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

ال�سيد الدكتور ب�شار الأ�سد رئي�س الجمهورية العربية ال�سورية
ا�ستقبل وفد الأدباء والمثقفين والمفكرين العرب الذين
�شاركوا في احتفالية العيد الذهبي التحادالكتّاب العرب
بمنا�سبة مرور خم�سين عام ًا على ت�أ�سي�سه

الرئيــ�س الأ�ســــد:

اال�ستثمار في الم�شاريع الثقافية هو الأكثر ربح ًا

ا�س��تقبل ال�س��يد الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د
الي��وم وفد ًا من امل�ش��اركني يف االحتفالية
املركزية الحتاد الكتاب العرب مبنا�س��بة
الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�سه.
وتن��اول اللق��اء الواقع الفك��ري والثقايف
الذي تعي�ش��ه �س��ورية ،والتحدي��ات التي
تواجهه��ا يف ظ��ل احل��رب الثقافي��ة التي
ت�ش��كل �أح��د �أخط��ر م�س��تويات و�أ�ش��كال
احلرب الإرهابية عليها.
و�أ�ش��ار الرئي���س الأ�س��د �إىل �أهمي��ة دور
املثق��ف يف التقيي��م والتحلي��ل العلم��ي
واملنهج��ي ملنظوم��ة القي��م واملفاهي��م
والعادات والتقاليد املنت�ش��رة يف املجتمع،
وف��رز م��ا ه��و مفي��د حلمايت��ه و�صون��ه
وتكري�س��ه ،وما ه��و �سيئ للإ�ض��اءة عليه
وتغي�يره عرب التفاع��ل الواعي مع ثقافة
احلداثة والتطور التقني يف العامل.
و�شدد الرئي�س الأ�سد على �أهمية ح�ضور
املثقفني على جبهة املفاهيم وامل�صطلحات
الت��ي ي��راد تكري�سه��ا من اخل��ارج خدمة
مل�شاري��ع لي�ست يف �صال��ح الوطن ،و�ضرورة

الأه��م للفك��ر والثقاف��ة امللتزم��ة ق�ضايا
�إيج��اد خط��اب نق��دي و�آلي��ات ثقافي��ة الت��ي حت�صل وي��راد منه��ا تكري���س وعي عن التنوع والغنى الثقايف يف �سورية.
وحواري��ة خ ّالق��ة وقادرة عل��ى مواجهة عام عنوانه االنق�سام والتنافر والتناحر و�أك��د الرئي���س الأ�س��د على �إي�لاء اللغة وطنه��ا وجمتمعه��ا ،و�أ�سا���س الهوي��ة
ح��رب املفاهي��م ،وحال��ة ال�ش��د واجلذب واالنف�صام عن الذات وعن املجتمع بدي ًال العربي��ة كل اهتم��ام بو�صفه��ا احلام��ل العربي��ة اجلامع��ة مبعناه��ا احل�ض��اري
ال�شام��ل واملع�بر ع��ن التن��وع والغن��ى يف
املجتمع.
واعت�بر الرئي�س الأ�س��د �أن اال�ستثمار يف
امل�شاري��ع الثقافية ه��و اال�ستثمار الأكرث
ربح�� ًا لأنه يبني الإن�سان املنتمي واملت�سلح
املقاوم ،وجناحه يف امليادين كافة ،وعلى تكاتف جهود املثقفني
�سيادة الرئي�س املفدى القائد ب�شـار الأ�سـد
باملعرفة ،ويح�ص ّنه ،وي�ؤهله ليكون قادر ًا
والأدباء الذين اختاروا الوقوف ب�صالبة وثبات متم�سكني باملبادئ
رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية
على تنمية ذاته وجمتمعه ووطنه.
الإن�سانية والقيم الأخالقية النبيلة ،م�ستمدين من �شجاعتكم
بدورهم �أكد املثقف��ون العرب وال�سوريون
كانت الكلمة ال�صادقة ،وال تزال عرب تاريخ وطننا ،وحكمتكم قوة احلياة وجذوة الإبداع.
ال�شريك الأ�صيل الأمني للبندقية يف الدفاع عن الوطن وحماية
امل�شارك��ون يف االحتفالي��ة املركزي��ة
با�سمهم جميع ًا نرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر واالمتنان والعرفان �إىل
وحدته ،وال �سيما يف احلرب الإرهابية الأخ�يرة التي �شنت على �سيادتكم لرعايتكم الكرمية احتفالية االحتاد بعيده الذهبي،
الحت��اد الكت��اب الع��رب الذي��ن ح�ض��روا
�سورية ،والتي ما فتئ جي�شنا العربي ال�سوري البا�سل بت�ضحياته ولرعايتكم الدائمة للثقافة الوطنية ،ولقيادتكم احلكيمة ملعركة
اللق��اء حر�صه��م عل��ى �أن تك��ون كلمته��م
اجل�سورة وبطوالته النادرة ينهي �آخر ف�صولها امل�أ�ساوية.
الت�صدي للعدوان الإره��اب��ي ،ومتييزكم دور الكتاب يف الت�صدي
و�أ�صواته��م عن��د م�ست��وى التحدي��ات
�إن ك ّتاب �سورية وهم يحتفلون بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س للفكر الرجعي.
والت�ضحي��ات الت��ي بذل��ت يف �سوري��ة،
احتادهم حتت رعايتكم الكرمية ،ي�ؤكدون �أن الق�ضية املركزية
ع�شتم وعا�شت �سورية
م�شددي��ن عل��ى �ضرورة االنط�لاق ب�آليات
لهم ما زالت و�ستبقى فل�سطني ،و�أن البعد القومي ما زال حا�ضر ًا
ثقافي��ة قادرة على الت�أثري ،والتفاعل مع
يف فكرهم و�إبداعهم ،و�أن الهوية العربية حالة ح�ضارية ولي�ست
امل�شاركون يف فعاليات
روح الع�ص��ر ،وقول الكلم��ة احلرة ،وبناء
مفهوم ًا ع��اب��ر ًا ،كما �أن مت�سكهم بتحرير فل�سطني هو مت�سكهم
احتفالية احتاد ال ُك َّتاب العرب يف �سورية
ً
بتحرير اجلوالن ولواء ا�سكندرون ،وما م�شاركة الأدباء واملثقفني
الثقاف��ة امللتزم��ة و�إحيائه��ا جي�لا بع��د
دم�شق 2019/12/17 – 16 - 15
العرب وغري العرب� ،إال داللة وا�ضحة على ا�سرتاتيجية اخلط
جيل.

برقية �شكر وتقدير امل�شاركني يف احتفالية العيد الذهبي الحتاد الك ّتاب العرب
لل�سيد الدكتور ب�شار الأ�سد رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية
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تحت رعاية الدكتور ب�شار الأ�سد
رئي�س الجمهورية العربية ال�سورية
الدكتورة نجاح العطار

نائب رئي�س الجمهورية
تفتتح احتفالية اتحاد الكتّاب
العرب بالعيد الذهبي للت�أ�سي�س
• حمل الرئي�س الأ�سد م�شعل الكفاح بيد وم�شعل الفكر باليد الأخرى.
• �إننا نريد لأدبنا �أن يكون وطني ًا وقومي ًا وتقدمي ًا و�إن�ساني ًا.
• كلماتكم النيرّ ة هي التي متنح الر�ؤيا ال�صحيحة للنا�س.
• الك ّتــاب هم الطليعة وينبغي �أن ي�صنعوا كفاح ًا بالأدب.
• غزاة كرث جا�ؤوا وخرجوا لأن الأر�ض �أر�ضنا ولأن الكفاح والب�سالة من تقاليدنا.
اع��ت�برت ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة جن���اح العطار
�أن الكتّاب هم الطليعة �أو ينبغي �أن يكونوا كفاح ًا
بالأدب ،و�سعي ًا للتمهيد للمد الآتي بالتنوير وبالنه�ضة
الفكرية العقالنية التي هي مهاد لكل ما يحقق االرتقاء
والنهو�ض ،ور�سم معامل امل�ستقبل الأمثل.
ا�ستذكرت العطار يوم طلب منها القائد حافظ الأ�سد،
وكانت وزيرة للثقافة ،الإ�شراف على �إجناز بناء مقر
الحتاد الكتاب بال�سرعة املمكنة ،ليكون مكان ًا للكتاب
ي�ساعدهم على �أداء ر�سالة القلم ،وتوفري ما يحتاجونه
من �إمكانات ،وحتدثت عن �سعادتها يومذاك ب�أن يفكر
رئي�س البالد رغم م�شاغله ببناء �صرح ثقايف للكتاب
يعينهم على ن�شر �إبداعاتهم.
وقالت العطار�« :إننا نريد لأدبنا �أن يغر�س �أنبل
املفاهيم ،و�أن يكون وطني ًا وقومي ًا وتقدمي ًا و�إن�ساني ًا
دائم ًا ،متطلع ًا يف توجهاته �إىل حتقيق النقلة النوعية،
التي تدفع باملجتمع �إىل الأم��ام ،والأمة �إىل مزيد من
ال�صمود يف وجه الت�شتيت والتجزئة واالنف�صام عن
تاريخها وعروبتها».
و�أ�شارت العطار �إىل �أن ال�شعب ال�سوري حتمل عبئ ًا
تنوء عن حتمله اجلبال العاتية ،وق��اوم بال�سالح كل
حم��اوالت فر�ض نظام حكم يتدثر بثياب الدين زور ًا
وبهتان ًا ،لكن ال�سالح لي�س الو�سيلة الوحيدة لل�صمود،
فالفكر والكلمة والإمي����ان ب��ال��وط��ن والتعبري احلر
عن ال��ر�أي هي كلها مقومات وحمفزات على املقاومة
وال�صمود ،و�أ�ضافت« :نحن ككتاب ومثقفني نتحمل
م�س�ؤولية �ضخمة مل���ؤازرة القوى الراف�ضة لأي حكم
م�شرق لأبنائنا وللأجيال القادمة ،م�س�ؤوليتنا هي خلق
الأر�ضية الثقافية واملناخ املعنوي املنا�سب ال�ستمرار
ال�صمود ودحر القوى املعادية لل�سالم والوئام واملحبة».
وخاطبت نائب رئي�س اجلمهورية الكتاب بالقول�« :إن
كلماتكم النيرّ ة هي التي متنح الر�ؤية ال�صحيحة للنا�س،
وه��ي التي تعطي لأدب��ك��م الن�سغ املحيي ال��ذي يعيد
للنفو�س بلهبه املتوهج ،اجلذوة التي ينبغي �أال تنطفئ
يف ال�صدور �أبد ًا ،و�أن تظل وجوهكم م�شرقة كرمية ال
تقبل الزيف ،و�أن يكون كفاحكم للجمع ال للتفريق
وهذه ال�سمات كلها عنوان �شعبنا منذ وجد».
وقالت نائب رئي�س اجلمهورية“ :كنت �أرى وما زلت

�أن الكتاب هم الطليعة وينبغي �أن ي�صنعوا كفاحا
ب��الأدب و�سعيا لتمهيد للمد الآت��ي بالتنوير والنه�ضة
الفكرية العقالنية التي هي مهاد لكل ما يحقق االرتقاء
والنهو�ض ور�سم معامل امل�ستقبل الأمثل وكذلك بالإميان
ال�صادق بق�ضايا �أمتهم وبالر�سالة التي يحملونها
وال�سعي الد�ؤوب لإعالء �ش�أن الوطن والأمة والتم�سك
بالق�ضايا امل�صريية التي علينا جميعا �أن نن�صرها
ب�ضمائرنا وقلوبنا وعقولنا”.
وذكرت نائب رئي�س اجلمهورية بدور ال�شعر يف زمننا
املا�ضي وت�صديه التفاقية �سايك�س بيكو حيث انطلق من
ال�شرق �إىل الغرب ومن اخلليج �إىل املحيط وحفظته
الأجيال عرب مراحل املحن التي �أنزلها اال�ستعمار على
�أر�ضنا منوهة مبا نظمه ال�شعراء �أحمد �شوقي وحافظ
ابراهيم وبدوي اجلبل وب�شارة اخلوري و�سليمان العي�سى
وما كان له من دور كبري يف �إيقاظ امل�شاعر وحتدي قوى
البغي والعدوان.
و�أك��دت الدكتورة العطار �أن �شعبنا عرف الكثري من
الغزاة جا�ؤوا وخرجوا لأن الأر�ض �أر�ضنا ولأن الكفاح
والب�سالة من تقاليدنا التي نتحدى بها كل عدو يريد
�أن يحتل �أر�ضنا و�أن يط�أ �صدر وطننا �إخال�صا لبلدنا
و�شهدائنا و�أمتنا وكرامتنا منوهة بدفاع مقاتلي اجلي�ش
العربي ال�سوري عن وطنهم وب�شجاعتهم وت�ضحياتهم
وبطوالتهم و�صمودهم يف وجه كل عدوان م�شددة على
�أن ه�ؤالء ي�ؤمنون ب�أن الن�ضال هو ال�سبيل للن�صر و�أن
الرد ال�شجاع اليوم على الغزو الإجرامي الأردوغ��اين
هو طريق التحرير وقالت :لقد غر�سوا �أقدامهم يف
جبهات القتال وقالوا ال تراجع وال نكو�ص فها هنا املوت
�أو الن�صر.
وتوجهت نائب رئي�س اجلمهورية لأب��ط��ال جي�شنا
امل��ي��ام�ين ب����أن ال�شعب م��ن ورائ��ك��م وه���و معكم ي���أب��ى
اال�ست�سالم مهما طال الن�ضال حتى تتحرر �أر�ض الوطن
من الرج�س الرتكي العثماين املعادي كما حتررت من
الإره��اب الإج��رام��ي ال��ذي زرع��وه على �أر�ضنا خنجرا
عثمانيا مقب�ضه �أ�سود ب�أياد �آثمة ملطخة بالدم وفتنة
على ا�سم الدين بتمويل من الأع���داء وبع�ض �أبناء
عروبتنا واهمني �أنهم �سيدمرون الوطن بهجماتهم
امل�سعورة ويزرعون الفرقة بني �أبنائه.

و�أك��دت الدكتورة العطار �أنه رغم جميع امل�ؤامرات
واالف��ت��راءات وتكاتف ال��ع��دوان و�أ���ص��ن��اف التمويل
والت�سليح والرتهيب وتوا�صل اخليانات ف���إن وحدة
�سورية ال�شعب هي وحدة وطنية را�سخة قوية وكذلك
عزمية جي�شنا و�شعبنا قائمة على �صخر وعلى كفاح
عنيد مهما �أطلقوا عليها من اخلارج والداخل.
و���ش��ددت ال��دك��ت��ورة العطار على �أن ال��ع��امل يعرف
اليوم �أن �سورية �أمنع من �أن يوهنها عدو و�أعز من �أن
تطولها مكائد التهديدات الأمريكية �أو الإ�سرائيلية
�أو الإرهابية �أو حماوالت احلاكم املجرم العميل على
م�شارف حدودنا يف ال�شمال “�أردوغان” بفكره الذي
يحمل تراثا عثمانيا رثا حتررنا من جرائمه منذ زمن
بعيد ولن ن�سمح له مهما ارتكب و�إرهابيوه الذين جندهم
ليكونوا �سالحه يف القتل والذبح والنهب وال�سلب �أن
يقتحم حدودنا ويكون جزءا من الرت�سانة العدوانية
على �أر�ضنا.
و�أ�ضافت الدكتورة العطار �أن الرئي�س الأ�سد كان �أقوى
من كيدهم وكان يدرك وهو يقود معاركنا مع الإرهاب
وخمتلف �أ�شكال الفنت وامل���ؤام��رات و�آخ��ره��ا العدوان
الآثم الأردوغاين �أنه ما زال علينا �أن نقدم مزيدا من
الت�ضحيات و�أن نواجه مزيدا من امل�صاعب ف�سورية لن
ت�ست�سلم وجي�شها البا�سل لن ير�ضخ مهما غال الثمن.
وتوجهت الدكتورة العطار بالتحية وال�شكر للرئي�س
الأ�سد با�سمها وبا�سم امل�شاركني يف االحتفالية مقدرة
ثوابته املبدئية وب�سالته الفريدة و�إمي��ان��ه الواثق
ب�شعبه وجي�شه وحر�صه على �أن يكون موقفنا ويف
�أحلك الظروف هو املوقف ال�شجاع ال�صامد و�أن يتعزز
ارتباطنا بق�ضايانا وي�ستقوي انتما�ؤنا لوطننا وعروبتنا
و�أمتنا وفل�سطيننا ونحن من�ضي يف ال�شوط �إىل نهايته.
وقالت الدكتورة العطار :لقد حمل الرئي�س الأ�سد
م�شعل الكفاح ريادة و�إقدام ًا بيد كما حمل �أي�ض ًا م�شعل
الفكر تنوير ًا و�إبداع ًا ورعاية للثقافة واملثقفني بيد
م���ؤك��دة �أن رعايته ال��ي��وم الحتفالية احت��اد الكتاب
بذكرى ت�أ�سي�سه اخلم�سني �شاهد على ذلك.
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الكلمة التي �ألقاها الأ�ستاذ مالك �صقور رئي�س اتحاد الكتاب العرب
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العيد الذهبي
• �سورية ..تنت�صر� ..سورية انت�صرت ..انت�صرت ب�صمود �شعبها وبطولة جي�شها..
• كانت دم�شق وما زالت و�ستبقى حا�ضنة للعرب.
• لقد �ش ّكل احتاد الك ّتاب العرب ،منذ ت�أ�سي�سه ظاهرة ثقافية.
الدكتورة جناح العطار ..نائب رئي�س اجلمهورية
ال�سادة...
ال�ضيوف...

هاه��ي ذي �سوري��ة العربي��ة الأبية حتت��ل �شا�ش��ات الف�ضائيات يف
�أربعة �أركان الأر�ض.
نعم..
هاهي ذي �سورية ملء ال�سمع والب�صر والوجدان..
هاه��ي ذي �سورية منذ ثم��اين �سنوات متلأ الدني��ا ..وت�شغل عقول
�شعوب
ح��كام الدول الكربى ..وتله��بُ قلوب ال�شرفاء الأح��رار من
ِ
العامل التي ه ّبت للت�ضامن مع ال�شعب العربي ال�سوري يف حربه �ضد
الإره��اب املدعوم دولي�� ًا من طغاة الع��امل :الإمربيالية الأمريكية
وال�صهيونية والأوروبية والرتكية والرجعية العربية.
�سوري��ة  ..تنت�ص��ر � ..سورية انت�ص��رت ..انت�صرت ب�صم��ود �شعبها،
وبطولة جي�شها ،وحكم��ة قائدها.ودعم حلفائها .انت�صرت بدماء
�شهدائها وجرحاها التي زادت من قدا�ستها.
انت�صرت ف�أ�ضافت لتاريخها قيمة ح�ضارية جديدة.
نعم �سورية.
�أ�سائلك��م ،هل تعلمون اجلذر احلقيقي له��ذه الت�سمية؟ هل تعلمون
�أ�صل هذه الكلمة وانبعاثها؟
(الربة الكربى) �أو (الآلهة العظمى) يف لغة ما بني
�سورية تعنيّ :
النهرين القدمية.
والي��وم جتتم��ع �أبال�س��ة الأر���ض و�شياطينه��ا ك��ي تنال م��ن الربة
العظمى ...لكن هيهات ..هيهات �أن َ
ينال ال�شيطانُ من الرحمن..
ت�ش��رع �أبوابها،
و�ستبق��ى
زالت
وهاه��ي ذي دم�ش��ق الت��ي كانت وم��ا
ّ
مرحبة بال�ضيوف الأدباء الذين ميثلون كتاب �آ�سيا
وتفت��ح ذراعيها ّ
و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية ،ومن رو�سيا االحتادية ،و�إيران ،ومن فل�سطني ،والعراق ،والأردن ولبنان.
بلى..
كان��ت دم�ش��ق ومازال��ت و�ستبقى حا�ضنة للعرب ،لأنه��ا ت�ؤمن بالعروبة قو ًال وفع ً
�لا ،ومل تز ْغ بو�صلتها
يوم ًا قيد �أمنلة ،فبو�صلتها فل�سطني كما �أكد القائد الرئي�س ب�شار الأ�سد.
•••
يتزام��ن احتفالن��ا اليوم بالذكرى اخلم�س�ين لت�أ�سي�س االحتاد مع انت�ص��ارات اجلي�ش العربي ال�سوري
عل��ى الإره��اب املدع��وم دولي ًا من ثمانني بل��د ًا و�أكرث ..ه��ذا اجلي�ش العظيم الذي اج�ترح املعجزات،
و�ص��ار �أ�سط��ورة ،فه��و اجلي���ش الوحي��د يف الع��امل ال��ذي ح��ارب ثماين �سن��وات وني��ف ،وخ��رج قوي ًا
منت�ص��راً ..ونح��ن� ،إذ نرفع له القبع��ة ،وننحني �إجال ًال و�إكب��ار ًا واحرتام ًا لبطوالت��ه ،ونق ّبل الأر�ض
�سيجوا الوطن ب�أ�ضالعه��م .و�ضحوا ب�أغلى ما
حت��ت نع��ال مقاتليه ال نفيه حقه وح��ق �شهدائه الذين ّ
لديهم حياتهم و�أرواحهم ،يف �سبيل منعة الوطن ووحدته و�سيادته...
•••
ونح��ن اليوم �إذ نحتفل بالعي��د الذهبي ،يغتنم �أع�ضاء االحتاد الفر�صة ملراجعة م�سرية خم�سني عام ًا
م��ن العطاء والإبداع ،يعمقون الإيجابي��ات ،ي�شريون �إىل ال�سلبيات ،ويثن��ون على منجزات الأ�ساتذة
ونحيي ذكراه��م� ،أولئك الذي��ن غر�سوا ه��ذه الغر�سة
الكب��ار امل�ؤ�س�س�ين الذي��ن ي�ستحق��ون �أن نُح ِّي��ي ّ
ً
وارفة ن�ستظل بفيئها ،ون�أكل من ثمارها.
الطيبة ،التي غدت اليوم �شجرة
ه��ذا م��ن ناحية ،وم��ن ناحي��ة ثانية لتكن ه��ذه املنا�سب��ة وقفة ج��ادة وحمطة هادئ��ة لو�ضع خطة
مير
م�ستقبلي��ة ،ت�ؤ�س���س النطالقة جديدة للكت��اب العرب وال�سوريني ،يف هذه املرحل��ة ال�صعبة التي ُ
به��ا الوط��ن العربي ب�شكل عام و�سورية ب�شكل خا�ص ،ب�سبب هذه احلرب الظاملة القذرة ،وهي مرحلة
التحدي الأكرب والأ�صعب ،يف تاريخ الأمة ..حتدي طغاة العامل.
لق��د كان للإع�لام املُ�ضلِ��ل واخل��ادع واملخ��ادع والك��ذاب ال��دور الكبري يف ه��ذه احلرب ويف ن�ش��ر �أفكار
الوهابية �أفكار الردة بكل ما تعني الكلمة من معنى:
ر ّدة عل��ى الإ�س�لام ،ر ّدة عل��ى القي��م ،ر ّدة على مع��اين العروبة وامل�ش��روع القومي النه�ض��وي ،ر ّدة على
الأخالق والف�ضيلة.
وهن��ا ،جتل��ى ويتجل��ى دور الكات��ب يف خل��ق منظومة وع��ي معرفي��ة �أدبي��ة ،فكرية ثقافي��ة ،تف�ضح
ُ
يتحم��ل الكات��ب امل�س�ؤولية يف حت�ص�ين املجتمع ،وخل��ق املناعة
خفافي���ش الظ�لام والظالمي��ة .نعم،
الأخالقية والرتبوية والوطنية والقومية التي حتميه من الزوغان واالنحراف ،كما يتحمل الكتّاب
م�س�ؤولي��ة كب�يرة يف تربي��ة الأطفال وتن�ش�أته��م ،وتنوير اجليل ال�ش��اب ،و�شفاء من ُغ�سل��تْ �أدمغتُهم
واحتلت عقولهم.
�أيها احلفل الكرمي..
لق��د �شكّل احتاد الكتاب العرب ،من��ذ ت�أ�سي�سه ظاهرة ثقافية وقومي��ة جوهرها� :أدب وفكر وثقافة
االنتم��اء للوط��ن ،وكان نقطة انطالق حقيقي��ة النتعا�ش �أدب عربي قومي تقدم��ي ،لقد وقف احتاد
الكتاب العرب� ،ضد التطبيع والتدجني مع العدو ال�صهيوين.

�أيها احلفل الكرمي

الي��وم ،يطفئ احتاد الكتاب العرب خم�سني �شمع��ة ،ويقطف خم�سني وردة ،ويعلّق على �صدره خم�سني
و�سام ًا ،يف هذا العام يكمل االحتاد م�سرية ن�صف قرن..
ن�صف قرن من اجلهد والبذل والعطاء على دروب احلياة والثقافة والفكر.
يطوي احتادنا ن�صف قرن ..ومي�ضي الزمن ،وتبقى الأفعال التي حتفظها املكتبة العربية يف ع�شرات
املئات من �إ�صدارات كبار الكتاب يف �سورية ،والوطن العربي ،ويف العامل.
وفرها االحتاد لنا:
ن�صف قرن م�ضى وخلية النحل تكرب ..وتكرب املنجزات التي ّ
ـ ال�ضمان ال�صحي
ـ امل�ساعدة االجتماعية
ـ �إعانة الوفاة
ـ والتقاعد
يف العيد الذهبي نذّ كر ون�ؤكد� ،أن الكاتب �ضمري ال�شعب والأمة .و�إذا كان الكاتب فع ًال هو �ضمري ال�شعب
والأم��ة ،ف�ل�أن الكاتب :معلم ومن ّور ،وثائ��رّ ،
ومب�شر ،و�شاهد ،ونذير .ولأنه يجم��ع هذه ال�صفات ،كما
افرت���ض� ،أو كم��ا يجب �أن يك��ون ،لهذا يفرت�ض �أن يبقى الكاتب قدوة ونربا�س�� ًا يف الت�صرف وال�سلوك،
�أريحي ًا ،يف�ضل االنيار ويرف�ض اال�ستحواز واال�ستئثار.
الكاتب م�س�ؤول والكتابة موقف وم�س�ؤولية ،والكاتب حامل ر�سالة وق�ضية.

