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الأديب والناقد
ـ4ـ

ي�س��خر ميخائي��ل نعيم��ة من الناق��د املجامل �أو املحابي �أو املتحيز غري املن�ص��ف والذي
يكت��ب نق��ده ك��ي ينتفع منه فق��ط ،وي�ص��فه بالدجاجة الت��ي تقوق��ئ وال تبي�ض .مع ذلك،
تقوق��ئ كلم��ا با�ض��ت رفيق��ة م��ن رفيقاته��ا.
وه���ؤالء به��ذه القوق���أة يخلق��ون �ض��جيج ًا لكن م��ن غري طحن ،وح�ين يق��ول ميخائيل
نعيم��ة مث��ل هذا ،فه��و على يقني من ذلك ،لأنه يع��رف بع�ض ه�ؤالء النقاد الذي��ن يتهافتون
عل��ى درا�س��ة كت��اب تاف��ه ،وم��ن ث��م يث�يرون حول��ه �ض��جة ،ويف الوق��ت نف�س��ه يتجاهل��ون
ويعر�ض��ون ع��ن كت��اب قي��م ل�س��بب ما ،ع��ن ذلك يق��ول ميخائي��ل نعيم��ة« :ومي�ش��ي الزمان
�ش��وط ًا ،و �إذا بالكت��اب الق ّي��م ال��ذي �أعر���ض النق��اد عن��ه ي�ش��ق طريقه عل��ى مهل ،وي�ش��قه
بع��زم وثب��ات ورغ��م �أن��وف النق��اد».
وه��ذا يف ر �أيه لأن الكتاب القيم غني بن�س��غ احلي��اة ،ولأن الكتاب التافه الذي هلّل له
النق��اد وك� رّّب�وا غن��ي بجراثي��م امل��وت.
يلح��ظ الق��ارئ �أن ميخائي��ل نعيم��ة يف درا�س��ته ه��ذه �أو مقالته عن الأدي��ب والناقد،
ت��ارة م��ع الناق��د وطور ًا م��ع الأدي��ب� ،أو كم��ا يقول��ون :خدوعني� ،أو �ض��ربة عل��ى احلافر
و�ض��ربة على امل�س��مار ،ومن ث��م ينتهي �إىل احلديث ع��ن العالقة ب�ين الكات��ب والناق��د.
فف��ي ر �أي��ه� ،أن ال�ش��ائع ع��ن النقاد �أنه��م قلّم��ا اتفقوا عل��ى ر �أي واحد يف درا�س��تهم �أو
نقده��م وحتكيمه��م لن���ص �إبداعي فهم ينظرون �إىل ه��ذا الن�ص �أو غريه مبنظار واح��د.
وال�ش��ائع �أي�ض�� ًا يف ر �أي��ه �أن الكت��اب يتلهف��ون ك��ي ي�س��معوا �أو يق��ر �أوا ر�أي النق��اد يف
�أعماله��م الإبداعي��ة.
ف���إن جاءته��م مذ ّم��ة حي��ث كان��وا يتوقف��ون العك���س فا�ض��ت مرائره��م وث��ار ثائرهم
وتواله��م ال�ش��عور ب���أن الب��د م��ن ر ّد الأذى ب��الأذى ،وحم��و املذ ّم��ة باملذم��ة.
و�إذا مدحه��م م��ادح م��ا لي�س فيه��م ،ماعت قلوبهم يف �ص��دورهم ،و�أ�ش��رقت �أ�س��اريرهم
وطف��رت دم��وع الف��رح م��ن عيونه��م.
