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الك ّتاب ..و�أدوارهم
نحتفل اليوم بالعيد الذهبي ،فيغتنم �أع�ضاء االحتاد الفر�صة ملراجعة م�سرية خم�سني عام ًا من
العطاء والإبداع ،يعمقون الإيجابيات ،ي�ش�يرون �إىل ال�سلبيات ،ويثنون على منجزات الأ�ساتذة
ونحيي ذكراهم� ،أولئك الذين غر�سوا هذه الغر�سة
الكبار امل�ؤ�س�س�ين الذين ي�س��تحقون �أن ُنح ِّيي ّ
ً
وارفة ن�ستظل بفيئها ،ون�أكل من ثمارها.
الطيبة ،التي غدت اليوم �شجرة
هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانية لتكن هذه املنا�س��بة وقفة جادة وحمطة هادئة لو�ض��ع خطة
م�س��تقبلية ،ت�ؤ�س���س النطالقة جديدة للكتاب العرب وال�س��وريني ،يف هذه املرحلة ال�صعبة التي
مير بها الوطن 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.
لقد كان للإعالم املُ�ض�� ِلل واخلادع واملخادع والكذاب الدور الكبري يف هذه احلرب ويف ن�ش��ر �أفكار
الوهابية �أفكار الردة بكل ما تعني الكلمة من معنى:
ر ّدة على الإ�سالم ،ر ّدة على القيم ،ر ّدة على معاين العروبة وامل�شروع القومي النه�ضوي ،ر ّدة على
الأخالق والف�ضيلة.
وهن��ا ،جتلى ويتجل��ى دور الكاتب يف خلق منظومة وعي معرفية �أدبية ،فكرية ثقافية ،تف�ض��ح
ُ
يتحمل الكاتب امل�س���ؤولية يف حت�صني املجتمع ،وخلق املناعة
خفافي�ش الظالم والظالمية .نعم،
الأخالقي��ة والرتبوية والوطني��ة والقومية التي حتميه من الزوغ��ان واالنحراف ،كما يتحمل
الكتّاب م�س���ؤولية كبرية يف تربية الأطفال وتن�ش���أتهم ،وتنوير اجليل ال�شاب ،و�شفاء من ُغ�سلتْ
�أدمغ ُتهم واحتلت عقولهم.
لق��د �ش��كّل احت��اد الكتاب العرب ،من��ذ ت�أ�سي�س��ه ظاهرة ثقافي��ة وقومية جوهره��ا� :أدب وفكر
وثقاف��ة االنتماء للوط��ن ،وكان نقطة انطالق حقيقية النتعا���ش �أدب عربي قومي تقدمي ،لقد
وقف احتاد الكتاب العرب� ،ضد التطبيع والتدجني مع العدو ال�صهيوين.
الي��وم ،يطف��ئ احتاد الكتاب العرب خم�س�ين �ش��معة ،ويقطف خم�س�ين وردة ،ويعلّق على �ص��دره
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�ص��ف قرن ..ومي�ض��ي الزمن ،وتبق��ى الأفعال التي حتفظه��ا 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 العي��د الذهب��ي نذّ كر ون�ؤكد� ،أن الكاتب �ض��مري ال�ش��عب والأم��ة .و�إذا كان الكاتب فع ًال هو
�ض��مري ال�ش��عب والأمة ،فلأن الكاتب :معلم ومن ّور ،وثائرّ ،
ومب�شر ،و�ش��اهد ،ونذير .ولأنه يجمع
هذه ال�ص��فات ،كما افرت�ض� ،أو كما يجب �أن يكون ،لهذا يفرت�ض �أن يبقى الكاتب قدوة ونربا�س��اً
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.
لقد القى احتاد الكتاب يف �سورية منذ ت�أ�سي�سه رعاية كرمية من القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد،
ال��ذي طامل��ا �أك��د �أن "الثقافة هي احلاج��ة العليا للب�ش��رية ،وكل حاجات الإن�س��ان حمدودة �إال
الثقافة ال حدود لها".
وقد حر�ص .ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد على �أن ي�ستمر احتادنا يف العمل 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 العام  2000عندما �أكدّ ال�س��يد الرئي���س دعمه لالحتاد مادي ًا
ومعنوي ًا يف منا�س��بات كثرية .موجه ًا للتم�س��ك بالقيم والفكر املبدع اخلالق يف كثري من املواقف،
وجه بك�س��ر احل�ص��ار على العراق ال�شقيق بتخ�ص��ي�ص طائرة �أقلت
�أولها املوقف
امل�ش��رف عندما ّ
ّ
الكتاب واملثقفني العرب من دم�شق �إىل بغداد..
و�إر�س��ال �ش��احنات حم ّملة باحلوا�س��يب والقرطا�س��ية و�آالف الكتب املهداة من دور ن�ش��ر �سورية
بالإ�ضافة �إىل �إ�صدارات وزارة الثقافة واالحتاد �إىل املثقفني العراقيني.
�إن �أع�ض��اء احت��اد الكت��اب الع��رب جنود يف ه��ذا الوطن املقاوم ،مي�ض��ون بثق��ة وعزمية يف
طريق �إعمار �س��ورية ،و�إعمار الفكر والعقل والكرامة وت�أ�صي ًال للنهج العروبي والفكر التنويري
املقاوم و�إخال�ص�� ًا لت�ضحيات اجلي�ش العربي ال�سوري ،مي�ضون لإعمار البنيان والإن�سان ..بقيادة
قائد الوطن ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد..
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•ر�ضوان احلزواين
ه��ي املجموعة ال��راب��ع��ة لل�شاعر عبد املجيد
ع��رف��ة ،ج���اءت ه��ي الأخ�����رى ال��ت��زام�� ًا ���ص��ادق�� ًا
بالأ�صالة ال�شعرية ،والتزام ًا بالق�ضايا الوطنية
والقومية ،تظهر فيها هو ّية ال�شاعر� ،صدق يف
العاطفة وجالل يف املعاين ،وو�ضوح نقي ،يجعلك
تن�سرح يف عامله ال�شعري بطالقة وحر ّية دون �أن
تكدّ نف�سك بحدود الفل�سفة واملنطق ،لأنه يخاطب قلبك
مبا�شرة .
�ض ّمت املجموعة ثالثني ق�صيدة يف خم�س وثمانني
�صفحة من القطع املتو�سط غلب عليها الطابع القومي
يعبرّ يف �صدق و�إخال�ص عن ح ّبه العارم للوطن و�آالمه
ملا يعانيه من حمن و�آم��ال عري�ضة با�ستعادة �أجم��اده
العظيمة ،فجاء عنوان املجموعة (دمو ٌع و�آمال) مطابق ًا
مل�ضمونها.
ولئنّ كان ال�شاعر عبد املجيد عرفة �شديد االعتزاز
باملا�ضي العظيم،ف�إنه يتف ّي�أ ظالله  ،وي�ستوحي �أجماده،
فهو يرى يف ج��ذور املا�ضي ن�سغ ًا يغذي ف��روع احلا�ضر،
مينحه ال��روح واحلياة� ،أ ّم��ا �إذا اجتثت جذور الأم��ة -
�أية �أمة  -ع�صفتْ بها الريح و�أل ْ
��وت بها الليايل ،ولكنّ
عودته �إىل املا�ضي لي�ست عودة القهقرى ،ولي�ست انعزا ًال
وانكفاء على الذات ،ولي�ست جم ّرد معاي�شة للأجداد ،وال
فح�سب ،بل هو ارتداد ال�سهم للوراء لينطلق
تفاخر ًا بهم
ُ
بقوة �إىل الأمام ،فم ّرة نراه يناجي النبي �صلى اهلل عليه
و�س ّلم و�أخ��رى يناجي الفاروق عمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل عنه من املا�ضي البعيد ،وتارة �أخرى يعود للما�ضي
ميجد �شهداء الربملان و�أبطال الثورة ال�سورية
القريب ّ
�ضد اال�ستعمار الفرن�سي �أم��ث��ال هنانو و�صالح العلي
وح�سن اخلراط و�سلطان الأطر�ش و�سعيد العا�ص ،ولكنه
كثري ًا ما يقف يف حمراب املا�ضي موقف املت� ّأ�سف خج ًال
من الواقع الذي نعي�ش فيه ،هذا الواقع الذي ال حيلة
ّ
لي�سطر ذكريات
لل�شاعر �إ ّال �أن يغم�س قلمه يف �سواده،
ّ
الذ�ضال والكفاح يف وطن غرق من جديد يف جلة القهر
متح�سر ًا معتذر ًا �إىل البطل
والتحديات املريرة يقول
ّ
�إبراهيم هنانو:
ع��ذر ًا هنانو وم��ا طوعي �سوى قلمي يرتجم املحنة
ُ
وينفعل
الكربى
��ـ��ن يف ّ
جل��ة القهر
م���اذا �أح����دّ ث يف ذك���راك ع��ن وط ٍ
ُ
يغت�سل
والإذالل
وق�ضية فل�سطني لها احليز الأك�ب�ر يف املجموعة،
كيف ال وه��ي ق�ضيتنا الأوىل وه��ي جرحنا ال��ن��ازف
�أبد ًا ،فالقد�س ترنو بح�سرة �إىل الفاروق بعد �أن عبث
بها الطغاة ودا�سوا موطئ ًا �إليه رحل الر�سول �ص ّلى اهلل
ً
وا�ستغاثة
عليه و�س ّلم ،فهو ي�ستخدم �أ�سلوب النداء ندبة
(يا �أيها ال��ف��اروق) ،وا�سم �إ�شارة (ه��ذي قد�سنا) يدل
على واقع م ٍّر ،يليها الفعل امل�ضارع (ترنو) مبا ّ
يدل على
ثم تتواىل �أفعال املا�ضي يف
ال�ضعف وا�ستمرارية املعاناةّ ،
البيت التايل ت�ؤ ّكد حقائق ثابتة ،يقول :
يا �أيها الفاروق ؛ هذي قد�سـنا ترنو �إليك بح�ســرة
وبكاء
ً
عبث الطغاة بها ودا�سوا موطئا رحل الر�سول �إليه يف
الإ�سراء
ون��راه يلوم �أولئك الذين �سارعوا �إىل التطبيع مع
غا�صب خمادع فطر على املكر واجلفاء و�إنكار نعم اهلل
عليهم وا�ستبدالهم ب��اهلل عج ًال يعبدونه ومناو�أتهم
الر�سل الكرام وعودتهم �إىل الطبع الذميم يف ّ
كل م ّرة،
يقول يف �أن�صار التطبيع :
ف�سعوا �إىل التطبيع رغم �أنوفهم مع غا�صب وخمادع
ومرائي
�إن التط ّبع ال يغ ّيـر يف الورى طبع ًا ولو يك�سى ب�ألف
ك�سـاء
وحب الوطن يفوح يف ثنايا ق�صائده ،ح ّبه ّ
لكل �شرب
يف وطنه ،فما �أك�ثر �أن يعرب عن ح ّبه حللب و�سلمية
يحب
وال�لاذق�� ّي��ة وط��رط��و���س وغ�يره��ا ،ف�لا عجب �أن ّ
حماة فقد فتح عينه و�أذنه على هواها ،و�شاء اهلل له �أن
يعي�ش بها ّ
فهذب روحه و�إح�سا�سه وبدنه و�صاغه �شاعر ًا
فكيف ال يهديها ق�صائده وكيف ال ين�شد ال�شعر عفو ًا يف
مفاتنها بال ت�صنّع ؟ يقول :
على هواك فتحت العني والأذنا فكم عليك ف�ؤادي يا
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دموع و�آمال

حماة حنـا
ّ
ويف ريا�ضك �شاء اهلل تربيتـي فهذب الروح والإح�سا�س
والبدنا
و�صاغني �شاعر ًا يهدي ق�صائده ملن رعته ويف �أح�ضانها
�سكنـا
قول وال
ف�أن�شد ال�شعر عفو ًا يف مفاتنهـا وما ت�صنّع يف ٍ
وزنـا
وها هو ذا ي�صف ربيع حماة فالن�سيم �سارق متل�ص�ص
ي�سرق �أحالم النيام فيوقظها ،والنواعري ت�شدو و�أنينها
مي ّزق القلب ويتد ّفق العا�صي ويرق�ص �أ�شجار احلور� ،صور
�ساحرة فاتنة متناغمة لت�ش ّكل لوحة ف ّن ّية تتجاوب فيها
الأ�صداء والأل��وان واحلركة ف���إذا بها ت�سحر حوا�سك
ك ّلها ،بكلمات موحية معبرّ ة ،ونالحظ ان�سجام امل�ضمون
بال�شكل فتكرار ح��رف ال�سني وال�صاد وت��وايل امل��دود
ّ
بالرقة والهم�س� ،أما رويّ القاف
وحروف اللني يوحي
فيعبرّ �صدق امل�شاعر ال�صادرة من الأعماق :
متل�ص�ص يغتال �أحالم النيام
و�سرى الن�سيم ك�سارق ّ
وي�سرق
و�شدت نواع ٌري بعذب غنائهــا و�أنينها للقلب كاد ميـ ّزق
وتدفق العا�صي ف�أرق�ص حوره ولأغنيات حماة راح
ُ
ي�صفق
يحب حماة ونهرها ونواعريها ،ويجيد و�صفها
�إن��ه ُّ
بدقة فيجعل ما ت�سمعه �صورة مب�صرة ملونة ناب�ضة
باحلركة واحلياة ،فالعا�صي يجاذب النواعري من طرف
وهي ت�سكب املاء من طرف �آخر ،ي�سقيان املدينة بك�ؤو�س
منظومة ،و�أخ�شابها ترا�صفت كتف ًا على كتف :
���رف وت��ل��ك ت�سكبه يف
ه��ذا ي�شدُّ بحبل امل���اء م��ن ط ٍ
طرف
احلو�ض من ِ
�شبـم يدار يف �أك� ٍؤ�س منظومة
وي�سقيان حما من �سل�سل ٍ
الر�صـف
ِ
مع�شو�شـب لدنٌ ترا�صفت كتف ًا يحنو على
خ�شب
ٌ
قوامها ٌ
كتــف
ِ
لكنه يقف اليوم حزين ًا يندب العا�صي ،فقد ن�ضب
م��ا�ؤه ،وتوقفت نواعريه عن ال���دوران و�أم�سى �آ�سن ًا ال
ي�ستطاب ،وحام عليه البعو�ض بعد �أن حامت عليه طيور
احلب� ،إنها مقابلة مريرة بني ما�ض جميل ،وحا�ضر م�ؤمل
مرت�سمة يف �ضمري ال�شاعر جندها يف ثنايا املجموعة :
حام البعو�ض على �أمواهه ،ولكم حامت عليه طيور
ال�سلف
احلب يف
ِ
ّ
وي�شدّ حزن ال�شاعر ف�إذا به يندب النواعري وت�شاركه
النواعري البكاء ويبكي قلبه لها ويبادلها م�شاعر عذبة
رقيقة نح�س �صدقها ودف�أها :
�أبكى النواع َري يوم ان�ساب يدفعها واليوم �أخ�شابها
تبكيه بالأ�سف
ً
ّ
توقفتْ  ،فبكى قلبي لها حزنـا وليته وقف الباكي ومل
تقـف
ِ
ث ّ��م ما يلبث ال�شاعر �أن يدعو اهلل بلهفة ح�� ّرى �أن
ي�صونها ،و�أنْ يغفر مع�صية العا�صي فله ف�ضل على م�صنع
الأبطال :
واغفر ملع�صية العا�صي ف���إنّ له ف�ض ًال على م�صنع
وال�شرف
الأبطال
ِ
وارف��ده من كوثر اجلنّات �صافية فالعي�ش من دونه
�شظف
كالعي�ش يف
ِ

قراءت

لغتنا الجميلة
ويظهر �صدق ال�شاعر يف وفائه لأ�صدقائه يف تكرميه
للدكتور عبد ال��ك��رمي ال��ي��ايف ،وت��ك��رمي ال�شاعر عبد
احلميد علي ورثائه ال�شاعر حامد ح�سن ورثاء الدكتور
�أحمد علي يف ق�صائد تر�شح بالود واحلب وتبوح بهموم
تثقل قلب ال�شاعر ووج��دان��ه ،وهاهوذا ي�ص ّور لوعته
بفقد ال�شاعر حامد ح�سنّ ،
ولعل مبالغته تعبرّ عن مدى
حزنه و�أمل��ه ،ولئن جعل من دموعه خ�ض ّم ًا يبحر فيه
ف�إنّ اخلن�ساء �سبقته �إذ جعلت دموعها في�ض ًا ي�سيل على
اخلدّ ين ،يقول يف مطلع الق�صيدة :
ع�صف القري�ض بقلبي املفجوع ِ ف�أتيت �أبحر يف خ�ضم
دموعي
ً
وحني يرثيه �إمنا يرثي البيان الذي �أم�سى يتيما فقد
الن�صري وال�سميع ،فقد املجاهد الذي نذر نف�سه خلدمة
الأ�صالة فيقول :
ون��ذرت نف�سك للبيان جماهد ًا و�سواك يخذله ّ
بكل
خنـو ِع
مل تبك من �أمل اجل��راح و�إمن��ا �أبكاك جهل الواهم
املخدو ِع
مَنْ �أ ْوهَ َمتْـهُ ب�أنه متجــدّ د بكتابة الت�شفري والرتقيــع
وب�����أنّ �أغ�ل�ال ال�ت�راث تعيقـه ع��ن منهج التحديث
والتطبيع
وتتجلى العاطفة يف �أ���س��م��ى ���ص��وره��ا ومظاهرها
و�صدقها يف ق�صيدة عيد الأم ،و�أي عاطفة �أ�سمى و�أحلى
من عاطفة االبن البار جتاه �أمه فقد �أب�صر درب احلياة
بعينيها ،فهي ال�ضياء وهي الب�صر :
بحب الإله منا وازدهـر
وح ّبك يا �أ ّم �أ�سمى الهــوى ّ
بعينيك �أب�صرت درب احلياة ف�أنت ال�ضياء و�أنت الب�صر
وال�شاعر مبا فطر عليه من نزاهة وا�ستقامة نراه
ينتقد ال��ع��ي��وب االجتماعية وال �سيما تنكر بع�ض
الأ�صدقاء الذين و�صلوا �إىل مكانة متكنهم من خدمة
الآخرين ،لكنّ ال�شاعر يلج�أ �إىل العتاب الرقيق املفعم
باملودة والأ�سف امللفّع ب��الأمل من �صاحب ّ
ظل ال�شاعر
ّ
يكذب فيه الو�شاة� ،أما ذاك فهو يتظاهر بالوداد وي�ؤثر
من يعاديه وي�أبى على ال�شاعر خلقه و�إبا�ؤه �أن يتز ّلف
فنف�سه خلقت لتكتب ال لتطلب فيقول :
و�إذا �أنا ما احتجتُ يكفي �أن �أ�شري وال �أنادي
واخلل يدرك ما يريد ّ
ّ
اخلل من غري اجتهاد
ويقيله �إ ّما تعثرّ يف املفاوز والوهــــاد
ما كان ذنبي �أنْ ر�أيتك فوق �شكي واعتقادي
ور�أيت فيك خ�صال �أجدادي تك ّلل بالـ ِوراد
�أنا ال �أ�صدّ ق �أنها ذبلت و�ص ّوحها التعـادي
ون���راه يعاتب �صديق ًا �آخ��ر تخذ الوظيفة مك�سب ًا
ويو�صد الباب يف وج��ه رف��اق الكفاح مت�شاغ ًال عنهم،
وال�شاعر ال يجد حرج ًا من عتابه ما دام يعاتبه مبودة
وبال حقد :
تو�صد الباب �إنْ �أتيت بوجهـي يف ان�شغال ،وقد �أنفْتُ
دلو َفهْ
ح�ين �صار املفتاح يف ك ّ
ق��وم �أرك����زوا فيـه تبـره
��ف ٍ
و�صري َفهْ
يا �صديقي ! ولي�س عيب ًا �إذا ما انتقد ال ُ
حقد
إلف دون ٍ
�ألي َفــهْ
وال�شاعر عبد املجيد مثله مثل �أي �شاعر يكاد يذوب
رق��ة وحنان ًا �إذا ما خاطب الأط��ف��ال ،فين�ساب �شعره
�أغنية يخاطب بها الإن�سانية تتناغم بها �أحلان ال�صغار
و�ضحكاتهم فتخ ّلف يف النفو�س ر�ضى وت�شفيها من
ال�س�آمة ،يقول خماطب ًا ابنة �أخيه نورا :
مم
و�شعـري فيـك �أغنيـة �صدحتُ بها �إىل الأ ِ
مبت�ســم
ب�أحلان ال�صغار زهـت ومن ق�سمات
ِ
ر�ضى وت�شفيهـا منَ ال�سـ�أ ِم
تخ ّلف يف النفو�س ً
وهكذا نرى �أنّ جمموعة (دموع و �آمال) كانت هوية
�شعرية �أ�صيلة لل�شاعر عبد املجيد عرفة يف مملكة
ال�شعر العربي املعا�صر عربت ب�صدق عن هموم الأمة
و�آمالها وقيمها ومثلها.

• معاوية كوجان
ال تزال كتابة الهمزات م�شكلة
لدى الكثريين حتى لدى خريجي
اجلامعة وبع�ض الك َّتاب واملثقفني.
وال���غ���ري���ب �أن ق���واع���د كتابتها
�أ���س��ه��ل م��ن �أي م�����س���أل��ة ريا�ضية
�أو فيزيائية ،ف�ت�رى ���ش��اب�� ًا يتقن
الربجميات والريا�ضيات ،وبالرغم
من هذا يخطئ يف كتابة الهمزات.
و�س�أحاول يف هذه الزاوية تب�سيط
قاعدة كتابة الهمزة ما ا�ستطعت
�إىل ذلك �سبيال .لدينا �أربع حاالت
لكتابة الهمزة.
احل��ال��ة الأوىل ال��ه��م��زة التي
َ
احل���رف ال َ
أول م��ن الكلمة
ت��ك��ون
ُ
كتب الهمزة
مثل (�أ���ش��ا َر) .هنا ت ُ
�ألف ًا �سواء �أكانت م�ضمومة ( �أُ ْك ِرمَ)
�أم مفتوحة (�أَ َخ َ
���ذ ) �أم مك�سورة
(�إب��داع).احل��ال��ة الثانية – وهي
الأك��ث�ر ���ش��ي��وع�� ًا يف ع���دم التمكن
من �إج��ادة كتابتها  -الهمزة التي
(�س ِئ َل).
تتو�سط الكلمة نحو ُ
�إذا ك��ان��ت ال��ه��م��زة املتو�سطة
ب�شكل عام ُكتبتْ على نربة
مك�سور ًة
ٍ
كقائم ونائم ومت�سائل و ُي ْن ِبئون.
ب�ضم وكانت حركتها
�إذا ُ�سبقت ٍ
َ
مك�سورة ُكتبت على ن�ْب�رْ ٍة (ي��اء)
ك�س ِئ َل (وخط�أ �أن َ
نقول َنبرِ َ ة ).
ُ
بقتْ
ب�ضم وكانت حركتها
�س
إذا
�
ُ
ٍ
ال�سكونَ ُك ِت َبتْ على وا ٍو نحو ُ�ش�ؤْم
و ُل�ؤْمُ .ي ْ�ؤ َثر.
�إذا ُ�س ِبقتْ
بفتح وكانت حرك ُتها
ٍ
الك�س َر ُك ِت َبتْ على نرب ٍة مثل الفعلني
( َي ِئ َ�س و َي ِئنُّ ).
ً
�إذا ُ�سبقتْ
مفتوحة
ب�ضم وكانت
ٍ
ُك ِت َبتْ على وا ٍو ك ُي�ؤَ ِّثر و ُي�ؤَخر.
ً
�إذا ُ�سبقتْ
�ساكنة
بك�سر وكانت
ٍ
وظ ْئر.
ربة ك ِب ْئر ِ
ُك ِت َبتْ على ن ٍ
��ون وك��ان��ت
�إذا � ُ��س�� ِب�� َق��تْ ب�����س��ك ٍ
ً
��ف  :ي َْ�س َ�أل
مفتوحة ُك ِت َبتْ على �أل ٍ
وي َْ�س َ�أم.
�إذا ُ�س ِب َقتْ
بحرف م ٍ��د (كالواو
ِ
والأل�����ف) ُك�� ِت�� َب��تْ ع��ل��ى ال�سطر:
وء ُه�َ -س َاء َل ُم َ�ض َاء ٌة
ُمروءة  -لن ي َُ�س َ
�ساكنة
 عَ َب َاءة� .إذا ُ�س ِب َقتْ بياءٍٍ
�أو ك�سر ٍة ُك ِت َبتْ على َنبرْ َ ٍة َك َخ ِطي َئ ٍة
وهَ ْي َئ ٍة و ِب ْي َئ ٍة و ِف َئ ٍة و ِر َئ ٍة و ِم َئ ٍة و
ًظ ِم َئتْ و َب ِر َئتْ �.إذا ا َّت َ�ص َلتْ بالهمز ِة
ُ
وعالمات التثنية
�ضمائر
املتو�سطة
ِ
ُ
واجل��م��ع ،وك��ان��ت يف الأ���ص��ل همز ًة
متط ِّر ً
فة  ،ف�إ َّننا ُنعا ِم ُلها ُم َ
عاملة
فنكتبَ :ي ْق َر�ؤُونَ
املتو�سطة؛
الهمز ِة
ِ
ُ
ُ
ُ
الثالثة
احلالة
وج�� ْز�أَ ْي��ن.
و َم�� َل���ؤُوا ُ
ال��ه��م��زة امل��ت��ط��رف��ة ،وق��اع��دت��ه��ا
ب�سيطة .
�ساكن ُك ِت َبتْ
�إذا ُ�س ِب َقتْ
بحرف
ٍ
ٍ
على ال�سط ِرِ :ع ْبءِ -د ْفء – ُج ْزء-
يء.
يء -ي ُِ�ض ُ
ي ُِ�س ُ
�إذا لحَ ِ َقها تنوينٌ من�صوبٌ ُك ِت َبتْ
ع ْب َئ ًا -على َن�ْب�رْ َ ٍة  ،مثل �َ :ش ْي َئ ًا ِ
ب ُْط َئ ًا َ -ب ِري َئ ًا.
ُ
كتب على ال�سطر �إذا �أ ْت ِب َعتْ
و ُت ُ
وج ْز َء ًا و ُر ْز َء ًا.
ب� ٍ
ألف ،نحو :بَدْ َء ًا ُ
ٌ
و�إذا كان قبلها � ٌ
ن�ضع
ألف
ممدودة ُ
إتباعها
التنوينَ على الهمز ِة دون � ِ
أنباء.
ب� ٍ
ماء و� ً
ألف ،مثلً :

تراث
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•د .عدنان م�صطفى بيلونة

