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يف كتاب��ه «الآله��ة الت��ي تف�ش��ل دائم ًا» ،كت��ب �إدوارد �سعيد حت��ت عنوان�« :ص��ور املثق��ف» مت�سائ ًال :هل
املثقفون جمموعة وا�سعة جد ًا �أم جمموعة �صغرية للغاية من النا�س خمتارة ّ
بدقة عالية؟».
ويجي��ب �إدوارد �سعي��د قائ ًال« :يتعار�ض الو�صف��ان الأكرث �أهمية للمثقفني يف الق��رن الع�شرين على نحو
جوهري حول هذه امل�س�ألة .ف�أنطونيو غرام�شي ،املارك�سي الإيطايل واملنا�ضل ال�صحفي ،واملفكر ال�سيا�سي
الالم��ع الذي �سجنه مو�سيليني بني عام��ي  1920و .1937كتب يف كتابه (دفاتر ال�سجن)« :كل النا�س
مثقفون ،وبناء عليه ،ميكن للمرء �أن يقول :ال ميار�س كل النا�س وظيفة املثقفني يف املجتمع».
وه��ذا يف ر�أي �إدوارد �سعي��د� ،أن غرام�ش��ي نف�سه يعط��ي املثل عن الدور الذي يع��زوه للمثقف« :فهو عامل
اللغ��ة ال�ضلي��ع ،ومنظ��م حرك��ة الطبقة العامل��ة الإيطالي��ة ،ويف كتابت��ه ال�صحفية �أحد �أه��م املحللني
االجتماعي�ين املفكري��ن ،كان ه ّم��ه �أن يبني لي�س حرك��ة اجتماعية وح�سب بل ت�شكيل��ة ثقافية كاملة
مرتبطة بهذه احلركة».
واملثقف��ون عن��د غرام�شي منوذجان ،الأول :مثقفون تقليديون ،مث��ل املعلمني ،ورجال الدين ،والإداريني
الذين يوا�صلون فعل الأ�شياء نف�سها من جيل �إىل جيل.
والثاين:
مثقف��ون ع�ضوي��ون ،وه���ؤالء يرتبطون ب�ش��كل مبا�شر بالطبق��ات وامل�ؤ�س�س��ات التجارية الت��ي ت�ستخدم
املثقف�ين لتنظي��م امل�صال��ح و�إح��راز �سلط��ة �أكرب واحل�ص��ول على رقاب��ة �أو�س��ع ،املثقف الع�ض��وي ح�سب
غرام�شي هو املرتبط باملجتمع على نحو ف ّعال� .أي� ،أن ينا�ضل با�ستمرار لتغيري العقول وتو�سيع الأ�سواق
بخالف املعلمني والكهنة ،الذين يبدون �أنهم م�ضطرون �إىل هذا �أو ذاك للبقاء يف املكان .ميار�سون العمل
نف�سه �سنة بعد �أخرى� ،أما املثقفون الع�ضويون فهم دائم ًا يف حركة وجتدد.
مقاب��ل غرام�ش��ي ،يعر���ض �إدوارد �سعي��د ر�أي جوليان بيندا وتعريف��ه للمثقفني�« :إنه��م جماعة �صغرية
واحل�س الأخالقي الع��ايل ،وقفوا �أنف�سهم لبناء �ضمري
م��ن مل��وك حكماء يتحلون باملوهبة اال�ستثنائية
ّ
الإن�سانية».
ويتوقف �إدوارد �سعيد عند بحث (خيانة املثقفني) الذي ظل حي ًا عرب �أجيال كهجوم الذع على املثقفني
الذي��ن تنازل��وا عن دعوتهم وعر�ضوا مبادئهم لل�شبهة� ،أكرث من كون��ه حتلي ًال متما�سك ًا للحياة الفكرية،
ويعر���ض بع���ض الأ�سماء واخل�صائ���ص الرئي�سة له�ؤالء الذين اعتربهم املثقف�ين احلقيقيني ،م�شري ًا �إىل
�سق��راط وامل�سي��ح على نحو متكرر �إىل �سبينوزا وفولتري و�إرن�س��ت رينان من الع�صر احلديث ،كما ويعدّ �أن
املثقف�ين ي�شكلون نخب��ة ،وكائنات نادرة جداً ،ما دام ما يرفعونه هو القي��م اخلالدة للحقيقة ،والعدالة
التي هي ّ
بدقة لي�ست من هذا العامل».
وهك��ذا ،يت�ض��ح �أن جوليان بيندا ال يق��ر مفهوم مثقفي ال�برج العاجي ،واملنف�صلني ع��ن العامل الواقعي،
وغري امللتزمني بالكامل ،املنعزلني ب�شدة ،والذين وقفوا �أنف�سهم للمو�ضوعات الغام�ضة املبهمة.
يقول بيندا« :كيف �شجب فنيلون وما�سيلون حروب ًا حمدّ دة للوي�س الرابع ع�شر؟ كيف �أدان فولتري دمار
البالطين�ين؟ كي��ف ا�ستنك��ر رينان �أعمال نابلي��ون العنيفة؟ وكي��ف �شجب بكلي تع�ص��ب �أنظمة جتاهه
الث��ورة الفرن�سي��ة؟ ويف زمننا كي��ف �أدان نيت�شه ممار�سات �أملانيا الوح�شي��ة النازية �ضد فرن�سا؟ ومن ثم
يق��رر جولي��ان بين��دا« :امل�شكلة مع مثقفي هذا الزمان ،ه��ي �أنهم تخلوا عن �سلطته��م الأخالقية ل�صالح
ّ
م��ا يدع��وه يف عبارة تنب�ؤية «تنظيم العواط��ف اجلمعية ،مثل :الطائفية و«�أف��كار اجلمهور العاطفية»
و«ال�سل��وك العدواين القومي» و«امل�صالح الطبقية»؛ فاملثقفون احلقيقيون ،كما يقول بيندا يفرت�ض بهم
�أن يجازف��وا بخط��ر احل��رق �أو النبذ �أو ال�صلب� ،إنهم �شخ�صيات بارزة رمزي��ة مو�سومة بن�أيها الثابت عن
االهتمامات العملية.
لذلك ،ال ميكن �أن يكونو ًا �أفراد ًا مدققني وذوي �شخ�صيات قوية ،و َفوق كل �شيء يجب �أن يكونوا يف حالة
ت�ضاد مع الو�ضع القائم على نحو �شبه دائم :لهذه الأ�سباب ،ف�إن مثقفي جوليان بيندا هم ب�شكل حمتوم
جمموعة من الرجال �صغرية وبالغة الو�ضوح.
وي�ستط��رد �إدوارد �سعيد يف حديثه عن املثقفني ،وي�ض��رب �أمثلة عرب التاريخ ،يقول :عندما نذكر مثقف ًا
وح�س الرهان ال�شخ�صي الهام واجلهد ال�صريح اخلال�ص،
مثل �سارتر نتذكر الأ�ساليب ال�شخ�صية املميزة،
ّ
واملجازف��ة ،والواقع �إىل قول �أ�شياء عن اال�ستعمار �أو عن االلتزام� ،أو عن ال�صراع االجتماعي ..فعندما
نق��ر�أ عن ارتباط �سارتر ب�سيمون دوبدف��وار ،وخالفه مع كامو ،ومزاملته املميزة مع جان جنيه ،ون�ضعه
يف ظروفه اخلا�صة ،و�إىل حد ما ب�سببها نرى �سارتر هو �سارتر ال�شخ�ص الذي عار�ض فرن�سا يف اجلزائر
وفيتنام».
ويف النهاي��ة يق��ول �إدوارد �سعي��د« :فك��م كان �صعب�� ًا خ�لال ح��رب اخلليج الأخ�يرة �ضد الع��راق تذكري
املواطن�ين �أن الوالي��ات املتح��دة مل تكن بريئة �أو قوة نزيهة (غزو فيتن��ام وبنما) كان قد ن�سيه �صانعو
تن�صب نف�سها �شرطي ًا على العامل� .إن هذه مهمة املثقفني فيما اعتقد� ،أن
ال�سيا�سة على نحو مالئم ،و�أنها ّ
يك�شف��وا املن�سي ويج��دوا الروابط التي انك�سرت ،ويقدوا �سبل عمل بديلة �إمكانها تفادي احلرب وهدف
التدمري الإن�ساين املال ِزم لها.
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في الكتابة للأطفال
اليمكن �أن نن�سى �أهمية التراث ال�شعبي

•نزار جنار
مل يكن �أدب الأطفال �إ ّال فرع ًا من
فروع الأدب ..
مل يكن له �إ ّال جمهور متم ّيز  ..هم
الأطفال..
وه���و ب��ال��ت��ايل ي��ن��ف��رد بخ�صائ�ص
معينة مت � ّي��زه ع��ن �أدب ال��ك��ب��ار  ،من
حيث مراعاته حلاجات الأطفال  ،وقدرات
الأطفال و�أح�لام الأط��ف��ال ..ثم من حيث
خ�ضوعه لفل�سفة الكبار يف تن�شئة �أبنائهم..
فن �صعب
وفن الكتابة يف �أدب الأطفال ّ
ّ
وال�صعوبة ت�أتي من جوانب متعدّ دة �أهم
مايف ذلك (الب�ساطة)!
ومن املعروف �أنّ �أب�سط الفنون الأدبية
على ال��ق��ارىء �أ�صعبها على ال��ك��ات��ب(!!)
و�أنت حني تكتب ف ّن ًا �سه ًال ف�إن الأمر يتطلّب
�أن تتو ّفر لديك ق��درات �أك�بر(!)الأدي��ب ـ
الكاتب الذي يت�صدى ملهمة الكتابة للأطفال
يكون �أ�سري ًا ل�شروط خمتلفة �أولها:
ـ �أن يتوافق النتاج الأدب���ي م��ع ق��درات
الأطفال وحاجاتهم!!
وميكن �أن نبني مدى �صعوبة حتقيق ذلك
�إذا تذكرنا �أن الطفل مايزال غام�ض ًا �أمام
الكبار!!
وحتى اليوم مل تنته البحوث العلمية
والنف�سية �إىل تف�سري كثري من جوانب �سلوك
الطفل وت�صرفاته وطفولته و�أح�لام��ه!!
وعلى �أية حال ف�إن لكلّ مرب جتربته..

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
حتر َي ال�صواب
�أتابع معكم �أعزائي ِّ
من اخلط�أ يف نطقنا وكتابتنا لبع�ض

دائ���م��� ًا ل��ل��خ�ير  ،وامل��ح��ب��ة  ،وال���ت���ع���اون..،
والمي��ك��ن �أن نن�سى ـ ه��ن��اـ �أه��م��ي��ة ال�تراث
ال�شعبي بل تراث ال�شعوب جميع ًا فهم غني
باملواقف،غني بالقيم واملثل العليا  .ومادام
الإن�سان ي�ؤمن ب�شعبه فالبد �أن يحرتم رموزه
وت��راث��ه .الب��د �أن يقدر �أع�لام��ه ورجاله
 ..مع احلر�ص �أن تبعدهم عن اخلرافات
واحلكايات ال�شعبية املبتذلة التي الت�صلح
لهم ملا تنطوي عليه من قيم غري مرغوب
فيها..
ال��ت��وج��ه �إىل الكتابة ل�ل�أط��ف��ال و�أدب
الأط���ف���ال ي��ح��ت��اج �إىل دراي����ة ومتحي�ص
.يحتاج �إىل تدقيق �شامل ور�ؤي��ة متكاملة
وهو لن يكون ـ هذا التوجه ـ جمرد �صرعة �أو
تقليد عابر �أو ادعاء يف الفراغ �أو ا�ست�سهال
وا�ستخفاف ..بل هو م�س�ؤولية كربى..
والأدب بعامة مل يكن �إال �أدب � ًا م�س�ؤو ًال
مل يكن يف يوم من الأي��ام لعبة مل يكن �إال
تعبري ًا فني ًا �صادق ًا عن احلياة والوجدان من
خالل �أبنية لغوية فنية  ،مل يكن �إال التزام ًا
بالنا�س واملجتمع..

ولكل كاتب �أ�سلوبه وطريقته..
ول��ق��د د�أب امل��خ��ت�����ص��ون يف جم���ال �أدب
الأطفال على �إ�صدار قوائم يف الق�ص�ص التي
تالئم كل �سن لقراءتها)!(..
وهذه الطريقة يف التوجه �إىل الأطفال
لها �أث��ره��ا ال��ب��ال��غ احلميد ول��ه��ا فائدتها
امل���ؤك��دة يف دف���ع الأط��ف��ال �إىل ال��ق��راءة
والتعلق بالأثر املطبوع(!)..
فالكتاب خري �صديق للإن�سان
الكتاب ل��ه �أث���ره وح�ضوره يف ك��ل زم��ان
ومكان..
لذا  ..فلنح�سن االختيار..
الكتاب هو الأثمن دائم ًا  ..وحني يقر�أ
الأط��ف��ال بجد وحما�سة ن�صل �إىل �أعلى
درجات امل�س�ؤولية لأن كثري ًا من النتاجات
الأدبية مل تكتب لهم يف الأ�صل ،لذا ال ّبد
م��ن البحث ال����د�ؤوب عما ي�شبع خيالهم،
وماير�ضي توقعهم ومايلبي حاجاتهم..البدّ
من البحث ع ّما ينا�سبهم ،وم�س�ؤولية الكبار
م�س�ؤولية غ�ير ع��ادي��ة يف اختيار الكتب
واملجلاّ ت واملطبوعات لت�صل �إىل الأطفال
الذين هم �أغلى �أمانة و�أثمن وديعة بني
و�أخري ًا ..
�أيدينا..
الأط��ف��ال ميثلون امل�ستقبل  ،الأط��ف��ال
والبد �أن يلح كاتب الأطفال على �إبراز
اجل��ان��ب الإن�����س��اين دائ��م � ًا الب��د �أن يظهر ميثلون �أمل الأمة املن�شود الأطفال هم رجال
التعامل مع الطبيعة واحرتام العلم وتقدير الغد نرى يف عيونهم الآتي ..نرى ما يب�شر
الكبار ومعاداة قوى الظلم وال�شر ،واالنت�صار بالأف�ضل والأمثل والأروع  ..والأجمل..

الكلمات يف لغتنا العربية العظيمة.
يقول عامة النا�س َ :ت� َو َّف��ى فالنٌ
مب��ع��ن��ى م�����ات.ويف ه���ذا خ��ط ��أ ب�ِّي�نِّ .
ال�صواب �أن نبني هذا الفعل للمجهول
ونقول  :تُ�� ُوفيِّ َ ف�لان.لأن من يتوفَّى
هو اهلل وا�سم املفعول املُ� َت� َو َّف��ى.ويف
هذا ال�صدد ثمة طرفة �سمعتها عن
العالمة امل��رح��وم �سعيد الأف��غ��اين.
�أخ�ب�ر امل��رح��وم الأ���س��ت��اذ الأف��غ��اين
تالمذته يف ق�سم اللغة العربية �أن
متقدمة يف ال�سن �س�ألته وهو
ام��ر�أ ًة
ِّ
يقر�أ نعي ًا لأحدهم مل�صق ًا على جدار:
(مني َت َوفَّى يا عني خالتك ؟ ) ،ف�أجاب
الأفغاين :اهلل.ف�صاحت املر�أة منكر ًة
ما قال� :أ�ستغفر اهلل ،كفرت ،يا ويلك
من اهلل! .وجواب الأفغاين – رحمه
اهلل – ج���واب �صحيح لأن اهلل هو
املُت َوفيِّ الذي ي َت َوفَّى الأنف�س كما قال
يف كتابه املبني.
فالن َي ْحت َِ�ضر.وهذا
يقولون �أي�ضاًُ :

• د .رمي هالل

ُ
ذاكرة حديقة

بيت يف
بعيد بعيد؛ كنّا نقيم يف ٍ
زمن ٍ
يف مطلع ِ�صباي� ،أي منذ ٍ
ٌ
برعاية
حديقة يف غاية اجلمال
أر�ضي ،حتيط به
ٍ
الطابق ال ّ
من وال��دي رحمه اهلل� ،إذ مل َي��دَ ع نوع ًا من �أن��واع الأزه��ار �إال
زرعها فيها ،وال لون ًا من �ألوانها ،ف�ش ّك َلت بذلك حمطّ ًة لأنظار ِّ
كل
مير بها ..ماذا �أُح�صي من هذه الأزهار ؟ اليا�سمني الأبي�ض،
من ُّ
والطائي
اليا�سمني الأ�صفر ،الفُ لّ ب�أنواعه الثالثة ،امل�ألوف
ّ
البلدي ب�ألوانه ،الورد
واملك َّب�س ،كما �أُح�صي �أزهار الفتنة ،القرنفل
ّ
اجلوري ب�ألوانه ،البنف�سج� ،أزهار ُتدعى بالفرن�س ّية بون�سيه ،الزنبق،
ّ
زنبق مار يو�سف ،اجلنّار ،ال�سو�سن ،اجللّنار ،فم ال�سمكة ،املنثور
ً
إ�ضافة �إىل
ب�ألوانه ،القرطا�سيا التي تتل ّون بح�سب مراحل تفتُّحها� ،
ُّ
ينفك يت�سلّقُ على نوافذنا.
ورد �أزرق ال �أعرف ا�سمه و�إن كان ال
ٍ
أم�سية ربيع ّي ٍة حلَّت علينا يف ذلك البيت ،الذي كنّا قد
ويف �أ ّول � ٍ
انتقلنا �إليه من بيتنا الأ�سبق ؛ خرجنا �أنا و�أف��راد �أ�سرتي جميع ًا
ن�سيمها يحمل �إىل �أعماق روح��ي� ،إىل
�إىل تلك احلديقة ،ف ��إذا
ُ
�أعماق �أعماقها ،مزيج ًا مذه ًال من العطور ،قد ا�ستخل�صها من جممل
الأزه��ار التي ذك� ُ
�رت َ
بع�ضها وفا َتني ُ
بع�ضها الآخ��ر ..و�أن��ا التي مل
ً
مكتفية
�أكن حينذاك قد بد� ُأت الكتابة ،ال ال�شعر ّية وال النرث ّية،

الدرا�سي ؛ كم �ألفيتُ نف�سي
�سنتي اجلامع ّية الثانية بالتح�صيل
يف
َ
ّ
حالتي ال�سامية التي ح ّل َقت بي ،بل حتى
قا�صر ًة عن التعبري ،عن
َ
العادي ،مل �أمتكّن من التعبري عنها ..وهكذا �إىل �أن
من خالل الكالم
ّ
خا�ص ًة بي� ،إنها ُ
ُ
لغة
عرثت يف ثوانٍ
ٍ
عديدة على ُل َ
غتي التي وجد ُتها ّ
ُ
فعمدت �إىل حج ِبها عن
عيني،
دموعي ،التي �أخذت ت�سيل بهدوء من
ّ
ُ
أحد �أن يلج�أ �إىل البكاء
وجدت فيها من
اجلميع ،لمِ ا
غرابة� ،إذ كيف ل ٍ
ٍ
َ
حيال اجلمال.
ٌ
�سنوات تل َو �سنوات ،كا ِب َت ًة
وم� َّرت من بعد ذاك امل�ساء ال�ساحر
ف�ض بها حتى �إىل �أق��رب النا�س �إيلّ� ،إىل �أن جاءت
حالتي مل �أُ ِ
أعلم �أنه قام
ال�س َويعة التي �أخذ فيها خايل عهد يخربين ،عن
ٍ
رحلة � ُ
ُّ
أعلم كما �أك َم َل� ،أنه �صا َدفَ
بها �إىل �أحد م�صايف لبنان ،لكنني مل �أكن � ُ
طبيعة فريد ًة خلاّ ً
ً
بة ،فلم يجد من �سبيلٍ للتعبري عن روعتها
هناك
ً
َ
َ
إلهي .مل تكن حالتي التي
�سوى دموعه ،م�س ِّبحة بعظ َم ِة اخللق ال ّ
ً
غريبة �إذن� ،إمنا هي موجودة ،و�إن مل
انتابتني يف �أم�سيتي الربيع ّية
تكن م�ألوفة ،على الأقلّ موجودة لدينا نحن االثنني� ،أنا وخايل عهد،
ين�س قبل رحي ِله عن عاملِنا �أن ُي َو ّر َثني رهاف َته.
الذي يبدو �أنه مل َ

غلط.فالإن�سان َي ْح ُ�ض ُره ملك املوت
فهو محُ ت ََ�ض ٌر.
ير م���ن ال��ن��ا���س كلمة
ي��ج��م��ع ك��ث� ٌ
(وف����اة) على ( َو ِف��� َّي���ات) وه��و جمع
،وال�صواب ( َو َف َيات) ك�صلوات
خاطىء
ُ
ودعوات.
ْ���ر َي ٌ
���ات )
ي��ق��ول��ون خ���ط����أُ ( :م���غ َ
رات ) و( ُم��ذَ َّك� ٌ
���د ٌ
�رات ) وكلُّها
و(مخُ َ � َّ
جموع خاطئة.ال�صواب �أن نقول (
غريات ) لأنها جمع ا�سم الفاعل
ُم ِ
مغرية و(مخُ � ِّ�درات) لأنها جمع ا�سم
ِ
����درة) ،و( ُم��ذَ كِّ��رات)
الفاعل (مخُ � ّ
��رة).وم���ا نكتبه
لأن��ه��ا جمع ( ُم���ذَ ِّك� َ
بوقائع
من ُم��ذَ ِّك��رات هو من ُيذك ُِّرنا
َ
كتبناها .

أعالم/نقد أدبي
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وداع ًا �أبا ماهر

• د .علي دياب

عادت بي الذاكرة �إىل منت�صف �سبعينيات القرن املن�صرم� ،أول لقاء
يل بالرفيق يو�سف �أحمد ،رئي�س مكتب الطلبة الفرعي يف قيادة فرع
جامعة دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي ،وهو امل�شرف مبا�شر ًة
على عمل االحتاد الوطني لطلبة �سورية يف اجلامعة ،فكان قائد ًا بكل
ما تعنيه كلمة القيادة من معنى ،يثق برفاقه ،ويطلب �إليهم �أن يت�صرفوا
وك�أنهم يف موقعه ،وال �أذكر على مدى �أكرث من �سنتني يف العمل اليومي
معه ،وخا�صة يف الو�سط الطالبي اجلامعي وح�سا�سية هذا الو�سط �أن خرج
يوم ًا عن طوره� ،أو غ�ضب من ت�صرفات بع�ض الرفاق يف هذه القيادة القاعدية
�أو تلك ،فكانت معاجلاته دائم ًا تت�سم باالتزان والهدوء وعدم االنفعال،
ومبا يخدم م�صلحة الطالب واجلامعة ،مل يكن يعرف الرتدد ،فكان �صاحب
قرار حا�سم ،وبعدها انتقل للعمل يف القيادة القطرية نائب ًا لرئي�س مكتب
الطلبة القطري ،ومن ثم وزير ًا للنقل ،ووزير ًا للدولة ،فكان بابه مفتوح ًا،
واالت�صال به مي�سوراً ،و�أذك��ر �أنني كنت �أتوا�صل معه ع�شرات امل��رات من
باري�س ،بلد �إيفادي من �أجل الق�ضايا الطالبية العالقة �إن كانت يف اجلامعة
�أو وزارة التعليم العايل �أو اجلهات الأخرى ،فكنّا جند احلل ال�سريع من خالل
تدخّ له املبا�شر مع اجلهة املعنية ،ومن ثم كان �سفري ًا لقطرنا العربي ال�سوري
لدى جمهورية م�صر العربية ،ومندوب ًا دائم ًا يف جامعة الدول العربية ،وال
�أحد ين�سى �صوته اجلهوري يف �أثناء انعقاد جل�سات املجل�س الوزاري للجامعة
العربية ،ففي كثري من احلاالت كان ينوب عن وزير اخلارجية يف احل�ضور،
وال�سيما بعد م�ؤامرة ما �سمي بالربيع العربي ،وا�شتداد الهجمة امل�سعورة
من بع�ض الأنظمة العربية وعلى ر�أ�سها ال�سعودية وقطر ،فكان دبلوما�سي ًا
بامتياز عندما يقت�ضي املوقف املرونة يف التعامل ،ولكنه يف الوقت نف�سه
عندما يتطاول الآخرون ،فيت�صدى لهم بب�سالة و�شجاعة منقطعتي النظري،
وهذا ما كنا نراه ون�سمعه ،وخا�صة امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده �إثر قرار
اجلامعة بتجميد ع�ضوية قطرنا ،وبر�أي �أن التجميد كان للجامعة ،ولي�س
ل�سورية العربية ،الع�ضو امل�ؤ�س�س يف اجلامعة ،التي �شكلت وعلى الدوام القطب
الأ�سا�س فيها كونها القلب من الأمة العربية.
الرفيق يو�سف �أح��م��د ،رج��ل دول��ة بامتياز ،وقائد �سيا�سي ف��ذّ  ،ميتلك
جتربة ثرة ،وخربة َّ
قل ما تتوفر لغريه ،وذلك من خالل املهام التي ُكلّف
بها ،كان مقدام ًا ،ال يعرف طعم ًا للخوف �أو االنتهاز ،فكان جندي ًا جمهو ًال يف
الدفاع عن �سورية ،بل وعن الأمة العربية ،و َ
مل ال؟ وهو ابن مدر�سة القائد
امل�ؤ�س�س الرئي�س املنا�ضل حافظ الأ�سد ،وا�ستمر يف ظل القيادة الفذة لل�سيد
ج�سدت قيم ال�شجاعة والرجولة يف
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،هذه املدر�سة التي ّ
الدفاع عن احلق والثوابت الوطنية والقومية ،وال تعرف معنى للخنوع �أو
اال�ست�سالم ،مدر�سة املقاومة الوطنية ورف�ض التطبيع مع العدو ال�صهيوين،
وعدم التفريط بذرة تراب عربية ،فهذا هو الرفيق �أبو ماهر ،فوقته كله
للحزب والوطن ،كان متميز ًا يف لقاءاته ال�سيا�سية واحلزبية واجلماهريية،
فكان كالمه ي�صدر من القلب وبالتايل يكون موقعه قلب امل�ستمع ،فهو �صادق يف
حديثه ،وواقعي ،ويبتعد عن التنظري ،فلم يكن ليتجاوز �أي �س�ؤال يف لقاءاته
ومهما كان ب�سيط ًا �أو عادي ًا �إال ويجيب عنه فيخرج اجلميع مقتنعني ،مثنني
على هذه اللقاءات املفيدة ،وا�ستطاع مع رفاقه يف القيادة القطرية للحزب
ومنذ ثالثة ع�شر و�ألفني� ،أن يخطو خطوات وا�ضحة املعامل على �صعيد
التنظيم احلزبي.
لقد ا�ستعجلت علينا �أبا ماهر احلبيب ،ورحلت مبكراً ،وغادرتنا يف وقت
نحن ب�أحوج ما نكون �إليك و�إىل �أمثالك يف حزبنا العظيم ،وال�سيما يف هذه
الظروف التي يحقق جي�شنا البا�سل ،جي�شنا العقائدي ،اجلي�ش العربي
ال�سوري ،االنت�صار تلو الآخر ،وما تركته من �أثر يف نفو�س الكثري من الرفاق،
الذين �سيتابعون امل�سرية باحلب والإخال�ص والوفاء �إياه الذي كنت تكنه
لقائد حزبنا و�أمينه العام ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد ،رئي�س اجلمهورية
العربية ال�سورية .فالرحمة كلها لك �أيها الرفيق القيادي البارز ،الذي نفخر
به ونعتز ،وال�صرب لعائلتك الفا�ضلة الدكتورة �أم ماهر ولنجليك الغاليني
ماهر ور�شا ،ولرفاقك يف القيادة والقواعد ،ولكل من �أحبك وهم كثريون ،وال
ي�سعني �إِ َّ
ال �أن �أردد:
كب
بال�س ِ
ال�سكب َّ
ال�سيف نحوه �إذا احلزنُ منه وا�صل َّ
بدمع ميد البحر يف ِّ
ٍ
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الت�شكيل ال�سيرذاتي ال�شعري  1من 2
•د .حممد �صابر عبيد

ق�صيدة ((مردانيا)) لل�شاعر حممد مردان
تنحو ه��ذا النحو يف بنائها الت�شكيلي ،فهي
تنه�ض منذ عتبة عنوانها على �سريذاتية
الت�شكيل� ،إذ �إن �صيغة ((مردانيا)) م�أخوذة
من ا�سم ال�شاعر ((مردان)) يف ت�شكيل ي�سعى
�إىل بعث املكان والزمن واحلادثة ال�سريذاتية
�ضمن ر�ؤية تقارب ال�شكل العنواين للملحمة،
من �أجل فتح الن�ص ال�شعري احلامل لهذه الر�ؤية على
ف�ضاء تعبريي وت�شكيلي ينه�ض على جتربة ال�سرية
الذاتية امل�شعرنة ،يف ال�سبيل �إىل �إنتاج ما ا�صطلحنا
عليه بالق�صيدة ال�����س�يرذات��ي��ة .حتت�شد ق�صيدة
((مردانيا)) بكثافة �سريذاتية هائلة تكاد تعيق
ل�شدة ح�ضورها
�أحيان ًا �سيولة ال�سرد ال�شعري فيها ّ
وتراكمها يف اجل�سد ال�شعري يف الق�صيدة ،ويثري هذا
االحت�شاد �إ�شكالية جديدة يف معاينة ف�ضاء الق�صيدة
ال�سريذاتية من حيث طبيعتها وح�سا�سية تداخلها
الأجنا�سي� ،إذ �إنّ الق�صيدة ال�سريذاتية ال ميكنها
�أن تنه�ض بحمولة �سريذاتية تفوق كيانها ال�شعري
وتتف ّوق عليه ،ليكون حجم احل�ضور ال�سريذاتي
ا���س��ت��ن��اد ًا �إىل خ�صو�صية التجربة ال�شعرية يف
الق�صيدة .ويعمد ال�شاعر/الراوي ال�سريذاتي يف هذه
الق�صيدة �إىل �ضخّ ج�سدها ب�أبرز عنا�صر الت�شكيل
ال�سريذاتي املتاحة ،يف مقدمتها املكان الذي يحتلّ
قيمة �سريذاتية بالغة العمق والق ّوة يف كيان الراوي،
ثم املوروث ال�شعبي واحلكائي امل�ؤلِّف لذاكرة الراوي،
ين�شد �إىل مرحلة الطفولة ان�شداد ًا
والزمن وهو
ّ
يرتدد �إيقاعه يف كلّ مفا�صل اال�ستعادة واال�ستذكار
والر�ؤية واحللم ،ف�ض ً
ال على مراحل زمنية �أخرى
ت�شكّل جزء ًا مهم ًا من الف�ضاء ال�سريذاتي الداخل يف
�صلب مفا�صل الق�صيدة.
جتتهد ق�صيدة ((مرادنيا)) على هذا الأ�سا�س
يف حتقيق موازنة معينة بني املرجعيات ال�سريذاتية
واملناخ ال�شعري النوعي للق�صيدة ،فلغتها ال�شعرية
ال تغادر �أ�سلوب التعبري ال�شعري املعروف يف جتربة
ال�شاعر يف �أعماله ال�شعرية ،لكنها متتثل للمرجعيات
على النحو الذي ي�ستقبل عالماتها و�إ�شاراتها داخل
الكيان الت�شكيلي الأ�سلوبي للتعبري ال�شعري:
م�ضر ٌج باملرايا ،ين�سلُّ من ك�آبته ك�أمنا عزلته
ج�سدٌ
ّ
ُ
يتكيء
يخو�ض يف �أبهةٍ النهر،
الينابيع عن �شرنقتها،
ُ
ُ
حائط
على
ميد يديهِ
ٍ
تقو�س ظهر ِه يف (با�شطابيا)ُّ ،
َ
ت�سعل ُ
ُ
منذ قرونٍ يف (بابا
�
ر
نا
من
ٍ أزليةٍ
�إىل حزمةٍ
كركر) ويقل ُِّب كفيهِ متظاهر ًا باال�ستمتا ِع بامتداداتِ
زفريها
الف�ضاء الت�شكيلي ال�شعري هنا ُيظهِر لفظتني
�سريذاتيتني مكانيتني هما ((با�شطابيا)) ،وهي
موقع �أثري يقع يف اجلانب الأمين من مدينة املو�صل
وكانت مقر ًا للقوات امل�سلّحة العثمانية ،ومازال ماث ً
ال
حتى اليوم ،وهو مكان ميثل عالمة تاريخية حفّزت
ال�شاعر هنا على متثيل ر�ؤي��ة ذاتية ومو�ضوعية
متداخلة ،ترتبط �سريذاتي ًا باجل�سد املر�آوي امل�شغول
ب��امل��اء وال��ب��اح��ث ع��ن ح�ضو ٍر م��ا يف امل��ك��ان وال��زم��ن
واحلال .املكان الثاين املرافق للمكان الأول يف املقطع
الت�شكيلي ال�سابق هو ((بابا كركر)) املرتبط بالنار
الأزل��ي��ة التي تقع يف ك��رك��وك ،و ((ب��اب��ا كركر))
تعني ((الأب ال��ن��وراين)) ويرتبط عند الرتكمان
باخل�صب ،الذي يتمثل بطق�س �شعبي معروف يتحول
فيه هذا املكان �إىل ف�ضاء للتخ�صيب والإجناب للن�ساء
العواقر ،حيث تروى حكايات عن ن�ساء عواقر زرن
بابا كركر فاجننب ،ليكت�سب املكان بعد ًا �شبه �أ�سطوري
متثلته الق�صيدة هنا بالتالقي والتوازي العنا�صري
بني ح�ضور املاء ((الينابيع/النهر)) وح�ضور ((نار
�أزلية)) ،ي�شتغل عليها ال��راوي ال�سريذاتي باجل�سد
و�آل��ت��ه اللم�سية الظاهرة ((مي� ّ�د ي��دي��ه)) لتفعيل
الر�ؤية الأ�سطورية التي يتمخّ �ض عنها املكان� ،إذ
تتمر�أى املظاهر ال�سريذاتية ه��ذه متظهر ًا �شعري ًا
ت�شكيلي ًا .
بكم هائل من الإحاالت املكانية
حتت�شد الق�صيدة ّ

