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في النقد
يحك��ى �أن ر�سام ًا �شهرياً ،كان ي�ض��ع لوحاته قبل �أن يدفع بها للعر�ض� ،أو البيع ،على باب مر�سمه،
ث��م يجل���س يف م��كان ال ُيرى ،ك��ي ي�سم��ع �آراء امل��ارة ،والنا�س يف ه��ذه اللوحة املعرو�ض��ة ،وذلك
ليت�سنى له �أن يعرف ر�أي النا�س على اختالف ثقافاتهم ،و�أذواقهم.
مر جاره (الإ�سكايف) ،فنظر �إىل اللوحة ملي ًا ،و�شرع يت�أملها جيداً ،يف النهاية ،قال:
م��رةّ ،
وذات ّ
ً
ً
�إنها لوحة رائعة حقا .لكن عنق احلذاء طويل قليال ،وم�ضى يف حال �سبيله .بعد هذه املالحظة،
�أدخل الر�سام لوحته �إىل الداخل و�أعاد النظر فيها ،فوجدها فع ًال كما حلظ الإ�سكايف ب�أن (بوز)
احلذاء طويل قلي ًال .ف�أ�صلح الر�سام عنق احلذاء ب�إتقان ،ويف اليوم التايل �أعاد الر�سام اللوحة
مر الإ�سكايف ف�ألقى نظرة عابرة
�إىل باب املر�سم ،لي�سمع �آراء النا�س فيها من جديد .ومرة �أخرى ّ
�إىل اللوحة ،فوجد �أن الفنان قد �صلّح عنق احلذاء عم ًال مبالحظته ،عندئذ �أخذه الغرور ،وراح
يتفر�س يف اللوحة باحث ًا عن عيب �آخر ،وبعد وقت لي�س قلي ًال ،قال :و�أرى �أن ال�صدر بارز قلي ًال.
عنده��ا خ��رج الر�سام حا ًال من خمبئه ،وقال له� :إين �أ�شكرك على ملحوظة الأم�س .وقد عملت
بها� ،أما اليوم ،فا�سمح يل �أن �أقول لك� :إن نقد الإ�سكايف يجب �أال يتجاوز عنق احلذاء.
•••
يف حياتن��ا االجتماعية ،والثقافية ،والأدبية ،والفني��ة ،كم هم �أ�شباه النقاد الذين ال يجب �أن
يتج��اوز نقده��م عنق احلذاء .ال لأن النقد لي�س �صنعتهم ،ب��ل لأنهم ال ميتلكون الذوق اجلمايل
ال��ذي ي�ؤهله��م �أن يطلقوا �أحكام ًا نقدية هامة �أو غري هام��ة ..واملعذرة ،كل املعذرة ..من النقاد،
ف�أنا هنا ،من خالل هذه احلكاية ،ال �أريد النيل منهم� ،أو التقليل من �ش�أنهم و�ش�أن نقدهم ،بقدر ما
�أدع��و �إىل النقد ال�صحيح ،ال�صارم ،املو�ضوعي ،النقد البعيد عن الهوى ،وعن املجاملة ،واملحاباة
لأ�سباب عديدة ،ف�أولئك الذين يفعلون كما الإ�سكايف كثريون ..ف�أنت ال تعرف الناقد ال�سينمائي
من الناقد امل�سرحي من ناقد ال�شعر ،من الناقد االقت�صادي ،من الناقد الروائي.
و�أن��ا ،ال �أ�ستثن��ي نف�سي �أي�ض ًا ،ويف الوقت نف�سه ،ال �أقلل من �أهمية الناقد العارف املو�ضوعي ذوي
املع��ارف املو�سوعي��ة ،ومن ذوي ال��ر�ؤى ال�شمولية ،وم��ن ذوي الثقافة الوا�سع��ة ،وهو غري م�ستعد
للمحاباة ،واملجاملة ،والنفاق.
�أعتق��د �أن املتلق��ي الك��رمي يع��رف من املق�صود م��ن كالمي ،بع�ض �أولئ��ك الذين ا�ست�سهل��وا الن�شر
يف ال�صح��ف واملج�لات واجلرائ��د ،وراحوا يلق��ون �أحكام ًا جماني��ة هنا وهناك .وه��ي ال ت�ستند
عل��ى مبادئ النقد وال مقومات��ه وال قوانينه� ،أما الإعجاب �أو ع��دم الإعجاب� ،أو ن�شوء عالقات
�شخ�صي��ة تطغى فيه��ا العاطفة على املو�ضوعية ،واحلق ،واجلمال ،فه��و لي�س نقداً ،وبع�ض �آخر،
يفه��م النقد �إما ذم ًا وقدح ًا وجتريح�� ًا �أو مدح ًا جماني ًا حتى املبالغة واملغاالة ،وثمة فريق �آخر
�أي�ض�� ًا ،يبني مواقفه النقدي��ة ،و�آراءه اجلمالية على عالقته بالكتاب وال�شعراء �أنف�سهم� ،أكانت
هذه العالقة �إيجابية �أم �سلبية .وهذا �سينعك�س �سلب ًا على الأثر الإبداعي املكتوب ،وثمة فريق
يناق���ش �أحيان�� ًا ،ويج��ادل ويطنب باجلدال ح��ول رواية ما ،مث� ً
لا ،وعندما حت�ش��ره يف الزاوية
ْ
(الي��ك) كما يقول��ون ،يعرتف �أنه مل يق��ر�أ من الرواية بع��د ،لكنه قر�أ
ال�صحيح��ة� ،أو يف خان��ة
عنها يف ال�صحف ،كل هذا خفّف ،يف ر�أيي ،من �أهمية النقد عند املتلقي ،والنقد كما يقول الناقد
بيلين�سكي:
(لي���س يف و�ض��ع عالم��ات كم��ا يف دفات��ر التالميذ «ح�س��ن ،جي��د ،رديء� ،أح�سنت» ب��ل النقد هو
التحلي��ل الواع��ي للن�ص ،ه��و درا�سة الظاهرة احلياتي��ة يف املجتمع التي يعاجله��ا الأثر الأدبي
«رواي��ة ،ق�صة ،ق�صيدة ،م�سرحية» ،والنقد علم يك�شف مواطن اجلمال ،ومواطن القبح ،لي�س يف
الن�ص الأدبي فح�سب ،بل يف احلياة �أي�ض ًا).
وباملقاب��ل ،يف كث�ير م��ن الأحايني ،جتد كبار الكت��اب� ،إذا ما �أ�شرت �إىل بع���ض �سلبيات ن�صو�صهم،
حتاملوا عليك ،و�ش ّهروا فيك ،وقالوا:
�إن الناقد �أديب فا�شل ،لهذا جل�أ �إىل النقد يت�شفى منهم.
و�أخ�يراً ،ومهم��ا يك��ن ،ف�إن النقد املو�ضوعي هو عل��م قائم بذاته ،علم ي��دّ ل ويك�شف عن املواهب
ويع��رف النا�س بها ،وع�س��ف النقد لن يطم���س ولن مييت موهب��ة ،فاملواهب
اجلدي��دة ،ي�صقله��ا،
ّ
تنبثق من حتت ال�صخر ،كما الينابيع.
�أما عن الأديب والناقد يف ر�أي ميخائيل نعيمة.
فللحديث القادم.
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من وحي الحركة الت�صحيحية

• د� .سليم بركات
كل املقدمات التي �سبقت احلركة الت�صحيحية كانت ت�شري �إىل هذا
احلدث العظيم يف حياة الأمة العربية ويف الطليعة احلياة العربية
ال�سورية ،فالأحداث تندفع باجتاه بلورة واقع جديد يتعامل مع
املعطيات امل�ستجدة بعقالنية ومو�ضوعية خارج املتاهات الفكرية
واملمار�سات الع�شوائية ،ومن ثم كيف ال يكون مثل هذا التعامل
ونتائج ح��رب ح��زي��ران ع��ام 1967كانت كارثية بكل املقايي�س
الوطنية القومية ،وزاد الطني ب ّلة عجز قيادة احلزب �آنذاك عن توا�صلها
مع اجلماهري لإحداث هزة وطنية على م�ستوى القطر العربي ال�سوري
�شبيهة بالهزة التي حدثت يف م�صر العربية يف يومي  9و 10حزيران يف
عام  1967حيث منح جمال عبد النا�صر بيعة جديدة �ساهمت �إىل حد
بعيد يف �إ�سقاط الهزمية ،بيعة جاءت على �أثر تقدمي ا�ستقالته املت�ضمنة
م�س�ؤوليته عن نتائج هذه احلرب ،لكن جماهري الأمة العربية ويف طليعتها
جماهري م�صر رف�ضت هذه اال�ستقالة وطالبته بالعودة عنها.
قيادة احل��زب يف دم�شق ذات العقلية اجلامدة كما ي�صفها القائد
اخلالد حافظ الأ�سد كانت عاجزة عن اتخاذ �أي �إجراء لإعادة البناء
اجلماهريي ،ومل يكن لديها �أي ت�صور �أو خطة للتالحم مع اجلماهري
وتعبئتها يف �ضوء حتليل �أ�سباب الهزمية ال�ستخال�ص النتائج والبدائل
اجلديدة للمرحلة القادمة ،هذا على ال�صعيد الداخلي لل�شعب العربي
ال�سوري� ،أما على ال�صعيد اخلارجي فقد زادت هذه القيادة يف انطوائها
وعزلتها ،وال�سيما بعد �أن تنادى العرب �إىل لقاء قمة عربية يف اخلرطوم
لتقييم املوقف من نك�سة حزيران عام  ،1967لكن هذه القيادة قررت
عدم احل�ضور دون تقدمي الأ�سباب ،وعلى الرغم من �أن لقاء هذه القمة
قد و�ضع لنف�سه هدف ًا رئي�سي ًا متثل بتحديد متطلبات الدعم الذي ينبغي
على الدول العربية تقدميه لبلدان املواجهة التي ت�ضررت من احلرب ،ف�إن
هذه القيادة ا�ستمرت برف�ضها لتدان من قبل اجلماهري العربية ،وال�سيما
بعد �أن عرفت هذه القمة بقمة اللآت الثالث التي �أعلنها جمال عبد
النا�صر وهي(ال �سالم مع �إ�سرائيل ،ال لالعرتاف بها ،ال للمفاو�ضات معها).
لقد كان القائد اخلالد حافظ الأ�سد يف �إط��ار هذا الواقع الوطني
القومي خمري ًا بني �أمرين� ،إما �أن يكون مع قيادة احلزب يف معزل عن
قواعد احلزب وعن اجلماهري ،و�إما �أن يكون مع القيادة البديلة لهما،
ف�آثر �أن يكون مع احلزب واجلماهري ولي�س مع القيادة املناورة ،وبالتايل
قرر �أن تكون معار�ضته حا�سمة وجذرية ال ي�شوبها الرتدد �أو املهادنة،
فطلب من القيادة �أن ت�ضع برناجم ًا �شام ًال للعمل الوطني القومي يخرج
�سورية من عزلتها ويعيد لها دوره��ا الوطني القومي ،وعندما جتاهلت
القيادة مطالبه النابعة من حر�صه على احل��زب واجلماهري وم�سرية
الثورة واندفاعاتها الن�ضالية ،قرر ال�سري يف خياره الوحيد ،وكان ذلك يف
�صبيحة يوم ال�ساد�س ع�شر من ت�شرين الثاين عام  1970وهو اليوم الأول
لقيام احلركة الت�صحيحية حيث اللحظة التاريخية احلا�سمة التي
التقت فيها اجلماهري مع بطلها التاريخي القائد اخلالد حافظ الأ�سد.
مل تكن احلركة الت�صحيحية يف ي��وم من الأي��ام �سوى حركة انقاذ
�أعادت �إىل ثورة البعث يف �آذار عام  1963وجهها ال�صحيح ،و�إىل احلزب
جماهريه التي هي جماهري ال�شعب الهاج�س الدائم للقائد اخلالد حافظ
الأ�سد والذي قال فيه»:ال جناح �إال بال�شعب ،وال انت�صار �إال بال�شعب ،لأن
�إرادة ال�شعب هي �إرادة اخلري ،و�إرادة اخلري هي �إرادة اهلل ،و�إرادة اهلل
فوق كل �إرادة».
مل يبد�أ حزب البعث العربي اال�شرتاكي بتطبيق نظريته الثورية
ب�شكل كامل �إال بعد قيام احلركة الت�صحيحية بقيادة القائد اخلالد
حافظ الأ�سد ،وهذا يعني �أن ثورة الثامن من �آذار عام  1963قد بد�أت مع
هذه احلركة التي �أمنت لها اال�ستقرار الفعلي البنّاء بعد �أن قطعت �شوط ًا
على مدى �سبع �سنوات لرت�سيخ دعائمها على �أر�ضية احلدوث التاريخية،
وبعد �أن واجهت �إ�شكاليات على �صعيد الواقع وهي تف ّعل هذا الواقع يف
مواجهة الرجعية العربية للق�ضاء على �سلطتها ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
والفكرية.
من هذا املنطلق ومن �أجل بناء جمتمع ال�صمود والتحرر وحتقيق �شعار
الكفاح امل�سلح لتحرير فل�سطني وطرد الغزاة ال�صهاينة ت�ضمن بيان القيادة
القطرية امل�ؤقتة الذي �صدر يف اليوم الأول لهذه احلركة جمموعة من
القرارات على ال�صعيد الداخلي ،منها ح�شد الطاقات التقدمية وال�شعبية

وو�ضعها يف خدمة املعركة مع العدو ال�صهيوين ،وذلك من خالل تطوير
العالقات االجتماعية باجتاه �إقامة جبهة وطنية تقدمية بقيادة حزب
البعث العربي اال�شرتاكي ،ومنها ت�شكيل جمل�س ال�شعب الذي ي�ضم ممثلني
عن احلزب واملنظمات ال�شعبية ،واملهنية ،والقوى والعنا�صر التقدمية
بهدف ممار�سة الت�شريع بو�ضع الد�ستور الدائم للجمهورية العربية
ال�سورية ،ومنها و�ضع وتنفيذ خطط التنمية االقت�صادية على �ضوء
�ضرورات املعركة وحاجات ال�شعب الأ�سا�سية ،ومنها اال�ستمرار يف بناء
القاعدة االقت�صادية املادية فيما يخدم معركة التحرير ،ويحقق بناء
املجتمع العربي اال�شرتاكي املوحد ،ومنها �إعطاء املنظمات ال�شعبية الدور
الفعال يف قيادة عملية التحويل اال�شرتاكي وممار�سة الرقابة ال�شعبية
على �أجهزة الدولة ،ال�ستكمال بناء الدميقراطية ال�شعبية التي نادت بها
احلركة الت�صحيحية ،ومنها بناء وتطوير القوات امل�سلحة من �أجل القيام
بواجبها يف معركة التحرير ،ومنها �إ�صدار قانون الإدارة املحلية وبذل كل
جهد ل�صيانة حرية املواطنني وكرامتهم.
على ال�صعيد القومي كانت انطالقة احلركة الت�صحيحية نحو �أولوية
املعركة مع العدو ال�صهيوين ،وهذا ال يكون من منظور هذه احلركة �إال
من خالل العمل الوحدوي املكثف على �صعيد الوطن العربي لدعم الثورة
الفل�سطينية الذي يتطلب �أول ما يتطلب بذل �أق�صى اجلهود املخل�صة
للعمل على حتقيق وحدة ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف �ساحة املواجهة
مع العدو ال�صهيوين ،ولقد جتلى ذلك من خالل العمل القومي العربي
الوحدوي الت�ضامني الذي نادت به هذه احلركة ،والذي �أعطى نتائجه يف
حرب ت�شرين التحريرية عام � .1973أما فيما يخ�ص ال�سيا�سة الدولية
فقد �أك��دت هذه احلركة على تطوير العالقات مع املع�سكر اال�شرتاكي
ويف الطليعة االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق بالإ�ضافة �إىل التعاون مع كافة
حركات التحرر العاملي التي تقف مواقف عادلة مع الق�ضايا العربية
وعلى ر�أ�سها الق�ضية الفل�سطينية .زد على ذلك تن�شيط دور املنظمات
والتجمعات الدولية كامل�ؤمتر الإ�سالمي ،حركة عدم االنحياز ،منظمة
الأمم املتحدة ،ومع كل منظمة تدعم الق�ضايا العربية العادلة.
باخت�صار ميكن القول �أن �سورية قد انتقلت بفعل احلركة الت�صحيحية
من موقع االنفعال �إىل موقع الفعل لي�صبح دورها الدور الفاعل والرئي�س
على م�ستوى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،وه���ذا م��ا ج�سده ح��زب البعث العربي
اال�شرتاكي على �صعيد الواقع بف�ضل القيادة ّ
الفذة للقائد اخلالد حافظ
الأ�سد �صاحب القدرة اخلالقة على التكيف مع الأحداث والتطورات عرب
تعامله مع �أدق الظروف و�أ�صعبها ،الأمر الذي �أدى �إىل حتقيق النتائج
الإيجابية باجتاه الأه��داف املن�شودة حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
على م�ستوى الوطن العربي.
بقي �أن نقول �أن م�سرية التطوير والتحديث بقيادة الرئي�س ب�شار
الأ�سد هي امتداد طبيعي لفكر ونهج الت�صحيح بقيادة القائد اخلالد
حافظ الأ�سد منذ خطاب الق�سم يف متوز عام  2000وحتى يومنا هذا
مع الأخذ باالعتبار �أن لكل مرحلة منطقها .وانطالق ًا من هذه املعادلة
ت�ستمر �سورية يف م�سريتها الواعدة يف العمل الوطني القومي وهي متثل
م�شروع ًا حتديثي ًا نه�ضوي ًا متكام ًال على كل �صعيد ،ويف كافة املجاالت.
زد على ذلك تطوير القدرات العربية ال�سورية فيما يتنا�سب ومتطلبات
الع�صر ،لكن العدوان والطغيان الكوين االمربيايل ال�صهيوين الرجعي
الإرهابي والذي لي�س وليد حلظته وال هو باخلطوة العابرة ،و�إمنا هو
ف�صل �إجرامي متجدد ب�أ�شكال و�أ�ساليب خمتلفة ي�ستهدف �سورية ال�صمود
والت�صدي� ،سورية التطوير والتحديث ،قد ّ
عطل ولو ب�شكل م�ؤقت م�سرية
الطموح ال�سوري بخبث ومكر التحالف االمربيايل ال�صهيوين الرجعي،
لكن �سورية �صمدت ب�شعبها ،وجي�شها ،وقيادتها يف مواجهة ذلك� ،صمدت
ب�صمود حمور املقاومة معها ،وبف�ضل الدعم الرو�سي لها ،وها هي تنتقل
ب�أعدائها من هزمية �إىل �أخرى بف�ضل �ضربات جي�شها وقواها الرديفة،
وعلى الرغم من �شرا�سة هذه احلرب الكونية الإرهابية املعلنة عليها ،فقد
حققت وحلفا�ؤها االنت�صار تلو االنت�صار وهي الآن يف خوامت معاركها مع
الإرهاب(معركة ادلب) والتي �سيتجلى من بعدها االنت�صار الكبري وهو
تطهري الأرا�ضي ال�سورية من رج�س الإرهاب وداعميه� ،إنه انت�صار احلق
على الباطل لي�س على م�ستوى �سورية واملنطقة فح�سب ،و�إمنا على م�ستوى
العامل �أي�ض ًا.

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
ً
مهنة ً
َّ
خا�صة بها
لغة
لعل لكل
ٍ
،لها مفردا ُتها املتداولة من قِ َبلِ
مزاويل هذه املهنة .فاملحامون
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل��ث��ال ي��ت��داول��ون
�أل��ف��اظ � ًا ل��ه��ا م��ع��انٍ ب��ع��ي� ٌ
�دة عما
يق�صدون �إل��ي��ه .م��ن ذل��ك مث ًال
رب
كلمة (الغي) .يقولونُ :يعت ُ
ه��ذا ال��ق��رار الغ��ي� ًا  .ويق�صدونَ
�أن القرار قد ُ�أ لغي .وال ٍغ ا�سم
ف��اع��ل للفعل (ل��غ��ى) �أي تكلم
.ال�����ص��واب �أن ي��ق��ول��وا .ال��ق��رار
ُم ْل َغ ًى من (الفعل �ألغى ُيلغي).
وا�سم فاعلهِ ( ُمل ٍْغ ).
ُ
طالب بحقه
يقولون �أي�ض ًا :
َ
ٌ
�شرعي لأبيه .وهذا
وريث
لأنه
ٌّ
خط�أ ،فا�سم الفاعل للفعل و ِر َث
ٌ
وارث  ،وج��م��ع ال��وارث
��ر ُث ه��و
َي� ِ
وارثون وورثة.
��ب
ي���ق���ول���ون خ����ط�����أً  :مب���وج� ِ
وال�صواب �أن
الدعو ِة ا ملُقامة.
ُ
يقولوا (ال��دع��وى) .وال��دع��وى
ك���م���ا �أق����� َّر ه�����ا جم���م���ع ال��ل��غ��ة
ٌ
«قول
العربية يف القاهرة هي
يطلب به ا لإن�����س��انُ ِ�إ ث��ب� َ
�ات ٍّ
حق
ع��ل��ى غ�ي�ره» .وع��ن اب��ن عبا�س
ر���ض��ي اهلل ع��ن��ه��م��ا ،ق��ال النبي
���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م« :ل��و
النا�س بدعواهم لأعطي
ُ�أ ْعطِ َي
ُ
قوم و �أموا َلهم.
قوم
ٌ
دماء ٍ
َ
�أم��ا ال��دع��و ُة فهي واح���دة ما
يدعو املرء َ
َّ
وجل  .دعا
اهلل ع َّز
ُ
دعاء ودعو ًة .
يدعو
ً
 من �أقدم ا لأخطاء ال�شائعةق� ُ
��ول ال��ن��ا�� ِ�س � :أن���ا �أت��واج��د يف
�اء  .وق���د ن � َّب��ه �إىل
م��ك��ت��ب��ي م�����س� ً
ري من �أهل اللغة،
هذا اخلط�أ كث ٌ
دون ج����دوى .ف��م��ا ي����زال ه��ذا
اخلط�أ �ساري ًا ومتداو ًال حتى من
قبل ا لأدباء .تواجدَ �أي �أظهر
ال��وج��دَ �أي الع�شق .وال�����ص��واب
�أن ن���ق���ول :جت���دين يف مكتبي
���ص��ب��اح � ًا  .و �أك����ون م���وج���ود ًا يف
مكتبي ع�صر اً.

قضايا وآراء
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المدر�سة ال�سريالية

�أبو العالء المعري

• خديجة بدور

زهدا يف الدنيا واحتقارا
لها ب�أن ي�صف نف�سه رهني
املحب�سني بل يرى �أنه رهني
�سجون ثالثة.
�أراين يف ال��ث�لاث��ة من
�سجوين فال ت�س�أل النب�أ
النبيث
لفقدي ن��اظ��ري ول��زوم
بيتي وكون النف�س يف اجل�سد
اخلبيث
وم��ع ذل��ك فقد ك��ان يف ر�أينا
�أث���ق���ب ن���ظ���ر ًا م���ن امل��ب�����ص��ري��ن
و�أك�ثر تطوافا يف �آف��اق املعرفة
من الرحالة امل�شهورين و�أو�سع حرية يف التفكري والتعبري من كثري من
املتمدحني  ،حني نقر�أ �آث��اره نعجب �أي عجب لعلومه يف علوم اللغة
والتاريخ واملذاهب الفكرية ونعجب �أي �إعجاب مبهارة تلميحاته اىل
معامل الفكر والعلوم القدمية و�إمياءاته البارعة امل�ست�شرقة �إىل بع�ض
العلوم احلديثة وحد و�سه الفل�سفية العميقة والريا�ضية الرائعة.
�إنا نتخيل �أحمد بن عبد اهلل بن �سليمان منذ �سنة �أربعمئة للهجرة
وهو يف ال�سابعة والثالثني من عمره حتى وفاته عاكف ًا يف بيته مت�أم ًال
ومفكر ًا ومدرك ًا �سعة علمه وا�ستبحار معرفته يحمل يف ر�أ�سه عامل ًا من
املعرفة والعلم �أو�سع من العامل املح�سو�س على �شكل تاج �أجمل و�أبهى
من تيجان امللوك.
�إن تيجان امللوك �صائرة �إىل الزوال والبطالن ،وتاجه املعر ّ
يف املر�صع
الذي يزين مفرقه �أغنى جما ًال و�أبقى زمان ًا و�أخلد.
و�إذا اختال امللوك بتيجانهم الذهبية وافتخروا ب�سلطانهم الزمني،
فرهني ال�سجون الثالثة زاهد يف كل �أ ّبهة عازف عن كل زيف.
لقد قال يف �سقط الزند ،ريعان �صباه:
و�إين وان كنت الأخري زمانه لآت مبا مل ت�ستطعه الأوائل.
وقد �أتى حق ًا من ت�أليفه و�أ�شعاره و�سرية حياته مبا مل ت�ستطعه
الأوائل.
ونحن نقول وال الأواخر ،ومع ذلك فقد عرف الدنيا و�أح�س يف نف�سه
وعند غريه مب�صائبها ف�شعر يف النهاية بتفاهة كل �شيء يف احلياة حتى
املعرفة.
يبدو لنا �أبو العالء يف ظالم عينيه �شم�س ًا م�ضيئة كبقية ال�شمو�س
االن�سانية الكربى التي �أ�ضاءت عاملنا الفكري كانت �أ�شعة فكره من
حمب�سيه �أو ثالثة �سجونه ت�صل اىل الق�صور والأكواخ ومواطن االميان
ومنا�سك العباد كما ت�صل اىل خمابئ الإحلاد والآثام وال�شقاء و�صو ٍال
دون جرح وال ا�ستئذان ك�أ�شعة ال�شم�س التي ت�ضئ �أكناف الدنيا ،كان
املعري يف كل ما كتب حري�ص ًا كل احلر�ص على لغة التنزيل الكرمي ،بل
كان من �أعلى علمائها مرتبة وحفظ ًا وفقه ًا .لذلك ال ن�ستغرب �أن يندد
بالعرب يف ع�صره وهو الع�صر الذهبي للح�ضارة العربية الإ�سالمية،
حني تقاع�سوا بع�ض ال�شيء عن اتقان لغتهم و�صونها ،فف�شا فيها اللحن
والكدورة حتى عند �أبناء ال�صحراء على حني �أتقنتها لبالغتها و�شرفها
العجم واملولدون  ،ينادي يف لزومياته ملك ال�شعراء امر�أ القي�س فيقول:
ا�ستنبط العرب يف املوامي بعدك وا�ستعرب النبيط
ماذا كان يقول يف الع�صر احلا�ضر لو �شاهد تداعي اللغة العربية يف
البالد العربية �أنف�سها ،حتى على �أل�سنة �شعرائها و�آدابها!
مل يكن �أبو العالء املعري وحيد ًا �أو رهني املحب�سني حيث �أخرجه
العلماء والباحثني امل�شاركني يف مهرجان املعري الذي �أقامته وزارة
الثقافة ال�سورية بالتعاون مع حمافظة �إدلب يف مدينة معرة النعمان
من حب�سه االختياري يف الدنيا ومن قربه الواقع و�سط املعرة يف عامل
املوت .
�إن املعري حري النا�س يف حياته و�شغل النقاد والفال�سفة يف مماته
ومل تكن كلماته وق�صائده ور�ؤاه فقاعات تطلق يف الهواء ثم ال تلبث
ان تتال�شى .
بل كانت مثار اهتمام النا�س يف حياته ومثار اهتام النا�س بعد مماته
بحوايل الف عام.

�صرخة
عا�شق
ديوان �شعر جديد لل�شاعر حيان حممد احل�سن �صدر حديث ًا عن
دار املفكر للطباعة والن�شر والتوزيع).
من �أجواء الديوان نختار:
هاجت ب�أحداقي الغداة دموع �إذ �ضج ما بني ال�ضلوع جنيع
ناحت على فوت الأماين مقلتي وبكى ب�صدري خافق مفجوع
والريح يف �سفني قلوع ًا �سافرت �إذ مزقت مني ال�شراع قلوع
حلظة وربيع ع�شقي طاح فيه �صقيع
ذبلت ورودي كلها يف
ٍ
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•د .عدنان عو ّيد
ال�سورياليةً :)Surrealism( ,
لغة ,تعني “فوق
الواقع”� ،أما جمازاً ,فهي حركة ثقافية يف الفن والأدب
والفكر احلديث ,تهدف �إىل التعبري عن العقل الباطن
ال���ذي ي�شتغل على ال�لا���ش��ع��ور وع��ل��ى الآل��ي��ة العقلية
التلقائية� ,أو التلقائية النف�سية ب�شكل مطلق ,ولذلك هي
خارجة عن النظام واملنطق ,كما يقول عنها م�ؤ�س�سها �أو
ُمنظرها “�أندريه بريتون” .ومن خاللها ميكن التعبري
عن واقع ما واال�شتغال عليه فكري ًا �أو �شفويا �أو كتابيا �أو ب�أي
طريقة �أخرى.
�إذن �إن ال�سوريالية يف �آلية عملها بتعبري �آخر ,تعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على نظريات فرويد يف التحليل الأدب���ي النف�سي،
حيث �أن جميع الأعمال الفنية و الأدبية يف هذه احلركة
م�ستوحاة من اجلانب ال�لاواع��ي ل��دى الفنانني و الأدب���اء.
وبالتايل هي لي�ست �أك�ثر من قواعد �إمالئية للفكر ،مركبة
وبعيدة كل البعد عن �أي حتكم خارجي �أو مراقبة متار�س من
طرف العقل النقدي ,و خارجة عن نطاق �أي ان�شغال جمايل
�أو �أخالقي ,و قد اعتمد ال�سرياليون يف �أدبهم وفنونهم على
الأ�شياء الواقعية ,بعد حتويلها �إىل رموز للتعبري عن �أحالمهم,
والرتقاء بالأ�شكال الطبيعية �إىل ما فوق الواقع املرئي.
معتقدات املدر�سة ال�سريالية:
 1احلد من تدخل العقالنية �أو الوعي الب�شري يف �أعمالالأدب��اء والفنانني ال�سورياليني ,على اعتبار العقل عندهم
يعمل على �ضغط و حتجيم خيال الإن�سان ،مما يجعله عاجز ًا
عن الإبداع و التعبري دون حدود.
 2اعتبار الأح�لام و اجلزء الالواعي من عقل الإن�سانوخا�صة �أحا�سي�سه ،متثل كلها ق��وة التخيل و القدرة على
الإب��داع ،كونها هي وحدها القادرة �أن تعرب عن رغبات املرء
احلقيقة املدفونة يف داخله.
 3وت�أ�سي�س ًا على ما جئنا �إليه ,ت�أتي التلقائية يف تعاملهامع الأ�شياء من �أهم و �أف�ضل �أدوات العمل الفني و الأدبي ،كونها
تطبق الأفكار الأولية دون معاجلتها باملنطق ,والعمل على
حترير اللغة و الأفكار واملعتقدات من كل القيود التي يفر�ضها
عليها هذا املنطق.
 4اعتماد الكتابة التلقائية ال�صادرة عن الالوعي،والبعيدة عن رقابة العقل� ،أ�سلوب ًا يف التعبري عن الق�ضايا
املراد اال�شتغال عليها ,بدعوى �أن الكلمات يف الالوعي ال متار�س
دور ال�شرطي يف رقابته على الأفكار ،ولهذا تنطلق هذه الأفكار
ن�شيطة جديدة.
 5لقد ت��أث��رت ال�سوريالية ب����آراء فرويد ع��امل النف�سيف حتليله للنف�س الإن�سانية وخا�صة تلك التي تتحدث عن
الال�شعور والأح�ل�ام ،والكبت ,ودعوته �إىل حترير الغرائز
الإن�سانية والرغبات املكبوتة يف النف�س الب�شرية ،و�إ�شباع
الغرائز والرغبات �إ�شباع ًا ح��ر ًا حتى ال ت�صاب بالأمرا�ض
النف�سية كما يدَّ عي .وه��ذه الآراء تتالءم مع دعوتهم �إىل
التحلل من القيم الأخالقية املعيارية يف املجتمع الب�شري.
كما ت ��أث��رت ال�سوريالية �أي�����ض� ًا بحركة �سبقتها ُتدعى
(الدادية) التي ولدت يف زيورخ ب�سوي�سرا �سنة 1916م .وهي
حركة فو�ضوية تكفر بالقيم ال�سائدة واملعتقدات والتقاليد
االجتماعية وت��دع��و �إىل ال��ع��ودة �إىل ال��ب��داي��ة .ل��ذك من
هذا املنطلق �أهملت ال�سوريالية املعتقدات والأدي��ان والقيم
الأخالقية ال�سائدة يف املجتمع
 6الرتكيز على اجلانب ال�سيا�سي ,والبحث عن برنامجو�ضعي (مادي وحم�سو�س) ي�صلح لتطوير املفاهيم االجتماعية،
لذلك غالب ًا ما يتودد ال�سرياليون للي�سار ،ويبذلوا جهود ًا كبرية
من �أجل تو�سيع جمال تطبيق املادية اجلدلية املارك�سية .علم ًا
ان املارك�سية منهج ًا وتطبيق ًا تختلف معها كلي ًا ,فاملارك�سية
منهج ًا ترف�ض يف قوانني جدلها ومقوالتها رف�ض ًا قطعي ًا الركون
�إىل اخليال واحلد�س والال�شعور والعبث والالمعقول يف التعامل
مع ق�ضايا الإن�سان .فاملنهج املارك�سي منهج يقوم على العقل
النقدي ,ويعترب الإن�سان جوهر احلياة ,وهذا اجلوهر ال ميكن
�أن يتطور وينموا ويعود �إىل مرجعيته العقالنية �إال من خالل

