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

رئي�س اتحاد الكتاب العرب
يلتقي رئي�س اتحاد كتاب الجزائر

التقى الأديب مالك �صقور رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد
ال�شاعر يو�سف �شقرة رئي�س احتاد كتاب اجلزائر ونائب الأمني العام لالحتاد العام للأدباء
والكتاب العرب ،وبعد الرتحيب بال�ضيف حتدث ال�شاعر يو�سف �شقرة عن م�سرية االحتاد العام
مو�ضح ًا �صورة املالب�سات التي حدثت خالل ال�شهور املا�ضية وعالقته باحتاد الكتاب العرب يف
�سورية ..و�أن ما حدث كان �سوء تفاهم.
و�أكد الأديب مالك �صقور �أن احتاد الكتاب يف �سورية ع�ضو م�ؤ�س�س لالحتاد و�سي�أخذ دوره
الطبيعي يف ت�سيري �أعمال االحتاد العام وامل�شاركة يف اجتماعاته ون�شاطاته.
وقد ا�ست�ضاف احتاد الكتاب العرب ال�شاعر يو�سف �شقرة يف لقاء �أدبي مفتوح حتدث فيه عن
الثقافة اجلزائرية وقر�أ بع�ض ًا من ق�صائده ،وذلك يف مقر فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب.
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فن الإ�صغاء
ف��ر وم بق��ول الناق��د ال�س��وفييتي
يف كتاب��ه «ف��ن ا لإ�ص��غاء» ي�ست�ش��هد �إري��ك ُ
ميخائي��ل باخت�ين ع��ن �شاعري��ة دو�ستويف�سك��ي لق�ضي��ة هام��ة يف الرواي��ة متعددة
ا لأ�ص��وات ،يق��ول« :وم��ن ال�ض��روري الق��ول �إن الن�سبي��ة والدوغمائي��ة ي�ستبع��دان
كليهم��ا �أي نقا���ش ،و �أي ح��وار حقيقي .بجعله �إم��ا غري �ض��روري (الن�سبية)� ،أو غري
ممك��ن (الدوغمائي��ة)».
وه��ذا يدع��و للت�أمل يف عن��وان مثل «فن الإ�صغ��اء» فكيف يكون ا لإ�صغاء فن�� ًا ؟
رمب��ا مي��ر هذا ال�س���ؤال دون اهتمام ،لك��ن يف احلقيقة ،كم��ا ي�ش�ير دو�ستويف�سكي
�أو ًال ،ث��م �إري��ك فروم ثاني ًا �إن ذلك �ضروري جد ًا .نعم �ضروري مل��ن يهتم ب�أمر ملح يف
حياتن��ا ،يف عملن��ا ،ويف كل مناح��ي احلي��اة� ،أال وه��و احل��وار.
�إذن ،الإ�صغ��اء وف��ن الإ�صغاء يقودان �إىل احل��وار ال�صحيح� ،إىل احلوار الهادئ،
�إىل احل��وار املج��دي واملفي��د.
ولك��ي يك��ون احل��وار مفي��د ًا وناجح�� ًا ،يج��ب �أن يتحق��ق �شرط��ان:
�أولهم��ا� :أن يفه��م امل��رء (املح��اور) �أن للطرف ا لآخ��ر�( ،أي امل�شارك يف احلوار)
حق�� ًا ي�س��اوي حق��ه متام ًا .وه��ذا يعني �أن ي�أخ��ذ املرء ر�أي��ه بجدية ،بو�صف��ه ممكن ًا
وي�ستطي��ع �أن يح��اوره �أو يناق�ش��ه ،وهذا الر �أي يرتجم��ه الفيل�سوف ا لأملاين بولنوف
�إىل �صيغ��ة ب�سيط��ة ،بقول��ه� :إن ال�ش��رط امل�سب��ق الأول للح��وار ه��و الق��درة عل��ى
ا لإ�صغ��اء �إىل ا لآخ��ر ،وا لإ�صغ��اء به��ذا املدل��ول يعن��ي �أك�ثر م��ن التق��اط ا لإ�شارات
ال�صوتي��ة ،كذل��ك �أكرث من فهم ما يقول��ه الآخر� ،إنه يعني �أن ( �أدرك �أن ا لآخر يود
�أن يق��ول يل �شيئ�� ًا � ،شيئ�� ًا مهم�� ًا بالن�سب��ة �إيل� ،شيئ ًا علي �أن �أفكر فيه وق��د يرغمني،
�إذا دع��ت ال�ض��رورة عل��ى تغي�ير ر�أي��ي).
وثانيهم��ا :فه��و الثق��ة با لآخ��ر ،وه��ذا يعن��ي �أن يك��ون امل��رء م�ستع��د ًا للت�صريح
بر�أي��ه ،وال يخ�ش��ى لوم��ة الئ��م ،وال يخ��اف الأذى ،ويدع��م ه��ذا ال��ر �أي الفيل�سوف
ال�صين��ي الوت�س��ه ال��ذي يقول� « :إذا مل تث��ق مبا في��ه الكفاية ،فال �أح��د �سيثق بك»
فاحل��وار ه��و الوحي��د ال��ذي يخل��ق �أ�سا�س�� ًا للثق��ة.
لكن �س�ؤا ًال يطرح نف�سه :كيف يل �أن �أ�صغي �إىل الآخر ،واثق به �إذا كنت �أ�سا�س ًا
ال �أ�صغ��ي �إىل نف�س��ي ،وال �أث��ق بهم��ا؟ وم��ن ال ي�صغ��ي �إىل نف�س��ه ،وال يراج��ع نف�سه،
وه��ذا يعن��ي ال يعرف نف�س��ه ،وهنا الطام��ة الكربى� ،س��واء على ال�صعي��د الفردي �أو
عل��ى ال�صعي��د اجلماع��ي ،وال�صعيد اجلماع��ي هو احلوار الذي يت��م يف االجتماعات،
�أو الن��دوات ،ب�ين جماع��ة� ،أو ب�ين اثن�ين.
�إري��ك ف��روم ،يف كتاب��ه «فن ا لإ�صغ��اء» ي�صف الذي��ن ال يتقن��ون ا لإ�صغاء� ،أي ال
يتقن��ون احل��وار ،ب�أنه��م �أن�ص��اف �أيق��اظ و �أن�ص��اف نيام .يب�ين �إريك ف��روم �أن �شرط
الوج��ود االجتماع��ي هو الوجود يف البيت ،و�شرط ا لإ�صغاء �إىل ا لآخر هو ا لإ�صغاء
�إىل ال��ذات ،وا لإ�صغ��اء �إىل ال��ذات� ،أي �إ�صغ��اء امل��رء �إىل نف�س��ه ـ��ـ كما يق��ول �إريك
ف��روم ـ��ـ �شدي��د ال�صعوب��ة ،لأن ه��ذا الف��ن يقت�ض��ي قدرة �أخ��رى ،ن��ادرة يف ا لإن�سان
احلدي��ث :ه��ي ق��درة امل��رء عل��ى �أن ينف��رد بذات��ه.
�إذن:
ف��ن الإ�صغ��اء ،هو فن احل��وار ،فن احلوار مع ال��ذات �أي معرفة ال��ذات ،ومعرفة
ال��ذات ت�ؤهل��ه للح��وار املج��دي املفي��د الفاع��ل ،ال احل��وار املنفع��ل..
فمت��ى نتعل��م احل��وار..؟
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عتبة العنوان:
ال�شـــكل والوظيفة

((ع���ت���ب���ة ال����ع����ن����وان)) ه���ي دائ���م��� ًا
ت���اج ع��ت��ب��ات ال��ك��ت��اب��ة� ،إ ّن���ه���ا م��ن دون
�أدن����ى ���ش� ّ
�ك العتبة الأظ��ه��ر والأق����وى
والأك�ث�ر ا���س��ت��ف��زاز ًا مل��ح� ّ�رك��ات ال��ق��راءة
وميكانيزماتها ،ونالت الن�صيب الأوف��ر
من االهتمام والر�صد وال��ق��راءة والت�أليف
�إىل درجة احلديث عن ((نظر ّية العنوان))،
ّ
تتك�شف عنه جمهورية النظرية من
بكلّ ما
طبقات وحدود و�إمكانات وق�ضايا و�إ�شكاالت
ور�ؤيات ومنجزات ،حتى ارتفعت هذه العتبة
كثري ًا �أمام �شهوة القراءة ومل يعد من ال�سهل
قرائي ال ينتمي
واملي�سور اجتيازها لكلّ عابر
ّ
�إىل هذا الف�ضاء بق ّوة .
ظلّت الكتب التي ت�شتغل على عتبة العنوان
ترتى وتتنا�سل ،بع�ضها يك َّرر ،وبع�ضها ي�ضيف،
وبع�ضها بني بني ،حالها حال الكتب الأخرى
يف �شتى �صنوف املعرفة وجماالت العلم ،لكنّها
على �أ ّية حال �ضرورية يف الأح��وال كلّها� ،إذ
�إنّ الرتاكم املعر ّ
يف ل ّأي علم هو الذي ي�ؤ�س�س
جلمهوريته ال��ت��ي ت��رف��ع ب��ه علمها وت��ق��دّ م
�وري اخل��ا�� ّ�ص ب��ه��ا ،وتكت�سب
�سالمها اجل��م��ه� ّ
ثم �أحقية وجودها حتت �شم�س املعرفة
من ّ
املرتامية الأط���راف بكلّ �شرع ّية واع�تراف
وح��ري��ة ورح��اب��ة ،متجاوزة خوفها م��ن � ّأي
�ضعف �أو َوهَ ٍن ميكن �أن يودي بها كي ي�سحب
ٍ
االع�ت�راف بها و ُيف ِقدها �شرعيتها ويحيلها
على منطقة الإه��م��ال .وميكن و�صف عتبة
أهم يف �سلّم
العنوان ب�أنّها العتبة املركزية ال ّ
ترتيب العتبات الن�ص ّية يف الن�صو�ص عموم ًا،
وذل���ك الع��ت��ب��ارات ب�صر ّية تعطي ل�صورة
ال��ع��ن��وان ال�صالحية الت�شكيلية ليت�صدّ ر
الن�ص ويوحي على نحو ما بهو ّيته ويحيل
ّ
على ر�ؤيته ،واعتبارات �سيميائية تت�صدّ ى
القراءة للك�شف عنها وتنوير منطقتها ب�إزاء
م�ساحة العنونة ال�ضيقة املتمركزة يف ر�أ�س
الن�ص كام ًال ،ويتوجب تفكيك
الن�ص وم�ساحة ّ
�ضغطه وحتريره من تركيزه العايل لبيان
بالن�ص الطويل الأ���ص��ل وه��و ينت�شر
�صلته
ّ
بطبقاته على م�ساحة املنت.
�إنّ حتليل ال��ر�ؤي��ة العنوانية �أم��ر يتعلّق
بوظيفة القراءة وقدرتها على ت�أويل هذه
الر�ؤيا وتف�سري ممكناتها الن�ص ّية ال�صغرى،
�إذ �إن �آلة الت�أويل هنا تك�شف عن طاقتها يف
(ال�سيميائي
اللغوي
العمل بداللة عمق الأداء
ّ
ّ
والفني واجلمايلّ) لعتبة العنونة وخ�صبه
ّ
وحيويته وت�أثريه ،فكلما كانت لغة العنونة
خ�صبة وث��ري��ة وت��خ��ت��زن �شبكة دالالت
مت�شظية ،تطلّب هذا ق��راءة غزيرة ترتقي
�إىل م�ستواها من �أجل �أن جتيب على �أ�سئلتها
��رر كموناتها ال�سيميائية الالبثة يف
وحت� ّ
ثناياها .
ترت�سم �صورة العالقة بني لغة العنونة
الن�ص امل�سار الذي ميكن بوا�سطته �إدراك
ولغة ّ
الن�ص،
القيمة التعبريية والت�شكيلية لفل�سفة ّ
متعجلة عند عتبة
فال فائدة من وقفة �سريعة ّ

العنوان ـ ً
لغة و�شك ًال وداللة ـ بل وقفة مت�أنية
وعميقة ت�شحذ فيها القراءة جممل �آل ّياتها يف
و�صول �أبلغ و�أكرث حيوية وك�شف ًا
الت�أويل ،نحو
ٍ
الن�ص وخطابه ومقولته .
�إىل حياة ّ
حتظى عتبة العنوان ب�أهمية بالغة يف
الدرا�سات النقدية احلديثة بعد �أن �أعيد
االع��ت��ب��ار ال��ق��رائ��ي للعتبات الن�صية التي
�أغفلتها الدرا�سات النقدية القدمية ـ كما
�أ�سلفنا ـ ،بو�صفها ـ يف منظور الكثري من هذه
ال��درا���س��ات ـ هوام�ش ال ترقى �إىل م�ستوى
الن�صي وال حتظى ب�أهميته  ،و�أ�صبحت
املنت ّ
عتبة العنوان مبعية العتبات الأخ��رى ذات
الن�ص ،يف �سياق
ت�أثري كبري يف بناء �شعر ّية
ّ
العالقة الرث ّية متنوعة ال�سبل واالجتاهات
التي حت�صل بني العتبة العنوانية وطبقات
الن�ص ّي ،ا�ستناد ًا �إىل الوظيفة الدالل ّية
املنت ّ
والت�شكيل ّية وال�صور ّية التي تنه�ض بها عتبة
العنوان يف هذا امل�ستوى من الر�ؤية والتم ّثل
الن�ص عموم ًا ،وتنعك�س على
الت�شكيلي لف�ضاء ّ
ّ
الن�ص بكلّ مك ّوناته
البنية الدالل ّية العامة يف ّ
وطبقاته وظالله .وتعتمد طبيعة العنونة
وكيفيتها �أ�سا�س ًا على ال�صياغة الأمنوذج ّية
لفل�سفة الت�سمية التي حتظى بها يف الكينونة
للن�ص ،والت�سمية ـ اعتماد ًا على
البنيوية
ّ
ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ـ هي �آل� ّي��ة التعيني والتحديد
وال��ت�����ص��وي��ر ،وع��ل��ى �أ���س��ا���س �شكل العالمة
وطبيعتها وكيفيتها الرتكيبية وال�سيميائية
الن�ص ،وم��ن ثم
ميكن �أن تتحدّ د هو ّيتها يف
ّ
حتديد وظيفة اال�سم اجلديدة بعد �أن يتح ّول
�إىل عنوان ل�شيء يقت�ضي فيه �أن يتح ّمل ر�ؤية
وموقف وعالمة.
ظلّ
الرتكيبي لال�سم يف عالقته
�إنّ املنظور
ّ
بالعنوان ـ بو�صفه دا ًّال عالمي ًا ظاهر ًا وباطن ًا
يف الوقت نف�سه ـ يتحدّ د يف �سياق التوافق ّية
الت�ضافر ّية العالية يف الوظيفة التي ي�ؤ ّديها
كلّ منهما ،على نحو ال ميكن اال�ستغناء عنه �أو
التغا�ضي عن خطورة وجوده يف احلال� ،أو �أنّ
�إهماله ل ّأي �سبب كان �سيقود �إىل خلق حالة
الن�ص
�إبهام والتبا�س ت�ضاعف من غمو�ض
ّ
وتقلّل من كفاءته يف اال�ستجابة لفعاليات
القراءة  .وحني ت�ستقيم احلالة العنوانية
وت�ستقر على ر�أ����س الن�ص ـ بو�صفه (�أي
ّ
العنوان) ا�سمه الدال على �شخ�صيته ومعامله
و�سماته وعالماته ـ� ،إذ تقوم هذه العالمات
بثالث وظ��ائ��ف �إج��رائ��ي��ة ق ّيمة ،الوظيفة
الأوىل �إيقونية تتم ّثل بالتحديد والق�صد،
والثانية �سيميائ ّية تتم ّثل بالتدليل على
املحتوى و�إ�شكالية املعنى ،والثالثة ات�صالية
تتم ّثل ب�إغراء جمتمع القراءة .
على هذا الأ�سا�س يجب �أن تتعامل القراءة
مع العنوان حيث يجري الك�شف عنه عرب
ال�صياغي وم��ا يتك�شف عنه من
�أمن��وذج��ه
ّ
دالالت وق��ي��م م���ن ج��ه��ة ،وع�ب�ر جتلياته
الن�ص ّي من جهة �أخرى،
وانفتاحاته يف املنت ّ
وهو ما يحتاج �إىل تدقيق عميق و�شامل يف

فح�ص املنت ومعاينة طبقاته ملعرفة حظوظ
�سياقات العنوان يف �شبكاتها ومنعطفاتها
وزواياها ،و�إدراك حجم العالقة ال�ضرور ّية
الن�صي على �صعيد امله ّمة
بني العنوان واملنت
ّ
التي يجب �أن ي�ضطلع بها العنوان بو�صفه
مفتاح ًا �إجرائي ًا ،ال ميكن الو�صول �إىل قراءة
الن�صي من دون قراءته �أو ًال .
�صحيحة للمنت
ّ
الن�ص ّي على وف��ق هذه
يت�شكل اخل��ط��اب
ّ
املعطيات النظرية ومقرتحاتها على نحو
ي�شتغل فيه العنوان بو�صفه ب�ؤرة توليد دالل ّية
ال ينتهي عملها �إىل �آخر حمطة من حمطات
الكالمي وت�ضع
الن�ص ،حيث يتوقف الدفق
ّ
ّ
عتبة اخلامتة عالمة الإق��ف��ال التي تنتهي
عندها طاقة التوليد يف عتبة العنونة وتعود
الن�ص� ،إذ يظلّ
القيادي يف ر�أ�س
�إىل موقعها
ّ
ّ
الن�صي
موجه ًا �ضوئي ًا ينري ظالل املنت
العنوان ّ
ّ
وجيوبه وتخومه حتى حلظة الإقفال .وال
يتوقف عملها الب�ؤري على م�ستوى التوليد
الدال ّ
اللغوي
يل النابع من �سيميائية الت�شكيل
ّ
ح�سب ،بل يذهب �إىل �أبعد من ذلك يف الإفادة
الطباعي الإي��ق��و ّ
ين
م��ن خ��وا���ص الت�شكيل
ّ
واخلطي املر�سوم على بيا�ض الورقة ،بو�صفه
ّ
�ضرورة طباع ّية وعن�صر ًا ف�ضائ ّي ًا وعتبة من
الن�ص� .إذ
عتبات القراءة ت�سهم يف ا�ستقبال
ّ
ميكن �أن تتمظهر كلّ الن�صو�ص الأدبية على
ال�شعري.
الن�ص
ّ
هذا ال�صعيد وال�س ّيما ّ
عتبة العنوان على وفق هذه االعتبارات
والتمهيدات النظر ّية عتبة مركز ّية تنطوي
ري من احلر ّية يف االختيار
بنائي ًا على قد ٍر كب ٍ
والتنظيم والو�ضع واال�شتغال ،فهي ال ميكن
�أن تلتزم ب�صيغ ثابتة يف ك��لّ م�ستوى من
م�ستوياتها لأنّها ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باملنت
الن�صي يف �أعلى درج��ات تط ّوره وتفلّته من
ّ
القواعد وال�ضوابط ،لذا ف�إنّ طبيعة العنونة
غالب ًا ما ت�أخذ حريتها يف التك ّون على وفق
اجتهادات الكاتب بالنظر �إىل ف�ضاء املنت
الن�صي وموحياته ومقوالته وفل�سفته ،وهي
ّ
ت�ضيف �إىل امل� ّ
الن�صي وال ت ��أخ��ذ منه.
ت�ن
ّ
وتعدّ عتبة العنوان على هذا الأ�سا�س �أول
منظمة ظلّ درامية ت�شرع فيها �أخالق ال�سرد
العتباتي ،ملا تقرتحه
بفر�ض قوانني اللعب
ّ
هذه املنطقة من ت�أويل ي�صنعه ابتداء هيكل
ال�صياغة لغوي ًا و�سيميائي ًا� ،إذ هو يعمل على
ه��ذا النحو مكتفي ًا ب��ذات��ه منفتح ًا على ما
�أمكن من �أفق الت�أويل ومتظهراته املتنوعة،
كما يعمل بداللة جتلياته املتنوعة يف املنت
ال�سردي ،وبتداخل هذان امل�ستويان يف العمل
وما يتمخ�ض عنه ذلك من منتج داليلّ ،ميكننا
�إدراك الإ�سرار التي تتحكم يف ت�سيري اللعبة
وتوجيه حيواتها.

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
ٌ
كلمات يف لغتنا العربية
ثمة
َ
(كمفاعل
ب�صيغة منتهى اجلموع
بحرف ُم َ�شدَّ ٍد ،
ونح ِوها) تنتهي
ٍ
نفر من النا�س يف �صرفها
يخطئ ٌ
ٌ
ممنوعة من
(�أي تنوينها) وهي
ال�صرف .من تلك الكلمات كلمة
( مهام)� ،إذ ين ِّونها بع�ضهم خط�أً
فيقولون مث ًال :لديه مها ٌّم كثرية،
وال�صواب �أن نقول :مها ُّم كثرية.
ُ
وم��ن��ه��ا �أي�����ض � ًا ك��ل��م��ة (م����واد)
ال مينعونها م��ن ال�����ص��رف خ��ط��أً،
فيقولون :تت�ألف الكتلة الفالنية
وال�صواب �أن
من م��وا ٍّد خمتلفة.
ُ
نقول :من موا َّد خمتلفة.
كلمة (م�شاق) �أي�ض ًا واحدة من
تلك الطائفة .يقولونَ مخُ طئنيَ:
أداء .وال�صواب
يعاين من م�شاقٍّ ك� َ
�أن نقول :من م�شاقَّ .
ومثلها كلمة (محَ َ الُّ ) ،وقد �شاع
ق��ول النا�س خ��ط ��أً :ه��ذه حم� ٌّ
�ال
جتارية ،وال�صواب �أن نقول :ميلك
حم� َّ
�ال كثرية ،وه��ذه حم��الُّ تبيع
املالب�س.
 ولدينا كلمات منتهية ب�ألفال��ت ��أن��ي��ث امل��ق�����ص��ورة (ك�����ش��ك��وى
و����س���ل���وى) �أو امل�����م�����دودة م��ث��ل
(ك�بري��اء) .يقولون خ��ط ��أً :رفع
العامل �شك ًوى �إىل مدير امل�صنع.
وال�صواب( :رفع �شكوى) .و(قابله
وال�صواب
مبالغ فيها).
بكربياءٍ
ُ
ٍ
(بكربياء).
َ
ولدينا يف العربية �أي�ض ًا � ُ
ألفاظ
اجلموع التي تنتهي ب�ألف وهمزة
(ك���وزراء وزع��م��اء و���ش��ع��راء)� ،إذ
ري من النا�س يف �صرفها
يخطئ كث ٌ
ٌ
ممنوعة من
وهي على عك�س ذلك
ال�صرف .فيقولون خط ً�أُ :عينِّ َ يف
أع�ضاء �ش َّبان .وه ��ؤالء
املجل�س �
ٌ
�راء جم������دِّ دون .وال�����ص��واب
���ش��ع� ٌ
�اء �شبانٌ ،
�أن ن��ق��ول ُ
:ع�ِّينِنِّ َ �أع�����ض� ُ
َ
خفاجة وابنُ
واب��نُ زي��دونَ واب��نُ
�شعراء �أندل�سيون.
حمدي�س
َ
ُ

قراءات
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بواعث الأدب
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• حنا عبود
غرية عربية
يف كتاب «بالغة الغرب» باقة من الأدب
الفرن�سي من القرن التا�سع ع�شر -با�ستثناء
كورنيل ورا�سني -نقلها �إىل العربية الأديب
حممد كامل حجاج .وعندما يختار الناقل
ن�صو�ص ًا غربية ف�لا ب��د �أن يتوخى فيها
اجل��دة وال��ط��راف��ة ،بحيث ي��رى ال��ق��ارئ العربي
ال��ت��ط��ورات اجل��دي��دة ال��ت��ي ط���ر�أت على الأدب
الغربي ،الذي ورث الرتاث اليوناين /الروماين،
ومل ي��ق��ف ع��ن��ده ،فبعد �أن دم���ره يف الع�صور
الو�سطى ،عاد �إليه يف ع�صر النه�ضة ويف الع�صور
احلديثة .وقد �أ�شار الناقل �إىل �أهمية الن�صو�ص
املنتقاة بقوله يف املقدمة «وب��ع��د ،فهذه ُن َخب
�أقتطفها من معجز بالغة الغرب؛ لرنى — مع�ش َر
ال�سبق
العرب — ما �أحرزه الغربيون من ق�صبات َّ
يف م�ضمار التحرير والإن�شاء ،وما لهم من �سالمة
الذوق وح�سن التعبري يف الو�صف والإع��راب عن
ال�شعور والعواطف مبا يح�س به الوجدان دون
كلفة» [الت�أكيد منا.
وال ن�شك يف نبل عاطفة الناقل ،فمقدمته
تبدي غرية عربية حتى ال يتخلف قومه العرب
يقر �سلف ًا
عن الغرب يف ال�شعر والنرث .ولكنه ّ
�أنهم متخلفون يف “�سالمة الذوق وح�سن التعبري
يف الو�صف والإعراب عن ال�شعور والعواطف مبا
يح�س به الوجدان دون كلفة” .وهذا كالم �صحيح
يف حال قارنا بني �شاعر غربي مفلق و�شاعر عربي
خمفق ،مع مراعاة معطيات البيئة والرتاث .لكن
الناقل يتخذ موقف ًا م�سبق ًا وهو يحكم باملجمل
على املجمل :الغربي والعربي ،وينتهي �إىل �أن
يف بالغة الغرب �شيئ ًا معجز ًا يقتطف لنا منه،
ليكون مثا ًال ملا �أحرزه الغرب من تقدم على الأدب
العربي .وهذا حكم �صادم ملن يعتقد من باب �آخر �أن
يف الأدب العربي �شيئ ًا معجز ًا ال نعرث على �أمثاله
يف غريه .واحلكمان �صادقان �إذا � ِأخذ كل �أدب على
ح��دة� ،أم��ا الناقل ف�إنه ينطلق على ما يبدو من
قناعة �أكرث مما ينطلق من مقارنة بني الأدبني.
وهذه القناعة تنمو بهدوء وتت�سلل �إىل النف�س
مثل �أفعى التنب ،من دون �ضجيج� ،إىل �أن ي�صبح
�صاحب القناعة م�ؤمن ًا �أن �أدب قومه متخلف جد ًا
عن الأدب الغربي الذي بهره .وهذا داء �أ�صيب
به الكثريون من العرب امل�شتغلني بالأدب والنقد
الأدب���ي ،حيث ي��ب��د�أ النفور م��ن الأدب العربي
بالده�شة التي يحدثها فيه الأدب الغربي ،وكلما
�أوغل يف االطالع على الأدب الغربي تغيرّ ت ر�ؤيته
للأدب العربي ،واعتربه متخلف ًا لي�س له “�سالمة
ذوق وح�سن تعبري يف ال��و���ص��ف الإع����راب عن
ال�شعور والعواطف مبا يح�س به الوجدان دون
كلفة” .وينتهي الأمر به �إىل الت�سليم باملركزية
الأوروب��ي��ة يف الأدب ،كما �س ّلم غريه باملركزية
الأوروبية يف االقت�صاد وال�سيا�سة والفكر والفن
والفل�سفة ...ويف كل �شيء تقريب ًا ،وال يبقى �أمام
ال�شرق �سوى الكدّ للحاق بالنماذج الغربية ،وهي
مناذج تتغيرّ با�ستمرار ،فاملعركة التي دارت بني
�سالمة مو�سى وم�صطفى �صادق الرافعي حول
القبعة والطربو�ش تبدو يف هذه الأيام �سخيفة،
وال نظن �أحد ًا ميكن �أن ي�شارك فيها �أو يقتنع مبا
�ساقه هذا الطرف �أو الآخر من براهني .وي�صرح
الناقل ال��ك��رمي بو�ضوح عما ينفره م��ن الأدب
العربي يف و�صفه الأدب الغربي فيقول “ يقع
�شعرهم ونرثهم على الآذان كنغمات املو�سيقى
مبا ي�شجي ال�سامع من :رقة الو�صف ،و�سال�سة
الرتكيب ،و�أوان�س الألفاظ ،وغرر البيان ،وبعد
الكالم عما تعقد من املعاين ،وخلوه من اخلياليات
املت�شعبة والتنقل فيها مبا يذهب بال�سامع كل
مذهب ،فريكب منت ال�شطط ،وي�صعب عليه الفهم؛

فلذلك يعقله الفكر لأول وهلة دون �إمعان و�إجهاد
قريحة” [الت�أكيد منا] .فك�أنه يقارن بني
�أدب الغرب يف القرن التا�سع ع�شر و�أدب العرب يف
اجلاهلية ،و�إال ف�إن كالمه ال ينطبق على ال�شعر
العربي اليوم ،فال �أحمد �شوقي وال خليل مطران
وال �إبراهيم طوقان وال عمر �أبو ري�شة وال نزار
القباين ...الخ تنطبق عليهم هذه الأحكام.
الأحكام العامة
�أطلق �أحكام ًا عامة ،على زمنني خمتلفني:
الأول القرن التا�سع ع�شر الأوروب����ي ،والثاين
الع�صر الو�سيط العربي .ويف هذه احلالة يكون
اللجوء �إىل النقاد العرب ،من قدامى وجدد ،غري
م�ستحب .ولكن اللجوء �إىل امل�ست�شرقني� ،شهادة
وثيقة وحجة دامغة.
ال جند م�ست�شرق ًا ،من �أي جن�سية ينكر �أن
«ال�شعر ال��ع��ذري» ظاهرة ال مثيل لها يف �آداب
ال��ع��امل ،والكتب التي خ�ص�صت درا�ساتها لهذا
ال�شعر كثرية جد ًا ،ال جند يف �أي منها �أي م�أخذ
على روعة هذا ال�شعر وتفرده دون بقية الآداب.
ولو �أخذنا �أي �شاعر فيه �شيء مما �أخذه الناقل
الكرمي على الأدب العربي ،كذي الرمة �أو كثيرّ
ع��زة �أو اب��ن الدمينة �أو العبا�س ب��ن الأحنف
مث ًال ،وهما موغالن يف اختيار الألفاظ القدمية
والأ���س��ل��وب التقليدي ،مل��ا وج��دن��ا امل�ست�شرقني
ي�ستثنون �أي� ًا منهم ،بل بالعك�س ،ف�إن الإعجاب
بهذا ال�شعر العذري ي�شمل اجلميع بال ا�ستثناء.
وال ن��ظ��ن �أن حما�سة امل�ست�شرقني لل�شعر
العذري ّ
تقل عن حما�ستهم لل�شعر ال�صويف ،ولكل
التيار ال�صويف يف الأدب العربي ،فهو تيار فريد
من نوعه مل يعرفه �أدب الغرب ،وال و�صلوا �إىل
ما و�صل �إليه ال�صوفيون من خ��رق بني العاملني
الأر�ضي وال�سماوي .وبلغ �إعجاب امل�ست�شرقني
درج��ة �أن ر�سائل التخرج اجلامعية يف �إح��دى
جامعات �أ�سبانيا كانت عن ابن عربي �أكرث من �أي
�شاعر �آخ��ر ،عربي ًا كان �أو غري عربي .ومل يدع
امل�ست�شرقون علم ًا من �أعالم ال�صوفية �إال در�سوه،
�إما مع غريه من املت�صوفني� ،أو �أف��ردوا له �سفر ًا
خا�ص ًا.
�أم���ا اال���س��ت��ه�لال ال�شعري يف اجل��اه��ل��ي��ة� ،أي
ال��وق��وف على الأط�ل�ال ،فما ي��زال حتى اليوم
ال�شغل ال�شاغل للم�ست�شرقني ،يجهدون للو�صول
�إىل تف�سري مقنع لهذا الوقوف على الدوار�س ،التي
مل يبق منها �إال ال�شيء الي�سري ،فيثري على قلته
مكمن عاطفة موروثة يف �سياق تراث فني عريق.
ظواهر كثرية ال جمال للحديث عنها يف هذه
الف�سحة ال�ضيقة كخمريات ال�شعر العربي
والفخر الفرو�سي الذي ا�ستمر حتى �أيام �صفي
الدين احللي ،بل ظلت بقاياه تطل حتى �أوا�سط
القرن الع�شرين.
مقارنة
هناك �أ�شياء مل يرتيث عندها ال�شعر العربي
كالغابة والأدغ��ال والأنهار والبحار� ...إىل �أن
ظهر ال�شعر الأندل�سي فع ّو�ض ما فات .فاملقارنة
تكون يف امل�شرتك ب�ين الأدب�ي�ن� ،أو يف التوجه
ال��ع��ام ،حتى ل��و ك��ان��ا م��ن زم��ن�ين متباعدين كل
التباعد ،ف���الأدب كبقية الفنون خ��ارق للزمن
�أك�ثر من �صاروخ ن�سبية �أن�شتاين .وق��د وجدنا
مو�ضوع ًا م�شرتك ًا بني الأدب�ين وهو الذئب ،فقد
عر�ض الناقل الكرمي ق�صيدة ال�شاعر الفرن�سي
�أل��ف��ري��د ديفيني ع��ن ال��ذئ��ب برتجمة نرثية
دقيقة .وخال�صة ق�صتها �أن كوكبة من ال�صيادين
خرجوا مع كالبهم يق�صدون مرتعة لل�صيد يف
�أكناف غابة ،فان�سحبت الذئبة بجرائها �إىل