�شهد القرنان الثاين والثالث الهجريان اهتمام ًا
منقطع النظري �أ ْولته الأمة الإ�سالمية للحركة العلمية
والفكرية ،و�إذا كانت بواكري هذا االهتمام قد حدثت
يف الدولة الأموية ،ف�إ ّنه ميكن القول بحق �إنَّ دولة
بني العبا�س وال �سيما يف القرن الأول من عمرها..
قد تفوقت يف هذا امل�ضمار ،حيث �أ�سدى خلفاء بني
العبا�س ووزرائهم الربامكة الإيرانيون اهتمام ًا ب ّين ًا
باحلركة العلمية والفكرية ،و�شجعوا العلماء والأدب���اء
واملرتجمني وهكذا حت ّولت ثقافات فار�س والهند واليونان �إىل
ثقافة العرب وامل�سلمني ورفدتها بعنا�صر و�أزواد ،مل يكن لها
بها عهد من قبل ،وقد مت هذا التح ّول من طريقني ..طريق
وا�سع هو طريق تع ّرب �شعوب ال�شرق وانتقالهم �إىل العربية
حاملني �إليها مورثاتهم وثقافاتهم و�آدابهم وفنونهم وطريق
�آخر هو طريق النقل والرتجمة الذي برز فيه �آل نوبخت
والكاتب عبد اهلل بن املقفع وهو حمور درا�ستنا ،بيد �أنَّ ابن
املقفع مل يكن جمرد مرتجم وح�سب بل كان �أديب ًا فذ ًا ومفكر ًا
عبقري ًا وم�صلح ًا اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا ترك ب�صماته التي ال
تمُ حى يف تاريخ الأدبني العربي والفار�سي.
حياة الرجل:
هو �أبو حممد عبد اهلل ُروزبه والده داذويه فار�سي الأ�صل
ويعني ا�سمه (املبارك) باللغة الفار�سية ول ِّقب باملقفع ،وذلك
لأنه اتهم ب�سرقة �أموال اخلراج التي كان م�س�ؤو ًال عنها يف
عهد احلجاج بن يو�سف الثقفي وايل العراق وبالد فار�س ف�أمر
احلجاج ب�ضربه على يديه ف�ضربتا حتى ت�شنجتا و�أ�صبحتا
معوجتني فلقب على �أثر ذلك باملقفع و�سمي من بعده ابنه
بابن املقفع.
ولد ابن املقفع نحو �سنة 724م 106 /ه يف قرية بفار�س
ا�سمها (جور) ً
ن�سبة �إىل (الورد اجلوري) وهي مدينة فريوز
�آب��اد احلالية وم�ضى ب�ضع �سنني يف �أح�ضان �أبيه بفار�س
من�صرف ًا �إىل حت�صيل الثقافة الفار�سية ،يدين بالزراد�شتية
ثم رحل �إىل الب�صرة وكانت �إذ ذاك من �أو�سع ميادين العلم
تزخر ب��الأدب والأدب��اء وال�شعراء واملتكلمني ،فن�ش�أ ال�شاب
موىل لآل االهتم امل�شهورين بالف�صاحة والبيان ،وخالط
الأعراب فح�صل على الق�سط الوافر من ِملكة العربية ،ومل
مت�ض ب�ضعة �سنوات حتى كان ال�شاب نا�ضج العقل ،غزير
امل��ع��ارف ،ح�سن الأدب فنبه �ش�أنه يف ع��امل الكتابة وطار
له �صيت ،فاجتهت �أنظار ال��والة والأم��راء �إليه و�أرادوه يف
دواوينهم يتقلد عندهم بع�ض الوظائف التي كان يقوم بها
�أمثاله من (املوايل) يف ذلك الوقت.
ابن املقفع الكاتب:
بد�أ ابن املقفع حياته الكتابية يف دولة بني �أمية .وكان
يف نحو الع�شرين من عمره ،فكتب لعمر بن هُ برية يف دواوينه
على كرمان ،وعندما كان عبد احلميد بن يحيى يكتب بال�شام
ملروان بن حممد �آخر خلفاء بني �أم ّية كان ابن املقفع يكتب
ليزيد بن عمر بن هُ برية وايل العراق من قبل مروان ثم كتب
لأخيه داود بن هُ برية.
وبعد االنقالب العبا�سي ات�صل بعي�سى بن علي عم ال�سفاح
واملن�صور ،وايل الأهواز ف�أ�سلم على يده ،وكتب له ،ولزم بع�ض
بني �أخيه ي�ؤدبهم وي�شتغل بتعليمهم وتهذيبهم.
�سمات الرجل و�أخالقه وعلمه:
�أجمع كل م�ؤرخي تلك احلقبة من الع�صر العبا�سي والذين
كتبوا يف �سري وتراجم �أدبائها ب�أن ابن املقفع كان كرمي الطبع
�سخي ًا ،يطعم الطعام ويت�صدق على املحتاجني و�صاحب جندة
وعزة ومروءة  ..و ّ
يف وح�سن الع�شرة وال�صحبة جاد وخمل�ص
يف عمله وحمافظ على �شعائره ومبادئه ،وكان كثري االعتماد
على التجربة والعقل وبعيد عن اخليال والت�صور ،وكان يتقن
اللغتني العربية والفار�سية.
كان مثقف ًا مو�سوعي ًا وقد عا�ش يف ح�ضارتني (الفار�سية
والعربية) وت���أث��ر بالع�صر العبا�سي املنفتح على العامل
القدمي ومن طباعه �إنه كان يرافق الأدب��اء والكتاب �أمثال
مطيع بن �إيا�س وح َّماد عجرد وب�شار بن بُ��رد واخلليل بن
�أحمد الفراهيدي وغريهم وكان متذوق ًا لل�شعر ويحب الغناء
والطرب .
�أج��ل كان ابن املقفع ذك ّ��ي ال��ف���ؤاد ،ف�صيح املنطق �ضليع ًا
يف �أدب العرب والفر�س ومقدّ م ًا يف بالغة الل�سان والقلم
والرتجمة ،واخرتاع املعاين وابتداع ال�سري ...وقد قيل :مل
يكن للعرب بعد ال�صحابة �أذكى من اخلليل ،وال كان يف العجم
�أذكى من ابن املقفع ،وقد اجتمع هذان ال�صديقان لأول مرة
فمكثا يتحدثان ثالثة �أي��ام ثم افرتقا فقيل للخليل كيف
ر�أيت عبد اهلل؟ فقال :ما �شئت من علم و�أدب �إ َّال �أنَّ عقله
�أكرث من علمه.
وقد ُ�س ِئل ابن املقفع من �أدبَّك فقال نف�سي .كنت �إذا ر�أيتُ
من غريي ح�سن ًا �أتيته ،و�إذا ر�أيتُ قبيح ًا �أبيته ،وكان يف �سائر
�أحواله كما ذكرت �أديب ًا عفيف ًا وفي ًا لأ�صحابه وعلى خلق
عظيم وهذا ما ينفي عنه تهمة الزندقة والكفر.
وفاته:
ا�ستمر ابن املقفع يف خدمة عي�سى حتى قتله �سفيان بن
معاوية وايل الب�صرة من قبل املن�صور وقد ُ
اختلف يف قتله
و�سببه ...واعتقد ب�أنه قتل ب�سبب �سيا�سي ولي�س ب�سبب
الزندقة كما �شاع ،ويت�ضح ذلك من مطالعة �آثاره التي تو�ضح

�سلوكه الد�ؤوب يف اال�صالح االجتماعي والأخالقي وال�سيا�سي
فمعظم كتبه وبالأخ�ص ر�سالته (ر�سالة ال�صحابة) كانت
موجهة �إىل ال�سلطان و�أعوانه بخ�صو�ص حكم الرعية ورفع
الظلم عن كاهلها وكيفية انتقاء الوالة ال�صاحلني وهذا ما مل
يجر�ؤ عليه �أحدٌ يف زمانه والأغلب �أنه ُقتل لت�شدّ ده يف كتابة
�صيغة الأمان التي و�ضعها ابن املقفع ليوقع عليها �أبو جعفر
املن�صور �أمان ًا لعبدهلل بن علي عم املن�صور ،ف�أفرط ابن املقفع
يف االحتياط منها ،حتى ال يجد املن�صور منفذ ًا للإخالل
بعهده ،فقد ذهب فيها �إن املن�صور �إنْ � َّ
أخل ب�شرط من �شروط
هذا الأمان كانت ن�سا�ؤه طوالق وكان النا�س يف ٍّ
حل من بيعته،
مما �أغاظ املن�صور فقال� :أما �أحدٌ يكفينيه؟! وت�صادف �أن
�سفيان بن معاوية كان ي�ضطغن على ابن املقفع �أ�شياء كثرية،
ف�سجر ،ثم
فا�ستغل الفر�صة وطلبه ،وملا قدَ َم عليه �أمر بتنور ّ
�أخذ يقطعه ع�ضو ًا فع�ضو ًا ويرمي به يف التنور.
�أهم �آثاره:
من الآث��ار ال�ضائعة التي نقل فيها ال�تراث الفار�سي �إىل
العربية هي �أربعة كتب:
 _1كتاب خدا نيامه :والذي يتحدث عن تاريخ الفر�س
وملوكهم وقد �سمي بتاريخ ملوك الفر�س.
� _2آل�ين ن��ام��ه :وال���ذي يتحدث ع��ن ق��وان�ين الفر�س
وقيادة اجليو�ش وفنون احلروب.
 _3كتاب التاج يف �سرية �أنو �شروان :والذي يتحدث فيه
عن �سرية ك�سرى �أنو �شروان �أحد ملوك الفر�س.
 _4كتاب نامه تن�سر :ال��ذي يعد من �أك�بر الوثائق
الت�شريعية التاريخية التي مرت عرب الع�صر الفار�سي.
�أما بقية الآثار فت�شمل:
_ كتاب الأدب ال�صغري :الذي نقله عن كتب فار�سية وهو
عبارة عن درو�س �أخالقية اجتماعية.
_ كتاب الأدب الكبري :ال��ذي نقله عن كتاب (ماقرا
ج�سن�س) التي تعني احلكمة والأدب.
_ كتاب كليلة ودمنة :حيث حاز هذا الكتاب على �شهرة
وا�سعة ملا له من قيمة �أدبية وتاريخية فقد كانت ترجمة
ابن املقفع له الأ�سا�س الذي بنيت عليه الرتجمات الأخرى
باللغات الفار�سية احلديثة واليونانية والعربية والالتينية
والإ�سبانية.
ابن املقفع من خالل كتابه اخلالد (كليلة ودمنة)
يقول املفكر ح�سني مروة يف ترجمة كتاب كليلة ودمنة
(�إنَّ لدخول كليلة ودمنة يف �أدبنا العربي وجه ًا �آخر ينبغي
�أن يتناوله البحث مبقدار من الإمعان والتدقيق ،لكي يظهر
�أن �صلة هذا الأث��ر العظيم ب�تراث الأدب القومي العربي،
لي�ست ك�صلة الأدب الدخيل ب��الأدب الأ�صيل ،بل هي �أقوى
من ذلك واعمق ،حتى ي�صح القول �إنها على �شيء من الأ�صالة
بالن�سبة لرتاثنا العربي) ويف الرتاث ال�شفوي عند العرب
نرى يف الن�صف الأول من القرن املا�ضي مدى ت�أثر العرب
باحلكايات والق�ص�ص ال�شعبية املثرية فنجد كثري ًا من �أولئك
امل�ستمعني املعجني يف مقاهي دم�شق والقاهرة وهم ي�صغون
بكامل �إح�سا�سهم �إىل (احلكواتي) ال��ذي ي��روي لهم ق�صة
عنرتة �أو الزير �سامل �أو رواية �ألف ليلة وليلة و غريها من
الق�ص�ص ال�شعبية التي جتذب النا�س ل�سماعها .والطريف
بق�ص�ص كليلة ودمنة �إن بع�ضها حت ّول �إىل �أمثال �شعبية على
�شكل ق�صة وحتكى لأغ��را���ض توجيهية هادفة حتى عند
�أب�سط النا�س ملا فيها من ت�أثري مبا�شر على العقل وامل�شاعر
حتى لتظن ب�أ َّنها من تراثنا ال�شعبي ال�شفوي بال جدل ..لهذا
قيمتها التاريخية عند العرب على ال�صعيد االجتماعي ال
تقل عن قيمتها الأدبية على ال�صعيد الثقايف.
قراءة يف الكتاب اخلالد (كليلة ودمنة)
ما هو الكتاب؟  :هو كتاب و�ضع على �أل�سنة البهائم والطري
�سمي
حوى تعاليم �أخالقية موجهة �أو ًال � :إىل احلكام ،وقد ّ
با�سم �أخوين من بنات �أوى (كليلة ودمنة) وذلك من ت�سمية
الكل با�سم اجلزء ،لأن خرب كليلة ودمنة ال يتناول غري بابني
من �أبوابه وهما باب الأ�سد والثور وب��اب الفح�ص عن �أمر
دمنة.
�أ�صل الكتاب :لقد اختلف امل�ؤرخون يف �أ�صل كتاب (كليلة
ودمنة) فذهب بع�ضهم �إىل �إنَّ ابن املقفع و�ضعه و�أدَّعى �أنه
ترجمه ليبعد عنه تبعة ما فيه من تعاليم للملوك وذوي
الأم��ر ،وا�ستندوا يف ر�أيهم �إىل �أق��وال بع�ض القدماء كابن
خلكان الذي قال يف كتابه (وف ّيات الأعيان) (يُقال �أن ابن
املقفع هو الذي و�ضع كتاب كليلة ودمنة .وقيل �أنه مل ي�ضعه،
�إمن��ا ك��ان بالفار�سية فنقله �إىل العربية ،و�إن ك��ان الكالم
الذي �أول هذا الكتاب من كالمه) .وكاجلاحظ الذي يقول:
(ونحن ال ن�ستطيع �أن نعلم �أن الر�سائل التي يف �أيدي النا�س
للفر�س �إنها �صحيحة غري م�صنوعة وقدمية غري م َّولدة� ،إذ
كان مثل ابن املقفع و�سهل بن ه��ارون وابن عبيد اهلل وعبد
احلميد الكاتب ...ال ي�ستطيعون �أن يو ّلدوا مثل تلك الر�سائل
وي�صيغوا مثل تلك ال�سري).
فيظهر لهم �أن اجلاحظ كان يف ريب من هذا القبيل ،و�إن
ابن املقفع هو وا�ضع كليلة ودمنة و�أنه �أدَّعى الرتجمة ،فما
ذلك �إال لينجو من تبعة ما ورد يف كتابه ،ويدعمون ر�أيهم
برباهني �أخ��رى �أ�صبحت كلها واهية يف يومنا احلا�ضر بعد
ال��درا���س��ات العلمية التي ان�شئت ح��ول ه��ذا الكتاب وبعد

االكت�شافات التي �أدت من غري �شك ب���أن ابن املقفع ُمرتجم
�أي�ض ًا يف كليلة ودمنة و�إن �أعطاها �شيئ ًا من نف�سه و�ضمنها
�أ�شياء تنا�سب مزاجه وتتوافق مع مثله ومبادئه وقيمه
برباعة وعبقرية.
�أ�صل الكتاب هندي مكتوب باللغة ال�سن�سكريتية (الهندية
القدمية) والكتاب نف�سه ناطق ب�أ�صله ،ففيه ذكر لأ�سماء
هندية وعادات بوذ ّية كاالمتناع عن �أكل اللحم وغري ذلك
وفيه ق�ص�ص تالئم العقل الهندي واخللق الهندي والأ�ساليب
الهندية يف الكالم والرواية ،زد على ذلك �إن العلماء وقفوا
على الكثري من ق�ص�ص كليلة ودمنة ،يف �أ�صله ال�سن�سكريتي،
(بنج تنرتا)
متفرق ًا يف عدة كتب هندية قدمية ،منها كتاب َ
ومعناها (�صندوق املعاين الطيبة) ال��ذي ك��ان م�ؤلف ًا من
مقدمة وخم�سة �أب��واب ،وفيه الأب��واب اخلم�سة من كليلة
ودمنة (ب��اب الأ�سد والثور _ باب احلمامة املطوقة _
باب البوم والغربان _ باب القرد والغيلم _ باب النا�سك
وابن عر�سي _ وقد جاء يف باب الأ�سد والثور باب ال�سائح
وال�ص َّواغ الذي جنده مفرد ًا يف كليلة ودمنة).
ومنها كتاب (مهابهارتا) ال��ذي يحوي ثالثة �أب��واب من
كليلة ودمنة (ب��اب اجل��رذ وال�سنَّور _ باب امللك والطائر
فنزة _ باب الأ�سد وابن �أوى.
ثم برهن العلماء واملحققون �إن ب��اب �إي�لاذ وايراخت
و���ش��ادرم ملك الهند ،وب��اب اللب�ؤة والأ���س��وار ،وب��اب امللك
و�أ�صحابه من ا�صل هندي �أي�ض ًا ملا فيها من الداللة الوا�ضحة
على ذلك ...وقد عرف من قبل الع َّالمة املحقق �أبو الريحاين
البريوين ذلك الأ�صل الهندي من كتابه (حتقيق ما للهند من
مقولة) ولهم (�أي الهند) فنون من العلم �أُخر كثرية ،وكتب
تكاد ال تحُ �صى ،ولكن مل �أحط بها علم ًا وب ّودي �إن كنت �أمتكن
(بنج تنرتا) وهو املعروف عندنا بكتاب كليلة
من ترجمة
َ
ودمنة ...
زد على ذلك �أننا جند يف (ال�شاهنمة) للفردو�سي (اجلزء
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ويف كتاب �أخ��ب��ار ملوك الفر�س خ�بر نقل كتاب كليلة
ودمنة �إىل خزانة ك�سرى �أن��و �شروان حيث يخربنا (باب
بعثة برزويه) بنقل كليلة ودمنة من الهندية �إىل الفهلوية
(الفار�سية القدمية) يف القرن ال�ساد�س (عهد ك�سرى �أنو
���ش��روان) ون�ستخل�ص من ق��راءة كتاب (الأخ��ب��ار الطوال)
للدينوري �إن الفر�س يف عهد ك�سرى وبهرام كانوا يعرفون
كتاب ًا با�سم (كليلة ودمنة) والأغلب �أن ق�ص�ص الكتاب مل
تكن يف �أ�صلها الهندي ،جمموعة يف كتاب واحد ،كما مل يكن
لها م�ؤلف واحد ،فقد تكون ن�سبت �إىل الفيل�سوف الهندي (
بيدبا ) وجعل احلوار بينه وبني امللك دب�شليم مبثابة ال�سلك
ال��ذي ينظم ه��ذه الق�ص�ص وي�صل بينها ،وق��د زاد الفر�س
على ما نقلوه عدّ ة �أب��واب منها (بعثة برزويه) و(باب ملك
اجل��رذان) كما �أنهم خل�صوا وح�� َّوروا يف الق�ص�ص وجعلوها
مطابقة ملزاجهم وقد نقله ابن املقفع �إىل العربية نحو �سنة
يكتف بالرتجمة بل
750م وعلى الأغلب �إن ابن املقفع مل
ِ
زاد بع�ض الأبواب كباب عر�ض الكتاب �أنه مل يتق ّيد باحلرف
بل زاد �أحيان ًا وب��دّ ل �أحيان ًا �أخ��رى لي�أتي الكتاب على ما
يريد من اال�صالح وموافقة العقلية اجل��دي��دة ،والأذواق
العربية والإ�سالمية وليعمل الكتاب يف اخللفاء والرعية ما
فعله يف الهند وفار�س ومن هذا يبدو الكتاب يف مو�ضوعاته
وف�صوله ب ّين ًا ال يعدو عن كونه ق�ص�ص ًا تدعو للأخذ مبكارم
الأخالق ،وتن�صح امللوك مبثل ذلك و�أكرث ليظل ملكهم ثابت
الأركان قائم البنيان  ...ولكنها ق�ص�ص ًا �أدبية فيها من املعاين
الإن�سانية واللقطات الفل�سفية ،واملثل الأخالقية والقيم
الوجدانية العالية ما يجعلها من الآثار اخلالدة ،ال تقل يف
مو�ضوعاتها وعمق معانيها عن �آثار عباقرة الغرب ك�شك�سبري
االنكليزي وغوته الأمل��اين و�سرفانت�س الإ�سباين والفونتني
الفرن�سي ..كتاب فيه من كنوز احلكمة امل�شرقية ،ما ال يوجد
يف كتاب مثله �أب��د ًا ،وال بد �أن ابن املقفع قد جمع يف كتابه
�أدب ال�شرق وحكمته ،وفل�سفة الإغريق ونظمهم ورجل مثله
ال بد �أنه قد اطلع على �آثار اليونانية يف الفل�سفة واملنطق،
وقد ذكر بع�ض امل�ؤرخني �أنه ترجم بع�ض كتب الإغريق �إىل
الفار�سية ،و�إن �شك �آخ��رون يف ذلك �إال �أنَّ العقل اليوناين
ظاهر يف تق�سيم الكتاب ومنطقه.
قيمة الكتاب الأدبية:
�أما قيمة الكتاب الأدبية ،ففي �أ�سلوبه الأدبي بلغ الغاية
من حيث الو�ضوح واجلزالة والليونة و�إر�سال الكالم �إر�سا ًال
كالنهر يجري ال متعرث ًا وال م�تردد ًا  ...ينرث احلكمة هنا،
واملعرفة هناك ،واملثل الرائع هنالك  ..يف �أ�سهل لفظ و�أجمل
�أ�سلوب ،و�أنبل معنى ..و�أدق تركيب وه��و مما مل ي�ستقيم
لغريه ،ومل ينتظم ل�سواه ممن حاولوا ن�شر الآراء الفل�سفية
يف ليونة وي�سر وو�ضوح وجالء و�أما القول بغمو�ض اجلمل يف
�أ�سلوبه فال ينكره �أحد ،ولكن هذا ال يقدح بفنه و�أ�سلوبه ..
ف�إن هناك مئات اجلمل التي ال غمو�ض وال �إبهام فيها و�إليكم
هذه الباقة من احلكم والأق��وال امل�أثورة للداللة على ذلك
وح�سب.
حكم و�أقوال م�أثورة من الكتاب
 ثالثة هنّ ا�صفار :املر�أة التي لي�س لها بعل والأر�ض التيلي�س فيها ملك ،والنهر الذي لي�س فيه ماء.

 �إنَّ ممن ال ي�ستقيم معهم القول والعمل :املعجب بنف�سهوامل�ستبد بر�أيه.
 �أربعة ال ينبغي �أن تكون يف امللوك :الغ�ضب والبخلوالكذب والعنف.
 ال يكون رج��اء العمل بكرثة الأع���وان ولكن ب�صاحليالأعوان.
 �إنَّ �أف�ضل ما حفظ ُامللك ِملْكهُ وثبت به �سلطانهُ وك ّرم به
نف�سه هو :احللم والعقل لأنهما ر�أ�س الأمور مع م�شورة اللبيب
الرفيق العامل.
 رب ظاهرة ..باطنها ع��داوة كاملة� ..أ�شد من عداوةظاهرة.
 ل�سانك ح�صانك �إذا �صنته �صانك. ال يتم ح�سن الكالم �إال بح�سن العمل. ال �شيء �أ�ضيع من مودةُ ،ت�صنع ملن ال وفاء له. خري ال�سالطني من عدل يف النا�س. احلكماء �أغنى من امللوك بعلمهم. العقل خري من املال واجلاه وال�سلطان. ال يغرق العاقل عند �سداد ر�أيه. �إن من �أنفع الأ�شياء للإن�سان �أن يعرف قدر منزلته منعقله.
 ال خري يف القول �إال مع العمل. ال خري يف الفقه �إال مع الورع. ال خري يف ال�صدقة �إال مع النية. ال خري يف املال �إال مع اجلود. ال خري يف ال�صدق �إال مع الوفاء. ال خري يف الأمن �إال مع ال�سرور. ال خري يف احلياة �إال مع ال�صحة. يف الت�أين ال�سالمة ويف العجلة الندامة. ما جاع فقري �إال مبا متتع به غني.(واعتقد هذا القول �أخذه ابن املقفع عن الإمام علي ك ّرم
اهلل وجهه).
 خري الكالم ما َّودل و�شر الع�شق ما زاد َّ
قل َّ
وذل.
 �إنَّ الريح ال�شديدة ال تعب�أ ب�ضعف احل�شي�ش لكنها حتطمطول النخل وعظيم ال�شجر.
 من مل يفكر يف العواقب مل ي�أمن من امل�صائب. ال ي�شرب العاقل ال�سم اتكا ًال على الرتياق. اجلزاء من جن�س العمل. مَنْ تكلم فيما ال يعنيه �سمع ما ال ير�ضيه._ لن تندم على ما مل تنطق به قط.
 ال�صياد الذي ينرث احلب للطري ال يرجو منفعة الطريبل نفع نف�سه.
 فراق الأحبة بالء. �إذا كان ال�س ّر بني �أكرث من ل�سانني و�أربع �آذان فهو لي�سب�س ّر.
 ال خري يف من ال ي�ستطيع تهذيب نف�سه. لكل حريق ُمطفىء فللنار املاء ،ولل�سم الدواء وللحزنال�صرب �إال احلقد فناره ال تخبوا �أبد ًا.
حق ًا لقد كان ابن املقفع �إمام ك َّتاب النرث العربي وهو �أحد
�أهم رواده مع �صديقه عبد احلميد الكاتب ،فهما �أول مَنْ �سو َّيا
طريق النرث العربي ونظما �أ�سلوبه وط ّوراه ،قبل غريهما من
الك َّتاب والأدب��اء .واجلدير بالذكر �إن كتاب كليلة ودمنة
ُن ِّظ َم �شعر ًا من قبل �شاعر يدعى �أي��ان الالحقي (_ 750
815م) جعله يف �أربعة ع�شر �ألف بيت وقدَّ مه �إىل يحيى بن
خالد الربمكي وقد �ضاعت هذه الرتجمة وبقي منها يف كتاب
(الأوراق) لل�صويل نحو ثمانني بيت ًا منها يف باب الأ�سد والثور
هذا البيت:
و�إنَّ مَنْ كان َد َّ
النف�س
ين
ِ
أخ�س
		
ير�ضى مِنْ الأرفع بال ِ
�أهم امل�صادر
 - 1الكامل يف التاريخ  .....................ابن كثري
 - 2البداية والنهاية  ........................ابن الأثري
 - 3البيان والتبيني  .....................اجلاحظ
 - 4التاج يف �أخالق امللوك  .....................اجلاحظ
 - 5تاريخ الأدب العربي  .....................حنا فاخوري
 - 6تاريخ الأدب العربي � .....................أحمد ح�سن الزيات
/ - 7كليلة ودمنة /ابن امل��ق��ف��ع .......حتقيق م�صطفى لطفي
املنفلوطي.
 - 8ابن املقفع بني ح�����ض��ارت�ين .....................د .ح�سني
جمعة
 - 9مالمح النرث العبا�سي .....................عمر الدقاق
 - 10الع�صر العبا�سي الأول .....................د� .شوقي �ضيف
 - 11تراثنا كيف نعرفه  .....................ح�سني مروة
 - 12يف النرث العربي  .....................د .وهيب طنو�س
� - 13ضحى الإ�سالم � .....................أحمد �أمني
� - 14أمراء البيان  .....................حممد كرد علي
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فدوى طوقان
من �ســـجن البيت �إلى الحريـــة

ط��وال ف�ترة اهتماماتي ب��ال��ق��راءات ا لأدب��ي��ة ظل
توجهي النف�سي وال��ف��ك��ري وال��روح��ي جت��اه كتب
ال�سري الذاتية �شيئ ًا روحي ًا مل �أ�ستطع مقاومته
فلقد �شكلت يل ال�سري الذاتية �إ�ضافة �إىل القراءات
املتنوعة باب ًا مفتوح ًا على جتارب حقيقية لأنا�س
م��روا بها وتعلموا منها ..فلقد تعلمت من ال�سري
الذاتية جمال ال��درب ال�صعب وجمال احلياة التي ال
ت�شبه حياة الركود وامللل رغم الأمان الذي يحتويها..
�أن �أكرث ما جذبني يف ال�سري الذاتية العربية هو �سرية
ال�شاعرة املبدعة (ف��دوى ط��وق��ان) (رحلة جبلية..
رحلة �صعبة) فلقد ظل ه��ذا الكتاب غذائي الروحي
والنف�سي �أمام ال�صعوبات يف مواجهة احلياة فال�شاعرة
ف��دوى طوقان (ام���ر�أة) تتحدث عن جتاربها الذاتية
والإبداعية وال�سيا�سية ب�أ�سلوب �أدب��ي وحتليل نف�سي
رف��ي��ع ..فتعال معي �أيها ال��ق��ارئ لنت�صفح ه��ذا الكتاب
ولنتمتع بهذه الرحلة اجلبلية ال�صعبة.
مراحل ال�شاعرة فدوى طوقان هي مراحل الب�شرية
كلها ..ط��ف��ول��ة ..م��راه��ق��ة� ..صبا �أول� ..صبا ث��ان..
�شيخوخة ..م��وت ..حتدثت ع��ن طفولتها و�سعادتها
و �أملها وعن الأ�شخا�ص الذين تدخلوا يف حياتها ،تتحدث
عن والدها ووالدتها وعن عمتها فهي ت�صف عمتها حني
عادت �إىل بيت ذويها مطلقة ..تقول:
(منذ فتحت عيني على الدنيا مل �أعرف (ال�شيخة)
�أال وهي �صاحبة الهيبة وال�سلطة والبولي�س ال�سري
الذي يعمل حل�ساب �أرباب العائلة ويقدم لهم التقارير
مبا يجري يف البيت وك��ان يف تلك التقارير الكثري من
ال�سم املد�سو�س يف ال�ساد�سة ع�شرة من عمرها عادت
(عمتي) �إىل بيت �أبيها مطلقة بعد زواج دام عدة �أ�شهر
قليلة كانت تعرتيها �أحيان ًا من الدرو�شة فتهتز هزات
عنيفة وحت��رك ر�أ�سها ميين ًا و�شما ًال مع ترديد ا�سم
اهلل ..اهلل ..اهلل تلفظه بعجلة وب�لا توقف وي�أخذ
الزبد بالرتاكم على طريف فمها كلما �أمعنت يف حركات
ال��درو���ش��ة ..ك��ان معنى ه��ذا �أن روح اهلل ح��ل��ت فيها
ويحدث �أن حتل ال��روح فيها وهي يف جل�سة عادية مع
الن�سوة الزائرات).
ت�صف ال�شاعرة احلالة النف�سية لعمتها واالفتعال يف
احلركات وتعقد مقارنة بينها وبني والدتها التي كانت
تتحدث معهم بعفوية وب�ساطة وتزرع يف نفو�سهم مبد �أ
امل�ساواة وتعلمهم �أن للموت دميقراطية فهو ي�ساوي
ب�ين ك��ل ال��ن��ا���س ..التقطت ال�����ش��اع��رة ف���دوى ط��وق��ان
روح العدالة من والدتها وت�أثرت يف طفولتها بكل ما
هو جميل وبكل ما هو غري مبالغ ب��ه ..فلقد فوجئت
بالكراهية الكبرية التي حتيط بها ولقد �صدمت يف
طفولتها مبوت �صديقتها ..حتدثت كثري ًا عن طفولتها
وحتدثت عن مراهقتها حني ع�برت من الطفولة �إىل
املراهقة حتدثت ع��ن م�شاعر احل��ب التي انتابتها يف
تلك املرحلة من العمر (لدى و�صويل مرحلة املراهقة
مل �أك��ن �أع��رف �شيئ ًا عن احل��ب على ا لإط�لاق فلم يكن
هذا املو�ضوع مما تتناوله ا لأ�سرة على م�سمع منا نحن
ال�صغار وجاء الربيع وعرفت هذا ال�شيء امل�سمى حب ًا
والذي ظل ي�شرنق حول وجودي �إىل ما ال نهاية �أحببت
يف تلك املرحلة من العمر غالم ًا يف ال�ساد�سة ع�شرة من
العمر وكانت احلكاية ب�سيطة مل تتعد حدود املتابعة
اليومية ..ولكن حلت اللعنة التي ت�ضع النهاية لكل
ا لأ���ش��ي��اء ا جل��م��ي��ل��ة ..ك���ان ه��ن��اك م��ن ي��راق��ب وو���ش��ى

ب��ا لأم��ر لأخ���ي ي��و���س��ف ..ودخ���ل يو�سف علي كزوبعة
(قويل ال�صدق) قلت ال�صدق لأجنو من اللغة الوحيدة
التي كان يخاطب بها ا لآخرين ال�ضرب والعنف �أ�صدر
حكمه القا�ضي با لإقامة اجلربية يف البيت حتى يوم
مماتي كما هددين بالقتل �إذا �أنا تخطيت عتبة املنزل
وخرج من الدار لت�أديب الغالم ..قبعت داخل احلدود
اجلغرافية التي حددها يل يو�سف “ذاهلة” مبخوعة ال
�أ�صدق ما حدث ..ما �أ�شد ال�ضرر الذي ي�صيب الطبيعة
ا لأ�صلية لل�صغار واملراهقني بفعل خط�أ الرتبية و�سوء
الفهم وك��ان �أ���ش��د م��ا عانيته ه��و ح��رم��اين م��ن الذهاب
�إىل املدر�سة وانقطاعي عن الدرا�سة )..لقد عوقبت
(ف��دوى) على فعل طبيعي والغريب �أن الأمة العربية
ال تعاقب على ا لأفعال غري ال�سوية ولكنها تعاقب على
احلياة احلقيقية للإن�سان ومبا �أن ال�شاعرة تنتمي �إىل
جن�س الن�ساء فقد كانت املعاناة متج�سدة بالتعامل
كونها �أنثى راف�ضة حلياة مكتوبة �سلف ًا .
(ال��ق��ال��ب ال��ف��والذي ال��ذي ي�ضعنا فيه ا لأه���ل ..وال
ي�سمحون لنا باخلروج عليه ..القواعد امل�ألوفة التي
ي�صعب ك�سرها ..التقاليد اخلالية م��ن العقل والتي
ت�ضع البنت يف قمقم التفاهة كنت توق ًا م�ستمر ًا �إىل
االنطالق خارج مناخ الزمان واملكان ،والزمان هو زمان
القهر والكبت والذوبان يف الال�شيئية واملكان هو �سجن
الدار).
بقيت ف��دوى ط��وق��ان �أ���س�يرة البيت �إىل �أن �أنفذها
ال�شاعر �إب��راه��ي��م ط��وق��ان فقد تبناها وك��ان مبثابة
الوالد احلنون الذي رعى فيها بذرة ال�شعر واهتم بها
ان�ساني ًا ،ويف البيت ن�شرت لها �أول ق�صيدة يف اجلريدة..
كما ن�شرت ق�صائدها الغزلية ب�أ�سماء م�ستعارة تقول
فدوى عن ال�سجن و�أثره يف نف�سها( :ظلت عقدة ال�سجن
كامنة يف �أعماقي� ..أن عقدنا الطفولية تتحكم بنا
طوال حياتنا يذهب الذين ولدوها فينا.)..
حني ح�صلت ال�شاعرة على حريتها كانت قد �أعطت
الكثري من حياتها و�صحتها وحاجاتها �إىل احلياة احلرة
الكرمية وكانت قد عانت من �سلطة الأب والأخ وعانت