وال�شخ�صية واملوروث �شعبية التي تتدخّ ل على نحو
ما يف �سرية ال�شاعر ال�شعرية ،وهو يرويها بو�صفها
مفا�صل �سريذاتية متتلك �شبكة عالقات �إن�سانية معه
على �أكرث من م�ستوى:
نخب َ
أرمني (�آرت�ين) �إذ
َم ْن
ُ
ي�شرب َ
ذاك الفتى ال ِّ
أبناء
َت�س ّمى ركنٌ
مفرت�س من ِ
نهر (ال� ِ
ٌ
�زاب) با�سمهِ (� ُ
عمومته يف �أرمينا يبيدون �أحفا َد �أوغ��وز ال ُعزّ لِ يف
قاراباغ) فكالنا يا (كوزيدة) ٌ
ينتظر
م�ستقيم
خط
ٌ
ُ
عام علّنا
�أن
يب�صر العيوقَ والرثيا �إذ يلتقيان مر َة كل ٍ
َ
ن�سرت ُّد غبا َر الطل ِع لنخلةٍ َ
ن�سمع
طال �أيلو ُلها الأ�سو َد �أو
ُ
ق�صائدَ (حممد عزت) اخلطاط وهي حتاد ُِد �أ�صاب َع
َ
الزبدِ ونت� ُ
خطوط (حممد عزت) ال�شاعر وهي
أمل
ُ
املطر ومقاط َع (ال َه َجا).
مت�سك بقهقهةِ
ِ
تظهر هنا �شخ�صية الفتى (�آرتني) يف عالقته بنهر
الزاب ،وهي عالقة واقعية تتمثل يف �أن نهر الزاب
�أغرق �آرتني حني جاء �إىل هذه املنطقة مع جماعته
لين�صب الكهرباء فيها ،وك��ان ذل��ك يف زم��ن طفولة
ال�شاعر حممد م��ردان ،و�أطلق ال�شاعر وجمموعة
الأطفال ا�سم (�آرت�ين) على البقعة التي غرق فيها،
وقد ا�ستغل ال�شاعر هذه املداخلة ال�سريذاتية يف
أبناء عمومته يف �أرمينا يبيدون �أحفا َد
الإ�شارة �إىل (� ُ
�أوغوز ال ُعزّ لِ يف قاراباغ) ،وتعني (قاراباغ) باللغة
الرتكمانية (الب�ستان الأ���س��ود) حيث �شنّت قوات
�أرمينيا حروب ًا على هذه املنطقة ،لي�سيطر الأرمن
عليها بعد ت�شريد الآالف من �سكانها� ،إذ وظفّها لو�ضع
حقيقة تاريخية ته ّمه مو�ضع التنفيذ ال�شعري داخل
الت�شكيل ال�سريذاتي ال�شعري الذي ا�شتغل عليه يف
ه��ذه الق�صيدة .وثمة �إ���ش��ارة �أخ��رى �إىل �شخ�صية
ال�شاعر (حممد عزت) اخلطّ اط �أحدى ال�شخ�صيات
الفنية املتميزة التي حتيل ال�شاعر على طفولة
التلقي الفني والأدب��ي� ،إذ تعمل على �أ�سطرة اال�سم
والفعل لبعث �صيغة ت�شكيل �أخرى تندرج يف ال�سياق
يتوجه الراوي نحو جمال �سريذاتي �آخر
نف�سه .ثم
ّ
لينهل منه ما يعزز ت�شكيله ال�شعري ال�سريذاتي يف
هذه الق�صيدة ،متمث ً
ال بالإ�شارة �إىل فن قومي خا�ص
هو (القوريات) ميثل الثقافة الرتكمانية يف بحثها
عن هوية ثقافية (فنية وجمالية) مميزة:
النقاب
ني
ني الندى عن
وجهك وت�سدل َ
هكذا ترفع َ
ِ
َ
ني (القوريات) من
على العناقيدِ امل�شتعلةِ وتطلق َ
ً
�سخية ك�أ�شجا ِر الكر ِز
حنجر ِة (ر�شيد كوله ر�ضا)
أحمر.
ال ِ
يوجه لها
موجه �إىل الأنثى �إذ غالب ًا ما ّ
النداء ّ
خطاب ال�شاعر بو�صفها مق�صد ًا �شعري ًا وحيوي ًا ي�شتغل
عليه ال�شاعر ،وينتخب ال�شاعر الأنثى هنا بو�صفها
حار�سة للهوية الثقافية التي يتحدث عنها متمثلة بـ
(القوريات) ،التي هي نوع من الرباعيات التي تكون
جنا�سية غالب ًا ويتداولها الرتكمان ب�شغف وحب
وت�ضم مو�ضوعات وق�ص�ص
يف املنا�سبات ال�شعبية،
ّ
خمتلفة �شفاهية ال يعرف لها م�ؤلّف ،وال�سيما حني
ترتبط بحنجرة (ر�شيد كولة ر�ضا) وهو من �أبرز
املطربني الذين برعوا يف الغناء الرتكماين ،وكان
يغني القوريات ب�أ�سلوب خا�ص و�أداء مم ّيز لذا ا�شتهر
يف قراءة املقامات و�أ�صبح �صاحب مدر�سة فيه .
تنتقل الق�صيدة بعد ذلك �إىل الت�صريح باال�سم
الأول ((حم��م��د)) بو�صفه عنوان ًا را���ص��د ًا حلركة
الق�صيدة يف م�ضمارها ال�شعري ال�سريذاتي الطويل،
من �أجل حتقيق طبقة �أخرى �أكرث حيوية وت�صريح ًا
من طبقات امليثاق ال�سريذاتي:
حممد/
خر�ساء كانتْ �صرخاتي
ُ
ني �إن�شادي املو�ؤد
وبال قدم ِ
بك
متلب�س ًا ِ
ُ
ت�أخذين احلافالت �إىل ق��رنٍ ال �أث� َ�ر فيه
ل�سنةٍ كبي�سةٍ
ٌ
غا�ضبة
وعلى كتفي طرودٌ
	� ُ
أية زاويةٍ �ستطفو بي؟
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�أنا�شيد ال�شاعر المهجري حُ �سني غُ راب
تعود للحياة

*�أحتفتنا دار الإر���ش��اد بحم�ص بكتابني جديدين
�أ�صدرتهما لل�شاعر املهجري ُح�سني ُغراب وذلك عرب
�إقامتها حفل توقيع للكتابني بح�ضور مثقفني من �أدباء
و�صحفيني بحم�ص ،حيث قام الأ�ستاذ الدكتور (عبد
الرحيم قمحية) بتوقيع الن�سخ املهداة من الكتابني
للح�ضور نيابة ع��ن �أخ��ي��ه (ال��دك��ت��ور ح�سان �أحمد
قمحية املغرتب) ال��ذي قام ب�إعداد ودرا�سة حياة و�شعر
املحتفى به (ال�شاعر ُح�سني ُغراب) وذلك من خالل درا�سة
نقدية حتليلية يف كتاب يحمل عنوان(ال�شاعر املهجري
ُح�سني ُغراب حياته و�شعره)  ،والكتاب الثاين هو ديوان
ال�شاعر املهجري ُح�سني ُغراب( �أنا�شيد احلياة ) والذي قدّ م
له و�ضبطه واعتنى به (الدكتور ح�سان �أحمد قمحية).
*عالقة ال�شاعر املهجري بالباحث املغرتب:
توجهت بال�س�ؤال للأ�ستاذ (عبد اجل َّبار نبيه اجلنديل)
ً
قائلةُ :ترى
مدير و�صاحب دار الإر���ش��اد للن�شر بحم�ص،
ما ال��ذي دفع (الدكتور ح�سان �أحمد قمحية ) لالهتمام
(ح�سني ُغراب ) لدرجة �أن يقوم بتقدمي كتابني
بال�شاعر ُ
ل��ه ،و�ضع فيهما ه��ذا اجلهد الكبري ؟ ف�أجابني الأ�ستاذ
اجلنديل قائ ًال “ :املغرتب عن �سورية يفهم حقيقة ما كانت
تنتاب ال�شاعر املهجري ُح�سني ُغ��راب من م�شاعر احلنني
خا�صة ،والدكتور ح�سان
للوطن الأم �سورية
َ
وحلم�ص العد ّية ّ
.ونتعرف على
“
الريا�ض
يف
مغرتب
طبيب
�أحمد قمحية هو
ّ
حياة ال�شاعر ح�سني غراب من خالل �ص  17من ديوانه
(ولد ال�شاعر املهجري ح�سني غراب –رحمه اهلل -يف مدينة
حم�ص ال�سورية� ،سنة 1898م “ ،والده َر�شيد ُج ْر ُج�س
ُغراب ،ووالدته َ�ص ْو َلة ِبنْت �سليم َّ
الطرا ُبل�سي ،وكان والده
مي�سوراً ،ت��ويف ع��ام 1910م و�شاعرنا يف احلادية ع�شرة
من عمره” ...ارحتل �شاعرنا �إىل الربازيل �سنة 1920م
وا�شتغل يف التجارة حتّى وافاه ال ُ
أجل �سنة 1950م .وقد”
أعقب �أربعة �أوالد ،مل يع�ش
تز َّوج الفقيد �سنة 1933م  ،و� َ
منهم �سوى ابنتني ،وك��ان حتى وفاته-ع�ضو ًا يف الع�صبة
الأندل�سية ،وه��و �أح��د م�ؤ�س�سيها”  “ .ومنحته احلكومة
ال�سورية و�سام اال�ستحقاق ال�سوري من الدرجة الأوىل،
و�أطلقت بلد َّية حم�ص ا�سمه ال��ك��رمي على �أح��د �شوارع
املدينة” ).والكتاب غني بتفا�صيل كثرية جد ًا عن حياة
ال�شاعر وغربته و�صداقاته وثقافته.
* هل اكتملت �أنا�شيد حياة ال�شاعر املهجري ُح�سني
ُغراب؟ ؟؟
رمب��ا قبل �أن جنيب على ه��ذا الت�سا�ؤل علينا �أن نذكر

اجل��ه��د الكبري ال���ذي ق��ام ب��ه ال��ب��اح��ث( ال��دك��ت��ور ح�سان
�أحمد قمحية ) وهو طبيب �سوري من �أبناء مدينة حم�ص
ال�سورية ،فال بد لنا �أن ن�شري �أنه عمل ملدّ ة عام و�أكرث على
درا�سة ق�صائد ال�شاعر ُح�سني ُغ��راب و�أنفق جهد ًا كبري ًا
ووقت ًا طوي ًال يف البحث عن �شعره �إىل �أن عرث على ديوانه
املُ�س َّمى “�أنا�شيد احلياة” .وتبني له �أن الديوان غري موجود
اخلا�صة ومعظم املكتبات العا ّمة على �أقل تقدير
يف املكتبات
ّ
بال�صدفة يف �إحدى املكتبات ،وذلك بعد �أن
�إىل �أن عرث عليه ُّ
جمع ما تي�سر من ق�صائده من م�صادر �أخرى ال �سيما جملة
“الع�صبة” التي كانت ت�صدرها رابطة �أدبية يف املهجر
الأمريكي اجلنوبي ُت�س َّمى “الع�صبة الأندل�سية” .وعزم
على �أن يعيد ن�شر هذا الديوان ولكن بعد �أن يعتني مبحتواه
من جديد في�ضبط كلماته وي�شرح بع�ض ما ا�ستغلق من
مفرداته وتعابريه ،وي�ستخرج بحور الق�صائد ويعيد ترتيبه
�أبجدي ًا ح�سب القوايف  ،وي�ضع بع�ض الفهار�س املفيدة  ،وكل
ذلك مل يكن موجود ًا يف طبعة الديوان الأوىل ال�صادرة
عام  (1986الذي ن�شره �أول مرة الأديب املهجري الراحل
نبيه �سالمة رحمه اهلل) .ما �سبق ذكره من معلومات ( وهو
موجود يف مقدمة الديوان) يدلّ �أنَّ الباحث الدكتور ح�سان
�أحمد قمحية قد �أ�ضاف ق�صائد لل�شاعر مل تكن موجودة
يف طبعة الديوان الأوىل فهل اكتملت مع هذا العمل �أنا�شيد
احلياة لل�شاعر ُح�سني ُغراب �أم �سي�أتي يوم ويكت�شف باحث
�آخر ق�صائد �أخرى لل�شاعر في�ضيفها و ُيغني الديوان جمدَّ د ًا
و ُيعيد له احلياة من جديد  ،ليتعرف اجليل اجلديد على
�شاعر مهجري قدمي مولود يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ؟؟؟
*ديوان �أنا�شيد احلياة:
ي�ضم يف البداية فهر�س (مقدمة -مدخل -الأدب املهجري
– ح�سني ُغراب –ن�ش�أته و�سريته واغرتابه -ثم تبويب
للق�صائد ح�سب القوايف) ،ومن يقر�أ ديوان ال�شاعر ُح�سني
ُغ���راب يالحظ �أ�سلوبه الطريف ج��د ًا يف الهجاء  ،ومن
طرائف ق�صائده ما كتبه مداعب ًا ال�شاعر �إليا�س َفرحات
حني بلغ ال�شاعر ُح�سني ُغراب �أنَّ ال�شاعر �إليا�س َفرحات
بنى بيت ًا  ،فقال � :ص 34من الديوان :
َ
]قا ُلوا َب َنى ًب ْيت ًا فقلــــــــــــــــــــ
أ�صاب �شا ِك َ
واب
ـــــــــــتُ � َ
ال�ص ْ
لة َّ
ما ً
راقهُ َع ْي ُ�ش الن ُُّ�سو
َ
ُ
باب
ِـر و�شاقهُ َع ْي�ش الذُّ ْ
َق ْد كانَ َي ْبني ِللخُّ لو
ِد َف�صا َر َي ْبني َ
راب
للخ ْ

َح ِ�س ُبو ُه ِم ْن �أَهلِ ال َي�سا
ِ�ساب
ِـر وكانَ َ ،ل ْو َّ
�صح احل ْ
ال�سحا
َق ْد كانَ َي ْ�س ُكنُ يف َّ
اب[
ب َف�صا َر َي ْ�س ُكنُ يف الترُّ ْ
*وال ميكن للمهجري العا�شق لوطنه � اَّإل �أن يتغنَّى بحم�ص
العد َّية قلب �سورية احلبيبة  ،مدينته اجلميلة وموطنه
املحتفية مبولده واملحتفي بها ب�شعره ومما قاله يف ع�شقها
� ،ص :129
ُ
َ
] يا
ِيما�س يا ق َّر َة العيونْ
دوحة امل ْ
َ
ِّ
يب والفتونْ
أنفا�س بالط ِ
يا بهجة ال ْ
َ
َ
هر ِك اجلميلْ
جل
ا
ر
ث
و
ك
ك
ْ ِ ِ ِ نانْ
و َن ُ
هَ دي ُلهُ َت ْرتيلْ ك� َ
أعذ ِب الأحلانْ
و�ض والأزها ْر َت ْ�س َحر َّ
النا�س
كل
بال َّر ِ
ْ
و ُتن ُ
أنفا�س
ْع�ش الأطيا ْر ب َلح ِنها ال ْ
يا ِح ْم ُ�صنا الثاين يا َم ْو ِطنَ الأحباب
اب[
يف َج ِّو ِك الهاين ال�ســـــــــــ ُ�س ْل َوانُ لل ُغ َّي ْ
* ال�شاعر ُح�سني ُغراب والنفحة الإن�سانية الكبرية يف
النبي حم َّمد عليه
�شعره وهذا نراه جل َّي ًا يف ق�صيدة َم� ْ�دح
ّ
ال�صالة وال�سالم � ،ص :68
َّ
] ُ�ش ُ
علة احلقِّ لمَ ْ َت َزلْ يا محُ َّم ْد
َّ
َ
ُ
�ضر َمتْ نا ُرها تتوق ْد
منذ �أُ ِ
َغ َم َر ال َ
أر�ض نو ُرها ف�إذا ُر ْمتـــ
أر�ض وا�ش َه ْد
ــتَ دلي ًال َف ُع ْد �إىل ال ِ
الل َ
جئتَ
وغ ٍّي
والنا�س يف َ�ض ٍ
ُ
و�س ْي ُف ال ُهدى يف ًي َ
ديك ُمهن َّْد
ُ
و َد َوتْ
�صيحة َف ُ�س َّل َف َخ ُّروا،
َ
َ
قِّ
َخ�شية احل  ،راكع َ
و�س َّج ْد [
ني ُ
* و�أخ�ير ًا  :ه��ذان الكتابان املحتفى بهما ي�ستحقان �أن
ي�سلَّط ال�ضوء عليهما من خالل الدرا�سات واملقاالت املخت�صة
وذل��ك لقيمتهما الأدبية بالتعريف ب ��أدب املهجر وكذلك
بتلك احلقبة التاريخية التي عا�ش فيها ال�شاعر ومن خالله
نتعرف على احلياة االجتماعية والثقافية يف تلك احلقبة
املوثقة من خ�لال درا���س��ة دقيقة من الباحث وم��ن خالل
ق�صائد ال�شاعر و�سريته الذاتية.
* الكتابان( :دي��وان �أنا�شيد احلياة  +ال�شاعر ُح�سني
ُغراب حياته و�شعره درا�سة نقدية حتليلية)
* الباحث :د .ح�سان �أحمد قمحية
*النا�شر :دار الإر�شاد للن�شر بحم�ص�-سورية
*تاريخ الإ�صدار2019 :

زوايا
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لغتنا العربية الجميلة

• د .ا�سماعيل مكارم

رمبا من �صحيح القول �إن ّ
كل �شخ�ص منا يف داخله ويف �أعماق نف�سه يحب لغته الأم ويتمنى
تطوير هذه اللغة لت�صبح طيعة جميلة العبارة ,ح�سنة اللفظ ,دقيقة املحتوى ,قوية الإيقاع,
�سل�سة ,مرنة ,ال يعيبها الت�صنع �أو االبتذال.
�إال �أنه ب�سبب الغربة والبعد عن الوطن الأم ولأ�سباب �أخرى...
كثريون منا يقعون يف حكاية ذلك الطري الذي �أراد �أن يتعلم م�شي احلجل فلم ي�ستطع...
وعندما �أراد العودة �إىل م�شيته وجد �صعوبة يف الأمر.
خطر يل �أن �أقوم بتجربة �صغرية هنا يف الو�سط العربي يف بالد االغرتاب فتوجهت ب�س�ؤال
واحد ب�سيط �إىل ع�شرة �أ�شخا�ص – خم�سة منهم من الطالب وخم�سة من املغرتبني – املقيمني.
وكان �س�ؤايل:
 قل يل من ف�ضلك – ما هو الت�شكيل ال�صحيح للكلمة الأوىل يف عبارة(كل عام و�أنتم بخري)؟
بالطبع مل �أح�صل على �إجابة �صحيحة من �أحد!!
ف�أعدت التجربة ولكن يف هذه املرة طلبت ممن �س�ألتهم قول العبارة ذاتها �أو ما يقابلها بلغة بلد
االغرتاب .فكانت �إجابات
امل�شاركني كلها �صحيحة.
ترى هل الغلط فينا �أم يف لغتنا؟
بالطبع لي�س الغلط يف لغتنا بل هو يف مناهجنا وطرق تعليم
اللغة العربية مبدار�سنا وم�ؤ�س�ساتنا التعليمية الأخرى ,وق�سم من امل�س�ؤولية �أي�ض ًا يقع على عاتق
�إعالمنا وف�ضائياتنا.
ففي مدار�سنا ميكن للمراقب �أن يلحظ احرتام �أ�صول اللغة يف النطق وحاالت الإعراب وغريها-
فقط يف در�س اللغة العربية
(مع العلم �أنه حتى هنا يقع البع�ض يف هفوات عدم النطق ال�سليم) ,بينما يف باقي الدرو�س فال
حاجة للتكلم باللغة العربية الف�صحى وال حاجة للنطق ال�سليم.
ال �شك �أن الب�صر ي�شارك يف عملية �إتقان اللغة كما ت�شارك فيها وب�شكل هام و�أ�سا�سي حا�سة
ال�سمع .ف�إىل جانب كوننا يف �أدبياتنا املطبوعة ال نهتم بالت�شكيل بل ن�ضعه على الرف ,حتى �أن بع�ض
و�سائل الن�شر تن�شر ق�صائد .دون اللجوء �إىل الت�شكيل �إال ما ندر .فهناك تق�صري لدى و�سائل الإعالم,
ولدى الزمالء يف الهيئات التدري�سية يف وزارة الرتبية ,وهذه الأمور دون �أدنى �شك ت�ؤدي �إىل ن�سيان
قواعد اللغة وحاالت الإعراب.
�أنا ال �أق�صد هنا يف الإع��راب – ما يطلبه املعلم من طالبه من �إع��راب للمفردات واجلمل – بل
�أق�صد حاالت ال�ضم ,والن�صب ,والك�سر -هذه احلاالت الب�سيطة .ف�إذا ا�ستمعنا �إىل جنوم الإعالم يف
ف�ضائياتنا العربية جند احلديث الغالب يف هذه املحطات -هو احلديث ال�شفوي باللغة املحكية يف
هذا البلد �أو ذاك  ,مع اال�ستعمال املتكرر للكلمات الأجنبية� .إنني وب�سبب عملي �أ�شتغل مع مدر�سي
اللغات الأجنبية :فرن�سي� ,إجنليزي و�أملاين .يف �أحاديثنا الودية يف بهو اجلامعة� ,أو �أثناء �أوقات
اال�سرتاحة ال ت�صل �إىل م�سامعي مفردات تلك اللغات كما �أ�سمعها من ف�ضائياتنا العربية ,فقد وجدوا
لكلمة (�أ�سلوب) مفردة بديلة ,ولكلمة (خري ًا) عبارة بديلة ,ولعبارة (�إىل اللقاء) عبارة بديلة,
ووجدوا لكلمة (عملية �أو �صريورة) كلمة بديلة...الخ.
و�صل الأمر �إىل تغيري بع�ض امل�صطلحات اجلغرافية وعدم النطق ال�سليم حتى لدى املرا�سلني
ك��أن يقول �أحدهم( :افتتح يف العا�صمة الفالنية معر�ض الكتاب ب��د ًال من معر�ض) �أو �أن يقول
�آخر( :افتتح اليوم امل�ؤمتر كذا ...يف العا�صمة ال�صينية بيجني)!! �أود الإ�شارة هنا �إىل �أن امل�صطلح
اجلغرايف �أو �أي م�صطلح �آخر لي�س م�س�ألة لعب عيال حتى كل حمطة �أو ف�ضائية �أو دار ن�شر تغيرّ فيه
كما ت�شاء وعندما ت�شاء .نحن نعرف �أن عا�صمة ال�صني ال�شعبية منذ ن�شوء هذه الدولة هي (بكني)
وطلع علينا �صحفيون جدد من (اجلزيرة) وغريها ليطرحوا ا�سما جديدا لهذه العا�صمة....
(بيجني).
مما ي�ؤ�سف له �أنه يف الو�سط الأكادميي العربي ال يوجد اهتمام مبا ميكن ت�سميته ال�ضابطة
اللغوية �أي ما ي�سمونه باللغة الرو�سية (نورما) .غالبا ما ن�سمع من بع�ض �صناع القرار يف م�شيخات
اخلليج التايل ,ك�أن يقول احدهم( :هذا ابني القايل وهذه ابنتي القالية) ,ويردد �آخر( :غاد مغود
ال�سيارة مبهارة) ,وهذا يقول( :فرن�سا) بن�صب الفاء و�آخر يقول( :فرن�سا) بك�سر الفاء ,وواحد
يقول( :وا�شنطن) ب�ضم ال�شني و�ضم الطاء و�آخرون يقولون( :وا�شنطن) بك�سر ال�شني وك�سر الطاء.
طيلة فرتة الطفولة يف مدار�سنا ال�سورية كنا ن�سمي ما ي�صفه الطبيب كمن�شط للج�سم (فيتامني �أو
فيتامينات) للجمع ,الآن �أ�صبحوا ي�سمونه (فايتامني) وهذا ترديد �أعمى للنطق الغربي .منذ فرتة
زمنية حني كنت �أقلب املدونة الثقافية ملحطة امليادين وقع نظري على مقال لفيل�سوف فرن�سي -
�أندري كونت �سيونفيل( :الفل�سفة ولغز الفن).ترجمة عبد الرحيم نور الدين  -زميلنا من املغرب.
من بني الهفوات العديدة لدى املرتجم �س�أتوقف عند م�صطلح ا�ستعمله الزميل املغربي ناقال اياه
حرفيا( :النقد اال�ستيطيقي) �أي من كلمة (ا�ستيتيك) الالتينية التي تعني علم ااجلمال .ملاذا مل
يقل :النقد اجلمايل؟ و�إذا ما ا�ستمع املراقب ب�إمعان �إىل بع�ض املذيعات �أو املذيعني يف ف�ضائياتنا
وخا�صة من تعلم منهم يف فرن�سا �أو من �أتقن هذه اللغة يف وطنه� ,إذا ما ا�ستمعنا �إليهم �أثناء ن�شرة
الأخبار فن�سمع التايل:
و�صل اليوم �إىل دم�شق بزيارة ر�سمية الرئي�س الفرن�سي (ميترِ ا) بدال من (ميترِ ان) �أي بحذف
النون وتلك ظاهرة لي�س لها �أي عالقة بالعربية .البد هنا من تذكري ه�ؤالء � -أن املتلقي لي�س فرن�سيا.
ما �أريد الت�أكيد عليه هنا �أن كثريين من الإعالميني ينقلون لنا ن�سخة ع ّما كانوا ي�سمعونه يف �أمريكا
�أو يف العوا�صم الغربية الأخرى .لو �أن ك ًال منا �أراد ت�سمية عا�صمة البلد الذي در�س فيه كما هو يف
لغة ذاك البلد �أو �أراد ت�سمية الأ�سماء وامل�صطلحات كما تنطق يف لغات الغرب املختلفة لواجهتنا
فو�ضى كبرية ..نحن كلنا من خليجيني وم�صريني و�سوريني ومغاربة و�سودانيني كلنا نقول �إننا �أبناء
�أمة واحدة ,ولكن هل ر�أيتم �أمة من الأمم ال ت�ستعمل �أرقام ًا قد و�ضعتها يف الأزمنة الغابرة ,بل
ت�ستعمل �أرقاما هندية ,مع العلم �أن العامل الغربي كله وق�سم من ال�شرق ي�ستعمل �أرقامنا العربية!!
�أ ّما ما يخ�ص الأ�شهر و�أ�سماء هذه الأ�شهر فال�شكر كل ال�شكر واحلمد له عز وجل وحلكمته ال�شريفة
يف القر�آن الكرمي .,لهذه البالغة اخلالدة التي �أبقت وحافظت على �أ�سماء الأ�شهر القمرية فلوال هذا
التدخل الرباين اهلل يعلم �أين كانت �أ�سماء هذه الأ�شهر القمرية� .أما �أ�سماء الأ�شهر ال�شم�سية فن�صف
هذه الأمة ي�ستعمل تلك الأ�سماء بالطريقة املوروثة عن روما والق�سم الآخر حافظ على الأ�سماء
ال�شرقية العربية والآرامية� .أما �أولئك الذين ي�ستعملون الأ�سماء رومانية الأ�صل ,فق�سم يقولها على
الطريقة االجنليزية و�آخرون على الطريقة الفرن�سية .ترى ما هو احليف الذي ميكن �أن يلحق بنا
لو �أننا ا�ستعملنا الأ�سماء ال�شرقية للأ�شهر :كانون الثاين ,فكانون الثاين ي�شري �إىل ال�شهر الثاين من
ف�صل ال�شتاء ,كون الأمر مرتبطا بكلمة (كانون) �أ ّما ما ي�سبقه فهو ال�شهر الأول من ال�شتاء .ال �أريد
هنا �إطالة ال�شرح.
�إن ما يدعو �إىل الأ�سف �أن كثريين من مثقفينا وكبار موظفينا ي�شعرون بالفخر والعزة لدى
ا�ستعمالهم املفردات الأجنبية يف مقابال تهم ال�صحفية والتلفزيونية لدرجة �أين �أحيانا ال �أفهم ماذا
يريد قوله هذا املثقف �أو ذاك� ,أو هذا امل�س�ؤول �أو ذاك ,فماذا نقول عن �إح�سا�س املواطن العادي� .إنه
فقر الفل�سفة � -أيها الإخوة .وددت لو نعود �إىل للغتنا العربية اجلميلة و�إىل تراثنا ال�شرقي الكبري
بدال من اللهاث وراء ثقافة الأمم الأخرى.