تلك الواقعية التي ا�شتهر بها �أدبان يف العامل:
اليوناين والعربي:
حلَ -و�إِن هُ ما
َو ُك ُّل َرفي َقي ُك ِّل َر ٍ
َتعاطى ال َقنا َقوماهُ ما� -أَ َخوانِ
بعد ذلك لينظر القارئ �إىل هذا التنقل الذي
ذمه الناقل الكرمي ،وكيف ي�ص ّور القارئ التمزق
النف�سي بني املكوث يف مكان وال�شوق �إىل مكان
�آخر ،ليفرغ لنوار التي ا�شتهر بها:
رج َعنَّ هَ ُ
الل َنف�س ًا َت َ�ش َّع َبت
َف َهل َي ِ
َ
َعلى �أ َث ِر الغادينَ ُك َّل مَكانِ
ظاعن ًا
َف�أَ�ص َبحتُ ال �أَدري �أَ�أَت َب ُع ِ
�أَ ِم َ
ال�ش ُ
قيم دَعاين
وق ِمنّي ِل ُلم ِ
وكن حتميه ،وانربى زوجها الذئب للت�صدي ،ولقي
م�صرعه ،من غري �أن يهرب �أو يرتاجع �أو يتحرك
عن املدخل قيد �شعرة ،فنفق من غري �أن ي�سمعوا
منه عواء �أو �صرخة غ�ضب �أو تنهيدة �أمل .ويعلق
ديفيني على ذلك ب�أنه �أنبل من الإن�سان يف هذا
املوت الفريد من نوعه.
يبدو املوقف مفتع ًال ،وه��ذا حق لل�شاعر �أن
يفتعل املوقف الذي يريد ،للو�صول �إىل اخلامتة
التي ُتكرب الذئب وتدين الإن�سان .ومهما قلنا يف
هذا املوقف ف�إنه خمتلق� ،أو لنقل �إن��ه م�ستغل،
للو�صول �إىل الهدف الأدب���ي ال��ذي ي�سعى �إليه
ديفيني� .أما يف الأدب العربي فالنظرة الواقعية
املعتدلة هي ال�سائدة وامل�سيطرة ،كما يف الأدب
اليوناين ،فالذئب يعي�ش يف جوار ه�ؤالء الرعاة
دائم ًا ،فالعالقة متوا�صلة ،ويف كل يوم ي�صادف
�أحدهم ذئب ًا �إذا ن�أى عن الديار قلي ًال ،فال غرابة
بني العربي والذئب ،حتى �أن ت�أبط �شر ًا يف�ضل
العي�ش معه على العي�ش مع الب�شر .والأ�سماء
التي تطلق على الذئب بالعربية ال مثيل لها
يف �أي ل��غ��ة م��ن ل��غ��ات ال��ع��امل� ،أم���ث���ال :ال��ذئ��ب
وال�سلق والأو����س واخلمع وال�سرحان والع�سلق
والهملع وال�سملع والعمل�س -والأطل�س والع�سال
وال�شيذمان وال�شيمذان والع�سع�س والهالبع
وال�شنون والنه�شل والأغب�س والأمعط واخليتعور
واملجلح والأع��ق��د واخليلع واخلل َيع والطمالل
والأم�����رط ...وكثري غ�يره��ا ،بحيث ال يدعون
�شيئ ًا من الذئب �إال ابتكروا له ا�سم ًا ،فهناك
�أ�سماء تخ�ص لونه وهناك �أ�سماء تخ�ص م�شيته،
وهناك �أ�سماء تخ�ص انق�ضا�ضه ،وهناك �أ�سماء
تخ�ص موطنه ،وهناك �أ�سماء تدل على نوعية
فرائ�سه ....الخ ولو مل يكرث ذكر الذئب يف ال�شعر
ملا ك�ثرت �أ�سما�ؤه يف اللغة .وكثري من ال�شعراء
حدثونا عن واقعة �أو �أخ��رى من الوقائع التي
يكون الذئب فيها طرف ًا .وال توجد واقعة ت�شبه
الأخ��رى ،وكلها تنتهي بعظة كما انتهت ق�صيدة
ديفيني ،وبالطبع تختلف العظات من �شاعر �إىل
�آخر ،كابن ابي ح�صينة واملعري وابن نباتة...
و�آخرين .ونكتفي بق�صيدتي الفرزدق والبحرتي
من كل ال�شعراء «الذئبيني» لغر�ض يف نف�سنا وهو
الرد تهمة التنقل التي رمى بها الناقل الكرمي
ال�شعر العربي .ينهي الفرزدق واقعته مع الذئب
بالفخر:
َت َع َّ�ش َف�إِن وا َثق َتني ال َتخو َنني
ئب َي َ
َن ُكن ِم َ
�صط ِحبانِ
ثل َمن يا ِذ ُ
ِ�س ال ِقرى
َو َلو َغ َ
رينا َن َّبهتَ َتل َتم ُ
َ
َ
َ
َ
َ
هم �أو �شباة ِ�سنانِ
�أتاك ِب َ�س ٍ

�أما ق�صيدة البحرتي فهي �أقرب �إىل ق�صيدة
ديفيني من حيث موت الذئب ،ولكن العربة لدى
البحرتي �أعم و�أ�شمل و�أق��رب �إىل الواقعية من
عربة ذلك الرومان�سي املبدع ،واحلامل املوغل يف
اخليال:
َو ُقمتُ َف َج َّمعتُ ا َ
حل�صى َو ِا�ش َت َويتُهُ
يه َو ِلل َرم�ضاءِ ِمن تحَ ِت ِه َوقدُ
َع َل ِ
َ
َو ِنلتُ َخ�سي�س ًا ِمنهُ ُث َّم ت َركتُهُ
َو�أَق َلعتُ َعنهُ َوه َو ُمن َع ِف ٌر َفر ُد
َل َقد َح َك َمت فينا ال َليايل ِبجو ِرها
ي�س َلهُ َق�صدُ
كم َب ِ
َو ُح ُ
نات الدَ ه ِر َل َ
رمي ِبجو ِرها
�أَيف ال َع ِ
دل �أَن َي�شقى ال َك ُ
َو َي� ُأخ َذ ِمنها َ�صف َوها ال ُقعدُ ُد ال َوغدُ !
ك�����أن ال��ب��ح�تري ه��ن��ا ي��ت��ح��دث ب��ا���س��م �أح���د
الفو�ضويني كغودوين وب��رودون� ،أو يتكلم بل�سان
كارل مارك�س �أو لينني .رمبا كان لأن�صار النزعة
الفنية م�أخذ على تدخل ال�شعر يف املو�ضوعات
غري الفنية ،لكن املدار�س النقدية الأخرى ترى
�أن الأمن���اط الأول��ي��ة واح��دة يف كل �شعر ،و�أن
عالقات النا�س هي �أهم بواعث ال�شعر� .إن ال�شعر
العربي قرن الواقع بالفن جامع ًا بني التجربة
الفردية والتجربة االجتماعية متنق ًال بني
م�شهد وم�شهد ليخل�ص �إىل اخل��امت��ة ...ولهذا
ا�ستنتج ال��ن��اق��ل ال��ك��رمي “جاءت اخلياليات
املت�شعبة ،والتنقل فيها”.

خال�صة
بعدنا عن جذور الفن ال�شعري العربي ،القائم
على �إي��ق��اع��ات كثرية ج���د ًا ،ال مثيل لها يف كل
�إيقاعات ال�شعر العاملي -ح�سب اطالعنا -ونفورنا
اليوم من رتابة القافية التي تتواىل �أحيان ًا �إىل
ع�شرات الأبيات ويف بع�ض الأحيان �إىل مئات
الأب��ي��ات ....مع �أ�شياء �أخ��رى يف مقدمتها عدم
االهتمام به وبطريقة درا�سته وتدري�سه ،جعلت
بع�ضنا يبتعد عنه �إىل الدرجة التي ت�ضيع فيها
الألفة ،ورمب��ا هذا ما ح�صل مع الناقل الكرمي
حتى قال ما قال يف حق �شعرنا و�أدبنا� .أما الألفة
الغرب مع ال�تراث اليوناين ،فقد جعلتهم يرون
«الإل��ي��اذة» معا�صرة ،مع �أنها بنت ع�صر ال�سيف
والرمح واحل�صان ،ع�صر العبودية ،لي�س فيها كلمة
واحدة معا�صرة ،فيعجبون بها مرتجمة� ...إنها
ثم يخل�ص �إىل هذه النتيجة التي تدل على الألفة واملواظبة ،وطريقة الدر�س والتدري�س.
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أعالم

مع العجيلي والفرات والرقّة ..المربع الأ�سود والدائرة الخ�ضراء
(مهرجان العجيلي للإبداع الروائي
ّ ( )25-22ت�شرين الثاني2019(-م)

• غ�سان كامل ونو�س
ث����ل���اث �����س����اع����ات
� اّإل ق����ل����ي��ل�ا ،م��ن
م����ف����رق ال��ط��ب��ق��ة،
وج����وار ال��ر���ص��اف��ة،
��وغ� ً
وت� ّ
ل�ا يف ح�ضن
ال���ب���ادي���ة ال���ب���ارد
امل���ع���ت���م امل���وح�������ش،
خ��ارج� ًا ،واحل� ّي��ز الدافئ
الأل��ي��ف املتحفّز داخ� ً
لا،
يف احل��اف��ل��ة امل��ت��و� ّ��س��ط��ة
احل��ج��م واحل���داث���ة؛ �أ ّم��ا
الأدف������أ والأك��ث��ر ت��ل� ّه��ف� ًا
و�إح�سا�س ًا ب�ضرورة الو�صول و�أه ّم ّيته ،ففي
دواخلنا؛ نحن �أع�ضاء وف��د وزارة الثقافة؛
ك��م��ا خاطبنا �أ ّول امل�ستقبلني ع��ل��ى م�شارف
«ال�����س��ب��خ��ة» ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و خم�سة وث�لاث�ين
ّ
الرقة؛ قرابة ثالث
كيلو م�تر ًا �شرق مدينة
���س��اع��ات ،و���س��اع��ات ع��دي��دة �أخ��رى قبلها ،من
امل�سري اجلا ّد ،ال ت�ساوي �شيئ ًا لقاء من ينتظرنا
ّ
والرقة والثقافة
هناك :الفرات والعجيلي
واحلياة! �إ ّنهم ي�ستحقّون!
ق��ل��ت ذات م��ن�بر يف امل���رك���ز ال���ث���ق���ايف يف
«ال�سبخة» :ال �أ�ستطيع �أن �أحب�س م�شاعري
عنّي وعنكم ،و�أن��ا �أ�ستمع �إىل �أع��ذب مو�سيقا
م��راف��ق��ة� :أ���ص��وات �أط��ف��ال امل��در���س��ة ج��وارن��ا؛
لأ�ستذكر أ� ّنني يف ّ
الرقة ،ويف ندوة ثقاف ّية عن
العجيلي وروايات احلرب!
املدر�سي ،و�آخ��رون
هم
الأطفال ه ��ؤالء بز ّي
ّ
بهيئاتهم و�سحناتهم ال��ف��ط��ر ّي��ة ،ح�ضروا
افتتاح مهرجان الدكتور عبد ال�سالم العجيلي
الروائي �صباح (2019-11-22م)،
للإبداع
ّ
العربي ال�سوريّ ،
الن�شيد
إىل
�
ي�ستمعون
وكانوا
ّ
وال��ك��ل��م��ات اخل��ارج��ة م��ن ال��ق��ل��ب ،وي��ت��اب��ع��ون
بغبطة وده�����ش��ة ،ال��ع��ر���ض ال��راق�����ص لفرقة
حيو ّية َق ِدمتْ من حماه ،على م�سرح م� ّؤقت،
�أق��ي��م على ع��ج��ل ،يف �ساحة امل��در���س��ة ،لهذه
املنا�سبة ،وي�صفّقون ،ويهتفون ،على الرغم من
الربد ،الذي ي�ضاعفه هواء ّ
جاف ،وحتاول �أن
ّ
تلطفه �شم�سّ ،
تطل واثقة بعد �سنني عجاف.
�أ�سرتجع مرغم ًا ،و�أنا �أتابع املالمح واحلركات
واحلما�سة ،منظر الأطفال ه�ؤالء ،و�أقرانهم،
هنا يف «ال�سبخة» ،ويف �أيّ من ال�سبخات الأخرى
مب�س ّميات خمتلفة ،ويف �أيّ من �ساحات الرقة
ال�سب ّية ،يقفون مرغمني جامدين مل�شاهدة
ّ
بحق
اجل��رائ��م ال�شنيعة والوقائع الفظيعة
�أبناء ّ
الرقة وبناتها� ،أو �أبناء �أيّ من الأر�ض
ال�����س��ور ّي��ة؛ لأت��رك الدمعة ت��ع�ّبررّ  ،والكلمات
ويح�سه زمالئي
تف�صح عن بع�ض ما �أ�شعر به،
ّ
امل�شاركني يف املهرجان من عدد من املحافظات
عربي؛ كما عبرّ وا
ال�سور ّية ،و�أك�ثر من قطر
ّ
ع��ن ذل��ك جميع ًا؛ ه��م ال��ق��ادم��ون م��ن مناطق
مل تكن غالب ّيتها بعيدة عن م�شاهد الإجرام
املماثلة ،وجا�ؤوا وجئنا ،لنقول كلمة ،ونقدّ م
ر�أي��� ًا ،ون ��ؤ ّك��د م��وق��ف� ًا ..نحتاج �إىل تر�سيخه
ن��ح��ن؛ كما يحتاج �إل��ي��ه �أب��ن��اء ه��ذه املنطقة
العريقة الزاخرة بالتاريخ و�أحداثه ،والكلأ
وم��وا���س��م��ه ،والإن�����س��ان وخ�صاله وق��درات��ه..
لقد جمعتنا �ضفّتا ّ
الرقة :الفرات والعجيلي،
و�ض ّمتنا �إح���دى �سبخات ال� ّ
�رق��ة ،وجمعتنا
�إح��دى �ضفاف الفرات ،على �أمل �أن نلتقي يف
باقي ال�ضفاف وال�سبخات يف �أقرب حترير.
يلتق �آخرين ،منذ ما
التقينا ،ومنّا من مل ِ
قبل �سنوات ال��ك��ارث��ة ،وه��ذه ف�ضيلة �أخ��رى

ل���ل���ق���اء؛ �أ ّم������ا ف�����ض��ي��ل��ة
اال�ست�ضافة واالحتفاء
من قبل �أبناء املنطقة؛
ع��ل��ى اخ��ت�لاف �ألقابهم
وم�س�ؤول ّياتهم ومه ّماتهم
الر�سم ّية واحل��ي��ات� ّي��ة،
قبل م�س�ؤويل وزارة
ومن ِ
الثقافة يف مدير ّيتها يف
الرقة ،واملركز الثقا ّ
ّ
يف
ف��ي��ه��ا ويف ال�����س��ب��خ��ة،
فاحلديث عنها يطيب،
ويزهو ،وي�سمو..
ل��ق��د ك���ان���وا وك��� ّن���ا ج��م��اع��ة يف ال���واق���ع
وال�����روح ،يف احل��رك��ة واجل��ل��و���س واحل��دي��ث
وال��ط��ع��ام وال�����ش��راب وال��ن��وم ..يف الن�شاطات
غني
ال��ت��ي ط��ال��ت ،ودجم���ت ،بح�ضور م��ت��ن� ّوع ّ
متفاعل مب��داخ�لات��ه ،ال��ت��ي �أغ��ن��ت م��ا قدّ مه
�ضيوف املهرجان من درا�سات و�شهادات حول
العجيلي و�أدب��ه ،ورواي��ات احلرب ،وكتاباتهم
الروائ ّية..
�أ ّي��ام لن تن�سى ،و �أوق���ات لها وق��ع خمتلف،
يف الإق��ام��ة وال�سفر ،ي�ضاعف م��ن �أه ّم ّيتها
�أ ّن��ه��ا الن�شاط الثقا ّ
يف امل��رك��زيّ الأ ّول ،الذي
ي��ق��ام يف ت��ل��ك الأر�����ض ال��ع��ائ��دة �إىل ح�ضن
الوطني ب�ألوانه
ال��وط��ن ،وق��د رافقنا العلم
ّ
الزاهية ،وخفقه الأث�ير ،ال��ذي يحمل �أي�ضاً
وقع ًا خمتلف ًا هناك ،ويف مثل هذه الظروف..
كما �أنّ الت�سا�ؤالت املتك ّررة عن الأم���ان ،من
الأه���ل والأ���ص��دق��اء وامل���ع���ارف ،ال��ت��ي �سبقت
الرحلة ،ورافقت خطواتها ،و�ساعات العودة
الأخ������رى ،ال��ت��ي ت���ع���دّ دت مب��ع��اي��ن��ة ن��ه��ار ّي��ة
متف ّر�سة ومتحفّزة يف طريق مع ّبدة تبطئها
احلفر والأخ��ادي��د ،و ُتعثرِ ها م�شاهد اخلراب
يف ب��ي��وت ال��ق��رى القليلة ال��ت��ي ع�برت��ه��ا ،ويف
���س��ور ال��ر���ص��اف��ة ال��ع��ري��ق ،وم�شاهد خ � ّزان��ات
الل�صو�صي الذي كان م�شرع ًا على
اال�ستجرار
ّ
ط��ول خ��ط��وط الأن��اب��ي��ب املمتدة ط��وي� ً
لا ،من
�آب��ار النفط التي ع��اد بع�ضها �إىل العمل...
ك� ّ�ل ذل��ك؛ ي�ضاف �إىل �أح��ادي��ث �شهود العيان
ل��ل��ج��رائ��م امل��رت��ك��ب��ة ب��ح��ق ال�����س � ّك��ان ،وبع�ض
م�شاهد التدمري يف «ال�سبخة» وجوارها ،قرب
الطريق التي ت�ش ّرق قلي ًال ،ث� ّ�م مت�ضي نحو
اجلنوب م�سافة مه ّمة ،قبل �أن تغ ّرب وتتع ّرج
ب� ّ
�اط��راد ،وي�ضاف �إىل و�صف التدمري املمنهج
ملعامل مدينة ّ
الرقة؛ وال �س ّيما ق�صر الثقافة؛
ح��ي��ث ق��ام��ت �أرب���ع ط��ائ��رات ه��ل��ي��وك��وب�تر من
قوى التحالف العدوا ّ
عل ،ح ّتى
ين بد ّكه من ٍ
�أبيد ،وبيع حديد �أنقا�ضه؛ كما حديد �سواه،
بع�شرات املاليني!
���س��اع��ات و���س��اع��ات م��ن ال�����س�ير ال��ه��وي��ن��ى يف
ط��ري��ق ال��ع��ودة امل�ضيئة ال��ك��ا���ش��ف��ة ،ومثلها
يف طريق ال��ذه��اب املعتمة الغائمة ،وم��ا من
�أذى؛ ب��ل �إح�سا�س داخ��ل� ّ�ي ب��الأم��ان ،و�إذا ما
ف�ت�ر ،ط��ال��ع��ت��ك �أ����ض���واء يف ق��ل��ب ال�����ص��ح��راء،
العربي
و�أعالم وطن ّية ،حلواجز عدّ ة للجي�ش
ّ
ال�سوريّ  ،تطمئنك؛ ب�أ ّنكم حمرو�سون بالعني
ال�ساهرة ،التي ح ّررت هذه البقاع ،وط ّهرتها
من رج�س الإره���اب ،و�ستط ّهر ما تبقّى بعزم
و�إرادة و�إ����ص���رار واق���ت���دار؛ مت��ه��ي��د ًا لإع���ادة
�إع��م��ار م��ا ت��ه��دّ م ،و�إع���ادة ج�بر م��ا ت�����ص��دّ ع ،يف
املا ّدة والنف�س والروح ،وهو ما ت�سهمون فيه،
أهم من �أدب
برحلتكم التاريخ ّية هذه؛ ومَنْ � ّ
العجيلي مبادر ًة يف ذلك؟!

• ح�سني هالل

لغري �سبب وجملة اع��ت��ب��ارات ،تفتقد
اليوم الإبداعات يف م�سمياتها ،و�إن بن�سب
متفاوتة .ما �صار معه الوقوع على م�سمى
يلتم على �إب��داع��ه املفرت�ض ،ي�شكل لك
منا�سبة م�ستحقة لالحتفاء واملناق�شة،
مع �أ�صدقائك واملهتمني.
ً
ال �أ���س��وق ب��دوت��ي هنا ،م��ه��ادا لإط��راء
مو�ضوع مقالتي ،وال الإ�شادة بالعمل مثار
عنايته �أو ب�صاحبته ،و�إمنا تعبري ًا عما يجي�ش
يف خاطرتي حلظة الكتابة.
تت�شاكل رواي���ة «امل��رب��ع الأ���س��ود» لكاتبتها
«بلقي�س حميد ح�سن» م��ع اهتمامات القارئ
ال��ع��رب��ي ع��ام��ة ،مب��ا ف��ي��ه ال���ق���ارئ ال���ع���ادي..
فاملثقف ..واملخت�ص تالي ًا .وتتقاطع مع كثري
انك�ساراته وقليل انت�صاراته ،يف غري مف�صل
وحمطة ورجاء.
ف��ال��رواي��ة قبل �أي اع��ت��ب��ار ،حتقق �شرطها
الأدب��ي ،الذي من خالله تنجز �سائر ما يناط
بها من مهام و�أه���داف .و�إذا ما �أردن���ا التو�سع
�شيئ ًا ،ف�إننا نرى ــ مع احتمال �صوابية الر�ؤية
�أو عدمه ــ �أن ال�سمة الأ�سا�سية التي و�سمت
ال��رواي��ة مبي�سمها ،و�أعطتها ق��وة بنائها و�سر
ج��ذب��ه��ا .ه��ي م��ا مي��ك��ن ت�سميته ب��ـ «ال��دائ��رة
اخل�ضراء» التي تكتنفها.
الدائرة اخل�ضراء:
الدائرة اخل�ضراء هي البطولة اخللفية /
ال��ك�برى /الأم ،يف رواي��ة املربع الأ���س��ود ،التي
تربز �أمامها البطوالت ال�صغرى الأخرى .بتعبري
�آخر ،ميكننا اعتبار الدائرة اخل�ضراء ،الوعاء/
الف�ضاء ال��ذي ينتظم امل��رب��ع الأ���س��ود :ر�ؤي��ة
ورواية ..وحدة وتنوع ًا� ..شك ًال وم�ضمون ًا.
ترى امل�ؤلفة �إىل روايتها قائلة:
(ما �أكتبه هنا ،ال ي�شكل ذرة مما يف ذهني من
الذكريات والأفكار التي تراودين وت�ستعبدين
لأروي��ه��ا للنا�س ،و���س��أروي��ه��ا م��ا حييت ،ال لأن
الرواية متعة بالدرجة الأوىل وهدف �أول من
�أهدافها ،و�إمنا �أكتبها ل�شعوري ب�أنها ر�سالة ال
بد من نقلها ب�أمانة للأجيال) �ص.7
ث��م ت�����س��ت��أن��ف امل ��ؤل��ف��ة م�ست�شهدة م ��ؤك��دة
وم�ؤ ِّمنة على قولة كاتب فرن�سا ال�شهري «�ألبري
كامو»( :ل�سنا نن�شد عامل ًا ال يقتل فيها �أحد ،بل
عامل ًا ال ميكن فيه تربير القتل) �ص.7
وحدة الهدف الأ�سمى ،لأرباب الفنون و�سدنة
الآداب وحرا�س الأمل يف عاملنا ..هدف احلياة
بحرية و�أم���ان وك��رام��ة ،م��ع م��ا ي���دور يف فلك
ذل���ك ،م��ن تر�سيخ للعدالة وت��وط�ين للمحبة
والإخال�ص.
وح����دة ال��ن�����ض��ال ���ض��د ا���س��ت��ف��راد ال��ط��غ��اة
وجالوزتهم بال�سلطة يف الداخل:
(هل تتذكر ال�شيخ يو�سف ،رحمة اهلل عليه،
�أ���ض��اع��ه نظام ���ص��دام يف ال�سجون ومل يعطوا
عائلته �سوى ورق��ة كتبوا عليها ا�سمه وجملة
«مت �إعدامه») �ص .121ومقاومة الإرهاب على
�سائر بقاع املعمورة ..هي خ�ضرة اخلري واملحبة،
التي ت�شكل خلفية لوحة ال��رواي��ة ،ما �أعطى
تنوع �ألوان ف�سيف�سائها الأبهى:
(كم بكيت على �ضحايا العنف ،على يد القوة،
فكرهت الأقوياء يف العامل .كيف �أ�ستطيع �أن
�أفرق بني احل�ضارة والهمجية و�أنا �أرى الإن�سان
ي���رى اجل��رائ��م ال��ف��ظ��ي��ع��ة يف ال��ق��رن ال��واح��د
والع�شرين وي�سمع عنها ،وال يثور الب�شر جميع ًا
على هذا الو�ضع ويغريوا العامل؟) �ص.132
�أم��ا �شكل ال��رواي��ة� ،أو ال��رواي��ة �شك ًال ،فقد
ت��ن��اوب ال�����س��رد يف امل��رب��ع الأ���س��ود� ،شخ�صيات
الرواية حين ًا ــ كل منهم يف وقت �أو �آخر ،ح�سب
�إرادة الروائية وتتطلب امل�شهد ــ وال�شخ�صية
الرئي�سة وهي الرواية «�إح�سان حممود عبد
العال» ،حين ًا �آخر.

يف الآن الذي ا�ستغرق فيه ال�سرد احلر منت
الرواية ،يتخلله بني وقت و�آخر وحتت عنوان
«م��ن مفكرتي» م�لاح��ظ��ات �أو تعليقات ،كانت
البطلة (ال�شخ�صية الرئي�سة) ق��د �سجلتها
م�سبق ًا يف دفرت خا�ص .الأمر الذي �شكل يف لون
املحكي� ..أعطى �إ�سناد ًا وتكام ًال للن�ص ،و�شرعن
فني ًا تدخل الروائي.
ففي «م��ن مفكرتي» ما يتكامل به اخ�ضرار
الرواية �شك ًال وم�ضمون ًا .بل وي�سحب اخل�ضرة
الإن�سانية ،م��ن حيث ه��ي م ��آل امل����آالت اخل�ّي رّ ة
وهدف الأهداف الإيجابية ،على كامل م�ساحة
املربع الأ�سود ،للعراقية /العربية /العاملية،
الروائية «بلقي�س حميد ح�سن»:
(ر�أي���ت جم��زرة �صربا و�شاتيال �ضد مدنيني
ع ّزل �أغلبهم من الن�ساء والأطفال ،ر�أيت �شهود ًا
و�سمعت ع��ن جم��زرة ق��ان��ا �ضد �سكان اجلنوب
اللبناين الذين جل�أوا مل�ؤ�س�سة دولية ظن ًا منهم
�أنها حتميهم من عناقيد الغ�ضب الإ�سرائيلي
لكنهم �أُب��ي��دوا ق�صف ًا .ر�أي��ت ما حدث يف خميم
جنني ونابل�س .ر�أي��ت ال�شهداء باملئات ،ور�أي��ت
اجلثث التي ُتدا�س باملجنزرات ،والبيوت التي
تدك وهي م�سكونة ب�أهلها ،ور�أي��ت كيف يقتلع
�شجر الزيتون العريق ويقتل ب�برود لتحرتق
قلوب زارعيه.
ً
ر�أي���ت ج��ن��ودا �أمريكيني يف ال��ع��راق يقفون
على اجلثث �آخذين لهم �صور ًا تذكارية ،راكلني
هذه اجلثث ب�أرجلهم ،ر�أيت احلرب �ضد العراق،
ور�أي����ت �أج�����س��اد ال�ضحايا املتفحمة يف ملج�أ
العامرية ،ر�أي��ت بقايا القطع الب�شرية التي
خلفتها االنفجارات و�سمعت �أنني املحت�ضرين.
ر�أي����ت امل���ج���ازر ���ض��د امل��دن��ي�ين يف البو�سنة
والهر�سك ور�أي��ت اجل�بروت ال��ذي يدفن اجلثث
�أحياء وي�سرق الأطفال من الأمهات ليبيعهم يف
ال�سوق ال�سوداء ..ور�أيت ..ور�أيت) �ص.131
احلياة هي الروح:
ختام ًا ..وع��ود ًا على ب��دء ،ولغري دالل��ة من
إيحاء ،وجلملة مرجعيات
داخل الرواية ن�ص ًا و� ً
�أدبية /فنية /وفل�سفية ،من الثقافة العامة.
�أق��ر�أ �ضمن قراءاتي يف العنوان (حيثه ح ّمال
قراءات):
�إن الفقر ،اجلهل ،الظلم ،والف�ساد� ،إن هي �إال
الأ�ضالع /الأوبئة ،الأرب��ع ،للـ«املربع الأ�سود»
الذي يعكر �صفو «الدائرة اخل�ضراء» للب�شرية،
وينغ�ص عليها حلو /هادئ /و�آمن حياتها .تلك
احلياة التي لن ت�ستقيم لها احلياة ،ما مل ُيجتث
ذلك املربع من جذوره.
ت��ق��ول الأدي���ب���ة بلقي�س ح��م��ي��د ح�����س��ن ،يف
ال�صفحة الأخرية من روايتها:
لي�س هناك ما هو مقد�س �أك�ثر من احلياة،
واحلياة هي الروح ،وحني يلغي الإن�سان روحه
وي�صبح ج�سد ًا و�سلعة ،ينتهك ك��ل ���ش��يء وال
يبقى لديه ما يخ�شى عليه بعد ،فينتهي ويت�شي�أ
وي�صبح جماد ًا..

قضايا وآراء

واقعنا ك�أفراد
•هنادة احل�صري
ملا كان الفرد هو القيمة الأ�سا�سية املطلقة يف حركة
املجتمع  ،وبالتايل فهو حمور العمل والن�شاطات والوجود ،
نالحظ تراجع الواقع الأخالقي للفئة ال�شابة و هذا يعود
اىل �أخطاء يف املنهج الرتبوي للأ�سرة من خالل اكتفاء
ا ّالباء بعدم الرتكيز على التوجيه ال�صحيح  ..و لعلي �أرى
�أكرث عدم الرتكيز على املنهج القيمي الذي يتمثله الدين
فالأكرثية ورث��ت الدين عن والديها من خالل الرتكيز
على تعليم الأبناء اجلانب العبادي الرمزي و الطقو�سي فح�سب
 ،الأم��ر الذي ي�ساعد و مع مرور الزمن على خلق ت�صور فكري
خاطئ لدى الأبناء عن حقيقة الدين معتربين الدين جمرد
عبادة مظهرية �شكلية طقو�سية خالية من �أي جوهر �أو م�ضمون
�أو معنى ر�سايل و حركي يف احلياة ...
واذا كنا نركز على ال��دور الأ���س��ري فال ميكن جتاهل ال��دور
و امل�س�ؤولية التي تقع على املدار�س واجلامعات و امل�ؤ�س�سات و
الهيئات االجتماعية االخرى  ،لأنه من املفرت�ض بها �أن تعمل
على تعميق احل�س الديني و احل�ضاري ل��دى الفئات ال�شابة
التي بد�أت ر�ؤيتها تظهر يف النظرة املادية للوجود املجردة من
�أي معطى جوهري اّخر و بال م�ضمون روحي و �أخالقي قيمي و
الهدف هو النجاح املادي و حتقيق املنفعة و الو�صول اىل درجة
القوة و التي تت�أ�س�س على مبادئ الربغماتية و ت�ستبعد �أي دور
للعقل الأخالقي العملي القائم على قيم اخلري و ال�شر و احلق
و الباطل و بهذا فقد كرثت الروح االنحاللية و �أجواء التهتك
االجتماعي و التمييع الفكري و الأخالقي  ..و ا�ستالب ا ّالخر
و الغائه دون التعامل معه و بهذا طغى الفراغ الروحي النف�سي
يف ال�شباب .
ّ
ال�س�ؤال االن ما هو احلل يف هذا الع�صر نحن كمثقفني نتمنى
�أن يكون لنا وجود نوعي و م�ؤثر يف �ساحة احلياة و �أن ت�ضيف
�أ�شياء نافعة للب�شرية  ،و على ه��ذا فال عيب �أن ننفتح على
جتارب ا ّالخرين لال�ستفادة و لي�س للأتباع  ،و �أن نقدم احلداثة
الغربية يف عاملنا العربي و اال�سالمي على �أ�سا�س انها خطاب
ثقايف جديد �أو ر�ؤية ذات مفاهيم جديدة خمتلفة عن �أفكار و
مفاهيم اخلطابات القدمية وا�ضعني يف اعتبارنا �أولوية وجود
االن�سان الفرد احلر بعقله و�سلوكه م�ستفيدين من �أجمل ما يف
تراثنا و ما�ضينا من قيم ومبادئ و منخرطني يف الواقع املعا�صر
بكل احداثه ووقائعه و هذا يتطلب البحث اجلدي عن م�ضامني
معرفية جديدة  ،وم��ا ي�ؤهلنا للتكيف االيجابي مع معطيات
هذا العامل و بالتايل االنخراط يف مقت�ضياته االقت�صادية و
االجتماعية و الثقافية و ال�سيا�سية مبا يقلل من اخل�سائر التي
علينا دفع �أثمانها نتيجة فواتنا التاريخي ريثما تتوفر �شروط
عامة للتحرر واالنعتاق يف امل�ستقبل .
و على هذا فنحن �أمة كباقي الأمم و احل�ضارات اننا �أمة من
جمموعة �أخ��رى من الأمم و الثقافات و يجب �أن نتفاعل مع
اجلريان و الأ�صدقاء و امل�صالح و التوترات و املناخات الباردة
�أو ال�ساخنة  ،دون �أن نوجه اللوم على باقي الأمم و نلقي عليها
م�س�ؤولية ف�شلنا و تقهقرنا احل�ضاري اذ �أن هناك وعيا متزايدا
ب�أن الكوارث التي تعاين منها ال�شعوب العربية لي�ست كلها ناجمة
عن امل�ؤامرات و امل�صالح و الأطماع و التدخالت الأجنبية ..
�أقف هنا الركز على دور امل�ؤ�س�سة الدينية يف املطالبة باعتماد
العقل و احل��وار و االنفتاح على ا ّالخ��ر و اط�لاق خطاب ديني
ع�صري و ا�صالح يف الفكر اال�سالمي و اال�شتغال على االجتهاد
الديني للبناء و التطوير و حرية البحث العلمي و االنتاج الأدبي
و النقد ال�سيا�سي و ذلك للقاء و التعاون مع باقي احل�ضارات
االن�سانية ..
�أخريا ال نن�سى �أنه رغم النزعة العدوانية للغرب يف اال�ستعمار
و النهب و تدمري ح�ضارات و ثقافات تنامي عدد امل�ؤمنني مببادئ
االن�سنة باملفهوم الغربي .
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اجلوالن!..
ـ1ـ
زمن هو زمن الطفولة!
� ُّأي ٍ
و�أي ذاكرة هي ذاكرة الطفولة!
و�أي حوا�س هي حوا�س الطفولة!
و�أي حنني وجيع..
ي�شدنا �إىل دنيا الطفولة!
ذلك احلنني الذي ّ
ع�شر �سنوات �أوىل من طفولتي� ،أو نحو ذل��ك ،ع�شتها يف
اجلوالن!
ع�شتها يف ال��ري��ف ال��ذي ر َّت��ب الطبيعة بيد ح��ن��ون ،هنا
البيوت ،وهنا احلقول ،وهنالك احلواكري والب�ساتني ،وتلكم
رج��وم احلجارة العاب�سة ،وذاك هو ال��درب القادم من قرى
ال�سنابر ،والدنكلي ،وظبية ،والفاخورة� ،إىل قريتنا نعران،
وذاك البعيد هو الطريق الو�سيع املزفّت القادم من القنيطرة،
م��رور ًا بالعليقة وو���ص��و ً
ال �إىل قريتنا ن��ع��ران ،واملتفلت منا
نحن الأط��ف��ال ن��زو ً
ال نحو اجل��م��رك ،وج�سر بنات يعقوب!
وهنا البيادر بيت الغالل ،ومعنى املوا�سم ،ومالعبنا الف�ضية
الراهجة لي ً
ال و�سط �أن��وار القمر الكبري املتديل مثل رغيف
مق َّمر له �شقرة �آ�سرة! وهنا ،خلف هذه الأ�سالك احلديدية
الرفيعة املدر�سة ،دارة العلم واملهابة ،دارة ال�سحر والتاريخ،
دارة الدفاتر والكتب والألعاب الريا�ضية ،وكرا�سي اخليزران
الع�سلية ،وتلك ..يف العلوة هناك ،خرابة الرومان ب�أحجارها
البازلتية ال�سود الطويلة ،و�أقوا�سها املذهلة فوق الأب��واب
الو�سيعة والنوافذ امل�ستطيلة ..ويف قربها الداين احلمام الذي
تعددت �أجرانه ،وتعالت حيطانه ،وك�ثرت مياهه وقنواته
و�سواقيه ،ويف املنحدر قرب ال�ساحة دكان عطية املر�شود ،لغز
حياتنا املحري ،لأن كل ما هو طيب ،وحلو ،ومده�ش هو موجود
يف هذه الدكان ،يا خلطانا ما �أ�سرع جريها �إىل دكان عطية
قر يف �أيدنا القر�ش ،ويا لفرحة قلوبنا حني نقب�ض
املر�شود �إن ّ
على �أ�صابع الكعيكبان املل ّونة ،ويا حل�سد �أترابنا ،وح�سدنا،
حني نرى ال�شفاه متت�ص ما يف �أ�صابع الكعيكبان من حالوة!
ع�شر �سنوات ع�شتها كلَّها يف اجلوالن.
يف ق��ري��ة ا�سمها ن��ع��ران حولها ح��ق��ول القمح وال�شعري
والعد�س وال��ذرة وال�سم�سم يف ال�شتاء ،وال�سحاري� ،سحاري
البطيخ واخليار والبندورة والعراني�س والف�ستق ال�سوداين
�صيف ًا! قرية ،يدلل �أهلها الأغنام والأبقار واحلمري والبغال
واخليول والدجاج والبط واحلب�ش والكالب والقطط مثلما
يدللون �صغارهم! قرية حتيط بها الرجوم ،و�أ�شجار البطم
وال�سنديان وال�سدر وال��غ��ار ،وال��ت�لال وال�صخور ،والثكنات
الع�سكرية ..التي تبدو يف الليل حار�سة للبيوت التي �أ�ضاءتها
القناديل الناحلة!
•••
ع�شر �سنوات ع�شتها كلَّها يف اجلوالن.
هي التي �أثّرت يف حياتي ،وهي التي ك َّونت عواطفي جتاه
كل ما �صار هو �صلب حياتي وركيزتها!
فالرباري املحيطة بالقرية ،ودروبها التي نفرتعها يف كل
مرة ،والنباتات والأع�شاب ،وغ��دران امل��اء ،ورج��وم احلجارة
املتجهمة ،وربوات �أع�شاب النجيل ،والأزهار الربية ،والطيور
املختلفة ب�أحجامها و�أل��وان��ه��ا ،وخ�لاي��ا النحل الطينية،
ومطاردات الدبابري لها ،ون�شور ال�صبايا حامالت املغمقانات
وغنا�ؤهن ال��ط��روب ،وقطعان املا�شية البادية مثل �صور يف
ت�سربه نايات الرعيان من �شجو وق�ص�ص و�أحالم،
كتاب ،وما ّ
و�أع�شا�ش الطيور التي تقا�سمناها نحن ال�صبية هذا يل وذاك
وعدنا اليومي لبيو�ضها واهتمامنا بها وك�أنها ثروتنا
لك،
ّ
الآبدة ،وفرحنا املده�ش حني تفق�س بي�ضة من بيو�ضها! تلك
ال�براري وم�شهدياتها هي التي جعلتني ،ومنذ طفولتي �أرى
الأر�ض �أكرث من �أر�ض ،و�أبعد من مكان ،و�أوفى من �ألفة و�سكن!
واملدر�سة التي �أخذتني من عامل العاطفة �إىل عامل العقل
ومن عامل املحبة �إىل عامل الوعي ،ومن عامل الفو�ضى والتفلت
�إىل عامل النظام واملواعيد ال�صارم هي الأخرى �أثّرت َّ
يف حتى
�أغرقتني يف كتبها.
يا للمدر�سة ،وي��ا لهزاتها الروحية والعقلية التي بنت
انتمائي و�صلبته ..منذ الدقيقة ال�صباحية الأوىل ،حني
ن�صطف يف �صفوف ،يف الباحة الرملية ،ونن�شد حماة الديار
عليكم �سالم ،ثم نن�شد ق�سم ًا بالنازالت املاحقات ..قد عقدنا
العزم �أن حتيا اجلزائر !..والأمهات وال�صبايا ..يقفن قرب
الأ�سالك احلديدية الرفيعة ..ذاهالت وقد جعلهن الن�شيد
ال�صباحي حماة الديار ،وق�سم ًا بالنازالت ..طيور ًا حتلق يف
�سابع �سماء!