التم�سك بالعقالنية النقدية.
على العموم �إن ال�سورياليني قد تزيوا ب��أزي��اء خمتلفة،
فتارة يظهرون كمجموعة من ال�سحرة ،وتارة يبدون كع�صابة
من قطاع الطرق ،وت��ارة �أخ��رى يظهرون ك�أع�ضاء يف خلية
ثورية ..لقد كانت ال�سريالية يف حقيقة �أمرها حركة �سر ّية
هدفها تقوي�ض الو�ضع القائم �آن��ذاك .فمثلما لف الغمو�ض
بعدها ال�سيا�سي ,لف هذا الغمو�ض �أي�ض ًا بعدها الأدبي والفني
والفكري.
ت�أ�سي�س احلركة:
ن�ش�أت املدر�سة ال�سوريالية الفنية يف فرن�سا كمدر�سة يف
الفن والأدب والفكر عام  ،1892على يد �أندريه بريتون».
وازدهرت يف فرتة ما بني احلربني ،فكان من �أبرز دوافع قيامها
ما خلفته احلرب العاملية االوىل من دمار و�إزهاق للأرواح بال
ح�ساب .الأم��ر الذي �أ�صاب الإن�سان الأوروب��ي ب�صدمة هزت
النفو�س و�أربكت الأفهام ،فن�ش�أت نزعة جارفة للتحلل من القيم
الأخالقية ،تقوم قبل كل �شيء على حترير الغرائز والرغبات
املكبوتة يف النف�س الب�شرية ،حيث اتخذت هذه النزعة من
الفن والأدب والفكر م�ضمار ًا لعملها ,فكان من �أبرز اجتاهات
هذه النزعة ,ال�سوريالية هو اال�شتغال على امل�ضمار النف�سي
�أو ًال ،ثم الدخول �إىل جماالت الأدب واالجتماع واالقت�صاد
والفن ثاني ًا.
�أثناء احلرب العاملية الثانية تفتتت احلركة ال�سوريالية
لتعود وتلتئم من جديد يف مدينة مر�سيليا يف نهاية ،1940
ولكن عدد ًا كبري ًا من فنانيها قد هاجر �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية ,لتنطلق هناك مدار�س عديدة اعتربت كا�ستمرار
لل�سوريالية مثل تيار «الفن ال�سوريايل جداً» ،و«مدر�سة املحيط
الهادئ» ,وتيار «الت�صوير احلركي االرجت��ايل» وغريها .بيد
�أن اجلمهور بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ,مل ُيظهر �أي
اكرتاث بالفنانني ال�سورياليني ،وميكن �إرجاع هذا املوقف جتاه
رف�ض ال�سوريالية هو االن�صياع �إىل الذائقة العامة الوليدة
بعيد احلرب ،ب�سبب طرحها مو�ضوعات م�صطنعة ال تتالءم مع
نف�سية �شعوب خارجة من احلرب .وقد كان هذا املوقف فاحتة
لتفتت احلركة ال�سوريالية الفنية وت�شظيها يف اجتاهات
وم�سارات ومدار�س متناق�ضة ،ال يجمع بينها �أي جامع �سوى
الرغبة يف �أن تكون وريثة لتلك احلركة الثقافية التي جعلت
من حرية الفكر �أ�سا�س ًا لكل �إبداع.
م�لاك القول� :إن ال�سوريالية مدر�سة فل�سفية يف نهاية
امل��ط��اف ,نظر دع��ات��ه��ا �إىل واق���ع مكبوت يف داخ���ل النف�س
الب�شرية ،وال بد من حترير ه��ذا ال��واق��ع و�إط�ل�اق مكبوته
وت�سجيله يف الأدب والفن .وهي ت�سعى �إىل �إدخ��ال عالقات
جديدة وم�ضامني غري م�ستقاة من الواقع التقليدي يف الأعمال
الأدبية .وهذه امل�ضامني ت�ستمد من الأحالم؛ �سواء يف اليقظة
�أو املنام ،ومن تداعي اخلواطر الذي ال يخ�ضع ملنطق ال�سبب
والنتيجة ،ومن هواج�س عامل الوعي والالوعي على ال�سواء،
بحيث تتج�سد هذه الأح�لام واخلواطر والهواج�س املجردة
يف �أعمال �أدبية .وهكذا تعترب ال�سوريالية اجتاه ًا يهدف �إىل
�إبراز التناق�ض يف حياتنا �أكرث من اهتمامه بالت�أليف.
املراجع:
 - 1ال�سريالية �أو الفوق واقع ّية (ويكبيديا – املو�سوعة احلرة.
 - 2ال�سريالية  -مو�سوعة ويزي ويزي.
 - 3ال�سريالية  -موقع املعرفة
 - 4ال�ســريالية � -إعداد الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي  -موقع �صيد
الفوائد.
 - 5ال�سريالية :كيف و�صل العامل �إىل هذا احلد من اجلنون؟  -هند
م�سعد حممد � 25سبتمرب  - 2015موقع م�صر العربية.
 - 6ال�سريالية ...فل�سفة احلرية  -ها�شم �صالح  -جريدة ال�شرق الو�سط
 الثالثاء � 19 -سبتمرب  2017مـ  -رقم العدد (. )145175 - 7ال�سريالية يف «مغامرتها الكونية» ت�أثريها �أبعد من م�صريها
 حممد مظلوم  -جريدة احلياة  /19 /-يناير / 2017 - 8موجز تاريخ الفل�سفة – جمموعة من امل�ؤلفني – �إ�صدار دار الفكر
– دم�شق – � 1978-ص 967وما بعد.
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دراسات

نحن وفل�سفة الثقافة
(رِ يادات ت�أ�سي�سية ثقافيَّة مُ�ضيَّعة)

�أ����ش���رن���ا يف م��ن�����ش��ورات ���س��اب��ق��ة �إىل
�إه���م���ال و�إق�������ص���اء وت��ه��م��ي�����ش ال��ث��ق��اف��ة
م��أ���س��اوي� ًا قبل الثمانينيات م��ن القرن
الع�شرين :يف الفل�سفة واملنظوم َّيات
والتنمية والعومل ّيات/الكوكب ّيات ونظام
العامل اجلديد و�إع���ادة البناء ومنها يف
العالقات الدولية �ضمن ًا ،وغيابها عن
مناهج وبرامج ومقررات الدرا�سة والتدري�س
يف اجلامعات والدرا�سات العليا ،وعن م�شروعات
العالمَ الكربى املرت ِّكزة على واقع وم�سار وم�صري
كوك ِببنا – عاملِنا املعا�صر ،وعن �أهم ت�صنيفات
امل�شكالت الكوكبية الغلوبالية الكربى [�أ�شرنا
جزئي ًا �إىل ذلك يف الأ�سبوع الأدب��ي ،ع 1653
يف � 2019/9/1ص 14ث��م الح��ق� ًا يف العدد
 1660يف  ] ...2019/10/20ون ّوهنا
بذلك بخا�صة عام  2017للفْت االنتباه �إىل
�شبه تغييب للثقافة وا�ستبعادها يف �أهم مفا�صل
ع�صرنا ع��ن م��ا يلي بخا�صة - ،مم��ا �أوردن����اه
يف «البعث ميديا» وغريها �شبكي ًا �إليكرتوني ًا
يف  2017/11/21حت��ت ع��ن��وان «الثقافة
�سو�سيو فل�سفي)»- ،
والتحوالت الكربى (منظور ْ
وبالتوثيق التايل 1-« :املنظومات واملنظوميات
والرت ّكبية 2- ،الإ�شكالية العاملية يف ن�شاطات
نادي روما 3- ،النظام الدويل /العاملي اجلديد
و�إع����ادة ب��ن��اء ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة 4- ،موقع
الثقافة يف ت�صنيفات م�شكالت الع�صر الكربى5- ،
الثقافة والعوملة ،والعوملة الثقافية 6- ،الثقافة
يف فل�سفة امل��ادي��ة اجلدلية والتاريخية،...
 7الثقافة يف اال�سرتاتيجيات التنموية لهيئةالأمم املتحدة وعقودها الإمنائية....
وق���دَّ م���تُ �أم��ث��ل��ة م��ل��م��و���س��ة ج����د ًا م���ن كتب
وجم���م���وع���ات وم����ق���� َّررات م��ن��ه��ج��ي��ة جامعية
�سوفييتية يدر�سها النا�س جميع ًا بال ا�ستثناء
يف باب وحتت عناوين من قبيل� :أ�س�س ومبادئ
الفل�سفة – الفل�سفة املادية اجلدلية والتاريخية
– الفل�سفة املارك�سية ...على مدى �سنوات وعقود
ولمِ�ؤ ِلفني كثريين عديدين :كيللي وكوفالزون
(ع��رب��ي � ًا/رو���س��ي � ًا) م��ن��ذ �أواخ����ر ال�ستينيات،
�أفانا�سييف الأكادميي على حواف الثمانينيات
(رو�سي ًا فعربي ًا) ،الأكادميي ف .كون ْْ�ستا نتينوف
رئي�س املجمع الفل�سفي ال�سوفييتي حينها
يف كتا ِبه بالرو�سية ع��ام « :1982الفل�سفة
املارك�سية اللينينية والع�صر» ،ويف كل ما ُذ ِكر ال
جتد للثقافة مكان ًا وال عنوان ًا؛ نعم هي ح�ضرت
ا�ستثناء يف �صفح َتني فقط من
ب�صورة خجولة
ً
كتاب بحجم مئات ال�صفحات �-464صفحة – يف
الفل�سفة جامعي ًا تدري�سي ًا بالرو�سية عام 1981
يف «�أ���س�����س الفل�سفة املارك�سية  -اللينينية»
ا�ستثناء وب��ع��ن��وان هام�شي �صغري « -مفهوم
ً
الثقافة الروحية» �ص ،324-322ومل حت�صل
� ّأي خطوة فعلية جا َّدة يف هذا ال�ش�أن و�صو ًال �إىل
املقرر جامعي ًا واملُجاز دول ِت ّي ًا عام
كتاب ْ�سبريكني ّ
 1988يف «�أ�س�س الفل�سفة» حيث ُك ِّرمت الثقافة
�ضمن عنوان �صريح هو «فل�سفة الثقافة» بحوايل
� 17صفحة (.)568-551
�إن امل� ِؤ�شر الفل�سفي املر َّكب والنوعي للخالء
م��ن ال��ث��ق��اف��ة ب���ان يف ن�صيبها م��ن امل�شكالت
الغلوبالية الكوكبية – م�شكالت الأر�ض /عاملنا
– ومن الفل�سفة والفال�سفة ...يف �أحد الأعمال
الثالثة الأوىل �سوفييتي ًا بل وعاملي ًا حول هذه
امل�شكالت ك ِّلياني ًا بداية الثمانينيات – �أعني
العمل الوحيد مل�ؤ ِل َفني خم َت�صني بالفل�سفة ،بل
وفيل�سو َفني ،هما ف��رول��وف وزغ�لادي��ن ولكن ال
فل�سفة يف العمل تقريب ًا وال حتى يف العنوان

ال��ذي ُيومي �إىل منظوره للم�س�ألة «بجوانبها
العلمية واالجتماعية» ،فال فل�سفة وال ثقافة
وال ما يحزنون ،واجلزء الأقل من �صفحة واحدة
يف العمل ك ِله عن الثقافة ال يت�ضمن منظور ًا
آلته وهُ زاله.
فل�سفي ًا على �ض� ِ
يف �أج���واء كهذه �أب��دي��تُ اهتمام ًا ت�أ�سي�سي ًا
ري���ادي��� ًا واع���ي��� ًا و�إ���ض��اف��ي � ًا بفل�سفة الثقافة
وكوكبيا ِتها/عومل َّيا ِتها يف برو�شيورا ت�ض َّمنتْها
ت�صنيف ًا وحمتوىً ومنهج ّي ًا يف العنوان العام:
«ح���ول امل�����ش��ك�لات الكوكبية يف ع�����ص��رن��ا» ويف
عنوان فرعي« :دور الفل�سفة يف درا�سة وحل
امل�شكالت الكوكبية (م�شكالت الع�صر الكربى)»،
وج��اء الن�ص عربي ًا مبا�شر ًة يف مو�سكو (ج.
وع���� ِرف ذل��ك ك ُّله
ل��وم��ون��و���س��وف) ع��ام ُ 1982
حلظي ًا وحا ًال هناك وفعل ف ْع َله و�أبدى ت�أثريا ِته
ال�شاملة امللمو�سة والوا�ضحة يف جتربتي ،و ُو ِجد
َم��ن يعرف حت�صيل ن�سخة الربو�شيورا – التي
�رب فغري العرب
طل َبها – يف احل��ال �أي�ض ًا ِمن ع� ٍ
تالي ًا ،ثم ن�شرتهُ عربي ًا يف الثمانينيات� ،أ َّما عام
 1984فكان الرتكيز مك َّثف ًا �إ�ضافي ًا وتر ُّكبي ًا
على الثقافة ويف الر�سالة الأكادميية ذا ِتها:
عوملي ًا  /كوكبي ًا وتقاني ًا ومنهجي ًا ومنظومي ًا
وتنموي ًا وك�إعادة ِبناء ويف العالقات الدولية
�ضمن ًا وكعوملة ثقافية ونظام ثقايف عاملي جديد
�أي�ض ًا ،ومبو�شور فل�سفي �شامل ومتخ�ص�ص من قبل
ومن ب َعد (ترجمتُ هذا بنف�سي من الرو�سية �إىل
العربية �أوا�سط الثمانينيات للن�شر الذي ح�صل
فع ًال يف ف�صلية الفكر العربي ،ع)1992،/70/؛
�أما «دور الفل�سفة يف درا�سة وحل م�شكالت الع�صر
الكربى» املكتوبة عربي ًا عام  1982فقد �س َبقتْها
َن�شر ًا يف الفكر العربي ،ع ،1989 ،57وهي الآن
متاحة على الإنرتنيت �شبكي ًا �إليكرتوني ًا يف موقع
�ات الحقة .وع��دا تركيزي
«حكمة» مع �إ���ض��اف� ٍ
الواعي على م�سائل فل�سفة الثقافة وكوكبيا ِتها/
عومليا ِتها ومنظوم ّيا ِتها وتقان ّيا ِتها�...إلخ �شعرت
ر�صد االهتمامات الفل�سفية بها �أكادميي ًا
ب�أهمية ْ
يف �أعمال متخ�ص�صة بازغة وريادية وجميدة
من بدايات الثمانينيات خارج الأطر الر�سمية
ُ
فوجدت وم ّيزْ ُت
والعقائدية يف مو�سكو ذاتها
ح�سن يف ه��ذا الإط��ار �أمثال كتاب
واقتنيتُ ما ُ
بافلوف يف نطاقات املادية التاريخية بعنوان:
«امل�شكالت االجتماعية – الفل�سفية للتنمية
املجتمعية» املُ َو َّلف على بلدان نامية �ش ْبه قار ّية
(كبرية) ،بالرو�سية ،عام ( 1982من من�شورات
و�إ���ص��دارات جامعة مو�سكو احلكومية) ،وفيه
ح��وايل ع�شر �صفحات (�ص )98-88بعنوان
«ن�شوء �سو�سيولوجيا الثقافة» ،وكتاب �آخر من
فه ماركاريان بعنوان «نظرية
عام  1983لمِ�ؤ ِّل ِ
مي�صل/
الثقافة والعلم املعا�صر»؛ مو�سكو ،دار ْ
وثمة ٌ
َ
عمل ثالث �سنة 1984
الفكْر ،لل َن�شر؛
بعنوان «م�شكالت فل�سفة الثقافة»  -ت�أليف
مي�صل �أي�ض ًا
جماعي ِب ِث َقل �أكادميي وا�ضح ،دار ْ
وللتعرف �إىل �أق�صى �أبعاد االهتمامات
– الفكْر.
ُّ
ال�سوفييتية بفل�سفة الثقافة – ع��دا م��ا ورد
للت ّو – ر���ص� ُ
�دت �سائر الإ���ص��دارات ذات ال�صلة
حالة عن
درا�سة
بالثقافة ب�شمولية مطلقة يف
ِ
ٍ
عام كامل – عام  – 1982يف الإ�صدار  12حول
املادية التاريخية ككل ال�صادر( ،يف مو�سكو عام
 1984كدليل ل�سائر الأدبيات واملرجعيات ذات
ال�صلة) ،عن معهد �إينيون البحثي الأكادميي يف
العلوم املجتمعية ،واقتنيتُ – وال �أزال – هذا
ُ
ووجدت
الدليل كحالة مميزة ذات داللة و�إفادة،
الثقافة ِّ
وق�ضي�ضها يف الف�صل  ،16ما بني
بق�ضها
ِ
ال�صفحات � 307-279أي قرابة � 28صفحة

و�ضمن عناوين قد تبدو غريبة عن مفاهيمنا
حول الثقافة حينها ،ولي�ست بالعمق الذي �أتى
الحق ًا ،وهي التالية� :أعمال عامة – العادات
والتقاليد والطقو�س – الثقافة اال�شرتاكية –
ثقافة القوميات اال�شرتاكية – الثورة الثقافية
– الثقافة البورجوازية.
ً
بدايات
وهكذا ازداد االهتمام بالثقافة فل�سفيا
ِ
الثمانينيات وبت�سارع �أكرب منذ وبعد منت�ص ِفها يف
قطاعات غري
املن�شورات الدولية بخا�صة ،ثم يف
ٍ
مطروقة �أكادميي ًا يف ال�سابق ومن غري ما �سبق
ذك��ره هنا �أي�ض ًا حتى الآن� :إنها امل�س�ألة التي
ُ
ولفت االنتباه �إليها :العالقات
انفردت بفر ِزها
ِ
الدولية و�إعادة بنا ِئها بعدالة ومنذ عام 1982
نظري اجتاهات
كما �أ�سلفت ،وكانت تن�ش�أ �أم��ام
ّ
وع��ل��وم ب��ازغ��ة غ�ير م��ط��روق��ة ع����اد ًة ،مت��دي��د ًا
وتطوير ًا لل�سيا�سة الدولية واالقت�صاد الدويل
والقانون الدويل مما كنت �أراه حتجيم ًا وظلم ًا
للعالقات الدولية الكلية املركبة الأكرث تنوع ًا
إن�شاء
وث� ً
��راء ،وتابعت �شاهد ًا وفاع ًال م��ؤ ِّث��ر ًا � َ
�سيكولوجيا العالقات الدولية وفل�سفة العالقات
ال��دول��ي��ة وث��ق��اف��و ّي��ات ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ،بل
ُ
غادرت
موحد لهذه العالقات.
و�إن�شاء علم مر َّكب َّ
مو�سكو عام  1985وعند عودتي عامي -1988
 1989ل�شهو ٍر معدودة �إليها الحظتُ �صدور
كتاب �سبري ْكني ا لتدري�سي اجلامعي يف �أ�س�س
ومبادئ الفل�سفة وفيه الثقافة مك َّرمة فل�سفي ًا
انطالقة جديدة ،كما �أهدوين يف معهد �إينيون
يف
ٍ
البحثي الأكادميي ع��دد ًا كبري ًا من �إ�صدارا ِتهم
وكت ِبهم و�أع��م��ا ِل��ه��م ،ك��ان م��ن بينها يف جما ِلنا
احلايل كتابان غري م�سبوقني �سوفييتي ًا ع َّرفتُ
بهما حا ًال يف ف�صلية الفكر العربي ،ع1989 ،57
مت��دي��د ًا لعنواين امل��ذك��ور« :دور الفل�سفة»...
املتاح الآن �شبكي ًا يف موقع حكمة �إليكرتوني ًا،
�أ َّما الكتابان فهما مت�شابها العنوانني متام ًا �صدرا
أليف جماعي
وب�سحنة
عام 1987
فل�سفية وت� ٍ
ٍ
ٍ
ا�ستعرا�ضي ب�إ�شراف وحترير م�شفينريادزي؛
ه��ذان العنوانان هما – 1 :الأ�س�س الفل�سفية
لنظريات العالقات الدولية...؛  – 2اجلوانب
الفل�سفية – االجتماعية للعالقات الدولية
املعا�صرة ...وفل�سفة الثقافة فيهما وا�ضحة
وقو ّية للغاية ،وت�ستحقّ الر�صد واملتابعة مما هو
�سهل الو�صول حلظي ًا �شبكي ًا على موقع حكمة.
توجهَ فل�سفة الثقافة يف من�شوري
وقد دعمتُ ُّ
الآخر يف العدد التايل – ع  58لعام  – 1989من
ف�صلية الفكر العربي بعنوان« :مه َّمات تواجه
امل�شتغ ِلني بالفل�سفة يف الوطن العربي» ،وهو
ب��دور ِه متاح الآن كام ًال �شبكي ًا على الإنرتنيت
– موقع «حكمة» ،ويف خ�صو�ص الثقافة جتد
مث ًال هذه املق َ
ْتطفات :هناك حاجة �أي�ض ًا �إىل
نظرية الثقافة وفل�سفة الثقافة ...ويف املجتمع
العربي ظواهر ثقافية ونف�سية وروحية ثرة
بحاجة �إىل التنظري والت�أمل الفل�سفي ل�شدة
وق��وة ح�ضورها وانت�شا ِرها وت��أث�يره��ا ...وكان
با�ستطاعة الوعي الفل�سفي – النظري َّ
املنظم �أن
يحمل زمام املبادرة والريادة الفكرية هنا ،بل ِمن
واج ِبه فعل ذلك ...وثمة حلول من املفرت�ض �أن
يكون للفل�سفة و�أهلها حقّ الأولوية يف طرق بابها
ال�س ْبق والريادة يف معاجلتها .وم�شروع
وواجب َ
اال�سرتاتيجية ال�شاملة للثقافة العربية (�أو
اخل ِّطة) ال��ذي رعته و�أ�شرفت على �إجن��ازه...
الأليكْ�سو ه��و �أح���د الأم��ث��ل��ة البليغة يف هذا
املجال� ...إن املقررات واملواد املتخ�ص�صة بدرا�سة
الثقافة ،ب�شكل م�ست ِقل ،وم�شكالتها تغيب من
قائمة االهتمامات التي ت�شغل �أكرث جامعا ِتنا،

كما يغيب املنظور الفل�سفي �أو ال�سو�سيولوجي �أو
االجتماعي العام للثقافة...
وتابعتُ الرتكيز على فل�سف ّيات الثقافة الحقاً
حتى حتت عنوان «بني الفل�سفة والعلم» (�شهرية
ْ
ووردت
املعرفة ،دم�شق� ،336 ،أيلول )1991
�واق��ع ع��دي��دة ،هنا
الثقافة هنا يف موا�ضع وم� ِ
ً
بع�ض ال�شذرات :الفل�سفة مهتمة �أي�ضا بكل ما هو
عقالين يف الأدب والفن ،ولذلك �أهمية كبرية يف
ظروفنا اجلديدة التي ت�شهد دعوات وحماوالت
لتقريب وح��وار الثقافتني العلمية والأدبية –
الفنية ،وبع�ضهم يتحدث عن «ث��ورة عقلية» يف
توحيد هاتني «الثقافتني» ،ومن
طريقها �إىل
ِ
الوجهة التطبيقية والتنفيذية ُيعتبرَ هذا
الهدف جزء ًا من �أهداف و�شعارات «العقد العاملي
للتنمية الثقافية» ال��ذي �أعلنته اليون�سكو...
�إن للثقافة ت��أث�ير ًا وا�ضح ًا على �صورة العامل
جهة �أخرى ت�ؤثر �صورة
وت�ش ُّك ِلها وبنيتها ...من ٍ
العامل على معرفة وعرفان الكون ،ولها وظائفها
يف العرفان العلمي ب�صورة خا�صة ،وانعكا�ساتها
الثقافية �أي�ض ًا...
ه��ذه بع�ض مقتطفات م��ن مقالنا يف جملة
املعرفة �إذن وفيها ذك��ر للعقد العاملي للتنمية
الثقافية ال��ذي ب��د�أ عام  ،1988لكنني �سبقتُ
هذا التاريخ بن�شر �آرائي وطروحاتي حول هذا
العقد قبل ع��ام م��ن ب��د ِئ��ه ،مبقال يف الأ�سبوع
الأدبي ،ع ،66يف � 14أيار  1987مع مالحظات،
�ضمن عنوان «�أ�ضواء على «العقد العاملي لتنمية
الثقافة» كما يلي :الأه��داف الرئي�سة الأربعة
للعقد – 1 :ال ُبعد الثقايف للتنمية 2- ،ت�أكيد
الهوية الثقافية 3- ،زيادة امل�شاركة يف احلياة
الثقافية 4- ،تنمية التعا ُون الثقايف الدويل...
واحلقيقة �أنه كان با�ستطاع ِتنا �إع��ادة ترتيب
الأهداف الأربعة املذكورة وجدْ َولتها بالطريقة
التالية:
 – 1الثقافة يف جوانبها الداخلية� :آ -ال ُبعد
الثقايف للتنمية ،ب -زي��ادة امل�شاركة يف احلياة
الثقافية – 2 .الثقافة يف جوانبها اخلارجية:
تنمية ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف ال����دو ّ
يل 3- ،وح��دة
الأبعاد الداخلية واخلارجية للثقافة :ت�أكيد
ال��ه��وي��ات الثقافية .واحلقيقة �أن احل���وارات
الثقافية و�إع����ادة ب��ن��اء ال��ع�لاق��ات الثقافية
الدولية ه��ي نتيجة منطقية ُت���وازي م�ساعي
�إن�شاء نظام «اقت�صادي» عاملي جديد و«�إعالمي»
و«ع ْلمي  -تقني»� ....إل��خ� ،إذ �أن قائمة �إع��ادة
بناء العالقات الدولية و�إن�شاء النظام العاملي
اجلديد تغتني وتتجه �إىل االكتمال تدريجي ًا...
وجاء يف تو�صيات وزراء الثقافة العرب (دم�شق،
 )1987اخلا�صة باخلطة ال�شاملة للثقافة
العربية يف دورة  5منذ ع��ام  1985م��ا يلي:
«اعتبار اخلطة والربامج املنبثقة عنها �إ�سهام ًا
من ال��دول العربية واملنظمة يف العقد العاملي
ت .ث .الذي يبد�أ عام � .»»1988أخري ًا كان يل
مقرتحات �شديدة الو�ضوح يف خ�صو�ص و�ضع
م��ق��ررات جامعية عربية يف فل�سفة الثقافة،
و�سو�سيولوجيا الثقافة� ،أو تكثيف ًا وتركيب ًا،
يف فل�سفة و�سو�سيولوجيا الثقافة للجهتني
[�أ�سبوعية ال��ن��ور ،دم�شق ،ع� 18 ،69أيلول
« :2002نحو تطوير االخت�صا�صات الفل�سفية
واالجتماعية»] .مالحظة :معظم مرجعياتنا
هنا �ستجدها يف كتابنا :العرب وعومليات الع�صر
الراهن ،دم�شق ،2003 ،وهو م�شارك يف معر�ض
فرنكفورت للكتاب وموجود يف مكتبات ومواقع
وجامعات كثرية و�صو ًال �إىل اجلامعة الأمرييكية
التي تر� ُأ�سها غونْداليزا راي�س �أخري ًا.

قضايا و آراء

ما ال�صوفيّ  ..ما الت�صوف؟!
•عبا�س حريوقة
ما ال�صو ّ
يف..؟ ما الت�صوف..؟؟ وما
هي احلاالت التي م ّر �أو مي ّر بها..؟؟ ما
مفهوم احل��ب ل��دي��ه..؟؟ومل��ن ومب��ن هو
(قلب ًا وروح��� ًا) م��أخ��وذ لدرجة فقدان
ال��ذات الأن��ا اخلا�صة وح�ضورها �أم��ام
�أو يف ال��ذات العليا مث ًال؟ ما هو ال�شطح
�أو ال�شطحات ال�صوفية؟ وكيف ومل��اذا
تتدفق على �شاكلة كهذه.
�أ�سئلة و �أ�سئلة ج� ّم��ة جتثم قبالة �أي
ب��اح��ث..وق��ب��ل ك��ل ذل��ك ن�س�أل ه��ل الت�صوف
واح��د ب�ّي�نّ عند جميع امللل واجل��م��اع��ات..؟
هل له الأ�س�س والقواعد واملنطلقات اخلا�صة
التي ُع َ
رف ويع ّرف بها تاريخي ًا..هل له مالمح
اخت�صت به
تخ�صه دون �سواه.؟؟ وهل
ّ
وا�سمة ّ
�أمة �أو م ّلة �أو جماعة..؟؟ �أم �أنه بد�أ �إ�سالمي ًا
بحت ًا..؟! وهل الإ�سالم احلنيف يقول ويجيز
ال ّت�صوف �أ�صال ؟ �أمل يقل الر�سول حممد (�ص)
(لي�س يف �أ ّمتي رهبانية)
الن�ساك
 ,وما مدى توافق الرهبانية وحياة ّ
والزهّ اد ك�سلوك ومعاي�شة وجت��ارب وفكر مع
مفهوم الت�صوف.؟! ال�سيما جاء يف الإجنيل
نح�س باهلل �إ ّال متى ع�شناه ،ولي�س باخلبز
(ال ُّ
وحده يحيا الإن�سان و�إمنا بكل كلمة تخرج من
فم اهلل)()1
ولكن من جهة �أخرى �أمل يقل �أي�ض ًا النبي
حممد (���ص)ع��ل��ى ل�سان ب��اري��ه (:وال ي��زال
عبدي يتقرب �إ َّ
يل بالنوافل حتى �أح ّبه ف�إذا
�أحببته كنت �سمعه ال��ذي ي�سمع به وب�صره
الذي يب�صر به ويده التي يبط�ش بها ورجله
ال��ت��ي مي�شي ب��ه��ا..ال��خ) و�أمل يقل ك��ذل��ك يف
حديثه القد�سي عن اهلل ( :كنتُ كنز ًا خمفي ًا،
ف�أحببت �أن �أُعرف ,فخلقتُ اخللق ف ُعرفوا بي)
وكذلك قوله �صلوات اهلل عليه (ما و�سعتني
�أر�ضي وال �سماواتي ،و�سعني قلب عبدي امل�ؤمن)
وقوله تعاىل (�إنيّ مهاجر �إىل ر ّبي)()2
وقوله (ففروا �إىل اهلل �إين لكم نذير مبني)
()3
وذهب البع�ض �إىل �أن وجودهم هو �إثراء
هلل ،وق��وف � ًا عند احل��دي��ث القد�سي ال�سابق
ويذهبون �أكرث للقول �إن اهلل والإن�سان يخلقان
بع�ضهما بع�ض ًا .فلماذا القوا ما القوه �إذ ًا من
�إق�صاء وت�شويه وتكفري.على �أي��دي علماء
وفقهاء ال�شريعة والكالم .؟! �ألهذه الدرجة
تتكاثف ال�ضبابية بني ال�شريعة واحلقيقة..؟
�أم لكل ف��رق��ة مفهومها اخل��ا���ص احل���ريف �أو
الت�أويلي للحقيقة �أو لل�شريعة..؟؟!
فاملفكر ال�صويف والكاتب الإ�سباين ميغل ده
�أنامونو
يرى �أن اهلل خلقنا كيما نخ ّل�ص الكون من
العدم و�أننا بحاجة �إىل اهلل لننقذ الوعي،
لي�س من �أجل �إرادة الوجود و�إمنا كيما نعي�شه ؛
لي�س من �أجل �أن نعرف ع ّلة الوجود وكيف ّيته،
و�إمنا كيما ن�شعر بالغاية منه .وال معنى للحب
�إن مل يكن اهلل موجود ًا..
ويقول يف فكرة الإثراء� :أنا �أُثري اهلل لأين
قبل �أن �أوج��د،مل �أكن �أت�صور نف�سي موجود ًا,
لأين �أك��ون يف ح�ضنه ع��دد ًا �آخ���ر ..ذل��ك �أن
الرغبة العنيفة يف �إ�ضفاء غاية على الكون،
جعله واعي ًا و ُم�شخ�ص ًا ،ما يحملنا على الإميان
ب��اهلل ،على �أن نريد �أن يكون اهلل م��وج��ود ًا،
وبكلمة على خلق اهلل على خلقه نعم ..لأن
الإميان باهلل هو ب�شكل ما خلقه ،و�إن يكن هو
قد خلقنا من ُ
قبل�,إنه هو من يخلق نف�سه فينا
با�ستمرار)4( .
نعم �إنه ال�صو ّ
يف �أو ال�صوف ّية �إن �صح التعبري،
�إذ كتب و�سيكتب الكثري والكثري ج��د ًا حول
ماهيتهم ومفرداتهم و�أفكارهم ور�ؤاهم.
م��ا ال�����ص��و ّ
يف وم��ا ال��ت�����ص��وف ،وه��ل ال�صويف
اب��ن زم��ان��ه وم��ك��ان��ه.؟؟ �أم من�سلخ ع��ن ومن
زمكانيته.؟ وهل كلمة �صويف وت�صوف م�شتقة
من ال�صفاء مث ًال� ،صفاء النف�س جتاه اخلالق
وهيامها بالعروج نحو م�صابيحه عن طريق
نكران ال��ذات وكبح �شهوات النف�س..بح�سب
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ر�أي �أر�سطو يف قوله املعروف (ما جاعت نف�سي
قط �إال �صفى ذهني) وهنا تفتح �أمامنا الأبواب
الأكرث ات�ساع ًا و�شكالنية حول ماهية النف�س
و�أ�شكالها والروح و..الخ ؟
��ب اهلل ال�����ص��ايف ال����ذي ال ت�شوبه
�أم ح� ّ
�شائبة وال ي�شاركه م�شارك فيها� ..أي امتلأت
ب��ه القلوب ل��درج��ة ال تت�سع ل�سواه،معروف
الكرخي ،ال�سري ال�سقطي ،ذو النون امل�صري..
وغريهم من الذين اعتربوا �أن القلب ال يت�سع
�إال ملحبوب واحد فكيف �إذا كان هذا املحبوب
هو اهلل.
يج�سد قولنا هذا �أك�ثر مما
مثال
من
و ما
ّ
جاء يف حوار رواه ال�سراج بني رابعة العدوية
و رباح القي�سي حني ر�أته يقبل �صبي ًا من �أهل
بيته وي�ضمه �إىل �صدره بلهفة وحنان .فقالت
له راب��ع��ة� :أحتبه يا رب��اح !؟ ف��أج��اب :نعم.
فقالت له ب�ضرب من التعجب :ما كنت �أح�سب
�أن يف قلبك مو�ضع ًا فارغ ًا ملحبة غريه .تعني
بذلك ال يوجد يف قلبه مكان ف��ارغ ملحبة �أي
كائن غري اهلل .وهنا �صاح رباح و�سقط مغ�شي ًا..
()5
فهل ي��ا ت��رى ف��ع� ً
لا جنحت راب��ع��ة وغريها
ممن حذا حذوها يف �إ�سكان اهلل ّ
جل جالله
يف قلبها..؟؟! �أم جنحت يف ر�سم ما ت�شتهي
ح�صوله يف قلبها ونف�سها؟! على اعتبار �أن
الإمي��ان باهلل يف �أح��د �أوجهه هو الإرادة يف
وجوب وجوديته..ووجوديته الداخلية عند
الفرد تعود للقدرة التخيلية للقلب والعقل مع ًا
هل هم من و�ضعوا ال�صوف على ر�ؤو�سهم
فقط ؟ �أم ال�صوفية هي ن�سبة لك�ساء اجل�سد
و�شتاء للتدليل
بلبا�س م�صنوع من ال�صوف �صيف ًا
ً
على زهدهم يف الدنيا ؟
�أم هم �أ�صفياء اهلل..؟؟
�أم ُ�سموا بهذا اال�سم ل�صفاء �أرواح��ه��م و
قلوبهم ونقاء �أ�سرارهم و�سريرتهم؟
�أم ل�سعيهم اجلاد واحلثيث لتحقيق ال�صفاء
املطلق جتاه اهلل والنا�س واحلياة.؟!
الق�شريي يف ر�سالته الق�شريية ر�أى ب�أن اهلل
جعل هذه الطائفة �صفوة �أوليائهّ ،
وف�ضلهم على
كافة عباده ،فهم الغياث للخلق ،والدائرون يف
عموم �أحوالهم من احلق باحلق()6
وتفيد امل��راج��ع التاريخية ب����أن معروف
الكرخي ت  200هـ هو من �أول الذين ع ّرفوا
الت�صوف فقال :الت�صوف هو الأخذ باحلقائق،
والي�أ�س مما يف �أيدي اخلالئق ..بعد ذلك ي�أتي
ال��درداين ت 215القائل بان الت�صوف هو �أن
يجري على ال�صويف �أعمال ال يعلمها �إال احلق،
وان يكون دائم ًا مع احلق على حال ال يعلمها �إال
هو)7(.
بع�ض الباحثني �أرج���ع كلمة ال�صوفية
وا�شتقاقاتها �إىل ح�ضارات اليونان والتي تعني
باليونانية (احلكمة الإلهية) هي املركبة من
كلمتني (ثيو) اى الإله و (�سوفى) �أى احلكمة
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د.ح�ســن حميد

