سرتاتيجياتها الإمنائية الأربعة الأ�شهر لآخر �أربعة عقود يف القرن
مما انعك�س ف�ش ًال و�إخفاقات ،بحيث �أ ّدى االعرتاف بهزالة
الع�شرين الأبعاد الثقافية متام ًا وكلي ًاّ ،
نتائج عقدي التنمية الدول َّيني ( 70-60و� )1980-1970إىل طرح �ضرورة دمج الثقافة
بالأ�شكال التنموية التقليدية االقت�صادية – االجتماعية ...ب�إن�شاء «العقد العاملي للتنمية
ُ
هيئة الأمم املتحدة عام  1986للإعالن عنه عام
الثقافية» الذي طرحته اليون�سكو و�أقرته
 1987وليبد�أ فعلي ًا عام  ،1988وقد كتبتُ عن ذلك كله قبل بدء هذا العقد فعلي ًا بعام مع
�إي�ضاحات وطروحات فكرية فعالة ومفيدة (الأ�سبوع الأدب��ي ،ع  ،66يف � 14أيار  1987حتت
عنوان�« :أ�ضواء على العقد العاملي للتنمية الثقافية») [ميكن مراجعته �أي�ض ًا يف كتابنا :ت�أمالت
يف اللغة والثقافة ،دم�شق ،دار ال�شام القدمية ،ط� ،2000 1ص .]155 – 148وال �أعتقد �أن
عقد ًا كهذا ،وا�سرتاتيجيات تنموية ثقافية دولية كهذه ،وما تالها من خطة �شاملة للثقافة
العربية منت�صف الثمانينيات وما �إىل ذلك بقي بعيد ًا عن اهتمامنا وانخراطنا الدموي ال�شخ�صي
يف م�سائل وم�شكالت الثقافة و�إ�شكاالتها الكربى وحتوالتها الطفروية النافذة مبكر ًا جد ًا وحديث ًا
جد ًا �أي�ض ًا .وال ِعربة الأكرب :لننتبه �إىل �أنف�سنا جيد ًا� :إننا ال نقر�أ وال ندري ما الذي يدور حولنا.

قراءات نقدية

•�أحالم غامن
على �سبيل ال� َب� ْ�دء �أث���ارت ال��ذاك��رة،
اجل��دل ب�ين الفال�سفة منذ �أف�لاط��ون
الذي تكلم عن الت�ص ّور احلا�ضر ل�شيء
غ��ائ��ب ،و�أو���ض��ح ار���س��ط��و �إن��ه��ا« ،كتاب
ال��روح» ،و»�إدراك ال�صور احل�سية التي
ت�شكلت يف املا�ضي .فال وجود للذاكرة
احل�س التي ين�ش�أ
ما مل توجد ملكة
ّ
عنها مفهوم الزمن ،وال يتحقق فعل التذكر
�إال من خالل الوعي بالزمن».
ي��ق��ول الأدي����ب والفيل�سوف الت�شيكي
(م��ي�لان ك��ون��دي��را)« :يف ال��دم��اغ منطقة
نوعية ميكن ت�سميتها بالذاكرة ال�شعرية،
ت�سجل كل ما يفتننا وي�ؤثر فينا .ه��ذا ما
مينح حياتنا جمالها»)1(.
الذاكرة ال�شعرية
وال�شاعرة «لينا حمدان» يف جمموعتها
ال�شعرية «ي��وم اح�ت�راق ال��ذاك��رة» ،تفتح
نوافذ القلب ونوافذ الذاكرة ال�شعرية يف
�آن.
�إذا ت�أملنا عنوان ال�شاعرة« ،يوم احرتاق
الذاكرة» وتتبع قراءته ال�سيميائية ،ندرك
داليل ٌ
ٌّ
رامز له
»:نظام
وجوب تفكيكه لأنه
ٌ
ُبنيتهُ ال�سطح ّية ،وم�ستواه العميق مثله مثل
حمولة ُمك ّث ٌ
ٌ
النّ�ص متا ًم ًا ،من حيث �إ ّن��هُ
فة
من الإ�شارات وال�شيفرات التي �إن اكت�ش َفها
ّ�ص كلّه،
ال��ق��ارئ ،وج��دَ ه��ا تطغى على الن ّ
فيكون العنوان مع ِ�صغر حجم ِِه َن ًّ�صا ُمواز ًيا،
ونوعا من �أنواع التعايل الن ّّ�ص ّي الذي يُحدّ ُد
ً
َم�سا َر القراءة التي ميكنُ لها �أن «تبد�أ من
الر�ؤية الأوىل للكتاب».
عنوان �إ�شكايل
فالعنوان كعتبة �أولية ،هو عنوان �إ�شكايل
يحتاج �إىل احلفر يف خفاياه وت�أويله ،لأنه
ذات ح��م��والت �شعرية متعددة ال��دالالت
مت�سم ًا مبقومات (االخ���ت���زال ،التكثيف،
االي��ح��اء ،ال�ترم��ي��ز ،االن��زي��اح البالغي).
مع �أنني كنت �أمتنى �أن يو�سم ب (احرتاق
الذاكرة) وحذف مفردة اليوم لأن الذاكرة
هي الزمان واملكان.
لكي ن�صل �إىل �أر�شيفات ال��ذاك��رة كيف
اب
يجب �أن نتجاو َز �سياط النار ون�شقَّ ُع َب َ
وثياب ال�ضباب؟
الزمان
َ
القيمة احل�سية
يقال�« :إن �أ�ساليب ال�شعر تتنوع بح�سب
م�سالك ال�شعراء يف كل طريقة من طرق
ال�شعر».
�أما يف القراءة �أي�ض ًا لي�ست واحدة ،لذلك
�س�أعتمد يف قراءتي ،القراءة القائمة على
احل�س ،لأنني �أرى يف القيمة احل�سية ما ر�آه
ّ
عبد القاهر اجلرجاين ،وعالقتها بالتلقي،
احل�سي �أقرب �إىل
وتقبل الن�ص� ،إذ يرى �أن
ّ
النف�س من املجرد والعقلي ،فتالم�س النف�س
�إىل درجة املعاينة وامل�شاهدة ،وهذا ما تقوم
به البالغة عن طريق املجاز.
موقع الت�ضاد
فال�شعر والنار
وال ِب ْد َع ًا يف هذا الأم��ر،
ُ
عند ال�شاعرة «لينا ح��م��دان «���ص��ن��وان ال
يفرتقان ،وحلنان ملتحمان يف يوم احرتاق
الذاكرة.
ال�شاعرة ال متنهج عمل الذاكرة مقموعةً
وبال قدرة على املواجهة ،بل ت�أخذ م�ساحة
احرتاقها بها عن موقع الت�ضاد ،يف �سبيل
واحد� :إبراز الأثر الآخر يف ال�صورة ،ووفق ًا
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ال�شاعرة "لينا منير حمدان"
يوم احتراق الذاكرة..
الحتالل «بوابة العمر ..املغلقة «يف ال�صورة
املق�صودة ،ف��إن املرجعية التي تبنى عليها
ال�صورة لي�ست ذاتية ،قدر كونها ذات منحى
�إن�ساين ،فهل ا�ستطاعت ال�شاعرة «لينا»
ا���س�ترداد ذاك��رت��ه��ا بعد اح�ت�راق �صورتها
ال�شعرية؟
خارج الفنتازيا
�أعتقد �أن ال�شاعر ر�سول احللم خارج
الفنتازيا الالواقعية ،هنا جند ال�شاعرة
خرجت من غرابة الدنيا امل�صنفة للأ�شياء،
و�أعادت ترتيب هذه الأ�شياء ح�سب حركتها
يف احلياة ولي�س ح�سب �أ�سمائها الوجودية:
«دعني �أر ِّت� ُ�ب كلّ �شوق ٍ �أح��ريف ..و�أ ُّ
مل عن
ُمقلِ النُّجو ِم �شفاهي َ
توقد الأحال َم بعد رقا ِدها ..دعها على
ال
ِ
ُ
بي « �ص-97
ما
ر
ف�س
ت
مهلٍ ّ ُ
َ
التداعي احلر
لهذا جند ال�شاعرة ت�ستخدم التداعي
احلر بتقنيات ال�سريالية كما جاء به �أبو
ال�سريالية (ب��روت��ون) ،فرناها تركز على
الالوعي ،لن�شعر �أن الن�ص عند «حمدان»
ه��و رح��ل��ة ال���ذات يف ارت��ع��ا���ش��ات ال�لاوع��ي
وبتدا ٍع حر ،متخذة من الطبيعة ا�ستعارتها
املحبوكة بالرمز والتكثيف ،بطاقة روحية
عالية ال��ت��داع��ي وامل��ع��ن��ى ،فتعنون ن�صها
«احرتاق» ،كي تبقى ا�ستعاراتها متطابقة مع
ر�ؤاها الفكرية حيث «عودة الفينيق» :ماذا
ٌ
� ُ
اختناق
يخا�صر ُه
أ�ضيف  ..وقد بدا ُح ُلمي
ُ
ماردٌ
��دم ي��ف��و ُر..
ودم���ي ي��ف��و ُر� ..أت��ك��ت��ف��ي ..ب� ٍ
الفينيق؟!! �ص-69
مرا�سم
ِ
حلظة فارقة
وهنا تظهر قوة حركية اخليال ودوره يف
حتويل املتعذر الإف�صاح عنه �إىل �إمكانية
مفتوحة الأبعاد على البوح ،و�إنتاج ال�صور
امل��ت��وق��دة ،وه��ن��ا نت�ساءل وال�����س ��ؤال وق��ود
الإب���داع :ما طبيعة ه��ذا التوقد الل�ساين
الذي حتركه فينا هذه ال�صور؟ وكيف ميكننا
فك حبال هذا اال�ستيهام من العمق الثابت
لذكرياتنا امل�ألوفة؟
حلظة فارقة ومتوهجة تلك التي حتتدم
بني ال�س�ؤال والإجابة� ،إذ نرحل حيث رحل
�أدوني�س بنا �إىل �أن هذا اال�ستيهام ،نظريا،
«يتمثل يف املقوله ال�سائدة التي ت�ؤكد على
�أن ال�شعر ذاكرة جواب� ،أو بالأحرى ذاكرة
ال�ستعادة اجل���واب املعطى ،وعلى �أن دور
ال�شاعر �أن يكتب متذكرا ال �سائال»)2(.
هاج�س اخلال�ص
�ات �أخ���رى
تبحث ال�����ش��اع��رة ع��ن ع��ت��ب� ٍ
لذاكرتها ،فهي تنف�ض ع��ن جلدها بع�ض
رماد الأمكنة ،ورائحة العابرين املدّ ثرين
ب�أح�شاء «حم�ص القدمية» وم��ن غوايات
الذاكرة و�أقنعتها وخوفها� ،إذ يكون هاج�س
اخل�لا���ص ،هو االن��خ��راط يف احل��ري��ة ،فهي
اجلوهر وهي من متنح الذاكرة /الق�صيدة
تلك الطاقة عرب اللغة البيت كما ي�سميها
«هيدغر»..
ّ
املد الناري
وعليه ،ق��د �أدرك���ت ال�شاعرة ه��ذا امل��دّ
ال��ن��اري كله ،فلذلك اعتمدت ال��رم��ز رغم
الت�صريح واالع�تراف والإ���ش��ارة والإيحاء
واال�ستعارة والت�شبيه لتقريب �أفكارها من
امل�ألوف ،وللإيحاء بعواطفها ولت�صوير بع�ض
ما عانته وما تعانيه.
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اللغة و�إيهاماتها.
ع�بر «ي��وم اح�ت�راق ال��ذاك��رة» تخل�صت
«ح���م���دان» �إىل ح���دٍّ م��ا م��ن خ���داع اللغة،
وحاولت التخلي عن ال�صور ال�ساكنة ،ال�صور
املكونة تلك التي �أ�صبحت كلمات ثابتة ال
ح��ول وال ق��وة لها على التحليق باملتلقي،
وه��ل بفعل التطهر /االح�ت�راق متكنت من
جتاوز ال�صور التقليدية التي فقدت �سلطتها
التخيلية بف�ضل تداولها املتكرر؟
االختباء
رمب��ا ال ه��ذا وال ذاك ،ف�ضلت االختباء
حتت عالمات التنقيط التي كانت وك�أنها
ب�����س��ب��اق م���اراث���وين ب�ين ال��ك��ل��م��ات ،ون�ص
(اختباء) يعك�س ح��االت ال�شعور بفقدان
التوازن ،فتبدو ال�صورة م�ضطربة ومت�ضي يف
اختبائها وغري �أبهة مبا قيل وما �سيقال� ،إذ
ُ
أفتتح
تقول�« :أطف� ُأت� ..آخر جنمة
وعربت � ُ
ال�صباح.
خ � ّب �� ُأت ُك� َّ�ل دف��ات��ري ..يف موعد الأم�س
�شرع للرياح �ص-107
املُ ّ
على �سبيل اخلتم
«يوم احرتاق الذاكرة «تعلن فيه ال�شاعرة
حقّ الذّ ات يف اتّخاذ نف�سها مو�ضوعا للتّحليل
والت�أ ّمل ،وح��قّ ال��ذّ ات االن�صهار يف هم�سة
الوعد الأخري( :الوطن والأهل والوجود)
وح��ق ال���ذّ ات يف االن��دم��اج يف امل��ك��ان ،حيث
«يقظة اليا�سمني» وحقّ الذّ ات يف االن�صهار
يف الزمن (التاريخ) وحق الوالدة من جديد،
لتقف وجه ًا لوجه وتنقد �سلب ًا �أو �إيجاب ًا
قول بورخي�س« :الذاكرة لي�ست جمموع ًا،
�إنها فو�ضى ب�إمكانات ال نهائية».

وه���ذا ال ي��ت��أت��ى �إال بالبحث ب ��أن��اة يف
كل �س�ؤال وج��واب عن �أ�شجار ت�شتعل ،عن
حتر�شات املعنى االزدواجي ،وحتريات املجاز،
ربمّ ا بهذه الطريقة �سنعيد �إىل اخليال دوره
الإغرائي ،وت�ضيء لنا ال�شاعرة «خرب�شاتها
على حواف الذاكرة» ويف هذا املنحى تقول:
َ
َ
فبدوت يف �أفق
جئتك تائه ًا
«من �أن��ت..؟
فتحتَ
اجلراح ت�سا�ؤيل..
على
ال�سما جنم ًا..
َّ
ِ
َ
منافذ الأيام ِ كي
�أت�ضيء يل ..ولقد �سد ْد ُت
ال نلتقي� ..ص-90
بُعد تناظري
وقد حتاول ال�شاعرة من خالل (و�ص ّيتها)
�أن تعطي قيمة ال�صور املرتكبة داخل حافر
الالوعي ُبعد تناظري جوهري جتعل املعنى
ميتد بقدر ق��درة ال�شاعر على بناء اللغة
املقاربة لتوتر النف�سي يف زمن كتابة الن�ص,
وهذا ما يجعل الن�ص متغري الدالالت ولكن
يبقى املعنى اخلفي واحد.
«ال تبتعدِّ ..
خل امل�سافة ممكنةْ ..
تخنق الأنفا�س بعدك
قد نلتقي ..ال
ِ
َ
بعدت ت�ضيقُ كلُّ الأمكنةْ
�..إنْ
النقاء والطهر
وم��ا ه��ذه الن�صو�ص (ن��ي�ران ،اح�ت�راق،
�أ�شجار ت�شتعل ،ا�شتعال ،حرقة للأبد «�إال
ت�أكد على �أن رمز االحرتاق ما هو �إال �إ�شارة
اىل النقاء والطهر ,حيث يكون هنا الت�سا�ؤل
ما بعد حدوث االحرتاق حيث تكون «غ�ص�ص
الوطن» �آخر الأخبار.
فت�أتي الفكرة من «وحي الأرق» م�صاحبة
ُ
أم�س..
للتحذير (ال تلتفتْ � ..إين
حموت ال َ
َ
ُ
َّ
قلب �أغلقتُ
املنافذ كلها) لأن الفكرة
بلْ  ..يا ُ
اقرتبت من الذات لكي حتدد هذه الو�صايا
«م�شوار احل��ي��اة» ,وق��د ح��دث االنتقال ما
بني عبور ال�صدى اخلارج اىل داخل الذات
عرب زورق «الر�ؤيا» لكي تو�ضح �سمات هذا
االح�ت�راق فما ب�ين القلب وال��ذاك��رة متدُّ
م�سافة املعنى وال�شاعرة هنا تريد �أن تقول:
�أن احلياة وجمالها احلقيقي يكمن يف العلو
وال�سمو باحلياة.
خداع اللغة
تخدع �ضالالت اللغة الأ�شخا�ص الذين
ـــــــــــــــــ
ت�سطو على �أذه��ان��ه��م �أوه����ام التميز فال
هوام�ش:
يدركون العالقة بني الوحدة والتعدد مما
((-)1ميالن ك��ون��دي��را)_م��ن رواي �ت��ه «خفة
ال يكون التميز ممكنا �إال �إذا خرج الكاتب
من �أ�سر ال�ضالالت� ،أي عندما ي�صل ن�صه الكائن التي ال حتتمل»
�إىل م�ستوى من امل�صداقية يخل�صه من خداع
(� -)2أدوني�س �سيا�سة ال�شعر �ص 59
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شعر
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ن�سل الأباة

تقا�سيم على �أوتار مجدل �شم�س

•مها ح�سن

•�صالح هواري
�صالح ه َّواري
�سالم لعينيك يا �شم�س جوالننا الراعفة
�سالم لزيتونة نازفة
فوق تل الندى»
�أ�سلمت روحها واقفة
�سالم لكل الن�ساء اللواتي
خرجن يزغردن لل�شهداء بتل الفر�ص»
�سالم لأم �أن�س»
حتت ق�صف العدى تن�شل املاء بالدلو
ت�سقي احلرب
�سالم لعني خديجة يف «عني عي�شة»
تعمر من �سه املقلتني عري�شة
لتحمي طيور بالدي
�سالم لكل الأيادي
�سالم لكل العيون التي
�أن�شبت نارها خمرز ًا يف
عيون الأعادي
�سالم لعائ�شة ال�شرك�سية»
بوجه اخلنازير ترفع عكازها بندقية
***
�أحبة قلبي!!
�أنا �شم�س جوالنكم عانقوين
خذوين لأكرج بني �شوارع حم�ص خذوين
يرافقني «ديك جن» على جمرة الورد مات
ومل تبكه غري تفاحة من جنون
دعوين �أعطر ب�شم�س «حماه» جفوين
و�أ�شق عذارى الندى من حنيني

دعوين �أعرج على قلعة يف «حلب»
�أهاجم منها �سيوف العرب
لقد �ضيعوين
دم�شق التي �سكنت يف عيوين
كوى الربد حلمي ..ندهت عليها
علي انحنت مثل قو�س املطر
ثم ردت عباءتها فوق جرحي
دم�شق احلبيبة خبزي ..وملحي
دم�شق الأمرية �سيفي ..ورحمي
***
معي كل ما ت�شتهون
مباذا �أعبئ للعا�شقني �ساليل؟!
معي جيل من زبيب وتني وبحر من الربتقال
معي غيمة من حنني
وتكفي لإ�شعال غابات كل القلوب التي
ا�ستوطنت يف تاليل
معي عود ورد �صغري
�إذا م�سه ال�شوق �ضاء
ولو مل تعانقه نار
معي جمر عا�شق من رمال «رفح»
وكوكبة من مقاليع دير البلح»
معي كل �أطفال «حيفا» الغوايل
كاف
معي حبكم ..وهو ٍ
لرفع اجلنازير عني
وقهر احتاليل