د.ح�ســن حميد
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كتاب وعينا!
كانت املدر�سة
َ
والنافذة التي �أخرجنا منها ر�ؤو�سنا كي نعرف التاريخ
واجلغرافية والوطن ومعاين احلياة!
وكانت فل�سطني حا�ضرة يف قلب هذا الكتاب!
فل�سطني التي ع َّمرت روح��ي بر�ؤية جليلها دوراً ،وقرى،
وم��دن� ًا ،وح��ق��و ً
ال ،ودروب��� ًا ،و�أن��ه��اراً ،و�سواقي ،وبحريات عرب
الطريق ال�بري املنحدر من قريتنا نعران �إىل ج�سر بنات
يعقوب.
مل تكن فل�سطني تبعد ع��ن ق��ري��ة ن��ع��ران ���س��وى م�سافة
ق�صرية ،كانت القرية يف علوة ت�شبه علوة ال�شرفات ،واجلليل
الفل�سطيني حتتها مبا�شرة بادي ًا نهار ًا بتفا�صيله كلها ،وبادي ًا
لي ً
ال ب�أنواره اجلليات..
كنت يف اخلام�سة �أو ال�ساد�سة من عمري حني �أخذين جدي
ُ
معه �إىل ج�سر بنات يعقوب ،حيث تقع قريتنا الفل�سطينية يف
غربه متام ًا� ..أذكر �أحاديثه كلها ،و�أذكر �أي�ض ًا حزين عليه
وبكائي و�أن��ا �أرى دموعه اجل��اري��ات يت�سارقن من بني �شعر
حليته ،وهو ي�شري ويعدد ،هذا بيت فالن ،وبيت فالن ،وتلك
حاكورة فالن ،وحاكورة فالن ،وذاك البيت كثري الغرف هو
بيتنا ،كانت الكلمات تتدافع من بني �شفتيه مثلما تتدافع دموع
عينيه! حفظت كل كلمة قالها ،وكل حكاية حكاها ،وكل ق�صة
قر عميق ًا يف واعيتي هو قوله :هذا هو ج�سر
ق�صها ،ولكن ما َّ
بنات يعقوب الذي قادنا �إىل هنا ،وهو اجل�سر الذي �سيقودنا
�إىل بيتنا يف �أثناء العودة! هذا اجل�سر ،يا ولدي ،احفظه يف
عينيك وقلبك كي ال تتوه قدماك!
ما من م��رة ر�أي��ت فيها دم��وع ج��دي �سابالت �سوى هناك،
عند ج�سر بنات يعقوب ،لقد ماتت فر�س البيت التي كان
يدللها جدي كثرياً ..ومل �أر دموعه ،وماتت �أبقاره حني جاء
الريح الأ�صفر ،ومل �أر دموعه ،واحرتق التبان بكامله ،ومل �أر
دموعه ،هناك عند ج�سر بنات يعقوب كانت دموعه تفي�ض
مثل النبعة!
حني خرجنا عام !1967
كان اخلروج ذهو ً
ال� ،أو جنون ًا� ،أو ا�شتقاق ًا من اخلوف! لأننا
ع�شنا دائم ًا واحلرب ،كربنا ،وكانت احلرب تكرب معنا ،ال مير
ال�شهر �إال وفيه معركة و�أخبار عن �شهداء وجرحى وبطوالت،
كنا �أطفال احلرب ،ولدنا فيها ،وكربنا فيها ،ولذلك مل نخفها.
كنا نرى الطائرات الإ�سرائيلية وهي تهبط م�سرعة من
العلو ال�شاهق مثل كتلة ���س��وداء فتفلت قنابلها ،ثم تعود
�سريع ًا �إىل ارتفاع �شاهق �آخر ..لتن�شق الأر�ض بعد انق�ضا�ضها
بطن ًا وظهراً ،ولتتطاير ال�صخور واحلجارة ،ولتهوي الأ�شجار
والبيوت ،ومع ذلك اعتدنا ما تفعله الطائرات الإ�سرائيلية...
فما عدنا نخافها!
ك��ان��ت حت���رق احل��ق��ول ،وت��ق��ت��ل ق��ط��ع��ان امل��ا���ش��ي��ة وت��دم��ر
البيوت ..ومل نخفها!
لكن يف عام :1967
ح��دث �أم��ر مهول� ..إىل حد �أن ج��دي دفعني ونهرين كي
�أحلق بجدتي و�أمي! كي �أخرج معهما �إىل خارج قرية نعران!
تعجبت من فعله ،فحرنت مثل بغل مل يعرف طباع الب�شر بعد!
ما كان يل ،ونهر جدي ،وق�سوته ،وغ�ضبه� ،أن �أقول له كيف
�أخرج؟! وملاذا؟!
وملن �أترك البيادر ذات الرقع الف�ضية ..ليلعب فوق �أر�ضها
بنيت �إىل
�إن خ��رج��ت! ،ومل��ن �أت��رك �أع�شا�ش الطيور التي
ُ
جوارها قهاقري احلجارة ال�صغرية �إن خرجت! ومل��ن �أت��رك
ع�سل خاليا النحل ،ومن �سيطرد الدبابري عنها �إن خرجت!
وكيف �س�أترك مدر�ستي وكتبي ودفاتري ،ومن �سيقف بدي ً
ال
عني يف ال�صف املنتظم �صباح ًا ليهتف حماة الديار ،وق�سم ًا
بالنازالت املاحقات �إن خ��رج��ت؟! ومل��ن �أت��رك دك��ان عطية
املر�شود ويف كفي فرنك� ..إن خرجت! واحلمام الذي نغت�سل
مبائه ملن �أتركه �إن خرجت! ،ومن ،غريي� ،سي�صعد �إىل �أ�شجار
الزيتون ويقطف حباتها �إن خرجت!
ما كان يل� ،أم��ام نهر جدي ،وغ�ضبه ،وق�سوته ،ومناداته
علي كي �أحلق بجدتي و�أمي� ..أن �أقول له �أي �شيء من هذا؟!
َّ
ما قالته له :هو �س�ؤايل الطفلي الراجف:
و�أنتِ ؟!
قال ،وقد حنى ر�أ�سه ،وتراجفت �شفتاه:
�أنا� ،س�أبقى هنا لأحر�س البيت.

Hasanhamid55@yahoo.com
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بيئة الجوالن
و�أثرها في المنجز الإبداعي

•علي املزعل
يف ال�صراعات الوجودية يكت�سب املكان � ً
أهمية خا�صة،
وت�صبح اجلغرافيا عام ًال حا�سم ًا يف كل م�سارات ال�صراع.
ويف حاالت الفقد واالحتالل يتجذر املكان يف الوجدان
ال�شعبي وي�صبح �أكرث قدا�سة كلما طال زمن الفقد والغياب
وال�سيما يف وجدان النا�س الأكرث وعي ًا لأبعاد ال�صراع.
وقد جتلّى ذلك بو�ضوح تام يف املنجز الإبداعي «الروائي
والق�ص�صي» الذي تناول اجلوالن املحتل �أر�ض ًا و�شعب ًا و�صور ًا
م�شرقة للبطولة يف مواجهة الغزاة.
على �أن املكان اجل��والين بكل مفرداته ..اجلبال وال�سهول
والأودي��ة وال�صخور والنباتات مل يعد مكون ًا �سردي ًا �أو ف�ضاء
للأحداث فقط ،بل �أ�صبح حالة من حاالت املقاومة لكل �أ�شكال
االحتالل والتزوير واالق��ت�لاع ،وعام ًال هام ًا من عوامل بناء
الوجدان املقاوم للأجيال ال�صاعدة.
ويف هذه احلاالت قد يكون املكان هو الهدف النهائي من املنجز
الإبداعي برمته ،الأمر الذي ي�ؤكده نهو�ض �أدب اجلوالن على
نحو الفت بعد حرب ت�شرين وقرار ال�ضم ال�صهيوين ال�صادر عام
 ،1981ويف متابعة حل�ضور املكان يف املنجز الروائي والق�ص�صي
لعدد من املبدعني ال�سوريني والعرب �أح�صيت �أكرث من مئة مكان
جوالين ورد ذكرها يف تلك الأعمال ،وقد �شكلت مبجملها حام ًال
�أ�سا�سي ًا لتلك الأعمال ..منها على �سبيل املثال:
جبل ال�شيخ ،القنيطرة ،مقربة ال�شهداء ،تل �أبو الندى ،تل
ع َّرام ،تل ال�شيخة ،تل عز بزيات� ،شعاف ال�سنديان ،تل م�سحرة،
كفر حارب� ،سكوفيا ،احلمة ،فيق� ،شواطئ طربيا ،تل �أحمر ،عني
وردة ،تل املخفي ،امل�شما�سة ،املن�صورة ،اخل�شنية ،ج�سر بنات
يعقوب ،تل خنزير ،نهر ال�شريعة ،جمدل �شم�س ،م�سعدة ،عني
قنبة ،التوافيق ،تل فزارة ،تل يو�سف ،تل الذهب ،تل احلارة،
الدلوة ،اجلوبة ،عني اجلمل ،العال ،اجلويزة ،الرفيد اجلوخدار،
وادي الرقاد ،عني ذكر ،وادي عدي�سة ،عني التينة ،نهر بانيا�س،
�سد روبجنه ..وغريها كثري.
وعلى هذا ميكن القول �أن احتفاء املبدعني باملكان اجلوالين
يعك�س وع��ي� ًا متقدم ًا ملقاومة ك��ل حم���اوالت التهويد وال�ضم
ا�ستثناء على ال��رغ��م من
والإل���غ���اء ،وجتربتي ق��د ال ت��ك��ون
ً
خ�صو�صيتها املتمثلة يف االنتماء املبا�شر للمكان والتفاعل اليومي
مع �أحداثه وعلى الأخ�ص حالة اال�شتباك املبا�شر مع العدو
ال�صهيوين على امتداد �سنوات ال�صراع.
ً
والآن حني �أع��ود ملراجعة ما كتبت على توا�ضعه ب��دءا من
وانتهاء
ق�صتي الأوىل «العبور» التي ن�شرت لأول مرة عام 1979
ً
بروايتي «جياد الفجر» التي ن�شرت هذا العام  ،2019وما بينهما
ُيخيل �إ ّ
يل �أين مل �أك��ت��ب �إال �سطر ًا واح���د ًا فقط «فل�سطني،
واجلوالن واملقاومة» .ورمبا من الالفت �أن تنتهي ق�صتي الأوىل
«العبور» بدخول الفدائيني �إىل الوطن املحتل ،و�أن تنتهي روايتي
الأوىل «قناديل الليايل» التي جاءت بعد ع�شرين عام ًا «»1998
بعبور الفدائيني �إىل الوطن املحتل ،و�أن تنتهي روايتي الأخرية
ال�صادرة هذا العام « /2019/جياد الفجر» �أي بعد ما يزيد على
ربع قرن ..بدخول الفدائيني للوطن املحتل �أي�ض ًا ،الأمر الذي
ي�ؤكد ما ذهب �إليه بع�ض النقاد.
ً
«�إن املبدع ال يكتب يف حياته �إال عمال واحداً ،وما عدا ذلك
لي�س �إال تفريع ًا وتزيين ًا و�أ�شكا ًال جديدة للمعاجلة».
ويبدو يل �أن هاج�س العبور �إىل الوطن املحتل الذي يحتل
ذاكرتي حتى هذه اللحظة ..حمكوم باملكان الذي ت�شكلت بني
جنباته ذاكرتي الأوىل..
ففي قرية كفر ح��ارب اجلوالنية التي ترتبع على ب�ساط
�صخري يغم�س �أطرافه يف مياه طربية كانت والدت��ي وكانت
خطاي متتد خلف املقاومني وهم يجتازون ال�صخور والأودي��ة
املف�ضية �إىل فل�سطني.
ويخ ّيل �إ ّ
يل �أين مل �أكن طف ًال قط ،بل كنت كه ًال منذ مولدي..
منذ تلك اللحظة دخلت قلب النار ،بل يبدو يل �أين كنت يف قلب
النار حتى قبل مولدي ،و�أن النطفة التي خرجت من �صلب �أبي
لي�ست �إال جمرة �أ�شعلتها �سنوات احلزن واملوت وم��رارة الفقد،
�ش�أين يف ذلك �ش�أن كل النا�س يف القرية.
القرية التي ال تزال حتتل ذاكرتي بكل ما فيها من �صخور
و�أودية وطرقات و�أ�شجار وبيوت حجرية عتيقة وكهوف حتمل

يف جنباتها مالمح التاريخ املوغل يف القدم ،وحتى هذه اللحظة..
ويف كثري من الأيام حني �أ�ضع ر�أ�سي على و�سادتي تلتف جمجمتي
ب��ذك��راه��ا� ..أدخ���ل �إليها� ،أم�شي يف طرقاتها� ،أتفقد بيوتها
املتخا�صرة على �أطراف الأزقة ال�ضيقة� ،أطرق الأبواب ،و�أنادي
�أهلها ف�أ�سمع �أ�صواتهم كما لو �أنهم �أمامي الآن ،وي�ؤرقني �صهيل
خيولها وجلبة �أطفالها ..وينه�ض ال�س�ؤال يف داخلي� :أين هم
الآن؟
وعندما يغلبني النوم تكون �أحالمي قد تهادت على �أم��واج
طربية التي ما زالت حتتفظ بوجوهنا ورائحة �أج�سادنا وكثري ًا
ً
حمملة ب�صخور الكهوف ،وارتفاعاتها
ما تداهمني الأح�لام
ال�شاهقة ،والأودية ال�سحيقة التي كنا نلوذ بها هرب ًا من الق�صف
ال�صهيوين الذي كان يتكرر بني الفينة والأخرى.
والآن وكلما وقفت على م�شارف اجل��والن تبدو �أم��ام��ي كل
الدروب امل�ؤدية �إىل بيتي هناك ،وكل القمم املت�آخية التي ت�شرف
على مالعب طفولتي ..وكثري ًا ما تطري عيناي مع �أ�سراب الطيور
وهي حتلق يف عمق اجلوالن ،و ُيخ ّيل �إيل �أن مبيتها �سيكون فوق
�أ�شجار بيتنا هناك ،ويتجدد يف �أعماقي هاج�س العبور �إىل
الوطن املحتل كما هو حال معظم �أبطال الق�ص�ص والروايات التي
�أجنزتها حتى الآن.
و�إذا كنت �أع��رف �أبطال ق�ص�صي كما �أع��رف نف�سي ،ف�إنني
ف�ضاء رحب ًا لكل
�أعرف �أي�ض ًا املكان الذي �شكل مالحمهم ..وامتد
ً
�أحالمهم ..وال عجب �أن تالحظ �أن �أقدامهم لها لون البازلت
حيث توحدت �أج�سادهم مع �صخور اجلوالن و�أوديتها وكهوفها،
وال عجب �أن تده�شك ب�ساطتهم و�صدقهم و�صالبتهم ،فقد نبتت
�أرواحهم يف جغرافيا املكان الرحب كل ما فيه من ات�ساع الأفق
وطهارة الأر�ض ومياهها و�أع�شابها و�أزاهريها ون�سائمها املحملة
بندى فل�سطني� ،ألي�س الإن�سان انعكا�س ًا لبيئته؟
وباخت�صار �شديد ميكنني القول� :أن كل ما كتبت حتى الآن هو
ذاكرة املكان الذي يزداد ت�ألق ًا وجما ًال كلما امتدت �سنوات الغربة
والفقد فحتى هذه اللحظة مل �أجد فكاك ًا من طربية التي كانت
تنعك�س يف مرايا بيوتنا مع كل ال�صباحات اجلميلة ومن حولها
جبال فل�سطني بخ�ضرتها وت�ضاري�سها و�شموخ قممها ولعل امل�شهد
املده�ش الذي مل يغادر ذاكرتي يوم ًا هو م�شهد الغروب الأخري
من كل ي��وم حيث تنام ال�شم�س خلف جبال فل�سطني ،تاركة
خلفها ب�ساط ًا من ال�شفق الأحمر ينعك�س على خ�ضرة فل�سطني
دماء غزير ًة تن�سكب
إيحاء قوي ًا ب�أن ً
واجلوالن ..وي�شكل لدينا � ً
من ال�سماء حيث اعتدنا حالة اال�شتباك اليومي مع العدو يف
اللحظات الأوىل للم�ساء ،حيث يختلط عواء الر�شا�شات ووم�ض
القذائف واالنفجارات مع ثغاء الأغنام و�صيحات الأطفال الذين
يقفون على �أعايل ال�صخور يرقبون املعركة من بعيد� ،أو يرك�ضون
خلف �أمهاتهم �إىل الأودية والكهوف املجاورة.
«فمن قال� :أن الكبار ميوتون وال�صغار ين�سون؟!
بقي �أن �أ���ش�ير �أن ال��و���ص��ول للمتلقي ك��ان رك��ن� ًا �أ�سا�سي ًا يف
جتربتي� ..أي ًا كن م�ستواه الثقايف �إميان ًا مني ب�ضرورة التوا�صل
بني ذاكراتنا ك�شهود عيان ،وذاكرة الأجيال القادمة التي يجب
�أن تظل عامرة برائحة الرتاب وبكل مفردات املكان اجلوالين
والفل�سطيني� ..صخور ًا و�أودية ونباتات ،وينابيع وتالل يت�ألق
على ذراها حلم العودة والإ�صرار على املقاومة.
وعلى كل هذا:
ميكن القول �أن قدا�سة املكان وح�ضوره ال�شديد يف �سرديات
اجل��والن �أملتها ظ��روف ال�صراع والتهديد املبا�شر باالحتالل
والتدمري والتهجري واال�ستيطان و�إم��ع��ان االحتالل مب�صادرة
هوية املنطقة و�سعيه لتغيري معاملها اجلغرافية وطم�س �أ�سمائها
احلقيقية وتاريخها ..حتى لت�ستطيع القول �أن املعركة مع العدو
هي معركة املكان ،كما هي معركة امل�صري والهوية واالنتماء.
وال بد �أخ�ير ًا من الإ���ش��ارة �إىل البعد الفل�سطيني يف معظم
الأعمال التي كتبت عن اجلوالن حيث يبدو املكان الفل�سطيني
ام��ت��داد ًا للمكان اجل��والين حني يتعلق الأم��ر باحت�ضان الفعل
امل��ق��اوم التي انطلقت ���ش��رارت��ه الأوىل م��ع ب��داي��ات امل�شروع
ال�صهيوين العن�صري يف فل�سطني املحتلة ،حيث �شكل اجلوالن
عمق ًا ا�سرتاتيجي ًا لكل ثورات فل�سطني املتالحقة.

قضايا وآراء

ال�سبخة في الرقة
ت�شكر زيارتكم
• عبد الإله الأحمد الهادي
ق���ر�أت ،ب��ل �أب��ح��رت م��ع م��ادة من�شورة ح��ول زي���ارة لفيف
من الأدب��اء واملفكرين والنقّاد �إىل بلدة ال�سبخة التابعة
ملحافظة الرقة للم�شاركة يف مهرجان الدكتور عبد ال�سالم
العجيلي الروائي ،والراب�ضة بكل ح�ضورها اجلميل على
ال�ضفة الغربية لنهر الفرات ،وقد ُن�شرت املادة �ضمن زاوية
حديث ال�صباح يف العدد  16490من جريدة البعث.
رغ��ب��ت� ،إن كنت ق����ادر ًا ،على تنظيم بطاقة الئقة
بامل�شاركة تعبري ًا عن �شكرنا وحمبتنا جلميع ال�سادة امل�شاركني
الذين عربوا البادية على منت قارب �سوري ال�صنع تعلوه �سارية
ترفرف فوقها دوم ًا راية العروبة ،قاربكم املزهو ب�سفركم على
متنه نحو وجهة وطنية من �أر�ض البالد العزيزة ،والتي تنادي
الأحبة من �أهل ال�شرف والكرامة كي ي�أتوا لريوا �صور البطوالت
اجل�سورة ،واملالحم الكبرية التي �سطرها �أبناء اجلي�ش العربي
ال�سوري فوق �أر�ضنا التي فديناها بالأرواح الطاهرة لتظل حافظة
ملعنى ال�سيادة الوطنية.
عني وعنكم ل�شيخنا الدكتور عبد ال�سالم العجيلي التحية
واالح�ترام ونقول له خالفنا و�صيتك حب ًا بك و�أقمنا مهرجان ًا
با�سمك ،ونحن نعرف �أي�ض ًا ملاذا نناديك با�سمك لأنه اال�سم املحبب
على قلوب �أبناء الرقة و�أحبتها ،وذكر ا�سمك من دون ذكر املهنة
�أو الكنية يعني �أنك مر�آة من مرايا الوطن التي ال حتتاج لتعريف
�أو �شرح ،لأن كل فرد فيها يعتربك �أح��د �أف��راد �أ�سرته .مع �أن
�أهزوجة �شعبية معروفة وردت الكنية واملهنة فيها للزوم بنيانها:
دق النجر بالليل
		
غربي طاحونة عيا�ش
عبد ال�سالم عجيلي
و�آين دخيل الدكتور		
فالرقة ي�صعب على �أحد ر�سم م�سارات مييز فيها بني احلا�ضر
واملا�ضي �أو امل�ستقبل لأن كل الأزمنة متداخلة يف بعد وطني واحد
كالفرات الذي ي�صعب جتزئته �إىل قطرات �أو �أمتار من اجلريان،
كذلك هي حال الرقة الواحدة بريفها ومدنها ،وعندما �أقول
الرقة �أعني �أن لكل �سوري يف الرقة �أكرث مما هو لأهلها ،وكل من
قطنها وزارها وعمل فيها له فيها �أكرث من �أهلها ،وهذا عائد لطيب
�أر�ضها و�سحرها امل�ستمد من فراتها املحزون على ف��راق �ضفته
التوءم التي ال يبعدها �سوى ال�شوق ،ب�أن �سحر الرقة ،وطيبة
�أهلها ،وتاريخها املاجد ،و�ألفة املكان هي التي غلبت �سحر املدن
اجلميلة يف العامل التي مل ت�ستطع �سرقة الدكتور عبد ال�سالم
�سواء كان
العجيلي من ح�ضن درة الفرات ،ومن ال يعرفه ينتظر
ً
واقف ًا �أو �سائر ًا على الدرب املعتاد الذي ي�سري عليه د.عبد ال�سالم
العجيلي باجتاه توءمه الفرات حتى �إن البع�ض �سماه با�سم درب
عبد ال�سالم.
يف �أي مكان من الرقة يجد طالب اجلمال �ضالته التي يبغي،
وي�ستطيع غ��زل ما يرغب به من مادتها اخل��ام وين�سج �أجمل
اللوحات من دون احلاجة للألوان فهي البالد البكر يف القيم
واملودات ،وعلى الرغم من �أنها بكر هي ذات الوقت بالد ولود لذلك
كانت حمط اهتمام �أهل العلوم والآداب والفنون ،كما كانت مطمع ًا
للأ�شرار ط ّالب اخلراب والدم ،الغزاة دوم ًا.
وبالرغم مما �شاهدمتوه ب�أعينكم واحلكايات التي �سمعتموها
عن قهر �أ�صحاب الفكر الظالمي الإرهابي املتطرف �إال �أن هذا كله
قليل ،و�صورة م�صغرة عن ما عاناه �أهل الرقة ،ومع ذلك مل ي�ستطع
الإرهابيون قتل �إرادة احلياة يف نفو�س �أهلها ،ومل ي�ستطع �إرهابهم
�إل��غ��اء وج��وده��م ،لأن الثقافة وح��ب الأر����ض ،وتقدي�س معنى
ال�سيادة الوطنية ال ميكنها �إال و�أن تكون كتاب �أهل الرقة جميع ًا،
وال ميكن للرقة العي�ش من دون الثقافة الأ�صيلة احلقّة ،ي�ضاف
�إىل ذلك ال ميكن لأحد يف الرقة �أن يتقدم على الآخر بف�صاحة
�أو ثقافة �أو �إبداع �أو فن �أو فكر لأن الثقافة غما�س خبز اجلميع
وقوتهم الذي ال ميكنهم اال�ستغناء عنها.
ــ يومان /ال ميكن للرقة ن�سيانهما يوم الفرحة بزيارة ال�سيد
الرئي�س �إليها.
ــ ويوم احلزن لوفاة ابنها البار د .عبد ال�سالم العجيلي.
ــ �صرب �أهلها كثريا ً خالل �سنوات الإرهاب املتوح�ش ،وما عانوه
من ظلمهم الذي �أحزن حتى اجلمادات ،فنالوا ب�صربهم و�صمودهم
�إىل جانب قوات جي�شنا البا�سل املت ّوج باالنت�صارات التي �أذهلت
العامل ،والتي �أكدت طيب الن�سب ملا�ضي الأجداد والآباء.
ــ هنيئ ًا لنا بح�ضوركم يف رب��وع باركها اهلل بنعمه ،وبدماء
�شهدائنا الأبرار.
ــ وال�شكر حممو ًال على ّ
كف املحبة لر�سل الثقافة والفكر والأدب
على زيارتهم ليعرف العامل ويدرك �أن هذه البالد هي بالد �سورية
ً
جملة وتف�صي ًال.
الأ�سد املحفوظة يف هدب قائدها ،ويف قلبه..