�ألفرد نوبل
ك��ث�يرة ه��ي ح���االت امل��راج��ع��ة ال��ت��ي جل����أ �إل��ي��ه��ا
الأدب��اء ،والفنانون ،وال�شعراء ،والعلماء ،بق�صد
�إع����ادة ت��ق��ومي م��ا �صنعته �أي��دي��ه��م ،وم���ا تفتقت
عنه عقولهم ،وم��ا حربته حتوميات خيالهم ،وما
جالت به خواطرهم �إىل حدّ �أن بع�ضهم طوى ما
�ألّف ف��واراه بعيد ًا عن الأنظار ف�صار ن�سي ًا من�سي ًا،
وبع�ضهم �أو�صى بعدم ن�شر ما �أ ّل��ف ،وبع�ضهم حرق
ما �ألف ،وبع�ضهم �أنكر ما �ألّف ،وبع�ضهم ع�ض �أ�صابع
الندم على ما �صنع.
ومن ه�ؤالء ابن ر�شد ،وابن املقفع ،والتوحيدي،
وك���اف���ك���ا ،وه��م��ن��غ��واي ،و���س��ت��ي��ف��ان ت�����س��ي��ف��ات��ي��ج،
وتول�ستوي ،وبو�شكني ،وط��اغ��ور ،وج�لال الدين
الرومي ،وج��ورج �صاند ،وبودلري ،وج��ان جينيه..
و�ألفرد نوبل.
أح�سوا �أن ما قدموه
وكل ه�ؤالء ،ولأ�سباب متعددة � ّ
للب�شرية طوال حياتهم ،رمبا ال يليق بقيمها ،وال
ب�سموها الإن�ساين� ،أو �أن ما قدموه رمبا �سيفهم على
نحو ي�سيء �إليها� ،أو ي�ستخدم يف جماالت مل تهدف
�إليها ،وم��ن ه���ؤالء ال��ع��امل ال�سويدي �أل��ف��رد نوبل
الذي اخرتع البارود ،و�أ�صابع الديناميت ،وبع�ض
الأ���ش��ك��ال الأخ����رى م��ن امل��ت��ف��ج��رات ب��ه��دف �إع��ان��ة
الإن�سان على م�صاعب احلياة يف العمل والتفكري،
والبناء والعطاء ،لكن تلك املخرتعات ا�ستخدمت
للأ�سف ال�شديد يف �أغرا�ض �أخرى ،بعيدة كل البعد
عن الأغرا�ض اخلريية التي فيها تقدم الب�شرية
وت��ط��وره��ا ،وذل���ك عندما ا�ستخدمت يف احل��روب
لقتل ال��ن��ا���س ،وت��دم�ير ال��ب��ل��دان وامل���دن ،واق�تراف
�أب�شع �أ�شكال الوح�شية والعدوانية ،ف�أعلن ندمه،
و�أراد �أن يكفّر عنه حني �أو�صى بكل �أمواله التي
حازها نتيجة الخرتاعاته وب�سبب مواهبه ،و�سعة
خربته ،وقد كانت هذه الأموال كثرية ،يف وقتها� ،أي
يف �أواخر القرن التا�سع ،لقد �أو�صى ب�أن تو�ضع كل
�أمواله يف حيز اجلوائز لتوزع على �أ�صحاب املواهب
والعقول النابغة يف ميادين الإبداع والتجلي.
ولد �ألفرد نوبل �سنة  1833يف مدينة �ستوكهومل
عا�صمة مملكة ال�سويد ل��وال��د ات�صف بنبوغه
العقلي ،فكان خمرتع ًا على الرغم من �أن مل ينل
احلظ الكايف من التعليم ،ناهيك عن �أنه مل يدخل
�أي جامعة ،فقد انقطع عن التعليم مبكراً ،والتحق
للعمل على ظهر �إحدى ال�سفن وهو يف الرابعة ع�شرة
من عمره ،وحني مل يجد فر�صته يف هذا العمل فوق
ظهر ال�سفينة وداخ��ل �أج��واء البحر ،ع��اد ليعمل
يف مهنة البناء ع��ن ط��ري��ق التجربة ،وال�صواب
واخلط�أ ،لكن عمله يف العمارة مل ي�ستمر فيه �أي�ض ًا،
وراح يتنقل ما بني الأع��م��ال واملهن ط��وال �سنوات
حتى بلغ الع�شرين من عمره ،وقد حدث ل�ل�أب �أن
احرتق بيته ففقد َّ
جل ما ميتلك ،لذلك غدر �أ�سرته
و�سافر �إىل فنلندة ليعمل هناك ،غري �أنه مل يوفق،
فغادر فنلندة �إىل العا�صمة الرو�سية بطر�سبورغ،
وهناك افتتح ور�شة ميكانيكية �صنع فيها الألغام
البحرية ل�صالح اجلي�ش ال��رو���س��ي ،وق��د حت�سنت
�أحواله املادية كثرياً ،وقد ذاع �صيت الوالد بعدما
وفرت الألغام البحرية احلماية ملدينة بطر�سبورغ،
وغريها من املدن ال�ساحلية الرو�سية يف �أثناء حرب
القرم مع الإنكليز والفرن�سيني يف الفرتة الواقعة ما
بني  1835و� ،1856إذ مل ت�ستطع ال�سفن احلربية
الفرن�سية والإنكليزية من جت��اوز حقول الألغام
البحرية الرو�سية ،وبذلك مل ت�ستطع االق�تراب
من املوانئ الرو�سية ،وهذا ما جعل عمانوئيل الأب
يح�صل على و�سام القي�صر الذهبي.
على �إث��ر جن��اح الأب عمانوئيل حلقت �أ�سرته
به مغادرة العا�صمة ال�سويدية (�ستوكهومل) �إىل
العا�صمة الرو�سية بطر�سبورغ ،وق��د ك��ان عمر
�ألفرد نوبل �آنذاك ت�سع �سنوات ،وقد وا�صل درا�سته
مع �أقرانه الرو�س وتفوق عليهم المتيازه بالذكاء

د.ح�ســن حميد

اخل���ارق ،وق��ب��ول��ه على التعليم بطريقة �أذه��ل��ت
�أ�ساتذته ،فقد ب��دا لهم �أن عمره العقلي يتقدم
عمره الزمني ،و�أن ما يت�صف به من نبوغ وميل �إىل
االخ�تراع و�إي��ج��اد احللول يفوق كل ما تعلمه من
معارف يف �صفوف املدر�سة.
ومن عجب �أن ميول �ألفرد نوبل مل تكن متوجهة
متام التوجه نحو العلوم ،و�إمنا كانت متوجهة نحو
الآداب وال�سيما نحو ال�شعر ،لذلك ما كان لأبيه �أن
ير�ضى عن هذا التوجه لأنه �أراده من �أهل النبوغ
يف العلوم ال يف الآداب وكتابة ال�شعر ،لذلك �أر�سله
ليعب من علوم الدول املتقدمة يف
يف رحالت علمية
َّ
الفيزياء والكيمياء والريا�ضيات ،فكان �أن �سافر
�ألفرد نوبل �إىل فرن�سا ،و�أملانيا ،والواليات املتحدة
الأمريكية ،ثم �إىل ال�سويد موطنه الأ�صلي ،وقد
ا�ستفاد �ألفرد الكثري من هذه الرحالت ،واالنخراط
يف ور�ش العلوم التطبيقية ،وخا�صة علم الكيمياء،
فقد ر�أى ميوله العلمية متجهة نحو الكيمياء من
دون غريها من العلوم الريا�ضية الأخرى.
ً
واحلق �أن ال�شاب �ألفرد نوبل كان وريثا ل�صفات
والده عمانوئيل املخرتع ،واخلبري العاملي بالألغام
واملتفجرات ،ووريث ًا ل�صفات جده (�أولف رودبك)
ال��ط��ب��ي��ب ال����ذي اك��ت�����ش��ف �آل���ي���ات ع��م��ل الأوع��ي��ة
اللمفاوية ،وق��د كانت وال��دت��ه تفاخر مبنجزات
وال��ده��ا (رودب���ك) مثلما ك��ان �أل��ف��رد نوبل يفاخر
مبنجزات وال���ده (عمانوئيل) ،لذلك ف ��إن ميول
�ألفرد نوبل ومواهبه ،وحما�سته للظفر ب�أكرب كمية
من املعارف العلمية كانت ب�سبب نبوغ الأب واجلد،
فقد ورث عنهما النبوغ والذكاء وحب االخ�تراع،
وامل���ق���درة ع��ل��ى ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ات ال��ت��ي �أت��ق��ن منها:
ال�سويدية ،والرو�سية ،والفرن�سية ،والإنكليزية،
وا لأملانية.
وق��د اخت�ص ،وه��و يف امل��در���س��ة الثانوية ،بعلم
الكيمياء ،وق��د �أظهرت مواهبه عن جتليات عدة
يف التفاعالت الكيمياء ،عدّ ها �أ�ساتذته اخرتاعات
ج��دي��دة ،وق���د ا���س��ت��دع��ي وال����ده ع��م��ان��وئ��ي��ل �إىل
املدر�سة لإعالمه مبواهب ابنه ،وبراعته يف علم
الكيمياء ،ون�صحوه ب ��إف��اده �إىل امل��دار���س العليا
ليتعلم �أك�ث�ر ،لأن ك��ل م��ا ه��و متوافر يف املدر�سة
الثانوية من معارف ح��ول الكيمياء يعرفها ابنه
�ألفرد ،وبقا�ؤه يف املدر�سة لي�س �سوى م�ضيعة لوقته،
لذلك �سافر �ألفرد نوبل �إىل فرن�سا ،والتحق بور�شة
عمل كيميائية مدتها �سنة ،كانت حافلة بتطبيقات
علمية �شديدة الأهمية حتت �إ�شراف الربوف�سور
(بيلور) ،وقد اهتم �ألفرد نوبل داخل هذه الور�شة
بالتجارب الكيميائية اخلا�صة باملتفجرات ،وقد
تو�صل بالتعاون مع زميل �إيطايل له ا�سمه (�أ�سانوي
���س��وب��ري��رو) �إىل حت�����ض�ير ���س��ائ��ل ك��ي��م��اوي ا�سمه
(النيرتو غلي�سرين) �شديد االنفجار ،وقد كان هذا
االكت�شاف من �أبرز �أعمال تلك الور�شة الكيميائية،
ث��م �سافر �أل��ف��رد ن��وب��ل وبتوجيه م��ن وال���ده� ،إىل
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ،ليلتحق بالعامل
الكيميائي املعروف (جون �أريك�سوف) فعمل حتت
�إ�شرافه ف�ص ًال درا�سي ًا كام ًال ،وقد �أثنى الربوف�سور
�أريك�سون على موهبته ،وق��درت��ه العبقرية على
معرفة التفاعالت الكيماوية وتطويرها يف �آن،
وق��د كانت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وفرن�سا
�آنذاك� ،أي يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر
( ،)1852وقد زار �ألفرد نوبل يف �أثناء درا�سته
فيهما الكثري م��ن ال��ور���ش ،وامل�����ص��ان��ع ،وخم��ت�برات
اجل��ام��ع��ات ،والتقى بالعلماء امل��ع��روف�ين يف جمال
علوم الكيمياء ،وا�ستفاد من خمالطته ،وجتاربه،
واط�لاع��ه الكثري الكثري ،وح�ين �أح�س �أن��ه امتلك
معارف علم الكيمياء يف جمال املتفجرات عاد �إىل
مدينة بطر�سبورغ كيما ي�شرع يف توظيف ما تعلمه
يف تطبيقات عملية.

Hasanhamid55@yahoo.com
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عماد نداف ي�ستنه�ض
الذاكرة الدم�شقية

• ريا�ض طربة

بعد �أن حكت له �أمه حكاية
ومل ت�شرت له علبة �ألوان و�صار
كاتبا ع��اد عماد �إىل احلكاية
لي�ضم ب��اق��ة منها  ،ت��ب��د�أ من
حكاية اذكريني دائما و�صلتها
بال�شهيد يو�سف العظمة � ،أو
�صحة ن�سبها �إىل �أب���ي ال��ورد
املغ�ضوب فيما بعد � ،إىل زوارق من
ورق م����رورا ب ��أب��ي ال����ورق وحكاية
قبقاب �أبيه ال��ذي احتفظت فرن�سا
به � ،إىل املوت وهو هنا حكايات كل
واحدة منها ق�صة وجع وحرقة و�أمل
� ،إن مل �أقل �إنها رواية الهم االن�ساين منذ تفجر وعيه وراح يبحث عن ع�شبة
اخللود ...
هي ن�صو�ص عابرة للتجني�س وحكايات خمفية يف �شقوق جدران دم�شق
و�صادرة �ضمن من�شورات احتاد الكتاب العرب .
�أعرف �أن عماد نداف كاتب ق�صة ق�صرية وله جمموعات مميزة لكنني
اليوم �أمام حكواتي بارع ال يدعك تفلت من �سطوة ن�صو�صه  ،وكل ن�ص يبعث
يف الرغبة لأن تتعجل ما بعده � ،أي �أنك تدخل يف �شيء من �إدمان احلكاية ،
ثم تراه يطالعك بق�صة ق�صرية مكتملة البناء الفني وال�سرد بكل جمالياته
 ..فتعجب وال تنكر عليه ذلك لأن الثوب الذي ترتديه الفكرة هو �آخر هموم
الكاتب ..
ثم البد من احلذر واحلذر ال�شديد فعماد لي�س حمايدا  ،بل هو منحاز بكل
معنى الكلمة  ،هو حمرتف يف حتويل احلكاية �إىل فن  ،ال يلوي عنق احلكاية
وال يوجهها توجيها مف�ضوحا  ،بل يعمد �إىل جملة ورمبا كلمة ورمبا �أكرث من
جملة وفق متطلبات الفن لتغدو احلكاية ن�صا ذا معنى يحمل الكثري من روح
عماد  ،ويحفل بالكثري من جتربته وهي جتربة ذات نكهة الذعة ورمبا حملت
من العلقم ما يجعلها ال تن�سى لوال �أن عماد بروحه العظيمة �أحال احلدث
( ع�شر �سنوات فقط ال غري) �إىل م�ستودع يف طيات الذاكرة يود لو عادت
ال�سنوات �أو ا�سرتدها من جوف احلوت ليبني عليها الكثري الكثري من الفن
والإبداع ..
لكل منا ذكرياته يف دم�شق وعنها  ،عن حاراتها القدمية واجلديدة  ،عن
الع�شوائيات فيها وكيف قامت ومن هم �سكانها ورمبا ع�شاقها  ،ولكن قليل منا
يغامر وين�شر ،مع �أن هذا النوع من الكتابة ي�ستهوي القارئ ورمبا يخرجه
عنوة عن عزوفه ..
يف جمموعة الزميل وال�صديق عماد نداف ن�صو�ص ترتقي �إىل �أن تكون
�أدب��ا رفيعا ي�ستحق �أن يبقى يف الذاكرة  ،وال�سيما هذه الن�صو�ص املفعمة
بروح �إميانية عالية املن�سوب �أو تلك التي ت�ستنطق اليا�سمني واجلوري وترتب
ح�ضورهما �إىل جانب املنثور وغريها من نبات الزينة يف املدينة العا�شقة
واملع�شوقة  ،ومثل ذلك يف الن�صو�ص التي تت�صل باملوت و�أ�سئلة الوجود التي
�شغلت بال الكاتب فتتبع بع�ض احللقات املوجعة منها  ،موت �أبيه املبكر  ،وموت
اجلار  ،زيارة املقابر� ،إ�ضافة �إىل ما �أحتفنا به عن ملك املوت وزياراته وهي
�أحداث دونها الكاتب بكثري من ال�صدقية .
يف ن�صو�ص ما يحمل اجلانب املعريف من غاية الأدب �إذ ي�سرب الكاتب لقارئه
معارف عن املكان �أو عن م�شاهري.
الدخول من �أبواب دم�شق ال�سبعة ن�ص يحملك على جناح حروفه �إىل باب
توما وتلك امل�ساءات هناك حيث دم�شق كلها تتم�شى  ،تعاين اجلمال مفردات
وجمال .
عند باب كي�سان �أو اجلابية تقف يف ح�ضرة التاريخ والفتح وبهاء دم�شق.
قلت �إن الن�ص عند عماد لي�س جمانيا هو ر�سالة وقد حملت ن�صو�صه عن
احلرب التي �شهد يومياتها عامال جمدا يف الإذاع��ة والتلفزيون الكثري من
امل�ضامني الراف�ضة للحرب  ،والداعية �إىل خال�ص �سورية  ،وهذه �ستبقى يف
الوجدان .
لقد كان �شاهدا دقيق املالحظة حتى على ماوراء قذيفة الهاون وكان لديه
�س�ؤاله املم�ض ملاذا ي�ستهدف الق�صف مكانه بع�شرة قذائف ؟ وملاذا احلرب
بالأ�سا�س.
اجلواب يف حكاية جده وما دونه من كلمات خم�س قبل مئة عام � ،أي بعد
حرب االربعت�ش كما ي�سميها يلعن ابو احلرب موت وذل وجوع.
باخت�صار تبهرك هذه احلكايات حتى وهي تدخلك غرفة نوم الكاتب وهو
يدون كوابي�س زوجته �أو حني يتلقى قبالت حنا مينه ال�سبعة � ،أما عندما
يتحدث عن جورج طرابي�شي ف�إنه كمن يتحدث عن بحر �سوري متالطم املوج
ويف �أح�شائه الدر كامن.
املجموعة �صادرة عن احتاد الكتاب العرب يف �أكرث من مائتني وع�شرين
�صفحة وهي حتمل يف طياتها الكثري من الن�صو�ص الهاربة من عقم الرقابة.

بيروت عبر الروائي العربي
يا�سين رفاعية ..وبه
• د .وجيه فانو�س
العربي الكب ُري ،يا�سني رفاع َّية ،يف مدينة
الروائي
لئن ُو ِل َد
ُّ
ُّ
ً
ً
«دم�شق» �سنة  ،1934ومنها بد�أ حياته خ َّبازا وعامال يف م�صنع
ثم �صحف َّي ًا وحم� ِّرر ًا �أدب َّي ًا وتالي ًا كاتب ًا روائ َّي ًا؛
لل َّن�سيج ومن َّ
ُ
َ
ف�إ َّنه ،من جهة �أخ��رىّ ،
ظل يعي�ش يف مدينة “بريوت” ،منذ
منت�صف �ستينات القرن الع�شرين� ،إىل �أنْ وافته املن َّية يف هذه
املدينة �سنة  .2016ويف “بريوت” ،حتديد ًا ،و�ضع يا�سني
ال�شعريَّة[]1؛ �إذ هذه
معظم �أعماله ال ِّروائ َّية وق�صائده ِّ
َ
َ
ّ
خ�صي
ال�ش
ذ
املال
،
املدن
من
املدينة وحدها �أ�ضحت له ،من دون �سواها
ِ
َّ
َ
َ
َ
ومدخل
و�ساحة العطا ِء الأدب� ِّ�ي
وحي وم�سرحَ احل� ِّ�ب
الر َّ
واملوئل ُّ
ّ
معانا ِة الإبدا ِع و ُم�ستق َّر ال ِنهاية اجل�سد َّية.
وال�سيا�سيني
لي�س يا�سني رفاع َّية وحيد ًا ،بني الأدباء واملث َّقفني ِّ
العرب الذين غ��ادروا �أقطارهم العرب َّية ليكونوا نب�ض حيا ٍة يف
“بريوت” ولها طيلة عقود من ال َّزمن ،يف هذه ال َّتجربة من االلت�صاق
ثمالة ما يف العي�ش من وجو ٍد وعطاءٍ وفناءٍ � .أحمد
بـ «بريوت» ح َّتى
ِ
ال�صايف ال َّنجفي ،وفد من “ال َّنجف” َّ
ال�شريف �إىل “بريوت” ،و�أطال
َّ
ال َ
إقامة والإبدا َع فيها؛ ونزار ق َّباينَّ ،
هل على «بريوت» من «دم�شق»،
وع�شق “بريوت” كما ع�شقه نا�س الدُّ نيا من خالل وجوده فيها؛ وبدر
�شاكر ال�س َّياب وعبد الوهاب الب َّياتي و َب َلند احليدري و ُمظ َّفر ال َّن َّواب
إبداعي وال َّثقا ِّيف احل ِّر
و�سواهم ،كانت “بريوت” لهم املُ َت َن َّف َ�س ال
ِّ
الذي ال ين�ضب.
لكل ه�ؤالء،
ب�سر؛
وجوهر جذبها ِّ
ِّ
ُ
ال�س ُّر ،يف هذه الـ «بريوت» ،لي�س ٍّ
�صعبة على الإطالق .و�إنَّ َّ
كل من بحثوا يف
مبعادلة ريا�ض َّي ٍة
لي�س
ٍ
ٍ
هذا الأمر و�صلوا �إىل خال�صة وا�ضحة جل َّية تقول � َّإن “بريوت”
َق ِب َلت اجلمي َع وح�ضنت اجلمي َع وتفاعلت مع اجلمي ِع؛ َف َر ِ�ض َيت
وغ�َّيرَرَّ ت .واجلمي ُع ي�ؤ ِّكد �أنَّ َّ
و َر َف َ�ضت و َق َّومَت َ
كل هذا ،مل َي ُكن وال
ُ
يمُ كنُ �أن يتح َّق َق ،لوال هذه القابل َّية املتم ِّيزة لدى “بريوت” يف
واالنفعال مع الآخر.
فاعل
عل وال َّت ِ
حيو َّية حر َّية ال ِف ِ
ِ
�أح� ُ
�اول �أن �أق��ر�أَ هذه ال َّتجربة مع “بريوت” وفيها ،من خالل
و�سيلة
يا�سني رفاع َّية؛ ف� ِأجدُ � َّأن الكتابة مل تكن عنده مجُ َ ��� َّر َد
ِ
ً
لعر�ض الإبدا ِع َّ
هواية ُت ْزجي بها
خ�صي �أو
ا�سرتزاق �أو م�سرح ًا
ٍ
ِ
ال�ش ِّ
� ُ
وخارج
أوقات الفرا ِغ؛ الكتابة ،عند رفاع َّية ،هي ال َع ْي ُ�ش بذا ِت ِه؛
ُ
ُ
الكتابة ال وجود �سوى للموت.
هذه
َ
ّ
يظهر جل َّي ًا يف
وهذا
ميم؛
ال�ص
ى
ت
ح
واية
ر
ال
واقعي
ة
ي
رفاع
يا�سني
َّ
ُ ّ ِّ ِ
َّ
ُ
ال�سرد للم َّرة الأوىل
منهج روائ َّيته منذ بداياته الأوىل ،حني مار�س َّ
الد ُ
بحاجة �إىل ابتكا ِر
را�سات � َّأن يا�سين ًا مل يكن
رمباَ .ت ْذ ُك ُر �إحدى ِّ
ٍ
ً
مل ُم َت َخ َّي ٍل للدُّ خول �إىل دنيا ال ِّرواية حني وجد �ضا ّلته �أ َّوال يف
عا ٍ
ق�صة عنه و�أر�سلها
أحذية يعرفه عن قرب ،فكتب َّ
يوم َّيات ِ
ما�س ِح � ٍ
�إىل م�سابقة كانت قد �أَعلنت عنها جملة «�أهل ال ّنفط» يف بغداد.
ي ��ؤ ِّك��دُ رفاع َّية ،يف مقابلة �صحاف َّية� ،أ َّن���ه منذ �أن ا�ستق َّر يف
“بريوت” ،يف منت�صف �س ِّتينات القرن الع�شرين“ ،مل يرتدَّد يف
جريئة ،ناب�ش ًا مناطق ِ�س ِريَّة
باعرتافات
ال�سرد َّية
تغذية عوامله َّ
ٍ
ٍ
يف حياته ،من دون �أقنعة” .وكان لـ «احلرب الأهل َّية يف لبنان»� ،إن
جاز مثل هذا ال َّتعبري ،يف �سبعينيات القرن الع�شرين� ،أن تقوده �إىل
ال ِّرواية ،فعا�ش وقائع هذه “احلرب” عن َك ْث ٍب؛ وكان عي�شه لها عرب
ً
وثيقة يف
الدرا�سات،
روايته “املمر” ( ،)1978كما ُذ ِك َر يف �إحدى ِّ
نف�ض الغبار عن تلك احلرب َّ
الطاحنة .وكان �أن ا�ستكمل ،يا�سني،
جوانب �أخرى من هذه احلرب ،يف ثالث روايات الحقة هي «ر�أ�س
بريوت» و«امر�أة غام�ضة» و«دماء بالألوان».
ي�شرح َ
ة
ي
فاعل
مع
الواقعي
فاعل
ال�سر ِد
ولعل ممِ َّ ا قد ُ
بع�ض هذا ال َّت ِ
َّ ِ َّ
ِّ
ال�صحف َّية التي �صدرت
عند يا�سني� ،أ َّن��ه ُذ ِك � َر يف �إح��دى املقاالت َّ
م� َّؤخر ًا� ،أنْ «لي�س ال َه َو ُ�س بكتابة ال ِّروايات والق�ص�ص ( 13رواية
من�شورة لغاية الآن ،عدا الق�ص�ص الق�صرية واملجموعة ال�شعرية
و�سيولة �أدب َّي ٍة عند
اكتظاظ ف ّن ٍّي
وروايتني مل ُتن�شرا بعد) ،جم َّرد
ٍ
ٍ
وري يا�سني رفاعية؛ بل �إ ّنها الكتابة املتوا�صلة التي
وائي ُّ
ال�س ِّ
ال ِّر ِّ
ُتنقذه من اجلنون واالنتحار».
�إذا ما كان يا�سني رفاع َّية ال يكتب �إ َّال لي�ستم َّر َن ْ�س ُغ احليا ِة د َّفاق ًا
يف �شرايني وجوده ،و�إذا كان يا�سني رفاع َّية مل ي�ستطع �أن يكون هذا
الكاتب الذي نعرف �إ َّال يف “بريوت”؛ ف� َّإن يف هذه ال َّتجربة ليا�سني ما
َ
ي�شهد حلقيقة “بريوت” التي جذبته �إىل �سحرها وجذبت قبلهَّ ،
كل
تلك الكوكبة من ُّ
وال�سيا�سيني العرب،
ال�شعراء وال ُك َّتاب واملث َّقفني ِّ
الذين عا�شوا فيها وبها �إبداعاتهم وعطاءاتهم والب�صمات الكربى
العربي املعا�صر.
التي تركوها على م�سرية الوجود
ِّ
“بريوت” �ش َّك َلت �صدىً ملا يف نف�س يا�سني رفاع َّية وتلك الكوكبة
بكل تفا�صيل
من الكبار الكبار؛ «بريوت» كانت تقبل بهم كما همِّ ،
ِ�سيرَ ِ ِهم َّ
ِّ
وبكل ما
الذات َّية والفكر َّية واالجتماع َّية وال َّثقاف َّية،
ال�سيرَ ِ من تناق�ضات وتباينات ومع َّميات« .ب�يروت» كانت
يف هذه ِّ

ت���ق���ول ل���ه���م ،ع�بر
ُ�صحفها ودور ن�شرها
ومقاهيها وجمال�سها
ال��ع��ا َّم��ة واخل��ا� َّ��ص��ة
�إ َّنكم هنا لتعي�شوا ما
بكل ما هو
عندكمِّ ،
فيكم؛ و� َّإن “بريوت”
ت��ع��رف ح��� َّق��� ًا كيف
��ل
ت�����س��ت��خ��رج م���ن ك� ِّ
ه���ذا ،ب��ك� ِّ�ل م��ا فيه،
َّ
كل خ ٍري لها وللبنان
العربي وللأ َّمة� ،أ َّي ًا كانت ،بل وللإن�سان َّية �أينما كانت.
وللوطن
ِّ
�أخ�شى � َّأن رواد هذه الكوكبة ،وقد غادروا “بريوت” وهذه الدُّ نيا،
لن يجدوا من يا�سني رفاع َّية ،وهو �آخرهم يف مغادرة “بريوت” اليوم،
يل� ،إىل
ما قد ِّ
ي�شجعهم على دعوة من هم ِمنْ �أمثالهم يف ال َّزمن احلا ِّ
معاودة منهج جتربتهم يف “بريوت”“ .بريوت” التي �أ�صبحت يف
يق يُنذر بعدم قبولها للآخر ،ويُ�شري �إىل عدم قدرتها على
خطر محُ ِ
ٍ
االع�تراف باملختلف واملتباين“ .بريوت” التي تهت ُّز فيها عرو�ش
وجهل مظلم.
حر َّية الفكر وال َّتعبري
برعب قاتل وبرودة خمزية ٍ
ٍ
ً
ُت��رى ،هل ب��د�أن��ا نقول ،وداع���ا يا «بريوتنا» اجلميلة املعطاء
القادرة على اال�ستيعاب والبذل وح�سن اال�ستنتاج وتوجيه البناء؛
كل
�أم �أ َّننا �سندرك � َّأن “بريوت” لن تكون �إ َّال تلك املقبلة على ِّ
تناق�ضات ه��ؤالء و�أمثالهم والقادرة ،باحلر َّية ونبذ الواحد َّية،
على ا�ستخراج ك� ِّ�ل م��ا يقود �إىل نه�ضة نا�سها وال��وط��ن والأم��ة
والإن�سان َّية؟
حت َّي ٌة �إىل يا�سني رفاع َّية ،وحت َّي ٌة �إىل “بريوت” يا�سني رفاع َّية.
من �أبرز �أعماله:
1احلزن يف كل مكان -ق�ص�ص -ط 1-دم�شق  1960-ط2-بريوت .1982
2جراح -ر�سائل حب بوح� -شعر دم�شق .19613العامل يغرق -ق�ص�ص -ط 1دم�شق  1963-ط – 2دارالنهار -بريوت .1977
 4الع�صافري –  3طبعات ،بريوت .83-795لغة احلب� -شعر -ط 1دار النهار – بريوت -ط 2-امل�ؤ�س�سةالعربية للدرا�سات .1983
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15ر�أ�س بريوت -رواية -باري�س .دار املتنبي .199216وردة الأفق -رواية -لندن.دار هالرلكن .198517احل�صاة -ق�ص�ص -.-تون�س -ال���دار العربية للكتاب.1990
18امر�أة غام�ضة -القاهرة -دار �سعاد ال�صباح .رواي��ة-.1993
 19حب �شديد اللهجة� -شعر – دار الفا�ضل -دم�شق.1994 - 20كل لقاء بك وداع – �شعر – دار الفا�ضل -دم�شق.1994 -� 21أُحبك وبالعك�س �أُحبك� -شعر – دار الفا�ضل -دم�شق-.1994
 22معمر ال��ق��ذايف وق��در ال��وح��دة العربية -ب�ي�روت -دارالعودة.1973 -
� 23-أ�سرار الرنج�س (رواية) .1998
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المربع الأ�ســـود
•حممد احلفري
املربع الأ�سود هي الرواية
الثانية للكاتبة العراقية
بلقي�س حميد ح�سن بعد
روايتها الأوىل التي حتمل
ع��ن��وان “هروب املوناليزا
ـ ب��وح القيثارة” ال�صادرة
عام 2013م وقد �أ�صدرت
قبل ذل��ك ع���دد ًا م��ن ال��دواوي��ن
ال�شعرية.
تقرتب رواي��ة املربع الأ�سود
من فن ال�سرية الذاتية �إىل حد
كبري حيث تر�صد �سرية بطلتها
م��ن��ذ ه��روب��ه��ا م��ن ال���ع���راق ع��ام
1979م لأ�سباب �سيا�سية مرور ًا
بدم�شق وو���ص��و ًال �إىل ب�يروت لتعمل م��ع ف�صائل
املقاومة الفل�سطينية هناك يف فرتة الثمانينات من
القرن املن�صرم و�أثناء االجتياح الإ�سرائيلي للبنان
وح�صار مدينة بريوت ،ولعل �أهميتها كعمل فكري
ت�أتي من هذه الناحية بالذات ،ونق�صد هنا حالة
التوثيق على وجه التحديد لأي��ام املحنة والأمل
وال�شقاء التي مر بها ال�شعب الفل�سطيني ومازال
حتى اللحظة ،و�إن كان زمن �أح��داث الرواية قد
بد�أ من تلك احلقبة ،فهو ممتد حتى زمننا احلا�ضر
حيث الربيع العربي املزعوم وزمن تقطيع الر�ؤو�س
وال�سبي واالغت�صاب ،وقد ورد يف الرواية �أكرث من
مقطع يدلل على هذا الأمر ،منها على �سبيل املثال
ما ورد حتت عنوان الوم�ض واالنطفاء ..ال�سبايا.
التي تقول يف �أول �صفحة منه ”:جميع البنات يف
الغرفة يتوجعن ويف حالة يرثى لها ،من الوا�ضح
�أننا اغت�صبنا جميع ًا ،ول�ست �أنا وحدي من اغت�صبت
بهذه الطريقة الب�شعة” وهي بذلك ت�صور ما جرى
منذ وق��ت قريب على �أج���زاء م��ن �أر����ض �سورية
والعراق.
حت��اول ال��رواي��ة �أن ت�سلط ال�ضوء على حياة
بطلتها ،وخا�صة يف بريوت �أثناء الق�صف الهمجي
املتوح�ش للمدينة ،وت�ستعر�ض �إقامتها الق�صرية
يف �سورية ،ومن ثم تعود �أحيان ًا �إىل العراق حيث
مالعب الطفولة ومراتع ال�صبا ،وعلى هذا الأ�سا�س
ميكن القول �أنها قد فتحت ثالثة م�سارات ،الأول
يت�ضمن �سرية حياتها ،والثاين حالة مدينة بريوت
�أثناء احل��رب� ،أما الثالث فهو �سرية حياة النا�س
الذين تعرفت �إليهم يف ع��دة بلدان و���س��ردت لنا
بع�ض ًا من حياتهم و�سريهم والظروف التي تعر�ضوا
لها ،وبالعودة �إىل فن ال�سرية الذاتية جند �أنف�سنا
يف ال�صفحة “� ”37أمام �إقرار من الكاتبة ب�أنها هي
ذاتها البطلة حيث تقول� ”:ساحموين هكذا �أنا يف
الواقع ،وال �أق��در �أن �أغري نف�سي وطبيعتي ،وكما
وعدتكم يف هروب املوناليزا �س�أكمل �سرد رحلتي
املمنوعة” وعندما تذكر املوناليزا� ،أو هروبها
فقد �صار معروف ًا لدى املتابع �أن هذا هو عمل �سابق
للكاتبة ،بد�أت فيه �سرية حياتها ،ومل تكملها ،ومن
املعروف �أي�ض ًا �أن الكاتب ي�سكب بع�ض ًا من روحه
على الأقل يف �أي منتج ي�صدر عنه ،وهذه ال�سرية
الذاتية قد ال تكتب دفعة واحدة� ،إمنا قد ير�شها
ويبذرها كحنطة احلقول على الكثري من الأعمال
التي يبدعها.
ويف قراءتنا لرواية املربع الأ�سود التي يحمل
عنوانها دالالت كثرية نحار يف تف�سريها قد نعترب
زمن كتابة هذا الن�ص الذي يختلف بطبيعة احلال
عن زمن الأحداث ،حيث بد�أ حني هاجرت الكاتبة
وا�ستقرت يف بالد �أخرى ،ولذلك تقول يف ال�صفحة
“�”:”196أكتب يف ذهني ما �س�أ�سطره على الورق
من جرائم داع�ش ،و�أنا �أ�سري من بيتي �إىل حمطة
املدينة مرور ًا باجل�سر املعلق قرب مدر�سة الهاي
العليا� ..أك��م��ل اجل�سر لأجل�س جانب ًا يف مقهى
ومطعم هو �سفينة عائمة يف البحرية امللت�صقة
بقناة من قنوات هولندا التي ال تعد وال حت�صى”