نحن ن�سل الأباة جنزي الوعودا
منلأ الكون �إن م�شينا رعودا
نحن نحو الفخار من�ضي �أبا ًة
الفجر �صبحنا املوعودا
ير�سم
ُ
نحن �أهلُ الثبات �إن جدَ جدٌ
الغرب كم طوينا بنودا
فا�س�ألوا
َ
لن�صر
نحن �أهلُ الفخار من�ضي
ٍ
ري الإله ن�أبى ال�سجودا
ولغ ِ
�إنَّ �صدقَ الرجال يف ال�ساح وعدٌ
ي�ستميت الرجال نب ً
ال �صدق ًا وجودا
ُ
كان ترب اجلبال يغلي �شموخ ًا
فا�س�ألوا ال�ساح عنهم واجلرودا
�أكرم ُ
اهلل جندنا حني �ساروا
نحو �سفر اخللود �ساقوا ال�شهيدا
يا حما َة الرتاب كونوا كوعدٍ
الن�صر يف الزمان خلودا
يكتب
َ

مقيم بين �أ�ضلع الوردة
• بادر �سيف
�أقيم يف نهاية الأ�سماء� ،شوارع تئن من طرائد
بال �أجنحة
يف مدارات الزمن امللتوي
�أقيم يف زبد الر�ؤى /غب�ش الرند
وبني �أ�ضلع الوردة ،ا�صنع بيتا ا�ستعري له وح�شة
ال�ضفاف
اقبل الليل يا ع�صفوري الأحدب
�أين نقيم
..يف �شعاب تنز �إثما
اعد وليمة لل�سحاب ،ارحل يف �أحجية الغيم
وطي�ش الأمنيات؟
�أ�سدل �ستار العبور �إىل
غبار ال�صخرة
�أقيم بني هيهات النوافذ
الأ�شرعة الناظرة
اقيم قرب هيكل النمل ،ا�سلب الع�صور �أ�شباح
ال�صباحات
و نحور الأم�سيات
هناك فراغ عدمي النف�س
هناك غيب
بينهما حمراب لو�ساو�س الأبواب
مقيم على حافة ال�ضوء� ،أمرغ امل�آذن املنتظرة،
�أ�صيح
كلما اختفى ح�ضن
�ألهو بعد�سات ال�شم�س

افرك الأ�شجار� ،أوقظها
�ألهو بخفاء الن�شوة
�أرتل عتبات الرق�ص /الرف�ض ،انح واىل �إىل
الفجر الناه�ض
من قرب الأماين
اقيم على فوهة الأكفان
رائحة الزعرت
امتطي اليعا�سيب املذنبة
و على قيتارة الوقت ،امللم �أ�شالء املغيب ،كينا
ا�آخي بني الليل
وع�شق ال�شم�س
على فواجع ار�ض �أقيم م�آدب
املدن احلا�ضنة ال فر�شة اليمام
فئران الزعم
مقيم يف كبد الآوى املختل�سة لطيف الأماين
يبت�سم بوذا نعم يبت�سم
و تبت�سم الأفعى لفرا�ش اخلريف
مقيم يف �ضم�أ الأمنيات
القي على �شر�شف الأم�سيات خبل
الرف�ض و الذكريات
مقيم كطفل يلج غيم الر�ؤى خل�سة ،ثم يرثثر
العربات
مقيم يف عبور العوا�صف �صوب ا�شتعال الأماين
و ع�صافري خطوي تئن يف �سماء الأغاين
لها امل�سافات حقة للحقائق ،تفاحة ال�ضجر

ما فاتته
الأحالم الورقية

والثواين
مقيم يف لثغة امل�ستحيل
ع�صور الربوق
مد الزمان و تبغ اخلطايا
مقيم يف ذه��اب التخوم اىل احللم ،يف اخلطى
الفا�صدة للكربياء
مقيم يف جحيم املواعيد و الك�ستناء ،يف مرايا
الكرب� /ضعف النظر
يف جتاعيد الت�أوه من د�شم ال�ضوء وخيالئه،
مقيم يف ترهل الوقت
و�شا�شة من رذاذ املدى
و�ش ئ من م�سائل الع�شق /غمامة ال�صرب
ده�شة متر م�سرعة كوم�ض املالمح
تعيد لنف�س ال�شهيد �ضم�أ املبتد�أ
مقيم عابر امللم حجر املدى
غ�سق التفا�صيل الر�ضي�ضة
ا�ستعيد ظل اليا�سمني و خروب الروابي
متانة ال�ش�ساعة
مقيم بني �أ�ضلع وردة مفتوحة
احن �إىل ظلها
كلما داهمني ما �سوف ي�أتي
من حمطات الوداع و جمر اللقاء..

•خلدون �إبراهيم �إبراهيم
غالية و�صغري قطار
عمري
و�سق�سقات �أنهر من عطر
اليا�سمني
ي�أتي ال�س�ؤال قبل
ال�شروق
هل من هدية قبيل
العيد ؟.
ي�أتي اجلواب كبذور تنه�ض من
الرتاب
�أعرف كل الأ�شياء كنهار يلي
املطر
ال ...ال �أريد �سوى وردة تزين
الكتاب
يتقم�ص فكري رحى جمرات
الكون
تتمايل �أمام ناظري قبة فريوزية نزعت ثوب
ال�ضباب
و�صوت فريوز ( يبكي وي�ضحك ...ال حزنا
وال فرحا ).
فتذكرت كروية الأر�ض وفل�سفة
احلب
ت�ساءلت عن املكان والزمان
وال�صريورة
وطعنات �أ�سهم املوت
املحتم
وهل �أنعم جلجام�ش
باخللود ؟.
ت�أتى ل�سمعي قرقعة �سيوف وطقطقات
مدافع
من �أياد ملطخة بالدماء �أياد
عاهرة
نادتني �شواهد املقابر توج�ست
الرتاب
حت�س�ست النجيع حلظة املوت
رهيبة
م�سحت الأفق بناظري �شكل خطا
فا�صال
بني تالل من اجلليد وكرات من
اللهب
وارت�سمت يف الفراغ �صور العناكب و�أفاع
رقطاء
�أدركت �أن لثغة العقرب م�ؤملة ولدغة الأفعى
قاتلة
لكن احلب وثيقة للإن�سان فابتعت باقة ورد
وكتاب
يوجز مفهومات ع�شق الإن�سان
الالحمدود .
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قطعة لك
قطعة لنا

ت�أملت “غنى” بوجل وب��ط��رف خفي املقهى ال��ذي مل
مي�ض على افتتاحه يف ال�شارع القريب من منزلها �سوى
�أي��ام قليلة ..مل تكن تلك النظرات لأم��ر يخ�ص املقهى
�صديقات لها
بذاته بل كان �سببها �أخبار عدة �سمعتها من
ٍ
بخ�صو�ص �أ�صناف من الأطعمة الغربية ال�شهية التي بد�أ
يقدمها لزبائنه منذ افتتاحه ..وعلى الرغم من ق�صر هذه
املدة �إال �أن الكثري من النا�س بد�أوا يتناقلون فيما بينهم
الأحاديث عن لذة تلك الأطباق ومتيزها عما يقدم يف �أماكن
مماثلة �أخرى.
كانت تعترب نف�سها من الفتيات اللواتي يع�شقن وب�إ�سراف تناول
الأن��واع املختلفة من احللوى ،وقطع الكيك املكتنزة بال�شوكوال
وكرمية البندق� ،إ�ضافة �إىل املعجنات الفاخرة والبوظة املعجونة
املك�سرات ،وغريها ..ولكنها منذ ما يقرب من �أ�سبوع قررت
ب�أنواع ّ
الإن�صات �إىل كلمات �أخ�صائي التغذية الذي ن�صح بالتخلي عن
كل هذه امل�أكوالت حتى يت�سنى لها �أن تتخل�ص من بع�ض الكيلو
غرامات الزائدة من وزنها ..وهذا ما حدا بها �أن تتجنب املرور من
جانب ذلك املقهى وك�أنها رج�س من عمل ال�شيطان.
مل تكد تتجاوز املقهى حتى التفتت �إليها �صديقتها “حال” التي
�شاهدتها عن طريق امل�صادفة جتتاز ال�شارع متجهة نحو املقهى..
فدعتها ب�إ�شارة من يدها ملرافقتها ،ف�أوم�أت �إليها “غنى” معتذرة،
مما حدا بحال التوجه نحوها لال�ستف�سار عن ال�سبب وهي التي
تعرف مدى نهمها وحبها ملا يقدم يف مثل تلك املقاهي.
مل تقتنع “حال” بكل ما �ساقته “غنى” من مربرات متنعها من
مرافقتها ،فراحت ت�سحبها من يدها وهي ت�سوق لها وعود ًا ب�أال
يتجاوز طلبهما ك�أ�سي ع�صري من الربتقال ..م�ؤكدة لها �أنه يجب
عليها �أن ت�شاهد ب�أم عينها ما ُيقدم من وجبات تطيب لها الأنف�س
وتلذ لها الأعني.
مل تنفع كل حم��اوالت “غنى” باالعتذار �أم��ام �إحل��اح “حال”
البالغ ،فلم جتد نف�سها �إال وهي داخل ذلك املقهى الذي كانت تفوح
من كل جوانبه روائح احللوى ال�شهية.
�أخ��ذت “غنى” تلتقط �أنفا�سها ب�صعوبة بالغة وه��ي تت�أمل
بح�سرة و�أ���س� ً�ى قطع الكيك املنوع والك�شك والبوظة ولفافات
الكرمية الغربية ال�شهية ،وهي تتهادى على الطاوالت املجاورة
لها ،وما زاد من �أملها مقارنتها كل ما تراه بك�أ�س ع�صري الربتقال
اليتيم املنزوي جانب حقيبتها ..وعلى الرغم من �أن �صديقتها
كانت ب��ارة بالوعد ال��ذي �أطلقته لها بعدم التطاول �أو اقرتاف
�أي طلب مما كانت �صديقتها حتظره على نف�سها �إال �أن رائحة
احللوى اللذيذة ،جعلتهما تكابدان الأمرين يف حماولة االحتفاظ
برباطة اجل�أ�ش.
بعد م��رور ن�صف �ساعة على دخولهما املكان� ،شعرت “غنى”
ببع�ض الراحة ت�سري يف نف�سها ،فقد ا�ستطاعت على الرغم من
كل الإغراءات التي ي�صعب على �أي �شخ�ص جتاهلها �أن تبقى بارة
بعهدها واثقة من نف�سها ..حتى �أنها بد�أت ت�سرت�سل باحلديث مع
�صديقتها وتتعاطى مع حميطها من بع�ض معارفها ب�ألقها وعفويتها
ومرحها املعهود ..متجاهلة كل املن ّغ�صات التي عانت منها بادئ
الأمر.
م��ع ام��ت�لاء ط���اوالت املقهى ب��ال��ر ّواد وازدح���ام مقاعدها من
ال�شابات وال�شبان ..بد�أت الأ�صوات تعلو داخل املقهى ،ويف غمرة
ذلك قطع ا�سرت�سال “غنى” وحال يف احلديث قدوم �شاب يف بداية
العقد الثالث يحمل قطعتني من الكيك وكوب ًا كبري ًا من الن�سكافيه
مع احلليب ..كانت القطعة الأوىل م�ؤلفة من طبقات ثالث يف�صل
بني كل منها كمية كبرية من كرمية البندق ،وقد غمرتها ال�شوكوال
البي�ضاء وفوقها حبة ك��رز ،مما جعلها تبدو مغرية �إىل �أبعد
احلدود.
�أما القطعة الثانية فكانت بي�ضوية ال�شكل حم�شوة بالأنواع
املك�سرات املغمورة بكرمية الكليب وال�سكر املحروق،
املتعددة من ّ
وترتبع فوق كل تلك املكونات كرة كبرية من ال�شوكوال املعجونة
بالراحة مع قطع الف�ستق احللبي..
ت�أملت “غنى” هاتني القطعتني بعينني تتطاير منهما �شرارات
النهم وبدت ك�أنها غري قادرة على �إزاحة نظرها عنهما..
راح ال�شاب يداعب قطع الكرمية ب�شوكته ويتلذذ بطعمها قبل

الغو�ص �إىل داخلها� ..شعرت “غنى” وك�أن ال�شاب
يداعب ب�شوكته �شغاف قلبها ويعزف على �أوتاره
حل��ن ال��ع��ذاب ..ع��ذاب احل��ب وال��ه��ي��ام ..تخيلت
الو�صول �إىل تلكما القطعتني حلم ًا جمي ًال من
املحال حتقيقه ..فحاولت �أن ت�صرف نظرها عما
يح�صل ،ولكن ما �أن اغرتف ال�شاب لقمة عميقة من
منت�صف قطعته الأوىل حتى �شعرت �أن �صربها بد�أ
ينفد واعتقدت �أنه لن ينجيها مما هي فيه �سوى مغادرتها املقهى
يف �أ�سرع وقت قبل �أن يقودها تفكريها �إىل �أمور ال تحُ مد عقباها.
لكزت �صديقتها “حال” بطرف قدمها من حتت الطاولة ،ثم
�أوم�أت لها بطرف عينها بحركة تقرتح بها مغادرة املقهى..
ابت�سمت ابت�سامة عري�ضة ملا ر�أته من موقف طريف م�ضحك
تتعر�ض له �صاحبتها التي �ألهبت قطعتا “الكاتو” �شهوتها..
ف�أطبقت بنانها مبا يفيد ال�تري��ث ..لكن “غنى” جتاهلت ذلك
وراحت تتلفت باحثة عن النادل ليح�ضر لهما فاتورة احل�ساب.
تزامنت حركة “غنى” مع تناول ال�شاب اللقمة الأخ�يرة من
القطعة الأوىل ،وهو يغم�ض عينيه بحركة تدل على تلذذه البالغ
أ�سى وح�سرة.
بطعمها الأخّ اذ ،وعندها بلعت ريقها ب� ً
م�سح ال�شاب فمه باملنديل بعد �أن احت�سى الر�شفة الأخرية من
فنجانه ..ثم حمله وغادر املكان تارك ًا قطعة “الكاتو” الثانية
وحيدة يف الطبق مرتبعة على عر�ش قلب “غنى” التي راحت
تت�أملها بح�سرة ..انتابها فج�أة �إح�سا�س غريب جعلها تتخلى
عن الإ�شارة للنادل ب�إح�ضار الفاتورة ،فت�أملتها “حال” بنظرة
ا�ستغراب و�س�ألتها :ما بك؟ .ك�أين �أرى ال�ضعف بد�أ يت�سلل �إىل
نف�سك!
مل ت ��أب��ه “غنى” ل��ك�لام �صديقتها لكنها �شرعت تت�ساءل
�أمامها عن ال�سبب الذي جعل ال�شاب يتخلى عن قطعته الثانية
وين�صرف ..وهنا �أخ��ذت ال�صديقتان تتبادالن التوقعات التي
حدت به �أن يفعل ذلك ..عرفت “غنى” يف هذه اللحظة �أن كل
ما تتفوه به مع �صديقتها لن يفيد ب�شيء ،ومهما يكن من �أمر ف�إن
الرجل ترك القطعة وان�صرف ..وعليهما الآن االنطالق بالتفكري
من هذه الزاوية..
هم�ست حال يف �أذن “غنى” بعدما �شعرت �أن عليها �أن تقوم هي
باملبادرة ..فتداولت معها فكرة �أن تقوما باقت�سام قطعة “الكاتو”
بينهما قبل �أن يقوم النادل برفعها عن الطاولة ،فهي بال �أدنى �شك
رزق �ساقه اهلل �إليهما ،فتكونان بذلك قد ك�سبتا قطعة “كاتو”
جمانية ..والأهم من ذلك تطفئ “غنى” نار �شهوتها امل�ستعرة يف
داخلها ،وعلى الرغم من �شعورها باحلرج من ذلك الت�صرف الذي ال
يخلو من تهمة االعتداء على �أمالك الآخرين من دون �إذنهم �إال
إيحاء بالإيجاب ،وبلمح الب�صر مدّ ت يدها �إىل
�أنها خف�ضت عينيها � ً
ً
الطبق و�سحبته �إليها ،وتناولت �سكينا ،وق�سمت قطعة “الكاتو”
�إىل ق�سمني مت�ساويني..
دفعت بن�صف القطعة �إىل رفيقتها التي داهمها للحظات �شعور
غريب بالدونية لأنها مل تعتد على مثل ذلك من قبل ،لكن �إغراء
القطعة التي �صارت بني يديها جعلها تتخلى ب�سرعة عن �أي تفكري،
وبدورها تناولت �شوكة قريبة منها و�أزال��ت كرة ال�شوكوال التي
تعلو القطعة وو�ضعتها يف فمها وهي تغم�ض عينيها وحترك ر�أ�سها
مينة وي�سرة تعبري ًا عن غبطتها بطعمها الطيب اللذيذ.
فتحت “غنى” عينيها ف�صافحها وجه ذلك ال�شاب وهو يعود
للجلو�س مكانه وقد ملأ كوبه جمدد ًا بالن�سكافيه مع احلليب ..ثم
راح يرنو بده�شة وا�ستغراب وعجب نحو قطعة “الكاتو” امل�سلوبة
واملق�سمة والتي �أ�ضحت م�ضغة بني فكي الفتاتني اللتني ت�ش ّربت
وجنتيهما حمرة اخلجل بلون ي�ضاهي لون حبة الكرز التي كانت
ما تزال مربعة فوق عر�ش ح�صة “غنى” يف تلك الق�سمة العادلة،
حيث نظرت �إليه مبت�سمة وقالت ب�صوت خفي�ض وه��ي تذبل
بعينيها  :قطعة لك ،وقطعة لنا.
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• نادية �إبراهيم
ال �شيء ي�ستحق احلزن ،م�شطي �أهداب الغياب،
فالدرب ق�صري واجل�سد تراب ،ما نفع الفرح والوطن
م�ستباح ،والر�ؤو�س فارغة والعيون عمياء.
هكذا كنت �أح��دث روح��ي ال�شاردة يف ال�سقف
واحليطان املت�آكلة بالرطوبة واملثقوبة بر�صا�ص
الغدر والأع��داء ،ولأنني �أحب بيتي و�أراه جنتي
وعاملي املخدر بروائح الزنبق والأق��ح��وان ،فقد
�أقنعت نف�سي العي�ش به براحة واطمئنان.
ذاك امل�ساء الذي هربت فيه ال�سماء والأر���ض
والأ���ش��ج��ار� ،أ���س��ن��دت ظهري �إىل �أح��د اجل��دران
�أت�ساءل و�أفكر �،إىل متى نبقى يف غربة ،والأمل
يجلد عظامنا ،ويخرتق �شغاف القلب؟ �إىل متى
تظل ح��ق��ول �شقائق النعمان حت�ت�رق ،وال���روح
تنتحب يف ليل وطني احلزين؟.
وحتى ال ي�أخذين النعا�س وتبتلعني الأ�سئلة
و غول النوم ،فقد �سليت نف�سي بقراءة الر�سوم
املنقو�شة على ال�سقف ،ورحت �أت�أملها ب�إمعان ،كما
لو �أنها لوحات �أ�سطورية فريدة بنقو�شها ،حتى
تو�ضحت �أمام عيني مالحمها املطمو�سة بالغبار،
ال �أدري كيف �أطل علي وجه �أحببته حتى النخاع،
وج��ه تلك ال�صبية ال��غ��زاوي��ة ال�سمراء امل�شبع
�صوتها بالعذوبة والنقاء� ،أربعون عاما م�ضت ،وما
زلت �أتذكر جازية التي كانت جتاورنا يف ال�سكن
 ،فتاة من طل وزع�تر فارعة الطول ،ويف عينيها
بريق غريب ،ويف �صدرها حنان ال يو�صف ،يومها
كنت طفلة ،كيف هبطت على بيتنا؟ وم��ن �أي
ف�ضاء �أتت ..ال �أدري! كل ما �أعرفه عنها هو �أنها
با�سم احلب و الطيبة واملروءة والقدا�سة ارت�ضت
لنف�سها م�ساعدة املحتاجني من امل�شردين والفقراء
ال��ذي��ن ن��زح��وا ع��ن اجل���والن وا�ستقر بهم املقام
يف بقعة من �أر���ض ح��وران ،يف تلك القرية التي
تزنرها من الناحية الغربية بحرية هادئة تزخر
ب��ال��زوار وال��غ��رب��اء ،وكنا م��ن ب�ين تلك العائالت
ال��واف��دة �إىل املكان ،كانت جازية متر كل �صباح
وكنت �أراه��ا و�أن��ا �ألعب مع �أبناء عمومتي (لعبة
االختباء) حتمل بني يديها زوادة ومطرة مملوءة
باملاء� ،أحيانا ته�ش �أمامها حمارا �أبر�ش اللون
،و�ضعت على ظهره خرجا من الكاوت�شوك الأ�سود
ت��ت��دىل يف ط��رف��ي��ه ���س�لال م��ن الق�صب  ،ت�صرخ
وي�صل �صوتها الرقيق �إىل �أذين فتنوح روح��ي
مثل فرا�شة مذبوحة تهوم حول ال�ضوء لتنتحر
� ،أتذكر الآن طفولتي ال�ضائعة ،يومها كان عاملي
مثل �صف�صافة مطر ،وغ�صتي �صغرية ،وهمومي
من�صبة على اللعب ،وم��ع ال��زم��ن ك�برت غ�صتي
وغدت هرما زجاجيا ،حني علمت �أن قريتي التي
ولدت فيها اغت�صبها االحتالل و�أغرقها بالدماء
والدخان .تلك الفتاة التي جعلتها �أقرب النا�س
�إيل ،و�أع��ز خملوق ل��دي ،كيف اختارتني من بني
جميع الأط��ف��ال لت�صحبني معها �إىل مزرعتهم
ال��واق��ع��ة �شمال البلدة امل�����س��ورة ب�أ�شجار التني
والزيتون؟ ال �أدري! كنت انتظرها قرب ال�سياج
احلجري بفارغ ال�صرب و�شفتاي تهج�سان با�سمها
وتغنيان للحب والربيع وال�سماء.
اختيارها لطفلة متوا�ضعة مثلي كان يطربني
ويدفعني لأحلق من ال�سعادة كما لو �أنني طري
بجناحني من ري�ش نعام ،و�أك�ثر ما كان ي�شعرين
بالزهو واملحبة والعنفوان� ،أنها كانت تدللني
وتناديني :ندو�ش تعايل ب�سرعة �أنا جازية.
ف�أح�شر قدمي بحذائي البال�ستيكي على عجل.
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�أفيا ٌء مبطّ نة