تراث

•د .خليل املقداد
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مدينة �أثينه الأثرية ِ()Athénes

هي عا�صمة اليونان يف الوقت احلا�ضر ،حيث
�أ�صبحت مدينة حديثة ومت�سعة االمتداد ،لت�صبح
مدينة براقة وحيوية يف حداثتها .بينما مل تكن
يف بداية القرن التا�سع ع�شر �سوى مدينة ريفية
�صغرية ،يف وقت كانت املدينة الأثرية القدمية
مدفونة وترقد حتت �أطراف تلة الآكروبول حيث
الأث��ر الوحيد املتبقي من �آث��ار املدينة القدمية
التي كانت ت�شكل واحدة من املدن الرباقة واملبهرة
والعريقة عرب التاريخ ،كما كانت املدينة النموذج �إذ مل
ت�ضاهِ ها مدينة �أخرى يف عظمتها خالل الكثري من الفرتات
التاريخية .كما كانت املدينة التي ت�شكل واحدة من املدن
التي كانت م�صدر �إ�شعاع ح�ضاري وثقايف مل يقت�صر على
القارة الأوروبية فقط بل على م�ستوى العامل.
تقع املدينة على �شاطئ البحر الأبي�ض املتو�سط حيث
تقدم لها التالل املرتفعة واملحيطة بها ح�صانة ومناعة
طبيعية .كما يزيد املدينة بهاء �أعمدتها ذات ال�ضخامة
واالرتفاع والتي �شكلت عرب التاريخ مع الأبنية التي كانت
تتبع لها قوة وعظمة ومناعة طبيعية و�إ�سرتاتيجية.
وتزود املدينة باملياه من خالل نبع قريب مما �شكل احلافز
الرئي�سي لل�سكن يف تلك املنطقة.
ويف احلقيقة يبدو �أن ال�سكن يف امل��واق��ع التي كانت
حتيط يف �أماكن االكروبول والأق��ورة يعود تاريخها �إىل
الع�صر النيوليتيكي ،ولكن للأ�سف ف�إن الرتاكمات الكثيفة
والقدمية التي غطت تلك املواقع مل ت�سمح بتو�ضيح الأمر
ب�شكل دقيق؛ حيث طر�أت عليها تبديالت وحتوالت كثرية
مل ت�سمح يف �إجراء درا�سة طبقية ( ا�سرتاتقرافية ).
�إال �أن الكم الهائل من البقايا املتنوعة من الك�سر
الفخارية والعنا�صر الأثرية املتعددة واملتنوعة وذات
املرجعيات التاريخية املتنوعة ت�ساعد على معرفة بع�ض
الفرتات ،و�أهمها الفرتة التي تعود �إىل ما يعرف با�سم فرتة
الهيالديك ( ) Helladiqueالقدمية والو�سطى والتي
تعترب ال�شاهد الهام على قدم ا�ستمرارية ال�سكن وال�سكان
الذي يعود �إىل فرتة ما قبل التاريخ.
ويف ف�ترات الهيالديك ( ) Helladiqueالقدمية
والو�سطى �أو ما يعرف با�سم الع�صر املي�سيني فكانت املدينة
هي الأكرث �أهمية يف العامل اليوناين .ويف ذلك احلني كان
يحيط به�ضبة الأكروبول �سور منيع ما زالت بقايا منه
قائمة حتى الآن جتاه اجلهة املطلة على البحر والتي
تعرف با�سم بيالرجيكون (.) Pelargicon
كما مت العثور يف تلك املنطقة على بقايا ق�صر يعود
للعهد املي�سيني� .أما يف منطقة امليقارون ()Mégaron
وفوق �شرفة م�صطنعة على ال�سفح ال�شمايل من الأكروبول
فقد وجدت قبور يطلق عليها ت�سمية القبور امللكية ،حيث
يعود تاريخها �إىل القرن الرابع ع�شر قبل امليالد.
�إن ال��ت��و���ض��ع ال��ك��ام��ل للمدينة ال��ق��دمي��ة يتمف�صل
بو�ضوح بعد التدمري الكامل واخلراب الذي حل باملدينة
و�أبنيتها ،وخا�صة الأبنية التي تعود �إىل الفرتة الواقعة
بني العهد املي�سيني والفرتات التي ا�ستمرت حتى نهاية
ع�صر الربونز .وكان من �أ�سبابها اخل�صومات وامل�شاجرات

زيارة �أدباء ّ
وكتــاب

وامل��ن��ازع��ات التي �أدت �إىل احل��روب الأهلية امل�ستمرة،
�إ�ضافة �إىل الهجمات الدورية واحلروب اخلارجية.
كما �أن ال�����ش��واه��د ال��ت��ي ت��ع��ود �إىل ب��داي��ة ت�أ�سي�س
املدينة و�إن�شاءاتها التي تعود �إىل العهد ال��ذي �سبق
التنظيم الهند�سي ال�شطرجني برولوجيوميرتيك
 ) ) Prologéométriqueفتبدو وا�ضحة ب�شكلٍ جيد
بالقرب من منطقة النيكروبول ديبيلون (Nécropole
� .) Dipylonأم��ا بالن�سبة �إىل ف�ترة العهد القدمي
( )Archaïqueفقد تزايدت فيها املظاهر العمرانية
وت�ضاعفت امل�شاهد الغنية والرتفيهية اجلميلة.
وك����ان ل��ل��ح��روب امل��ي��دي��ة ن��ت��ائ��ج �سلبية �أدت �إىل
تراجع املدينة وتخلفها ومن ثم تدمريها وخا�صة بعد
تزايد وتكرار ال��غ��زوات الفار�سية منطقة يف املاراتون
( )Marathonالبحرية نحو عام  450ق .م .وكذلك
يف معركة �سيالمني ( )Salamineنحو عام  480ق .م.
�إال �أن ه��ذه الأم��ور دفعت �أه��ايل مدينة �أثينا وبالد
اليونان �إىل ت�شكيل �إم�براط��وري��ة يف ع��امل بحر �إيجة
وا�ستقطاب احللفاء و�إثرائهم وخا�صة يف مدينة ديلو�س
وب��اق��ي امل��دن الأخ���رى التي �أع��ي��دت لها مظاهر ال�ثراء
والفخامة يف التنظيم العمراين وبناء الأواب��د الفخمة،
وكان �أبرزها تلك التي مت ت�شيدها فوق مرتفع الأكروبول
وامتدت حتى املناطق املنخف�ضة يف املدينة.
وق��د ب��دا ذل��ك وا���ض��ح��ا ان��ط�لاق��ا م��ن ع��ام  450ق.م
يف �أبنية البارتينون ( )Parthénonوالربوبيلون
( )Propylées de Mnésiبني �أعوام 433 - 457
ق.م وك��ذل��ك يف ب��ن��اء معابد �أث��ي��ن��ا نيكة (Athéna
 )- Nikeو�إري�����ش��ث��ي��ون ( )Erechtheionوم�سرح
ديوني�سو�س الذي بني على حافة الأكريبول ،ويف القرن
الثالث قبل امل��ي�لاد ج��رى عليه حت�سني بتبديل كامل
عنا�صر البناء لت�صبح باحلجر ،وكذلك قاعة الطرب التي
بنيت على �شرف �إي��رود انتيخو�س (Odéion dérod
 )Anticusحوايل القرن الثاين للميالد.
ً
إ�ضافة �إىل العديد من املباين التي �شيدت يف موقع
�
ال�سوق العامة (الآقورة) التي �شهدت حت�سينات وتطورات
خالل فرتات زمنية عديدة� ،إال �أنها دمرت كليا يف القرن
التا�سع ع�شر با�ستثناء مبنى التي�سيون (.)Theseion
ويف احل��ق��ي��ق��ة جن����د �أن م��ع��ب��د ه��ي��ف��ائ��ي�����س��ت��ون
( )Héphaïstonsال��ذي �شيد ح��وايل بداية القرن
الرابع هو البناء الوحيد املتبقي من الأبنية الأثرية
القدمية ؛ وال�سبب يف ذلك يعود �إىل حتويل البناء �إىل
ً
إ�ضافة �إىل املحافظة على موقعه يف
كني�سة م�سيحية� ،
مواجهة مبنى ال�ستوا داتال ( ) Stoa d’Attaleوالتي
ترجع يف �أ�صولها �إىل منت�صف القرن الثاين للميالد.
وك�����ان ه����ذا الأم������ر ع���ب���ارة ع���ن ت���ف���وق وجن�����اح يف
الأ���س��ل��وب ( )anastyloseبت�شييد مبنى الأوملبيون
( )olympeionويف حجم و�ضخامة بناء معبد الإله
زيو�س الذي بد�أ العمل فيه يف عهد الإمرباطور هارديان ثم
اكتمل مع بداية القرن الرابع ،كما قام بدوره يف جتميل
وحت�سني ال��ب��اب الأث���ري اجلميل وال�ضخم ،ول��ه��ذا بقي

حمافظ ًا على ا�سم هذا الإمرباطور.
وب���د�أت �أوىل احلفريات الأث��ري��ة يف املدينة يف عام
1845م ،وا�ستمرت خالل منت�صف القرن التا�سع ع�شر.
ك��م��ا ق���ام ال��ب��اح��ث ف��ران�����س��وا ت��ي��ن��و���س (FranÇois
 )Theseionببع�ض الأع���م���ال اخل��ج��ول��ة يف موقع
الأكروبول ؛ �إال �أن الأعمال التي قام بها من بعده الباحث
بوليه (� )Beuléأعطت �إ���ش��ارة االنطالقة احلقيقية
واجلوهرية للحفريات الأثرية الهامة .وك��ان ذلك من
خالل احلفريات الأثرية املنفذة عام 1852م بالقرب من
مبنى الربوبيليه (.) Propylées
ثم تتابعت الأعمال الأثرية ؛ ولكن بطريقة �أو �أخرى
فكانت هذه الأعمال م�شتتة و�أحادية ومتفرقة ،وب�شكل
خا�ص يف موقع الأك��روب��ول� ،أي املكان ال��ذي نفذت فيه
احلفريات الأثرية من قبل الآثاريني الإغريق .ويف الوقت
احلا�ضر تتابعت احلفريات الأثرية وب�شكل خا�ص يف موقع
ال�سوق العامة ( الأقورة ) حيث مت تنفيذ الأعمال من قبل
مدر�سة �أثينة الأمريكية.
وب���د�أت ه��ذه الأع��م��ال منذ ع��ام 1932م بالقرب من
املوقع الذي تواجدت به كثافة الك�سر الفخارية ،وب�شكل
حمدد يف منطقة �صناعة الفخاريات القدمية والذي يعرف
با�سم حي الأليماند (  ،)Allémandeكما مت تنفيذ
الأعمال الأثرية �أي�ض ًا يف موقع املقربة ( النيكروبول )
منذ عام  1939م.
موقع الأكروبول يف مدينة �أثينا :
يحت�ضن مبنى الأكروبول معظم الأبنية الأثرية ومنها
 :البانتيون – معبد روم – معبد زيو�س الكبري – هيكل
�أثينا  -معابد �أثينا نيكة (� )Athéna - Nikeأري�شثيون
( ) Erechtheionمتثال �أثينة – مبنى �أقربا الأثري
– ومبنى برورونيون  -بروماخو�ص (Brauronion -
.)Promachos
ويعترب موقع الأك��روب��ول يف العامل الإغريقي املكان
املرتفع واملح�صن ،وفوقه تبنى املدينة ال�سكنية املرتفعة
�أك��رو -بول�س( )Acro - polisوهي بذلك تتميز عن
املدينة املنب�سطة مبعناها احلقيقي والتي تبنى فوق �أر�ض
منب�سطة وخالية من التباينات اجلغرافية.
ومنذ ع�صر النيوليتيك ا�ستعمل النا�س املرتفعات التي
توفر لهم احلماية الطبيعية ،كما وجدت �أي�ض ًا مرتفعات
م�صطنعة هي�أها الإن�سان� ،أو طبيعية هي�أها الإن�سان لتكون
مواقع حم�صنة .ووج��دت هذه املواقع يف خمتلف �أنحاء
العامل ،وب�شكل خا�ص يف �أوروبا ومناطق ال�شرق الأو�سط.
�سكن الإن�سان ه��ذه امل��واق��ع عرب امل��راح��ل التاريخية
ً
وخا�صة يف ع�صر النيوليتيك
منذ ع�صور ما قبل التاريخ
وت��ط��ور الأم���ر ج��ي��د ًا يف ع�صر احل��دي��د .وق��ام��ت �شعوب
ال�سلت( )Celtesوالدا�س ( )Dacesيف �أوروب��ا ببناء
مدن حم�صنة �أوبيديون ( )Oppidumوكانت الفتة
للنظر وتت�شابه مع مدن الأكروبول الإغريقية.
وظ��ه��رت ه��ذه امل���دن منذ ب��داي��ة ع�صر النيوليتيك
( )Néolithiqueمثل ( ،)Dimini-Seskloثم
ت��ط��ورت يف العهد الهيلياديكي ( )Heliadiqueكما

الزميالن �سلمان ودياب يطم ِئ ّنان على
الو�ضع ال�صحي للأديبني :مهاة اخلوري
وعلي ال�شعيبي
ق��ام الزميالن :الدكتور جابر �سلمان ــ
مدير �إدارة ال�ش�ؤون االجتماعيةوالدكتور
علي دياب ــ مدير �إدارة اجلمعيات ،ع�ضوا
املكتب التنفيذي الحت��اد الكتّــاب العرب،
يوم الأربعاء يف 2019/12/25م بزيارة
ٍّ
كل من:
الأدي��ب��ة م��ه��اة ف��رح اخل���وري والأدي���ب
الدكتور علي ال�شعيبي يف مكان �إقامة ٍّ
كيال هو من مواليد دم�شق 1931م ،وله
كل امل� ِّؤ�س�س الحتاد الكتّــاب العرب.
منهما ،واطم�أنا على �صحتهما ،ومتنّيا لهما
ع�شرات امل�ؤلفات يف البحوث والدرا�سات.
ال�شفاء العاجل ملوا�صلة م�سريتهما يف رفد
ويف �صباح يوم 2019/12/29م زار د.
احل��رك��ة الأدب��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة ب��امل��زي��د من
ويف  2020/1/1ق��ام الزميالن جابر
جابر �سلمان الأديب منري كيال الذي �أُدخل
�أعمالهما الإبداعية..
الرعيل الأول �إىل م�ست�شفى دار ال�شفاء للمعاجلة ،والأديب �سلمان وب��دي��ع ���ص��ق��ور ب��زي��ارة الأدي��ب�ين
يذكر �أن الأديبة مهاة من ّ
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تطورت ب�شكل الفت للنظر يف العهد املي�سيني()mecénes
ع��ل��ى ���ش��ك��ل الأق������ورة يف ت�يري��ن��ث ( )Tiryntheيف
منطقة البيليونيز( )Péloponnéseم��ث��ل م��دن
طيبة ( )Thébesقال( )Glaبتويون ()ptoion
كاليدو( )Kalydonب��ل��ورون (� )Pleuronإيولو�س
(.)Iolos
و�أحيطت هذه املواقع بالأ�سوار املح�صنة كما كان الأمر
يف العهد املي�سيني على �شكل املواقع املحاطة بالتح�صني
الذي ي�أخذ �أحيان ًا ال�شكل الدائري الهائل والعمالق ؛ حيث
تنطوي يف داخلها مباين الق�صور واملعابد وبع�ض امل�ساكن
وبع�ض الأبنية العامة والر�سمية .ويف الع�صر الكال�سيكي
كرثت الآك��روب��والت وتعددت� ،إال �أنها تبقى دائم ًا مقر ًا
وم��ق��ام� ًا ل�ل�آل��ه��ة ،والأم��ث��ل��ة على ذل��ك ك��ث�يرة .والأك�ث�ر
منوذجية منوذج مدينة �أثينا.
بد�أت احلفريات الأثرية باملوقع يف عام 1885م من
قبل ال�سادة �ستاماتوكي�س ()Stamatakisوكافاديا�س
( )Cavvadiasحيث مت الك�شف عن موقع حم�صن ب�سور
هائل و�ضخم يفوق الت�صور واخليال ،يعود للعهد املي�سيني.
ومت حت�صينة يف ف�ترة الحقة لي�صبح على �شكل جدار
البيالرجيكور (� )pelargiconأي اجل��دار املبني من
حجارة �ضخمة جد ًا يتن�ضد بع�ضها فوق بع�ض بال نحت
وال تهذيب.
وفوق الآكروبول من اجلهة الغربية �شيدت قبيل القرن
كر�ست للآلهة احلامية
الرابع قبل امليالد مبانٍ ومن�ش� ٌآت ِّ
للمدينة ،وهي �أبنية معروفة عاملي ًا ،و�أوىل هذه الأبنية
مبنى البانتيون ؛ ثم حلت يف املوقع مباين الآلهة حمل
مباين امللوك.
و�إذا كانت مواقع الأكروبول ترتكز فوق مرتفع طبيعي
�أو معدل االرت��ف��اع وذات مدخل واح��د �أو �أك�ثر لت�سهيل
عملية املرور كما هي احلال يف مدينة �أثينا �أو مدينة طيبة
( )Thébes؛ �إال �أن هناك مناذج كثرية جاءت على �شكل
مرتفعات �شاهقة ،لذلك يكون ولوجها �صعب ًا كما هي حاالت
مدن �أور�شون وكورنث و�أر�شومني.
وقد حوت مدينة اور�شوكورنت معبد �أفروديت ال�شهري
على مدار التاريخ حيث تربع بناء هذا املعبد فوق نتوء
جبلي رائع ومهيب املنظر ،بحيث ي�شرف على جميع املواقع
املحيطة به ومنها ال�سهل املحيطي الف�سيح .كما �أخذت
بع�ض مواقع الأكروبول ال�سعة الكبرية ،وخا�صة يف مدينة
بريقام ؛ حيث جاء موقعها الف�سيح حمتوي ًا على الكثري من
املباين الهامة مبا فيها مبنى الأقورة.
كما بنيت مدن �أخرى فوق مواقع مرتفعة مل ي َ
نب فيها
�سوى �أكروبول واحدة ،وهذا الأمر وا�ضح يف مدينة برين
يف �آ�سيا ال�صغرى .وكان هذا الأمر متواجدا بكرثة يف �شبه
جزيرة �إيطاليا ،وا�ستعمله الآترو�سكيني بكرثة ،ويف هذه
احلالة لعبت الآك��روب��ول نف�س ال��دور ال��ذي لعبته عند
الإغريق وخا�صة يف مدن تاركينا – فيي�س  -فولنريال –
مرزابوت ،وقد �أ�س�ست هذه املدن قبل كل �شيء لتكون مقر ًا
للآلهة.

الدكتور عي�سى دروي�����ش وال��دك��ت��ور �صالح
ال���دي���ن ي��ون�����س ..ون��ق�لا مت��ن��ي��ات املكتب
التنفيذي لهما بال�شفاء العاجل..
ويف 2020/1/2م قام الزميل د .جابر
�سلمان ب��زي��ارة ل�ل�أدي��ب ال�����ش��اع��ر حممد
عبا�س علي يف منزله واطم�أن على �صحته..
والأديب حممد عبا�س علي من مواليد عام
1940م ،وله �أعمال عدّ ة مطبوعة ،منها:
يف ال�شعر :وهج الرماد ،عبق املواجع ،فوح
املعاطري.
ويف الدرا�سات� :آفاق (ثالثة �أجزاء).
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قصة

ر�صا�ص �آخر

• د .هزوان الوز
قارئ ما:

الطري��ق ،ذل��ك هو الق�ص��د ،ولو كن��ت �أنا من
كتب ه��ذه الق�ص��ة لو�ضع��ت يف خامتتها هذا
الق��ول :كلّ ال��دروب تو�ص��ل �إىل روما ،ولكن
لروم��ا باب واحد ال يعرف مكانه �سوى �أبناء
روما نف�سها.

�أطراف احلكاية

ترق��د حمي��دة عل��ى فرا�شها ،جتي��ل ب�صرها ب�أوالده��ا املتحلقني
حولها ،ث��م ال تلبث �أن تثبت ب�صرها يف �صورة زوجها املعلقة على
جدار الغرفة �ضمن �إطار خ�شبي قدمي م�صنوع بطريقة تدل على
�أهمية �صاحب ال�صورة ،ويف �أ�سفل ال�صورة بيت من ال�شعر:
و�إمنا رجل الدنيا وواحدها من ال يع ّول يف الدنيا على رجل
تتذك��ر حمي��دة ي��وم ن��زل �أب��و فه��د يف قلبه��ا ،كان يومه��ا عر�س
بن��ت جريانه��ا ،وكان هو يرمح على ظهر اخلي��ل فتى يف عز قوته
و�شبابه ،وما �إن خرجت العرو�س من بيت �أهلها حتى �أوقف خيله،
ونزل ع��ن ظهرها ليلقي التحي��ة للعرو�س والعري���س و�أهلهما� ،إذ
رف��ع اجل��رن �إىل الأعل��ى بي��د واح��دة ث��م �أنزل��ه م��ع الزغاريد
و�صيحات الإعجاب ،ليعود ثانية ويعتلي ظهر فر�سه.
وتتذك��ر �أنه��ا يومها و�ضعت��ه ببالها ،ثم تتنهد حمي��دة� :آه يا �أبو
فهد ...رفعت اجلرن بيد واحدة و�أم فهد اليوم راقدة يف الفرا�ش
ال ت�ستطيع رفع يدها.
كانت باطلة وحمولة تلك الليلة ،مل تكن تتوقع �أم فهد �أن يحدث
لها م��ا حدث ،وتعود وجتول بب�صرها على �أوالدها وهم �صامتون،
وعل��ى وجوهه��م �أمارات احل��زن والغ�ضب ،ثم تع��ود �إىل �أبي فهد
وتتذكر مرافقتها له �إىل �أي مكان يدعى �إليه ،كانت حت�س كما لو
�أن��ه مي�سك بها فيعطيها الأمان� ،صحيح هي مل تكن مت�شي بجانبه
متام�� ًا �أو مت�سك بيده �أو تت�أبط ذراعه لدواعي الهيبة والتقاليد،
و�صحي��ح ه��ي �أم فه��د زوجت��ه لكنه��ا يف نهاي��ة املطاف ام��ر�أة .يف
تل��ك الليلة بعد عودتها م��ن الدعوة التي �أقامه��ا �شقيق �أبي فهد
ال��ذي �أ�صبح �أكرب �أخوت��ه بعد وفاة �أبي فهد ،يف منت�صف الطريق
والدني��ا ظلم��ة ال تع��رف حت��ى ه��ذه اللحظ��ة كي��ف ه��وت عند
املنعط��ف ال�ضيق قرب بيت �أب��ي عرب ،و�سقطت على �أر�ض البيدر
الذي يجمع �أهل ال�ضيعة غلتهم عليه ،ولوال ال�صوت الذي متكنت
م��ن �إ�ص��داره قبل �أن يغمى عليها لبقيت زمن�� ًا مرمية على البيدر،
وميكن �أكرث من ذلك.
وم��رة تعتق��د �أم فهد �أن قدمها انزلق��ت وك�أن الأر�ض حتتها كانت
كالطني ،ومرة �أخرى تقول �إنها �شعرت بخبطة قوية على ر�أ�سها،
وم��رة تق��ول� :أ�ستغف��ر اهلل� ...أح�س�س��ت ك�أنن��ي تلقي��ت دفع��ة
عل��ى ظه��ري وجاءين �ص��وت ...ورمبا �أكرث من �ص��وت :روحي...
اندف�سي ...يلعن روحك.
ويرتفع �صوتها :ا�ستغفر اهلل.
ت�ستغف��ر اهلل لأنه��ا تعتقد �أن الأ�صوات الت��ي �سمعتها هي �أ�صوات
�أخ��وة �أبي فهد ،وتت�س��اءل با�ستغراب :هل ميكن �أن يفعلوها؟! يف
تل��ك الدعوة كان��ت احتفا ً
ال ب��والدة ن�ساء الأ�س��رة لثالثة ذكور
يف الع��ام ذات��ه ،مل �أكن �سعيدة وظهرت على وجه��ي بع�ض �أمارات
االنزع��اج عندم��ا ر�أيت غرباء عن الأ�سرة ،ب��ل عن املنطقة ،ومل
�أفه��م �سبب دعوتهم ،و�إىل ح��دّ �أن بع�ضهم كان يت�صرف وك�أنه من
�أه��ل البي��ت ،و�أح�س�ست ك�أنني �أم��ام �أ�سرة جدي��دة ،و�أعتقد �أنهم
كانوا يتق�صدون �إغاظتي.
تعاوده��ا نوب��ة الوج��ع فتت���أمل ،وي�ضغ��ط �أك�بر �أوالده��ا عل��ى
ي��ده ويق�س��م باالنتق��ام ،ويق�سم ب�أن��ه �سيعرف من فع��ل ذلك بها،
وكي��ف ...ويعلو �صوته :ل��ن �أ�سكت ،والبد م��ن �أن �أعرف� ،س�أفعل
�أي �شيء...
ويقاطع��ه �أحد �أخوته ،ويقول :نعم ...البد من ذلك ،و�أنا �أعرف
طريق��ة تو�صلن��ا �إىل الفاع��ل ،طريق��ة �أخذته��ا ع��ن الأ�س�لاف
الأتقياء الأنقياء.
وي�ستعجله الأخ الأكرب :وكيف؟
يرد َ :ن ُ�ص ُّب لها الر�صا�ص.
ولأن��ه يعتق��د ب�أنّ م��ن بني احلا�ضري��ن من ال يع��رف املق�صود بـ “
ن�ص��ب ل��ه الر�صا�ص” فق��د تابع حديث��ه :ن�أخذ قلي� ً
لا من معدن
الر�صا���ص ون�صهره يف ملعق��ة ،ون�صبه يف وعاء فيه ماء ،وبتوفيق

اهلل وم�شيئت��ه يتك�ش��ف امل�ست��ور ،ويتب��دى له��ا الفاع��ل من
خالل ال�ش��كل الذي ي�أخ��ذه باملاء الر�صا���ص امل�صهور ،وهذا
ب�إذن اهلل.
فهد :لكن...
ثم �صمت ومل يقل ما يف قلبه ،هو غري مقتنع ب�صب الر�صا�ص
لكنه ال يريد �إثارة خالف ،فقال :على بركة اهلل.
جتم��ع الأبن��اء يف فن��اء البي��ت الوا�س��ع ،وكان��ت �أب�صاره��م
م�ش��دودة �إىل قطع الر�صا���ص ال�صغرية وهي تذوب �شيئ�� ًا ف�شيئ ًا،
وبع��د �أن ذاب��ت متام ًا �سح��ب ه�شام امللعق��ة وفيها امل�صه��ور و�صبها
يف طا�س��ة امل��اء ،وارتفع من املاء �صوت خا���ص يرتافق ب�أزيز حاد،
وكان كل واح��د م��ن املتحلق�ين ح��ول ال�صب��ة يتمن��ى يف �س��ره �أن
يتح��ول املعدن ال�سائل داخل املاء �إىل �شكل الرجل الذي ينا�صبه
الع��داء .وه��د�أت ث��ورة املياه �شيئ�� ًا ف�شيئ ًا ،م��دّ ه�شام ي��ده و�أخذ
قطع��ه الر�صا�ص ودفع به��ا �إىل �أخيه فهد الذي �سلمها بدوره �إىل
�شي��خ احل��ي الذي يجل���س �إىل جوار املختار ،وبع��د �أن تفح�ص كلّ
من املختار وال�شيخ ال�شكل امل�صبوب ارت�سمت على وجهيهما �أمارات
الده�شة ،و�أخذ ال�شكل امل�صبوب ينتقل من يد �إىل �أخرى ،وارتفع
�ص��وت ح�س�ين :يا �إله��ي� ...إنه خمت��ار ال�ضيعة الت��ي تقع �شمايل
�ضيعتنا� ،إنه هو نف�سه ،اخلالق الناطق.
ق��ال املختار :ال ح��ول وال قوة �إ ّ
ال باهلل� ،إنّه ه��و وال �شيء مينعه
من �أن يفعلها ،فهو ال يحبنا كما كان �أجداده ال يحبوننا ،وال �آبا�ؤه
�أي�ض ًا ،كلّ �شيء عندنا كان يحلو يف عيونهم.
ق��ال ح�سني� :أمل ي�سلبونا الكتف ال�شمايل ل�ضيعتنا بعد �أن قدموا
الر�ش��ى مل�أم��ور الطابو ،ومن يومه��ا يعدون ذاك الكت��ف جزء ًا من
�أر�ضهم.
قال فهد� :أنا منده�ش ...فمنذ زمن لي�س بالبعيد كان بع�ض رجال
تل��ك ال�ضيعة يف زيارة لأوالد ع ّمنا ،وقبلها ا�ست�ضفناهم يف ديارنا
ب��كل حمب��ة ومودة ،حت��ى ب��دا يل �أنّ بع�ضه��م يري��د م�صاهرتنا،
ولذلك البد من معرفة �أ�سباب تلك الفعلة.
قال ح�سني :اخلرب عند �أوالد العمومة البد �أنهم يعرفون �شيئ ًا.
ق��ال فهد� :أرج��و �أ ّ
ال يكونوا عل��ى معرفة ...فال �ش��يء �أ�صعب من
غدر الأقرباء.
ق��ال ه�ش��ام � :أن��ا منده���ش وال �أ�ستطي��ع ت�صديق م�ساع��دة �أوالد
عمنا يف عمل كهذا.
عقب فهد( :وال �أحد يعرف ما يدور يف داخله) نعم هذا ممكن...
�س�أل ه�شام :وماذا �سنفعل؟!
�أجاب ح�س�ين :نقوم بالواجب ،ننتظر زيارته��م ...وعليهم وعلى
�أبناء العم ممن يتعاونون معهم.
عل��ي �أن �أبكي �أحبت��ي ،وك�أنني �أخت
قال��ت ف��داء :ك�أن اهلل كت��ب ّ
عل��ي �أن �أبك��ي زوج��ي و�أخ��ي وابني و�أهل��ي� ،أال
الزي��ر �س��املّ ...
يبكيني �أنا �أحد؟
أح���س ب�أوجاع��ك ...لك��ن ما احل��ل؟ فق��د ت�ضطرك
ق��ال فه��دّ � :
الظروف �إىل برت �أ�صبعك �إذا كانت تهدد حياتك.
قالت فداء� :أعرف �أنه يجب �أن �أختار بني �أمرين كل واحد منهما
علي �أن �أختار احلياة ومهما كان الثمن ،و�سنحتمل هذا
�صعب ،لكن ّ
الواقع جميع ًا.
ومت�سح دموعها في�شدها فهد �إىل �صدره ،ويبكي يف �سره.
نه���ض ال�شيخ واملختار مودعني ،ودخ��ل الأبناء من فناء الدار �إىل
حيث الأم ت�ستلقي على ظهرها من دون حراك.
قال عي�سى :البدّ من القيام ب�شيء نحو �أ ّمنا.
�أجاب ه�شام :ن�أخذها �إىل الطبيب.
وه��ذا ما كان يجول بخاطر فهد لأنّ و�ض��ع �أ ّمه كان يتدهور �شيئ ًا
ف�شيئ ًا ،فقال :غد ًا �سن�أخذها �إىل الطبيب فتجهزوا للأمر.
�س���أل عي�سى :وهل �أن��ت مطمئن �إىل �سالمة الطري��ق ،لقد �سمعت
�أحاديث و�أحاديث.
قال فهد� :أعرف ...لكننا �سنحاول �أخذها من الطريق الآمن.
قال ه�شام :يا �أخي واهلل كلنا �أوالد عم و�أهل ...والظفر ال يطلع
من اللحم.
•••
الأبن��اء جاه��زون �صباح�� ًا لأخ��ذ والدته��م �إىل الطبي��ب ،ولأنّ
امل�ساف��ة من بيته��م �إىل الطريق الع��ام طويلة ن�سبي�� ًا فقد تناوب