�أيها احلفل الكرمي

لقد القى احتاد الكتاب يف �سورية منذ ت�أ�سي�سه رعاية كرمية من القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد،
الذي طاملا �أكد �أن «الثقافة هي احلاجة العليا للب�شرية ،وكل حاجات الإن�سان حمدودة �إال الثقافة
ال حدود لها».
وق��د حر���ص .ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�س��د على �أن ي�ستمر احتادنا يف العم��ل على احلفاظ على النهج
العروبي التقدمي.
واال�ستمرار يف الدفاع عن ق�ضايانا الكربى وامل�صريية ،وعلى حقوق الكتّاب واملبدعني وكرامتهم.
وكان��ت االنطالقة الثانية يف الع��ام  2000عندما �أكدّ ال�سيد الرئي�س دعم��ه لالحتاد مادي ًا ومعنوي ًا
يف منا�سب��ات كث�يرة .موجه ًا للتم�سك بالقي��م والفكر املبدع اخلالق يف كثري م��ن املواقف� ،أولها املوقف
وجه بك�سر احل�صار عل��ى العراق ال�شقي��ق بتخ�صي�ص طائرة �أقل��ت الكتاب واملثقفني
امل�ش��رف عندم��ا ّ
ّ
العرب من دم�شق �إىل بغداد..
و�إر�سال �شاحنات حم ّملة باحلوا�سيب والقرطا�سية و�آالف الكتب املهداة من دور ن�شر �سورية بالإ�ضافة
�إىل �إ�صدارات وزارة الثقافة واالحتاد �إىل املثقفني العراقيني.
�إن �أع�ض��اء احتاد الكت��اب العرب جنود يف هذا الوطن املقاوم ،مي�ض��ون بثقة وعزمية يف طريق �إعمار
�سوري��ة ،و�إعمار الفك��ر والعقل والكرامة وت�أ�صي ًال للنهج العروبي والفك��ر التنويري املقاوم و�إخال�ص ًا
لت�ضحي��ات اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري ،مي�ضون لإعم��ار البني��ان الإن�سان بقي��ادة قائد الوط��ن ال�سيد
الرئي�س ب�شار الأ�سد..
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اللغة المظلومة من �أهلها

•د .تركي �صقر

عندما زرت نريوبي عا�صمة كينيا يف مهمة دبلوما�سية �أده�شني كرثة
الناطقني باللغة العربية �شعبيا ور�سميا يف هذه الدولة الواقعة و�سط القارة
الإفريقية على خط اال�ستواء ووج��دت �أن��ه على الرغم من طغيان اللغات
التي انت�شرت يف الفرتات اال�ستعمارية كاالنكليزية والفرن�سية واال�سبانية
يف القارة ال�سمراء وبا لأخ�ص على امل�ستوى الر�سمي �إال �أن اهتمام ا لأفارقة
باللغة العربية مل يرتاجع وك��ان �أك�بر عندما تعاظم دور م�صر ونفوذها يف
قيادة العمل ا لإفريقي �إبان انبثاق حركات التحرر الوطني حيث كانت الثورة
امل�صرية عام  1952ملهمة لهذه احلركات وكادت القاهرة �أن تكون عا�صمة
�إفريقيا بال منازع ومع ذلك بقي كل �إفريقي يتوق �إىل التحدث باللغة العربية .
لقد �أطلقت منا�شدات كثرية من معظم القادة الأفارقة لتعلم اللغة العربية �أمام
قمم االحتاد الإفريقي وكان يف مقدمهم �ألفا عمر كوناري رئي�س مفو�ضية االحتاد
ا لإفريقي ا لأ�سبق الذي نا�شد ا لأفارقة �أم��ام القمة العا�شرة يف �أدي�س �أبابا عام
 2008التي ح�ضرها اكرث من  53رئي�س دولة �إفريقية و�أكرث من  100دولة
ومنظمة دولية و �إقليمية ح�ضرت ب�صفة مراقب �أن يتعلموا اللغة العربية لأنها
لغة �أكرث من  250مليون يف البالد العربية �آنذاك منهم ما يزيد عن الثلثني يعي�شون
يف البالد العربية ا لإفريقية وطبعا العدد ت�ضاعف ا لآن و�أكد �أن هذه املنا�شدة قد
كررها يف القمم ال�سابقة ويبدو �أن جامعة الدول العربية مل تلتقط هذه ا لإ�شارة
ال�صريحة الوا�ضحة التي �أطلقها كوناري باندفاع ورغبة حما�سية .
ومل يطلق كوناري هذه املنا�شدات املتكررة لوال �أن كان على يقني �أن اللغة العربية
مقبولة لدى جميع ا لأفارقة �سواء �أكانوا من امل�سلمني �أم من غريهم لأنها ذات جذور
عميقة يف �إفريقيا وال ينظر �إليها على �أنها لغة العهود اال�ستعمارية ،بل كانت
يف بداية اخلم�سينيات لغة التحرر وال�سيادة واال�ستقالل عندما كان جمال عبد
النا�صر يت�صدر قيادة حركات التحرر يف �إفريقيا �إىل جانب القادة ا لأفارقة الكبار
�أمثال كواين نكروما وباتري�س لومومبا ولوثر كينغ وفران�س فانون ونل�سن مانديال
وغريهم ،وكانت �أمنية كل �إفريقي �أن يتعلم اللغة العربية حتى قيل� :إنّ من ال يتكلّم
العربية يف �إفريقيا ي�شعر بالغربة والعزلة عن م�سرية التيارات ال�صاعدة يف القارة
ال�سمراء  .
وللحقيقة والتاريخ �أن معظم الدول الإفريقية مل تبتعد عن العرب وق�ضيتهم
املركزية فل�سطني �إال بعد اتفاقات كامب ديفيد ،وبرزت مقولة كيف يكون ا لأفارقة
عرب ًا �أكرث من العرب وكيف ميكن �أن ي�ستمروا على التزامهم بق�ضية تخلى عنها
الق�سم الأك�بر من الأنظمة العربية  ،و�أدى هذا التحول �إىل �ضعف االهتمام ب�أن
تكون اللغة العربية هي اللغة الغالبة يف عموم �إفريقيا مع �أن هذا مل يكن �صعب ًا يف
ظل �أجواء التحرر الإفريقية التي كانت تتزعمها م�صر يف اخلم�سينيات من القرن
املا�ضي.
لقد �أ�ضاعت جامعة ال��دول العربية الفر�صة عندما كان يخرج ال�صوت عالي ًا
من �أحد �أبرز زعماء �إفريقيا �ألفا عمر كوناري رئي�س جمهورية مايل �سابق ًا ورئي�س
مفو�ضية االحتاد الإفريقي ل�سنوات طويلة ومع ذلك ميكن �أن تبقى الفر�صة متاحة
�أم��ام العرب �إذا �أرادوا لتحقيق هذا الطموح ،وال يتعار�ض ذلك مع تر�شيح اللغة
ال�سواحلية �أن تكون لغة �إفريقيا يف امل�ستقبل لأن اللغة ال�سواحلية هي خليط من
اللغة العربية وبع�ض اللغات الإفريقية يف �شرق �إفريقيا كاللغات النيلية والنوبية
والدينكا بل �إن �أك�ثر من  40باملائة من مفردات اللغة ال�سواحلية هي من اللغة
العربية التي ا�ستوطنت وا�ستقرت يف �إفريقيا ال�شرقية على �سواحل املحيط الهندي
التجار العرب �إىل تلك املناطق منذ مئات ال�سنني قادمني من اليمن
عندما و�صل
ّ
وعمان و�سواحل اخلليج العربي وبنوا �سلطنة هي �سلطنة زجنبار بالقرب من �شواطئ
تنزانيا (تنجانيقا) �سابق ًا دامت �أكرث من �سبعني عام ًا تواىل عليها ال�سالطني العرب
من اخلليج وبخا�صة من عمان .
وال يوجد يف �إفريقيا كلها كتلة ب�شرية تتكلم لغة واحدة وتعدّ بع�شرات املاليني
�سوى الكتلة التي تتكلم اللغة ال�سواحلية وهي لغة �أكرث من �أربعني مليون ن�سمة
منت�شرين فيما يزيد عن ع�شر دول �إفريقية ،ومن هنا جاء نداء �ألفا عمر كوناري
ب�أن تكون اللغة ال�سواحلية هي لغة الواليات الإفريقية املتحدة �إذا �أخذت هذه
الفكرة طريقها �إىل التنفيذ ،وقد قال الرجل� :أنه ال يتكلم ال�سواحلية ولي�س من
مناطقها ولكن واقعي ًا ال توجد �إال هذه اللغة مر�شحة لأن حتتل مركز ال�صدارة
يف طموح االحت��اد ا لإفريقي بلغة واح��دة تكون لغة ا لإع�لام ا لإ ل��ك�تروين والثورة
الرقمية ،و���س��واء حتققت فكرة ال��وال ي��ات املتحدة الإفريقية �أم مل تتحقق ف�إن
مو�ضوع ن�شر اللغة العربية يف �إفريقيا م�س�ؤولية هامة للغاية على الدول العربية
القادرة �أن ت�ضطلع بها .
ومن الغريب �أن جامعة الدول العربية احلا�ضرة يف القمة مل تلتطق نداء رئي�س
املفو�ضية ب�ش�أن اللغة العربية فتطرحه يف القمم العربية ويف القمة العربية
الإفريقية امل�شرتكة التي عقدت عام  2009كي تبادر الدول العربية لتقدمي كل
ما ميكن لإجناح هذا امل�سعى وتوفري امل�ستلزمات الب�شرية واملادية من فتح جامعات
ومعاهد ومدار�س لتعليم لغة العرب يف الدول الإفريقية ولي�س هناك من تف�سري لهذا
التق�صري �سوى عدم االهتمام وتكري�س الإهمال للغة ال�ضاد من �أ�صحابها املعنيني بها
و �إ�ضاعة الفر�صة الذهبية التي الحت .
ومع �أن اليون�سكو حددت يوما للغة العربية يف كل عام �إال �أن احلكومات العربية
مق�صرة ا�شد التق�صري بحق اللغة العربية وما من �شك �أن ال��دول العربية قادرة
ومتلك الإمكانيات املادية وغري املادية على �أن حت�� ّو ل حلم تعليم اللغة العربية
خرج نطاق البالد العربية �إىل حقيقة فتعيد ربط اجل�سور بني �إفريقيا والعرب
وي�صب هذا يف الوقت نف�سه يف خدمة �أن تكون اللغة ال�سواحلية لغة �إفريقيا نظر ًا
ّ
لتقارب اللغتني وطبيعة ن�شوء اللغة ال�سواحلية منذ البداية ،ومع مزيد ا لأ�سف ف�إن
ما بد �أته بع�ض الدول العربية بن�شر اللغة العربية من خالل بناء املدار�س والكليات
واملعاهد واجلامعات يف بع�ض الدول ا لإفريقية قد تراجع �إىل ما دون ال�صفر كما
حدث يف العا�صمة الكينية نريوبي التي كانت حتت�ضن مراكز ومعاهد عديدة لتعليم
اللغة العربية ون�شرها يف �أرجاء �إفريقيا ،فهل تتجدد العزمية �أم �أن هكذا �أ�صداء
من النداءات �ستذهب �أدراج الرياح وتكون لغة ال�ضاد مظلومة �أ�شد الظلم من �أهلها
ً
م�ضا�ضة!!..
و كما قال ال�شاعر العربي  :وظلم ذوي القربي �أ�شدّ

ثقافة� ..أم ثقافة متوارثة!
•د� .سليم بركات
ت����زداد ال��ت��وت��رات ب�ين �أ م��ر ي��ك��ا و�إي�����ران ،ويتخللها
الت�صعيد الع�سكري م��ن قبل ا ل��ط��رف�ين ،ورمب��ا يالحظ
البع�ض �أن �سقف ال���ردود ا لإ ي��را ن��ي��ة على التهديدات
ا لأمريكية قد �أ�صبح عالي ًا  ،ورمبا فكر البع�ض ا لآخر �أن
ثمة نذر ملواجهة �أمريكية �إيرانية قد �أ�صبحت تلوح يف
ا لأفق ،وتتعدد ا لآراء حول �آفاق هذا الت�صعيد ،منها من
ي�صفه على �أنه توازن رعب ولي�س توازن ردع ،وال�سيما بني
�إي��ران من جهة والقوى التي تدعمها الواليات املتحدة
ا لأمريكية وتدفعها لتكون وقود ًا حلروبها وم�صاحلها من
حيث يعلمون �أو من حيث ال يعلمون من جهة �أ خ��رى .ومنها من
يقول �أن �سيا�سة الرئي�س ترامب هي �سيا�سة ابتزازية ت�صب يف
م�صلحة �إ�سرائيل �سواء �أهدرت ا لأموال العربية من قبل حكام
اخلليج �أم مل تهدر ،ومنها من يقول �أن كل ما تفعله �أمريكا لي�س
�سوى �إ�شارات لإحداث حتول جوهري يف تفكري النظام ا لإيراين
متهيد ًا لتغيري �سيا�سته ب�شكل تدريجي لي�أتي ملبي ًا لرغبات
وم�صالح الواليات املتحدة ا لأمريكية على �صعيد املنطقة ...كل
هذا يدفع �إىل الت�سا �ؤل �أيوجد حرب بني �أمريكا و �إيران� ،أم �أن
ا لأمر ال يعدو كونه جعجعة؟.
عند التفكري بامكانية ق��ي��ام ا حل���رب يف املنطقة الب��د من
الوقوف على حقائق ت�ستدعي قيام مثل هذه ا حل��رب ،ومبعنى
�أدق ال ب��د م��ن ا حل��د ي��ث بلغة ا لأرق���ام ،وال��ذي ب��دوره ي�ستدعي
�إج���راء م��ق��ار ن��ة على �صعيد املنطقة ب�ين ا ل��ع��دوان ا لأ م��ر ي��ك��ي
على ا ل��ع��راق ع��ام  2003وب�ين احل��رب املحتملة على �إي��ران
ا ل��ي��وم ،ال�ستنتاج املعطيات امل���ؤد ي��ة ملثل ه��ذه احل��رب ،ف�أثناء
ا ل��ع��دوان على ا ل��ع��راق كانت احل�شود ا لأمريكية الربيطانية
تفوق الـ� 200أ ل��ف جندي ،ناهيك عن الطائرات ،وا لأ�ساطيل
ا حل��ر ب��ي��ة ،وا لأ ن�����واع ا لأ خ����رى م��ن ا ل�����س�لاح ا ل���ذي ا ���س��ت��خ��دم يف
ذلك ا ل��ع��دوان ،و �إذا قارنا هذه احل�شود يف التواجد الع�سكري
ا لأمريكي الربيطاين الفرن�سي ا لأملاين الهولندي...يف املنطقة
اليوم والذي ال يتجاوز �ستة �آالف جندي ،يف مواقع متفرقة على
�صعيد املنطقة ،ومهماته حم�صورة بامل�سائل ا لأمنية والتدريب،
وغري ذلك من امل�سائل الوظيفية ،لأدركنا �أن هذا العدد ال ي�ؤهل
المكانية خو�ض حرب وال حتى اال�ستعداد لها ،حتى ولو �أ�ضفنا
�إىل هذه القوى املتواجدة القوى اجلوية والبحرية التي يهدد
بها ترامب وحلفا �ؤه ،وهذا يعني ا�ستحالة فتح جبهة مع ايران،
وا ل��د ل��ي��ل ك�ثرة و ع��ود ت��را م��ب ا ل��ك��اذ ب��ة بو�ضع خطة ع�سكرية
تت�ضمن �إر�سال مئات ا لآالف من اجلنود ا لأمريكيني �إىل املنطقة
ا�ستعداد ًا ملنا�صرة حلفائه يف مواجهة �إيران ،و�إذا ما فكر مبثل
هذه املنا�صرة فلن تكون �إال من خالل اجماع دويل يقره جمل�س
ا لأمن حتى ال تكون �أمريكا يف مواجهة العامل كما حدث يف عام
 ،2003حيث التجاوز ا لأمريكي الربيطاين ا لإ�سباين ملجل�س
ا لأ م��ن يف غ��زو ا ل��ع��راق ،ا ل��ذي عار�ضته رو�سيا و�أملانيا وفرن�سا
كدول دائمة الع�ضوية يف هذا املجل�س .وبالعودة �إىل الت�صعيد
بني الطرفني ا لأمريكي وا لإيراين جند غياب جمل�س ا لأمن عن
منا�صرة ا ل��وال ي��ات املتحدة ا لأمريكية يف ا حل��رب على �إ ي��ران،
غياب يجعل من الواليات املتحدة ا لأمريكية منفردة فيما لو
�صعدت باجتاه احلرب هي و�شركا �ؤها يف املنطقة ،ويف الطليعة
�إ�سرائيل ،وال�سعودية ومن ّ
لف لفهما ،وهذا يعني غياب القناعة
الدولية عن وجود تهديد �إيراين حقيقي يف املنطقة وال�سيما
للمالحة الدولية يف اخلليج ،و �إمنا يوجد عدم ت�ساوي يف ردات
الفعل بني الطرفني ا لأمريكي وا لإيراين.
م��ن ه��ذا املنطلق ن�ستطيع ا ل��ق��ول �أن اخل��ي��ار ا لأ م��ر ي��ك��ي يف
احلرب على �إيران لي�س خيار احلرب ال�ساخنة ،و �إمنا هو خيار
احل��رب االقت�صادية التي يرغب ت��را م��ب م��ن خاللها جتفيف
منابع العمالت ال�صعبة التي حت�صل عليها �إ ي��ران ،و ه��ذا يعني
م��ن منظوره حتجيم دور �إي���ران ،ومنعها م��ن تثبيت �أجندتها
ا لإقليمية املناه�ضة لأمريكا وحلفائها يف املنطقة ،و ه��ذا ما
ترف�ضه �إ ي��ران وهي تعلن ا�ستعدادها لأي مواجهة مع �أمريكا
�أكانت هذه املواجهة �سيا�سية �أم اقت�صادية �أم ع�سكرية ،ا لأمر
ال��ذي و ���ض��ع �إدارة ت��را م��ب يف مواجهة ا ل��دا خ��ل ا لأ م��ر ي��ك��ي مع
ا لإبقاء على خيار العقوبات االقت�صادية ك�أداة فعالة لر�ضوخ
�إيران للتفاو�ض ،وملا كانت �إيران دولة عقائدية وال�سيما فيما
يخ�ص الق�ضايا الداخلية ،وكانت براغماتية عملية فيما يخ�ص
ال�سيا�سة اخلارجية ،فهي لن تقدم على �أية خطوة تهدد نظام
اجلمهورية ا لإ�سالمية ا ل��ذي يتقدم على كل ا لأو ل��و ي��ات �أ ك��ان
ذلك على م�ستوى الداخل ا لإي��راين� ،أم كان ذلك على م�ستوى
اخل��ارج ،تفعل ذلك وهي متيقنة ب���أن املواجهة تتطلب النف�س
الطويل وك�سب الوقت يف هذا املجال لتحقيق �أهدافها ،والتي
هي �أهداف حلفائها يف حمور املقاومة ،تفعل ذلك وهي ت�ستبعد
اخليار الع�سكري �إال �إذا فر�ض عليها ،وهل جنانب احلقيقة �إذا
قلنا �إن احلقد االمربيايل ال�صهيوين الرجعي على �إيران لي�س
وليد �ساعته و�إمن��ا ك��ان منذ اللحظة التي �أ�سقط فيها ال�شاه
بقيام الثورة ا لإ�سالمية.
�إن �إيران يف هذا املوقف ال ت�سعى للح�صول على �صفقة م�شابهة
لل�صفقات التي يقوم بها اخلانعون من احلكام العرب ،مع العدو
ال�صهيوين ممن يرغبون لإيران �أن حتتجب عن م�س�ألة ال�صراع
العربي ال�صهيوين كما احتجبوا� .إنها ترف�ض هذا اخلنوع وتقف
�إىل جانب احلق العربي يف فل�سطني ،وبالتايل ما تفعله �أمريكا
يف دعمها للم�شروع ال�صهيوين يعدّ مغامرة كربى يف �إقدامها على

احلرب مع �إيران ،مغامرة �إما �أن تنجح فيها وتبقى قطب ًا واحد ًا
للعامل� ،أو �أنها تف�شل وت�صبح دولة من الدرجة الثانية كما كانت
يف احلرب العاملية الثانية.
م��ن ا خل��ط���أ �أن تظن ال�سعودية وم��ن ل ّ
��ف لفها �أن الرئي�س
�سيهب لنجدتها فيما لو تورطت يف هذه احلرب
ا لأمريكي ترامب
ّ
التي ت�ستهدف كيانها وكافة امكاناتها االقت�صادية وعلى ر�أ�سها
من�ش�آتها النفطية ،ومن اخلط�أ �أي�ض ًا �أن تظن �أن �ضرب القلب
النفطي للملكة (�أرا م��ك��و) �سيحرك العامل ويقلب الدنيا� ،إن
مثل هذا ا لأمر لن يحدث ال من قبل ترامب ،وال من قبل الإرادة
الدولية �أي�ض ًا ،وهذا يعني �أن �أحد ًا لن ينه�ض لن�صرة ال�سعودية
�أو الدفاع عنها ،كما يعني �أن اللعب ال�سعودي املمار�س يف مقدرات
املنطقة وم�ستقبلها لي�س �أكرث من لعبة غباء �سعودية مك�شوفة
وعاجزة ،وهي مب�ضمونها لي�ست �أكرث من عملية �شعوذة ،تظن من
خاللها �أنها قد و�ضعت العامل يف مواجهة �إيران وحمت نف�سها،
تفعل ذلك وهي تتفرغ ل�ضرب ال�شعب اليمني ،يف الوقت الذي كان
من ا لأجدى بها �أن تتفرغ حلماية ال�شعب العربي الفل�سطيني من
الغطر�سة واالعتداءات ا لإ�سرائيلية.
يف واقع ا لأمر ميكن القول �أن ال�سعودية قد خ�سرت دعوتها
للحرب �ضد �إ ي���ران منذ �إع�لان ه��ذه ال��دع��وة ،وال�����س���ؤال ال��ذي
يطرح نف�سه ما م�صلحة ال�سعودية يف مثل ه��ذه احل��رب التي
تدعو �إليها و م��ا م�صلحة العامل �أي�ض ًا فيها ،وه��ي يف م�ضمونها
لي�ست �أكرث من �أن تكون حرب ًا ا�ستثمارية �إمربيالية �صهيونية
ال�ستنزاف خريات املنطقة وعلى ر�أ�سها خريات ال�سعودية التي
يت�صرف مبقدراتها ملوك النفط ومن لف لفهم؟ ومن ثم ملاذا
ي�شارك ا لآ خ��رون يف مثل هذه احلرب العدوانية على املنطقة،
دون ا لأخذ بحقائق الو�ضع بعد �أن �شرع ترامب ما ي�ستطيع من
قوانني �أمريكية مبعزل عن ال�شرعية الدولية حلرمان �إيران
من ت�صدير نفطها ،وبالتايل خلنقها اقت�صادي ًا وا�سقاطها؟.
فعل ذلك وهو يدرك �أن �إ ي��ران قد ت�ستجيب �إىل �ضغوطه ،و�أن
ال �سبيل �أمامها �سوى خيار واحد هو خيار اال�ست�سالم ل�ل�إرادة
ا لأمريكية بعد ان�سحابه من االتفاق النووي الإيراين ،فعل ذلك
بدون �أن يدرك �أن �إيران لن ترف�ض ال�شروط الأمريكية ،لكنها
رف�ضت واجتهت نحو خيار واحد هو خيار املقاومة ،وهذا اخليار
لي�س جديد ًا على �إي��ران ،وال�سيما بعد مقاومتها ل�سنوات من
احل�صار االقت�صادي وال�سيا�سي الذي فر�ض عليها ظلم ًا وعدوان ًا
من قبل �أمريكا وحلفائها يف املنطقة.
�إن مواقف العامل من الدعوة �إىل احلرب على �إيران وا�ضحة،
وال�سيما بالن�سبة ل�سورية وباقي حمور املقاومة ،ولكل من ي�ضع
حاجز ًا عاز ًال �ضد انزالق العامل �إىل حرب قد ميتد لهيبها لي�س
�إىل املنطقة وحدها و �إ من��ا لت�شمل جميع �أنحاء العامل ،الأمر
الذي يوجد الكثري من احل�سابات املعقدة قبل �أن يتحول العامل
�إىل �أ�شالء ب�سبب هذه احلرب ،ح�سابات معقدة تنتظر حلظات
الت�سوية �أكرث مما تنتظر الت�صفية عن طريق القوة الغا�شمة،
وال�سيما يف الوقت الذي ال يفوت فيه الرئي�س الأمريكي ترامب
فر�صة لتحقيق ا لأر ب���اح على ح�ساب دول النفط اخلليجية،
ولذلك اختار الت�صعيد يف مواجهة �إيران وهو ي�ؤكد ا�ستعداده
للدفاع عن ال�سعودية كذب ًا ونفاق ًا بقوله ادفعوا لأحميكم ،وملاذا
ال يتظاهر يف مثل هذه احلماية وهو يجد ال�سعودية ومن لف
لفها يف كامل اال�ستعداد للدفع الذي بلغ مليارات الدوالرات منذ
عام  2017وحتى يومنا هذا.
لقد حول ترامب دول اخلليج العربي وعلى ر�أ�سها ال�سعودية
�إىل جم��رد فر�ص لال�ستغالل وا ل��رب��ح ،فعل ذل��ك دون �أن يكون
له �أي عالقة باختيار ا لإرادة العاملية ،وال بتلك الأوه��ام التي
ت�سيطر على قادة ا ل��دول النفطية ،ممن يعتقدون ب�أن �أمريكا
والعامل مهتمة ب�أمرهم ،لكن احلقيقة تقول �أن العامل لي�س يف
عجلة من �أمره كي ينخذ �إجراءات باجتاه احلرب ،وال حتى على
تبني احللول للأزمة اخلليجية� ،إن ما ي�شغل العامل اليوم لي�س
احلروب ،و �إمنا حما�صرة خطر احلروب ،ولذلك يرف�ض ت�شديد
ا حل�����ص��ار على �إي���ران ،كما يرف�ض احل��رب ���ض��ده��ا ،وباخت�صار
ن��ق��ول �أن �أم��ن اخلليج و ع��ل��ى ر�أ ���س��ه �أم��ن ال�سعودية ي��ب��د �أ �أو ًال
بانهاء احلرب على اليمن و بانهاء دعم الإرهاب الذي ي�ستهدف
�سورية وباقي دول املنطقة ،ومن ثم يكون العمل على حتقيق
�أمن اخلليج العربي والذي يبد�أ بانهاء العقوبات االقت�صادية
ا لأمريكية على �إ ي��ران وعلى جميع دول العامل ومنها �سورية،
ورو ���س��ي��ا ،وال�صني ،وا حل��ب��ل على ا جل���رار .و مل��ا ك��ان �أم��ن اخلليج
هو م�س�ؤولية دول اخلليج ويف الطليعة �إي��ران ولي�س م�س�ؤولية
�إ�سرائيل والواليات املتحدة ا لأمريكية فالبد من م�شاركة �إيران
يف �أي عمل يهدف �إىل ا�ستقرار منطقة اخلليج مبا يف ذلك حرية
املالحة يف م�ضيق هرمز.
ب��ق��ي �أن ن��ق��ول :ووف���ق امل��ع��ط��ي��ات اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة املحلية
وال��دول��ي��ة �أن �أ م��ر ي��ك��ا مل ت��ق��دم ع��ل��ى �أي جت��رب��ة ع�سكرية
يف ا خل��ل��ي��ج ا ل��ع��ر ب��ي ب��ع��د �أن تلطخت �سمعتها يف احل���رب على
�أفغان�ستان وا ل��ع��راق ،ا لأ م��ر ا ل��ذي ي�ؤكد �أن خيارها يف احلرب
هو االعتماد على �سالحها االقت�صادي وهو اخليار الوحيد �أمام
الرئي�س ا لأمريكي املتخبط ترامب� ،سالح �سينعك�س �سلب ًا على
االقت�صاد ا لأمريكي ،وبالتايل �إىل حما�سبة ترامب وعزله عن
�سدة الرئا�سة ،ويف �أح�سن ا لأح��وال بالن�سبة له ا�سقاطه يف
االنتخابات ا لأمريكية القادمة.

قراءات نقدية

نظرة �إلى ماهية النقد الأدبي
•د .م�أمون اجلنان
يعد النقد العربي نظرة كل ّية
�إىل الفن ولي�س هو جم��رد جمال
م��ع��ريف يف اق��ت��ن��ا���ص ج��م��ال��ي��ات
الن�صو�ص وال يعني م�صادرتها
ابدا بل هو ت�صحيح خط�أ لغوي �أو
فكري ونظريا هو يتفاعل ويك�شف
عن م�ضمرات الن�ص وما خفي فيه،
وي��ع��د الناقد حلقة الو�صل بني
الأدي���ب واملتلقي ب�إيجاد لغة مفهومة
بني الطرفني ،والنقد يعد فن ًا مهما من
و�سائل تف�سري طبيعة الأعمال الأدبية،
لأن���ه ي��ح��دد ن��ق��اط ال��ق��وة وال�ضعف يف
�أي ن�ص �أدب��ي مهما كان جن�سه ،وير�صد
ويحلل ويهتم بطريقة الكاتب يف كتابته
و�صياغته ،ويتمحور حول الكلمات واللغة
وبنائها والإيقاع واخليال وال�صورة الفنية
يف الإط���ار ال��ع��ام ،والواقعية واالت�صال
باملجتمع واحلياة ،ومتحي�صا يغني الن�ص
وما هو معمي دون االرتهان له ،مع البعد
عن االنحرافات الأدبية يف جمال التطور
التاريخي.
وي�شهد النقد الأدبي جمودا وا�ضحا يف
هذه الفرتة الراهنة ب�سبب قلّة الن�صو�ص
الإب��داع��ي��ة واالن��ف�����ص��ال ب�ين البالغة
وت��داخ��ل االجنا�س الأدب��ي��ة ،وه��و (�أي
النقد) ي�سلّط ال�ضوء على ال�شخ�صيات
وال�ت�راث مبينا فحوى الإ�شكالية التي
تكمن يف الن�ص ببعديه الثقايف واجلمايل،
ويتوقف على طبيعة الأدوار �سواء يف
امل�شاركة �أم يف البحث عن �أن�ساق الن�صو�ص
املفقودة �أو امل�ضمرة التي تفر�ضها تبدالت
احل��ي��اة وتطوراتها م���ؤك��دة على �أن��ه ال
تقاطع بني الأدب والثقافة والنقد ،ومما
ال �شك فيه �أن غاية النقد عموما ومق�صده
ه��و ب��ي��ان املفا�ضلة �أو امل���وازن���ة وب��ي��ان
العالقة ب�ين جممل ال�صنوف الأدب�� ّي��ة
وب�ين الأخ�ل�اق وال��دي��ن ،وب�ين الأذواق
واملناهج املتّبعة ،وق�ضايا الثقافة العرب ّية
الكربى ،وينطوي النقد على الت�شاركية
يف احل��وار واملثاقفة ولي�س هو مغت�صبا
�أو منتهكا للن�ص الفني اجلمايل بل هو
يف حد ذاته حماكاة ومعاجلة ومناق�شة
للن�ص وحت��ري��ره وت�شخي�صه والتعقيب
عليه ،فالنقد من الأ�س�س املهمة للتعبري
ع��ن اجل��وان��ب ال�سلبية �أو الإي��ج��اب�� ّي��ة
يف مو�ضوع م��ع�ّيننّ �أو يف جملة موا�ضيع
وحقائق فكر ّية ،ت�ساعد يف اتخاذ القرار
املنا�سب وف��ق منهج علمي وا���ض��ح �ضمن
قواعد و�أ�س�س معينة ،فالنقد له قواعدُ ه
ومنهجيته� :أول��ه��ا النظر والتمحي�ص
يف الن�صو�ص لإظهار نقائ�صها وعيوبها،
ث��م ت��ن��اول امل��ع��اين والأف��ك��ار والت�صوير
وت�صحيح اخليال ،وهذه �سمات النقد التي
�ساعدت على تط ّوره.
فالنقد الأدبي هو فن تف�سري االعمال
الأدب��ي��ة املن�ضبطة ال���ذي يك�شف عن
م��واط��ن اجل��م��ال او القبح يف ال�شعر او
الق�صة او الرواية او الدرا�سة� ،أو يك�شف
ع��ن مكونات الن�ص (�أي البناء) ال��ذي
يتوالد منه ،ثم ي�أتي الإيقاع يف الق�صائد
ال�شعرية من خ�لال الأوزان والقافية،
والرتاكيب وال�صورة املده�شة وامل�ضمون
واللغة والدالالت املولدة ،فيعالج اجلزء
�ضمن الكل ،ويحدد ج��ودة الأث��ر ومدى
ات��ب��اع��ه للقواعد اال�سا�سية يف جمال
املعارف :كالفل�سفة والعلوم االجتماعية
والنف�سية.
كما يحدد النقد ج��ودة الأث��ر العام:
يف ال�شعر والنرث والق�صة وال��رواي��ة ،يف
حماولة للتو�صل اىل ال�صورة ال�شاملة من
قبل الناقد ،ويعتمد النقد الأدبي غالبا
على النقا�ش الفل�سفي ودر���س �أ�ساليب