ق�صائد ق�صيرة

• حميي الدين حممد

•طالب ه ّما�ش
-1باب الغيتا ْر
�أدخلُ بيتَ املو�سيقى من ِ
َ
النهر اجلاري
مو�سقة
�أدخلُ كي �أ�سم َع
ِ
َ
أرواح على الأ�شجا ْر
وحفيف ال ِ
م�ساء كي �أدفنَ يف بيتي
أعود
و� ُ
ً
جث َّة �صمتي
و�أ�شدَّ على وح�شةِ �أ ّيامي الأوتا ْر.
-2أ�سابيع) و�أبوابي ال�شهو ُر
بيتي (�
ٌ
مرةٌ
ودفاتري غيماتُ ٍ
دمع ّ
ري
� اّإل على � ِ
أفق املراثي ال تط ُ
باب �أ ّيامي
من ذا
�سيفتح َ
ُ
ري؟
�إذا حلَّ امل�ص ُ
�شيخوختي زنزانتي،
ال بالدم ِع � ٌ
ينام مب ّل ً
أيلول
وعلى �شبابيكي ُ
�ضرير
ُ
اخلريف
مفتاح
عت
�ض َّي ُ
ِ
َ
َ
ني موعدي
فكيف �أرح���لُ حينما �سيح ُ
ري؟
الأخ ُ
-3وحدي ومواويلُ الليلِ امللتاعةُ
ٌ
راجعة بتالوي ِع وداعي
الغيم
أع�شا�ش
�
على
والريح
وحدي
ِ
ِ
ُ
ري دموعي
ترخرخُ تقط َ
القفر
فك�أنَّ خريفي مزما ُر رحيلٍ يف
ِ
و�أ�شجا ُر احلو ِر املقطوعةُ
أحطاب �ضلوعي
�
ُ
حلن ودا ٍع
�أتعكّزُ كاملهجو ِر على ِ
رغيف
�صوب
ري الغربةِ تتبعني
ِ
َ
ومناق ُ
اخلبز
ِ
لتنقر فقري ،ومرار َة جوعي
َ
ٌ
نايات
وحدي .عائلتي
واحل�سراتُ مواعيدُ رجوعي!
-5البحر عرزايل و�أكوابي الدمو ُع
غروب
ِ
ُ
قوارب الأ ّيا ِم جلاّ �سي
املغيب
ويف
ِ
ُ
كالغريب
أ�شرب
ِ
هنا �أبكي ..و� ُ
وراء �ش ّباكي
وكلُّ �أ�شرعةِ الرحيلِ َ
وداع َها القا�سي.
يلوح ُ
ُ
البحر معتز َ
يل البعيدُ عن الأ�سى
وهذا
ُ
النوار�س
أ�سراب
�أغفو و�أحالمي ك�
ِ
ِ
املغيب
يف
ِ
النا�س
ري للأعلى هروب ًا من �أذى
ِ
تط ُ
بحر �أبكاين الرحيلُ
ْ
وكم يا ُ
نظرتُ يف كلِّ ال�شواطئ
أجد �أحدا
مل � ْ
ال�شارد النا�سي.
ك�أنيّ
ُ
-6الريح
نحيب
املأْ جرا َر َك من
ِ
ِ
ْ
واترك يل �أباريقي
ال�شم�س خمر ُت َها
غروب
ملآى..
ِ
ُ
�أبلُّ بها ريقي!
ْ
�ضائع
واعزف بي� ٍأ�س
ٍ
َ
�صوت الأ�سى
ناي يا
يا ُ
فاحلزنُ �أجنحتي
ويف الآال ِم حتليقي!
-7الكلماتُ
�سطر الدم ِع
تنام على
ِ
ُ
ُ
عيناي..
وتغم�ض فوقَ يتامتها
ْ
والكلماتُ
حفيف الأ�شجا ِر م َع
ت�سافر مثل
ِ
ُ
الريح ِ
عر
�إذا اكت� َأب ال�شِّ ُ
وترجع كالعرباتِ �إذا حانَ هطولُ
بكاي
ْ
ُ
ناي
جاء
املغرب م�صحوب ًا بك�آبةِ ْ
ُ
و�إذا َ
ألفيت قوايف احلزنِ املجروحه
� ُ
ً
نائمة عند نهاياتِ الأبياتِ الثكلى
كحمامات مذبوحه.
ٍ
--8
ليلي مواعيدٌ و�أ�صحابي الرواحلُ والقفا ُر
مي
وق�صائدي ُع ٌ
مرير
طعم
ويف كلماتها ٌ
ُ
مرت على �أوزانها �صو ُر الأ�سابي ِع البعيدةُ
ّ
وا�سرتاحتْ يف قوافيها ال�شهو ُر
�شاعر الآال ِم
�أنا
ُ
مواويل معذّ ٌ
ٌ
بة
تتبعني
ومت�شي َ
خلف �إيقاعي القبو ُر.
-9وراء الدا ِر
قرب
ِ
َ
النهر َ

شعر

ُ
ربيت �صغري ًا �أحالمي تتهادى كالغيماتِ
ُ
أع�شا�ش �شجوين.
ري�ش هديلٍ ِحيكتْ �
ومن ِ
ومئاتُ الأجنحةِ الورد ّيةِ تخفقُ حويل
ً
مالئة بالألوانِ عيوين..
الريح ال�شار ِد يف ال�سهلِ
وعلى �صوتِ
ِ
ت�سافر موجاتُ
القمح
ِ
ُ
و�أتب ُع َها ب�شراعي و�سفيني.
َ
دمع �إال
ال
ُ
و�شربت مراثيهِ
جدول ٍ
�شم�س
مغرب
وال
ٍ
َ
أيت بعينيهِ حنيني.
�إال ور� ُ
ربيت
النهر
قرب
وراء الدا ِر ُ
ِ
َ
َ
الروح
وحيد ًا بردانَ
ِ
بي
وكانت �أجمل من ُ
يفهم ما ْ
ألعابي.
� ْ
-10َ
أ�صوات املو�سيقا
ذنبي �أنيّ ما عدتُ �أقطِّ ُف �
أقمر
من
ِ
�شجر الليلِ �إذا � ْ
�أنيّ ما عدتُ �ألق ُّم موقديَ املهجو َر
�صنوبر
أجرا�س
ب�
ِ
ْ
الريح
ري
وهجرتُ حواك َ
ِ
هجرتُ مما�شي الأ�شجا ِر القرويةِ
َ
أخ�ضر
والليل ال
ْ
ُ
ورحلت �إىل مدنِ الأ�سفلتِ امليتةِ
غفر.
ال ُي ْ
-11حتتَ العري�شه
اخلريف
وقتَ
ْ
ُ
رب العناقيدِ
تت�ساقط الدمعاتُ من ح ِ
اجلميلةِ يف ك�ؤو�سي
لوح البعيدِ
ثم �أكت ُب َها على ِ
احلفيف
رجع
ْ
ك� ٍ
أحرف �أ�صوا ُت َها ُ
والريح ري�شه.
ُ
-12أزعر
ولدٌ � ْ
َ
بالريح
ري و�ألهو
أجمع �
أع�شا�ش الط ِ
� ُ
ِ
أ�شرب ُب َّحاتِ احلو ِر و�أ�سك َْر
و� ُ
اخلوخ ال َ
أبي�ض
زهر
� ُ
أجمع َ
ِ
أخ�ضر
حب اللو ِز ال
َّ
ْ
امل�شم�ش
أجمع من �أغ�صانِ
ِ
� ُ
ال�شم�س
�ألوانَ طلو ِع
ِ
زرقاء
ومن �أغ�صانِ الليلِ طيوف ًا
َ
�سهر.
لها �شكلُ هاللٍ من �ش ّب ِ
اك ْ
ً
� ُ
نا�ضجة
ّاح قلوب ًا
أقطف من
ِ
�شجر التف ِ
حمراء
العذب �شفاه ًا
ومن الكر ِز
ِ
َ
ومتلأُ �سل َّة نومي فاكهةُ
أ�شقر
ِ
العنب ال ْ
كال�شحا ِذ
الغيم قي�صي
�أف��ر�� ُ�ش حت��تَ
ِ
ّ
و�أ�ستعطيهِ
فتملأُ ك�أ�سي �أملا�ساتُ املاءِ
بال�سك َّْر
ومذو َد جوعي ُّ
ٍزقاء
وعلى �شكلِ
ٍ
بحريات نائمة ْ
� ُ
ت�سهر
أترك روحي
ْ
املاء.
مرايا
ني
ب َ
ْ
-14امليزان!
يا �أ ّيها
ْ
املهان؟
القلب
من يزنُ الهمو َم ال�سو ِد يف
ْ
ِ
زن وح�شتي
ْ
زن غربتي
زن حزنَ قلبي
ْ
الكمان!
حينما يبكي على كتفي
ْ
-15الغروب
بعدَ
ِ
ُ
ينه�ض من �صدى الوادي
ر� ُ
أيت وجهَ الليلِ
كتف احلفايف
�إىل ِ
ً
الهدوء
ّلها
ت
ير
ا
أ�شعار
�
و�سمعت
ُ
ُ
قمراء
بليلةِ
َ
الكواكب
�ضوء
ِ
�ضوء �سطورها ُ
ُ
والنجوم على �أغانيها قوايف
ُ
فم�شيت مثل
ُ
الريح من وزنٍ �إىل وزنٍ
ِ
الروح حايف
�شريدُ
ِ
-16مرتْ ببايل �ساقيه
ّ
وتطايرتْ يف خاطري
تهاجر باكيه!
أ�سراب
�أفكا ُر �
ٍ
ُ
آخر الغيماتِ غطّ يني
يا � َ
عباءاتُ
تلف �أ ّيامي
اخلريف ُّ
ِ
َ
ُ
وتفر�ش
وح�شة الطرقاتِ
�أوراقُ الرحيلِ العاريه.
�صانع الفخّ ا ِر
�أنا
ُ

�أ ّيامي جرا ٌر
دموع جاريه!
كلُّ ما فيها
ٌ
مي
القد
احلي
يف
ر
الدا
باب
ووراء
ِ
ْ
َ
ِّ
ٌ
مي
بردانة روحي بال ٍ
مطر كر ْ
كاخلابيه.
-17َمح
�صوتُ الق ْ
جمروح
الريح
يف
ٌ
ِ
جرح!
ويف روحي ْ
البحر من جهة الأ�سى
دروب
عودي
ِ
َ
عودي بنا للدا ِر
امللح!
عودي يا
َ
دروب احلزنِ  ،يا درب ْ
كم �أنتَ م�شتاقٌ
حلو�ش الدارِ ،للكينا
ِ
ال�صبح
جلوقاتِ الطيو ِر
البي�ض �ساعاتِ
ِ
ْ
ريح كي نبكي
عودي بنا يا ُ
مرار َة ق�سو ِة الأ ّيا ِم
ما �أ�شجى �أ�سانا حينما يبكي
القمح!
على حقلِ املواويلِ
ْ
-18الغيم يرحلُ باكي ًا فوقَ احلقولْ
ُ
يذهب كالأفولْ
كاحلزنِ ي�أتي ثم
ُ
الغيم
ف�إذا تال�شى
ُ
ٌ
نبع
�سماء
وارتع�شتْ
ٌ
طفلة يف ماءِ ْ
ري
قزح �صغ ْ
وتلألأتْ دنيا من الألوانِ يف ٍ
ري
عادت
ٌ
غيوم من جديدٍ كي ت�ص ْ
دمع.
خيطانَ ْ
-19تن َّهدي تن ّهدي على �شبابيكي
ونوحي يا حماماتُ الدمو ِع
�إنني وحدي �أموتُ !
علي
اك �أ�شجانٍ
الريح من �ش ّب ِ
ُ
�أكلّما ه ّبتْ َّ
بكيت؟
ُ
كلُّ الذينَ هاجروا
زرعت �أ ّيامي على �أبوابهم
ُ
َ
الغريب كي يعودوا
مثل
ِ
بالثلج ليلي وال�سكوتُ
واكت�سى
ِ
�أكلّما �شاهدتُ يف �أعينهم
متعب
دمع
ٍ
َ
بكاء ٍ
ترقرقَ
انتحبت؟
الدمع ومن قلبي
ُ
ُ
بي غري مرار ِة الأ ّيا ِم
ال َ
�شيء ْ
َ
املغيب
حمامات
يا
انتظاري
�إنيّ يف
ِ
قد نزلت
كغيمةٍ �إىل بئر غيابي واحموتُ .
-20ورقُ احلو ِر املهجو ْر
ُ
يت�ساقط فوقَ ترابي
ف�إذا كانَ غيابي
�ستهرهر �أ�شجا ُر الديجو ْر
أوراق
�أ ّيةُ � ٍ
ُ
فوقَ
�ضريح عذابي؟
ِ
�أ ّيةُ �أ�شجا ٍر �ستهدهدُ حزين الظم�آنَ
النبع
جف
�إذا َّ
ْ
َ
الدمع؟
ذرف
وتعاو َد
ْ
-21ني مع املواويلِ البعيد ِة
يا راحل َ
بالأ�سى ال�صايف
ريح راجعنيْ!
ومن � ِ
أكواخ ٍ
ني َ
الليل غ ّياب ًا و�أغراب ًا
يا الب�س َ
ويف بر ِد الليايل واقفنيْ!
يا �شاردينَ مع القوايف َ
مثل �أ�شعا ِر الودا ِع
وكلَّ �أوجا ِع الق�صائدِ حاملنيْ!
أنتظر الف�صولَ
كي ترجعوا �س�أظلُّ � ُ
جريح!..
�صف�صاف
لكي �أغنّي مثل
ٍ
ْ
ً
متعبة
أنام نو َم الناي
و� ُ
ريح.
على
تنويح ْ
ِ