كتبنا ..عن احلرب!
�أذكر الآن جيد ًا،
�أن غو�ستاف فلوبري ،الكاتب الفرن�سي ال�شهري ( 1821ــ
 )1880ا�ستعار فكرة روايته (مدام بوفاري) من �صديقه (لوي�س
بوييه) وهو ثالث ثالثة �أ�صدقاء الزموه طوال حياته ،ومل يكن
بينهم من �أحاديث �سوى �أحاديث الأدب ،وبع�ضها يدور حول �أدب
فلوبري حتديد ًا ،لأنه كان الوحيد بينهم الذي تف َّرغ للكتابة بعد
�أن غادر عامل احلقوق ومل يعمل يف �أو�ساطها ،حدث ذلك ،و�أعني
ا�ستعارة فكرة (مدام بوفاري) عندما ّ
بخ�س الأ�صدقاء الثالثة
(بوييه ،ودو كامب ،ولو بواتفان) روايته التي انتهى منها �آنذاك
وعنوانها (غواية القدي�س �أنطوان) بعد �أن قر�أها عليهم يف بيته
طوال �أربع �ساعات متوا�صلة ،فما �إن قال لهم انتهت ،حتى قالوا له
جميع ًا ارم بها �إىل موقدة النار ،ورماها! ثم �أعاد كتابتها!
�أق��ول هذا ا�ستهال ًال ،لأننا هنا ،ويف بالدنا ،وخالل ال�سنوات
الت�سع املا�ضيات ما كنا بحاجة �إىل ا�ستعارة الأفكار التي تدور
حولها ال��رواي��ات ،لأن الأح���داث الراعبة ،املوجعة والأف��ك��ار
املذهلة ،والأخبار باتت نبت ًا �شيطاني ًا راح ينبت يف داخل كل بيت،
ويف داخل كل حي ،ويف كل مدينة وقرية ،لأن احلرب التي ُفر�ضت
على �سورية كوت اجلميع بنريانها الالهبة ،وهي التي متخ�ضت عن
حاالت القتل ،والتدمري ،واخل��راب ،واخل��وف ،والبكاء ،والفقد،
م�سته احلرب ب�شرورها �إىل مكان �آخر مل
ولوثة االنتقال من مكان ّ
ت�صل �إليه بعد ،فعا�ش اجلميع يف حياة كان بديدها النبل ،وكانت
طيوف الفرح طيورها الغائبات ،فقد غيرّ ت الكثري من الطعوم التي
عرفنا لذاذاتها ،والهدءات التي ع�شناها ،و�أب��دت لنا �صور ًا من
التوح�ش والأنانية ،و�إدارة الظهر ،والالمباالة ما بني الأخ و�أخيه،
وما بني االبن و�أبيه ،وما بني اجلار واجلار ،وجعلت الفاجعة ك�أ�س ًا
حمت�شدة باملرارة رحنا نتجرعها مرغمني!
و�أقول هذا ا�ستهال ًال �أي�ض ًا ،لأنني ولدت يف منطقة جغرافية
ع�ش�ش فيها الظلموت ..هي منطقة ا�ستعار احل��رب ،فع�شت يف
املخيمات ب�سبب احل��رب ،ور�ضيت بغياب الفرح ب�سبب احلرب،
ور�ضيت ب�أقل القليل من �ش�ؤون احلياة ومباهجها ب�سبب احلرب،
ومل �أ�سع جلديد يف احلياة ب�سبب خماوف احلرب!
لهذا كتبت عن احلرب� ،أو قل كتبت عن �آثار احلرب وما تفعله
نريانها يف الأمكنة والنفو�س والعقول ،ومل �أكن بحاجة للحديث
عن احلرب حتى �أعرفها ،بل مل �أكن بحاجة لالكتواء بلهبها لكي
أح�س بها ،ف�أنا مولود يف احلرب ،وع�شت فيها ،وعرفت �أخبارها،
� ُّ
وتلقيت عقابيلها ب��دء ًا من غياب �أبي يف القواعد الفدائية يف
�أحرا�ش الأغ��وار الأردنية منذ �أواخ��ر ال�ستينيات ،ويف اجلنوب
اللبناين يف �أوائل ال�سبعينيات حتى عاد �إلينا �صامت ًا هادئ ًا مبت�سم ًا
يف اخل�شب ال�صقيل ،وع�شتها طف ًال ما�شي ًا مع �أهلي يف قرى اجلوالن
�صعود ًا نحو مدينة دم�شق ،ف�سكنت يف املخيمات التي الذت
ُ
ووعيت ما تفعله الظروف اجلوية باخليام �شتاء حني
ب�ضواحيها،
جتتاح الأمطار اخليام مثل قطيع من املاعز الربي ،و�صيف ًا حني
تقتلع الرياح الهوج اخليام وتلقي بها بعيد ًا عنا ،فنظل طول الليل
عراة ،لهذا كانت الأمهات تو�صينا نحن الأوالد والبنات �أن نلب�س
الثياب الطويلة �صيف ًا لأننا ال ندري متى تطري اخليام لي ًال ،و�أن
نلب�س الدافئ من الثياب �شتا ًء لأننا ال ندري متى تدهمنا الأمطار
مندفعة نحو اخليمة فتغرقنا ،وتغرق كل �شيء!
�أنا مولود يف احلرب ،مولود يف �أزمنة احلرب الطويلة الرجيمة
التي ب��ددت كل طيف من طيوف ال�سعادة وال��ف��رح ،ولهذا كان
من البدهي �أن �أكتب عن احل��رب التي ع�شتها وعا�شها �أهلي مع
االخرين ،احلرب التي �أخذت جدي ،و�أبي ،وجرياين ،و�أ�ساتذتي،
ورف��اق��ي ،وك��ان من البدهي �أن �أكتب عن احل��رب التي فر�ضت
على �سورية ،لأن قلبي قفز من �صدري حني ر�أيت �أن اجلغرافية
ٌ
م�ستهدفة ،ولأن املواطن ال�سوري �أ ّي ًا كانت ثقافته
ال�سورية كلَّها
ً
�أو طائفته� ،أو م�ستواه االجتماعي ..كان م�ستهدفا ،و�أن الر�ؤى
ال�سورية ،وامل��واق��ف الوطنية والقومية التي ن��ادت بها ال��روح
ال�سورية كانت م�ستهدفة! ومل تكن �شرارة احلرب ،وال دمويتها،
وال توح�شها ،وال ما تركته من خراب وهلع هي عالمتها الفارقة
ق��در ما كانت الغيبوبة التي �أ�صابت بع�ض ًا من وع��ي َم��نْ ع�شنا
معهم ،وبع�ض ًا من انتماء الذين ظننا �أنهم من الأطهار واملخل�صني،
والأفدح يف تعبرياته جت ّلى يف �أن هذه الغيبوبة امتدت �سنوات،
و�أن عودة الوعي تاهت طوي ًال ،وتلبثت طوي ًال ،و�أبط�أت كثري ًا،
و�ضلت الدروب لأنها فقدت البو�صلة!
•••
مثلي ،مثل رفاقي يف ع��امل الكتابة ،ما ك��ان يل ولهم �إال �أن
نكتب كي ال نحرتق �أكرث ،وكي ال جتذبنا �إليها البقع الرمادية
وقد تكاثرت وانت�شرت ،وكي ال منوت �أكرث ونحن ال نعرف الليل
من النهار ،وامل��ك��ان من امل��ك��ان ،وال��وج��ع من الأمل ،واخل��وف من
اخلوف ،وكي ال يخنقنا العتب املر ..لأن احلرب ،وكعادتها ،عامل
من املفارقات الب�شعة التي ال يتوقعها عاقل �أو عقل ،وعا ٌ
مل من
الالاحرتام وانعدام الهيبة ال يدرك نهايات �صفاقته ،وخواتيمَ
خذالنه � ٌ
أحد ،وال يكت�شف احلد�س الب�شري ،مهما �أوتي من حظ
الب�صرية واملعرفة ،حدود مظلوميته العاب�سة العامتة!
كتبنا كي ال نقع يف ب�ؤ�س غيبوبة ال�لا توقع ،حني يخرج

متعة
�أحد ،ذ ّلته �ضاللة الروح ،فيقدّ م �أخواته ال�صبايا �أج�سا َد ٍ
حلملة البنادق� ،أ�صحاب اللحى القذرة ،وال�سراويل القا�شطة،
والعفونة الواخزة� ،أعني �شذاذ الآف��اق الغرباء الذين عميت
عيونهم ،وف��رغ��ت عقولهم ،وال��ت��وت دروب��ه��م ،فتحولوا ،وعرب
�سلوكيات دموية� ،إىل حيوانات بكماء �صماء خارجة تو ًا من غابة
التوح�ش والعماء! في�سمع الأخ الذي ماتت نخوته دعاء �أخواته
ال�صبايا الطويل الطويل والعايل العايل راجيات اهلل �أن ي�صون
ه�ؤالء العماة طهارتهن ،و�أن يخذل اهلل ظنَّ �أخيهن الذي باعهن
لل�شياطني املزدهني باخلراب والدم والفحولة املري�ضة والر�ؤو�س
املقطوعة كي ال يكن دارة متعة و�سلوى لهم!
كتبنا لكي نبدي ،وباجلر�أة الكاملة� ،أب�شع �صورة للحقد تعر�ض
لها جمتمعنا ال�سوري مكره ًا ،كي ت�صري هذه ال�صورة مر�آة لأيام
ثبوت ال�شعب وثباته ..وقد ع�شناها قهر ًا و�أمل ًا� ..أبديناها كي ال
تعاد ولو يف اخليال!
وكتبنا لكي ت�صري النفو�س النبيلة التي دافعت عن البالد
طيور ًا حين ًا ،ورايات حين ًا �آخر ..ن�ستظل بها مثلما ت�ستظل البيوت
ب�سقوفها و�أ�شجارها العالية! وكتبنا عن الأمهات اللواتي باركن
�أوالدهن واحد ًا واحد ًا ،وكلما ارتقت روح �سامية من �أرواحهم �إىل
علوة املجد ،كتبنا عن الأمهات �صاحبات قولة املجد:
بنيَ ،
هلك �أخوك� ..إحلق به� ،إحلق مبكانه الدافئ!
•••
تبك ..يا بلدي احلبيب ،بعد كمون طويل،
كتبت روايتي ال ِ
وتب�صرة ج ّوالة ،وتقليب للم�شهد ،ومراجعة للعتبات ،وعتاب لهذا
امل�شهد ال�سريايل ،والالمعقول ،والال�إن�ساين ،وللمرئيات الدموية،
وبكاء الليل الذي يطوف بالبيوت والدروب ،والأخبار الفاجعة
ُ
وتلبثت قلي ًال
التي راحت تطرق �أبواب البيوت يف الليل والنهار،
كي ال �أكتب �أخبار احلرب ،وكي ال �أحبرّ وقائعها فقط ،وكي ال
�أ�صف بكاء جارتنا عدلة التي تبكي طول الليل لأنها مل تتزوج
وتنجب �أوالد ًا كي تنتظرهم عائدين بلبا�سهم الع�سكري املهيب..
مثلما تنتظر الأمهات �أبناءهن يف �أوق��ات احل��رب ،وتعلو معهم
ُ
وكتبت
وبهم حني تعلو �أرواحهم �إىل ف�ضاء امللكوت! ولكنني عدت
كي ال تقتلني حرية يون�س الفالح ،العجوز ال�ضامر الذي يدخن
بنهم ،ومي�شي دفع ًا ،وهو يتمتم �أ�سى :راحت علينا� ،آ�آ�آخ لو كنت
معهم! وكتبت كي ال ت�ضيع ق�صة جنمة البنت اجلميلة ال�شقراء،
ال�شقراء الوحيدة يف حارتنا ،وهي تروي لأمها الباكية �سي ًال من
الدموع كيف اعتدوا عليها ،وكيف ارمتوا فوقها كالثريان ،وكيف
ّ
عذبوها بالقناين ،والع�صي ،وق�ضبان احلديد املحماة على النار،
وكيف ترادفوا عليها تباع ًا ..مثل العميان وهي تبكي وت�ستغيث،
جنمة التي قالت لن �أك��ون �إال لفار�س طويل عري�ض له جبهة
بارقة! وكتبت عن احل��رب وعن رجالها الذين ع��ادوا مو�سمني
ب�أو�سمة الفداء واجلر�أة ..وقد باتوا زينة لل�شوارع وهم مي�شون
وقد فقدوا بع�ض �أطرافهم ..بل ،كتبت عن احلرب كي ال �أ�صدق
�أن الذي حدث ..قد حدث!
و�أكرث ما �أوجع قلبي رحيل النا�س ،وخراب املكان لأنهما ميثالن
�سيادة البالد ،وبهجة احلياة وقيمتها ،لذلك كتبت عن النا�س
النبالء الذين �ضحوا بالغايل النفي�س� ،أوالده��م الذين رك�ضوا
يف ال��دروب وال�ساحات ،وتعلموا يف املدار�س واجلامعات ..كتبت
عن �أحالمهم التي مل ت َر النور ،وكتبت عن املكان الذي �صارت له
ُ
حملة العماء واجلهل ...اقتحامه
قد�سية خا�صة حني حاول
وط��ي عالماته احل�ضارية من امل�شفى� ،إىل املدر�سة� ،إىل دار
العبادة� ،إىل النادي� ،إىل البيوت! ه�ؤالء العميان الذين مل مييزوا
مكان ًا من مكان ،مثلما مل مييزوا هوية من هوية ،فاملكان ك ُّله كان
ً
ُ
م�ستهدفة باملحو
والهويات ك ّلها كانت
م�ستهدف ًا باخلراب واللعنة،
والإماتة واخلوف والقتل! كتبت عن امل�سيحي الذي حمى امل�سلم،
وامل�سلم الذي حمى امل�سيحي والفقري الذي �آخى الغني بعد قطيعة
اجتماعية ثقيلة يف معانيها!
كتبت عن بكاء الآباء والأجداد يف ح�ضرة الأبناء والأحفاد
كي ال يديروا ظهورهم لهذه الظلمة املقتحمة �شديدة ال�سواد و�أن
ي�صمدوا بوجهها ..لأن ال�ضوء وراءها ،لكي يكونوا من �أهل ال�ضوء،
ومن �ص ّناعه ،و�أال يفتنوا بالوعود التي ت�شبه �أعواد الدبق التي
�أعدّ ت بعناية ومكر كي ت�صطادهم! لأن َّ
كل ما ي�سمعونه ،وكل ما
يوعدون به هو مثل كالم ال�سريينيات يف البحر املعتم� ..إنه الكالم
الكمني ،والوعود الع�سلية الكاذبة.
كتبت عن �صرب البيوت وه��ي تواجه لهيب احل��رب يف غياب
كل �شيء ،النا�س ،والأمن ،والهد�أة ،والطعام ،وال�شراب ،والدواء،
والكهرباء ،والدروب ،والطيور ..وقوالت اخللق يف ال�صباح �صباح
اخلري ،ويف امل�ساء م�ساء اخلري! كتبت عن البيوت التي �شغرت من
�أهلها ،و�أثاثها ،و�ألفتها ،و�أنفا�س املحبة ،والأحالم..
تبك ..يا بلدي احلبيب) ،كي �أوقف
بلى ،كتبت روايتي (ال ِ
نحيب الأمكنة ،والأرواح ،والذكريات ،والأحالم يف �صدري ،كتبت
كي � َّ
أظل مع رواة احلرب على قيد احلياة ..لنقول ملن ل ّفه غياب �أو
ل ّفته غيبوبة ..كنا هنا يف القرى واملدن واملخيمات ،نحن والبيوت
جذور ًا ،و�شجر ًا ،وظال ًال ..كنا حرا�س ًا للمكان ،والذاكرة ،واملعنى،
والوجدان ،كنا حرا�س ًا للبالد اجلميلة و�سنبقى!

Hasanhamid55@yahoo.com
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ال�شام ،و�أر�ض اهلل الوا�سعة!
رندة عو�ض ،وق�ص�ص وطن وخبز وذاكرة!

•عماد نداف
ف����رت من
ب��ع��ث��ت ف��ت��اة ���س��وري��ة ّ
احل��رب ر�سالة �إىل �أبيها ،تخربه
�أن حم��ت��ج��زة ع��ل��ى احل����دود بني
دول��ت�ين �أورب���ي���ت�ي�ن ،الأوىل هي
فرن�سا ،خرجت منها وال ت�سمح
لها بالعودة ،والثانية هي بلجيكا
تريد �أن ت�سكن فيها وال ي�سمحون
لها بالدخول �إليها.
ك��ان الأب حزين ًا تنه�شه الوح�شة
ع��ل��ى �أب��ن��ائ��ه ال��ذي��ن رك��ب��وا ال��ق��وارب
املطاطية و�شقوا �أمواج البحار �إىل بالد
العامل بحثا عن جواز �سفر!.
بعد �سنتني ،قال يل �أبوها:
ــ تزوجت ابنتي فل�سطينيا مهاجر ًا
من �سورية ،يقف عند ح��دود بلجيكا،
مينعونه من دخول كل البلدان!
ث��م بعد �سنة ،ر�أي���ت الأب ف��رح� ًا،
فتح يل هاتفه اخلليوي ،و�أراين �صورة
حفيده الذي ولد على حدود البلدان البعيدة!
الكاتبة الفل�سطينية رندة عو�ض التي تعي�ش يف �سورية،
ال تريد �أن جتعل ج��واز ال�سفر هاج�س ًا لها وهي تعلم جيد ًا
�أن �أحد ًا يف بالدنا ال يحميه جواز �سفره ،لكنها �أرادت من �أن
حتكي عن م�أ�ساة الوطن املزروع يف �ضمريها والذي يغيب ا�سمه
عن �سطور الق�ص�ص �أي :فل�سطني ،ف�إذا هي حتكي عن �سورية
وفل�سطني معا ،وترفع �صرختها العالية�« :أن��ا من �أر���ض اهلل
الوا�سعة «
وت�ضيف:
« �أنا من كل بلد �شربت ماءه «
�أمل يقل حممود دروي�ش من قبل:
«مل يعرفوين يف الظالل التي
متت�ص لوين»
وباح ب�صرخته املدوية:
« كل قلوب النا�س جن�سيتي..
فلتُ�سقطوا عني جواز ال�سفر»!
رد على مفهوم ج��واز ال�سفر ،تعلنه رن��دة عو�ض ،بحجم
ٌ
الفل�سفة كلها.
الحظوا ا�سمه :جواز ال�سفر� ،أي ال�سماح بال�سفر .فهل ميكن
لل�سفر �أن يحدد هوية امل�سافر؟ �أهم ما ت�ؤ�صله رندة عو�ض
يف ن�صو�صها الوفاء للمكان الذي عا�شت فيه وعدم التفريط
باالنتماء الوطني!
َ
«قالُوا �أَلمَ ْ َتك ُْن �أَ ْر ُ
اج ُروا فِي َها «
�ض هَّ ِ
الل َوا�سِ َع ًة َف ُت َه ِ
هذه الآي��ة من القر�آن الكرمي عن العالقة بني �أر���ض اهلل
الوا�سعة والهجرة ،قدمية وتكثف الكاتبة البعد الآخر لهذه
العالقة بت�شكيل ر�ؤية عن وطن يليق ب�أر�ض اهلل الوا�سعة ،لكنه
ال ينفي االنتماء لق�ضية عادلة.
جدها ال��ذي م��ات قبل ثمانية و�ستني ع��ام� ًا« :
يقول لها ّ
التن�سي �أن لك وطن ًا �آخر» ،فرتد �أنا ما ن�سيت �أمي �سورية»� ،أي
�أن هناك وطنا �أ�صيال ،ووطنا �آخر ،ويف اخللفية نعرف جيدا �أن
الوطن الأول هو فل�سطني ،والثاين هو ال�شام!
يف ق�صة ت�أ�شرية بر�سم ال�سحاب ،يقول لها املوظف بتذمر:
ــ ما الذي ي�ضمن عودتك وعدم طلب اللجوء؟ فتجيبه:
ــ يا �سيدي مغرو�س يف �صدري غ�صن توت �شامي..
على ه��ذا الأ���س��ا���س ميكنك �أن تفهم ن�صو�ص املجموعة
�وزع��ك من بداية ق�ص�صها �إىل
الق�ص�صية لرندة عو�ض ،ت� ُ
عناوين ملفها الق�ص�صي ال��ذي تبهجك فيه تفا�صيله ور�ؤاه
ولقطاته الفنية الإبداعية ،فتجده يعيدك طف ً
ال مزروع ًا
بعناد مع املكان وال��زم��ان والإن�سان ال��ذي يعي�ش فيهما ،بل
وتن�شئ جدلية الوطن الوا�سع للإن�سان ،فرناه وطن ًا يف ال�ضمري.
�أو وطن ًا يف الذاكرة.
لكن رندة تن�شئ وطن ًا جديد ًا هو الكتابة ،فرتاها مفتاح ًا
للحياة ،ويف �سردية ق�صرية مع ملك املوت تختربه �أمام �إغراء
احلكاية ،في�ست�سلم� .أال يبدو وطن الكتابة جذابا مثل وطن

الذاكرة واالنتماء؟!
هذا الدمج بني املفاهيم املتعلقة مبعنى
الوطن لكل واحد فينا ،ولكل حلظة من
حياتنا ،ي�ؤكد �أن الإن�سان الميكن �أن
يكون موجود ًا بال وطن ،وعند رندة يعود
�إىل جتذّ ر الروح الإن�سانية يف �ضمريها،
ومن قبل قال حممود دروي�ش:
«بال وطن
بال ع َلم
ودومنا عنوان
ما قيمة الإن�سان؟!!»...
الكاتبة رن��دة عو�ض مت�سك بيدنا.
تغرينا ب�س�ؤال يحمل الده�شة معه« :من
ي�أخذُ عمري؟! « وهو عنوان لق�صة تريد
�أن تخربنا فيها �أن ثمة وط��ن� ًا يدافع
عنك هو الكتابة .ف�أي نوع من الإغراء
ي�صنعه ال�س�ؤال ،و�أي نوع من الف�ضول
تثريه لعبته يف ن�صها الق�صري؟!
التخييل فيه جذاب� ،ساحر ،له مفعول البولي�سية ،فعندما
يحني موعد موت الكاتبة ،وي�أتي املالك لقب�ض روحها ،تخربه
�أنها حتتاج �إىل « ع�شر دقائق» لإكمال ق�صتها» ترجوه �أن يبقيها
لإمتام الق�صة ،فيعطيها هذه الدقائق الع�شر..
ويف الوقت الذي احتاجته كتابة ال�سطور وقع ملك املوت
بف�ضول جديد برهان �آخر فيعر�ض عليها �أن تعي�ش يوما �آخر
مقابل �أن يقر�أ الق�صة .وعندما ي�أتي يف اليوم التايل تكون قد
�أجنزت ق�صة جديدة ،وهكذا..
هذه التيمة هي نوع من اال�ستلهام املبدع من حكايات �ألف
ليلة وليلة ،من فكرة �شهرزاد التي تقوم بلعبة ال�سرد املتوا�صل
القائم على ت�شويق �سامعه �أو قارئه ..و�شهرزاد توقع امللك
�شهريار ب�إغراء الإ�صغاء لتكمل له احلكاية� ،إىل �أن مت�ضي
حكايات الليايل املده�شة لت�صل �إىل �ألف ليلة وليلة.
نقر لرندة مبهارتها يف كل جوانب الإبداع
هذه الق�صة جتعلنا ُّ
الق�ص�صي ،الذي ي�أخذ هنا بعده النموذجي يف جانب (اال�ستلهام
الرتاثي) .والينبغي للناقد �أن يك�شف �سر الق�صة التي �أ�شرت
�إليها لأنها واحدة من الق�ص�ص التي تغرينا تفا�صيلها بقراءة
كل ما تكتبه رندة.
يف مفهوم الوطن الذي نحكي عنه تظهر ال�شام� ،أمل تعاهد
جدها يف الق�صة الأوىل على حب �سورية� ،أمل تتحدث عن املاء
الذي �شربته من ال�شام؟ �أمل نتفق على �أن لرندة وطنني �إ�ضافة
�إىل وطن الكتابة؟!
هنا تعاملك رندة عو�ض يف ق�ص�صها على �أ�سا�س الوطن الثاين
الذي يتحول �إىل دفء �أموميُ ،يع ّو�ض متام ًا عن الدفء الأزيل
للوطن ال�ضائع ،لكن دفء ال�شام كما نعرف ال ين�سيك فل�سطني!
ون����ح����ن ن����ق����ر�أ ب�����س�لا���س��ة ن��ك��ت�����ش��ف �أن ال�������س���ردي���ة
ال����ق���������ص���������ص����ي����ة يف ح�����ك�����اي�����ة (ال����ب����ل����ه����م����وط����ي)
تنبئ عن كاتبة غ��ادرت �سورية �إىل الالجئني مع الالجئني
ال�سوريني بوا�سطة القوارب املطاطية خالل احل��رب ،وهذا
اجلانب يفتح على قدر �آخر ميكن احلديث عنه يف م�أ�ساة الوطن
الثاين كما نرى يف الق�ص�ص الأخرى.
ويف ق�صة بدلة رق�ص �شرقي تق�سم لدم�شق « بكل الكتب
ال�سماوية �إنني وفية مل تغب عن بايل كعا�شق مل يفقد ثقته
بامر�أة يحبها «.
وال�شام ،كما تراها هي وطن « :ا�شتقت لل�شام ،خم�س �سنوات
دارت بعجلة حرب ثقيلة تطحن الأخ�ضر والياب�س « ..وت�س�أل:
ــ «ماذا بقي لكم؟! «
�س�ؤال كبري ي�أخذنا �إىل منوذج ا�ستلهامي �آخر ،وك�أن ماقر�أته
عن غ�سان كنفاين يف روايته (ماتبقى لكم) يعود ليفر�ض نف�سه
يف احلدث ال�سوري والوطن املت�شكل يف املنفى (للجيل الأول).
والكاتب ال�شهيد غ�سان كنفاين هنا يتحدث عن �أ�سرة تهاجر من
غزة �إىل يافا حتت وط�أة القهر ال�صهيوين .وعند رندة ،ورغم
كل احلرب تخربك دون مبا�شرة �أن ثمة �شبه ًا ين�ش�أ الآن بني
فل�سطني وبني �سورية ،وتختار �سورية منوذج ًا على البقاء..

تكتب رندة « :و�صلنا �إىل املنزل ،حيث كانت �أمي تنتظرنا،
ا�ستقبلتني كاملعتاد بوابل من الأدعية والقبالت « ..ال حظوا
ماذا تفعل بعدها « :انزلقت من يديها كالع�صفور ،و�أخذت �أ�سلم
على جدران البيت املبت�سمة ،ولطوبة الباب التي مدت يدها
لت�صافحني ،ف�صافحتها ثم قبلت باب بيتنا اخلارجي ،و�س�ألته
عن �أح��وال النجار ال��ذي نحت هذه الزخارف وط��رز اخليط
العربي حموال قطعة خ�شب الزان �إىل لوحة فريدة ت�ضاهي
لوحات بيكا�سو»..
و�شيئا ف�شيئا حتكي عن الب�شر والتفا�صيل وال�صفات ،وك�أنها
جزء من وطن ،اطم�أنت �أنه باق .باق .باق ٍ!
وعندما نقر�أ ق�صة «ك�أ�س زهورات» نراها ،وهي تعيد �صياغة
التفا�صيل بطريقة خالقة ،فما الذي يح�صل عندما نتهي�أ يف
الق�صة لتح�ضري ك�أ�س من الزهورات؟!
ترد العبارة املبا�شرة لتده�شك:
يف احلديث عن الزهوراتُ ،
ــ ا�سمعي يا حبيبتي ،ك�أ�س زهورات يعني وطن!
بربكم ،كيف ميكن للزهورات �أن ت�صبح وطن ًا؟ هل هي تهي�آت
كاتب؟ �أم رومان�سية �سيا�سي وطني؟
لنقر�أ:
« �أح�ضري املفر�ش البال�ستيكي وتعايل .غابت ميادة قليال
وعادت حتمل بيدها طرحة ف�ستان عر�سها من قما�ش التول
الأبي�ض املطرز� ،أزاحت املفر�ش البال�ستيكي وفر�شت طرحتها
على الأر�ض ،مفر�ش مرتف يليق بزهور �سورية� .شهقت �شام :ما
�أجملها!
�أفرغت الأم حمتوى املرتبان فوق الطرحة ،وخيل لها �أن
يا�سمينة حقيقية عر�شت حتمل كافة �أنواع الورود ال�شامية،
بينهما �شام متلأ كفها ال�صغرية بالزهورات وتر�شقها فوق �إكليل
�أمها �ضاحكة مهللة« .
ال�شيء يح�صل هنا� ،سوى متهيد للفكرة الإبداعية التي
تريدها من الق�صة عن ال�شام ،ف�إذا مبيادة ت�شري �إىل اخلريطة
قائلة :انظري يا�صغريتي� ،سنبد�أ من ال�شمال اقرئي ،تتهجى
الطفلة الكلمة ب�صعوبة :حلب.
« حتدثها �أمها قائلة :ينبت املرتكو�ش بحلب ( )...مترر
الأم �إ�صبع طفلتها من حلب نزوال �إىل حم�ص ،وتتهجى الطفلة
الكلمة .جتمع الأم �أغ�صان الزوفة الرقيقة برائحتها الناعمة
( )...هيا لنلحق القطار املتجه �إىل دم�شق ،جتمعان �أوراق
امللي�سة اخل�ضراء ( ) ..تتحرك �إ�صبع الأم جنوبا ،يت�سلق جبل
العرب تقطفان الورد اجلوري ب�ألوانه و�أ�شكاله املختلفة (..
)..
وهكذا طافتا �سورية من �شمالها �إىل جنوبها مبو�سم ح�صاد
اخت�صر ربيع وط��ن ب ��أزه��اره ونباتاته ،م��ا �أن ت�شمها حتى
ت�ستدعي بقوة كافة �أ�شكال البقاء والأمل بحياة �أف�ضل»..
هذه هي الزهورات ،وهي تعني وطن ًا ا�سمه �شام!