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1669" :الأحد2019/12/22م  -25ربيع الثاين  1441هـ

الأدباء ،ومنح القدرة على فهم �أ�سرارهم
والنفوذ �إىل دواخلهم و�إدراك م�شاعرهم،
و�سرب عواطفهم وح�سهم املرهف وكرثة
جتاربهم الأدب��ي��ة ،فالناقد ينبغي �أن
يتحلى بالقدر الوافر من املعرفة والثقافة
والب�صر الثاقب الذي يكون خري معني له
على ا�صدار احلكم ال�صائب ،فالأدب ونقده
ذوق وفن قبل �أن يكون معرفة وعلما ،وان
كانت املعرفة تعني �صاحب احل�س املرهف
وال���ذوق ال�سليم والطبع امل��وه��وب على
النقد.
ولقد امتزجت الثقافة العربية يف هذا
الع�صر بالثقافات الأخ��رى املنقولة عن
�أمم عريقة كاليونان ،والهند ،والفر�س،
واختلطت يف الأ�سلوب وطريقة التفكري،
�أو يف ال�صورة الكالمية� ،أو يف �أ�ساليب
ال�سرد ،ويف �شتى �أن��واع العلوم ،وكان �أثر
هذا التالقح جلي يف �صقل النقد الأدبي
وال��ت��وج��ه ن��ح��و تعميق ال��ب��ح��وث فيه،
وت�شعبت جماالت النقد وتنوعت اجتاهات
النقاد وات�سعت دائرته يف �أو�ساط العلماء
بات�ساع دائ��رة الثقافة ،وتدوين العلوم
املختلفة وترجمة بع�ض الأثار الأجنبة
وتنوعت مذاهب النقد ،و�شمل كل �ألوان
الفن الأدب���ي ،و�أ�صبح نقدا منهجيا له
�أ���ص��ول��ه وم��ب��ادئ��ه ب�سبب ك�ث�رة �أب���واب
املعرفة وت��ن��وع الثقافات ،كما اختلفت
عنا�صر الأ���س��ل��وب والأف���ك���ار واختلفت
العاطفة وو�سيلة ت�صوير اخليال والإيقاع
يف �صورة اللغة اللفظية ،التي تنقل �صورة
احلقائق وامل�شاعر وال�صورة الذهنية،
يف الأ�سلوب بني �أديب و�أديب �آخر ،حيث
تتميز فيه العبارات باالنتقاء ،والتفخيم،
وال��وق��وف على مواطن اجلمال ،وال�صور
اخليالية ،وال�صنعة البديعية ،والكلمات
املو�سيقية ،و�إظهار االنفعال العميق ،وله
عنا�صره ومقايي�سه و�أ�س�سه و�أ�ساليبه،
�أما يف الأ�سلوب العلمي :فتمتاز عباراته:
بالدقة ،والتحديد ،واال�ستق�صاء ،وت�شكل
العاطفة يف الأ�سلوب االدب��ي الدعامة
الأ�سا�سية ل��ه ،وتكون �أه��م من احلقائق
والأف��ك��ار ،بينما ت�شكل املعرفة العقلية
الأ�سا�س الأول يف بناء الأ�سلوب العلمي،
والهدف الرئي�س من الأ�سلوب الأدبي هو
�إث��ارة االنفعال يف نفو�س القراء :بفعل،
وع��ر���ض احل��ق��ائ��ق ال��رائ��ع��ة واجلميلة،
�أم��ا الأ�سلوب العلمي يقوم على :تقدمي
احلقائق بق�صد التعلم وخدمة املعرفة
وانارة العقول.
امل�صادر املراجع
"تعريف ومعنى نقد" ،املعاين ،د .بليل
عبد الكرمي
"تعريف النقد" د .بتول قا�سم نا�صر،
حما�ضرات يف النقد الأدب���ي ،هيفاء
عثمان عبا�س فدا
"تاريخ النقد الأدب����ي عند العرب
ن�����ش���أت��ه وتطوره" د� .إح�����س��ان عبا�س
 1984جامعة �أم القرى
مفهوم النقد بوا�سطة :كتّاب وزي وزي
تعريف النقد الأدبي احلديث
مفهوم التفكيكية
مفهوم التفكري الناقد
مفهوم العجز النقدي
النقد عند العرب ما هو مفهوم النقد
النقد يف الع�صر الأموي
�آلية التذوق النقدي للن�ص الأدبي
مقدمه يف النقد االدب���ي د /حممد
ح�سن عبد اهلل
درا�سات نقديه د� /شاديه �شقرو�ش
الكاتب اال�ستاذ  /مينا عبد اهلل

د.ح�ســن حميد

قوة الن�صو�ص!..
لطاملا ا�ستهوتني يوميات �أه��ل املكانة ،ولطاملا
ا���س��ت��ه��وت��ن��ي و�أخ����ذت ق��ل��ب��ي �إل��ي��ه��ا م��ذك��رات �أه��ل
التعبري من امل�ؤرخني ،والأدباء ،وال�سا�سة ،والقادة،
وال�شعراء ،والعلماء ..وذلك لأنها حمت�شدة ب�أمور
ال�سرانية ،واحلميمية،
ك��ث�يرة ،لعل يف طالعها:
ّ
واجلدة ،فكل �سطر فيها ذو داللة ومعنى ،وكل �صفحة
فيها م�ضايفة على �أحداث وتواريخ وحادثات ،ال بل
قرت يف الأذهان
كل �صفحة منها قد تن�سف �صفحات ّ
على �أنها حقائق و�إذ بها ال متت للحقيقة ب�صلة،
و�إن ما قيل لي�س �سوى تقوالت و�شغب لفظي �س ّيلته
ذوات مل ت�ؤمن يوم ًا باحلقيقة وال بامل�صداقية،
�سراين يف املذكرات �أو
وللتوكيد على انك�شاف ما هو ّ
اليوميات لنا �أن ن�أخذ حياة بع�ض العلماء ،والقادة،
وال�����س��ا���س��ة ،والأدب������اء ،وال�����ش��ع��راء ،وامل��ف��ك��ري��ن،
والفال�سفة ،والفنانني ..ونرى ما الذي فعلته بنا
مذكراتهم ويومياتهم ور�سائلهم حني ن�شرت� ،أمل
تغيرّ الكثري م��ن املعلومات التي �آم��ن��ا بها ع��ن �سري
حياتهم ،ومواهبهم ،ومواقفهم؟ بلى ،ح��دث مثل
هذا الأم��ر ونحن نقر�أ مذكرات هتلر ،مثا ً
ال ،الذي
�سرانية ملأى بالغمو�ض وعدم الو�ضوح
عا�ش حياة ّ
والبيان ،ومع ذلك حني قر�أنا مذكراته ،تبدت لنا
حقائق كثرية ،مل تبدها �أعمال هتلر التي ات�صفت
باجلالفة والدموية والغرور و�شهوة االمتالك ،لقد
عرفنا �أنه كان عا�شق ًا ،ومتعلق ًا بالألوان واللوحات
الت�شكيلية ،ويهوى املو�سيقا ،ويحب الأدب ،بعد �أن
قيل لنا ،وقر�أنا� ،إنه جلمود من ال�صخر لي�س �إال،
و�إنه وح�ش على �صورة �إن�سان!
و�سرية حياة بيكا�سو ك�شفت الكثري من جوانب
حياته التي �أف�صحت عن جملة من الأح���وال مل
نعرفها عنه ،وقد بدا لنا يف �صورة الفنان املهموم
باال�شتقاق واالبتكار ،مع �أنه يعرتف يف مذكراته
�أن���ه ك��ان ير�سم لي�سلي نف�سه م��ن جهة ولري�ضي
غرور من هم حوله من الن�ساء والرجال حني م�ضى
يف التغريب وته�شيم الوجوه والأط��راف من جهة
�أخرى ،وكذلك كان �ش�أن �سلفادور دايل الذي بدا يف
مذكراته �أنه ير�سم ليخترب نف�سه ما �إن كانت قادرة
على احلب �أم ال!
وك�ثرة ه��م الأدب���اء ال��ذي��ن ظننا �أن��ه��م يكتبون
رواي��ات��ه��م وق�ص�صهم و�أ���ش��ع��اره��م كما يتنف�سون،
�أي بال�سهولة الكاملة ،ولكن الظن ان��زاح وتال�شى
حني قر�أنا ما قيل عن ت�شيخوف ودو�ستويف�سكي
وغو�ستاف فلوبري وعزرا باوند وت�سيفايج وتوما�س
مان وماركيز� ..أو حني كتبوا �صفحات من �سريهم
الذاتية.
ل��ق��د ع��رف��ن��ا �أن��ه��م ك��اب��دوا يف ك��ت��اب��ة ال�صفحة
ال��واح��دة ،وع��ان��وا م��ن غ��ي��اب الأف��ك��ار اجل��دي��دة،
و�ساهروا خيالهم طوي ً
ال لكي ميدهم مبا يكتبون،
و�أنهم كانوا �أهل غرية من كتابات فالن وفالن ،و�أنهم
كانوا �أهل فرح وجذل مبا كتبه فالن وفالن ،و�أنهم
كانوا �أهل �سرور حني كتبوا مئات الكلمات فقط يف
اليوم ال��واح��د؛ لأن ه��ذه الكلمات ت�شري �إىل �أنهم
ما�ضون يف عمل �أدبي يقومون على �ش�ؤونه ،بل كانوا
يوملون ،ويذهبون ب�صفحاتهم القليلة �إىل من يثقون
بهم ليقر�ؤوا ما حبرّ وه عليهم لريوا �أجفانهم وهي
ترتام�ش ،وعيونهم وهي تتوام�ض ،وهزات ر�ؤو�سهم
وه��ي تتمرجح مثل �أغ�����ص��ان الأ���ش��ج��ار ،وم��ع ذلك
كانوا ميزقون ما كتبوه وقد �أعجبوا به يف حلظته،
و�أع��ج��ب ب��ه بع�ض م��ن ه��م حولهم! رواي���ة كاملة
(�سرية القدي�س �أن��ط��ون) مزقها غو�ستاف فلوبري
ورماها ورقة ورقة �إىل موقدة احلطب وهو يبكي
لأن �أ�صدقاءه قالوا له :النار �أحقّ بها! حرقها ثم
�أعاد كتابتها حتى ا�ستوت على جمالها بني يديه،
ً
طلقة بارقة مثل طفلة تطارد
وحتى جرت �أمامه
الفرا�شات!
ت�سيفايج ال���ذي �أح���ب زوج��ت��ه ك��ث�يراً� ،صاحب

الروائع الأدبية ،كان يقر�أ ن�صو�صه التي تكاملت
بني يديه على زوجته ،وهي �صامتة مثل منحوتة
من خ�شب �أو �شمع �أو لدائن بال�ستيكية ،فال ترمي
وال تتحرك كي ال تف�سد ق��راءة الن�ص والإن�صات
�إليه ،وهو ال ينفك عن القراءة حتى ينتهي الن�ص،
ث��م ي��غ��رق االث��ن��ان يف �صمت ط��وي��ل ..ث��م ي�س�أل
ت�سيفايج زوج��ت��ه بنظرته احل��ي��ي��ة وابت�سامته
الناحلة ،فتقول له� :س�آتي بالقهوة �أو ً
ال ،وتنه�ض،
وينه�ض ت�سيفايج ،مي�شي يف الغرفة ثقي ً
ال بطيئ ًا
مثل فيل وك���أن حمولة الن�ص �أبه�ضته �أو �أناخت
عليه ولفّته ،فكلما خطا تعرث يف �شيء ،لأن��ه راح
يفكر ب�صدى قراءته للن�ص على زوجته التي كانت
مر�آته ،ونافذته ،وبو�صلته ،و�ضحيته �أي�ض ًا ،وحني
ت�أتي والقهوة ،تفرغ ما يف الإبريق يف الفنجانني
الكبريين ،ويفرغ هو تنهداته وزفراته بني كفيه
مثل مربود ،مثل تلميذ �صغري ا�صطف مع رفاقه يف
�صباح باكر ،يف باحة املدر�سة والدنيا ثلوج!
ف��ت��ق��ول زوج��ت��ه وب��ه��دوئ��ه��ا امل��ع��ه��ود� :أن���ت ،منذ
البداية� ،صنعت درج�� ًا للكتابة ،و�أردت���ه لل�صعود
فقط ،ودرج��ات��ه كلها غ�ير وا�ضحة ،ال��ي��وم ،وعرب
هذا الن�ص ،بدت درجة جديدة لهذا الدرج ،درجة
وا�ضحة مت��ام�� ًا ،ت�سيفايج� ،أن��ت اليوم �أ�ضفت �إىل
درجك درجة جديدة و�أعلى من الدرجة ال�سابقة!
ه��ن��ا ،ترتخي ع�ضالت وج��ه ت�سيفايج ،ويتنف�س
ميد يده نحو يد زوجته لكي ي�شكرها يف
بعمق ،ثم ّ
حوار للأ�صابع وقد ت�شابكت يف عناق �صامت عميق
ولكنه حيوي وم���ؤث��ر! مثل ه��ذا الأم��ر ال ميكن �أن
يتمظهر �أو يتجلى من دون كتابة مذكرات �أو يوميات
�أو ر�سائل ،وال ميكن لنا �أن نعرفه �إال عندما جنتاز
ال�سرانية لنعرف دواخلها وتف�صيالتها!
بوابته
ّ
�أي�ض ًا ،كل من قر�أ همنغواي يف ق�ص�صه ،ظن �أنها
ق�ص�ص ب�سيطة وهينة ،لي�س فيها تعبريات �أدبية
ثقيلة ،وال �صور �شعرية ،وال خيال يجوب عوامل
الغيوم وب��واط��ن الأر����ض ،ولكن احلقيقة �أن��ه كان
يعاين يف كتابة ه��ذه الن�صو�ص ال�سهلة ،ك��ان يف
وحدته ،يكابد ويعاين لأن الأ�سطر تعانده ،وكان
يف ال�صيف يتعرى من �أجل منازلة الأ�سطر لت�صري
ن�ص ًا ،وك��ان ي�صرخ بالآلة الكاتبة ويعاتبها لأنها
ال ت�سل�س قيادها �إل��ي��ه ،وح�ين ت�ستوي الن�صو�ص
بني يديه ،وكان �آن��ذاك يف باري�س ،كان يبحث عن
عزرا باوند ليقر أ� عليه ما كتب ،وكان عزرا باوند
حطّ اب ًا لن�صو�ص همنغواي ،كيما يعود همنغواي
�إىل خمتربه الأدب��ي ليكتب الن�صو�ص مرة �أخرى،
وبطريقة �أخرى ،وروح �أخرى ..لعل مر�آته /عازرا
باوند ..تبديها وهي يف جمال ما ير�ضى عنه..
امل��ذاك��رات �أو اليوميات �أو الر�سائل ..طريقة
ال�سرانية واملكا�شفة
تعبري مده�شة ،وفيها ع��دا
ّ
احلميمية التي ال تبدو �إال يف �أجواء جديرة فع ً
ال
باحلميمية ،حتى ليغدو الأدب هو هذه احلميمية
وم��ا فيها من احلنان الداخلي ال��ذي ينظم قوالت
الن�ص ،وي�ؤاخي بينها في�صري بع�ضها ا�شتقاق ًا من
بع�ضها الآخ��ر ،وع��دا عن احلميمية �أي�ض ًا ،هناك
اجل���دة املتجلية يف كتابة امل��ذك��رات واليوميات
والر�سائل لأن القول املفرد الذي مل ي�سبقه قول،
والقول احلق الذي يدفع تقوالت الباطل والزيف
بعيداً ،والقول الذي يبدي �صاحبه وهو يف حاالت
�ضعفه وا�ست�سالمه �أم���ام اجل��م��ال الأدب���ي ،و�أم��ام
امل�صداقية ،و�أمام كل ما يجعل الإن�سان جمي ً
ال ..هو
القول الذي يقوله الكاتب يف حلظة ال�صدق� ،أي يف
حلظة االن�شطار بعيد ًا عن كل قوة عرفها الإن�سان
�أو متتع بها ،ولكم هو ماتع هذا القول حني ي�أتي يف
�ساعات �ضعفه وانحنائه ،ولكن من دون خذالن �أو
ا�ستخذاء �أو انطفاء ليقول لنا قولة ذهبية :لقد
جمعت �ضعفي ..لتبدو ن�صو�صي قوية!

Hasanhamid55@yahoo.com
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•د .منى �إليا�س
ينظر املهتمون ببالغة الكالم
و�أ�ساليب التعبري املختلفة �إىل
ظاهرة الرتادف بو�صفها حيلة
�أو و�سيلة من و�سائل التنويع
يف ���ص��ور ال��ت���أل��ي��ف لأغ��را���ض
بالغية .فقد يعمد املن�شئ �إىل
الألفاظ املرتادفة لتو�ضيح كالمه
وتف�سريه� ،أو تقويته وت�أكيده� ،أو
جتويده وحت�سنيه� ،أو ملنح الفكرة
معنى �إ�ضافي ًا ذا مغزى خا�ص.
�أم����ا الأل������وان م��ن رج����ال اللغة
فيعنون �أول الأمر و�آخره بالرتادف من حيث وقوعه �أو عدم
وقوعه يف اللغة ،و�أ�سباب هذا الوقوع وو�سائل التعرف عليه �إن
وجد فما هو الرتادف؟
فالرتادف جاء حتت عنوان عام هو« :اختالف اللفظني
واملعنى واحد� ،أو «اختالف اللفظ واتفاق املعنى» �أو «اختالف
املبنى واتفاق املعنى» .وقد اختار ابن جني لهذه الق�ضية
عنوان ًا �آخ��ر �سماه« :تالقي املعاين على اختالف الأ�صول
واملباين ،وال�ترادف عند القائلني به معناه :اتفاق لفظني
�أو �أكرث يف معنى واحد �أو بعبارة �أحد الدار�سني املحدّ ثني:
«امل�ترادف��ات هي �ألفاظ متحدة املعنى وقابلة للتبادل فيما
بينها يف �أي �سياق» .وه��ذا ما ي�سمى (ال�ترادف التام) وهو
خمتلف يف وقوعه .و�أكرث املحققني من علماء العربية يرون
�أن هذا اللون من الرتادف غري موجود و�إن وقعت �أمثلة يظن
�أنها منه فلها توجيهات وتف�سريات علمية منوعة منها:
 1ــ �أن كل كلمة من الكلمات املرتادفة لها معنى �إ�ضايف
�أو معنى جزئي لي�س يف �صاحبتها ،ومن �أن�صار هذا الر�أي ابن
فار�س الذي يروي عنه ال�سيوطي يف مزهره �أنه قال:
ومن كالم العرب ،اختالف اللفظ واتفاق املعنى كقولنا:
�سيف وع�ضب ،وليث و�أ�سد ،على مذهبنا يف �أن كل واحد منها
يف ما لي�س يف الآخر من معنى وفائدة.
وميكن تو�ضيح ذلك بالأمثلة التالية« :قعد وجل�س» ــ «حلف
و�أق�سم» ــ «قر�أ وتال» �إن الدرا�سة املت�أنية ال�ستعماالت هذه
الكلمات ومالحظة ال�سياقات املختلفة التي ميكن �أن تنظمها
ت�ؤكد وجود فروق دقيقة بني كل كلمة و�صاحبتها .فمن ذلك
مث ً
ال �أن املروي يف كتب اللغة ي�شري �إىل �أن القعود يكون ــ عادة
ــ عن قيام ،و�أن اجللو�س عن حالة هي دون اجللو�س �أي عن
اال�ضطجاع ،و�أم��ا «حلف» و«�أق�سم» فاملالحظ �أن االجت��اه
يف القر�آن الكرمي هو ا�ستعمالها يف �سياقات خمتلفة .فهو
ي�ستعمل «حلف» وما تفرع عنها عند احتمال احلنث باليمني
كقوله تعاىل (يحلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر)،
ولكنه ي�ستعمل «�أق�سم» وم�شتقاتها يف �سياق التعظيم كقوله:
(فال �أق�سم مبواقع النجوم ،و�إنه لق�سم لو تعلمون عظيم).
والفرق بني «تال وق��ر�أ» �أن «ت�لا» ت�ستعمل ع��ادة يف مواقف
الإجالل والتعظيم ،كما �أنها تنبئ عن القراءة بتنغيم معني،
ثم كانت �أكرث ا�ستعما ً
ال من �صاحبتها «قر�أ» عند الإ�شارة
ومن َّ
�إىل قراءة القر�آن الكرمي.
وال��ق��ول ب��وج��ود ف���روق دقيقة يف املعنى ب�ين الأل��ف��اظ
املرتادفة ذهب �إليه ابن الأعرابي الذي يروى عنه �أنه قال:
(كل حرفني �أي كلمتني �أوقعتهما العرب على معنى واحد ،يف
كل واحد منهما معنى لي�س يف �صاحبه ،رمبا عرفناه ف�أخربنا
به ،ورمبا غم�ض علينا ،فلم نلزم العرب جهله) .وبهذا الن�ص
املروي عن ابن الأعرابي ن�أتي �إىل التوجيه الثاين للألفاظ
املرتادفة ،وم�ضمون هذا التوجيه �أن بع�ض الألفاظ املرتادفة
املختلفة قد تبدو متفقة يف معانيها يف فرتة من الزمن ،غري
�أن هذا االتفاق اتفاق ظاهري� ،سببه �صعوبة التعرف على
الفروق الدقيقة يف معانيها ،وعدم التوفيق يف التعرف على
هذه الفروق التي تنو�سيت بكرثة اال�ستعمال عرب التاريخ
ال��ط��وي��ل� ،أم��ا يف الأ���ص��ل فقد كانت ه��ذه ال��ف��روق وا�ضحة
ومعروفة للمن�شئني الأول.
وي�أتي اب��ن ور�ستويه وي�ؤكد ه��ذا املعنى ،وه��و �أن العرب
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الأوائ��ل مل يق�صدوا �أبد ًا �إىل و�ضع لفظني خمتلفني �أو �أكرث
ملعنى واحدن و�أن املت�أخرين من املن�شئني قد �أخط�ؤوا الفهم يف
هذا املو�ضوع ،وظنوا �أن بع�ض الألفاظ ذات دالالت متحدة يف
�أ�صل الو�ضع واال�ستعمال.
وق��ول �آخ��ر وهو توجه الكلمات املرتادفة على �أ�سا�س �أن
بع�ضها هي يف الواقع �أ�سماء للمدلول وبع�ضها الآخر �صفات
له ،ومن هنا يظهر الفرق بينها يف اال�ستعمال ،وقد �أخذ بهذا
الر�أي جماعة من اللغويني منهم ابن قار�س الذي يروي عنه
ال�سيوطي قوله« :ي�سمى ال�شيء الواحد بالأ�سماء املختلفة
نحو :ال�سيف واملهند واحل�سام والذي نقوله يف هذا �أن اال�سم
واحد وهو ال�سيف وما بعده من الألقاب �صفات .ومذهبنا �أن
كل �صفة منها معناها غري معنى الأخرى» .ومن ه�ؤالء كذلك
�أبو علي الفار�سي �أ�ستاذ ابن جني الذي تن�سب �إليه هذه الق�صة
التي حكاها �صاحب املزهر حيث يقول :حكى ال�شيخ القا�ضي
�أبو بكر ابن العربي ب�سنده عن �أبي علي الفار�سي .قال :كنت
مبجل�س �سيف الدولة بحلب ،وباحل�ضرة جماعة من �أهل اللغة،
فتب�سم
وفيهم ابن خالويه� :إين �أحفظ لل�سيف خم�سني ا�سم ًاّ .
�أبو علي ،وقال :ما �أحفظ �إ ّ
ال ا�سم ًا واحداً ،وهو ال�سيف .قال
ابن خالويه :ف�أين املهند وال�صارم وكذا وكذا؟ فقال �أبو علي:
هذه �صفات.
وه��ذه التوجيهات الثالثة تتفق يف روحها معم ما قرره
البحث اللغوي احلديث الذي ين�ص على �أن الرتادف التام غري
موجود� ،إذ وجوده يعني جواز ا�ستعمال الكلمات املرتادفة يف
ال�سياق الواحد �أو الأ�سلوب الواحد دون متييز بينها ،وهذا
�ضرب من امل�ستحيل� ،إذ من مدلوالت هذه املرتادفات متفاوتة
يف الرتاكيب املختلفة ،ومدلول كل لفظ منها له لون �أو ظل
من املعنى ال ي�شاركه غريه فيه ،وهذا التوجيه هو �أي�سرها
و�أ�شيعها ذكراً .وخال�صته� :أن الرتادف باملعنى احلقيقي غري
موجود ،وذلك ل�سبب ب�سيط ،وهو �أن هذه الألفاظ التي يظن
�أنها مرتادفة �إمنا تنتمي يف حقيقة الأمر �إىل لغاث �أو لهجات
خمتلفة ،ومن ثم مل تكتمل �شرائط كمال ال�ترادف ومتامه
النعدام وحدة امل�صدر اللغوي �أو البيئة �أو ال�صيغة اللغوية.
�أما �أ�سباب وقوع الرتادف فيحدثنا ال�سيوطي �أن �أهل الأ�صول
يرون �أن لوقوع الرتادف �أ�سباب ًا �أحدها�« :أن يكون من وا�ضعني
وهو الأكرث ب�أن ت�ضع �إحدى القبيلتني �أحد اال�سمني والأخرى
اال�سم الآخ��ر للم�سمى الواحد من غري �أن ت�شعر �إحداهما
بالأخرى ،ثم ي�شتهر الو�ضعان ويخفى الوا�ضعان �أو يلتب�س
و�ضع �أحدهما بو�ضع الآخر ،وهذا التوجيه للألفاظ املرتادفة
رمبا يف�سر لنا حقيقة بع�ض الألفاظ حتى ظن �أنها من هذا
الباب يف اللغة العربية ،وذلك لكرثة اللهجات و�أمناط الكالم
يف هذه اللغة فقد ي�ستعمل قوم لفظة معينة ملدلول ما و�آخرون
لفظ ًا �آخر للمدلول ذاته ،وفريق ثالث لفظ ًا ثالث ًا وهكذا ،كما
قالوا يف تف�سري الرتادف يف «احلنطة والرب والقمح».
وقد جزم ابن در�ستويه بهذا التوجيه واعتمد عليه يف
تف�سري ظاهرة الرتادف يف �أحد �أقواله يقول يف �شرح الف�صيح:
«ال يكون فعل و�أفعل مبعنى واح��د ،كما مل يكونا على بناء
واح��د �إال �أن يجيء ذلك يف لغتني خمتلفتني ،ف�أما من لغة
واح��دة فمحال �أن يختلف اللفظات واملعنى واحد كما يظن
كثري من اللغويني والنحويني» .فهذا الن�ص ير�شدنا �إىل �أن �أي
اختالف �صوتي يف مكونات الألفاظ ي�ؤدي حتم ًا �إىل اختالف
املعنى.
وهناك فريق من اللغويني العرب يذهب �إىل القول بوجود

ال�ت�رادف ،وي��رى �أن��ه ظاهرة لغوية وقعت
وتقع يف كل زم��ان وم��ك��ان ،وي�ستدلون على
ذلك بالأمثلة الكثرية التي حفلت بها كتب
اللغة ،ويبدو �أن ه�ؤالء القوم قد اكتفوا يف
�أمثلتهم مبجرد االتفاق الظاهري �أو التقارب
يف املعنى العام ،غري ناظرين �إىل ما قد يكون
هناك من ظ�لال خفيفة �أو �أل��وان جانبية
من املعاين التي تفرق يف الداللة بني لفظ
و�آخر.
ولكن القائلني بهذا الر�أي يركزون نظرهم
على م��ا مينحه ال�ت�رادف للأ�سلوب و�صور
التعبري من �سمات وخ��وا���ص ذات مزية وف�ضل يف الت�أليف
والإن�شاء.
ففي ر�أيهم �أن ال�ترادف من �ش�أنه �أن يقوي املعنى �أو �أن
يو�ضحه �أو ي�ؤكده كما يف قول قائلهم« :وهند �أتى من دونها
الن�أي والبعد».
فالن�أي يف عرفهم هو البعد .على �أن الت�أكيد با�ستخدام
ال�ترادف وا�ستغالل �ألفاظه �إمنا يظهر ب�صورة �أو�سع و�أكرث
وقوع ًا يف الأ�ساليب االنفعالية واخلطابية ،بق�صد الت�أثري
يف ال�سامعني وحملهم على االقتناع والأخذ بر�أي املتحدث �أو
اخلطيب.
ويقررون كذلك �أن ال�ترادف يقدم للمن�شئني فر�ص ًا �أغنى
للتو�سع يف �سلوك طرق الف�صاحة و�أ�ساليب البالغة يف النظم
والنرث ،وذلك لأن اللفظ الواحد قد يت�أتى با�ستعماله مع لفظ
�آخر ال�سجع والقافية والتجني�س والرت�صيع .وقد يفيد كذلك
يف �إمداد املتكلم بالو�سائل الكثرية �إىل الإخبار عما يف النف�س،
ف�إنه رمبا ن�سي �أحد اللفظني �أو ع�سر عليه النطق به .وقد كان
بع�ض الأذكياء يف الزمن ال�سالف �ألتغ .فلم يحفظ عنه �أنه
نطق بحرف الراء ،ولوال املرتادفات تعينه على ق�صده ملا قدر
على ذلك ،وقد ي�ضاف �إىل ذلك ما يراه بع�ض الدار�سني من �أن
الرتادف قد ي�صبح ذا �أهمية وخطورة يف بع�ض املواقف ،ك�أن
تكون الألفاظ املرتادفة �أن�سب �أو �أكرث مالءمة من �أخواتها
يف مواقع وظروف معينة ،فيختار منها املن�شئ بح�سب حاجته،
ووفق ًا للغر�ض الذي يريد التعبري عنه ،وهناك من يلج�أ �إىل
ا�ستغالل الرتادف بق�صد الت�أنق والتزويق يف العبارة .ولكن
هذا الوجه من اال�ستعمار يحتاج �إىل مهارة ولباقة فائقتني.
وال�ترادف ــ و�إن كان ذا فائدة جليلة يف �صناعة املعجمات
ــ قد تكون له �آث��ار غري حممودة يف بع�ض املجاالت العلمية
والثقافية وخا�صة تلك التي يحتمل معها �أن ت�سرت�شد بهذه
املعجمات �أو �أن تعود �إليها وقعت احلاجة ،وذلك كالرتجمة
وامل�صطلحات العلمية والفنية.
ففي جمال الرتجمة وجدنا الأمر على غري ما ينبغي �أحيان ًا،
�إذ قد يخرج بالرتادف عن جادة ال�صواب ودقة التعبري يف
بع�ض ما ننقل �أو نرتجم من وقت �إىل �آخر ،ذلك �أن الألفاظ
املرتادفة غالب ًا ما تتفاوت فيما بينها يف الداللة الخت�صا�ص
كل كلمة بلون �أو ظل من املعنى ال يوجد يف �صاحبتها وقد يكون
هذا اللون �أو الظل ذا مغزى خا�ص يف اللغة املنقول منها ،ف�إذا
�أهمل �أو �أ�سيء فهمه عند النقل نكون قد جاوزنا حدود الدقة،
بل رمبا نقع يف خط�أ �أكيد �أو تزييف يف احلقائق .وي�ؤكد هذا
االحتمال الأخري �أن الرتجمة ــ بو�صفها نق ً
ال لثقافة �أجنبية
تعني �شيئ ًا من التجاوز و�صعوبة الو�صول �إىل حقيقة املعاين
املنقولة و�أ�سرارها.
ويظهر خطر ال�ت�رادف ب�صورة �أو���ض��ح و�آك���د عند و�ضع
امل�صطلحات العلمية والفنية ،ذلك �أن امل�صطلح �أ�سا�سه الدقة
البالغة ،ومن املفرو�ض االلتزام به لفظ ًا ومعنى حتى ن�ضمن
ال�صحة العلمية ونتجنب اخللط يف حقائق العلوم.
وخ�ير م��ا نختم ب��ه ه��ذا امل��ق��ال ال���ذي ينتظم ع���دد ًا من
امل�ترادف��ات ق��ول اجل��اح��ظ يف و�صف الكتاب (وال��ك��ت��اب هو
اجللي�س الذي ال يطريك ،وال�صديق الذي ال يغليك ،والرفيق
الذي ال ميلّك ..وال�صاحب الذي ال يريد ا�ستخراج ما عندك
بامللف ،وال يعاملك باملكر وال يخدعك بالنفاق).