ق�سمت الكاتبة بلقي�س حميد
ح�سن روايتها �إىل مقاطع ت�ضم
عدد ًا من ال�صفحات وقد و�ضعت
لكل مقطع عنوان ًا دا ًال �إىل حد
كبري على حمتواه ونذكر من هذه
العناوين على �سبيل املثال فقط
“ العبور ـ ن�سرين ـ بريوت احلرب
ـ غريبات ـ �أمل ـ كمال ـ �شادية”
والكثري من العناوين الأخ��رى،
وه��ي يف مقطع غريبات تعرفنا
على عدد من الفتيات “ قدمتني
�أم���ل ب���إط��راء ك��ب�ير ،وقدمتهن
يل :هيام ،داليا ،فريدة� ،أماين،
لينا ،بيداء ،و�أنا �أمل وتبت�سم”
وبعد �أن تعرفنا عليهن تبد�أ ب�سرد ق�ص�صهن وقد
�أف��ردت لبع�ضهن العديد من املقاطع حيث تقول:
“ كانت ق�ص�صهن عامل ًا �أجهله متام ًا ..لن �أن�سى ما
قلته وم��ا عرفته عنهن �أبداً” ثم تلحق ب�أغلب
هذه املقاطع عنوان ًا يحمل ا�سم “ من مفكرتي “
قد يطول �أو يق�صر ت�سجل فيه انطباعها عن هذه
احلالة� ،أو تلك .فهي عندما حتكي لنا عن ق�صة
الأم املذبوحة بفقد ابنها يف م�أوى العجزة �أثناء
االجتياح الإ�سرائيلي تعود �إىل مفكرتها لتكتب
يف نهايتها بعد �أن دمر ذلك البناء ب�شكل نهائي”:
هم يقتلون العجزة لأنهم بيت الذاكرة التي تق�ص
ق�ص�ص القرى الفل�سطينية واللبنانية ،وحتكي عن
اجلروح الفل�سطينية ،واحلزن الفل�سطيني”
يف ه���ذه ال���رواي���ة ع�����ش��رات ال�����س�ير والق�ص�ص
واحلكايا روتها لنا الكاتبة على ل�سان بطلتها التي
اتخذت ا�سم ًا حركي ًا هو �إح�سان حممود عبد العال،
منها ق�صة �أمل التي هربت بعد �أن فعل خالها ما
فعله معها وا�ست�ضافها برنامج تلفزيوين ،لتقدم لنا
املفارقة من خالل خالها الذي يبحث عنها من �أجل
غ�سل العار ،وكمال الهارب من اجلنوب ليموت �أثناء
اال�شتباكات بني الف�صائل الفل�سطينية ،و�شادية
التي برتت احلرب قدميها وهي ت�صرخ من الأمل،
وتريد �أن مت�شي من جديد .وذك��ري��ات الطفولة
يف ال��ع��راق وق�صة اختطافها يف ب�يروت ،وامل�صور
جوزيف �أو جيفار كما هو لقبه ،وال�صحفي العراقي
غ���ازي الفي�صل ،وجم���ازر ���ص�برا و�شاتيال ،حيث
تقول “ :ح�شرجات ن�ساء و�أطفال هو كل ما بقي من
املخيم الذي غادره املقاتلون بقرار دويل �إىل تون�س
“ وت�ضيف �إىل ذلك من مفكرتها قائلة ”:ر�أيت
جمزرة �صربا و�شاتيال �ضد مدنني عزل �أغلبهم من
الن�ساء والأط���ف���ال ..ر�أي���ت ���ش��ه��ود ًا و�سمعت عن
جمزرة قانا �ضد �سكان اجلنوب اللبناين” وغري ذلك
الكثري ،وقد �أطالت بر�أينا يف ق�صة �أمل حني �أفردت
لها �أكرث من مقطع .وقد جاء ال�سرد على م�ستويني
الأول يعنى ب�سريتها و�سرية �شخ�صيات روايتها،
والثاين هو ما ذيلته حتت عنوان من مفكرتي والتي
ربطتها بحياتها ال�شخ�صية يف �أغلب الأحيان ،فمن
النخلة التي �شاهدتها يف هولندا ،تعود �إىل نخلة
بيت عمتها يف ال��ع��راق حيث ت�شتغل بذلك على
طريقة التداعي اجلميل.
وختام ًا نقول �إن يف ه��ذه ال��رواي��ة وج��ع و�أمل
ون��داءات و�صيحات ا�ستغاثة ،وهي وثيقة و�أكرث،
من �شاهدة عيان لأي��ام الأمل واملحنة وال�شقاء،
وفيها الكثري من م�أ�ساة �شعب طورد وهجر وارتكبت
بحقه املجازر ،وقد ا�ستطاعت الكاتبة على الرغم
من زخ��م الأح���داث وتعددها� ،إ�ضافة �إىل كرثة
الأ�سماء والأبطال �أن حتافظ على �سويتها الفنية،
لتقدم لنا �سرد ًا فيه الكثري من ال�صدق واحليادية
والإقناع ،وبالتايل كان لها هذا البناء الذي عمرته
بروية وعلى مهلها ليكون الكثري من املربعات التي
تطاولت وارتفعت لت�شكل هذا املربع الأ�سود الذي
يظهر و���س��ط جرحنا ال��دائ��م ال���ذي ال ي�برد وال
يندمل �أبداً..
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ّب�سام ال�شكعة
نراك تطل مع قمتي عيبال وجرزيم
•ر�شاد �أبو�شاور

ب�سام ال�شكعة� ،أيها القائد
ّ
الوطني القومي العربي الكبري:
�أراك ت��طّ ��ل ع��ل��ي��ن��ا بوجهك
البا�سم امل�ضئ طالعا بني قمتي
عيبال وجرزمي ،ونابل�س حتف
بك را�ضية مر�ضية عن ابنها
امل��ف��خ��رة ،اب��ن فل�سطني ال��ذي
�أعطى لفل�سطني كل �شئ ..وهل
�أغ��ل��ى م��ن ال���دم؟ و�أن���ت نزفت
دمك يف ثراها ،وزرعت �ساقيك يف ترابها الطهور ،فا�ست�شهد ن�صفك ،ومنحك اهلل احلياة
لتكمل ر�سالتك التي �آمنت بها ،وقب�ضت على جمرها ،وبقيت على العهد معها :فل�سطني
واحدة كاملة ،وال تنازل ،وال م�ساومة مع هذا العدو ال�صهيوين املجرم الآثم.
تقدمت مع �إخوتك ال�شرفاء ،و�شكّلتم جلنة التوجيه الوطني ،فملأمت الفراغ ،ور�سمتم
مالمح الطريق ،وت�صديتم لالحتالل ،ورددمت على خمططاته التي عملت على �إيجاد
قيادات �ساقطة تابعة خانعة تنفّذ �أوامر االحتالل...
منحك �أهلنا يف نابل�س ،و�أن��ت على ر�أ���س قائمة م�شهود لك ولأع�ضائها بالوطنية،
وال�صدق ،وحمل راي��ة فل�سطني ..موقع رئي�س بلدية نابل�س ،ثقة وتكرميا ،وانحيازا
للوطنية التي مثّلتها ،وحفظتها ،و�صنتها ..فكنت امتدادا �صلبا ملن �سبقوا يف م�سرية كفاح
�شعبنا العربي الفل�سطيني ،منذ ال�شيخ الق�سام ،ومرورا بعبد القادر احل�سيني ..وقوافل
ال�شهداء الأبطال ،و�إىل �أن تتحرر فل�سطني ،وتعود عربية كاملة ..ج�سرا ي�صل م�شرق
وطننا العربي الكبري مبغربنا العربي ..ففل�سطني التي رفعت رايتها عالية ،و�آمنت
حرة كاملة
بجغرافيتها الواحدة وتاريخها العريق هي ج�سر الوحدة العربية ،وبدونها ّ
ال وحدة وال نهو�ض لأمتنا من متزقها وتخلفها وفرقتها.
يف دم�شق ،عندما زرتها ،يا �أبو ن�ضال ،بعد جرمية االغتيال التي ا�ستهدفت حياتك مع
زميليك :كرمي خلف الذي خ�سر قدمه ،و�إبراهيم الطويل الذي جنّ اه اهلل ،قلت ،وكررت
على م�سامع احل�شود التي تدفقت لل�سالم عليك� :أراد يل ال�صهاينة �أن �أموت ،ولكن اهلل
حرة ..كل فل�سطني.
منحني احلياة كي �أكمل ر�سالتي يف الدفاع عن فل�سطني عرب ّية ّ
بعد عمر مديد �سخّ رته لفل�سطني ،ولإميانك بالوحدة العربية� ،أنت امل�ؤمن ب�أن فل�سطني
تتحرر ،م�ضيت را�ضيا
هي ق�ضية الأمة العربية الأُوىل بامتياز ،والتي �ستبقى هكذا �إىل �أن
ّ
مر�ضيا ،بنف�س ابت�سامتك امل�ضيئة التي ملأت قلوبنا بالفخر ونحن نلتقيك يف دم�شق
العروبة ،فل�سطينيني و�سوريني وعربا من �أقطار قريبة وبعيدة ،كلهم تدفقوا ليقب�سوا من
جمر �إميانك� ،أنت العربي النابل�سي ،ابن جبل النار ،نابل�س التاريخ والعراقة ..واملقاومة
التي مل تخمد يوما ،وال توانت عن مقاتلة املُحتلني يوما.
م�ضيت يا �أبو ن�ضال ،وا�ستعدت �ساقيك ال�شهيدتني ،فاكتمل ج�سدك� ..شاخما ،مرفوع
الر�أ�س بني يدي اهلل� ،شفاعتك وكتابك بيمينك ُحب فل�سطني ،والت�ضحية لتحريرها،
وطهارة يديك ،وكربياء م�سرية حياتك ،ف�أنت �أعطيت و�أعطيت و�أعطيت على امتداد
عمرك ،وكوفئت من �شعبك و�أمتك بهذا املجد الذي كلل هامتك ،وجعل من �سريتك مثا ًال
ُيقتدى ،ومرياثا يبقى للأجيال الفل�سطينية والعربية ت�ستلهمه يف كفاحها لتحرير
فل�سطني  ،وبناء جمد �أمة �آمنت بجدارتها دائما.
رف�ضت ما �سمي بال�سالم مع املُحتلني ال�صهاينة ،وح��ذّ رت ون ّبهت ،ومب يخفت �صوتك،
وو�صلنا با�ستمرار من قمتي جرزمي وعيبال ،وها هي الوقائع على �أر�ض فل�سطني تف�ضح
ال�سالم الكاذب امل��راوغ املُ�ضلّل :تهويد القد�س ،ال�سطو على الأرا�ضي ،نهب امل��اء ،قطع
ال�شجار ،زّج الألوف يف ال�سجون ..حتى الأطفال ُي�سجنون ويطاردون ..ون�ساء فل�سطني
يقتلن بر�صا�ص جنود املُحتلني يف ال�شوارع و�أمام الكامريات ،وها هو زحف �شركاء �سالم
اخلداع يندفع ليلتهم الأغوار و�شمايل البحر امل ّيت!
�أترون ما حققه �سالم �أو�سلو ل�شعب فل�سطني ،ولفل�سطني التي كانت ،و�ستبقى ،تنتظر
التحرير باملقاومة الفل�سطينية والعربية؟!
�صحة و�أ�صالة اخلطاب الوطني الذي بقي �أبو ن�ضال يكرره على م�سامع �شعب
�أترون ّ
فل�سطني ،ومن يت�صدون لقيادته ،وكل عربي �شريف خمل�ص ،حمذرا من خداع وكذب
و�أطماع ال�صهاينة ال ُغزاة املدعومني �أمريكيا بال�سالح واملال وال�سيا�سة ..داعيا للمقاومة،
والوحدة الوطنية �سالحنا الأم�ضى يف معركتنا مع هذا العدو الذي خرب �شعبنا جرائمه
وخبث خمططاته و�أطماعه منذ بد�أ ت�سلله �إىل وطننا يف ظل االنتداب الربيطاين...
�أنت �أبقيت درو�سا ملن �سيوا�صلون ال�سري على الطريق الذي اخرتته ،و�أ�ضفت له بكفاحك
�شرفة را�سخة ،ونحن نعدك �أننا �سنوا�صل على طريقك...
عالمات ُم ّ
ب�سام ال�شكعة.
املجد لذكرى القائد الوطني الفل�سطيني العربي الكبري ّ
املجد ل�شهداء �شعبنا
ُ
احلر ّية للأ�سرى الأبطال
حرة عربية
فل�سطني
عا�شت
ّ
* كاتب فل�سطيني
ب�سام ال�شكعة بتاريخ .2019/7/22
الكبري
الفل�سطيني
الوطني
* رحل القائد
ّ
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عيد

ق�صيدة جبل ّيةْ ،يكتبُها
البحرْ !!

•هنادة احل�صري

غنج

• ح�سني عبد الكرمي
� ٌ
أنوثة �شرقية تكتبها العا�صفه،
النع�س
وين�سج قم�صانَ نومها
ُ
العا�شقُ  ..معاونتُها ل�ش�ؤون الأناقه
ال�صراحة وال�����ص��دود ..عندها
ُ
فائ�ض ..للترّ يث..
و�أح�سنت ..ثابر ..ال تُهمِلْ تقليم
�أظافر الرغبات..
�آن�����س��ةُ �صفوف �أوىل يف مدار�س
العوا�صف..
عيناها دي���وانُ ك�لام ،مل ي��ق��ر�أْ ُه
َ
�شاعر ،ومل يكتب فيه عا�شقٌ
حرف
ق�صائد
ج � ٍّر �أو ع��اط��ف��هْ  ،..كلّها
ْ
خ��واط��ر �أم���ط���ار ..و���ش��اي��اتُ
�أو
ُ
ُ
كحلها ت ُ
ُربك احل� ْ
�روف� ..أنوثتُها
�أجمل منيمهْ  ..تُ�ثرث� ُ�ر البهجةُ
يف كروم ج�سدها كالينابيع ،حني
ت��و ُّد كتابة الر�سائل الغراميه
للب�ساتني.
��ةُ
�ح��ن��ه��ا
�
�ل
�
ي
�ه،
�
�ي
�
�ل
�
�ب
�
اجل
الأغ���ن���ي�
ُ ّ
ُ
ري
العزف ،ال�سهلُ املمتنع ..وتط ُ
أ�سراب العطر
يف كيانها احلنون �
ُ
واحل�سا�سني..
م�شّ طي َ�ش ْع َر املطر بالكرو ْم..
لأ ّن� ِ
�ك من �ساللةِ الغيوم جتيدينَ
البهاء..
ك��ح��رف��ةِ ال��غ��ي��ث ..اخل�����دو ْم� ،إذ
يعتني بالعط�ش ،حتّى �أقا�صي
الهمو ْم..
الرجاء،
خمد ِة
تنام ْ
ني على ّ
ْ
ك�������س���م���اءٍ ����ص���غ�ي�رة ،يف ب���ي���وتِ
ال�شروقْ ..
كُ
ُت��ف��ي��قُ العناقيدُ �� ،رم��ى عيونِ
الدنانِ ..
ِّ
ت��ت��ع� ّت��ق�ين ،يف ال��ه��وى امل�����ش��ت��اقْ ،
كاحلننيْ..

َ
قرري
وتُورقني
كيف ت�شائنيّْ ..
�أنيّ �أح ّب ِك!!
كتاب املحا�سن قريهْ
كلُّ فا�صلهْ يف ِ
زاهر ْه وا�شتياقاتُ
عيون..
ْ
اخل�ضر والنهدان � ٌ
أغنية طويلة..
ُ
كيا�ستك الف�صيحهْ ..
ال متلّي من
ِ
�ك ال��ع��واط��ف ..وال��ق��دود
�أجن��ب��ت� ِ
اجلميله..
رب
هال تقويل جمي َع
ِ
خ�صرك ُق َ
ن�سمه،
الهواء..
جن
كيال ُي َّ
ُ
َ
نهديك البليغنيْ،
حول
ِ
غيم جميلُ املح ّيا
يقوم
ُ ٌ
الرخاء..
بواجب
ِ
ْ
َ
(ان��ط��ري) ج��ي��د ًا
بع�ض �أغنيةِ
النوار�س..
بالن�ساء..
َّهم
البحرُ ،مت ْ
ُ
ْ
ل�ستِ  ،ه ّي َ
نة التفا�صيلْ ،
كامل�ساكنيْ..
الع�شقُ �صديقي امل�ؤ ّبد..
ال�س ِرقهْ
ري منه َّ
ا�ستع ُ
فن ّ
وامل�ساء،
والدفاتر
ك
ال
وكال َم
ُحلِ
َ
ْ
ك��ي�لا ُت��خ��ط� َ�ئ غ��م��رةُ ال�����ش��وق يف
إمالء..
ال ْ
�أقر�أُ
ال�شعراء..
من
الكثري
ق�صائدِ
ْ
ال�شعراء
والبحر ،من �أجملِ
�أنتِ
ُ
ْ
�أن�شودةُ ال َغ ْم ِز ،عند عينيك،
�اء ..ال تخطئُ
ُي��ؤ ّل��فُ ��ه��ا االع��ت��ن� ْ
حافّةُ غ ْمزه
ُ���ك�ب�ر يف الأق���ا����ص���ي درو�� ُ����س
وت
ُ
احلقولْ  ..واملواويلُ ت�سري
��رع���ا ِة ال��ف��رح�ين بالع�شب
ك���ال� ّ
ري..
واملزام ْ
حت ّياتُ قلبي،
لك� ،إذ ترك�ضنيَ،
و�صباح ا�شتياقي ِ
ِ

�أو جتل�سنيْ� ،أو تهدئني..
ني �/شُ وهِ ْد /على �سطر
�أو تكتب ْ
البقاء..
ني
�وق فط ْ
�أو ت�ترك� ْ
ين تواقيع ���ش� ٍ
النب�ض َ
و�شتاء..
نبع
�أ�سفل
ِ
مثل ٍ
ْ
وال�صباح ُيداوم
ُ
أقف ..والتالحنيْ..
ري � ْ
والع�صاف ُ
مت�شنيْ..
كالأغاين الطروبه..
هل �أ�س�ألُ الـ � َ
أوف
يف دلعكَ :
كيف مت�شنيْ؟!
والبالبلُ
��ع ت���غ���ري���دِ ه���ا ك���الآن�������س���اتِ
ط���ب� ُ
ال�سمرياتْ ..
الدرو�س ،واللّهجاتْ ..
لهن
�إذ َّ
ُ
أنك مندوبةُ
�أعرف � ِ
ح�سناء
ُ
البهاء..
عن بال ِد
ْ
و�أنَّ
َ
قوامي�س
��ك ِل��ه��ج��ة ال��ع��ب��قْ يف
ل� ِ
ِ
احلبقْ ..
ليتَ عنديَ
�ضم ًا،
ّ
لديك
ُيكا ِفئُ ما
ِ
من الكال ِم
امل�ضار ْع..
���ص��ب��اح ُي�����س��اوي
ل��ي���� َ�س ع��ن��دي
ٌ
ْ
�صباحك...
الهدوء
فالتزمت
ُ
ْ
ري ال�شذا..
ِ
كدر�س تعب ِ

ق�صائد
•�صفاء فرحان ال�شـمندي

بريد ال ّليل
آخر
لم �إىل � ٍ
التحول من ُح ٍ
ي�ستغرق بع�ض الوقت
لأنفخ البالونات الهوائية
يوم ُقبيل الفجر
كل ٍ
يهم�س يل على �آلة وترية
تتدرج مو�سيقى النف�س على الإيقاع
كم يلزم لأ�صل قاع املحيط
و�أب�سط النف�س يف ا�ستعادة املرجان
من تر�سبات النهر
�أ�صنع �أ�شباحي من الطني
كل ميالدٍ �أفتح مملكة غام�ضة
على �سريري احلجري
يل ّوح التفاح من الب�ستان رائحة
يكن�سها الريح من الوهج
�أ�صل بج�سمي الرنج�سي
حتت �ضوء القمر�..أتعلق من الوهج
ب�أغ�صان ..الهواء املعروفة باال�شتعال
فرح جمنونٌ ين�صاع �إىل بريد الليل
ٌ
ر�سالة معلقة!!

ُج ِّب الذكريات
كانت �سمائي بنف�سجة
تتدفق من �أنفا�سك
كيف �أقاوم الليل
و�أنا غريبة �أتدىل
والهوى ي�أ�سر معناي
و�سط الزهور الن�ضرة
�أذرع فيايف العمر
بني امل�ساءات الناب�ضة
�أتنف�س الهدوء
و�أراق�ص خيال الظل
على كتفي العا�شقة ملحتك
يف ُج ِّب الذكريات
بني خيوط ال�ضوء والظالم
�أن�سج خطوة للوراء
علها يواقيت النظرات
على مقاعد الن�سيان
تلتقي...

لعيد اخلالئق معنى جمام ،و عيدك
جاوز �شط
املعاين...
فقلبي ي�ضج ب�إ�شعاع في�ضك،
ت�سكنه نب�ضات ال�سعادة،
تن�ساب يف ج�سد،
لي�س يحتاج عطرا ،و ال زينة،
�أو بهارج تهفو اليها حلاظ الغوان
�س�أل ماذا انتقيت للقياك..؟!..
اين ارت�شفت طيوبا من ال�صدر
ف�صدها �شرر يف الوريد،
و ظال من الهدب،
�أرخيته فوق وجهي و�شاحا :
ت�سللت يف ريف جفنيك،
�أ�سرع من تكتكات الثواين!!..
����س����أل ب��ع��د اخ��ت��ي��اري مل�����راك ..مم
�أعاين.؟!

في محراب ال�شعر
•عزام �سعيد عي�سى

•ثائر حمفو�ض
ُ
الرمقا
بـغنج وقلبي
تـم�شي
ٍ
يلفظ ّ
و�صـا َر رمـ�شي �سفري ًا واملـدى �أفقــا
�شطر مهاةٍ يف الهوى كلف ًا
مت
يـم ُ
َ
ّ
مـارمت ُمـعتنَقا
دين الهوى
ُ
وغـيـر ِ
َ
�أخـالـها الـبـد َر فــي لـيـلٍ تـطلُّ بـهِ
والفر ُع يف َح َل ٍك قـــد �أرهقَ الغ�سقا
قــد ِك يـغـريـني بـبـ�سمتهِ
جـمـالُ ّ
الـخد قد غـرقــا
بعـطر
دمع
ِّ
ِ
ينثالُ ٌ
ً
كـاحلـة
�شلوح الـــور ِد
علي
َ
�أرختْ ّ
يعــانقُ اللـيلُ فــي تـرتـيلهِ الـودقــا
�أغا ُر مـن دمعـــةٍ لـو وردةٌ ُجـرفتْ
القلب مـن �آ ِه الـجوى ُحـرقـــا
تفطَّ َر
ُ
قد ًا وقلبــي ُ
نب�ض م�شيتها
متي�س ّ
ُ
ـيـر تـ�صحـ ُبها َعــزّ ً
افـة فِــرقــــا
والطّ ُ
و� ْإن توارتْ بعـيد ًا �صرتُ �ألـمحهــا
البحر عيني ورم�شي فوقهُ ال�شّ فقـا
ُ
ف� ُ
ني كي تبقى ببا�صرتي
أغم�ض الع َ
احلب ما َخفقا
بوهج
والقلب يحيى
ُ
ِّ
ِ
ني طلعتها
م�س تبدو ح َ
�شقراء كال�شّ ِ
ُ
وتـ�سـكب الـنّـو َر �شـال ً
ال كـما اتـفقــا
ُ

(مهداة لروح �أمري ال�شعر
ال�شاعر الراحل ر�ضا رجب)
ال�شعر ن�شوانَ �ساجعا
وقفت بباب
ُ
ِ
أ�ستجلي معانيهِ خا�شعا
�أحاولُ �
ْ
تهم بي
وهي ّ
� ّ
أهم ب�أنثى ال�شعر َ
فتملكني قلب ًا وتغري م�سامعا
�أحاولُ �أال �أُ�ستف َّز رغائب ًا
ُ
و�أُ�ضر َم �أ�شواق ًا و�أدمي مدامعا
ولكنني يف �إثر كلّ ق�صيدةٍ
أيفء �إىل خيباتِ عمريَ خا�ضعا
� ُ
َ
هناك معاني ًا
أوقر �أوجاعي
ف� ُ
أ�سطر �آهاتي ووجدي َمطالعا
و� ُ
علي لأهلِ ال�شعر عهدٌ و ِذ ّم ٌة
َّ
راجعا
�
أكاتب فيها املبدعني ُم ِ
ُ
منهم كانَ ذلك غايتي
ف�إن �أدنُ
ْ
بهم فخر ًا �أكونُ متابعا
وح�سبي ْ
َ
ال�شعر جنوا ُه ً
مل يولِّ
ومن ْ
قبلة
َ
ويزجي �إليه املفرداتِ ب�ضائعا
معنى بغري بيانه
ري يف
فال خ َ
ً
لي�س للفكر ِ طائعا
وال يف بيانٍ ِ
جاء متقن ًا
وال خري َ يف ٍ
�شعر و�إن َ
�إذا ْ
يكن �سيف ًا م َع احلقِّ قاطعا
مل ْ
َ
با�سمك حتتمي
الع�صر
فيا متن ّبي
ِ
َ
راجعا
_ الق�صائدُ حتى
جتتليك َم ِ
ناب خمر َة حرفها
حتملتَ من ُع َ
ّ
ف�ألهبتَ فيها العاملني مواجعا
�أحاولُ ُ
ترتد �أحريف
ال�شعر
فيك
ُّ
َ
َ
الح �ساطعا
أرتد عن
ف� ُّ
مرقاك �إذ َ
ري القوايف النادراتِ وما دنا
�أم َ
� َ
ري غري كانَ ُمبايعا
إليك �أم ٌ

لغـرتهـا
ِـمت
فـه ُ
بـالـر ِ
م�ش تـ�سـريح ًا ّ
ّ
ال�سحر فوقَ
الكف قد طفِقا
ِّ
ترنيمةُ ّ
ُـ�ضفي الـحنـــانَ فتغريني و�أع�شقُها
ت ْ
لـوم لـ َمن عـ�شقـــــا
حدَّ العـباد ِة ال ٌ
�أفـنـى بـهـا فـرحـ ًا بـالـنّــو ِر تـغـمرين
لــو ر َّمـدتـني ككحلٍ ز َّيـنَ احلدقـــا
هـي الـق�صيدةُ �أنثى حيـنَ نع�شقهــا
َ
احلرف ع�صفـو َر الهوى َطلِقا
ن�صيرّ ُ
تـغــر ُده
جـمـيـالت
عــلـــى �شــفــــا ٍه
ٍ
ّ
عـريتَه الـورقا
ُ
�سيزهر الغـ�صنُ لـو ّ
الـعطر �أغدو َ
�شـمةِ
مثل زنبقةٍ
ِ
مـن ّ
الـقـلب فــي �شـريـانهِ حـبـقا
و�أزر ُع
َ
ٌ
�صادقــة
احلـب
عـهود
عـلى الـ�شّ فا ِه
ُ
ِّ
ُ
يـخلف حـ ّبـ ًا واعــدٌ نطـقا
وليـ�س
َ
غــ َّمـازةُ
الــخــد �آ ٍه مــن مـفــاتـنهــا
ِّ
تعـطي ال َ
أنوثـة �سـحـر ًا دافق ًا �ألقا
الـ�صـد ِر � ْإن مـالـتْ تـ�ؤ ّرقني
�أيـقـونةُ ّ
ألثم احللقــا
يـا ليتني ُ
كنت فيهـا � ُ
قد ي�شتهي البد ُر لو
عيناك حت�ضنهُ
ِ
ي�سامر الل َ
جفنيك حمرتقـا
ّيل يف
ِ
ُ
أنـــام وقـلـبي لـم يــزلْ يـقظ ًا
�إنّــي � ُ
بنب�ض كـلّمـا خـفقـا
يهيـم ع�شقــ ًا
ٍ
ُ
حـ�سـناء بـا�صـرتــي
وكـلّما �سكـنتْ
ُ
ري َم ْن رزقـا
رب زدنـي فـ�أنتَ خ ُ
يـا ُّ
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الم�صادفة الهاربة
•فايزة داود
لي�ست امل�صادفة وحدها مايقف وراء
وج��ود دمي��ا ون��دى يف غرفة بي�ضاء تقع
يف ق�سم �أمرا�ض الدم  ,بل هو �أي�ض ًا قرار
الطبيب الذي ر�أى يف دخولهما �إليه من
�أجل املعاينة يف وقت واحد م�صادفة مل
حتدث معه يف عيادته اخلا�صة من قبل
وال يف معايناته العاجلة والع�شوائية
يف ق�سم ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة امللحقة
بامل�ست�شفى احلكومي ,وقد ال تتكرر م�ستقب ًال
على الرغم من قناعته ب�أن احلياة تخبئ دائم ًا مفاج�آت
جديدة ,ولذلك �أ�سمى مفاج�أة ذلك ال�صباح اخلريفي
امل�صادفة الهاربة  ,وقدر عادل �أن قوة ما تقف وراء
ما حدث ,فقرر اال�ستجابة لإرادة تلك القوة احلكيمة
حني �أم��ر على الفور بو�ضع الفتاتني يف الغرفة رقم
�أربعة املكيفة ذات ال�سريرين املريحني واخلزانتني
اجلديدتني .نفذت املمر�ضة �أم��ر الطبيب مب�ساعدة
امل�ستخدم و�صعدا مع ًا بالفتاتني على نقالتني مريحتني
�إىل الطابق الثاين  ,وهناك قفزت دميا �إىل ال�سرير
املحاذي للنافذة ومددت املمر�ضة مب�ساعدة امل�ستخدم
ن��دى على ال�سرير القريب م��ن البهو  ,يف�صلها عنه
جدار �أبي�ض ينتهي بباب عري�ض  ,غطت هدى الفتاتني
بلحافني  ,ثم ذهبت �إىل غرفة املناوبة  ,وكتبت على
�سجل دميا املعلومات التالية:
دم فائ�ض عن احلاجة.
�وام,
دميا ال�سيد ,ع�شرة �أع�
ٌ
وعلى ال�سجل الثاين كتبت:
ندى قحطان ,ت�سعة �أعوام ,فقر دم مكت�سب.
�أ�ضافت يف ال��ي��وم ال��ت��ايل مالحظات ج��دي��دة على
ال�سجلني:
دميا ال�سيد ,كثرية احلركة ,تعاين من الأرق ,وجلدها
�أزرق مائل للون البنف�سجي.
ندى قحطان  ,قليلة احلركة  ,يف حالة �سبات متقطع
 ,جلدها �أ�صفر �شاحب .
اطلع ع��ادل على املالحظات امل��دون��ة ث� َّ�م طلب من
هدى البدء ب�إجراء التحاليل املخربية الالزمة  ,وبدا
متفائ ًال بنجاح فكرته التي �ست�ساهم يف �إنقاذ ال�شابتني
ال�صغريتني ,وبينما دم ن��دى ودمي��ا يخ�ضع للتحاليل
املخربية كانت الأخ�ي�رة تنقل �إىل ن��دى م��ا ت��راه يف
ال�سماء ,غيوم تلعب ,تت�شكل ,تارة تتحول �إىل وحو�ش
ثم �إىل طيور �أو عمالقة ,و�أخري ًا ت�صبح خراف ًا بي�ضاء
جميلة ,ثم تذبح ,ت�شري دمي��ا �إىل املطر ال��ذي يلطم
النافذة برفق وتقول لندى :انظري� ,إنها دماء اخلراف
امل�سكينة .
ــ ولكن لون الدم �أحمر .
ــ هذا �صحيح ,لكن دم خراف ال�سماء مثل الدموع بال
لون.
نظرت ندى �إىل النافذة و�س�ألت دميا �إن كانت ترى
�أ�شياء �أخرى غري املطر والغيوم.
ــ يوجد الكثري .وقبل �أن حتدثها عن بع�ض الكثري
الذي تراه نبهت ندى �صديقتها �إىل وقع خطوات هدى
والطبيب هم�ست � :إنهما قادمان.
تظاهرت الفتاتان بالنوم .حتى �إذا �سمعتا �صوت هدى
تطلب منهما �أن تتهي�آا للفح�ص اليومي ,فتحتا �أعينهما,
وبعد االنتهاء من الفح�ص خرج الطبيب وهزتا ر�أ�سيهما
للممر�ضة التي ن�صحت دميا كالعادة باخللود للراحة
التامة ثم حذرتها من الرثثرة املتوا�صلة� .أزعجت
ن�صيحة هدى الفتاتني ف�أبرمتا اتفاق ًا ين�ص على �أن
تقوم ندى بتحذير دميا كلما �سمعت وقع خطوات تتجه
�إىل الغرفة على �أن تنقل الأخرية ل�صديقتها كل ما تراه
يف اخل��ارج عرب النافذة ,ويف الليل وبينما كانت هدى
ت�شخر على كر�سيها املتحرك كانت دميا ت�صف لرفيقتها
املمددة بجانب اجلدار الآخر البحر الذي يهاجم الليل
ليعيده �إىل بيته.
ــ وملاذا يهاجمه؟
ــ لأنه يجعله خميف ًا �أكرث.
ــ وهل �سينجح؟
�أخ�برت دميا �صديقتها �أن ال�صراع ي��زداد بني الليل
والبحر ,ثم طلبت منها �أن تكتم �أنفا�سها قلي ًال لت�سمع
�صوتيهما.
اعتقدت ندى �أن الأ�صوات التي التقطتها �أذناها هي
زئري الليل وهدير البحر فراحت ترجتف ,لكن دميا
طم�أنتها حني �أخربتها �أن ال�صوت الذي �سمعته هو لتك�سر
الأمواج على ال�صخور و�أكدت لها �أن البحر �سينت�صر ,