�صوت من دوحة ال�شعر
تقام يف مكتبة الأ���س��د الوطنية ن��دوة حتت عنوان
(ال�شاعر حممد كامل �صالح� :صوت من دوحة ال�شعر).
ي�شارك فيها:
ــ د .حممد قا�سم -امل�ؤثرات الرتاثية يف �شعر حممد
كامل �صالح]
ــ د� .أن�س بديوي -حممد كامل �شعر الوجود واحلب]
ــ �أ .ح�سني عبد الكرمي -حممد كامل �صالح نقمة
الينابيع املتجاورة]
ــ �أ .كامل �صالح -الر�ؤية الإن�سانية والوجدانية يف
�شعر حممد كامل �صالح]
ــ د� .إ�سماعيل مروة �-إدارة الندوة]
وذل��ك يف ي��وم :الأرب��ع��اء  2019/11/27ال�ساعة
اخلام�سة والتي تقام يف قاعة حما�ضرات مكتبة الأ�سد
الوطنية بدم�شق.
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�شيء من فل�سفة الحرب

يف البداية؛ �أرغ��ب يف القول� :إن احل��رب لي�ست هواية يختارها
الإن�سان ال�سوري �أو يعتمدها و�سيلة يف حياته لكي يتلذذ َ
ب�ش ْهو ِة القتل؛
واالقت�صا�ص من الآخر وال�سيطرة عليه وتدمري ممتلكاته �أو الهيمنة
عليها� ،أو جعله تابع ًا له وا�ستعباده و ...و�إمنا هي �آلية دفاع للذات
الفردية واجلمعية لدفع العدوان عنها؛ ومواجهة الأخطار التي
تهدد الوجود والكرامة ومنظومتها اخللقية والإن�سانية يف احلياة.
�أو لنقل� :إنها فعل �إدراكي وا ٍع ومنظم ومرتاكم اجتماعي ًا وخلقي ًا
يف ا�ستثارة قيم الدفاع عن الذات والوجود؛ ما يجعلها واجب ًا ُمقد�س ًا من �أجل
احلفاظ على احلياة� ..إنها �أيقونة مبجلة لديه ،ولكنها لي�ست مقد�سة؛ �إنها
و�سيلة ولي�ست غاية بو�صفها و�سيلة َر ْدع للظلم والقهر ،والإحباط والقلق.
ومن ثم فهي معرفة واعية مرتبطة ب�أ�سبابها وبواعثها ،وحاجاتها لالنعتاق
احلر املطبوع على ُ
واحلرية .فالإن�سان ُ
اخل ُلق والقيم الفا�ضلة يدعو �إىل
املحبة واملودة والت�سامح والتكامل ،وي�شعر بالغ�ضب ال�شديد حيال الظامل
املعتدي؛ وامل�ستبد القاهر ،وتثور ثائرته حينما ي�شهد حالة قتل �أو اعتداء
�أو عنف �أو تدمري وتخريب وحتطيم� ،أو تهجري واقتالع و�إق�صاء� ،أو تبعية
وتعزير وازدراء.
وهذا وغريه من �أمناط ا�ستخدام القوة بكل �أنواعها للنيل من الآخر �إمنا
يدخل يف حالة انحراف ال�شخ�صية عن توازنها النف�سي الذاتي اخللقي،
واملو�ضوعي االجتماعي ..لذا يفر�ض على الذات �إيجاد �آليات منا�سبة على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي ملواجهة تلك القوة وكبح جماحها �سواء
كانت ناعمة �أم مادية .ولعل القوة الناعمة ممثلة بالثقافة والإع�لام
والتقنيات وو�سائل االت�صال تعدّ اليوم �أَ ْبعد ت�أثري ًا يف الزمان واملكان؛ وقد
ي�ضاف �إليها ما يرتبط باملقاطعة واحل�صار� ..أما القوة املادية فلها �أ�شكال
ال�ص ُعد كلها الع�سكرية واالجتماعية واالقت�صادية ،و..
�شتى على ُّ
�إذاً ،مفهوم احلرب ،بحدّ ذاته ال يحمل الوجه ال�سلبي ولكنه ينف�ض عن
الوطن و�أبنائه ــ يف حالة الدفاع عن الذات والوجود ــ غائلة االحرتاق
يف �أتون نار الآخر املعتدي؛ وهو يدل على ال�سقوط الأخالقي له؛ من دون
�أن تن�سى حلظة واحدة �أن العامل ــ اليوم ــ يعي�ش حالة الرتدي اخللقي
واالجتماعي فانقلبت مفاهيم كثرية يف املنظومة اخللقية واالجتماعية
تبع ًا للمنافع وامل�صالح ف�صارت اخليانة وجهة نظر؛ و�صار الربيء جمرم ًا.
ومن هنا ،قد يقول قائل� :إن من طبيعة احلروب و�آثارها �أن تنتج َغيرْ َ ما
�صورة قامتة؛ كقتل الأبرياء من الأطفال والن�ساء وال�شيوخ والعجزة؛ فهي
تنتهك حق الإن�سان يف الكرامة والوجود؛ وت�سلب �إرادته وهويته؛ مبثل ما
تفر�ض على ال�شعوب والدول فتنزع منها ا�ستقرارها و�أمنها ،وجترها �إىل
بع�ض املواقف التي ت�أباها� ،أو يجرها من يقود قرارها ال�سيادي �إىل َح ْر ٍب
ال ناقة لها فيها وال َج َمل..
وال مراء يف هذا وذاك؛ وهو كائن من قدمي الزمان ،ويف غري ما مكان،
ف�أي َح ْرب عنيفة بني طرفني ت�ؤدي �إىل نتائج غري مرغوب فيها عند �أرباب
الفكر املو�ضوعي املتزن والعادل ..فاحلرب ت�ؤدي �إىل الفَ�ساد والإف�ساد بيد
�أن من يتحمل امل�س�ؤولية اخللقية واجلنائية عليه �إمنا يرتكز يف الطرف
املعتدي الذي اتخذ قرار احلرب لغايات كثرية ،و�أ�سباب يراها هو ل�صاحله،
يفجر
وال �سيما �إذا كان مالك ًا للقوة املتوح�شة التي ظهرت ــ اليوم ــ غو ًال ّ
الأر�ض وال�سماء.
�إن من يتحمل امل�س�ؤولية القانونية والدولية عن اندالع احلروب مبا فيها
الإرهاب وارتكاب اجلرائم و�شيوع العنف هو الطرف املعتدي و َم ْن يدعمه،
لأنه يرتكب جرم ًا معاقب ًا عليه يف كل ال�شرائع والقوانني..
وهنا ال يفوتنا �أن نقول :قد يتذرع املعتدي ب�شنّ حربه على الآخر
بحجج عجيبة ،وال �سيما على م�ستوى الدول وال�شعوب؛ فيزعم �أن قياداتها
متار�س اال�ستبداد واال�ستعباد؛ وقمع �شعوبها ،ما �أفقدها كرامتها والقدرة
على الو�صول �إىل حقوقها ،فلكي متار�س ال�شعوب حريتها وبطرائق
دميوقراطية �سلمية ال بد من �إزاحة قياداتها بالقوة املتوح�شة للمعتدي.
ومل يعد هذا الأ�سلوب خافي ًا ــ اليوم ــ على �أَحد ،وقد مار�سه الغرب و�أمريكا
يف و�ضح النهار يف عدد من بقاع العامل ومنها الوطن العربي؛ وثبت �أنه مل
يكن ل�صالح عيون ال�شعب و�إمنا مل�صالح خا�صة باملعتدي.
�أما ما يتعلق بال�صراع العربي /ال�صهيوين منذ مئة عام ف�إنه يرتبط
ببواعث كثرية ــ �أي�ض ًا ــ مل تعد خافية على �أح��دٍ يف ال�شرق والغرب،
وال�شمال واجلنوب.
فالعرب مل يكونوا يف يوم ما ُعزا ًة لل�شعوب ،وال ُمعتدين على �سيادتها؛
ومهما قيل ،يف هذا ال�ش�أن؛ بحق الفتوح الإ�سالمية ــ فلم يذكر التاريخ �أنهم
�سلبوا �إرادة الفرد �أو ال�شعوب يف اختيار ما تراه منا�سب ًا لإرادتها منذ عهد
الر�سول الكرمي؛ وكل َم ْن عا�ش يف كنف دولتهم العربية /الإ�سالمية كان
معزز ًا مكرم ًا و�إن مل يعتنق دينها الر�سمي.
وتعر�ضت لعدوان الآخر
وتفتت؛
وملّا َ�ضعفت دولة العرب وامل�سلمني،
ّ
عليها راح �أبنا�ؤها يتلقون الظلم والقهر؛ والإق�صاء والإل��غ��اء ،ومن ثم
االقتالع من �أر�ضهم وتهجريهم بالقوة املتوح�شة.
وال �شيء �أدلّ على هذا من االحتالل الأوروبي البغي�ض للمنطقة بكل
بحجة �إعمارها بعد �أن َخ ّربها ما ي�سمى باالحتالل العثماين
�أقاليمها
ّ
ملدة �أرب��ع مئة �سنة؛ وجعلها تعود �إىل الع�صور احلجرية تخلف ًا وفقر ًا
وقهر ًا وظلم ًا ..فالدول الغربية حملت م�شروع ًا ا�ستعماري ًا ا�ست�شراقي ًا ،ثم
ع�سكري ًا م�سلح ًا؛ لإعمار املنطقة ولكن الذي ح�صل يف اتفاقية (�سايك�س/
بيكو ــ 1916/5/15م) توزيع املنطقة حتت هيمنتها وتقا�سم ثروتها.
وليت امل�شروع الغربي اال�ست�شراقي اال�ستعماري (الكولونيايل) توقف
عند ذلك بل جت��اوزه بزرع خنجر م�سموم يف ظهر الأم��ة العربية ممث ًال

بامل�شروع ال�صهيوين الذي نتج عنه وعن امل�شروع الغربي احتالل فل�سطني
املحتلة ،وكان م�ؤمتر بازل (1897م) م�ؤ�س�س ًا لذلك كله.
َ
ول�ست الآن يف معر�ض ا َ
حلدَ ثِ التاريخي ،و�إمنا يف الرتكيز على احل ْرب
الناعمة التي مار�سها ال�صهاينة بحق الإن�سان يف الغرب وال�شرق؛ يف الوقت
الذي ا�ستغلهم الغرب لأهداف �شتى تخدمهم من جهة ولكنها ت�ضعهم يف
مواجهة مع العرب ليظلوا يف َح ْرب دائمة ت�ضعفهم ،وترتكهم � ْأ�سرى للآخر
املعتدي .فقد ا�ستند امل�شروع ال�صهيوين الحتالل فل�سطني املحتلة �إىل
خرافات و�أكاذيب دينية توراتية مزيفة مثل مقولة (�أر�ض امليعاد) و( َنفْي
الأغيار) ..كما ر ّوجوا املقوالت ت�ؤدي �إىل تعاطف ال�شعوب والدول معهم
مثل (فل�سطني �أر�ض بال �شعب؛ واليهود �أر�ض بال �شعب)؛ ولعل َو ْعد بلفور
امل�ش�ؤوم يف (1917/11/2م) /وهو وزير خارجية بريطانيا ــ �آنذاك
ــ املنتدبة على فل�سطني /ي�أتي يف �سياق ما تقدّ م كله ،ف�ض ًال عن زرع كيانٍ
غا�صب يف قلب الوطن العربي مينع ارتباطه جغرافي ًا.
ٍ
ثم بد�أ اال�ستعمار الغربي برمته؛ ومن بعد الإدارة الأمريكية بدعم
ال�صهاينة لتحقيق دولتهم املزعومة فقتلوا من قتلوا من ال�شعب الفل�سطيني
مبر�أى االنتداب الربيطاين؛ و�شردوا �أهايل عدد من القرى وزرعوا مكانهم
�شذّ اذ الآفاق من يهود العامل ..وا�ستمر ذلك حتى �إعالن كيان ال�صهاينة
يف (1948/5/15م) ورف�ض قرار التق�سيم رقم ( )181واغتال كل من
يقف �إىل جانبه ومينع حتقيق �أطماعهم يف ال�سيطرة على املنطق من خالل
بوابة فل�سطني .فالع�صابات ال�صهيونية قتلت غيلة املبعوث الأممي الكونت
(برنادوت) يف القد�س ،حينما عملت �أنه �سيكتب �إىل الأمم املتحدة بعدم
التزام ال�صهاينة بقرار التق�سيم.
هكذا مار�س ال�صهاينة خداع ًا منظم ًا ،وت�ضلي ًال منهجي ًا مدرو�س ًا يف �صميم
فل�سفة (�إيديولوجية) دينية م�ش ّبعة بكراهية العرب وامل�سلمني؛ ووفر
لهم اال�ستعمار الربيطاين والغربي ثم الإدارة الأمريكية كل عوامل القوة
والنجاح �سواء القوة الع�سكرية �أم ال�سيا�سية والدبلوما�سية لل�سيطرة على
فل�سطني واال�ستيالء على ممتلكات �أهلها؛ واقتالعهم منها وتهجريهم �إىل
خارج فل�سطني؛ و�إال ت�صفيتهم وقتلهم يف �إطار مذابح جماعية ترعب من
يراها ،ليقوم بالهجرة خوف ًا على حياته وحياة �أ�سرته.
ال�ص ُعد وامل�ستويات؛ جعلت
�إن ُق� ّوة التوح�ش ال�صهيوين على خمتلف ُّ
ال�صهاينة يتنمرون على ق��رارات الأمم املتحدة ويرف�ضونها ،ويرف�ضون
االع�تراف بالآخر وعدم احلوار معه ب�أي طريقة من الطرائق م�ستغلني
�ضعف الأمة وو�ضعها حتت و�صاية الدول الغربية ما جعل تق�سيمها واقع ًا
حقيقي ًا ،وال قدرة حلكامها على اتخاذ قرار النجاة..
وم��ن هناك مل تعد القوة ال�صهيونية العن�صرية املتوح�شة تكتفي
بفل�سطني فراحت تعمل على �إجن��از اخلطوة التالية لتحقيق ما ي�سمى
(�إ�سرائيل الكربى) ،فكانت �شريك ًا لفرن�سا وبريطانيا يف عدوان ثالثي
على م�صر �إبان حرب ال�سوي�س (1956م) ثم �شنّت منفردة بدعم �أمريكي
وغربي عدوانها ال�سافر على دول اجل��وار يف (1967/6/5م) واحتلت
ال�ضفّة الغربية بالكامل ،وقطاع غزة الذي كان يتبع الإدارة امل�صرية؛ كما
احتلت �سيناء يف م�صر؛ واجلوالن يف �سورية.
وما �أ�شبه اليوم بالبارحة فقد ارتكبت القوة ال�صهيونية جرائم مرعبة
بحق ال�شعب العربي يف فل�سطني املحتلة؛ ثم مار�ست التوح�ش والإرهاب
بحق العرب يف حرب الأيام ال�ستة التي انتهت �إىل هزمية ملمو�سة للعرب.
ولعل املرحلة اجلديدة للهيمنة ال�صهيونية على الأر���ض العربية قد
منحت الكيان ال�صهيوين فر�صة ثمينة با�ستقدام جمموعات يهودية �أخرى
من كل بقاع العامل لإحاللهم مكان العرب الذين اقتلعوا من ديارهم ..فوفد
�إىل الكيان يهود من (�أملانيا /فرن�سا /رو�سيا �/إ�سبانيا /الربتغال �/إثيوبيا
/العراق /تركيا /الهند )..وغريها من الدول حتى غدا الكيان ال�صهيوين
جممع ًا كبري ًا لأعداد اليهود القادمني �إليه؛ ما يعني �أن هذا الكيان غدا
امللج�أ الأول والأخري لليهود؛ يف الوقت الذي �أَ َّ�س�س احلاخامات يف داخل
الأرا�ض املحتلة ملرجعيتهم الدينية لأتباع الديانة اليهودية �أينما كانوا
يف العامل.
ً
وبناء على ما تقدم �صار لزاما على العرب وامل�سلمني و�شرفاء العامل �أن
يبد�ؤوا بتنظيم مواجهة حقيقية قوية ووقائية لر ّد الظلم والعدوان عن
فل�سطني وال�شعب العربي ــ �أو ًال ــ وعن الإن�سانية ــ ثاني ًا ــ فاحلرب ــ هنا
ــ �ضرورة وحاجة وجودية و�إن�سانية وخلقية للدفاع عن الذات والوجود
ج�سدته حرب (ت�شرين الأول �/أكتوبر  6ــ  1ــ
والقيم النبيلة .وهذا ما ّ
1973م) التي �سنتوقف عندها بعد تناول وجوه من فل�سفة احلرب ت�أكيد ًا
لإقامة العدالة املرجوة.

النموذج الح�ضاري
المعا�صر

•�أ�سيل وهبي

ت�سا�ؤالت متعددة برزت مع دخول جائحة الربيع
العربي عامها الثامن ب�أحداثها امل�ؤملة ..ت�سا�ؤالت
منها ه��ل ت ��أخ��رت املجتمعات العربية �ضمن
حراكها الثقايف واالجتماعي عن تعريف نف�سها
وبيان �أولوياتها الثقافية والعلمية واملعلوماتية
ومقارنة هذا احلراك مع البعد احل�ضاري للأمم
الأوروب��ي��ة وال�صينية ..و ..و ..ث��م كيف جت��اوزت
هذه الأمم منع الت�صادم الثقايف فيما بينها..؟ علما
�أنها متباعدة لغويا وتاريخيا يف الإط���ار العام وال
متلك حيثيات التجمع والتالقي �سوى امل�صالح الذي
كبح �إىل حد ما جماح الأنا الفردية مل�صلحة املجتمع
وكينونة الدولة وقوانينها �ضمن معايري حمددة متتاز
باحرتام حقوق اجلميع وااللتزام بالقانون ثم كيف
لنا نحن بتاريخنا الطويل وموروثنا احل�ضاري الذي
جربنا كل �شيء ال�ستعادة �ألقه وا�ستطعنا من خالله
حتقيق اال�ستقالل والتحرر من اال�ستعمارين العثماين
والأوروبي وحققنا التقدم العلمي مبعايره املتعددة يف
زمن ق�صري وجتاوزنا مرحلة ال�ضياع و�أر�سينا قواعد
�أ�س�س الإب��داع ..كيف لنا اليوم �أن نقف عاجزين عن
تطبيق من��وذج ح�ضاري مبعايري �سلوكيه موجودة يف
جوهر ثقافتنا..؟ .وكيف يخرج من بني ظهرانينا يف
غفلة من الزمن فكر منحرف يريد �أن ي�ستحوذ على
متثيل الدين �أو يحتكر متثيل روح املجتمعات وي�ؤطرها
�ضمن بوتقة متحجرة..؟ .و فينا هذا الكم من املتعلمني
واملثقفني واخل��ط��ب��اء والف�ضائيات التي حت��ث على
التم�سك بالقيم واملبادىء الإن�سانية.
اعتقد �أن اجلواب ب�سيط� ..أننا �أغفلنا �إيجاد منوذج
ح�ضاري يواكب تطورات الع�صر الثقافية واالجتماعية
واملادية فالكل يريد �أن يحتكر احلقيقة وحتى �إذا
�أعطى الن�صيحة ال يقبلها وتتحول �إىل كلمات و�شعارات
مكررة مفرغة من روحها� ..أنا ال �أحتاج �أن يكون جاري
متعلما �أو مهند�سا فذلك كله لنف�سه وح�سابه لكن ما
يهمني ال�سلوك و التعامل معه وطريقة تعبريه عن
ذاته وال�سيما ما يتعلق منها يف التعامل مع الآخر ..و
يبقى ال�س�ؤال املطروح من يفر�ض النموذج احل�ضاري
والثقايف املعا�صر :النخبة  -املجتمع� -أم �أنه م�س�ؤولية
م�شرتكة تقع على عاتق اجلميع م�ؤ�س�سات و�أفراد.

�إنذار
�إىل ال��ع��ام��ل ل����ؤي ك��ي��ايل يف احت��اد
الكتاب /فرع �إدلب /نظر ًا لتغيبكم عن
العمل �أكرث من  /15/يوم ًا مت�صلة..
نعلمكم ���ض��رورة االل��ت��ح��اق بالعمل
خ�لال م��دة �أق�صاها  /15/ي��وم � ًا من
تاريخه .و�إال �ستعدون بحكم امل�ستقيل.
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قمــر في المنفــى

•زكريا م�صا�ص
وحــدك تبــقى
ال ت�سـ�أل �إن ريـح عربت
�أو �سحــب يف �أعلى طبقات الوجــد متــر وترقـى
وحــدك تبـقى ..
ال حتــزن يف منفــاك و�أنـتَ تفكّـر يف �أن يغــدو
هـذا العــامل �أنـــقى
حاولـتَ كثيـــر ًا جـد ًا
لكن ..
ال جــدوى
ٌ
�ستمـــر
ف�صـول تلـ َو ف�صـولٍ
وقوافلُ تـرتى
حتى تهجع هذي الفو�ضى
الغــرباء
�أو تخـــمد هذي الريــح
ُ
وتلك البـــلوى
َ
وحــدك تبقــى
والليل الدام�س �شيئـ ًا
�ضحــاك
ال بـد على �أفنــان
َ
يـذوب
ويـفنى
وحــدك ..
لكنك ل�ست وحيــد ًا

والعــامل ي�سـكن َ
فكــرك ْ
وحــدك
والكل يغيــب
وما من �أحــدٍ فكّــر فيــك ْ
لك�أنك -ظنوا -
عمـر
حتيـا �أحـلى ٍ
وتكد�س من ذهـب ال�شم�س
جنوم ًا
منــافيــك
الفردو�س
وت�صري
َ
ْ
الريــح
ـب هذي
ُ
حت�س ُ
�أ َو َ
َ
وجدك
كواكب
ب�أنك �أطف� َأت
َ
كي حتيا يف الظل وتر�ضى ؟!
ما عرفوا �أبد ًا
� َ
أنك خ ّبـ� َأت احلـزنَ ال�ساد َر
َ
َ
داخل معطفِك البايل !
ما عرفوا �أبد ًا
� َ
أنك جففتَ الي� َأ�س مبنديل َِك �سر ًا
َ
َ
ب�صربك
القهر
وغزوت
َ
كي ي�شرقَ يف روح الأر���ض �شقائقُ وردٍ وجتود
دوايل!
يا جبـ ً
الريح
ال و�سط
ِ

َ
الغيــم
وخلـف �أقا�صي �أكمــاتِ
ِ
َ
�سهوب املنفى
وخلـف
ِ
يا �أمــ ً
ال
للـروح
يـربقُ يف �أق�صى وجـدٍ
ِ
جنــم
و�أدفـ�أ
ٍ
خبـ�أَ َ
وم�ض الربقِ
لـربدٍ
َ
هجـوع
ذات
أتي
�
قد ي
ْ
حــدك
َو
ْ
كلُّ ف�صولِ الوجــدِ ت�شارك َور َدك ْ
�سكونك
نخــب
وت�صب لهـا
ِ
َ
ك
ت�شهد
جـهــدَ
ْ
تفكــر
وت�شـاركُ ُك ال�صمتَ و�أنـتَ
ُ
كيف تر ّو ُ
�ض هذا ال�شجـنَ ال�ساد َر
وحــدك ْ
مِـن قلـ ِب َ
تخـرج
ــك
ُ
الفجــر
مو�سيــقى
ِ
َ
هوائـك هذي الأ�شـواقُ
بلحـن
تدقُّ
ِ
ُ
ِّـك �
وترقـدُ يف ظل ِ
أطياف العارينَ
من الأحال ِم
وترق�ص حـو َل َ
ري ..
ـك �
أ�سـراب الطــ ِ
ُ

يا طفل غزة

مزامير ل�سيد الحلم

• حممد رجب رجب

•م�صطفى ال�صمودي
املزمور الأول
الزّ من املُرهَ ق �أ�ضناه ال َع ْدو
تباط�أ َه ْون ًا
َك� ْه� َ�ر َب��هُ دوالب ال�شم�س ال���د ّوار
بنرتون ال�ضوء
ارجت انتق�ض ار ّ
جت ُي�سابق وجه
الريح
و َي ْعدو َ ..يعدو ال يتوقف حتى
تتوقف رئة ال�شم�س
ويغدو الكون �سدمي ًا
••
املزمور العا�شر
ٌ
ت�شكيل َح َرك ٌِّي عيناي
على �صهوة جورنيكا ()1
تتخطى �سور ال َّز َمكان
ا ْن َتعِل البحر الذي ابتلع املاء
�أنايَ الأ ْم ُ�س
تحُ ا�صرين اجلهات اخلم�س
تنزّ �صمالخ الت�ش ّيوء
أكربي ()2
ت�ستهدف � َّ
ي�ضيق االت�ساع ُيط ِّوق بي � ..أو
يكاد
أرتد هَ ْون ًا لأحكم قفزة البدء
ف� ُّ
•••
املزمور املئة
وفر
كر ٌّ
هو العمر ٌّ
هو العمر مدٌّ وجز ٌر
عطاء و� ٌ
أخذ
ٌ
عطاء
عطاء
ف�إين ب َهِاء الذين
ً
ً
بغري انتهاء
و�إين ا�شتعال بغري انطفاء
و�إين ظهور بغري اختفاء
و�إين الّتي يف ب�ؤرة ال�شرق ن َْ�سي ًا
بل الالّ�شيء �أخذ ًا  ..كا َف ُ�أ وخز ًا
..
ك�أنني فقاعة يف الهواء
املزمور الألف
لأنّك ال�صوت يف وح�شة ال�صمت
لأنك املاء يف مهمه القحط
لأنك الرف�ض ياجالد ال�سوط
لأنك الروح يف حلظة املوت
لأنك الربق يف حلظة اال�شتعال

لأنك الف�صل يف لوعة الإنف�صال
لأنك ال�سيل يف غمرة االنفعال
لعينيك يا�سيد احللم �أ�صبو مالذ ًا
�أجن ا�شـتاق ًا �إليك
�أذوب احرتاق ًا عليك
�أطلت الك ُُمون يا�س ّيد احللم
�أراك يف ِحندِ �س الليل
وهج ًا ي�ضيء ال�سماوات بالعدل
ك�ضمة
ير�ش امل�ساواة  ..احلنان
ّ
�أ ّمي
ي��اا ّل��ذي �أت���وق �إل��ي��ك ُم���ذْ حلظة
الوعي
َر َت ْعت يف �ساحة الفكر طيف ًا
ويف قب�ضة الكف �سيف ًا
ويف ب�ؤب�ؤ القلب ر�سم ًا
ال�ص ْدغ َو�شْ ـم ًا
ويف مقلة ّ
غايتي �أنت يا�سيد احللم
وعذر ًا �إن قلت مابي لنف�سي
ف�إنني �أنت �إذ يطول الغياب
•••
املزمور الأول بعد الألف
�أجيد الغناء وحلقي يبو�س
تعريت من ربقة الرتّهات
ّ
تقم�صت �شخ�ص النبي
ّ
يف يدي يا�سمينة من �ضياء
يت بالفكر  ..تهذّ ْب ُت باحلب
تغذّ ُ
تعمدت بالطّ يب بي نفحة من �إله
ّ
جلجام�ش جديد
فكنت عليهم ع�ص ّي ًا
وكنت عنهم ق�صي ًّا
َ
النعال
تنطّ ع الالّعقون حتى
من حتامتهم الع�شرية من ُجذام
الأباطيل
فن التّل ّون
املُتقنون ّ
الرا�سمون ح�سب الهوى
��دج���ون ب��ال��والئ��م وال�شتائم
املُ� ّ
والهزائم
ُ�س ِّو ْرتُ يا�سيد احللم
ال�سخيفات
ُح ِ
و�ص ْرت بالت ّْ�سميات ّ
منهم
حتى ملّت الت�سميات
�أرهثقتني راجمات الكالم

وت�شـهقُ بالآ ِه
ُ
مزاميــر َك عنــدك ْ
ك
د
و
ُهــا
وتبــادل
َّ
ْ
لن تبــقى وحـدَ َك
َ
إذن !
يف
منفــاك � ْ
�صيـف
ميــام مـ َّر على ذكرى
قـال
ٍ
ٌ
ِ
خمتلف الأوقاتِ وغـــاب ْ
ٌ
�صـوت
وترد َد يف �أ�صــداءِ الوحــد ِة
ي�شبهُ حني ت�سربلِهِ
�سحــاب:
طــر
ْ
َق َ
لـن
تبــقى
َ
وحــدك
الغـــاب
يف
ملكوتِ
ْ
ت�شــرقُ بني يديكَ
على ينــبو ِع الفجـــر
منــازلُ �أقمــا ٍر
وجبــا ُه ديـــار ْ
َ
بنب�ض َك جذالن ًا
الـروح
�سعــاف
وتهــزُّ
ِ
ِ
احلـب جـِـرا ٌر
بخــمر
وت�ضج
ِ
ِّ
ُّ
وجــرا ْر
ِ

تو ّد ال�سقوط بيني وبيني
َت َ�ض ْع َ�ض ْع ُت قبل اكتمال الأوان
ٌ
ُّ
�شموخ
ما�سقط كلّي
ولكن
ْ
���ص��ام��د ًا �صافح ًا كنت يف �إه��اب
امل�سيح
�ألوك �أ�سايا
�أ�صري انعكا�س انك�سار املرايا
ك�أين �سوايا
�أطلت الكُمون يا�سيد احللم
انعتق من َر ِحم الكون
يف هي�أة الطّ ري �آن املخا�ض
فل�ست ( غ��ودو ) ال��ذي اليجيء
()4
�سدرة املنتهى �أنت
الر�ؤى
لأنك الف�صل �إذ تغيم ّ
�أناديك  ..تعال �أ�آخيك ن ُِ�ض ْى مع ًا
عمى الكون
ون�شهد �أن ال ن�صر �إ ّ
ال للحق �سيد
ْ
العاملني
املزمور العا�شر بعد الألف
عجل  ..كي نوقف هذا النزف
ّ
عجل  ..كي مننع بيع الوقف
ّ
عجل  ..كي نن�سف هذا الن�سف
ع���ج���ل  ..ك���ي ُن�����ش��ع��ل ب��احل��ب
وبالوهج النّوراينّ فتيل احلرف
عجل  ..فالتيار اجلارف كيف ّي ُا
يتقدم نحو اخللف !!!!!!
ّ
( )1اجل��ورن��ي��ك��ا ه��ي ال��ل��وح��ة ال�شهرية
للفنان بيكا�سو
( )2الأ����ص���غ���ري���ن = ال���ق���ل���ب وال��ل�����س��ان
والأكربين هما العقل والروح
( )3ك��ه��ف ���س��ردي�����س ه���و ال��ك��ه��ف ال���ذي
تخيله �أفالطون يف جمهوريته الفا�ضلة
و�أن ال�������س���اك���ن�ي�ن ف���ي���ه ي�������رون ظ�لال��ه��م
فيتخيلها كل ح�سب تفكريه
(  )4غودو ن�سـبة �إىل م�سرحية يف انتظار
غودو ل �صاموئيل بيكت

هيء لنع�شك ورد ًة حمراء
واق�صف وجوه ال�ضالعني حذاء
ال تبتئ�س من �صمتهم فعوا�ؤهم
يف النائبات يزلزل ال�صحراء
خبئ عتابك ،من وددت عتابهم
يتهجدون (تْ�سِ بني) ال�شقراء ()1
املوجعون ترى امل�سيح و�أحمدٍ
�أتراهم ي�ستعتبون وفاء
الراق�صون على لها ِة �سيوفهم
�أيفرخون من الهراء حياء
املغدقون على الطغاة جيوبهم
ما زادهم كُ ُ
بهاء
رث العطاء َ
يا ابن (احلما�س) �أخا (اجلهاد) و�صفو ًة
بهاء
من خري ما �أعطى احلياة ً
�صرب ًا على جرح الفداء فما �أرى
�صبح ًا بغري فداكم و�ضاء
زيتونكم ،رمانكم وحقولكم
فل�سوف ينبت �أ ّم ًة عرباء
القابعون على منابر �صمتهم
كم ُي�ضحكون الأمة الغراء
ٌ
عا�صف
برق اعتدالهم بغزة
الً ،
ذبح ًا وثُ ك ً
لعنة ،بغ�ضاء
ٌ
عدالة ما �أخفقت
قدر ال�شعوب
يوم ًا وقد ت�ستمهل الأُجراء
•••
ا�سق اجلراح �أخا الفداء ف�شميمها
ِ
ث�أر يعيد اللحمة البي�ضاء
ني على اجلفا ،فجمامهُ
ال تغ�ض ّ
ني ال�ضلوع ي�ؤلِّب ال�شحناء
ب َ
ني حيا�ضه ،فك�ؤو�سها
ال تغ�ش ّ
م� ٌ
أفونة ت�ستنزف الأح�شاء