من عقدة ال�سجن واخل��وف من امل��وت ا ل��ذي �سرق منها
( �إبراهيم) وكان جوعها للحياة قا�سي ًا كما تقول فحني
حت��ررت ف��دوى ط��وق��ان م��ن ب��راث��ن القيود والوح�شية
والكره والعار انطلقت تتحدث عن كل �شيء من دون
خوف ورعب ومن دون م�شانق و�صلبان ..تقول:
(ح��ان وق��ت لتتكلم بنت احلياة وح�ين تتكلم ا م��ر�أة
�صادقة فاحلياة هي التي تتكلم ..لقد ظل جمتمعنا
ال�����ش��رق��ي ي��ظ��ل��م ع��اط��ف��ة احل���ب م��ث��ل��م��ا ظ��ل��م امل����ر�أة
با�ستمرار ..بالن�سبة يل ظل احلب يحمل مفهوم ًا �أو�سع
نطاق ًا من كونه ت�أكيد ًا لأنوثة امل��ر �أة ظل بالن�سبة يل
ت�أكيد ًا لإن�سانتي امل�سحوقة و �إن��ق��اذ ًا لها ولقد بقيت
ط��وال ع��م��ري م�����ش��دودة �إىل احل��ب م��د ف��و ع��ة بعاطفة
�شعرية ي�صعب تو�ضيحها ..ف�لا غ��را ب��ة م��ن �أن يحب
القلب ال��واح��د �أك�ثر م��ن م��رة فمن ا ل�����ش��ذوذان يتجمد
قلب ا لإن�سان عند �شخ�ص معني طول احلياة �إنها ظاهرة
طبيعية �أن تن�ش�أ يف القلب وتتكرر �أكرث من عالقة)..
حني خرجت ال�شاعرة �إىل احلياة تلم�سها ب�أ�صابعها
كانت عزالء من التجارب واخلربات عدا قراءات الكتب
والتي كما تقول ال تكفي كم�صدر ملعرفة احلياة وما يف
العالقات الب�شرية من تعقيد وت�صادم علينا �أن نحيا يف
احلياة ذاتها فتجاربنا تظل هي الينبوع الأ�صلي لتلك
املعرفة.
�أما ال�سفر فقد كان بالن�سبة لها عامل ًا قائم ًا بذاته
وح�ين ���س��اف��رت للمرة ا لأوىل �إىل ل��ن��دن و ك��ا ن��ت ا مل��رة
ا لأوىل التي تذهب مب��ف��رده��ا ..فقيمة ال�سفر لديها
ال تنح�صر فقط باال�ستمتاع والتحرر بل هو ال�شعور
بالنق�ص الإن�ساين ..هو الدافع �إىل ال�سفر فحني ذهبت
�إىل �إنكلرتا و�صفت �أيامها ب�أنها �أيام ال تن�سى( ..لي�س
هناك �أجمل من ال�شعور باحلرية والتحرر من املنغ�صات
املحيطة تلك املنغ�صات ال��ت��ي ي�ستحيل ا ل��ف��ك��اك من
براثنها �إال بالبعد اجلغرايف)..
ك��ان��ت �سفرتها �إىل ان��ك��ل�ترا م��ن ا ل�����س��ف��رات اجلميلة
يف حياتها فقد زارت هناك املتاحف وذهبت �إىل بيت
�شك�سبري وت��ع��رف��ت على �شخ�صية �إنكليزية يف �أ ح��د
املتاحف ..و �أحبت طبيعة الريف االنكليزي و �أقامت
�صداقات كثرية وطيبة ..وذهبت �إىل م�سرحيات ودخلت
دورات تعليمية ..تتحدث فدوى عن نظرة الإنكليز �إىل
العرب حيث ت�س�ألها طفلة �إنكليزية:
ه��ل ل��دي��ك��م ك��را���س��ي؟ ه��ل ت��ن��ام��ون ع��ل��ى �أ���س��رة؟ هل
ت�شربون املاء بك�ؤو�س بلورية؟
فكلمة (ع���رب) ال تعك�س يف خ��ي��ال الأوروب��ي�ين �إال
�صورة اخليمة وال�صحراء واجلمل)..
كما حتدثت ع��ن حرية ال�صحافة يف �أروع �صورها
حيث ال ينجو من النقد حتى �أفراد العائلة املالكة �إذا
اقت�ضى ا لأمر.
�سرية فدوى طوقان الذاتية تزخر باملعرفة والتجارب
وال�سفر واحلب والدرا�سة و�أحداث االحتالل ال�صهيوين
ونك�سة ع��ام  ..1967حت��دث��ت ع��ن حياتها وفتحت
�أبواب قلبها وعقلها للأجيال ..فقد �ساهمت بدور فعال
ك�شاعرة وان�سانية عانت الكثري ..من ا لأمل..
ترى �أما زالت (املر�أة) حتتاج �إىل نف�س ن�ضال فدوى
طوقان �أم �أن هذا الع�صر املتطور ..قد جعلها ..ال حتتاج
�إىل (�أي ن�ضال) و (�أي مقاومة) ( لإ ب��داء وجهة نظر
واحدة) اترك االجابة لع�صر التطور ..والقراء..

قراءات نقدية

زنزانة عبد الكريم ال�سامر
•حممد احلفري
« زن��زان��ة» ه��و ع��ن��وان املجموعة
الق�ص�صية للمرتجم والقا�ص العراقي
عبد الكرمي ال�سامر ،وهي من التجارب
القليلة املطبوعة وت�ضمها دفتا كتاب
لأن��ه��ا حت��وي ق�صة الوم�ضة ،وه��ذه
الوم�ضة تعد من اجليل الثالث على
م�ستوى التجربة الق�ص�صية ،حيث
ج��اءت الق�صة العادية �أو ًال ،وم��ن بعدها
الق�صة الق�صرية ج��دا �أو م��ا يطلق عليها
م�صطلح ال ق ق ج ،وها هي الوم�ضة كما يف
هذه التجربة التي بني �أيدينا ،وغريها من
التجارب النادرة على هذا ال�صعيد والتي
ينبغي ا�ستيعابها كوالدات تنجبها احلداثة
وم��ا بعدها ليثبت الزمن والأي���ام ومعهما
احلياة جدواها من عدمه،
زنزانة ال�سامر فيها الكثري من الوم�ضات
التي اعتمد كاتبها على االقت�صاد ال�شديد
يف احل��ك��ي ،حيث ال ي��ت��ج��اوز ع��دد كلمات
الوم�ضة ال��واح��دة م��ع ال��ع��ن��وان ع��ن �ست
كلمات ،ويعترب العنوان فيها كجزء �أ�سا�س من
الن�ص ،مما�شية بذلك �سمة ع�صر ال�سرعة
يف توجهه نحو االخت�صار والتكثيف �إىل
�أق�صى الدرجات.
�صمم غالفها اخل��ارج��ي ها�شم حنون،
حيث و�ضع يف لوحته �أ�شكا ًال وهيئات ب�شرية
منحوتة من ال�صخر ويف ال�صخر �أي�ضا رمبا
تعود �إىل زمن الفراعنة ،وامتداد ًا �إىل زمننا
احلا�ضر داللة على �أن الإن�سان يقبع داخلها
�سواء كان ذلك يف املنزل والعمل� ،أو غريهما،
وبالتايل اخل�ضوع ل�شروط احلياة ال�ضاغطة
وامل�ستنزفة للعمر قطرة خلف �أخرى ،وقد
جعلها الكاتب من دون «ال» التعريف داللة
�أخرى على انفتاحها ت�أويلي ًا لتغدو م�شرعة
على �أم��داء �شا�سعة ال حتد ،حيث يقول يف
الوم�ضة احلاملة ال�سم املجموعة« :خارج
الزنزانة ،العامل حما�صر» للتدليل على �أن
�أج�سادنا حما�صرة يف الزمان واملكان ،وعلى
الروح �أن تطوف بعيد ًا عن تلك املتاعب كي
ن�شعر بال�سعادة املرجوة.
ترافقت وم�ضات عبد ال��ك��رمي ال�سامر
بلوحات داخلية ،ر�سمها خالد خ�ضري ،لتزيد
بذلك من �إ�شكالية الوم�ضة املكتوبة يف �أعلى
كل �صفحة وجتعلها تطرق �أبواب ًا كثرية فيها
جماز املعنى وات�ساع الر�ؤية املفتوحة على
تف�سريات كثرية.
ل��ق��د ح���وت زن��زان��ة احل��ي��اة ال��ت��ي �أب���دع
الكاتب �سطورها �ضمة من الأزاه�ير فيها ما
هو ذاتي كما يف قوله « :حني �أنظر �إليها� ،أملح
ظلي» �أو كقوله « :كلما ا�شتقت �إليها ،قبلت
�شاهدتها « ويف مكان ثالث يقول « :يف غمرة
فرحي ،توقف املطر» وه��ذه الذاتية متتد
�إىل مطارح كثرية من �صفحات العمل ،وذلك
بطبيعة احلال يعود �إىل ا�ستحالة ا�ستبعاد
الأث����ر ال�شخ�صي لأي ك��ات��ب ،وم���ع ذل��ك
تتجاوزها الن�صو�ص لتذهب �إىل مرام فيها
البعد والتهومي كما يف قوله « :حينما الح
الن�صر حا�صرتهم اخليانة» وهي ت�ستنبط
من املقد�س ما ي�شي بقول جديد كما جاء يف
هذه الوم�ضة« :قالت هيت لك ،هربت �إليها»
كما �أنها ال تغفل عن الهم العام والوطني
منه ب�شكل خا�ص حيث حت��اول �أن ت�شري
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�إىل ما حدث يف بالدنا كقوله مث ًال « :على
�إيقاع الر�صا�ص ،تتهاوى ال�سقوف .،حزن
املدن ،تبدده الذكريات» ويف �أماكن �أخرى
ي�شري �إىل فعل الزمن« :يف �أعقاب �سجائره
تراكمت ال�سنون» وحتمل ه��ذه الن�صو�ص
الكثري من دفق امل�شاعر والعواطف اجليا�شة
امل��ع�برة ع��ن �إح�����س��ا���س ع���ال ي�ستطيع من
خاللها امل�ؤلف �أن يلتقط حلظتها بكل �صدق
وبراعة ،وللتدليل على ذلك ن�أخذ بع�ض
الأم��ث��ل��ة م��ن م��ط��ارح خمتلفة « :بروحها
تعرثت خطواتها .،ت�صورها ع�شق ًا ،تاه.،
يكلمها ب�صمت ،تر�سم �شفتني»
ومن خالل ا�ستعرا�ضنا لهذه املجموعة
مع بع�ض الأمثلة نلحظ تركيز وم�ضتها على
الكلمة ودالالتها املتعددة ،لي�صيب فيها �أكرب
ع��دد ممكن من الأه���داف من ناحية ،ومن
ناحية �أخ��رى اقت�صاديتها وتركها لتكون
مفتوحة لقول جديد ميكن �أن نبد�أ منه
ن�صو�ص ًا �أخرى ،وقد كتب النا�شر يف تقدمي
هذه الوم�ضات قائ ًال « :ق�صة الوم�ضة فن
م�ستحدث ،كما يقولون ،وقد برزت مالحمه
يف �أدب الأمريكيتني ،وبع�ض دول املغرب
العربي ،وهي متنح القارئ فر�صة لقراءتها
يف وقت ق�صري جد ًا» والبد �أن من يقر�أ هذه
الوم�ضات �سيلحظ �سعي كاتبها املحموم
لتقدمي م��ا ه��و جديد لي�س على م�ستوى
ال�شكل فقط ،ب��ل على م�ستوى امل�ضمون،
ليكون الأق���رب مل��ن يقبل بتلك الوم�ضات
ك��ي تر�سو وترت�سخ �إىل جانب غريها من
الأج��ن��ا���س الأخ����رى ،وم��ا ت��ف��رزه املرحلة
ال��راه��ن��ة وت��ي��ار احل��ي��اة وجم��راه��ا ال��ذي
�سيحفظ ما هو ثمني ،ويرمي بغريه كغثاء
يتال�شى م��ع ال��وق��ت ،وحيث يكون احلكم
باجلدارة �أو الف�شل .وختام ًا بقي �أن نذكر �أن
للكاتب عبد الكرمي ال�سامر جتربة �سابقة
م��ع الق�ص الق�صري م��ن خ�لال جمموعته
املو�سومة بعنوان « ثالثية ال�شجرة» كما له
عدد ًا من الأ�شعار والق�ص�ص املرتجمة عن
االنكليزية واملوجهة للأطفال مثل «اهطل
بعيد ًا �أيها املطر ..مار�سيال والقمر� ..أرنبان
�صغريان يف دعوة �شاي « ولديه العديد من
الأعمال التي ما زالت حتت الطبع،

د.ح�ســن حميد

افتكاك الق�صيد!..
ح�سبك �أن جتثو ،وت�أخذ ر�أ�سك بيديك ع�صراً� ،إن كنت يف ح�ضرة من ا�ستولدته الأنهار
و�أ�شجار النخيل.
وح�سبك �أن تقف وتت�أمل مرر ًا ما تخطّ ه و�صايا الأنهار والنخيل والأر�ض املمتلئة ب�أنفا�س
الأ�ساطري التي ت�شيع �شعر ًا يف ق�صيده!
وح�سبك �أن تتمهل و�أنت تدنو من مدونته الأدبية التي ت�شبه الأنهار ب�ضفتيها :ال�شعر
والنرث ،لكي ترى ما ي�سرك من �إبداع وجتليات خليال ع�صي طروب طرود كاخليول ،وح�سبك
تتهجى
تتهجى ا�سمه :حميد �سعيد ..كما
�أن تتقفى البهجة واجلمال و�أ�سرار الن�صو�ص و�أنت
ّ
ّ
الطيور رحابات الرباري وما انطوت عليه من جمال �شرود.
***
يف جتربة ال�شاعر العراقي حميد �سعيد نرى �أنف�سنا يف مر�آتني اثنتني ،واحدة للحياة،
امتالء و�سعة و�أ�سراراً ،مثلما حتاكي احلذق يف
و�أخ��رى ل�ل�أدب ،وكل منهما حتاكي الغابات
ً
التعبري واجلمال الكامل ،والده�شة الكاملة ،واخليال الذي ال يلحق به و�صف �أو ت�صوير..
لكامله!
***
حميد �سعيد �شاعر نايف يف مدونة ال�شعر العراقي ،مثلما هو �شاعر نايف يف مدونة ال�شعر
العربي ،وهذا الأمر يبدو وك�أنه يف مو�ض ِع ده�شةٍ لأن حميد �سعيد مل يكن مف َّرغ ًا لكتابة
الق�صيد وا�ستالله من عامل الغيوم ،و�إمن��ا كان مهموم ًا بال�صحافة و�ش�ؤونها ،وما فيها من
�صخب و�ضجيج و�أ�سئلة و�أخبار وعقابيل ،مثلما كان مهموم ًا بالتخطيط لثقافة عراق ما بعد
اال�ستقالل ،ثقافة النهو�ض على تاريخ �أبي ،و�أحالم طوال ،ومع هذا كله ..جتلّى �شعري ًا منذ
ن�صو�صه الأوىل لأنه وارث ثقافة العراق املاجدة ب�أ�ساطريها وعمرانها ومعارفها ومعانيها
و�أهلها الأعالم..
مل يكتب حميد �سعيد ق�صيد ًا ما�ضوي ًا يرحل برحيل الأيام ،ويتوارى بتواري الأحداث،
مثلما مل يكتب ق�صيد ًا ي��ذوب بالراهنية فتمحوه �أو ميحوها ،و�إمن��ا كتب ق�صيد ًا ت�شقّت
به الأرواح وانه ّمت ،وق�صيد ًا حلمت به ت�شوفات العقول ف�صار روح�� ًا تعبريية عن احلياة
العراقية منذ الثلث الأخري من القرن الع�شرين وحتى يومنا املاثل هذا ،وهو بذلك يناظر
بق�صيده ق�صيد �أج��داده الأوائ��ل الذين جلّتهم الع�صور املا�ضيات ،و�إن ذهبت تلك الع�صور
ف�إن الق�صيد بقي حافظ ًا لنبلها ،وحا�ضر ًا جلي ً
ال مبا ي�ؤيدها من �أنباء ،وم�أثورات ،وحكايات،
و�أ�ساطري ،و�سرديات فيها من الغرائبي والعجائبي والذاهل الكثري!..
***
حميد �سعيد ،عا�ش يف حال �صخّ ابة يتنازعها اثنان:
الأول ،هو روح��ه ال�شعري ال��ذي راح يطارد الق�صيد املعلّى باجلمال ،والبناء ،والغنى،
والثاين هو روحه الثقايف الذي وعى �أهمية ر�سم الدروب التي متجد البالد عمران ًا ،وتاريخ ًا،
وب�شراً ،ومعاين خالدات.
َّ
افتك حميد �سعيد ال�شاعر ق�صيده من بني ت�شابكات احلياة ،و�شواغله وهي يف �صخبها
لقد
حد التحارب والطي والتغييب ،ال
ودواماتها ونقا�شاتها ور�ؤاها التي تقابلت وتواجهت �إىل ّ
ليخلّد ا�سمه فح�سب ،و�إمنا ليخلد القيم الزواهي التي كادت ،لوال احلياء ،تبط�ش بها تغوالت
احلياة ،ولكي ي�ضيف اجلدير بالنبل واجلمال �إىل مدونة ال�شعر العربي..
ومثلما هو ق�صيده �أني�س ،رهيف ،منقّى� ،صاف ،جميل ،باد ،عال ،وب ّهار ..هي �شخ�صية
حميد �سعيد ال�شاعر واملثقف الذي قابل �أحالمه بال�صرب عليها مرة ،وبالعتاب مرة ،وبالر�ضا
عنها مرة �أخرى مع �أن اخل�سائر كانت كبرية ،وكبرية جداً ،ومن يعرف حميد �سعيد يعرف كم
ر ّيث غ�ضبه ال�شعري وغ�ضبه الوطني طوال �سنوات �شالت بها املرارة وال ُغ�صات ،..ومن يعرف
َّ
وغ�ض الطرف عن اندفاعات الأزمنة الباردة عليه وما
حميد �سعيد يعرف كم تنا�سى وجتاهل
يف هبوبها ال�شيطاين من �آثار رجيمة ،وكم �آخى وحدته وعزلته و�أ�سئلته ال�صعبة ال�صارخة
املر!
يف برية اهلل الوا�سعة :كفى ويالت ،كفى دم ،كفى �أذ ّيات �أيها الغياب ّ
ويل �أن �أ�ستدرك ،و�أنا �أناق�ش نف�سي و�أحاورها ،ف�أقول :لي�س حميد �سعيد وحيداً ،حتى
وال يف عزلته ،وق�صيده لي�س وحيد ًا حتى وال يف عزلته ،فهو املُنادى من �أهل الطيب كرجل
و�سم احلياة بطابعه ،و�شعره هو املُنادى حني تعلو هتفة القائلني �أين هو ال�شعر اجلميل,
فـ حميد �سعيد �شقيق �أ�سئلة النا�س؛ �شقيق نداءاتهم و�أحالمهم يف �آن ،وهو �إن احتاج �إىل
الوحدة والعزلة فهو ي�شتقّهما بنف�سه �ش�أنه يف ذلك �ش�أن ال�براري التي ت�شتق ينابيعها
وحتافظ على �صفائها وجمالها ،فحميد �سعيد كثري الغنى واحل�ضور ب�شعره وفنه مثلما هو
كثري الغنى واحل�ضور مبواقفه و�سرية حياته التي جعلها متا�شي �أ�شواق اجلمال و�أ�شواق
�أهل الق�ضايا الكربى و�أحالمهم ،وللمرء �أن يعجب العجب كله الن�ضباط �إيقاع ق�صيد حميد
�سعيد ،وان�ضباط �إيقاع حياته التي مل تعرف امليالن واحليدة على الرغم من كرثة �أ�شراك
احلياة و�أفخاخها وما فيها من وم�ض كذوب.
بلى ،وحدها مراكب البحر الثمينة هي التي تعرف ما �إن كان هذا الوم�ض ..وم�ض منارات..
�أم ال!

Hasanhamid55@yahoo.com
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الرّقة في العينين
مهمة ثقافية على �ضفة الفرات

•ر�شاد �أبو �شاور
�أتوجه للقتال دفاعا عن فل�سطني
كي ال يتهدد اخلطر اليهودي مدينتي ّ
الرقة
الدكتور عبد ال�سالم العجيلي
الروائي  ،القا�ص ،ال�شاعر..الطبيب
يف احتفالية يوم الثقافة ال�سوري التي �أقيمت على �أر�ض
اخلري والعطاءّ :
الرقة د ّرة الفرات� ،أقيم مهرجان الدكتور
عبد ال�سالم العجيلي للإبداع الروائي...
ُدعيت فلب ّيت ،وهل يل �أن �أت�أخر �أو �أت��ردد� ،أن��ا ال��ذي ّ
ب�شر
بانت�صار �سورية العروبة وعا�صمتها العريقة دم�شق حما�صرة،
وحني كانت تق�صف �صباح م�ساء من جوبر وداري��ا ،ومن �أمكنة
بعيدة ،بال�صواريخ الثقيلة املدّ مرة التي ز ّود بها القتلة الذين
فتحت لهم كل ح��دود �سورية ،وبكّل �صنوف �أ�سلحة التدمري،
و�أُنفقت عليهم مليارات الدوالرات من دول النفط والغاز بتوجيه
�أمريكي وغربي ا�ستعماري ،و�شحنوا بخطاب ديني وهابي طائفي
مري�ض متخلّف حاقد وم�ست�أجر...
كنت �أتوجه من ع ّمان بالطائرة �إىل ب�يروت ،ثم من بريوت
بال�سيارة ب ّ��را �إىل دم�شق غري �آب��ه بالتحذيرات من خماطر
الطريق .وكنت �أ�صل �إىل دم�شق ،و�أحيانا لي ً
ال بينما الظالم
ي�شملها ،ف�أهتدي بنب�ض القلب�..أنا الذي ع�شت فيها طفولتي
و�شبابي ،ف�أزداد �إميانا ب�أنها �ستحطم احل�صار ،و�ستنه�ض ،و�ستبقى
عا�صمة �سورية العروبة ،وكل بالد ال�شام..وفل�سطني جنوبها
وحمط نظر عينيها دائما.
�صبيحة اجلمعة ان�ضممت �أن��ا و�صديقي ال��روائ��ي والقا�ص
الدكتور ح�سن حميد ،وكنا ننتظر �أم��ام مبنى احت��اد الكتاب
العرب ،يف ال�ساعة التا�سعة� ،إىل رفاق الرحلة :ال�صديق نذير
من�سق الرحلة وامل��ه��رج��ان ،القا�ص
جعفر الناقد وال��روائ��ي ّ
وال�سيناري�ست ح�سن م يو�سف ،الدكتور عاطف البطر�س الأ�ستاذ
اجلامعي والناقد ،الدكتور غ�سان غنيم الأ�ستاذ اجلامعي والناقد،
الدكتور طالل احلديثي الناقد العراقي املقيم يف دم�شق ،املحامي
الروائي حممد �أحمد الطاهر ورفقته زوجته ،وهو من ّ
الرقة..،
وانطلق بنا امليكرو يف رحلة ال بد من و�صفها بال�شجاعة.
وجهتنا ّ
الرقة التي لن ندخلها لأن فيها جمموعات( ق�سد)
الكردية ،وعلى مقربة منها �أمريكان ي�ضعون �أيديهم على بع�ض
�آبار النفط ال�سورية!
�سيقام املهرجان يف بلدة ال�سبخة –جارة الرقة على �ضفة نهر
الفرات...
مررنا بالنبك ،وها قد و�صلنا مدينة حم�ص ،وعربنا �شوارعها،
ور�أينا بع�ض الدمار يف الأمكنة التي احتلتها داع�ش ،ولكن املدينة
و�ضجت باحلياة بعد ما حررها اجلي�ش العربي ال�سوري.
نه�ضت
ّ
يف حم�ص �أوق��ف ال�سائق امليكرو لن�صطحب الروائي غ�سان
ون��و���س ،وال��روائ��ي��ة توفيقة خ�ضور ،والكاتب منري احلافظ،
والدكتور عبد اهلل ال�شاهر...
امل�سافة بني حم�ص وحماة قريبة ،فهما جارتان تتقا�سمان
مياه نهر العا�صي ،والنكات عن عالقتهما ال تنتهي ،ومن حماة
وا�صلنا �إىل مدينة ال�سلمية امل�شهورة كما كان ي�صفها الراحل
الكبري حممد املاغوط بال�شعر والب�صل!
كان ال بد من التوقف يف ال�سلمية لتناول طعام الغداء يف �أحد
مطاعمها...
من م�شهوري ال�سلمية �شاعر ق�صيدة النرث �سليمان الع ّواد،
وتلميذه من بعد حممد املاغوط ،و�أبناء اجلندي� :سامي� ،إنعام،
علي ،عا�صم..وكلهم ا�شتهروا كتابا و�شعراء و�صحفيني .وال�شاعر
فايز خ�ضور ،وهو من �أه��م الأ�صوات ال�شعرية ال�سورية ،وقد
ن�ش�أت بيننا �صداقة منذ مطلع ال�ستينات ،ومن �شعراء ال�سلمية
�إ�سماعيل عامود�..إنها حقا مدينة مده�شة بتاريخها ،ومبثقفيها،
وفنانيها.
ها قد هبط امل�ساء ،والآن ن�ست�أنف الرحلة التي �ستحتاج �إىل
�أزي��د من �أرب��ع �ساعات ،على طرق حمفّرة ،حمفوفة باملخاطر،
رغم �أن اجلي�ش العربي ال�سوري حررها ،وو�صلت وحداته املقاتلة
�إىل نهر ال��ف��رات ،وه��ي تقف على مقربة من ّ
الرقة متحفزة
لتحريرها.
بينما احلافلة مت�ضي بنا ،مهتزة ،مرتجّ ة ،منعطفة انعطافات
�سريعة مباغتة ،كنت ا�ستعيد وقائع زيارة ّ
الرقة قبل �سنوات
وامل�شاركة يف مهرجان العجيلي ،واجتاهنا �إليها من مدينة حماة
يف رحلة �سهلة �آمنة! كان ذلك قبل زمن وح�شية داع�ش و�أخواتها
و�ضخ �أموال النفط لتدمري �سورية برعاية �أمريكية �صهيونية..
مل تعد خافية.
ا�ستعدت يف ذاكرتي لقائي الأول بالدكتور عبد ال�سالم العجيلي