الأبن��اء عل��ى حم��ل �أمه��م عل��ى ظهوره��م� ،إنه��م يتجه��ون غربي
القرية.
كل �ش��يء كان �صامت ًا� ،صوت �ضربات القلب ي�سمع بو�ضوح ،وكذلك
الأنفا�س.
تفاج���أ فه��د مبا ي��رى ،فلقد م�شى ه��ذا الدرب كثري ًا �أي��ام ال�شباب
بغي��ة ر�ؤية ال�صبايا وامل�سامرة م��ع الأ�صدقاء ،لكن الطريق اليوم
موح�ش ال �صوت فيه �إ ّ
ال �أ�صوات دبيب احل�شرات ،ال وجود لن�سيم
الهواء الذي كان ينع�ش الروح ،وبدا له وك�أنهم ي�سريون يف جنازة،
مل يكن �أحد من الأبناء ينب�س ببنت �شفة.
وفج���أة بد�أ ي�سمع حرك��ة ،وعاوده �شيء من �أم��ل م�شوب باحلذر،
توق��ف فه��د ،فوق��ف اجلمي��ع ،والأم عل��ى ظه��ر ه�ش��ام حينه��ا،
النباتات والأ�شجار م��ن حولهم حتجب الر�ؤية ،وقبل �أن يتبينوا
الأمر �سمعوا �صوت ًا :يا فهد.
ور ّد فهد على الفور :من؟
انتظر �أنا جميل� ...صديقك.اطم���أن فه��د و�أخوته ،وم��ا هي �إال برهة حتى ب��رز جميل من بني
الأ�شجار ،وبعد �إلقاء التحية �س�أل :يا فهد �إىل �أين �أنتم ذاهبون؟
�إنّ الطريق بعد ذاك املرتفع لي�س �آمن ًا ،منذ فرتة اعتدى عدد من
ال�شب��اب  -ومنهم من هو معروف -عل��ى بيت (�أبو �شبلي) ،وبعدها
�سمعنا بوقوع حوادث �أخرى.
�س�أله فهد :ما ر�أيك �أن ن�سلك الطريق امل�ؤدي �إىل جنوبي ال�ضيعة؟
�أج��اب جميل� :أعتق��د �أن الدروب الآن خط��رة ،وال �سيما بوجود
�أمك معكم� ،أطال اهلل عمرها.
وبعد قليل من ال�صمت نظر فهد �إىل �أخوته ،ثم �أ�شار بالعودة �إىل
البيت.
ه�شام :و�ضعها خطري والبدّ من حلّ .
ح�سني :هذا �صحيح البد من فعل �شيء.
فه��د� :سنعتن��ي بها يف البيت على نحو �أف�ض��ل ،و�سنعمل ما بو�سعنا
لفت��ح طري��ق ن�ضم��ن ب��ه �أخذه��ا �إىل الطبي��ب لنحف��ظ حياتها،
وعلين��ا �أن نع��ي �أنّ حولن��ا غ�ير خمت��ار ال�ضيعة �شم��ايل �ضيعتنا،
فهناك غريه وغريه ،والبدّ من فتح طريق �آمن.
•••
يف �صبيح��ة الي��وم الت��ايل جتم��ع يف فن��اء دار �أب��ي فه��د الأبناء
و�أبنا�ؤهم وعدد من الأقرباء والأ�صدقاء.
فهد :يا جماعة علينا �أنا جند ح ً
ال فحال �أمنا يزداد �سوءاً.
ه�ش��ام� :أخي فهد م��ا دام هناك حوادث يف مناطق عدّ ة فال بدّ من
ن�ص��ب الر�صا�ص مرة �أخ��رى ...لنحدد الطريق الذي يجب �أن
�أن
َّ
ن�سلكه.
وقبل �أن يقول فهد �أي كلمة وافق عدد من احلا�ضرين على رغبة
ه�ش��ام ،وبالرغم م��ن عالئم عدم الر�ضا على وجه فهد �إ ّ
ال �أنّه مل
يقل �شيئ ًا.
حتل��ق اجلمي��ع حول ملعق��ة قط��ع الر�صا���ص ،وبع�ضه��م يتطاول
بب�ص��ره م��ن ف��وق ال�ص��ف الأول املتحل��ق يراق��ب كي��ف ين�صه��ر
�سره( :النار تذيب احلديد).
الر�صا�ص ،وفهد يقول يف ّ
ومل ي�ستطع البقاء على �صمته �إذ قال� :آخر الدواء الكي.
وعن��د تلك اللحظ��ة كان الر�صا�ص ان�صهر متام ًا وه��وى ه�شام به
�إىل طا�س��ة املاء ،وبعد �أن جتم��د امل�صهور وتال�شت حرارته �أخذه
عي�سى من املاء وقدمه لفهد الذي �أمعن النظر يف قطعة الر�صا�ص
وتذكر املرة ال�سابقة ،و�أ�شاح بوجهه ،حينها ارتفع �صوت ح�سني:
ال�شيخ كاعود حامي املزار.
َعل َ
َّ��ق ه�ش��ام :يا �إلهي ...وكيف يكون ذلك واب��ن عمنا ((�أبو عبد
اهلل)) الذي عرف بني النا�س بالتقى مقرب منه ،وغالب ًا ما ت�صله
بركات حامي املزار ،وهو يجود منها على الكثريين.
ق��ال عي�سى :كل �شيء جائز ،لكن ماذا �سنفعل لوالدتنا؟ يجب �أن
جند ح ً
ال.
�س�أل ه�شام :وهل ترانا بال حراك؟
�أج��اب عي�س��ى :ال �أق�ص��د ذلك  ،لكن ب��د�أ بع�ض النا���س باخلوف،
فلق��د عرفت البارح��ة �أن ابن �صديقي هاج��ر يف البحر �إىل بالد
برا ،وهن��اك عدد �آخر ينوون �أن يفعل��وا فعلته ،يريدون الهجرة
ّ
�إىل بالد اهلل طلب ًا للنجاة.
قال��ت ف��داء� :أخ��ي فه��د ...اهلل يخلي��ك و�ض��ع �أ ّمن��ا ال يتح�س��ن
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واحل��وادث تتزاي��د� ،ألي���س هناك من ح��لّ ؟ وهل يعق��ل �أن يفعل ذلك
حامي املزار و�أبونا كان يطيب خاطره دائم ًا؟!
قال فهد :حامي املزار مثله مثل غريه ممن يريدون بنا الأذى حلماية
م�صاحلهم ،وعند م�صاحله��م ال يعرفون ربهم ليعرفوا الواجب واحلق،
ولك��ن ال تخ��ايف ال ّب��د م��ن �أن جند احل��ل ،فنح��ن مل نرتك��ب خط�أ مع
النا�س الطيبني الأخيار.
ويف �صبح��ة الي��وم الت��ايل كان الأبناء وع��دد من الأحف��اد يتجمعون
�أم��ام البي��ت ،ث��م خ��رج فه��د م��ن ب��اب ال��دار يحمل �أم��ه عل��ى ظهره،
وحت��رك الأبناء والأحفاد ي�سريون خلف��ه ،وعدد كبري من الأ�صدقاء
والأقرباء يلوحون ب�أيديهم ويدعون لهم متمنني عودتهم بال�سالمة.
وبع��د �أن خ��رج الأبناء ب�أمهم م��ن بني البيوت وابتع��دوا م�سافة عنها،
وعن��د املع�بر ال�ضيق ال��ذي يقع بني ت��ل وادي الأحمر وت��ل ال�شيحان
�ص��رخ عي�س��ى و�أ�شار بي��ده �إىل الأعلى ،فلقد كانت ته��وي من �أعلى تل
ال�شيحان �صخرة كبرية ،وب�سرعة هائلة تفرق الأبناء.
�أ�س��رع فه��د و�أمه عل��ى ظهره وا�ست��دار خلف نتوء �صخ��ري على طرف
الطري��ق يرقب نهاية ال�صخرة� ،إذ ب��د�أت تتال�شى �سرعتها وتتدحرج
بتثاقل وبطء �إىل �أن توقفت عن احلركة متام ًا.
تنف���س اجلمي��ع ال�صعداء لكنهم كان��وا يف حال من الذه��ول ،وبع�ضهم
كان خائف ًا.
قال ه�شام� :أميكن �أن يكون ذلك ب�سبب كرثة �أمطار هذا ال�شتاء؟ ولقد
حدث �شيء مماثل يف �أماكن �أخرى.
قال عي�سى :هذا ممكن لكن( ...ومل يتابع كالمه).
مل يعلق فهد على احلديث لكنه كان متيقن ًا �أن وقوع ال�صخرة ّ
مت بفعل
فاع��ل ،ولذلك نادى عل��ى اجلميع� :سنعود يا �شباب �إىل البيت ،انتبهوا
جيد ًا وكونوا حذرين.
ومل يع��ر اهتمام�� ًا لبع���ض الأ�ص��وات املت�سائل��ة �أو امل�ستغرب��ة ،وخالل
دقائق كانوا يف طريق العودة.
مل ي�ستط��ع فه��د �أن ين��ام هادئ ًا ليلة �سق��وط ال�صخرة الت��ي كادت �أن
تقتلهم ،وا�ستيقظ م��رات ونه�ض من فرا�شه مبكر ًا �سار باجتاه الغرفة
الت��ي ترقد فيها �أ ّمه ،وعند اقرتابه من الباب �سار على �أ�صابع قدميه
فقد تكون نائمة.
ر�آه��ا وه��ي مل تره� ،إنها على م��ا هي عليه ،خرج �إىل فن��اء الدار و�أخذ
يتفح�ص��ه م��ن كل جوانبه ،فالدار الي��وم لي�س كالدار �سابق�� ًا و�أكرث ما
لف��ت انتباهه احللقة املعدني��ة املغرو�سة يف احلائط التي كانت مربط
خي��ل وال��ده ،ويف الواقع �إىل جانب عدة حلق��ات لكنها هي التي كانت
تربط بها خيل والده الأثرية ،عنده تلك احللقات مل تعد تعني �شيئ ًا
يف ه��ذه الأي��ام ،حت��ى امل�صطبة الت��ي كان والده يرتب��ع عليها وحوله
�أخوت��ه وبع�ض الأبن��اء ي�شعر وك�أنه ال ي�ستطي��ع االقرتاب منها ،رجع
فه��د من ت�أمالته ونادى عل��ى �أخوته ،ثم �أر�سل عي�س��ى يف طلب ال�شيخ
واملخت��ار .جتم��ع الأبن��اء يف ف�سحة الدار ومل تك��ن اجلل�سة كما كانت
�سابق�� ًا ،فلق��د �أخذوا زاوية م�سقوفة من ال��دار لأنهم يخ�شون �شيئ ًا من
الزاوية الأخرى املفتوحة على ال�سماء.
�س���أل فه��د :ما ر�أيك يا خمتار �أن��ت و�شيخنا الكرمي ب���أن نعرف �أ�سباب
�سكوت �أوالد عمنا على �أذانا ،ال بل على املجاهرة به عند بع�ضنا؟!
والقى ر�أي فهد ا�ستح�سان احلا�ضرين واقرتح املختار �أن يذهب ال�شيخ
وه�شام �إىل �أوالد العمومة.
•••
يف الطرف الق�صي للقرية كان �أعمام فهد الثالثة و�أوالدهم يف م�ضافة
�أكربهم (�أبو حممد) ومعهم ال�شيخ وه�شام.
وباملنا�سب��ة مل يب��ادر الع��م (�أبو حمم��د) �إىل دعوة اب��ن �أخيه ه�شام
وال�شيخ للجلو�س �إىل جانبه مبا�شرة �أو قبالته ،بل ت�صدر هو و�أخوته
املجل���س وترك جم��ا ً
ال لهما ثالثة م��ن الأبناء لل�شيخ وه�ش��ام ليجل�سا
�إىل ي�سارهم وبعد ثالثة من �أبنائهم.
قال (�أبو حممد) :تف�ضل يا �شيخ فهمت �أنك حتمل ر�سالة من ابن �أخي
فهد.
�أج��اب ال�شيخ :نعم يريد �أن ينقل �إليكم �أن بع�ض �أ�صحابكم من القرى
الأخرى املجاورة �أو البعي��دة ي�شجعون على �إثارة القالقل يف قريتنا،
ولقد وقعت عدة �شجارات ذهب �ضمنها �أنا�س �أبرياء.
قاطع��ه �أب��و حمم��د :فهد ك�ّبررّ ر�أ�س��ه كثرياً ،حت��ى نح��ن مل ن�سلم منه
نع��د نعجبه ،يريد ا�سرتج��اع الأر�ض اجلنوبية
يف �آخ��ر لق��اء لنا ،ومل ْ
بالقوة من �أوالد دا�ؤود ،وهم كما تعرف �أنا�س مقتدرون ،ونحن ال نريد
معاداته��م .و�إذا كانت الأر�ض اجلنوبية غالي��ة على قلبه فلي�سرتدها
مبفرده ،نحن ال نريد �أن نزعل �أ�صدقاء �أوالد دا�ؤود.
ق��ال ه�شام :لكن يا عم��ي نحن �أوالد عائلة واحدة وم��ا ي�صيب �أحدنا
ي�صيب الآخر.
ف�يرد عليه (�أبو �سم�ير) وهو �أ�صغر من �أبي حممد :ي��ا ه�شام هذا كان
زم��ان ،نحن �أو�ضاعنا بخري ،و�إذا �أراد فهد �أن يكون منا فما عليه �إ ّ
ال �أن
يفع��ل ما نفعل ،وي�ترك ال�شلة امللمومة حول��ه ،و�إذا فعل ذلك فهو ابن
�أخينا.

تابع �أبو حممد :و�إذا مل ي�ستجب للأمر ف�سيلقى ما يلقاه.
�س�أل ه�شام :عمي �أبو حممد يعني �أنتم تعرفون ما حدث؟!
�أج��اب �أب��و �سم�ير :ال نع��رف فح�س��ب ،ب��ل نحن ننا�ص��ر �أولئ��ك الذين
يري��دون �إع��ادة الأم��ور �إىل ن�صابه��ا ،يري��دون �إعادة احل��ق ،وهذا ما
�أمرنا اهلل �سبحانه وتعاىل به.
ق��ال �أبو حممد� :إذا متادى يف كرب الر�أ�س وت�أخر يف العودة �إىل جادة
ال�ص��واب فق��د ال نقب��ل توبت��ه ،وقد نزيحه ع��ن زعام��ة عائلتكم ولو
بالقوة ،ون�صنع غريه ،وميكن �أن يكون �أي واحد من �أخوته.
وعل��ى غري العادة ا�ست�أذن �أبو �سمري يف االن�صراف من �أخيه �أبي حممد
قب��ل �أن ي�ست�أذن ال�شيخ وه�ش��ام ،لكنهما مل يبقيا بعد خروج �أبي �سمري
�إال قليال وا�ست�أذنا باملغادرة.
•••
بع��د زيارة �أبناء العمومة عاد ال�شيخ وه�شام و�أخربا فهد مبا كان ،ويف
الي��وم الت��ايل كان اجلميع يف الدار فهد و�أخوت��ه والأبناء �إ�ضافة �إىل
ال�شي��خ واملخت��ار ،وبدا املكان �ضيق ًا ،جل�س فه��د و�أخوته على امل�صطبة
وقبالتهم الأبناء والأ�صدقاء .ال �أدري ما الذي كان يدور يف �صدورهم
جميع�� ًا حت��ى بدت �أم��ارات الثقة عل��ى وجوهه��م ،مل يبدِ �أح��د منهم
تخوف ًا من الف�سحة املفتوحة على ال�سماء.
ب��د�أ فه��د احلديث وبع��د ال�سالم ق��ال :تف�ضل��وا �أريد �أن �أ�سم��ع ر�أيكم
باحلل.
نظ��ر عي�س��ى يف وج��وه احلا�ضرين ي�ستطلعه��ا عم��ا �إذا كان �أحد يريد
الكالم  ،ومل يبدُ ذلك على �أحد.
ق��ال� :أ�صب��ح الو�ض��ع �صعب�� ًا والنا���س مل تع��د ت�ستطيع التحم��ل ،مات
بع�ضهم ،وهُ ّجر �آخرون ،ونحن ال نعرف �إال َم ي�ؤول و�ضع �أمنا.
ه�ش��ام :م��ا ر�أيكم يف �أن نعيد الك��رة ال�ستمالة من ميك��ن ا�ستمالته من
�أبناء العمومة.
ح�س�ين� :أن��ا �أ�ضمن والء ع��دد من الأ�صدق��اء والأقرب��اء و�سيقدمون
الغايل والرخي�ص.
ه�ش��ام :ق��د يغ�ضب ذلك �أبناء العمومة �أك�ثر ،ولقد عرفت ومن خالل
كالم جانب��ي جرى بيني وبني �أحد �أوالد العم �أنّه ميكن تدبري الو�ضع،
ويومها �أبدى عدم �إعجابه بالعقلية القدمية.
فهد :وماذا فهمت �أي�ض ًا يا ه�شام؟
�شعر ه�شام باحلرج وتوقف عن الكالم.
ا�ست���أذن �أح��د الأحفاد بالكالم :عم��ي فهد ه�ؤالء �أنا���س ال حلّ معهم
بالذوق واللني ،وقد يتطلب احلل تقدمي ت�ضحيات م�ؤملة.
ابت�س��م فه��د ،ثم �سرت همهمات ب�ين احلا�ضرين تك�شف ع��ن �إعجابهم
مبا قاله احلفيد.
ن�صب
ه�ش��ام� :أخي فهد ما ر�أيك وقبل �أن ن�أخذ قرار ًا حا�سم ًا بذلك �أن ّ
ر�صا�صة لن�صبح على دراية �أف�ضل؟
مته��لّ فهد بالإجاب��ة عن ق�صد ،ثم قال :منذ البداي��ة مل �أكن مقتنع ًا
ب�ص��ب الر�صا���ص ،لكنن��ي قبلت ذلك م��ن �أجل من يرى ذل��ك مفيد ًا من
الأخوة� ،إ ّ
ال �أنّ الأمور الآن �أ�صبحت يف منتهى اخلطورة.
وهن��ا ارتفعت قب�ضات ال�شب��اب ،وك�أنها تنتظر هذا الق��رار ،فارت�سمت
عل��ى وجه فه��د ابت�سامة واثقة وج��دت طريقها �إىل وج��وه الباقني،
وارتفع��ت �أ�صواته��م مهلل��ة  ،وكان احلما�س يف �أعل��ى درجاته .وفج�أة
تندف��ع فداء من داخل الغرفة حيث تنام الأم والدموع تتدحرج على
وجنته��ا ،منادي��ه :يا فه��د� :أمك تري��د �أن ت�شرب املاء م��ن يدك ،لقد
ثم تابعت على نحو متقطع ماء  ...ماء .
نطقت ا�سمكّ ،
توج��ه �إىل غرفة �أمه وهو ي��ردد :يبدو �أنّه يوم �آخر ،ولن ن�ضطر بعد
�صب ر�صا�ص ،فالطريق معروف ،وال�شباب يعرفونه جيداً.
اليوم �إىل ّ

قارئان :حوارية مل تكتمل

ق�صة غري قرية يف هذه الأمة
ق�صتنا جميع ًاّ ،
 رمبا كانت هذه الق�صة ّاملرتامية الأحزان ،ولكن ما ر�أيك لو كانت اخلامتة� ،أو ما ي�سميه النقد
حلظ��ة التنوير ،غري ذلك؟ فلربمّ ��ا اعتقد قارئّ � ،أي قارئ� ،أنّ احلكاية
فرجح �أنك تدعو ،عرب اخلامتة� ،إىل
رمزي��ة كما هي واقعية بامتي��ازّ ،
مواجه��ة ما تعر�ضت الأم له ،رمز القري��ة ،بر�صا�ص خمتلف عن ذلك
ال��ذي ت�ش�ير احلكاي��ة �إليه ،وبذل��ك ت�سق��ط الق�صة يف �سع�ير “العني
بالعني وال�سن بال�سن” يف زمن يحتاج �إىل العقل �أكرث من القوة.
 ا�صن��ع اخلامتة التي ت�شاء ،فالق�صة بني يديك الآن .ولكن عليك �أنت�أخ��ذ باحل�سبان �أن ما حتكيه الق�صة ح��دث فع ً
ال� ،أعني �أن الأحداث
واقعية متام ًا.
واقعي� ،أعرف
 ال ب��د ل��كل ق�صة ،رواية� ،أي �ش��كل من ال�سرد ،ر�صي��دّ
ذل��ك ،ولكن م��ا يعجبن��ي يف �أي حكاية لي���س الواقع بل ما بع��ده ،و�إن
�شئت ما وراءه.
الفن ،بل مغامرته على نحو �أدقّ .
 �أجل ،وذلك هو ّاحلب ال الر�صا�ص..
ّ
 ماذا تعني؟....................... -

و..
تكتب
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• حنان دروي�ش
�أيه��ا ال�شاع��ر امل�ستحم ب�أمط��ار حزنه ..ها هي
الق�صيدة تهرب من نافذة ليلك .تطوف الآفاق
وتهمي ده�شة يف امل�سافة الفا�صلة بني خطوات
�أمانيك القريبة و�أمانيك البعيدة .تقول لها:
هاتي يديك غاليتي ..تعايل نبحر مع ًا
تلك الق�صيدة بعينها ناورتك حاورتك عذبتك
وهي حرون.
هذا امل�س��اء كان ا�شتعال القم��ر ،وكان ال�سطوع
يف �أبه��ى جتليات��ه ،وكان ديك اجل��ن يرحل يف
دمها.
�أق�سمت يف ح�ضرته��ا ب�أنها الوحيدة والفريدة
والأث�يرة لدي��ك ،لكنها ظل��ت تت��وارى وتتمنع
وت�ش ّعب الدرب.
دم��ك �صار حرب ًا و�أ�صابعك ذابت مثل �شموع هو
قدرك ،وقدر الذين هبط عليهم دعاء ال�سماء
�أن يكتبوا بنزف اجلرح ويكتبوا باحل�صار.
ي�صلون ك��ي تبقى ال�سنابل �شاخم��ة والبنف�سج
يف حال انبهار.
و�أ�س�ألك �أيها النائم يف مهد �أحالمه:
ما الذي ي�ضمه ديوانك املغلق؟
دعني �أق��ر�أ طالعك و�أفك ورموزك و�أعرف �سر
النقطة و�سر الألف ،و�سر الكاف و�سر النون.
فتح��ت حقيب��ة نوم��ك ذات و�س��ن ..فتحته��ا
عل��ى غفلة من��ك فوجدتك هناك وحي��د ًا� ،إال
من قوافي��ك ال�شريدة كم��ا يف الأماكن املقفرة
ووح�شة الأيام والفيايف التي ال تت�سع ل�سواك.
ر�أيت��ك متوج ًا بالوجع تنا�ش��د ق�صيدة حبيبة
�أليف��ة تهديه��ا نب�ض��ك وح�برك وبع�ض�� ًا م��ن
البهجة املحرمة ت�س�ألها بحرقة.
ملاذا تفرين �أيتها الق�صيدة؟
�أخ�ش��ى علي��ك م��ن غياه��ب ال�س��راب وبع�ثرة
الريح.
تع��ايل �أ�صف��ك فاتن��ة .تع��ايل �أ�شكل��ك و�شم�� ًا
و�شم�س ًا.
تع��ايل لأكون قي�س�� ًا و�أنت ليلى تع��ايل وانزيل
على خافقي برد ًا و�سالم ًا �إىل حني.
يحا�ص��رك املخا���ض ،تعذبك ال��والدة ،ترتقي
بك �إىل مراتب اخلال�ص.
وح�ين يتحق��ق ه��ذا وي�ص��ل الأم��ر �إىل �أوجه،
تلم��ع من خلف زجاج الناف��ذة خطوات تتهادى
نح��و غرفت��ك وت��رى الق�صي��دة بعنفوانه��ا
ومترده��ا وتدخ��ل ملك��وت املكان ال��ذي جتل�س
فيه.
تطبع على ف�ضاءات ركنك قبلة.
ترخ��ي �سناب��ل �شعره��ا ف��وق �أرق �أ�صابع��ك
املثق�لات بحم��ى ال�شعر .تكوي��ك بلظى بوحها
وفوحها و�شهقة مفرداتها وترانيم لغاتها.
حتتوي��ك ت��ذوب في��ك ،فتم�س��ك بتالبي��ب
الرياع ..وتكتب.
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للقلب هذا
الهبوب

•عبد الكرمي �شعبان
وما �أ�س�أل القلب
عن دورة الع�شق..
�أ�س�أل غيم اخلريف
عن الربق..
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�آه ما �أغالك يا وطن
• د .عي�سى دروي�ش

يف احلرب

بالذكرى؟!

ُ
ين�سل منك
ال�صبح
ُ

يف احلرب.....

لب�س طاقية االخفاء
وك�أنه َ

ال�شباب.....
ُ

يف احلرب

مرتنح ...بني احلبيبة والبندقية

ال توجد امر�أة عا�شقة

..........بني ال�شوق واجلرح

واجلامع الكبري ،والدير فوق التلّ يف نهاية

فقط ام��ر�أة خائفة من �أن تنعت

.........ب���ي��ن الأ���ص��اب��ع امللوثة

باملغت�صبة!

والأ�صابع القلقة!...

الطريق

يف احلرب

...........بني ال�شفاه واخل�صر

�آه يا حبيبتي يف دمنا �سنطفئ احلريق..

ال�شاعر....
ُ

............ب��ي��ن رائحة العنرب

تفر ق�صائده....
ُّ

ونار املعرب

دمع ًا� ...سعا ًال  ...دم ًا

يجوبون الأمكنة...

�أو...

م���ل���ط���خ�ي�ن ...ب���اال����س���ت���غ���راب

	�أو ال نلتقي يف عام..

والأرامل الغوايل

وقد يحول بيننا الطريق واملحيط واملطا ْر

�آه كم بكيت ابن خالتي ال�شهيد..

وقد تطول لوعة الفراق يا حبيبتي..
و ُتك�سر العظام

		

عن النهر
�شال ال�صبية

لكنه ،ال �أحدٌ يف الكون يا حبيبتي

من كحلها

مينعنا من ح ّبنا اجل ّبار..

عن ال�سالكني

َ
يلتقط َّ
ُ
الق�ش
يخاف �أن

ت��ت��ب��ع �أث������ر ًا وه��م��ي�� ًا ...حت��ب��ل

مرة
حبيبتي قد نلتقي يف كل �شهر ّ

احل�صار

الطريق الطويل

ال يبني الع�صفو ٌر ّ
الع�ش

وكل الأحايني....

وا�شتكى الأيتام والثكاىل..

ماء ال�سواقي

عن �شاربيها

في الحرب
•حياة ن�صر

وق��د ت��ط��ول احل���رب يف ب�لادن��ا و ُي��ف��ر��ُ�ض

ج َّر َة اخلمر

شعر

اغرتبت يا حبيبتي..

واب���ن ع��م��ي ،واب��ن��ه ال��ول��ي��دْ ..
وابن جارنا املعاقْ ..
مل �أعدْ �أعرف دار جدي و�سوقنا العتيق..

الوطن
فت�شت عن م�ستقبلٍ يف خارج
ْ

قد نلتقي ..ال نلتقي..

حملت يف حقيبتي وثيقة ال�سفر..

قد يحدث الفراق والغياب..

وقال يل الرفاق:

الذئاب..
قد منوت� ،أو تقتلنا
ْ

كعقب �سيجارة مطف�أة!
ِ

والده�شة

عن العا�شقني

البحر عا�صف الأمواج ..نحن يف خطر

وال�صعاب..
قد حتول بيننا الأيام وال�سنون
ْ

يف احلرب

منزلقني بني بيوت حتت�ضن �أ�شالء

غيم تدل
و�أ�س�أل �أمطار ٍ

انزلْ �إىل املاء ..الزورق العتيق ال يحملنا..

لكن �شيئ ًا واحد ًا يف الأر�ض ال يزول

ُ
الطفل...

مبعرثة؟!

كمنديل عا�شقةٍ

انزلْ فنحن الآن بني املاء والقدَ ْر..

ت�ستحي من مديح الظالل

ُ
عربت يا حبيبتي

والكتاب..
اهلل والإن�سان..
ْ

�سلة خوف...

يف احلرب....

رغيف خبز.....

الأب....

زهرة....

على...عجل...

مي��ح��ي مهما تقادم
��ب ي��ا حبيبتي ال ّ
احل� ّ

ده�ستها �أرجلِ بغلٍ ....؟!

قد يغري ف�صوله..

الزمن..

يف احلرب

ي�صمت..

املحن..
�سريجع الورد �إىل دم�شق ..وتذهب
ْ

الأم....

يخلع هدوءه

ت��ه� ُ
�رول ب�ين علب ال����دواء وعلب

يرمي �أفكاره

الغذاء

ينكر �أ�شواقه

بني �سجادة النوم و�سجادة ال�صالة

يخجل ...ب�أ�سراره
يرتدي ...االتزان
حتت �سماء االمتعا�ض!!....

الليايل الطوال

و�أ�س�أل وجه ًا به ّي ًا
َ
جميل املح َّيا
عن العابرين
في�ضحك يف مقلتيه اجلمال
هبوب
وللريح م�سرى
ٍ

مع�سكر للنازحني...
وجدت نف�سي يف
ٍ
تع�صف بي الرياح ..يهزّ ين احلنني..
�أ���ش��ت��اق �أن �أ�سمع ح��رف� ًا واح���د ًا م��ن لغة
الوطن..

فاكتبي يف �صفحة الوطن..

ويكتب التاريخ من جديد..

كقلبي

�آه ما �أغالك يا وطن..

وللقلب هذا الهبوب املطيرِّ ُ

�آه لو � ُ
أموت يف ثراك..

واحلب والإخاء..
بالعزم والكفاح..
ّ

كالريح؟

والكفن..
�آه كم ا�شتاق للرتاب والقرب
ْ

�سيولد الوطن..

�أحيانا...تكون كمنف�ضة!....

حبيبتي احلرب طالتْ ..

الزمن..
�سيولد الوطن ..وي�شهدُ
ْ

و�أحيانا...كفرا�شة حمرتقة!.

ال ترتكوا للعوا�صف
�إ َّ
مهب ال�صبا
ال َّ
وان�شراح الدبور
وال ت�سلموا َّ
كل �آهاتكم للزهور
َّ
فلل�شوك �أ�شواقه
يف الأيادي
وللماء ل�سعته
يف ال�شتاء
الربيعي
وهذا الهواء
ُّ
يلب�س ثوب الثلوج
ُ
في�ضحي البيا�ض �سواد ًا
وكيف ن�صافح َّ
كف الهواء
ويل بني �صيف اخلريف
وبرد كوانني
م�سرىً �شديد النعومة
مرتقى �صاعدٌ
�أو
ً
يف الهواء
�إذا �أمطرت
غ�سلت كل �أدران قلبي
و�أمالح عيني
واحرتقت جنمة..
يف امل�ساء

�أنا�شيد الظالل
• حبيب الإبراهيم
على �شرفة
من وجد
كانت �أ�سراب احلمام
توزع مواعيد
الإنتظار...
اليوم
�أتو�سد ما تبقى
من احالم
و�أعلن �أن
�صباحات املتعبني
ما زالت تهم�س ب�صمت
انا�شيد الظالل..
هذه االما�سي
ت�سرتخي بجنون
على حواف العا�صفة....
كم متنيت
ان �ألوذ بال�صمت
و�أنت توزعني
الن�شوة
لع�شب الرباري...
بني انهمار الندى
ون�شيج املزاريب

ثمة �أقاحي
تنتظر الغروب
�أيتها املراكب
احلائرة
هل توقفت �شط�آن
الرغبة
يف ر�سم �صور
املودعني
وهم ير�سلون قبلهم
لنوار�س
ملت الرتحال ...؟
املاء
يتو�سد
قاعي العط�شى
وينام يف طم�أنينة
عل الريح
ترقد بزهو
بني مفاتن
نوافذي امل�شرعة
للمدى ...

هو الوطن
• زهري ح�سن
ميلكني..
وال �أملك منه غري قلبي
وجنمتني
انكف�أتا عن ال�ضياء
وقت �ضل درب النور
حلمي العاثر..
�شغف ميوج يف املغارب
على كف الرحيل،
هو ال يعرف
�أن القلوب جرحتها مدا�سات الهبوب
و�أن الي�أ�س �صدعها ح�سرات
فانفرطت على اجلوى عقود اخلزام
وجتردت من ر�ؤو�س الغمام الأكاليل..
�صيوف عربت
و�شتاءات �أ�شعلها العمر ا�شتياق ًا
كفكفت ما يرتاق�ص يف امل�آقي
حتى ان�سكبت من جرار الغيم راع�شة»
�أ�سئلة الفجر البعيد،
فال �صوت وال�صدى

لنوحك �أيها احلمام امل�سافر..
قل يل �أيها الوجد املاثل يف النهى
من �أين �أدخل
�إىل بيادر الربيع
وقد ع�صف الزمان بكل الزهور
ونامت على ال�شفاه �أ�سئلة الورى..
لك�أمنا �أثمل الظامل خميلتي
وباتت ت�سقطني ال�شمو�س حائر ًا
كلما تلم�ست دروب ال�صباح..
هو �صوتي
امل�صدور على �شراع الريح
يناديك � ،أن انه�ض
واجدل يا�سمينك �شاالت �سنابل
لتهب الأر�ض دافئة
باخل�صب واحلب واحلياة
وها هي الق�صائد ال�سمر
جتدل �صباحاتك عطرا»
من دماء العا�شقني

شعر
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رحلة
في هاء
الغياب

" ق�صيدتان "

•زياد كرباج

•منري حم َّمد خلف
آلـــئ ،وظنوين
ِ
بحر ل ٍ
عيناك ُ
ٌ
ّدوين
�صمت ب�شــــاطئ فكــــــــر ِة الت ِ
أنهــــــــر
�أدركتُ �أنّهما ح�ضار ُة �
ٍ
ــــ�ؤ مكنـــــــون
و�صدى دمي يف ل�ؤل ٍ
ماذا � ُ
أقول وقد �أرانـــي عاجــــز ًا
فـي يقينـي ؟
عن ْ
و�ص ِف لــــــونٍ هـــ َّز َّ
لب�ستِ قافيتي حريــــــر ًا مل �أجـدْ
�أَ ْ
يف الأر�ض مثل رقيقــــه يدفيـــــــني
يا رحلـة �سحريـّـة �أحيــــا لهـــــا
وبهـــــا �أجـــيء مب ِّينـــــ ًا تبييــــــــني
أخ�ضـر ال �أرتـوي
نهـر �ضوءٍ �
ٍ
يا َ

عند �صبح ٍ

و�سادة ٌ
�أغطية ٌ
أ�سرة ٌ  ..كلُّها
� ّ
ْ
مل ت ُعد  ..بي�ضاء .
ك�أنّها . .
حتّى َت ُر َّد لو َنها ,
ك�أنّها  ..ت ْه ُ
تف .
وحدي  ..كنتُ
ُقبالتي  ..كانت
مِنْ �أجل زوجها ..
َت ْ�ستغيث ُ.
وحدي ..
ن�سمةٍ
على َخفْق ْ
�أحيا
َت ْ�ستغيث ُ..
باحلزْ ن �أغطّ ي
هي
َو ْج َ
يا امر�أة ٌ بالثّلج
كفّينيه  ..علَّ
لون ًا � َ
أبي�ض
علَّه ُ ..ي ْل َم ُح ..
•

و�ســـــــره يحدونــــــــي
�أبـد ًا هــــوا ُه
ُّ
الغيمي رغـ
با�سمك
�سيظلّ يُزهِ ُر
ِ
ّ

قلبي طائرة
ورق

َـم خريفِـــــهِ �ص ّبـــــ ًا بـــه ت�شــــريني
ً
		
يقظة
أرقب من ( ُمبايلِك )
و�أظلّ � ُ
بايلي ) املفتــــــــون
حتيي رميــم ( ُم َ
ما ال َب ْيـنُ �إال كلّ
نــازف
حـــرف
ٍ
ٍ
واحلبـــــر � ُ
طيــــن
أ�صل دمائــــه من
ِ
ُ

زنبقة ٌ ..
تت ُ
ّكئ
فوق ملم�س ٍ ..
قد يكونُ ِمنْ�ضدة ً
�أو غريها .
ملم�س جدّ ًا
ٌ
ناعم .
ٌ
لونُها ُترى
�أينهُ ! ؟
أريجها � ..ألوانُها
� ُ
ُترى � ..أينها ! ؟
زنبقة ٌ  ..ت�ست ْوقفني
�إ َّ
يل تن ُْظ ُر
ك�أنّها َت�س� ُأل ..
مل َت ُعدْ ِم ْث َلهُنَّ
مل تعد ..
فم�ض ْيتُ � ..أَزْر ُع
•

�أَ ْز ُ
رع

ق�صيدتان

•حيان حممد احل�سن

�صمتــك مرفـ�أٌ ت�سعى �إىل
ناقو�س
ِ
ُ
�شطـــ�آن مو�سيقا ُه كــــلُّ �سفيــــــــــني
ُ
أبحرت يف عينيـك رغم جهالتـي
�
بالغــــو�ص والإبحــــار ،من ُينجـيني ؟
مَنْ يل بتحـــــرير القلوب ف�إنّنـي
يف قيد �سحــــــرك ال �أُرى فدعــــيني
ـك) كي �أظلَّ حمدِّ ثـــ ًا
�أ�شتاقُ (كا َف ِ
عمـــر ًا جديـــد ًا فيه �أع�شــــقُ نـــوين
لأكـــون مثلي �أو تظلَّ بغربتــــي
متر بي  ..تهديني
ُ
تاء احليـــــــــا ِة ُّ ..
�أ�شتـــاقُ �أن �أبقــى �صغري ًا حاملـ ًا
ال�صيـــــن
�أو طائـــر ًا يرقــى ُ
ل�ســـور ّ
�أ�شتاقُ �أن �ألقـــى احلياة معانقــــ ًا
ع�شّ َ
اقهــــا يف ثــــورةٍ تحُ ييـــــــــــني
هم فعلي �إنْ ر�آين عا�شقــ ًا
ما َّ
�أ َو مل يكــن كالإ�سم يف تكويـــــــــني ؟؟
قد ك ْنتُــهُ يف
نهجـهِ
احلب �ساعِ ــدَ ِ
ِّ
و�أنــــــايَ كانَ و�صا َر جمــدَ جبيــــني
علّمتُـــهُ ع�شْ َـق اجلمــال فكا َنـــــني
و�أق ْمتُ بيـــــن يديــــــه وهو يقيــــني
ً
نخ�سر �سِ َّرهـــا
حلظة يف العمر
كم
ُ
خ�ضم حنيـــــــــن ؟
�إنْ لـم نع�شْ هـــا يف
ّ
كم من ليـــالٍ مل منــــ َّر ببع�ضنــــا
والعمر ـ َ
دقائق ـ يغريــــــــني
بع�ض
ٍ
ُ
حب ا َ
خلل ِْق غيمـــــ ًا مل يكـن
د ّونتُ َّ
�إال ل�سقيـــا ظامئــــــاتِ عيـــــــــــونِ
ــــــر ِك ..
�أحتاج ورد ِ
فج ِ
دفء �صوتك َ ..
َكَ ..
عطر ْ
واكتما َل ِك يا �أنايَ فكــــــــوين

•مروان ن�صرالدين
( )1طابَ القطاف
قلبي طائرة الورق
والريح �صبا
و�أنا  ..كالنور�س بحار
�أغرته املوجة بالغرق
يف اللعبة كل مراكبه علقت
فتمدد �سحر ا�ﻷ فق على ا�ﻷ فق
ليظل ا�ﻷ زرق مفرو�شا”
مابني العتمة والفلق .
غيث
باتت على غاباتها
تلقي جنوما»
كلما زارت
رفوف الطري �أغ�صانا» لها .
�ضاقت بها �أوطانها .
غنت  ..وقد طاب الهوى
فا�سرت�سلت ...
وا�ستمطرت من غيمها
خمرا» همى يف الك�أ�س نورا»
فارتوت �أركانها .
حتى �إذا الح ال�صباح �أنكرت غيثي
وقد �ضجت به �أفنانها.