املرجفون على منارق فتنةٍ
حلري �أن ي�ستنه�ضوا الب�أ�ساء
ُّ
امل�ضرمون خبالها قاموا على
حربائها ت�ستنفر الأهواء
يا �أمة الفتح املبني �أما بنا
من يبعث الأجداد والآباء
ٌ
�أ�صحيح �أنا � ٌ
«و�سطية»
أمة
�أ�صحيح كنا الأمة العلياء؟
�أر�ض الرباط وما ٌ
رباط ينت�ضى
�أ�صحيح ما زلنا بنا �أحياء؟
•••
ابك الندى
يا طفل غزة ها�شم ِ
والورد والريحان والأمداء
ها�شم ما الم�ست
يا طفل غزة
ٍ
�صرخات دمعك �أهلنا الأعداء
�أيقظت فجر العاملني ،وفجرهم
أالء
ُ�ص ٌّم ٌ
وبكم غ ّيب ا ّلل َ
من
يا طفل غزة ها�شم ،من مات �أو ْ
ظل يرعى الطعنة النجالء
هذي ح�ضارتهم ،وهذا زرعهم
فليح�صدوا الأطفال والرباء
لهم
يا طفل غزة ها�شم اكتب ْ
ت�أريخم ،بغ�ضاءهم ..ما جاء
�أرخ لهم ،ما طال فينا ليلهم
فل�سوف دربك ين�سف الظلماء
هي �أر�ضنا ،و�سما�ؤنا ،فلريحلوا
�أرخ :دماك فلن ت�ضيع هباء
ـ ت�سبني :وزير خارجية العدو ال�صهيوين �أثناء اجتياح غزة.
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غرفة االنتظار
•نزار م�صطفى كحله
َ
امل�سافة التي تف�صل بني حي الإن�شاءات اجلديدة ,وبني
بخط ًا حثيثة ,كان يطوي
م�شفى الأمل التخ�ص�صي ,الكائن يف حي املهند�سني.
نا�س يهرعون ,و�آخرون ي�صرخونَ ,ج َل ٌ
ٌ
كبرية ع َّمت املكان..
بة
�أُ ٌ
 هل �س�أجده يف امل�شفى؟ ماذا �س�أقول له؟ � ُآمل �أال يكونَ م�شغو ًال..
ٌ
َ
تقطع ال�صمتَ املُط ِبق هم�سات خجولة..
ويف غرفة االنتظار ,كانت
ُ
ُّ
ينفك ُيطلُّ على مر�ضاه بني الفينة والأخرى..
طبيب ممتاز ,ف�إنه ال
 يا لهُ منٍ
 نعم ..نعم� ..صار يل هنا �أكرث من ثالثة �أيام ..وقد جاء �إىل هنا �أكرث من ع�شرةطبيب خلوق!!..
�صح ُة والدي ب�شكلٍ �سريع ..يا له من
مرات ..وقد حت�سنت َّ
ٍ
ّ
ْ
تخف ..ع َّما قريب ..العناية هنا ممتازة..
 �أمي ..متى �ستخرج جدتي من هنا؟ ..الماهر جداً!!..
والدكتور ماجد ٌ
ري ارت�سم على محُ ّيا �أنثى يف الع�شرين من
دمو ٌع تت�ساقط على وجنتي �شاب ,وحزنٌ كب ٌ
عمرها..
ٌ
ً
ُ
م�سرعة ,ويف يدها بع�ض الأنابيب التي حتوي دم ًا..
تخرج
أخرى
�
و
,
تدخل
ممر�ضة
ُ
 انظر يا حممد ..ال بدَّ و�إنه د ُم والدنا!..عند الباب ,وبعد �أن �أعطت املمر�ضة للمرافقني �إيعازاً :هدوء يا جماعة ..هدوء..
فهذه غرفة انتظار عناية م�شددة ..ولي�ست حانة ..ا�صطدمت بالقادم اجلديد ,وكادت من
�شد ِة لهفتهِ و�سرعته� ,أن ت�سقط على الأر�ض مبا لديها من �أ�شياء و�أدوات طب َّية..
�سر ٌع هكذا؟ ..هذه غرفة عناية م�شددة ..ح�سن ًا� ..أين
 انتبه يا �أخي ..ملاذا �أنت ُم َِ
مري�ضك؟..
 �أين يمُ كنني �أن �أجد الدكتور ماجد؟.. �إنه يف الداخل ..فث َّم َة حالة طارئة بني يديه ..وال �أعتقد �أنَّ لديه الوقت الكايفلر� َ
ؤيتك..
 �أال ميكنني �أن �أراه ..ولو لثواين معدود َة!...�سيء للغاية! ..عليك باالنتظا ِر قلي ًال ..ح�سن ًا ..مل تقل
 ال ال ..ال �أعتقد ..فالو�ضع ٌَ
مري�ضك!..
يل �أين
هام جداً..
 لي�س معي مري�ض� ..أريد �أن �أخربه ب�شيءٍ ٍ بالت�أكيد ,لي�س �أهم من حياة املر�ضى  ..انتظر قلي ًال  ..و�س�أخربه الحق ًا.ً
وقف من جديدّ ,
جل�س ,ثم وقف ,عاد للجلو�س ثانية� ,ضرب يد ًا بيدٍ َ ,
مت�شى قليال ,نظر
َ
ُ
والهلع باديانِ على
اخلوف
م�سموعة ,كان
جل�س م َّر ًة �أخرى ,مت َت َم بكلماتٍ غري
ُ
�إىل �ساعتهِ َ ,
وجهه..
�س�أله �أحدهم هم�ساً:
ٌ
مري�ض يف الداخل؟..
 هل لديكال �إجابة..
ماهر جداً!..
 على ُك ٍّل ,ال تخف ..فالدكتور ماجد ٌَّ
حمط �أنظار اجلميع ,الكلُّ ُيراقبه ويقول يف
ثم الوقوف ,حتى �أ�صبح
تابع ال�سري ,ومن َّ
�سِ ِّرهِ:
ٌ
َ
 ال بدَّ و�أن حالة مري�ضهِ َح ِر َجة للغاية..ٌ
ثم �سا َد ٌ
�صمت ُمط ِبق..
هم�سات هنا ,ودمو ٌع هناك ,ومن َّ
ٌ
ممر�ضة من الداخل ,فيهرع ملقابلتها..
تخرج
ُ
َ
أرجوك..
هام جداً� ..
أرجوك قويل للدكتور ماجد ..جا�سم ُيريد �أن
�ِ
ِ
يراك ل ٍ
أمر ٍ
ُ
�شاب يف الثالثينات من عمره ,وعلى
�ضع ثوانٍ  ,ويخرج ٌ
تدخل املمر�ضة ,وما هي �إال ِب ُ
ٌ
لوحة �أ�سمية ُكت َِب عليها :د .ماجد �أخ�صائي �أمرا�ض القلب والأوعية..
�صدر ِه
 ح�سن ًا يا جا�سم ..ملاذا �أنت هنا ..تكلَّم ..ماذا حدث؟..� َ
جا�سم بيد الدكتور ماجد ,ويف زاوية من غرفة االنتظار دارت بينهما بع�ض
أم�سك
ٌ
الهم�سات ,وقد بدت على محُ ّيا الدكتور عالمات اخلوف واالرتباك� ,أجرى الدكتور ماجد
ُم ً
ثم خرجا م�سرعني..
كاملة �سريعة ,ومن َّ
ً
عاد ال�صمتُ
ثانية �إىل املكان ,وقد ارت�سمت على وجوه املرافقني عالمات التَّ�سا�ؤل
�ضع دقائق حتى ُ�س ِم َع �صوت جلبةٍ كبرية ,وعال �صوت �إذاعة امل�شفى:
والترّ ُقب ,وما هي �إال ِب ُ
 كافة �أطباء اجلراحة �إىل غرفة العمليات فور ًا !..ٌ
ٌ
ُ
و�صراخ هناك� ,أ�صوات
أ�صوات بكاءٍ وعويل� ,شتائم هنا,
جلبة كبرية ع َّمت امل�شفى� ,
طبيب
�سيارات الإ�سعاف القادمة واملغادرة� ,أدخلت الهل َع �إىل قلوب املرافقني واملر�ضى,
ٌ
يهر ُع ب�سرعةٍ  ,ممر�ضة تدخل ,و�أخرى تخرج..
 ما الذي حدث؟.. ما هذا؟..� ٌ
أ�سئلة ع َّمـت غرفة االنتظار ,قالت ممر�ضة:
ٌ
إ�صابات كثرية ,قالت �أخرى :يبدو �أن �أحد الأبنية احلديثة قد �سقط بكلِّ
 هناك �قاطنيه..
و�صراخ رجل ,ومن بني كل هذه ا َ
ُ
ُ
جللبة ,انفرد
عويل �أنثى,
قتلى هنا ,وجرحى هناك,
ُ
�شاب يف الع�شرينات من عمره:
�صوت ٍ
 يا �إلهي ..زوجتي وولدي� ..أين �أنت يا دكتور ماجد؟� ..أين �أنت يا طبيب القلب� ..أين�أنت يا ابن الـ ..حر...
�أم�سكه ُ
بع�ض رجال ال�شرطة ,وقد �سقطت من َيد ِه مِد َي ٌة �صغرية..
عال �صوته من جديد..
أ�شرب من َدمِهِ  ..كم مر ًة �س�ألته ..كم مرة قلت له :هل �أبنيتك
 �أريد �أن �أراه� ..أريد �أن � ٌَ
�صاحلة لل�سكن؟؟....
قوية يا دكتور؟؟ ..هل هي

�سيّدة الف�ضة
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•فاديا عي�سى قراجه
وقفتْ �أمامي بكامل حزنها النبيل  ,جل�ست على �أول
مقعد ت�صادفه ,مل ترفع ر�أ�سها ..قالت من خلف الكلمات:
لن �أ�سرد �أمامك �أي كلمة ..لن �أحت��دث عنه ف�أنتِ
كاتبة ت�شتغل على جتميل الوجع والقهر ..تل ّونني
احل��زن ,وت�شربني الدمع كغانية ت�سفح اخلمر �أم��ام
ع�شاقها..
لك �سر الفرح الذي زرعه يف �أر�ضي ولن يهن�أ
لن �أقول ِ
قرا�ؤك ب�أي حرف �سوف تلب�سينه ثوب الفرح.
كانت تتكلم وتر�سم ب�أ�صابعها ع��وامل تتهاطل فوقها
الأفراح والأحزان ب�آن واحد ..كيف ا�ستطاعت ذات الأ�صابع
الف�ضية �أن متزج احلب والكره ..الفرح واحل��زن ..الن�شوة
واخليبة بكلمة واحدة ؟
رفعتْ ر�أ�سها وتعلقت عيناها باملروحة التي ت��دور فوق
ر�أ�سينا..
قالت  :ق�صتي غري عادية ول��ن تكون� ..أج��زم لك �أنها
حت�صل كل �ألف عام مرة..
مل يكن رجل يغري الن�ساء ..فال طول �آ�سر وال غمازة
يحرك الأ�شجان ..لكنني انخطفت
تطعن اخلد ..وال �صوت ّ
�إليه كمن يتهدج الإله يف خلواته..
تقدم خلطبتي وكنت يف وقتها تلك املر�أة التي تطري فرح ًا
ب�إنوثتها املتدفقة وفتنتها الالحمدودة..
لكنه بكلمة واح��دة �أبطل مفعول طرياين و�أع��ادين �إىل
الأر�ض ,رمبا �أعطب �صندوقي الأ�سود فما عدت �أعرف �سبب
ما ح��لّ بي  ..رمب��ا كانت ال��ري��اح �أق��وى من ط�ي�راين ..رمبا
اخرتق ح�ضوره ج�سدي ..كل ذلك ح�صل عندما �ضغط على
�أ�صابعي قائ ًال قبل �أن مي�ضي � :س�أعود ..جهزي ما خف حمله
وغال ثمنه..
كانت �أ�صابعها تتحرك بالفراغ كق�ضيب النور تتالمح
�شرارت ال�ضوء هنا وهناك وهي تتخل�ص من الكلمات ..تنو�س
غرفتي بني ال�ضوء والظلمة ,بني ال�شك واليقني ح�سب حركة
�أ�صابع الف�ضة..
يف زي���ارت���ه ال��ث��ان��ي��ة كنت
قد ح�سمت �أم���ري� ..أخ�برت
�أبواي ب�أن هذا رجل حياتي..
ه��ذا �س�أقا�سمه نف�سي ..هذا
ن�صفي ..بل ه��ذا كلي ..و�أن��ا
كله..
ا�ستغرب وال����داي ..خرج
�أبي وقد بد�أت بذور الكراهية
تنمو يف روح��ه فهذا الرجل
�سيختطف �أم��ل��ه ال��ذي راه��ن
عليه..
ك��ان مير يف خاطري مرور
امل���اء �أم����ام ج���دول ظ��ام��ئ..
ك��ان ي��داع��ب خميلة الرجل
يف وج���داين� ..أخربيني �أيها
الكاتبة العبقرية هل جربتي
كيف مت��وت ال��روح من الظم�أ
؟؟ كيف تعربين برزخ الرجل
مي�سك ال�ضرر
والوهم دون �أن ّ
؟ �أن��ا امل��ر�أة العادية التي مل
تقر�أ بني ال�سطور وال تفهم
جم���از ال��ك��ل��م��ات ج���رب���تُ كل
ذلك..
�أن�����ا ك��ن��ت ب�ي�ن الأح���ي���اء
والأم��وات حينما كنت �أراه..
�أن���ا ك��ن��ت خمتطفة ق��ب��ل �أن
�أراه� ..أن��ا م��ن زارين دخانه
الأب���ي�������ض ق��ب��ل �أن �أراه..
فحدثيني كيف �ستكتبينني
؟ �أخ�بري��ن��ي ع��م��ا �ستد ّبجه
خم��ي��ل��ت��ك ال�����ض � ّي��ق��ة �أي��ت��ه��ا
امل�سكينة وقد اخت�صر كل ما
قيل ومل تعد تعنيني �أغ��اين
الع�شاق ودم���وع احل��ائ��رات و
لوثة ال�سكارى ..وانخطاف
املجاذيب..
�أق���ام���وا فرحتنا وق���ر�أت
اللوعة على �صفحات عيني
وال����دي ف��ل��رمب��ا ق����ر�أ ل��ن��ا ما

�سيح�صل..
�أهديته ج�سدي و �أهداين ج�سده..
مل يكن رجل �أر�ضي ًا .هل تفهمني يا العبة احل��روف ما
معنى �أن تتزوجي رج ًال �سماوي ًا ..ت�شتاقه ال�سماء وتلفظه
الأر�ض..
�أدخلني بيته ,كانت ال�سماء تغ�سلنا من جحيم االنتظار..
كم كنت �سعيدة بخ�صب ال�سماء ..وك��ان ال�برد �آخ��ر �شيء
يخطر على فكري ..يومها �أوق��د املدف�أة ..ال �أدري ملا فعل
ذلك والنار التي ت�شتعل يف ج�سدي تفي�ض عن حاجاتي..
نزع ثوبي عني ك�شقيق ي�ساعد �شقيقته بنزع مالب�سها ..غاب
قلي ًال وعاد يحمل بني يديه طبق ًا ممت ًال بخ�شا�ش الأر�ض..
�صرخت بوجهه  :ل�ست جائعة �إال لأح�ضانك� .ضحك
كرجل �سماوي وبد�أ يطعمني كوالدة ..هل تعرفني معنى �أن
يطعمك رجل تع�شقينه حدّ الوله كوالدة� ..أن ينزع ثيابك
ك�أخ� ..أن ي�ستحلب لك الدفء ك�إله ؟؟
كان كل ذلك ..هو من �أعادين �إىل كعبة الع�شاق بعد �أن
كفرت بها� ..إذا غاب غابت عني احلياة و�إذا ح�ضر حت�ضر..
لرمبا لتعا�ستي تزوجته والأر�ض متور..والب�شر تقتتل..
كانت احلرب طاحنة وكنت �أنا خارج �أقوا�س املتحاربني ..مل
يكن يعنيني من انت�صر و من �سقط ومن خان ومن �سرق ومن
هرب و..و ..و.
كانت احلرب تدور رحاها يف اخلارج وال�سالم يطيرّ حمامه
يف قلبي وبيتي وفوق �سريري
كان ح�صني احل�صني وكنت له فرح املجدلية ..لكن للحرب
�أذرع� ًا �شيطانية ..مغرية كامر�أة عارية ..جذابة كلوحة
غارقة يف املدى ..كاوية كر�صا�صة يف القلب..
فر من بني �أ�صابعي وذه��ب �إليها كمن ي�سرق موعد ًا مع
ّ
ام��ر�أة ثانية �أ�شد ح��رارة .. ..انزلق من ح�ضني كزئبق ال
يعنيه دموع الأطفال  ,,ابتعد ك�سراب..ل ّوح بيديه ك�آخر
وجه يراه امل�سافر..
طحنتني احلرب ..طحنني
الوقت ..طحنني ال�شوق..
مت����رد ���س��ري��ري و���س��م��ع��ت
زجمراته..
ه������ل ت����ف����ه����م��ي�ن ..ه��ل
ت�ستوعبني �أي��ت��ه��ا الكاتبة
�سريرك ؟
يطردك
املتملقة �أن
ِ
ِ
بد�أت �أعي�ش بقلب له يدان
وق��دم��ان و�أن���ف ..ب��د�أت �أ�شم
روائحه وهو بعيد عني � ..أ�شم
خطواته ..تعبه ..غربته..
�أ�شواقه ..حنينه ..حزنه..
حنقه..
وعندما يعود كانت تنبت
يل �ألف ذراع تلتف حوله من
�شرقه �إىل غربه ..من �شماله
�إىل ج��ن��وب��ه� ..أذرع���ي كانت
خارطته التي يع�شق االنتماء
�إليها..
وم��ا �أن يحني موعد �سفره
اللعني كانت ترتاخى �أذرع��ي
بعد لأي ..ويعود لقلبي �أنيابه
و�أنفه املرهق..
�إىل �أن عاد يل دون رجعة..
عاد بال حركة ..عاد �ساكن ًا..
هادئ ًا ..م�ستلقي ًا حتت اهلل...
عاد ..وعدت..
هاجر وهاجرت..
مات ..ومت
ق����ال����وا ل���ق���د ع������اد �إىل
�أح�ضانك وقرر عدم الرجوع
�إىل املقتتلني فقد ملّهم..
�أن����ه����ت ����س��� ّي���دة ال��ف�����ض��ة
ق�صتها ..حاولت ا�ستيقافها..
لوحت بق�ضبان الف�ضة ف�أ�ضاء
قلبي ...ثم انطف�أ..
وخرجتْ .
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قمح وزنابق

ق�صائد
�آ ِه من ج�س ر تعي �س
لي�س ي�شكو من هدي ر وارتفا ِع!!
َ
مرث ّية �أ�سواق حلب:
م�سافات الع�صور املُ
�سرتيحة للحجار ه
يف
ِ
ِ
مل َت َز ل ُ
ال�شواهد من ح�ضار ه
بع�ض
ِ
ُ
واملالئكة ا�ست�ضاف ت يف الفيايف
�س َّر قربا ن ت�ش َّب َع يف الطهار ه
�شاهدٌ �أدرى مباذا يحتفونَ النا �س
تنتظر ال ِعبار ه
أبواب
وال � َ
ُ
هل �سفين ُتهم �ست�أتي؟
هل �ستحم ُلها امليا ُه املُ�صطفا ُة
ب َ
ني �أ�سواق املدين ه؟!
آالف عا م
هل �ست�أتي بعد � ِ
�أم �ست�أتي َ
آالف عا م
قبل � ِ
يف حل ب ..
حدث ت جماز ر
ُ
أ�صحاب الوفا
وال�سفينة عندَ �
ِ
َ
وق َف ت �إ�شار ه!!
قد ه َم ْمتُ :
التنهيد �آه ًا
عندما �أر�سلتُ يف
ِ
احلجاب
عنك
وارمتى ِ
ُ
غياب
 حني يل ل  -والنوى ِمثلي ُأ�صابع قد تها َد ت
الم�س التكوينُ �س ّري ،وال ُ
َ
 دونَ وعي  -فوق �شعر ك�سابق ت روحي جموحي ،وارت�ضى عقلي لقلبي
 يف خ�شو ع � -أن ُيواري َم َالنهدين
فرق
ِ
ني � ..إكرام ًا ل�صدر ك
بالعين ِ
ُ
والبالغة قد تهاو ت -
واختلى فكري بظنّي -
� ُ
ري ف ّر ت عن ل�ساين،
آلة التعب ِ
عندما �أطل قتُ كفّي حول َخ�صر ك
وانثنينا – قد هممتُ –
قرب ثغر ك
وكان ثغري َ

جهات الأر�ض
�أفين ّي ُة ِ

•

• منري خلف
(�إىل ذكرى �شهداء
قام�شلي  ..مدينة
احلب وال�سالم )

قام�شلي
خانتْني الكلماتُ
ال�سوداء
ْ
رب الأ�سو ِد
ال معنى للح ِ
�إذ �صارتْ �أ�شال� ِؤك
العمياء
�
أ�صداء احل�سراتِ
َ
ْ
قام�شلي
م���ع���ت���ذر ًا م���ن ك����لّ ف��ن��ون
احلرف،
ِ
�أر ّو ُ
أر�ض
�ض �أحزانَ ال ِ
كالم
و�أبقى دون ٍ
هداء.
كُ ْر َمى لدماءِ ال�شّ ْ
َم ْن كان يرتّلُ حزن َِك
يا قام�شلي؟
َم ْن كانَ يرت ُّب
فيك براع َتهُ
ِ
يف ق���ت���لِ ���ص��ب��اي��اك ..
�شبا ِب ِك
�أطفال ِِك ..
�أعما ِر الورد ؟؟؟
��ود
و ُي����ت����ق����نُ ك���ي���ف ي���ق� ُ
�ضغين َتهُ
�صوب الأخ�ضر
َ
أ�صفر ؟
وال ِ
أر�ض
كي حتم َّر جهاتُ ال ِ

• �أحمد �أبو �سليم

•فايد �إبراهيم

• �سعد الدين خملوف
هاج�س:
هاج�س ي�سعى ورائي،
ٌ
هدّ َد الأفكا َر يف �أ�سوارها،
ال�صمت،
ِلذنا زوايا
ِ
الغيب َ
و�سط العراءِ
ندنو من مقا ِم
ِ
هاج�س يطفو على �صحوي،
ٌ
�أقهقهُ يف ارتبا ك
عندما � ُّ
ح�ضن انتظاري
ألتف يف
ِ
لي�س خوف ًا �أو هروب ًا
َ
�إمنا �أخ�شى اخت�صاري!
الوالد ْه:
ُ
و�صل�صا ل ِل َغي ب
رع�شة
ِ
التكوين يف ما ء َ
باب ال ِغري ِة الأوىل ب�أ�شوا ق جموح ه
دقّ َ
ٌ
حقل �س ر
نزوة يف ِ
ه ّي�أ ت طق�س ًا لزر ع
عا�ش فيها َ
َ
ال�شوق املُهاج ر
رغبة
ِ
أحا�سي�س الطموح ه
وال
َ
والبياد ر
حقل ال�سعاد ه
يف انتظا ِر
النفحة ال�صفراءِ من ِ
ِ
ربمّ ا تكوي ُنها ط ٌ
ني ُمد َّمى
واغت�صب الإراد ه
الروح
دب فيه
َ
َ
ّ
فابتدا زمنُ املقاب ر
اجل�سر:
كم ُيعاين َ
ُ
العجول
اجل�سر
ذلك
ُ
من ُحفا ة ،من ُعرا ة ،من �صبايا ،من كهو ل،
َ
قيل كانوا يعربونَ اجل�س َر َغرقى يف ال�ضيا ِع
ٌ
ذاكرة ُ
تقول:
مل يك ن للج�س ِر
النهر يجري،
كيف كان ُ
أع�شاب تربطه م وح ّي ُ
ات
كيف غرقى النه ِر وال
ِ
امليا ِه،
َ
أفراح مت�ضي،
كيف �أنّ احلزنَ وال َ
مل يك ن يدري ب�آال ِم اجليا ِع

فيروز غنّي

�أنا �آ�سف يا بني
وحقِّ الزنابق والقمح
��دي ���س��وى هم�سات
لي�س ل� َّ
احلدائق
ِ
لكن
ْ
�أنا �آ�سف دون لكن
لت �سالح اجلراء ِة
�إليك َو َك ُ
واجلرح
با�سم الرباءة
ِ
احلقائق
دونك خبز
ِ
أراهن
�إين عليك � ْ
�أمامي ت�سري
وخلفك �أم�شي
وت�سكر روحي بوقع خطاك
باملحا�سن
ومتلأ �أوقاتنا
ْ
وح�ين متيل �إىل ال��زرع عني
الغزالة
�أت��ل��و عليك ت��ع��اوي��ذ �س ِّيدة
النبع
تهفو �إليك عرو�س ال�سنابلِ
قمح نبيل يرتجم �س َّر حلولك
تعب نبيذ ال�صباح
روحي ُّ
ُق َب َ
يل و�صولك
عني الأب َّوة ت�ضحك
ال ب��اب ُيغلق يف وج��ه ُق�َّب�رَّ ة
ال�صبح
ال ريح حت�صد زهر البنف�سج
�إين �أراك ع���ل���ى ���ش��رف��ة
الأريح َّية

غيم
تُر�ضع وقتك من ثدي ٍ
حنونِ
ونارك ..
ه ِّو ْن عليها ببيت عتابا
ور ِّو�ض مناها بظلِّ ريا�ضك
دع��ن��ي ون���اري ت��ر ِّو���ض��ن��ي يف
ال�صحاري
ال�شقي
لآخذ ق�سط اجلمال
ِّ
ف������إين ع�����ش��ق��ت اح��ت�راق
البخور
بجمر ف�ؤادي
مراتب
وللثلج عندي
ُ
ه��ون � ًا  ،ع��ل��ى ال��ث��ل��ج  ،ت��أت��ي
املواهب
ُ
�أ�ضواء َ�شعري تنادم �شِ عري
وه��ذا البيا�ض ال��ذي يتجلَّى
�أمامي يراود حربي
ويحكى ب ��أن م�شارق �شم�سي
املغارب
ُ
����ردين من
�
جت
��م
�
جن
�ة
ب�����س��م�
ٍ
ِّ
ظالمي
ت�سرح �سرب
وهم�سة دفءٍ
ِّ
حمامي
وي��ك��ف��ي ال��زغ��ال��ي��ل ك�سرة
عمري
لينبت ري�ش القواد ْم
وح�سب انطالقك
املالحم
أحلى
�أنك تكتب �
ْ

فريوز غني..
كلما �سددت روحي لل�سماء
وجنمة غ�سلت جروحي..
�سال �صوتك من دمي
هذا الغناء كفاف يومي:
ك�سرة اخلبز املغم�س بالدموع
وفتنة اخلمر املعتق يف عروق املتعبني
فريوز غني كي �أطرز
وح�شة الأكفان ورد ًا باحلرير..
ما رد �صوتك غائب ًا من موته
�أو �سد جوع ر�صا�صة
لكنه..
كان ارجتال ال�صرب يف زمن اخلطيئة
واكتئاب اليا�سمني
غني..
لعل القاتل امل�أجور ي�سمع رجفة الع�صفور
حتت رداء �أغنية
لعل الأر�ض تكمل دورة الإن�شاد
دون دم
لعل بالدنا العمياء تعرفنا
فن�شفى من دوار العمر
غني..
�صوتك املوجوع
جوع مدينة �أنثى لبحار م�ضى يف البحر
م�سكون ًا بداء رحيله يوم ًا
فلم يبلغ �سوى منفاه
هذا ال�صوت دفء ال�شم�س
حني متر فوق ال�شرق
دفء ن�شيدها الوطني
ُ
دفء الأر�ض حني جتن
دفء املاء
دفء الطني �ساعة �أول التكوين

الحواكير العتيقة
• حبيب الإبراهيم

أ�سماء ال�سبعةُ
وتختلط ال ُ
�سمـــــاء !
يف �سب ِع
ْ
قام�شلي
احلب
يا بلدَ
ّ
القلب
ني
� ..أف َ
ِ
ح��دائ��قُ فتنتها "بابلُ "
�أخرى
حتر�س نظر َتنا،
ُ
وتعل ُّمنا �أن نبقى
رغم اليوم الأ�سو ِد
أحياء.
� ْ
قام�شلي
تتحدى َم ْن ال يع�شقُ
ّ
�أن يع�شقَ ،
يبكي حزن ًا � َ
أنبل
�أن
َ
كلّ
ـــداء
ح
من
ُ
ْ
قام�شلي
وك ..
كم
غااااب محُ ِ ُّب ِ
َ
بنوك ..
ِ
وكم تركوا فينا
ذكراك بال ذكرى
ِ
وهم الآنَ
ُ
رعايا ح�سرت ِِك البي�ضاء.
قام�شلي
رب
يا ع�شقَ ّ
الد ِ

الع�شق
ودرب
ِ
َ
الع�شّ
بقلب
اقِ
تهب ِ
ُّ
وتفدي �أعينَهم
ب������دم������و ِع الأ��������ش�������واقِ
اخل�ضراء.
ْ
يا وطن ًا
َ
ي���ح���ظ ب�����س��ن��د���س��ه
مل
الأطفالُ
وال ال�ش ّبانُ ،
ر�أتْهُ بالبلُ
ذاتُ
ني
جناح من ط ٍ
ٍ
وجناح من تني
ٍ
ري
فغدَ تْ يف حلظة تفج ٍ
دمــــــــاء
�أنها َر
ْ

•

�أفني :ك��ل��م��ة ك��ردي��ة
مبعنى احلب
ح����دث ت��ف��ج�ير �إره���اب���ي
ب�����ش��اح��ن��ة م��ف��خّ ��خ��ة يف
���ي ال��غ��رب��ي مبدينة
احل� ّ
ال��ق��ام�����ش��ل��ي ���ص��ب��اح ي��وم
،2016/7/27
راح �ضح ّيته �أك ُ
رث من مئة
وثالثني �شخ�ص ًا بني �شهيد
وجريح عدا �إحلاق �أ�ضرار
احلي.
مادية كبرية بذلك ّ

هنا بيتنا..
والعو�سج الغايف
والقربات حيارى
هنا بوابة احلزن املخب�أ يف
احلنايا
هنا وجه �أمي غزته
التجاعيد
وا�سرتاحت بني عينيها
احلكايات
مل �أعد �أذكر
كيف هاجرت ال�سنونو
ع�شها؟!
وال اليمام كيف ا�ستدلّ
القباب النازفة �شوق ًا!
�أجيء وحيد ًا ......
ً
�شمعة �شمعة
�أر�سم عمري
�أرك�ض بني احلواكري
العتيقة
لي�س يف حقائبي �إال
احلنني.
هي الأمكنة تعانق روحي
ووحيدة بال مدارات
هي الوجوه
والوقت رماد..
�أي ريح حملت

بقايا ق�صائدي؟
نازف
جرح ٍ
�أي ٍ
يعانق املجرة ومي�ضي!؟
�أفيق ويف عيني
رماد احلرية والذهول ؟
�أرمتي كطائر
ير�سم رق�صة احلزن
الأخرية..
كل الأمكنة تدور ..وتدور
...
ويف خميلتي
�أ�ساطري ..ووجع يتجدد
ال هي ت�أتي وال ا حلداء
يبعث �صداه!
ت�ستلقي بني �أ�صابعي
الأمنيات
ل ا الليل ا�سرتاح..
وال النهار طلّ
هي الأمكنة مدارات
للغائبني ..
للقادمني..
هي الأمكنة مدارات
ومدارات ال تنتهي

قصة
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ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا

•موفق نادر

ــ  1ــ
حب طاحنة
ق�صة ّ
تز ّوجا بعد ّ
وعا�شا مع ًا حياة رغيدة وبهيجة
َ
ن�صف وقتها يف ا�ستقبال �أهلهِا
هي تمُ �ضي
إثر فوج
الط ّيبني ،يتناوبون عليهم فوج ًا � َ
ومت�ضي ال� ّن�����ص� َ
���ر يف ال���ر ِّد على
�ف الآخ� َ
آخ���ر
ه��وات��ف��ه��م ال��� ّ��ض��اح��ك��ة وم��ن��اق�����ش��ةِ � ِ
م�ستجدّ ات امل�سل�سالت التلفزيون ّية نقا�ش ًا ال يخلو
من بع�ض املماحكة
بكي مالب�سه
�أ ّما ه َو فيعود من �أ�شغاله ليت�سلّى ِّ
و�إع����دا ِد �سندوي�شاتٍ ل��ذي��ذة لفطوره وع�شائهِ ،
يتناو ُلها بنهم ٍكا�سر
ويحمد ر ّبه ذا اجلالل والإكرام
أظافره وينام .
ثم يق�ضم � َ
ــ  2ــ
تكر َر احللم ذا ُتهُ !
ع�شراتِ الليايل ّ
نف�سه يف احللم �أنّه �إن�سانٌ
يرى َ
نعم �إن�سانٌ
م�سر ٍح بعناية
له ر� ٌأ�س
ٍ
ب�شعر �أ�سو َد ّ
وعينان لوزيتان
وفم
و�صدر
وكلّ ما يلزم الكائنَ ليكونَ �إن�سان ًا!
ُ
وي�ضطرب �سلوكهُ
يرتبك يف احللم
ودائم ًا كان
ُ
فال يعرف كيف ير�شف فنجانَ القهوة
ليكتب مذكّراته اليوم ّي َة ..
�أو يمُ �سك بالقلم
َ
فما ي�صدّ ق حلظة ينفلت من احللم
ملء �شدقيه .
حتى ينهق َ
ــ  3ــ
حتب معجونَ الطّ ماطم
هيفاء ُّ
ُ
ال�سوبرماركت
من ّ
حتب �إ ّال معجون الطّ ماطم
و�أ ُّم هيفاء ال ُّ
الذي تع�صره بيديها
ال�سطح
وتبقى
ُ
حتر�سه على ّ
تر ُّد عنه كيدَ الذُّ باب
وتت�سلّى بالنّظر �إىل جارهم املجنون
ال�سطح املقابل .
يتعرى على ّ
وهو ّ
كي وتنام باكر ًا
ُ
هيفاء ُتقفل هاتفَها الذّ َ
هيفاء قلّما غفتْ قبل َبزوغ الفجر وهي
بينما �أ ُّم
َ
ٌ
م�شغولة بالتّعليق على من�شورات رجالٍ �ساهرينَ
يطلبون �صداقتها حا ًال
وهذه فر�صتُها ملمار�سة غنجها وداللها املكتوم
حتب املدار�س وال الدّ َ
را�سة
هيفاء ال ُّ
ال�ص ّف اخلام�س
فقد تركتْ منذ ّ
وتفرغت للعناية ب�شعرها و�أظافرها وب�شرتها
ّ
املكتظّ ة بالنّم�ش
وعلى العك�س م��ن ذل��ك ف����إنَّ �أ َّم هيفاء تع�شق
الدّ را�سة واملدار�س
ت�سجلت يف ثالثة معاهد دفعة واحدة :
لذا فقد ّ
ّ
رقي
املعهد الأ ّول ّ
للرق�ص ال�ش ّ
واملعهد الثّاين لتنظيف وتنعيم ال َب�شرة
�أ ّما الثّالث فقد جعل �شعا َره:
�سيدتي ..انتف�ضي ف�أنتِ ل�ست غ َن َمة!!
ــ  4ــ
�سمري �أبو العينني الذي ولدٌ � ُ
أحول
الر َ
جل من املر�أة �إ ّال بعد �أنْ ي�سم َع
مل يكن مي ّيز ّ
حدي َثهما
لذلك فهو كلّما ر�أى زو ًال مقب ًال
بال�سالم من بعيد
باد َر ُه ّ
 مرحباااااال�ص ُ
ّ
وت
وميط الكلمة قد َر ما ي�شاء ،ف�إذا جاءه ّ
رخيما ًناعم ًا فالقاد ُم �أنثى
ال�ص ُ
وت القا�سي املتهدّ ج �صاح ُبه رجل .
و�إ ّال فهذا ّ
َ
ّ
ذات �صباح ٍيف �أ ّول ال�شتاء املا�ضي
تر ّددت ُ
كلمة مرحبااااا طوي ًال يف الغب�ش
ُ
أ�صوات طرطقةٍ و�أنني مكتوم
تالها �
لأنّ الزّ َ
ول هذه املرة
يكن رج ًال وال امر�أة
مل ْ
بل �سيارة �سوزوكي حم ّملة ب�أكيا�س الإ�سمنت .
ــ  5ــ

هذا ق�شاط
ه����ذه ه���ي ال��� ّ��ش��ت��ي��م� ُ�ة
الوحيدة ُالتي يعرفها �أبو ح�سن يحيى
ال�سبعني!
َ
رغم �أنّه و�ضع ِرج َلهُ يف ّ
نهب تر َك َة
يتحدّ ثون على م�سمعه عن رجلٍ لئيم َ
�أبناءِ �أخيه اليتامى
فيبادر بالتّعقيب :هذا ق�شاط!
ي�سمع من يتحدّ ث عن وزي��ر ٍ فا�سدٍ �سرق َ
مال
وهرب �إىل اخلارج
الوزارة
َ
فال ي�س� ُأل َمن الوزير وال ماهي الوزارة وال يف �أ ّية
َ
بقعة من العالمَ
حدث ذلك،
بل ُي�سرع ليد َ
يل ب�شهادته:
الوزير هذا ق�شاط!
بالأم�س ناداه �أحدُ الل�ؤماء:
ع ّمي بو ح�سن يحيى
ّ
..اتف�ضل
 يا عونك �سمعت �شو �صار؟ ما �سمعتْ .الراعي!
 ن�سيبة ُ..حرمة قفطان هربتْ مع ّ
�صرخ �أبو ح�سن يحيى ب�أعلى �صوته:
العمى ...هذي احلرمة ق�شاااااط!
ــ  6ــ
�أنا كلب
�أنا كلب
�أفاق كلُّ من كان ينام يف الدّ ار على �صوت
يتمرغ على الترّ اب الذي
( �أبو علي �شاهني ) وهو ّ
عركته الأقدا ُم وي�صرخ ب�أعلى �صوتِهِ ال ِّ
أج�ش:
�أنا كلب!
علي على �صدرها وهمهمتْ :
م
لطمتْ �أ ُّ ّ
زاغ عق ُلهُ ! كنت � ّ
أتوقع ذلك من ثالث َ
ني �سنة .
الأوال ُد تراك�ضوا وحاولوا �أنْ ينه�ضو ُه
ً
حانية و�أ�شار ب�إ�صبعه نح َو
نظر �إليهم نظراتٍ
خابية املاء .
ٌ
كلب � ُ
يف ظلِّ
جميل
أبي�ض
كان
طب
الر
اخلابية
ٌ
ّ
يتمطّ ى �سعيدا ً بينما ٌ
ً
نعومة
كلبة بي�ضاء ُ تفوقه
وجما ًال متدُّ ل�سا َنها وتلعق ُخطْ َمه مبودّةٍ بالغة!
ــ  7ــ
�ب �سنواتٍ كثري ًة من ُحكم القذّ ايف وهو يف
واك� َ
ليبيا ،ينعم بحياة ي�شتهيها كلُّ عاطل!
ينام حتى تل�س َعهُ
�شم�س الظّ هرية من ُفرجة ٍيف
ُ
ً
وجبة ثقيلة ًمن بقايا طعام
�سطح احلو�ش ،يتناول
الأم�س ،يدخّ ن لفافتني ثالث ًا ،ويفتح دفرت ًا تهالكتْ
� ُ
َ
أوراقهُ
ليوا�صل التد ّر َب على حفظ ق�صيدة الفنّ :
ِن
وين ابدا ياقلبي لو قلتْ فنونْ
مْ ْ
ال�سكن ينزفونَ عرق ًا وغبار ًا
وحينما يعود ُرفاقُ ّ
و�سي ًال من ّ
ال�شتائم يكون �صاح ُبنا جاهز ًا للمغادرة
ّ
ليت�س ّك َع يف ال�شوارع ويت�سلّى مبحادثة املا ّرة فيهرف
بلهجةٍ ليب ّيةٍ ك��ان��تْ ُت�ضحكهم م��ن �أول جملة
ؤو�سهم اخل�شنة وهم يوا�صلون طريقهم
فينف�ضون ر� َ
معلنني:
يال�سوريني! باهيني باهيني!
اهلل
َلك ُْم
ّ
الوطن� ،سلّم
منذ يومني عاد الفتى �إىل �أر�� ِ�ض
ِ
على الأهل املُ�شتاقني واحد ًا واحداً ،رمى حمفظة
ًكاحلة كانت معل ً
ً
َ
اغت�سل ،وهو
ّقة على كتفه� ،أ َك َل،
يحلق عندَ املِغ�سلة �س�أل:
ر�س بهال�ضيعةْ الليلةْ ؟
يف �شي ُع ْ
بع�ضهم بع�ضاً
نظروا يف وجوه َ
ني .
ابن ا�سماع ْ
عر�س ْ
 �أي ْ .. � ْأي واحد؟ فهد .أ�صغر واحدْ فيهم هذا؟
� ْ �صار كبري . .بعد �ساعتني كان �صاح ُبنا يف �أ ّولِ ِّ
�صف الدّ بكةِ
وهو يل ّوح مب�سبحتهِ وين�شدُ :
ومنني ابدا يا قلبي لو قلت فنون !..