وبعد �ساعات قليلة �سيذهب الليل �إىل بيته
وت�شرق ال�شم�س ,وريثما يحرز البحر الن�صر
الأكيد قامت دميا من �سريرها وجل�ست على
قاعدة النافذة وحكت ل�صديقتها الو�سنانة
عن لعبة اال�ستغماية التي يت�سلى بها القمر
مع الغيوم البي�ضاء و�أخربتها �أن النجمات
يتابعن اللعبة ويتمنني لو ي�شاركن القمر هذه
الت�سلية ,لكن �أنى لهن �أن يلعنب وهن مربوطات
يف ال�سماء برباغي من �أملا�س.
مل ت�سمع دميا تعليق �صديقتها ال�صغرية على حكاية
القمر والغيوم فقدرت �أن تكون قد ا�ست�سلمت حلالة
�سبات طويلة ور�أت �أن عليها �أن حتذو حذوها ,قفزت
�إىل ال�سرير ,مت��ددت و�أغم�ضت عينيها فلم ت�ستطع
النوم ,وعلمت �أن حالة الأرق زادت عن الليايل ال�سابقة
لأنهم ت�أخروا يف تخلي�صها من فائ�ض الدم.
فتحت دميا عينيها ونظرت �إىل �صديقتها الغارقة يف
�سبات عميق ,ومتنت لو �أنها تفيق من �سباتها لتحكي لها
حكاية جديدة ,مل تتحقق �أمنية دميا ولذلك قامت
من �سريرها وراحت تنقل خطواتها بهدوء على �أر�ض
الغرفة ثم توقفت �أمام نافذة غرفة املناوبة� ,أيقظت
هدى من نومها وطلبت منها �أن تخل�صها من فائ�ض الدم
كي ت�ستطيع النوم.
ــ فائ�ض ال��دم �صار لندى� .أجابتها املمر�ضة وهي
تتثاءب .ثم �أ�ضافت � :سنعرف نتيجة التحاليل غدا,
والآن عودي �إىل �سريرك.
م�شت دميا على ر�ؤو�س �أ�صابعها وحلظة و�صولها �إىل
الغرفة� ,سمعت �صوت ندى تطلب منها �أن حتدثها عما
تراه الآن ,جل�ست دميا على �سريرها و�أخربت �صديقتها
ب�أنها ترى الآن عرو�س ًا ترتدي ف�ستان ًا �أبي�ض وحولها
بنات و�صبيان ي�صفقون وبينهم �صبايا يغنني وعجائز
يزغردن.
ــ لكننا يف امل�ست�شفى!
ـ��ـ �أع���رف� ,أق�صد �أن ال��ع��رو���س ج��اءت لتعيد �أح��د
�أقربائها املر�ضى قبل �أن تذهب �إىل حبيبها.
ــ �أريد �أن �أراها.
ــ لن تلحقي ,لقد �صعدت �إىل �سيارة بي�ضاء.
تعلقت ندى بالعرو�س اخلارجة من امل�ست�شفى وحولها
اجلميع يغنون ويرق�صون ويزغردون هتفت :البد �أن
العرو�س �أ�سعدت املر�ضى الذين ر�ؤوها يف ف�ستان العر�س.
�أوقفت دميا �سيل تعليقات ندى حني نقلتها �إىل م�شهد
�آخر وهو هذه املرة يف حديقة امل�ست�شفى .حكت لها عن
�أطفال يركبون �أراجيح حتملهم �إىل الغيوم و�أ�شجار ًا
عمالقة حتمي امل�ست�شفى من العوا�صف ,و�أك��دت لها
�أنها ترى زوارق ًا تتهادى على �شاطئ البحر وعلى متنها
�صيادون يغنون ويهزجون :هيال ,هيال.
توقفت دمي��ا عن احلكي لأن �صديقتها ع��ادت �إىل
�سباتها ,قامت من �سريرها وجل�ست على طرف النافذة
تبحث عن م�شاهد جديدة تنقلها �إىل ندى ور�أت ذلك
متاح ًا لأن البحر �أفلح �أخري ًا يف �إعادة الليل �إىل بيته,
وهاهو النهار ي�سكب ف�ضته على الأ�شياء� ,شردت دميا
ت��راق��ب الغيوم البي�ضاء وت�ستمع �إىل �صوت تك�سر
الأمواج على ال�صخور ال�ضخمة مع حفيف �أ�شجار الكينا
بعد رف ًا من طيور البحر البي�ضاء,
العالية ,وقد ر�أت عن ٍ
هتفت� :س�أخرب ندى �أن طيور البحر �ضربت مبناقريها
زجاج النافذة.
م�شهد ر�أته دميا لأن املمر�ضة
آخر
�
النوار�س
كان رف
ٍ
التي دخلت �إىل الغرفة لتزف للفتاتني خرب تطابق
د ٍمهما وبالتايل �إمكانية نقل دم دميا الفائ�ض �إىل ج�سد
ندى� ,سمعت الأخرية تهلو�س وتهذي بعد �أن هدها املر�ض
ب�أن �صديقتها ارتدت ثوب ًا �أبي�ض وخرجت من امل�ست�شفى
على �صوت الزغاريد و�أغ��اين الفرح ,رك�ضت هدى �إىل
النافذة ونظرت �إىل الأ�سفل ثم عادت لتخرب الطبيب
ب�أن امل�صادفة الهاربة اكتملت ف�صولها ,ثم �أ�شارت �إىل
�سيارة بي�ضاء حتمل جثة دمي��ا ,فتح الطبيب الباب
و�أبدى انزعاج ًا �شديد ًا من موت دمية قبل �أن يربهن
على �صحة النظرية التي طرحها يف اجتماع الأطباء
الأ�سبوعي حول �إمكانية نقل الدم الفائ�ض عن حاجة
ج�سد دميا �إىل ج�سد ندى ال�ضعيف ,و�سمعته هدى يقول
غا�ضب ًا :هذه هي العادة طائري يهرب مني دائم ًا يف
اللحظة الأخرية.
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•�إميان بازربا�شي
�أخ�ير ًا و�صلت احلوالة! ! �صحيح �أن جلها لي�س يل ،هو
علي �إي�صالها �إىل �إحدى العوائل يف حلب ،ذلك �أن
�أمانة ّ
�صديق ًا يل مغرتب يف ال�سويد يود �أن ير�سل مبلغ ًا كبرياً
لأهله يف حلب ل�شراء منزل �أو ما �شابه ،وحل�سن احلظ ال
يوجد حواالت مبا�شرة من ال�سويد �إىل حلب ،مما ا�ضطر
�صديقي �أن ير�سلها �إىل هنا يف طرطو�س حيث �أقيم ،ومن
ثم �أعيد �أنا �إر�سالها �إىل �أهله يف حلب ،ومن باب الذوق طلب
مني اقتطاع مبلغ �صغري يل كهدية  ،ومن ثم �إر�سال الباقي �إىل حلب ،مل �أمانع
البتة يف �أخذ املبلغ! ! بل �شكرته من �أعماق قلبي ,ذلك �أين �أعاين من �ضائقة
مالية ال �أح�سد عليها ،وهذا املبلغ جاء يف الوقت املنا�سب ...
ً
طلبت املوظفة مني هويتي� ،أعطيتها �إياها� ،سرعان ما قطعت يل و�صال بعد
�أن ت�أكدت من معلومات احلوالة ،ومن ثم حولتني �إىل ال�صندوق� ،صحيح علي
االنتظار لبع�ض الوقت ،ولكن ال ب�أ�س مادام يف النهاية �س�أتقا�ضى املبلغ الذي
ع�سى �أن يخفف بع�ض ال�شيء من ال�ضائقة املالية التي �أعاين منها ثم ملاذا �أتذمر
من االنتظار؟! نحن تعودنا على االنتظار! ننتظر لندفع فواتري الكهرباء واملاء
و�سواها ،ننتظر لنح�صل على اخلبز ،ننتظر حتى نقب�ض رواتبنا ال�شهرية ،ننتظر
يف كل حمفل و منا�سبة فال �ضري من االنتظار �سيما �إن كنت يف النهاية �س�أتقا�ضى
مبلغ ًا من املال...
�أخري ًا جاء دوري! قامت املوظفة بعد املال على الآلة املخ�ص�صة لذلك ،وطلبت
مني التوقيع على الو�صل ،ومن ثم قدمت يل املبلغ! �أخري ًا املال بني يدي! فكرت
ب َعده ,لكن قلت يف نف�سي رمبا ال داعي لعده ،لأن الآلة �سبق وعدته وهذه الآالت
قلما تخطئ ،لكن ماذا لو �أخط�أت على حظي و�أعطتني مبلغ ًا �أقل؟! لذا الأف�ضل
�أن �أعده� ،شرعت بعده يف احلال ،هو مبلغ كبري و�س�أحتاج وقت ًا ال ب�أ�س به لعده،
لكن الب�أ�س� ...شرعت �أعد وخواطر �شتى تتقاذفني! ترى هل تخطئ الآلة
وتعطيني مبلغ ًا �إ�ضافي ًا؟! ليتها تفعل هذه املرة! لكن يا ترى �إن �أعطتني ما ًال
�إ�ضافي ًا هل يكون من حقي �أخذه؟!
ــ مل ال؟! هي من �أعطاين �إياه..
ــ لكنها �أعطتني �إياه خط�أً ،وهذا يعني �أن املال لي�س من حقي..
ــ لكن و�ضعي امل��ادي �سيء ،م�ضى �أ�سبوعان على بداية ال�شهر وال�شركة مل
ت�صرف لنا رواتبنا� ،أنا حمتاج بالفعل لكل قر�ش ..
ــ �أن �أكون حمتاج ًا هذا ال يعني �أن �آخذ ما لي�س يل! يا �إلهي كيف غريتني هذه
الظروف اللعينة! ! ؟ كيف �أ�صبحت �أقبل �أن �آخذ ما لي�س يل؟!
ــ �أنا ال �آخذ ما لي�س يل ،هو حقي ..ثم �إن �شركة احلواالت غنية ولن ينق�ص
من غناها �شيئ ًا �إن �أنا �أخذت املبلغ الإ�ضايف ،ثم �إنه �سيكون مبلغ ًا �صغري ًا بال �شك،
ال �أظنه يتجاوز اخلم�سمائة لرية ..
ــ ال�سرقة �سرقة! ومن ي�سرق خم�سمائة ي�سرق مليون! �إن كان ثمة زيادة يف
املبلغ يجب �أن �أعيدها للموظفة ..
ــ لن �أعيدها! ! هي من حقي و�أنا حمتاج ،ثم �إين وزر هذا املبلغ لي�س يف رقبتي،
هو يف رقبة املوظفة و�آلة عد النقود ،ثم �إين لو مل �أعد املال ملا عرفت بق�صة
املبلغ الإ�ضايف ذلك �أن �ش�أين �ش�أن �أي زبون ،قد �أعدّ املال الذي �أ�ستلمه وقد ال
علي حينها ..
�أعده ،ف�إن كان ثمة زيادة يف املال و�أنا مل �أعده م�ؤكد �أال وزر ّ
ــ كف عن فر�ض الفر�ضيات� ،أنت الآن تعد املال و�إن كان ثمة زيادة فهي لي�ست
من حقك
ــ ملاذا؟!
ــ لأنه لو كان ثمة نق�ص يف املبلغ م�ؤكد �أنك كنت �سرتاجع املوظفة وتطالبها
بالنق�ص احلا�صل ،فلماذا �إن كان ثمة زيادة ال تراجع املوظفة و�إمنا حتتفظ به
لنف�سك؟!
ــ �صحيح ..الآن اقتنعت �أن الزيادةــ �إن وجدت ــ لي�ست من حقي ..لكني �أخ�شى
�إن كان ثمة زيادة بالفعل �أال �أعيد املبلغ الإ�ضايف للموظفة!
ــ يجب �أن تعيد املبلغ و�إال �ست�سقط �أخالقي ًا �أمام نف�سك على الأقل..
ــ �س�أحاول �أن �أعيده ،لكني ال �أنكر �أن ثمة �صوت �ضعيف يف داخلي يقول يل :
ال تعد �شيئ ًا ,خذ املال وجتاهل الأمر برمته..
ــ ال تن�صت لذاك ال�صوت ،هو �صوت النف�س الدنيئة ..
ــ �إنها الظروف والغالء املعي�شي واحلرب و...
ــ ال تلق اللوم على الظروف ،ال�شريف �شريف يف �أحلك الظروف ،و�أنا �أثق بك
�أنت بال �شك �ستعيد املال ,واثق �أنك �ستنجح يف هذا االمتحان ال�صعب..
�أخري ًا انتهيت من عد املال ..احلمد هلل مل يكن ثمة �أي زيادة وال داعي خلو�ض
االمتحان ال�صعب...

10

غفر اهلل
لها

•حممد رجب رجب
خلق اهلل الهوى من طبعه
خلقه يف احلب كان الأروعا
		
جنة الدنيا على �أ�سواره
ق�صرت باع ًا ،وظل الأرفعا
		
تلك حواء الهوى يف دلها
�سكبت فينا اجلمال الأمتعا
		
خلقت منا �ضليع ًا قا�صراً
		�أ�ضعف اخللق �سبانا الأ�ضلعا
قدر الأنثى �إذا ما ع�شقت
مكرت ،واملرء فيما طبعا
		
قاب قو�سني اغتدى من غ ّيها
هما معا
مبا
احل�سن
يو�سف
		
ّ
وبليلي جن قي�س بعدما
واعدت ،ثم رمت وعد ًا رعى
		
و�سباب يف (تغي�ض) مل يزل
بـ(جميل) ي�ستهيم امل�سمعا
		
ث�أر التفاح من ذائقه
		�أجنى التفاح فيما �صنعا..؟
�أنزلتنا من علٍ  ،ما �ضرنا
جنة اهلل ب�أن نحيا معا
		
غفر اهلل لها ما �صنعت
فمن ال�شيطان كانت �أبرعا
		

وهبتك
قلبي
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ّوت حزن ُِك
كالت ِ

-1
من هنا عبرَ َ العابرونَ ..
ومل يبقَ �إال الذينَ
أر�ض �أقدا ُمهم نبتتْ
مِن ال ِ
منذُ َبدءِ ّ
ال�ضياءِ
�سيف ال�شّ �آ ْم
على �شكْلِ
ِ
-2
ٌ
أمرها
�
ن�سمة
�أَو َك
لتْ
َ
للطريق
ِ
ُ
العوا�صف
فما كان �إال
فجاج ِك عند القيا ْم
تهوى
َ
-3
ً
يح
�صامتا ُ
الر ِ
كنت يف لجُ ّةِ ّ
�أ�س�ألُ �أين الفراتُ
و�أين الطّ ريقُ �إىل بردى ؟
كلُّ هذي
الدروب انتهتْ
ِ
هامدات ب َهولِ القتا ْم
ٍ
-4
حيثما كنتِ � ..أنتِ الوحيدةُ
قد خ ّب�أتْ خامت ًا
ري ..
ِ
كرغيف فق ٍ
قدمي
حب
ٍ
كم ّوالِ ٍّ
على ِّ
ال�صعو ِد
�شط حل ِْم ّ
لبرُ ْ ِج احلما ْم

تَوء ٌم ( �سياميٌّ )
•د .حممد �سعيد العتيق

•جودي العربيد
«املفاتيح لل اّ
والكوكب ُمن َه ٌك
أدلء
ُ
ُ
حجر العتبة » ..
على
ِ
�سان جون بري�س

شعر

–5
بردى !..
أ�شجانه
ل
يا
َ
ُ
يرك�ض الآن عط�شانَ
وح
الر ِ
يف مهجةِ ّ
ُ
ترك�ض موجاتُه يف خ�صا ْم
-6
ه ّبتِ الآنَ هذي الطيو ُر
تناديك :
ِ
�شام � ..أ�أنتِ ال�ش� ُآم !؟
ُ
ود
ال�س ُ
و�أين ُت َبدَّ ُد �أجنُ ُم ِك ّ
عند احتدا ِم الظال ْم ؟!
-7
كلُّ َم ْن قد ق�ضى
واقف َ
ٌ
مثل مئذنةٍ ال تنا ْم
-8
رباك
هل �أُ�سل ُّم عند ِ
فتُ�شرقُ هذي الربو ُع
بدم ِع ال�سها ْم ؟
�أم تُراين َحمام ًا
على كلِّ رابيةٍ نادب ًا
كلَّ َم ْن رحلوا
حيث �ضا َع الطريقُ
�سواك ؟
رفيق
ِ
وما مِن ٍ
�ش� ُآم ..
ٌ
لذيذ هو احلزنُ
ُ
مقلتيك
من
ي�سقط
ِ
كالتوتِ
ري كال ْم ..
بغ ِ

ورمت على ج�سدي

•غالب جازية

•عماد فوزي �أبورا�س

وهبتك قلبي يا بالدي فما وفّى
ِ
هواك فما كفّى
وجدتُ بعمري يف
ِ
ُ
فرحت بروحي كي �أذود عن احلمى
ُ
ُ
فداك وال �أفّـا
قلت �آه ًا فـي
وال ُ
ِ
أحر�س هُ دبها
ذهبت �إىل عينيك �
ُ
ُ
ال�ضياء الذي ُزفّا
فكنت لأهدابي
َ
ال�شم �أقبل موعدي
فوقَ اجلبالِ
ِّ
اخل�ضر �صفّى الهوى �صفّى
وعندَ ال�سهولِ
ِ
الك وجدتها
� ُ
أذبت حياتي يف ُع ِ
َ
تنو�س وال تُطفى
قناديل جمـدٍ ال
ُ
لدنك � ً
أناقة
وو�شيت �شِ عري من
ُ
ِ
َ
ري من قفّى
فكنتِ به الإدها�ش يا خ َ
أ�سراب الن�سو ِر غمرنني
ولذتُ ب�
ِ
ً
ُ
ب�أحلى �سما ،حيث العال خافقي رفّا
مددتُ � َ
أطلب �سو�سن ًا
إليك الكَّف � ُ
ً
القلب والكـّفا
ذوب
مددتِ رحيقا َ
َ
ً
أن�سام �أ�سرقُ
نفحة
�أنا ِ
منك يا � ُ
ربواتُ
أطلب الزلفـى
�
يا
منك
أنا
�
ِ
ُ
عجبت حلايل يا بالدي ومل �أر
ُ
علي ً
ال بهذا الداءِ مثلي وال ي�شـفى
كـ�أن قلبـي والتـاللُ معينهُ
أقاح من الريحان فيها الهوى حفّا
�
ٍ
فال �صبوتي ُخفتْ و�أنت مبعثها
للحـب كنتِ به جفّـا
وال موردٍ
ِّ
منحتك روحي يا بالدي ف�أقبلي
ِ
عا�شق ها َم ا�شتياق ًا وما �أخفى.
�إىل
ٍ

و َر َمتْ على َج َ�سدي ُق َ
بيل ُفراقِ ها
قطفت ثِما َرها
زهر الربي ِع وما
ُ
َ
كانت تحَ ُ
ِّياب بدَ ْمعِها
وك ليِ َ الث َ
َ
و�أنا �أ ُح ُ
وكِ ..بغُر َبتي �أقدا َرها
َتروي ا َ
عا�شق
حلكايا َع ْن خِ يانةِ
ٍ
واحلب يطفئُ لو حت َّر َك نَا َرها
ُّ
لكن قلبي َم َ
ات ِمنذُ �أَ َما َتني
َّ
طِ ٌ
فل بكى َف َمتى َ�ستغ�سِ لُ َعا َرها
فا َ
فلم يمَ ُ تْ
حل ُ
رب د َّم َرتِ النُّفُ َ
و�س ْ
�إال َّ
ري وق َّيدَ تْ � ْأحرا َرها
ال�ضم ُ
وا َ
ليجهم
�صر ن ِ
حلاقِ دونَ ب َع ِ
َفط َخ ِ
َ
قدِ ُموا ِدم�شقَ ُي َ�صا ِد ُرونَ ِخيا َرها
عا�شق
فوح م ِْن د ِم
وال َيا�سم ُ
ٍ
ني َي ُ
والنا�س يف َبلدَ ي َح َموا �أ�سوا َرها
ُ
واملعتدُ ونَ من الغزا ِة َتف َّرقوا
َ
َ
َّ�صر كانَ مل ْن �أدا َر قرا َرها
والن ُ
أنا�سها َ
ِهم
ف َمتى َي ُ
عود � ُ
جلمال ْ
َومتَى نع ِّم ُر بالبهاءِ دِيا َرها
نا�س هذ ِه َ�شا ُمنا ال َتقْتلوا
يا ُ
َ
َ
�شج َر احليا ِة بغفلةٍ ونَها َرها
َ
حب احليا ِة وما الهوى
ف�شعا ُرنا ُّ
ّ
�إال وكانَ على الدَّ وا ِم �شِ عا َرها
من َجديدٍ مجَ دَ ها
ه َّيا لنبن َِي ْ
فخِ يا ُرنا � ْأن نَبتَدي �إ ِْع َما َرها
هم
رح َة ُع ِ
لنُعيدَ للأطفالِ َف َ
مر ْ
رو�سنا ارتدَ تِ ال َّربي َع �سِ وا َرها
ع
ف
َ ُ

روحي ..ل�شيءٍ !! � ُ
أنزف!!
من
�أ�شتاقُ ْ
ْ
و�ص ُف !!
َو �أنَا �س�ؤالُ ت�سا�ؤُلٍ ؟ ال ُي َ
*****
رينا
غ
،
ري نف�سِ َك
ري
ُ
نف�سي  ،غ ُ
�أنَا غ ُ
َ
نعز ُف
من خ َيالٍ ِ
ري اخليالِ َ ،و ْ
غ ُ
*****
ن�صفي جدا ٌر ٌ
مائل يف نِ�صفهِ
ْ
ع�ص ُف
املخبوء
آخر
ل
ا
و
ريح َت ِ
ُ ٌ
َ
ُ
*****
ابي ل َيفت ََح َبا َبهُ
أتي على َب ْ
ي� ْ
لاَ
أتي َو عنِّي �أُ ْ�ص َرفُ
� ُ
أ�صحو ف ي� ْ
*****
ه َوَ ...م ْن ؟ �أنَا !! ه َو ْ
غائب
�ضوري
يف ُح
ْ
ٌ
َ
أظلم اللَّيلُ َ
الطويلُ �س ُنكْ�ش ُف
� ْإن � َ
*****
الذي ْ
داخلي
يف
�شيء منَ الك ِ
َهف ْ
ٌ
ْ
ُ
املالك ال ُ
يحتلُّ
أهيف
روحي َو
َ
*****
ليلي ُق َّب ًة
عندَ َ
امل�ساءِ ن ََ�ص ْب ُت َ
َو الن ُ
غر ُف
عري مني َي ِ
َّا�سك ال�شِّ ُّ
*****
قراء ًة
علِّي �س�أُبد ُع يف الفرا ِغ
َ
الدخانِ ربي َع حل ٍْم ُي�سق ُ
ُف
َو َ�س َط ُّ
*****
�آ ٍه ...ك َما �ضا َع الأنَا �أخف ْيتُهُ
كفاك تُخَ ُّو ُف
نف�سي
َيا َم ْن �سِ َوى
ِ
ْ
*****
أبحث ُم ْغم ً
عن فجوةٍ يف النُّو ِر � ُ
ِ�ضا
ْ
ٌ
�شمعة َتت ََ�ص ِّو ُف
نوري َ ،و نو ُر َك
ْ
*****
ُ
أبي
يح
تبحث ْ
الر ِ
عينايَ فوقَ ِّ
عن � ْ
َ
َ
َ
حر ُف
ْ
تبكي الأ ُ
عن �أُ َّمةٍ � ،أن�أى  ...ف ْ
*****
عابرا
ملحمتي َو معنًى
�صنعت
َو
ُ
ً
ْ
ح�ص ُف
ْ
بعدي  -حدو َد الكونِ ً ،
فكرا َي ُ
*****
تفي
�شيء منَ احلُ ِ
ُ
لم الثقيلِ َو يخْ ْ
َيا �أنتَ َ ...يا ظلِّي �...أنَا ...هَ َّيا اهتَفُ وا
*****
هم يا ابنَ رما ِل َها
َيا ابنَ ابتكا ِر ال َو ِ
من َ
ورد ُي ُ
قطف
هم ٌ
ْ
قال �أنَّ ال َو َ
*****
َيا �أ ُّي َها املَحفُ ور يف وجهي َو يفْ
ح�سي  ،و �صمت َُك َ�صوتُهُ  ،يتع َّر ُف !
ِّ
*****
طاحون ٌَة ْ
ال�صدَ ى
الر ِ
يح َت ْبكِي َو َّ
يف ِّ
من دِمائ َِي �أَ ْذر ُِف
َد ْمعاتِ ظل َِّي ْ
*****
تي
روح �
أرج َ
هُ ْو ُ
أغنيتي � ...أنَا ُ � ،
وح ْ
ْ
عي طفلٍ �أ�شْ َي ٍب  ،ه َو َي ْه ِرفُ
�أنَا َو ُ
*****
َ
بال�سنَا
َيا
ن�سمة ال َغا ِر املُ�ض َّم ِخ َّ
ُ
َ
حلقيقةِ �أ َ
من �سِ ف ِْر ا َ
حذ ُف
هيهات ْ

قصة
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قمر ني�سان
•م .يا�سمني دروي�ش
مل تكن ���س��ارة �أك�ث�ر م��ن ف��ت��اة حاملة
ت�ستك�شف ع��امل��ه��ا اجل��ام��ع��ي بكثري من
ال�شغف والف�ضول حني كانت طالبة يف
عامها اجلامعي الأول يف كلية الهند�سة
املعمارية (جامعة حلب).
يف تلك الأي���ام مل تكن تعرف �سارة
ال��ك��ث�ير ب��ع��ي��د ًا ع��ن ع��امل��ه��ا امل��ك��ون من
الأقارب ورفيقات املدر�سة ..واجلريان الذين
اعتادت االلتقاء بهم كل �صباح يف حديقة
حيهم الراقي برفقة والدتها ليمار�سون مع ًا
ريا�ضة امل�شي ال�سريع ال�صباحية لتنتهي
اجل���والت ال�صباحية باحت�ساء فنجان من
القهوة ال�سريعة التح�ضري يف مق�صف جماور
لتلك احلديقة ,ويف �أم�سيات ال�صيف القائظة
اعتادت �سارة ووالدتها مرافقة �سيدات احلي
ال��ل��وات��ي ت��ع��ددن �أنف�سهن ���س��ي��دات املجتمع
املخملي �إىل مقهى احلي املزين ب�أحلى و�أحدث
الديكورات وامل�ضاء ب�أرقى الأ�ضواء املبهرة,
ل��ت��دور الأح���ادي���ث ب�ين اجل����ارات ع��ن كلفة
مالب�سهن امل�ستوردة وعطورهن وم�ستح�ضرات
التجميل و�أحدث املجوهرات املا�سية الباهظة
الثمن.
و�أحيان ًا متتد الأحاديث لتطاول رحالتهن
يف جو من التفاخر املطعم بالأكاذيب.
يف تلك الأي���ام مل يكن ل�سارة يف الكلية
�إال ثالثة �أ�صدقاء من دفعتها اجلامعية هم
رمي��ة وم��ال��ك و�أن�����س ال��ذي��ن يق�ضون �أيامهم
مع ًا يدر�سون درو�سهم وير�سمون م�شاريعهم
مب�ساعدة بع�ضهم البع�ض ,و�أي����ام تقرتب
االمتحانات كانت �ساعات مكوثهم يف الكلية
تطول وتطول ليق�ضوا معظم �أوقاتهم �سوي ًا
حتى �أنهم يتناولون وجبات الطعام مع ًا.
كانت �سارة اجلميلة ذات ال�شعر الأ�شقر
املجعد املن�سدل على كتفيها ت�شعر ب�إعجاب
مالك اخلفي بها فهو يالحقها كيفما اجتهت
بعينني زرق��اوي��ن �شبقتني ,وح��امل��ا ت�صطدم
عيناهما كان مالك ميتقع لتغرق �سارة باحلرية
لعدم بوح مالك لها ب�أي �شعور ناحيتها.
فمالك مل يكن ي��رى �سارة -التي ي�شبهها
لنجمته املف�ضلة جوليا روبرت�س� -أك�ثر من
حلم بعيد املنال على الرغم من كون �أ�سرته
مي�سورة احلال.
و�أد مالك �شعوره اجلامح يف قلبه قبل �أن
يزهر حب ًا ومل ي�ش�أ �أن يف�صح لها عن م�شاعره
لئال يغرق يف بحر احلب �إذ �أنه ال ميتلك طوق
النجاة� ,إذ �أن هنالك الكثري من العوائق حتول
دون التقائهما ومن �أبرزها كون مالك ابن بيئة
ريفية ب�سيطة اعتادت ال�سهر حتت ال�ضوء
القمر كل ليلة برفقة �ضيوف �أحباء ليحت�سون
مع ًا ال�شاي املعطر بامل�سك لتدور الأحاديث عن
�أخبار �سكان القرية وكيفية العناية بالأر�ض
اخلرية جلني املح�صول الوفري ,كما �أن مالك
اعتاد �أن يق�ضي �صباحاته �سائر ًا بني �أ�شجار
اللوز والتني م�صغي ًا لتغريد الع�صافري.
�إال �أن العالقة بينهما اتخذت م�سار ًا �آخر
ذات م�ساء عا�صف حيث كانت الأمطار تتهاطل
غزيرة و�أ�صوات الرعد ت�صم الآذان ,يومها
خ�شيت �سارة العودة وحدها للمنزل يف مثل
هذا الوقت املت�أخر فطلبت من مالك �إي�صالها
ملنزلها فاقرتبت منه ح��ال �أم�سك باملظلة
ف�شعرت بيديه املرتع�شتني و�شعرت ب�أنه عا�شق
لها حتى الثمالة وانتظرت �أن ميطرها بحب ال
مثيل له �إال �أنه بادرها كاذب ًا بقلب يعت�صره
الأمل� :أنا خجل من البوح لرمية بحبي..
ليلتها امتلأ قلب �سارة باحلقد والكره ال
لأنها تكن امل�شاعر ملالك بل لأن كربياءها قد
ج��رح ..ف�سارة التي ترى نف�سها بعني الكرب

من قتل �أخي
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•نزار مزهر
�شعرت ب�إهانة جرحت روحها و�أدمتها ,حني
ف�ضل رمية عليها ولو كذب ًا �إذ �أن رمية -من
وجهة نظرها -ال تقارن بها ..فرمية ترتدي
مالب�س باهتة ال ت�ساير �أحدث خطوط املو�ضة
كما �أنها تعي�ش حياة روتينية مملة ال تقارن
بحياتها احلافلة بالعالقات االجتماعية مع
جنوم املجتمع (كما تراهم).
يومها ر�أت كل �شيء مدمر ًا ومتنت �أن ترى
كل �شيء مدمر ًا و�أن يحرتق مالك برفقة رمية
وي�ستحيال رماداً.
�أرادت �سارة �أن جت��رح �أع��م��اق قلب مالك
ب ��أن تغيظه ب�أن�س �أق��رب النا�س ل��ه� ..أن�س
�صديقهما ال��ه��ادئ املتغطر�س اب��ن الطبيب
املعروف ,ف�صارت تتقرب منه ومتازحه وتنتقد
رمية وحتاول �إخجالها والتقليل من �ش�أنها.
غرق مالك يف حزن عميق وغ�يرة عمياء,
فمالك عا�شق لأدق التفا�صيل عند �سارة..
لوجهها النحيل وعينيها الع�سليتني الرباقتني
وابت�سامتها الآ�سرة وروحها اللطيفة.
ذات ربيع �أعلنت الهيئة الإداري��ة يف كلية
الهند�سة املعمارية عن رحلة ترفيهية لبحر
ال�لاذق��ي��ة فت�شجعت ���س��ارة ك��ث�ير ًا وب���ادرت
للت�سجيل فعلم مالك بحد�سه العا�شق �أن �سارة
�ستنتهز فر�صة الرحلة لتغيظه وتعذب روحه
امل�ضناة بحبها.
ويف الليلة التي �سبقت الرحلة مل يذق مالك
طعم ال��ن��وم ب��ل ظ��ل �ساهر ًا ي��راق��ب النجوم
والقمر ال��ذي ك��ان ب��در ًا منري ًا يومها ي�سكب
ن��وره على باحة ال��دار لتلتمع حوله النجوم
بنور بهي قل نظريه ,فقرر مالك �أن يعد لنف�سه
فنجان ًا من القهوة ليحت�سيه ق��رب عري�شة
اليا�سمني لتمتزج رائحة القهوة برائحة النب
ال�شهي.
ثم نظر مالك نحو البدر هام�س ًا :يا قمر
ني�سان �ساعدين ب�إخراج حب �سارة من روحي
لينتهي عذابي.
يف اليوم التايل بد�أت الرحلة يف جو بهيج
حمبب للنفو�س� ,إال �أن �سارة عكرت �صفو مالك
بت�صرفاتها ال�صبيانية ومزاحها ال�سمج ,وحال
الو�صول �إىل البحر وجده مالك هادئ ًا تعلوه
�سماء زرق��اء �صافية وتتالحق �أمواجه على
�شاطئ رملي ذهبي.
خلعت �سارة حذاءها لت�سري برفقة �أن�س
حافية القدمني عند ال�شاطئ� ,شعر مالك
بالغرية تعت�صر قلبه فبادرها ق��ائ� ً
لا :ماذا
دهاك يا �سارة؟
ِ
ف�أجابته ب��ل��ؤم� :أعلم �أن��ك مغتاظ ..ثم
تابعت �ساخرة :لأين برفقة �أن�س �أ�شبه مريفت
�أمني برفقة عبد احلليم حافظ يف فيلم �أبي
فوق ال�شجرة ..و�ضحكت.
ك��ره مالك �سارة وخرجت من قلبه وك��أن
حب �سارة مل يكن� ..إنه بدون �شك قمر ني�سان,
هم�س مالك لنف�سه.
وبعد مرور ال�سنوات الع�شر ال تزال �سارة
ذك��رى بغي�ضة بالن�سبة مل��ال��ك��� ,س��ارة التي
تزوجت ب�أن�س جعلها غرورها تخ�سر الكثري..
كما �أن عجرفتها جعلت اختياراتها اخلاطئة
تزداد وتتفاقم يوم ًا �إثر يوم �إىل �أن خ�سرت
�أ�سمى ما يف الوجود� ..إذ خ�سرت حياتها يف
وطنها �سوريا لتختبئ بعيد ًا عنه نا�سجة
الق�ص�ص الوهمية والأك��اذي��ب ال�ضالة عن
حياة �سعيدة يف مكان جمهول.