َ
البكر من عتبي
خيوط الودا ِد
�شدي
ِ
ّ
ال�شّ
ُ
كب
ال�س
يف
ري
أم
�
ّداين
ت
ال
طيف
ُ وقِ
ّ ِ
غنّـــــى البيــــانُ و�سارت خلفهُ لغتـــــــي
رع�شــةُ
املـــوج �إ ّ
القــــرب
ال
ال يُ�سـكنُ
ِ
َ
ماذا تقولُ لهم َ
تلك ال�شّ ـــــــــفا ُه غداً؟
ال�سرى ُدربي
يف
وهامت
ّي
ل
ظ
د
عا
�إن
َ
ّ
هذي احلياةُ تناجي �صمتَ من �ألفوا
غب
الر ِ
مي�ضي �إىل بيتها هيمانٌ يف ّ
والبــــــــــــــــــر م�ؤتلقٌ
�أ�شتــــاقها مطـــــــر ًا
ُّ
َ
فرحة الو�صلِ من نعمائها اقرتبي
يا
أفيـــــــاء مبطّ ٌ
نـة
�
هر
الد
ِ
�أعجــــــوبةُ ّ
ٌ
الغلب
وح من وقد ِة الأحزانِ يف
ِ
والر ُ
ّ
ً
تكرمــــة
اء
�إن متنحي
نهجك ّ
ِ
الو�ض َ
�أنتِ الأمينةُ يف الإيثا ِر �إن تهبـــــي
الوهج يف زمني
أم�س كنتِ مال َذ
بال ِ
ِ
َ
كاحلقـــــــب
العمر
م
وغا
ل
ا
فا�ض
أوانُ
َ
ِ
ُ
ٌ
مروحـــــة
تلك اخلمائلُ بالأ�ســــفا ِر
ُ
حــــب
الر
ّارها
ن
ز
على
في�ض
اجلمالِ
ِ
ّ
رب من زحمةِ الأفكا ِر من�شغلٌ
ّ
والد ُ
يا َ
لهفة الوعدِ من �ألوانها احت�سبي
قد �ضلّ من يقر�أ التّاريخَ يف عجلٍ
ّــــــقب
�أوهامهُ �شردت يف عتمةِ الل
ِ
املغناج من عرفوا
ي�أتي �إىل �سهلها
ِ
احلر من �أعالمها النّجب
قانونها ّ
املناقب من �إبداعها خلُدت
هذي
ُ
العجب
ل
ط
من
ؤى
�
ر
رم�شي
لت
كح
ّةِ
ً
ِ
ّ
ُهــــــــــم
الغر ..ذو ت
ٍ
يلومني يف هواها ّ
زلت � ُ
أقطف من ب�ستانها عنبي
ما ُ
هذا �أنا قد خربتُ املهدَ يف ولهٍ
يغـــــــــــب
وء مل
جن ليلي ف� ّإن ّ
�إن ّ
ِ
ال�ض َ
الدنى من زهوها �ألقاً
والعمر را َم ّ
ُ
ُ
والعي�ش فردو�سهُ من جيبهِ الذّ هبـــــــــــــي
غابوا طوي ً
وعدتُ الآن �أ�س�ألهم:
ال ّ
تـــــــب
الر
مرحى لهم كجنو ِد ال�شّ ِ
ِ
عر يف ّ
ِهر
ُ
جنم الوفاءِ على تيجانهم �ســـ ٌ
الكـــــــــــرب
وال�صدقُ ديدنهم يف لوعةِ
ِ
ّ
�ســـكر
ال�س ّر يف �أح�ضانهم
ٌ
وكامتُ ّ
خب
بال�ص
مزاج
أغوى
�
ّبع
ن
وال
املاءِ
ّ ِ
َ
ُ
نادى الوليدُ �أب ًا كي يرتدي ُ�سحب ًا
هل يع�شقُ الطّ َ
ال�سماءِ نبي؟!
فل يف بيتِ ّ
مايل �أرى يف يدِ الأقدا ِر مملكتي
� ُ
باحلطــــــــــــب
أخاف من ول ِع النّريانِ
ِ
ٌ
ُ
عاجل �أبد ًا
بع�ض الأماين نـها ٌر
كلُّ الثّواين على �أكتافها تعبــــــــــــــي
من�سرح
والهم من دمعةِ الأطفالِ
ٌ
ُّ
ما َ
القلب من �أوجاعهم نحبي
زال يف
ِ
�أحالمهم يف خ�صا ِم الوقتِ ن�سكنها
ــــــــــغب
وال�س
ِ
�أ�شقتْ مداهم ُ
رياح النّوءِ ّ
عفوك� ..إنيّ عا�شقٌ �أدبي
يا �أ ّم
ِ
يديك ي�سيلُ الذّ وقُ من �أدبـــــي
كرمى
ِ
ركب الأقا�صي على �أفالكنا قلـــقٌ
ُ
احللم �ضاءت باملدى �شهبي
يف يقظةِ
ِ
والغر ُب �سا َم اخلنى من حقد ِه لقب ًا
ْ
ّــــــــــــوب
ت ّب ًا لهم هم ح�صونَ ال�شّ ِّر والن
ِ
إبلي�س يف كهفهم ي�شكو جماعتـــــهُ
� ُ
ُ
الكــــــــــــــذب
واخلبث مرتعهم يف دولةِ
ِ
حمر ٌ
يف عتمةِ ال�شّ
مة
ام
ي
�
أ
ـــــــــــــرقِ
ٌ
ّ
ّ
اخلـــــــــــــــــــــرب
لوط على تطوافها
و�أ ّم ٍ
ِ
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احتراق
•ح�سن �إبراهيم النا�صر
متى تكتبيني..؟
رت��ب��ت ج��دائ��ل��ه��ا ..كحلت
عينيها وارتدت قمي�صها..
وم�ضت �إىل حياتها..
وتركتني على حائر يف مرف�أ
الع�شق..
تن�أى روح��ي يف �صمت الليل و�صرت �أحلمها ..كمن يرى
ال�سراب فيتوهم �أنه ماء !
�أنا �أثم بالع�شق ت�ضج روحي ك�سنابل القمح يف حزيران
تلهف �أ�شعة ال�شم�س..؟
م�ضن �أن تع�شق ام��ر�أة و�أن��ت متيقن ب�أن الزمن لن
كم هو ٍ
مينحك فر�صة
ان تلتقيها حتى ولو مرة واحدة لتبادلها فناجني القهوة
على كتف البحر…!.
تطاردك الأحالم و�أنت تتخيلها يف ّ
كل الأمكنة ..كم يريد
من غمامة بحرية ان تهطل بدل املطر
عطر على �شرفة من يحب !.
هل يكفي ان نتبادل الكلمات والنظرات العابرة ب�صمت..؟
ما بيننا حالة ع�شق مقيدة باملواعيد امل�ؤجلة..؟
يجتاحني ال�����ش��وق والأي����ام ت��ع�برين ..خ��ري��ف يرحل
وخريف ي�أتي ونحن على حالنا كما هو حال «املتكومني» على
املرافئ �أو حال عا�شقني على �شاطئ مهجور ..حتى النوار�س
ال تعريهما �أي التفاتة!
منذ عرفتك يا :جلنار ،و�أنا م�شغول بك ..كمراهق �أفت�ش
يف الأحالم عنك� ،أت�شوق ان �أ�ضمك ل�صدري وت�شتعل القبل
اللهفة لثغرك امل�شتهى ..تخذلني ج��ر�أت��ي كما تخذلني
الكلمات ف�أم�ضي و�أنا راغب بالع�شق!
اجل�أ �إىل �أوراق��ي �أريد �أن �أكتبك ر�سائل ثم انتظر الليل
كي �أمر من حتت �شرفتك ..التفت ميين ًا و�شما ًال ..وحني ال
�أرى �أحد ًا مير �ألقيها يف ال�شرفة� ..أتخيلك ت�أتي يف امل�ساء
حني تريدين ان ت�سقي حبقاتك جتدين ر�سالتي وقد بللها
بك ..ثم تغلقي باب
الندى تقر�أ عينيك كلماتي ال�شغوفة ِ
ال�شرفة وتعدين قهوتك ك�أين �أ�شم ريحة الهيل من النافذة
ال�شمالية ..و�أن��ت ال تبايل بحايل ..جتل�سي خلف مكتبك
فيدفعك ال�شوق لتكتبيني..؟
متى تكتبيني يا جلنار..؟
حتى �أقر�أك يف عيوين..
�أط��رد الفكرة من ر�أ�سي قائ ًال� :س�أترك الأم��ر لل�شتاء..
يف املطر تكون ال�شوارع خالية من امل��ارة ..متر ال�شتاءات..
وترتدي الدنيا �أزهار الربيع ور�سائلي ملأت
«درفات املكتبة» حتى �صرت �أخاف �أن يقر�أ �أحد كتاباتي
وتنت�شر حكايتي بني النا�س عن جنون ال�ستني� ..أمللم �أوراقي
و�أغافل من هم حويل �أجل�أ �إىل احلاكورة بحجة �أين �أريد
�سقاية �أ�شجار الرمان والليمون � ،أ�شعل النار يف املوقدة و�أبد�أ
حرق ر�سائلي ..يا �إلهي :ن�سيت �أ�صابعي معها ..فاحرتقت..
وحني ي�س�ألونني ما بال �أ�صابعك �أقول
«انه احرتاق التبغ»؟..
�أتدري وجودك وحده مينحني الرغبة بالكتابة ..متى
نتبادل الكتابة واحرتاق التبغ..؟!
وحيد ويف كفي جمر ور�سائل� ..أوجعني احلنني يا جلنار،
جئت البحر �ألقي ر�سائلي يف امللح..؟

المُرفق
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• توفيقة خ�ضور
م�ستلقي ًا كنت على فرا�ش من ف��راغ ،يت�أرجح
ج�سدي ويتماوج فوق طبقات هفهافة ال �أعرف
مير حتتي ف�أخمن
ماهيتها� ،أ�سرتق النظر �إىل ما ّ
ويدي
ب�ساقي
�أين �أنا ،ف�إن راق يل املكان �أخبط
ّ
ّ
ال�ترج��ل ع��ن عر�ش �إقامتي اجل�بري
حم���او ًال
ّ
لال�ستقرار يف املوقع الذي �سرق انتباهي ،لكني
ٌ
ذرات
إىل
مغلولة �
�أعجز عن حتقيق غايتي ،وك��أن �أط��رايف
ٍ
ال مرئية تت�شبث بي بقوة وعناد� ،أتابع التحليق وعيناي
تتل�ص�صان على ما يحق لهما االطالع عليه وما ال يحق ..فج�أة
قا�س ،تلفتُّ حويل ف�إذا بي م�سجى على
ارتطم ج�سدي ب�شيء ٍ
قمة �شاهقة جرداء ،وك�أين على اجلبل الأقرع وقعت ،د ّبت
عيناي تفت�شان عن �أني�س ف�أنا ل�ست من ع�شاق الوحدة وال
من روادها ..عبث ًا �أحاول ..فال طري هنا وال ب�شرّ ..
جف من
اخلوف ريقي ،وت�ش ّهيتُ ولو قطر َة ماء يتيمة ..لكنْ  ..رباه..
ً
ً
حركة قريبة مني ..احلمد هلل ..املكان
جلبة..
�إين �أ�سمع
م� ٌ
ُ
حمجري
دعكت الأج��ف��انُ املرتعة بالرتاب
أهول �إذن..
ّ
ِ
ع ّلي �أتبينّ ُ وجو َه القادمني ،فيداي ال تعمالن ..يا �إلهي �إنهما
مالكان� ..أيكونان �أنكر ونكري..؟! لكني ما زلت حي ًا وهما ال
يزوران �إال الأموات� ..س�أ�س�ألهما لأعرف �إن كنتُ حي ًا �أو ميت ًا،
وماذا يريدان مني..
أح�س الأحرف على ل�ساين �صبايا ينتمني
�أحاول الكالم ف� ّ
ُ
لع�صور �سلفت� ..أ�ستجديهن� ..أحاول �إغراءهنّ بفحولة طاملا
مت�سك ًا ،وك�أنهن مع
�أعليتُ رايتها ،فيزددن بالعفة اخلرقاء ّ
اليبا�س تواط�أن �ضد �أرواحهن و�ضدي ..ويلي كيف �س�أتفاهم
مع امللكني..؟
ً
ــ ال عليك نحن نتوىل املهمة بدال عنك..
قال �أحدهما ،وتابع الثاين:
ــ �أجل نحن هنا من يتكلم..
�أردت �أن �أ�س�أ َلهما عن ال�صحيفة العمالقة التي يتعاونان
مع ًا على حملها ،غري �أنهما و�ضعاها �أمامهما ..فتحاها ،وبد�أ
الأول يقر�أ ب�صوت ارتعدت له الف�ضاءات:
ــ �شاعر احلرف امل�ضيء..
ارتعدت �أو�صايل ،فهذا هو ا�سمي على الفي�سبوك ،وهذه
ال�صحيفة العمالقة هي �صفحتي �إذن ،وق��د حتولتْ �إىل
�صحيفة ورقية ..ر�شحتْ م�ساماتي عرق ًا ورمبا دم ًا بانتظار
ما �سيقوالنه يل ..م��ادت ُ
ذرات ال�تراب حتتي و�أن��ا �أ�سمعه
ي�س�ألني:
لدي هنا خم�سون مليون ًا وع�شرة
امل�ضيء
احلرف
�شاعر
ــ يا
ّ
�آالف وخم�سمئة كذبة �صدرت منك على مدى �سنوات ،فماذا
تقول فيها..؟
قلت وقد �صعقني �أن �أ�سمع �صوتي بعد غياب طويل:
ٌ
جمامالت لي�س �إال يا �سيدي..
ــ �إنها
�صرخ الثاين ب�صوت كالرعد:
ُ
امل�صطلح
كلمة جماملة ،فهذا
نعرف معنى
ــ نحن هنا ال
ِ
ُ
وامل�سج ُل عندنا �أنك ن�سبتَ لآالف
غ ُري موجود يف قامو�سنا..
ّ
�واب غريهم ،ركّبتَ
الأ�شخا�ص ما لي�س فيهم� ،ألب�س َتهم �أث� َ
ً
ُ
أجنحة وطيرّ تهم ،فعميت قلوبهم ،و�أخذ ْتهم العزة مبا
لهم �
نفخ َتهُ فيهم ..ف�إذا بهم يحيدون عن طريق ذواتهم ،يتوهون
ويتخبطون ثم على هامة الزهو والكرب يت�ساقطون ..و�أنت
امل�س�ؤول عن انهيارهم.
َ
الورقة وبد�أ زمي ُله يقر�أ:
ثم قلب
ـ��ـ ا�سمع ي��ا �شاعر احل���رف امل�����ض��يء :ع��ن��دي هنا مئات
الأ�شخا�ص الذين جتاهل َتهم وازدريتَ �أعمالهم ف�آملتهم..
ف�صرختُ غا�ضب ًا:
ــ هذا لي�س عد ًال� ..أُ
حا�سب �إن تكلمت و�إن مل �أتكلم..؟
ُ
ــ ال تتالعب بالألفاظ يا ه��ذا ..فل�سنا هنا على �أحد
منابركم الهزيلة ..و�أنت بتجاهلك لذوي املواهب الأ�صيلة
تتعامى عن الذرا ،ومن تعامى عمي..

ــ ال ..ال ..ج� ْ
أرت روحي واجفة:
ــ العمى ال ..ف�أنا �أع�شق اجلمال ،وال �أ�ستطيع
العي�ش دون ر�ؤي��ت��ه ..خا�صة جمال الن�ساء..
عيني..
�أرجوك يا �سيدي خذ مني ما تريد ،ودع يل ّ
ورحتُ �أبكي و�أ�شهق ّ
علي ،غري
عل امللكني ي�شفقان ّ
يحل بي ،وانهمكا يقلبان � َ
�أنهما جتاهال ما ّ
أوراق
ال�صحيفة ،و ُيتمتمان بكلمات ال �أتبينها ،وبعد عدة موجات
ّ
املم�ض ،ملعتْ يف ذهني فكرة ،فلماذا ال �أقولها لهما
من البكاء
ب�شجاعة من �شرب دن ًا
و�أدافع عن نف�سي..؟ فوجد ُتني �أ�صرخ
ِ
من اخلمر:
ــ هيه ..ا�سمعا �أيها امللكان..
حدّ قا ّ
يف بعجب ،فقلت بتحدّ :
ــ �أيعقل �أن ه�ؤالء الكبار �أو الذرا كما قلتما عنهم يت�أثرون
بتجاهلي� ،أو يحزنون لأين ال �أرى �أعمالهم..؟ �أال تريان معي
�أن الكبار ال يرف ُعهم مديح وال ُ
يحط من �ش�أنهم التعامي..؟
ــ ال ل�سنا معك ..قال �أحدهما وتابع:
ــ فلماذا ير�سم الر�سامون ويغني املغنون ويكتب امل�ؤلفون �إن
كان لن يرى �أحدٌ �أو ي�ستمت َع مبا يفعلون..؟
ري �صوته
حتى الطري عندما يغني ينظر حوله لريى ت�أث َ
و�أغانيه على غريه من �إخوته و�سواهم من الكائنات..
أنفا�سهُ  ،فتابع زميله قائ ًال
و�أم�سك حلظات ك�أمنا ليلتقط � َ
برزانة الفيل�سوف:
ــ هذه طبيعة الكون يا �شاعر احلرف امل�ضيء..
ظهر االنفعال على وجه الأول ف�س ّول يل خيايل �أنه قد
يكون واحد ًا من ه�ؤالء ال�شعراء الذين ازدريت �أعمالهم..
أهمهم� :أيكون هذا املالك واحد ًا من
�سري و�أنا � ُ
ابت�سمتُ يف ّ
أحترى الأمر والبد �أن �أعرف
�أ�صدقائي على الفي�س..؟ �س� ّ
اال�سم الذي اختب�أ خلفه..
َ
ُ
موجة اخلبث التي اجتاحتني ،ولعنت
هززت ر�أ�سي لأطرد
�إبلي�س ُمز ّينَ املكائد..
ــ دعك من �إبلي�س الآن فلديك الوقت الكايف لتلعنه ،ولنعد
لت�صفّح �سجلك احلافل بالـ..
مل �أعد �أ�سمع ما يقول ففي خاطري تلمع تلك العبارات
التي ر�ش�شتُ من خاللها العط َر على القمامة م�ستهين ًا مبنزلة
ُ
طنانة رنانة �أغرت
عبارات
وتذكرت
العطر و�أ�صله وف�صله،
ٍ
ٍ
الكثريين با�ستعارتها واال�شتقاق منها ،ف ��إذا بالقطط قد
انقر�ضت عن بكرة �أبيها و�أمها ،حيث حت ّولت �إىل منور بارعة
يف هجاء القطط و�ساللتها جميع ًا..
امتل ْأت روحي خزي ًا و�أح�س�ست بالأ�سى والأ�سف يقطعان
�أو���ص��ايل ،ومتنيت ل��و ي��رف��ع امللكان ال�صحيفة ال�ضخمة
وي�ضربان بها عنقي ،غري �أنهما تعاونا على ط ّيها ،وهما يقوالن
يل:
ــ هذه ال�صحيفة �سترُ فق مع كتابك الذي �ست�أتي به ر َّب َك
يوم احل�شر..
الااااا� ..صرختُ من �أعماق �أعماقي :الااا� ..إنها ور ّبي
كربى الفجائع..
احلمد هلل على ال�سالمة..
ٌ
ٌ
رباه ماذا �أ�سمع..؟! �إنه �صوت جديد ونغمة خمتلفة..
فتحتُ
عيني ب�صعوبة ،لأرى �أم��ي وام��ر�أت��ي وح�شد ًا من
ّ
ْ
نظرت والدتي يف عيني
الأطباء واملمر�ضني يحيطون بي..
الطبيب راجية ،فهز ر� َأ�سهُ مطمئن ًا وهو يقول:
ــ احلمد هلل على �سالمته ،فقد جتاوز مرحلة اخلطر ،ورمبا
عاد من املوت..
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الثقافة والتنمية

•عيد الدروي�ش
الثقافة معرفة وت�سهم ب�شكل كبري يف جوانب
التنمية املتعددة الأغرا�ض ,يتحدد م�ستواها
بدرجة املعرفة والوعي ,فال تنمية بدون
م��ع��رف��ة ووع����ي ,وح��ام��ل��ه��ا وم��و���ض��وع��ه��ا هو
الإن�سان ,مع تداخل عوامل كثرية ومتعددة
ومتباينة وم��ه��م��ا ك��ان��ت درج���ة �صعوبتها
وتعقيداتها ,ف�إن الثقافة واملعرفة ت�ستطيع �أن
تذلل كل ال�صعوبات والعقبات التي تعيق م�سرية
التنمية ,وركيزتها الأ�سا�سية ه��ي التنمية
الب�شرية ,لأن��ه��ا الطريق الوحيد ال��ذي يدفع
املجتمع للدخول يف ع��امل احل�ضارة والتطور,
فالثقافة ت�ستند �إليها كل الدرا�سات االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ,ل�صياغة منظومة
من املعارف والقيم واملبادئ �شريطة توفرها يف
جمتمعات تفتقر �إليها واللحاق بالدول املتقدمة
�صناعي ًا ,ال��ت��ي �سبقتها يف ع��امل التقنية ،من
ال�صعوبات التي تعاين منها ما هو منهجي ومنها
متعلق بالبنية االجتماعية ومدى تطورها التي
تعتمد على املعرفة كم ًا ونوع ًا.
�إن كل املجتمعات الب�شرية والنظريات العلمية
وال�س�سيولوجية كلها ت�صب يف ه��دف واح��د هو
التنمية املعرفية يف ك��ل م�ؤ�س�ساتها لت�أ�سي�س
منظومة متكاملة من �أج��ل رف��ع م�ستوى الوعي
االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي معتمدة
على �صناعة الإن�سان �أو ً
ال وت��زوي��ده باملعارف
والعلوم والتي تبد�أ يف الرتبية والتعليم وترفده
بكل املقومات والأن�شطة واملكونات وامل�ستلزمات
يف م�ؤ�س�سات �أخ��رى التي تعمل على ا�ستنها�ض
ق���وى وق����درات الإن�����س��ان العقلية والتنموية
وا�ستثمار قدراته من �أجل املجتمع وت�ضع �أمامه
كل الإمكانيات ليكون فاع ً
ال ومنتج ًا ,يف الوقت
ال��ذي جن��د فيه انتكا�سات وا�ضحة ع��ن بع�ض
�شعوب وجمتمعات ب��ل��دان ال��ع��امل الثالث ,لدى
�أغلب اخلريجني لي�سوا يف �أماكنهم ال�صحيحة,
وهذه الظاهرة ت�شمل ن�سبة كبرية من املتعلمني
الذين ح�صلوا على امل�ؤهالت العلمية ,بعيدين عن
جماالت عملهم احلقيقي ,وبعيدين عن االلت�صاق
باحلراك االجتماعي ,وهذا �أي�ض ًا ما يثقل �أعباء
الدولة واملجتمع ,والبع�ض منها تعمل على �إيجاد
توافقات ج��دي��دة ,فمنهم من ينتقل �إىل مهنة
حرة ومنهم من يعمل �أعمال �إداري��ة لي�ست من
اخت�صا�صه ,مما يدفع الكثري منهم للهجرة بحث ًا
عن العمل خارج البلدان التي �أنفقت عليهم ومل
ت�ستفد من تعليمهم ،وه��ذا معيق للتنمية التي
نحن اليوم ب�أم�س احلاجة �إليهم ,يف الوقت الذي
جندهم فيه مبدعني وعمالقة يف ب�لاد �أخ��رى
عندما ا�ستثمروا قدراتهم و�إمكاناتهم املعرفية,
وهذا يعطي �صورة عن امل�ستوى املعريف والثقايف
للم�ؤ�س�سات التعليمية والأكادميية ب�أنها ذات
م�ستوى عال يف ت�أهيل الإن�سان وتنميته معرفي ًا
وعلمي ًا ,فالنجاح يف التنمية هي عملية مركبة
وذات طيف وا�سع بعائداتها على الإن�سان واملجتمع
واحل�ضارة ,والعك�س �صحيح.
علينا �أال نف�صل الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي حتيق بتلك البلدان ,تلك ظاهرة ت�ستحق منا
�أن ندر�سها بتمعن ودقة لنمتلك املعرفة امل�سبقة
ع��ن ال��دواع��ي والأ���س��ب��اب ملعرفة الأخ��ط��ار ,يف