تيهي د ً
الال يف الهوى وت�ألقي
�سحر ِك �أ�ضرميني واحرقي
وبنا ِر ِ
م�سائي عربتِ �إىل دمي
قمر
ٌ
ٌّ
و�سكنت ِ �شرياين فعنهُ تدفقي
ُ
�سكرات قلبي عا�شق ًا
هذي اللَّمى
ً
ُ
ف�ستق
لثغر ِك وهْ و ح ّبة
ِ
واها ِ
ُ
فبع�ض قطافهِ
�أغرى الربي َع به ِ
ٌ
املورق
ال�شهي
ز
اللو
من
ف�صل
ِ
ِ
ّ
َ
ٌ
ني �إنيّ
عا�شق
يا
عذبة ال�شفت ِ
فت�ساقطي رطب ًا جني ًا واغدِ قي
و�صل ِِك والهوى
�صدري فر�شتُ لوعدِ ْ
ا�شتياقك �أطلقي
ري
ع�صاف
فبها
ِ
َ
ُ
ُ
ف�صل لِقائنا
طاب
القطاف وحانَ
َ
احلب �أال نلتقي
با�سم
إياك
� ِ
ِّ
ِ

( )2ال تطرقي بابي
ال تطرقي بيدِ ا�شتياقِ ِك بابي
يا َمن �سلبتِ ق�صيدتي و�شبابي
ٌ
ال ت�س�أيل عنّي ف�إنيّ
راحل
ُ
يطول غيابي
يف ُغربةٍ م َعها
والدمع حف ََّر َوجنتي
تعب
�أنا ُم ٌ
ُ
ُ
فاخلريف كتابي
وا�صف َّر حربي
بقلبي منْ دموعِ ِك ِو ٌ
و�سرتْ
ح�شة
َ
اغرتابي ب َ
ني كلِّ ِ�صحابي
جتلو
َ
ال توقظي حلم ًا طوتهُ لوعتي
ري عذابي
ذكرى
جراحي ت�ستث ُ
َ
بال�صمتِ ُ
لذت �أنا وروحي فالهوى
لىّ
و�سدَّ تْ دو َنهُ �أبوابي
و
ُ
متعب
ال تطرقيهِ ف�إنَّ قلبي ٌ
وهواك �ضا َع �سدىً على �أعتابي
ِ

�شاميات:
ه�س..
ْ
�شام نائمة،
اتركوها تنام!
•عماد نداف

 1ــ
ال�شام مدينة ال�ساحرات
هل تعرفوهن؟!
�أنا �أعرف واحدة منهن!
غناء ي�أتي من كل اجلهات !
عندما ت�ضحك �أمامي� ،أ�سمع ً
2ــ
رمت �شام �شالها الأخ�صر
وراحت تغت�سل باملطر و�أناقة الثلج..
غدت عرو�س ًا �شامية بثوب �أبي�ض
 3ــ
تنبيه �إىل اجلميالت:
ا�سمها (�شام(
كل واحدة ُ
ا�سم (�شام)
�أو ُتطلق على نف�سِ ها َ
�أدققُ فيها جيد ًا
�أقي�سها بالطول والعر�ض،
�أرفع يدها اليمنى ،ك�أي راق�ص يخترب فتاته
�أدور بها� ،أرقب تفا�صيلها� ،أ�شمها ،ثم �أقرر :
هل ميكن �أن تكون حبيبتي !
 4ــ
�صباح اخلري يا�شام
غداً ،وعندما �أنام حتت ثراك
تذكري جيداً ،ف�أنا مل �أ�شبع منك !
 5ــ
ه�س !
ال�شام نائمة  ..اتركوها تنام  ..تتهي�أ ل�سنة جديدة ..
�أم�ضت الأيام املا�ضية دون نوم تبحث عن متحاورين ..
ه�س  ..اتركوها نائمة  ..مل جتدهم بعد !
 6ــ
�شام ..
َ
كل مرةٍ ُ � ،
أت�سلل �إليها وهي متطر!
مثل ِّ
ً
ت�ستحم عند الفجر :مطر .مطر .اليتوقف.
عارية
�أراها
ُّ
و�أنا طفل �صغري عا�شق ،خرج يف الليل يبحث عنها..
َ
قبعة �صوف و�شا ًال لفته �أمي على عنقي
�أ�ضع على ر�أ�سي
قبل خم�سني �سنة..
هللولويا ..يا�شام  ..فحبال املراجيح القدمية تقطعت!
7ــ
ال�شتاء بارد  .بال مطر  .بال دفء !!..
و�أنت ياحبيبتي حتلمني ب�شوارع تنام فيها الع�صافري
وال�ستاتي و�سط القرنفل واليا�سمني والتخاف ..
ال�شتاء بارد  ،بال مطر  ،والدفء ..
و�أنت ياحبيبتي حتلمني ب�شم�س تداعب �أوراق ال�شجر
كطفل يلعب باملر�آة وي�ضحك ..
ال�شتاء بارد  ،بال مطر  ،وال دفء ..
وحبيبي  ،مدينة ا�سمها ال�شام تنام باكرا  ،وحتلم  ،و
احلرائق والدخان واحلزن يف كل مكان حولها!
8ــ
�شام .
ني ..
عندما ت�ضحك ْ
عندما ترت�سم �ضحكتُك الوا�سعة على وجهك البهي ..
�أعرف جيداً.
بل �أت�أكد �أنني على حق !
 9ــ
أفتح على �صورة وجه جميل �أت�صبح به ..
كل يوم � ُ
�أتعرفون ملن هذا الوجه ؟!
10ــ
جميلة..
والكحل حار�س لعيونها..
 11ــ
من مذكرات احلرب :
كل البوابات مغلقة  ..كيف نعرب �إىل مدينة الوهم؟!
وجدت ح ًال  ..وجدته  .وجدته ..
�س�أبقى يف مدينة الواقع �شام !
 12ــ
�شام ...
اكتبوا ا�سمها على اجلدران ،فت�صري احلروف قربات!
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من تجرب ِتنا مع الثقافة ت� ً
أ�سي�سا – - 2

•د .معن النقري
ب��ع��د غ��ي��اب م���أ���س��اوي للثقافة ع��ن �أه����م و�أك�ث�ر
ً
فعالية وح�ضور ًا يف ع�صرنا ومفا�صله الكربى
ال�ساحات
ب��د�أت �سريع ًا يف االنتعا�ش لرتاف َِق � َ
أميز الت�أ�صيالت
والت�أ�سي�سات املحورية التي باتت �شغ َلنا ال�شاغل:
امل��ن��ظ��وم � ّي��ات ،والتنمية ال��ب�����ش��ري��ة /الإن�����س��ان��ي��ة،
والت�شاركية ،وال��ع��ومل��ة وال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي اجل��دي��د،
و�إعادة البناء (البريي�سرتويكا) ،والعلنية /العالنية
(غال�سنو�ستْ  /ترانْ�سبريانْ�سي) ،واملجتمع املواطِ ني،
وجمتمع املعلومات واملعرفة ،وال َت�شبيك...
وي��ب��دو �أن احل� ّي��ز امل��ح��دود هنا ل��ن ي�سمح مبعاجلة �إ َّ
ال
بع�ضها وباقت�ضاب ،على �أم��ل املتابعة واال�ستمرار يف ذلك
ربر حتى
حثيث ًا الحق ًا� .أن ّوه �أن تعبري «جتربتنا» م�شروع وم َّ
يف تو�صيف التجربة الفردية حني ال تبقى منعزلة منغلقة
ً
ق�ضية عامة و�ش�أن ًا عام ًا،
بل متاحة وم َتبنّاة من العموم –
وق��د �أح�سن �أح��د الفرن�سيني يف ر�صديّاتهِ وا�ست�شرافاتِه
حني تن َّب�أ ب��ري��ادة و�سيادة املعلومات والثقافة «املع َّممة»
يف كتابه ال��ري��ادي املبكِر ح��ول املجتمع «املعلومي»  -هذا
الكتاب الذي ظلمتْه ترجمتنا العربية (وزارة الثقافة يف
بدايات الثمانينيات) حني َعنونتْه بـ «املجتمع «الإعالمي»»
مع ت�شويهاتٍ فظيعة يف �أكرث امل�صطلحات ،ومنها «املع َّممة»
التي �أ�ستخدمها تدقيق ًا مل�صطلح �شديد الغرابة ا�ستخدم يف
التعريب.
  – 1عام  1966تقريبي ًا ،يف كتاب «�أفكار متوا�ضعة»،عر�ض وتطوير من�شرح لِلعقل النظامي وللتحليل واملنهج
ْ
النظامي ريادي ًا وقد �سبق �أن � ُ
أ�شرت �إىل �شيءٍ من ذلك �سابق ًا،
غري �أن م�صطلح نظام مل يعد يليق بهذه احلقول الفكرية
املنهجية واملعرفية الثقافية املتطورة جنب ًا �إىل جنب مع
التعبريات عن النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي ونظام احلكم
والإدارة واالن�ضباط �أي�ض ًا ،و�صار امل�صطلح قا�صر ًا عربي ًا
وبحاجة �إىل ان�شراح وانفراج �أكيدين وهو الذي يحل تعريب ًا
ً
وترجمة (يف ممار�ساتنا ال�شائعة وال�سائدة) مقابل ثالثة
م�صطلحات على الأقل :ريجيم (رو�سي ًا و�إنكليزي ًا و�أوروبي ًا
مث ًال)  +بو ْرياد ْ
َك (رو�سي ًا) = �( orderإنكليزي ًا) = نظام
�( systemسي�ستيما رو�سي ًا) ،و�صحيح �أن التذكري م�شرتك
بني نظام ومقا ِبلِهِ الإنكليزي غري �أنَّ الت�أنيث يف �سي�ستيما
الرو�سية يفتح عينيك على �آفاق جديدة ممكنة وفاعلة بل
و�ضرورية ب�شدَّ ة� :إنها املنظومة ،وهذا ما قمتُ بفعله الحق ًا
منذ عام ( 1976بعد عقد) ولأول مرة عربي ًا ح�سب علمي
عند بحث ق�ضايا العربية والل�سانيات ،وال �سيما �أن اللغة
نواة الثقافة وقطبها الأك�بر ،جاء ذلك عند كتابة مدخل
كتاب ح��ول م�شكالت اللغة العربية نهاية  1976وجاء
املدخل بعنوان «نظرة يف علم اللغة» [ن�شر يف الدوريات
ال�سورية بعد العودة من الغربة وال�سيما يف جملة املعرفة
يف دم�شق ،ع  ،209مت��وز  ،]...1979ولتد�شني م�صطلح
املنظومة اجلديد املبتكر عام  1976جل��أت �إىل املناورات
التكتيكية الدقيقة يف ا�ستخدام ومبادلة م��واق��ع نظام
ومنظومة يف جملة واحدة نهاية هذا البحث كما يلي�« :إن
ت�أثري العوامل اخلارجية يف تطور النظام اللغوي يتحقق يف
معظم احلاالت ...لي�س عن طريق تهدمي نظام اللغة و�إدخال
عنا�صر جاهزة ملنظومة غريبة عليه ،بل بطريق الت�أثري يف
التطور الداخلي للنظام اللغوي ذاته� ،أو باخت�صار ي�ستحيل
اقتالع اللغة من ج��ذوره��ا .».ولت�أكيد وتر�سيخ امل�صطلح
اجلديد املالئم ل�ل�أج��واء الثقافية الفكرية حر�صتُ على
ا�ستخدامه ون�شره بال انقطاع وب�أو�سع الأطياف وبا�ستمرار
وعناد و�إ�صرار حتى انت�شر ثم �ساد خالل الثمانينيات ،ومن
حاالت َن�شره الأخرى َ
ذات العام  – -1979ورود ُه يف �سياقات
وتوظيفات جديدة يف درا�ستنا «اللغة العربية والتطور»
[ف�صلية «الفر�سان الفكري وال�سيا�سي» ،ع 11ممتاز 1979
يف البند /الفقرة  12من البحث].
  – 2ويف الكتاب ذات��ه (�أف��ك��ار متوا�ضعة ≈ )1966حمور ت�أ�سي�سي �آخر وهام ذو �صلة بامل�شاركة التي تابعناها
على مدى بدايات الثمانينيات فما بعد ت�شعيب ًا �إىل م�شاركة
و���ش��راك��ة (ث��ق��اف��ي� ًا �ضمن ًا) ث��م �إىل الت�شاركية �أوا���س��ط
ونهايات الت�سعينيات بالكتابة املن�شورة حول الت�شاركية
�إداري ًا و�شمولي ًا كلّياني ًا والت�شاركية معلومي ًا /ثقافي ًا �ضمن ًا
ومعرفي ًا ،وذل��ك يف دوري���ات بريوتية متنوعة [ف�صلية
الفكر العربي  + 97/96ال�سفري الثقايف الأ�سبوعي والكفاح
العربي � ]98/97إىل �أن انتهى املطاف ب�أ ّول عمل /كتاب
كامل متكامِل يف الت�شاركية �سوري ًا وعربي ًا ع��ام /2003
 ،2004وهو حتى الآن الوحيد الذي ير�سم ر�ؤية كلّيانية
بانورامية تركّيبية تعددية وتداخلية االخت�صا�ص يف
الت�شاركية وعنها ب�أعرا�ض الأطياف واملنظورات الثقافية
�ضمن ًا :التنمية الت�شاركية والنهج الت�شاركي :فل�سفة الرتبية
الت�شاركية .ماذا ورد يف كتابنا لعام  66يف امل�شاركة؟ �أوثّق،
من تقدميي الكتاب يف ال�صفحة [ 31 – 30طباعة 2004؛
�أفكار متوا�ضعة]« :يف معر�ض احلديث عن امل�ساواة �س َّرين
تو�ضح «عدم
�إلقاء نظرة على مبد�أ «امل�شاركة» عرب �صياغاتٍ ِ
ً
ً
ً
وكافية يف تقدم
طبيعية
م�شاركة
م�شاركة بع�ض الطفيل ّيني
املجتمع من جهة ،و�إعاقة تقدمه ب�سل ِبه من مقدرات التطور
من جهةٍ �أخ��رى» ،خ�صو�ص ًا و�أنني «�شاركْتُ » هذا العام يف
�إجناز التقرير الوطني ال�سوري الثاين « -التعليم والتنمية
الب�شرية يف �سورية» باملحور والف�صل املخت�ص بالتعليم
ُ
ووجدت �أن تطوير امل�شاركة ال�شعبية هو
وامل�شاركة حتديد ًا

قضايا وأراء

ال�شغل ال�شاغل للمنظمات الدولية والهيئات غري احلكومية
يف ال�سنوات الأخرية ،وعلى العموم فمو�ضوع امل�شاركة حديث
الطرح وراهن جداً»– .انتهى.
و�أ�ضيف الآن �إىل �سل�سلة تهمي�شات و�إق�صاءات الثقافة
دولي ًا �أن تقارير التنمية الب�شرية  /الإن�سانية الدولية
التي ت�صدر دوري��� ًا �سنوي ًا /حولي ًا منذ ع��ام  1990كانت
�أ�صدرتْ تقريرها ال�سنوي الثالث �أو الرابع لعام � 92أو 93
على ما �أذك��ر ،وق��د متحور كلي ًا ح��ول «امل�شاركة ال�شعبية»
ولكن الرتكيز انح�صر يف امل�شاركات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،وغابت عن التقرير كلّي ًا و�إطالق ًا امل�شاركة
الثقافية؛ هذا مع العلم �أنَّ ميثاق الإن�سان يف نظام الأمم
املتحدة مل ي�سقط هذه ال�سقطة ،لأن ميثاق /ديباجة حقوق
الإن�سان – وثيقتها املركزية الأ�سا�سة بعد انتهاء احلرب
– كانت مببادئ عامة لكنها �أردفت و�أغنيت الحق ًا مببادئ
تف�صيلية حلقوق الإن�سان ،وال�سيما احلقوق االجتماعية
والثقافية ،يف وثيقتني متخ�ص�صتني وم�ستقلتني عام 1966
ُ
(تواكب ًا وتزامن ًا مع كتابنا املر�صود) ،ويف التفا�صيل
حتديد ًا
�أو تفا�صيل التفا�صيل ج��اءت حقوق الإن�سان يف امل�شاركة
الثقافية �ضمن ًا.
  3-حم���ور ت�أ�سي�سي �آخ���ر ه���ام وم��رك��زي يف «�أف��ك��ارمتوا�ضعة  66هو التنمية الب�شرية /الإن�سانية يف �إرها�صاتِها
اجلنينية الأوىل الأك�ثر تبكرياً ،بل الأك�ثر ن�ضوج ًا �أي�ض ًا
ً
بداية عام
مبعنى اال�ستدامة يف هذه التنمية التي �أُ�شهرت
1990عاملي ًا  ،لكن اال�ستدامة فيها كانت تتبلور وتتنا�ضج
با�ستمرار على مدى �سنوات تالية .جاء يف باب الأخالق �إذن
– �أ ْو الف�صل بعنوان «يف الأخالق (اختيار ،م�ساواة ،حرية،
�سعادة ،خري)» ،وحتديد ًا يف مبحث «خري» (�ص133-125
من ط  2004املتاحة يف املكتبة الوطنية ومكتبات ر�سمية
�أخرى) ما يلي يف مطلع املبحث �ص« :125غاية احلياة هي
احلياة نف�سها ،حتقيق وت�أكيد احلياة� ،إنها ال�سعادة:»...
التحقيق والت�أكيد هنا وم��ا �إليه يعادل �إىل حد بعيد ما
�صار يف �أدبيات برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وتقاريره
الدورية احلولية يف التنمية الب�شرية  /الإن�سانية – �أقول
�صار متكين ًا :التمكني يف �سائر التقارير بدميومة وال انقطاع
وكم�صطلح مركزي حم��وري .ويف �ص 127-126من «خري»
نقر�أ« :اخلري هو ما ينفع ال�شخ�ص ب�شرط �أال ي�ض َّر �شخ�ص ًا
�آخر منطلقني يف ذلك من النا�س جميع ًا .هنا ن�صل �إىل املنطق
ال�صحيح ...وهو ال يقت�صر على النا�س جميع ًا يف زمن معني...
بل ي�ضم املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل �أي ي�ضم الإن�سانية
جمعاء مع تدخل عامل الزمن ...وهذا يعني �أخْ ��ذ التقدم
باالعتبار ،وتوفري �إمكانيات ال�سعادة للأجيال القادمة»...
 ،هنا جتد �صياغات �شديدة الو�ضوح والإب�ل�اغ عن فحوى
اال�ستدامة الإن�سانية ،بل �إن الربامج الإمنائية املذكورة منذ
عام  1990وحتى الآن حولي ًا دولي ًا ال تعبرّ عن اال�ستدامة
التنموية املذكورة �إال بعبارة حمدَّ دة جد ًا – بالزمة م�ستدمية
هي عبارتنا ذاتها من عام « :1966الأجيال القادمة».
 منذ بداية الثمانينيات ويف مو�سكو حر�صت على ت�أكيدحمورية وحمرقية العامل �أو امل ��ؤ ِّث��ر الب�شري human
 factorيف �سائر امل��ي��ادي��ن :تعليمي ًا وعلمي ًا وثقافي ًا
وا�سرتاتيجي ًا ويف التنمية ال�شاملة املر َّكبة ب��وج��هٍ عام
وعلى مدى الثمانينيات ب�أكملها مع خو�ض حروب و�صراعات
فكرية م��ري��رة وم��دي��دة لرت�سيخ ا�ستثنائية ه��ذا العامل
وامل�ؤثر وحمرقية دور وموقع الإن�سان يف ع�صرنا و�صو ًال �إىل
�إن�ضاج و�إق��رار وانت�صار تنمية جديدة مل حت�ضر �سابق ًا هي
التنمية الإن�سانية /الب�شرية human development
على امل�ستوى امل� َّؤ�س�سي ال��دويل الأك�ثر ح�ضور ًا وانت�شار ًا
�سواء كمك ِّون وعن�صر
وت�أثرياً ،وكانت الثقافة حا�ضر ًة دوم ًا
ً
يف م�شكالت الإن�����س��ان ك���دارة كوكبية ك�برى (غلوبالية)
ت�صنيف ًا� ،أم يف م�شكالت النظام ال��دويل /العاملي و«�إع��ادة
بناء» العالقات الدولية العاملية على �أُ ُ�س�س عادلة و�شاملة،
عرف بالثقافة ك�إحدى م�شكالت
�أ ْو حتى يف امل�ضمون الذي ُي ّ
الع�صر الكربى (الغْلوبالية الكوكبية) ،و�أت��ى ذلك كله يف
كرا�س/كتيب /برو�شور لنا عام  1982بالعربية مبا�شر ًة يف
الغربة حمل عنوان« :حول امل�شكالت الكوكبية يف ع�صرنا»
ُن�شِ ر الحق ًا عند العودة يف ال��دوري��ات ال�سورية على مدى
الثمانينيات ويف كتب وم�صنفات نهايات الت�سعينيات و�صو ًال
�إىل كتاب «العرب وعومليات الع�صر الراهن» عام  ،2003الذي
�شارك عرب جامعة الدول العربية (�ضيف ال�شرف) يف معر�ض
فرانكفورت للكتاب يف �أول عقدٍ من �ألفيتنا احلالية ،ومن
نطاق عري�ض كما بدا يل من �أخباره
هناك �صار متاح ًا على
ٍ
على الإن�ترن��ي��ت واقتنائه يف ك��ل م��ك��ان :م��واق��ع وجامعات
عربية و�أجنبية ،ومنها يف جامعات �أمرييكية ،وخ�صو�ص ًا يف
اجلامعة التي ترئ�سها كونداليزا را ْي�س �أمينة �أ�سرار و�سادنة
ال�ش�ؤون ال�سوفييتية ْ
وقتَ كتابتي هذا العمل يف جامعة مو�سكو
ً
متابعة
الر�سمية (لومونو�سوف) عام  ،1982والتي كانت
وم�س� ً
ؤولة عن �أدق و�أرهف جمريات الأمور لدى ال�سوفييت.
�أخري ًا يا عزيزي �إن �أردت الإحاطة ب�شيءٍ ما حول م�شكالت
الإن�سان والثقافة والعامل /امل�ؤثر الب�شري وغريها يف مر َّكب
م�شكالت الع�صر الكربى قد تكون �أق��رب و�سيلة لديك رمبا
مراجعة الدورية االحتادية ال�سورية – الأ�سبوع الأدب��ي،
العدد  ،16يف � 15أي��ار  :1986التقدم العلمي – التقني
والبلدان النامية يف منظومة امل�شكالت العاملية لع�صرنا...

بمنا�سبة اليوم العالمي للغة العربية
� ُ
ُ
و�شجاعتها
أ�صالة ّاللغة العربية

•�أ.د�.أحمد علي حم ّمد

اليوم العاملي للغة العربية:

ي�صادف اليوم العاملي للغة العربية يف  18كانون الأول من كل عام ،وهو التاريخ الذي �أ�صدرت فيه
اجلمعية العامة للأمم املتحدة قرارها رقم  3190عام 1973م والذي يت�ضمن �إدخال اللغة العربية �ضمن
اللغات امل�ستخدمة يف الأمم املتحدة ،وكان هذا القرار ثمر ًة جلهود بذلتها الدول العربية منذ خم�سينات
القرن الع�شرين ،ففي عام � 1954أجيزت الرتجمة التحريرية يف اللغة العربية وبعدد حمدد من
ال�صفحات ال تزيد عن �أربعة �آالف �صفحة �سنوي ًا� ،شريطة �أن تدفع الدول التي تطلبها تكاليف الرتجمة.
ويف عام  1960اتخذت اليون�سكو قرار ًا يق�ضي با�ستعمال اللغة العربية يف امل�ؤمترات الإقليمية التي تقام
يف البلدان العربية وبرتجمة الوثائق واملن�شورات يف تلك امل�ؤمترات باللغة العربية .ويف عام  1966ا ُتخذ
قرار �آخر يف اليون�سكو يق�ضي بت�أمني خدمات الرتجمة الفورية من و�إىل العربية يف �أثناء جل�سات العمل
التي تعقدها تلك املنظمة العاملية ،ويف عام ّ 1968
مت اعتماد العربية لغة عمل يف جل�سات اليون�سكو ،ويف
عام 1973اعتُمدت العربية لغة �شفوية يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،ويف العام نف�سه �صدر القرار
 3190القا�ضي بجعل العربية لغة ر�سمية يف اجلمعية العامة ،ثم �أ�صبحت يف عام َ 1974
لغة عملٍ
يف دورات املجل�س التنفيذي للجمعية العامة .ويف عام  2012قررت اليون�سكو جعل  18كانون الأول يوم ًا
عامليا لالحتفاء باللغة العربية.

�أ�صالة العربية:

ثم
مل تحَ ُ زْ اللّغة العربية كلّ هذا االهتمام الدويل �إال لكونها من �أقدم اللغات ال�سامية احلية ،وهي من ّ
من �أو�سع اللّغات انت�شار ًا يف العامل ،فقد زاد عدد الناطقني بها على ن�صف مليار �شخ�ص� ،أما الذين ي�ستعملون
ُ
العربية اللغتني الفرن�سية والرو�سية ،وهي من بني �أربع
اللّغة العربية لغة ثانية فيفوق املليار ،وقد تقدمت
لغات عاملية وا�سعة االنت�شار يف ال�شبكة العنكبوتية ،وزيادة على ذلك كله �أنها لغة القر�آن ،وهي من ثم لغة
�شعائر دينية لدى عدد من الكنائ�س امل�سيحية يف ال�شرق.

بع�ض خ�صائ�ص العربية:

من �أهم خ�صائ�ص العربية قدرتها على تكثري ثروتها اللفظية بطريق اال�شتقاق والنحت واالقرتا�ض
وهذا كله جعلها قادرة على مواكبة احلال العلمية املتطورة ،ومع ذلك فالعربية تواجه حتديات خطرية يف
هذا الع�صر منها االزدواج اللغوي وهيمنة الكلمات الأجنبية ،وال�سيما فيما هو متداول يف و�سائل الإعالم
ويف الأحاديث العامة ويف امل�ؤ�س�سات احلكومية وخا�صة يف املدار�س واجلامعات وامل�ؤ�س�سات الثقافية ،وكان
من �آثار ذلك تراجع احل�صيلة اللغوية لدى الن�شء ،كما �أن هنالك �أفكار ًا خبثة تهيمن على �أذهان الن�شء
فيما يحمل الكثري منهم على التباهي مبعرفة اللغات الأجنبية والتنكر يف الوقت نف�سه للغتهم العربية،
وقد لوحظ �أخري ًا �شيوع كتابة الأ�سماء العربية على مواقع التوا�صل االجتماعي باحلروف الالتينية،
وت�سمية املحال بامل�سميات الأجنبية باحلرف العربي مثل مول و�سنرت وغالريي وغريها ،ومن يعرف علم
الأ�صوات يجد قبح ًا ون�شاز ًا يف هذه امل�سميات فمن ي�ست�سيغ الأ�صوات يف ا�سم عبداهلل �أو �أحمد �أو حممد
باحلرف الالتيني ومن ي�ست�سيغ ت�سمية ( َمغْ ) بدل كوب ،و�أريد �أن �أ�شري �إىل مقولة بت �أرددها ( :حتدث
بالعربية لت�صري �أجمل) �أٌق�صد �أن من يتحدث بالعربية يحافظ على مالمح وجهه اجلميلة� ،إذ ال يتغري �شكل
الع�ضالت والعظام يف الوجه �أثناء التلفظ بالعربية ،بعدما الحظت �أن النطق باللفظ الأجنبي عند �أهله
يحدث ت�شوهات يف �شكل الوجه وال�سيما يف �أثناء االنفعاالت كالبكاء وال�ضحك والغناء ،ولكن من يتحدث
بالعربية حتلو مالحمه وتزادا جما ًال وروعة� ...إن العربية ل�سان القر�آن الكرمي فو�صفه ربنا عز وجل
ب�أنه مبني ،ومن ظواهر الإبانة الإف�صاح واجلمال والروعة� ...إذن حتدث بالعربية لت�صري �أجمل.

من ال�سمات ال�صوتية للعربية:

للغة العربية �سمات �صوتية تفرقها عن �سائر اللغات ،حاولت تلم�س بع�ضها طالبة �إ�سبانية تدر�س اللغة
العربية يف جامعة الريموك ،يف �أثناء �إعدادها مو�ضوع ًا يف �أ�صوات اللغة و�سمته بعنوان طريف “ :ال�سمة
الإعجازية واللغوية يف لفظ اجلاللة اهلل” ،وهنا �أريد �أن �أقب�س بع�ض ًا من كالمها وا�سمها هيلني �إذ تقول:
�إن �أجمل ما قر�أت يف العربية هو ا�سم اهلل ،ف�أح�س�ست و�أنا �أنطقه بنغمة متفردة ،والحظت �أن حروفه
كلها تخرج من الأعماق (�أق�صى احللق)ال من ال�شفتني ،فهذا اال�سم ال تنطق به ال�شفتان ،خللو �أحرفه من
النقاط ،وحني ُينطق به ال يتغري �شيء يف مالمح الناطق ،ومن ثم ال �أحد ي�شعر بك �إن �أردت النطق به
وحدك ،وهو ا�سم ال ينق�ص معناه مهما نق�صت حروفه ،ف�إذا حذفت الألف من �أوله قلت هلل (هلل الأ�سماء
احل�سنى) و�إذا حذفت الألف والالم �صار(له) (له ما يف ال�سموات والأر�ض) و�إن حذفت الألف والالمني
بقيت( ُه) م�ضمومة(هو الذي ال �إله �إالهو)....
ليتنا نحاول تلم�س جماليات العربية كما فعلت هيلني ،والواقع �أن �أ�صالة العربية ال تكمن يف قدمها
فح�سب بك تكمن يف جمال �أدائها ال�صوتي ،وللأ�سف ال�شديد مل يهتم علماء اللغة العربية ال يف القدمي وال
يف احلديث بعلم ال�صوتيات يف العربية ( كان هنالك جهد ب�سيط بذله ابن جني يف كتابه اخل�صائ�ص قدميا
و�إبراهيم �أني�س يف كتابه الأ�صوات اللغوية حديث ًا .وهذه اجلهود مل جتد من يتابعها للأ�سف.
من طرائف الدرا�سات ال�صوتية �إن هي �أجريت ميكن �أن يلحظ الدار�س �أن ال�شعراء تفننوا يف �إيجاد
ً
�صوتية فريدة للعربية فمن �أمثلة ذلك �أن ب�إمكانك �أن تقر�أ
تراكيب عجيبة ميكن �أن تقدم للدار�س �سماتٍ
بيت ًا م�ؤلفا من ع�شر كلمات وهو ذو معنى من دون �أن حترك ل�سانك:
وهمي ما بي
وهم بي �أحبابي هَ ُم ُهم ما بهم
� َآب ه ّمي َّ
َ
وتقر�أ بيت ًا �آخر ال تتحرك يف �أثناء قراءته ال�شفتان:
�سراعا على اخليل العتاق الالحق
		
قطعنا على قِ َط ِع القطا َقطْ َع ليلة
هنالك ظواهر �صوتية ال ح�صر بقيت خارج الدر�س اللغوي املعا�صر ،فمث ًال لو قر�أنا ن�صا ما وا�ستعنا
باحلا�سوب لتحليل الأ�صوات لالحظنا �أن ذبذبات ال�صوت تظهر بني ارتفاع وانخفا�ض وفق خط بياين
منك�سر متاما كما نرى يف جهاز قيا�س نب�ض القلب ،وقد �أجرى بع�ض الدار�سني مثل هذا التحليل م�ستعين ًا
ببع�ض الن�صو�ص ال�شعرية القدمية واحلديثة ،وبامل�صادفة ل�شعر املتنبي �سمة �صوتية تفرق �شعره،
فالحظ �أن الأ�صوات يف ق�صيدته الدينارية ال ينجم عنها �شكل بياين هابط و�صاعد كما هو ال�ش�أن يف �سائر
الن�صو�ص ،و�إمنا الحظ ت�صاعدا �صوتيا م�ستمرا ،فهذه �سمة ميكن �أن ت�ضاف �إىل اخل�صائ�ص الفريدة يف �شعر
�أبي الطيب ،والن�ص الذي �أعنيه هو قوله:
ُ
ُ
الالب�سات من احلرير جالببا
		
اجلانحات غواربا
ال�شمو�س
ب�أبي
ُ
ُ
ُ
الناهبات الناهبا
وجنا ُتهن
		
الناهبات عقو َلنا وقلوبنا
م�ست�سقي ًا مطرت علي م�صائبا
		
�أظمتني الدنيا وملا جئتها

�شجاعة العربية:

هناك ظواهر بديعة كثرية جد ًا يف العربية مل يقف عليها الدار�سون ال يف القدمي وال يف احلديث من
�ش�أنها �إن ُدر�ست بيان املزيد من �أ�سرار اللغة العربية وجمالياتها ،وهنا البد من ا�ستغالل التقنيات احلا�سوبية
لالطالع على كثري من مزايا اللغة العربية ،ورحم اهلل ابن جني حني عقد باب ًا يف كتابه اخل�صائ�ص �سماه
�شجاعة العربية و�ضحه يومذاك مبرونتها ور�شاقتها وحركيتها وحيويتها الرتكيبية يف التقدمي والت�أخري
واحلذف والف�صل والو�صل والإ�ضمار والإ�سهاب ولها يف كل ذلك مقا�صد يف غاية البالغة ،واليوم �أقول
تتمثل �شجاعة العربية يف تبوئها مكانة رفيعة بني اللغات امل�ستعملة يف منظمات الأمم املتحدة ،ويف دخولها
�إىل عامل االت�صاالت احلديث كاحلا�سوب وال�شابكة ومواقع التوا�صل االجتماعي وغري ذلك.

�أخري ًا:

البد من �أن نذكر يف هذا املقام ك ًال من العلماء الذين �أ�سهموا يف �إدخال الأحرف العربية �إىل احلا�سوب
وهم علي �شاكر الأع�سم الذي �أ�س�س �أول �شركة علمية ا�سمها «ديوان» وهي التي �أجنزت ثورة الن�شر املكتبي
يف العامل العربي ،كما �أ�س�س �شركة  knowledge viewعام 1996م ،والعامل ب�شري حليمي الذي �أ�سهم
يف م�شروع تعريب احلا�سب عام 1985م ونبيل علي م�ؤ�س�س التقنية العربية و�صاحب كتاب “ اللغة العربية
واحلا�سوب”.