ال �أدري ك��ي��ف �س�أح�صي
ذاك��رت��ي م��ع تلك الأج�����س��اد
التي هر�ستُها و�أكلتُها.
ه���ن���اك ،وح����ي����داً ،عند
�شالالت املاء� ،أنا ودجاجات
اب��ت��ع��دت م��ن��ف��ردة  -مثلي
 ع��ن �صخب ه�����ؤالء اجلثثالعمالقة ،ذات ال�سراويل ال�سود.
�أ�صحاب ال�سراويل الطويلة ،وال�شوارب
املعقوفة للأعلى ،هم �أكرث عفوية ونقاء وقوة،
وحدهم يذهبون يف طريق واحدة.
جميعهم ،ومنذ �أواخ���ر ال�صيف امللتهب،
يبد�ؤون بتجهيز �ألواحهم اخل�شبية ،ويحكمون
تثبيت تلك امل�سامري املعقوفة عليها ،ذات يوم،
كتبت على �أحدها.
ج��م��ل��ت��ي ه���ذه اح��ت��اج��ت �إىل مف�سرين
وحمللني من كل الأهايل ،ومل يعرفوا ،من َخ َّط
هذه الفو�ضىٌ ،
طفل ر�أى يف نف�سه يوم ًا ،فار�س ًا
اعتلى �صهوة جواده فوق هذا اللوح.
هم يريدون ع��زل حبات احلنطة  -التي
زرع��وه��ا  -عن الق�ش كما فهمت ،يجمعونها
لت�صبح تل ًّة مرتفعة ،ويرتكون لذلك اللوح
ح��ري��ة ال�����دوران ف��وق��ه��ا ،لتهر�س خ�صالت
ذه��ب��ي��ة ،ت��ئ��ن وت��ع��ن حت��ت ث��ق��ل �أج�����س��ادن��ا،
فتتطاير من حتته حبات �صفراء ،تت�شقلب يف
الهواء متحررة من �آالم كل تلك امل�سامري فوق
�أج�سادها.
�شيء ما جعلني �أبتعد عن �أطفال احلي،
وال �أحب اللعب معهم ،لأنهم جمانني ،فهم ال
يحبون امل�سامري.
ملعونة تلك امل�سامري املعقوفة ،التي كانوا
يجدونها يف جيب
لبا�سي املمزق ،هي �إدانتي الوحيدة ملا �أفعل.
حدث هذا منذ مدة ،يومها �س�ألت �أمي.
 من �أين �أتيت ،وكيف �أتيت؟كفها ال���ذي ه��وى ب��ق��وة �صاعقة ،ولرمبا
كقذيفة مدفع ،فوق وجهي ،جعلها متوت يف
داخلي وهي على قيد احلياة ،فمن املعيب �أن
ي�س�أل الطفل عن هكذا �أمور.
علت �ضحكات �أولئك الن�سوة اللواتي كنَّ يف
�ضيافتها ذاك اليوم.
ً
علي� ،سحبتني
ا
حزن
أكرثهم
�أم �سامر كانت �
َّ
من يدي حتى و�صلت ح�ضنها� ،أدارت يل وجهي
بكفيها ،وقالت مبت�سمة
تبك حبيبي�( ،أنا رح خربك).
 ال ِ �أمك �أكلت حبة حنطة فتحولت يف بطنها،و�أتيت.
الظاهر ،الكل يهذي مبوا�سم احلنطة هذا
العام.
 وملاذا مات �أخي� ،س�ألتها بعينني خائفتنيمن ت�أنيب �أمي.
ف��اج��أه��ا ���س ��ؤايل ال��ت��ايل ،و�أدرك����ت نف�سها
ب�سرعة و�أجابت:
 �أمك �أكلت م�سماراً ،فمات.وعلت خدودها املنتفخة ابت�سامة ماكرة،
وزعتها بني �أولئك الن�سوة.
جدي ،يف ذاك الوقت ،مل يد ِر كيف اختفت
تلك امل�سامري من لوحه اخل�شبي ،حتت �شالل
امل��اء نف�سه ،جل�ستُ  ،وح��ي��د ًا دون دجاجات
هذه املرة ،وزعتها بفو�ضى بني حجارة النهر
املل�ساء ،حتى ا�ستقرت يف قاعه.
بعد �أ�سابيع ،يف �أثناء عودتي من مهمتي ويف

زقاق ترابي
�ضيق ،يتعرج بني البيوت ،ثمة يد
قا�سية �أوقفتني من ذراعي ،جرتني
و�سارت بي نحو بيت ف�سحته كبرية،
ح��ي��ث ي��د �أخ����رى ب��ان��ت��ظ��اري� ،أك�ثر
ق�سوة:
 هذا هو� ،سارق امل�سامري يا خمتار.ت�أملني كثري ًا هذا البدين ،وقبل �أن ينطق
فمه الكبري ،حاول �أن يدخل يديه يف جيوبي،
مل ي�ستطع ،فقط �أ�صابعه التقطت بع�ض ًا منها.
 �أن��ت �إذن م��ن ي�سرق امل�سامري م��ن �أل��واحالبيادر؟
ُ
�صرت �أن��ا ل�ص امل�سامري بني ه�ؤالء
وهكذا
القرويني ،عاد هذا الفم الكبري يتحدث:
 ملاذا ت�سرق امل�سامري؟ وما حاجتك لها؟�أغرقت يدي يف جيوبي ،و�أخرجت كثري ًا
منها.
 هذه؟ �أن���ا مل �أ���س��رق��ه��ا� ،أخ��ذت��ه��ا لأن��ه��ا تقتلالأطفال.
�شهق كل من املختار وهذا الرجل ذو الوجه
القبيح ،عندما عدت �إىل البيت ،كانت بقية من
تلك القذائف بانتظاري ،وزعتها �أمي كما يحلو
لها فوق وجهي ال�صغري.
 هل �أنت جمنون؟كانت �أول �سنة درا�سية يل ،ذات مرة ،كنتُ
جال�س ًا يف ال�صف ،وع�شرات امل�سامري ترتاق�ص،
وتت�شكل بدوامات وزخارف خمتلفة.
املدر�س ذو الياقة ال�سوداء� ،أيقظني فج�أة
عندما رن �صوته اجلهوري كجر�س االن�صراف
يف �أذين ،مل �أ�سمع ما �س�ألني ،لكني �أجبته:
 (رح ميوتوا كل الأطفال).ه��و �أي�����ض � ًا ،نعتني ب��امل��ج��ن��ون ،ع���ادت من
جديد تلك اليد القا�سية تت�شبث بذراعي
بقوة ،و�سارت بي نحو غرفة املدير� ،سمعتهم
يتهام�سون� ،أذك��ره جيداً� ،أ�صبح خطر ًا على
التالميذ ،لي�ست املرة الأوىل -على ما يبدو-
التي ي�سمع فيها هذا اجلواب.
بعد عدة �أيام ،و�أنا عائد من �شالالت املاء،
كنت �أتلذذ كثري ًا بتلك امل�سامري ،فقد كانت هذه
املرة للمختار.
على �أطراف قريتنا ،كانت ٌ
بع�ض من القبور
موزعة هنا وهناك� ،إال �أنها جمتمعة يف مكان
واح��د يحيطها �سو ٌر لي�س بعالٍ  ،ه��ذا النهار
خطر يف بايل �أن �أدخل تلك القبور ،من بعيد
ك��ان هناك جثة لوجه طفويل م��ورد ،جل�س
�أم��ام قربه يراقبني منذ �أن قفزت فوق ذلك
ال�سور.
اقرتبتُ منه وجل�ست �أمامه� ،أترقب منه
�أية كلمة ،دون جدوى ،بقي يراقب امل�سامري
بيدي.
�س�ألته :هل حتب امل�سامري؟
عندها فتح يديه وناولني واحد ًا منها.
هناك عند �شالالت املاء ،اكت�شفتُ �أين كنتُ
�أنا و�أخي م�سمارين معقوفني ُز ِرعا يوم ًا يف رحم
�أمي.
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االنتخابات الفريدة من نوعها..
انتخابات ال�شخ�ص الواحد

•د� .صياح عزام

تبدو االنتخابات اال�سرائيلية التي
ج��رت يف ال�سابع ع�شر م��ن �شهر �أيلول
 2019غريبة من نوعها  ،غريبة يف
كل �شيء ،فهي االنتخابات الثالثة التي
جت��ري خ�لال ع��ام واح���د ،وه��ي تخلو
من �أي��ة ق�ضية مهمة يجري النقا�ش
والتداول حولها ،وهي االنتخابات التي
مل ت ��أت بجديد ،وه��ي االنتخابات الأوىل
التي جرت لتنفيذ رغبة �شخ�ص واحد ومن
�أجله ،وهو رئي�س وزراء كيان االحتالل عقد ًا
كام ًال،و متهم بالف�ساد وهو �أي�ض ًا يف انتظار
املحاكمة  ،لذلك كان �شعاره املطروح “�أنا �أو
ال �أحد” نعم هو /نتانياهو/
لذلك �أطلق عليها البع�ض دون حتفظ ا�سم
“انتخابات ال�شخ�ص الواحد”!!
يف الأي��ام الأخ�يرة لالنتخابات  ،ا�ستجمع
ك��ل �أوراق�����ه ال��ت��ي ت�����ص��ور �أن��ه��ا �ستزيد من
�شعبيته ،و�ستمكنه من العودة �إىل رئا�سة
احلكومة من جديد ،وكانت �آخ��ر النغمات
التي عزف عليها�،أو الأوراق التي ا�ستخدمها
 ،قيامه بالإعالن �أنه �سي�ضم امل�ستوطنات و
الأغوار الفل�سطينية ،ويفر�ض ال�سيادة على
اخلليل و “يهودة وال�سامرة” �أي يف ال�ضفة
الغربية.
وقد اتهمه الكثريون ب�أنه ي�ضحي مب�صالح
الكيان اال�سرائيلي من �أجل مك�سب انتخابي،
وهو رد على هذا االتهام ب�شكل وقح عندما
قال�“ :إنه هو من ميثل م�صلحة كيانه”
واجلدير بالذكر� ،أن خ�صمه اللدود متزعم
حزب “ا�سرائيل بيتنا” �أي “ليربمان” الذي
منعه من ت�شكيل احلكومة بعد االنتخابات
ال�سابقة التي جرت يف �شهر ني�سان من هذا
العام  ، / 2019/مازال ميثل العقبة الأوىل
�أمامه ،ولي�س يف الأفق املظور ماي�شري �إىل �أن
/ليربمان /هذا �سيغري موقفه من نتانياهو.
وه��ن��اك خ�����ص��م �آخ����ر ل��ه داخ����ل ح��زب
“الليكود” وه��و رئي�س ال��ك��ي��ان /ر�ؤوب�ي�ن
ريفلني /ال��ذي �سبق و �أعلن ب�أنه لن ي�سمح
ب�إجراء انتخابات ثالثة ،مبعنى �أنه �إن ح�صل
ائتالفه على العدد الأكرب من الأع�ضاء وف�شل
هذه املرة يف ت�شكيل احلكومة ،عليه �أن يقبل
ب�أحد ال�سيناريوهات املتاحة� ،أي �أن يتنحى/
وه��ن��اك خ�صوم �آخ���رون ل��ه يتطلعون �إىل
�أن يحلو حمله يف زعامة ح��زب “الليكود”
و�سيتمردون عليه �إن �سنحت لهم الفر�صة
بذلك.
ول���وح���ظ م���ن خ��ل�ال االن��ت��خ��اب��ات �أن
املعار�ضني ل��ه ال يهمهم �سوى �إزاح��ت��ه لأن
خالفاتهم مع �سيا�سته هام�شية وه��م على
ا�ستعداد للتفاهم مع ح��زب “الليكود” من
دونه ،لذلك مل يظهر يف حمالتهم االنتخابية
ما مييزهم عنه �سيا�سي ًا ،خا�صة يف املوقف من
ق�ضية االحتالل و دميومته ،ومن امل�ستوطنات
وبقائها ،وبالطبع التوجد ف��روق جوهرية
يف مواقفهم من الق�ضية الفل�سطينية ،فهم
يرف�ضون �إقامة الدولة الفل�سطينية وحق
ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني يف ال���ع���ودة �إىل
�أرا�ضيهم و ديارهم ،و حقهم يف تقرير امل�صري.
ه��ذا وي��رى بع�ض املحللني الإ�سرائيليني

�أن اخلال�ص من نتانياهو يكمن يف ال�صوت
العربي “ �أي فل�سطني من الداخل” علم ًا ب�أنهم
م�ستبعدون عند ت�شكيل �أية حكومة من كل
الأطراف ال�صهيونية ،لذلك لي�ست من املتوقع
�أن يكون لت�صويتهم ت�أثري كبري يف النتائج ويف
ت�شيل احلكومة.
يف ���ض��وء م��ا ت��ق��دم ي��ب��دو م��ن امل ��ؤك��د �أن
تفا�صيل االنتخابات التي جرت م�ؤخر ًا �أو
حتى التي ج��رت قبلها يف �شهر تي�سان من
ه��ذا العام نف�سه  /2019/لي�ست لها �أية
�أهمية بالن�سبة للفل�سطينيني والق�ضية
الفل�سطينية ،فبالرغم من بع�ض التباينات
ب�ي�ن الأح������زاب وال���ت���ي���ارات وامل��ع�����س��ك��رات
ال�صهيونية  ،ف��ه��م يجمعون ع��ل��ى ال��ع��داء
للفل�سطينيني واال�ستيالء علال كل فل�سطني،
وعدم االعرتاف ب�أي حق من احلقوق الوطنية
امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني� ،أو حتى جمرد
االعرتاف بهم �سوى �أنهم “جماعات” تقيم يف
كيان االحتالل ب�شكل م�ؤقت ،و�أن التخل�ص
منهم م�س�ألة وقت فقط من خالل ترحيلهم
خارج الكيان.
و�إذا ك��ان من املفيد �إزاح���ة “نتانياهو”
عن رئا�سة ال��وزراء وعن ال�ساحة ال�سيا�سية
ب�شكل عام  ،فيجب الإق��رار واليقني ب�أن كل
من ي�صل �إىل �سدة القيادة يف كيان االحتالل
ه��و “نتانياهو �آخر” مثلما ك��ان نتانياهو
“بيجن �آخر” و “بن غوريون �آخر” ،مبعنى
�أن من �سي�أتي بعد نتانياهو لن يختلف عنه
يف العن�صرية وم���ع���اداة ال�����ش��ع��ب العربي
الفل�سطيني والتنكر حلقوقه امل�شروعة
ومعاداة العرب عامة.
هذه حقيقة يجب �أن تكون وا�ضحة �أمام
اجلميع ،و�أي��ة مراهنة با�سم “ فن املمكن”
هي مراهنة خا�سرة و�أكرب مثال حي ووا�ضح
على ذلك املراهنة على اتفاق �أو�سلو الذي
التف قادة الكيان عليه علم ًا ب�أنه يف �أ�سا�سه
وج��وه��ره مل يعط �شيئ ًا للفل�سطينيني  ،بل
ا�ستغل ملزيد من تو�سيع اال�ستيطان وق�ضم ما
تبقى من الأرا�ضي الفل�سطينية و�ضمها لكيان
االح��ت�لال فالتنازالت التي قدمت �آن��ذاك
ج��رت �إىل تنازالت جديدة ،وال�شيء ميكن
�أن يغري الطبيعة الكولونيالية التو�سعية
العن�صرية لهذا الكيان الغا�صب.
�أم���ا الأوه������ام ،ف��ق��د خ��دم��ت املخططات
ال�صهيونية و�أو���ص��ل��ت ق�ضية فل�سطني �إىل
طريق م�سدود
يبقى القول �إن طريق الفل�سطينيني �إىل
احل��ري��ة وال��ت��ح��رر وا���س��ت��ع��ادة احل��ق��وق هو
الطريق الذي اقتنعوا به و�ساروا عليه منذ
البداية وحرفتهم عنه جهالة البع�ض �أو
�سذاجة البع�ض و �أوه��ام البع�ض ،الطريق
الذي يتمثل باملقولة ال�صادقة “ �إن ما �أخذ
بالقوة ي�سرتد بالقوة” فالقوة �أو ًال والقوة
�آخ����ر ًا  ،وامل��ق��اوم��ة امل�سلحة ه��ي الكفيلة
با�ستعادة تراب فل�سطني من البحر �إىل النهر.

قضايا وآراء

�آثار االنترنت والبرامج الأجنبية
على الطفل العربي

•د .م�أمون اجلنان

يعد االنرتنت من �أ�شد الو�سائل الإعالمية ت�أثري ًا على الأطفال ويحتل مرتبة مهمة يف
الأ�سرة و�أ�صبح م�شارك ًا يف م�س�ؤولية �إعداد وتربية الأطفال ،ولأن العقل الإن�ساين يبد�أ
طريقه �إىل املعرفة بالده�شة� ،أ�صبح االنرتنت و�سيلة جذابة �إىل عوامل عقل الطفل
ونقلته من مرحلة امل�شاهدة �إىل مرحلة التقليد والتعلم وهذا من �أخطر الهموم التي
قد ت�صادفنا لأننا وبكل �صراحة �سنجد الأطفال وقد ت�شكلت �شخ�صيتهم وثقافتهم من
و�سائل التوا�صل االجتماعي بعيد ًا عن املدر�سة والأهل.
وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات احلديثة �إىل� :أن و�سائل التوا�صل االجتماعي لها الدور
الكبري يف زي��ادة معدالت العزلة الفردية والتفكك االجتماعي ،وبخا�صة عند فقدان
املحا�سبة واملراقبة وي�صبح الطفل م�ستخدم ًا لعينيه �أكرث من حوا�سه الأخ��رى ،ما جعل
قدرته التحليلية الب�صرية تفوق قدراته التخيلية ،ويرى املخت�صون� :أنه ينبغي مالحظة
مبد�أ تكرار ال�صور الذي هو بحد ذاته مو�ضوع ًا �إ�شكالي ًا للتحليل والتقومي وقيل� :إن ال�صورة
مكملة للن�ص وتبني املعنى ،وبع�ضهم عدّ ها من �أداوت الفهم والإفهام.
لذا فال�صور ال�سلبية خطرة على املجتمع لأنها تعمل على حتطيم القيم والتقاليد وتع ّود
املتلقي على قوالب فنية حمددة ،تقوده �إىل نتائج �سلبية على م�ستوى البناء االجتماعي
واالنتماء الوطني وال�تراث والهوية الثقافية احل�ضارية ،من خالل الأف�لام ال�سينمائية
والربامج التلفزيونية ومقاطع اليوتيوب وما تت�ضمنه من �صور منطية �سلبية عن الإن�سان
العربي وما حتمل من حتريف وت�شويه وت�ضليل وترويج لأفكار وقيم تتنافى وقيم و�أفكار
جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وتعمل هذه ال�صور على زرع �أمناط و�ألوان جديدة من �سلوك
وتطلعات غري مالئمة على م�ستوى البناء االجتماعي واالنتماء الوطني.
يف بداية حياة �أغلب الأطفال عموم ًا يرتكز حمور تفكريهم على �إ�شباع مبا�شر حلوا�سهم
وغرائزهم البدائية من دون �أي اعتبار للعامل املحيط بهم ،وال ميكنهم التفاعل مع العامل من
حولهم �إال عن طريق النمو العقلي وتطور الروابط الإن�سانية بينهم وبني الآخرين وتطور
عالقتهم بالأ�شياء من حولهم ،ما يجعلهم ي�سريون يف الطريق الطبيعي للنمو والن�ضوج ،وقد
قيل� :إن تنمية الإن�سان تبد�أ بتنمية طفولته من تداعيات :الفقر واجلهل واحلرمان ،وهذه
�إحدى املقومات الرئي�سة للتنمية ال�شاملة ذات الأجل الطويل ،وميكننا القول� :إن معظم
براجمنا املوجهة للطفل العربي غري فعالة وجاذبة الهتمامه ،مع ت�سجيل غياب كبري
ال�سرتاتيجيات تبادل الربامج التي تتعلق بالطفولة من البالد العربية ،ف�ضال عن فقدان
خطة عربية م�ستقلة ووا�ضحة للنهو�ض بالإنتاج ال�سمعي الب�صري املوجه للطفل العربي،
و�أم��ام عجزنا ملحاوالت �سد الفراغ ول�ض�آلة الإنتاج املحلي �أتيح ملعظم الو�سائل الأخرى
با�سترياد برامج الأطفال املدبلجة للغة العربية ،وهي م�صنوعة بطريقة ذكية وبدرجة
عالية من الإتقان ،مع �أنها ال تتنا�سب مع ثقافتنا وح�ضارتنا العربية ،ب�سبب اختالف القيم
واملعايري وما حتمله من �صور جريئة ومثرية حتا�صر لأخالق والأ�سر وعاداتها وتتكالب فيها
الرذيلة على الف�ضيلة ،و�أقل ما يقال عنها� :إنها ال �أخالقية فهي �صور م�شوهة ب�شعة �شريرة
كريهة يف حا�ضرها وم�ستقبلها ،وبخا�صة تلك التي حتمل التجاهل التام لتقاليد احل�شمة
والعفاف وعد التم�سك بها من خملفات الع�صور املا�ضية.
وهذا ما يدفعنا �إىل �أن نت�ساءل مع ال�سائلني :عن حجم هذا الإنتاج امل�ستورد ،وعن م�صادره
وماهيته وم�ضامينه ومرجعيته ،وعن �أثره حقيقة يف ت�شكيل ثقافة الطفل العربي؟ وبخا�صة
بعدما جاء يف تقرير اليون�سكو�« :إن �إدخال و�سائل �إعالم جديدة اىل املجتمعات التقليدية
�أدى �إىل زعزعة عادات ترجع �إىل مئات ال�سنني وممار�سات ح�ضارية كر�سها الزمن» ،مع ما
حتمل من عوامل جذب لغرائز الطفل التي تهدده وتع�صف ب�أفكاره وتكاد تقتلعه من جذوره،
يف تخطيط مدرو�س لتغريب هويته العربية والإ�سالمية ،وهذا املخطط كما �أنه ي�ستهدف
الطفل ي�ستهدف بعد ًا �آخر ًا وهو هدم الأ�سرة بكاملها التي هي نواة املجتمعات ،وهذه الربامج
مبعظمها تدعو �إىل املكر واخلديعة واال�ستيالء على حقوق الآخرين بالدهاء والذكاء
املذموم ،كما �أنها تتبنى ثقافة العنف واالنتقام حتى بات الطفل ال يجد غ�ضا�ضة يف �أخذ
حقوقه بهذا الأ�سلوب ،وهي يف احلقيقة ال تعك�س قيمنا وال م�شاكلنا بل ت�شوه �صورة تاريخنا
العربي وتن�شر ال�سموم والكراهية جتاهنا.
من عيوب ثقافتنا اليوم ازدراءن��ا بو�سائل التوا�صل االجتماعي خا�صة بعدما �أ�صبحت
�صناعة رائجة لها بعد ًا اقت�صادي ًا جتاري ًا ،م�ستغلة عجزنا عن حتقيق تكتل ثقايف نوعي،
وهذا ما يربز �ضعفنا يف معاجلة �سلبيات هذا الإنتاج بفعل جمتمع املعلومات والعوملة� ،إننا ندق
ناقو�س اخلطر الداهم لنتدارك و�ضعنا الذي �أ�صبح من الع�سري اللحاق بالركب ،وحماولة
ت�ضمني برامج الأطفال معايري ثقافية وطنية و�صرف نظرهم عن هذا الطوفان اجلارف الذي
ت�أتّى ،و�إيجاد ال�سبل الكفيلة لطرح البدائل املمكنة واحللول ال�ضامنة لإعداد جيل متجذر
مع حميطه القريب والبعيد متفاع ًال مع الأ�صيل من دون الدخيل ،قادر ومقتدر على فهم
تراثه وبيئته وم�ستوعب لدوره من دون متزيق وال اغرتاب.

نقد أدبي
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كتاب عين الآخر
ع�شبة الخلود وفل�سفة الموت
(قراءات نقديّة في الن�ص الرحليّ) في م�سرحية عبد الفتاح روا�س قلعه جي
•�أحمد ع�ساف

للدكتورة ر�ؤى قدّاح

مي� ّث��ل االرحت���ال يف ف�ضاء
املكان الفعل الب�شريّ الأه��م
ب��و���ص��ف��ه ���س��ب��ي� ً
لا ل��ل��ح��ي��اة
وال��ت��م��دد وال��ك�����ش��ف ،وه��و
مار�سخ ح�ضوره عن�صرا فاع ًال
ّ
إبداعي
وبنائ ّي ًا يف املنتج ال
ّ
الإن�ساين على مر الع�صور،
وه����و �أي�������ض���ا م�������ا�أدى �إىل
ظهور �أمن��اط ت�أليفية ترتكز على
ً
و�سيلة
(الرحلة = الفعل) بعدها
ل��ت��ع� ّ�رف ف�����ض��اء الآخ����ر ج��غ��راف��ي� ًا
وتاريخي ًا و�إنثولوجي ًا ،و�أب��رز هذه
الرحلة .لكن الأهمية
الأمناط �أدب ّ
العربي مل
حلي
البالغة للن�ص ّ
ّ
الر ّ
ت�شفع له فبقي مهم�ش ًا من�سي ًا �أ�سري
ال��ر�ؤي��ة االنتقائية للرتاث ،املبنية
على ثنائية الأدب الر�سمي والأدب ال�شعبي ،وثنائية
�أدب اخلا�صة و�أدب العامة ،وثنائية الثقافة العاملة
والثقافة ال�شعبية .هذا ما قاده لأن يقابل مبوقف نقدي
�إق�صائي �صارم ،ذريعته عدم ارتباطه بالأدباء البارزين،
وا�ضطراب هويته وقلق انتمائه� ،إذ عده كثريون ن�ص ًا
ملتب�س ًا ينتمي �إىل اجلغرافيا ال �إىل الأدب ،غافلني عن �أن
اجلغرافيا الو�صف ّية كانت فرع ًا من فروع �شجرة الأدب،
و�أن منتجها كان يقدم م�صوغ ًا بلغته ليحظى باهتمام
العامة ،و�أنها مل تنف�صل عن الأدب عن الأدب لت�صري علم ًا
�صرف ًا �إال بظهور كتاب (نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الألباب)
إدري�سي يف القرن ال�ساد�س الهجري ،وهو ما
لل�شريف ال
ّ
ن ّبه عليه امل�ست�شرقون الذين ان�صرفوا �إىل درا�سة الأدب
اجلغرا ّ
العربي والتعريف بكنوزه الدفينة ،و�أبرزهم
يف
ّ
امل�ست�شرق الرو�سي (�إغناطيو�س كرات�شكوف�سكي) .و�إثر
العربي �شهدنا
الرحلة
تعاظم احتفاء امل�ست�شرقني ب�أدب ّ
ّ
منذ عقود تنامي اال�شتغال النقديّ العربي به ،وال�س ّيما
بعد ازدهار علم ال�سرديات وظهور م�ؤ�س�سات عربية تعنى
الرحلة حتقيق ًا ونقد ًا وت�أليف ًا ،ولكن ذاك االهتمام
ب�أدب ّ
اقت�صر على جهود الباحثني املغاربة وقلة من امل�شرقيني،
وق��د ات�سمت معظم درا���س��ات امل�شرقيني ب�أنها �أفق ّية
توليف ّية طافية على �سطح الن�ص ال تتجاوزه لك�شف
مكنون عمقه ،مكتفية باجلمع والتعريف والتو�صيف
حلي
لي�س غري ،وهو ماجعلها قا�صرة يف مقاربتها للن�ص ّ
الر ّ
ً
مقارنة مبا قدمه املغاربة من درا�سات نقدية جادة.
حلي – باتفاق �آراء الدار�سني – يتمتع
ولأن الن�ص ّ
الر ّ
بخ�صي�صة مائزة هي غناه مبادة متنوعة دفعت بع�ضهم
�إىل و�صفه ب�أنه �أ�شبه بفناء رح��ب ينفتح على غرف
ع��دّ ة ،تخت�ص كل واح��دة ب�ضرب من امل��ع��ارف والفنون
فقد توافرت �إمكانات در�سه من منطلقات �شتى،جغرافية
و�إنثوغرافية وتاريخية و�أدبية ،وال �س ّيما �إذا �أخذنا بعني
االعتبار ما �أثري حوله من م�سائل حول �إ�شكالية جتني�سه،
وقيامه على عنا�صر بنائية ميكن درا�سة كل منها على
ح��دة ،ف�ض ًال عن وف��رة ن�صو�صه وثرائها وغنى �أنواعها
القابلة للت�صنيف على �أ�س�س عدة ،تف�ضي �إىل ا�ستخال�ص
�سمات متيز كل نوع من غريه.
وع��ن ت�سمية ه��ذا ال��ك��ت��اب ب :ع�ين الآخ����ر .تقول
الدكتورة ر�ؤى قدّ اح “ :تتكئ ت�سميتنا لكتابنا ب (عني
الآخر) على نظرية �سارتر حول الذات والآخر ،وخال�صتها
�أن الذات حت ّول �آخرها �إىل مو�ضوع مبجرد النظر �إليه،
وتتحول هي �إىل مو�ضوع حني ي�ضعها �آخرها  ،الذي هو
ذات ،مو�ضوع النظر واحلكم� ،إذ �إن فعل االرحت��ال الذي
تقوم به ذات تاريخية مركزية ت�ستبد بن�صها ،وت�ضطلع
بدور الرائي وال�سارد وال�شخ�صية ،ميثل حتقيقا ملتب�سا
لتلك ال�صلة بني الذات الرائية و�آخرها املرئي املو�صوف،
وذلك بو�صف االرحتال اجتياز ًا لعتبة الغرابة الفا�صلة
بني ف�ضاء الذات امل�ألوف وف�ضاء الآخر الذي ت�سعى �إىل
تعرف ًا ذاتيا مرتهنا مبرجعيتها الثقافية ،لكنها يف
تعرفه ّ
ّ
�أثناء �سردها وو�صفها ،ال ّلذين تتوهّ مهما حكي ًا عن الآخر،
حتكي ذاتها و�آخرها يف �آن مع ًا.
حلي)
الر
الن�ص
يف
ة
ي
نقد
كتاب عني الآخر(قراءات ّ
ّ ّ
للدكتورة الباحثة :ر�ؤى قدّ اح .ي�ضم يف دفتيه التي متتد
�إىل نحو � 190صفحة من القطع الكبري� .أربعة ف�صول.
الف�صل الأول يحمل عنوان( :تذويت �صورة املكان يف
حلي – القاهرة املعز ّية �أمنوذج ًا -يف حماولة
الن�ص ّ
الر ّ