جوانبها االقت�صادية واالجتماعية ،ف�ض ً
ال عن
زي��ادة عدد ال�سكان يف تلك البلدان فهي ت�شكل
عبئ ًا على التنمية وعبئ ًا على ت�أمني م�ستلزمات
تلك ال��زي��ادة ,ويف ظ��ل غ��ي��اب امل�شاريع املعدة
ال�ستثمار طاقتها ,ومنها غياب الوعي والتنمية,
باملقارنة مع زيادة ال�سكان يف البلدان املتقدمة,
التي جتاوزت �إىل حد كبري الدخل القومي للفرد
وت�أمني حياة �سعيدة لكل الأبناء ,واالعتماد على
التقنيات يف الزراعة وال�صناعة ,بد ً
ال من الأيدي
العاملة جلني حما�صيل زراعية وب�أ�ساليب و�أدوات
بدائية ،يف الدول النامية ,وحري بهذه البلدان
واملجتمعات �أن ت�ضع خطط ًا وب��رام��ج تنموية
متكاملة م��ن قبل جهاز معريف متخ�ص�ص ومن
مثقفي هذه الدول وت�صبح النظرة االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية للنهو�ض بالواقع املراد
تغيريه وت�ضع خطط ًا تنموية وتعليمية وتوعوية
لع�شرات ال�سنني لكي تنه�ض باملجتمع وت�ستثمر
قدراته با�ستنباط و�سائل وطرق جديدة ت�سهم
على ح��د كبري يف رف��ع م�ستوى ال��ف��رد وت��أم�ين
م�ستلزماته ب��دون �أي اختناقات اقت�صادية ,يف
امل�ستقبل ,و�إيجاد منظومة متكاملة بني امل�سائل
املطروحة من �أج��ل �إح��داث التحوالت يف بنية
املجتمع والإن�سان وويف وح��دات العمل والإنتاج
وفق �أول��وي��ات التطور ووف��ق الأهمية واحلاجة
التي �ستكون يف متوالية هند�سية من االجنازات
التي ميكن �أن تتحقق ,فالتخلف له نتائج م�ضاعفة
ومتوالية ح�سابية وك��ذل��ك م�س�ألة التطوير
ب��إي��ج��اد جمموعة م��ن ال��رك��ائ��ز ال��ت��ي ت�سهم يف
دفع حركة الوعي وحركة الإنتاج ,ويعتمد على
املهند�س والطبيب واملعلم وال�صيديل والعامل ,وكل
يح�سن
فرد من �أفراد املجتمع له دور فاعل عندما ُ
ا�ستثماره ,لي�ساعد الآخ��ري��ن على ا�ستنها�ض
الهمم و�شحذ العزائم يف �إيجاد ركائز التنمية
والتخل�ص من التبعية االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية ,وي�صل من خالل �أفكاره �إىل حالة
رق��ي وتعا�ضد وتفاعل م��ع ك��ل �أق��ران��ه وتت�سع
الدائرة لت�شمل كل �أبناء املجتمع ,ويلعب املثقف
دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تقدمي امل�ساعدة لأبناء �شعبه
يف تلك البلدان ويظهر االختالف بني املثقف يف
ال��دول املتقدمة واملثقف يف البلدان النامية من
حيث املهام وامل�س�ؤولية .وهنا ي�صعب احلديث عن
كل امل�سوغات التي �أدت �إىل هذه الفجوات بني
املثقفني والطبقات االجتماعية ،وما بني املثقفني
وال�سيا�سيني �أي�ض ًا ,كلما كنا �أكرث معرفة ووعي ًا
كانت �أحكامنا على الأ�شياء �أكرث �سالمة ون�ضج ًا
وق��رارات��ن��ا �صحيحة تخدم املجتمع ،والعك�س
�صحيح مما يدل على �أن املثقف يجب �أن يناط
بهذا الدور الكبري ليكون �أكرث فاعلية يف املجتمع،
من خالل ا�ست�شرافه للم�ستقبل ,فاملثقف تقع عليه
امل�س�ؤولية ،يف حتديد معامل التنمية وروائزها يف
كل زمان ومكان.

زوايا

ردت الروح بعد معاناة
طعم الموت� ،ست �سنوات
•عبد املعني زيتون
وقد �أخذ قلمه يجود تباعا يف �سل�سلة مقاالت يومية بعنوان
(درو�س �أكتوبر) جمد فيها االنت�صار وتغنى به.
و�صارت مقولة توفيق احلكيم (عربنا الهزمية) ن�شيدا يتغنى
فيه العرب خالل احلرب.
* وهاهو �شوقي يو�سف يقول:
"ميثل م�صطلح �أدب ت�شرين يف ال�ساحة الأدبية منوذجا
ت�سجيليا �إبداعيا ل�ل�أدب الإن�ساين ال��ذي ارتبط بهذه املنا�سبة
العظيمة� ،إن �أدب احلرب و�أدب املعارك جزء من الأدب الإن�ساين،
على �إط�لاق��ه ،قامت احل��رب وارت��ب��ط الفعل الإن�ساين ب��الأدب
الإن�ساين ،يف �إب��داع قد يكون ا�ستجابة عفوية للحدث العظيم،
ولعل رواي��ة (ا�سماعيل ويل الدين)�" ،أيام من �أكتوبر" ،ورواية
"امل�صري" ،للروائي ح�سن حم�سب ،ورواية "احلب يف �أر�ض القمر"،
للروائي م�صطفى و�شاحي ،كانوا خري دليل ومثال على ذلك.
وي�ضيف الناقد املعروف �شوقي يو�سف:
"مل تغب الق�صة الق�صرية عن �أدب احلرب ،فقد ح�ضرت ثالث
جمموعات ق�ص�صية �صدرت عقب احلرب مبا�شرة هي" ،حكايات
الغريب" للروائي جمال الغيطاين" "،ومن يذكر تلك الأيام"
للعمالقني ،جناح العطار و حنا مينا� ،إىل جانب جمموعة "الدم
والر�صا�ص" للقا�ص عبدالفتاح رزق.
واحلقيقة �أن بطوالت ت�شرين كانت ملهمة الأدباء..
ويف �أجوائها كتبت كوليت خوري "دعوة �إىل القنيطرة" ..ر�سمت
فيها الروائية الكبرية واقع احلرب املو�شى بلون االنت�صار ،وكتب
الروائي الكبري حنا مينا رائعته "املر�صد"..
وكتب عبد ال�سالم العجيلي "�أزهار ت�شرين املدماة" رائعته
الروائية ،وهي نقل للر�سائل بني املقاتلني يف �ساح احلرب ،والتي
�صاغها ب�أ�سلوب خالب.
* ولي�س �أخريا:
ومن ال�صعب وال�صعب جدا �أن نح�صي الأعمال الأدبية التي انهمرت
كال�شالالت منذ انطالقة الر�صا�صة الأوىل للحرب..
�سيما و�أن بع�ض الأعمال كتبها �أ�صحابها وقد عا�شوا وعاي�شوا
احلرب بتفا�صيلها
كما كان مع الروائي ال�سوري وليد احلافظ يف روايته "اخلندق"،
وهو اجلندي الذي كتب ثمرة كفاحه مع رفاق ال�سالح م�شاركا يف
احلرب �ضد العدو ،وقد اعترب د .نعيم اليايف �أن هذه الرواية تطال
م�ستويات وم�صاف الروايات العاملية.
وهكذا فقد وجدنا كيف ت�أثر الأدب باحلرب و�أثر بها �أي�ضا..
ر�صدها ،وا�ستنار بقيمها ومعانيها.
ات�ضح ذلك جليا يف رواية (عندما يقاتل الرجال ويغنون يف �ضوء
القمر) ،للدكتورة جناح العطار ،ورواية (اجلبل) ،حلنا مينا ،و(تاج
الل�ؤل�ؤ) ،للروائي �أديب النحوي ..وغريهم كثري وكثري..
وقد عا�ش ال�شعر �أبهى �أيام العرب يف الع�صر احلديث..
فتغنى ال�شعراء و تغنت الق�صيدة ب�أجماد احلرب ..والأ�سماء �أ�شد
من �أن حت�صى حقا...
فقد كانت احل��رب املجيدة� ،أ�شبه بالربكان ال��ذي تفجر فخارا
بالإن�سان العربي ،وفجر معه طاقات دفينة يف الوجدان ،الذي
ا�ستيقظ ،على طعم املجد واالنت�صار ،فربط حا�ضر العرب مبا�ضيهم
التليد وبعث فيهم الأم��ل من جديد يف �أنهم �أم��ة قابلة للحياة،
والإ�سهام فيها كعن�صر فاعل بني �أمم الأر�ض.

نقد أدبي

•د� .أحمد زياد حمبك
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براعة اال�ستهالل في �أن�شودة المطر

عني ال�شعراء على مر الع�صور برباعة اال�ستهالل ،فكان
ال�شاعر دائما يحر�ص على جذب املتلقي من مطلع الق�صيدة،
ريا ما كان ال�شعراء ي�ستهلون ق�صائدهم بالن�سيب� ،أي
وكث ً
الغزل ،لي�ستثريوا م�شاعر املتلقي ،ويبعثوا عواطفه ،حتى غدا
�ساخرا
ذلك تقليدً ا �ضاق به ذرعا �أبو الطيب املتنبي ،فقال
ً
وم�ستنكرا:
ً
فالن�سيب املُقدَّ ُم
�إذا كان مَدْ ٌح
ُ
	� ُّ
�شعرا ُم َت َّي ُم
أكل
ف�صيح قال ً
ٍ
ثم مال كثري من ال�شعراء �إىل ا�ستهالل ق�صائدهم مبطلع يحدد
مو�ضوع الق�صيدة ،ويلخ�ص فكرتها ،ومن ذلك ق�صيدة �أبي متام
ال�شهرية التي �سجل فيها انت�صار املعت�صم يف عمورية ،فقال:
ال�سيف �أ�صد �أنباء من الكتب
يف حده احلد بني اجلد واللعب
وخل�ص �أبو القا�سم ال�شابي م�ضمون ق�صيدته “�إرادة احلياة” يف
مطلعها ،وحدَّ د فكرتها ،فقال:
�إذا ال�شعب يوما �أراد احلياة
فال بد �أن ي�ستجيب القدر
اً
ا�ستهالل عقل ًّيا ،فكر ًّيا،
ويبدو ا�ستهالل كل من ال�شابي و�أبي متام
يلخ�ص فكرة الق�صيدة ،ويقدم مقولة وخال�صة جتربة ،وك�أن كلاًّ
منهما يريد تقدمي حكمة .وال�شاعر يف معظم احل��االت يتوجه
�إىل املتلقي ،وال �سيما امل�ستمع ،ويحر�ص على �شدِّ ه �إىل الق�صيدة،
وامتالك وعيه ،والت�أثري فيه ،وكان ال�شعر احلديث �أمام م�شكلة
اال�ستهالل ،كيف ميكنه �أن ميتلك وعي املتلقي ،وهو يريد التحديث
والتجديد.
ولعل �أك�ثر الأ�شكال براعة يف اال�ستهالل ما ك��ان يف ق�صيدة
�أن�شودة املطر لل�شاعر ب��در �شاكر ال�سياب ،التي ميكن �أن تعد
عن ج��دارة معلقة القرن الع�شرين ،فال�شاعر ي�ستهلها بالتوجه
باخلطاب �إىل عيني امر�أة� ،أي �إنه مبعنى من املعاين يتغزل ،ولكن
ريا ما خاطب ال�شعراء
مبن يتغزل؟ وهو يخاطب عيني املر�أة ،وكث ً
القدامى عيني املر�أة ،وو�صفوها بال�سواد ،و�شبهوها بعيني الغزال،
ولكن كيف �سي�شبه ال�سياب عيني املر�أة التي يخاطبها؟ ومن تكون؟
وهو الذي يكتب ق�صيدة حديثة ،ويحر�ص يف الوقت نف�سه على
الت�أثري يف املتلقي .يقول ال�سياب يف م�ستهل ق�صيدته:
عيناك غابتا نخيل �ساعة ال�سحر
راح ين�أى عنهما ال َق َم ْر
�أو �شرفتانِ َ
عيناك حني تب�سمانِ تو ِر ُق الكروم
ِ
أ�ضواء كالأقما ِر يف َن َه ْر
ُ
وترق�ص ال ُ
َ
ُ
يرجهُ
ال�س َح ْر
املجذاف وَهْ ن ًا
ُّ
�ساعة َّ
ك�أمنا تنب�ض يف غوريهما ،النجوم…
أ�سى �شفيف
وتغرقان يف �ضباب من � ً
�سرح اليدين فوقه امل�ساء
كالبحر ّ
دفء ال�شتاء فيه وارتعا�شة اخلريف
واملوت ،وامليالد ،والظالم ،وال�ضياء
فت�ستفيق ملء روحي ،رع�شة البكاء
ون�شوة وح�شية تعانق ال�سماء
كن�شوة الطفل �إذا خاف من القمر
ك�أن �أقوا�س ال�سحاب ت�شرب الغيوم
وقطرة فقطرة تذوب يف املطر…
وكركر الأطفال يف عرائ�ش الكروم
ودغدغت �صمت الع�صافري على ال�شجر
�أن�شودة املطر …
مطر … مطر … مطر …
وال�شاعر ي�شبه عيني حبيبته بغابتي نخيل ،ويف غابتي النخيل
خ�صب وخ�ير وع��ط��اء ،وغابتا النخيل هما رم��ز الوطن امل�شهور
بالنخيل ،وهو العراق ،بل رمبا كان النخيل رمزا للعرب جمي ًعا،
و�ساعة ال�سحر هي ال�ساعة الأخ�يرة من الليل ،التي �سيكون من
بعدها الفجر حت ًما ،وهذا �إرها�ص بالتغيري و�إطاللة الفجر و�سطوع
ال�شم�س ،فال�صورة طويلة ممتدة ت�شمل املكان والزمان وتدل على
احلركة والتغري واالنتقال من الظالم �إىل النور.
ثم ي�شبه عينيها ب�شرفتني راح ين�أى عنهما القمر ،وال�شرفتان
تعبرِّ ان عن �إطاللة حرة وا�سعة على الأفق البعيد ،وهي خروج
من �ضيق الغرفة �إىل رحابة ال�سماء وات�ساعها ،فال�شرفتان ر�ؤية
م�ستقبلية ،و�إطاللة على الغد ،وبدء القمر باالبتعاد عنهما ،دليل
على غروبه ،و�إي��ذان ب�سطوع الفجر ،وال�صورة هنا � ً
أي�ضا وا�سعة
طويلة ممتدة ت�شمل املكان والزمان والأر���ض وال�سماء وحتتوي
على احلركة وتنبئ ب�سطوع الفجر ،فجر احلرية والعدل وال�سالم.
ثم يجعل عينيها تبت�سمان ،وهو ي�ستعري للت�ألق يف العينني فعل
االبت�سام ،وهو فعل يدل على الفرح واحلياة واخل�صب ،ويف العينني
يكمن �سر احل��ي��اة ،وفيهما تنعك�س ك��وام��ن العواطف وامل�شاعر
واالنفعاالت والأحا�سي�س ،وحني تب�سم عيناها يعم اخلري واخل�صب
وتنتع�ش احلياة� ،إذ تورق الكروم الياب�سة ،فنظرتها تبعث احلياة
يف الكون ،ومتنحه اخلري والنماء.