يف بيت �شاعر فل�سطني الكبري عبد الكرمي الكرمي ( �أبو�سلمى)
روايتي� :أيام احلب واملوت ،والبكاء على �صدر احلبيب،
و�إهدائه
ّ
وتذكرت �أول ق�صة قر�أتها له �أح�ضرها يل �صديقي ال�شاعر ف ّواز
عيد ،وكانت مقررة على طالب ق�سم الأدب العربي يف جامعة
دم�شق ،وم�سحوبة على ال�ستنا�سل ،وبعنوان :النهر �سلطان..وهي
عن نهر الفرات ،وعن فالح وابنه..وكيف ابتلع النهر ابن الرجل
الذي كان ي�سري وراء والده .تلك الق�صة جذبتني لقراءة كتابات
العجيلي ،ويف مقدمتها روايته التي ا�شتهرت يف نهاية اخلم�سينات
بعنوان( با�سمة بني الدموع).
تخرج طبيبا ،وانتخب ع�ضوا يف الربملان ال�سوري عام
العجيلي ّ
 1947وكان دون الثالثني ،وحني وقعت احلرب يف فل�سطني قرر
التوجه للقتال يف فل�سطني.
ح��اول عمه ،وه��و ال��ذي رع��اه و�شجعه على درا���س��ة الطب
احل���ؤول دون توجهه �إىل فل�سطني ،وقال له :عالجك لفقراء
الرقة وقرى وبلدات الفرات هو جهاد يا عبد ال�سالم..ولكن عبد
ال�سالم العجيلي ر�أى �أن دوره القتال يف فل�سطني حتى ال ي�صل
اليهود �إىل الرقة يف يوم من الأيام.
بهذه الر�ؤية القومية فهم العجيلي البعد القومي لل�صراع
وج�سد املثقف
مع الهجمة ال�صهيونية على فل�سطني..ومبكرا،
ّ
الع�ضوي بدون تنظري ،وقبل �أن ي�سمع بنظرية ( غرام�شي) عن
دور املثقف الع�ضوي!
ي�شق �ضوء ال�سيارة الظالم �أمام ال�سائق..وعيوننا املحدقة
حتاول �أن ترى �شيئا مما يحيط بنا ،فال نرى �سوى خط �أ�سود
حمفّر ،ومطبات مباغتة يتفاداها ال�سائق البارع املخ�ضرم (
�أبويحي) الذي يقطع �صمته ب�إ�شعال �سيكارة بني وقت و�آخر.
تت�ساءل الروائية توفيقة خ�ضور :ماذا تتوقعون؟ وتلتفت
باجتاهي ،ف�أجيب �ضاحكا� :إن �أ�سرتنا داع�ش �ست�أكل �أكبادنا..
و�أميل على �صديقي ح�سن م يو�سف :ف�أ�س�أله �ضاحكا :هل ي�أكلون
الأكباد قبل القتل�..أم بعده؟ و�أ�ضيف ،بينما تتعاىل ال�ضحكات:
�أف�ضل �أن ي�أكلو كبدي بعد قتلي...
و�إن �أ�سرنا غريهم؟ �أجيب� :إن كانت ق�سد فاجلي�ش العربي
ال�سوري �سيحررنا لأنه  ،كما ر�أينا متحفز على النقاط التي مررنا
بها..وارتفع �صوت �سائ ً
ال :و�إن وقعنا يف �أيدي الأمريكان؟! قلت:
ً
ب�سيطة� :سن�س�ألهم �س�ؤاال واح��دا� :أنتم ح�ضرمت �إىل �سورية
بحجة ن�شر الدميقراطية ،وها �أنتم حتتلون �آبار النفط..فبماذا
جتيبون؟!
�أربع �ساعات ون�صف تقريبا حتى ر�أينا �أ�ضواء متتد كال�سيف،
فارتفعت الأ�صوات� :إنها الرقة..و�إذ تهادت ال�سيارة بنا متمهلة،
فتح ( �أبويحي) نافذة ال�سيارة فر�أينا وج��وه جنود اجلي�ش
العربي ال�سوري ،و�سمعنا� :أ�أنتم وفد وزراة الثقافة؟ و�أبو يحي
يجيب :نعم..وفج�أة يرتفع �صوت :اتبعنا يا �أخي..فيحرك
�أبويحي امليكرو ببطء ،ون�صل ب�سرعة �إىل بيوت ..و�أم��ام بيت
كبري مطّ ل تتوقف �سيارتان كانتا يف املقدمة..فيوقف �أبويحي
امليكرو ،ونبد�أ يف الهبوط.
الظالم �شامل ،ولكن البيت املرتفع الف�سيح م�ضاء ،وثمة
�أ�شخا�ص يرحبون بنا ،ويحمدون اهلل على �سالمتنا ،يتقدمهم
ال�شيخ ( �أبوالزعيم) ع�ضو جمل�س ال�شعب..م�ضيفنا يف بيته.
هنا ،يف هذه البلدة ( ال�سبخة) جارة ّ
الرقة �سيقام االحتفال،
وهي تقع على الطرف اجلنوبي من الفرات ،والتي ُعينّ الدكتور
تخرجه،ثم نقل �إىل الرقة فيما بعد.
العجيلي فيها بعد ّ
املواطنون هنا يعرفونه،لأنه مل يغادر الرقة ،وخدم �أهايل
القرى املجاورة متنقال مقدما خدماته يف الريف والبادية.
احتفي بنا ،وتناولنا طعام الع�شاء ،و�سهرنا حتى وقت مت�أخر،
ثم مننا متجاورين يف غرف وا�سعة ،و..مل ن�أبه بالربد ال�شديد،
فقد تغطينا ب�أحلفة �صوفية..ومننا على الأر���ض كما هو �ش�أن
مواطني الريف..وهو ما اعتدنا عليه يف طفولتنا.
يف ال�صباح املبكر جتمعنا يف ال�صالون ،حول مدف�أة م��ازوت،
و�شربنا �شايا لذيذا د ّف�أ �صدورنا ،و�أحاط بنا �شباب من �أقارب
ال�شيخ �أبوالزعيم ،ومن �أهايل ال�سبخة...
ا�ستقبلنا حمافظ الرقة يف مكتبه ،وتبادلنا احلديث الودي،
وتعرفنا بالقائمني على خدمة املنطقة ،ثم توجهنا �إىل مكان
االحتفال يف مدر�سة البلدة ،حيث �أقيم م�سرح م�ؤقت..وبد�أت
الكلمات الر�سمية ،و�أع��ل��ن عن عر�ض فني قدمته فرقة من
ال�شباب وال�شابات قدموا من مدينة حماة ،وكان العر�ض جمي ً
ال
مفرحا..وهو �أول عر�ض يقدّ م منذ �سنوات يف هذه املنطقة ،وهو
�إعالن عن �أن احلياة..والفرح يعود ،والأغاين والرق�صات تت�ألق
بعد الق�ضاء على داع�ش ،وحترير قرى وبلدات ّ
الرقة..و�أن فجر

حترير ّ
الرقة قريب ،وان �سارقي النفط الأمريكان لن يبقوا
على هذه الأر�ض طوي ً
ال ،و�أن الرقة التي دمرها جنكيز خان..
وهوالكو..نه�ضت دائما  ،وعادت..و�ستعود�..إىل احلياة.
على امتداد يومني قدمنا �شهاداتنا ومداخالتنا ،ورددنا على
�أ�سئلة ،وخ�ضنا يف حوارات..مع جمهور ذكي ،متلهف على عودة
وخربها،
نب�ض احلياة �إىل هذه املنطقة التي اجتاحها داع�شّ ،
و�شرد �أهلها ،ونهبها.
ّ
�صبيحة يوم  25يف وقت مبكّر غادرنا ال�سبخة ،وكنا متلهفني
على ر�ؤي��ة املنطقة التي مررنا بها لي ً
ال..والتي هي ج��زء من
اجلزيرة ال�سورية.
مررنا بحواجز للجي�ش ،ور�أينا جنودا يحر�سون الطريق..
و�آب��ار النفط ال�سورية التي عاد بع�ضها للعمل ،ثم مررنا بقرى
مقفرة بيوتها خملعة الأب���واب وال�شبابيك..ولكن يف بع�ضها
هجروا ق�سرا
حلظنا وجود بع�ض احلياة ،وهو ما يب�شر بعودة من ّ
من بيوتهم وقراهم.
هنا يف هذه القفار جاء الربيع..ولكن نباتاته جفّت ،فمن
كانوا يفلحون الأر�ض رحلوا ،والأر�ض تبدو جافة ب�سبب ت�شريد
وغياب �أ�صحابها الذين عا�شوا من خريها واعتنوا بتا دائما...
طيور غريبة..طيور كبرية الأحجام�..صقور حتلق عاليا ثم
تهبط..ثم تفرد �أجنحتها �سابحة يف الف�ضاء م�ستمتعة..رمبا
تبحث بعيونها احلادة النظر عن فرائ�س..وحمام وديع يرفرف
قرب البيوت املهجورة.
�أوقف �أبويحي امليكرو قبالة مكان عريق ا�سمه( الر�صافة) –
وهو غري ر�صافة بغداد – كان يقيم فيه اخلليفة هارون الر�شيد
يف �أوقات الربيع ،بل يقال �أنه ق�ضى �أغلب �سنوات حكمه الأخرية
يف هذا املكان.
داع�ش عملت على تدمري بع�ض اجلدران حول املكان..فهي ال
تخلّف وراءها غري اخلراب.
عربنا ال�سلمية من جديد ،ثم م�ضينا باجتاه حماة..وحم�ص،
ويف مدخل حم�ص ر�أينا الدمار..حيث كانت داع�ش حتتل هذه
الأبنية ..وكان على اجلي�ش العربي ال�سوري �أن يقتلعها ويلفظها
بعيدا عن حم�ص وقلبها.
يف حم�ص ودعنا الأ�صدقاء  :غ�سان ونو�س ،وتوفيقة خ�ضور،
ومنري احلافظ...
يف النبك..والنبك م�شهورة بالهري�سة اللذيذة بالف�ستق
وال�سمن البلدي..وقد حننا �إىل هري�سة النبك ،فتوقف �أبويحي
�أمام حمالت �أبوالعز امل�شهورة..وحتلينا ،وحمل كل منا هدية
لأ�سرته...
و..عدنا �إىل دم�شق.
ّ
يوم للطريق من دم�شق �إىل ال�سبخة – جارة الرقة..ويومان
للن�شاط الثقايف..ويوم للعودة �إىل دم�شق..ذلك هو الزمن الذي
ا�ستغرقته رحلتنا.
نعم :قمنا بدورية ثقافية  ..بانتمائنا..وبرهاننا على �أننا
قلنا وانتمينا..ومل نرتدد يف الو�صول �إىل حيث و�صلت وحدات
اجلي�ش العربي ال�سوري متحفزة على �ضفة الفرات..وحول
الرقة..لالندفاع لتحرير املدينةالعريقةّ :
ّ
الرقة..وتطهري ما
تبقى يف منطقة اجلزيرة من رج�س الأمريكان..والتابعني لهم !
�سعدنا جميعا بالرفقة ،والوقت الذي ق�ضيناه معا ،وحتمل
م�شقة الطريق ،وبيننا تعززت ال�صداقة ،وتعمدت مبحبة �أهل
ال�سبخة والبلدات املجاورة الذين تدفقوا و�شاركوا بح�ضورهم
ب�إجناح تلك االحتفالية الثقافية الالئقة.
م��ع �أه���ايل ال�سبخة ،وم��ع حمافظ ال��رق��ة..وك��ل م��ن ح�ضر
الفعاليات ،تواعدنا على اللقاء يف الرقة ..يف العام القادم،
والرقة  ،غالبا� ،ستتحرر قبل قدوم احتفالية العام القادم..
فع ً
ال ،وكما قال �ضباط اجلي�ش العربي ال�سوري الذين ح�ضروا
الفعاليات :الرقة يف العينني..و�إدلب يف العينني..و�سورية كلها
يف عيون الأوفياء لها..حمرريها البوا�سل..وكل امل�ؤمنني بنهو�ض
الأمة وعروبة فل�سطني...

زوايا
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و�إذا!!

كنت �أتباهى بجمال مدينتي القدمية �أمام �أ�صدقائي يف العا�صمة ،حيث ق�ضيت اجلزء الأكرب
من حياتي� ،أحاول يف كل زيارة لها �أن �أقر�أ الكثري يف تفا�صيل تلك احلجارة يف قلعتها و�أحيائها
القدمية.
ولكن عائق ًا كبري ًا كان يقف يف وجهي دائم ًا ،عندما يكون هذا القدمي م�سكون ًا يف بع�ض �أجزائه.
وكنت �أحتا�شى االقرتاب من هذا امل�سكون رغم قناعتي بجماليات �أخرى قد تكون فيه ،ولكن
الكثري من �أ�صدقائي الذين طاملا دعوتهم �إىل زيارات عديدة لتلم�س اجلمال يف �أجزائها ،كانوا
يكت�شفون ذاك اجلمال الكامن ب�سهولة ،فيقرتبون ،ويبد�أ �سيل االحتجاجات:
هون ما يف �آثار ..هادا بيتنا
وال�صوت القادم من الداخل المر�أة (كنت �أعرفها)� ..أقرتب �أكرث كي �أبرر لها باعتباري معروف ًا �أو
على الأقل �أ�سرتي معروفة لديها:
�أنا يا خالة فالن ابن فالن..
(و�أذكر بع�ض تفا�صيل تتعلق بالتعريف ب�أ�سرتي)
ال تخايف..
مل ترحب �أو تقول (والنعم منك) ،فبلعت �صيغة جتاهلها يل ولأ�سرتي املعروفة يف املدينة ،عدت
�أخفف الأمر عليها:
هدول �أ�ساتذة جامعة� ..أدباء� ..شعراء ..ال عالقة لهم بجماعة الآثار الذين تخافني منهم.
�إي و�إذا ..نحنا ما عنا �آثار..
�صحت ب�أ�صدقائي �أن ابتعدوا لأن املر�أة ال تريدنا �أن نقرتب من املكان ،ومل �أ�ستطع منعهم من �إطالق
عبارات اال�ستهجان� ،أو منع �صديقاتنا من حماولة التدخل لديها ،لعلها تطمئن لبنات جن�سها رغم �أنهن
كن يف عمر بناتها.
ولكن الأمر كما بدا يل من بعيد غري مقبول لديها ،وكنت �أ�سمع منها دائم ًا ذات العبارة:
نحنا ما عنا �آثار..
�إي و�إذا..
ومل �أكن بحاجة للكثري من ال�شرح حتى يفهم رفاق جولتي الأمر.
طلب �أو �أ�سئلة الأ�صدقاء.
و�صرت �أحتا�شى يف مرات تالية االقرتاب من ذات املكان ،وجتاهل ِ
ويف �إحدى هذه املرات ،ر�أيت �أن �أ�صطحب معي وجه ًا معروف ًا يف املدينة ،كي ال نلق �أي اعرتا�ض ،ومل
يكن �أمامي غري �صديقنا رئي�س البلدية ،وهو الوجه املعروف من اجلميع باعتباره �أعلى �سلطة �إدارية
فيها.
رافقنا ،وهو معروف بحما�سه وح�سه النامي جلمال القدمي ،فكان عون ًا يل يف تقدمي ال�شروحات
الالزمة.
ومن تلة قريبة �أبدى اجلميع اهتمامهم ببيت قدمي مهجور لي�س به عني تطرف ،و�صارت �أ�ضواء
�أجهزة الت�صوير والهواتف اخلليوية تلمع من هنا وهناك ،دون �أن يقرتب �أحد منهم من البيت.
فج�أة ظهر وجه قريب من البيت� ،أعاق الت�صوير ،اقرتب منا ،وظننت بادئ ذي بدء �أنه يثني على
فعلنا ،لكني فوجئت مبعامل وجهه املكفهر غيظ ًا .ولأنه مل يعرف من وجوهنا �سوى وجه رئي�س البلدية،
ر�أيته يقرتب منه ،فابتعدت تارك ًا ل�صديقي امل�س�ؤول مهمة تبادل احلديث معه:
ه�ؤالء �أ�ساتذة جامعة� ..أدباء� ..شغوفون بالقدمي..
و�إذا !!..هي بيوتنا لي�ش عم ي�صوروها..؟
�إنها بيوت قدمية ،جمرد جدران و�أقوا�س..
لكنها لنا..
�أعرف ..لي�س بينهم من يريد خطف ملكيتكم لها.
بكرا بين�شروا ال�صور ،وبعدين بتجي مديرية الآثار وبت�ستويل على البيوت.
من قال لك ذلك..؟ هم جمرد هواة فقط.
و�إذا!!!..
وا�ضطر �صديقي لرتكه هو والـ (�إذا) امل�صر عليها.
و�صرت �ألعن يف �سري (�إذا) هذه ،وذاك الذي ا�ستخدمها �أول مرة وو�ضعها يف �سياق كهذا ال�سياق.
و�صارت (�إذا) هذه م�سبوقة بواو ..مو�ضع تندر من �أ�صدقاء رافقوين يف �إذا الأوىل و�إذا الثانية.

كل عام و�أنتم بخير
حتتجب جريدة الأ�سبوع الأدب��ي عن ال�صدور يف الأ�سبوع القادم 2020/1/5
مبنا�سبة عيد امليالد املجيد �أعاده اهلل علينا وعليكم باخلري واليمن والربكات.
وتعاود ال�صدور بعد انتهاء العطلة.

�أ�سرة الأ�سبوع الأدبي تبارك لكم بالعيد
وكل عام و�أنتم بخري

الحوار..
طبيعته وا�ستخدامه
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•د .عي�سى ال�ش ّما�س
كثري ًا ما ن�ستخدم كلمة “احلوار”
يف م��ع��اجل��ة م��و���ض��وع��ات م��ت��ع ّ��ددة،
ف��ه��ذه امل�سـ�ألة حت��ت��اج �إىل ح��وار
م�ستفي�ض ،وذاك املو�ضوع ال يعالج
�إ ً
ال باحلوار الهادئ ،وتلك امل�شكلة ال
حتلّ �إ ّ
ال باحلوار البنّاء ،وغري ذلك
من ا�ستخدام احل��وار كطريقة ملعاجلة
ق�ضايا كثرية .وقد ا�ستخدم “�سقراط”
لغة احل��وار مع زمالئه وتالمذته ،منذ
�أكرث من �ألفي �سنة قبل امليالد ،للبحث
متعددة
عن احلقيقة من خالل ا�ساليب
ّ
لتوليد الأفكار واحل�صول على املعرفة
اخلا�صة بحلّ �أية م�شكلة.
فما هو احلوار؟ وكيف ي�ستخدم؟
أه��م و�سائل
ّ
يعد احل��وار و�سيلة من � ّ
االت�صال والتوا�صل بني الأف��راد ،حيث
يكون �شخ�ص مر�سِ ل و�أخ���ر م�ستق ِبل،
ي��دور بينهما ح��وار ح��ول اخل�لاف على
مو�ضوع م��ا �أو م�س�ألة معينة ،للوقوف
على احلقيقة وال��و���ص��ول �إىل معرفة
نقطة اخل�لاف والعمل على جت��اوزه��ا.
وه���ذا يتطلّب م��ن امل��ت��ح��اوري��ن التحلّي
النقدي البنّاء ،من خالل حتليل
بالتفكري
ّ
املعطيات املوجودة مبو�ضوعية ،وتقدمي
الأفكار واملعلومات التي يقتنع بها الطرف
الآخر .ولذلك يو�صف احلوار ب�أنّه� :شكل
من �أ�شكال احلديث املتبادل بن طرفني �أو
متعدد الأبعاد واملجارات ،ت�ستخدم
�أكرثّ ،
فيه العمليات العقلية من حتليل وتركيب
وتقومي ،وي�أخذ �أ�شكا ً
متعددة منها:
ال
ّ
املناق�شة واملجادلة ،واملداولة واملداخلة،
�أو املخاطبة وامل��ن��اظ��رة؛ ويف املجاالت
االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية
والرتبوية ..وغريها.
ف��احل��وار ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى ،لي�س جم ّ��رد
التقاء �أو لقاء بني �شخ�صني �أو �أكرث ،و�إنمّ ا
وفن؛ فهو علم لأنّه يتطلّب معرفة
هو علم ّ
طبيعة ال�شخ�صية املحاورة من اجلوانب
النف�سية وال��ف��ك��ري��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة؛
وهو ف ّ��ن ،لأنّ��ه يتطلّب �إتقان الأ�ساليب
والو�سائل التي متكّن املحا ِور من حتليل
الأمور مبو�ضوعية ،والتعامل مع الآخر
ب�شفافية تعتمد على تقدمي الرباهني
املنا�سبة لتو�ضيح وجهات النظر ،من دون
الإقالل من �ش�أن �أو قيمة الر�أي الآخر،
لأنّ الهدف النهائي من احلوار ،هو �إيجاد
قوا�سم م�شرتكة ح��ول مو�ضوع احل��وار،
ير�ضى بها الطرفان املتحاوران.
ول��ذل��ك ف����إنّ ق��درة املتحاورين على
االنتباه واال�ستماع للآخرين لفهم ما
يق�صدون م��ن �أف��ك��اره��م ،ه��و الو�سيلة
الأ�سا�سية لتحقيق توا�صل بنّاء ي�سهم
يف ح��وار يو�صل �إىل النتائج امل��رج�� ّوة
منه ،ومن دون �أن ترافقه �أية توتّرات
ت�سي �إىل �أحد املتحاورين� ،أو
�أو انفعاالت ْ

تع ّوق احلوار �أو توقفه بانعكا�سات �سلبية،
وال �س ّيما يف الأحاديث املعقّدة واملت�ش ّعبة
التي ت�شتّت االنتباه والرتكيز� ،أو حماولة
بع�ض املتحاورين �إقناع بع�ضهم الآخ��ر
بوجهة نظره ب�سرعة ومن دون مناق�شة،
بعيد ًا عن النقا�ش املتّفق عليه ،وغري ذلك
مما تكون م�ضيعة للوقت من دون جدوى.
ّ
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إنّ احلوار ي�ؤ ّدي
وظيفة مه ّمة ،وهي �إزالة االختالف بني
املتحاورين ،لأنّ الهدف الأ�سا�سي �إيجاد
ت�سوية بينهما� ،أو بينهم .حيث يكون
ال��ت��وا���ص��ل م��ن خ�لال الأف��ك��ار وامل��ع��اين
امل��دع��وم��ة بلغة اجل�سد م��ن احل��رك��ات
والإيحاءات والتلميحات ،التي تعبرّ عن
امل�شاركة النف�س ّية والوجدان ّية.
وال�س�ؤال هنا :هل نحن �أو معظمنا،
يجيد مهارة احل��وار البنّاء؟ قد تكون
الإج����اب����ة حم���رج���ة م���ن ق��ب��ل بع�ض
الأ�شخا�ص ،لأنّه من ال�صعوبة مبكان �أن
تكون الإجابة مو�ضوع ّية �إذا ما تعلّقت
يدعي
ب��الأم��ور ال�شخ�ص ّية ،فكلّ واح��د ّ
ب�أنّه الأف�ضل؛ ولكي يعطي �أي �شخ�ص
الإج��اب��ة املو�ضوعية ،عليه �أن ي�س�أل
نف�سه :ه��ل يلتزم يف ح���واره ب��الأم��ور
االتية؟:
حت��دي��د م��و���ض��وع احل����وار وحم����اوره،
وال��ه��دف م��ن �إج��رائ��ه ،وكيف ّية ال�سعي
لتحقيق ه��ذا الهدف من خ�لال �أ�ساليب
املخ�ص�ص له.
احلوار ،و�ضمن الوقت
ّ
التهيئة النف�سية والفكرية ،لتق ّبل ما
يعر�ض من الطرف الآخر ،واال�ستماع �إليه
باهتمام ،ومناق�شة �آرائه مبو�ضوعية من
دون �إ�ساءة له �أو تقليل من قيمتها.
التوا�ضع يف احلديث مع الآخر ،و�إظهار
اللباقة والهدوء يف الفعل ور ّدة الفعل،
وع��دم �إ���ص��دار الأح��ك��ام امل�سبقة �ضمن
اجلدل العقيم الذي ال يحقّق �أية فائدة.
يعد احلوار مظهر ًا من مظاهر
و�أخرياًّ ،
التوا�صل االجتماعي والتفاعل الأخالقي
بني املتحاورين� ،شريطة �أن حترتم كلّ
ط���رف ال��ط��رف الآخ����ر وي��ت��ق�� ّب��ل �آراءه
ب�شفافية وم���و ّدة مهما كانت طبيعتها،
بحيث يطرح ك��لّ ط��رف �آراءه بحرية،
و�إن كان معار�ض ًا للر�أي الآخ��ر ،انطالق ًا
من مقولة “االختالف يف الر�أي ال ِيف�سد
للو ّد ق�ضية” .لأن االختالف يف الآراء
يولّد �أفكار ًا جديدة ،تغني احلوار �شك ّ
ال
وم�ضمون ًا ،وت�صل به �إىل نتيجة ُمر�ضية
تت�صف باالقتناع والر�ضى .وما
للطرفنيّ ،
�أحوجنا لنتعلّم مهارات هذا احلوار ،بدء ًا
من الأ�سرة ،مرور ًا بامل�ؤ�س�سات الرتبوية،
وحتى امل� ّؤ�س�سات املجتمع ّية املختلفة!
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هذي
دم�شق

•د .فايز عز الدين
والراح
هذي دم�شقُ وهذي الك�أ�س ّ
ُ
اح
وفي�ض
عفو ًا نزا ُر
القلب ب ّو ُ
ِ
قد عت َ
فاح يف دمها
ّقتك نبيذ ًا َ
اح
واليا�سمني ع�شيقُ ال�شام ف ّو ُ
ٌ
هذي دم�شقُ
بارقة
عرو�س املجدِ
ُ
الحتْ برنج�سها ،والربقُ ل ّواح
ري �صدّ اح ًا بدارتها
غرد الط ُ
ما ّ
ت�صبو وفوق ذرا العلياء ترتاح
َ
ألح به
جنمة
يا
ال�صبح يا وم�ض ًا � َّ
ِ
ي�شع�شع بالنّورين ّ
و�ضاح
فجر
ُ
ٌ
الرحمن كو َك ُبهُ
ظِ ٌّل
ِ
عليك من ّ
اح
	�أعيا الغزا َة وحارتْ فيه ُ�ش َّر ُ
دوح الغوطتني �أبى
من زهر ِة الدّ م ُ
وح �أف ٌ
ّاك و�سفّاح
	�أن ُيوهنَ الدّ ُ
عذر ًا نزار وما يف الرو�ض من َع َب ٍق
ُمذْ داهمته عبابيدٌ و�أ�شباح
واخجلتا ُه من الأجداد عزّ ُتهم
هِ َ
ي�ضتْ جناح ًا وكم يف الروح �أرواح
نغفو ،ون�صحو على ديجور غفلتنا
يا ليت �شعري �أما لليلِ �إ�صباح؟
كم للعروبة من �أعرابها �سِ يرَ ٌ
ملاّ ُح مركبهم بالعهر ّ
ف�ضاح
د ٌّم ُيراقُ رخي�ص ًا يف ِجب ّلتِهم
َ
وج ْم ُر الغيظ لفّاح
غيظ احلقو ِد َ
ومروا من عباءتها
قد �صهينوها ّ
باح وما يف الدار جحجاح
دار ًا ُت ُ
انفك فيها ُغ ٌ
ما ّ
�شراذمة
الة من
ٍ
�شنعاء ِف ْع َلتِهم ما ا�س َّ
نت ذ ّباح
ُ
ملحمة
هذي دم�شقُ بلى من �سِ ف ِْر
ٍ
ال�س ُ
يـــف وال�سـاح
حتـــــــيا
ُ
وميـــــرح فيها ّ
من قا�سيون �أ�ضاءت لل ُعال زمن ًا
يوحي وتمُ رع يف الفيحاء �صح�صاح
بردى ي�صفّق ما َّ
ري به
لذ النم ُ
الرحيق ملَ ْن وافوا و َم ْن راحوا
عذب
ِ
َ
�شجن
رب كم لل ُعرب من
ٍ
يا وادي ال ُع ِ
َ
ُ
الفتح جتتاح
خيول
منك ا�ستطابتْ
ِ
مازلتَ محُ ْ َت�شد ًا والأم�س تدركه
ٌ
راح ينزاح
ما �أغنى عنك
طريف َ
�أق�سمتُ فيك
ومفتاح ال�ضحى َح ِردٌ
ُ
ُ
تعرف ما يف ال ُعرب مفتاح
رب
وال ُع ُ

الحقُّ �أ ْبلَج

في العتمة

•د .عبد اهلل ال�شاهر
يف العتمة..
تختزل الكلمات حلدود ق�صوى
تتحول من لغة جرداء..
حلوامل تنقلها النجوى
يف العتمة...
ي�شتعل ال�شوق ،وت�صري
الرغبة �شبق ًا...
يوحي بجنون اللحظة
ليمار�س وح�شية هذا الع�صر
يف العتمة..
توم�ض فواني�س همومي
�أ�شواق ًا للقيا..
متنحها �أو�سمة ولهى
متنحها ح ّمى
يا نب�ض القلب �أغثني
فاحللم تبدد يف العتمة
يف العتمة..
ت�ضيء م�صابيح الوجد
ُ
حروف ًا منكهة...
من عنت الع�شق
حتاكم «قي�س ًا»
ذاك البدوي املمعن يف التيه
اخلارج..
الكلي
من رحم الوله
ّ
ي�ستجدي عواطف �ضاعت
يف ال�صحراء
لكنّ الأيام �ستن�صفه
و�ستبقيه
وت�سلب «ليلى»
جمد الآهات
يا حرقة �شوق بينهما
عا�شته الأجيال حكايات
حرف..
�أ�شبعه الليل عناق ًا
فغدا عهراً...
�أو �صيغ �شعارات
ما �أب�شع �أن تغدو الكلمات
ً
تافهة
عبارات
كغبار يغزو الطرقات
كغثاء �أنهته اللطمات
ما �أروع �أن يبقى احلرف
كحدّ ال�سيف
تن�صاع له الرغبات

•فاطمة حممود �سليطني

يف العتمة..
جاء ال�شعر مكب ًا ،مدحور ًا
تهوي من فمه الأبيات
يت�سول جمد ًا مفقود ًا
يت�أمل عهد ًا موعود ًا
يت�سكع ما بني احلانة وال�سلطات
يف العتمة..
�شاهدت ال�شعراء �صنوف ًا
�صنف ًا �أدمنه اخلمر..
و�صنف ًا بلعته الطرقات
وال�صنف الآخر...
ال يعرف �أين ت�ؤول الكلمات
يف العتمة...
حيث الأ�شياء ت�ست�سلم
للآبق منها واملقتات
تبتدع الأحالم
تدخل يف دهليز قذارتها
الأيام...
ترتكب بكل جمون
�أب�شع �صور الإجرام
يف هذا الليل املوح�ش
تبد�أ فل�سفة ال�شبق الآثم
تتخلى...
عن كل مفاهيم الأخالق
تتجرد من كل الأفكار
تتحرر من كل الأ�شعار
ومتار�س علن ًا نزوتها
تفقد حتم ًا منظومتها
قيم ًا..
�أخالق ًا...
نامو�سا...
لتموت حقيقة �أن الإن�سان
�سي�صبح يوم ًا الهوت ًا...
�أو ي�صبح يف يوم قدي�س ًا
يا و�سن النوم...
تقدّ م..
خل�صني من وجع...
يقتات كياين
من وجع
�أحرق يف الداخل عنواين
ر َّوعني..
�أبعد عنّي �إن�ساين

َلقَدْ �أ َْ�صبَحَ مِ نْ غَ يْرِ أَ� َ�صابِعَ

ّ�س باليدِ
رب املدن ِ
بحثالةِ احل ِ

ال�سفيهُ كنو َزنا ملُعربِدِ
نذر ّ

الردى
ُ�ش ّلتْ ميين َُك يا بنَ راعيةِ ّ
ُ
ثوب املذ ّلةِ نرتدي
ل�سنا الأىل َ
ْ
هاما ُتنا مهدُ ّ
موخ على املَدى
ال�ش ِ
َ
للمعتدي
العا�ش ر� ٌأ�س ينحني ُ
�صهيونُ �أنتَ
فحيحها يف محَ َفلٍ
ُ
ُهُ
ت
جل�س
بكماء
�ضرير املَر�صدِ
ِ
َ
ري ظالمهِ َ
الرجا
وعلى �شف ِ
�شهق ّ
ل�صهيلِ عدلٍ �صو ُته مل َي ُ
ر�شدِ
ً
حمية يف �صرختي
تكم
ال لن َّ
أرياح ال�شرو ِر و ُتزبدِ
�إن تر ِغ � ُ
جوالنُ خا�صر ُة ال�ش�آ ِم � ٌ
أ�سرية
حترير رقبتِها
ت�سابيح الغدِ
ُ
ُ
�سرن ُّدها
ني بعد �أنْ
خ�ضراء ع ٍ
َ
بدمع من �ضاللٍ �أ�سو ِد
غرقتْ
ٍ
عفراء الأ�صالةِ ّ
ب�ض ًة
�ستعو ُد
َ
ين مل تتج ّعدِ
ورد ّي َة اخلدّ ِ
فت�صبرّ ي يا �أختَ
قد�س َري َثما
ٍ
إ�صباح القيامةِ يهتدي
لر ِ
باك � ُ
ُ
دجج ًا
يخطو على ٍ
جثث الطغاة َم َّ
أبلج كابت�سا ِم الفرقدِ
باحلقّ � َ
ُ
ف�إذا الليايل
احلالكات تطاولتْ
ُ
ُ
تمر ِد
تطوى ب�ساعدِ ِ
فجرنا امل ِّ