قراءات نقدية
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�أمل المناور ..تعالق ال�صوت والمكان
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•خلف عامر
ورد يف قامو�س املعاين« :تعالق َّ
ال�شيئان� :أم�سك ٌّ
كل
منهما بالآخر» ،ولعلّ ال�شاعرة �أمل مناور يف ديوانها –
هكذا غنى الفرات  ،-وقعت حتت ت�أثري هذا التعالق
الروحي مع املكان ،والبعد الق�سري عنه بفعل الأزمة
التي حلت بوطنها جعلها تتم�سك به وتناجيه ،فهو
و�سمها احلقيقي ،ول��ذا نطق �صوتها املح�شو بالأ�سى
واالغ�تراب بحبه حد التوحد ،كيف ال وقد ت�شكّلت
ر�ؤاه��ا على تفا�صيله .ويف هذا الن�ص ينطق املونولوج ،ما
ي�ؤكد على ت�أجج حنينها للمكان بكل تفا�صيله .والغياب
يتمرد ويخرج من عواملها اجلوانية على �شكل
جعل �صوتها ّ
القراء،
�صورة �شعرية حتتمل الت�أويل اخلا�ص عند �أغلب ّ
لكنه داللة ال�صوت �أكرب بكثري من ذلك� ،إذ مل تقل «غيابي»
يتحرك ،لكنها خاطبته
بل قالت «غيابك» ،فاملكان ثابت ال
ّ
وك���أن��ه �إن�سان ،وم��ن احتماالت الأل��ف لغيابه ،قد يكون
اجلنون� ،أو املوت كمداً ،ودلّ��ل الن�ص على �أن املكان هو –
ال�شوق  -اجلواب  -ال�س�ؤال  -الكالم – كل �شيء بقولها:
ُ
يرتك يف داخلي � َ
�شوق
وهذا غيا ُب َك
ألف ٍ
و� َ
ألف احتمالْ ..
َ
�أحبك ،ال ت�س�ألني ملاذا ؟
ف�أنتَ
اجلواب و�أنتَ ال�س�ؤالْ ..
ُ
و�أنتَ
ري
ُ
ري الكث ُ
الكالم الكث ُ
و�أنتَ
لن يقالْ ..
الكالم الذي ْ
ُ
•التم�سك باملكان ،ع�شق وانتماء:
ّ
التكرار ظاهرة لغوية جت�سد �سمة �أ�سلوبية هامة يت�سم
بها النّ�ص ال�شعري ،لرفده ببث �إيحائي وجمايل ويظهر على
عدة م�ستويات يف بنية النّ�ص ال�شعري.
ّ
ولذا بقت” املناور “ يف نف�س ال�سياق خماطبة املكان من
خالل تكرار كلمة الدير.
�أوردت “املناور” ا���س��م ال��دي��ر وم��ن��اط��ق��ه��ا امل��ي��ادي��ن،
والبوكمال ،وترقا –الع�شارة – الفرات – النهر -اجل�سر
املعلّق� ،-أو ما يدل عليه 21مرة تقريبا يف ق�صيدة�( :أنا
والفرات ودير الزور) ،وعرجت على التفا�صيل املك ّونة لدير
الزور– الكني�سة – امل�ؤذن -التي �أملحت ولو ب�شكل خاطف
للتعاي�ش ال�سلمي فيها ،ما ي�ؤكد انتماء الإن�سان احلقيقي
للمكان الذي يظهر التفا�صيل املكونة لل�شخ�صية التي ولد
وعا�ش الإن�سان فيها ،ومل تتنا�سى يف الق�صيدة ربط املكان
بعا�صمة اليا�سمني �شامة الدنيا.
وهنا يكمن دور ال�شاعر يف بيان جمالية املكان ،وعالقات
مكوناته التي تدل على االرتباط الوثيق به ،والدفاع عنه،
وبذل الغايل والنفي�س من �أجله.
�أخذت “املناور” القارئ عرب ر�صدها جلماليات التفا�صيل
املكانية التي �أوردتها يف ق�صيدة “�أنا والفرات ودير الزور”،
ُ
يرحل َ /نح َو الفراتِ ي�ضمهُ َويق ِّب ُل ،-
يوم كلُّ نب�ضي
 يف كلِّ ٍوهذا ي�ؤكد ما جاء يف كتاب الدكتورة هدى عطية املو�سوم
بـــــ”جماليات املكان يف ال�شعر املعا�صر”( :ت�أخذنا� ،إىل
مرافئ ما وراء املح�سو�س من املكان �إىل حيث هو مكون
ذات��ي جمايل ذو �أبعاد فل�سفية عميقة يف تداخلها ،ففي
بيتنا الأول تنمو �إن�سانيتنا وفيه يتم الك�شف عن كامل
وجود الإن�سان وحقيقته وطبيعته ملتحمة بحقيقة الواقع
والعامل من حوله ،ومن خالل بيتنا الأول ينمو فينا بناء
العامل من حولنا ،فاملكان ال�شعر هو ظالل وجودنا الأوىل.
(مل تخرج الق�صيدة ب�صدرها وعجزها من البداية للنهاية
حاملة الأمكنة عن عباءة الق�صيدة الكال�سيكية ،لكنها �أتت
بلغة �سهلة وب�سيطة ووا�ضحة ومل ت�أخذ القارئ �إىل عمق
الأمكنة التي �أوردتها يف الق�صيدة ،ففي  -الع�شارة –”ترقا”
ت�شكّلت بدايات “املناور” الأوىل التي يردها احلنني �إليها يف
كل حني ،كان من املفرت�ض �أن تف�صح عن جوانب مهمة يف

املكان التي �أثرت يف تكوين �شخ�صيتها:
ُ
يرحل
يوم كلُّ نب�ضي
يف كلِّ ٍ
َنح َو الفراتِ ي�ضمهُ َويق ِّب ُل
والدير ُ
حيث طفولتي كانت بها
ُ
كان الف�ؤا ُد على املحبةِ ُي�ص َق ُل
يقول ُ
ني ُ
والدير ح َ
�صوت م�ؤ ِّذنٍ :
ُ
ُ
رب ..وال�شفا ُه ُتب�سم ُِل
أك
�
اهلل
ُ
ٌ
قد �أًن�شِ دَ تْ
ترنيمة
والدير لو ْ
ُ
القلوب وتحَ َف ُل
تهفو
بكني�سة
ٍ
ُ
واجل�سر� ..آ ٍه كم تركنا عندَ ُه
ُ
ُ
ني ُتق ِبلُ
َّ
من
ٍ
ذكريات كل ح ٍ
ُ
(البوكمال) عيونُها ..وبها َترى
و
وكذا (املياذينُ ) العزيز ُة َتف َعلُ
ٌ
�شامة يف خدِّ ها
وربو ُع (ترقا)
َ
البهاء لِوجهِها وتجُ َ ِّملُ
ت َه ُب
َ
أن�س ُج ً
�سلة
من يا�سم ِ
ني ال�شا ِم � ُ
أغز ُل
بي�ضاء ت�سبي الناظرينَ و� ِ
فاملرء دوم ًا نح َو َم ْ�س َق ِط ر�أ�سِ هِ
ُ
يبقى يَحِ ُّن وللتوا�صلِ َي�أ َم ُل
و �أنا َي َظلُّ
برغم طولِ بعادِنا
ِ
بالروح ح ُب َك يا ُ
فرات ُم� ًّؤ�ص ُل
ِ
• �صوت تتقاذفه الغربة الداخلية واحلنني:
احلنني حالة عاطفية ي�صنعها الإن�سان يف �أوقات و�أماكن
حمددة ،وتتجلى يف ا�ستعادة حلظات وم�شاعر �سعيدة من
الذاكرة لطرد اللحظات ال�سلبية ،فاحلنني �صوت للذي يف
ف�ؤاده نزعة �أمل ،وهنا �أخذ احلنني بـــ”مناور” يف ق�صيدة
(قلبي �أب��ي) �إىل حالة ت�شي بفقد البو�صلة ،فقد الأب
ال�سند لها� .صوتها بدا موجعا وهي ت�ستعيد ذكرى رحيله،
كلما حاولت طرد اللحظات ال�سلبية يردها فقد – الأب -
القدوة واملوجه واملعني وامللهم �إىل حالة احلزن:
ال َ
رغم رحيلِهِ  ...يف ناظري
زال َ
َ
ُ
يروح
أروح
�
أنا
�
حيث
زال
ال
ُ
ُ
لكن مو َت َك ْ
يكن يا والدي
َّ
مل ْ
وجروح
أ�سى
�
ع
يتب
هُ
ُ
كاملوتِ ُ
ً
بلْ �إنَّهُ ملَّا � َ
أتاك تزلزلتْ
انهارتْ
�صروح
لدي
ذ
�
إ
روحي
ِ
َّ
ُ
ملَّا عيون َُك �أَغم�ضتْ �أح�س�ستُ �أنَّ
روح
ال�شم�س ال نور ًا بها ال ُ
َ

هلْ َ
مات كلُّ الور ِد بعدَ َك يا �أبي
�إ ْذ ْ
يفوح
مل � ْ
أجد ورد ًا َّ
لدي ُ
والليل هلْ َ
ُ
يعد
فلم ْ
قتل النّها َر ْ
َ
ري الظال ِم مبقلت َّي ي�سوح
غ ُ
من بعدِ وجه َِك يا �أبي
يا ح�سرتي ْ
َ
يل وجهٌ
من �أينَ ْ
�صبوح.
كذاك
ْ
ُ
•وحدي وهواج�س اغرتاب الذات:
1
يف ق�صيدة “وحدي “ ،تف�صح – امل��ن��اور  -على وحدة
ت�ضغط على حوا�سها ،لدرجة �أنها تت�ساءل من �أنا.؟!
وهذا وحده يدل على �ضياع مادي وروحي قبل �أن يكون
مكاني ًا ،ويف النهاية الق�صيدة ،وبعد كل الإنك�سارات التي
�أح��دث��ه��ا ن�ضج امل���دارك ت�سعى لأمنية تكاد تكون �شبه
م�ستحيلة يف زمن التفتت ،وامل�صالح الآنية ال�ضيقة:
ري وحدي ال َ
أناي
كال َف َر ِ
رفيق �سوى � ْ
ا�ش �أط ُ
ثم تتب ُعني خطاي
�أع ُ
رب الدنيا بروحي َّ
َ
ً
ً
قد كنتُ قبال طفلة ..لهوي هناي
هكذا ْ
�صمت �صباي
العمر مي�ضي نلتُ يف
ر
�صا
ثم
ٍ
َّ َ
ُ
العمر مي�ضي بعدَ ها دارتْ رحاي
وا�ستم َّر
ُ
فج�أ ًة م ّ��رتْ �سنيني �ضا َع �صبحي يف م�ساي �صا َر يلحقُني
ثم يغل ُبني �أ�ساي ْ
من �أكونُ وما
مل � ْ
أعد �أدري بنف�سي ْ
رويد ًا َّ
ً
ُ
ْ
يكر ُر يل ِن��داي يا �إلهَ
ا
ع
ج
ر
_
يعد
مل
��ي
م
�
أ
�صوت
ع�ساي
ْ
ّ
َ ْ
ّ
العر�ش لطف ًا َ
قبل موعدِ منتهايْ � ..أن �أع��و َد لبدءِ عهدي
ِ
ً
طفلة ..ه َو ذا ُمناي) •ر�ؤية غري مكتملة للغالف :كما يقال
يف العامية ”:املكتوب يبينّ من عنوانه” ،لكن للأ�سف مل
ينطبق هذا القول على الغالف ،ال الت�صميم وال دالالته
اللونية حاكت ،وال م�ست ال من قريب وال من بعيد العتبة
الأوىل للديوان املو�سومة بـــ“ :هكذا غنى والفرات”،
�إذ مل �أج��د م��ا ي��دل على ال��ف��رات ،ال�صورة مل ت��دل على
م�ضمون الديوان الذي ت�ض ّمن ق�صيدة عن الدير ومكوناته
اجل��غ��راف��ي��ة ،وق�صيدة مطولة ع��ن ح��ال��ة فقد وال��ده��ا،
التي توفقت يف الو�صف فيها ،و�أج��زم �أنها تالم�س كل من
يقر�أها ،لأنها تر�صد حالة الفقد املتزايدة التي �أحدثتها
احل��رب املجنونة .متنيت من وجهة نظر فنية لو ت�ضمن
الغالف ثالثية من وحي حمتوى ال��دي��وان� ،صوت والدها
و�صداه املتمثل ب�صوتها ،وترقا” كنوع من الوفاء لل�شخو�ص
والأمكنة.
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شعر
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هدية العيد

•جميل عزيز حداد

•منري خلف

�إىل ك ّتــاب �سورية يف عيدهم الذهبي حيث حتتفل �سورية
اليوم بعيد نخبة من �شبابها الذين رعوا الثقافة على مدى
خم�سني عام ًا

ليتني بينكم رفاق كفاحي
املباح
الن�ضال
�صهوة
أمتطي
�
ِ
ليتني بينكم �أغني ن�شيد ًا
حلماة الديار عند ال�صباح
عزّ فيكم قومي وطابوا فخار ًا
وتعالت بكم رمو ُز الكفاح
رفيع
مقام
�أنتم اليوم يف
ٍ
ٍ
متنحون ا لآداب كل �صالح
برتاث
�إن �أردمت �أن تنه�ضوا
ٍ
كان فيكم كفاءة ا لإف�صاح
بحلم
�أملي يا رفاق ي�شدو
ٍ
فيه يحلو الوفاء يف كل �ساح
بلدي يرتوي من حب قومي
ارتياح
بكل
عهده
فاحفظوا
ِ
جفاء
ف�صد وا
�إن جفاكم قومي
ّ
ً
هوج الرياح
بابت�سام ي�صد
َ
�أنتم ال�شعلة امل�ضيئة دوم ًا
ت�ضيء للمالّح
فاتركوها
ُ
�إننا نلتقي بحب بنينا
فاجعلوا العيد للهدى والفالح
مهيب
قد رعاكم ربي بعيدٍ
ٍ
فاجعلوا العيد ب�سمة االن�شراح
بوفاق
واجمعوا ال�شمل وانه�ضوا
ٍ
كي تفوزوا بنعمة االرتياح
بارك اهلل عيدكم بذويه
معطر با لأقاح
فهو عيدٌ
ٌ
قلبي يحنو لكي يكون �شريك ًا
بفي�ض ال�سماح
فاقبلوا عذره
ِ

من دنيا النور

•عبا�س حريوقة

َّ
كل م�ساءٍ
َ
ح���ي���ن ي����ك����ونَ
ال�صحب معي
ُ
ن��رف��ع
ُ
للفجر
�أقداح ًا
ِ
أر�ض الدو ْر
ب� ِ
َ
ُ
مر
َ ...يقِف الق ُ
الطالع
ُ
يف �أعلى التلّة كي
يرتاق�ص
نظر فانو�س ًا
َي َ
ُ
�سكر ب َ
ني
يف ٍ
�أناملِ روحي
ح َ
ني تفو ْر
البي�ضاء
َي ْج َه ُ�ش يف ق ّبتِه
َ
ُ
احلرى
ويذرف دمعته ّ
ثم وحيداً
ّ
قام يدو ْر
َّ
كل م�ساءٍ حتملني
ُ
كرمة قريتنا
ل�صحاب من دنيانا
ٍ
دنيا النو ْر
َ
أذكر
ذات م�ساءٍ � ُ
ح َ
ني اخلمر ُة من
�شِ دّ ِة ُ�سك َْرتِها
�سر ًا
�أو�شتْ ّ
أكواب
ل
ل
ْ
ُ ...قرعت نافذ ُة الغرفةِ
بالريح
�إذ
ِ
الربدانةِ
تبكي..
والربقُ ليذكر ُه ّ
الع�شاقُ
َ
أ�ضاء
�شبابيك القريةِ
� َ
َ
الرعدُ فجفِّل َمن
�أما ّ

زوّاد ٌة لذاكرة التراب

�ص
تل�ص َ
ال�سر ّ
يف ِّ
َ
أبواب
خلف ال ْ
َ
ذات م�ساءٍ ..
أذكرها كم كنّا
� ُ
وراء
م�أخوذين َ
حجاب .
ْ
َ
أذكر
ذات م�ساءٍ � ُ
والدنُّ يدندنُ
جال�سي
�سرب
طافتْ روحي َ
لتجوب
فرا�ش
ٍ
َ
َ
العذبة
الأنها َر
ت�شرب منها
ُ
كالقدي�سةِ
ُ
تر�شر�ش
ثم
ّ
النا�س
درب
ِ
َ
� ْأح َزنها َ
الب�سطاء
كيف
ُ
ري
ت�ساكنُهم غ َ
الأقما ِر ّ
بف�ضتها
وتفو ُر الدو ُر
ّا�س
بخن ِ
َ
ذات م�ساءٍ ...
ُ
الدمعة ال ..
هذي
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خرب�شات يمامة
•عو�ض �سعود عو�ض
حني يتحول ندا� ِؤك �إىل موجة ،وج�سدك �إىل بحر،
�شئت من �أحلان.
�آتيك ومعي وتر من
�شعركُ ،ي�سمعني ما ُ
ِ
-1عدتُ �إىل املكان الذي ع�شت فيه �ساعات لعلني �أجد ما
�أ�ضعته ،مددت يدي �إىل جيبي ،درت حول ذاتي ،مل �أعرث
على جوايل ،اجتاحتني الو�ساو�س ،بد�أتُ �أتذكر الأماكن
التي ق�صدتها .واالحتماالت املمكنة حول فقده .رمبا
�ضاق به الأ�سر ،فانتف�ض وت�سلل من جيبي �إىل مقعد
�سيارة الأجرة ،التي �أو�صلتني �إىل كراج االنطالق� ،أو رمبا تركته
على طاولة املطعم الذي تناولت فيه �سندوي�شة وك�أ�س ع�صري� ،أو
رمبا ن�سيته يف ال�شاليه� ،أو  ...اهلل �أعلم.
-2على ال�شاطئ حورية ج��اءت تعر�ض للبحر فتنتها .متو�سطة
الطول ،وذات �أرداف .ترتدي ف�ستان ًا مفتوح ًا من الأم��امُ ،يظهر
�صدر ًا تتناوبه الأقمار ،يزقزق يف ظالله كناريان ال ميالن التغريد.
برق عينيها حرك رعودي� ،سرعة بديهتي وفرت الوقت واجلهد،
وجعلتني ق��ادر ًا على الدخول �إىل م�ضمراتها� .أم��ا هي فتمتعت
مبوهبة التل�ص�ص التي ا�ستطاعت بف�ضلها �أن تدخل �إىل �أفكاري،
وتخرب�ش ما �شاءت عليها .ا�ستقبلتني بابت�سامة �شجعتني على
االقرتاب� .سرت نحوها ،فالتقينا يف منت�صف امل�سافة.
من �أين احلورية؟
	�أنا �سمر من بالد اهلل الوا�سعة.انت�شرت رائحة عرقها وعطرها واختلطت برائحة البحر،
فحملته الن�سائم التي �أ�سكرتني ،خا�صة عندما تعرت من ثيابها،
وبقيت مبالب�س ال�سباحة ،بر�شاقة بعرثت �شعرها ،فبدت مثرية.

هواء البحر الرطب منحها حركة متوافقة مع تراق�ص
�أناملها وبقية ج�سدها ،بحيث فا�ضت تكويناته مع �أ�سرار
الطبيعة ،فبدت بانحناءاتها وجنونها �أ�شبه بوعلة
تراق�ص وعلها.
غري بعيد عن ال�شاطئ تلة ،جذبتنا �أدغالها� ،أح�س�سنا
ب��الأل��ف��ة يف ح�ضنها ،تربعنا يف ���ص��ه��وت��ه��ا .نباتاتها
و�شجرياتها احلراجية حتنو علينا .الغمامات املتفرقة
ومدهِ ،حركة
غريت وجهتها ،وبدت معاك�سة حلركة البحر ّ
أملت الزرقتني
�شاعرية �سجلت حب ًا خفي ًا ما بني مكونات الطبيعة .ت� ُ
وعنادهما ،والنجمات التي تقا�سمت ال�سماء وج�سدها ،والقمر
باملد واجلزر .كلُّ ذلك ا�ستدرجني ملالحظة مدى
وجدائله املعلقة ِّ
احل�سن والإبداع الطبيعي.
-3تالقت عيوننا حلظة حولت احل�صرم والعنب �إىل �شراب خممر.
تعبنا من اجل��ري والقيلولة ،ا�ستلقت �إىل جانبي ،اح�ستْ بخدر
فا�ست�سلمت لغفوة� ،أفاقت وعيونها تلمع فرح ًا ،كمهرة نه�ضت.
قالت( :هيا بنا �إىل البحر� ).سبقتني �إليه ،وقفت عند �شاطئه
تغرد وترتك �ضحكتها فوق مده .رق�صت كالرمي وغازلت ر�شاقتها
املوج الذي عانق �أقدامها .اهتزازات �أطرافها وحركاتها ،خلّ�صت
البحر الع�صي على الرتوي�ض من جنونه حتى كاد �أن ي�ست�سلم لعبثها،
ويوقف مترده ،لوال خوفه من فقدان �صفته وميزاته .متزق �صهيله
وقذف رغوته و�أح�شاءه ،بينما احلورية مت�شط �شعر الليل و�ضفائر
النهار.
-4�أعطاين �صاحب ال�شاليه جوايل ال�ضائع .فت�شت عن رقم �سمر،

�ضيف الم�ساء

ت�سا�ؤالت؟؟
• ر�شا ال�صالح

•رجاء علي
مل يكن ال��وق��ت م��ت���أخ��را بالكاد تخطت
عقارب ال�ساعة الثامنة م�ساء مل تت�صل �سلمى
�صديقتي
ك��م��ا وع��دت��ن��ي ل��ن��ذه��ب م��ع��ا يف زي����ارة
ل�صديقتنا �سهى التي حتتفل بخطبتها �أم�سكت
هاتفي ال مكاملات وال حتى ر�سالة فا�ض بقلبي
ح��زن عميق رمب��ا ه��و امل�ساء وه���دوء الليل
وجنوم براقة جتعلني ا�ستن�شق عطر احلزن
من حيث ال يعلم قلبي ،اقرتبت من نافذتي ،اخلطوات
تذهب فيها وجت��يء اال�شجار هادئة وال �شيء غريب
وخمتلف ا�سدلت �ستارة �شباكي ،وعدت اىل �سريري.
ا�شعلت التلفاز وبد�أت �أقلب هنا وهناك ال �شيء يدفعني
ملتابعته فجاءة رن هاتفي :الو .جاءين ال�صوت غريب ًا:
ــ مرحبا
ــ من معي؟
ــ �أنا هل �صار �صوتي غريبا عنك؟
ــ لطفا من �أنت
ــ �أنا �أنت و�أنت �أنا
غ�ضبت �أغلقت هاتفي
متى نتخل�ص م��ن تخلفنا وا���ص��رارن��ا على ازع��اج
االخرين ،حظرت الرقم وتابعت تقليب املحطات
رن جر�س املنزل ،ترحيب �أمي بال�ضيف ،كان فا�ضح ًا،
ترى من يكون �ضيف امل�ساء؟ دقائق ودخلت امي غرفتي
ت�سبقها ابت�سامة جعلتها تبدو م�شرقة كقمر امل�ساء
ابت�سامتها اغرقتني بالنور و�صوتها ال�ساحر وهي
تدعوين للقاء �ضيفها العزيز اخرجني من ك�أبتي وبال
انتباه �شاركتها االبت�سامة وغرقت يف �شالل �صوتها
ال�ساحر طلبت مني ان اخرج لتحية ال�ضيف وخرجت
م�سرعة من غرفتي �ألقيت نظرة �سريعة على وجهي
كان �شاحبا و�شعري فو�ضويا و�ضعت مل�سة من املكياج
الب�سيط واخ�ترت ت�سريحة ب�سيطة اخ�ترت ف�ستاين
امل��ورد الق�صري واجتهت نحو ال�صالون وج��ه ام��ي كان
يقطر بال�سعادة وهي حتدث �ضيفها وقفت امي هم�ست
برقة تعايل انظري من زارن��ا ك��ان هو بلونه الأ�سمر
ب�شعره امل�صفف بقامته بعينه بكل �شيء فيه اقرتبت

تذكرت �أنني كتبته على �صفحة من �صفحات �إحدى اجلرائد .فت�شت
عنها� ،أوراق اجلرائد وغريها �أح�ضرها النادل فت�صفحتها ،وعندما
مل �أجد طلبي تركتها.
عدت �إىل بيتي� ،أراقب النوافذ املفتوحة ،انتظرتها يف كلِّ مكان،
أمر بها ،وعند �أبواب املحالت واحلدائق ،وعندما مل
يف ال�شوارع التي � ُّ
�أجدها �أعود �إىل غرفتي� ،أ�شعل ال�شموع ،و�أردد كلماتها( :هذا رقم
بي لآتيك).
جوايل ،ات�صل َّ
ت�أملت �أن ت�أتيني متخفية بعباءة الليل� ،أو متحدية �ضوء النهار.
�أفتح نوافذي ،و�أندم على �ضياع روح ظم�آنة للحياة بال حدود� .أفقد
الأمل� ،أغلق نوافذي حتى ال يتاجر �أحد ب�أحزاين� ،أو ي�سرتق حاملو
الأقالم ال�صفراء واقعي و�أحالمي ،فيف�ضحوا لوعتي وحزين.
-5ً
�ضم ج�سد ًا وروح��ا ع�ش�شا يف
جهزت حقائبي لل�سفر ،ل�شاطئ َّ
�ضلوعي ،لبحر ممتد من بداية الأف��ق �إىل نهايته ،لتلة ع�شبها
واحل��ب ،حلورية عيناها
خم��دة ،و�شجرياتها مالذ للدفء وامل��رح
َّ
النهار ،وليلها م�سرحية الكواكب ال�سائرة ،ففي مثل هذا اليوم قبل
عام التقينا� .أ َّرخت �سمر هذا اليوم يف مفكرتها ،وقالت( :نلتقي عند
البحر كلَّ عام).
حلم مل يغادر خيايل ،زرعته عام ًا ،وها �أن��ا ذا على موعد مع
و�صلت املكان .يا �إلهي �أهذه �إلهة البحر �أم جنيتة؟ كم
ح�صاده.
ُ
�أنتِ رائعة يا �سمر ،مل تن�سي املوعد! ناديتها فلم ت�ستجب .هرولتْ
وو�صلتْ �إىل �شخ�ص احتواها ،م��ررتُ �أمامها وب��دل �أن تقابلني
نه�ض مرافقها وتوجه نحوي .غادرتُ
بابت�سامتها �أ�شاحتْ بوجههاَ ،
م�سرع ًا بانتظار و�سيلة موا�صالت تو�صلني �إىل كراج االنطالق.