وبفعل االبت�سامة يف عينيها ترق�ص الأ�ضواء يف النهر ك�أنها
الأقمار ،فعلى �سطح كل موجة تنعك�س �صورة القمر ،ف�إذا نحن �أمام
�أقمار منعك�سة على �صفحات الأم��واجْ ،
�ص الأقمار دليل فرح
ورق ُ
وخري وخ�صب ،والنهر � ً
أي�ضا رمز احلياة والدميومة واال�ستمرار،
والنهر هو احلياة ،والنهر ي�سري ويتدفق ،وتن�ضاف �إىل حركة النهر
الطبيعية حركة �أخرى هي حركة جمذافني يف زورق ،تدفعان املوج،
وتزيدان يف حركته ،وهذا دليل وجود حياة يف النهر ،حياة �صياد
�أو حياة مهاجر �أو حياة عا�شقني يف زورق ،ويحدث هذا ك ّله ُب َع ْيدَ
منت�صف الليل ،لتكون ال�صورة � ً
أي�ضا مكانية زمانية ،توحي باالنتقال
والتح ُّول ِمنَ الليل �إىل النهار ،ومن الظالم �إىل النور .وهكذا تبدو
هاتان العينان مفعمتني باحلياة واخل�صب واحلركة ومنبئتني
بتحول الليل وظهور الفجر ،وانح�سار الظالم ،بل هما قادرتان على
بعث احلياة يف الكون.
وتغتني هاتان العينان � ً
أي�ضا ب�صورة �أخرى ف�إذا هما مت�ألقتان
فيهما ن��ور وحياة وحركة ،فك�أن النجوم تنب�ض يف عمق هاتني
العينني ،وقد ا�ستعار لت�ألق النجوم ِف ْع َل النب�ض ،وهو فعل يدل على
حركة ودفء وحياة ،ويدل � ً
أي�ضا على ا�ستمرار .وتكرث يف املقطع
يرجه ،تنب�ض ،وهي
ترق�ص،
تورق،
الأفعال امل�ضارعة :تب�سمان،
ُّ
�أفعال ت��دل على حركة م�ستمرة ،وه��ي حركة انبعاث من موت،
وانبثاق من �سكون ،وت� ُّ
�دل على ا�ستمرار ،وتوحي باحلب وامل��رح
واحلياة واخل�صب.
وبعد �أن يتغنى ال�شاعر بهاتني العينني ويح�س مبا فيهما من قوة،
وقدرة على الفعل والتغيري يف العامل ،و َب ْع ِث اخل�صب واحلياة ،يدرك
�أن احلال ال تدوم ،و�أن كل �شيء ميكن �أن ينقلب ويتغري ،ف ُيخْ برِ ُ عن
َغ َر ِق هاتني العينني يف الأ�سى ،ولكنه يجعله مثل غاللة �شفيفة،
ولي�س مثل �ستارة �سميكة حتجب الر�ؤية ،وهذا دليل قدرة على
الإب�صار على الرغم من الأ�سى الذي و�صفه ب�أنه �شفيف ،وك�أنه
ا�ستعار له غاللة �شفيفة ،بل ا�ستعار � ً
أي�ضا للأ�سى ال�ضباب ،وميزة
ً
ال�ضباب �أنه ي�شف ،وال يحجب الر�ؤية ،وميزة ال�ضباب �أي�ضا �أنه
ال ي��دوم� ،إذ �سرعان ما ينق�شع عندما تعلو ال�شم�س ،وهكذا يعبرِّ
ال�شاعر عن ر�ؤية واعية ،فيدرك حقيقة الأ�شياء ،ويقرر �أن التغري
هو قانون احلياة ،فال القوة ت��دوم ،وال ال�ضعف ،وال الظالم ،وال
اجلدب ،فالتغري هو قانون احلياة ،والأ�سى نف�سه يحمل يف داخله
قانون زوال��ه ،لأنه كال�ضباب� ،أو الغاللة ال�شفافة ،وبذلك تغدو
الر�ؤية جدلية ،ت��درك ما يف الكون من ثنائيات ،وما يكون بني
الثنائيات من حركة ،ت�ؤدي للتغيري.
وير�سم ال�شاعر �صورة يعبرِّ بها عن ذلك احلزن �أو الأ�سى الذي
تغرق فيه العينان ،وهي �صورة امل�ساء وك�أنه عمالق كبري مدًّ يديه
فوق البحرَّ ،
فغطاه ،وهي �صورة كونية ت�شمل الأر���ض وال�سماء،
وهي �صورة متحركة ،لي�ست ثابتة ،لأن هاتني اليدين اللتني غطتا
البحر �سوف ترتفعان عنه بعد حني ،من غري �شك .ي�ؤكد ذلك �أن
هذا امل�ساء فيه املوت وامليالد والظالم وال�ضياء� ،أي �أن فيه كل القوى
املتحركة الفاعلة ،التي تدل على احلركة والتغري ،وعدم الثبات،
وقدَّ م املوت على احلياة ،وقدَّ م الظالم على ال�ضياء ،ليتنا�سب مع
مطلع الق�صيدة ،حيث ثمة يف البداية ليل ،والقمر راح ين�أى مع
نهاية الليل ،وهذا يدل على التفا�ؤل بزوال الليل ،وحلول النهار،
وزوال الظالم حللول النور ،وزوال املوت حللول احلياة ،وبالأحرى
زوال اجلدب والظلم والقهر واال�ستعباد ،حللول اخل�صب والعدل
واحلرية .ويتنا�سب هذا � ً
أي�ضا مع كون الظالم هو امل�سيطر يف الكون،
والنور هو الذي يزيل الظالم ،ويتنا�سب مع كون الب�شر يف البدء
�أموا ًتا ،ثم �أحياهم اهلل� ،أي �أوجدهم من عدم .وي�ؤكد ذلك قوله
تعاىلَ ) :ك ْي َف َت ْك ُف ُرونَ ِباللهَّ ِ َو ُكن ُت ْم �أَ ْم َوات ًا َف�أَ ْح َي ُاك ْم ُث َّم يمُ ِ ي ُت ُك ْم ُث َّم
ُي ْح ِيي ُك ْم ُث َّم �إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعونَ (� ()28سورة البقرة.
و�صراع هذه الثنائيات ي�ؤكد التحول ،وهي �أ�سماء جامدة :املوت
وامليالد ،والظالم وال�ضياء ،ولكنَّ جتا ُو َرها ،وما بينها من �صراع،
يوحي باحلركة ،وي�ؤكد معنى التغري ،وجتاو ُرها جاء ،كما يقال
يف علم البالغة ،على �سبيل املقابلة ،ويف املقابلة حركة .وحركة
ال�صراع املب�شرة باالنتقال من املوت �إىل امليالد ،ومن الظالم �إىل
ال�ضياء تبعث يف نف�س ال�شاعر ن�شوة وح�شية� ،أي فرحة بدائية،
قوية �صاخبة ،غري حم��دودة الأبعاد ،حتى �إنها لتعانق ال�سماء،
فرحا بحتمية انت�صار ال�ضياء وامليالد ،وانق�شاع الظالم ،وتخالط
ً
هذه الفرحة رع�شة البكاءِ ،من فرح ،وهنا تختلط الأحا�سي�س،
وهذا ما يح�س به املرء حقيقة يف حلظة الوالدة وحلظة االنت�صار
دموعه فرح َته ،وهي حالة فطرية بدائية
وحلظة النجاح ،فتغلب ُ
كحالة الطفل �إذ ينظر �إىل القمر ،وميد يده �إليه ليطاله ،فيفرح �أو
يخاف �أو تختلط عليه امل�شاعر.
وهنا ينق�شع ال�ضباب ويزول الأ�سى واحلزن� ،إذ ي�سقط املطر ،رمز
اخل�صب ،وهو اخليط الوا�صل بني ال�سماء والأر���ض ،الوا�صل بني
اجلدب واخل�صب ،الوا�صل بني املوت واحلياة ،الوا�صل بني الظالم
وال�ضياء ،فاملطر هو قوة التغيري ،وبهطوله يزول ال�ضباب ويزول
الظالم ،وت�سطع ال�شم�س ويبدو الكون مغ�سوال مباء احلياة .وهنا
ت�أتي �صورة الفرح� ،إذ ينطلق الأطفال ليلعبوا حتت عرائ�ش الكروم

13

التي �أورق��ت ،ولي�ضحكوا ،والأطفال هم امل�ستقبل والفرح القادم
والب�شرى ،بل تنطلق الع�صافري لتغرد م�ستمتعة بالكون املغ�سول
باملطر املت�ألق بال�صحو ،والع�صافري هي الفرح واملرح وهي الطريان
احلر ،هي حلم الإن�سان باحلرية .وما �أ�شبه املطر هنا باملطر يف
معلقة امرئ القي�س ،وقد جعله �سيلاً يهدم البيوت املبنية باحلجارة
ال�ضخمة ،ويقتلع الأ�شجار ،وي�ضطر الوحو�ش �إىل النزول من ال ِق َمم،
ولكن �سرعان ما ينق�شع الغيم ،وت�سطع ال�شم�س ،عقب املطر ،وتخرج
الطيور لتغرد يف الوديان ،وك�أنها �شربت خمرة فيها الفلفل والبهار،
فجعلت ت�صدح بالغناء ،ليعبرِّ امر�ؤ القي�س بغنائها عن فرحه باملطر
الذي غ�سل الكون و�أن�ساه حزنه و�أزال عنه قلقه وغ َّمه وقهره،
فاملطر قوة تغيري� ،سواء �أكان غيثا �أو �سيلاً  ،والطيور رمز الفرح
والإح�سا�س باحلرية ،يقول:
جلواءِ ُغدَ َّي ًة
ك�أنَّ مكا ِك َّي ا ِ
ً
رحيق ُم َفل َف ِل
ن
م
ا
ف
ال
�س
ن
ح
ب
�ص
ِ
ٍ
ُ ِ َ ُ
ولذلك يتغنَّى ال�شاعر باملطر ،بل ي�صوره وهو يهطل م�ستعملاً
اال�سم اجلامد“ :مطر ،مطر ،مطر” ،ثالث م��رات ،و�إذا الأ�سماء
اجلامدة“ :مطر مطر مطر” ك�أنها �أفعال م�ضارعة تقول“ :متطر
متطر متطر” لتوحي باال�ستمرار ،وت�ؤكد فعل املطر يف الطبيعة
إيقاعا ي�شبه �إيقاع هطول املطر ،وهو
واملجتمع واحلياة ،ول ُتحدث � ً
�إيقاع كوين ت�صدح به ال�سماء والأر�ض ،ويرتدد �صداه يف الق�صيدة،
بل ت�صدح به الق�صيدة � ً
أي�ضا ،من داخلها ،ليرتافق مع الإيقاع يف
الكون ،و�إذا هو “�أن�شودة املطر”� ،أي �أن�شودة اخل�صب واحلب واخلري
والعطاء� ،أن�شودة التغيري� ،أن�شودة احلياة.
وه��ك��ذا يبدو املقطع غناء للخ�صب واخل�ير وال��ن��ور واحلرية
واحلياة ،ولي�س جمرد غزل بالعينني ،وبذلك تبدو املر�أة بعينيها
قوة من قوى التغيري يف العامل ،مبا متلك من حب وعطاء ومنح،
فهل هي احلبيبة �أم هل هي الأم �أم هل هي الوطن �أم هل هي ع�شتار
مانحة احلب واخل�صب كما يف الأ�ساطري ال�شرقية؟ �إنها كل ذلك،
�إنها �إرادة احلب واحلياة واخل�صب .هي على النقي�ض من ميدوزا
التي يتحول �إىل حجر كل ما تقع عليه عيناها ،بخالف ع�شتار التي
تبعث عيناها احلياة.
وحد فيها بني ال�سماء
لقد �أبدع ال�شاعر يف �صنع لوحة كونيةَّ ،
والأر�ض ،وجمع فيها بني الكروم والنخيل ،واملياه والأقمار والنجوم،
والأطفال والع�صافري ،وبني املوت وامليالد والظالم وال�ضياء ،وبني
ابت�سام العينني وغرقهما يف الأ�سى ،وبني املطر وال�صحو ،وجعل هذه
اللوحة الكونية متحركة بفعل عينني �ساحرتنيَّ ،
ودل على وعي مبا
يف الكون من ثنائيات تت�صارع ،وال ت�ستمر على حال ثابتة ،و�أكد �أن
التغري هو قانون احلياة .وهكذا ،فاملقطع لي�س غزال ،وال ميكن �أن
ُي َ�صنَّف يف غر�ض الغزل ،هو ن�شيد للحب واحلياة واحلرية والوطن
وامل�ستقبل ،هو موقف من احلياة ،ي�ضع املر�أة يف قلب احلياة ،ويراها
�أ ًّم��ا وحبيبة ووط ًنا ،يراها مبدعة� ،صانعة للحياة ،ومن امل�ؤ�سف
ريا من املتلقني ي�صنفون ال�شعر احلديث يف �أغرا�ض ،وال�شعر
�أن كث ً
احلديث ي�أبى هذا الت�صنيف.
ومن امل�ؤ�سف � ً
أي�ضا �أن بع�ض ال�شعراء يلقون يف املهرجانات ق�صائد
ي�سمونها وطنية ،ثم يعلنون ب�شيء من اخلجل واالعتذار للجمهور
وين�س ْونَ �أن احلب احلق ال
�أنهم �سيلقون بعد ذلك ق�صائد يف الغزلَ ،
يحب املر�أة احلب احلق ،هو الذي يحب الوطن احلب
يتجز�أ ،فالذي ُّ
احلق ،فاحلب طاقة وقوة منح وعطاء ،وهو ال يتجز�أ وال ينق�سم.
تلك هي طبيعة ال�صورة يف ال�شعر العربي احلديث ،هي ال�شعر
نف�سه ،وهي ن�سيج الق�صيدة وحلمتها و�سداها ،ال ت�أتي لتز ِّين املعنى
�أو ِّ
تو�ضحه �أو تدعمه ،بل هي املعنى والعاطفة وال�شعور ،هي املوقف
وهي الر�ؤية وهي التجربة ال�شعرية واجلمالية.
�إن �أق�صى طموح ال�شاعر �أن يعبرِّ بال�صورة ،و�أن تكون �صوره
كلها جديدة مبتكرة ،و�أن تكون خا�صة به لأنه يح�س �أن جتربته
جديدة مبتكرة ،وهو ال يفكر ،بل يطلق لتجربته ال ِعنان ،كي تنطق
ّ
تنحل يف �صور ،وتتجلى يف �صور ،وهي
وتعبرِّ عن ذاتها ،ف�إذا جتربته
�صور قادمة من عمق التجربة ،ك�أنها قادمة من عامل الأح�لام،
وال�شعر يف حقيقته حلم ،واحللم ال يقول �شي ًئا حم��ددًا ،ولكنه
يقول كل �شيء ،حت�س به ،ولكن ال ميكن �أن مت�سك به ،بل ال ميكن
�أن ت�صوغه يف لغة عادية ،ومن هنا ت�أتي ال�صور لتعرب عن التجربة.
لقد كان ا�ستهالل ال�شاعر ق�صيدته جزءا ال يتجز�أ من بنية
الق�صيدة ،ومعربا عنها ،وهو بداية ملا فيها من منو وتطور ،وهو
ا�ستهالل ق��ادر على جذب املتلقي ،والت�أثري فيه ،ومل يكن جمرد
براعة يف اال�ستهالل ،وال تقليدً ا ،و�إمن��ا ك��ان تعبريا عن ر�ؤي��ة،
ومتثيال ملوقف عربت عنه الق�صيدة بعمق الرمز ،وقوة الإيحاء.
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• �سها كامل

عيناه حتدقان يف تلك ال�صفحات ال�صفراء ،مل
يبق له من املا�ضي �سوى بع�ض الذكريات ،والكثري
الكثري من الكتب والروايات واملجالت ،والكثري
من العربة واحلكمة والأق�ل�ام ،قلمه ال��ذي مل
يتوقف يوم ًا عن املناداة واملطالبة بدعم الأدب،
لهم الكتاب ،داعي ًا �إىل
كان دائما ومازال حام ًال ّ
دعمه كرغيف اخلبز� ،إنه غذاء ال��روح حيثما
يوجد اخلبز البد �أن يوجد الكتاب.
�إن��ه ال��روائ��ي زه�ير جبور ،ال��ذي مل ي�ستطع �أن يفارق
الكتاب ،حمله مع جرحه من مدينة القنيطرة �إىل
دم�شق وحم�ص و�أخري ًا الالذقية.
مل ت�ستطع ال�سنني �أن تطفئ ذلك الوهج الداخلي الذي
عا�شه منذ ال�صغر ،ي�ضع كتبه وق�ص�صه فوق بع�ضها البع�ض يف �إحدى زوايا
منزله ،قر�أ �أغلبية هذه الكتب ،حلل ونقد و�أ ّلف وطالب ومازال يطالب بجيل
جديد من ال�شباب املثقف ليحموا الهم واجلرح من بعده هو و زمالئه.
“مو�سيقا الرقاد” تلك الرواية التي ر�صدت احلياة االجتماعية يف مدينة
القنيطرة قبل نك�سة حزيران الـ  ،1967وبعدها ،و�ضع فيها الروائي بع�ض
جتربته ،لتكون هذه الرواية من الروايات التي ُكتبت عن اجلوالن وان�ضمت
�إىل روايات النزوح.
وتقول الناقدة “مرينا �أوغالنيان” يف مو�ضوع ن�شرته الأ�سبوع الأدب��ي يف
العدد  – 1619يف ال�شهر ال�سابع من العام 2019
عن ندوة �أقيمت يف فرع القنيطرة الحتاد الكتاب العرب ،عنوانها “اجلوالن
هوية وانتماء” ،حت��دث النقاد خاللها عن رواي��ات كتبت عن اجلوالن”،
ووردت يف الندوة ورق��ة حتدثت عن رواي��ة ال��روائ��ي زه�ير جبور بعنوان
“مو�سيقا الرقاد”
وكانت الندوة قد ركزت على مو�ضوع ت�صنيف الأدب الروائي الذي جعل
اجلوالن ف�ضاء ًا له ت�صنيف ًا نقديا �أكادمييا بغية درا�سته درا�سة حتليلية

مو�ضوعية ،ومن ثم تقوميه تقومي ًا دقيق ًا واالهتمام
به اكرث واال�ستمرارية يف هذه الكتابة التي ينبغي �أال
تغيب عن فكرنا وثقافتنا ونحم ّلها للأجيال ،مما لفت
نظري �إىل �أهمية هذه الرواية فح�صلت عليها وقر�أتها،
ودفعني لإجراء هذا اللقاء مع الروائي زهري جبور.
يقول ال��روائ��ي زه�ير جبور “مو�سيقا ال��رق��اد رواي��ة
تتحدث عن طفولتي �أو لي�س باملعنى احل��ريف لهذه
الطفولة بل ما ا�ستنتجته منها بعد ذلك العمر الطويل،
ف�أنا مث ًال �شعرت مبرارة النزوح الذي رافقني �سنوات
طويلة من حياتي ومازال و�شعرت بانك�سارات الوطن
و�شعرت بفقدان ال�شيء الثمني الذي ال ميكن �أن يقا�س
ب�أي بثمن �أو ب�أي ب�شيء مادي فحملت ثنايا روحي هذا
احلب العظيم الذي مل �أ�شعر به �إال من خالل طفولتي و�أنا يف القنيطرة
مو�سيقا الرقاد تتحدث عن تفا�صيل �صغرية �شبه يوميات لكنها يف احلقيقة
دقائق من العمر انغر�ست يف الذاكرة وظلت فيها ،الن اجلوالن �شيء كاحللم
هو �أر�ض وه�ضاب وانهار وينابيع اجلوالن كحالة حلم �أعي�شها و�أقدام العدو
تدن�س هذا احللم اجلميل و�أملي �أن ال �أموت �إال وانا يف زيارة �إىل بلدة بانيا�س
بينابيعها ال�ساحرة وبلدة ج�سر بنات يعقوب مبا فيها من �سحر وجمال.
�صدرت للكاتب م�ؤخر ًا عن الهيئة العامة للكتاب يف وزارة الثقافة جمموعة
ق�ص�صية بعنوان “خيبات” ،التي تقع يف � 140صفحة من القطع املتو�سط،،
جاء اهدا�ؤها �إىل غزل وزهري ال�صغري وهو يقول “بعيد ًا عن اخليبات غزل
وزهري ال�صغري ،ربيع مل �أعرفه قبلكما ع�شته بعد �أن الم�ستم احلياة فبدّ ل
كثري ًا من ا�صفرار عمري ،جدكم زهري”.
عندما زرته يف البيت تبينّ يل �أن قلبه ينب�ض فع ًال باحلياة من خالل تعلقه
بحفيديه غزل الكبرية وهي حالي ًا يف ال�صف الرابع ،وزهري ال�صغري الذي
التحق بح�ضانة الأطفال ،وك��ان �س�ؤايل الأك�بر مل��اذا خيبات؟ وهل يعي�ش
خيباته فع ًال؟ �أم �أنها جمرد ق�ص�ص �أراد لها ان تكون خيبات ،ويف بداية

احلديث يقول الروائي زهري جبور “عالقتي مع الكتاب مل تنقطع يوم ًا ،مل
تتغري �أو تتحول �أو تتبدل ،الكتاب ال ّ
يخيب �أمل قارئه �أو كاتبه ،لكن ال �أظن
�أن هناك حركة نقدية ممكن �أن تطالب الكاتب �أن يكون متفائ ًال والواقع
الذي يعي�شه حرب ودمار ،ليخرج بنتيجة �أن هذا العامل �سعيد و ُمفرح”.
ومن هنا كانت ق�ص�ص خيبات التي ر�صدتها املجموعة “بعيد ًا عن تلك النظرة
التفا�ؤلية املطلوبة فمن منا مل يع�ش اخليبات ،وكانت �أكرب خيبة يف حياتي
عندما غادرت القنيطرة �أثناء نك�سة حزيران وكنت يف �سن اخلام�سة ع�شر.
ولعل �س�ؤايل حول بداية جتربته الأدبية �آثار ذكرياته ،فحملني مبا�شرة
�إىل مرتع طفولته وبداية �شبابه ،حيث القنيطرة التي ولد فيها عام 1948
وهي مازالت متحفزة دائما يف ذاكرته متوقدة م�ستمرة وك�أنها الآن� ،أراد
�أن يتحدث عن احلرب وعن القنيطرة املدينة التي ولد فيها ،عن احلياة
االجتماعية ،عن الهم امل�شرتك عن الفقر وال��ورق ورغيف اخلبز ،فكتب
“مو�سيقا الرقاد”.
وي�ضيف “اكت�شف موهبتي �أ�ستاذ اللغة العربية يف ال�صف الثامن �آنذاك،
�أحببت ال�سينما ،فكانت بوابتي الكت�شاف موهبتي ،ومازالت �أ�ضواء �سينما
“الدنيا” يف مدينة القنيطرة تدغدغ ذاكرتي بني حني و�آخر ،وبعد نزوحي
مع عائلتي �أدركت �أهمية العي�ش يف بيئات خمتلفة ،وتناولت هذه البيئات من
منطلق م�شاعري الوطنية.
�أما جتربتي الروائية ف�أنا ممن كتبوا الق�صة الق�صرية ون�شرت تقريبا 12
جمموعة ق�ص�صية و 4رواي��ات مو�سيقا الرقاد – بي�ضاء بي�ضاء – مياه
�أ�سنة من �أجل اال�سفنج – واخري ًا �ساعتان �ساحتان.
والآن يكتب رواية جديدة لأن �ساعتان �ساحتان حتدثت عن العا�صي وحم�ص
وحملت معها ر�سائل مرمزة يف عمقها ميكن للقارئ النبيه �أن يفكك �شيفرتها
بب�ساطة ،يقول �إنه الآن ب�صدد الكتابة عن املدينة التي يعي�ش بها الالذقية
ف�أي �شيفرات �سيطلقها يف العمل اجلديد؟