رحمة ع�صرية
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•عمر احلمود
احلاجة بنت حرام.
لفظها الأ�ستاذ بنزق ،وهو يراقب ولده يعود
بزجاجات فارغة ،يقذفها املو�سرون
ب�سلة ملأى
ٍ
ٍ
على الأر�صفة بعد �شرب حمتوياتها ال�سائلة.
ومتتم� :صار ابن العا�شرة معي ًال للأ�سرة!.
عمل �شريف ليل نهار ،و�أخفقت،
بحثتُ عن ٍ
ً
ً
ألح عليهم،
�
،
ا
�شباب
ال
عما
يريدون
�أرباب العمل
ّ
ي��دح��ر اع��ت��ذاره��م �إحل��اح��ي ،وكلما ينه�ش اجل��وع
مل�شهد �أراه
�أح�شائي �أ�صرب ،وتنب�سط �أمامي لوحة
ٍ
كل �صباح يف مقر املنظمة القريب ،حيث �أرى خبري ًا
لكلب �سمني �أ�شقر قطعة
خال�سي ًا طويل القامة ،يقدّ م ٍ
حلم حمراء طازجة� ،أ�شتهيها ،وي�سيل لعابي ،ف�أنا
مل �أذق اللحم منذ ابتداء الأزم���ة ،و�أغبط الكلب،
فلقمته وجبة حلم مما يحبون ولقمتي وجبة زقوم
مما يكرهون ،وحني يلتهم الكلب اللحمة ميده اخلبري
مباءٍ مث ّلج يف �إناء مل ّمع ،و�أتذكر �سعيي للح�صول على
فتفر بعيد ًا عني ،وتدنو مني مياه
جرعة ماءٍ نظيفةّ ،
ال�سواقي امللوثة ،فرتميني �إ�سهاالت و�إقياءات.
َ
احتفظ به منزيل بعد رحيلي املفاجىء،
ما �أملكه
تي�سر حمله ،وا�ستهلكته �سنون اللجوء
حملتُ ما ّ
ال��ع��ج��اف ،ح��اول��ت ال��و���ص��ول �إىل م��ن��زيل فيما بعد،
خذلتني الطرق ،فعا�شقة الفرات طريحة ،و�أنياب
احلرب متزق بيوتها ،وتطمر معاملها ،وتردم �شوارعها،
أنباء ،و�أجمعت على �أنّ بيتي مقبور حتت
ثم تواترت � ٌ
�أنقا�ض دمار �شامل.
ثرت يف اللحظة الأوىل� ،صرخت� ،شتمت ،لعنت ،ويف
ُ
وحمدت اهلل على ما قدّ ره يل،
اللحظة الثانية هد�أت،
فجادلتني نف�سي :لن تع ّمر بيت ًا �أيها احلامد ،فالأزمة
وهبت الغني غنى ،و�أل�صقت بالفقري فقر ًا؟.
_ ملاذا الت�شا�ؤم؟!.
_ لن متطر ال�سماء ذهب ًا ،ودائ��رت��ك اعتربتك
بحكم املجاز بال �أجر منذ توقف اخلدمات يف املدينة،
و�أنت مل ترتك �صديق ًا �أو قريب ًا مي�سور ًا �إال ا�ستدنت
منه..
_ �أنا جماز جامعي� ،س�أجد عم ًال.
�شهادتك اجلامعية ال قيمة لها يف �سوق اليوم ،ولوال
طيبة الريف لنمت بال غطاء ،وهلكت يف العراء.
وبرت ُْت املجادلة ،و�أرغمتها على الهجوع.
احلاجة �شيطان خبيث.
ب�صق العبارة ،وهو يق�صد متعهد بناء يف م�شروع
قرب مكان �إقامته ،ت��ردد يف البداية ،فهو يعلم �أنّ
�أعمال البناء مرهقة ،وترافق ال�شم�س من ال�شروق
ع�ضالت هجرته منذ
حتى ال��غ��روب ،وحت��ت��اج �إىل
ٍ
�سنوات.
زانه املتعهد بناظريه ،م�سحه من النا�صية حتى
غاد و رائ��ح ،فكم �أ�ضنته
الأخم�صني ،وخامره �شعور ٍ
وي�صرح ل�س ّماره خالف
الغرية من ح َم َلة ال�شهادات،
ّ
بتعليم
ذلك حني ُيذ َكر العلم ،ويتباهى ب�أنه اكتفى
ٍ
حمدود ،ويقول :لو التهينا بالعلم ل�شحذنا على باب
اجلامع.
أمر �أ�سعده ،فاختار للأ�ستاذ �أ�شقى الأعمال.
وراوده � ٌ
د ُِه�ش الأ�ستاذ!.
بكلمات خ��ج��ول��ة :رف��ع ا�سمنت �إىل
ردد خلفه
ٍ
الطابق الرابع؟!.
هزّ املتعهد ر�أ�سه بالإيجاب.
ح�يرة جتلد الأ���س��ت��اذ ،وت�شجع نف�سه ،فت�ضربه
بحزمة �أ�سئلة� :أي��ن تعاليمك لتالميذك باحلفاظ
على ال�صحة؟.
�أال تط ّبق ذلك على نف�سك؟.
�أتريد نحر نف�سك؟.
زمن م�ضى ،حيث كنت �آمن ًا،
يف
_ تعاليمي كانت
ٍ
ي�أتيني رزقي رغد ًا.
_ حذار حذار ،فقوتك غارت ،ور�شاقتك غابت،
وبرزت عظام كتفيك.
أمر منه.
ل
ا
إال
�
املر
ّ
_ ال يجرب على ّ
ونظر �إىل بيدر �أكيا�س تئنّ الأر�ض من ثقله� ،ش ّمر
عن �ساعديه ،احت�ضن الكي�س الأول� ،أراد رفعه ،عانده
الكي�س
ّ ،
جتذر يف الأر���ض ،ت�ضاعف وزنه ،ورفعه الأ�ستاذ
ب�صعوبة.
وعند الكي�س الثاين تعب ،لهث ،وتقاطر العرق من
بعرق وغبار ،فرت اندفاعه،
جبينه ،وتبقّعت �سرتته
ٍ
قهر كابر،
ا�ضطرب ،ب��رط��م ،وبكل م��ا يختزنه م��ن ٍ

وق��اوم ،وتعاىل على وجعه،
وتابع..
وعند الكي�س الثالث تق ّو�س ظ��ه��ره ،وتخلخلت
مفا�صله ،وت����ألمّ ب�شدة ،ف��أن��زل الكي�س يف منت�صف
ْ
ا�ستعجل ال ت�ؤخّ ر
ال��درج ،ملحه املتعهد� ،صاح عليه:
البالطني.
�ضم الكي�س �إىل �صدره ،وببطءٍ حترك ،ا�ستباحه
الأمل ب�شرا�سة ،عب�س ،و�أدىل �شفتيه حنق ًا ،ونقم على
الدنيا.
ورفع الكي�س الرابع ،فالتوى �ساعداه ،وك ��أنّ ثقل
جبل �أطبق عليهما ،وامتدّ �أمل من ظهره �إىل ر�أ�سه،
بخطوات راع�شة ،و�ضباب
ترنّح يف م�شيته ،ا�ستمر
ٍ
كثيف �أمام عينيه.
يالحظ العمال ا�ضطرابه ،ينعطف �أحدهم نحوه،
ينهاه املتعهد :،عدْ �إىل �شغللك يا طالب.
يتحدى الأ�ستاذ وجعه ،ي�صارعه بقواه الواهنة،
درجات قليلة ،ميور به الدرج ،يفقد توازنه
يتخطى
ٍ
ويتدحرج الكي�س ،وتندلع �أح�شا�ؤه ،يرغي املتعهد،
ويزبد ك�أنّ �سقف البناية هوى عليه� :ض ّيعت خم�سني
كيلو ا�سمنت ،ثمنها �أربعني دوالر ًا يا فهمان.
يحاول الأ�ستاذ النهو�ض ،يغلبه الأمل ،ويتزحلق،
ي�صله الطالب ،يحاول �إنها�ضه ،يت�أجج وجعه ،رمح
يثقب �صدره ،ودمع من عينيه ،ف�أحجار الدرج �سحنت
عظامه.
يوجه املتعهد تهديد ًا للطالب� :س�أح�سم لك �أجرة
يوم كامل.
نا ٌر جتري يف عروق الطالب ،جمرها مل يخمد منذ
�أن بقرت القذائف بطن مدر�سته الثانوية يف ذروة
الأزمة ،فريى املتعهد طمع ًا يف قالب �إن�سان ،ي�ست�صغره،
ويتجاهله ،ويهاتف مركز الإ�سعاف بجواله ،يجيب
املركز باقت�ضاب� :سياراتنا تنقل جرحى انفجار يف
طرف املدينة.
�وح��د وجهات
�
ي
�ال،
�
�م
�
�ع
�
ال
ب�ين
��دور
�
ي
�ون
ح���وار ع��ي�
ّ
نظرهم ،فت�سابقوا �إىل الأ�ستاذُ ،يذهَ ل املتعهد ذهو ًال
يخر�سه.
�شاب منهم هذه اللحظة ،وبح�سن طوية
يقتن�ص ٌ
يتوجه �إليه ،يلتم�س ر�أف��ة :انقله �إىل نقطة طبية
ّ
على ظهر �سيارتك.
وكمن اعتاد على امل�شاحنة �صرخ املتعهد :لقد
رح��م��ت��ه ،و�ش ّغلته ع��ن��دي ،وت��ري��دين �أن �أه��ده��ده
بالأح�ضان ،و�أحمله يف �سيارتي؟!!.
رحمة ع�صرية!.
يزفر ال�شاب متهكم ًا :يا لها من
ٍ
بعد قليل
وتوم�ض يف ذه��ن الطالب فكرة ،فعلى ٍ
يوجد نازعو املتفجرات ،فيظله � ٌ
أمل ،وي�أخذه ال�سبيل
كلب �سمني �أ�شقر
�إليهم ،يجد نفر خ�براء بجانب ٍ
ٌ
حريق ي�شوي جوفه،
و�سيارة ،يطلب عون ًا ،وال يجده،
ال يخمده ٌ
فرات عارم ،لكنه ي�ضبط �أع�صابه ،ويوا�سي
نف�سه� :إنه غريب ال يهمه �أمرنا.
ويعدّ ل اخلبري �شعار منظمته الدولية املتديل على
�صدره ،ويطلق الكلب يتجول يف البناء مت�سلح ًا بحا�سة
�شم فريدة ،يقفز الكلب �إىل الدرج ،يتعثرّ  ،وي�سقط،
ٍ
ويرتطم بق�ضبانٍ نافرة حتت الدرج ،ويعوي مت�أمل ًا.
يرك�ض �إليه اخلبري ،يحاول �إنها�ضه ،يحرن ،وخبري
�آخ��ر ي�ستدعي جن��دة ،وي��ك��رر ع�بر ال��ه��ات��ف :بوبي
يتوجع.
ّ
طبيب بيطري ،ي�سعف
ت�صل النجدة برئا�سة
ٍ
الكلب ،ويقرتح نقله �إىل م�شفى للحيوانات.
يع ّلق الطالب �ساخر ًا :انقلوه �إىل اخلارج بطيارة
خا�صة تليق مبقامه ،فهناك امل�شفى املن�شود ،ويلحق به
حديقة حيوان رطبة فيها كلبة ح�سناء فتيةُ ،تط ّيب
وتعجل يف �شفائه.
مزاجهّ ،
بامتعا�ض �أم��ام
ي�سمعه اخلبري ال��ـ اخال�سي ،ي��رد
ٍ
املجتمعني :قلوب خالية من الرحمة.
ي�ستهجن الطالب ق�صور عقله ،ويتذ ّكر ما قر�أه يف
ذات كتاب :كان املعت�صم على �ضفاف دجلة ،فر�أى كلب ًا
يلهث عط�ش ًا ،فاغرتف املاء بيديه ،و�سقاه ،ورجع �إىل
ق�صره ،و�أ ّلف جمعية الرفق باحليوان يف حني كان فيه
الغرب ي�سبح يف ع�صور الظالم.
�سرير معقّم من ّعم �إىل
ي�سرتخي الكلب ،و ُيحمل على
ٍ
�سيارة النجدة!.
كلب �أو
يح�سده كثريون ،ورمب��ا متنى بع�ضهم �أن��ه ٌ
جرو �صغري.
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�سعيد رجّ و 00حياة قا�سية ـ  1ـ
•حممد جمعة حمادة
ه��ل �أن���ت م��وج��ودٌ يف ه���ذا ال��ع��امل� ،إن
َ
ُكنْتَ توثقُ ذل� َ
عليك �أن تحُ دِّ د
�ك ح ّق ًا
َ
موقفك فيه وما واجبك نحو ما يدور
فيه من �صراعات ،وما ر� َ
ؤيتك ملا يجب
ي�ستمر ،وم��ا يجب �أن يندثر ،وما
�أن
ّ
ال�صورة التي ت�أمل وتعمل لأن يكونَ
أل�ستَ مع ق��ول ال�شاعر �سعيد
عليهاْ � ،
رجو:
ُّ
"والوردة احلمراء �أ�صبحت �س ّيدة املكانْ /
لكنها مل تفح�ص الأج���ف���انْ  /عبريها ال
زال يلفح ال�صقيع حيث كانْ  /لأنها را�سخة
الإمي��انْ  /ب�أنها ظامئة ،ما دام من ظم�آنْ /
�سجانْ  /واح���دة ،يف
�سجينة ..ما دام من َّ
�شرعة الن�ضالِ � /إن�سان ّية الإن�سانْ  /وواحدٌ
يف العامل البهتانْ  /ر�أيتها يف القد�س ،يف
�سايغونْ  /يف بوليفيا /...تبارك النريانْ /
تظافر الإن�سان يف ق�ض ّية الإن�سانْ  /ر�أيتها
يف حمنة البقاء يوم ُجن ِّة ال�بروق /و�أقبل
الغراب يف منقاره املعقوف يف�صد العروق/
ً
با�سمة ك�ساعد ال�شروق فلت�أكل النريان ذلك
العقوق /وكان �أن تهم�شت غواية الربوق/
وت�سلمني ي��ا ب�سمة ال��وث��وق /بابت�سامة
الوثوق /لكن ب�سمة الوثوق يا �أبناءها/
يخنقها ال��ع��ق��وق /ال ت��ره��ب ال�سفينة
الرياح مثلما ترهب �أن حتدث يف �ألواحها
ال�شقوق".ق�صيدة "الثورة والذكرى" من
"�أ�ضمومة نار".
رجو ،ولد عام  1933يف قرية تادف،
�سعيد ُّ
ريف حلب ال�شرقي ،وهي من �أروع فرادي�س
عطاء،
ال�سوري ،و�أ�سخاها
العربي
القطر
ّ
ً
ّ
وذل��ك بف�ضل م��رور نهر الذهب من خاللها،
وما ترفدها املرتفعات املحيطة بها من �سيول
غزيرة.
تو ّ
يف والده ( ،)1940وهو يف ال�سابعة من
العمر ،وا�ستولت زوجة �أبيه الثانية على كلّ
ما ميلك ،ومل يمُ انعها �أحد ب�سبب نفوذ والدها
الآغ��ا ،وقد علّقت العائلة الأمل على ابنها
الأكرب (�صالح ت ،)1940وكان يف الثانية
والع�شرين من العمر ،ولكن للأ�سف� ،سرعان
ما خاب �أملها� ،إذ تو ّ
يف ذلك الولد بعد وفاة
والده ب�شهرين ،ف�أ�صبحت العائلة بال ُمعيل،
��ر َم �سعيد من الدرا�سة
ولهذه الأ�سباب ُح� ِ
املدر�س ّية ،بعد �أن تر َّفع من ال�صف الأ ّول
االبتدائي �إىل ال�صف الثاين وداوم فيه ما
يقرب من �شهرين ،لعدم مقدرة والدته على
ُ
�إلبا�سه ال�صدار الأ�سود ذا الأزرار البي�ضاء،
الذي كان اللبا�س امل ّوحد للتالميذ يف َ
ذلك
مما ت�س َّبب يف طرده من املدر�سة� ،إلاَّ
الزمانّ ،
�أنَّ حرمانه من الدرا�سة املدر�س ّية ،مل يحل
دون موا�صلته الع�شق ّية للدرا�سة التي عبرّ َ
ال�صف الأ ّول� ،إذ كان دائم ًا ُ
ّ
ينال
عنها وهو يف
الدرجة الأ ّوىل ،فراح يطالع ما كان يف حوزة
�أبيه و�شقيقه الأكرب من �سري �شعب ّية وكتب
دين ّية ،وبعد ن��زوح��ه م��ع وال��دت��ه و�أخيه
الأكرب بقليل �إىل دار جدّ ه يف مدينة حلب.
ب��د�أ يطالع كتب الأغ��اين التي كانت ُتباع
على الأر�صفة ،وبعد �أن انتهى به املطاف
�إىل العمل يف مهنة ك� ّ�ي الثياب وتنظيفها
�أجري ًا عند �صاحب م�صبغة يف باب الن�صر،
وكان لهذا الرجل �أبناء تالميذ ،ي�أتون �إىل
هذه امل�صبغة يف �أوق��ات فراغهم ،فيكتبون
وظائفهم املدر�س ّية ويجتهدون ،فراح ي�سمع
منهم �أ�سماء بع�ض الأدباء وال�شعراء ،وبد�أ

ينتقيها ويطالعها ب�شغف ،ويحفظ منها ما
يطيب لروحه عن ظهر قلب ،كما عرف جملة
خا�صة بالأطفال ا�سمها " جملة البلبل "
وهي جملّة م�صر ّية عام ّية اللغة ،كما كان
مل�شاهدته الأف�لام ال�سينمائ ّية الأجنب ّية
املرتجمة �إىل العرب ّية �أث��ره��ا اجل� ّي��د يف
متكنه من �إجادة القراءة ،واكت�ساب املعرفة،
وكما يقول املثل " :طريق الألف ميل يبد�أ
بخطوة " .وبعد بلوغه مرحلة الن�ضج،
ا�سرتجعت ذاكرته حادثة طرده من املدر�سة
ب�سبب عدم متكنه من ارتداء ال�صدار الأ�سود
ذي الأزرار البي�ضاء ،ت�ض َّمنت �إحدى ق�صائده
ا�سرتجاع ًا لتلك احلادثة:
ً
"قالوا :من عـلَّمني ح��رف �ا /...ولأين ال
� ُ
أملك مثل الأطفال �صداراً /..فوجئتُ ب�أنيِّ
ط�ير �أب��اب��ي��ل� /أح� ُّ
��ط على ه��ام��ات نراجيل
ولكن ال�شرر الكامن من
الظرفاء البلهاء/
ّ
ح ّبة قلبي� /شاء ب�أن �أ�صبح قمر ّي ًا مبخالب
ن�سر /لأغانيه مذاق الفوالذ ،ولون اخلمر/
يزاوج بني املاء وبني النار /ويحلم �أن يبني
�أع�شا�ش ًا لع�صافري العامل /يف غابات ال�شم�س
املخبوءة /يف قبة الآتي" .ق�صيدة "الطفل
ال�شهي".
الكهل" من "هذا العذاب
ّ
يف اخلام�سة ع�شرة من عمره بد�أ حماوالته
ال�شعر ّية �إث��ر عار�ض ع�شقي �أوق��ف��ه على
حقيقة م��ا يتوهج يف داخ��ل��ه ب���أنَّ��هُ لي�س
الريا�ضة ولي�س العزف على الناي ،بل هو
احلقيقي ملوهبته ،وحني
ال�شعر� ،إنّه العنوان
ّ
كان ي�سرتجع ما يف ذاكرته من الأ�شعار فال
يجد ما ُيعبرّ عن م�شاعره الع�شق ّية ،بد�أ
حماوالته الأ ّوىل ،وكانت حماوالت متعثرّ ة،
ولكن
ب�سبب حرمانه من الدرا�سة املدر�س ّيةّ ،
الفطري ،منذ طفولته باال�ستظهارات
�شغفه
ّ
امل��در���س� ّي��ة وك���لّ ك�لام خمتلف ع��ن الكالم
العادي كامل ّوال والعتابا والأنا�شيد الدينية،
وقد ذلّل هذا ال�شغف كلّ ما اعرت�ض �سبيله
من �صعوبات ،و�أو�صلته �إىل املرحلة التي
ُ
يحمل لقب �شاعر
جعلته يحظى مبا جعله
ِّ
بكل جدارة ،فها هي ق�صائده تلقى ترحيب
بع�ض ال�صحف وامل��ج�ّلااّ ت ،وه��ا ه��و يعتلي
منابر املراكز الثقاف ّية ومنابر املنا�سبات
التقدير والإعجاب،
الوطن ّيةَ ،ف َتلقى �أ�شعاره
َ
حتّى �إنَّ بع�ض ما كانوا ي�سمعونها يطلبون
ن�سخة منها وبع�ضهم كان يحفظها عن ظهر
قلب ،ويف العام � 1971أ�صبح ع�ضو ًا يف اتحّ اد
الكتّاب العربَّ ،
مت تعيينه موظف ًا �إدا ّري��� ًا
يف فرعه الذي �أُن�شئ يف مدينة حلب ،وقد
�أم�ضى يف عمله هذا �أربع ًا وع�شرين �سنة،
ثم �أحيل على التقاعد� ،صدرت له ع�شر
جمموعات �شعر ّية ،وكتاب ًا نرث ّي ًا بعنوان:
"�أبد ًا كنتُ �أنا" يت�ض َّمنُ مالحم ًا من ذكرياته،
ولديه الآن ثالث جمموعات �شعر ّية تنتظر
الوقت املنا�سب ل ُتطبع.
للغة طاقتها ال�سحر ّية املُذهلة ،التي حت ّول
ح� ّت��ى احل��ج��ر �إىل معنى ،وذل���ك بتحديد
موقعه يف �سياق الكالم ،واللغة التي تعبرّ عن
م�ستوى طاقتها ال�سحر ّية التعبريية ،يكون
املُ َتكلّم بها هو من ُيحدِّ د م�ستوى فعاليتها
ال�سحر ّية يف امل�ستمع� ،أو القارئ ،كما ُي َحدّ د
املُغنّي فعال ّية الأغنية يف املُ�صغني �إليها.
اللغة هي الآن ّية العجائب ّية التي تختزنُ
�سائر ما يف ال��وج��ود ،وبطاقتها ال�سحرية
ي�ستطيع الإن�سانُ ــــــ�س ّيما ال�شاعرــــــ �أن
ُ

يولج �سائر الكائنات يف �أذنيه ،ويمُ َ ّح�صها يف
روعة ويلفظها من �شفتيه ،بعد ما يعقد بني
مفرداتها من مزاوجات مده�شة ،كما جاء
"ومروا من بوابة قلبي" من
يف ق�صيدته
ّ
ال�شهي".
جمموعته ال�شعر ّية" :هذا العذاب
ّ
"�أعرف ما ُتنبت هذه الأر�ض /فنعمى �أنيِّ
ل�ستُ مالك ًا /بل �إن�سان ًا� /سبحان القمري
ال�����ص��ادح يف دال��ي��ة ���ض��ل��وع��ي /م���اء ال���ورد
املُ َتد ّفق يف �أوردتي /طري الأ�سرار الواكن يف
جمجمتي /ذو املنقار املخ�ضو�ضب �أبد ًا مبداد
ر�ضابي /مذ ت ّوجني �صرت �سليمان الكون،
أه�ش َ
� ُّ
ال�سحري /على الريح ،على
بخامتي
ّ
امل��اء ،على النجم /ذو املنقار املخ�ضو�ضب
�أب��داً /و�أدرك ما ال يدركني� /أب�صر من ال
يب�صرين� /أج��م��ع فيما ال يتجاوز ب�صمة
�إب��ه��ام��ي /ك� َّ�ل محُ يطات الدنيا� /أول���ج كلّ
جبال العامل يف �أذين /و�ألفظها من �شفتي/
وال ت�صدر �أن جتمعني /توجلني ..تلفظني
".
َّ
ويق�صد ال�شاعر �أنَّ كل هذا يكون بوا�سطة
الب�شري �إن�سان ّية
اللغة التي حقق بها الكائن
ّ
الإن�سان.
وقد جت َّرع �سعيد مرارة اليتم وهو مل يبلغ
مما فر�ض عليه �أن يكون �ساعي ًا
الثمانيةّ ،
يف ك�سب ما يقتات ويقيتُ والدته (( زليخة
حممد �سعيد ،ت  ،))1982حيث كان جدّ ه
لأ ّمه الذي جل�ؤوا �إىل كنفه يف �أرذل العمر،
غري ق��ادر على احتمال ع��بءُ ،ي�ضاف �إىل
عبئه يف �شبابه ،ذاق لوعة زواج لياله التي
كانت الطاقة التي ف� ّ�ج��رت معني موهبته
ال�شعر ّية ،وبعد ان��دم��ال جرحه وزواج��ه
إن�سانة غريها و�إجن��اب طفلة ،من �أروع
ِم ْن �
ٍ
الأط���ف���ال ،ع�صفت ري���اح ال��ث��ك��ل بطفلته
وعائلته الرت ُّمل بزوجه ،وتلى َّ
كل ذلك ما
هو �أ���ش��دّ ق�سوة على م�شاعره ،وه��و خيبة
�وري ال��ذي ك��اد �أن يكون
�أم��ل��ه بحلمه ال��ث� ِّ
ال�ضربة القا�ضية ،فكان من مكابداته هذه
�وري يف م�شاعره
ذل��ك اال���ض��ط��رام الأ���س��ط� ّ
ال��ذي تجَ َّ�سد يف ق�صيدته "موت �أولي�س"،
التي �أع��رب��ت بها لواعجه امل�أ�ساوية ،عن
النف�سي الذي كاد �أن يكون
حالة من املوت
ّ
موت ًا ج�سدّ ي ًا �أي�ض ًا لوال التزامه الوجدا ّ
ين
بواجبه جت��اه �أ�سرته املك َّونة من والدته
وزوجه وطفله الذي �س َّبب له �شلل الأطفال
بالإعاقة ،حيث ُ�شلت ب�سببه رجله الي�سرى
ما جعله يبذل ق�صارى جهده يف �سبيل جتاوز
م��ا �أ���ص��اب��ه م��ن �إح��ب��اط .وه���ذا مقطع من
ق�صيدته "موت �أولي�س" وهي من جمموعته
"�شيء غري اخلبز":
"وكما الرفيق �أف���اق بعد امل���وت� /صرت
ب��زورق��ي َج َ�سد ًا ُم َ�س ّجى /ال �شاطئ ًا �أبغي
�رج��ى /ما �أع��ذب
الو�صول �إل��ي��ه /ال ر َّب�� ًا ُي� َّ
ال��ن��وم الأب��ي��دَ  /يكون م��ن �أرق احل��ي��اة امل� ِّ�ر
َمنْجى /وطرحت للأ�سماك زادي� /أنهيت
�أي��ام��ي ال��ع��ج��اف /ل�ست �أط��م��ع ب��ازدي��اد/
�شبع الرتحل من �شقائي /والعوا�صف من
عنادي� /أواه �ض َّيعت ال��زم��ان /وم��ا جنيت
�سوى �ضياعي /ل�سواغب الغربان يا ج�سدي/
وللجج العتيمة يا �شراعي ".
ولكنه بعد �صحوته من هذا الكابو�س املروع،
وعزمه على موا�صلة �سريورته احليات ّية
عاد ي�شحذ ه ّمته وعزمه على الن�ضال قو ًال
وعم ًال ،دون ارتباط بحزب �أو جماعة بل

باالعتماد على طاقاته ال�شخ�ص ّية ،ووفق
بقائه على �إميانه الرا�سخ ب�أنَّ املارك�س ّية هي
الدواء الأجنع ل�سائر علل احلياة ،فقال من
وحي ر�ؤياه هذه ومن وحي معاناته:
		
لو كانت الأقــــدار طــــــ ْوع بنانـي
بدّ لــــــــت �ســــــاعات الأ�سى بثوانِ
		
وجعلت هذا الكون فكرة �شــــاعر
عن جنـــــــة فيها القطــــوف دوانِ
		
ال يعــــــرف البيداء �ســـــاكنها وال
يخ�شـــى الزمــــــان وميلة امليزانِ
		
للحــــب فيهـــــا �صوجلـــــــــــان �أ ِمر
ِّ
وعلى اجلميــــــع فري�ضة الإذعانِ
		
�أ َّوا ُه ح ُّبــــــــــك يا مرون غـوايـــــــة
ورعـــونــــة يا ق�ســــــوة الأزمــــــــانِ
		
طوافــــــح
حطّ ــمت �أكوابـــــي وهنَّ
ٌ
ُ
ت
لل
ــرب فعـلــــة جــــــانِ
و�أرقتهـــــــــــا ْ
�أتطـمعـ َ
ني ِبدَ ْم َع ِة م�ســــــــــرتحـــــــــم 		
ِم ْن مقـلــتي
بال�صمـــــت بالغـفــرانِ
ِ
		
كوين �ســـــيول م�صاعـب ونوائب
وتالطـمـــي كـفـــــــر ًا عــلى �إميـاين
ما �شئ ِْت كوين ،لن �أكون ُم�سامل ًا 			
بل �سوف تنتحرينَ يف ع�صياين
وراح ي���ر ّدد ه��ذه الأب��ي��ات يف يقظته ويف
�أحالمه.
رج��و �إن�ســـان من الطبقة العاملة،
�سعيد ُّ
ومن ال�شعراء املندغمني يف القاع الإن�ساينّ،
عرب ّي ًا ،وع��امل� ّي� ًا ،يف ف�ترة وجيزة من �أي��ام
يفاعته ،و�إثر خيبة �أمله يف حتقيق حلمه
فجر طاقته ال�شعر ّية،
يف ع�شقه الأ ّول الذي ّ
واخ��ت��ل��ج��ت يف ���س��ري��رت��ه ن��زع��ة زه��د ّي��ة
�صوف ّية� ،إال �أنّه بعد اجتيازه تلك املرحلة
ا�ستحالت �صوف ّيته الزهد ّية �إىل �صوف ّية
�إن�سان ّية ثور ّية ،هاج�سها �أن يتحقّق ذلك
احللم الإن�سا ّ
ين باحلياة الكرمية العامرة
بالعدالة واحلر ّية ،الناعمة برغد العي�ش
الهانئ وال�سالم الدائم� ،أي بذلك الفردو�س
الأر���ض��ي ،ال��ذي ر�ســـمت معامله النظرية
املارك�س ّية العلم ّية ،وحني كتب ق�صيدته "
دون كي�شوت على الهواء " يف تلك الزنزانة
املنفردة التي ُو ِ�ض َع فيها حيث اعتقل ب�سبب
ال�شيوعي
قيامه بتوزيع من�شور احل���زب
ّ
املت َعلّق مبوقفه من حركة االنف�صال ،وكانت
كتابتها على الهواء� ،إذ كان احلرب والورق
ممنوعني عليه ،وقد كانت مبثابة ر ّدة فعل
على ما اعرتاه من خيبة �أمل بذلك اجلمهور
الغوغائي ي��ؤَ ّدي
الهائج ،الذي كاد �سلوكه
ّ
�إىل القيام بقتله و�سحله ،ل��وال �أن ر َّدتْ��هُ
حراب بنادق الع�سكر عنه.
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�أزهار الأقحوان