(الخمر المباح)

• فوزي ال�شنيور
ا ْل َو ْقتُ َنحِ ْي ٌب َي ْع َب ُث ِبال َّز ْن َب ِق
َمق َْ�ص ٌلة ل ْل َغ ْي ِم
الر ْو ِح
َو َمدٌ ِل ُه ُب ِ
وب ا ْلبرَ ْ ِد َع َلى َخا ِر َطةِ ُّ
هــُــ َو ــ الآنَ ــ َح ِب ْي ُ�س ا ْل َع ْت َمةِ
ال َي ْع ِر ُف م ِْن �أَ ْينَ ؟
َو َك ْي َف َيفُ ُّر �إِ َليهِ ؟
َي ْب َح ُث َع ْن َنافِذةٍ
�أَ ْو َحتَّى َخ ْر ِم ِ�ض ْياءٍ
ال َ�ش ْي َء �سِ َوى ال َّن َكبَاتِ
ات للأَ َر ِق المْ ُ ِّر
َّاع ٍ
َو َفز َ
َ
ِل َه َذا َي ْبك ِْي م ِْن غيرْ ِ ُد ُمو ٍع
َي ْنزُ ُف ِبالخْ َ ْيبَاتِ
َو َع ْينَا ُه َع َلى ِتل ِْك ا ْل َغ ْي َمةِ
َوا ْل َقنْدِ ْيلِ المْ َ ْر ُ�سو ِم َع َلى المْ َاءِ
َع َلى �أُغْ ِن َي ٍة
�ص َحا َن ُت َها ؛ َت َت َه َّ�ش ُم ِب َّ
الط َو َفانْ
َت َت َقلَّ ُ
*****
هَ اهُ َو َذا
َاءى َع ْن َم ْ�س َر ِحهِ
َي َتن َ
�ص
َي َت َظاهِ ُر ِبال َّر ْق ِ
وَفيِ ْ َخدِّ ْيــهِ �أَ�شْ َجا ٌر ُم ْف َع َم ٌة ِبا ْل َغ َّ�صةِ
َوالحْ ِْر َمانِ الجَ َ ائ ِِر
ِل ْي َ�س َع َلى هَ ْي َئتِهِ
ِ�إنَّـــــهُ
َ
َيخْ َ�س ُر �أ ْقم َِ�ص َة ال ُّْ�ضوءِ
َّا�س
َوال َي ْ�شكو للن ِ

وب ا ْل َلونِ َو َم َ
وت ا ْل ُعطْ ِر
ُ�ش ُح َ
َ
ال ْر َعا ِد
ُي َحا ِو ُل �أنْ َي َت َخفَّى ِب ْ إ
كن
و َل ْ
َ
ال يمَ ْ ِكنُهُ �أنْ ُيخْ ف َِي َب ْع َ�ضهُ
َفا ْل َو َرقُ ا ْللاَ هِ ُث ِمنْهُ
َ
َوهَ دِ ْي ُل ا ْل َل ْيلِ ؛ َو�إِ ْي َقا ُع الأ ْح َزانْ
*****
َ
َيق ُ
وم
ِف الآنَ َعلى َد َر ٍج َم ْه ُم ٍ
َو َك ِثيرْ ًا َما َي ْن َتظِ ُر الحْ َ َّظ
ىء ِح ْي َن ًا
ِل َعلَّهُ ُيخْ طِ ُ
َفـ ُي َـ�س ِّل ُمهُ تَذْ ك َِر ًة ل ْل َف َر ِح ا ْل َّرائ ِِب
َي ْر ُك ُ
�ض َخل َْف المْ ُ ْمك ِِن
ال َين ُْظ ُر لل َْج ْو َزاءِ
ُي َع ِّل ُلهُ الحْ ُ ل ُْم ِب َرائ َِحةِ الحْ ِ ن َْطةِ
الر ْي ِح
ُث َّم ُت َب ْعثرِ ُ ُه ُقطْ َعانُ ِّ
َو َق ْه َق َه ُة ا ْل ُبو ِم ؛ َو�أَ ْحذِ َي ُة الخْ ُ ذْ النْ
*****
وف الز َّْه ِر
هُ َو ُمن ُْذ ُك ُ�س ِ
تجَ َ َّمدَ ْ
يف ا ْل َك�أْ ِ�س
َ
ُي َحا ِو ُل �أَنْ يمُ ْ �سِ َك ما َي ْل َم ُحهُ م ِْن �أ ْحلاَ ٍم
لك ِْن هَ ْي َه َ
ات
َ
َل َقدْ �أَ ْ�ص َب َح م ِْن َغيرْ ِ �أ َ�صا ِب َع
َيا لل َّر ُجلِ ا َل َعاث ِِر
َف َ
ات َع َل ْيهِ الحْ َ ق ُْل
َ
َولمَ ْ َي ْب َق َلهُ َغيرْ ُ الأ ْل َوانْ

• حبيب جنار
ُ
هجرت النو َم �شوق ًا فانثنى
قد
ني
يف ُنحولٍ َزا ُد
�صربي واحلن ْ
ْ
ال�شعر ب�أحال ِم املنى
ُيوقظ
َ
ني
	�إنْ تناهى دونَ َب ْو ِح احلامل ْ
يا �سكونَ الليلِ قد زا َر احلمى
اجلراح
طيفُها الأخّ ا ُذ مكلو َم
ْ
َع َّط َر الأن�سا َم من َ�ش ْهدِ اللمى
أقاح
و�سقاين الك� َأ�س من َخ ْم ِر ال ْ
البوح كما
ملتُ حين ًا �أ�ستقي
َ
اح
خلتُ �أنيّ �أَبتغي
َ
اخلمر املُ َب ْ
التحرمي ينهاين وما
فانطوى
ُ
الفجر بذ ّي َ
ال�صباح
اك
هَ دهدَ
ْ
ُ

قصة
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�آه ..يا جدتي
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•ريا�ض طربة
 يا ما.. يا روح �إمك ملاذا مات عمي �أ�سعد غريبا هناك ومل يعد كما كان يعدين؟ ال ت�ش��غل بال��ك با بني ..رحم��ه اهلل هو من اخت��ار الغربةوحت ّملهاّ ،
ف�ضلها علينا وعلى العودة..
 وهل كالم جدتي عنه كان �صحيحا.. يابن��ي ..ال ي�س��تحق املي��ت �إال الرحم��ة ،مال��ك وم��ال ه��ذااملا�ض��ي� ،إن��ك تنب�ش قب��ورا ..ال حاجة لك بذل��ك ،كثرية هي
الأوه��ام الت��ي تزين ذاكرتن��ا ..لوالها م��ا �أح�س�س��نا بجمال
احلياة حني تكون م�س��تقيمة� ..أل�ست �سعيدا مبا كانت ترويه
لك؟ ملاذا ت�ستجلب التعا�سة لنف�سك؟ ثم ماذا لو كانت �أفعالها
حم�ض خيال؟ هل �سي�سرك ذلك؟.
 �أمل��ح م��ا ب�ين كلمات��ك م��ا ال �أعرفه م��ن قبل ..م��اذا تخفنيعني� ..أرجوك؟.
ت�ش��اغلت عنه قليال ثم جاء �صوت جارتي منقذا يل ،اكتفيت
بـــ�أن وعدته ب�أن �أخربه مبا لدي.
ال �أدري ملاذا تركته كل تلك ال�سنوات يكرر ما قالته جدته له
دون �أي متحي�ص �أو زرع لل�شك ،ع�سى ولعل �أن يدركها بنف�سه؟
رمبا لأنني مل �أقبل �أن تكون احلقيقة �ص��فعة على وجه ابني
ح�ين يدركه��ا� ،أو ح�ين ي�أتي من ي�ؤك��د له �أن معظ��م ما قالته
جدت��ه عن معاملتها لعمه املهاجر ب�ص��ورة مثالي��ة كما لو �أنها
كان��ت �أمه ،مل يكن غ�ير �أمنيات ،و ّدت لو كان��ت قامت بها قبل
هجرته الق�سرية من نبع ال�صخر �إىل املهجر.
قريته الوادعة ،التي مل تكمل يوما غفوتها يف ح�ضن اجلبل.
أح�س��ه م��ن عظمة ج��ده وجدته،
مل �أ�ش���أ �أن �أف�س��د علي��ه ما � ّ
اللذين ينحدران من �أ�س��رة عريق��ة كان لها مكانتها يف العقود
املا�ض��ية� ،أي تلك التي �ش��هدت توزيع الأرا�ض��ي الأمريية على
مدي��ري النواحي ،وما تالها من �إ�ض��فاء �ألق��اب عثمانية على
بع�ض��هم ك (بي��ك) وبا�ش��ا� ،أما الأم��ارة فقد منحته��ا الدولة
املحتلة ملن ر�أت �أنه �أهل لها.
كانت نبع ال�ص��خر خلية نحل ،لكن الع�سالني قلة والغرباء من
يحدد �سعر الع�سل ،وكان عمي والد زوجي واحدا من الع�سالني
الذين غدر بهم املطر و�ساد ديارهم القحط ،حتى متكنت تلك
ال�سنوات العجاف من كل �شاة وبعري.
�ص��حيح �أن عم��ي �أبو �أ�س��عد بيك لكن القحط ع��ادل يف توزيع
قبحه..وال ي�أبه كثريا ملن كان با�شا �أو دون ذلك.
من قبل ،وقبل عقدين من هذا اليوم التعي�س ،جاء موت �أخيه
يف ظ��روف غام�ض��ة ليزيد م��ن معانات��ه ،لكنه ان�ص��اع لأوامر
�أبي��ه ال��ذي خريه مابني ال��زواج م��ن �أرملة �أخي��ه �أو حرمانه
م��ن لق��ب ال بيك ..بحيث ي�ص�ير لأخيه الطام��ع الأكرب بهذا
اللق��ب العظي��م وما يدره عليه من �أعطي��ات وما يقدمه له من
(منا�سف ) تتكتف اخلراف عليها وهي ت�سبح بال�سمن البلدي.
أح�س �أبو �أ�س��عد �أنه ما مل ي�س��ارع �إىل الزواج من امر�أة �أخيه
� ّ
الت��ي ذاق��ت م��رارة الرتم��ل ومل تبل��غ الع�ش��رين م��ن عمرها،
ف�س��تكون من ن�صيب ابن �أخيه ،وحر�ص��ا على �أن تكون الرثوة
بيده ،واجلمال واملتعة من ن�صيبه وحده ،طلق �أم �أ�سعد ،تاركا
بكرهما طعاما لل�شقاء.
وجد �أ�س��عد ح�ض��ن امر�أة عمه بديال عن ح�ض��ن �أمه ،مل يكن
ميلك من الوعي ما ي�سمح له بالهرب ،ليلتحق ب�أمه ،فر�ضي مبا

كتب له من ح�ضن اخلالة...
- 2لكن هذا احل�ض��ن مل يعد يت�سع لغري �سعيد و�إخوته ،وال�صحن
ال��ذي كان يطعمه��م فرغ من الد�س��م ،ال�س��نوات العج��اف وما
�أق�ساها �أفرغت حمولتها يف قلب �أم �سعيد ،مل يعد لها من عدو
يف الدنيا �س��وى �أ�س��عد ،مل تدع و�س��يلة �إال ووظفتها لتخرجه
من بيت �أبيه ،ودت لو �أم�سكت عليه �أمرا �شائنا لطردته ،لكنه
ن�ش���أ على خلق عظيم وكان فقدانه لأمه �س��ببا رئي�سا فيما هو
من حزن ورغبة يف الوحدة.
�أخ��ذت تزين له الهجرة �إىل (�أمالكا) وكان املغرتب اجلنوبي
معروف��ا م��ن قبل حي��ث هاجر كث�يرون م��ن نبع ال�ص��خر �إىل
الربازي��ل والأرجنت�ين ،وتركته يحلم بالرثاء وكيف �س��يعود
مثقال باللريات ،وكيف �ستت�سابق ال�صبايا للتقرب منه ،وكيف
�س��يقدم البا�ش��وات و البكوات بناتهم ليختار من تنا�س��به ،مل
تن�س �أن تقول له �إن �أبناء عمه �سيت�س��ابقون لنيل ر�ض��اه لكي

ي�س��حبهم �إىل هناك ،ومل تن�س الوعيد والتهديد والتنفري من
كل ما يراه حوله  ,الأر�ض مل تعد تعطي �شيئا ،ومل تعد قيمة
للنا�س ..العلم هو املعيار ،و�أنت يا �أ�س��عد ال علم وال �أر�ض غري
هذه التي بخلت علينا بقطرة ماء ن�شربها...
مل يكن �أ�سعد يف وارد الهجرة ومل يكن قادرا �أن يرف�ض ،متنى
ل��و تخطب له ابنة عمه التي �أحبها ،مل يعده �أبوه ب�ش��يء من
ه��ذا القبيل ،ومل يخطر بباله �أن بكره ميكن �أن يكون له قلب
ي��دق ويخف��ق بح��ب بعد ..كي��ف لرجل مث��ل �أ�س��عد �أن يحب
ويهوى وهو من فقد ح�ض��ن �أمه ..وقد حولته امر�أة �أبيه �إىل
واح��د من احل�ص��ادين الذين ال ت�ش��رق �ش��م�س عليهم وهم يف
فرا�شهم..؟
لكن �س��فينة �أ�س��عد �أبحرت عك�س رياح قلب��ه ،ودع قريته نبع
ال�ص��خر العنا ال�س��اعة التي ولد فيها ،التف��ت للمرة الأخرية
�إىل معبده��ا القدمي� ،أراده حرزا يحمي��ه ويحقق �أمانيه ،ثم
قال ب�صوت عال� :ساحمني يا (ختيار) لن �أعود..
-3كانت الأ�ش��هر الأوىل التي تلت ر�س��و ال�سفينة يف بحر جمهول
�أ�شد ق�سوة من ظلم �أم �سعيد ،ن�سي �أ�سعد كل تلك الآالم بعدما
�أودعه��ا يف حافظ��ة ،لكن الأخبار ع��ن املهاجرين كانت حتمل
كل جمي��ل ،وكي��ف �أنهم يجمع��ون املال م��ن ال�ش��وارع واملزارع
واحلان��ات ،فكيفما يتحرك �أحده��م تطالعه عناقيد الذهب،
وما عليه �إال �أن ير�سلها �إىل البالد..
مل ي�ص��ل من �أ�س��عد �أي ر�س��الة� ،أو حوالة ،ولو بل�يرة واحدة،
لكن نبع ال�ص��خر و�أهلها املتعط�ش�ين للخال�ص من حمل وقحط
وقه��ر طاب لهم ما تتفتق عنه �أحالمهم من ق�ص���ص عن جناح
ه��ذا والغن��ى الفاح���ش ع��ن ذاك ،ومل يبخل��وا على �أنف�س��هم
بت�ص��ديق كل تلك الق�ص�ص والأكاذيب حتى باتوا ال يعرفون
من �أين ت�أتيهم كل تلك املهارة يف تدبيج الر�س��ائل لأ�سعد لكي
ي�ساعدهم يف ت�سفري ابنهم..
�أبو �أ�س��عد وحده مل ي�ص��دق �ش��يئا مما كان ي�صله ،ومل ي�شارك
زوجته التي �أخذ الندم يطفو على �س��طح ل�س��انها ثم �س��رعان
م��ا يتب��دد ويختفي ..وكثريا م��ا �أعلنت ثقتها ب�أ�س��عد ب�أنه لن
ين�سى �إخوته ..كان قلبه دليله ،ورمبا هو وحده من كان يرى
ويعي�ش مفردات ال�ش��قاء منا�ص��فة مع بكره ف�أ�ص��يب بداء مل
يعرف الأطباء ا�سما له.
مرت �س��نوات و�س��نوات حتى متكن �أبو �أ�سعد من جمع تكاليف
�س��فره ل�يرى فل��ذة كب��ده ،رك��ب البح��ر ومل يق��و عل��ى ركوب
الطائرة ،ظلت الباخرة نحو �ش��هر حتى و�ص��لت �إىل �ش��واطئ
مهج��ورة ،وم��ن ي��د مهرب للأج�س��اد الب�ش��رية �إىل ي��د مهرب
خب�ير حتى ع��رف كي��ف كانت رحل��ة عب��ور ولده البك��ر �إىل
هناك� ،أدرك حجم املجازفة واملغامرة حد املوت..
كان اللق��اء كفيال بن�س��يان كل املتاعب واملخاوف ،وكان فرحه
عظيما ،وكانت �آماله وا�سعة يف �أن يحمل له �أ�سعد من امل�شاعر
م��ا يحمل��ه هو بع��د كل ه��ذا الغياب ..لكن �ش��يئا م��ن ذاك مل
يكن ،اغتّم� ،أح�س �أن �ص��دره ي�ض��يق و ّد لو �أن �صورة ابنه ظلت
عل��ى حالها  ,لكنه �آثر ال�ص��مت ،كابر ،وكب���س امللح جيدا على
جرحه...
�أ�سعد مل يعد �أ�سعد....
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عُ ذرًا يا ب�سمة
مِ حْ بَرَ تِ ي...

•غازي عبد العزيز عبد الرحمن
�أ���ش��ع��اري ق��د ���ص��ارت
ثكْلى
ل�����ص��و���ص
ْ�����ك
يف ُف�����ل ِ
ِ
الأحزانْ
و����س���ط���وري ت��ل�� َع��نُ��ه��ا
الفتوى
مبالهي جتَّ ا ِر الأديانْ
وب�����ل����ادي م���زّ َق���ه���ا
الأ�شرا ْر
����رقَ َب�� ْه�� َو
َو َن��حِ ��ي�� ِب��ي �أغْ َ
الدا ْر
فلماذا �أُ ْرهِ قُ َقا ِف َيتِي؟
وح َي الأ�شعا ْر؟
و�أُ�صدّ قُ ْ
القهر؟
أعماق
ي�سكنُ يف � ِ
�أَ ُي َغنِّي ُج ْر ٌح ْ
ْ
قلب يمَ ْ�شِ ي َغ ْ�ص ًبا
�أ ْم
يفرح ٌ
ُ
اجلمر؟
ِيب بني
َف ْوقَ َله ٍِ
ْ
ٌ
�سنبلة
هل تنمو يو ًما
يف َع ْ�ص ِف النا ْر؟
وال ُ
أر�ض بدماءِ ال�شهدا
َ
فا�ضتْ �أنها ْر؟
هل َتن ُْمو ورد ُة ب�ستانٍ
ملحا ودمو ْع؟
تتغذى ً
�أم ي�شرقُ
�صبح بنها ٍر
ٌ
دثّر ُه ٌ
ليل موجو ْع؟
هل توجدُ
يف
قامو�س القتلِ
ِ
ٌ
املاء؟
مفردة يرويها ْ
�أ ْم ُتوجدُ خط�أً
ٌ
قافية
ال�شعر
يف َ�صف ََحاتِ
ِ
ُ
�شالل دماء ْ؟
يرعاها
فك ُ
ّرت
�أُ َعدّ ُل تاريخي دونَ الأ ّيا ْم
َف ِب َ�شدْ ِوي
مخُ ْ تل ٌِط َن ْو ِحي َكهديلِ حما ْم
عذ ًرا
َ
ب�سمة محِ ْ ربتي
يا
يا حر ًفا حتب�سهُ �شفتِي
عذ ًرا
يا �أُخو َة مدْ َر َ�ستِي
عاء
ال�سر ُد ً
لِرن ّد ْد يف ِّ
بهزيع الليلْ
رح َك
�أن يغد َو ُج ُ
يا وطني �أمنًا و�سال ْم
ري لأَهْ لِينا
ويعو َد اخل ُ
ِب ُربو ِع ال�شا ْم

�أطير �إليك

الق�صيدة ..ع�صمتي ُدقُّوا على
• فتون ح�سني احل�سن
�أبوابه

• عبـــد اجلـــواد ال�صالــح
هنا غِ ّب قلبي
ري
همى الوجدُ �شوقَ الأث ِ
امل�سافر لي ًال
ِ
ناظر ْ
يك
على َ
ف�إن غبتَ عنّي
ري وعدٍ
على غ ِ
يقيني ٌ
خوف
بجوف
و�ضج
ِ
َّ
َ
القلب ٌ
نزف ف�إن
ويف
ِ
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
خاب ظنّي
و�إنْ َ
و�إنْ َ
فا�ض دن
فكلُّ دروبي
وكلُّ امل�سافاتِ ُبعدٌ
ُّ
و�شم
يحط بقلبي َك ٍ
يراكمها ال�شوقُ
�صخر
ك َتلَّةِ
ٍ
ُ
�أ�صحو و�أتلو �صالتي
ري
حرو ًفا بِلونِ ال�ضم ِ
� ُ
أقول:
اجلمر
�إلهي �أكا ُد ويف ذرو ِة
ِ
أ�سمع �صو ًتا �أليفًا
� ُ
يقولَ :
ُ
تعال حبيبي
ف� ُ
أهتف� :إن
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
�إذا َّ
حمام
ك�سرب
حط قلبي
ٍ
ِ
وهج نو ٍر
على ِ
يعر ُ�ش كو ًنا ولو ًنا
ّ
على مقل َت ْ
يك
وقلتُ َ :
تعال �إىل دفءِ نب�ضي
ْ
يديك
� ُأكنْ يف
روح ْك
ً
�سراجا ي�ساكنُ َ
جروح ْك
ي�ضيء
َ
ُ
ف� ُ
ياح
الر َ
أنه�ض با ًزا يباري ّ
باح
ال�ص َ
ي�صو ُغ ّ
براءة َ وجدٍ
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
َف�شوقي يعربدُ يف البعدِ
مالمح روحي
يح�صي
َ
مو�ش ً
عيني غ��ي��و ًم��ا َّ
ي��رى ف���وقَ
حة
ْ
بال�سوا ْد
ّ
ولونِ احلدا ِد
وحزنِ البال ْد
تعالَ ،
تقولَ :
ُ
تعال حبيبي
أنه�ض ً
ف� ُ
برقا
ً
و�شرقا
جنوبًا
ري � ْ
إليك
ألف
ب� ِ
جناح �أط ُ
ٍ
�إذا ها َم قلبي
َ
�شوق
�سويعة ٍ
ْ
مقلتيك
�إىل
و�ضجتْ بقلبي براك ُ
ني وجدٍ
ّ
�صريح الن�شو ِر
ِ

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

�أم�ضي

 ما يف ال�سماءِ العا�شرةْ؟* ٌ
برج' يكبرِّ ُ للرثى
 ما يف الرثى ؟* وثنٌ يحدِّ قُ يف ال�سماءِ
العا�شر ْة
َ
خطاك من املدى ؟
 ما يفجرح ي�سدِّ ُد ُه ال�سدى
* ٌ
 ما يف ال�سدى ؟ٌ
بالنزيف
خيط مت ّ��رى
*
ِ
جتدُّ دا
فرح ؟
 ما يف لهاث َِك من ُْ
�سرب يجن ُّحهُ
اخليال
*
ٌ
املفت َعلْ
القزح ؟
 ما يف اخليالِ منْ
ع�صي
رب
*ن ٌ
ٌّ
�����ض َ
َ
ف َّ
العبيق
�����ض ال��ه��ط َ��ل
َ
املرجتلْ
 ما يف الكرو ِم من الوجلْ ؟�صحو ت�ش َّر َد عن دمي
*
ٌ
 ما يف دمائ َِك من ُدعا ؟ؤو�س
* ٌ
قمر ت���ؤ ِّن�� ُث��هُ الك� ُ
مبب�سمي
فارق�ص �إذنْ
ْ
���ص��وف��ي ً��ة ت��غ��دو ال��ل��غ ُ
��ات
أبهر ْك
ب� ِ
أن�صتْ
� ِ
ْ
الروح ت�سمو باللّظى
لوق ِع
ِ
جم���دول ً
���روق �أ َّولِ
���ة ب���ع ِ
أنهر ْك
� ِ
ه����ي ذي ال��ق�����ص��ي��د ُة
*
َ
عِ �ص َمتي
ُ
تختال
بني �سما َو َتي
وقد�س َم�شي َئتي
ُحلمي
ِ
�أطفو
املطر
على هُ دْ ِب ْ
و�أرو ُد
أ�سراب اخلدَ ْر
� َ
ما ب َ
ني
ني �أقنو َم ِ
َ
املنتظ ْر
نب�ضي وال�شرا ِع
َ
�أهذي ب�أغنيةٍ
ت�شاء من الرقى
تل ِّونُ ما
ُ
و ُت ُ
في�ض
�إلها َم الزمانِ
و�سقا
على ال�شرو ِد ممُ َ َ
�أ�سري
النغم
ب�أو�صالِ
ْ

• �صالح ه ّواري

ال م�ست َق َّر
رواء وال ُظ َل ْم
وال َ
ال دو َر يل
ُ
تقول حكايتي
فيما
�إال بِرميةِ نردِها
يف هَ د�أتي
لت�سو َم
برعم يف َ�سجدتي
�أ ّو َل
ٍ
وتعب
َّ
آخر �شهقةٍ من لهفتي
� َ
علي
ف� َ
أهيم مغ�ش ّي ًا َّ
بفطرتي
وبحكمتي
بئر
هذا �أنا ٌ ..
�ض َق َ
�أ ُف ُّ
تامة املنفى
أع�سر
�
بفجر
ِ
ٍ
ِّ
باحلظ
و�ألو ُذ
املدلىَّ من ف�ضاءٍ ُمقف ِِر
�أل ُِج املدى
�سر مجُ ونِهِ
ر�ؤيايَ ُّ
ال�سماء العا�شر ْة
�أل ُِج
َ
اق
روح ُمث َقلٍ بلحونِهِ
بِبرُ ِ ٍ
ودمي
ت�ؤ ِّرقُ
�سحر ُه
َ
ُ�س َو ٌر َتنا َذ ُر باندال ِع جنونِهِ
ع�شق
ِ
بطيوف ٍ
غ�ضةٍ ُمتهاطلةْ
ّ
مِن �سِ درةٍ ُحبلى
بجمر الأ�سئلةْ
ِ
بالغيب
توء ْمتُها
ِ
َ
إيحاءها
كيال �أجتدي � َ
�إال �صف ًّيا بارق ًا بالأخيلةْ
هي �سِ ٌ
درة
َ
يف ُمنتهى قلبي ت�سامى
وح ُيها
لريى ِب
نب�ضي َمنه َلهْ
َ

دقوا على �أبوابه اجلوالن ذاكرة اللهيب
وجرح وردتنا النبيل
تفاحه النبوي
معراج ال�صعود �إىل ال�ضحى
يا تني «عني التينة» املعجون من دمنا
نداء البائع اجلوال
يقرع بابنا عند ال�صباح
وبائع ثانٍ ينادي:
ما ر�أت �شفتاي �أطيب منك
يا تفاح جوالين احلبيب
		
الليل مهما طال
فنحن لن نن�سى
		
جوالننا يف البال
يعانق القد�سا
على ذرا املوال		
�سنعقد العر�سا
غربال باطلهم
لن يحجب ال�شم�سا
ذهب الكثري ومل يعد �إال القليل
�أ�سالكهم �شوك ب�أعينهم
و�أجنحة لغزالن اجلليل

ال ت�س�ألوني من �أنا؟!

• مر�شدة جاوي�ش
م�ضي ..
�أُ ِ
لكنه
�سرج
ُي ُ
ح�شرجة انطفاء
بروق الهديل
ِ
يف �أفيائه
يعرج
اىل تخو ِم وجومي
يلج متاهاتِ �سدميي
ُ
يغرتب
يحتطب
ا�ضال َع عِ ندِ ه
م�شاع ًال
ت�ضيء له
ُ
َ
م�سالك االحرتاق
ح�ضن جنومي
يف
ِ
و عانق الأثر
َ
ميت�شق
النداء
حترقِ ه
�صهو َة ُّ
يهد ُر
يقتحم �شرايني
�إرتعا�شةٍ همدت
يف ذاكرة القرابني
ينفث
يف م�سامات انفا�سي

شعر

• زوات جميل حمدو
جمر دهور حنينه
َ
ت�ستعر
ُ
فاكهة نريان
بني ثلج ال�شفاه
حني تلملم
�شتاتي
�أريد
اريد ..
�أن ارتدي االفق
جمونَ رفيف
يراود
عناقيد ال�سماء
بني �شفتيك ..
�صمتُ ُبروقك
ُ
يرتل ن�شيج
�صخب �أ�سئلتي
حينها
تتعرى
�سحب
على
ِ
�ضفاف �آياتك
وترتكب
فاح�شة االجابة/

�أنا ذلك اجلرح الذي �أن�س�س الأنني
�أنا ذلك العز الذي يخزي �أنوف الظاملني
واليا�سمني ر�سويل الأعلى لكل العاملني
و�شموخ �شال فوق �أكتاف ال�سنني
�أنا كربياء النف�س
مهما حاول الأوغاد قهر كرامتي
مهما ا�ستباحوا حرمتي
وتلببوا وا�ستنزفوا بي جاهليتهم
لف�ض بكارة �أنثى الق�صيد
�أبرئ الإ�سالم من �إ�سالمهم
والدين من غوغائهم
و�أظل كالفينيق �أحيا
رغم هول م�صيبتي
و�أحيك ن�صري من خيوط ال�شم�س
�أ�صنع بردة لليا�سمني
�أنا زهرة برية�..سادية
�إن حاول ال�سفهاء �سلب عفتي
من قا�سيون �شهرت �سيف فتوتي
�أظهرت �صك براءتي
ف�أنا فرا�شات ال�ضياء
حتط فوق زنابق الفرح احلزين
�أنا روح هذا ال�شعر
�آه الفجر يف الليل الدفني

�أنا موج بحر املجد
تطلبني ال�شواطئ
ي�ستفز جنون ريحي �أمنيات العابرين
ع�شتار يل/فينو�س بي/نينار بع�ضي
�إنني فرح املوانئ وال�سفني
�أنا غوطة اخلري ....
التي �سندت بطون اجلائعني
�سحرت عيون الناظرين
ح�ضنت قلوب العارفني
وق�صائدي مازلن منذ فردت بع�ض �شعورهن
حمجة لل�سائرين
و�أنا فرات العا�شقني
وعزة العا�صي
�أنا بردى وركن احلاملني
بردى الذي يغفو ب�أح�ضان ال�سنني
بردى ورق�صي مولوي
�سكرتي هي لذة لل�شاربني
والق�صر حتر�سه مالئكة ال�سماء
وقا�سيون طور �سنني
�أنا بع�ض ترديد ال�سماء
�أنا �سناء�/أنا ذكاء
للفجر كم خن�ساء �ضحت بالبنات وبالبنني؟!