منه بهدوء بوجهي اجلامد
م����ددت ل���ه �أ���ص��اب��ع��ي ال���ب���اردة مرحبة
باقت�ضاب به وجل�ست بجانب �أم��ي غ��زل ما
�أخ��ب��ارك تولت ام��ي الإج��اب��ة ب�أنني �أنهيت
درا�سة اللغة االنكليزية و�أين الآن موظفة يف
وزارة اخلارجية ابت�سم يل كنت ترغبني دوما
بدرا�سة الهند�سة الزراعية كنت كلنا نغري
اجتاهات �أحالمنا �إذن توقفتي عن ع�شق الورد وباقاته
و�ألوانه �أبدا ال زال الورد ع�شقي ومنتهى اجلمال عندي
ا�ستغلت �أم��ي اندماجي باحلديث مع يائل اب��ن اختها
وغ��ادرت لإع��داد ال�شاي لنا اذن انت هنا و�س�أبقى هنا
نعم نعم و�أطلقت يف وجهه �سهام حقد جعلت وجهه
خمتلف الألوان تعرثت كلماته بدا مرتبكا وهو يحاول
مللمة كلماته لكني تابعت انت من ات�صل قبل قليل اذن
لقد حظرتك من هاتفي كما حظرتني يوما من عاملك
واحالمك بعد كل الوعود التي كانت بيننا وبعد كل ما
خطط له قلبي معك هل تذكر
انهيت عالقتنا وم�ضيت بعيدا مل يقلق قلبي ت�صرفك
فقط مل �أت�أمل من كلماتك املخت�صرة وانت تنهي ارتباط
بك ما قهر قلبي انك م�ضيت وابتعدت وخذلت احالمي
لتبدا من جديد مع �صديقتي �سو�سن الغريبة الت�صرفات
كما كنت ت�صفها البعيدة عن القلب كما كنت تقول عنها
و�صلتني بطاقة العر�س قرات ا�سمك وا�سمها عليها والف
�س�ؤال يجول بخاطري هل كنت انا الغريبة الت�صرفات
عندما مت��ادي��ت معك ب�أحالمي و���ص��رت اغنية قلبي
ومنتهى �سعادتي مل اتوقف كثريا عند تعرث خطواتي
معك م��رت االي��ام �سريعا وان��ت �سافرت وابتعدت ومل
تعد اال ظال رافق خطواتي يوما دخلت امي ال�صالون
مع ال�شاي املعطر بالقرفة تناولت فنجاين ال�ساخن وانا
اعيد على نف�سي ال�س�ؤال
ملاذا مل تت�صل �سلمى؟

�أو ًال:
ال ي��ا ل��غ��رب��ة ال��ن��ه��ر �أم����ام كل
ال��ع��ارف�ين ورمب��ا ال��ع��راف�ين� ،أ���س���أل
نف�سي كل �صباح هل تعرف ال�شجرة
�أن ت��ق��ر�أ ب���ذات ال��ل�����س��ان طبيعة
ماء النهر ال��ذي يحيها هل تعرف
ال�شوكة كيف تزهر بالوردة عطرا
جماال يبوح فيها؟
ولكن �أع��ود لأجيب بال �إجابة حتتمل يف
احتماالتها تناغم لوت�س بي�ضاء يف م�ستنقع
ت�ستحم بال�ضوء ،وت�ترف��ع بتالتها عرفانا
وامتنانا لل�ضوء ال��ذي تعي�ش به بال معرفة
للطني وللمارين وال احلا�سدين  ،وكذلك بال
�أ�سئلة وال عناوين لهيام تقتفي منازله وال
البحث عمن يت�ساءل �أو يعمر م�ستنقعات
ال�ضباب والغياب.
ه��ل يعرف منكم و�أح��دك��م ب���ؤ���س امل��اء ان
�صورة لنا عك�س؟ ولكن من يعرف منكم �إذا
ب�ؤ�س املحيط؟
وا�س�أل هل يح�س اجلذر بذات الرتاب الذي
به نبت ،وهل يعرف املولود معاناة �أم �إن عن
�ضلعها حبل الود من �سرة حنانها انقطع؟
وهل �سيدرك مهاجر �صلة الو�صل �إن �سار
عنها نكرانا مبراكب الغربة و ال�سفر؟
ثاني ًا:
يف هواج�س النار هل ي�ستبيح الربد م�سامات
اخل�شب متردا ب�صقيع خمب�أ له ان الم�س وجهه
ق�سيمة الدفئ يوما وبني �صراعاتهما ي�ستفيق
حلم ل�شعلة ع��ود ثقاب بيد �صبية ترك�ض
ملالقاة لقمة العي�ش وحنان وعدها املفقود
ب�شهقة ت�س�أل عن زفريها وثلج كل هذه احلدود
وكذلك تنتف�ض النعو�ش قبالة العرو�ش
وت�صطك �أ�سنان النتيجة برجفة موت ملا�ض
كانت كرا�سيه زان م�صنوع من �صنم ت�ستنكر
للعابد وتنفي وج���ود امل��ع��ب��ود ،وي��ل��وح الغد

بالغياب تخوفا من يد حترق بخ�شب
الواقع احتجاجا على ذات الأر�ض
ال��ت��ي �أجن��ب��ت مت��اث��ي�لا وو���س��ع��ت يف
رحمها قبور
تنطفئ �أب��واب املدينة يف امل�ساء
وحدها حزينة بال بيوت ،ومير مارق
من فوق رماد الأغنيات التي عمرت
على عتباتها و�أحاكت �أ�شعارها يف
قلوب النائمني قبلة على وج��ه بحار قدمي
يحمل رايته يف موج عنيد ال مي��وت ،فت�صيح
العني بدمعة مل��ن تركتم ك��ل ه��ذه ال�شرفات
لدمعكم� ،أم ل���ذاك العابر ي�ستنجد بخبز
الرثاء لها وي�صلي طلوع جمد من وراء هذا
ال�سكون؟
ثالث ًا:
يغ�سل يف ال�صباحات املتكئة على العدم
وجه عا�شقة لل�ضوء والأم��ل ب�شال خمب�أ من
ق�صا�صات حب قدمي ،ت�ستن�شقه تقتفني ريح
هبوبه وت�ستطلع وجهة طق�س ا�ستح�ضاره
ح�ضورا يجمع لها زادا من احلياة ان هو قدم،
لكن يجيبها �شحوب الغيم بقلة �سماوات املطر،
ف�ستجد لقدو�س علي ا�ست�سقاء للمرا�سيل
وغيثا من �إ�شارات الو�صل نورا ي�ضع عالمات
للتعجب م��ن مدينة امتهنت �صناعة هذا
الفراق وجعلت املحال غاية و�سبب؟
تنه�ض كرمة لكل هذه الت�سا�ؤالت �شم�س
خفية ،تتفتح ب��راع��م قلوب كانت خمفية،
وتبزغ من م�سامات الأمل م�ؤ�شرات �أفراح .تعيد
�صوغ احل��روف اعمارا يبني طوبة طوبة كل
حويرات البالد ويبذر لل�سالم ،ويزرع �شتالت
م��ن ف��رج بعد غ��م��ام عقيم ينهي الأحجية
وميحي �إيقاع طبول احلروب.
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�أحمد والم�سيح

•ثائر حمفو�ض

ننـوح
�سنبقى فـي الهــوى �أبـــد ًا ُ
الف�سيح
ي�ضيقُ بكرهنا الكونُ
ُ
احلـب يجمعنـــا �سنبقـى
�إذا مـــا
ّ
املديـح
الهجــاء كمـا
يفـرقنــا
ُ
ُ
ّ
ٌ
مئذنــة تـ�سامـــتْ
فكـــلُّ الكـــونِ
للحــــب روح
وكلُّ كـنـيـ�سـةٍ
ِّ
ابت�سام
ويـجمعنــــا عـلــى �شفــةِ
ٍ
احلـب والـر ّبـانُ نـوح
ني
�سـف ُ
ّ
بـيـوم
نـوحـدُ ر َّبــنــا خـمـ�سـ ًا
ٍ
ّ
هــم الـم�سيـــح
وكـلُّ الأنـبيـــاءِ ُ
ُ
َ
�سـيـف زو ٍر
الـجـهالة
تـُقـلّدنا
ٌ
جمهول قبيــح
ال�سيف
ل�سـانُ
ِ
فعـندَ ثغـورنـا الـ ّثعبانُ �صلَّ
ال�ساحـــاتِ يرعبنا الفحيح
ويف َّ
وفـــي ال�صحراءِ كـثبانٌ تـبدّ تْ
الريح يف الهيجاءِ ريــح
فتذ ُر
َ
الـحـرب يـومـ ًا
فـمـا كـنّـا هــوا َة
ِ
أر�ض الـهدى وطـنٌ جريح
وفـي � ِ
ٌ
جيو�ش يف الدّ جى دارتْ رحاها
دمـــاء الـنّـا�س قـهـر ًا تـ�سـتبيح
َ
أر�ض جـاءتْ
�أفــا ٍع مــن بـقـا ِع ال ِ
ال�صفيح
�إلـى الـزيتونِ يـده�سهُ ّ
الـحـروب عـلـى ربـانا
�سـتـنتحر
ُ
ُ
فــنـو ُر الـحـقِّ
�شـمـ�س التـزيـح
ٌ
�صـبح
تـغـيب لـكـي تـعو َد
ُ
ِ
بـراح ٍ
عــلـى كــلِّ الـدّ نـى نــور ًا تـبـوح
بـالـحرب تـهـديد ًا ورعـبـ ًا
كـفـى
ِ
ح�سن مليح
فـوجهُ الـحقِّ فـي
ٍ
وكـــلُّ الـقـتـلِ مـكـرو ٌه بـ�شـر ٍع
بح فـي غـمدٍ يريح
ِ
فـ�سيف الـذّ ِ
مدح متاهتْ
�إذا ال�شّ ُ
عراء فـي ٍ
أفـق يـلـوح
�أنـ ُ
ني الـ�شّ ِ
عر فـي � ٍ
يـكـتب ال�شعراء قـولوا:
ومــاذا
ُ
ذبـيح
عر مـوجــــو ٌع
فقلب الـ�شّ ِ
ُ
ُ
ُ
نخو�ض بحو َر كلِّ الكونِ فخر ًا
ٌ
ٌ
بـ�سيط �أو (�سـريـح)
طـويـل �أو
�إذا مـــــا كـانـتِ الأ�شـعا ُر نـــور ًا

• موفق نادر

هناك
َ

ر�سالة ُح ٍّب
ألف
ِ
على ُبعد � ِ
و�شكوى غرا ْم
خلف ِ
ومن ِ
لهفة �شوق ٍ
ونب�ض هُ يا ْم
ِ
�أرى امر�أ ًة
ت�سهر الآنَ
ُ
الفجر
�شغف
يف ِ
ِ
ُ
ُّور
ن
ال
غ
يبز
دبها
من هُ
ُ
فوق َالو َرقْ
تخط ُّكالم ًا عن الوطن الُأ ِّم
والذّ
كريات
ِ
ومن َ�شعرها
وهج ال َع َبقْ
�ضاع َ ُ
ال�صباح َعليها
�س�ألتُ ّ
تب�س َم للت ِّو
ّ
ا�ستهم
ثم
َّ
فح
ليغ�سل َعن ُخ�ضرة ّ
ال�س ِ
الغ�سقْ
ِظ َّل َ
�أعا�شقة ٌ؟
ٌ
�صفورة بكّرت
 تت�ساءل ُ ُعّهو�ض -
ْيف الن ِ
أظن
 �أنا ال � ُّال�����س��ط��و ُر ال��ت��ي
 جت��ي��ب ُّد ّونتْها يداها
وقهقهَ َ
رعدٌ
خلف املدينة ِ ْ
�أتى من َ�شمالِ فل�سط َ
ني
َ�شام َامليا َه
ال�صخو َر
َّ
و�شم ُّ
ف��ع�� ّب���أَ ز ّوادة ً م���ن ه��دي ِ��ر
امل�سافات
ِ
ثم انبثقْ
تكتب ُح ّب ًا �شفيف ًا
إينا�س
ُ
و� ُ
ّا�س
عن الن ِ
وطن ُموغلٍ يف التن ّه ِد
عن ٍ
والد ِّم
والكربياء
ْ
وعن
ال�صغا ِر الذينَ
ِ
ذكريات ِّ
تنا َدوا
دمهم
�أ�ضا ُفوا �إىل ْ
حفنة ًمن �ش َفقْ
باح
و� ُ
إينا�س ت�سهر حتّى ّ
ال�ص ِ

مراكبك المُ�ضيئة

•�سمر عبا�س

ّا�صر ْة
وتكتب عن ُح ّبها الن ِ

مراكبك املُ�ضيئة
�سمر عبا�س
ُت ّ�سري يف بحور
العمر
مراكبك
...املُ�ضيئة
ُترهق الأمواج
عبورها
ُتعاندها الرياح
تحُ ّمل بع�ضها بالأ�شواق
وبع�ضها باملنني
و�أخرى بالعتب
حتملها بالأ�سرار
من �أنقا�ض العمر
!لكن جميعها من ورق
�سوف ُيجفلها
جنون املوج
غ�ضب البحر
ُيربكها ال�ضوء
مل ترحم نداء النوار�س
وال عالمات احلزن
يف ق�سماتها
وال تلك املقاعد
التي عانقت �صدى
�أ�صوات �أنهكها الغناء
لن يبقى لها زاد ًا
�إ ّال �صدى �أ�صواتِ غنائها
وبع�ض العطر
العالق يف الظالل
بع�ض الهم�س
للموج ...لل�شواطئ ..للقلوب
وعيون ترنو اليها
!بكل حرية
هل حان وقت الرحيل؟
ف ُيعري احلزن
كل �شعاع لل�ضوء
حتنو الظالل
على مقاعدها القدمية
�أمل تدرك
ب�أن الطيور الراحلة
لن تنظر للوراء خوفا
�أن يعيدها احلنني.
لتحتويها عيون ال�شواطىء
فهال �صادقت البحر
وعانقت املوج
لتحميها من الغرق
وتعيد اىل العيون بريقها

ني
وعن �أهلها الط ّيب ْ
ُ
وتر�شف قهو َتها
ني
واحلن ْ
تذوب
وت�سمع فريوز َحتّى
َ
ُ
مع اللحن ِ

ُّ
وال�صو ِر املاكرة ْ
( ي��ا حلو �شو بخاف ْ ليلةْ

عا�صفةْ

يخطر ع ْ
جنم
بالك �شي ْ
ْ
بهالعتم
وتقو ْم مت�شي
ْ
الباب
أقعد �أنا ع
و� ْ
ْ
أقعد ناطر ْة )
� ْ
ُ
إينا�س
وتنه�ض � ُ
تلم�س مر�آ َتها
ُ
ومن ُمقلتيها يفوح ُ�شذا
ٍ
قهوة �سافرة ْ
ال�ستارة َ ع��ن ُ�شرفة
ُت ُ
زيح ِّ
القلب
ِ
باح
ن�شوى
ِ
بع�شق ّ
ال�ص ِ
بح
ال�ص ُ
َي ُّ
هم بها ُّ
به
هَ ّمتْ ِ
حلظة ّ
وق
ويف
ِ
ال�ش ِ
تخذ ُلها َّ
الذاكرة ْ!

جار غير مرحب ب�إعجابه
•د� .سلمى حداد
قد �أربكتَ �أنوثتي بتلك النظراتْ

َ
وفاكهة ا�ستعاراتٍ التت�أخر،

وال�شم�س فوقي تفر�ش اجلمراتْ
ُ
و�أنا �أت�صبب عرق ًا وخج ًال

لك اندفا ُع الغيوم نحو خما�ض املطر
ِ

َ
عينيك املقتحمتني حريى �أمتتم ال�صلواتْ .
حتت
َ
َ
�أ َو كلما حتا�شيتُ
ازددت جر�أ ًة
عينيك
َ
أحداقك بذات ال�شهقاتْ ؟
وطاردتني �
�أ َو كلما تعرثتْ قدماي ارتباك ًا
ً
اخلدماتْ
؟
فر�صة لتقدّ م
انتهزتها

ينفـــع �أو ف�صيـــح
املحكـي
فال
ُ
ُّ

�أ َو كلما قر� ُأت على �شرفتي كتاب ًا
ا�س َت ْح َل ْيتَ القهو َة على ال�شرفاتْ ؟
ْ

ـبـح مـكـلومٌ ذبـيـح
وخــدُّ ّ
الـ�ص ِ

ري
�أ َو كلما مت�شيتُ يف يوم مط ٍ
َ
َ
القبعة لتجوب الطرقاتْ ؟
اعتمرت

ُ
ت�صيـح
ديوك
احلـي �إنْ بقيتْ
ُ
ِّ

يا�سيد النظراتْ ...
يا�سيد النظراتْ ...
�أ َو تعرف دل ً
اّال �أبيعه داري

ُ
الـف�صاحة كــلَّ
فـجــر
وتـجـلدنا
ٍ
�ســــنـفـني عـمـرنا قـهــر ًا اّ ً
وذل
ُ
احلي قد ُقهـــرتْ
ب�صمت
ٍ
ديوك ّ
لـذا �صارتْ دجـاجـتنا تـ�صيـح
ـ�س بـرملـــانٌ
ولــو لـلـ�شّ ِ
عـــــر �أُ ِّ�س َ
فكـلُّ ثـغو ِرنـــا عـطـر ًا تـفـوح
وح يعنــي
فـحـب حممدٍ
ُّ
ّ
بـالـــر ِ
القد�س يجمعنا امل�سيح
بروح
ِ
ِ

و�أكون للطفك من ال�شاكراتْ ؟

وهدير رعدٍ يعيد ترتيب القوايف،
ُ
لك خارطتي اجلينية تقودك �إيل،
ِ
انتظرتك طوي ًال
�إىل حيث مبلء ال�صرب
ِ
أنتظرك
وبفارغه �
ِ
فال ت�ستبيحي انتظاراتي
إليك!
والت�ستبيحي عط�شي � ِ
ً
خفيفة فوق �سياج النجوم
�أقفز ُ
أدجن بعينيها نظراتي
� ّ
ثم �أطلّ
طري
ِ
فجر ّ
عليك من �شرفة ٍ
رياح املعنى
�صنعته معي يوم وطئنا َ
وجمحنا مبالحمها حيث ع�صت علينا الدروب،
ركبتيك كقطةٍ �صغرية
مازلتُ �أذكر يوم ت�سللتُ �إىل
ِ
نهرتني بق�سوة:

د� .سلمى حداد من ديوان “�أحبك ولكنني»

«�إنه عامل اجلموح �أيتها الأليفة!»

�أيتها الق�صيدة

«�إنه عامل اجلموح �أيتها الأليفة!»

�أيتها الق�صيدة ا�ستدرجي الليل من نعا�سه
لنع�صر يف عينيه َ
زيوت البيان

د� .سلمى ح��داد من دي��وان “�أو�شو�ش نف�سي و�أهرهر
قلقي”

قصة
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مواجهة الحرب ب�أناقة !
•عماد نداف

�إىل زميلنا ال�شهيد ح�سام �سرحان !

فتحتُ
عيني الأوىل .مل
َّ
�أ�ستطع فتحها ب�شكل كامل،
حتول ال��د ُم الذي غطّ اها
�إىل م����ادة ال���ص��ق��ة ،مما
ا�ضطرين �إىل فتح عيني
الثانية التي ك�شفت ع ّما
يح�صل ب�شكل م�شو�ش !
كانت عيناي خم�ضبتني
بالدم عندما فتحتهما تباع ًا� .أح�س�ستُ �أن عظا َم
بعتاد
ج�سدي حمطمة ،م��رت عليها عربة حمملة
ٍ
ويجرها ب�صعوبة ح�صانان حرونان .
قدمي
ع�سكري
ٍ
ٍ
ّ
الح��ت يل مالحمهم .مل �أع���رف م��ا ال��ذي جعلهم
يظهرون �أمامي� ،أو بالأحرى فوقي على هذا النحو.
كانوا كثريين  .ي�صرخ بع�ضهم:
ــ �إرهابي � .إرهابي� .إنه حي  .اقتلوه  .اقتلوه !
كنت �أنظر �إليهم من حتت �إىل فوق  .كنت م�ستلقيا
على ظهري ،مدمى اجل�سد� .أما هم فكانوا ينظرون �إ ّ
يل
من فوق .م�شهد ًا ال ميكن التعرف عليه �إ ّال يف ال�سينما
�أو يف التلفزيون ،و�أعتقد �أن املخرجني يعرفون معنى ما
�أقول ،ف�أنا �أنظر من حتت �إىل فوق وثمة وجوه حتدق
بي وك�أنها تريد �أن ت�أكلني ،وت�صرخ وتتهم ،فمخرجو
ال�سينما والتلفزيون فقط ميكنهم ت�ص ّور حالتي!
خفتْ !
لن �أخفي عنكم حقيقة م�شاعري ،فكل �شجاعتي
التي تعرفونها طارتْ  ،لأين ب�صدق �أخاف من الإرهابي.
ُذبح ،وال �أريد �أن تـُقط َع يدي ،وال �أريد
ف�أنا ال �أريد �أن ا ْ
�أن ي�سحبوين بجرار زراعي يف �أر�ض مليئة بال�شوك،
ثم يحرقونني بالبنزين!
�س�ألت نف�سي« :هل �أنا يف كابو�س؟!».
حدقتُ جيد ًا  .ر�أيت �ضباب ًا دموي ًا �أحمر ،فتنف�ست
ب�صعوبة:
ــ يوه !
ال �أ�ستطيع �أن �أم�� ّي��ز الف�ضاء املكتظ من حويل.
هناك وجوه كثريةُ .
بع�ضها م�شوه ،لي�س جميال .تغطي
ف�سحة ال�سماء القليلة التي انك�شفت من فوقي .هناك
وجوه غا�ضبة .متغ�ضنة .متعبة .قلقة .تحُ دّ ق بي،
ومعها وج��وه �سمينة ت�صرخ وتتهم اجل�سد امل�ضرج
بالدم �أمامها ،الذي هو �أنا ،ب�أنه �إرهابي!
تعبتُ من التحديق وال�ضجيج الذي يجري فوقي.
�أغم�ضتُ عيني مت�أمل ًا .ورحت �أفكر بهلع« :يبدو �أنني
تورطت يف عمل �إره��اب��ي دون �أن �أدري!»� .أخذتني
�أفكاري بعيداً ،فرمبا فقعت معي من ت�صريحات وزير
الأ�سعار وارتكبت حماقة ما ميكن ت�صنيفها قانونا
ب�أنها عمل �إرهابي� ،أو رمبا انفجرت كل الآالم التي يف
�صدري نتيجة مايجري يف عملي ،فظنوها عبوة نا�سفة
!
الح وجهه من فوق !
�أعرفه� .أنه م�سعود �أفنديٌ .
ٌ
حمتال �سرق بيتَ
رجل
جارنا الذي �ساقوه �إىل اجلي�ش ،وترك �أمه العجوز
وحيدة ،فغزاها لي ًال لي�أخذ مابقي عندها من لريات
قليلة تركها ابنها بحوزتها قبل �أن يذهب وتختفي
�آثاره ورمبا يكون ا�س ُت�شهد �أو ُا�سِ ر !
كان م�سعود �أفندي ،الذي يعرفني جيداً .ي�صرخ
وك�أنه وجد قانون اجلاذبية:
ــ �إرهابي � .إرهابي  .اقتلوه !
حاولت �أن �أناديه:
ــ لهْ  .لهْ  .يام�سعود !
ركلني بقدمه يف بطني� ،أوجعني ،وق�ضى على �صوتي
الذي حتول �إىل �أنني !
من خلف م�سعود �أفندي ،ظهر وجه حمرز عبود،
وحمرز هذا �أنفه كبري �أفط�س .ي�شع من عينيه بريق
خميف� ،إىل الدرجة التي كانت �أمه تخرب جريانها �أن
على وجه ابنها حمرز قتي ًال من احل��ارة ،وحتذرهم:
انتبهوا من ابني� ،إنه وجه ال�ش�ؤم ،ويالطيف �إلطف !
اقتنى حمرز بارودة ت�شيكية ،و�أعلن �أنه �سيدافع
ع��ن احل����ارة م��ع �آخ���ري���ن ،و���ص��ار ي��وق��ف ال�����س��ي��ارات
بالطوابري وي�أخذ من �سائقيها خ ّوة يومية� ،أو يلفق لهم
تهم ًا كبرية جتعلهم يتحا�شونه ب�إعطائه مايريد .كان
ي�شري �إيل وي�صرخ� :إرهابي � .إرهابي .اقتلوه� .إنه حي!
ناديته :لهْ  .لهْ  .ياحمرز !
ب�صق حمرز فوقي ،و�صاح:
ــ �إرهابي لعني اقتلوه قبل �أن ي�صحو !
وفج�أة �شق خليل �أبو الليل اجلموع ،وراح ي�ضربني
بقدميه وعقب بندقية رو�سية كان يحملها ،وي�صيح

ب�صوت جملجل:
ــ �آه ياكلب  .وقعتْ �أخري ًا !
غبت عن الوعي ،فما الذي يجري بحق اهلل .وملاذا
ي�ضربني �أبو الليل بعنف وي�صفني بالكلب ،وتذكرته،
و�أن��ا �أتغلب على الإغماء« :خليل هو نف�سه من كان
ي�صور املظاهرات ويعطي الأط��ف��ال خم�سماية لرية
�سورية لكل واحد منهم لكي يهتفوا للثورة التي ر ّوج
لها!».
وفج�أة !
انزاحت الوجوه عني ،غاب امل�شهد الأول .ووجدت
أياد تدفع بع�ض النا�س ،تت�شكل دائرة وا�سعة ،فتظهر
� ٍ
جثة �أخرى منتفة بجواري ،ثم تطل كامريا التلفزيون
وتلتقط يل �صور ًا و�أن��ا �أ�سبح بدمي ،و���ص��ور ًا للجثة
الأخرى .
ات�سعت حلقة النا�س ،وعند جثتي �سمعت �صوت
املذيع يحكي عني �أنا الإرهابي الذي فجر نف�سه بني
النا�س ،فانقطع ن�صفني ،وح��اول��ت �أن �أ�صحح له ما
ح�صل ،فلم ي�سمعني ،كان �صوت �سيارة الإ�سعاف يطغي
على كل �شيء ،ثم وجدت رجال الإ�سعاف يحملونني
على عجل ،وي�ضعونني يف �سيارة وي�شقون الطريق بي
�إىل امل�ست�شفى !
�أح�س�ست �أن امل�سعفني حملوا �أ�شياء مغ�سولة بالدم
م��ن بينها ح��ذاء �أت��ذك��ر �أن��ه يل ،وق��د ده�شت ففي
داخ��ل احل��ذاء كانت هناك �ساق معلقة به ،وعرفت
من البنطال �أن تلك ال�ساق هي �ساقي ،فالبنطال الذي
�أرتديه كان جميال �أزرق اللون .فما الذي مزقه على
هذا النحو ،فلم تبق منه �إال ال�ساق ؟!
انتابتني رغبة يف ال�ضحك ،لكني مل �أ�ستطع .كل
ما فعلته يف تلك اللحظة� ،أنني �شعرت بالأ�سف على
حظي مع البنطال اجلديد ،فلم �أرت��د ذلك البنطال
�إ ّال مرتني ،وهذه هي املرة الثانية .و�سريعا اجتاحني
خاطر رهيب� :أين �ساقي ؟!
ٌ
يا �إلهي !
ك��ان ذل��ك اخل��اط��ر �أ���ش��ب��ه ب��زل��زال ه��ز ج�سدي،
ف�سارعتُ �إىل حتريك �أ�صابع قدمي  .قلت �أج ّ��رب
حت��ري��ك �أ���ص��اب��ع��ي ،ف�ضاعت رغ��ب��ت��ي .ر�أي���ت ال�ساق
املقطوعة مرمية �إىل جانبي وقد ات�صلت بحذائي
دون حركة .و�أح�س�ست �أن يد �أح��د امل�سعفني تلف
ال�شا�ش على ماتبقى من ج�سدي لتوقف النزيف الذي
علي .
جعل الدوار والغثيان ي�سيطران ّ
�س�ألت امل�سعفني:
ما الذي ح�صل ؟!
حديث كان يدور بيني
آخر
ٍ
مل �أ�سمع رداً� .سمعتُ � َ
وبني حممد �صالح احل�سون .كنا معا نتحدث عن �أولئك
الذين ي�سرقون النا�س يف النهار ،ويخونون الوطن يف
الليل ،وعن اجلندي الذي يدافع ب�شرف ،ثم خرجنا
معا �إىل ال�سوق  .قلت له:
ــ احلرب قد تطول ،فهل �سنبقى يف بيوتنا ،ينبغي
�أن نعي�ش كما يعي�ش النا�س .يجب �أن ت�ستمر احلياة
يف وطننا !
نظر �إ ّ
يل وحدّ ق يف ثيابي ،ثم قال:
ــ ما �شاء اهلل  .تخرج بكامل �أناقتك ،و�أنت تذهب
�إىل ال�سوق ،وك�أن احلرب مل تقع !
�س�ألته:
ــ تق�صد بنطايل الأزرق ؟!
هز ر�أ���س��ه ،ور�أي��ت��ه ينظر �إىل بنطايل ،وحذائي
النظيف اللماع ،ويقول يل:
ــ علينا �أن نواجه احلرب ب�أناقة !
ثم جاء �صف ٌري .الفارق بني ال�صفري والأناقة التي
يتحدث عنها حممد �صالح �أق���ل م��ن ثانية ،ودوى
االنفجار� .صاح حممد �صالح:
ــ �إنها قذيفة ه��اون .املالعني يق�صفون ال�سوق .
انتبه هه!
ثم جاء �صفري �آخر ،ومل �أعد �أ�سمع �صوتي وال �صوت
حممد �صالح .ك��ان هناك طنني ي�شبه ال�صدى و�أمل
ت��وزع على �أك�ثر من ج��زء من ج�سدي .فتحتُ عيني
ور�أيتهم ي�صرخون يف وجهي� :إرهابي � .إرهابي..
�أردت �أن �أقول لهم مثل حممد �صالح احل�سون:
ــ خرجنا لنواجه احلرب بكل �أناقة املدينة !
مل ي�سمعوا .وظلت القذائف ت�سقط على الأ�سواق،
ومل يعتذر �أح��د حتى الآن من �أ�شالء حممد �صالح
احل�سون ،الذي �سقط �شهيداً ،ومن �ساقي املقطوعة،
وكان �صوت املذيع يرن ب�أذين� :إرهابي فجر نف�سه يف
ال�شارع !