ال�شاعرة ليندا �إبراهيم و�(..أنا امر�أة الأر�ض)

•�إبراهيم عبا�س يا�سني

أر�ض..
�أنا امر�أ ُة ال ِ
ني
يل ج�سدٌ من رفات ال�سن ْ
ووجهي ذ ْو ُب عناءٍ  ..قدميٌ ..
ُ
ني
وتاجي
�سنابل للجائع ْ
ُو ُ
ملح..
أ�صابع
�
..
لدت
يدايَ
ُ
ٍ
ُ
قمح..
إكليل
�
جبيني
وفوق
َ
ٍ
الغيم..
و�ص ّلْيتُ كي متلأ َ
ني
مملكة اليا�سم ْ
�أعتقد �أن دي���وان ال�شعر الن�سوي – �إذا
�صحت الت�سمية – �أ���ص��ب��ح بحاجة �إىل
مراجعة �شاملة و�إىل وقفة هادئة ومت�أنية
بعد �أن �أ�صبح عدد ال�شاعرات يوازي ورمبا
يفوق عدد ال�شعراء لدينا ..وبالرغم من
هذه الوفرة الطاغية يف الأ�صوات ال�شعرية
الن�سوية ،ورمبا ب�سبب من هذه الوفرة ،ف�إن
القارئ املهتم واملتابع ملا ين�شر هنا �أو هناك
من كالم منثور على �أن��ه �شعر قلما يعرث
على ن�صو�ص �إبداعية ل�شاعرات جميدات
يكتنب الق�صيدة ب��روح عالية من اجلدية
وامل�س�ؤولية ،وب�إح�سا�س بالغ ب�أهمية الكلمة
ال�شاعرة ..ول�ست هنا يف معر�ض احلديث
عما تطالعنا به بع�ض ال�صحف واملجالت
ومواقع التوا�صل االجتماعي من كالم رخو
ي�صل حد امليوعة واالبتذال �أحيان ًا ويكاد
يطغى على بع�ض النتاجات ال�شعرية التي
يقف �أمامها القارئ بكل تقدير واحرتام..
لكني وج��دت مثل ه��ذا التقدمي �ضروري ًا
كدعوة مني �إىل كل من يهمه الأمر لإعطاء
كل ذي حق حقه كي ال تطغى الزائف على
اجلوهري والهام�شي على الأ�صل.
وقد ا�ستوقفتني حقيقة من بني النتاجات
واملطبوعات ال�شعرية الكثرية ما تقدمه
ال�شاعرة ليندا �إبراهيم من ن�صو�ص �شعرية
عالية امل�ستوى ،ترقى �إىل مرتبة ال�شعر

كفن �إب��داع��ي ،وه��و ما يلحظه ال��ق��ارئ يف
جمموعاتها ال�شعرية ب��وج��ه ع���ام ويف
جمموعتها �أن���ا ام����ر�أة الأر������ض بوجه
خا�ص ،والتي �س�أحاول الوقوف على بع�ض
ق�صائدها ،ول��و ب�شكل عابر و�سريع ،يف
�سبيل ت��ق��دمي بع�ض الإ����ض���اءات على ما
حتفل به من لغة �شعرية زاخرة ببالغتها
وبال�صور احلية ،املوحية ،وبغنائية عذبة
ت�ستدرج معها القارئ �إىل حمبة الق�صيدة
الغنائية ،وفوق كل ذالك ما حتفل به هذه
الن�صو�ص من ح��رارة ال��روح وت�شظياتها،
�إذ ال فائدة من الكتابة – كما يقول �ألن
غين�سربغ – مادامت ال تقود الروح:
�أكلما ّ
فجر اوائلهُ
هل من ٍ
روح :هل جاءت ر�سالهُ ؟
هتفت يا ُ
غ�ص ٌة وبكا
وانثني ملء روحي ّ
روح ..يا روح� ..أعيتني م�سائلهُ
يا ُ
ت ��أخ��ذ ال�����ش��اع��رة ليندا �إب��راه��ي��م ب��روح
القارئ وتقودها ب�أناة ورف��ق ،و مت�ضي بها
يف ف�ضاءاتها ال�شعرية حيث يتبدى احلب
�سواء مبعناها الذاتي �أو الفردي �أو مبعناه
الإن�ساين واجلمعي ،هو الأو�سع والأ�شمل،
يف �أبهى جتلياته و�أكرثها �سطوع ًا ،ويحدث

�أح��ي��ان��ا �أن تختلط يف
ال��ق�����ص��ي��دة ال���واح���دة
الذات بالأر�ض ،بالوطن،
ب��الأم ،بال�شهادة ..وها
هي ال�شاعرة ت�أخذ من
�شاعر العربية الأك�بر
�أب�����ي ال��ط��ي��ب امل��ت��ن��ب��ي
قناع ًا فني ًا ملا تود قوله
�شعر ًا م�س�ؤو ًال:
بالعروبة،
 ..و�أنا املت ّي ُم
ِ
�أمتي وجعي،
و�شعري كالغمامة ٌ
مثقل بالدمع،
َ
من ذا يخرب َ
اجلليل..
امللك
اخليل املط ّه َ
َ
ال�شمو�س،
مة
في�سرج
ِ
ير ّد لل�سيف املقاتل وجههَ ،
ي��ا �إخ���وت���ي ..وح���دي ويل ج�����س��دٌ
ي�ضم
ّ
جراحهُ ..
واللهب
ج�سدٌ تع ّمد بالدماء
ْ
وق��د ت��ذه��ب ال�����ش��اع��رة �إىل مو�ضوعتها
مبا�شرة كما يف و�صية �شهيد حيث نقر�أ
با�سم ال�شهيد وبل�سانه:
يا رفاقي!
�أزف ُ
املوت فح ّلويل وثاقي
واكتبوا هذا �شهيد اهلل والروح توارى
والدّ ُم املهراق ملء الأر�ض يبكي وينادي:
تابعوا بعدي دربي يا رفاقي.
ويتبدى الهم الوطني حا�ضر ًا ،وبقوة ،يف
بع�ض الق�صائد مثل� :شرف املوت – و�صية
�شهيد – مكابدات املتنبي الأخرية – طفل
الأن��ا���ش��ي��د – وط���ن اخل��ال��دي��ن – ام���ر�أة
الأر���ض وجت��در هنا الإ�شارة �إىل �أن مثل
ه��ذه الق�صائد الوطنية ،و�إن ذهبت �إىل
املبا�شرة ،وب�صريح القول ،يف بع�ض منها� ،إال
�أنها مل ت�سقط يف الواقعية الفوتوغرافية

ومل تذهب يف اخلطابية املنربية وال�صراخ
امل��ج��اين ،ب��ل ظلت ليندا �إب��راه��ي��م وفية
لذاتها ال�شاعرة يف كل ما تكتب ..ف�إذا ما
كان ال�شعر يحمل وطني ًا �أو اجتماعي ًا �أو
�إن�ساني ًا ال ينبغي له حتت �أية تربيرات �أن
يتخلى عن طبيعته اجلمالية كفن �إبداعي
�أو ًال و�أخ�ي�ر ًا ..وهو ما وعته ال�شاعرة يف
خطابها ال�شعري الوطني بوجه عام ..هذا
يف الوقت ال��ذي يتبدّ ى �صوتها يف ق�صائد
احل��ب ،وال��ت��ي ت�شكل الأغ��ل��ب ،الأع���م ،يف
ق�صائد املجموعة ،هادئ ًا� ،آ�سر ًا ،كثري ًا ما
ّ
ي�شف حتى ليكاد يبدو معه ال�شعر م�سموع ًا
ومرئ ّي ًا ،كقولها يف م�ساء بابلي :
البابلي..
م�ساء من العنب
ٌ
ّ
طيب
تدلىّ على كل مفرق ِ
عا�شق
مقلتي
م�ساء النبيذ املع ّتق يف
ٍ
ُ
ْ
كحبيبي.
�أو قولها يف ن�شيد اليمام:
َ
ال�سال ُم َ
وجهك..
عليك ..على قمح
يا قمر ًا من ميا ْم
اخل�صب..
ميامٌ ير ّت ُل �أن�شود َة
ِ
ين�شد لليا�سمني بروحي:
�أحبك حتى الغما ْم
مثل هذه الروح العا�شقة ت�سري يف �أو�صال
ق�صائد كثرية مثل :ن�شيد ال��روح – �سفر
 ظهور – زليخا – دعاء – ن�شيد احلب –ن�شيد قدمي – ن�شيد لأمي.....
على �أن ه��ذه ال���روح ق��د ت�تراج��ع بع�ض
ال�شيء ،وتفقد ملعانها ،ويرتاجع معها القول
ال�شعري �إىل حد يبدو فيه كالم ًا عادي ًا،
ُمعاد ًا ومكرور ًا ،يخال القارئ �أنه طاملا مر
به يف موروثنا ال�شعري فلم يعد يثري فين ًا
ح�س ًا �أو عاطفة ،كقولها:
انفعا ًال وال يحرك ّ
احلبيب
ب�أبي �أنت و�أمي  /يا ر�شا الوادي
ْ

القريب
�شفني الوجد �إليك  /فمتى الوعد
ْ
الكئيب
لو�صل منك يحيي  /م ّيت القلب
يا
ٍ
ْ
اللهيب
كلما ذاب ا�شتياق ًا � /شب يف القلب
ْ
�أو قولها:
�أنا اجلرح الع�صي على ال�شفاء
ول��ع��ل �أك�ث�ر م��ا ت�تراج��ع فيه ه��ذه ال��روح
ال�شاعرة هو ما نلحظه يف بع�ض املقطوعات
ال��ن�ثري��ة م��ث��ل :ي���داك – جل��ن��ائ��ن – يا
حنني – يو�سف – ب��اذخ احلنني – ال�شام
– �صباح ....مع التنبيه هنا �أنني مل �أقف
على هذه املقطوعات املنثورة ك�شكل فني،
لقناعتي التامة �أن ال�شكل ال�شعري ،على
�أهميته ،ال يقدم �شعر ًا م�ضيئ ًا بال�ضرورة،
فهذه املقطوعات ال تنتمي �إىل الق�صيدة
امل��ن��ث��ورة �أو ق�صيدة ال��ن�ثر� ،إذا �صحت
الت�سمية ،وال ت�أخذ من قما�ش ال�شعر لغته
عالية البيان والتبيني ،بل ظلت يف �إطار
ال��ك�لام ال��ع��ادي ال���ذي مل ي��ق��دم لق�صائد
املجموعة �أية �إ�ضافة فنية بادية.
�أخ�ي�ر ًا ،ال �أزع���م هنا �أن��ن��ي قدمت ق��راءة
وافية لق�صائد ال�شاعرة جمتمعة ،والتي
حتتاج �إىل وقفة مط ّولة لك�شف بواطن
اجلمال التي تنطوي عليها بع�ض الق�صائد،
والتي تدلنا �إىل �شاعرة جمربة ومتمر�سة
بفن ال��ق��ول ال�شعري ،وت�شكل م��ن خالل
نتاجاتها ال�شعرية بعامة �إ�ضافة بادية
للم�شهد ال�����ش��ع��ري ال�����س��ائ��د ب��وج��ه ع��ام،
ولديوان ال�شعر الن�سوي – �إذا �صح القول
– بوجه خا�ص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�أنا امر�أة الأر�ض – �شعر :ليندا �إبراهيم
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محمد قنوع :الخط العربي باقٍ بقاء لغتنا العربية
•حممد مروان مراد

نحن امل�س�ؤولون عن حماية الرتاث والت�صدي ملحاوالت ت�شويهه والعبث ب�أ�صالته

ُ
التقيت الفنان اخلطاط الراحل «حممد قنوع» قبيل �أي��ام من
رحيله يف مر�سمه احلميم الأنيق ...وكعادته ا ّتخذ جل�سته وراء
مكتبه ،مم�سك ًا بق�صبته الر�شيقة ،وان�صرف �إىل ال��ورق يو�شيه
بلم�سته الدقيقة ،لينجز بعدها لوحة فائقة الروعة ،اقت�ضته
ال�سهر ليايل طويلة ،وحت ّولت فيها احل��روف �إىل حلن �سماوي
�شفاف والكلمات �إىل حتفة باهرة ناطقة ب�إعجاز الفكر و�إبداع
الأنامل.
فر ُ
حت �أتت ّبع بده�شة خطوطه املنثالة
علي حوا�سيُ ،
َم َلك امل�شهد َّ
بعفوية و�أناقة ،مغتبط ًا حل�ضوري والدة لوحة فنية فريدة �ستن�ضم �إىل
مثيالتها يف رواق اخللود ،وتغدو قبلة الأنظار ومتعة امل�شاعر ،عندما
فرغ «حممد قنوع» من مل�سته الأخرية يف اللوحة �شعرت ب�أنها – ككل عمل
ف ّني �أَجنزه – تخت�صر م�سرية �إبداع مت�ألقة ،قطع الفنان �أ�شواطها بد�أب
ُ
وا�ستعدت لفوري
و�صرب وحم ّبة �صادقة طوال ن�صف قرن من الزمن
حمطات فا�صلة يف حياته الفنية املوهوبة خلدمة ال�تراث يف �صوره
اجلميلة اخلالدة.
ُ
�شغفت باخلط العربي
* ا�ستعدت يف حلظات عباراته اللطيفة« :لقد
من مرحلة حداثتي املب ّكرة ،ويومها تع ّرفت �إىل �سحر الأبجدية التي
تقدّ م للطفل �إح�سا�س ًا ال جنده يف لغة �أخرى� ،إنّ للقر�آن املجيد بيانه
ال�ساحر ،وت�صويره البليغ ،ال��ذي ينطبع يف ذاك��رة الطفل من حلظة
تع ُّلمه �سورة الفاحتة واملعوذتني �إ�ضافة �إىل ذلك ال�سحر الذي متنحه
جم�سد ًا يف لوحات
لنا مدينتنا البهية :دم�شق ،من خالل تراثها الأ�صيل ّ
اخلط الأنيقة يف امل�سجد والأبنية الأثرية وهو ما ينعك�س يف الوجدان
ثم ي�أتي دور املع ّلم في�ؤ ّكد هذه املعاين
احرتام ًا و�إجال ًال للحرف العربيّ ،
والتم�سك باجلذور
اجلمال
ق
و
�ذ
�
ت
ال�سامية،
وير�سخ يف نف�س الطفل ُّ
ّ
ُّ
القوية لقيمنا املُثلى ،وقد كان ِّ
حظي كبري ًا �أ ّننا تع ّلمنا مبادئ اخلط
العربي على �أي��دي املربّني من م�شاهري ّ
اخلطاطني يف �أيامنا (ممدوح
ال�شريف ،حلمي حباب ،وبدوي الديراين) وغريهم...
على �أيدي ه�ؤالء تد ّربت واكت�سبت خربة وفهم ًا لقيم اجلمال ،وت�أ ّكد
يل �أنَّ جماليات اخلط العربي ال ميكن الإحاطة بها �إال بالتذ ُّوق العايل
لأنواع احلرف العربي والإطالع على �أعمال الأ�ساتذة املجلني ودرا�ستها
درا�سة مت�أ ّنية واعية...
* ّ
اخلطاط املع ّلم ..روحانية و�إبداع:
 �إنَّ تراثنا ميتد على مدى �ألف و�أربعمائة و�ست وع�شرين �سنة ،يحت�ضنكنوز ًا فوق الت�ص ُّور ،وقد م َّر احلرف العربي عرب خطوط القر�آن الكرمي
ب�أ�شكال و�صور خمتلفة ،وكان اخلطاط يُدرك �أنه يكتب �آيات اهلل تعاىل،
وانطلق من نف�س �صافية وارتقى �إىل �سماوات رحيبة من ال�صوفية
والروحانية ال�شفافة ،و�أت��ى باجلديد املبتكر واجلميل الأخ��اذ ،و�إنَّ
مَن يت�أ َّمل احلروف العربية ،وهي تتن َّوع وتتماي�س اعتزاز ًا وخيالء يف
لوحات بالد الأفغان ودم�شق وبغداد والقاهرة القريوان ،ميتلكه العجب
من دقة الإتقان يف تن�سيق احلروف و�أ�شكال كتابتها ،وامتداد قاماتها،
وتلوي ميماتها ،وانحناءات عراقتها.
وع ّما �إذا كان اخلط العربي قادر ًا مثل الفنون الأخرى – على التط ّور
والتجدّ د يجيب الفنان (قنوع):
 �إنّ التطور ظاهرة طبيعية ،وهو يف الفنون الإن�سانية يو ِّلد لدى املبدعطاقة قوية لتقدمي الأف�ضل والأجمل ،فيندفع املوهوبون �إىل تطوير
�أعمالهم الفنية وجتديدها انطالق ًا من �إميانهم ب�أنَّ التطوير ر�سالة ال
يحمل عبئها �إال املخل�صون وح�سب ،وهكذا �شهد فن اخلط العربي �صور ًا
من التجدُّ د خالل تاريخه الطويل من بداية بعثة النبي الكرمي �صلى
اهلل عليه و�سلم يف مكة املكرمة ،وم��رور ًا بالعهود الإ�سالمية التالية:
ثم ويف نهاية
كان و�ضع النقاط «الت�شكيل» على يد «�أبي الأ�سود الد�ؤيل» ّ
العهد الأموي حت ّول اخلط من اليبو�سة �إىل اللني وكانت املرحلة الثالثة
نقط احلروف املعجمة يف عهد احلجاج الثقفي ،وتلته مرحلة اخت�صار