وم��ن وجه��ة نظ��ر ميخائيل نعيمة �أن عالق��ة الكاتب الناقد ه��ي على الإجمال عالقة
ح��ذر وقل��ق وحرب ،قد تكون �س��خنة وقد تكون باردة ،يقول« :وكان من ا لأحرى �أن تكون
عالقة اطمئنان وثقة و�س�لام لو �ص�� َفتْ نية الناقد ،وا�س��تقامت موازينه .و�أخل�ص لنف�س��ه
ولعمل��ه ،ول��و ات�س��ع �أف��ق الكات��ب و�ص��دره ،وا�ست�أن�س��ت نف�س��ه مب��ا يكت��ب �ش��اعر ًة ب�أنه��ا ما
كتبته �إر�ض��اء لفالن ونكاية بفالن وحب ًا ب�ش��هرة �أو مال ،ب��ل خدمة للحق واخلري واجلمال
كم��ا تفه��م احلق واخل�ير واجلمال ،و �أنها ق��د ا�س��تخدمت يف كتابته منتهى م��ا متلك من ق ّو ة
الفك��ر واخلي��ال ،والوج��دان والبيان ،فما همها �إذ ذاك م��ا يقوله في��ه ناق��د �أو ق��ارئ؟»
ويف النهاي��ة ،ي�ض��رب ميخائي��ل نعيم��ة �أمثل��ة ع��ن الطبيع��ة والكائن��ات .والطبيع��ة
تهت��م بالقمل��ة والنمل��ة ،وباحلرب��اء واخلنف�س��اء ،اهتمامه��ا بالفرا�ش��ة والنحل��ة ،والنمر
والغ��زال ،وكذلك ال�ش��م�س ت�ش��رق على العمالقة وا لأ�ش��رار فحقها لل��كل ،وخريها لل��كل.
وكم��ا �أن الأ�ش��جار البا�س��قة وحده��ا ال ت�ؤل��ف الغاب��ة ،بل ال بد يف الغاب��ة من �أدغال
و�أ�ش��واك ولب�لاب ،و�أن البناء ال يق��وم باحلجارة الكبرية وحدها ،بل الب��د مع الكبرية من
�ص��غرية ،وال ب��د م��ن الط�ين ،وكذلك ال�ص��ورة ال تت��م بالنور وح��ده ،بل البد م��ع النور من
ظ��ل.
هكذا ا لأدب ي�س��تحيل �أن يكون �أدب عباقرة ال غري ،بل ال بد مع العباقرة من �إن�ص��اف
عباق��رة ،وم��ن كتّــ��اب و�ش��عراء ما زارته��م العبقرية حتى يف احلل��م ،وال مل�س��تهم بنف�س من
�أنفا�س��ها ،وال بد م��ن مبدعني مقلدين ومع الن�س��ور من خناف�س ،وم��ع البالبل من غربان.
ويخت��م نعيم��ة مقالت��ه «ليك��ن همن��ا ا لأول وا لأخري �أن ننط��ق باحلق كم��ا نفهم احلق،
و �أن نعم��ل اخل�ير كم��ا نفهم اخلري ،و �أن نخ��دم اجلمال كما نفهم اجلم��ال ،ثم �أن نرتك للغري
مث��ل ما نرتك لأنف�س��نا م��ن احلرية يف قول ما يرون��ه حق ًا وخري ًا وجما ًال .واحلي��اة كفيلة
بغربل��ة م��ا نق��ول ونفع��ل؛ فله��ا وحده��ا الق��ول الف�ص��ل واحلك��م الأخ�ير.