حلم هندي طويل

11

•مالك عجيب
مذ �شاهد ذلك الفيلم  ،ا�ستحوذه ذاك الهاج�س جمدداً ..رجل مافيا يخرج �إىل احلرية بعد
ربع قرن ق�ضاها وراء الق�ضبان  ،لي�شرع من فوره يف البحث عن ابنة ٍكان قد فقد االت�صال بها منذ
دخوله ال�سجن وملا تبلغ الثالثة من عمرها  ،فال ي�ستلزم الأمر منه �سوى اجللو�س مقدار تدخني
�سيجارة �أمام جهاز كمبيوتر م�ستخدم ًا مهاراته القر�صنية الفذة يف الولوج �إىل ملفات وبيانات
جهات ر�سمية وغري ر�سمية ليح�صل بكل ب�ساطة على كافة املعلومات املطلوبة معززة ب�صورة ٍ
بالطول الكامل حل�سناء ع�شرينية ترتدي زي �شرطة ال يخفي �شبه ًا كبري ًا يجمعها به .
�سر اجنذابه للفكرة يكمن يف القوا�سم امل�شرتكة التي جتمعه ببطل الفيلم � ..أ َومل
هو يدرك �أن ّ
ميار�س يف �سنوات غربته الأوىل عادة نزالء ال�سجون ب�شطب الأيام وال�شهورعلى التقومي ترقب ًا ليوم
عودته للوطن بعد �سنوات الدرا�سة الأربع التي توهم يوم ًا �أنها جتاوز حدود طاقته على حت ّمل الغربة
؟ لي�أتي هذا اليوم مت�أخر ًا لأكرث من ثالثني عام ًا �أ�ضيفت فرادى ومثنى وثالث ًا  ..وعقود ًا  ،يف غفلةٍ عن
تقاوميه و �أحالمه بالعودة املظفرة والعثور على طفلته ال�ضائعة  ،قبل فوات الأوان .
كيف فاتته هذه لفكرة الب�سيطة وهو الذي ق�ضى ما يقرب من ثلثي عمره يف بالد تفاخر بكونها معقال
ًلثورة االت�صاالت والأم الر�ؤوم لذلك املخلوق املده�ش امل�سمى (�شبكة الإنرتنت ) ؟ كيف مل يفكر يوم ًا
بدليل الهاتف الإلكرتوين على الأقل  ،يف حني �شطح به خياله ذات يوم ٍ للتفكري بكتابة ق�صة ق�صرية
ي�ضمنها رموز ًا حمددة ع�سى �أن تقع بيدها يوم ًا وينفتح باب الأقدار على ما �شاء لها من ت�صاريف  ..لعلها
مل تعدُ كونها �إحدى �شطحات احلنني لكل ما ميت للوطن ب�صلةٍ يف بدايات غربته � ،أو �أنها كانت جمرد
حيلة ال �شعورية خبيثة للتكفري عن خطيئة ما ..
�أي ًا كانت الأ�سباب التي حالت دون خروج تلك الق�صة �إىل النور حينها  ،فال بد �أن �أحدها كان �شعوره
بعبثية املحاولة وال جدواها ورمبا ب�سخافتها �أي�ض ًا  ،فهل يربر ما توفره تكنولوجيا اليوم من احتماالت
جتدد انبعاث تلك الفكرة بكل ذلك ال�سطوع ؟ هل هو فقط الف�ضول ال�ستك�شاف �أثر مندثر حتت غبار
ال�سنني ؟ �أم �أنه � ..أم �أنه قب�س ي�أبى اخلمود من تلك ال�شعلة ال�سحرية التي ن�سميها احلب الأول ؟
هل ما زلت حتبها حق ًا ؟ عقودٌ �أربعة ٌ قد مرت �أيها الكهل اخلرف  ..و�أية ق�صة حب تلك التي ت�أبى
ذاكرتك اخلرقاء التخلي عنها ؟ ق�صة حب مل تغادر حمطتها الأوىل يوما ً ،مذ غمرتك بتلك النظرة
الوجلة املفعمة معنى ً ودعوة ً ملالقاتها عند املحطة التالية فلم تظفر منك بغري نظرات ٍ بلهاء مرتبكة
خاوية  ،ال كلمة  ..ال ب�سمة  ..ال رنوة  ،كم يوم ًا  ..بل كم �شهر ًا  ،قبعت يف جيبك ق�صا�صة الورق تلك ,
بانتظار حلظة جر�أة ٍ تقهر جبنك الذي ما انفك ينحتك متثاال ً حجري ًا بعينني من زجاج ٍ تراقبان متايل
�ضفريتها على وقع خطواتها املتئدة � ..أمال ً وخيبة ً ؟ ثم لت�سعفك بديهتك �أخري ًا باحلل الذي ينا�سب
جبنك العقيم فتكلف �صديق ًا بالقيام مبا ال ينبغي لأحد �أن ينوب به عن �أحد ٍ  ،ومتى ؟ يف الوقت بدل
ال�ضائع  ..عند نهاية دوام �آخر يوم من �أيام ال�سنة الدرا�سية الأخرية التي جمعتكما مع ًا يف ذات املدر�سة
 ،دون �أن متتلك ت�صور ًا � ..أي ت�صور ٍ عن اخلطوة التالية  ،مل تكلف نف�سك عناء الت�سا�ؤل عما يجدر بها �أن
تفعل يف حال امتلكتْ اجلر�أة التي طاملا خانتك و�أرادتْ �أن جتيبك  ،م�شافهة ً �أو مكاتبة ً  ..ماذا لو �أرادت
�أن تقول لك  :ح�سن ًا  ..لقد انتظرتك طويال ً ؟ �أو لرت ّد بدالل ٍ  :يا �إلهي لقد فاج�أتني  ،دعني �أفكر يف
الأمر ؟ �أو حتى لو �أرادت �أن تب�صق يف وجهك ؟ هل كان عليها �أن تعود �أدراجها �إىل فناء املدر�سة حيث
�س ّول لك جبنك �أن تقبع مرتعد ًا من مواجهة اللحظة احلا�سمة ؟ هل كان ذلك ما يتوجب على �صديقك
فعله �أي�ض ًا لإبالغك بنتيجة م�ساعيه احلميدة ؟
لعمري �إن ما �أنت فيه الآن لهو املقام الأليق برعديد ٍ مثلك اقرتف كل تلك اخلطايا ثم ال يتورع على
مدى عقود ٍ �أربعة ٍتاليةٍ عن اجرتار �أحالم يقظة ٍ ت�ست�صرخ �صدفة ً خيالية ً -على الطريقة الهندية -
لتتكفل ب�إ�صالح ما �أف�سده.
�أتراه ولعك القدمي بالبكاء على الأطالل قد عاودك ف�أمِلت بنوبة ٍ طازجة منه �ستلهمك �إياها وال
�شك �أي �صورة حتلّ حمل �صورتها املحفورة يف ثنايا ذاكرتك  ..ب�صدريتها الزرقاء ذات ال�شرائط امللونة
على الكتف وفوالرها الكحلي وحقيبتها القما�شية املزينة ب�صورة باهتة ل�ساندي بل وكلبها الأبي�ض..
ما قولك على �سبيل املثال ب�صورةعائلية ٍ ت�ضم �سيدة ً �سعيدة ً متلفعة ً بوقار �سن الي�أ�س �إىل جانب
زوج ٍ بدين �أ�شيب �سعيد ٍ ومن حولهما �أبناء وبنات ورمبا �أحفاد ٌ �سعداء ؟�أ�ستتظاهر ب�شعورك بال�سعادة
ل�سعادتها ؟ هل هذه هي اخلامتة ال�سعيدة التي تبغيها لفيلمك الرومان�سي املعلق منذ �أربعني عام ًا عند
م�شهده الأول ؟
عان�س وحيدة ٌ �شقية اعتزلت الدنيا والنا�س
�أم تراك ت�أمل مب�شهد ٍ �أكرث دراماتيكية ٍ ورومان�سية ٍ ..
ٌ
فتى �أخرق على ق�صا�صة ورق �إثر وابل من نظرات �إعجاب ٍ بلهاء ؟
وزهدت بالرجال ً
وفاء لعهد ّ
حب خطّ ه ً
هيا  ..هيا �أيها ال�شقي  ،مل كلّ هذا الرتدد ؟ مم تخاف ؟ �أما كفاك جبن ًا � ،آن لك �أن تر�سو على بر ٍّ لعله
ري مما �أنت فيه من حرية  ،قد تكون املخلوقة �شخ�صية ًمعروفة ً تعمل يف جمال ٍ عام يتيح لك الو�صول
خ ٌ
�إىل غايتك مبجرد و�ضع ا�سمها ككلمة مفتاحية على حمرك البحث  ،طبيبة �أو حمامية مثال ً  ..رمبا
�أديبة �أو حتى ممثلة ؟ هيا يا رجل هيا  ..حماولة واحدة وح�سب  ،ال قر�صنة ملفات وال �سرقة بيانات
كحال �صاحبك رجل املافيا  ،هيا يا �أيها القائل دوم ًا ب�أن الوقوع يف املحذور �أهون من احلذر  ..هيا .
رمق امل�ستطيل ال�شاغر يف و�سط ال�شا�شة بنظرة حتد ٍّ وانهالت �أنامله على الأزرار بب�ضع نقرات �سريعة
مرتبكة � ،أخذ نف�س ًا عميق ًا ثم �أتبعها ب�أخرية ٍ حا�سمة ٍ وتراجع م�سند ًا ظهره �إىل الكر�سي � ،ألقى بر�أ�سه
�إىل الوراء ببطء و�أغم�ض عينيه مانح ًا لأمواج �أفكاره املتالطمة فر�صتها الأخرية لتقاذف �آمال الأم�س
خ�ضم بحر اخليال والأحالم  ،قبيل اال�صطدام املحتم ب�شاطئ الواقع ال�صخري .
يف
ّ
ً
ً
جت�سد هذه
�صوت
..
للبحث
أكيدة
�
نتيجة
على
بالعثور
ينبئه
ا
ألوف
�
م
ا
�صوت
الواقع
جت�سد
ما
و�سرعان
ٍ
ٍ
ّ
املرة في�صال ً حا�سم ًا �سي�ضع حد ًا نهائي ًا حلرية العمر .
ها هو ذا الغطاء ُيك�شف عن احلقيقة املن�شودة  ..هاهي طوع بنانك فمالك ال تفتح عينيك وتنهل منها
ما يروي ف�ضول ال�سنني !؟
دون �أدنى تردد  ،امتدت ميناه خل�سة �إىل لوحة املفاتيح  ..تلم�ست �أنامله �سبيلها �إىل زر �إيقاف
الت�شغيل  ،وما �إن اهتدت �سبابته �إليه حتى هرعت �إىل تنفيذ املهمة ال�سرية اخلطرية املوكلة �إليها..يف
غفلة ٍعن عينني مطبقتني ب�إحكام ٍعلى حلم ٍ هندي ٍّ طويل .
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الروائي الكبير "ح ّنا مينه"!

•وجيه ح�سن
�أديبنا ،ومعلّمنا ،وروائي
البحر وزُرقته و�ص ّياديه
وم���راك���ب���ه و�أم����واج����ه
العاتية ،لي�س على �صعيد
الرتاب ال�سوري وح�سب،
لكن على �صعيد الوطن
ْ
من مائه للماء..
م��اذا �أق��ول للقمر يف حماقه؟
ب���ل ل��ل��ق��م��ر ال�����ذي تحُ��اك��م��ه
النّجوم يف عليائها؟ ماذا �أقول
لربيع �شبابك الذي �أم�ضي َته يف
وجعة ،ويف “م�أ�ساة”،
معاناة ُم ِ
كم�أ�ساة “دميرتيو” ،يف روايتك
املُونِقة امل ْو�سومة بـ “م�أ�ساة
دميرتيو”؟ اهلل وح��ده يقدّ ر
ثقل تلك امل��ع��ان��اة ،وهاتيك
امل�أ�ساة ،وتلك احلياة ال�صعبة
املُعقّدة ،التي ع�شتها يف �سنوات
طفولتك ،ومرحلة ال�شباب..
ثم ماذا �أقول عن ربيع عمرك وخريفه؟ كيف �أم�ضيتهما؟
ماذا حلّ بك بينهما ،وخاللهما؟ ماذا �أقول لربيع عمرك،
وخريف �أعمارنا؟ ماذا �أقول للّون الأزرق يف “امل�صابيح”،
ذاك الذي كان جدار حماية من ق�صف طائرات الفرن�سيني
ُ
اجلبناء ،على بيوتنا و�أطفالنا؟ وهو اللون الدّ ال يف البدء
واملنتهى ،على �صفاء روحك والنّقاء؟ ماذا �أقول ّ
لل�شراع
العنيد ،ال��ذي �صرب وحت ّمل �أذ ّي��ات العا�صفة الهوجاء؟
من نوافذ بيوتنا والأبواب ،يق�ضم
ماذا �أقول للثلج الآتي ْ
�صقي ُعه حياتنا غ�صن ًا غ�صنا؟ بل ماذا �أقول لل�شم�س ،التي
بزمن م�ضى ،واليوم غطّ ت عليها غيوم داكنة
كانت منرية،
ٍ
كئيبة� ،أ ْو َدت ب�إ�شراقتها ونورها �إىل التّهلكة؟ ماذا �أقول
عن “امل�ستنقع” الكبري ،ال��ذي وق��ع فيه وطننا الكبري،
بفعل ا�ستكبار املُ�ستكربين ،وجربوتهم ،الذي ال حدود
لعنجه ّيته وطغيانه وق�سوته؟ م��اذا �أق��ول عن “بقايا
�صور” ،هذه الرواية اجلميلة املاتِعة ،ب�صورها ،ب�أحداثها،
بلغتها الروائية املندّ اة برذاذ البحر ،وتو�شِ يحاته؟ ماذا
�أق��ول عن تلك ّ
ال�شجرة ال��وارف��ة الظليلة “الأبنو�سة
البي�ضاء”� ،ألي�ست �سِ فْر ًا من �أ�سفار الرواية العربية ،التي
�شح زيتُها راهن ًا ،وامحّ��ى روا�ؤه��ا �إىل حدٍّ ما ،يف وطننا
َّ
رتاحب ،و “� ُ
أهل مكّة �أ ْد َرى بِ�شِ عا ِبها”؟! ماذا
العربي املُ ِ
“الرا�صد” ،وما جاء يف �أ�سطره وحكاياه،
�أقول عن كتابك ّ
عن بطوالت رجاالتنا ال�صامدين على الثغور ،يف وجه
البحار”،
ال�صهاينة الأ ْوغ���اد؟ م��اذا �أق��ول عن “حكاية ّ
ت�شاك�سه الأم��واج ،تتحدّ ى �صموده ،وهو يغالبها،
الذي
ُ
فينت�صر عليها ،لي�ؤ ّمن لأطفاله وعياله ،ما جتود به تلك
ّ
بحري
الرمز ،من �سمك
ّ
ال�شبكة املُبا َركة� ،أو تلك ّ
ال�صنارة ّ
ط��ازج؟ �أم �أح��دّ ث��ك ،يا �س ّيدي ،عن “حمامة زرق��اء يف
ال�س ُحب” ،تلك الرواية ّ
ال�شائقة املاتِعة ،لك�أنّ احلمامة
ُّ
بلونها الأزرق ،دعوة �صارخة لنا ،نحن بني الإن�سان ّية،
وال�صفاء؟ �أم
كي تكون قلوبنا نا�صعة بي�ضاء ،يف ُز ْرقتها ّ
�أحتاو ُر معك يف روايتك الرائعة“ :نهاية رجل �شجاع”،
وما ت�ض ّمنتْه من َن َف ٍ�س �إن�سا ّ
ين عميق ،وهي تتحدّ ث عن
واح��د من ال�ص ّيادين املَ�� َه َ��رة ،ال��ذي بقي �شجاع ًا ،حتى
عربة من �أربع عجالت ،فظلّ بط ًال
حني �صار ج�سده �إىل
ٍ
�شجاع ًا ،حتى نهاية حياته ،التي كانت ُمفعمة بالتحدّ ي
والعنفوان؟ هل تريدين� ،أ ّيها الكاتب الروائي املبدع،
�أنْ �أخاطبك من ق ّمة اجلبل ،و�أن��ت الق ّمة وال��ذّ روة؟ �أم
تريدين �أنْ �أح��اورك من حتت �أكدا�س الثلج ،و�أنت على
التم�سك بالنقاء االجتماعي واحلياتي،
درجة عالية من
ّ
وبيا�ض الدّ اخل؟ ف�سريتك الذاتية ،ت�شري �إىل رف�ضك
والتجمد؟ و�أنت الذي �أبدعت
للتحجر ،واجلمود،
التام
ّ
ُّ
روايات بالغة
للقراء العرب ،من حميط الوطن خلليجه،
ٍ
ّ

ال���ت����أث�ي�ر واحل���فْ���ر
وال���دالل���ة؟ ي��ا �س ّيد
ال��رواي��ة العربية -
رواية البحر بامتياز،
��ب البحر
و�أن���ت ك��ات ُ
املُ����ج����لّ����ي ،يف ط���ول
ال���وط���ن وع��ر���ض��ه،
ب����ل خ������ارج ح����دود
ال��وط��ن ،ف��رواي��ات��ك
��رج��م��ت
اجل��م��ي��ل��ة ُت ِ
ج��م م��ن لغات
ل��ع ٍ
��دد ٍّ
العامل؟ هل تريدين
�أنْ �أ�����س�����أل����ك ع��ن
كتابك “هواج�س يف
التجربة الروائ ّية”،
الذي كان فيه الكثري
الر�ؤى والدّ الالت
من ّ
ُ
والإ���ش��ارات املع ّمقة،
التي ي�ستقي منها القارىء املُت�أنيّ املتعة والفائدة ب�آن،
ري اجل َّ��م من معامل
ويتلقّف منها الأدي���ب الكاتب ،الكث َ
و�صوا ُه� ،إذا ما �أراد يوم ًا� ،أن يكون كاتب ًا روائياً
الطريق ُ
متم ّيزاًُ ،ي�شا ُر �إليه بال َبنَان ،بني �أقرانه ولِداتِه ،و�أفراد
جمتمعه؟ وحني ذهبت عيناي �إىل كتابك الثمني “كيف
حملتُ القلم” ،فقر�أته بتم ّعن وت����أنّ كبريين ،وجدت
فيه م��ا ّدة د�سمة غن ّية ،ذات فحاوى وفوائد �شتّى ،لمِ ن
�أراد �أن يتعلّم من جتربة “مينه” ،كيف يكون َح ْم ُل
القلم ..كم �صفحة مزّ قتَ من الأوراق والكتابات يا �س ّيد
مرة خانتك الأفكار؟
مرة حتدّ اك القلم؟ كم ّ
الكلم؟ كم ّ
ال�صعب:
مرة �أق�سمتَ � :إنك لن
مت�شي يف هذا الدّ رب ّ
َ
كم ّ
حقيقي ،عن
معنوي
درب الكتابة الوعِ ر ،لأن��ه انتحا ٌر
ّ
ّ
وتر�صد ،لكنه يف نهاية “القطاف” انتحا ٌر
�سابق �إ�صرا ٍر
ُّ
�ستح ّب! �أم تريدين ،يا �س ّيدي� ،أنْ �أ�س�ألك عن
ظريفُ ،م َ
ال�شاعر الرتكي الكبري “ناظم حكمت” ،الذي بقي ُ
حبل
امل�شنقة معلّق ًا بعنقه ،مدة ثالثة ع�شر عام ًا ،ومل جتر�ؤ
احلكومة “املندري�س ّية” يومها ،على تنفيذ هذا احلكم
الوطني الثائر؟ فظلّ حمارب ًا بِ�شِ عره
اجلائِر ،وهو ال�شاعر
ّ
وقلمه وفكره و�إبداعه وتفا�ؤله هذه الطغمة احلاكمة،
حتى وهو رهن ذاك ال�سجن االنفرادي املقيت� ،إىل �أنْ
�أفرجوا عنه �أخ�يراً ..بعد خروجه من زنزتنته ب�أ�شهر
ال�سبعة ،ومبنا�صرة
حرا�سه ّ
معدودات ،متكّن من ُمغافلة ّ
��دد من �أ�صدقائه املخل�صني ،متكّن م��ن م��غ��ادرة بلده
ع ٍ
للمرة الأخ�يرة يومها� ،إىل االحت��اد ال�سوفييتي،
تركيا ّ
وج�سده الآن مدفونٌ يف (مقربة العظماء) بالعا�صمة
مو�سكو ،كما � َ
أ�شرت يف كتابيك الق ّيمني“ :ناظم حكمت:
ال�سجن ،امل��ر�أة ،احلياة” ،و “ناظم حكمت ثائراً”! هل
ّ
“الرحيل عند
املاتعة:
روايتك
عن
ألك
�
أ�س
�
�
تريدين
أنْ
ّ
عن هذه الدّ نيا الفانية،
الغروب”؟ وها �أنت قد رحلتَ ْ
لكنك بالعرف الأدب��ي والنف�سي والأمنيات ،قد بقيتَ
معنا برواياتك اجلميلة املُونِقة ،التي حفرت يف عقولنا
ونفو�سنا وقلوبنا عميق ًا وال تزال ،والتي �أحببناها حدّ
الع�شق والتّماهي والثّمالة ..رحمك اهلل ،كات َبنا العظيم،
لقد غاد ْرتنا باكراً ،قبل �أنْ ت�شهد معنا رواية االنت�صار
الراف�ض للظلم
امل�ؤزّر على قوى البغي واال�ستكبار ،و�أنت ّ
الب�شري واجلربوت ،حدّ االمتالءَ � ..
أتراك �أ ّيها الكاتب
عن هذه التّهوميات؟ �أم �أنّها مل تكن
الكبري ،قد ر�ضيتَ ْ
الر�ضا املطلوب؟ �أقول مبح ّب ٍة عالية :ح�سبي
على م�ستوى ّ
ُ
اجتهدت ،و”لكلّ
�أنيّ
الرحمة لروحك
ٍ
جمتهد ن�صيب”ّ ..
الطاهرة ،و�أن��ت ال��ذي تركتَ ِح ْ��رف��ة القلم وال ّ��رواي��ة
والكتابة والإبداع ،وا ْرحتلتَ باكر ًا جدّ اً..

�أ�شكال جديدة
من ال�سرد الق�ص�صي
• نذير جعفر
تك�شف بع�ض مناذج الق�ص�ص الق�صرية اجلديدة عن حتول يف �أ�شكال
ال�سرد الق�ص�صي التي ب��د�أت تتعزّ ز ق��راءة وتلق ّيا ون�شر ًا ونقد ًا عرب
ال�صحافة الإليكرتونية على نحو خا�ص .وهي مناذج معبرّ ة عن امل�ستوى
الذي و�صل �إليه هذا ال�سرد� ،سواء يف تقنياته �أم يف مو�ضوعاته .فهناك
والق�صة الق�صرية جدا ،والق�صة الق�صرية جدا
الق�صة ،والأق�صو�صة،
ّ
والق�صة الوم�ضة .وتكاد حت�ضر هذه الأ�شكال اخلم�سة ب�شكل
جدا،
ّ
اعتباطي �أو بوعي ومتييز ملا بينها من فروق .والفروق فيما بينها لي�ست
يف عدد الأ�سطر �إمنا يف البنية الفنية لكل منها .ففي الوقت الذي حتفل
الق�صة بال�شخ�صية عرب �شبكة عالقاتها الإن�سانية ،والزمان واملكان
فيه
ّ
واحلدث والعقدة ،وال�سرد ،والعر�ض ،ونقطة التنوير ،ف�إن الأق�صو�صة تركّز
على حلظة حت ّول م�صريي يف حياة ال�شخ�صية بعيدا عن �أي تف�صيالت نافلة،
فيما ُتعنى الق�صة الق�صرية جدا بر�صد املفارقات النف�سية واالجتماعية
وال�سيا�سية املتن ّوعة يف حياتنا اليومية مبعزل عما قبلها وعما بعدها
بلغة مكّثفة وموحية حتى لتغدو هذه املفارقات مبا حتدثه من ده�شة
الب�ؤرة الرئي�سة يف ال�سرد� .أما الق�صة الق�صرية جدا جدا فقد تنحو منحى
العربة �أو املثل �أو الرتكيز على موقف �أو حلظة �أو �شعور عابر ،بعيدا عن
�أي ت�أطري زماين �أو مكاين ،بغر�ض �إي�صال معنى �أو ر�سالة برقية للقارئ.
الق�صة الوم�ضة بكثافة �شعريتها ،وباهتمامها باللحظة اخلاطفة
وتنفرد ّ
واملفاجئة ،وبنقل الإح�سا�س ال املعنى ،وب�إحداث ال�صدمة والده�شة عرب
العالقة الداللية اخلف ّية ما بني العنوان والقفلة .ويف النوعني الأخريين
من الق�صة �أي الق�صرية جدا جدا ،والوم�ضة ،ال تعدو ال�شخ�صية �أن تكون
جمرد عالمة لغوية دالة ال غري بعيدا عن �أي توغل يف �أعماقها �أو ا�ستبطان
لنوازعها �أو بيان لطبع من طباعها.
وميكن حتديد املرجعيات الواقعية والتخييلية يف بع�ض الق�ص�ص يف ثالثة
م�ستويات:
الأول :م�ستوى التنا�ص مع املوروث احلكائي وال�سردي والتاريخي والديني
العربي حيث حت�ضر �أ�سماء الأماكن وال�شخ�صيات الرتاثية مثل :الأندل�س،
وطارق بن زياد ،و�أ�شبيليا ،واملعتمد بن عباد ،والإم��ام احل�سن ،ومو�سى بن
فريهنه يف
ن�صري ،وعروة بن الورد .والكاتب يتكئ هنا على حدث تاريخي ّ
احلا�ضر ،مانحا �إياه حياة وداللة جديدة تثري �أ�سئلة املتلقي وده�شته يف
�آن مع ًا ،وغالبا ما يت�س ّيد �ضمري الغائب دفة ال�سرد هنا تاركا م�سافة بني
�صوت الكاتب و�صوت الراوي� .أو يتكئ على �شخ�صية معروفة لها داللتها يف
الذاكرة اجلمعية ومكانتها اخلا�صة يف �ضمري النا�س في�ستح�ضرها يف �سياق
جديد حمفزا القارئ على ا�ستنطاقها واملقارنة بني ما كانت عليه وما �آلت
�إليه يف �سياق تقدي يركز على تبدل القيم والتدهور احلا�صل فيها.
ال��ث��اين :م�ستوى العالقات العاطفية والإن�سانية والأ���س��ري��ة (احل��ب،
واخليانة ،والعقوق )..وغالبا ما تلتقط هذه الق�ص�ص حلظات م�ؤثّرة،
و�صادمة ت�ستدعي تفاعل القراء معها وحتفيز خميلتهم على ر�سم نهاياتها
املفتوحة ،وق��راءة ما بني ال�سطور .وينه�ض ال�سرد يف مثل هذه الق�ص�ص
بالتناوب ما بني �صيغة �ضمري املتكلم التي توهم بتطابق �صوت الكاتب مع
�صوت �شخ�صيته ،و�ضمري الغائب التي يبدو الكاتب حياديا من خاللها.
الثالث :م�ستوى العالقة بال�سلطة �سواء �أكانت �سلطة الأب� ،أم املجتمع� ،أم
الدولة .وال تخلو هذه الق�ص�ص من نربة �إيديولوجية حادة حينا ،وهادئة
حينا �آخ��ر ،وهي تع ّول على ا�ستجابة القارئ املتذ ّمر مما يحدث ل�شعبه
و�أمته .وتتناوب فيها �صيغتا الغائب واملتكلم على ال�سرد �أي�ضا .فيما تبدو
�صيغة �ضمري املخاطب غائبة متاما عن جممل التجارب الق�ص�صية!
تلك هي �إ�ضاءة �سريعة ومكثّفة لأبرز م�ضامني وتقنيات ال�سرد الق�ص�صي
اجلديد وال �سيما الق�صة الق�صرية جدا ،التي تركز على العنونة والقفلة
�أكرث من �سواهما ،ولي�س ذلك عن عبث �إمنا لأن العنوان عتبة الن�ص الأوىل
�سره وجواز مروره ،ومن هنا ال بدّ �أن
ومفتاحه وبطاقة ميالده ،ولأن القفلة ّ
ُين�سج ٌّ
كل منهما ب�إبرة من ذهب.