ما كانت �أولغا عند م�شاهدة املت�س ّولني ُت�سر ُع
يف م�شيتها على الإط�ل�اق ل��دى عبورها النفق
حتت الأر�ض ،وكانت دائم ًا تكرمهم ب�صدقاتها ،
وت�شعر بعدم ارتياح وهي تفعل ذلك ،وك�أن �شيئ ًا
ما يخجلها ،حيث وهي تقدم ال�صدقات حتاول �أال
تنظر يف وجه املت�سول العتقادها �أنها ت�سبب له
حرج ًا ما و�أمل ًا ،علم ًا �أن ث ّم َة ما هو �أ�شد �إيالم ًا.
�صديقتها دائم ًا ت�ؤنبها قائلة  :نحن من ننتج
الك�ساىل والطفيليني.
لع ّلها على حق  ،مل جتادلها �أولغا يف هذا املو�ضوع،
ً
�صامتة بطريقتها ،وخا�صة عندما عربت
تتابع
لكنها
ُ
مرة م�سرعة بالقرب من �أحد املت�سولني ،ثم ن�شلوها
يف البا�ص� ،أخرجوا من حقيبتها جزدانها الذي يحوي
النقود واملفاتيح  .مل تكن �أولغا مغرورة ومتطيرّ ة،
وبالأخ�ص بعد هذه احلادثة فحاولت �أال تغيرّ عادتها.
يف الفرتة الأخ�يرة ت�ضاءل عدد املت�سولنيّ ،
ولعل
ذل� َ�ك ب�سبب حت�سن م�ستوى املعي�شة� ،أو ما هو �أقرب
للحقيقة ب�سبب ازدي��اد الوفيات .بقي يف النفق حتت
الأر�ض عجوز واحد فقط من املت�سولني  ،وهو يجل�س
دائم ًا على كر�سي من النوع القابل للطي ،وبالقرب من
رجليه و�ضع غطاء يرمي امل��ارة فيه القطع النقدية
 ،ر�أت �أولغا هذا العجوز �سابق ًا �أي�ض ًا ،وقد مت ّيز من
الغطاء قد
الآخرين ببع�ض املراوغة واحلنكة  .و َمع �أن
َ
يحتوي نقود ًا كثرية فلم يكن ذلك نتيجة زيادة �إحلاحه
وتذهلل يف ال�س�ؤال  ،و�إمنا يقول فقط ب�صوت خفي�ض
وبالكاد يكون م�سموع ًا � « :شكر ًا «  .وقد تكا َث َف على
وجهه ال�شعر الأ�شيب الطويل الو�سخ بحيث ي�صعب على
املرء حتديد عمره اليوم ،وكالعادة ت�سري �أولغا م�سرعة
حاملة بيديها �أكيا�س ًا كثرية �إىل البيت ،ويف املتجر
ال�صغري بالقرب من النفق ا�شرتت كعكات �ساخنة من
النوع الذي يف�ضله �أهلها ،ثم نزلت الدرج لعبور النفق،
كان املت�سول يجل�س كالعادة على كر�سيه ،وما �أن ر�أته
�شيء
حتى تذكرت :من حيث النقود مل يتبق معها حتى ٌ
من القطع ال�صغرية ،ولدقيقة �شعرت باخلجل  ...كيف
�ستعرب من قربه من دون �أن تعطيه؟ رمبا ينتظر قدومها
كونه على يقني �أنها متنّ عليه دائم ًا  ،وبينما هي تفكر
بالأمر اقرتبت من املت�سول ،وو�ضعت بالال�شعور �أكيا�سها
بالقرب منه  ،وعند قدميه على الغطاء املمدود قطع
نقدية �صغرية وقليلة  ،و�إىل جانب الغطاء ر�أت ما هو
غري متوقع  ،تتو�ضع حزمة من �أزهار الأقحوان الأبي�ض
على ورقة من�شورة  ،ال ميكن ت�سميتها باقة  ،الأزهار
الأقحوانية كانت غري كبرية ومنوعة ...برية وبع�ضها
من �إحدى احلدائق.
« يبدو �أنه �أراد بيعها ،وهي عنده منذ ال�صباح ومل
يوفق ببيعها ،مل ي�شرتها �أحد  ،كم هو م�ؤ�سف  ...ال
نقود معي اليوم»
فكرت �أولغا ب�إنزعاج ،ثم توجهت �إىل العجوز:
 يا عم  ،اعذرين  ...لي�س لدي نقود اليوم ،ولكن�س�أ�ضيفك هذه الكعكة ،ها  ...خذ ،مازالت �ساخنة.
�سحبت �أول��غ��ا م��ن الكي�س كعكة طرية و�أعطتها
للعجوز� ،أخذها بكفيه ،ولكن فيما بعد ومن دون �أن
يفتح فمه التقط الكعكة ب�شفتيه وك�أنه يقبلها.
« حمتمل �أنه جائع جد ًا»  -فكرت �أولغا ،ثم �أخذت
�أكيا�سها ب�سرعة ،و�أ�سرعت �إىل البيت.
عا�شت وزوجها وحيدين ،الولد والبنت ح�صال على
م�سكنهما وانف�صال عن العائلة ،و�صار لكل منهما عائلة.
�أولغا �أحيلت على املعا�ش منذ زمن غري طويل ،لكنها ما
انقطعت عن العمل  .كانت �أحيان ًا تتملكها رغبة عارمة
بتقدمي الهدايا للأحفاد لكن الراتب ال يكفيها مع
زوجها ،وهكذا كثري ًا ما كانت تقع يف دوام��ة .نعم ...
وعلى وجه العموم كانت �أولغا من تلك الن�ساء اللواتي
يتوا�ضعن كلما تقدم بهن العمر ،مع �سعيها الدائم
ملراقبة مظهرها اخلارجي واالهتمام به ،و�أن تت�أنق
ِ
بلبا�سها وفق �إمكانياتها املادية.
مرة توقفت �أولغا بالقرب من العجوز والأكيا�س
بيديها ،وراحت تبحث عن القطع النقدية ال�صغرية يف
جزدانها� ،أزهار الأقحوان ملقاة بالقرب منه ،واعتادت
�أن تراهابالقرب من الغطاء  ،لكنها مل تفكر يف �أي مرة
�أن ت�س�أله حول الأزهار ،كانت تخجل ،يف هذه املرة مدَّ
املت�سول يده �إليها يطلب امل�ساعدة  ،كانت يده نظيفة
جد ًا ب�شكل ملفت  ،لكن توجد ندوب على �شكل زوائد
حلمية على خطوط �أ�صابعه جميعها .حاولت �أولغا
بعجالة عدم مل�س يده ،و�ضعت يف كفه النقود ورفعت
�أكيا�سها لتغادر  ،وفج�أة يقول العجوز:
 ممنوع على الن�ساء حمل الأحمال الثقيلة.يبدو �أن �أولغا تعرثت يف م�شيتها ،مل يكن يف اجلملة
التي قالها العجوز �شيء غري عادي � ،أما غري العادي فهو
�أن العجوز �أول من بادر بالكالم ،و�أي�ض ًا نغمة الكلمات
والأ�سلوب يف مد الكلمة �أثناء لفظها ،ذ َّكرها ذلك ب�أن

هذه العادات �صارت من املا�ضي.
ُ
اعتدت» � -أجابته من دون �أن تفكر ب�شيء
« لقد
�أف�ضل ،وغادرت م�سرعة.
وم�ساء عندما ا�ستلقت لتنام خطر ببالها العجوز
ً
املت�سول �أي�ض ًاّ ،
وطنت نف�سها على ع��دم تك ّلف عناء
التفكري ،احتمال �أنه من املا�ضي ال�سحيق� ،أحيان ًا يح�صل
معها هكذا  ،وك�أنها تتذكر من ذاك �أو ال تتذكرَّ � ،أجلت
كل �شيء للم�ستقبل ،هكذا كان ويف هذه املرة �أي�ض ًا .
نقطة البداية كانت اجلملة التي قالها العجوز « :غري
م�سموح للن�ساء حمل الأحمال الثقيلة»  .ذات العبارة
بالطبع قالها لها زوجها و�أوالده��ا ،ولكن ما العمل ؟!
احلياة مل تكن �سهلة.
انت�صبت �أم��ام عيني �أولغا لوحة به ّية :هي �شابة
متام ًا  ،عملت ميكانيكية يف امل�صنع يف ق�سم الإع��داد
وال��ت��زوي��د ،ج��اء �إىل مكتبها منذ ال�صباح التقنيون
واملعلمون احلرفيون ،تلزمهمطباعة بع�ض ال�سجالت يف
ذاك الوقت ،كانت هي لدى اجلميع �أولينغا فقط� ،أحد
التقنيني كان يناديها �أولغا ،على ما �أعتقد يدعى �ألك�سي
فادميوفيت�ش� ،أولغا والبقية يف امل�صنع يعتربونه غريب
الأط���وار ،وخ�لال ملحوظاتهم كانوا ي�سمونه باملميز
م��ن منطلق قلة ك�لام��ه ،وت��ذك��ر تلك الق�صة  ،كانت
�أولغا قد تزوجت ،وابنها يوركا بلغ من العمر خم�س
�سنوات  ،و�أغلقوا رو�ضة الأطفال لل�صيانة ملدة �أ�سبوع،
وا�ضطرت �أن ت�صطحب ابنها معها يومي ًا �إىل امل�صنع ،مل
يكن يوركا ولد ًا غريب الأطوار ،ولكن �أن يجل�س اليوم
بكامله يف املكتب غري وارد ،ول�سوء احلظ ح�صل م�أزق
يف العمل  ،ومل ي�سمحوا لأولغا باحل�صول على �إجازة،
وكان زوجها يف تلك الفرتة يعمل يف مكانني خمتلفني،
باخت�صار ا�صطحبت الأم ابنها �إىل العمل �أ�سبوع ًا
ب�أكمله.وتذكر �أولغا �أول يوم عندما و�صلوا كيف وقف
�ألك�سي فادميوفيت�ش عند باب املكتب مع ورق��ة بيده
يلزمه طباعتها ،جل�س يوركا ع�شر دقائق هادئ ًا ،وبعد
ذلك بد�أ ين�شج ،كانت �أولغا يائ�سة ،خا�صة �أن بانتظارها
�أ�سبوعاً كام ًال قادم ًا ،حقيقة قال لها رئي�سها يف العمل
�أنه �سي�سمح لها بالذهاب �إىل املنزل بعد فرتة الغداء ،
ولكن �شريطة �أن تنجز ا�ستحقاق عملها اليومي.
كيف تعاملت مع املو�ضوع وتحَ َ َّملت ؟ الأمر بب�ساطة
�شديدة  ،كان �ألك�سي فادميوفيت�ش ي�أخذ معه الولد
�صباح كل ي��وم ،قائ ًال ال عمل لديه اليوم حتى فرتة
الغداء ،حق ًا ماذا يف متحف امل�صنع من املعلومات التي
ميكن تقدميها للولد وتكون فيها فائدة ومتعة.
يف البداية كانت �أولغا قلقة كثري ًا  ،ولكنها ارتاحت
عندما ك��ان ي�أتي �ألك�سي فادميوفيت�ش بالولد عند
الغداء ويقول �أنهما تناوال الغداء يف مطعم امل�صنع ،يف
ذلك احلني قدَّ م لها هذا الغريب �ألك�سي فادميوفيت�ش
خدمة كبرية.وملاذا هي الآن تتذكر هذا ؟ �آه ...نعم
 ،لأن احلياة كانت لي�ست �سكر ًا وحمفظة و�أكيا�س
حملتها ب�شكل دائ��م فقط .وفيما بعد ول��دت طفلة ،
مل جتل�س �أولغا طوي ًال مع ال�صغرية  .وبعد م�ضي عام
عادت من جديد �إىل العمل ،و�أ�صبحت الأكيا�س التي
حتملها �أكرث ثق ًال ،و�ضاعف زوجها عمله ،حيث �صار
يعمل �أنى توفر العمل .و�ألك�سي فادميوفيت�ش عمل يف
املكان نف�سه،وكانت �أولغا غالب ًا تخرج من العمل معه،
يحتمل �أن طريقهما كان واح��د ًا ،هذا باحلد الأدن��ى
ما كانت تفكر فيه �أولغا ،و�ألك�سي فادميوفيت�ش ي�أخذ
�أكيا�سها ويحملها لها �إىل املنزل  .كان طريقهما �إىل
املنزل يتقاطع مع �سكة القطار ،وعندما يكون احلاجز
مغلق ًا ي�ضطران للوقوف ع��دة دقائق بانتظار عبور
القطار ،وعلى جانب �سكة القطار كانت قد �أزهرت �أزهار

ق�صة للكاتبة الرو�سية
ماريا �سادلوف�سكايا
الأقحوان الربي.
ذات مرة كان �ألك�سي فادميوفيت�ش مي�سك كي�سني
يف يد واح��دة ،قطف بع�ض �أزه��ار الأقحوان ،وقدَّ مها
�إىل �أولغا قائ ًال :ها  ...احملي هذه الأزهار ،ال ي�سمح
للن�ساء بحمل الأحمال الثقيلة.
�أخ��ذت �أولغا الأزه��ار مع �أنها مل تكن مبالية بهذا
النوع منها  ،وا�ستمر الرجل بحديثه -:والأك�ثر من
ذلك �أن هذه الأزهار �أزهارك!
 ماذا تعني �أزهاري؟ ( �س�ألت �أولغا) ح�سن ًا ،انظري  ...زهرة الأقحوان مدورة ،واال�سم« �أوليا� ”1أي�ض ًا مدور من اجلهتني ،وكالهما جميالن،
الأقحوان و “ �أوليا”.
 �ألك�سي فادميوفيت�ش� ...أنت الآن فقط فكرت بهذاالكالم � ،ألي�س كذلك ؟
اعرتف ! ( �س�ألت �أولغا ب�إرتياب)
 �أعرتف.�أجاب �ألك�سي فادميوفيت�ش باخت�صار وهو يبت�سم ،
ثم ا�ستمرا بال�سري ،وبينما تتناول الأكيا�س منه لفت
انتباهها وجود و�شم بحرف واحد على كل �إ�صبع من
�أ�صابع يده ،والتي ت�شكل مع بع�ضها كلمة “ لي�شا”.
 ماذا جرى لك �أليك�سي فادميوفيت�ش ؟ هل كنت يفال�سجن؟ مثل هذا الو�شم ال يكون �إال لدى ال�سجناء!
تلون وجه الرجل ،وب�سرعة و�ضع يده يف جيبه،
و�أجاب:
 لقد خدمت يف الأ�سطول ،وهناك و� َ��ش� َ�م �أحدُ ناالآخر ،غباء بالطبع ،كنت �شاب ًا...
نعم ...وماذا يعني؟ ملاذا تتذكر �أولغا حالي ًا هذا ؟ مع
العلم �أن موعد نومها قد حان ،ولكنهامل ت�ستطع حب�س�أو
�ضبط �أفكارها  ،وج��رت ه��ذه الأف��ك��ار كتيار متدفق ،
وظهرت �أمام ناظري �أولغا م�ستجدات ولوحات جديدة.
وه��ك��ذا خ�ل�ال ي��وم�ين ب��ع��د �أن ع��رف��ت �أول���غ���ا �أن
الأقحوانة هي زهرتها ،و�صل �ألك�سي فادميوفيت�ش �إىل
العمل بيد م�ضمدة ،بالطبع �س�ألت �أولغا  :ماذا ح�صل؟
 نعم ،فكرت ب�إزالة هذا الو�شم عن الأ�صابع ،ولكن�أ�صبت بالعدوى .ق��ال الطبيب� :ستكون يف الأ�صابع
ندوب  .ليكن فالندوب �أف�ضل مما كان “ كال�سجناء”
توقفت! ها هي نقطة بداية �أخ���رى ،ن��دوب على
الأ�صابع  ،مما يبدو �أن الندوب �ستتحول فيما بعد
�إىل زوائد مع الزمن ،ولكن حتى هذا لي�س بذي بال،
ليتها تعرف م��اذا يدعونه ،كانت لدى �أولغا رغبة يف
�أن تخطئ كي يكون كل �شيء كما يف ال�سابق .ها هي
ت�سرع �إىل املنزل ،ويف طريقها يظهر املت�سول امل�سكني،
ولكنها ال تنظر يف وجهه ،وبعد دقيقة تن�سى ما ح�صل
ب�سبب كرثة الأعمال وامل�شاكل التي ت�صادفنا يف حياتنا
اليومية.
ُ
تعي�ش حياتها وقد
ولكن لوحات املا�ضي ا�ستمرت
انتظمت يف �صف :باقات �أزه��ار الأق��ح��وان حيث كل
�أقحوانة كانت “ �أوليا “  ،العبارات املقالة من قبل
العجوز والندوب على الأ�صابع ،...فهمت �أولغا �أنه ال
ميكنها �أن ت�ستمر يف الكذب على نف�سها ،كانت مت�سك
بخيط �ضعيف من الأمل ب�أن يظهر للمت�سول ا�سم �آخر،
فهمت املر�أة �أن هذا هو �ألك�سي فادميوفيت�ش ،هي �أ�سمته
هكذا دائم ًا ،ولكن مل��اذا؟ كيف؟ كيف َ
و�صل �إىل هذا
الو�ضع.
لقد ق���دّ رو ُه يف زم� ِن� ِ�ه ك��ث�ير ًا يف مكان العمل  ،كان
اخت�صا�صي ًا بارع ًا ،اعتربوه غريب ًا بت�صرفاته املتفردة
وانعزاله و�صمته.
يف وق��ت ما ارت���أت ع��دم عبور النفق حتت الأر���ض
معتقدة �أن كل ذل��ك �سيرتاجع بالتدريج لديها .مل
ي�تراج��ع ،وخا�صة عندما كانت تبقى مبفردها مع
�أفكارها ،وامل��ر�أة اتخذت قرارها.منذ ال�صباح و�ضعت
عدد ًا من قطع الكعك املخبوز يف كي�س ،ولب�ست مت�أنقة
ب�أف�ضل مما هو معتاد ،وذهبت  ،هي �أي�ض ًا قررت عما
�ستتحدث ب��ه م��ع العجوز ،يف البداية �ست�س�أله عن
ا�سمه مع �أنها ال ت�شك يف معرفتها اجلواب ،وفيما بعد
�ستعر�ض عليه العمل ،مازالت لدى �أولغا ات�صاالتها
وعالقاتها ،بالطبع لي�ست يف جمال االخت�صا�ص ،ومن
يعمل باخت�صا�صه الآن؟ وهكذا يف مكان ما ميكن العمل
بالتنظيف� ،أو نقل وحمل بع�ض احلاجيات .هو يكبرُ ُ
�أولغا بخم�س �سنوات فقط ،وهذا يعني �أنه مازالت لديه
املقدرة الفيزيائية على العمل  .وبعد اتخاذ القرار
هد�أت املر�أة ،اقرتبت من املكان الذي يوجد فيه املت�سول
دائم ًا ،وقبل و�صولها بب�ض ِع خطوات �سمعت حمادثة
عال  ،وكان امل�شاركون يف احلديث �سيدخلون يف
ب�صوت ٍ
عراك:
 �أندريوخا ،هذا لي�س مكانك! ملاذا جتل�س هنا؟جل�س �أندريوخا على �صندوق خ�شبي ،وبالقرب من
قدميه كانت علبة كرتونية خا�صة لو�ضع النقود،
وهناك حيث كانت دائ��م� ًا تتو�ضع �أزه���ار الأق��ح��وان
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و�ضعت قارورة بال�ستيكية قذرة مليئة حتى منت�صفها
ب�سائل عكر ،وبعد �أن �أخذ بع�ض اجلرعات من القارورة
�أجاب �أندريوخا ب�صوت متهدج:
 هنا �أجل�سني بيرتوفيت�ش بنف�سه ،هذا هو مكاينالآن.
دعا حماور �أندريوخا للعدالة ،جاء بخطبة م�سهبة
عنيفة فتناثرت من فمه ن�ثرات اللعاب ب�سبب عدم
وجود �أ�سنان لديه:
 نعم هنا كان يجل�س “ ليوخا ”2طوال حياته!!�إىل �أين الآن نقلوه؟
وقفت �أولغا متنحية جانب ًا ،بعد �أن �سمعت ا�سم
“ ليوخا” مل تنده�ش ،و�إمنا ابت�سمت مبرارة فقط.
م�ص �أندريوخا من قارورته
وا�ستمر اجلدال فيما بعدَّ .
ثم �أجاب باقت�ضاب :ال يوجد “ ليوخا”!
 ماذا  ،ذهب يف مهمة �شرب كحول؟ ( ي�س�أل املحاوربغمز مفهوم).
َ
 ماذا �أ�صابك؟ مليتعاط” ليوخا” الكحول �أبد ًا.
الو�ضع ال�صحي لقلبه ال ي�سمح له� ( .أجاب �أندريوخا
مع نظرة �إهانة).
 �آ ...فهمت ،نقله بيرتوفيت�ش �إىل مكان �آخر ( .ا�ستمر يف الكالم حماور �أندريوخا ،وهو يراقب بقلق
القارورة الفارغة).
 مل ينقله بيرتوفيت�ش �إىل �أي مكان ،لقد مات”ليوخا” ،هنا يف هذا املكان �سلم روح��ه ،و�صلت �سيارة
الإ���س��ع��اف لكنها كانت ق��د ت ��أخ��رت ،ق��ال��وا �أن القلب
توقف .و�أنا اليوم منذ ال�صباح الهج يف ذكره .خذ ...
بقي قليل من امل�شروب يف الزجاجة ،ا�شربه لذكرى “
ليوخا”.
�سمعت �أولغا كل �شيء ،وكانت يف حالة من االنف�صال
والبالدة ،الكي�س الذي حتمله مع الفطائر ال�ساخنة
�أ�شعر يدها باحلرارة  ،وه��ذا �أع��اد �أولغا �إىل الواقع
احلقيقي ،فا�ستيقظت ،اقرتبت من املت�سولني و�أعطتهما
الكي�س من دون �أن تنتظر �سماع كلمات ال�شكر واالمتنان،
ثم عادت وابتعدت ببطء.
وعلى ط��ول الأك�شاك يف طريقها �أ���ش��رق �صف من
الأزهار الربية امللونة.
�أ�صابت �أولغا حكة يف العني ،رمبا ب�سبب الدهانات
الوهاجة ،ف�أ�سرعت اخلطى ،وهناك حيث ينتهي �صف
الأزهار الربية �شاهدت امر�أة عجوز تبيع باقات �أزهار
الأقحوان احلقلي ،و�أزهار الأقحوان احللقي املتوا�ضعة
ال حتتمل مناف�سة الأقحوان الربي املوجود يف �صف
الأزهار ،ولهذا وقفت املر�أة العجوز على م�سافة ما من
�صف الأزه��ار الربية ،اقرتبت �أولغا منها  ،و�ضعت لها
ب�صمت نقود ًا وتناولت باقة ،قالت العجوز:
 يا ابنتي ال توجد معي �صرافة ،خذي واح�صليعلى الفكة من مكان ما!!
 ال تلزم �إعادة الباقي يا جدة ( .قالت �أولغا). �أيتها امل��ر�أة الطيبة� ...أو لي�س من املحتمل �أنك�أخط�أت �أو ال ترين جيد ًا؟هذا مقدار كبري من النقود!!!
�ستعودين �إىل املنزل وتكت�شفني النق�ص الوا�ضح يف
نقودك ،و�أنا ال تلزمني نقود حرام� ،أنا امر�أة م�سنّة!
 ال يا ج��دة� ...أن��ا �أرى جيد ًا ،خ��ذي ،ولتكن هذهللذكرى عن روحي.
 �شكر ًا يا عزيزتي� ،س�أذكر و�أدعو لك  ...بالت�أكيد،وكيف ال ؟ و�إين لأمتنى لك ال�صحة.
َّ
وحت�ضرت للذهاب �إىل
نظرت العجوز حولها بقلق،
بيتها� .أخ��ذت �أولغا باقة الأزه��ار وم�شت ببطء ،ويف
خال من
الطريق وجدت نف�سها عند بركة ماء ،املكان ٍ
الب�شر ،جل�ست على �أحد املقاعد ،وحدقت يف منظر
�ال ،وذرفت
امل��اء الراكد ،وفج�أة بكت ،بكت ب�صوت ع� ٍ
دموع ًا �سالت على خديها� ،أح�ست بها �شائكة ،فم�سحت
�أولغا دموعها بحقد.
هد�أت بعد فرتة من الزمن ،وا�ستقرت نظراتها على
�أزه��ار الأق��ح��وان ،عاينت الأزه��ار وهي تعرف �أن كل
زهرة منها  -هي “ �أوليا” .وفيما بعد رمت باقة الأزهار
يف املاء ،مل تكن تود �أن تراها تذبل لديها يف املزهرية،
الأف�ضل �أن تتذكرها وه��ي ب�شكلها الطري الزاهي،
اهتزت باقة الأزهار وت�أرجحت على �سطح املاء .هد�أت
�أولغا ،وجفت دموعها على خديها.
مل ت�شعر بالأمل ،وهي اخل�سارة نف�سها مع معرفة �أنه
عند امل�ساء �سيعود كل �شيء عابر ًا �إىل م��داره .وبقي
�س�ؤال واحد فقط من دون جواب :ملاذا يظهر املا�ضي يف
حياتنا فج�أة من دون ا�ستئذان من �أحد؟!.
� - 1أوليا :ا�سم الت�صغري والدلع من �أولغا -املرتجم.
- 2ليوخا :ا�سم الت�صغري من �ألك�سي  -املرتجم
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حافظ �إبراهيم
�شاعر الوطنية والطبيعة والمجتمع

•د .رحيم هادي ال�شمخي

�إن ا���س��ت��ط��ع��ن��ا �أن ن������ؤرخ حل��اف��ظ
اب��راه��ي��م ،فقد كتبنا ت��اري��خ �أم���ة يف
حقبة من حياتها ،وفرتة من �أدق ما مر
بها يف تاريخها الطويل.
من هو حافظ �إبراهيم هذا الذي
ج��م��ع يف ن��ف�����س��ه �أم�����ة ،و���ض��م حتت
جناحيه ،جي ًال ب�أكمله؟ �أه��و �شاعر
م��داح؟ �أم �شاعر احلرية والوطنية؟
�أم هو �شاعر الطبيعة واملجتمع؟ احلق �أن
املزيج من كل ه��ذه الأغ��را���ض ،لهو حافظ
�إبراهيم ال�شاعر العربي امل�صري والإن�سان،
لقد مثل حقبة ب�أ�سرها يف الأدب والأخ�لاق
وال�شعور القومي ،فما بالك برجل يتخرج على �أيدي فطاحل اجليل
املا�ضي� ،أمثال حممد عبده واملويلحي الكبري ،وم�صطفى كامل ،وقا�سم
�أمني ،الرجل الذي عا�صر �شوقي و�سعد زغلول ،لقد كان املعني الذي ال
ين�ضب منذ النه�ضة الأدبية وال�سيا�سية بق�صائد �شعرية �أنه�ضت وطن ًا
من كبوته ونف�ضت عنه تراب الك�سل واخلور بل و�أ�ضاءت له الطريق
الف�سيح ،واملنهج املعبد ،املو�صل �إىل �أمله ومناه ،وما ي�صبو �إليه من
م�ستقبل زاهر ،لقد كان حافظ ن�سيج ًا وحده يف ع�صره ،لقد طرح هذا
اخلمول جانب ًا ،و�أبعد هذا الي�أ�س امللح ،وهذا ال�شك القاتل ،متطلع ًا �إىل
اجلديد من �أفق و�آمال ،وهو ر�سالة تبعث �إىل ال�شرق مرة يف كل عدة
�أجيال ،ر�سالة قومية ال منا�ص منها لإمتام �إن�سانيته ونه�ضته الروحية
بعد �أن نه�ض نه�ضته ال�سيا�سية.
�أال ت�شبه حياة حافظ �إبراهيم ،حياة ال�شاعر الإنكليزي ال�ضرير
(جون ملتون) �صاحب (الفردو�س املفقود) يف القرن ال�سابع ع�شر؟
�إنهما ي�شبهان بع�ضهما يف �أمر واح��د ،وهو �أنهما عبرّ ا عن �أفكارهما
بحرارة وحيوية عظيمة ،و�أ�سبغا على �شعرهما من العبقرية ما
جعله �أخاذ ًا رائع ًا ،نفد على قلب كل �إن�سان ،ولقد كان (ملتون) �سعيد ًا
لظهوره يف ع�صر ت�ضاربت فيه الأفكار ال�سيا�سية واختلفت فيه الآراء
واملذاهب الدينية ،وكان حافظ �سعيد ًا لظهوره على ال�شباب امل�صري يف
احللقتني الثانية والثالثة جتتاحه نوبة للخروج على تقاليد املا�ضي
والثورة عليها ،ولقد حاول حافظ التحرر من خرافات ع�صره و�أوهام
مواطنيه ،و�أوث��ان قومه ،ولقد جنح وتبعه الكثريون� ،أن��ه �صاحب
مدر�سة و�صاحب ر�سالة يف احلياة.
ولد ال�شاعر حافظ �إبراهيم �سنة  ،1872وتويف وال��ده وله من
العمر �سنة واحدة ،فكفله خاله ،ثم دخل حافظ املدر�سة االبتدائية،
ثم الثانوية ،ولكنه ترك الأخرية و�أراد مزاولة املحاماة ،ولكنه مل
ينجح ،فتح ّول �إىل نهج �آخر بدخوله املدر�سة احلربية التي تخرج
منها يف �سنة � 1891ضابط ًا يف اجلي�ش امل�صري ،وبعد ذلك خدم يف
ال�سودان �أيام اللورد (كت�شرن) ،ولقد ق�ضى حافظ ال�سنني الأوىل من
عمره بائ�س ًا الختالف الظروف حوله وتزاحم امل�صائب لديه ،على �أن
ما كان مييزه هو ولعه مب�صر وحبه لها� ،أمل يقل وهو يف ال�سودان.
متى �أنا بالغ يا م�صر �أر�ض ًا
		�أ�شم برتبها ريح املالب
ثم �أحيل حافظ �إبراهيم �إىل اال�ستيداع ،ثم �إىل املعا�ش وهو يف �سن
ال�شباب ،ويف �سنة  1911عني رئي�س ًا للق�سم الأدبي بدار الكتب ،ونال
رتبة البكوية يف عام  ،1912وبعد �أربعة �أ�شهر ،غاب هذا ال�سراج،
ف�شعرت م�صر �أن ركن ًا من �أركانها قد زال ،و�أح�ست بفراغ كبري يف
حياتها العامة ،وقد ترك لنا من م�ؤلفاته ديوان �شعره ،وليايل �سطيح،
وترجمة الب�ؤ�ساء لفيكتور هيغو ..وغريها.
و�إن ذكرنا �إن حافظ ًا ي�شبه (ملتون) ف�إنه �أق��رب �إىل ال�شاعر
الإنكليزي (ويردزورث) يف م�ستهل القرن التا�سع ع�شر ،منه �إىل ملتون،
فهناك و�شيجة قوية تربطهما ،وهي �أن كليهما حبذ الكتابة يف لغة
احلياة اليومية ،التي يجب �أن تكون هي لغة ال�شعر ،طارحني تلك
اللغة الثقيلة ،وتلك القيود املثبطة ،وذلك ال�سجع املتكلف جانب ًا،
فـ(ويردزورث) بد�أ حياته الأدبية بهجومه العنيف على ميول القرن
الثامن ع�شر وتقاليده ،يف كتلة ال�شعر ،ولقد حترر حافظ �إبراهيم ،كما
حترر (ويردزورث) من هذه ال�شروط ،وتلك الأغالل التي �أثقلت كاهل
ال�شعراء ،وكانت فوق ذلك عبئ ًا ثقي ًال على ال�شعراء املحدثني ،لأنهم
كانوا ي�ستعملون لغة �أخرى غري لغة احلياة اليومية ولغة املحادثات،
�ألي�س هذا غريب ًا وهو �أن ال�شعر له لغة خا�صة به ،والنرث ولغة احلياة
اليومية لهما لغة خا�صة بهما� ،إذ ًا ملن يكتب ال�شاعر؟ �أيكتب لنف�سه؟
�أم يكتب ل�شعراء مثله� ،أين التفاهم �إذ ًا بني ال�شاعر و�سامعيه� ،إذا كانت
هناك �أر�ستقراطية يف الأدب واللغة؟
هذا على التقريب هو نف�س ما فعله (حافظ �إبراهيم) يف ال�شعر
العربي يف زمنه ،ولهذا كان حافظ حبيب ًا �إىل كل نف�س ،متذوق ًا من
كل �شخ�ص �سواء يف م�صر �أم يف ال�شرق العربي ،م�ستخدم ًا اللغة
املادية وهي لي�ست العامية مطية له يف كتابة ال�شعر وك�أنه ي�سرتجع

دراسات

ثورة (وي��ردزورث) على لغة ال�شعر اخلا�صة يف القرن
التا�سع ،فبهذا الكالم العادي وبتلك الألفاظ امل�ألوفة
نظم ق�صائد وق��ال �شعراً ،لي�س كبع�ض ال�شعر مفكك ًا
مهله ًال ،بل هو ر�صني متني فيه جزالة و�سال�سة ،وفيه
حرارة وعاطفة ،و�إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على روح
حافظ �إبراهيم الفنية ،ونف�سه املرهفة �أو ًال ،ومقدرة
فائقة هي فر�ض ال�شعر ،ومهارة ال تبارى يف التغني به
ثاني ًا ،وعلى الرغم من �أن �شعره مل يكن بعيد اخليال،
ف�إنه كان يفي�ض بالعاطفة ،والعجب� ،أنه عرف كيف
يلعب بلب اجلمهور ،وي�سيطر على م�شاعره ،وميتلك
�إح�سا�سه.
وق�صارى القول� :إنه كان �شاعر ًا مبدع ًا و�أديب ًا ممتازاً،
ولي�س هناك �أدل على �شرقيته وعروبته من ق�صيدته امل�شهورة بعنوان
(الأمتان تت�صافحان).
مل�صر �أو لربوع ال�شام ننت�سب
هنا العال وهناك املجد واحل�سب
خدران لل�ضاد مل تهتك �ستورهما
وال حتول عن معناهما الأدب
�أ ّم اللغات غداة الفخر �أمهما
و�إن �س�ألت عن الآباء فالعرب
�إذا �أملّت بوادي النيل نازلة
باتت لها را�سيات ال�شام ت�ضطرب
�ألي�س من الوا�ضح البينّ �أنه دعا �إىل الوحدة العربية قبل مولدها
ب�أكرث من ثالثني عام ًا؟ ولهذا ا�ستحق حافظ �إبراهيم بجدارة لقب
(�شاعر النيل) لأنه كان املعبرّ عن �أماين �أبناء النيل و�آماله يف �شر نفث
فيه من روحه الف ّيا�ضة �صادقة ال�شعور ،ونف�سه مرهفة احل�س ،حتى
�شاع اجلمال يف �شعره كله ،ف�إنه لقب (�شاعر ال�شرق) فلن يكون هذا
مبالغة ممقوتة� ،أو مدح ًا يف غري مو�ضعه ،و�إن جاز ،بل و�إن حق حلافظ
�أن يفتخر وميدح نف�سه وي�سمو على �أقرانه فلي�س هناك من حرج ،لأن
�أمته قد �أولته حبها وتقديرها ،ولكن العجب �أن نراه هو القائل:
فما �أنا بني ملوك الكالم
ومن �أنا بني كرام احل�سب
		