نافذة على العالم
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الطفل الفيل�سوف المفكر
•عبد احلميد غامن
�أف�ضت عمليات بناء الإن�سان على الرتكيز على
الإن�سان يف مرحلة ال�شباب دومنا عداها من املراحل
الأخرى لبناء الفرد ،ومل تعر هذه العمليات كثري ًا
ملرحلة الطفولة ،با�ستثناء التجارب وا�ستخال�ص
العرب واحلقائق الرتبوية من �أج��ل تطوير �سبل
تعلمه وعملية منوه.
لكن التقدم العلمي الذي �شهده العامل ،وكذلك
مرحلة التنوير واحل��داث��ة وم��ا بعد احل��داث��ة ،مل
يعد التفكري والإب��داع وبلوغ درجة العامل �أو الفيل�سوف
فيها ،حكر ًا على البالغ والرجل وكبري ال�سن ،بل �إن الواقع
اجلديد فر�ض نف�سه ،وقد تنبهت املمار�سات اجلديدة
للتفكري والفل�سفة املعا�صرة �إىل الفيل�سوف ال�صغري
و�أهمية تدري�س الفل�سفة للأطفال ،وبينت �أن الطفل
املفكر الطفل الفيل�سوف �أكرث ذكاء من ال�شاب و�أكرث جر�أة
على �إثارة الإ�شكاليات وطرح الأ�سئلة ال�شائكة من الكهل
و�أكرث حكمة وتدبري ًا من ال�شيخ احلكيم.
يف ن��ظ��رات �سابقة ،ك��ان ع��امل النف�س والفيل�سوف
ال�سوي�سري ال�شهري (جان بياجيه )1980-1896يرى
يف نظريته للنمو والبناء املعريف �أنه قبل �سن  12من عمر
الإن�سان يكون معظم الأطفال غري قادرين على التفكري
الفل�سفي ،لأنه قبل هذا الوقت  -بح�سب بياجيه  -يكون
الأطفال غري قادرين على “التفكري يف التفكري” ،وهو نوع
من التفكري العميق الذي مييز التفكري الفل�سفي.
ومع ذلك ،خالفت جمموعة كبرية من البحوث النف�سية
والفل�سفية احلديثة فكرة بياجيه التي تقلل ب�شكل
خطري القدرات املعرفية والفل�سفية الهائلة للأطفال.
يف املقابل ،يرى كثري من الباحثني �أن قدرات الأطفال يف
التفكري الفل�سفي عالية للغاية بف�ضل قدرتهم الوا�سعة
على اخليال ،والأهم عدم �إمكانية متييزهم بني احلقيقة
واخليال وبني مزيج الده�شة والف�ضول غري العادي.
وق��د تبنى الفيل�سوف الأم�يرك��ي (غاريث ماثيو�س)
وجهة نظر مغايرة مت��ام � ًا ،وي�سرد يف كتابه «فل�سفة
الطفولة» �إمكانات فل�سفية خمتلفة وكبرية «للأطفال
الف�ضوليني» ،وي���رى الطفولة كمجال وزم���ن للبحث
الفل�سفي .وي��رى ماثيو�س �أن (بياجيه) ف�شل يف ر�ؤية
التفكري الفل�سفي لدى الأطفال ،مقدم ًا عدد ًا من الأمثلة
الوا�ضحة مثل �س�ؤال ب�سيط من طفل لأبيه م�ستفهم ًا
«كيف ميكننا الت�أكد من �أن كل �شيء لي�س حلما؟».
وعليه� ،إىل �أي مدى ي�صح مثل هذا القول؟ وهل بات
من ال�ضروري اليوم رفع الو�صاية على الطفولة والقول
بالأهلية الفكرية والفل�سفية لها؟ وم��ا امل��ه��ارات التي
ت�ساعد الطفل على احل�صول عليها؟ .
من املعروف �أنه لدى الكثري من الرتبويني ق�صة املر�أة
التي ج��اءت بوليدها الر�ضيع �إىل الطبيب النف�سي،
وهو بعمر �ستة �أ�شهر من �أج��ل تعليمه ،فقال لها »:لقد
ت�أخرتي».
ي��ول��د الطفل �صفحة بي�ضاء على ح��د ق��ول (ج��ون
لوك) ،ومثلما ي�سهل تعليمه عدة لغات يف �سنواته الأوىل
ميكن تعليمه �أ�صول التفكري املنطقي و�إر�شاده �إىل املناهج
املعرفية والق�ضايا العلمية العامة واالن��ت��ق��ال بعامل
الطفولة من جمرد عامل منظور من طرف الآخر �إىل ذات
ناظرة يف الكون ومت�سائلة عنه.
وق��د دع��ا (�سقراط) �إىل �ضرورة االعتناء باملولود
اجل��دي��د وو�ضعه على حم��ك التجربة وت��دري��ب��ه على
ال�سلوك .و�إذا كان (دي��ك��ارت) قد جعل ال�شك املنهجي
مواجهة �شاملة مع الطفولة ،و�صرح ب�أن م�أ�ساة الإن�سان
�أنه ولد طف ًال ف�إن (نيت�شه) نظر �إىل الطفل الالعب على
�أنه املعرب عن الفكر احلر والقادر على خلق العامل وقيمه.
يف الثالثني �سنة املا�ضية حدثت ثورة يف فهمنا العلمي
للأطفال والر�ضع ،وهي ثورة حولت �أي�ض ًا فهمنا للطبيعة
الب�شرية نف�سها .وتدر�س الأكادميية يف جامعة كاليفورنيا
الأمريكية(�ألي�سون جوبنيك )بع�ض االكت�شافات اجلديدة
و�آث��اره��ا على طريقة تفكرينا يف الأط��ف��ال ال�صغار ويف
�أنف�سنا .ولكون الب�شر لديهم طفولة �أطول من �أي حيوان
�آخر ،ويعتربون «�أكرث عجز ًا واعتمادية من �أي حيوان
�آخر» يت�ساءل البع�ض :ملاذا يبقى الأطفال بال حول وال
قوة لفرتة طويلة؟.
وجتيب (جوبنيك) يف كتابها «الطفل الفل�سفي ..ما
تخربنا به عقول الأطفال عن احلقيقة واحلب ومعنى
احل��ي��اة» ب����أن ه��ذه ال��ف�ترة م�س�ؤولة ع��ن ت�شكل وعينا
الإن�ساين الفريد وقدرتنا على التعلم والتخيل واملحبة،
�إذ تتيح طفولة الب�شر مبا تت�ضمنه من حماية ورعاية

طويلة فر�صا للتعلم واللعب واالكت�شاف ،وهذا ما يتيح لهم
التخطيط والعمل كبالغني.
وت�شري الأبحاث التي ت�ستند �إليها الأكادميية الأمريكية
يف كتابها �إىل �أن �أ�صغر الأطفال لديهم قدرات تعليمية
�أقوى من قدرات �أذكى العلماء و�أجهزة احلا�سوب الأكرث
تقدما ،وبح�سب التجارب والإح�صاءات ي�ستخدم الأطفال
يف مرحلة ما قبل املدر�سة ملكاتهم لتخيل طرق جديدة
قد يكون بها العامل ،ويفهمون �أفكار ًا عن احلب والأخالق
يف �سن الثالثة �أو الرابعة ،ويتميزون ب�صفات دماغية «قد
جتعلهم يف الواقع �أكرث وعيا من البالغني».
فعندما يلعب الأط��ف��ال يعرفون �أنهم يلعبون فقط،
ومع ذلك ف��إن جمرد اللعب يعد عم ًال كبرياً ،كما تقول
(جوبنيك) يف كتابها� ،إذ ميكنهم ا�ستك�شاف العامل بخيال
غ�ير مقيد ،وت��رى �أن االنغما�س يف ع��وامل «افرتا�ضية
مفتعلة» ب��ح��ري��ة ،وه��و م��ا يعلمنا كيف نفهم ال��واق��ع
احلقيقي .وت�صف على �سبيل املثال كيف يتمكن الأطفال
ال�صغار من فهم املواقف «املتناق�ضة» وح�ساب االحتماالت
البديلة.
وتناق�ش(جوبنيك) �أي�ض ًا الأ�صدقاء غري املرئيني
(غالب ًا ما ي��وج��دون يف خيال الأط��ف��ال الذين ت�تراوح
�أعمارهم بني �سنتني و�ست �سنوات) ،والذين يبدو �أنهم
ي�ساعدون ال�صغار على تعلم كيفية تف�سري ت�صرفات
الآخ��ري��ن ،وتعترب �أن الأط��ف��ال الذين لديهم �أ�صدقاء
وهميون مييلون �إىل �أن يكونوا �أف�ضل يف التنب�ؤ ب�أفكار
وم�����ش��اع��ر الأ���ش��خ��ا���ص احل��ق��ي��ق��ي�ين ،يف ح�ين ال ي�صنع
الأطفال التوحديون �أ�صدقاء وهميني مطلق ًا .ونرى �أن
�آراء (جوبنيك) و(ماثيو�س) مل تعد �أفكار علماء نف�س
مثل النم�ساوي (�سيغموند فرويد) وال�سوي�سري (جان
بياجيه) عن الطفولة �سائدة.
والت�سا�ؤل هنا ،كيف نن�شئ الطفل املفكر الفيل�سوف؟
وه��ل ت�ساهم الفل�سفة يف تعليم الإن�سان ال�صغري؟ وما
املهارات التي ت�ساعد الطفل على احل�صول عليها؟ .
امل��ه��ارات التي يكت�سبها الطفل م��ن تعلمه الفل�سفة
والتفل�سف:
هو امتالك اللغة الفل�سفية وا�شتغاله على املعاين
واملفاهيم ومتكنه من التفريق بني اللغة العادية والكالم
امل��ت��داول وال��ل��غ��ة املعرفية والعلمية ال��ت��ي يجدها يف
الن�صو�ص ،ويكتب بها يف الأوراق ،ويبد�أ يف التعامل معها
بنوع من الهيبة واالح�ترام والتقدير والتبجيل و�إنتاج
خطاب خا�ص به من خ�لال الكلمات التي ينتقيها وفق
ميوالته وذوقه وي�سمي بها الظواهر املوجودة.
التمكن من التفكيك والهدم والإلغاء للأ�شياء املو�ضوعة
�أمامه وبعد ذلك االنتقال �إىل مرحلة البناء والت�شييد
والرتكيب والت�أليف والت�أ�سي�س لأ�شياء جديدة وعوامل
مغايرة وت�شكيل عامل خيايل ي�سمح له بر�ؤية التجارب
التي يجريها كل يوم ب�صورة وا�ضحة ومنظمة ويعمل على
متثل الكون وفق مر�آته اخلا�صة و�ضمن العالقات التي
ي�سطرها مع نف�سه والآخرين والعامل اخلارجي.
�شحذ ملكة الفهم ل��دى الطفل وتفعليه مل�سلكية
�إنتاج املعنى دون االكتفاء بالتلقي ال�سلبي واال�ستقبال
االنفعايل والت�أثر بالأجوبة املرتاكمة حوله ومت�سكه
بحداثة الأ�سئلة التي يوقعها بنف�سه والإ�شكاليات التي
يحر�ص على طرحها لوحده.
امتالكه لأدوات بدئية للتحرر من املوجود والقطع
مع ال�سائد واال�ستقاللية عن االكراهات واالرحتال نحو
املن�شود والهجرة �إىل املجهول واملغامرة بالذهاب من
املعتاد وامل�ألوف �إىل الغام�ض وامللغز والإقدام على ال�سفر
والتجول يف الطبيعة .وهي مهارة ينخرط فيها الطفل
دون �أن ي�شرع ،ويبد�أ يف مراكمتها.
اقتدار الطفل على ا�ستخدام �أدوات التفكري الفل�سفي
بعد متر�سه على التعبري وا�ستثمراه لأح��وال الده�شة
والتعجب واال�ستفهام واال���س��ت��غ��راب وال�شك واحل�يرة
الوجودية التي مير بها حلظة �صعوبة الإدراك واكت�شافه
الوقوع يف الأخطاء وحر�صه على تفادي جتارب التيه
وجتنب تكرار هذه ال�سخافات.
وع��ل��ي��ه ،فالفل�سفة ت�ساعد الأط��ف��ال على البحث
والتجريب والت�شكيل والإن�شاء وتخلي�ص التجارب التي
يقومون بها وتقدمي و�سائل �إدراكية وت�صور وا�ضح للأ�شياء
وتخزين مواقف حمددة يف الذاكرة ي�ستعملونها يف �إ�صدار
�أحكام مطابقة و�إبداء �آراء ر�صينة ،وتدعمهم يف عملية
الت�صحيح الذاتي للأخطاء وحيازة قدرة على الفهم.

مك�سيم غوركي
وال�صدق االدبي
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• حممد خمل�ص حم�شو

�أليك�سي مك�سيموفيت�ش بي�شكوف،
ويعرف مك�سيم غوركي (Максим
)Горький؛ ( 28مار�س - 1868
 18يونيو  ،)1936هو �أديب ونا�شط
�سيا�سي مارك�سي رو�سي ،م�ؤ�س�س مدر�سة
الواقعية اال���ش�تراك��ي��ة ال��ت��ي جت�سد
ال��ن��ظ��رة  ...وكلمة ج��ورك��ي باللغة
الرو�سية تعني “املر” وقد اختارها الكاتب
لقبا م�ستعارا ل��ه وق��د ا�ستمده م��ن واق��ع
املرارة التي كان يعانى منها ال�شعب الرو�سي
حتت احلكم القي�صري والتي �شاهدها بعينه
خالل امل�سرية الطويلة التي قطعها بحثا
عن القوت  ،وقد انعك�س هذا الواقع املرير
ي�شكل وا�ضح على كتاباته وب�شكل خا�ص يف
رائعته “الأم
ول��د يف جنني ن��وف��ج��ورود ع��ام ،1868
و�أ�صبح يتيم الأب والأم وهو يف التا�سعة
م��ن ع��م��ره ،فتولت جدته تربيته ,وك��ان
لهذه اجل��دة �أ���س��ل��وب ق�ص�صي مم��ت��از ،مما
�صقل مواهبه الق�ص�صية .وبعد وفاة جدته
جا�س على قدميه يف �أنحاء الإمرباطورية
الرو�سية ,ملدة خم�س �سنوات وكانت حياته
مرتعة بالأحداث القا�سية وبالإخفاقات
وخ�لال عمله ح��اول االنتحار عدة مرات,
وجمع العديد من االنطباعات التي �أثرت
بعد ذلك يف �أدبه.
ك��ان �صديق ًا لـ لينني ال��ذي التقاه عام
 1905م  .لكنه انتقد بعد ذل��ك ث��ورة
�أك��ت��وب��ر ,وك��ان بو�صف بالإيديولوجية
الر�سمية للدولة .فهو “نذير الثورة” الذي
ب�شر بهبوب العا�صفة الثورية ،وهو الكاتب
الربوليتاري العظيم وم�ؤ�س�س “ الواقعية
اال�شرتاكية” امل��ذه��ب الر�سمي للدولة
ال�سوفيتية يف االدب والفن.
ت�أثرت عدة اجيال من املثقفني العرب
يف االربعينيات واخلم�سينيات من القرن
الع�شرين ب����أدب الكاتب ال��رو���س��ي الكبري
مك�سيم غوركي واعتربها الكثريون رمزا
لن�ضال الطبقات الفقرية واعتمدت قوى
الي�سار يف العراق روايته “ الأم” كنموذج
لوقوف العامل �ضد الظلم و�سلبه حقوقه،
وم�ضت يف هذا مع املوقف الر�سمي يف االحتاد
ال�سوفيتي من هذا الكاتب وترجمت اعماله
اىل عدة لغات عامليه
غ��ورك��ي ال���ذي طبقت �شهرته الآف���اق
�آنذاك لي�س يف رو�سيا فقط ،بل ويف اوروبا
وامريكا حيث عرفه القراء ب�أعمال كثرية
منها “ طفولتي “ و”بني النا�س” و” االم “
وق�ص�صه وم�سرحياته كتب فيها عن حياة
الفقراء واملحرومني وقد �صعد جنمه بعد
ن�شره ق�صة “ماكار ت�شوردا” يف عام 1892
 .وبعد ه��ذا ن�شرت اعماله التالية التي
جلبت له ال�شهرة العاملية وا�صبح بعد رحيل
تول�ستوي ودو�ستويف�سكي وت�شيخوف كاتب
رو�سيا الأول
يعترب الكاتب الرو�سي مك�سيم غوركي
عند ال�شعب الرو�سي مبثابة “ايقونة” التي
يتربك بها النا�س مثل جثمان لينني املحنط
يف ال�ساحة احلمراء وهو الكاتب “ال�صقر
واملنذر بالثورة” و!! الذي �صارت �صوره تباع
يف كل مكان وحتى ظهر يف االقاليم �شبان
يقلدون هيئته يف امللب�س وت�سريحة �شعره
ويقلدونه يف حركاته وا�سلوب كالمه.
ولقد �أ�سبغوا عليه هاالت التعظيم لكونه

�صديق ف�لادمي�ير لينني ال��ذي التقاه عام
 1905لكنه انتقد بعد ذلك ثورة �أكتوبر
وكان �أي�ضا �صديقا جلوزيف �ستالني واملقرب
من القادة الآخرين يف احلزب والدولة
كان اهتمام جوركي بال�صدق يف �أدبه
ي�شكل ق�ضية �أ�سا�سية هي عنده اكرث ثقال
من م�ستوى الأفكار املجردة  ,ويعني يف تلك
الق�ضية ال�صدق يف احلياة كما يجب �أن
تعا�ش  ,و�أن �صدق االن�سان كما هو االن�سان
يف ان�سانيته من �ش�أنها �أن جتعل احلياه
عبئا �أخف و�شيئا �أف�ضل  ,ويقول �أن مهمة
الأدب هي �أن يعني االن�سان على ان يفهم
ذات��ه ’ و�أن يرتفع ب�إميانه بنف�سه  ,و�أن
يطور عاطفة ال�صدق عنده  ,ويحارب ال�شر
يف الآخرين  ,ويعرث على اخلري يف النا�س,
ويوقظ ارواحهم ويجعلهم �أقوياء قادرين
على الهام حياتهم يف تلم�س روح اجلمال
وكان النداء املقد�س الذي
..
رفعه جوركي الكاتب هي الرغبة بنهو�ض
الب�شر وال�صدق يف احلياة وذاك هو �أعظم
�سالح ور�سالة الثقافة يف تغيري املجتمع.
وبر�أـيه ان املجتمع ال ميكن ان يتطور بدون
وجود م�شروع ثقايف �ضخم .فالثقافة �أ�سا�س
ان
كل تطور يف املجتمع. .
ك��ل مو�ضوع اب���داع غ��ورك��ي ه��م “ العناية
بهذا امل�ستقبل ال�سعيد”.و الغاية من جميع
اعماله االدبية من �شعر ونرث هي “ تغيري
الب�شرية».
لقد كان جوركي �صادقا يف كتاباته يف
كل ما يعرفه عن احلياة وكان ال يحيد عن
قول احلقيقة حيث كان يقول ان ال�صدق
مفيد مهما كانت احلقيقة فظيعة مريرة
وقد تكون ثقيلة �أو قد حتطم كل حركة
وكل امل اال �أن النا�س حتتاج اىل املثالية
او حتى اىل امل كاذب لريفعهم عن الواقع
,وك��ان جوركي يرى �أن��ه من الواجب عليه
ان يدعوا النا�س ليقرتبوا من احلياة وال
يخدعون انف�سهم وان يتدفق ك��ل �شيء
يف اخلري والطيبة التي توجد يف االفئدة
والعقول  ,حتى وان كانت �سمة الب�ؤ�س يف
معظم �شخ�صيات جوركي لكنه كان يخلي
�سبيال للأمل .
يف ك��ت��اب��ات ج��ورك��ي ���ص��راح��ة وت��ن��وع
وع��ظ��م��ة رو���س��ي��ة غ��ري��ب��ه و����ش���يء من
اجلنون ومن العناد والب�سالة وق��در كبري
م��ن احل��ي��وي��ة وك��م��ا ي��ق��ول كون�ستانتني
باو�ستوف�سكي “ ان جوركي هو رو�سيا ’ وكما
ال �أ�ستطيع �أن �أتخيل رو�سيا من غري نهرها
الفوجلا  ,ف�إنني ال �أ�ستطيع �أن �أتخيل رو�سيا
من غري كاتبها غوركي» .
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حوار مع الأديب د .جرج�س حوراني

• الأدب كائن يرف�ض اخل�ضوع لأي �ضوابط
• العنوان هو �أول لقاء بني الكاتب والقارئ
• الأدب كائن ال يقبل التدجني • ر�سالة الأدب والإن�سان هو �صناعة الفرح

• حوار� :سالم مراد

ابن مدينة امل�شرفة ،ابن حم�ص ،ابن �سورية ،ابن احلياة ،لأنني
تذكرت كلمات جربان على ل�سان فريوز �أوالدكم لي�س لكم �أبناء
احلياة..
م�سرية الإن�سان تبد�أ من الوالدة ،ومن الكلمة ،والإن�سان هو
الذي يحمل الأمانة ،وهو الذي يحمل الكالم ،ونعم الإن�سان،
ونعم الأديب هو الذي يحمل الأمانة وي�ؤديها ب�أمانة� .إنها دار
ممر ،فمن ترك �أثر جميل يتذكره النا�س ،لأن ما ينفع النا�س
يبقى يف الأر�ض.
والكاتب والأديب ر�سالته يف كتابته ،ويف ر�سالته ،فهي �أمانة يحملها
معه ،والطبيب ر�سالته هي مداواة املر�ضى وم�ساعدتهم.
والأديب والطبيب جرج�س حوراين يحمل ر�سالة الأدب ،ور�سالة
الطب ،لأنها حملت �صدق املحبة يف قلبه ،فكان نعم الطبيب ،ونعم
الأديب ،لأنه وما زال الإن�سان .والإن�سان هو خليفة اهلل على الأر�ض.
ول��ق��راءة ق�ص�ص ورواي���ات وكتابات الأدي���ب والطبيب جرج�س
حوراين.
�س� .1أين ولد الإن�سان والأديب جرج�س حوراين؟!
امل�شرفة 1969
�س .2ما الذي حتمله معك من ذكريات الطفولة وال�صبى؟!
كل الطفولة الزال��ت يف ذاكرتي مل تخرج مني ،اعي�شها يوميا،
و�أنقلها كرحيق الزهر �إىل ق�ص�صي ،فالطفولة لي�ست زمن ًا� ،إنها رق�ص
احلياة يف داخلنا
�س .3الأ� �س��ات��ذة والأدب� � ��اء� ،أ� �س �م��اء و�شخ�صيات ت��رك��ت ع�ن��دك ب���ص�م��ات يف
ذاكرتك؟!
مثل كثريين تربينا على روايات حنا مينا ،وجنيب حمفوظ و�شعر
نزار قباين .وق�ص�ص عبداهلل عبد و ت�شيخوف وغوغول ،و او هرني
. .وغ�يره��م ولكن ال��ذي ت��رك ب�صمة حقيقة يف م�سريتي الأدبية
واحلياتية هو د ح�سن حميد رجل خمتلف من زمن الفرو�سية.
�س .4ملن من الأدباء قر�أت �أو ًال؟!
تلك الأيام مل تكن الكتب متاحة ،من ميلك كتاب ًا كان يفاخر به،
ويعر�ض كتفيه �أمامنا ،ويتباهى امام الفتيات ،وكنت بني
ويخبئه،
ّ
احلني والآخر �أنعم بكتاب يهبني بع�ض الدفء دون حتى �أن اعرف من
كاتبه ،مل �أكن افكر بالكاتب ،كان فقط يهمني �أن �أحمل كتابا و�أقر�أه،
حتى بد�أت درا�ستي اجلامعية يف دم�شق ،وتعرفت على مكتبة الأ�سد ،كم
كانت فرحتي كبرية عندما دخلت املكتبة لأجد نف�سي حماطا بالكتب،
ما اجمل املكتبة ،وقتها بد�أت القراءة بال�شكل احلقيقي ،وتعرفت كما
قلت لك على حنا مينا ونزار قباين وعبداهلل عبد وجنيب حمفوظ
وت�شخوف ،وغوغول.
�س� .5أول حماولة �أدبية� ،أول ق�صة يف حياتك وم�سرية كتابتك؟!
رمبا كانت مد ّر�سة اللغة العربية يف ال�صف الثاين الإعدادي اول من
حر�ضنا على الكتابة �إذ ابتدعت فكرة دفرت الن�شاط ،و�أذكر �أنني كتب
ق�صة بعنوان �صيد الع�صافري ،ووقفت كما عودتنا يف قف�ص االتهام،
فبعد انتهاء القراءة تبد�أ املحاكمة من قبلها ،ومن قبل باقي الطالب،
لكن عندما انتهيت من قراءة الق�صة دوى ت�صفيق �شديد يف ال�صف،
وبرقت عينا املدر�سة وقالت يل� :أرى فيك نواة كاتب .يف اجلامعة
وحتديدا يف ال�سنة الثالثة كتبت ق�صة قر�أها الرفاق ولعبوا بعقلي
كي ان�شرها ،وبد�أت رحلتي ال�صعبة كي �أجعلها ترى النور� ،أنتقل من
جريدة �إىل جريدة� ،أ�شهر و�أنا �أحاول ان ترى هذه الق�صة النور ،حتى
انهكت مفا�صلي و�أعلنت لهم ا�ست�سالمي ،لكن احدهم وهو يحت�سي كا�س
املتة قال يل :بقي احتاد الكتاب اطرق الباب يا �أخي .ومتزود ًا ب�أمل
غام�ض ذهبت .وهناك التقيت بالرجل الأه��م يف حياتي االدبية،
الدكتور ح�سن حميد ،ال �أن�سي ابدا �سالمه� -أنه ال ي�سلم باليد �إنه
ي�سلم بقلبه ،وكيف وقف معي طوال م�شواري الأدب��ي وكيف علمني
�أ�سرار كتابة الق�صة ،وكيف زودين مب�ؤونة �أدبية و�إن�سانية تكفيني
العمر كله .وحتى الآن كلما تذكرت كيف كنت �أقابل من قبل ر�ؤ�ساء
حترير اجلرائد ال�سورية وكيف قابلني د ح�سن ،اتخيل �أن كل ما
حدث معي لي�س حقيقة ،و�إمنا جمرد حلم جميل حلمته.
�س .6ملاذا اخرتت فن الق�صة الق�صرية من بني الفنون والأداب؟!
�أنا مل اخرتها ،هي التي اختارتني .كنت اكتب ال�شعر ،لكن مرة كنت
نائم ًا ،فتعر�شت بي جنية ،قالت يل :اتركه� ،أنا هي حبيبتك احلقيقية
معي تو�صل الفرح للنا�س .ا�ستيقظت �صباح ًا ،مزقت ق�صائدي ،وبد�أت
اكتب الق�صة.
�س .7عالقة الق�ص بالفنون الأخرى؟!
الق�صة ن�سبة لباقي الفنون هي االبن ال�ضال الذي طلب من ابيه
ان يق�سم ثروته ،و�أخ��ذ ح�صته وذهب بها بعيد ًا باحث ًا عن الفرح،
غري عابئ بالن�صائح ،وال القوانني وال التقاليد� ،صرف كل ما ميلك يف
املالهي وبعدها عا�ش فقري ًا.

�س .8الدرا�سة والعلم والتعلم واجل�سر الذي يربط بني الدرا�سة والكتابة
والأدب؟!.
اجل�سر ال��ذي يربط بني الدرا�سة والأدب �أ�شبه باجل�سر املعلق،
هو يف الهواء ولي�س على الأر�ض .جدي مل يدخل يوما مدر�سة لكنه
كان يجمع حوله ع�شرات النا�س ويحكي لهم كل يوم ق�صة جتعلهم ال
ينامون وهم ينتظرون نهايتها يف اليوم التايل ،وكاتبنا الكبري حنا مينا
الذي �سحر املاليني كان قد ح�صل على االبتدائية ،وكذلك �شاعرنا
الرائع املاغوط .الدرا�سة تفيد الطبيب ،فكل يوم معلومة جديدة
تن�سف القدمي ،لكن يف الأدب املو�ضوع خمتلف� ،إذ يتميز الكاتب مبا
يجلجل يف داخله من م�شاعر .الآن وبعد مرور �سنوات عديدة الزال
ت�شيخوف باعتقادي �أعظم من كتب الق�صة الق�صرية ،ومل �أ�ستطع انا
مثال مت�سلحا بقراءة العديد من الكتب حول فن الق�صة و الأ�ساليب
املختلفة لكتابتها والتقنيات احلديثة ،مل ا�ستطع مقارعته .يبدو �أن
الأدب كما الع�شق ال يحتاج تعلم وتعليم و�شهادات طبع ًا �أق�صد �أدبية.
.على فكرة ذكرتني ب�صديق يل بائع فول ج��وال ترك املدر�سة يف
ال�صف الرابع ،لكنه ا�سعد رجل متزوج قابلته .حتى الآن و�أ�س�أله كيف
يا رجل؟ علمني .ي�ضحك� :إنه فن الع�شق ،هذا ال تتعلمونه يف املدار�س.
وكذلك فن الأدب.
�س .9روح الكتابة كيف تت�أ�س�س وطريقة منو الإبداع وتطوره؟!
اعجبني جدا تعبري روح الكتابة ،اعجبني �أن��ك جعلت للكتابة
روح � ًا ،وهذه هي احلقيقة ،الكلمات ت�صبح كائنات جميلة ترافقنا
طوال رحلة بناء الق�صة ،تعي�ش معنا �ساعات و�أيام ،وتنمو وقد اخذت
من روحنا �أي�ض ًا ،لدرجة �أننا بعد ذلك ال نعرف روح من يف الكتابة
بقيت هل هي روحنا �أم روح الكتابة نف�سها ،لكن كيف تنمو هذه الروح
يا �صديقي؟ وهل نعرف كيف تهب الريح ومن �أية جهة ت�أتي� ،أو كيف
ينمو الع�شق؟ لكنها بعد �أن تنمو هنا ي�أتي واجبنا �أن ن�سقي هذه الوردة،
ون�سمدها كي تكرب وا�ضعني �أمام �أعيننا ال�س�ؤال الأدبي كركيزة نبني
عليها ،ماذا نريد من هذا الأثر الأدبي و�إىل �أي غاية نريد �أن ن�أخذ
القارئ� ،أو نذهب بالن�ص ،وعلينا �أن ن�ضع يف ح�سابنا يف الوقت نف�سه
امل�س�ألة اجلمالية� ،سواء كنا نتعامل مع �أ�شياء خميفة �أو �أ�شياء جميلة
�أو �أ�شياء مهلكة �أو �أ�شياء �شريرة �أو �أ�شياء خرية ...اجلمال يكون من
�ضمن الغاية.
وطبعا ال نن�سى �أن نطوف يف امليثولوجيا والتاريخ والتقاليد الأدبية
كي نكمل البناء
�س .10احلفر يف ال�صخر والكتابة على الرمل �أو الكتابة على امل��اء ،كيفية
غربلة الكلمات وال�صور و�أجنح الأ�ساليب يف كتابة الق�صة ،بر�أي القا�ص جرج�س
حوراين؟!
تقودين ب�س�ؤالك هذا �إىل �س�ؤال �آخر كثريا ما يقرع دماغي :كيف
بني هومريو�س ملحمته االلياذة ،التي نقراها اليوم فندوخ  ،وذلك بعد
مرور ثالثني قرنا على كتابتها ،هل فعل ذلك هومريو�س بعد �أن قرا
فن كتابة الق�صة والرواية ،وعرف �ضوابط الكتابة ،واتقنها؟ ام انه
فقط كان يعرف ان النف�س الب�شرية التي هي هدف الأدب ال تت�أثر
بالواقع فقط �إمنا بكل �شيء و�إن �أهم �أداة ت�صل �إىل النف�س هي الر�ؤية
الأدبية.
�أعتقد �أن الأدب كائن يرف�ض اخل�ضوع لأية �ضوابط ،يهوى التحليق
يف ف�ضاءات وا�سعة حر ًا طليق ًا ،و�أنا معه ،ال تعاند الأدب فيما يهوى،
لأنك �إن فعلت ف�إنه �سيتمرد عليك ،اكتب كما ت�شاء ،لكن املهم يف نهاية
الأمر �أن ت�صنع الفرح حمرتم ًا الر�ؤية االدبية.
�س .11ال�شعر والق�صة والعالقة بينهما ولغة الق�صة وميزاتها وما الذي
ت�ستطيع �أخذه من لغة ال�شعر وفنون ال�شعر يف الق�صة؟
بداية االمر كنت اكتب ال�شعر ،ثم اخذتني الق�صة �إىل �أح�ضانها،
ولقد ا�ستفدت من لغتي ال�شعرية يف جمموعتي الق�ص�صية الأوىل»
اخليول امل�سافرة» حيث طغى عليها اللغة وال�صورة واخليال والأ�سلوب
ال�شعري ،وكانت جمموعة م�ؤثرة بالقراء ،حتى الآن البع�ض يذكرين
ببع�ض جملها و�صورها ،هذا يعني �أن اال�ستفادة من ال�شعر بكتابة
الق�صة يقويها .وحقيقة الأمر ال �أرى خالفا بني فنون االدب ،كلها
ت�سري نحو هدف واحد هو �صناعة الفرح للنا�س ،وبالتايل ميكن �أن
تتداخل وتتمازج ،لتخرج لوحة جميلة يف نهاية الأمر.
�س .12الواقع والواقعية والعالقة التي تربط بني الق�صة والواقع ،كون
الأ��س�ت��اذ جرج�س ح ��وراين طبيب و�إن���س��ان يعاي�ش احل�ي��اة ويعي�ش العناوين
�أي�ضا؟!.
كنا نتابع مباريات املنتخب بكرة القدم على املذياع م�ستمتعني بتعليق
عدنان بوظو رحمه اهلل ،كان ي�صور لنا الالعبني على �أنهم �أعظم من
لعب الكرة  ،ما �أجمله وهو ي�صرخ يا اهلل ما هذه التمريرة ال�ساحرة
يا عبد الفتاح ،ما هذه الت�سديدة الرائعة يا طاطي�ش� ،إذا خ�سرنا كان
عدنان بوظو يلقي اللوم على احلكم دائم ًا ،كنا نرتك املذياع مب�سوطني