�سالمات
تعر�ض الزميل حممد جدوع لوعكة �صحية �أدت �إىل �إجراء عملية قلب
مفتوح.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة الأ�سبوع
الأدب��ي يتمنون له ال�شفاء العاجل ليعود �إىل مزاولة عمله يف خدمة
الأدب ..وي�شكرون الفريق الطبي امل�ؤلف من د� .إي��اد حماد ود� .أمين
احل�سن و�سالمات.

دراسات
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درا�سة نقدية
لق�صيدة «�أجنحة المدى»
•هيالنة عطا اهلل
«�أجنحة امل��دى» عنوان له داللة االنطالق
واالنعتاق على �سبيل الت�شبيه البليغ املكون
من م�ضاف وم�ضاف �إليه ،وه��و عبارة عن
جزء من جملة ا�سمية ،ف�إما �أن تكون مبتد�أ
عم �سيخربنا� ،أو قد يكون
يجعلنا نت�ساءل َّ
خرب ًا ملبتد�أ حمذوف تقديره هو �أو هي �أو
ه��م ،..لت�أتينا الإجابة يف منت الق�صيدة،
التي كنت ال�شام رك َنها الأ�سا�س� ،إذ بد�أها
ال�شاعر مبفردة ال�شام املجرورة بالالم قبل �أن
ي�أتي الفعل ليو�ضح لنا �سبب كتابة الق�صيدة،
يقول ال�شاعر:
«لل�شام تفتح لهفتني ــ �أم ًال ــ م�شاريق الق�صيدة»
فلهفة ال�شاعر لل�شام وعلى ال�شام كانت �سبب ًا يف
انفتاح قريحته و�إ�شراقة بيانها وت�س ّلحها بالأمل
لأن هناك بقية من �ضياء «تراكم فوق غوطة
ال�شام» و�إذا �س�ألنا مل��اذا بقية؟ فال�سبب وا�ضح
يتجلى بعجز احل��رب الغا�شمة على قتل �ضياء
ال��وط��ن ،وي���ؤك��د ال�شاعر ه��ذا املعنى يف قوله:
«لل�شام �أ�شجار احلياة و�أدمعي علقتها ن��ذر ًا»..
موائم ًا يف �أ�سلوب العطف بني املعطوف واملعطوف
عليه الأ���ش��ج��ار ودم��وع��ه التي ن��ذره��ا م��ن �أج��ل
خال�ص ال�شام وهل هناك �أكرث داللة على جتدد
احلياة من ال�شجر وه��ل هناك �أغلى من دموع
الرجال؟
وي�أخذنا ال�شاعر يف رحلته ال�شعورية ليقول
يخب على �ضفاف ال��روح» بهذه
«ال بد من حلم ُّ
ال�صورة البديعة يقرر ال�شاعر �ضرورة احللم
ولكنه لي�س �أي حلم بل ذاك الذي ي�شبه احل�صان
يخب الأق��رب �إىل حلم
من خالل مفردة الفعل ُّ
الثائرين الأح���رار وميدانه �ضفاف �أرواح��ن��ا
الت ّواقة �إىل االنت�صار ،ويتابع «ال بد من �أمل
يف�س ُخ ه��ذه الظلمات »..لي�ؤكد لنا �أن للن�صر
ِّ
يف�س ُخ جاءت ثقيلة
ثمن ًا باهظ ًا رغم �أن مفردة ِّ
الوقع ،كما ي�ؤكد �أن ال�ضوء �سينبلج من «رحم
العماء» ب�إ�شارة �إىل عميان الب�صرية الذين باعوا
الوطن ،ثم ي�أخذنا �إىل �ضفاف بردى هذا النهر
اخلالد واملقرتن با�سم ال�شام م�شبه ًا �إياه «ب�سلطان
قدمي يتبخرت »..وي�صف ما حوله من حا�شية
ال�سالطني واحلور وال�ضفاف والأزاهري عرب لوحة
الرومان�سي
م�شهدية تذكرنا ب�أ�صحاب التيار
ّ
يف ا�ستلهام معامل الطبيعة ،كما يحتفي ب�أمكنة
وح��ي امل��ي��دان ول��ي��ايل �سوقه
كثرية كقا�سيون
ِّ
ال�شم ِّع بالأنوار ب�صحبة بنيه «يتقافزون كال�شهب
امللونة الر�شيقة» وكذلك حي ال�صاحلية يف ليله
«املندلق على ف�ساتني البنات ك�أنهن املهرجان»
فاحلياة م�ستمرة يف ق��ول��ه «م��ا ه�� ّم��ه التكفري
يزعق بالقنابل وال�ضغائن واملذابح والدخان»
وكلها مفردات من رحم احلرب الإرهابية ولكنه
مل ّ
ي�شك حلظة بقدرة ال�شام على �إجناز ن�صرها
لأنها كما يقول «ت�صنع ع�شقها ب�أريجها» و�أنها
«يحر�س لي َلها ٌ
�سيف مت َّر�س بالبطولة والطعان»
ليختم ق�صيدته با�ستح�ضار رمز املقاومة �أال وهو
وزير الدفاع ال�سوري يو�سف العظمة الذي حتدى
جحافل االحتالل الفرن�سي م�شبه ًا �إياه «بال�سيف
امل�سلول من غمد الزمان» فغمد ال�سيف الدم�شقي
لي�س غ��م��د ًا ع��ادي�� ًا ب��ل ه��و ال��زم��ان بعادياته
ونائباته وامتداده وخلوده.
تناول ال�شاعر ه��ذه املعاين النبيلة بكثري من
التفا�ؤل والثقة ،وات�سمت م�شاعره يف ج ِّلها ب�شيء
من الهدوء واالت���زان والرتاتبية التي واكبها
البحر الكامل ،ونعلم �أن��ه من البحور ال�صافية
ويقوم على تكرار تفعيلة واحدة «متفاعلن» وقد
بحركية
تعاطى ال�شاعر مع هذا البحر الرتيب
ٍ
متر�سه ب�أدواته الفنية من خالل كتابة
ُّ
تنم على ّ
الق�صيدة على مقام ق�صيدة التفعيلة ،ووظف
ج���وازات البحر بطريقة �أ�ضفت على الن�ص
حتو�سقات متنوعة الأ���ص��وات� ،أ�ضف �إىل ذلك
تنوع القافية فمرة همزة �ساكنة بعد مدّ «�ضياء،
م��اء ،دم��اء» مبا للهمزة من دالل ٍ��ة التفجر لأنها

ح��رف مهجور عميق املخرج ويحتاج �إىل جهد
ع�ضلي ،ومرة نون �ساكنة بعد مدّ مبا حلرف النون
ّ
من �صوت رنان بحميمية «الزمان ،املكان ،اجلمان،
احلِ�سان» ومبا للمدّ من داللة على حاجة ال�شاعر
راء �ساكنة ونعلم �أن
لإطالق َن َف�سه املحتب�س ،ومرة ٌ
حرف الراء مهجور ويخرج �صوته من تكرار ربت
الل�سان على اللثة ب�شكل متكرر ما �أعطى للنفحة
حركة حمببة «الدفاتر ،الدوائر ،الع�صائر..
�إل��خ» وم��رة �أخ��رى ال��دال مبخرجه امل��زدوج بني
اللثة والأ�سنان وقد ا�ستخدمه ال�شاعر ح�سب
طبيعته التي تنا�سب معاين الأ�سى وال�سواد كما
يف «ال�سواد ،الرماد» هذا التنوع يف القوايف �أقام
توازن ًا ما بني املحرق ال�شعوري لل�شاعر وما بني
�أ�صوات احلروف التي امتد بها نف�سه تار ًة واكتظ
باحل�سرة يف الوقف على ال�ساكن ط��ور ًا ،وهكذا
دواليك حتى نقع على دالالت �أخ��رى جتلت يف
�شطرات الق�صيدة التي كانت مقت�ضبة �إىل درجة
االكتفاء مبفردة واحدة حين ًا والتي طالت �إىل
خم�س �أو �ست مفردات حين ًا ،و�إذا ما �أخذنا بعني
االعتبار التدوير ك���أنْ ت�أتي بداية التفعيلة
يف نهاية ال�شطرة وتنتهي يف بداية ال�شطرة
التالية ما يدلنا على التماهي مع تواتر احلاالت
ال�شعورية اخل��ارج��ة م��ن خم��ب��وءِ ال�شاعر �إىل
العلن مكت�سية بتنوع الأدوات الفنية التي �شكلت
املعادل املو�ضوعي ما بني ال�شكل وما بني امل�ضمون.
ومل يكن ال�شاعر يف هذي الق�صيدة �صياد ًا يطارد
غزاالت املفردات يف جماهيل الأدغال الوعرة،
بقدر ما كان يتلقاها �سكب ًا من غيمات ماطرة،
وق��د ات�سم معجمه اللفظي بالرثاء والو�ضوح
مع منح الطاقة الروحية للمفردة دون توغل
يف االنزياح �أو الإغما�ض �أو الرتميز ،بل ت�آلفت
املفردات لت�شكل لنا �صور ًا باهية خلف غاللة
جدَّ �شفيفة جعلت ال�صور �سهلة التناول كما يف
قوله« :واملأْ
َ
رغايك من رحيق الع�شق من في�ض
الدنان» و«يف الليل يندلق امل�ساء» و«ك�أنه اللحن
التفرفط من مقامات الكمان» �صور م�ألوفة لكنها
موحية و�أنيقة وغري مركبة ح�سنة الوقع على
نف�س املتلقي و�إن مل ت�صل به حدّ الده�شة ،ومل
ينغلق خميال ال�شاعر بل قطف لنا بع�ض ال�صور
احلداثية كما يف «زنابق الكلمات» و«و�شو�شة
اليدين».
هي ال�شام �إذن التي تغلغلت يف حنايا �شاعرنا
ف��رح��ان اخل��ط��ي��ب فعا�شها ب��ج��وارح��ه و�آم���ن
وغلبة جمالها على ك��ل �أ�ساليب
بانت�صارها
ِ
الت�شويه التي تعر�ضت لها ،د ّل َلها يف ق�صيدته
و�صان حماها يف عقيدته ورفع �ش�أنها رغم �أنف
احلاقدين و�أدوات��ه��م الإرهابية لن�ضيف هذه
الق�صيدة �إىل ر�صيد ما �صدح به �شعراء ال�سنوات
الع�صيبة من بيان وثقوا به الأحداث بعني املبدع
ولي�س بعني امل�ؤرخ.
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محمد كامل �صالح..
نقم ُة الينابيع المتجاوره!!..

• ح�سني عبد الكرمي

الغياب فنُّ ال�صعوبات ،التي ال تقدر عليها
املخ ّيلهٌ ..
تعامل مع الأقا�صي ،ال تبلغها
ٌ
خطوات احلا�ضر ..وقليلة هي الغيابات التي
حتتاج مديحنا ..الغياب كالدّ ه�شة� ،س ُّره
فيه و�س ُّرها فيها..
ٌ
مزدحمة بالغائبني ..و�إ�صغا�ؤنا لي�س
بيوتنا
لديه وقت فراغ..
ُ
ق�صائد حممد كامل �صالح و�سري ُته ،عندها
ما يكفي
من �سهر لغويُ ،كرمى غيابه ..وعنده ُ
فائ�ض �سالالت
ُ
وقدا�سات بقاء ُ
تليق ببهاء
لغويه و�أخالقيه
البقاء ..ويف رحلة حياته وق�صائده جنومية من دون
عتبات �أو
� ٌ
أ�سقف م�ستعارة ..لع ّله ال يجد وقت ًا ال تتلهى به
ْ
بال�شهامه..
النجومية بالنجومية وال�شهامه
يف يوم ماطر ،يف الالذقيه� ،أواخ َر
رب
�أيام ال�شاعر علي اجلندي ،كان وداعُ ه �أك َ
يحر�س طوفا َنه
من الكالمُْ ..ق ُلت :علي اجلندي،
ُ
بالغيابْ  ..وفعلها قبله حممد كامل �صالحَّ ،
ظل
يحر�س طوفا َنه بالغياب وال�شهامه والأحباب..
ُ
الكاتب ح�سني راج��ي جرك�س ،وك��ان طف ًال بارعاً
باملودّات
وب�ساطة اللغه ..تع َّر�ضت ي��وم�� ًا �إح���دى كائناته
العائليه،
و�أرادت �شفا ًء مر ّفه ًا ،مب�شفى الرازي ،يف املزه..
الكاتب الـ راجي غفر اهلل لأحزانه و�أفراحه،
ٌ
وحالة فقريه..
نف�س غنية،
كانت له ٌ
ف ّت�ش يف اجليوب ،فلم يجد ما يكفي لل�شفاء
املغناج ..فقال للم�شفىُ � :
أترك هويتي،
و�أعود ومعي احل�ساب..
ملاذا ترتك هويتك ..جاء �صديقك ال�شاعر
حممد كامل �صالح ..دفع ح�ساب امل�شفى وذهب..
ويفعلها كثري ًا مع موكليه ،وهو املحامي املرموق،
ومع املحامني املتمرنني عنده ..وكان مكتبه
الفاره قرب مقهى الهافانا..
ٌ
ال�شهامة عند حممد كامل �صالح ف��نٌّ
وتكوينات
نف�سيه ..وق�صيدة
ورخاء
اجتماعيه ،يكتبها وجدانه و�سلوكه
ُ
روحه ..وهذه املتاعبُ ال�شهمة ،التي ال َ
فالت منها،
كطائر ال َ
فالت له من الأغ�صان
معرفة ُتع ِّلم الدروب
درو� ٌ�����س ُت��ل��ق�� ْي��ه��ا ال��ي��ن��اب��ي��ع ع��ل��ى م�����س��ام��ع الأب��ن��اء
والأحفاد..
� ُ
أق�صد بالينابيع ودرو�سها و�أخالقها
الإلهامات وال�صفات الروحية والنف�س ّيه..
التي تدعم احلوا�س وحتمي الر�ؤوى
من وجع ال�ض�آله..
هو ابن اجلريان الكبري وال�ضفاف املعرفية وخلجان
الفكر ،لكنه
ٌ
بطزاجة التخيالت عن واق��ع الت�سويق..
من�شغل
ِ
وم�سرو ٌر بال�شهامات
ال�شفهيه والواقعيه ،ومل ي ْعتنَ ِ ب�أبّهة الن�شر والت�سويق
ومفارقات
ال�شهره ..الإلقاء ُ
ن�صف ال�شعر..
والإع�لام ُ
فتنة املوهبة التي يهملها الكثريون �أو ال
يجيدونها،
�أو ال ُتو َّق ْف �إليها امل�صادفات..
ونحن على موعد مع حممد املاغوط ،يف دم�شق،
قال يل جوزف حرب :حممد املاغوط حار�س
نبعه ..وكتب �إهدا ًء لفايز خ�ضور� :إىل ال�شاعر
الأمهر ..وفايز يقول :جوزف حرب يربع
ُ
ويو�صد بابَ الو�سيقا
يف املزج بني التفاعيل،
باملو�سيقا ،كيال تف َّر من يديه �أحلان الق�صيده..
حممد كامل �صالح كاملاغوط له نبعُه ومولعٌ
باملزاج وحرا�سته ..ال نب َع من دون مزاج
جريان ،وهو فنان يف تناغمات النبع
هذيانات الينابيع التاليه
ونطارته من
ِ
�أو ال�سابقه ..املجاورة من جهة ال�شروق
�أو الغروب� ..أو من �أية اجلهات..
وهو كالكبري فايز خ�ضور ..ال�شاعر الأمهر..
يو َم التقى ال�شاعر �سعيد عقل يف بيته ،يف
زحله ،و�أ�سمعه من �شعره بح�ضور �صديقه
جنيب جمال الدين :لو عب�أوا ق�صيدة حممد
ب�شرطان كا�سيت ..وعر�ضوها للبيع،
كامل �صالح،
ٍ
لنفدت قبل العرق الزحالوي ..ويتابع:
�أنا بهذا ال�شعر �أكتفي ..فعندي ُّ
كل ق�صيده

بخابيه..
�أبعدي الطري عن كرو ِم عذابي
ُن ْ�س َغ عمري ..كانت ..وريّا �شبابي
�أبعدي الطري� ..أبعديها ..فال �أ�سمحُ
للغ ْري �أن َ
يذوق عذابي..
البدوي
مبهجة
هبيني حزن ًا مل مي َّر
ٍ
فما ُ
منك حزن ًا
		
كنت �أر���ض��ى ِ
جمرب ًا
و�صوغيه يل وحدي فريد ًا
و�أ�شفقي على �س ِّره املكنون
		�أن يت�سربا..
ومرا�س
النبع والنبع ،جتاور الإبداع
ُ
املزاج..
حممد كامل َّ
لي�س
ظل يحر�سن نبعه ..لكن َ
مبقدوره الفالت من �سري ِة الينابيع
الظرافة
و�أجمادها العاليه ..وكم عندها وعنده من
ِ
ْ
واجلاذبيه ..وبهاءات الفطره وال�شغف والأ�شواق
احللوه..
محُ ٌ
اط بالينابيعُ ..
كتبت يوم ًا :حممد كامل �صالح،
�شاعرٌ كبري ب�إعالم �صغري ..وال � ُ
أق�صد هنا �أي �إعالم..
ف�إعالمنا الوطني له حمبتنا وحتياتنا وهو �إعال ٌم
ُنح ّبه ويُقدم لنا َّ
كل الإمكانات ..لكن الإهمال
نبعُه الأول ال�شاعر ذاته..
تعنيه �أجما ُد ال�شهرة على طريقة �شهامته،
التي ُتعطي وال تبحث عن املردود ..كالأمومه..
لي�ست نقمه �أو هي نقمة �أن يُولد نبعٌ بني �ساللة
ينابيع..
املاغوط يقول عن بلدته «�سلميه» �أ ٌّم من تراب..
قلعة ال�شيخ /ديب /بلدة حممد كامل �صالح �أ ٌّم
م��ن ع��واط��ف و�أ ٌّم م��ن ينابيع ق��ري��ب��ه وم��ت��ج��اوره
وعديده..
ال�شيخ ديب ،الذي �أعار للقلعة ُكنيتها هو ٌ
واحد
من الينابيع ..وكم لديه من الأحفاد والأبناء :نبع
�أحفاده الينابيع..
�أبو حممد ..كامل �صالح ٌ
واحد من �أحفاد الينابيع
وهو نبع ..وله خربة يف الغربة من �أجل نبعه و�أفكاره
ور�ؤاه ..ور�ؤاه املت�شاركة كثري ًا مع الإميان وقدا�سات
الإن�سان
تتفوق على معاين القيود وعقلية ال�ضيق واحلالة
املغلقة ..كوين بقدر ما هو حملي..
�أم حممد ال�شاعرة النبعة /فتاة غ�سان../
وجدّ ه لأمّه النبع امللهم ..الع ّالمة
العالمة الفارقة يف تواريخ الينابيع ..ذائقة
الـ حممد تربّت بني هذه الذائقات
العبقريات� ..أين حتركت �أ�صاب ُع
قلبه حربها ال ُ
أ�شواق ..له حمرب ٌة ذك ّي ٌة
وحولها املحابر ..وقبلها وحيث هي..
�ضجيجُ املحربات �أيّها ال�شاعر الكبري..
ُ
اجلميلة
ملء كالمك و�صوتك ..والرياحُ
يف ِّ
كل رياحك..
��ب�ر والأك ُ
��ث�ر يف �ضجيج احل�����ض��ور ول��غ��ة النبع
الأك ُ
واملحربة
الأ ُّم النب ُع الأقربُ وجرحُ احلنني الذي
ال يتوقف عن نزيف احلنني ..وهي من �أغنى
ال�شمو�س ..هذا عنوان ديوانه؛ وكتب لها
�أو ًال:
غ�سان»
�إىل �أمي فاطمة �سليمان �أحمد «فتاة ّ
التي عا�شت ينبو َع عطاء ..وبقيت ينبوع
عطاءُ � ..
أخذت منها َّ
كل �شيء،
ومل �أر ّد لها �شيئ ًا..
ح ّتى حرويف ..هي من ِم َنحها..
لقنني �إيَّاها ح ُّبها الكبري..
فردّدها حبي ال�صغري..
نبعُها الكبري �ساللة ينابيع و�أجنبَ ال�شاع َر الكبري
وعبقريّة الريا�ضيات الفذه،
واملرتجم ..والعبقريات العائليه :الأمومة
ألوهي يُهدي احلياة الينابيع
البدعة فنٌّ � ٌّ
و�شهامة الإبداع..
ليل ،من الوهم ُخطايا؟!
�أيُّ رَبٍّ قا َد يف ٍ
الذات ،ب�أعماق ِاخلبايا
ورماين خار َج ِ
عت عن نف�سي ،ف� ُ
ِ�ض ُ
أحرقت لألقاها �صبايا..
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�أديبُ بلدي وحارتي
ما كتبتُه عقبَ رحيلِك �أال تتذكَّر؟

• د .رمي هالل

َ
�صباح ِّ
بقدومك
عيد،
كم ُكنتَ ُتبه ُِجنا يف
كل ٍ
ِ
�إىل الذق ّي َ
َ
دم�شق التي باتت
حتب من
تك التي ّ
ً
بالكتب
باحللوى،
إلينا
�
ال
م
إقامتك،
مكانَ �
ِ
محُ َّ
حلوى الورق ،والأه ّ��م من هذه وتلك بحلوى
ذات َ
ُ
��ك التي كنتَ
تب�سطها وج��ود ًا ل�ؤلئ ّي ًا يف
رب الأ ّيا ِم الثالثة �أو الأربعة ،ريثما
عاملنا ع َ
َ
يحني رجوعك املتثاقل �إىل وزارة الثقافة
التي تعمل بها ،وتعو ُد الأن��وار �إىل االنطفاء من
بعد ُّ
توقد ..حتى و�إن َقلَّت لقاءا ُتنا بك ؛ كم كنتَ
ِ
َ
ُتبه ُِجنا� ،إح�سا�س ًا منّا ب� َ
غدوت جماور ًا لنا،
أنك قد
و�شاغ ًال ح ِّيز ًا ف�سيح ًا من فراغ البلد.
�صباح هذا العيد ..ما هذه امل�صادفة �أن ي�أتينا
ويف
ِ
�صباح ه��ذا العيد نب�أ رحيلك؟ �أو ب��الأح��رى نب�أ
َ
دم�شق �إىل الذق ّي َ
َ
ت�سرتيح
تك نائم ًا؟ كي
قدومك من
َ
فيها حتت ِّ
ظل
تباعدَ
ٍ
زيتونة كما هي و�ص ّيتك .ملاذا َ
تباعدَ النهار والليل؟
ه��ذا العيد و�سواه
تباعدَ
ُ
ُ
ال�صيف وال�شتاء؟
َر ِح�� َم َ
��م
��ك اهلل �أدي�� َب��ن��ا العظيم حنّا مينهِ ،
ورح َ
َ
جل�سات الفرح التي كنّا نق�ضيها معك يف بيتنا
برفقة �صدي ِق َك والدي ،الذي ال �أ�ستبعد �أن يكون
ِ
ً
َ
ً
الآنَ منتظرا �إ ّي���اك هناك ،ومته ّيئا ال�ستئناف
التقارب الذي طاملا جمعكما �أخ َوين روحيني على
رح�� َم َ
فقر
الأر����ضِ .
��ك اهلل مبا ع�شتَ و�أه�� َل��ك من ٍ
معاناة ال ي�ستوعبها ٌ
عقل ،و�أبدلهما لك
مدقع ومن
ٍ
ق�ضائك زما َنكَ
َ
ً
رزق ًا يف �أعايل اجلنان ،مكاف�أة على
كلَّه منا�ض ًال ج ّبار ًا يف �ساحة احلياة.
لقد �أبكي َتني حني كتبتَ يوم ًا ،عن القمر الذي
رافقكم يف �أث��ن��اء هجرتكم من ل��واء �إ�سكندرون
�إىل الالذق ّية حيث َّ
حطت رحالكم� ،إذ قلتُ لنف�سي
حني قر� ُأت �سطورك تلك :لكنك مل تكن تدري �أيها
الذي كنتَ حينذاك �صب ّي ًا� ،أنه �سيوجد يف الالذق ّية
�أنا�س حت ُّبهم ويح ّبونك ،و�إن مل يو َلدوا بعدُ  ،حتى
ي�صغرك ب�سنوات مل يكن قد
�أبي �صديقك الذي
ُ
كبرُ َ بعدُ .
إح�سا�س منّي ب�أنكَ
يف زيارتك الأوىل لنا ،وبعد �
ٍ
ب�صمت عميق ؛ َن��دَّ ت َ
عنك جتاهي تلك
تت�أ ّم ُلني
ٍ
ٌ
لك
العبارة املوجزة� “ :أنا م�شوق يا رمي �أن �أق��ر�أ ِ
إزاءك،
�شيئ ًا “ .كم �أح�س�ستُ حينذاك باحلياء � َ
لأنني مل �أكن قد كتبتُ بعدُ ما يليق ب�أن تقر�أه يل
�أدي َبنا الكبري ،لكنني مل �أكن �أع َلم يف تلك اللحظات،
�أن َ
ب�ضع من ال�سنوات،
��ك �أن��تَ ال��ذي
ُ
�ستكتب بعد ٍ
مقدِّ ً
“العرافة “،
مة ملجموعتي ال�شعر ّية الأوىل
ّ
و� َ
ُ
دخلني عامل الأدب من بابه الوا�سع،
أنك بها �س ُت ِ

�سنوات و�سنوات كي �أفتحه
الذي كنتُ �س�أحتاج �إىل
ٍ
بنف�سي ،بل �ست�صنّفني يف النهاية ب�أنني ال�شاعرة
الأوىل يف الالذق ّية بال ُمنازع ..كتب َتها ال انطالق ًا
من �صداقتك لوالدي م�ؤ َّكد ًا ،بل �إعجاب ًا ب�شعر َّيتي
التي ت��ب��دَّ ت ل َ
�بر �سطوري ،وال �س ّيما بعدما
��ك ع َ
توثَّقتَ من ر�أي َ
���ك بكتابي ،من خ�لال تنقيله من
�شاعر �إىل �شاعر ومن ناقد �إىل ناقد� .آ ٍه لو تعلم �أنَّ
ٍ
مثلي لن َتن�سى ف�ض َل َك الكبري �أدي َبنا ،و�إن كنتَ �أنتَ
قد ن�سي َته ،بل ن�سي َتني ب�أكملي لدى ات�صايل الأخري
بك ،بفعل خيانة �شيخوختك للذاكرة.
� ِآخ ُر لقاء كان بيننا وبينك ؛ حني ذهبنا �إليك يف
فندق ال�سياحة واال�صطياف “ الكازينو “ الذي
كنتَ ُتقيم فيه ،لكي نقدِّ م لك العزاء بزوجتك
امل�لاك ال�س ّيدة مريانا �سمعان ،وك��ان اجل�� ّو �شديد
الربودة� .إننا حينذاك ما كدنا نغلق دونك الباب
بعد توديعك ،لكي َّ
تظل حمتمي ًا بغرفتك الدافئة ؛
حتى �ألفيناك ت�سري وراءنا يف اخلارج ،تارك ًا الرياح
الثلج ّية تلفحك من ّ
كل جانب ،فتلهفنا جميع ًا �إىل
َ
أخ�برك
تقبيلك و�إع��ادت��ك �إىل حيث كنتَ  .من �
حينذاك �أن��ه �سيكون لقا�ؤنا الأخ�ير ب��ك؟ حتى
القطبي؟
َت ِبع َتنا �إىل ذلك اخلارج
ّ
� ُ
أعمل حال ّي ًا يف جمموعة ر�سائل متبا َدلة بني والدي
َ
يف بلده الالذق ّية ،وبينك �أدي َبنا من دم�شق مكان
�إقامتك ومما تعدَّ َد من البقاع التي تنقَّلتَ عربها.
هي الآن يف حوزتي �أعمل فيها ،ويا ليته ي�أتي عليها
يوم تخرج فيه �إىل �أنوار ال�شروق ،حيث ينتظرها
ٌ
منكما املاليني.
ويف النهاية اع��ذرين �أدي َبنا حنّا مينه؛ �إذا كنتُ
واح��د ًة من الذين خالفوا و�ص َّيتك بالإ�سراع �إىل
االهتمام برحيلك ،وع��دِّ ه ّ
خط ًا فا�ص ًال يف عامل
ليتك تع َلم �أيها القامة الكبريةَ � ،
الأدب ..لكن َ
أنك مل
ً
َت ُعد ُملك ًا لذاتك ،بل ُملكا لنا ،للإن�سان ّية ،للع�صور..
بل واحد ًا من الآباء الب�شريني القلَّة على الأر�ض،
ولي�س مقبو ًال �أن ين�صاع الأبناء لآبائهم فيما �إذا
طالبوهم بالتغافل عن وجودهم وما بعد وجودهم،
ولو كان هذا من الآباء َ
وفق �أ�سلوب الرجاء ..بل �أنا
�شخ�ص ّي ًا على �سبيل التحديد ؛ كيف يل �أن �أعق ََّك
�أبي
الروحي؟ كيف يل �أن �أفقد ذاكرتي حيالك ابنَ
ّ
لكتابي الأ ّول ،وها �أنا � ُّ
حارتي؟ ف�أنتَ قدَّ متَ
أخط
َ
ً
كتاب حياتك.
�سطوري هذه
خامتة بها َ