فر�سي التي جمحت �إىل مدن ال�ضياء
و�صهيلها يعلو بوجه دواع�ش الع�صر
الغواة ...الأغبياء
�أحفاد قابيل اللعني
�أنا النوار�س للزوارق
حني متخر يف العباب
وحني يدركها التعب
�أنا الفوار�س والبوا�سل يف خنا�صر �أو حلب
�أنا قلعة �شماء
�ضاربة ب�أطراف ال�سماء
وبيادري مفرو�شة للحنطة احلمراء
يف دنيا الغالء
حريتي �شم�س �ست�شرق من تواريخ ال�ضياء
و�أنا الربيع بزهره
و�أنا ال�شتاء بطهره
و�أنا البهاء بكربه
�أنا �صيف كل احلاملني
مبو�سم الن�صر املبني
�أ�سودي يف احلفاظ �أعزة
و�أنا العرين
و�أنا تالوين الرجاء

قصة
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�أ�سماك حمراء لونت وجه القمر
•نزار مزهر
كن��ت �أظن -
قب��ل رحيل��ي ه��ذا الربيع،
ُ
كما قالت يل جدتي -
�أنّها تع�صر الزيتون.
وعندم��ا كربت اكت�ش��فت  -كم��ا قالت
يل ذاكرتي � -س��ر تلك الأوراق املخب�أة
بني �ص��رير حجر الرحى و�صمت النهر
البارد.
مع�ص��رة الزيت��ون ،غ��دت  -فيما بع��د � -أكرث جم��ا ً
ال وحزن�أ،
�أ�ص��بحت حجارتها تعزف املو�س��يقى والزيت ،حجرها الكبري
الدائر ،هو حب عتيق لعجوز.
َ
يتال�ش �أو يرحل مع رحيل الثلج املكد�س فوق اجلبال،
حب مل
ٌ
حب و�أغنية �سمعها كل الأهايل  -طيلة فرتة موا�سم الزيتون
 مع الرياح املطرية وندف الثلج املحمول بعوا�صف ال�شتاء من�أعلى التلة (حبيبي مر من هنا)
يف هذا ال�ش��تاء ،و�أول ليلة ،خفت من ذاك البيت ذي ال�سقف
الع��ايل ،كان مزرك�ش�� ًا ب�ص��فوف كث�يرة م��ن ج��ذوع الأ�ش��جار
املتال�صقة.
�أذكر �أين مل �أمن حتى ال�ص��باح ،فقد تركوين ذاك ال�شتاء يف
ه��ذا البيت مع جدي وجدتي ،على �أمل �أن يعودوا لي�أخذوين
بعد �أن ي�ؤمن م�سكن ًا له ولأمي و�أخوتي.
حي��اة �أبي كان��ت م�ؤملة ،فال�ش��رطي يف هذا البل��د ،مثل طيور
مهاج��رة كل ربي��ع ،وك�أن��ه حمتوم علي��ه التنق��ل ،و�أن يعي�ش
بتلك الأكذوبة� ،سلطته على كل البالد.
هو �أول هطول للثلوج هذا العام ،و�أنا عندهم� ،أتذكره جيداً،
كان ال ي��زال دافئاً ،حنوناً ،يجتمع بني جدرانه ،دفء داللهم
يل ومت��ردي ،حتى �ص��ار هذا الدالل حب ًا ون�ش��وة ت�ض��خم يف
داخلي� ،أنا �ش��عرت ب�أين ملك �ص��غري ،وهم وجدوا بي ت�س��لية
لأيامهم اخلاوية �صخباً ،فرتة ال�شتاء ال�صامت.
مت�أفف��ا ً� ،ص��افح الفج��ر �أخ��ر خي��وط اللي��ل مودع�� ًا عتمته
وخويف ،يومها رحت �أرك�ض عرب �سهول و�صخور تلك القرية.
بدت حدودها �ص��غرية نوع ًا ما ،هناك خلف منزلنا ،ثمة نهر
يحوي �أ�سماك ًا حمراء �صغرية ،انتظرتها ملي ًا ومل تكرب.
ذات �ش��قاوة يل وبني الثلوج ،رحت �أبحث عن �أي �ش��يء �ألعب
ب��ه ،بامل�ص��ادفة وج��دت علبة �س��جائر فارغة ،جمعت بع�ض�� ًا
من الق�ش وح�ش��وته فيه��ا ،بد� ُأت �أدخن حماو ً
ال تقليد �س��عال
�أبي ،وكم متنيت لو �أرميها لأ�ش�تري غريها من احلانوتِ الذي
وظفت��ه لبي��ع منتجات��ي املعرو�ض��ة من عل��ب قدمية َ�ص��دِ ئه
و�أحذية مهمل��ة وقطع قما�ش رثة وبراغي ،ولكن تب ًا لها ،مل
تفرغ.
�أ�ص��بح القم��ر يف الليل��ة التالي��ة ب��دراً ،ت�س��لل ع�بر النافذة
الكبرية حتى �أنار جزء ًا من وجه جدتي النائم �أمامي.
حكت يل هم�س��اً ،حكاية العجوز ومع�ص��رة الزيتون ،كالعادة
مل �أ�س��تطع الن��وم ،وانتظرت��ه �إىل م��ا بع��د منت�ص��ف اللي��ل،
فعندما ي�صري القمر مكتم ً
ال ،ي�صبح �أكرث غروراً.
فج�أة �سقط على نافذتي ،وحدثني عن �أمي ،وهكذا ،كل ليلة
�أحادث��ه ويحادثن��ي �س��راً ،حتى يهده��د يل و�س��ادتي و�أنام.
كب��ار القري��ة قالوا  :فقدت عقلها فج�أة ،وكل مو�س��م �ش��تاء،
تذه��ب �إىل طاحون��ة املع�ص��رة ،جتل���س بالق��رب م��ن بابه��ا،
ويداها مغمو�ستان يف ماء النهر البارد ،تنتظر ر�سالة يحملها
له��ا م��ن وحيده��ا الذي خطفت��ه منها تل��ك احل��رب اللعينة،
اختفى ب�ش��كل غام�ض وكرثت الأقاويل حول م�ص�يره ،فمنهم
من قال :
مات يف بالد بعيدة.
ومنه��م م��ن ق��ال  :طحنته احل��رب ب�ين براثنه��ا ،لكنهم مل
يجدوا جثته.
لدى جدي ،دفرت �ص��غري ون�صف قلم ر�صا�ص ،يحمله يف جيب
�س�ترته ،ممحاته املت�آكلة ،حمت جزء ًا من حدود هذا الكون،

وعج��زت ع��ن �أغنية تل��ك العجوز  -حبيبي مر م��ن هنا � -أن
تزيلها من ذاكرتي �أو متحوها.
هو (جدي) ،ي�شبه كثرياً ،روزنامة معلقة على حائط ،ودون
�أن ي��دري ،كن��ت كل ي��وم  -وطيلة فرتة ال�ش��تاء � -أ�س��رق من
دفرته ال�صغري ورقة فارغة ،حتى �أ�صبح عندي الكثري منها.
بع��د ف�ترة� ،أ�ص��بح جدي وجدت��ي دائم��اً ،ي�أخذان ال�ص��مت
بف��رح ويذهب��ان ب��هِ بعي��داً ،لأبق��ى مغ��رد ًا يف ه��ذا اخلالء
الوا�س��ع حل��دود بيتهم الكب�ير ،وحيد ًا من �ص��متهم ال�س��جني
لأوراقي البي�ضاء� .أخذت ورقة وكتبت :
 عج��وز يف البداي��ة كن��ت �أظنها جمنونة ،ب�ص��متها اجلال�س�أمام باب مع�صرة الزيتون،
فج�أة اختفت جميع كلماتي ،فقط كلمة واحدة بقيت ت�سطر
الورق��ة (حبيبت��ي) ،ورميته��ا و�س��ط الأ�س��ماك احلمراء يف
النهر ت�أخذها.
يف اللي��ل ،ع��اد القمر كعادته �ض��احك ًا يل� ،أب��اح يل �أن �أكتب
ر�سالتي الثانية.
 �أبي وع�ش��رات علب ال�س��جائر الفارغة ترق���ص �أمامي على�إيقاع واحد يف �ضوء القمر.
�أي�ض��اً ،اختف��ت جميع كلماتي ،فقط كلم��ة واحدة ،علقت يف
و�سط الورقة (حبيبتي).
أ�س��رعت ملكتب الربيد (النهر) ،ورميتها ملوظفيه
يف ال�ص��باح �
ُ
�ﻷ
ذوي ال�س�ترات احلمراء (ا �س��ماك)� ،س��بحوا معها يف النهر
ورحلوا.
ً
خل�س��ة ،يف منت�ص��ف الليل ،كتبت ر�س��التي
بعدها� ،أنا والقمر
الثالثة.
ُ
ت�ش��اجرت م��ع غيمة ا�ص��طدمت بي عن��د املروج،
 ذات ي��ومبقدمي ماء النهر ،فتطايرت الأ�سماك ال�صغرية ت�سبح
وركلت
ّ
يف الهواء.
هناك فوق �شجرة ال�سرو رق�صت بع�ض منها على �إيقاع حجر
الرحى وقطرات الزيت.
�أي�ض��اً ،اختف��ت كل ال�س��طور ،فق��ط كلم��ة واح��دة يف عم��ق
الورقة (حبيبتي).
يدي الزرقاء ،ثم��ة �إناء قدمي،
ب�ين الثلج الأبي�ض و�أ�ص��ابع َ
فوق مدف�أة احلطب ،تكد�س��ت داخله حبيبات الثلج النا�ص��ع،
البخ��ار الأبي�ض و�س��يجارة �أبي ،ت�ش��كلوا و�س��ط الغرفة ،مثل
وجه �أمي� .أخذت ورقتي الرابعة وكتبت :
 �أ�س��ماك �ص��غرية �ص��بغت وجه القم��ر بلون �أحم��ر ،وحتولبخار الإناء �إىل زيت� ،أي�ض ًا مل يبقَ يف عمق الورقة� ،إال كلمة
واحدة (حبيبتي).
تناقل��ت الق��رى املج��اورة ،هم�س��اً ،ح��ول اثنني م��ن املجانني
أرا���ض بعي��دة ،وم��ن خلف خط��وط الن��ار ،كانوا
قدم��وا م��ن � ٍ
يحكون لهم عن يد ممدودة فوق النهر ،جلثة م�ص��بوغة بلون
�س��مكات النهر احلمراء ،بقيت تتحرك وتكتب �أوراق ًا بي�ضاء
�ص��غرية ،مل ي�صدقهما �أحد �سوى �سمكات النهر و�أ�صابع يديه،
ومنذ ذلك احلني ،مل يعد ي�س��مع �أهايل القرية غناء مع�صرة
الزيتون .ر�سالتي الأخرية ،كتبت فيها :
 �أربع و�أربعون �شتاء يف حياتي يغنون (حبيبي مر من هنا)تلك العجوز ،وقبل رحيل ذاك الربيع ،مل �أعد �أخاف �صمتها،
فقد �أ�ص��بح �ص��وتها البارد كخريف عمرها النائم فوق حجر
ٌ
جم��ال يف قلب��ي ،اختلط م��ع تلك املو�س��يقى وهدير
الرح��ى،
النهر و(�سك�سكة) احلجارة ونقاط الزيت.
رحلت ولها يف ذمتي ،اعتذار وم�س��احمة مع كل ورقة بي�ض��اء
ُ
رميتها يف النهر.
ُ
وجدت �ص��ورة قدمية لأمي
البارحة ،و�أنا �أفت�ش بني ال�ص��ور،
حتملني بني ذراعيها ،وبقايا �أوراق �ص��فراء �ص��غرية ،جميعها
كانت حتمل كلمة واحدة
يف و�سطها (حبيبي)

مفتاح الذاكرة
•حنان دروي�ش

ح�ين غ��ادر �أب��و �ص��الح
منزله هذا ال�صباح ،حلقت
به �أم �صالح تناديه:
ــ �إىل �أين؟ �ست�ضيع
ـ��ـ اتبعين��ي ..اتبعين��ي،
ع�س��انا ن�ص��ل هناك قبل
غروب ال�شم�س
خاطب امل��ر�أة التي حاول��ت �أن ترده �إىل فرا�ش��ه،
فق��د ه��ده املر���ض ،و�أتعبت��ه الفجائ��ع ،و�أفقدت��ه
ال�سنون املقدرة على التذكر املتوا�صل.
عند ر�ص��يف بعي��د يف املدينة تريث .حطت عكازه
تنتظر حافلة ..هم�س �إىل �صبي �صغري:
ــ �أريد �أن �أ�سافر.
ــ �إىل �أين؟
ــ �إىل «ال�شجرة»
ظن الولد �أن العجوز ميازحه قال:
ــ ما �أكرث الأ�شجار يا جدي �سم واحدة.
ـ��ـ ال�ش��جرة ي��ا ول��دي ،ه��ي قريت��ي البعي��دة يف
فل�سطني ،تركتها مرغم ًا ،وتركت ابني هناك ..هل
تعلم �أن..
فرد ال�س���ؤال جناحي��ه ،و�آب �إىل م��كان كان مرتع ًا
للأح�لام ،والكالم ،واحلب دون ندوب ،وكان كروم ًا
وبي��ارات ودروب�� ًا ينام بني روابيها الأمان .ال�ش��فق
فيه ي�ش��ابه الغ�س��قً ،
هيئة بديعة التكوين� ،آفاقها
مالع��ب ،و�أدميه��ا انبعاث �أع�ش��اب من��داة ،تقطفها
�أم �ص��الح كل ي��وم ،ليزين �ش��راب املريمية ال�س��ائغ
طاولة امل�ساء.
«ال�شجرة»..؟؟
�ض��جت عين��اه بدم��ع ح��ارق ،حا�ص��رته ال�ص��ورة،
�أ�ش��رقت ث��م اختف��ت� .س��اد �ص��مت غري��ب ،بينما
الواقفون يف ازدياد ..ال�صق رجل امر�أة ،ارتبكت.
حاولت قدمها القلقة �أن تكتب �ش��يئ ًا على بالطات
الر�ص��يف .اقرتب��ت م��ن العج��وز تن�ش��د الأم��ان،
مالحمه��ا الب��اردة �أوح��ت بانغالقه��ا عل��ى �س��ر ال
ي�شابه بقية الأ�سرار.
ً
ــ ما بك؟ من �أنت؟ هل تعرفني �صاحلا؟؟
�س���ألها ،ث��م ابتلع بقي��ة احل��روف� ..إنه��ا الذاكرة
اخلائن��ة ،وهذا املوات احلا�ض��ر الغائب� ..أ�ض��واء
تخب��و ،و�أخ��رى تخف��ق راياته��ا يف غ�ير مواقيتها
املواتي��ة ،ين�س��ى �أبو �ص��الح كل �ش��يء ..الأ�س��ماء،
والأحداث ،والأ�ش��خا�ص ،والأماكن ،لكنه ال ين�سى
�أب��د ًا مفتاح داره هن��اك ،يبقى معه على الدوام ،ال
يفارق جيب �سرتته ،فقد ظلت القرية مثل النق�ش
يت�صدر ال�سريرة ،وال يغادر.
يف ه��ذه الأثن��اء ،وقف��ت حافل��ة� ،ص��عد بع���ض
املنتظرين و�صعد معهم .كان ي�ضحك ويبكي ويقول
�أ�ش��ياء غريب��ة .و�ص��لت احلافل��ة �إىل حمط��ات
كث�يرة� ،إىل مواق��ف متع��ددة� ،أودع��ت �أ�شخا�ص�� ًا،
واحت��وت �أ�شخا�ص�� ًا ،وعندم��ا نزل يف م��كان ما ،مد
خط��اه املت�أرجحة على احلد الفا�ص��ل ما بني املوت
واحلياة ،وراح مي�شي ،ومي�شي ،ومي�شي� ،آم ًال �أن يجد
ال�ش��جرة يف �آخ��ر امل�ش��وار .كان يرن��و �إىل البعي��د
ويح�سب �أنه على و�شك الو�صول.
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مالمح التغيير الفني في رواية (العلياء)

•عو�ض الأحمد
ال��رواي��ة ف��ن �أدب���ي يعك�س عملية التغيري
ف��ه��و دائ���م ال��ت��ح��ول وال��ت��ب��دل .وال��روائ��ي
الفل�سطيني جربا �إبراهيم جربا يف املقاالت
التي حتمل عنوان (الرواية الإن�سانية)
يرى �أن الرواية ت�أخذ مو�ضوعها الأ�سا�سي
من تقاليد امل�أ�ساة (الرتاجيديا) وهو �صراع
الفرد مع قوى �أكرب منه ،وت�أخذ من امللحمة
مو�ضوعات مثل �صدام الفرد مع املجتمع،
واخليانة ،واحل�سد ومن الدراما ت�أخذ احلر�ص
على ت�صوير الو�ضعيات وال��ع��واط��ف وجت�سيد
�شخ�صيات الأفراد عن طريق احلوار.
عن دار كنانة للطباعة والن�شر والتوزيع �صدرت
رواي���ة (ال��ع��ل��ي��اء) للكاتب �سليمان ح��اج علي،
الطبعة الأوىل� ،شباط 2019م.
اختار الكاتب عنوان ًا لروايته ين�سجم مع الن�ص
ومع ال�شخ�صية وجاء العنوان موجز ًا ومكثف ًا ال
يخلو من الت�شويق كما جاء العنوان م�ؤدي ًا لعدة وظائف .كالوظيفة
االفتتاحية والإعالنية كما �أنه مدخل هام �إىل �أعماق الن�ص .ويعرفنا
الكاتب بال�شاعرة علياء (�أم �صخر) بطلة الرواية :هي (يف العقد
ال�ساد�س من عمرها ،و�سيمة املح ّيا ،ر�شيقة القوام� ،سواد وبيا�ض عينيها
مييزان معامل وجهها امل�شرق ،فهي الفتاة اجلميلة املتعلمة الذكية
الواثقة من نف�سها املتطلعة �إىل القيام ب�أي جهدٍ قد يغري من حياة
ال�صحراء القا�سية املرتبطة برتبية املا�شية ورعيها ،ويغري من �أفكار
الإن�سان التي ال �أفق لها �سوى الوالء للع�شرية والقبيلة).
ثم يقدّ م �صورة عن حياة قبيلة �آل يعرب والتي تت�ألف من ع�شريتني:
ع�شرية بني جدعان وع�شرية بني الأزرق .ور�سم الإغراءات وال�ضغوط
التي تواجه الن�ساء اجلميالت املتعلمات ال�شاعرة علياء التي ت�صبو �إىل
تغيري احلياة االجتماعية يف القبيلة من خالل ن�شر العلم وفتح املدر�سة
لأبناء القبيلة من الذكور والإناث (تعود �إىل قبيلتها ـ �آل يعرب ـ التي
تعي�ش يف واقع حمبط ترهقه م�شاحنات وحتر�شات فتية يرتعون يف
كربياء اجلهل والعنجهية واالدعاء بحيازة احلق وحدهم) �ص .12
ونلحظ مالمح التغيري يف هذا العمل الروائي التدخل املبا�شر من الكاتب
بدعوة القارئ �إىل الرجوع �إىل روايته ال�سابقة التي �صدرت يف دم�شق
عام  2016حتت عنوان (الهروب) وال�صادرة عن دار طال�س .وفيها
يتحدث عن م�سرية �سامي ال�شخ�صية الرئي�سية الثانية يف الرواية وما
عاناه من �أ�شعة �شم�س جائرة ،وب��رودة ليل قار�ص ،و�إنقاذه من موت
حمقق على يد ال�شاعرة وحلوله �ضيف ًا عليها ثم اختطافه على �أيدي
بني الأزرق.
ومن مالمح التغيري والتجديد الفني يف رواية (علياء) تلخي�ص الأفكار
واملقرتحات والت�أمالت وال��ر�ؤى امل�سرودة يف املقاطع والفقرات �إىل
ا�ستنتاجات ُم َلخّ �صة كثيفة بعد عر�ضها بجمل ق�صرية وغالب ًا ما تكتب
هذه اخلال�صة ب�أ�سلوب فل�سفي �أو �شعري .وجند هذا الكم الهائل من هذا
التلخي�ص يف الرواية كقوله:
(حتوم بي الأفكار لتحط �أخري ًا على تلة ال�صقور وربوع علياء .ت�أملت
حياة ال�شاعرة وجممل تلك الأح��داث التي عا�شتها وخربتها على
مدى اخلم�سة والثالثني عام ًا الأخرية من حياتها ،يتهي�أ �إيل �أن تلك
الأحداث كانت لها مبثابة مدر�سة للحكمة �أعطتها الب�صرية والوعي
وزودتها بقوى وح�سا�سيات �أهلتّها ملعرفة حقيقة الإن�سان والأ�شياء
وا�ست�شراف ما ميكن �أن ت�سفر عنه �أحداث احلياة).
ثم يلخ�ص وي�ستنتج ما �سبق من �أفكار:
(�إن الر�ضو�ض واجلروح التي ت�سم الروح الب�شري يف �سنوات عمره هي
الرحم الذي تنمو فيه �أعمق تب�صراتنا النف�سية والروحية).
وم��ن مالمح التغيري الفني يف رواي��ة (علياء) اق�تراب ال��رواي��ة من
العمل امل�سرحي فقد حدّ د الكاتب ال�سارد باال�سم على امتداد �صفحات
الرواية:
�سامي:
ت�شعل احلفيدة النار يف موقد تربيعة ال�سهرة وتعمد �إىل ت�سخني
القهوة التي ّ
مت جتهيزها يف ال�صباح.
جتيب ال�شاعرة:
يف الأي��ام الأخ�يرة من عزوبتي وقبل زواجي ب�أ�شهر بد�أت تربز لدي
موهبة الغناء التعبريي لل�شعر متوالف ًا مع العزف على الربابة .فعلت
ذلك مرة يف �إحدى �سهرات اخلمي�س يف م�ضافة الوالد.
�إن هذا النمط الأدب��ي �سعى �إىل التغيري امل�ستمر فالرواية املعا�صرة
ت�شرتك مع الأمناط الأديبة الأخرى فيما يخ�ص ال�شكل� ،أو الأ�سلوب
املبتكر.
والكاتب �سليمان حاج علي يف رواية (العلياء) يجتهد يف حتقيق التحول
والتبدل �سواء باملو�ضوع �أو بال�شكل باملو�ضوع �إذ جند علياء حتقق
حلمها بالدرا�سة والتفوق يف علوم الفل�سفة واللغة وتطمح �إىل ن�شر هذا
العلم بني �أبناء وفتيات القبيلة يف ال�صحراء البعيدة من خالل �إرادتها
و�أفكارها وتبني �أول مدر�سة يف قلب ال�صحراء ب�إمكانياتها ومب�ساعدة
والدها مادي ًا ،وهكذا حتقق علياء حلمها ،وت�شكل الأحالم جتديد ًا ال
ينتهي ،وقد مزج احللم بالواقع يف �سرده ،فاحللم بقدر ما هو نقي�ض
للواقع ف�إنه يلتف عليه ،فالرواية تعتمد هنا على الأحالم ،باملوازاة
مع اعتمادها على الأفكار فالأحالم هي بوارق الأمل يف حتقيق ما هو
مطلوب.
�أما التحول والتبدل بال�شكل يف رواية (العلياء) التحرر من ان�سيابية

ال�سرد الروائي ب�إ�ضافة تقنيات جديدة يجعل هذا
العمل الأدبي �أقرب �إىل كتابة ال�سيناريو.
ي�صف باختني الرواية ب�أنها ال تخ�ضع لأي قانون،
وي�ضيف (�إنها املرونة ذاتها ،فهي تقوم على البحث
الدائم ،وعلى مراجعة �أ�شكالها ال�سابقة با�ستمرار.
يف رواية (العلياء) يجد القارئ نف�سه �أمام الراوي
العليم بكل �شيء� ،أو كلي املعرفة ب�أحداث الرواية.
�أمام �سارد يعرف احلا�ضر واملا�ضي.
هذا النوع من ال�سرد املو�ضوعي ،ويتمكن القارئ من
ر�ؤية الأحداث والدخول �إىل �أعماق ال�شخ�صيات،
ويتلون ال�سارد ب���أل��وان �شخ�صياته ،من نقل كالم
ال�شخ�صيات �إىل التعبري عن م�شاعرهم.
(ب��د�أ وال��د علياء ينام نوم ًا قلق ًا وك��ان يف بع�ض
الليايل ال يغم�ض له جفن راح يت�صور يف خميلته
كيف �ستكون حاله يف يوم زفافها �إذ ما �أ�صرت هي
على مو�ضوع هذا الزواج الذي يكرهه من �أعماقه،
فه�ؤالء القوم ح�سب قناعاته لي�سوا مب�ستوى عائلته وال ع�شريته و�إنّ
عامر لي�س مب�ستوى ابنته وال هو الفتى الالمع بني �أقرانه) �ص.39
واملكان يف رواية (العلياء) ي�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من املنظومة العامة
التي حتكم البناء التخييلي للعمل الروائي .و�أحداث الرواية تدور
يف مكانني ال�صحراء الوا�سعة .برمالها وغبارها يف تلة ال�صقور حيث
هيمنة الظالم لي ًال ،ونباح كالب م�ضارب �آل يعرب وعويل بنات �آوى
القادم من ربوعها املوح�شة ووحل وبرد ال�شتاء القار�س ،واملكان الثاين
مدينة ال�سامرية والتي تبعد عن م�ضارب �آل يعرب مب�سرية �أرب��ع �أو
خم�س �ساعات م�شي ًا على الأقدام..
امتالء وبهجة وقرب ًا من كل ما هو
ويف ال�سامرية تكون احلياة �أكرث
ً
جديد يف الكتب وال�شعر وال�شعراء و�أهل العلم واملعرفة والبقاء يف
ال�سامرية يريحها من عناء احلياة يف ال�صحراء.
�أ�س�ست رواية (العلياء) على ر�سالة �سامية �أراد الكاتب �أن يبلغها للقارئ
ت�ؤكد �أن م�أ�ساة الإن�سان تكمن يف بعده عن احلقيقة ويف جهله.
(الإن�سان مغاير ًا للطبيعة ،يجمع يف كيانه كل املوبقات من ح�سد وغرية
�شهوة وك��ذب وري��اء و�أق��ذار وجهل و�أنانية ت�ضعه دوم�� ًا على طريق
الفرقة وال�ضياع واملعاناة) �ص.73
فعلياء ترى �سعادة الإن�سان يف ن�ضوج وعيه وحيثما كان ،وهذا الن�ضج
امتالء وازده��ار ًا عندما يكون الواقع املعا�ش �أكرث حتدي ًا
يكون �أكرث
ً
وتخلف ًا ،كما هو احلال يف ال�صحراء .كما �أن ال�سيادة يف احلياة للعقل
وال بد من ن�شر العلم واملعرفة من خالل افتتاح املدار�س .وال بد لعلياء
�أن يعود لقبيلتها و�إخراج القبيلة من التخبط يف براثن اجلهل والتخلف
واالقتتال بن�شر العلم وفتح املدر�سة .و�إن�شاء م�شروعها الكبري� ،إن�شاء
مدر�سة قبيلة �آل يعرب لتعليم الأطفال يف ال�صحراء.
�أما ال�شخ�صية الثانية يف الرواية �شخ�صية �سامي فهو يف العقد اخلام�س
من عمره ،تخرج من �إحدى اجلامعات الأوربية حام ًال �شهادة الهند�سة.
بد�أ العمل يف �إحدى امل�ؤ�س�سات يف عا�صمة بالده بروح منفتحة متفائلة
وكان الإخال�ص والتفاين يف العمل البو�صلة التي توجهه وتر�شده.
�إال �أنه يدرك بعد عدّ ة �سنوات �أن التخلف الذي يعاين منه الوطن
وم�ؤ�س�ساته ال يكمن يف نق�ص عدد الكفاءات العلمية وال يف قدرتها
املعرفية و�إمنا يف الف�ساد امل�ست�شري بني العاملني يف الدولة وخا�صة
كبار امل�س�ؤولني منهم .وراح �سامي ي�شري �إىل مواطن اخللل يف اجلهاز
الوظيفي وكيفية �إ�صالحه .كل ذلك �أجج �صراع ًا مع ه�ؤالء امل�س�ؤولني
بعد �أن قدّ م �سامي الإدانات املوثقة.
وجاء نتيجة التحقيق �أن �سامي �شخ�ص منحاز و�ضيق الأفق و�أن هذه
االتهامات املقدمة منه �ضد ه���ؤالء امل�س�ؤولني هي غري ذات �أهمية
وواهية ،ومبوجب ذلك �أعفي �سامي عن كل امل�س�ؤوليات التي كلف بها
�سابق ًا من قبل الوزير ،وطلب منه تقدمي اعتذار خطي.
ويرف�ض �سامي تنفيذ م�ضمون القرار ال�صادر �أي�ض ًا ويحا�صر عليه حتى
يجد نف�سه وحيد ًا فال زمالء وال رفاق عمل م�سلوب الإرادة و�أ�صبحت
حياته كاحلة خاوية يجد نف�سه يف �ضياع وي�صاب مبر�ض انف�صام
ال�شخ�صية ويقرر �سامي الرحيل من الديار لأنها ديار الل�صو�ص والذل
والعار فهناك على طرف ال�صحراء يقطن نحات على اخل�شب ا�شتهر
بجمالية �صنعته الفنية ا�سمه ع�� ّواد .وي�شد �سامي الرحال قا�صد ًا
النحات حتى يجد نف�سه يف مرابع ال�شاعرة (علياء) �أم �صخر يف
تلة ال�صقور فقد تدخلت ال�شاعرة بنف�سها متحدية فتية بني الأزرق
وحررت �ضيفها من االحتجاز.
�سعى الكاتب �إىل تقدمي �شخ�صيات روائية تعادل ال�شخ�صيات احلية،
�شخ�صيات رئي�سية بو�صفها احلامل ملو�ضوع ال��رواي��ة مثل (علياء،
�سامي� ،شخ�صية ال��وال��د ،وال��وال��دة ،وعامر ،وعفراء و�آم��ن��ة ،وعمر
ال�صالح) و�شخ�صيات ثانوية (خالد ،املعلم ال�شيخ ،املعلمون� ،صافية،
ع�لام ،وال�صايف) وطغى على طرائق تقدمي ال�شخ�صيات الطريقة
املبا�شرة �أو التحليلية ،حيث ر�سم الكاتب �شخ�صياته معتمد ًا على
تقدمي ال�شخ�صية وتركها تتحدث عن نف�سها وما حولها واالعتماد
�أي�ض ًا على �صيغة �ضمري الغائب التي تتيح التغلغل يف �أعماق ال�شخ�صية
ومالحمها( .علمت من الرجل �أنه حار�س بوابة الدير منذ �سنتني و�أن
ا�سمه (عالّم) يناهز عمره الأربعني عام ًا ،نحيف القوام طويل القامة،
�أ�سمر الب�شرة� ،أنيق الهندام� ،شعرت �أن (العالّم) هذا �أخذ يرتاح يل
و�أنا �أرتاح له) �ص.152
وتت�سل�سل �أحداث الرواية ب�شكل تراتبي من ال�سنوات الأوىل لوالدة