لوحة الفنانة الت�شكيلية رفاه الرفاعي
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الكيان ال�صهيوني
بين الديني وال�سيا�سي

يعد �سكان الكيان ال�صهيوين جتمع ًا
ا�ستيطاني ًا ع�بر م�سار تراكمي مهاجر
م��ن جميع ب��ل��دان ال��ع��امل ،جتمع ًا ترك
ب�ل�اده لي�ستوطن يف ا لأر�����ض العربية
الفل�سطينية حت��ت م��ظ��ل��ة �صهيونية
ا�ستعمارية ،وم��ن ثم يهودية بعد قيام
ما ي�سمى با�سرائيل منذ عام  1948وحتى
يومنا هذا .ا لأمر الذي ي�ؤكد �أن هذا الكيان
ل��ي�����س �أك��ث�ر م���ن ك��ي��ان ا���س��ت��ي��ط��اين بجميع
خ�صائ�صه� ،أكان ذلك من حيث ال�شكل� ،أم كان
ذلك من حيث امل�ضمون ،وعلى الرغم من مرور
�أكرث من مئة عام على بداية هذا اال�ستيطان
ال�صهيوين البغي�ض ،و�أكرث من خم�سني عام ًا
على قيامه ،بقي �سكانه من مواليد اخل��ارج
�أك�ثر مما هم من مواليد ال��داخ��ل .والدليل
ما ت�شري �إليه ن�سبة مواليد الداخل والتي
ال تتجاوز  35%من ن�سبة من ول��دوا خارج
فل�سطني ،والتي ت�صل �إىل  65%منهم من ولد
لأب يف �آ�سيا ،ومنهم من ولد لأب يف افريقيا،
ومنهم م��ن ول��د لأب يف �أوروب���ا و�أم��ري��ك��ا...
الأم��ر ال��ذي يو�ضح �أن الرتكيبة ال�سكانية
لهذا اال�ستيطان ه��ي تركيبة ا�ستيطانية،
اح�لال��ي��ة ،من��وذج��ي��ة� ،صيغت ايديولوجي ًا
و�سيا�سي ًا واجتماعي ًا وحتى ثقافي ًا  ،يف �ضوء
منطلقات غيبية حلولية ،حتل حمل �سكان
البلد ا لأ�صليني.
اعتمد ال��ك��ي��ان ال�صهيوين يف ا�ستيطانه
احللويل على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية املتميزة
بدورها الوظيفي ،ال على امل�ؤ�س�سات املدنية
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي �أن�����ش��ئ��ت يف م��رح��ل��ة
ال�سيطرة ال�صهيونية املنظمة على فل�سطني
امل�ستهدفة ،والتي حتمل طابع ًا ا�ستيطاني ًا
���ص��ارخ� ًا ،ي�سمها بالعن�صرية .الأم���ر ال��ذي
ي�ؤكد �أن الدولة التي قامت جراء االجتياح
ال��ع��امل��ي لفل�سطني ع��ام  1948ه��ي بالفعل
دولة امل�ستوطنني اليهود ،ب�صرف النظر عن
املزاعم ال�صهيونية ب�أنها (دولة دميقراطية
ويهودية) وال جنانب احلقيقة �إذا قلنا �أن
قيام ما ي�سمى بدولة ا�سرائيل كان قد توطد
ب�أركانه اال�ستيطانية على جلب املزيد من
املهاجرين ال��ي��ه��ود لال�ستيالء على �أرا���ض��ي
ال�سكان الأ���ص��ل��ي�ين .كما ال نبالغ �إذا قلنا
�أن امل�ؤ�س�سة احلاكمة يف الكيان ال�صهيوين
قد د�أب��ت على ن�شر وتعميم الأيديولوجيا
ال�صهيونية ،بهدف جعل الثقافة ال�سائدة
واملهيمنة معربة عن القومية اليهودية ،فعلت
ذلك بابتعادها عن و�ضع �أي د�ستور للكيان
ال�صهيوين ،ال ل�شيء �إال ل�شيء واح��د وهو
�أنها ت�أبى حتديد احل��دود اجلغرافية لهذا
الكيان ،وذلك طمع ًا يف اال�ستحواذ على جميع
الأرا���ض��ي العربية امل�ستهدفة ا�ستيطاني ًا ،
وطمع ًا يف �ضم اجلماعة ال�سكانية اليهودية
املهاجرة �إىل �أر�ض فل�سطني.