مهللني �سواء ربحنا �أو خ�سرنا .لكن عندما �صرنا نتابع املباريات على
التلفزيون �صعقنا مبا يحدث على �أر�ض امللعب ،لكن عدنان بوظو ا�ستمر
يعلق مثلما كان �أيام زمان ،وعرفنا الواقع  ،فالتمريرة ال�ساحرة هي
باحلقيقة ع�شوائية والت�سديدة الرائعة هي �أبعد ما تكون عن املرمى،
وا�ستمر على هذا النحو حتى نبهه �أحد املعلقني امل�ساعدين قائ ًال له:
�إننا على التلفزيون ولي�س على الراديو ،كن واقعي ًا �أ�ستاذ عدنان .فرد
عليه :وماذا يف الواقع غري البهدلة؟
طبع ًا هذا ملخ�ص ق�صة يل يف املجموعة الأخرية ورق ايلول� .إن ما
كان يقوم به عدنان بوظو هو االدب ،وكما ترى كان يتجاهل الواقع
وهذا متاما ما يحدث عندما نكتب االدب ،فماذا يف الواقع غري البهدلة.
�س .13ع�ن��اوي��ن جم�م��وع��ات��ك الق�ص�صية وط��ري�ق��ة االخ�ت�ي��ار والت�أ�سي�س
والو�صول �إىل نتيجة؟!
العنوان يفر�ض نف�سه؛ اخليول امل�سافرة هي �أول ق�صة ن�شرت يل،
و�أحببت �أـن تكون عنوان ًا لأول جمموعة �صدرت يل .اليوم الأخري من
حياة ذئب هو عنوان جمموعتي الثانية وقد اخرتته لأنني �أحببت
هذا الكائن بعد �أن كتبته على الورق �أعجبني به �أنه مترد علي واتخذ
�سلوك ًا مل �أر�سمه له يف نهاية الق�صة ،غلبني ،فكاف�أته ب�أن جعلت عنوان
جمموعتي الثانية با�سمه .م�صعد ال�ساعة الرابعة ق�صة امر�أة احبت
احلياة وعلمتني فن عي�ش احلياة ،فكان عنوان جمموعتي الثالثة
با�سمها .اما املجموعة الرابعة فعنوانها ورق �أيلول جاء لكون الق�ص�ص
�ضمن املجموعة ق�صرية بحجم ورق اخلريف.
�س .14اجلمال والكتابة و�سر ارتباط العلوم الإن�سانية بالعاطفة و�أحا�سي�س
الإن�سان؟!
كثريا ما اك�سب بعد كتابة الق�صة �أ�صدقاء مل �أك��ن �أتوقع �أب��د ًا
�أنني �س�أقبل �أن �أجل�س معهم .الأبطال الذي يتجولون بني ال�سطور
ويعاندونني �أحيانا ويفر�ضون �آراءهم �أحيان ًا ،التقي بهم يف احلياة،
و�إذ بهم لي�سوا خيا ًال �إنهم �أب��ن��اء ال��واق��ع ،والآن كلما �ضاقت بي
الدنياـ اذهب �إىل �شاب هو بطل �أحد ق�ص�صي� ،أ�سهر معه ،وي�شوي يل
العراني�س ،وي�سقيني ال�شاي على الفحم ،و�أنا ال �أ�صدق �أنه حقيقة،
دائم ًا �أ�س�أله :بربك قل يل هل �أنت حقيقة؟ ما �أجمله وهو ي�ضحك،
ويقول يل :الدكتور فقد عقله ،بعد ك�أ�س ال�شاي هذا ت�ستقيم الأمور.
الق�صة تنقلنا �إىل ع��وامل جميلة مذهلة تعرفنا على �أنا�س كنا
نعتقد �أنهم مهم�شون و�إذ هم �أنبل النا�س و�أجملهم ،واحلقيقة كل ما
يح�صل ناجم عن ارتباط العلوم الإن�سانية بالعاطفة واالحا�سي�س
التي تفي�ض كثري ًا على ما يبدو فيختلط الواقع باخليال.
�س .15مدلوالت العنوان عند القا�ص والأديب والطبيب جرج�س حوراين؟!
العنوان هو اول لقاء بني الكاتب والقارئ ،هو ال�شرارة التي ت�ؤجج
حما�س القارئ للمتابعة ،مثلما يحدث عند لقاء عا�شقني لأول مرة،
�سهم كيوبيد ،هل ي�صيب �أو ال .وملاذا نن�سى املثل ال�شعبي الذي رافقنا
طوال حياتنا» املكتوب معروف من عنوانه» احلقيقة العنوان له �أهمية
كبرية ،يف �صدمة القارئ ،ورمبا كان يف حد ذاته عقدة الق�صة ،وعلينا
�أن نتقيه بعناية
�س .16الق�صة الناجحة ح�سب املوا�صفات والفنيات التي ي��راه��ا ناجحة
القا�ص والأديب جرج�س حوراين؟!
تكون الق�صة ناجحة عندما حتقق هدفها ب�أي�سر الطرق .والهدف
هو �صناعة الفرح للقارئ .ما فائدة ق�صة حتقق كل املوا�صفات الفنية
وال يعرف ال��ق��ارئ متى ينتهي م��ن ق��راءت��ه��ا؟ الأدب كائن ال يقبل
التدجني ،يحلو له التحليق بعيد ًا عن كل ال�ضوابط التي جتعله يقف
على �إ�شارات املرور احلمراء ،لكن دائم ًا يجب �أن نحر�ص على وجود
قانون واحد ناظم ال يقبل التجاهل هو اجلمال ،يجب �أن ت�سري عجلة
الق�صة �ضمن طريق اجلمال حتى ت�صل لهدفها.
�س .17الق�صة والطب واحلياة والتفكري؟!
الق�صة والطب لهما قا�سم م�شرتك واح��د هو االن�سان ،لذلك ال
�أرى تنافر ًا بينهما ،ي�س�ألني بع�ضهم كيف جتد وقت ًا كي تكتب ق�صة؟
احلقيقة و�أنا �أفح�ص املري�ض و�أ�سمع �شكواه و�أكتب له العالج �أكون قد
كتبت الق�صة.
�س .18ر�سالة الأديب ما الذي يجب قوله وفعله يف الأدب واحلياة والكلمة
والر�سالة؟!
هناك ر�سالة واحدة كما قلت هي �صناعة الفرح ،كل ما عدا ذلك
لي�س من اخت�صا�ص الأدب .معاجلة م�شاكل النا�س لها جهات معنية
خمت�صة بها ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،واملخافر والق�ضاة ،واملخاتري،
كل ه��ؤالء م�س�ؤولون عن م�شاكل النا�س االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية وغريها ،لكن ال �أحد يقدم الفرح للنا�س �إال الفن.
و�أخريا �شكرا �صديقي �سالم  ،ال�شفاف كيا�سمني ال�شام ،لأنك ذكرتني
ب�أمور مبهجة ،وجعلتني �أعي�ش �ساعة من الفرح الطفويل.

أدب الشباب\ أخبار
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�إلى �آخر قافية
في مقلتيها
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ليل الح�صاد

ق .ق .ج

•�سو�سن ونو�س

•�سنا ال�صباغ
�شرف
و�سرير ي��و ّدع العذرية،
�اب مو�صدٍ ،
ٍ
خلف ب� ٍ
ألقاب ُ
وي�ستقبل َ
ُ
وال�شهرة..
املال وال َ
ح�سمتْ قرارها ....
َ
فارتدتْ
عري روحها..
ال�شرف قناع ًا ،يغطّ ي ّ
��ررتْ ُ
منذ الغد� ،أن تحُ
ا�ضر مبا خلعته
َ
و ق� ّ
اليوم!!..
�ضحكة وجع
رغ��م زح��م��ة امل���رور واخ��ت��ن��اق الأم���ل ونفاد
الأوك�سجني يف هاجرة الظهرية..
ا�ستن�شقتُ للحظةٍ قطر َة فرح تدحرجتْ على
خدّ احلياة ….
كانوا مقابلي ي�ضحكون وميرحون…
الطفل بح�ضن الأم م�ل�أت زقزقة �ضحكته
�أرجاء (املكرو)..
الأم ت�شاركه مو�سيقى احلنان ،على تقا�سيم
ملعةِ عينيه..
بفرح زاد جتاعيد عينيه عمق ًا
الأب يقهقه
ٍ
و�إيغا ًال يف الزمن…
للحظة خانتني عيناي عن وجوه الفرح…
وهبطتُ مبقلتي �إىل حذاء الأب الع�سكري….
ك���ان ه��و الآخ����ر ف���اغ���ر ًا م��ن ���ض��ح��ك��ةٍ ح��دَّ
الوجع…

ع�صر ال�شهرة
�أ�سرجت قلمها ..ت�سلّحت ب�أدبها ..امتطت
َ
َ
لتحجز
أبجدية �سرج ًا لأحالمها ..و َم�ضت..
ال
لها مقعد ًا يف �صفوف امل�ستقبلِ الأوىل...
لكنها كانت ُتفاج�أ عند كل حمطةٍ مبن �سبقنها
أ�شواط ...
ب�
ٍ
حتى كادت �أن تي� َأ�س...
والعلم لتجني املال
القلم
رغم �أنها امتطت
َ
َ
َ
وت�صل امل�ستقبل..
لكنهنّ امتط َ
القلم واملال ..فو�صلن
أ�صحاب
ني �
َ
ِ
َ
امل�ستقبل �سريع ًا !!
ا�ستثناء
ُ
عبارات َمن َحولها :
ت�سربت لأذنيها
ّ
 غريب �إنها ال مت�سك هاتف ًا -مثلنا -والتت�صفح (االنرتنت)!..
كتاب مث ًال !..
 بل �إنها غري م�شغولةٍ بقراءة ٍ وال حتى تت�صفح جريدة! .. �إنها جتل�س يف ه��ذا املقهى وحيد ًة �إال منفنجان قهوتها !..
ابت�سمت وق ّبلت �شفاه الفنجان لتعدّ ل مزاج
الروح ..
و ل َتتّ�س َع ِ�ضح َكتُها ف��ج��أ ًة وبق ّية حديثهم
تخرتق م�سامعها:
ٌ
م�سكينة يبدو �أنها مري�ضة نف�سي ًا !!
-

�سحرك يغ�شاين بهالته

•ميمونة العلي

مل ال متناهي
ي�أخذين �إىل عا ٍ
عامل الفرا�شات والع�صافري
والأحالم
عامل ي�ضج بالفرح وال�سعادة
وهناك عند قو�س قزح
تلتقي روحانا ..لأمتاهى بك
وتظهر ال�شعلة املقد�سة
لتنري الكون بالنور والدفء
وتع�شب الأر�ض خم�ضرة� ..إيذان ًا بقدوم الربيع
تو�شيها الورود بكل �ألوانها
حينها حتلق روحي يف �سمائك
ً
فرا�شة تتوق لنارها ..تتحرق �شوق ًا
وي�شق القمح وجه ال�صخر� ..إي��ذان� ًا بظهور ال�سنابل
الذهبية
ف�أحمل منجلي
يف ليل احل�صاد

اتحاد الك ّتــاب العرب في �سورية:
�شكر ًا وامتنان ًا ومحب ًة
ال�صديق العزيز الأ�ستاذ مالك �صقور ،رئي�س احت��اد الك ّتــاب
العرب يف �سورية الأكرم.
ال�صديقات والأ�صدقاء الأ�ساتذة �أع�ضاء املكتب التنفيذي
ور�ؤ�ساء وهيئات الفروع و�أع�ضاء االحتاد الأكارمٍّ ،
كل با�سمه ولقبه
و�صفته.
ً
حتية واحرتم ًا وبعد،
ف�إنني بعد عودتي �إىل بالدي من عا�صمة العرب دم�شق� ،إذ ابعث
�إليكم ب�أحر التهاين و�أ�صدقها بنجاح االحتفالية الذهبية بت�أ�سي�س
احتاد الك ّتــاب العرب يف �سورية ،و�أُحييكم على ما بذلتموه من جهود
و�سهر متوا�صل من �أجل �إجناحها ،لأرجو �أن ت�سمحوا يل ب�أن
د�ؤوبة َ
أتوجه لكم بوافر ال�شكر وعميق االمتنان على دعوتكم الكرمية يل
� ّ
للم�شاركة يف االحتفالية ،وعلى احلفاوة البالغة التي � ْ
أحطموين
بها طوال فرتة �إقامتي يف دم�شق احلبيبة ،وح�ضور فعالية االفتتاح
برعاية الرئي�س ب�شار الأ�سد ،مم ّث ًال بنائب الرئي�س الدكتور جناح
العطار ،والفعاليات الثقافية املتنوعة الأخرى التي ُعقدت يف مقر
االحتاد ،وعلى �إتاحة واحدة من �أجل الفر�ص حل�ضور الأم�سية
الرائعة يف دار الأوب��را ،التي ح َملتنا فيها الفرقة ال�سيمفونية
الوطنية ال�سورية بقيادة املاي�سرتو ماي�ساك باغبورديان �إىل
ف�ضاء املو�سيقى الكال�سيكية ال�ساحر جلهابذة املو�سيقيني العامليني،
يف بلد يرزح حتت وط�أة حرب همجية عاملية وح�صار لئيم وعقوبات
دولية قا�سية منذ ثماين �سنوات ون ّيف ،ومع ذلك وعلى الرغم من
ذلك ،يجد مكان ًا ووقت ًا الئقني للمو�سيقى والأدب والفن.
كما �أعرب لكم عن �شكري اخلا�ص على طيب ختام االحتفالية
ب�إتاحة الفر�صة الأثمن يل للم�شاركة يف اللقاء الهام واحل��وار

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

هذيان
•�أمل �سلمان

الرثي الذي دار مع الرئي�س ب�شار الأ�سد ،الذي �أظه َر ،بال ت�صنُّع،
ثقافة عميقة وتفكري ًا حر ًا ،مع توا�ضع الكبار؛ و�أ�ضفى ج ّو ًا من
احلميمية وال�صداقة على اللقاء منذ اللحظات الأوىل؛ و�أبدى
ُح ْ�سن اال�ستماع �إىل حماوريه ،مع الإحاطة التامة مبا قا َله كل
منهم والرد على �أ�سئلتهم و�آرائهم ومقرتحاتهم بعقل منفتح وذاكرة
حادة؛ ومت َّيز كالمه بهدوء الروح و�صفاء ال�ضمري مع حما�سة عالية
للحوار؛ ومت َّتع بالثقة بالنف�س ورباطة اجل�أ�ش يف احلديث عن
مواجهة قوى العدوان ،مع الثقة املطلقة بالن�صر النهائي الو�شيك؛
وكرئي�س م�س�ؤول عن دولة و�شعب وم�ستقبل� ،ش َغله التفكري باليوم
التايل لالنت�صار الع�سكري وال�سيا�سي ،بالإحلاح على الفكر ثم
الفكر لفهم وحتليل ما ح��دث ويحدث ل�سورية والأم���ة ،بهدف
اخلروج من الأزمة الفكرية ومواجهة اخلطر التاريخي الوجودي
ال��ذي تهددهما ،والعمل على منع ت��ك��راره؛ كما �أب��دى احرتامه
الكبري لوجهات نظر حماوريه وا�ستعداده التام للتوجيه مبا يلزم
للم�ساعدة يف تنفيذ املقرتحات واملبادرات الفكرية التي ُطرحت.
باخت�صار �أيها الأ�صدقاء وال�صديقات ،لقد ر�أيتُ يف ذلك اللقاء
ون�ضج يف بيت النار ،وزعيم ًا
قائد ًا َط َلع من قلب الكارثة الوطنية
َ
ي�ستحقُّ �سورية ،و�سورية ت�ستحقه.
ال�صديقات والأ�صدقاء،
مرة �أخرى ،لكم مني �أجمل التهاين بالعيد اخلم�سني لت�أ�سي�س
احتادكم العتيد ،فل ُن�شعل خم�سني �شمعة لك َّتــاب �سورية ،ول ُن�شغل
الأ�صابع الع�شرة للحبيبة �سورية.
�أحمد جرادات
ع ّمان 23 ،كانون الأول/دي�سمرب 2019

املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

���ص��در ع��ن دار مطبعة اخل�ير
ل��ل��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ش��ر وال��ت��وزي��ع
لل�شاعر رجب كامل عثمان ديوان
�شعر بعنوان« :هذيان».
ومن �أجوائه:
على قمم اجلبال نرثت �شعري
وح�سبي �أن �شعري ال يهون

يطاول �أجنم ًا �أو ال يكون

يليق مبا ي�صاغ وما يبني

دعاء حمبة ال ي�ستكني

مهـــا ح�ســـن

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

�إذا ما قلت تفديك العيون
ج��اء ال��دي��وان يف ح���وايل 150

فيا �أم ال�شهيد �إليك مني

رئي�س الق�سم الفني:

ونبع للعطاء متى يحني
�أريج الروح �أنت وال �أغايل

لهذا جئت �أبحث عن مداد

د.ح�ســـــن حميــد

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

ف�أنت اليوم ميالد القوايف

ف�إما �أن يكون على �سمو

مديـــر التحريــر:

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.

ملغومة باحلزن تلك ال�سنبلة تقتاتها ذات انتظار
�أ�سئلة
وو�ضوء �صبحي من دم��وع �شقائها � أحالمها م�سكونة
بالب�سملة
يا حم�ص ما بال املعر�ش يف العيون ك�أنه �أعجاز نخل
مثقلة
تتو�شحني ب�صمت حزن �أخ�ضر قامات �صربك بال�س�ؤال
خم�ضلة
�صمت كفيف القلب �أو �صمت جراد غط يف ثمر الكالم
لي�أكله
كم يحلبون الغيم يف حاكورة الفجر العتيق يغازلون
املق�صلة
وجع امل�سافة ي�شتهي من �أل��ف   موت باقة للذكريات
املمحلة
مدن �صالة لغموها باملنى ومفخخ عتم امل�صري ب�أملية
م���دن ن�ساكنها وت�سكن روح��ن��ا ول����دت ..فقمطها
الدواع�ش قنبلة
     والقهر ي�صرخ من فتيل مت��ردي وجع ًا ي�سري على
دروب اجللجلة

�صفحة من القطع الو�سط .

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  6ــ
حت��دث��ن��ا ���س��اب��ق � ًا ع���ن ال��ع��ن��ف يف ال��ق�����ص��ة
والرواية ،وما قد تناوله كتاب الدكتور علي
�سليمان يف هذا ال�صنف من ا لأدب ،وما احتواه
من دعوةٍ �إىل العنف بطريقة جتعل القارئ يقف
م�شدوه ًا ومنذه ًال لهذه ال��دع��وات ال�صارخة
لإذالل ال��ع��رب ب�شكل ع���ام ،والفل�سطينيني
ب�شكل خا�ص ،ال بل والدعوة �إىل قتلهم �أي�ض ًا ،
لأنهم من وجهة نظر ال�صهاينة ال ي�ستحقون
احلياة ،فهم زيادة على املجتمع ا لإن�ساين ،وغري
متح�ضرين ،وال يفيد بهم التعليم لأنهم خلقوا
هكذا غري قابلني للتطور ،و�أبعد ما يكونون عن
احل�ضارة واملتح�ضرين ،ومن اجلدير بالذكر �أن
كتاب الدكتور علي �سليمان مل يكن ا لأول الذي
تناول هذا املو�ضوع ،و�إمنا �سبقه كتّــاب كثريون
فل�سطينيون ،وع���رب ت�����ص��دوا ل��ه��ذه امل�س�ألة،
و�أ���ض��ا �ؤوا عليها ،وبينوا النزعة العن�صرية
ل���دى ال��ك� ّت��ـ��ـ��اب ال�صهاينة ال��ذي��ن دع���وا �إىل
العنف والقتل ب�شكل م�ستهجن� ،إذ �أن الكاتب
وا لأدي�����ب ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص ي��ج��ب �أن ي��ح��م��ل يف
�أعماقه دعو ًة للإن�سانية ،وح�ض ًا على احرتام
�إن�سانية ا لإن�سان ،وحر�ص ًا على م�شاعره ،ال
دع��و ًة �إىل �إهانته ،وامتهان كرامته وتعذيبه
وت�����ش��ري��ده ،وم���ن ث��م ت�شبيهه ب��احل��ي��وان مع
ا�ستثناءات مذهلة� ،إذ �أن بع�ض ه�ؤالء الكتّــاب
جعل احليوان �أرفع درجة من العربي ،وهنا ال
بد من وقفة ت�أملية تدعو �إىل الرثاء له�ؤالء
العرب الذين ميدون �أيديهم لل�صهاينة ،ال بل
ويقدمون لهم الدعم امل��ادي لإذالل �أخوتهم
ال��ع��رب ،وا لأم��ث��ل��ة على ذل��ك ك��ث�يرة� ،إال �أنها
لي�ست مو�ضوعنا ا لآن ،فنحن ب�صدد ا لإ�ضاءة
على ما خطته �أقالم الكتّــاب ال�صهاينة يف كتب
موثقة تدعو �إىل العنف والقتل وا لإذالل..
ب��ع��د �أن ق���دم ال��ك��ات��ب وال��ك��ت��اب ا لأم��ث��ل��ة
ّ
حت�ض على العنف يف الق�صة
الكافية التي
وال��رواي��ة ال�صهيونيتني ينتقل الدكتور علي
�سليمان لإب���راز العنف يف ال�شعر ال�صهيوين
�أي�����ض � ًا  ،ويف ه��ذا ال�����ص��دد وك��م��ا ذك��رن��ا �سابق ًا
يف�صل علي �سليمان ه��ذا العنوان بقوله� :إن
احلركة ال�صهيونية و�شعرها مل يولدا من رحم
ال�شرق ،ومل ين�ش�أ يف حا�ضنته� ،أو �أن 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
وقيمه ومفاهيمه العن�صرية اال�ستعمارية،
ف��احل��رك��ة ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة ت��ف��اخ��ر ب��ان��ت��م��ائ��ه��ا
ً
ً
متقدمة
قلعة
للح�ضارة الغربية ،وب�أنها ت�شكل
للغرب وللح�ضارة الغربية ،وي�شدد على القول
ب�أن ال�شعر ال�صهيوين يتباهى بالعنف والقتل
واالحتالل ورف�ض الآخر والت�صالح معه..
وق��د ا�ست�شهد ال��ك��ات��ب على ك�لام��ه �سالف
ال��ذك��ر بق�صيدة لل�شاعر ال�صهيوين «يونثان
غيفن» �أثناء عودته يف �إجازة بعد م�شاركته يف
العدوان الإ�سرائيلي على لبنان يف عام 1982
وهذا ن�صها:
حينما عدت من �إجازتي
�إىل وحدتي التي تقاتل
عند مداخل لبنان
بادرين «بوعز» بال�س�ؤال:
كيف كانت الإجازة؟
قلت له� :إن والدتي بكت كثري ًا
لأنني مل �أح�ضر لها
ر �أ�س �أحدهم..؟
والدتي بكت
لأنني مل �أقتل املزيد!..
�ص131 :
ويف مقطوعة �شعرية لهذا ال�شاعر العن�صري
ال�صهيوين بعنوان�« :صربا و�شاتيال» قال:
هناك يف مقهى بكريات �شمونة
كان جمهور غفري يجل�س �أمام
ال�شا�شة ال�صغرية..
مل�شاهدة الأ�سرى الفل�سطينيني
�صرخ اجلمهور
و�صرختُ �أنا �أي�ض ًا
ابتهاج ًا باحل�شد اجلميل
حيث الإرهابيون
يف طريقهم �إىل املعتقل:
اقتلوهم �صرخ اجلمهور
�صرخن ًا جميع ًا :
اح�صدوهم ..اذبحوهم ..اقتلوهم
يف �صربا و�شاتيال
دماء كثري ًة
�شاهدت
ً
فارتاحت نف�سي
�ص134 :

وه��ن��ا ي��ق��ول ال��دك��ت��ور علي �سليمان يف هذا
ال�سياق :لي�س ال�شاعر «غيفن» حالة فريدة يف
هذا التوجه امل�سرف بالق�سوة والعنف ،ولي�س
ا�ستثناء بني �شعراء احلركة ال�صهيونية� ،إنه
ً
واحد من بني ع�شرات ال�شعراء ا لإ�سرائيليني
الذين تبنوا هذا التوجه ،و�ساروا فيه وجندوا
�أنف�سهم و�شعرهم يف خدمة �أه���داف احلركة
ال�صهيونية ،م��ن ه����ؤالء �أورد ال��دك��ت��ور علي
�سليمان ال�شاعر « �أب�شلوم ك��ور» ال��ذي ت�شبع
بثقافة العنف والكراهية ،واعترب من دعاتها
واملب�شرين بها ،فقال يف ق�صيدة عنوانها« :لو
كنت قائد ًا جلي�شنا الأ�سطورة»:
جي�شنا العظيم
ووق��ف��ت ع��ن��د �أب�����واب امل��دي��ن��ة امل��ح��ا���ص��رة
ا ملختنقة
مدينة «املخربني»
مدينة الفل�سطينيني
لزرعت املوت والدمار
يف كل املزارع وال�شوارع
يف كل امل�ساجد والكنائ�س
هل يرحلون من املدينة املحا�صرة املختنقة؟
�إىل �أين �سريحلون؟
و �أين ي�سكنون؟
هل �سي�سكنون عندنا؟
�سمعت �أن �سي�سكنون يف «م�سعاف هاعام»
�أو �أنهم ي�سكنون عند �أ�سواق «معلوت»
عند �أ�سواق نهاريا..
ال �سكن لهم عندنا
ال رحمة لهم عندنا
لن يكون لهم وجود يف عاملنا
اليوم يف حملة �سالمة اجلليل
�سن�سفك الدماء الكثرية
ونقتل الأطفال والن�ساء وال�شيوخ
ك��ي يعلموا ب�أننا ل��ن نن�سى �أط��ف��ال معلوت
وم�سعاف هاعام
لو كنتُ قائد ًا جلي�شنا الأ�سطورة
ملا تركتهم يرحلون
من املدينة املحا�صرة
�ص139 :
وبعد :ه��ذه عينة من �شعراء �إ�سرائيليني
ي��ن��ظ��رون �إىل الفل�سطيني ع��ل��ى �أن���ه غريب
بينهم ،ويدعون �إىل قتله للتخل�ص منه ،فهو

من وجهة نظرهم ن�شاز بينهم ،والأر�ض �أر�ضهم
وال تت�سع ل��غ�يره��م ،ال ب��ل �إن��ه��م ال يحتملون
وج��ود ا لآخ��ر بينهم ،حتى لو كان هذا الآخر
هو �صاحب ا لأر�ض ،وهو املُعتدى عليه.
ف�إذا كان ال�شعراء الذين يفرت�ض �أن يت�صفوا
بالرقة ،والبعد ع��ن ثقافة القتل ،ويدعون
للت�سامح واحل��وار والعي�ش امل�شرتك� ،إذا كان
ه�ؤالء ال�شعراء يحملون هذه الثقافة ،فكيف
�سيكون ا لآخ��ر من ذا ال�شعب الذي ابتليت به
ا لإن�سانية جمعاء ،و زُرع بيننا ب ��إرادة الغرب
وتخطيطه ودعمه؟
ال �شك ب�أن هذه ا لأمثلة التي قدمها الكتاب،
و�سيتبعها �أم��ث��ل��ة �أخ���رى ع��ن ���ش��ع��راء �آخ��ري��ن
تدعونا �إىل ال��ذه��ول والتب�صر ،وحتثنا على
فهم هذه ال�صهيونية امل�شبعة بروح العن�صرية،
ل��ن��ت��أك��د ن��ح��ن ال��ع��رب ب����أن ه��ذا ال�صهيوين ال
ميكن التعاي�ش معه فهو ج�سم غريب بيننا،
و���ص��راع��ن��ا م��ع��ه ه��و ���ص��راع وج����ود ،ف��الأر���ض
�أر�ضنا ،و �أ�صحابها ال�شرعيون ال��ذي هجروا
منها� ،أو ال��ذي��ن بقيوا فيها ُي�سامون العذاب
وا لإذالل واالم��ت��ه��ان ،ال �سبيل �أم��ام��ه��م �إال
ال�صمود والثبات ،وال�سعي ال���د�ؤوب لإحقاق
احلق وا�ستعادة ا لأر�ض امل�ستلبة بالقوة..
�إن حال العرب ا لآن بت�شتتهم ،وانق�سامهم
يدعو �إىل الرثاء ،فبع�ضهم حتول لأجري لدى
ال�صهاينة وال��غ��رب ،وبع�ضهم الآخ��ر يخو�ض
املعارك الدامية لدرء الأخطار التي حتيق به
من كل حدب و�صوب..
نحن العرب ال�سوريني الآن ندافع عن كرامة
ال��ع��رب ك��ل ال��ع��رب ،ونخو�ض م��ع��ارك ال�شرف،
ون��ق��دم ق��واف��ل ال�����ش��ه��داء ،ل��ك��ي ت��ب��ق��ى راي��ة
العروبة مرفوعة ،ولكي ال ي�سجل التاريخ �أن
ال��ع��رب جميعهم �أدم��ن��وا الإن��ح��ن��اء ،ور�ضخوا
لطقو�س الهزمية ،وقبلوها ،رغ��م �أن املوقف
م��ك��ل��ف ،وت��ب��ع��ات��ه ثقيلة� ،إال �أن���ه ويف �سبيل
الوطن وعزته وكرامته و�صموده وبقائه ،كل
�شيء يهون..
املراجع:
1ـ كتاب العنف يف ا لأدب ال�صهيوين للدكتور علي
�سليما ن .
2ـ درا�سة نقدية للناقد نعيم نا�صر.
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ك���ان وداع����� ًا م��ك �لّ� ً
لا بقبلة وادع���ي���ة ولكن
�أبدية ..وابتعدا وطال البعاد .هي يف �أمريكا
وهو يف فرن�سا ،و�صباح �أحد الأيام يجمد الدم
يف ع��روق��ه ،و�أح��م��د ،ال��ذي �صار �أم���ادو ،يقر�أ
لإع�لان املل�صق على باب خمربه عن حما�ضرةٍ
لهادية ،التي �صارت �آدية يف جامعته! تراخى
يف كنبته و�أع���اد �شريط ذك��ري��ات حلوة مرة،
�صبي و�صبية يف عمر الزهور ..وانتف�ض مازح ًا
مرح ًا وقد كان �صامت ًا وقور ًا حتى اعتقد طالبه
�أن��ه مثلي! فهو ال يخرج مع زميلة ،وال ي�ساكن
�إحداهن ،..وخاب �أمله ملّا مل حت�ضر ،بل ح�ضرت
زميلتها ب�أمر ق�ضى وهو وفاة والدها ..ثم تتالت
االت�صاالت والآه���ات ،وانتظار حلظة طواها
زمن زاد على الع�شرين عام ًاّ ..
حت�ضر كل �شيء
ليكون اللقاء يف بريوت ،عا�صمة الثقافة والع�شق
و�أي�ض ًا املقاومةّ ..
حت�ضر كل �شيء ليكون اللقاء
غري م�سبوق ،على وق��ع ع�شق ورج��وع مل يطل
طوي ًال..
ه��ي الأزم��ن��ة مت�ضي ،تغيب وت��ع��ود م��ن دون
اعتذار ،هو املوعد يغادرك ويحا�صرك ويباغتك،

تلك القبلة

وي���������س����رع يف
االن����ت����ظ����ار،
وي����ت����ب����اط�����أ
يف ال���ل���ق���اء،
ف����ي����ذه����ل����ك
وي��������ؤرق�������ك
ويدميك ،كما
�أح���م���د على
م�����دى ���س��ن�ين
يغم�ض عينيه
ع���ل���ى ح���ل���م،
وي��ف��ت��ح��ه��م��ا
على انتظار،
وال�����زم�����ن ال
يرحم ،فماذا يفعل؟ كان لي ًال طوي ًال رغم ق�صره،
ّ
وحت�ضر له �أحمد.
ت�أخرت �شم�سه فطال وطال..
وا�ستح�ضر تلك الع�شرين عام ًا ونيف ًا .كم �سهر
لوعد ال يجيء ،وها هو الآن يطوي تلك ال�سنني،
وتلك الأوهام ،وينتظر اللقاء ،غري عابئ ببحر
مت��وز ،وم�ستمتع ًا بنفحات م��ن ن�سمات ب�يروت

ال����ن����اع���������س����ة.
وف��ج ��أة ُج � ِه� َ�زت
احل������ق������ائ������ب،
وات���������خ���������ذت
اال���س��ت��ع��دادات،
وال��دم��وع ذرف��ت،
وحم��������رك��������ات
ال��ط��ائ��رة تهدر،
والأي������������������ادي
ت��ع��ل��و م��ل��وح��ة
ب���ال���وداع� ..إن��ه
ال��وق��ت ال�سيف،
والأم������ك������ن������ة
الدامعة عندما
تغادرك ،والأ�صعب عندما تكون على مفرتق
اللحظة الأخرية.
هو ذا �أحمد ب�لال� ،أ�ستاذ العلوم ،ي�أخذك
�إىل ع��وامل��ه الإب���داع���ي���ة فيتال�شى ال��زم��ن،
وحت�ضر الأمنيات ،وتقول الكلمات ،ويا طيب ما
تقول ..كلمات �شعر ومو�سيقى بال عزف تن�ساب

فت�أخذك �إىل هناك وحتلم ،وتغفو على تلك
القبلة لت�ستيقظ وقد انزاح تاريخ ،وتعاظمت
ط��م��وح��ات ،وه��ب��ت ري����اح ..وذرف���ت دم���وع ،ثم
�صدعت �أوت����ار ..ه��ي اجتماع �أم��اك��ن و�أزم���ان
وع�شق..
واجلدير ذكره �أن هذه الرواية حتتل الرقم
اخلام�س والثالثني مل�ؤلفات الدكتور بالل التي
تنوعت بني امل��ؤل��ف العلمي ،وامل��ع��ريف الثقايف
وال�سيا�سي ،والرتجمة واملعاجم والرواية ،التي
بلغ تعداد هذه الأخرية �سبع روايات وجمموعة
حكايا ،وهي :متو�سق ،اجلارو�شة ،عن �سرطان،
بني رفتني ــ نينار ،رحيل ،وتلك القبلة ،وهافانا،
�إ�ضافة �إىل بوح احلكايا.
�أم��ا الرواية ،مو�ضوع التعريف ،فقد ن�شرت
بالإنكليزية ،عن دار برينز ونوبل بعد قبولها
من جلنة التحكيم .وه��ذه ال��دار هي من الدور
الكربى يف �أمريكا وتنت�شر يف كل جتمع �سكاين،
وتتبو�أ مرتبة متقدمة بني الدور العاملية .وقد
طبعت م��ن قبل ال���دار على نفقتها ،وت�سوقها
ح�سب اتفاق معتمد.