(علياء) حتى �أ�صبحت علياء طاعنة يف ال�سن مل تعد تتذكر حدث هذا
أيام من حرب بني يعرب فقد توترت وت�أزمت الأحداث وكل ذلك
بعد � ٍ
جتلّت يف ال�صراع بني ال�شخ�صية ودوافعها الذاتية وقيمها ال�سابقة.
نلم�س ذلك ال�صراع والت�ضاد والتوتر عندما احرتقت املدر�سة وعندما
قتل ابنها (�صخر) و�أخري ًا عندما ن�شبت احلرب يف قبيلة �آل يعرب.
(�إن جدتي يا �سامي ن�سيت حالها ،ومل تعد تتذكر �أحداً ،حدث هذا بعد
أيام من حرب بني يعرب) �ص.186
� ٍ
وقد لعب احلوار دور ًا مهم ًا يف �إ�ضفاء احليوية وم�سرحة ال�سرد وك�سر
الرتابة والك�شف عن �أعماق ال�شخ�صية ودوافعها وت�شخي�ص طباعها
وبيئتها و�سلوكها و�إظهار م�ستواها الفكري والنف�سي والتنب�ؤ مبا �سيحدث
ودفع الأحداث �إىل الأمام.
(ال�شاعرة علياء تعرف �أن �إلقائها تهمة �إحراق املدر�سة على حاجب
املدر�سة مل يكن �صحيح ًا ،ولكنها �أمام م�شهد �أن�ساق فر�سان بني جدعان
الذين جا�ؤوا �إىل ديارها يقرعون طبول احلرب� ...أمام ذلك امل�شهد مل
جتد ما تقوله له �سوى االدعاء ب�أنها تعرف الفاعل الذي �أ�شعل احلريق
وت�سميته باال�سم (حاجب املدر�سة) بعد ادعائها الكاذب بد�أت ت�شعر
�أن نار ًا �أخذت ت�شتعل يف حنايا روحها ،فعليها فور ًا �أن جتد ذلك احلاجب
امل�سكني لتحذره ،من حماولة قتله) �ص.114
واعتمد الكاتب على تقنيات متعددة عرب �سرده كالتنا�ص ،من �شعر
زهري ابن �أبي �سلمى:
ومهما تكن عند امرءٍ من (فعلةٍ )
و�إن خالها تخفى على النا�س ُتعلم
�أو تنا�ص بالإن�شادات الهندو�سية:
«براهمان هو احلياة ..براهمان هو الفرح براهمان هو الفراغ...
الفرح هو الفراغ ذاته فع ًال والفراغ هو الفرح ذاته»
ونلحظ تقنية اال�ست�شراف للم�ستقيل يف ال�سرد:
(يف البداية ،يف ديار الوالد ،كنت غري �سعيدة ملا ح�صل علم ًا �أنني كنت
�أدرك ،ومنذ البداية ،وقبل الزواج� ،أن هناك يف الواقع خل ًال و�إن الأمور
لن جتري كما ت�شتهي ...كم كانت الهوة يف الوعي والتطلع بني كلينا
على قدر كبري من العمق واالت�ساع) �ص.53
�إىل جانب تقنية اال�ست�شراف هناك تقنية اال�سرتجاع (فال�ش باك)
(يف لقائي مع الرجل �س�ألته عن �أجواء ذاك اللقاء العابر الذي مت منذ
حوايل خم�سة وثالثني عام ًا بينه وبني الفتاة علياء (ال�شاعرة �أم
�صخر اليوم) يف دار �أبيها (ال�شاعرة اليوم يف عمر ال�سابعة واخلم�سون)
�ص.34
كما وظّ ��ف الكاتب املذكرات�( :سامي :نق ًال عن مذكرات ال�شاعرة:
تعي�ش علياء منذ �أن غادرت حياتها الزوجية ،قبل �سبع �سنوات ،يف
ديار والدها .زواجها الذي ف�شل وممانعة والدها طوال �سبع �سنوات
لفكرة خطوبتها قبل زواجها ال يثريان اليوم يف روحها �سوى الإحباط
والأ�سى) �ص.70
كما وظف الكاتب احلوار النف�سي يف ال�سرد( :على مدى يومني تدخل
علياء يف نقا�ش مع نف�سها حول عر�ض الأ�ستاذ ال�شيخ معلِّم الفل�سفة
للعمل م�ساعد ُة له لتنظيم وتن�سيق �أمور عمله ودوراته التعليمية...
ويف نقا�شها للعر�ض املقدم لها مع روحها الراغبة يف قبول هذا العر�ض
بد�أت حت�س يف �أعماقها بت�أنيب ال�ضمري يتهمها بعدم الوفاء واخليانة
لقبيلتها ولكل قناعاتها الأخالقية التي وطدت نف�سها عليها و�آمنت بها
وعملت) �ص.79
وظف الكاتب �إىل جانب علم النف�س علم الفل�سفة من خالل طرح �أفكار
فل�سفية حول احلياة والواقع والإن�سان والرتكيز على فكرة الت�أمل.
«يف الت�أمل ي�ستطيع الإن�سان �إع��ادة �ضبط العقل عن طريق تركيزه
وتهدئته.
يف الت�أمل نقرتب من ذاتنا الإلهية ،ندلف �إىل م�ستوى وعينا احلد�سي
ٌ
إ�شراقات وحدو�س رفيعة نطل منها على
لت�سري ،من ثم ،يف كيان روحنا �
احلقيقة ووحدة �أجزاء الكون) �ص.108
�إىل جانب ال�سرد النرثي جند هناك مقاطع �شعرية و�أحيان ًا ق�صائد
�شعرية �سردية يف الرواية.
مما طبع الكاتب روايته بحلة �شعرية عرب م�شاهد حافلة تع�شقه
النف�س وتفهو �إليه الروح كهذه الق�صيدة التي حتمل عنوان (رق�صة
املوت)
ٌ
ٌ
حزينة هائمة
فرا�شة
دفء احلب يف ال�سهول اخلاوية.
تن�شد َ
�أو ُّد لو �أكونَ �أغنية باكية.
أن�س ُي�سامرها يف الزوايا الغافية.
تبحث عن � ٍ
رواية العلياء رواية اجتماعية مزجت ال�سرية الذاتية ب�صراع الفرد
مع املجتمع وحر�صت على جت�سيد دور ال�شخ�صية يف تغيري املجتمع
والرقي به نحو العلياء عرب توظيف تيار الوعي واحلوار الداخلي على
ّ
امل�ستوى الأدبي.

قراءات

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1670" :الأحد2019/12/29م  3 -جمادى الأوىل  1441هـ

زهرة في زمن الجفاف

•ماهر �سعيد ف�ضلون

•حكمت �إبراهيم هالل
ل����ي����ل����ى ����ص���ي���اح
احل�������س�ي�ن ك��ات��ب��ة
و�شاعرة وقا�صة.
ولدت يف جرمانا
مبحافظة دم�شق.
لها عدة ن�شاطات.
 م�������دي�������رةاجل��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة
الفنية ال�سورية ملدينة
جرمانا.
 مديرة مكتب امارجيالعراقية يف دم�شق.
 ع�����ض��وة يف احت���ادالكتاب الفل�سطينيني.
 م�����ش��ارك��ة يف ع��دةمهرجانات و�أم�سيات �شعرية وق�ص�صية.
 حا�صلة على عدة تكرميات وجوائز يف م�سابقات يفال�شعر والق�صة.
 لها عدة مقاالت يف ال�صحف واملجالت العربية. مت اختيارها لأف�ضل �شخ�صية لعام  2019للرابطةالعاملية للإبداع والعلوم الإن�سانية.
 وحل��ن لها املو�سيقار زكريا ح�سني زكريا مب�صر،ت�سعة �أغاين ب�صوته.
 لها عدة م�ؤلفات يف ال�شعر والق�صة: 1الناي يغنيك (ديوان �شعر)  2-ذاكرة ليلى(ديوان �شعر)
� 3أحالم تتال�شى (ق�ص�ص ق�صرية)تفجرت موهبة ال�شعر عندها فكان ال�شعر ينبع من
�أعماق قلبها ،فكانت تعتقد �أن ال�شعر ما هو �إال �شعور
جتي�ش به النف�س ال�شاعرة فتك�سبها �شفافية الروح
و�صدق العاطفة .فهي �شاعرة حاذقة يتخلل �شعرها
الرقة واللطف من حيث جمال الأ�سلوب ورقة التحليل
و�صدق يف التعبري فهي بحر ال �ساحل لها ,طليقة الل�سان
فتجد يف ديوانها ال�شعري (الناي يغنيك) ذا �أ�سلوب
ر�صني و�ألفاظ بينة فهي ينبوع ثري ال يفي�ض
�أخربين كيف �أتذكرك دون بكاء
كيف �أحت�ضن و�شاحك� .إن �أحت�ضن الأ�شواق
كيف �أمللم ر�سائلي من عا�صفة هوجاء
كيف �أعزف �أحلان الرحيل و�أغ�سل دمع الأحزان
وا�سيني يا بدعة الأفراح بالفنجان
�أخربيني يا قارئة خطي
كيف ابت�سمت يل يف قعر الفنجان
من ثغره البا�سم فهو �شم�س النهار و�ضوء الليل
وع�شق كل عا�شق للحب فهو حبيبي
ترى يف هذه الق�صيدة عاطفة جيا�شة مليئة باحلب
واحلنان و�صدق الكلمة تعرب بها مبا يجول بخاطرها
من ع�شق وحب و�أحا�سي�س وجدانية تعرب عن حزنها
وحرقة قلبها على دم�شق ودمارها من قبل الإرهابيني
الدواع�ش.
(ال تبكي)
يا بوح خاطري دم�شق ال تبكي
ا�سرتح
ك�أين غفوت يف عينيك .دعيني
ْ
�أمللم ر�سائلي من عا�صفة غ�ضب هوجاء
�أبحث عنك بني الغيم ال�ساحر ال�ساخر بني الأجنا�س
بني الأوغاد والأعالم..
�أ�سري بني الأبنية املرتاكمة
ت�صدح بتاريخ الأجداد
غاليتي يا�سمني الورد
دا�سها املتمردون
حرقوا تقوميك بعود كربيت
�أحاطوك باملكر واخلداع
يا �آخر احل�ضارات والأديان والإبداع
حبيبتي دم�شق ال تبكي
ومن ديوانها (ذاكرة ليلى) جمموعة �شعرية تت�ضمن
ن�صو�ص ًا عاطفية و�أحا�سي�س وجدانية فيها الكثري من

كل ما يلمع..
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احلب والع�شق واحلنني فيها م�شاعر حزينة عن
عا�شق ولهان.
هم�س القوايف
يهم�س هم�س القوايف
ويقول يا �سيدتي
هدمت النزل الذي
كنت تقيمني فيه بداخلي
لأمتكن من ر�ؤيتك كيف �أ�شاء
ال جدران تفرقنا وال �أبواب بيننا
�سيدتي �أنت ملكي الليلة
هبني قبلة كي �أهديك العمر كله
لأكون م�ضجعك
كما ت�شتهني النوم يف العراء
وم��ن حما�سن �شعرها يف (ال��ن��اي يغنيك) فيه قوة
التعبري و�سالمة ال�سبك� ،أما يف كتابها الق�ص�صي (�أحالم
تتال�شى) جمموعة ق�ص�ص ق�صرية تتحدث فيه عن
هموم و�أوج��اع النا�س و�آالمهم و�أحزانهم .ومما ورد يف
ق�صتها الق�صرية؛ (بوتقة)
يخيم ال��ظ�لام ,يذيب ال��ذاك��رة ،ي�صنع يف الأ�شالء
مرتا�س ًا ،يرفع فوقها رايات ال�سالم ..لكن �ألوانها �سوداء.
فهي ت�صور يف ق�ص�صها الق�صرية م���أ���س��اة ال�شعب
و�أحا�سي�سه عما قام به الإرهابيون املجرمون القتلة
الذين دمروا وفتكوا و�أفقروا ال�شعب .فل�سان حالها يقول
يف ق�صتها �(:أحالم تتال�شى)
(�أمل)
ذلك الطفل الذي فقد والدته حتت الركام منذ �سنتني
رق�ص فرح ًا بالعودة لأح�ضانها يف �صباح يوم حزين
وجدها دمية كانت دامعة العينني يف وداعه الأخري.
وتتجلى معاناتها بو�صف “الفقري”
�س�أق�ضي اليوم �أتو�سل للب�شر ليطعمني �أحد رغيف
خبز لعنة اهلل على احلرب ومن يديرها.
(مفقود)
يقول لها لقد �أ�ضجرين بكا�ؤك يا ام��ر�أة ب�صراخك
ونحيبك فتجيبه �آخ ..و�أل��ف �آخ حترق قلبي يا رجل،
تتنهد بحرقة ولوعة وجتيبه؛ قلبي حم��روق يجري
الدمع يف عينيها �سواقي ح�سرة� ،إنه ولدي يا رجل �إنه
�شهيدي ،فلذة كبدي .مات ..مات الغايل مات ولدي.
كانت ليلى �صياح احل�سني تكتب الق�صة الق�صرية
واحل�سرة متلأ قلبها يف ظل هذه الأحداث امل�ؤملة.
(نهاية)
على ر�صيف ال�شدائد واملحن جل�سا يتبادالن الوداع
والقبل كان ال��وداع الأخ�ير ت�شم روحه من كل ناحية،
يقبل يديها يبكيها �أن تر�ضى عنه وت�ساحمه وهي تقبل
�صدره ال�صغري بعدما ثقبته ر�صا�صة قنا�ص حمرتف.
فهي ذات خ�برة وا���س��ع��ة ،وع��ق��ل راج���ح وابت�سامة
متفتحة تتجلى بخلق �أرق من الن�سيم وك�لام �أع��ذب
من املاء ال�سل�سبيل .هي �أديبة فذة رفيعة اجلانب مل
يجال�سها �أحد �إال خرج ويف نف�سه انعطاف نحوها وقبل
يديها ويف قلبه احرتام وتقدير ل�صفاتها فهي متعددة
امل��واه��ب م��ن �شعر وق�صة وه��ي ذات موهبة ق�ص�صية
نا�ضجة �إىل حد كبري فهي مثال يف النزاهة والرتفع عن
مغريات احلياة ،هي �أديبة بليغة و�شاعرة مبدعة وا�سعة
ال�صدر ،حا�ضرة البديهة ،راجحة العقل ،حمبة للخري،
طيبة الع�شرة ،تكره الت�صنع والأبهة ،حتب التوا�ضع
والت�سامح والب�ساطة ،حتلق يف نظم ال�شعر وت�سهيل
معانيه �إىل درجة جتعله يقرتب من الكالم العادي غري
�أنه يظل من ال�سهل املمتنع .تتمتع بح�س مرهف وخيال
وا�سع فهي بحق كاتبة بارعة و�شاعرة فذة.

�إذا كانت الدراما مبفهومها العام هي جت�سيد للحراك احلياتي بكافة مناحيه
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ف�إن املقولة تلك ال تنطبق �أو مل تعد
تنطبق على �أقل تقدير على درامانا العربية يف وقتنا الراهن ،فبع�ض الأعمال
احلالية �إن مل يكن �أكرثها� ،أ�صبحت تنتج لغايات يف نف�س يعقوب ،فتارة تعمل
على جتميل واقع قبيح م�شوه ،وتارة تتحول �إىل �أ�ساطري وخياالت ،ويف موا�ضع
�أخرى تنب�ش املا�ضي ال ل�شيء ،بل لإخراج روائحه النتنة وعظامه النخرة التي
تزكم الأنوف ،وت�ؤلب املجتمعات على بع�ضها البع�ض ،ومنذ فرتة لي�ست بالق�صرية
وامل�سل�سالت العربية على العموم تغرد خارج ال�سرب ،فهي �إما م�ستوردة ال حتاكي
واقعنا وال متت له ب�صلة ،و�إما مف�صولة عنه ،والأمثلة كثرية على ذلك  ،نذكر
منها الأعمال الرتكية املدبلجة �أو الن�سخ املعربة عنها ،لتغدو بالنتيجة جمرد
ف�ضاء وال ُتثقل �أر�ض ًا ،لكنه بني احلني والآخ��ر تطل علينا
�إرها�صات ،ال ت�سدّ
ً
�أعما ًال ترفع لها القبعة ،لأنها ت�أ�سرك من اللحظة الأوىل وت�سرقُ الألباب ،وعلى
�سبيل املثال ال احل�صر لو حتدثنا عن ممالك النار ــ العمل التاريخي الذي انتهى
عر�ضه م�ؤخر ًا ــ والذي �أثار �ضجة كبرية ،رمبا لأنه عر�ض على قنوات هي الأكرث
انت�شار ًا و�شهرة يف هذه البقعة اجلغرافية ،مع �أنه �سقط يف موا�ضع عدة ،وجنح يف
�أخرى كي ال نبخ�سه حقه ،فكان ما له وعليه ما عليه.
فلو عدنا �إىل امل�سل�سل ،بدء ًا من الن�ص ،ومرور ًا باملمثلني وكادر العمل ولي�س
انتهاء باملخرج ،لوجدنا من �إيجابيات العمل هي �أو ًال خروجه من الزم��ة (
ً
تفرد يف
الثالثون حلقة) ،فبدا متما�سك ًا بعيد ًا عن الرتهل ،ف�ض ًال عن ذلك فقد ّ
وقت العر�ض وابتعد عن دائرة املو�سم الرم�ضاين وعجقته ،والأهم من هذا وذاك،
كان امل�سل�سل ملء ال�سمع والب�صر ،وا�ستطاع جذب �أعني امل�شاهدين من اللحظات
الأوىل وا�ستقطب �شريحة ال ب�أ�س بها  ،حتى �أولئك غري املعنني بهذا النوع من
الدراما التاريخية ،وذلك من خالل اعتماده على فريق حريف ،وممثلني �أثبتوا
ح�ضورهم الطاغي على ال�شا�شة ال�صغرية  ،كر�شيد ع�ساف وحممود ن�صر وخالد
النبوي وغريهم.
لكن هذا مل مينع من �سقوط العمل يف كبوات عدة ،كان من املمكن التخلي عنها،
فالعمل بدا موجه ًا ب�صورة �ساذجة ،تدفعك مع ت�سل�سل الأحداث ملقت العثمانيني،
ونحن هنا ال جن ّمل تاريخهم القبيح� ،إال �أن طريقة ال�شحن واحلقن عليهم ،كانت
بدائية ومبالغ فيها كثرياً ،وكان ال بد �أن يتم التعاطي مع الن�ص بنف�س الدرجة
التي مت بها �إخراجه ،فمن غري املعقول �أن يتحول طومان باي �إىل الرجل الأنقى
والأتقى طوال العمل ،حتى ظهر يف بع�ض امل�شاهد وك�أنه مالك ،...ثم عاد الكاتب
وارتكب هفوة �أخرى بخلق �شخ�صية نيلباي ( كندة حنا) ،فقد تبني من خالل
املراجع التاريخية �أنها غري موجودة �إال يف خميلته( ونق�صد هنا كاتب العمل)،
ورمبا فعل ذلك حتى تكتمل ال�صورة املثالية لطومان باي التي ج�سدها الفنان
امل�صري خالد النبوي ،الذي مل يقدم با�سمه املعروف ما هو منتظر منه ،فبدا �أدا�ؤه
عادي ًا وك�أنه يف رحلة ا�ستجمام �إىل جرز الكناري ،ومل يكن ا�ستثنائي ًا كما عهدناه،
�إال يف �شارة العمل ودور البطولة املطلقة التي تقا�سمها منا�صفة مع حممود ن�صر.
�أما الهفوة الثالثة والتي قد ال تكون الأخ�يرة للكاتب فكانت ب�إ�ضفاء �صفة
ال�شر املطلق طيلة العمل على �سليم الأول ،الذي ج�سد �شخ�صيته الفنان (حممود
لدرجة اعتقدنا �أن �سليم الأول ب�شحمه وحلمه ُبعث من جديد،
ن�صر) ومتاهى بها
ٍ
وهذا بحد ذاته �إجناز كبري يح�سب للفنان ن�صر الذي عمل على تفا�صيل كثرية
بحرفية منقطعة النظري ،رمبا مل تكن موجودة على الورق �أو رمبا حتى يف ذهن
املخرج ،ليثبت مرة �أخرى علو كعبه و�أنه رقم �صعب يف الدراما ال�سورية على وجه
اخل�صو�ص ،كما ر�أيناه من قبل يف الأيقونة الدرامية (م�سل�سل الندم) لي�صبح يف
م�صاف الكبار وجنم ًا واعد ًا ي�ضيء يف �سماء الفن الرحيبة ــ وهو للأمانة والتاريخ
ي�ستحق ذلك ــ .
على الطرف الآخر جند �أن املخرج بالرغم من كل ما �أبهرنا به من جماليات
ب�صرية� ،إال �أنه فقد البو�صلة يف موا�ضع عدة ،وكان عليه �أن ي�شتغل على بع�ض
امل�شاهد �أكرث ،فكيف ملخرج مثله با�سمه الكبري �أن يقدم لنا وعلى �سبيل املثال
م�شهد �إعدام (طومان باي) بن�سخة كربونية طبق الأ�صل ــ ولكنها للأ�سف ن�سخة
رديئة ــ لإعدام عمر املختار للمخرج العاملي الكبري م�صطفى العقاد� ،أو ب�صورة
ت�شبه �إىل حد بعيد �إعدام ن�صار ابن عريبي يف م�سل�سل اخلوايل للمخرج ال�سوري
املعروف ب�سام املال ،ناهيك عن �إخراج بع�ض املعارك ،التي مل تكن مقنعة وبدت
ك�أفالم الكرتون.
و�أخ�ير ًا � ...أظن �أن �إظهار التاريخ الأ�سود للعثمانيني ،الذي يعرفه القا�صي
والداين ،ال يحتاج �إىل هذه التكاليف الباهظة واملرهقة ،والتي و�صلت كما �أ�شيع
عنها �إىل  40مليون دوالر� ،أو كما �أ�شار البع�ض على مواقع التوا�صل االجتماعي
�أنها بلغت �ضعف هذا الرقم ،و�أي�ض ًا لو مت اال�ستعانة مبخرج �سوري له باع وجتارب
�سابقة يف هكذا نوع من الأعمال و�أعطي ن�صف �أو حتى ربع ما تقا�ضاه خمرج
العمل الربيطاين ،لقدم لنا وجبة د�سمة قد ت�شبع نهمنا من هذه الأعمال ردح ًا
من الزمن.
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الفنانة الت�شكيلية جوليا �سعيد

حوار/نشاطات

�شخ�صيات تعي�ش بيننا
في (�أحبك يا وعل الجبال)

•ظروف احلرب القا�سية يف بلدي كان لها ت�أثري على مزاجي
الفني الطاغي على معظم لوحاتي
•اللوحة هي اجلدران والأ�شجار التي اخط عليها ر�سوماتي • ندى �إ�سماعيل
•عبداحلكيم مرزوق
الفنانة جوليا �سعيد ترتك يف لوحاتها وذاكرة
م�شاهدي لوحاتها �إح�سا�س يف ع�شق الوطن
والإن�سانية م��ا دفعني وه��ي فنانة طموحة
وح��امل��ة �صاحبة خيال �إب��داع��ي ...تربت يف
بيت عريق بالفن والأدب والإن�سانية و�سحر
الطبيعة اخل�لاب��ة حولها م��ن نهر وج��ب��ال و
ت�أثرت منذ طفولتها بوالدها النحات احمد
�سعيد رح��م��ه اهلل ..للفن دور ا�سا�سي يف حياتنا
اليومية ويتاثر بظروفنا املحيطة .
للطفولة ن�صيب كبري من لوحاتي
يف لقائنا معها قالت عن بداياتها:
بد�أت بالر�سم منذ طفولتي ومل �أدرك يوما �إنني
�س�أ�صل �إىل تلك البهجة التي ا�شعر بها الآن اللوحة
ك��ان��ت ه��ي اجل����دران والأ���ش��ج��ار ال��ت��ي اخ���ط عليها
ر�سوماتي وعند درا�ستي ملعهد �إع��داد املدر�سني ق�سم
الر�سم تطورت قدراتي يف ا�ستخدام الألوان والر�سم
والنحت و�أ�صبح لدي ثقافة وا�سعة ..وقد ت�أثرت
بالفنان رائد الواقعية �أ�ستاذي الفنان وليد ال�شيخ..
وقد خرجت �أجياال يف حمافظة الرقة احلبيبة..
وتابعت عملي يف طرطو�س لوجود حمفزات حويل
رغم ق�ساوة الظروف التي ع�شتها يف هذه الفرتة..
وكان للطفولة ن�صيب كبري من لوحاتي الن الطفولة
�أهم مرحلة يف حياة الإن�سان ويجب االهتمام بالطفل
لأنه ا�ستمرار للغد وبناء طفل �سوي هو بناء وطن..
واملر�أة ح�ضرت يف لوحاتي ب�أ�شكال خمتلفة ...املر�أة
وطن وهي الأر���ض اخل�صبة التي تنمو عليها الزهور
والأ���ش��واك والأ���ش��ج��ار ..فدعوها تنبت زه��ورا بدل
من ال�شوك اجل��ارح. ..ولوحاتي عن الرتاث ال�شعبي
هي ا�ستمرار ح�ضور ثقافة �أج��دادن��ا يف �أيامنا هذه
وقد ر�سمت �أزياء �شعبية ملختلف املناطق ال�سورية..
كل لوحة عندي حتمل فكرة ومو�ضوع م�ستوحى من
واقع �سوريتنا اجلميلة وجمال طبيعتها اخلالبة �أدعو
من املعنيني االهتمام بالطفولة �أكرث يف معظم بقاع
الأرا�ضي ال�سورية الن كل بقعة من �سورية هي مهمة
ال�ستمرارية احلياة ..و�أ�ضافت ا�ستلهمت فني من كل
�شيء حويل ورحلتي �إىل الرقة �أغنتني �أكرث بثقافة
فنية
اختزلت �إح�سا�سي يف امل�ساحة البي�ضاء
وج���اءت م�شاركاتي الوا�سعة �ضمن املهرجانات
واملعار�ض اجلماعية حيث التقيت الكثري من الفنانني
وا�ستلهمت من لوحاتهم وجتاربهم واختزلت �إح�سا�سي
يف تلك امل�ساحة البي�ضاء �إمامي خمت�صرة وطنا جميال
يف لوحاتي .
و�أ�ضافت :ر�سمت للوطن يف �شتى �أفكاري ..الأم ..
الطفولة احلاملة واملحرومة ..ق�ضايا �إن�سانية� ..أزياء

�شعبية زرعت الأمل يف لوحاتي بالرغم من الظروف
ال�صعبة يف بلدي و�أ�شارت ب�أنها ح�صلت على تكرميات
عديدة من جهات خمتلفة وكان يل ح�ضور يف اغلب
نوادي الأطفال لنزرع ب�سمة على وجوههم .
وعن �أ�سلوبها �أو�ضحت ب�أنها اعتمدت يف ا�سلوبها
النمط الواقعي واالنطباعي والرمزي...و التعبريي
�أم��ا بالن�سبة للألوان فهي تتنوع يف لوحاتها ما بني
الر�صا�ص والألوان املائية والزيتية واالكرليك .
وع���ن ���س��ب��ب اجت��اه��ه��ا ل��ل��ف��ن ق��ال��ت:ه��و من�ش�أي
والطبيعة ح���ويل...وظ���روف احل���رب القا�سية يف
بلدي كان لها ت�أثري على مزاجي الفني الطاغي على
معظم لوحاتي ك�آبة وحزنا و�إ���ض��اءة على اجلمال
و�أحياء ال�تراث يف بلدي  ،واملوا�ضيع اللي اختارتها
�إن�سانية اجتماعية الرتاث والأزياء ال�شعبية الأمومة
اجلمال..
الطبيعة اجلميلة �أيقظت هذا الفن اجلميل
وت�ضيف الفنانة جوليا :اعترب لوحتي رم��ز يل
وعنوان �أفكاري وم�شاعري ..واحر�ص على �أن تبقى
معربة وهادفة �إن�سانية وتعك�س اجلمال وعندما تنال
�إعجاب الناظر �إليها يخفق قلبي فرحا كما اعترب
لوحتي ما زالت بحاجة للري�شة ومل تنتهي بعد...
ونوهت ب�أنها مل تخرت الفن الت�شكيلي �إمنا املوهبة
امل��وج��ودة ودرا�ستها وتربيتيتها يف �أ���س��رة يرعاها
وال��ده��ا النحات والطبيعة اجلميلة حولها هي من
�أيقظت هذا الفن اجلميل وطورته باملمار�سة والنقد
البناء ال��ذي تعر�ضت له من كبار الفنانني .فكان
حافزا لها للعطاء واملثابرة اكرث ليكون لها ب�صمة يف
الفن ال�سوري.