ال��ت��وق��ف ع��ن��د ك��ل��م��ة �أو م�صطلح
التذويت� ،سنجد �أن��ه م�صطلح مغيب
متام ًا عن املعاجم اللغوية العربية،
ومعاجم امل�صطلحات يف اللغة والأدب،
وع � ّل��ة غيابه �أن���ه م�صطلح حديث
ا�ستخدم يف �إط���ار ال��در���س النقدي
الأدبي) �ص  .20فيما بعد �سنكت�شف
وم��ن خ�لال ه��ذا الف�صل م��ن الكتاب
الهام والفريد وال��ذي يخرتق جدار
ال�صمت ع��ن �أدب ال��رح�لات ال��ذي
يكاد �شبه ملغي من قامو�س ثقافتنا
احلالية ،حتديدا يف م�شرقنا العربي،
�سنكت�شف انه �أي م�صطلح التذويت
قد ظهر يف النقد العربي على يدي
الناقد العربي (حممد ب��رادة) حيث وظفه يف الن�ص
الروائي ،من خالل كتابه( :ال��ذات يف ال�سرد الروائي)
كذلك يف كتابه (�سرب الأعماق لإع��ادة االعتبار للذات
املهم�شة) �ص  .24هذا الف�صل من الكتاب حظي بوافر
احلظ من عدد ال�صفحات ،التي �شك ّلت البنية الأ�سا�سية
ملفا�صل وحماور باقي الف�صول يف هذا الكتاب( .من �ص 17
�إىل �ص .)82
يف الف�صل الثاين ،الذي يحمل عنوان�( :سلب الآخر
– ق��راءة يف رحلة �أفوقاي الأندل�سية) .تتناول فيه
الدكتورة ر�ؤى قداح مو�ضوع ،جتّ لي مفهوم ال�سلب يف الن�ص
حلي احلافل معظمه ب�أحكام �سلب ،متباينة املنطلق
ّ
الر ّ
والدرجة ،جتلو موقف ال��ذات من �آخرها املغاير ،وذلك
من خالل حتليل ن�ص بالغ الأهمية ،هو خمت�صر رحلة
املور�سكي �أفوقاي املعروف بكتاب (نا�صر الدين على القوم
الكافرين) الزاخر ب�أحكام �سلب الآخر العدو عقائديا
و�سيا�س ّي ًا ،ف�ض ًال عن كونه وثيقة ت�ؤرخ خلامتة املرحلة
املور�سك ّية يف الأندل�س .يف هذا الف�صل ومن خالل تناول
الدكتورة ر�ؤى قداح ،لكتاب �أفوقاي ،حيث قدمت ر�ؤاها
ور�ؤيتها يف ه��ذا الكتاب ،من حيث تبادل �أدوار ال�سلب
بني الإ���س�لام وخمالفيه ،ويف ختام ه��ذا الف�صل تقول
امل�ؤلفة� “ :إنه كان نتاج رحلته يف عوامل الآخر املكانية
والثقافية ،ولكنه يف جوهره كان
حبي�س فكره العقديّ
ّ
امل�ؤمن بتفوقه وعامليتته� ،إن م�ضمون مناظرته كان موافقا
لكتب املقاالت املخت�صة بجدل الأديان ،التي ازدهرت مع
بروز (علم الكالم) يف عهد العبا�س ّيني ،و�إذا كان (�أفوقاي)
قد فاق �أقرانه حد ًة وانفعا ًال يف �سلبه لآخره فهذا مرده
يب هويتها تغييب ًا
ذات
ٍ
�إىل ٍ
مثقلة بتاريخ ٍ
قهر مديد ُغ َ
�شبه تام� .ص  - 109يف الف�صل الثالث املو�سوم ب (�أثر
العرف يف ت�شكيل �صورة الآخر ،الرتك يف كتاب البلدان
الب��ن الفقيه ال��ه��م��ذاين) .حيث ي��ب�ّي�نّ �أث���ر ال��ع��رف يف
ت�شكيل �صورة من ّمطة للآخر من منظور الذات املرتكزة
على مرجعيتها التي تتخذها للمقاي�سة ولإطالق �أحكام
قيم ّية عليه ،ترتهن �إيجابيتها و�سلبيتها مبقدار امل�سافة
الفا�صلة بني قيم الذات وقيم الآخر .تقول امل�ؤلفة :ط
االرحتال �إىل عوامل الآخر لي�س ارحتا ًال مكانيا وح�سب،
و�إمنا هو ارحتال ثقايف �إىل عوامل ثقافات �أخرى تبدو
م�شو�شة وم�ضطربة� .ص  .115وف��ق ذل��ك ي ّعلل (عبد
الفتاح كيليطو)� “ :أ�شار بع�ض ال�سيميائيني �إىل �أنه من
وجهة نظر ثقافة معينة تظهر الثقافات الأخرى كخليط
من الظواهر الع�شوائية التي تتواجد دون رباط يجمع
�شتاتها ،ويجعل منها نطاق ًا موحدا وتالحم الأجزاء.
الكرامي،
يف الف�صل الرابع والأخري( :عجائبية الن�ص
ّ
الرحلة الكرام ّية يف كتاب الت�ش ّوف �إىل رجال الت�ص ّوف
الب��ن ال��زي��ات ال � ّت��اد ّ
يل �أمن��وذج � ًا).ي��دخ��ل ه��ذا الف�صل
�ضمن �إطار الن�ص العجائبي ،وفق حتديدات (تودوروف)
وي�ضيف �إليها �سمات �أخرى تتوافق مع طبيعة الكرامة
وموقعها القد�سي.
عني الآخر -للدكتورة ر�ؤى قداح – � 195صفحة قطع كبري
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•�صباح الأنباري
ب��دءا ال بد من الإ�شارة اىل اجلملة االفتتاحية
مللحمة جلجام�ش« :هو الذي ر�أى كل �شيء» الرتكاز
عنونة امل�سرحية عليها بعد ت�أنيثها (هي التي ر�أت)
وبعد حذف (كل �شيء) منها الن
الكاتب مل ي��رد �أن يخربنا عند
عتبة العنونة عما ر�أت .جلجام�ش
ر�أى كل �شيء فماذا ر�أت هي غري
ذل��ك؟ �س�ؤال يدعو اىل التوقف،
والت�أمل ،وحماولة الإجابة التي
تغيب عنا ونحن ال نزال عند عتبة
بابها ،ورمب��ا �سنجدها داخ��ل ن�ص
امل�سرحية ،و�أكاد �أجزم �أن العنونة
ال تخلو من وجود �صلة بينها وبني
امللحمة فكاتب مثل عبد الفتاح
روا�س قلعه جي ال ميكن �أن يقدم
على خطوة كهذه من دون �أن ي�ضع
يف ح�سبانه �شيئا ذا �صلة و�إن
كانت جمهولة يف البداية �إال �أنها
�ستتك�شف لنا فيما بعد ،فانا �أع��رف بالطريقة التي
يكتب بها هذا املبدع ن�صو�صه امل�سرحية و�أمتكن من
اجرتاح خفاياها خا�صة بعد مروري بتجربة الكتابة
عنه يف كتابي املو�سوم (الت�أ�صيل والتجريب يف م�سرح
عبد الفتاح روا�س قلعه جي).
يف الو�صف العام ملنظر امل�سرحية تت�ضح لنا �أوىل
خيوط ال�صلة من خ�لال بحث ال�شخ�صية (حياة)
بني الأع�شاب والزهور حتى تهتدي (عن طريق رجل
خارق /الرجل الأخ�ضر حامل رمح الربق الزيو�سي
ب�شعبه ال��ث�لاث) اىل ع�شبة لذيذة مت�ضغها وكلبها
فت�شعر بن�شاط وحيوية جتعلها ترق�ص فرح ًا ومرح ًا
مع الكلب .هنا يتك�شف لنا �أول خيوط ال�صلة بني
ع�شبة (جلجام�ش) التي م�ضغتها الأف��ع��ى وع�شبة
(حياة) التي م�ضغتها مع الكلب .احليوان هنا عن�صر
ثالث م�شارك يف عملية اخللود .هذا كله يف الق�سم
الأول (العر�ض ال�سينمائي) من و�صف املنظر ،ويف
الق�سم الثاين ت�ستمر ال�صلة ف�نرى الع�شبة نف�سها
يف لوحة على اجل��دار �أو كما �أراده��ا القلعجي تظهر
على �شا�شة كلما دعت ال�ضرورة اىل ظهورها ،وح�سب
مقت�ضيات امل�شهد امل�سرحي .الو�صف يعطينا �أي�ض ًا
ت�صور ًا وا�ضح ًا عن ال�شخ�صية الرئي�سة (حياة)
فهي �شابة يف اخلام�سة والع�شرين من العمر ،حائزة
على �شهادة الدكتوراه يف علم النبات ،حمبة للقراءة
والبحث العلمي ،وعا�شقة للزهور والنباتات الربية.
وكل هذا يزيد من دعم العنونة ومربراتها املنطقية.
�أما ال�شخ�صية ف�إنها تك�شف عن نف�سها عندما تقول:
«ق��ر�أت كل �شيء عن ال��روح يف الكائنات احلية،
وعن خلودها �أو فنائها بعد مفارقة اجل�سد هذه املاد ِة
الكثيفة ،وكانت ر�سالتي اجلامعية تت�ضمن ف�ص ًال كامال
عن هذا الأمر»
من هنا يتحدد تقريب ًا الطريق الذي �ست�سري عليه
امل�سرحية حماولة اج�تراح الإج��اب��ات التي حيرّ ت
الب�شر و�أربكتهم من �أيام جلجام�ش الآفلة وحتى �أيام
(حياة) الراهنة� .إنها متخر منذ اللحظة يف بحر
الفل�سفة العميق ال�ستجالء احلقيقة املطلقة .وهنا
يورد الو�صف الدقيق الآتي:
«الك�أ�س هو اجل�سد ،واملاء فيه هو الروح ،فالك�أ�س
يتحطم ،واملاء فيه ي�سيل ويتبخر»
لقد �أدرك الإن�سان القدمي هذه احلقيقة وعمل
جاهدا على ر�أب ال�صدع يف كيانه امل��ادي اله�ش �أو
حماية اجل�سد القابل لالنك�سار مثل ك�أ�س املاء وهذا
هو ما جعل جلجام�ش يتح ّمل �أذى الطريق ،وم�شقته،
وعنائه كي يح�صل على الع�شبة التي تقيه االنك�سار
بعد �أن ك�سر �إناء �أنكيدو خله الويف ،و�صديقه احلميم.
وكاتبنا كما هو �ش�أنه ال يخلو من افرتا�ضات م�ضادة
قد ت�صحح بع�ض امل�سارات فل�سفيا ومثال ذلك ال�س�ؤال
الذي خطر على بال (حياة):
ولكن ماذا يحدث لو �أن الك�أ�س كان م�صنَّع ًا مبادة
مقوية للغاية فال ينك�سر ،واملاء فيه باق ال يهرق وال
يتبخر؟
وي�أتي اجلواب على عجل �سيتعفن املاء داخل الإناء
طبع ًا ،ولكن ملاذا ال تفرت�ض �أن املاء �سيحفظ نف�سه
بنف�سه عن طريق دورة طبيعية للتحول من �شكل اىل
�آخر �أو مبعنى �أدق من حالة اىل �أخرى؟ وماذا �سيحدث
لو �أن جلجام�ش م�ضغ ع�شبة اخللود بدال من الأفعى؟
وي�أتي اجلواب من داخل امل�سرحية �سيظل جلجام�ش

كما هو عليه ج�سدا وروح��ا ولكن �سيهرم الآخ��رون
كما هرم زوج (حياة) و�أبنا�ؤها و�أقاربها وغريهم،
فتولدت الهوة الفظيعة بينها وبني بيئتها املحيطة.
وهذا هو ما �أراد القلعجي مناق�شته
يف هذه امل�سرحية حتديد ًا ،ومن ثم
�إلقاء الأ�ضواء على حقيقة التعار�ض
ب�ين احل��ي��ات�ين :احل��ي��اة الطبيعية
امل�ألوفة الفانية ،وحياة املوت املتكرر
غري امل�ألوفة والأزلية وهنا يفرت�ض
موت حياة ليعر�ض لنا الكيفية التي
يتعامل بها الأحياء مع الأموات وان
كان املوت م�ؤقت ًا .فالزوج (زوج حياة)
وه���و رج���ل ه���رم يت�صل بالطبيب
ليعاين حالتها وهو ال يعرف ما �إذا
كانت غائبة عن الوعي �أم ميتة �أم
نائمة .فقد تكررت هذه احلالة مرارا
وبعد كل مرة تعود اىل احلياة ثانية
من �سبات طويل وعميق .ومن ناحية
�أخرى ف�إنها تولد �إرباك ًا كبري ًا عندما تكون على قيد
احلياة ف�أحد �أبنائها امتنع عن الظهور معها لأن النا�س
ي�س�ألونه عما �إذا كانت هذه املر�أة خطيبته �أو زوجته
لأنها بعمره ظاهري ًا وه��ذه �إ�شكالية �أخ��رى جتعلها
تتمنى املوت بدال من بقائها ور�ؤية جيلها والأجيال
الالحقة تودع احلياة فيتفاقم عليها ال�شعور بالغربة
والغياب وهذا ما ترغب فيه ومل يجربه الب�شر الذين
ين�شدون لأج�سادهم اخللود الأبدي ،وف�ض ًال عن هذا
كله يقدم لنا الكاتب ح ًال ناجعا يخفف الغربة ويلغي
الغياب ويتك�شف لنا من خالل احلوار الآـتي بني الزوج
الذي بلغ الت�سعني من العمر والزوجة التي ال تزال يف
ع�شرينات عمرها الطويل:
حياة ( :تتناول مر�آة من الطاولة وت�ضعها �أمامه
فيدير وجهه ،ت�سقط على ال�شا�شة �صورة لهما وهما
�شابان ي�سريان يف حديقة اجلامعة) �أوه هذه �صورتنا
يف اجلامعة (ت�سلط املر�آة على وجهه فقط فتنعك�س
�صورته �شاب ًا) وهذه �صورتك الآن و�أنت يف الت�سعني،
مازلت �شاب ًا ..انظر يا عزيزي.
الزوج :كال ..لن �أنظر� ..أنت �ساحرة �أو جمنونة.
حياة( :ت�ضحك) �أو عا�شقة.
الزوج� :أيكون ع�شق يف هذا ال�سن؟
حياة( :تعيد امل��ر�آة �إىل مكانها) ومل ال .مادام
اجل�سم �شاب ًا؟
الزوج :هذا بالن�سبة لك� ،أما �أنا!...
حياة� :أنتَ كما ر�أيتك يف املر�آة� ..شاب و�سيم.
ولكن احلب بهذا العمر ال ميكن �أن يكون متكافئا يف
امل�شاعر على الإطالق لذا عليها �أن تعي هذه احلقيقة
ال�صادمة� .إنها ترغب يف تقبيل زوجها من �شفتيه ولكن
هل يرغب هو بذلك بعد هذا العمر و�سنواته الت�سعني؟
م��ن هنا ت��ب��دو امل��ف��ارق��ة ال��ك�برى وامل�شاعر املربكة
امل�ضطربة واال���ض��ط��رار اىل تغيري امل�����س��ارات كلها.
الزوج لن يقبل مبرافقة زوجته خ�شية القال والقيل
والهم�س واللمز ويحاول احلفيد (الغام�ض الذي مل
تلده امر�أة ومل ينجبه رجل!) �إقناعه بالعدول لأنه
يتمنى لو �أن له خطيبة جميلة كجدته وبعمر كعمرها
وخالدة كخلودها فيخربه جده �أن «اخللود نقمة»
وهو يو ّلد هوة �سحيقة بينه وبني الفناء .و�إذا كان
يف وجود زوجها ما يربر مت�سكها باحلياة �إال �أن موته
جعلها تتخلى عن نعمة اخللود متمنية الفناء الأبدي
واجل�سم
روحي مد ِّمر
(بعد �أن تفاقم يف داخلها خرابٌ
ُ
ٌّ
فتي �سليم).
ٌّ
حتاول (حياة) اال�ست�سالم للموت� .شهر ٌ ٌ
كامل مر
بها دون �أن تتحرك وعندما يناجيها حفيدها تقول
له:
�أح�س بروحي كون ًا يتمدد� ،أ�شعر بها وهي تكاد
متزق ج�سدي ولكنها ال ت�ستطيع ،كم �أنت �صلب وقا�س
�أيها اجل�سد!
وت�ستمر امل�سرحية على ه��ذا املنوال بحواراتها
الفل�سفية والعرفانية حتى م�شهدها الأخ�ير ،وحتى
تعرث حياة وكلبها على ع�شبة املوت (مب�ساعدة الرجل
الأخ�ضر ورحمه الزيو�سي ذي ال�شعب الثالث) لت�ضع
النقطة اخلتامية يف نهاية �سطر احلياة حتت امل�ؤثرات
البيئية الأوىل نف�سها؛ فال معنى للحياة �أن ت�ستمر بال
جدوى ،وبال م�شاعر �إن�سانية م�شرتكة ومتبادلة مهما
كان امل�ستقبل مزدهر ًا ،وراقي ًا ،وعلى درجة عالية من
التطور احل�ضاري ،والتقني ،واملعريف.
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�أبي ينحت الحجر
لل�شاعر :الدكتور راتب �سكر

•�أحمد �سعيد هوا�ش

�سعدت و�سررت كثري ًا و�أنا �أقر�أ ما جادت به
قريحة ال�شاعر املبدع الدكتور راتب �سكر يف
جمموعته ال�شعرية� :أب��ي ينحت احلجر،
وذلك ل�سببني:
�أواله��م��ا :ال��وف��اء ال���ذي متثل ب�بر االب��ن
ال�شاعر لأبيه العامل ال��ذي ميتهن مهنة
ن��ح��ت احل���ج���ارة وال��ت��ي ه��ي م��ن � ..أ���ش��ق
الأع���م���ال امل��ج��ه��دة؛ ف��ق��وب��ل ه���ذا العمل
بالفخر واالمتنان من قبل االبن الذي كرم
العمل والوالد وال�شاعر مع ًا جميع ًا..
وثانيهما :الإب��داع ال�شعري ،الذي متثل بق�صائد
الديوان عموم ًا ،حيث ثبت �أن �شعر التفعيلة قادر
على التعبري عن خلجات النف�س بحرية و�شاعرية
فائقتني كال�شعر العمودي �إذا �صدر عن �شاعر
حقيقي..
ولقد احتوى الديوان على اثنتي ع�شر ق�صيدة:
�أم�سيات بريوت� ،أمري الف�صول� ،أبي ينحت احلجر،
قرنفلة� ،أمي� ،صباح � ..إلخ..
و�أبد�أ بعر�ض ق�صيدة “�أبي ينحت احلجر” رغم
�أن ترتيبها يف ق�صائد الديوان ي�أتي رابع ق�صيدة،
وقد �سمى ال�شاعر ديوانه با�سم هذه الق�صيدة
وكان موفق ًا بذلك حيث �أهدى ال�شاعر راتب �سكر
الق�صيدة �إىل �أ�صدقاء ال�شم�س يف مهنة النحت
والبناء ،فكما ذك��رت �سابق ًا هذه املهنة ال�شاقة
يتعامل بها العامل مع احلجارة ال�صلدة ،ويف العراء
حتت �أ�شعة ال�شم�س املحرقة يف ف�صل ال�صيف،
لنقر�أ مع ًا بع�ض مقاطع من هذه الق�صيدة:
باحلديد يرن على �أذن النهار
واملقالع �أن�شودة /يف يديه
و�أبي� /..سيد يف احلوار /باحلديد يرنْ  /وي�صغي
�إليه النهار.
�إنها مهنة التحدي بني احلديد واحلجارة ال�صلدة
والإرادة القوية التي تتمثل بالعامل الذي �آل على
نف�سه �أن يتغلب على �صالبة احلجر ب�إرادة الب�شر،
ليزدهر العمران وت�شاد امل��دن ويكون االزده��ار
ب�إرادة العامل املجد الذي يح�ضر مدماك املدينة
فهو بطل الإنتاج واملثل الأعلى للكادحني الذي
يباركه الأبناء والوطن فله حتية ال�صباح:
عم �صباح ًا �أب��ي /يا �صديق ال�ضياء /يا هديل
احلمام /وال�سالم عليك ال�سالم.
وي�سرت�سل ال�شاعر راتب �سكر ب�إعطائنا املزيد من
�صفات الوالد العامل املبدع ،فك�أنه عرف ما ن�شعر
به من فخر و�إكبار ملثل ه�ؤالء اجلنود املجهولني
ال���ذي يبني وي�����ش��اد البنيان وال��ع��م��ران بف�ضل
�سواعدهم وزنودهم ووجوههم ال�سمراء فتقول:
�أ�سمر الوجه والزند /ينحت �صخر املقالع /منهمر ًا
يف الغبار� /سيد ًا يف احلوار /جاع ًال �صخره /طائع ًا
 /طائعا.
�إننا نبارك الإرادة القوية املتمثلة بهذا العامل
ال��ذي يجعل ال�صخر ال�صلد طائع ًا ل��ه ،وم��ا كان
ذلك لي�صار له �إال لأن هذا الإن�سان ع�شق مهنته
وتعاي�ش معها فهو فنان مبدع ال يقل عن �أي فنان
يف جمال ال�شعر والر�سم والنحت الذي هو مهنته
التي �أبدع فيها و�أجاد.
م�سرف ًا يف ب�ساطته /م�سرف ًا يف ت�أنفه /حني يع�شق
�أحجاره.
واهب ًا ظم�أ ال�صخر� ،شكل الن�شيد.
�إن��ه ال��وال��د العامل الفنان املثل الأع��ل��ى لالبن
ال�شاعر املبدع فكالهما رائدهما الإبداع يف الفكر،
ويف اليد املنتجة ذات الأن��ام��ل املبدعة ،فليكن
الوالد مث ًال رائد ًا البنه ال�شاعر ،ويبقى الأب هو
املعلم على الدوام.
ب��احل��ن��ان يعلمني� /أن �أرى ب�يرق � ًا راق�����ص � ًا /يف
مداميك �أحجاره.
�شاملة يف جبني البالد.
وكما كان الأب الفنان املبدع بطل الإنتاج و�سيد
احلوار ،وكذلك كان للأم ن�صيب كبري �أي�ض ًا حيث
ثبت �أن ال�شاعر رات��ب �سكر يحب وال���ده و�أم��ه
وبف�ضلهما و�صل �إىل ما و�صل �إل��ي��ه ،فيقول من
ق�صيدة “�أمي” التي �أهداها �إىل ال�شهيدة “غالية
فرحات” يف جوالننا احلبيب حيث ق��ال بلهفة
املحب لأم��ه ولكل �أم عربية ،مما يجعله ن�شيد ًا
يغني للأمهات:
قلت �أمي /طلع ال�صبح ن�شيد ًا /يف ربانا الطيبات

قلت �أمي /زهرة اللوز على ثغر احلياة� /ضحكت يف
�أحريف /كل اللغات.
قلت �أمي /زارين طيف طروب /من ر�ؤها الغاليات.
يف بالدي كل �أم / :غالية فرحات
ولطاملا تغنى ال�شعراء العرب بالأ�صباح امل�شرقة،
متفائلني ب��ي��وم ���س��رور وف���رح مي���ردون منفعات
ت�ضاف �إىل ما يختزنه �إن�سان الع�صر منها ال�شيء
الكرث ،مما يجعله ي�شعر بالك�آبة واحلزن  ،لذا بد�أ
ال�شاعر راتب �سكر يومه بتحية ال�صباح مع �أمل
كبري مب�صادقة احلنان ورفع الأحزان فيقول:
عم �صباح ًا /يا مليك الأرجوان /كلما ردد �صوتي
� /أحرف ًا من نورك امل�سفوح خري ًا� /سكب الدهر/
�ان /ما�سح ًا جبهة ح��زين� /ساقي ًا ثغر
م��ن ح��ن� ٍ
الزمان ،جامع ًا زهر الروابي بيديه �صوجلان.
وهكذا يجذبنا ال�شاعر رات��ب �سكر من مو�ضوع
ملو�ضوع مانح ًا نفو�سنا جرعات من الأمل والفرح
وال�سرور فنتعاطف مع ال�شاعر املتفائل وال�شعر
امل��ت��ج��اوب م��ع نف�سه و�أنف�سنا ليم�سح غمامات
حزن تخيم ..يف قلوبنا ،ولكن ال�شاعر كان لها
باملر�صاد فها هو يخاطب ف�صل الربيع �شهر الأزهار
والرياحني ،ف�صل العطاء والنمو واخل�ضرة التي
اكت�ست بها الأر���ض بعد هطول الأمطار اخلرية
التي فا�ضت بها الوديان ونهر العا�صي الذي تهوى
�إل��ي��ه نف�س ال�شاعر وت��ذك��ره مبدينته املاجدة
ذات النواعري التي تغرف املاء �إىل ال�سواقي لري
احلقول والب�ساتني ،تلك النواعري التي ناجاها
�أب��ط��ا ًال وجم��اه��دي��ن ال زال���ت ذك��راه��م العطرة
خالدة يف نف�س �أبناء الوطن �أمثال ال�شهيد “�سعيد
العا�ص” وغ�يره م��ن الأب��ط��ال وال�شهداء ال��ذي
تفتخر بهم املدينة املجاهدة ،فيقول من ق�صيدة
«�أمري الف�صول».
ه��ذا الربيع  /م��اذا يقول /م��اذا يقول �إذا على
العا�صي /النواعري الطروبة.
�ساءلت بغنائها /كادت تبوح ب�شوقها /ل�سمريها.
كم من “�سعيد العا�ص”  /ناجاها� /صغري ًا عابث ًا
برذاذها.
وكم يحلو للإن�سان بعد م�ضي عقود من الزمن �أن
ي�سرتجع ذك��رى الأي��ام اخل��وايل� ،أي��ام الدرا�سة
والتح�صيل يف مراحله الأوىل ،وم��ا �أجملها من
ذكرى تلك الأي��ام التي كان ،ال�شاعر يحياها مع
زمالئه الأطفال يف تكميلية جل الديب الر�سمية
املختلطة يف مدينة ب�يروت ،فيقول من ق�صيدة
�أم�سيات بريوت:
ك��م م��رة ع��ادت بنا� /سفن ال��رج��وع /تراق�صت
�أعالمها /يف الدروب حتددها �أمانيه.
متيل على مناديل الهوى /بالعطر ي�سكرها ت�شوقها
� /إىل ما�ضي الطفولة وال�صبا.
وما �أطيب �أن ي�سرتجع الإن�سان بال�شوق واحلنني
ويعود �إىل ما�ضي الطفولة وال�صبا ليحيا ويعي�ش
وم�ضات من تلك الأي��ام الآ�سرة اجلميلة ،وذلك
يف رحلة مع �شاعرنا راتب �سكر الذي من م�سماه
الن�صيب ال��ك��ب�ير ،ح��ي��ث ات�����س��م ���ش��ع��ره بالرقة
واحل�لاوة وال�شفافية والعذوبة �أ�سمعنا ال�شاعر
عربه �أغاين للوطن ،والإن�سان ،والطبيعة ،والقيم
الرفيعة املتمثلة باحلب واخلري واجلمال.

حوار /قراءات

حوار مع الأديب طه الرحل
•�سريعة حديد
كتب للطفولة بعذوبة و�أن�شد
لها �أج��م��ل الق�صائد .طافات
�إبداعاته الأدب َّية يف العديد
من املجالت املح ِّلية والعربية.
ُقدِّ مت بع�ض �أغانيه يف (فديو
ك��ل��ب) يف �إح�����دى ال��ق��ن��وات
اللبنانية� .إن��ه الأدي���ب طه
الرحل من مدينة حلب الذي
كان لنا معه احلوار التايل:
ـ ال ميكن �أن نتجاوز �س�ؤالك عن م�سرية
ح��ي��ات��ك الطفلية ال��ت��ي ع�شتها ،فكيف
ق�ضيت تلك املرحلة؟
_ لعل املالمح الرئي�سة التي متيز
طفولتي هي الن�ش�أة الريفية ،فقد تركت الكثري من ال�سمات
وامل�ؤثرات يف �شخ�صيتي و�سلوكي وطباعي و�أهوائي.
�سك َّنا قرية نائية �صغرية جد ًا حيث ميتلك جدي طاحونة
على �ضفة نهري �صغري بالقرب من ينابيع مزار (ال�شيخ عبد
الرحمن) ويف ال�ضفة الأخ���رى هناك ال�سفح وال�سهول
الوا�سعة واجلبال ال�شاهقة و�أ�شجار زيتون ال ينتهي عددها.
كان هذا يف مطلع حياتي وما تزال ال�صور والأحداث ترت�سم
يف خميلتي ب�شكل �صاف وحم َّبب.
ـ �أية مواقف ما زالت عالقة يف ذهنك منذ ال�صغر ،وهل ما زالت ت�ؤثر
عليك حتى الآن؟
_ رمبا كانت كلمة املواقف كبرية لو�صف ما مير بحياة
الطفل �إمن��ا ه��ي �أح���داث تبقى عالقة يف ق��اع نف�سه فال
ين�ساها.
كنت يف اخلام�سة من عمري ،فالطفل يولع ب�أ�صوات الباعة
اجلوالني وهم كرث يف الريف..
يف �إحدى امل� َّرات ذهب والدي �إىل كرم جدي �صباحا وعاد
ب�سلة تني .وكنت �أحلم ببيع التني يف ال�شارع مقلد ًا الباعة!
ولنت�صور ده�شة وال����ديّ وا�ستنكارهما ال��ف��ك��رة عندما
�أخربتهما عن نيتي يف خو�ض جتربة بيع التني يف ال�شارع.
لكن �إ�صراري دفعهما للر�ضوخ �أخري ًا!
تخيلي طفال يف اخلام�سة ي�ضع �صحنا من التني يف نهاية
الزقاق فوق �صخرة ،وقد �أ�صابته احلرية بخ�صو�ص اخلطوة
التالية وقبل �أن يفكر كثري ًا ه َّبت ن�سمة هواء قوية قلبت
ال�صحن على الأر���ض ،وتل َّوث التني ب�تراب ال�شارع وتبدَّ د
احللم .لكن ما حدث ترك �أث��ر ًا يف النف�س ال ين�سى حتى
الآن.
ـ يف داخل كل �إن�سان طفل يعي�ش معه فال ميكن جتاوزه ،فكيف لكاتب
الأطفال �أن يتعامل معه؟
_ ال يخلو الإن�سان من طفولة م�ضمرة والفرق بني النا�س
يف طبيعتهم هل يب�ست؟ �أم �أنها ما تزال َّ
غ�ضة؟ والأ�شخا�ص
البعيدون عن عامل الطفل يف داخلهم لي�س ب�إمكانهم الكتابة
للطفل ولو حدث وفعلوا ،ف�ستكون عطاءاتهم خالية من
الرباءة والروح احلاملة و�أظن �أنني ا�ستفدت من التدري�س يف
املرحلة االبتدائية �أثناء درا�ستي اجلامعية ..فكنت قريب
عهد بطفولة ما زالت مالزمة يف الروح واجل�سم
ـ ه��ل كتابة الق�صة للأطفال حتتاج �إىل الأخ���ذ ب���ر�أي الطفل ذات��ه
كموجه لبع�ض املالحظات� ،أم �أن الكاتب ميكن له �أن يتجاوز هذا
التف�صيل مث ًال؟
_ ميكن ،ولكن الكمال يف معرفة �أمزجتهم ومدى �شغفهم
بامل�ضمون وال�شكل اللذين يقدمان �إليهم يف الق�صة .على
كاتب الق�صة �أن يجذب الأطفال نحو املو�ضوعات البناءة
والتطلعات الإن�سانية وعوامل اجلمال بعيد ًا عما ميكن �أن
وعم
يغرقهم من الألعاب والربامج الأجنبية التي انت�شرت َّ
خطرها.
ـ هذا ال�س�ؤال يدفعنا �إىل �س�ؤال �آخر :حول فكرة �أن ي�شارك الأطفال
املوهوبون يف التحكيم فيما يتع َّلق بامل�سابقات الأدبية التي تنفذ على
ال�صعيد املحلي والعربي مث ًال.
_ م�شاركة الأط��ف��ال املوهوبني �ضرورية على �أن تكون
لال�ستئنا�س بر�أيهم من جهة مدى تفاعلهم مع املادة ومدى
�إعجابهم بها �أما الر�أي الأخري فيكون للمخت�صني .والنجاح
يكمن يف التوفيق بني املعايري الرتبوية ومعايري الإب��داع
الأدبي ور�أي جمموعة خمتارة من الأطفال.
ـ �أن��ت تكتب ال�شعر للأطفال منذ �سنوات طويلة ،فما ه��ي الأم��ور
الأ�سا�سية التي تدفعك �إىل احلكم عليها بالنجاح �أو عدمه؟
_ يف املقدمة هناك ر�أي املخت�صني وهذا له مدلوالت كثرية
لدي .فقد �سبق يف بداية جتربتي بعد ن�شر ديواين الأول
مطلع الت�سعينات من القرن الفائت �أين را�سلت �أح��د �أهم
املخت�صني يف الوطن العربي د.عبد التواب يو�سف .يف م�صر
حيث عبرَّ عن �إعجابه مبا كتبت .كما �أن �إذاعة دم�شق التي
تبث برامج الأطفال ،ومن خالل الرتبوية املتميزة د�.أمل
دكاك .احتفت وقدرت جتربتي ب�شكل ج ِّيد.
ـ اع ُتمدت بع�ض ق�صائدك الطفلية يف املناهج الدرا�سية للمرحلة
االبتدائية .حيث راحت ترتدَّد على �أل�سنة الأطفال .هل املقطوعات
ال�شعرية التي تتداول يف املناهج الدرا�سيَّة حالياً على م�ستوى عال