الفنون
بين التربية وااللتزام
•�سهري العلي
ان�سي��اب الألوان والأحلان وتداخلها تعطي لوحات و�أنغام تبهر امل�شاهد
وال�سام��ع وجتذبهم��ا اىل مكنون��ات املع��اين والتي حتمله��ا كل لوحة �أو
معزوف��ة وقد �أ�ش��ار العديد من الفال�سفة اىل �أنه م��ن ال�صعب �أن ننكر
�أهمي��ة الفن واجلمال و�أثرهما يف حي��اة �أي جمتمع حتى الت�صق الفن
بحركة احلياة  /حلوها ومرها  /وثابر على تطوره و�صو ًال اىل الع�صر
احلدي��ث  /ع�صر العوملة  /ال��ذي ال ن�ستطيع تياراته ت�شويه جماليات
الف��ن فاجلم��ال يع�بر عن ذاته و�أخ��ذ دوره ي��زداد يوما بع��د يوم حتى
ان�سب كالن�سي��م يف خ�صائ�ص حياتنا اليومية كاللب�س وال�سكن �إذ �أن طبيعة
الف��ن لي�س��ت قا�صرة على العم��ل الفني يف حد ذاته فح�س��ب لكنها مرتبطة
�أي�ض�� ًا بخ�صو�صية املجتمعات الإن�سانية وب�شخ�صية الفنان املبدع والظروف
الت��ي يعي�ش بها �أنه��ا على ات�صال وثيق باملجتمع الذي م��ن �أجله قام الفنان
ب�إبداع وابتكار نتاجه الفني .
�إن الأعمال الفنية التي يبدعها فنانو �أي �شعب من ال�شعوب لي�ست يف الواقع
�إال انعكا�س��ات حلي��اة ه��ذا ال�شع��ب ولآماله وتطلعات��ه  ..وت�برز الدرا�سات
الفني��ة تاري��خ حي��اة ال�شعوب من خالل م��ا و�صل �إلينا من �أعم��ال فنية قام
ب�إبداعه��ا فن��ان تل��ك املرحل��ة م��ن الزم��ن حي��ث كان الفن��ان ميث��ل الوجه
احل�ض��اري ملجتمع��ه  ..وهك��ذا ن��رى �أن الفن��ان ب�ش��كل �أو ب�آخ��ر كان ملتزم ًا
بطموحات جمتمعه فهو يج�سد �آماله و�آالمه وهذا االلتزام يرتجم معاي�شة
الفن��ان لأح��داث جمتمع��ه ويع�بر ع��ن ق�ضاي��اه �إذن يج��ب على الفن��ان �أي
فن��ان �أن ي�ستم��د ن�سغ نتاجه من حركة املجتمع ويع�بر عنها بوجه ح�ضاري
متمي��ز وه��ذا ي�ؤكد ويدل��ل ب�صورة غ�ير مبا�ش��رة �أن للفن ر�سال��ة ح�ضارية
وتربوي��ة ال تقل �أهميتها عند احلديث عن الف��ن نعني بذلك لي�ست الفنون
املرئي��ة والت�شكيلي��ة فق��ط �إمنا يدخ��ل يف نطاقه��ا فن��ون الأدب واملو�سيقى
 ..و  ...فاله��دف �إب��راز اخل�صائ���ص امل�شرتك��ة ب�ين كل ه��ذه الفن��ون فالفن
ر�سال��ة تربوي��ة والفن��ان ال�ص��ادق هو الذي يغن��ي هذا املفه��وم يقيم ترقى
بالف��ن وت�ساهم يف تعمي��ق اخل�صو�صية املجتمعية لأي �أم��ة من الأمم ولكي
ي�أخ��ذ الف��ن دوره يف جمتمعاتن��ا العربي��ة الب��د م��ن االنطالق م��ن �شعبية
الف��ن وه��ذا يعن��ي �أنه على الفن��ان �أن ي�ستله��م مو�ضوعاته من حي��اة �شعبه
يتح�س���س م�شاكلهم وتطلعاتهم ما�ضيهم وحا�ضرهم و�أن ي�صوغها بقالب فني
وح�ض��اري جتع��ل ما قام ب�إبداع��ه مفهوم ًا ومقبو ًال لديه��م بهذا يحقق الفن
والفن��ان ر�سالته الرتبوية واحل�ضارية ويعرب عن املرحلة التي عا�ش بها �أما
�إذا ت��رك الفن حمرر ًا م��ن هذه الوظائف عندها قد يك��ون معر�ض ًا للتهجني
والخ�تراق تي��ارات العموملة عل��ى �إبداعاته وه��ذا �سي���ؤدي بطبيعة احلال
لفقدان اخل�صو�صية املجتمعية وحتى الرتبوية ومن ثم ال�ضياع يف ف�ضاءات
العومل��ة بعيد ًا عن جمتمع��ه و�أمته ويفقد بذلك ( �أي فن��ان) دوره الرتبوي
واالجتماع��ي واحل�ضاري  ..لذا عل��ى جميع �أفراد املجتمع وال�سيما املثقفني
والفنان�ين �إظهار املوروث احل�ضاري لأمتهم وخا�صة يف الأيام الراهنة حيث
ت�شتد رياح اخلطوب امل�ستهدفة وجودنا كافة .
�إن الف��ن حقيق��ة هامة وجذوة وجداني��ة ملهمة بكل زمان وم��كان ومن هنا
تدخ��ل الر�ؤيوي��ة وال�سمعي��ة �أي��ا يكن �شكل ون��وع الفن يف حمط��ات تطوير
الذائق��ة الفني��ة وخا�صة عند جيل ال�شباب الذي ال يهمه من الفن �إال �صيغ
اجلمال املرئي فهو يبتعد تدريجي ًا عن معاين دالالت جميع الفنون .

رحيل الأديب �أحمد جميل الح�سن
نعى احتاد الكتاب العرب رحيل الأديب �أحمد جميل احل�سن ع�ضو
االحت��اد العام لكتّــاب فل�سطني يف الأ�سبوع املا�ضي .وهو من مواليد
.1957
من م�ؤلفاته :ق�صة انكفاء ،رواية الغريبة
كتاب الزواج واملوت يف الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير
/الأ�سبوع الأدبي /يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من �أ�سرة الفقيد
الأديب �أحمد جميل احل�سن .راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

أدب الشباب

لهاث الغيث

• عتاب ال�سعد
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•ميمونة العلي

لهاث الغيث قد �أذكى حنيني
تعاىل رعدُ ه ُيعلي �أنيني
ذكر ُت َك �سائر ًا يف نب�ض قلبي
ني
وقطر الغيث دمعات ال�سن ِ
ُ
حبيب الروح خذْ مني لهيب ًا
َ
حزين
تاريخ
و�أوقدْ جمر
ِ
ٍ
بعدْ نا فيه �صار العهدُ يبكي
ني
من الغيمات كالفجر ال�سج ِ
بكاء الليل قد �أهمى ا�شتياقي
�سهرت َ
الليل و ال ُ
ُ
آهات ديني
ٌ
منقو�ش بعيني
زمان الو�صل
ني
و�أق�ضي
العمر م�شدو َد الوت ِ
َ
ك�أنّ اهلل �آمله �شقائي
ني
عطر �سل�سالٍ مع ِ
فذ ّرف َ
ت�ضوع الأر�ض من لقيا هطولٍ
من الرحمن َ
ني
للخلق الأم ِ

«ر�ؤى»هي الرواية الأوىل للدكتورة ابت�سام العي�سى وهي من مواليد
حم�ص 1966حا�صلة على �إجازة يف الأدب العربي من جامعة البعث,
ثم ح�صلت على املاج�ستري والدكتوراه بجامعة فيينا ق�سم الدرا�سات
ال�شرقية يف النم�سا ,دفعها �أمل الغربة خلط حروفها بعملها الروائي
الأول «ر�ؤى» ..تقع الرواية يف �200صفحة من القطع املتو�سط
�صادرة عن دار الينابيع هذا العام �,2019ضمنتها الكاتبة 12
ف�ص ًال كل ف�صل معنون بح�سب تطور ق�صة حياة بطلة الرواية ر�ؤى
يف روما وهي املهند�سة الزراعية التي تعمل يف منظمة الأمم املتحدة «الفاو»
منحتها املنظمة فر�صة �إدارة مكتبها يف روما فرتكت عملها يف دم�شق وتركت
عائلتها املكونة من �ستة �أوالد خم�س بنات و�صبي مل يبلغ فطامه بعد كما
تروي الروائية ,وذلك هرب ًا من زوج ما فتئ يحبطها وي�سخر منها دافن ًا �أي
طموح يف داخلها .
�ضمري املتكلم يف الرواية تارة على ل�سان الروائية وتارة على ل�سان البطلة
ر�ؤى �إذ يتبدل �ضمري املتكلم بر�شاقة ال ي�شعر القارئ بذلك وهذا دليل متكن
الكاتبة من �أدواتها التقنية يف الكتابة ف�أ�سلوبها وا�ضح ولغتها ر�شيقة جتعل
قارئها يقفو �أثر ام��ر�أة يف بداية اخلم�سينات من عمرها ال تزال معاملها
حتتفظ بجمال يعززه طموح يف التفوق والنجاح على كافة ال�صعد �سواء
الأ�سرية �أو على �صعيد العمل ,وتع�شق يف غربتها رج ًال يف نهاية اخلم�سينات
من عمره ا�سمه نبيل وكالهما يعاين من طالق عاطفي مع �شريكه �ضمن
الأ�سرة وبينما يبحث نبيل عن حب خمتلف يعيد له حلمه القدمي ب�شريكة
من نوع �آخر رغم زواجه التقليدي من �سلمى املر�أة ال�شرقية املتفانية يف
خدمة عائلتها يف الغربة ,لكنه يرتبط بحب مع بطلة الرواية ر�ؤى الهاربة
من زوج و�صفته ب (الديك امل�ستقيل يف حياتنا الأ�سرية) �ص .59وميتد زمن
الرواية من قبل احلرب ب�سنوات ب�سيطة حتى ا�شتعلت احلرب يف �سورية ثم
نهاية الرواية بقرار البطلة عودتها لعائلتها ال�صغرية ولأبنائها دون زوجها
ولعائلتها ال�سورية وانغما�سها يف ترميم ما فاتها على ال�صعيد العائلي وعلى
�صعيد املجتمع بامل�ساعدة يف �إغاثة املهجرين وم�ساعدة اليتامى والأيامى
يف هذه احلرب .فتو�ضح لنا الروائية يف الف�صل الأخري من الرواية كيف
كان ا�ستقبال زوجها لها في�س�ألها يف �ص : 174كيف جئت؟...وملاذا مل
تخربيني؟..هل �شبعت من احلرية؟ �أم �صنعت حرية على مقا�سك؟ فتجيب
ر�ؤى �أن مل �أرجع �إليك �أنت �,أنا رجعت �إىل ه�ؤالء بناتي وابني ,هدية اخلالق
يل �,إىل بيتي الذي �صرفت فيه �سنني �شبابي و�شهد على خيبات �أملي معك
»:175علي �أال �أدع ال�شم�س
وكم �أمتنى �أال تراك عيناي هنا .وت�ضيف يف �ص
َّ
تغرب عن �أ�سرتي و�أن �أكون �سماء هذا البيت و�أر�ضه « .
ونفهم من خالل الرواية �أن �سبب عودة البطلة �إىل بلدها و�أ�سرتها هو
انت�صار الكاتبة للأمومة وتغليبها على امل�صلحة ال�شخ�صية للمر�أة وكذلك
هو �شعور امل�س�ؤولية جتاه وطن بد�أت احلرب تنه�ش �أو�صاله رغم �أنها مل
تنفك ت�شارك يف حمالت التوعية يف روما وغريها من الدول االوربية ملا
يحدث يف �سورية وملا ميار�سه الإعالم امل�ضلل من طم�س حقيقي لكل ما يجري
ل�صالح املاكينة الإعالمية الغربية التي خا�ضت حربا قذرة �ضد �سورية
�إىل جانب الإرهابيني لغايات معروفة .وتبني لنا �سوء املعاملة الذي تلقته
البطلة من زمالئها يف روما وكيف �أنهم مل يج�شموا �أنف�سهم عناء �س�ؤالها عن
بلدها وعما يجري فيه فتقول على ل�سان الروائية وا�صفة حال بطلتها ر�ؤى
يف روما بعد اندالع احلرب يف �سورية:يف ال�صفحة »126كان �أملها كبري ًا من
عدم �س�ؤال بع�ض �أ�صدقائها الإيطاليني الذين احتلوا مكان ًا يف نف�سها ,فلم

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

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

يهتموا لأمرها با�ستف�سار لو �صغري عن بلدها �أو �أ�سرتها �أو حتى م�شاعرها
�إزاء نزيف الدم امل�ستمر هناك مما زاد من مكابدتها ,و�شدها �إىل حيث يجب
�أن تكون فكانت تعزو ذلك ل�شعورهم بالفوقية» وهذا مما جعلها تتخذ قرار
العودة .
حال �سورية قبل احلرب وبعدها
ت�صف الروائية رحلة العودة �إىل دم�شق عندما حطت الطائرة يف مطار
حلب الذي مل ي�سلم من يد الغدر لكنه ال يزال �صاحلا لهبوط الطائرات
و�إقالعها فتقول� :ص  169نظرت ر�ؤى من نافذة الطائرة ف��ر�أت مدينة
ت�صرخ للعامل ح�سبت �أن هزة �أر�ضية خلخلت كل ما ظهر للعيان على وجه
هذه املدينة ف�س�ألت بده�شة ال فتة ال�شخ�ص الذي جل�س بجانبها :هل كان
لأحد ما ث�أر مع هذه املدينة ثم ت�سهب يف و�صف مدينة حلب قبل احلرب
وو�صف �أهل حلب بعدها فتقول :لقد �صهرتهم املحن فراحوا يتحدون كل
من �أراد �شر ًا ببلدهم ,لأنهم ي�ؤمنون �أن من حقهم وحدهم بل واجب عليهم
,خط �أ�سطر االنت�صار فوق �أر�ضهم.وبعد �أن ت�صل البطلة �إىل دم�شق وتبد�أ
يف و�صف ما �آلت �إليه املدينة من خراب ودمار بفعل احلرب تقول وا�صفة
الإرهابيني بالظالميني فتقول يف �ص (179يحركهم حقدهم الذي يتغذى
على جهلهم فيذهب بهم �إىل تطرف �أعمى يتحكم بعقولهم وحوا�سهم التي
باتت تنطق ببدائية ووح�شية ال ترتوي,و�أحيانا حتركهم �أجور عالية
قدمت لهم �سلف ًا ,ليعيثوا يف الأر�ض خراب ًا «.
ثقافة عميقة
نلم�س عمق ثقافة الروائية واطالعها على تفا�صيل التاريخ يف بالد ال�شام
واطالعها على تاريخ روما ,فت�سرد لنا ق�ص�ص ًا �شيقة م�ستقاة من التاريخ,
فت�شري الكاتبة حل�ضور ح�ضارتنا وب�صماتها يف ذلك الركن من العامل ,فرتاه
جزء ًا من تاريخنا يف �شرق البحر املتو�سط ,ونلم�س اهتمامها بالأ�ساطري
,مما يدل على �سعة ثقافتها وعمق وعيها ,وتر�صد ب�شفافية بع�ض ن�شاطات
اجلالية ال�سورية وانعكا�س الأزم��ة عليهم وحتركهم مل���ؤازرة الوطن الأم
�سورية .فر�صدت الوجه امل�ضيء للمر�أة ال�سورية احلا�صلة على امل�ؤهالت
العلمية يف املغرتب كيف حققت ذاتها وجنحت ,وبرغم اخليارات املفتوحة
�أمامها �إال �أنها حافظت على انتمائها ومبادئها التي تربت عليها برغم ما
تعانيه من �ضغوط اجتماعية وعاطفية ,ويف نهاية العمل انت�صرت املر�أة
الأم ذات االنتماء الوطني على ذاتها وعلى �أنانيتها لتعود وحتت�ضن �أطفالها
ولت�شعر بدفء الوطن .ومتيزت لغة العمل باجلزالة والقوة فكانت لغتها
راقية ومتيزت بغنى مفرداتها ما يدل على امتالكها خمزونا ثقافيا مميزا..
هنات
مع جمالية العمل وخ�صوبته ونبل هدفه ال يجدر بنا التوقف عند الأخطاء
اللغوية على قلتها ولكن ال بد من ذكرها ملحبتنا للن�ص الذي نتمنى �أن يتم
تاليف الأخطاء فيه يف الطبعات التالية ومنها (االختان التو�أمان) يف
ال�صفحة 172وال�صحيح �أن تكون الهمزة على ال�سطر وكذلك ا�ستخدامها
لكلمة �سنني يف �ص �“ 175صرفت فيه �سنني �شبابي” وال�صحيح �سني ّ�شبابي
بحذف النون وكذلك �سرقوا �أجمل �سنني حياتي يف �ص  164وال�صحيح
بحذف النون �أي�ضا كما يوجد ا�ستخدام لبع�ض املفردات الغري م�ستخدمة
حاليا مثل جمع كلمة ريح بلفظة �أرياح �ص 160وغريها من الألفاظ الأخرى
ولكنها مل تفقد الن�ص جماليته ومل ت�ؤثر على رغبة القارىء بالتعرف على
نهاية ق�صة حياة ر�ؤى وهذا دليل على متكّن الروائية و�أ�سلوبها املمتع الذي
يجعل من “ر�ؤى” عم ًال جدير ًا بالقراءة وجدير ًا باالقتناء .

مدي ــر 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

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
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•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

العنف يف الأدب ال�صهيوين ـ  4ـ
�أعرتف �أنني كلما وا�صلت القراءة ،يف كتاب «العنف يف الأدب ال�صهيوين» مل�ؤلفه
الدكتور «علي �سليمان» كلما اعرتتني ده�شة ي�صعب و�صفها ،لهول ما اكت�شفته من
فظائع ت�صل حد اجلرمية اقرتفها الأدباء ال�صهاينة ،وهم يخطون على الورق ما
تن�ضح به نفو�سهم ال�شريرة التي تدعوا �إىل قتل الأطفال العرب الفل�سطينيني
ل�سبب ب�سيط ،وهو �أن ه�ؤالء الأطفال �سيكربون ذات يوم ،ويوا�صلون املطالبة
بتحرير الأر�ض� ..أر�ض الآباء والأجداد التي اغت�صبها ال�صهاينة ،و�شردوا �أهلها
يف ال�شتات ،ثم راحوا يت�صرفون بها ،وك�أنها ملك �شرعي ،يف حني �أن مالكيها �أ�صبحوا
دخالء ،وما على ال�صهاينة �إال قتلهم� ،أو تهجريهم ،لأن وجودهم من وجهة نظر
العدو ال�صهيوين ي�شكل خطر ًا على وجوده ،و�أمنه ،وا�ستقراره..
حتدثنا يف املقالة ال�سابقة عن ع��دد من الروائيني ال�صهاينة ،وبينا كم
احلقد والكراهية التي ي�ضمرها ه�ؤالء لل�شعب الفل�سطيني ،والدعوة �إىل نبذ
الفل�سطينيني واحتقارهم ،وموا�صلة الت�ضييق عليهم حتى يغادروا ،ويرتكوا
�أر�ضهم وبيوتهم ،و�أ�شجارهم التي رعوها كما يرعى الأهل �أطفالهم و�أوالدهم..
يوا�صل الدكتور علي �سليمان عر�ض م�ضامني ق�ص�ص وروايات بع�ض الروائيني
ال�صهاينة العن�صريني ،ويفرد �صفحات من كتابه «العنف يف الأدب ال�صهيوين»
لأعمال الكاتب الإ�سرائيلي «عامو�س عوز» الذي يعد من �أبرز الكتّــاب والروائيني
الإ�سرائيليني و�أغزرهم �إنتاجاً ،و�أقدرهم على التقاط وفهم املتغريات االجتماعية،
ويبني د .علي �سليمان �أن هذا الكاتب انتقل من �صفوف اليمني �إىل �صفوف الي�سار
ال�صهيوين ،وي�صفه ب�أنه يف ذلك ميار�س �سالح الت�ضليل والتعايل وجتاهل احلقائق،
وي�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف زرع بذار العنف والعن�صرية والكراهية يف البنية العقلية
الإ�سرائيلية ،ويف نفو�س الأجيال حني ي�شارك يف ت�شويه �صورة العربي واحلط
من �ش�أنه ،واالن�ضمام �إىل جوقة املتاجرين بالال�سامية ،وا�ضطهاد اليهود ،وطم�س
احلقائق التاريخية والتالعب بها ،ويف ال�سطو على تاريخ الفل�سطيني وعلى
تراثه ،ففي روايته «احلروب ال�صليبية» يتالعب «عوز» بالتاريخ ،فيتجاهل ما
ي�شاء من احلقائق التاريخية� ،أو يقفز فوقها� ،أو يزيفها حني يغفل دور الطرف
العربي والإ�سالمي �إغفا ً
ال تام ًا يف احلروب ال�صليبية التي كان هدفها الرئي�سي
تخلي�ص الأرا�ضي العربية يف فل�سطني من الفرجنة ،وجل���أ �إىل �إيهام القارئ
ب�أن هدف احلروب ال�صليبية كان قتل اليهود ،والتنكيل بهم ،واغت�صاب �أموالهم
وممتلكاتهم ون�سائهم ،فح�سب ،حتت راية ال�صليب وبحجة حترير القد�س ،فتحت
عنوان «�أحالم يح�سن الإ�سرائيليون �صنع ًا لو حترروا منها يقدم «عوز» يف روايته

�سالفة الذكر قراءة يف الراهن ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ،وفر�ض ال�سيادة الع�سكرية
على ال�ضفة الغربية ،وي�ؤكد �أن احلرب التي ال حتقق هدف ًا تعترب هزمية ،واخليار
الأمثل يف نظرة قيام دولتني «فل�سطينية و�إ�سرائيلية» لأن خيار دولة ثنائية
القومية ال ميكن تطبيقه داخل منظومة التعريف «دولة يهودية دميقراطية»،
�أما ت�أجيل قيام دولة فل�سطينية ،ف�إنها تزيد من �إحكام قب�ضة املتع�صبني على
مقاليد البالد «�شوموئيل يو�سف عجنون» من �أبرز ه�ؤالء الأدباء الإ�سرائيليني
الذين وظفوا الأدب وا�ستخدموه يف عملية تزوير احلقائق وطم�سها ،ويف توليد
البغ�ضاء عن حقيقة ال�صهيونية و�أهدافها اال�ستعمارية التو�سعية ،وعن ال�شعب
الفل�سطيني وحقوقه..
من يقر�أ كتاب الدكتور علي �سليمان ،والدرا�سة النقدية التحليلية العميقة
التي قدمها الناقد املتميز «نعيم نا�صر» ،والتي عدت �إليها يف كثري من الأحيان
لال�ستزادة من الإ�ضاءة التي قدمها على الكتاب املذكور ي�صل �إىل قناعة من
�شقني :الأول �أن الأدي��ب ال�صهيوين ال يختلف يف تع�صبه وحقده على العرب
ب�شكل عام ،والفل�سطينيني ب�شكل خا�ص عن �أي جاهل يعمل يف الأعمال اليدوية
الب�سيطة التي تتطلب جهد ًا ع�ضلي ًا �أكرث مما تتطلبه من جهدٍ فكري ،والثاين �أن
العرب الذين �أداروا ظهرهم لفل�سطني ،ونف�ضوا �أياديهم من العمل على ا�ستعادتها
لي�سوا مبن�أى عن ال�شرور الإ�سرائيلية ،لأن هذه الدولة �أ�شادت بنيانها على جماجم
الفل�سطينيني ،وقادتها يطمحون �إىل التو�سع وق�ضم الأرا�ضي العربية الواحدة تلو
الأخرى ،فلو �أن العرب �أدركوا منذ �أن ر�ؤوا جحافل الإ�سرائيليني القادمني من بقاع
الأر�ض �أن وحدتهم و�ضم جهودهم هي احلل الأن�سب والأجنع والأقوم ملواجهة
هذا الغزو ،ووقفوا �صف ًا واحد ًا يف وجه هذا املد ال�شبيه بالطاعون ملا و�صلنا �إىل
ما و�صلنا �إليه اليوم ،ويف تقديري �أن الوقت مل يفت بعد ،فيما لو خل�صت النوايا
وتطهرت النفو�س ،وتوقف بع�ضنا عن االرتهان لعدو العرب التاريخي.
املراجع:
 1ــ كتاب د .علي �سليمان العنف يف الأدب ال�صهيوين
 2ــ درا�سة نقدية لنعيم نا�صر.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

ندوتان :القد�س..التاريخ والمكانة �سورية..الحرب واالنت�صار
مهرجانان لل�شعر المقاوم
مبنا�سبة احتفال احتاد الكتّــاب العرب بعيده الذهبي (1969
ـ��ـ  )2019عيد الت�أ�سي�س� ،أقيمت ن���دوات ثقافية /فكرية،
ومهرجانات �شعرية يف مقر احتاد الكتّــاب العرب بدم�شق /املزة.
االثنني []2019/12/16

[ندوة القد�س :التاريخ ،املكانة ،امل�آل]
حتت هذا العنوان عقدت ندوة فكرية/تاريخية معنية
بقراءة واق��ع مدينة القد�س حتت االحتالل ال�صهيوين،
وبيان جمريات �صمود املقد�سيني بوجه القرارات والقوانني
الإ�سرائيلية الهادفة �إىل تهويد القد�س ،و�شراء الأبنية،
وتهجري ال�����س��ك��ان ،والت�ضييق االق��ت�����ص��ادي على التجار
والأه����ايل ،و�إف�����س��اد امل��ن��اخ الوطني ال��ذي عرفته مدينة
القد�س ،و�صالبة �أهلها يف مقاومة ك��ل �أ�شكال التهويد
والإخافة التي ميار�سها جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي من
جهة ،و�شرطة الكيان ال�صهيوين من جهة �أخرى.
�شارك يف الندوة الكتّــاب والأدباء واملفكرون:
ر�شاد �أبو �شاور (فل�سطني) ،ود.بهجت قبي�سي (�سورية)،
والأرقم الزعبي (�سورية) ود.طالل �أبو عفيفة (فل�سطني)،

وخالد عبد املجيد (فل�سطني).
وق��د حت��دث ك��ل منهم ع��ن جانب م��ن اجل��وان��ب املعنية
بالقد�س وما يرتبه تاريخ القد�س علينا من حمولة معرفية
ال بدّ من قراءتها بتمعن ،وما يحدث يف القد�س من تهويد
منذ احتاللها بالكامل عام  ،1967واحلفريات التي قام بها
الكيان ال�صهيوين من �أجل البحث عن �آثار يهودية ولكنه مل
يعرث على �أي �شيء لأن القد�س مدينة عربية ،ومل يع�ش
اليهود فيها باملعنى ال�سيا�سي.
كما حتدث الأدب��اء والكتّــاب عن تاريخ القد�س العربي
امل�سامل ،وما تعر�ضت له من دمار وخراب يف �أثناء احلمالت
ال�صليبية ،ومن قبل على �أيدي الكثري من الغزاة واملحتلني.
و�أجمع املتحدثون على �ضرورة مواجهة تهويد القد�س،
وم�ساعدة �أهايل القد�س من �أجل املزيد من ال�صمود والثبات
على املبادئ والقيم الوطنية.
وقد دار حوار طويل بني املحا�ضرين واجلمهور الثقايف
حول ال�سبل الكفيلة ملواجهة �إرهاب ال�صهاينة املوجه �ضد
�أبناء القد�س يف البيوت واملدار�س وال�شوارع وال�ساحات ودور
العبادة والأ�سواق العامة.

الندوة الثانية كانت حتت عنوان:
�سورية :احلرب واالنت�صار]

وقد �شارك فيها �أدباء وكتّــاب هم :د .علي دياب ،ود� .سليم
بركات ،ود .عبد اهلل ال�شاهر ،ونبيل نوفل .وقد تناولت وقائع
احلرب على �سورية ،واملواقف العربية جتاهها ،ونظرة العامل �إىل
هذه احلرب ،وبيان �أ�سباب ومفاعيل الهجمة الإرهابية الكبرية
�ضد �سورية ،وح�شد �إرهابيني مدججني ب�أحدث �أنواع الأ�سلحة،
وما اقرتفوه من خراب وتدمري و�سفك للدماء يف معظم اجلغرافية
ال�سورية ،والغاية التي هدفت �إىل تركيع �سورية و�إخراجها من
حمور املقاومة ودائرة ال�صراع مع الكيان ال�صهيوين ،كما تطرق
املتحدثون �إىل الأب��ع��اد االقت�صادية ،وال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية يف �سورية يف �أثناء هذه احلرب املفرو�ضة ،ف�أكدوا
على وحدة الن�سيج االجتماعي ال�سوري ،وثبات ال�شعب العربي
ال�سوري املوحد يف وجه الهجمة الإرهابية ،وقوة اجلي�ش العربي
ال�سوري و�صالبته يف طرد فلول الإرهابيني والق�ضاء عليهم.
وقد دار حوار طويل بني املتحدثني وجمهور الندوة.
وقد �أق��ام االحت��اد مهرجانني لل�شعر يف م�ساء يوم االثنني،
وم�ساء ي��وم الثالثاء �شارك فيهما ال�شعراء العرب ال�ضيوف،
و�شعراء من �سورية ،وقد دارت الق�صائد حول البعد الوطني،
وروح املقاومة لكل م�شاريع الهيمنة.