�ضمن خطة الن�شاطات الثقافية والفكرية والأدبية التي ينفذها احتاد الكتاب العرب يف الالذقية
�أقيمت ندوة نقدية �أدبية للمجموعة الق�ص�صية (�أحبك يا وعل اجلبال) للكاتبة هدى و�سوف ع�ضو احتاد
الكتاب العرب ،وقد �صدرت عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،وتعترب ال�سابعة للكاتبة التي متيزت بح�سها
االجتماعي املرهف ،وعاجلت �أعمالها ق�ضايا وطنية معبرّ ة عن انتمائها وهي تعي�ش معاناة وطنها و�صموده
يف مواجهة امل�ؤامرة عليه ،وتابعت انت�صارات جي�شنا العربي ال�سوري ،فكتبت عن البطوالت والت�ضحيات
التي حققها.
�شارك يف الندوة الدكتور الباحث والناقد �صالح الدين يون�س رئي�س فرع احتاد الكتاب العرب والزميلة
كنينة دياب ع�ضو االحتاد ،بح�ضور جمهور من �أع�ضاء احتاد الكتاب وجامعة ت�شرين وبع�ض املهتمني ،وممن
تابعوا جتربة الكاتبة التي �شقّت طريقها بجهدها و�إ�صرارها على تقدمي ما جعلها متميزة يف العطاء،
ولقيت م�ؤلفاتها اال�ستح�سان كونها تكتب بعاطفة �صادقة ،وم�شاعر �إن�سانية تعبرّ عنها جملتها الأدبية
و�صورتها الق�ص�صية ،م�ستمدة عنا�صرها من واقع �شخ�صيات ح ّية تعي�ش بيننا ،ن�شعر مبعانتها وت�شعر بنا،
وال وجود لأي حاجز بني �أبطال �أعمالها وما يدور من �أحداث على الأر�ض.
يقول الدكتور �صالح :ق�ص�ص الأديبة هدى و�سوف يف (احبك يا وعل اجلبال) تنوعت بني الوطني
والوجداين واالجتماعي ،وقد حاولت الكاتبة �أن تبحث عن الذات االجتماعية لكل فرد ،وكذلك يف الذات
العامة� ،أي �أنها متكنت من اجلمع بني املفرد والعام ،وكيفية تلقي املجتمع لل�صدماتّ ،
ولعل من �أهمها يف زماننا
احلرب الإرهابية على بالدنا.
يجد الدكتور �صالح يون�س �أن الق�ص�ص كتبت بلغة الم�ست الواقع ،ومبعظمها تناولت احلرب ،وماذا فعلت
يف نفو�س الأف��راد واجلماعة ،ومن خاللها حتدّ ث عن مو�ضوع االمتاع ك�شرط من �شروط الق�صة ،منوه ًا
�إىل �أنها متتلك امتاع ًا معرفي ًا و�آخر حميمي ،بل وفيها من احلميمي ما يغنيها� ،إذا ما عرفنا �أن الكاتبة
متتلكها بطبيعتها اخلا�صة ،وهو ما جعلها تهيمن على �أبطالها وتنقلهم �إىل م�صري جمهول �أو ترتك لهم حرية
وجه للناقد االنكليزي (كيبلينك) الذي نقل الفل�سفة
احلركة ،ويف الق�صة الق�صرية ا�ست�شهد بال�س�ؤال الذي ّ
املثالية الأملانية �إىل االنكليزية
(ما اخلالف بني الرواية والق�صة الق�صرية؟) ف�أجاب( :ب�أن الرواية تتكلم من املنبع �إىل امل�صب� ،أما
الق�صة تقتطع جزء ًا من امل�شهد وتكت�شف يف هذا املقطع ما يدل على النهر).
ّ
ولعل هدى و�سوف يف ق�ص�صها �أر�شدتنا �إىل هذا املقطع الذي دلنا على النهر عن بعد ،والكاتبة هنا مل
تغلق الزمن بل �أرادته مفتوح ًا ،واملكان عندها جغرافيا احلرب (اجلغرافيا ال�سورية) ،لكنها حدّ دت الزمان
واملكان ،واخليال وحده غري كاف لبناء عمل �أدبي ،وعلى هذا �أن يندمج �أدبي ًا بالن�ص و�أن ال يكون بعيد ًا
عنه ،خا�صة يف �أدب احلرب الذي يعتمد على الفهم العام للحالة ب�أبعادها وخلفياتها.
يف �أحبك يا وعل اجلبال يظهر البعد الوطني والإن�ساين املوجودان يف املجموعة قد �أغنيا العمل.
�شاركت يف الندوة الكاتبة كنينة دياب التي ا�ستعر�ضت يف البداية �شخ�صية هدى و�سوف وكيف وجدت
�أن رقتها تنعك�س على طبيعة كتابتها ،وربطت بني حبها للطبيعة وتعلقها بقريتها وطنها ال�صغري ،وحبها
وتعلقها بوطنها الكبري ،ومن خالل هذا احلب يتدفق بداخلها ينبوع ال�صفاء الوطني ،وكانت قد �ساهمت
يف الوقوف �إىل جانب �أ�سر ال�شهداء ،وقدّ مت امل�ساعدات للجرحى ،وانخرطت مع الكثري من الن�سوة ب�أعمال
اجتماعية يف خط اجلبهة الداخلية التي ت�ساند القوات العربية ال�سورية ،فهم على جبهات القنال وهي يف
جبهة املجتمع ت�صمد وتبني ما يتدمر مثل بقية �أبناء الوطن ال�شرفاء.
حتدّ ثت دياب عن ق�ص�ص املجموعة ،ا�ستعر�ضتها بكاملها ،حدّ دت نوعية �أبطالها ،فمنهم من تفانت وذابت
يف الت�ضحية جتاه من حتب " كيف وماذا يهم �أنه �أ�صيب بال�شلل ،و�أن الطلقة اخلبيثة املر�سلة من روح خبيثة
�أ�صابته يف عموده الفقري ،ماذا يهم " ق�صة �أحبك يا وعل اجلبال.
ويف ق�صة (حكاية وجع) حالة �إن�سانية وو�صف ملواقف وحزن �أهل ال�شهيد كل على حدة وكيف يغالب
الأهل الدمع واجلرح �أمام (الكامريات) الر�سمية.
ووج��دت �أن الكاتبة تكتب ب�شغف وهي تعي�ش ح��االت �أبطالها وبطالتها �إىل حد �أنها قد تتقم�ص
�شخ�صياتهم ،تفرح وحتزن معهم.
هدى و�سوف تكتب بروحانية واندفاع ،خمل�صة لنف�سها .لوطنها .جمتمعها .فكرها .وجميعنا نحر�ص �أن
تكون �أعمالها القادمة �أكرث �ألق ًا وجناح ًا.
وبهذه الندوة الأدبية اختتم فرع احتاد الكتاب العرب ن�شاطاته لهذا العام وكان غني ًا مبا قدّ م من ثقافة
وفكر و�أدب ،و�صادف العيد الذهبي الحتاد الكتاب العرب الذي احتفل به مبا يليق بهذه املنا�سبة وكل عام
و�أنتم بخري.

أدب الشباب
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طيفها...
•ح�سن عماد
ثم ماذا
ثم ي�أتي طيفها يف خاطرك
ال ب�أ�س عليك
اغم�ض عينيك
وتعامل مع الطيف ك�أنه
�أثاث بيتك
ال تتفاجئ
دعه يقرتب ويقرتب ويقرتب
�أ�شعل له �أ�ضواء غرفتك كلها
وال ت�شعل �أ�ضواء قلبك
دعه يظنك نائما»
�أو رمبا تفكر يف ح�ضوره
ال تعاتبه على الت�أخر هذه الليلة
وال تقل له متى �ست�أتي غدا
فهو حر
يف ح�ضوره �أو غيابه
�أما �أنت فل�ست حرا �أبدا يف ا�ستقباله
لكن ميكن لك �أن تتجاهله
�سي�ضايقك حينا
ثم يت�سلل لذاكرة خل�سة
�سيحر�ضها على النهو�ض
ال ت�ستجب
و�إن تذكرت حاول �أن تن�سى فورا
و�إذا ا�ستمر يف عراكك
فاطلب له �شايا” بنعناع
غافله ب�شيء من املنوم
رمبا ال يحتاج لأكرث من دقيقة للغياب
مل يغب
ومل ينم
حتدث �إليه ب�سخرية
دعه يظنك ت�سخر منه
ال ب�أ�س فهو ي�ضحك
و�أظنه ي�سخر مني
بدد ح�ضوره مبو�سيقا �سريعة الإيقاع
فرمبا مل يعتد الرق�ص يوما»
لكنه يرق�ص
�إذا
ت��ن��اول ورق���ة بي�ضاء �سطرها ب�أ�سطر
ع�شوائية
و�أكتب له ر�سالة
ثم ام�ضي لتحرقها بالقرب من نافذتك

طري رمادها بعيدا بعيدا
وانفثها خارج غرفتك
اجته ل�سريرك
اقر�أ كتابا م�سليا عن ق�صة حب خمتلقة
واذهب بعيدا يف خيالك
ف�إن عاد مرة �أخرى
لن يجدك
رف الأمل
يا�أيها الركب ال�سريع بنا انتظر
مازالت الأحالم فينا تنت�شر
مازال فينا نب�ضة من الأمل
ال حلم فينا ينتهي �أو ينك�سر
نحن احلقيقة عندنا جتد الطريق
كل الدروب �إىل اليقني �ستنت�صر
�سنظل رغم الأمل نبتدع الهوى
�إن القلوب بدون حب حتت�ضر
نحن املحبة جر�سها �أعماقها
ورحيقها يف كل حقل تنت�شر
ن�صحو لنب�سم لل�صباح بفرحة
نغفو لنحلم بالغد احللو العطر
يف كل يوم للحنني حكاية
وحكايا ود ال تزول وتندثر
يا قارئ الكلمات افهم مق�صدي
ما من جماز يف حرويف فاعترب
هذي احلياة مفادها حلو نقي
لو كنت �سئت الظن ا�سرع واعتذر
انتظر
قالت �أحبك فانتظر
�أرجوك ال ال تعتذر
ال ترتك الأ�شواق بل
ارحم ف�ؤادي املنك�سر
�إين على تلك العهود
�أبني فتاتي املنترث
�أبكي جروحا” لن تطيب
�أبكي على حظي العرث
ارحم جنوين مل �أزل
�أتلم�س الطيف العطر
و�أحادث الأ�شياء فيك
يف وحدتي �أنا احت�ضر
كم من غياب هدين
و�شحوب وجهي يخت�صر

ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا

• د .فادي �سابق
خماتلة
ب�صنّار ِة انتظارها..
تحُ ُ
يك �شغاف ًا جديد ًا لقلبها...
�أق�سمتْ �أن تن�سا ُه �إذا ما فرغتْ منه..
يف ِّ
كل مرة..
ُتعيدُ متزيقهَ ..
قبل �أن يكتمل...
جتميل
�شفّتْ �أج�سا ُدهم..
�أرواحهم ال�شاحبة عافتْ �أوتا َد
جلوئها..
حتت لهيبها ..تتعاىل ا�ستغاثا ُتهم..
تتوافد امل�ساعدات:

كل احلروف تخونني
واحلزن حويل ينت�شر
يف كل حرف م�شنقة
مع كل �سطر ان�شطر
حتى دموعي �أف�صحت
ال عيب دمع ينهمر
اين انتظرت ومل �أزل
طفال” �صغريا” ينتظر
وعدوه �أن ي�أتي الأمل
كي ال ميوت وينتحر
ذاكرة العطر
ال ت�س�أل عن املا�ضي
فال �أذكر �شيئا
يل ذاكرة من ورق
كلما هبت رياح الغد
�أخذتها للبعيد البعيد
ال ا�سم اذكره
ال تفا�صيل
هو فنجان قهوتي ال�صباحية
�شيء من املو�سيقا
بع�ض كالم ق�صيدتي ال�سابقة
ده�شة �أول قارئ لها
ال �شيء يذكر
هي احلياة هنا
بعدميتها
فال موجود فيها �إال
ما �أراد له اخليال �أن يكون
فو�ضى من الأ�سماء
وجوه متر بي من بعيد
احتماالت لأ�شياء لي�س يل علم بها
ومل �أحرر لها بع�ض ا�سئلتي ال�سخيفة
افرتا�ضات ل�شيء �آخر
مل يخطر ببايل مرة
موعد ل�ست �أذكر هل ذهبته
�أم ن�سيته
ها هنا دونت �ساعته بخط مائل
ال بد �أنه مل يكن مع �إنثى
اقلب يف دفاتري لعلي املح عطرا
ين�شط بع�ض �أفكاري
يحدثني بلغته
في�صحو فيي م�شواري

ولكني هجرت دفاتري عمدا
لكي تغفو ب�أ�سراري
هذا العطر �أعرفه
فقد �أهدتني �إياه
وهذا العطر قد علق بكفيي
فقد �أحيتني ذكراه
وذلك العطر على عنقي
ب���آخ��ر �ضمة ق��د ج��اء يق�صدين ك��م���أواه
.....
وهذا اخر اي�ضا
وذاك ملحته مرة
وذاك ت��ع��رب�����ش ك��ال��ف��ل ف���وق �أوردت�����ي
و�أغواين
وذاك رمى يل وعدا
فلم يبقى وجافاين
وذاك حكا يل حلما
وبعد احللم �صحاين ....
وذاك �أتى ليومني
وذاك �أتى ل�شهرين
وذاك ق�ضى يف العمر عمرين
وذاك جمعنا واحدا دوما
فلم نبقى كاثنني
انا اذكر
�أنا حقا تعود �إيل �أفكاري
و�أحالمي
ور�أ�سي بات ي�ؤملني
�أنا حقا �..أنا حقا
�أريد نهاية الدفرت
لكي �أن�سى
لكي �أن�سى
لكي �أن�سى
لكي �أغفو وال �أ�سهر
�شتائي حار
دعوين �أنام كطري مهاجر
كطفل �صغري
ك�آخر حلن رواه الوتر
دعوين �ألون حلمي افرتا�ضا
بلون البنف�سج
وا�سمع نب�ضي
لكل الورود
فيفنى العو�سج

دعوين �أفك غالل اخليال
دعوين �ألون وجه القمر
�ألي�س املدى من لهاث احلنني
تقول احلكاية
�أن اخليال يخاف حدود احلقيقة
يحرتق
كما يحرتق االنتظار
بجوف الدقيقة
�ألي�س يل حق يف اقرتا�ض بع�ض الأمل
كي ال �أتوه كما تاه حلمي
بدرب الغزل
كما هجرتني �أغنيات الأحبة
كما �صفعتني مفردات البلل
�شتائي حار
لي�س جمازا
لكن �صراخ الربودة فيي
ي�شعل حويل حقول احلنني
لي�صحو الآنني ك�أي �صباح
بوجه حزين
�أفكر هل ا�ستطيع انتظار املطر
لأطفئ فيي حر �شتائي
الطلق ندائي
ا�شتقت ليوم تل�سعني فيه مفردات ال�سهر
دعوين اراق�ص حلما �أتاين
انتظرت ح�ضوره من �أول الليل
كان يخبئ نف�سه يف مفرداتي
وما �أن امطرت
حتى تك�شف لليل حلم
فرحت �أمللم �شتات اخليال
احللم حلمي
فال من �أ�سئلة
ول�ست خبريا بفن الكالم
فقد �أ�ستكتتني التجربة
لكني مازلت �أ�ؤمن �أن الرحيق
�سيبقى يداعب ذاكرتي باملفردات
لأ�صحو من احللم حلما جديدا
مل تقتلعه رياح احلياة

لو!!!!....
•�أمل �سلمان

ٌ
ُ
وواقيات �شم�س.
ملونة
حبوب
ٌ
ٌ
خيبة ومغنم
بدمائهِ ر�س َمها وق�ضى..
�أيقظتهُ �أهازيج الن�صر...
جاءهم راق�ص ًا ببقايا ج�سد...
َ
�أما َم راعي الإحتفال ..ت�س َّم َر..
ي�ن اجل���م���وع ..ي�����س��ق ُ
ب� َ
��ط بال�سكتةِ
الوطن ّية...

لو..
ً
�آ ٍه لو كنتَ
حقيقة
تر�س َ
مك القوايف
ُ
ظلَّها......
ُت َ
الروابي
هديك ّ
طرها........
عِ َ
�آ ٍه ...لو..
َ
ُ
الغيمة �إىل بلدي
حتملك
جناح..
َحمامة بال
ْ
�أو ق�صيدة م ِْن وحي
َ
د َ
راتية
ِجلة ُف
باح........
َ
ال�ص ْ
َ
أهداب والر�ؤى
�شامية ال ِ

على �شاطئ احللم ..ر�سا مركبي..
ط َّوقوين...
خلف الق�ضبان � ُ
أ�صرخ:
من ِ
ُ
اللعنة على �أ�سمي..

خط �أ�سود
بتناوب
ني
يل ّو ُح بكلتا يديهِ  ..ي�ستع ُ
ِ
�ألوانها..
ت�شابه
َ
حتتَ
حارقة اُنتُهك الأحمر..
�شم�س
ٍ
ٍ
ُ
ا�ستنه�ض �أ�شرعتي.
تتقاذفني؛
خيوط ا�ستلّها والقلم ..ح َ
ني تراءتْ لناظريهِ
َ
أم��واج��ه��ا� ..أق��ت��ف��ي
�أع��ان��دُ �
َ
�أرقامها ..ابتل َع �صفار َتهُ
الفجر..

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

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

ُ
الكفاح....
راقية
عِ
ْ
�آه .....لو...
كنتَ
املخاطب
َ
الغياب
وكانوا
ْ
ُ
كنتَ املكنّى
وكانوا املجازْ....
كنتَ ال�سرمدية
ألق احل�ضو ْر
يف � ِ
رحم
وكانوا يف ِ
الوجو ِد
ال�ضباب.....
ْ

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

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

العنف يف الأدب ال�صهيوين ــ  5ــ
كلما قلّبت �صفحة م��ن �صفحات كتاب «العنف يف الأدب ال�صهيوين» مل�ؤلفه
الدكتور علي �سليمان ،كلما �أ�صابني الذهول ،لهول ما يحتويه هذا الكتاب من
وحقد دفني ي�ضمره ه�ؤالء الكتّــاب الذين بدوا من خالل كتاباتهم
تع�صب �أعمى،
ٍ
�أ�شبه ما يكونون بوحو�ش مفرت�سة يتملكها احلقد ،وي�سكن �أعماقها ال�شر ،بحيث
جن��د يف كتاباتهم التحري�ض ا ل��دا ئ��م امل�ستمر ،وا ل��د ع��وة ال�صارخة امل�شبوهة
ً
مبطنة �إىل
ملالحقة ا لأ�سر الفل�سطينية ،و �إق�لاق راحتها ،وغالب ًا ما جند دعو ًة
قتل ا لأطفال ،لأن �أطفال فلط�سني تربوا على رف�ض ال�صهاينة ،ب�سبب م�شاهدتهم
ب���أم �أعينهم ما يقرتفه ال�صهاينة من جرائم بحق الرجال والن�ساء والبيوت،
فخزنت ذاكرة ه�ؤالء ا لأطفال امل�شاهد الب�شعة كالقتل واقتالع ا لأ�شجار ،وتدمري
موارد العي�ش ،لإكراه الفل�سطيني و �إذالله و �إجباره على مغادرة �أر�ضه كي ينعموا
بخرياتها ،ويتجذروا يف هذه ا لأر���ض من �أجل حتقيق حلمهم التاريخي ،ك�شعب
لفظته جميع ال�شعوب ،لأن ال�صهاينة يرون �أنهم فوق م�ستوى الب�شر ،ويطلقون
على �أنف�سهم يف املحافل الدولية ،وحتى يف كتاباتهم �أنهم �شعب اهلل املختار ،وهم
وحدهم اجلديرون بالعي�ش ،ولو كان ذلك على ح�ساب الب�شرية جمعاء..
حت��د ث��ت يف ا لأ ع����داد ال�سابقة ،وبكثري م��ن ا ل��د ق��ة وا مل��و ���ض��و ع��ي��ة عما كتبه
الروائيون والق�صا�صون ال�صهاينة لإثبات احلقائق التي ال ميكن طم�سها و �إغفالها،
من �أ ج��ل ك�شف حقيقة ه���ؤالء الذين مي�ل�أ احلقد نفو�سهم ،والالفت �أن كتابهم
و �أدباءهم الذين يفرت�ض �أن يرتقوا مل�ستوى ا لإبداع الذي ت�صدوا له� ،أن يكونوا
�أكرث �إن�سانية ،و �أكرث تعاطف ًا مع بني الب�شر� ،إال �أن قراءاتنا لأدبهم وما قدموه
لقرائهم ،ب��دوا على �سوية وا ح��دة مع حكامهم وجنودهم ،و�شرائح جمتمعهم
احلاقدة ،ال بل بدوا يف كثري من ا لأحيان �أ�شد حقد اً ،و �أكرث تع�صب ًا من غريهم من
مكونات املجتمع ال�صهيوين..
يف ا لأعداد ال�سابقة كان احلديث عن الروائيني ا لإ�سرائيليني ،ور �أينا كم احلقد
والتحري�ض يف رواياتهم التي نقل الدكتور علي �سليمان كثري ًا من املقاطع التي
حتتويها هذه الروايات والتي كان يربطها قا�سم م�شرتك واحد وهي الدعوة �إىل
قتل الفل�سطينيني كل الفل�سطينيني دون تفريق بني طفل ر�ضيع �أو �شاب� ،أو �شيخ،
�أو امر �أة..
والآن ها نحن ندخل عامل �شعرائهم لرنى �أنهم �أكرث حقد اً ،و �أكرث تع�صب ًا  ،و �أكرث
دموية..

العنف يف ال�شعر ال�صهيوين:

يبني الدكتور علي �سليمان مف�ص ً
ال هذا العنوان بقوله� :إن احلركة ال�صهيونية
و�شعراءها مل يولدا من رحم ال�شرق ،ومل ين�ش�آ يف حا�ضنته� ،أو يتنف�سا من مناخه
الروحي والثقايف وا لأخالقي ،ومل ينهال من ُم ُثله وقيمه و �إرثه احل�ضاري ،بل ولدا
من رحم الغرب اال�ستعماري ،ون�ش�آ وترعرعا يف حا�ضنته ،وتنف�سا من مناخه،
ونهال من ثقافته وح�ضارته وقيمه ومفاهيمه العن�صرية اال�ستعمارية ،فاحلركة

ً
ً
متقدمة
قلعة
ال�صهيونية تفاخر بانتمائها للح�ضارة الغربية ،وب�أنها ت�شكل
للغرب واحل�ضارة الغربية يف وجه ال�شرق «الرببري» ،و �أ�ضاف :بل �إن احلركة
ال�صهيونية دخيلة على روحية القيم واملثل العليا اليهودية نف�سها ،وغريبة عن
جوهر الدين اليهودي ،و �أنها مل ت�أخذ من �أ�سفار العهد القدمي� ،إال ما يح�ض على
العنف والكراهية واحتقار ا لآخر..
ويف ه��ذا ال�سياق ه��ا ه��و الناقد «نعيم نا�صر» ا ل��ذي ق��دم درا ���س��ة وا ف��ي��ة عن
كتاب الدكتور علي �سليمان :يرى �أن املو�ضوعية والأمانة العلمية تفر�ض عليه
التفريق بني اليهودية كدين ،وبني احلركة ال�صهيونية ك�أيديولوجية وحركة
�سيا�سية ا�ستعمارية لها �أطماعها التو�سعية ،حتاول �أن تخلط وتدمج ما بينهما
م��ن ا خ��ت�لاف و ت��ب��ا ي��ن يف ا جل��و ه��ر ،خ��د م��ة لأ ه��دا ف��ه��ا اال�ستعمارية التو�سعية،
كما يرى �أن من ا لإن�صاف التفريق بني ال�شعر اليهودي ،بل بني بع�ض ال�شعراء
ا لإ�سرائيليني ،وبني �شعراء احلركة ال�صهيونية ،ملا بينهما من تباين واختالف ،بل
ميكن القول على ل�سان الكاتب� :إن بع�ض ال�شعراء واملفكرين اليهود هم �أ�شد نفور ًا
ورف�ض ًا لل�صهيونية وممار�ساتها العدوانية التو�سعية من بع�ض ا لأدباء واملثقفني
وال�سيا�سيني ا ل��ع��رب ،فال�شعر ال�صهيوين ا ل��ذي هو �أ ح��د موا�ضيع بحث الكاتب
هو الذي ب�شر بالدولة ال�صهيونية ،وروج لها ،و �أ�سهم يف ت�أ�سي�سها ،و�س ّو غ قيامها
على �أنقا�ض ال�شعب الفل�سطيني وعلى �أر�ضه وممتلكاته وحقوقه ،بل كان مولد ًا
للحركة ال�صهيونية وحام ً
ال لأيديولوجيتها ،وم�سوغ ًا للأجيال ا لإ�سرائيلية
ونهجها يف اللجوء �إىل ا�ستخدام العنف والتنكيل بالعرب ،ومذكي ًا يف نفو�سها
�أوهام احلق ا لإلهي يف فل�سطني والتفوي�ض باحتالل �أر�ض ا لآخرين..
وبح�سب الكاتب �أي�ض ًا ف���إن ال�شعر ال�صهيوين ا�ستند �إىل املفاهيم واملقوالت
وا لإرث اليهودي الذي يخدم ا لأيديولوجية ال�صهيونية وعن�صريتها و �أهدافها،
و �أغفل ما عدا ذلك من قيم ال�شرق ومن تعاليم الدين اليهودي وقيمه و ُم ُثله،
و�أخذ من الأيديولوجية اال�ستعمارية عدوانيتها وعن�صريتها ،فجاء �شعر ًا خم�ضب ًا
بالعنف فريد ًا و�شاذ ًا بني جتارب ال�شعر عموم ًا ،وبني جتارب �شعر ال�شرق خ�صو�ص ًا
يف تنكره لدور ال�شعر ور�سالته ا لإن�سانية والفنية واجلمالية ،متباهي ًا بالعنف
والقتل واالحتالل ورف�ض ال�سالم العادل ،و �إظهار اجلانب املتوح�ش املفرط بالقوة
وال�سادية.
املراجع:
 1ـ كتاب العنف يف ا لأدب ال�صهيوين د .علي �سليمان.
 2ـ درا�سة نقدية للناقد نعيم نا�صر.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

مما ر�أت العين
العراب للدرا�سات والن�شر والرتجمة
�صدر عن دار ّ
جمموعة ق�ص�ص جديدة بعنوان" :مما ر�أت العني"
من ت�أليف الأدي��ب طالل �سامل احلديثي وقد �ضمت
الق�ص�ص الآتية:
مل يعد ثمة مكان ،املفتاح ،زوج��ة��� ،س���ؤال ،لون
�آخر للحب ،كلب ،الكنز ،فتاة ،فراق ،انتقاد ،انتحار،
م�ساومة ،رث��اء ،طالق ،املنت�صر ،ثمار
نا�ضجة� ،شرطي مرور ،خديعة ،ورود،
قبلة �أخوية� ،صديقي ،قلب� ،إدم��ان،
ع��ق��وق ،ع��زف منفرد ،ت��وه��م ،ث��ري،
فرا�شات ،ل�ص اخلفاء� ،إعدام ،زوجة،
نخلة ،و�شاية ،غادر ،مرتب�ص ،الطائر
الأخ�ضر� ،أم� ،شريك ،حريق ،حب،
عر�س ،خيبة� ،إخال�ص� ،إ�صرار.
قدّ م للق�ص�ص الأديب داوود �سلمان
ال�شويلي بقوله:
«الن�صو�ص الق�ص�صية التي ت�ضمها
جمموعة «مما ر�أت العني» لطالل �سامل
احلديثي ،ت�ضم ن�صو�ص ًا حتمل بني

طيات كلماتها ،وجملها ،وتعابريها� ،شيئ ًا من ع�صرنا
امل��ت���أزم ،ومن الواقع املعا�ش فيه ،و�أف��ك��ار ًا متخيلة،
�إال �أنها ميكن �أن حتدث يف واقعنا العربي والعراقي
امل�أزوم� ،إنها ن�صو�ص ناب�ضة ب�إيقاع احلياة امل�ستمرة.
ومل���ا ك���ان الأدي����ب ه��و االب���ن امل��ب��دع للمجتمع،
واملتحدث با�سمه ،والرا�سم جلماليات ح�سنه وقبحه،
فقد حفل نتاجه ال�سردي يف الأدب
العاملي ،والعربي ،والعراقي ،ب�أمور
اجتماعية ،واقت�صادية ،وثقافية،
كثرية .وهذا ما �سنقر�أه يف ن�صو�ص
هذه املجموعة.
جاء الكتاب يف حوايل /115/
�صفحة من احلجم ال�صغري.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن الأدي��ب
�أ�صدر من قبل:
ـ ���ش��روح الأ���ص��ف��ه��اين يف كتاب
الأغاين
ـ مقدمة د�ستة �شعراء
ـ بغداد ق�صيدة املاء والنار

كل اللواتي
عن دار البلد للطباعة والن�شر والتوزيع �صدر لل�شاعر ال�شاب فرا�س حامد
�شقري ديوان �شعر بعنوان" :كل اللواتي" فيه الكثري من ال�شفافية والبوح العذب.
يقع الديوان يف � 125صفحة من القطع الو�سط ومن �أجوائه:
كلُّ من �أحببتُّهم
ر�سمتهم يف دفرت..
هُ نا غيمة
هُ نا جنمة
ُ
وباقة �شفا ٍه
ٌ
و�شر�شف �أحمر..
وح َ
أحببتك
ني �
ِ
كتبتُ
لقلبك
ِ
� َ
ألف ق�صيدة
وما زلتُ �أ�شعر
�أين مل �أفتح الدفرت...
يذكر �أن هذا هو الديوان الثاين لل�شاعر
فرا�س حامد �شقري �إذ �أ�صدر ديوانه الأول
بعنوان :براعم احل��روف عام  2014وما
زال يوا�صل �صعود ًا يف حمراب ال�شعر.