ب�صرف النظر عن اط�لاق �صفة يهودية
الدولة �أو دولة اليهود ،ف�إن الوعي ال�سائد
بني امل�ستوطنني اليهود يف فل�سطني هو �أنها
لي�ست دول���ة ال��ي��ه��ود امل��ق��ي��م�ين يف فل�سطني
فقط و �إمن���ا ه��ي دول��ة ي��ه��ود ال��ع��امل .وفيما

عدا الرابطة الدينية والقا�سم اال�ستيطاين
امل�شرتك ف ��إن التجمع ال�سكاين اليهودي يف
�إ�سرائيل هو خليط متنوع الأ�صول العرقية
واالث��ن��ي��ة واالجتماعية وح��ت��ى الثقافية،
خ��ل��ي��ط ت�����ش��وب��ه ال��ت��ن��اق�����ض��ات ،وت��ت��ح��ك��م
ف��ي��ه ال�����ص��راع��ات ،وال���س��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��خ���� ّ�ص
م�س�ألة ال��ه��وي��ة ،وب��ال��ت��ايل م�ضمون الهوية
ا لإ�سرائيلية بل حمددات هذه الهوية ،ا لأمر
الذي يجعل من ال�س�ؤال التايل م�شروع ًا وهو
من هو اليهودي؟ لي�أتي اجل��واب �إن املجتمع
ال�صهيوين يعاين من م�شكلة حتديد الهوية
منذ انطالقته ا لأوىل يف م�ؤمتر بال ب�سوي�سرا
يف ع��ام  ،1897وحتى يومنا ه��ذا عرب قيام
ما ي�سمى بدولة �إ�سرائيل عام  ،1948وهذا
يعني �أن ال�صهيونية التي طرحت نف�سها على
�أن��ه��ا حركة قومية لتربز جانبها العلماين
على ح�ساب الديني ،قد فعلت ذلك لتن�شيء
كيانها ال�سيا�سي بفعل خ��ارج��ي ،مت�شي ًا مع
ات��ف��اق �سايك�س بيكو ووع���د ب��ل��ف��ور ،و�صك
االن���ت���داب ،وك��ل��ه��ا تفتح الأب����واب �أم���ام كل
يهودي للهجرة �إىل فل�سطني بدافع يهوديته
ولي�س بدافع �صهيونيته اال�ستعمارية ،فعلت
ذلك وهي تعتقد �أن العي�ش امل�شرتك يف كيان
واحد �سي�شكل(بوتقة �صهر) لهذه اجلماعات
املختلفة ،و�أن اجلي�ش ا لإ�سرائيلي من خالل
اخلدمة الع�سكرية �سيكون امل�ؤ�س�سة الأكرث
فع ًال وتفاع ًال على هذا ال�صعيد ،لكن ذلك مل
يحدث بل على العك�س من ذلك حدث التنافر،
وال��ت��وت��ر وال�����ص��راع ال��ث��ق��ايف ،االج��ت��م��اع��ي،
االث��ن��ي ،ال���ع���رق���ي ...و���ص��و ًال �إىل احل��رب
الدينية وال�سيا�سية.