بحيث تلبي املطلوب؟
_ هي يف احلقيقة ق�صيدة واحدة
تتحدث ع��ن ال��ع��ودة �إىل املدر�سة
(نعود يا مدر�ستي  /مواكبا مواكبا
 /معلمي يزهو بنا  /يرى بنا كواكبا
 /يافرحتي ..بدر�سنا  /نبني غدا
عجائبا )...وهي من �أوائل ما كتبت
لطالبي مطلع ثمانينات القرن املا�ضي،
و�أمتنى االعتماد على ك��وادر عالية
الكفاءة يف و�ضع املناهج التعليمية،
واالع��ت��م��اد على ق�صائد و�أنا�شيد
طفلية ب�سوية فنية متميزة و�أظن �أن
لدينا خمزون ًا كافيا ومن َّوع ًا وجمي ًال يف هذا املجال..
بالن�سبة ملناهجنا احلالية مل �أطلع عليها بالقدر الكايف
لإ�صدار ر�أي مقبول و�أمتنى �أن يكون معدو املناهج على اطالع
كاف على حركة �أدب الأطفال يف البلد وال��دول العربية
والعامل �أي�ضا ،و�أن يكونوا قادرين على متييز مواطن اجلمال
يف الن�صو�ص واختيار ما ينا�سب قدرات الأطفال الفكرية
املتن ِّوعة.
ـ ن�شرت ق�صائد جميلة جداً يف العديد من دور الن�شر املحلية والعربية
مثل :ق�صة هزمية نكراء ومقطوعات �شعرية مثل اجلندي ،والر�سام
ال�صغري ..فهل بر�أيك قد نلت حقك ك�أديب مميز للأطفال وما هي
مالحظاتك يف هذا املو�ضوع؟
_ �أت�ساءل عن الدرا�سات اجل��ادة التي تناولت جتربتي
ف�أكاد ال �أجدها!
يف �إحدى امل� َّرات ،دعا النادي العربي الفل�سطيني يف حلب
�إىل ندوة ،تتحدَّ ث عن كتاب �أدب الأطفال يف املدينة وقد
حا�ضر الأديب حممد قرانيا بدرا�ستني اثنتني عن ق�ص�صي.
�ضمنها الحقا يف كتاب له عن ق�ص�ص الأطفال يف �سورية
وهذا تقريبا كل �شيء فيما يخ�ص النقد واملتابعة ملا كتبت!
عدا ذلك ،ف�إن �أعمايل القت الرعاية واالهتمام يف جملة
الطليعي ال�سورية وجملة �أحمد اللبنانية التي كنت من
كتابها فرتة طويلة وبرامج الأطفال يف الإذاعة ال�سورية.
ـ ن�شرت لك ق�صيدة للأطفال بعنوان�( :شرطي ال�سري) بطريقة
(فديو كليب) .فماذا حتدثنا عنها؟
_ (�شرطي ال�سري) ق�صيدة حتيي هذا الإن�سان النبيل الذي
يقف يف الطرقات �صيفا و�شتاء (تقف طويال يف الطرقات
 /منتبها لل�سيارات  /يقظا نحو م��رور النا�س /ب�أمان كل
الأوقات)..
كان هديف �إلقاء ال�ضوء على هذه ال�شريحة املظلومة يف
املجتمع ،فقامت قناة طه اللبنانية بتلحينها وعمل (فديو
كليب) رائع لها مب�شاركة الفنان اللبناين (علي الزين)..
هذا بالإ�ضافة �إىل الق�صائد التي َّ
مت تلحينها يف امل�سل�سل
ال�سوري (�أن�شودة الأمل) ويف �شارة بدايته (اطلعي �شم�س
ال�صباح  /اطلعي  /وا�سطعي فوق الذرا  /ا�سطعي )..وكانت
ناجحة �إىل حد بعيد..
ـ كما كتبت ال�شعر للأطفال كتبت ال�شعر للكبار ،فماذا حتدثنا عن
هذه التجربة؟
_ ن�شرت دي��واين الأول (م��ا تبقى من ال���ورد) بعد ن�شر
ثالث جمموعات �شعرية للأطفال ول��دي دي��وان خمطوط
على الأقل ..علما �أن ق�صائد الديوان املن�شور هي من كتابة
الن�صف الأول من الثمانينات ون�شرت �أغلب ق�صائده يف
الأ�سبوع الأدبي �أيام الراحل عبد اهلل �أبو هيف� .أذكر �أين
زرته يف مق َّر عمله يف الطالئع لأعطيه بع�ض الق�صائد للن�شر
يف الأ�سبوع وك��ان عنده �ضيف و�صادف �أنهما ي�ستعر�ضان
الربيد ويقر�أان الق�صائد املتهالكة وي�ضحكان من م�ستوياتها
املتوا�ضعة ويق ِّرران �أنها غري �صاحلة للن�شر .وقد طلب مني
امل�شاركة يف ال��ر�أي وخجلت �أن �أعر�ض عليه ق�صائدي يف
هذه احلالة ،و� َّأجلت الأمر �إىل حني مغادرتي ..يف الأ�سبوع
الالحق فوجئت بق�صائدي من�شورة و(بخط غامق).
ـ كيف تنظر �إىل حركة الكتابة الأدبية فيما يخ�ص �أدب الطفل حالياً؟
_ هي دون الطموح طبعا ،رغم �أننا قد نتف َّوق على غرينا
يف االهتمام والكوادر والكفاءات� ..أتوقع �أننا يف ال�صدارة �أو
حولها عربي َا فيما يخ�ص وفرة املبدعني ،ولكن هذا ال يكفي
للر�ضا ف�ضال عن الفخر ،فمتى كنا كعرب حا�ضرين عامليا يف
هذا امل�ضمار؟ يلزمنا الكثري الكثري كما �أرى ويبقى املعول على
النجاحات الفردية وجهود املبدعني وجديتهم يف التعاطي
مع هذا الأدب الذي يبني الإن�سان.

أدب الشباب
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•فاطمه �صالح الدين الكردي

•ح�سن عماد
يا �أيها الركب ال�سريع بنا انتظر
مازالت الأحالم فينا تنت�شر
مازال فينا نب�ضة من الأمل
ال حلم فينا ينتهي �أو ينك�سر
نحن احلقيقة عندنا جتد الطريق
كل الدروب �إىل اليقني �ستنت�صر
�سنظل رغم الأمل نبتدع الهوى
�إن القلوب بدون حب حتت�ضر
نحن املحبة جر�سها �أعماقها
ورحيقها يف كل حقل تنت�شر
ن�صحو لنب�سم لل�صباح بفرحة
نغفو لنحلم بالغد احللو العطر
يف كل يوم للحنني حكاية
وحكايا ود ال تزول وتندثر
يا قارئ الكلمات افهم مق�صدي
ما من جماز يف حرويف فاعترب
هذي احلياة مفادها حلو نقي
لو كنت �سئت الظن ا�سرع واعتذر
***
انتظر
قالت �أحبك فانتظر
�أرجوك ال ال تعتذر
ال ترتك الأ�شواق بل
ارحم ف�ؤادي املنك�سر
�إين على تلك العهود
�أبني فتاتي املنترث
�أبكي جروحا” لن تطيب
�أبكي على حظي العرث
ارحم جنوين مل �أزل
�أتلم�س الطيف العطر
و�أحادث الأ�شياء فيك
يف وحدتي �أنا احت�ضر
كم من غياب هدين
و�شحوب وجهي يخت�صر
كل احلروف تخونني
واحلزن حويل ينت�شر
يف كل حرف م�شنقة
مع كل �سطر ان�شطر
حتى دموعي �أف�صحت
ال عيب دمع ينهمر
اين انتظرت ومل �أزل
طفال” �صغريا” ينتظر
وعدوه �أن ي�أتي الأمل
كي ال ميوت وينتحر
***
ذاكرة العطر
ال ت�س�أل عن املا�ضي
فال �أذكر �شيئا
يل ذاكرة من ورق
كلما هبت رياح الغد
�أخذتها للبعيد البعيد
ال ا�سم اذكره

ال تفا�صيل
هو فنجان قهوتي ال�صباحية
�شيء من املو�سيقا
بع�ض كالم ق�صيدتي ال�سابقة
ده�شة �أول قارئ لها
ال �شيء يذكر
هي احلياة هنا
بعدميتها
فال موجود فيها �إال
ما �أراد له اخليال �أن يكون
فو�ضى من الأ�سماء
وجوه متر بي من بعيد
احتماالت لأ�شياء لي�س يل علم بها
ومل �أحرر لها بع�ض ا�سئلتي ال�سخيفة
افرتا�ضات ل�شيء �آخر
مل يخطر ببايل مرة
موعد ل�ست �أذكر هل ذهبته
�أم ن�سيته
ها هنا دونت �ساعته بخط مائل
ال بد �أنه مل يكن مع �إنثى
اقلب يف دفاتري لعلي املح عطرا
ين�شط بع�ض �أفكاري
يحدثني بلغته
في�صحو فيي م�شواري
ولكني هجرت دفاتري عمدا
لكي تغفو ب�أ�سراري
هذا العطر �أعرفه
فقد �أهدتني �إياه
وهذا العطر قد علق بكفيي
فقد �أحيتني ذكراه
وذلك العطر على عنقي
ب�آخر �ضمة قد جاء يق�صدين كم�أواه
.....
وهذا اخر اي�ضا
وذاك ملحته مرة
وذاك تعرب�ش كالفل ف��وق �أوردت���ي
و�أغواين
وذاك رمى يل وعدا
فلم يبقى وجافاين
وذاك حكا يل حلما
وبعد احللم �صحاين ....
وذاك �أتى ليومني
وذاك �أتى ل�شهرين
وذاك ق�ضى يف العمر عمرين
وذاك جمعنا واحدا دوما
فلم نبقى كاثنني
انا اذكر
�أنا حقا تعود �إيل �أفكاري
و�أحالمي
ور�أ�سي بات ي�ؤملني
�أنا حقا �..أنا حقا
�أريد نهاية الدفرت

لكي �أن�سى
لكي �أن�سى
لكي �أن�سى
لكي �أغفو وال �أ�سهر
***
�شتائي حار
دعوين �أنام كطري مهاجر
كطفل �صغري
ك�آخر حلن رواه الوتر
دعوين �ألون حلمي افرتا�ضا
بلون البنف�سج
وا�سمع نب�ضي
لكل الورود
فيفنى العو�سج
دعوين �أفك غالل اخليال
دعوين �ألون وجه القمر
�ألي�س املدى من لهاث احلنني
تقول احلكاية
�أن اخليال يخاف حدود احلقيقة
يحرتق
كما يحرتق االنتظار
بجوف الدقيقة
�ألي�س يل حق يف اقرتا�ض بع�ض الأمل
كي ال �أتوه كما تاه حلمي
بدرب الغزل
كما هجرتني �أغنيات الأحبة
كما �صفعتني مفردات البلل
�شتائي حار
لي�س جمازا
لكن �صراخ الربودة يف
ي�شعل حويل حقول احلنني
لي�صحو الآنني ك�أي �صباح
بوجه حزين
�أفكر هل ا�ستطيع انتظار املطر
لأطفئ يف حر �شتائي
الطلق ندائي
ا�شتقت ليوم تل�سعني فيه مفردات
ال�سهر
دعوين اراق�ص حلما �أتاين
انتظرت ح�ضوره من �أول الليل
كان يخبئ نف�سه يف مفرداتي
وما �أن امطرت
حتى تك�شف لليل حلم
فرحت �أمللم �شتات اخليال
احللم حلمي
فال من �أ�سئلة
ول�ست خبريا بفن الكالم
فقد �أ�سكتتني التجربة
لكني ما زلت �أ�ؤمن �أن الرحيق
�سيبقى يداعب ذاكرتي باملفردات
لأ�صحو من احللم حلما جديدا
مل تقتلعه رياح احلياة

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

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

كنت �أت�ساءل حني �أجتاز يف طريقي احلديقة العامة
و�أرى عجوزا يجل�س على مقعد منها منفردا ،وتراه بني
الفينة والأخ���رى ي َّوجه نظره اىل ال�سماء البعيدة
والغيوم امل�سافرة ،او يق ِّلب طرفه يف الطبيعة الغناء من
�أ�شجار با�سقه ،وورود و�أزهار ،واحيانا �أرى البع�ض منهم
من ي ُّفتت كعكعة كان قد ا�شرتاها من �صبي جوال وتراه
ينرثها لع�صافري َّ
حطت امامه تت�سابق يف التقاطها وهي
تزقزق كجوقة مو�سيقيه ..او لقطط اجتمعت عنده
ومن �أين ح�ضرت ال �أدري؟ وهي متوء كعازف كمان يح ُّز
�أوتاره احلزينة. ..
كنت �صغرية وقد اعياين اجل��واب ،وملا كربت مازالت
تلك ال�صور تتك َّرر ولكن بتبدل الكائنات من �أ�شخا�ص
وع�صافري وقطط� ..أتاين اجلواب من �أعماقي من هم�س
روحي ،من دمعة �سالت خدي وقد كتبت جتيبني �أولئك
هم الهاربون من احلياة والذين َّ
انف�ض عنهم الأحباب
من �أوالد �أخذتهم احلياة اىل بالد بعيدة طلبا للرزق
�أو لأه���داف �أخ��رى او بنات تزوجن وحلقن بالزوج،

�أم ح�سان

•ي�سر البيطار

تقول �أم ح�سان :طاملا �أنت موجود مازالت الدنيا بخري .
�أفتح فمي اندها�شا وا�ستغراب ًا  ،وال �أدري بال�ضبط هل �أفرح
�أم �أحزن لقولها ذاك.
مل �أك��ن �أعلم ما ال��ذي تق�صده بتلك الكلمات  ،و�أن��ا ابن
الثالثني الذي مل يح�صل على �شهادة جامعية يتباهى بها
�أم��ام ن�سوة احل��ارة  ،وال حتى �شهادة خربة يف �أي �صنعة
ي�ستفاد منها .ال �أنا بجمال يو�سف  ،ولي�س عندي مال �أنفق
منه ،وال قطعة �أر�ض تركها جدي ال�ساد�س ع�شر ،وال �أنا
بذكي خارق بني �أ�صحابي .
�أن��ا ميت ينق�صه بيا�ض الكفن ،واهلل وبك�سر الهاء �أن
جرذان الأزقة لأكرث �سعادة مني  ،على الأقل يكفي �أنهم
را�ضون ويتباهون بدعوة �أنف�سهم �إىل �أفخر البالليع يف
حارتنا واحلارات املجاورة.
�أم��ا �أن��ا فل�سان حايل يقول :لي�س لديك �سوى جلو�س يف
املقاهي املهملة و�سيكارة �أح�سبها ج�سد ًا هزي ًال فقري ًا يحتاج
القبالت و�أن��ا املنقذ الوحيد لها� .أ�صمت قلي ًال و�أ�ضيف
م�شجع ًا نف�سي :يا يل من بطل.
عمل اخلري الوحيد واليتيم يف حياتي هو تدري�س بع�ض
ال�صبية باملجان قلي ًال من قواعد اللغة وم�سائل احل�ساب
الب�سيطة ،ولعل هذا العمل هو �سبيلي الوحيد لأ�شعر �أن
يل فائدة تذكر ،وهذا ما يجعلني �أتوقف مفكر ًا لأ�س�أل هل
اجلارة �أم ح�سان حتبني لهذا ال�سبب؟
�أعيد هذا ال�س�ؤال و�أك��رره ب�شكل دائ��م .مل حتبني تلك
العجوز �أم ح�سان و�أن���ا لي�س ّ
يف م��ا يذكر م��ن مقومات
اال�ستح�سان ؟ ومل �أجد حتى اللحظة �سبب ًا مقنع ًا لقول
تلك العجوز .
لكن عجبي وا�ستغرابي تال�شيا م��ع ال��وق��ت وذل��ك حني
�سمعت ال�صبية ي�ضحكون بخبث ويقولون � :أم ح�سان تريد
�أي مت�صف بالذكورة ليتزوج ابنتها العان�س.
هززت ر�أ�سي وقلت :معها حق فهي تريد التخل�ص من كالم

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.

او �أ�صدقاء غي َّبهم امل��وت ،او �سافروا ليعي�شوا قرب
�أوالدهم..
م��ا �أب�����ش��ع ال��وح��دة ،خا�صة ح�ين ت��غ��دو وح��ي��دا بعد
رحلة عمر طويلة ،تتل َّفت ال ترى غري جدران و�أ�شياء
حت���اورك يف �صمتها وت��خ�برك ع��ن �أ�صحابها ف��ذاك
�سرير ابنه الغايل ،وتلك �صورة حفيدته ،وهذه �سبحة
زوجته ،وهذه النبتة كانت ت�سقيها ام عياله تقطف من
زهرها وت�ضعها له يف فنجان قهوة ال�صباح . ..وهذه..
وتلك ,وهذه� . ..أ�شياء كثرية التعد وال حت�صى ..لقد
غدا وحيدا غريبا ..و�أ�صعب وحدة وغربة حني ت�أتيك
ّ
وحتل بك وانت يف وطنك يف بلدك ويف كنف بيتك..
ف�أيها املار ّون يف احلدائق ال تف�سدوا وحدة هذا ال�شيخ
اجلال�س منفردا على املقعد ،يقر�أ يف جريدة� ،أو يقلب
يف �صور ،اتركوه مع �سعادته الب�سيطة فرمبا كان يرى
حتى يف القطط متوء والع�صافري تزقزق �أوالده وبناته
و�أ�صدقائه الذين تركوه وحيدا وغابوا عنه..

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

اللئيمات من �أقرانها .حيث حديثهن ال��ذي ال يخلو من
ال�شماتة ،و�س�ؤالهن ال�ساخر الذي لي�س له من �إجابة  :متى
�ستتزوج ابنتك املحامية الذكية يا �أم ح�سان ؟
لقد انكف�أت املر�أة العجوز على نف�سها ومل تعد متتلك تلك
النظرة الفخورة يف عينيها عندما كانت تردد وتقول”:
ابنتي �سعاد ربي يحفظها حمامية ذكية � ،ألف �شب يتمناها
زوجة له”
هاهي ابنتها الآن قد تعدت العام الثامن والع�شرين من
عمرها وق��د �أ�صبحت عان�س ًا يف ع��رف جمتمعنا ،لذلك
بدلت �أم �سعاد �أقوالها ال�سابقة و�صارت تردد :الويل للعلم
ولل�شهادة اجلامعية ،والويل لأفكار التحرر التي حت�شو
عقل ابنتي  ،لعن اهلل ال�ساعة التي قرر فيها والدك رحمة
أنت من
اهلل عليه يف قربه �أن يدعك تكملني التعليم� .أين � ِ
�صباح و�سارة وجميلة ؟ كل واحدة منهن لديها ولدين �أو
ثالثة على الأقل .
قلت بيني وبني نف�سي �أنا اجلار الل�صيق ملنزل �أم �سعاد  :كان
اهلل يف عون �سعاد التي تتحمل هذا احلديث �صباح كل يوم،
ولكن هل حق ًا �أنا بذاك ال�سوء والب�ؤ�س لتفكر �أم ح�سان بي
كعري�س مدبر البنتها العان�س ؟ يا �إلهي �أناجيك ب�أنني ما
زلت �شاب ًا وحلمي زوجة �صغرية بريئة  ،ال عان�س متعلمة .
ثم �أطرقت مفكر ًا وكدت �أ�صرخ  :يا لل�سذاجة حتى �أم
ح�سان متتدحني م�صلحة من �أجل �أن حتل م�شكلة ابنتها
على ظهري.
ه��د�أت من غ�ضبي قلي ًال ورح��ت �أقلب املو�ضوع من جهات
عديدة حتى وجدتني �أ�س�أل نف�سي  :ما لها �سعاد ؟ هي
حمامية و�ستمتلك منز ًال يف القريب العاجل و و .ومن دون
�شعور مني �صرت �أنادي  :خالتي �أم ح�سان هل تريدين �أي
خدمة ؟.

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

وينح�سر الظالم
ثمان �سنوات مرت وانق�ضت ،ونحن ندر�أ عن �أنف�سنا �سهام الغدر ،وخناجر اخليانة ،فالوطن
مهدد لأنه م�ستهدف من القريب الذي تنكر لعروبته وانتمائه ،والبعيد القابع خلف البحار
وعيونه م�صوبة �إىل �صدرونا حقد ًا وغ�ير ًة ،تدفعه رغبة مزمنة يف احتالل هذه البقعة
اجلغرافية من الكرة الأر�ضية ،التي حباها اهلل جمال الطبيعة ،واعتدال املناخ ،ووفرة ما
تنبته الأر�ض من خريات كافية لأن يعي�ش املرء فوقها م�ستور احلال وموفور الكرامة ،ناهيك
عن ان�سجام الفت بني مكونات املجتمع الذي يتعا�ضد ويتكاتف لي�شكل وحدة وطنية �أثبتت
متا�سكها ،وحفاظها على الثوابت املوروثة ،يف �أن هذه الأر���ض مبا تنتجه من خريات ملك
للجميع ،ولي�س من حق �أحد �إلغاء �أحد� ،أو حرمانه من رغد العي�ش ،والعي�ش ب�أمن و�أمان،
لأن ذلك حينما يتوفر وب�شكل طبيعي و�سل�س يف�سح املجال للجميع يف ا�ستنبات اخلريات يف
الأر�ض ،ورفد املجتمع بكل ما يحتاجه ،لي�صل �إىل حالة من الهدوء واالكتفاء واال�ستقرار،
فيتفرغ اجلميع لبذل اجلهود من دون تلك�ؤ يف موا�صلة العمل ،وعندها يعم اخلري ،وينعم
بخطى ثابتة متزنة ،تظللهم خيمة الوطن ،وي�سود بينهم
اجلميع بالأمان ،وي�سريون مع ًا
ً
قانون عادل يطبق على اجلميع ،يحتكمون �إليه يف حال اختالف وجهات النظر� ،أو التنازع
على �أمر من �أمور احلياة ،ولكي نكون من�صفني ،فاملجتمع ال�سوري يف املرحلة التي �سبقت احلرب
يتطلع �إىل احلياة الأف�ضل ،وا�ست�صدار القوانني التي ت�ؤمن تكافئ الفر�ص ،وت�ساوي اجلميع
�أمام القانون ،وهذا يف تقديري حق م�شروع لكل مواطن �أثبت بالفعل والعمل ال بالقول فقط
�أنه على �أمت اال�ستعداد لأن مينح ما ميلك من جهد ملجتمع ينتمي �إليه ،ووطن ي�ستن�شق هواءه،
ويعي�ش فوق ترابه ،ومبا �أن الكمال هلل وحده كانت هنالك بع�ض الثغرات التي ك�شفت احلرب
وجودها ،فكان البد من �أخذ ذلك كله باحل�سبان ،والعمل على تاليف الثغرات من �أجل �أن ي�صل
اجلميع �إىل حقوقهم امل�شروعة ،وللتاريخ نقول �إن القيادة ال�سيا�سية يف هذا البلد ا�ستجابت
وب�شكل مطلق لكل املطالب التي ر�أت �أنها م�شروعة ،وراحت تعد العدة لإحداث ثورة �إ�صالحية
داخل بنية الدولة واملجتمع� ،إال �أن ما ح�صل ونحن �شهود عليه� ،أن هذه املطالب مل تكن �إال
ذريعة ا�شتغل عليها �أعداء الوطن ،وراحوا يذكون النار ويز ّورون احلقائق ،و�سالحهم الكذب،
واالفرتاءات ،و�إطالق الإ�شاعات الكاذبة ،بعد �أن ُو�ضعت بت�صرفهم قنوات ف�ضائية م�أجورة
�سخرها الغرب ،ومولها بع�ض العرب ،و�أغدقوا عليها ما ً
آنئذ بدور الأجري
ال وفرياً ،فقامت � ٍ
والعميل الذي جند ل�سانه وقلمه خلدمة الكيان الإ�سرائيلي الذي ثبت للقا�صي والداين
وبخا�صة ممن ميلكون الب�صر والب�صرية �أن هذا الكيان الذي يفتقد لقيم الإن�سانية ال يهمه
تكاف�ؤ الفر�ص لل�شعب ال�سوري ،وال احلرية التي لطاملا ت�شدقوا بها ،و�إمنا املهم بالن�سبة �إليه
هو �أن ُتدمر �سورية ويتفرغ �شعبها لالقتتال الداخلي بعد �أن �أُذكيت نار الطائفية وانربى
دعاة الإ�سالم امل�أجورون ،الذين يلفظهم الإ�سالم احلقيقي ،ويترب�أ منهم لأن �أفعالهم ال�شنيعة
انعك�ست �سلب ًا على الإ�سالم النقي النظيف ما �أدى �إىل ت�شويه �سمعة الإ�سالم وامل�سلمني� ،إىل
�إذكاء نار الطائفية واحلقد.
املهم �أن احلرب على �سورية التي بد�أت منذ ثمان �سنوات ونيف ا�ستمرت وما زالت م�ستمرة
و�سق ُ
ْط هذه احلرب القذرون معروفون لل�شعب ال�سوري ،فهو ي�شاهد �أعمالهم
حتى الآنَ ،
ً
وطنية وغي�ض ًا ،فاختار الثبات وال�صمود ،ومل يتوانَ عن
و�إجرامهم ب�أم العني ،وكثري ًا ما تفجر
تقدمي الت�ضحيات اجل�سيمة ،وعلى ر�أ�سها قوافل ال�شهداء من �أبناء هذا ال�شعب التي قدمت

�أرواحها طواعية يف �سبيل الوطن وتراب الوطن ،فال يكاد يخلو بيت �سوري من �صورة معلقة
ب�إباء على اجلدار ل�شهيد رف�ض االنحناء ،ووقف رحم ًا مركوز ًا على حدود الوطن ،ثم اختار
ال�شهادة لأن ا�ست�شهاده �أ�سهم �إىل حد كبري يف ردع الغا�صب ،ووقف زحف الإرهابيني.
بعد ثمان �سنوات ها نحن كعرب �سوريني نعد العدة لالحتفال بن�صرنا النهائي على �إرهاب
تقاطر �إلينا قادم ًا من جهات عدة من الكرة الأر�ضية دخل حدودنا عن طريق دول اجلوار،
بعد �أن ُو�ضعت بت�صرفه �أموال اخلليج الطائلة ،حني كانت تقتطع من غذاء �شعوبها لتهدره
على �أ�سلحة الفتك والقتل والدمار ،وكل ذلك من �أجل �إركاع �سورية وال�سوريني..
من ينظر الآن �إىل ال�شمال وال�شمال ال�شرقي من �سورية يالحظ �أن العثماين املتغطر�س
يكتف مبا نهبه من �أموال ال�سوريني ونفطهم وم�صانعهم بل اقتحم
«رجب طيب �أردوغان» مل
ِ
احلدود بجي�شه ليحقق حلمه ب�إن�شاء ما �أ�سماه باملنطقة العازلة على طول حدوده مع �سورية
بحجة �أنه �سيعيد الالجئني ال�سوريني �إىل ديارهم ،ولكن حتت �إ�شرافه ،وعلى ه�ؤالء الالجئني
االمتثال لأوامراه لإ�شعال االقتتال الداخلي بني ال�سوريني ،وعندها يرتاح ويرتاح جي�شه،
ويقف موقف املتفرج يف حني ت�ستمر احلرب على ال�سوريني وبينهم ،فت�ضعف �سورية ويتنمر
ال�صهيوين ،ومن ثم يتفرغ لتحقيق حلمه التاريخي يف التو�سع وق�ضم الأر�ض..
من يقر�أ بتمعن اللعبة اال�ستعمارية التي يقوم بها رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية،
والعثماين �أردوغ��ان ،وبع�ض الدول العربية العميلة يدرك �أن حربنا مل ت�صل �إىل نهايتها
بعد ،ف�أمامنا الكثري الذي علينا �أن ننجره ،و�أهم �إجنازاتنا كن�س �آخر �إرهابي من فوق ترابنا
الوطني املقد�س ،وتطهري هذا الرتاب من الإرهابيني الوحو�ش ،ودفنهم يف تراب الوطن� ،أو
�إعادتهم �إىل �أ�سيادهم الذين �أجروهم و�سلحوهم و�أطلقوهم وحو�ش ًا مفرت�سة اللتهام �أج�ساد
ال�سوريني الأبرياء..
�ص ّور رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية م�شهد ًا زينه وزرك�شه ،ثم قدمه للأكراد ال�سوريني
حيث وعدهم بدولة م�ستقلة بعد �سلخهم من اجل�سد ال�سوري ،ثم �أقنعهم ب�أن ذلك يف متناول
اليد ،ودولتهم املزعومة �أ�صبحت على الأبواب ،فهم يعي�شون فوق بقعة �سورية هي الأغنى،
حيث الأر�ض املعطاءة اخلرية ،واملياه الوفرية ،والبرتول الذي متلكه �سورية ،و�ضعه ترامب
بت�صرفهم متنا�سي ًا �أن هذا احللم ال�صهيوين القدمي اجلديد م�ستحيل التحقق لأ�سباب عدة،
يف طليعتها �أن �سورية وحدة متكاملة ال تتجز�أ ،و�أن من يحاول االنف�صال عنها خائن للمبادئ
ً
إ�ضافة لأن ال�سوريني كل ال�سوريني من دون ا�ستثناء يرف�ضون مثل هذه
والقيم والأعراف� ،
املخططات امل�شبوهة ويبذلون دون حتقيقها الغايل والرخي�ص..
و�إن كان هنالك من �شيء يقال يف هذا املقام ،فلي�س �أقل من �أن ننحني �إجال ً
ال وتقدي�س ًا
لأبطال اجلي�ش العربي ال�سوري الذين �أف�شلوا ب�صمودهم الأ�سطوري جميع هذه املخططات
اال�ستعمارية امل�شبوهة وقدموا �أروع الأمثلة على ا�ستب�سال العربي ال�سوري يف الدفاع عن
تراب الوطن املقد�س ،و�أدوا الق�سم الوطني ب�أنهم لن يرتاجعوا ولن تنثني �سواعدهم حتى
تتطهر الأر�ض ،ويندحر الإرهابيون..
ً
قليل من االنتظار ،وبعده يظهر ال�صبح ،وينق�شع الظالم ،وعندها نقول :هنيئا لأرواح
ال�شهداء.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

زهرة الريح ..وتبقى الجبال
من من�شورات الهيئة العامة دفرت النجوم ،خريف ال�شمو�س دموع الأمهات
ال�سورية للكتاب �صدر للأديب الغاربة ،حني ْ
و�آخر املواويل:
ت�شحب ال�شم�س.
متى تعود يا ابني؟ �أحرقتني
ومن �أجواء الكتاب نختار:
بديع �صقور جمموعة �شعرية
ُ
«افتتح (كرنفال) الذبح يف ن��ار ال�����ش��وق ،وم��ا زل��ت �أنتظر
بعنوان «زهرة الريح ..وتبقى
�أبناء زهرة الريح بـ ..ديوب ..رجوعك..
اجلبال».
�����ش����م����م����ت
وقد �ضمت الق�صائد التالية :وخ�����ض��رة ،و�أي����وب،
رائ����ح����ت����ك..
زهرة الريح ،وتبقى اجلبال ،وغ�����ري�����ب ،وع���ب���د
�سمعت �أنينك
�شتاء الريح� ،أح�صنة الق�صب ،ال��رح��ي��م ،و�سعيد،
وهم يذبحونك
فوق �أجنحة الغيم ،حتت �أ�شجار ون�����ص��ور ،و�شم�سني،
كخروف..
امل��ط��ر ،ب��ع��ي��د ًا ع��ن الر�صا�ص ،وع��ل��ي ال�شيخ علي،
�أف�������������ق ي���ا
ق��ري��ب� ًا م��ن الع�صافري ،بوابة و����ص���ق���ر ،ون���ا����ص���ر،
ول������دي ..لقد
اليا�سمني ،مرافئ الع�شق ،حتت ومناع ..و ..اللوح ال
م��ات �أب��وك من
ق��ب��اب ال�����س��م��اء ،ف��وق حجارة يت�سع..
احلزن..
و�أول ال���دم���وع..
القمر ،خريف امل�صاطب ،من

ولدي! �أين قربك؟
قالوا يل قربك يف ال�سماء!
وهل يف ال�سماء من قبور؟
قالوا مات كنجم..
لي�س للنجوم قبور..
ل��و �أح�����ض��روك ي��ا م��ن�ير ..يا
ن�سر ال�سماء
لكان قلبي برد و�سلمتُ �أمري
هلل!
أنت يا
�أين �أنت يا �إبراهيم؟ و� ِ
مالك ال�شيبان؟
يعقوب يا قرة عيني ..وب�شار
وعلي� ،أين حطت
ظعون القلب؟

اجتماع
مجل�س االتحاد
ي��ع��ق��د جم��ل�����س احت���اد
الكتّــاب العرب اجتماع ًا
لأع�����ض��ائ��ه ي���وم الأح���د
( )2 0 1 9 /1 1 /3
ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا
يف ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات
يف مبنى احت��اد الكتّــاب
العرب باملزة.