الألوان على يد «اخلليل بن �أحمد الفراهيدي» يف لون واحد ،وابتكار
الت�شكيل الذي تكتب احلروف عليه اليوم.
وم��ا لبثت جهود امل�سلمني �أن ت�ضافرت ،وتن ّوعت �أمن���اط اخلطوط
وا�س ُتخل�صت منها الأقالم ال�ستة :ال ُث ُلث وال ُن�سخ ،والتعليق والريحان،
واملحقق والرقاع.
وفيما بعد حظي كل ن��وع بن�صيب من التطوير والتح�سني ،اقت�ضته
ثم توالدت
احلاجة ،مثل خطوط الدواوين التي �أدّت هدف ًا حم��دد ًاّ ،
اخلطوط ،وبلغت منتهى الإبداع واجلمال.
وظهرت يف منت�صف القرن املا�ضي حم��اوالت لتطوير اخل��ط ،خدمة
حلاجات اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية ،ولكنها �سرعان ما عادت �إىل
اجلذور ومل ُتكتب لها الدميومة.
كذلك لعبت الطباعة احلديثة دور ًا ذا �ش�أن يف التطوير والتجديد ،وكان
للحروف التي �سكبت بها قوانني الكتابة دور ًا كبري ًا ذا �ش�أن يف التجديد،
وظهر يف الفنانني  -من جانب �آخر  -مَن عمل بر�ؤية جديدة للت�شكيل
يف احلرف فو ّفق بع�ضهم وقدّ م �أعما ًال فنية متم ّيزة ،وف�شل �آخرون ممن
جنحوا �إىل ال�سرييالية املفرطة...
* �أ�ساتذته يف فن اخلط العربي:
يُف�صح الفنان «قنوع» عن اعتزازه بخطاط بالد ال�شام القدير« :بدوي
ال��دي��راين» ...فقد ك��ان مدر�سته التي تع ّلم فيها منهجه ،ث� ّ�م ّ
يو�ضح
�أنّ م�سرية اخلط يف �سوريا حفلت بكوكبة متم ّيزة من ال���ر ّواد ،فيهم
اخلطاطون (ر�سا ،ممدوح ،بدوي ،حلمي ،ال�شلبي ،احلكيم ،البغجاتي،
الزيناتي ،البيالين ،ال�شيخ حممد زرزور ،ه��ادي ،الرفاعي ،املولوي،
ال�صابوين) ،كانوا اجليل الأول الذي تاله اجليل الثاين وفيه( :جناة،
املنيني� ،أمني دي��اب ،ال��زرزور ،عثمان طه ،ق�صيباتي ،املفتي ،الهواري،
الباري ،القا�ضي ،وليد حمي الدين �سامل النويالتي ،حممد غنوم� ،شكري
خار�شو ،يا�سر عبار ،عدنان �سنقنقي ،جمال بو�ستان ،م�صطفى النجار)
وكلهم من دم�شق.
وهناك عدنان ال�شيخ وحممد احلداد من حم�ص ،واحلوري والبازنكجي
و�أمني خياطة وب�شري الإدلبي ،و�سلمو وعليان وبالل الرفاعي من حلب،
وعبيدة البنكي من دير الزور ،وح�سام مطر من الرقة وغريهم...
* مدار�س اخلط العربي:
ي�ستفي�ض الفنان «قنوع» يف عر�ضه ملدار�س اخلط العربي ،فيذكر �أنّ هذه
املدار�س تتو ّزع يف الأقطار الإ�سالمية ب�أ�شكال ومناهج خمتلفة ،ففي بالد
ما وراء النهرين ث ّمة منهج جديد وللأتراك العثمانيني منهج خمتلف...
�أما املدر�سة ال�شامية فقد كانت و�سط ًا بجمال حروفها ور�شاقة العراقات
يف اخل��ط ،وهو ما �أك�سبها جما ًال وروع��ة مل تبلغها املدار�س الأخ��رى
وبخا�صة يف اخلط الن�ستعليق ،وخط ال ُث ُلث ،ولقد مت ّكن الفنان الدم�شقي
ير�سخ طالوة و�سحر احلرف العربي ،فك�أمنا الطبيعة الآ�سرة قد
�أن ّ
مدّ ت ظاللها على احلرف فتج ّلى بهي ًا معجز ًا وهو ما نالحظه يف حرف
التو�سط الذي
الواو والراء وامليم وك�ؤو�س العني والنون والالم وذلك هو ُّ
ّ
�شذب حرف املدر�سة الفار�سية املعتمد على �صغر احلجم ،وحرف املدر�سة
وال�سعة.
رب
ك
ال
إىل
�
ينحو
الذي
العثمانية
ِ
ّ
وحول خ�صو�صية خط ال ُث ُلث يرى الفنان «قنوع» �أنه خط لينّ وجميل،
بد�أ مع عهد الدولة الأموية يف ال�شام قد عُ رف �أوال با�سم خط (ال ُن�سخ
ثم �شهد تط ّور ًا مع الزمن و�أخذ �أبعاد ًا و�أ�شكا ًال �إىل �أن كان
ال�شامي) ّ
ثم ا�ستق ّر بعدها على �أيدي اخلطاطني
تط ّوره احلا�سم على يد املماليك ّ
العثمانيني الذين �أبدعوا فيه ،ويُبدع اليوم فيه اخلطاطون ال�سوريون
لأنه لينّ ويوحي باملتانة والقوة.
ويُ�شري الفنان «قنوع» �إىل اللوحات احلروفية التي عرفت منذ ال�ستينات
يف �سوريا فيتبينّ �أنّ احلرف العربي يحمل يف تكوينه قيم ًا جمالية راقية
ت�ساعد الفنان الت�شكيلي على �إعمال خياله وا�ستلهام ال�صور اجلميلة
التي ّ
يوظفها يف لوحته الت�شكيلية ،لكن علينا �أن من ّيز يف هذه اللوحة

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
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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.

بني ما هو جدّ ي و�أ�صيل يرتكز على الرتاث والبنية الثقافية للحرف،
كما عند الف ّنان املتم ِّيز حممد غنوم وبني �أعمال كثرية غريبة عن اخلط
العربي ولذا تبقى باهتة وم�ش ّوهة.
* �أخطار حمدقة باخلط العربي:
يتحدّ ث الفنان «قنوع» بحما�س عن الأخطار التي تهدّ د اخلط العربي
قائ ًال�( :إنّ اخلط العربي تع ّر�ض منذ مطلع القرن املا�ضي حلمالت
حممومة من امل�ستعمر الغربي ،وكرثت املحاوالت التخريبية لتغييبه
والق�ضاء عليه ،وظهرت دعوات للكتابة بالعامية �أو ا�ستخدام احلرف
الالتيني كما حدث يف تركيا حني ا�ستبدل احلرف العربي بالالتيني...
لكن تلك الدعاوى تهاوت يف وطننا ومل َ
تلق اهتمام ًا ،و�ضاعت �أدراج
الرياح ،لكننا نواجه الآن هجمة جديدة من احلا�سوب الآيل الذي يقدّ م
�صور ًا م�ش ّوهة للخط العربي اجلميل ،وم�س�ؤوليتنا نحن �أن نت�صدّ ى لهذا
العبث و�أن ُندخل �إىل احلا�سوب احلروف الأنيقة التي حتفظ للخط
العربي روعته و�سحره.
من هذا الع�شق الكبري لفن اخلط العربي دعا الفنان «حممد قنوع»
اخلطاطني ال�سوريني �إىل تكوين رابطة خا�صة بهم ،ت�سعى �إىل حماية
الأ�صالة ،و�صون الرتاث ،و�إمناء ذائقة اجلمال عند النا�شئة فظهرت
تلك الرابطة يف عام  1978لتجمع يف باقة عطرة املهت ّمني باخلط
العربي وحم ّبي ال�تراث من ال�شعراء والفنانني ،وتن�شط اجلمعية يف
جم��االت ثقافية متن ّوعة� ،إذ �أقامت معر�ض ًا متم ّيز ًا للخط العربي
يف باري�س ،كما ّ
تنظم �سنوي ًا معار�ض لأعمال اخلطاطني ال�سوريني
املبدعني ،وحتتفي باخلطاطني امل�شاهري يف الدول الإ�سالمية ،وت�شارك
يف الأن�شطة الثقافية يف العديد من دول العامل.
* قنوع ..وم�سرية �إبداع لن متوت:
وهب الفنان حممد قنوع جهد �ساعديه ،و�ضوء عينيه للحرف العربي
املقدّ �س ،واحت�ضن �أ�صحابه من اخلطاطني املوهوبني ،وق�ضى رحلته
الطويلة يف حمراب هذا الفن العربي ،التي توا�صلت لأكرث من منت�صف
قرن ،متم ّيز ًا بالإن�سانية ال�صادقة ،واملحبة والوفاء ،والكلمة الطيبة،
�إىل اللحظة الأخرية من حياته..
ومن مفارقات القدر �أنني ُ
كنت �أد ّون هذا احل��وار لأُطلعه عليه ،حني
أ�صحح عباراتي ،و�أكتب:
فاج�أين نب�أ رحيله يف  ،2004/3/31ف ُعدت � ّ
لقد ك��ان ...وك��ان ...و�أقولها ب�صدق« :لقد كان ف ّنان ًا متم ّيز ًا وجاد ًا
ّ
فا�ستحق بجدارة �شكر الوطن واملجتمع ،ومَن
وعام ًال حم ّب ًا يف جماله،
ً
كانت له هذه ال�صفات ال ميوت �أبدا».

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

هيئـة التحريـر:
�أمين احل�سن ،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

�أعالم خالدون ــ2ــ
حتدثت يف املقالة ال�سابقة عن املنا�ضل ال��راح��ل «�صدقي �إ�سماعيل» ن�ش�أته،
بداياته الن�ضالية ،اجلو ال�سيا�سي ال��ذي كان يحيط بلواء ا�سكندرون حيث ولد
الأديب �صدقي ،وعن مناه�ضته للم�ستعمر العثماين ،و�إين لأت�ساءل الآن :كم كان
و�أترابه حمقني يف وقفتهم البطولية يف تلك املرحلة �ضد هذا امل�ستعمر الذي ن�ش�أ
لي�سطو على حقوق الغري ،وي�سلبهم ممتلكاتهم و�أرا�ضيهم ،وك�أمنا ولد ويف جيناته
وجينات قادته رغبة يف ال�سطو والقتل ،يدفعهم لذلك فكر عفن متخلف توارثوه
جي ًال عن جيل ،وهو يقوم على �سرقة ممتلكات الغري ،واال�ستيالء عليها زور ًا وبهتان ًا
م�ستند ًا على دعم تقدمه له دول ا�ستعمارية تتفق معه يف حب ال�سطو على حقوق
الآخرين وممتلكاتهم� ،أ�سوق هذه املعلومات الآن و�أنا �أرى وريث العثمانية العفنة
ً
ظاملة ،ويجند ما ميلكه من تر�سانة ع�سكرية تزود
«رجب طيب �أردوغان» ي�شن حرب ًا
بها من الغرب ليدخل الأرا�ضي ال�سورية من جديد ويدمر القرى وي�شرد ال�سكان،
بعد �أن نهب يف املا�ضي القريب البرتول ال�سوري حني �أدخل «داع�ش» وتعاون معها
ً
رابحة بيده لتقوم ب�سرقة خريات �سورية وت�سويقها عن طريقه كما
وجعلها ورقة
ح�صل يف �سرقة م�صانع حلب على م��ر �أى وم�سمع العامل ،م�ستغ ًال ان�شغال اجلي�ش
العربي ال�سوري على كافة جبهات الوطن لي�صد عن تراب الوطن جيو�ش �أكرث من
ثمانني دولة جاءت قطعانها متعط�شة للدم ال�سوري الربيء والطاهر� ،إذن �صدقي
�إ�سماعيل الذي ُ�أ بعد عن لواء ا�سكندرون بقوة ال�سالح والنار ا�ستطاع يف جممل ما
كتب �أن يعري امل�ستعمر العثماين ،ويحذر من �أطماعه التو�سعية يف املنطقة ،حيث
تناغم العثماين يف ذل��ك مع الكيان ال�صهيوين ،وك�أمنا ت�شكال من �أروم��ة واح��دة،
بحيث جند نف�س ال�سلوك ،ونف�س الأهداف ،ونف�س الوح�شية كقا�سم م�شرتك بينهما،
و�صدقي �إ�سماعيل العروبي الأ�صيل الذي كان خمل�ص ًا لأدبه الذي هو يف حد ذاته
�أدب ن�ضايل كر�س له كل �سني عمره الذي �أم�ضاه متنق ًال بني �أعمال عديدة ،وهو
يحمل يف �أعماقه �شوق ًا لأر�ضه التي غادرها مكره ًا وهي لواء ا�سكندرون ،وحقد ًا
على امل�ستعمر العثماين الذي ُوجد كب�ؤرة من الف�ساد والتخلف يف منطقة ال�شرق
ا لأو�سط.
كان اهتمام �صدقي �إ�سماعيل ين�صب على واقع الإن�سان العربي ،وهمومه ،و�ضرورة
النهو�ض به ملواجهة التحديات الكبرية التي تواجهه� ،أو قد تواجهه يف امل�ستقبل،
ً
فرا�سة يف ق��راءة امل�ستقبل ،وامل�ستقبل
وهنا نرى �أن �صدقي �إ�سماعيل كان ميلك
بالن�سبة له هو حا�ضر العرب الآن الذي يبدو �أ�سو �أ مما كانه قبل عقود.
يف تقدميه للمجلد الثالث من الأعمال الكاملة ل�صدقي �إ�سماعيل يرى �أنطون
مقد�سي� ،أن م�شروع الرجل هو ر�سم لوحة فنية فكرية للوجود العربي بجملته من
الفجر الأول �إىل التفتح الكامل يف القرن الرابع الهجري ،حيث االنح�سار ،وبعده
اليقظة� ،إذ �أن منطلقه قومي و�إن�ساين ،حيث الك�شف �ضمن حدود امل�ستطاع عن بع�ض
خ�صائ�ص العربي ،خ�صائ�ص هي �سبيلنا �إىل الإن�سان و �إىل احلقيقة فينا ولدى الغري،
ويف مكان �آخر يقول املقد�سي م�ستخل�ص ًا حقائق من رواية �صدقي وق�ص�صه م�ستعري ًا
ما قاله بع�ض �أبطال رواياته حيث ي�س�أل �أحدهم نف�سه :من �أنا؟ وماذا ا�ستطعت �أن
�أفعل؟ وال�س�ؤال و�إن كان ب�صيغة املفرد يعني يف احلقيقة �صيغة اجلمع ،وذلك لأن

كل فرد من �أفراد ذلك اجليل كان عنده من غرور املتنبي ،وبقية باقية من عنجهية
اجلاهلي و�شكيمته ،ما يجعله يعتقد �أن م�صري الأمة بيده ،وي�ستدل �أنطون مقد�سي
على ذلك مما فهمه من رواية الع�صاة حيث �أن الع�صيان يقوم على �أن ي�ضع املرء ذاته
فوق احلزب والأم��ة ،وفوق الدولة ،وفوق احلريات� ،إذ �أن الدولة واحلريات ذاتها
من �أمناط اال�ستبداد كما يرى �صدقي ،وعلى احلريات الفردية �أن تتخطاها كلها،..
ومن خالل الدرا�سة يتبني �أن نهج الرجل مل يتبدل عندما راح ينتقل تدريجي ًا بعد
ال�ستينات من الت�أليف الفكري �إىل الت�أليف الأدبي ،فهو يف الرحلتني نهج فنان ،ويف
هذا ال�صدد يرى �أنطون مقد�سي �أن هذا ال يقوم على التحليل الذي ي�ستنفد مفهوم ًا
ما ،بل على انتقاء عينات من الواقع هي الأك�ثر تعبري ًا عنه ،ويرى مقد�سي �أن يف
ذلك تتكثف داللة الواقع فتدل على ذاتها ،وهنا ال يبدو البون �شا�سع ًا بني املحاولة
الفل�سفية مثل «العرب وجتربة امل�أ�ساة» وبني الرواية الطويلة احلرية يف مواجهة
القدر فثمة الفاجع على حد تعبري �صدقي� ،أو �أنه �إذا �شئت «�أكل الثمرة املحرمة»
ويف احلالتني يركز �صدقي ت�أمالته حول املنعطفات التاريخية حيث الإن�سان معلق
بني الوجود والالوجود ،وعلى الإن�سان �أن يعيد النظر يف ما�ضيه كي يحقق داللته
م�ستقب ًال  ،فالع�صاة هي ق�صة �آل عمران يف انتقالهم من التقوقع املطلق �إىل االنفتاح
الكامل ،وهي ب�صورة �أخرى �سرية العرب عند حتولهم من القدمي الأقدم �إىل احلديث
الأحدث ،يتجلى ذلك حينما يو�ضح �صدقي �أنه ال ينجو من الطوفان الأكرب �إال اثنني
فقط� ..شاب وفتاة ،وهما رمز اجليل القادم و�إرها�صاته..
من خالل ما تقدم ُي�ستدل على �أن �صدقي منذ �أن وعى الوجود العربي وعا�شه
بكافة جوارحه ،حتى نهاية حياته ،لكنه حاول �أن يقوله ُبعيد ال�ستينيات عله
يك�شف بع�ض �أبعاده ،فاخلط امل�ستقيم يف الفن لي�س الأق�صر بني نقطتني لأن خط
الفن متعرج ال�سري ،يتلك�أ على الطريق ،يرتدد ،يقف وي�ستوقفك ،ويعود القهقرى
�أحيان ًا عو�ض ًا عن �أن يتقدم.
من يطلع على ن�صو�ص �صدقي �إ�سماعيل يالحظ م�س�ألة الفتة ت�برز من خالل
ال�سرد ،ويتجلى ذلك يف جمموعة «اهلل والفقري» و«الع�صاة» بحيث يغيب الأبطال
عن امل�سرح وال يبقى �سوى ال�شعب ،وه��ذا ين�سحب على جميع �أعمال �صدقي التي
قدمها ،وقد كان العطب وهو امل�صري الذي عا�شه �صدقي ،وجعل �أبطاله يعي�شونه
ليثبت م�أ�ساوية الطلب املمتنع ..طلب احلرية �أو الوجود.
من خالل ما قدمه �صدقي يت�ضح �أمامنا ثالثة �أجيال ..اجليل الذي يعتقد �أن
ال�سلطان العثماين هو خليفة اهلل على الأر����ض ،واجليل ال��ث��اين ..املتمرد الذي
تنق�صه التجربة واجلر�أة� ،إال �أن اجليل الفاعل فهو اجليل الثالث ،وقد قدم �صدقي
يف �أعماله عينات من كل جيل ،و�أ�شار يف غري مو�ضع �إىل تبدل االنتماء الذي حتول
من ال�سلطان والزعيم املحلي �إىل الأمة والثورة..
من نافلة القول �إن الإحاطة ب�أعمال مبدع متعدد ك�صدقي �إ�سماعيل ال تكفيها
ٌ
مقالة �أو اثنتان ،و�إمن��ا يلزمها درا�سات عديدة لتو�ضح الكنوز التي كان يختزنها
الرجل الذي �أم�ضى حياته بني الن�ضال الوطني والأدب ،وكان �صادق ًا فيما يقول،
وفيما يعمل.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

عفو ًا �أيها الحيوان
عن دار عني الزهور للن�شر والتوزيع �صدر للأديب د.عدنان م�صطفى
بيلونة جمموعة ق�ص�صية بعنوان «عفو ًا �أيها احليوان :ق�ص�ص �ساخرة
على �أل�سنة احليوانات (فانتازيا)».
وقد �ضمت الق�ص�ص التالية:
حب من طرف واحد ،زنقة كلب بدي�سة ،مبد�أ الغابة ،البحث عن
جمال ال��روح ،خيانة ،القناعة ،حكمة لهذا الزمن ال�صعب ،عدالة
(حيوانية� ،شيء خمجل ،الثعلب املتمرد ،وهم القوة وقوة الوهم،
حربوق ،حديث يف �إ�سطبل احلمري ،احلمار املنا�سب يف املكان املنا�سب،
الطيار الأمريكي واحلمار ،حمل الغابة ،حمائم ال�سجون ،اجلر�س،
قوة املاكر ورياء ال�ضعيف ،حوار �ساخن يف حديقة احليوانات ،الفيل
الهائج والغراب الداهية ،ظل احلمار ،مالك احلزين ،نحدبور ،الق�صة،
اخلبث طبع ،دبلوما�سية البهائم ،موت و�شموخ.
ومن �أجواء الكتاب نختار:
«يحكى �أن غراب ًا كان يرخي بظله الثقيل و�سماجته التي ال تطاق على فيل �ضخم

يف غابته التي ال قوانني ناظمة لها وال �شريعة �ضابطة ل�ش�ؤون حياتها،
فالأقوى والأدهى والأذكى والأكرث خبث ًا والأمكر ،هو الذي يفر�ض
قانونه و�شريعته و�إرادته يف �صنع ما يرتئيه ويراه منا�سب ًا ،و�إن كان يف
ذلك ما ي�سيء ملخلوقات الغابة ب�صغريها وكبريها ،ب�أقويائها و�ضعافها
على حدّ �سواء.
ويف �إحدى الليايل اغتاظ الفيل من متادي الغراب وت�صرفه امل�شني،
حيث كان يروق له الوقوف على �أحد نابيه �أو عاجيه ويذرق يف فمه،
دخل ر�أ�سه
وهو يتلقف ما يدخل �إىل جوفه من حبوب مع طعامه ف ُي ِ
يف فوهة خرطومه عنو ًة بني احلني والآخر ،و�صدف مرة �أن خد�شه
مبنقاره احلاد فانتف�ض الفيل ونهره بقوة لي�سقط يف م�ستنقع �آ�سن
ويبتل ري�شه بالوحل واملاء القذر».
يقع الكتاب يف � 166صفحة من القطع الو�سط.