وهل �أنا �إال امر�ؤ �شاعر
كثري الأماين قليل الن�شب
		
وقد كان حافظ �إبراهيم ،فوق هذه الف�ضيلة ،ف�ضيلة التوا�ضع،
حلو الفكاهة ،ذا نكتة ونوادر م�ستملحة ،لقد كان مو�ضع �إعجاب يف
جمال�س �أ�صحابه ومعارفه ،بل مورد �سرورهم وبهجتهم مبا كان يلقي
من نكب ت�ضحك �أ�شد النا�س رزان��ة ووق��اراً ،ما كان مييز حافظ �أنه
مل يكن عزوف ًا عن النا�س منتحي ًا جانب ًا يف برجه العاجي ،وال�سبب
ب�سيط ،وهو �أنه كان �شاعر الوطنية وال�شعب و�صديق ال�شعب وابن
ال�شعب ،فلذلك كان �شعره ال�سيا�سي قويا ملتهب ًا ي�ؤثر يف الأرواح ويعمل
يف النف�س ،فهو يف �شعره يحرك العواطف ،ويثري احلمية ،و�إن رثى
ا�ستدر الدموع ،و�إن مدح �أعجب ومل يبالغ ،و�إن و�صف دق الو�صف،
وكان لب�ساطة �شعره �صعب التقليد ،ولقد كان حافظ مل�صر �صدى لها
يف حركتها ،وهو املدر�س احلكيم ،الذي ي�أخذ مو�ضوع در�سه من حوادث
يومه ،فقد كان �شعره �سجل الأح��داث ،ي�سجلها بدماء قلبه و�أجزاء
روحهن وي�صوغ منها �أدب� ًا قيم ًا ،ي�ستحث النفو�س وي�شعل احلما�سة،
ويدفع �إىل الت�ضحية ،ومن ق�صائده امل�شهورة ق�صيدته يف عمر بن
اخلطاب ،وهي على ما �أعتقد �أطول ق�صائده ،وله ق�صيدة �أخرى يف
مدح �شك�سبري ،ملرور منا�سبة وفاته ،وكذلك ق�صيدة على ل�سان (مكيث)
بطل م�أ�ساة �شك�سبري اخلالدة ،ومما مييز هذه الق�صيدة �صدق التعبري
ودق��ة الو�صف ،و�إظهار خلجات النف�س ،وما يعتلج فيها من ثورات
و�سكنات ،حتى يخيل �إىل القارئ �أن (مكيث) نف�سه هو الذي يتكلم
لغة ال�ضاد ،ومن الغريب حق ًا �أن تروي �أنه قال يف الهجاء قلي ًال جداً،
بل وميكننا القول �إنه على خالف �شعراء العرب مل يهج �أحد ًا مطلق ًا،
والأمر الآخر الذي ي�ستلفت النظر حق ًا ،هو �أنه مل يطرق باب الغزل،
وكما يقول هو عن �أحد �أغرا�ضه:
�إذا ت�صفحت ديواين لتقر�أين
وجدت �شعر املراثي ن�صف ديواين
رحم اهلل حافظ ًا ،لقد عرف قدر نف�سه وكان �إن�سان ًا ،ومن فحول
ال�شعر العربي الثالثة ال��ذي��ن غ��ذوه بف�ض قرائحهم ،وتعهدوه
�شب وترعرع ،وهم �شوقي �أمري ال�شعراء ،وحافظ
برعايتهم �إىل �أن ّ
�شاعر النيل ،ومطران �شاعر القطرين� ..إنه العربي الذي مدّ يده �إىل
�أر�ض العرب الوا�سعة وهو القائل:
و�إن دعا يف ثرى الأهرام ذو �أمل
�أجابه يف ذرى لبنان منتحب
هذي يدي عن بني م�صر ت�صافحكم
ف�صافحوها ت�صافح نف�سها العرب

المفا�ضلة
بين الأجنا�س الأدبية
•د .عاطف بطر�س
كثري ًا ما يدور احلديث بني املخت�صني وحتى بني عامة القراء،
حول تف�ضيل جن�س �أدبي على �آخ��ر ...ينحاز بع�ضهم �إىل ال�شعر
مث ًال ،ويذهب �آخرون �إىل تف�ضيل الرواية ،وهما اجلن�سان الأدبيان
الأكرث رواج ًا وانت�شار ًا بني القراء حالي ًا.
ف�أن�صار ال�شعر يف�ضلونه لقدرته على اال�ستجابة ال�سريعة
للأحداث ،ولتوهج العاطفة فيه ،و�إمكاناته العالية على التكثيف
والإي��ج��از� ،إ�ضافة �إىل ما ميلكه من وزن وان�ضباط يف القواعد
النظمية يف ال�شعر القدمي ،ومو�سيقا و�إيقاع يف ال�شعر احلديث ،هذه
اخل�صائ�ص البنيوية جعلت من ال�شعر فن العرب الأول ،حتى �أ�ضحى
ديوانهم يف الع�صور املا�ضية (ال�شعر دي��وان العرب) .هذا �إذا جتاوزنا
م�ؤهالت ال�شاعر الثقافية والفكرية ،وموقعه يف جمتمعه بدء ًا من �أقدم
الع�صور ال�شعرية عند العرب (اجلاهلية)� ،إذ قاربت مكانة ال�شاعر تخوم
الأنبياء ،ملا يختزنه ال�شعراء من قدرة على الك�شف والتحليل والتنب�ؤ
بامل�ستقبل ،ا�ستناد ًا �إىل ما توفره لهم ثقافتهم وخرباتهم احلياتية ،حتى
اتهموا بال�سحر.
�أم��ا �أن�صار ال��رواي��ة فمع اعرتافهم ب�أنها فن حديث ن�سبي ًا� ،إذا ما
قي�ست بعمر التجربة ال�شعرية عند العرب ،فيذهبون �إىل �أنها �أ�صبحت
اليوم (ديوان العرب) ،وراحت تناف�س ال�شعر ال بل تزيحه عن مكانته
الرا�سخة والر�صينة بني جمهور املتلقني على اختالف م�ستوياتهم
وتذبذب �أمزجتهم ،العتقادهم ب�أن الرواية �أرحب من ال�شعر و�أكرث قدرة
على ا�ستيعاب م�ضامني الع�صر ،ومتتلك قابلية للتطور ،وجتاوز حدود
نظامها .على عك�س ال�شعر الأك�ثر ا�ستقرار ًا من حيث �أ�شكاله وبناه.
فالرواية من �أكرث الفنون الأدبية قدرة على متثيل الواقع والغو�ص يف
�أعماقه والك�شف عن خفاياه و�إزاحة ال�ستار عن امل�سكوت عنه فيه ،مما
القراء
ال ي�ستطيع ال�شعر �أن يقوم به� .إ�ضافة �إىل مهارات الرواية يف �شد ّ
وجذب اهتمامهم ملا حتتويه من حبكة فنية ،وبناء درامي ،و�شخ�صيات
متنوعة .وتباين يف م�ستويات اللغة وتعدد يف طرائق ال�سرد.
املفا�ضلة بني الأن���واع الأدب��ي��ة يجب �أن تقوم على �أ�سا�س وظائف
اجلن�س الأدب��ي ،وال��ذي حت��دده بنيته التكوينية ،فال جمال ملفا�ضلة
بني ال�شعر والرواية ،لأن وظيفة الرواية تختلف عن وظيفة ال�شعر،
وبالتايل الإمكانات التي تتيحها الرواية ال ي�ستطيع توفريها ال�شعر،
وكذلك ما ميكن �أن يوفره ال�شعر ال ت�ستطيع تقدميه الرواية.
من اخلط�أ البني �أن نقارن بني جن�سني �أدبيني خمتلفني ،حتى و�إن
تقاربت الأه��داف النهائية والغايات لكل منهما .فغاية الأدب ،الذي
تنتمي الرواية وال�شعر �إليه� ،إعادة بناء الإن�سان ،وجعله �أكرث �سعادة،
وتنمية ذوقه اجلمايل ،و�إغناء جتربته ،وال�سمو به �إىل عامل القيم
الكربى ..اخلري واحلق واجلمال واحلرية والعدالة.
مما ال �شك �أن �أن�صار ال�شعر ولو من حيث الكم �أكرث من �أن�صار الرواية،
ملا تر�سخ بفعل التقادم لدى املتلقني من جتارب ،فاملوروث اجلمعي العربي
�أميل �إىل ال�شعر منه �إىل ال��رواي��ة ،لكن درا�سة من�صفة ال بد لها �أن
ت�أخذ يف احل�سبان �شروط التلقي ،واختالف الذائقة ،وامل�ستوى الثقايف
للقراء ،وعمر الفنَّينْ املقارن بينهما ،لأن ازدهار و�صريورة جن�س �أدبي
ما ،ال تتوقف فقط على قدراته الذاتية ،و�إمنا �أي�ض ًا على ظروف تلقيه،
االجتماعية والتاريخية.
فمعروف �أن انت�شار الطباعة وال�صحافة و�سهولة التداول من الكتاب
املطبوع �إىل ال�شابكة ،مع توفر الوقت لدى املتلقي �ساعد على ازدهار فن
الرواية وانت�شارها .ومع هذا فانت�شار الرواية مل ي�أت على ح�ساب انح�سار
ال�شعر ،ف�إن كانت الق�صيدة ك�أحد الأ�شكال املمكنة لل�شعر قد تراجعت
ف�إن ال�شعر نف�سه مبا ميلكه من طاقات قد اخرتق الفنون الأدبية ،و�أ�صبح
�أ�سلوبه وطرائقه يف الت�صوير والتعبري من �أهم العنا�صر املكونة للفنون
الأخرى (تداخل الأجنا�س الأدبية).
منو جن�س �أدبي وازده��اره ال يكون على ح�ساب وتراجع جن�س �آخر،
فلكل جن�س �أدبي �شروط �إنتاجه وظروف تلقيه ،منها ما يتعلق بطبيعته
التكوينية ومنها ما يخ�ص املتلقني وظروفهم احلياتية والثقافية.
واملفا�ضلة بني الأجنا�س على غري �أ�س�س الوظائف والغايات واملهام،
وعنا�صر التكوين واحل��دود املقررة لهذا اجلن�س �أو ذاك ،هي ما يجب
�أن ت�ؤخذ باحل�سبان ،وعليها �أن تكون مرجعية للمفا�ضلة ومنطلق ًا لها،
مع االعرتاف امل�سبق ب�أن الأجنا�س الأدبية تخرتق حدودها وتتجاوز
قوانينها با�ستمرار ،ويف هذا التجاوز والتخطي تكمن قدرة الأجنا�س
على اال�ستمرار واالزدهار واالنت�شار يف املدى والعمق.

أدب الشباب
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طقو�س الحزن

• �أحمد الأطر�ش
حزين متزقني نبال الغدر
تخرتق جدران قلبي
تغتال عرائ�س ال�صرب
حزين �أعزف �أحلان �أنني
قلب قد قدّ منه الوتر
تخرتق �إن�سان عيني
�صورة طفل يجري
ي�سابق الريح
مبتهج ًا بالن�صر
يحت�ضن رغيف اخلبز
يد�سه بني زنديه وال�صدر
ّ
تطارده قطط وكالب العامل كالذباب
يقدر منها يذبها وال تزدجر

ال�سارقون للخبز والهواء متخمون
القاتلون ابت�سامة الطفولة متخمون
الفا�سدون هم الأ�شرفون
من اغتال الدين وحاول �صلب ي�سوع
وباع �شريعة حممد مرتفون
هم �أ�سياد للب�شر
نتنة ..عفنة ..رائحة البرتول
�أتقي�أ �صرب ًا وجتلد ًا
بيداء متتدّ عرب نب�ضات قلبي
و�صرخات �ساخرة من القدر
يخ ّيم ال�صمت
م�ضاجع ًا �أزيز الر�صا�ص
ونحيب �صبية قد اغت�صبت

عند �آذان الفجر
كربوا حني اغت�صابها �سبع
ليطهروا عهرهم وما طهر
ما زالت جتمع �أ�شالء عذريتها
تلملم بقايا نخوة ماتت بع�صر العهر
كم هزت جذع النخلة
بت�ؤده و�صرب
كم م�سدت
حلية ي�ستوطن فيها �شياطني الب�شر
كم ا�سرتحمت
كم زرفت من دموع
انهمرت حتى خجل املطر
لن تكن �أ�ستري

فنجان ال�صباح

ال تتزوجي �إال �شاعر ًا بربري ًا

• رابعة م�صطفى القا�سم
�أركب �صهو َة هذا
ال�صباح اخلريفي
غيمة �أيقظتني حنين ًا
�إىل
ٍ
�شباك
لألقي على
ِ
روحك ً
قبلة
و �أر�سم �شوقي قمرا و مطرا
لي�سري ب�صدري
دافئ ًا نهر احليا ِة
النب�ض
و على رع�شة
ِ
تلقي بظلك
ال�صبح
�ضوء
لري�س َمه
ِ
ً
بهجة و حنين ًا
على �شفاهي
�ألقي عليك �سالمي
الرياح
جنح
ِ
على ِ
البوح
أعذب
فما � َ
َ
ال�صباح
عند
ْ
•••••
مرة ر�أيت
كم ٍ
هذا امل�شهدَ احلزينْ
ُ
الزمن
ال�ساعة ال�شاهد ُة على
تنقلب
ِ
أكل عقارب العمر ً
و ت� ُ
دقة ْ
دقة
ني
و ي�سكننا ال�صمتُ و احلن ْ
منْ يختار �أن يبقى واقف ًا
نب�ض قلب و ذكرى
على ِ
مالت
منيل حيث ِ
ال�شم�س يف الغ�سق
ُ

• عالء زريفة

جديد
فجر
ٍ
و ن�صحو على ٍ
َ
ال�شفق
يغازل
ُ
ي�شتاقنا
نعيدُ الزمن الذي
بوجه خرج ومل يعد
و لكن
ٍ
ٌ
امل�ساء
تغادر
موجة
العمر
هو
َ
ني
على ظهر ال�سف ْ
•••••

ِزن يل رط ًال من الر ّمان
يفوح الأقحوانْ
ُ
ّاح
ح ّبتني من التف ِ
أرواح
�ضاعت ال ْ
باقة يا�سم َ
ني والعمر حزينْ
الن�ساء
ما زالت
ُ
يف العقول قا�صر ْة
ن ٌ
يفوح من ال�صدور
نت ُ
ٌ
أرواح
جبال من ال ِ
حما�صر ْة

العرو�س

على ال�سرير و التعب و الإرهاق يغطيانها تقول ب�صوت
خافت و متقطع:
� -أبي ملاذا تبكي ماذا يحدث..؟؟�أجابها الأب:
ال �شيء فقط �أمل ب�سيط يف عيني ،و هذا الأمر يجعلهاتدمع.
 -هل هذا الأمل ناجت عن مر�ض خبيث مثلي.نظر �إليها وعالمة التعجب وا�ضحة يف نظراته:
 من قال لكي عن م�س�ألة املر�ض اخلبيث…!!� -أب��ي �أن��ا �أع��رف بهذا املو�ضوع منذ بدايته ،و قد�سمعتك يف �أحد املرات و �أنت تتحدث بهذا املو�ضوع مع

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

َ
بنات �أفكا ِر الع�س�س
العنق احلمراء
ليمتدح ربطة
ِ
حول رقبته
مهل ًال
ْ
للم�شنقة
•••
ال تحُ دّ ثي �شاعر ًا يكون معطوب ًا
�سرير
ق�صت امر� ٌأة ذات
ٍ
ّ
قرون فحولتهْ
القمح
و �ساقته عبد ًا �إىل عيد
ِ
للكلمة بال�سجو ْد
ليو�سو�س
ِ
و يدجن الو�صايا
َ
ميثاق جو ٍع
دون �أن يهذي منتحر ًا
علي و على �أعدائيَّ
يا رب
•••
ال تتزوجي �إال �شاعر ًا يكون بربري ًا
ُ
ي�سقط الوحي ر�أ�س حكمته
جيب بنطاله املثقوب
ليزفر وحل حذاءه
رئة ق�صبة
يد�س �إ�صبعه الياب�س
و َّ
جوف نا ّي ْك
بينما تت�أوهني �شبق ًا
�إنه ينمو يف
فمي

ال ُت�صدّ قي �شاعر ًا يكون مر ّو�ض ًا
كح�صانِ ال�سباقْ
يغادر بيا�ض �أوراقه
ببجامة زرقاء �إىل النو ْم
ٍ
ُيطالعهُ ُ
م�سخ ر�ؤا ُه ال�سحيقة
�صباح
كل
ْ
م�ؤنب ًا:
لقد ابتلعتك احل�ضارة.
ُ
ي�ستيقظ حمموم ًا
و
دثروين
•••
ال ُترافقي �شاعر ًا يكون خمتون ًا
�إىل حتفهْ
يتكلم بلغة الإتيكيت
ُ
يُقدّ ُم �سريته الذاتية ب�أ�سط ْر
يب ّل ُل �شحفة خياله املبتور
ال�ص ِد�أ
مبائه ِ
ِ
ُ
يقذف ق�صيدتهُ يف وجهك
و بعد خم�س دقائق
ُ
ي�صرخ:
�ض ّمدوين
•••
ال ُتعا�شري �شاعر ًا يكون خطابي ًا
كديك الفجر
ي�صيح
ٍ
هاوية مزبلتهْ
من
ِ
ته
ُيباهي ب� ِ
إكليل ُغ ّر ِ
و َي ِب ُك حما�س ًا

قمر يراقب قمرينْ
ٌ
وع ٌ
ني
ني على ع ْ
روح يف ج�سدينْ
ٌ
َ
الرجال
زالت الأنثى تع�شق
ما ِ
وتلدُ الذكو َر من اخلا�صر ْة
ٌ
باعة يتناف�سونَ

•ح�سني علي غالب
يتطلع الأب عرب الزجاج الذي يف�صله عن غرفة ابنته
بحزن و الدموع ال تفارق عينيه ،يتقدم نحوه الطبيب و
عندما ي�صل �إليه ينظر نحوه و احلزن ظاهر على مالمح
وجهه:
� -أ�سف الآن �أبنتك تعي�ش حلظاتها الأخرية و لي�سمبقدوري فعل �شيء..؟؟
�أنزل ر�أ�سه �إىل الأر�ض و قال للطبيب:
 هذا هو القدر امل�ؤمل الذي ال مهرب منه ،ح�سبي اهللو نعم الوكيل!!..
يتحرك الطبيب بهدوء و يبتعد عنه و بعدها دخل
غرفة ابنته و نظر �إليها و تطالعه ابنته وهي م�ستلقية

فهامان قد ا�ستوطن
يف قلوب الب�شر
لن يلني قلبه و�إن الن ال�صخر
قلبي �صحراء خاوية
ودموعي �سعدان يغتال النظر
قد نفيت مالئكة الرحمن
�إىل القد�س وودعت ال�صحراء
عرب قد حف فيها اخلطر
و�سكنت �شياطني الإن�س
يف اله�ضاب والوادي واملنحدر
حولوا �شراييني لأنابيب برتولهم
وقلبي خزان ًا
وامر�أة �شقراء تراودين

بحفنة من البرتول ور�صا�صة
ومدفع ر�شا�ش
مكتوب على نهدها اقتل
اقتل �أخاك وامتلكني
ومت ّتع بلذة الظفر
لأن مددت �إيل يدك لتقتلني
لأمدّ لك قلبي متك�أ
و�أغطيك بنور الب�صر
بهذا نب�أين ي�سوع
و�أمرين �س ّيد الب�شر
حتب لأخيك)
(لن ت�ؤمن حتى ّ
ما �أنت فيه بال بطر
بحة الناي

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

الطبيب.
�أنزل الأب ر�أ�سه �إىل الأر�ض فهو غري قادر على مواجهة
املر�ض الذي يفتك بابنته:
� -أب���ي ���س��اع��دين على ال��وق��وف ف ��أن��ا �أ���ش��ع��ر اليومبالفرحة..؟؟
يتقدم لكي يوقف �أبنته:
 من �أين ي�أتي الفرح بعد الآن!!.. -لقد �سمعت �أح��د املر�ضى هنا يقول ب ��أن الفتاةالتي ت�صاب مبر�ض خبيث ت�صبح باجلنة ح�سناء
كالعرو�س..؟؟
ت��زداد الدموع املنهمرة من عيون الأب و يبتعد عن

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.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

�أبنته التي ا�ستطاعت مب�ساعدته الوقوف رغم مر�ضها
و �ضعفها.
تتقدم الفتاة بخطوات ب�سيطة:
�سوف �أرق�ص لأنني عرو�س..؟؟بعدها ترمتي على الأر����ض و يتقدم الأب نحوها و
ي�ضمها �إىل �صدره و هي تقول ب�صوت خافت:
� -أنا عرو�س…�أنا عرو�س!!..بعدها يجمد ج�سدها و تتوقف عن الكالم و عيناها
الربيئان متوجهتان لل�سماء ،و يقول الأب:
 -نعم الآن �أنت عرو�س يف اجلنة يا ابنتي اجلميلة.

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

�أعال ٌم خالدون ــ 4ــ
ح�ين وقعت نكبة فل�سطني ع��ام ثمانية و�أرب��ع�ين وت�سعمائة و�أل���ف ،وت�سببت بت�شريد
الفل�سطينيني �أ�صحاب الأر�ض ،و�أ�صحاب احلق فيها ،يف كل بقاع الأر�ض �شكلت بالد ال�شام ومن
بينها �سورية موئ ً
ال له�ؤالء الذين غادروا �أر�ضهم مكرهني ،ولكنهم ظلوا �أوفياء جلذورهم وترابهم
الوطني� ،إذ ال �شيء �أغلى على املرء من وطنه الأم ،ومنذ ذلك الوقت وحتى اللحظة الراهنة ما
زال الفل�سطينيون املبعدون قهر ًا وظلم ًا يحلمون بالعودة �إىل وطنهم ،ومل يدعوا باب ًا من �أبواب
العامل �إال وطرقوه ل�شرح ق�ضيتهم ،وعر�ض مطالبهم امل�شروعة� ،إال �أن العامل �أ�صم �أذنيه عن
هذه املطالب املحقة ،وبخا�صةٍ �أن دو ً
ال ا�ستعمارية عديدة �ساهمت �إىل حد كبري يف متكني الكيان
ال�صهيوين من احتالل فل�سطني� ،إذ مهدت له الطريق ،وقدمت له العتاد وال�سالح الالزمني لقهر
هذا ال�شعب ،و�إجباره على ترك �أر�ضه بقوة ال�سالح ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ما قامت به
ال وتنكي ً
بريطانيا التي جردت جيو�شها اجل��رارة ،وعملت قت ً
ال بال�شعب الربيء الأع��زل ،ولن
نن�سى وعد بلفور امل�ش�ؤوم الذي و�ضع اللبنة الأ�سا�سية لرت�سيخ هذا االحتالل الذي ما زال العرب
ب�شكل عام ،والفل�سطينيون ب�شكل خا�ص يعانون منه حتى الآن� ،إذ ت�شكل جرح ًا نازف ًا يف قلوبهم
لن يندمل حتى يعود الفل�سطيني �إىل �أر�ضه ،وتعود الأر�ض �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني.
�أجنبت فل�سطني كتّــاب ًا و�شعراء كبار ًا راحوا يغنون فل�سطني �شعر ًا و�أدب ًا ملتزم ًا بق�ضايا الأمة،
ف�ضجت املنابر الدولية ب�شعرهم ،وهم يرفعون �أ�صواتهم عالية علّ العامل ي�سمع� ،إال �أن العامل
�أ�صم �أذنيه ،ومل ي�صرف حلظات من وقته لال�ستماع لنداءاتهم و�أ�صواتهم� ،إال �أن ذلك كله مل يقلل
ً
ً
وموحية يف ذاكرة ال�شعوب.
عميقة
من �أهمية هذه الأ�صوات التي حفرت حروفها
من بني ه�ؤالء الذين كان �صوتهم مدوي ًا فوق املنابر وفر�ض وجوده بقوة ،ال�شاعر الفل�سطيني
يو�سف اخلطيب الذي انتقل �إىل جوار ربه عام  2011تارك ًا خلفه �إرث ًا �أدبي ًا حاف ً
ال بالإبداع،
بعد م�سرية طويلة مع الن�ضال وال�شعر� ،إذ كان حينما يعتلي منرب ًا من املنابر ت�ضج القاعة بالهتاف
والت�صفيق لهذا ال�شاعر املجلي الذي ا�شتهر ب�صوته اجلهوري الذي بدا وك�أنه قد ُخلق لإلقاء
ال�شعر الهادف العميق..
ولد ال�شاعر يو�سف اخلطيب يف بلدة «دورا» ق�ضاء مدينة اخلليل الفل�سطينية عام ،1931
تلقى تعليمه االبتدائي يف مدار�سها ،ثم انتقل ليكمل درا�سته الثانوية يف مدينة اخلليل ،عمل
بعد ذلك لفرتة ق�صرية يف �إحدى ال�صحف املحلية يف الأردن قبل �أن يتوجه �إىل دم�شق �سنة
 1951حيث التحق بكلية احلقوق بجامعة دم�شق ،وتخرج فيها عام  1955بعد �أن ح�صل
على �إجازة يف احلقوق ،ودبلوم اخت�صا�ص يف احلقوق العامة ،و�أثناء درا�سته اجلامعية انت�سب
يو�سف اخلطيب �إىل حزب البعث العربي اال�شرتاكي ،و�أ�صبح ع�ضو ًا عام ً
ال فيه ،ويف عام 1955
قام طلبة اجلامعة ال�سورية ب�إ�صدار �أول ديوان من �شعره بعنوان (العيون الظماء للنور) ،وهو
عنوان لق�صيدة يف الديوان فاز بها باجلائزة الأوىل يف م�سابقة جملة الآداب ،وكانت امل�سابقة
على م�ستوى الوطن العربي �آنذاك ،عاد �إىل الأردن ،وعمل يف الإذاعة الأردنية ،ويف هذه الفرتة
�أ�صدر ديوانه الثاين بعنوان عائدون ،وكان ذلك عام  ،1959و�إبان الوحدة ال�سورية امل�صرية
ذهب �إىل بريوت ،ومنها �إىل هولندا حيث عمل يف الق�سم العربي يف �إذاعة هولندا العاملية ،لكنه
عاد �إىل العراق �إثر ثورة � 8شباط ،ومنها �إىل �سورية حيث ا�ستقر فيها ب�شكل نهائي �إىل �أن وافته
املنية عام .2011
بعد فرتة وجيزة من عودته �إىل �سورية �أ�صدر ديوانه الثالث بعنوان (واحدة اجلحيم) وكان
ذلك عام  ،1964ويف العام  1965توىل من�صب املدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون،
وكان يدير برناجم ًا مميز ًا و�ضع له مقدمة مميز ًة ب�صوته ،وهو �صوت فل�سطني من دم�شق ،وما زال
الت�سجيل موجود ًا يف �أر�شيف التلفزيون ال�سوري ،وقد ا�ستقطب هذا الربنامج اهتمام الكثريين
من ال�سوريني والعرب ب�سبب متيزه وفرادته ،و�صوت يو�سف اخلطيب املتميز ،ولكنه مل يلبث
�أن تخلى عن من�صبه ووظيفته احلكومية ليتفرغ للكتابة والن�شر ،ف�أ�س�س دار فل�سطني للثقافة

والإعالم والفنون التي �أ�صدر عنها عدد ًا من املطبوعات� ،أهمها �إ�صداره للمذكرة الفل�سطينية ما
بني الأعوام  1967ــ  ،1976ويف نف�س العام الذي ترك فيه اخلطيب العمل احلكومي �شارك
يف �أعمال الهيئة الت�أ�سي�سية الحتاد الكتّــاب العرب يف �سورية ،و�أ�سهم يف و�ضع نظامه الأ�سا�سي
والداخلي ،ويف عام  1968اختري وب�إجماع القوى والفعاليات الوطنية الفل�سطينية يف ذلك
احلني ع�ضو ًا يف املجل�س الوطني الفل�سطيني ،وظل يحتفظ مبوقعه حتى وفاته ،كما �شارك يف
امل�ؤمتر العام الت�أ�سي�سي الحتاد الكتّــاب وال�صحفيني الفل�سطينيني الذي انعقد يف بريوت ،ومت
انتخابه لنيابة الأمانة العامة لالحتاد.
يف عام  1981ن�شر يو�سف اخلطيب ديوانني اثنني ،الأول بعنوان :بال�شام �أهلي والهوا بغداد،
والثاين بعنوان :ر�أيت اهلل يف غزة ،وهما �آخر ما �صدر لل�شاعر من دواوين مكتوبة� ،إال �أنه يف
العام � 1983أ�صدر �أول ديوان �سمعي يف الوطن العربي على �أربعة �أ�شرطة «كا�سيت» حتت عنوان
«جمنون فل�سطني».
ومن اجلدير بالذكر �أن ال�شاعر �أ�صدر عام  1968م�ؤلف ًا بعنوان ديوان الوطن املحتل ي�ضم
جمموعة من ق�صائد ودواوين �شعراء فل�سطني املحتلة عام � ،1948أمثال حممود دوري�ش� ،سميح
القا�سم ،توفيق زياد� ،إ�ضافة �إىل درا�سة بقلم ال�شاعر عن احلركة ال�شعرية يف فل�سطني املحتلة..
�صدرت لل�شاعر جمموعة ق�ص�صية وحيدة بعنوان عنا�صر هدامة عام  ،1964عن املكتبة
ً
إ�ضافة �إىل �سيناريو بعنوان :مذبحة كفر قا�سم ،وقد حر�ص على ترجمته
الع�صرية بلبنان� ،
�إىل كل من الإنكليزية ،الفرن�سية والأملانية..
امتاز �شعر يو�سف اخلطيب باجلزالة ،وعمق ال�صورة ،وقد غنى يف �شعره فل�سطني ،وقد الم
العرب كثري ًا يف عدة ق�صائد له على ن�سيانهم ق�ضية فل�سطني ،وتق�صريهم جتاهها ،وكثري ًا ما
رددت الأجيال وما زالت بع�ض ًا من ق�صائده ،ويف طليعتها الق�صيدة التي خاطب فيها العرب كل
العرب دون ا�ستثناء يقول فيها:
عجب
�شك ومن
�أكاد �أومن من ٍ
ِ
هذي املاليني لي�ست � َ
العرب
أمة
ِ
هذي املاليني مل يد ِر الزمان بها
لب
وال بذي قار �شدت راية ال َغ ِ
وحي يف مرابعها
وال تنزّ ل ٌ
ُ
تبوك روت منها غليل نبي
وال
ٌ
ا�شتعال يف املحيط وال
وال ال�سفني
َ
اخلبب
جامح
عقبة فيها
جواد
ِ
ُ
ٌ
بارقة
�أكاد لوال ت�شق الليل
احلجب
يا �شعلة البعث ردي حالك
ِ
وهكذا حتى نهاية هذه الق�صيدة امل�ؤثرة وعالية امل�ستوى.
رحم اهلل ال�شاعر يو�سف اخلطيب الذي التقيته يف منا�سبات عديدة ،كنت كلما التقيته مر ًة
�أزداد �إعجاب ًا به ،ل�صفاء �سريرته ،ووفائه لأ�صدقائه ،وحفاظه على القيم العربية الأ�صيلة،
وفوق ذلك كله عروبته ال�صادقة ،و�شاعريته التي كانت و�ستبقى تفر�ض ح�ضورها ،لنبل �أهدافه،
و�سعيه الدائب حل�ض الفل�سطينيني على الن�ضال ،من �أجل مل ال�شتات الفل�سطيني ،والعودة �إىل
تراب الوطن.
بعد وفاته رحمه اهلل �أقيمت له مبنا�سبة مرور �أربعني يوم ًا على الرحيل احتفالية مهيبة يف
مكتبة الأ�سد الوطنية ح�ضرها جمع غفري من �أ�صدقائه وحمبيه.
يو�سف اخلطيب ال�شاعر والوطني بامتياز ا�سم ال ميكن للذاكرة �أن متحوه� ،أو تن�سى مواقفه
الوطنية امل�شرفة.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

الغائ�صون
�صدر للأديب عبد الفتاح روا�س قلعه جي عن الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب م�سرحية بعنوان" :الغائ�صون".
�ضم الكتاب ثالث م�سرحيات:
1ـ يف انتظار ال�سيد
2ـ الغائ�صون
3ـ وادي العقيق
من �أجواء الكتاب نختار:
«اجل����وال���( :ص��وت��ه ت�سجيلي)
حدث ذلك ذات ليلة ،كان الراعي
الفقري قد هبط من غار يف اجلبل
كان يخلو فيه �إىل نف�سه ويتفكر،
ون��ام حتت �شجرة مباركة (بقعة
�ضوء على ال�شجرة و�شخ�ص غري
وا���ض��ح امل��ع��امل ي��ن��ام حت��ت��ه��ا) ويف
ال�صباح فتح عينيه ف��وج��د على
ال�شجرة حلة خ�����ض��راء وقطيع ًا

جمي ًال (ينه�ض الراعي ويرتدي احللة ،وبقع من ال�ضوء
الأخ�ضر تتقافز يف املكان) و�سار الراعي بحلته اجلديدة
يتبعه قطيعه (ي�سري الراعي مبتعداً ،و�صوت ناي عذب)
ك��ان ي��زرع اخل�صب �أينما ح��ل ،وامتدت مراعيه وراء
ال�صحارى واجلبال والبحار وان�صرمت ال�سنون وتوقف
الزمن ،وفقدت حلته لونها الأخ�ضر ،وت�شرد قطيعه
وافرت�سته الذئاب ،و�أجدبت مراعيه».
جاء الكتاب يف حوايل � /183/صفحة من
احلجم الو�سط.
واجلدير بالذكر �أن الكاتب قد �صدر له من
قبل جمموعة من امل�ؤلفات منها:
ـ م�سرحية مولد النور
ــ م�سرحية القيامة
ــ ديوان م�سافر �إىل �أروى
ــ رواية معراج الطري احلبي�س

�إلى �آخر العمر� ..أنت
�صدر عن الهيئة العامة ال�سورية
ل��ل��ك��ت��اب ل��ل�����ش��اع��ر حم��م��ود ع��زي��ز
�إ�سماعيل دي���وان جديد بعنوان:
«�إىل �آخ��ر العمر� ..أن��ت» وق��د �ضم
العديد من الق�صائد.
ومن �أجواء الديون نختار:
هدوء الرباري
وهذا املدى
�سالم
لروحي
ورود
ندى
ففي حمرة ال�شم�س عند املغيب
�أنادي
�أنادي
وال من �صدى
ففي كل يوم
نقول:
غد ًا
على العمر مي�ضي

مهي�ض ًا
ك�سري ًا
حزين ًا
ي�ضيع� ..سدى
ُ
جاء الديوان يف حوايل /127/
�صفحة من احلجم ال�صغري.