تت�ضارب الآراء املحلية والعاملية حول ما
�إذا كانت �إ�سرائيل �صنيعة الدين اليهودي،
�أم ه��ي �صنيعة املنظمة ال�صهيونية ،لكن
ال��واق��ع يقول �أنها �صنيعة دوره��ا الوظيفي
اال���س��ت��ع��م��اري ال���ذي ب��دون��ه م��ا ك��ان��ت لتقوم
�أ���ص� ً
لا  ،فهو ال��ذي جغل �إن�شاءها ممكن ًا  ،كما
ً
���ص��اغ تركيبتها ال��ذات��ي��ة الح��ق �ا  ،وه���ذا ما
ك���ان وا���ض��ح � ًا م��ن خ�ل�ال ح��ر���ص احل��ك��وم��ات
ا لإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ع��اق��ب��ة ع��ل��ى ���ص��ي��اغ��ة
ه���ذا ال����دور ب�����ش��ق��ه االم�ب�ري���ايل �أك��ث�ر مما
ه��و ب�شقه ال��ي��ه��ودي ،لي�س ل��دواف��ع ذات��ي��ة
فح�سب ،و �إمن��ا لأ�سباب مو�ضوعية انعك�ست
على واق��ع ال��ك��ي��ان ال�صهيوين اال�ستيطاين
ال��وظ��ي��ف��ي ،ورمب���ا ك��ان ذل��ك ب�سبب تطوير
التعاون اال�سرتاتيجي مع الواليات املتحدة
ا لأمريكية ورف��ع م�ستواه ،وتو�سيع دائرته،
وبالتايل و�صوله �إىل غاياته من خالل قدرة
الأداة الع�سكرية الإ�سرائيلية على الأداء
يف �إط��ار اال�سرتاتيجية ا لأم��ري��ك��ي��ة ،و �إىل
ح��د كبري على جن��اح امل�ستوطن ال�صهيوين
يف انتاج و �إع��ادة انتاج العقل ال�لازم للقيام
باملهام املطلوبة منه يف اطار امل�شروع امل�شرتك
القائم على م�ضمون التعاون اال�سرتاتيجي
بني ا�سرائيل والواليات املتحدة ا لأمريكية.
لقد �أثبت الكيان ال�صهيوين قدرته على
حل �أزماته اال�ستيطانية من خالل جناحه
يف �أداء دوره الوظيفي املرحلي ولي�س �أدل

على ذل��ك من ح��رب ع��ام  ،1967مبقدماتها
ونتائجها ،ويف املقابل انعك�س الف�شل يف �أداء
هذا الدور �أزمة داخلية متفاقمة كما ح�صل
يف حرب ت�شرين لتحريرية عام  .1973ويف
حروب ا�سرائيل املتوالية ليثبت بامللمو�س �أن
�سر جناحها يف ن�شاطها العدواين هو التن�سيق
امل�سبق مع الواليات املتحدة الأمريكية� .أما
يخ�ص غياب التن�سيق كلي ًا �أو جزئي ًا،
فيما
ّ
فقد متخ�ض عن نتائج �سلبية كما ح�صل يف
ح��رب ال�سوي�س ع��ام  ،1956وكما ح��دث يف
غ��زو لبنان ع��ام  .1982عموم ًا بعد حرب
ت�شرين التحريرية ال��ت��ي �أط��اح��ت بنتائج
�سابقتها ع��ام  ،1967حتولت �إ�سرائيل من
ذخ��ر لال�سرتاتيجية الأمريكية �إىل عبء
ع��ل��ي��ه��ا ل���ت���زداد ت��ب��ع��ي��ة وال���س��ي��م��ا يف جم��ال
�أمنها القومي ،وك��ان طبيعي ًا �أن ت ��ؤدي هذه
التبعية �إىل امل��زي��د م��ن ع�سكرتها وتال�شي
وع��وده��ا ال��ت��ي وع���دت �أت��ب��اع��ه��ا ب��ه��ا ،وي��أت��ي
يف طليعة ه��ذه ال��وع��ود �إق��ام��ة وط��ن قومي
يهودي ي�ستطيع فيه اليهود ممار�سة حياتهم
اخل��ا���ص��ة ب��ح��ري��ة و�أم�����ان ،ل��ك��ن��ه��م وبف�ضل
امل��ق��اوم��ة ال��ع��رب��ي��ة وع��ل��ى ر �أ���س��ه��ا امل��ق��اوم��ة
الفل�سطينية حت��ول��وا �إىل ثكنة ع�سكرية
م�ستنفرة على الدوام ،ينوء امل�ستوطنون فيها
حتت عبء اخلدمة الع�سكرية وهم �أقل �أمن ًا
و �أم��ان � ًا ،ف��ردي� ًا وجماعي ًا مما كانوا عليه يف
مواطنهم الأ�صلية ،ويت�صارعون فيما بينهم
على م�ضمون يهودية (الدولة اليهودية).
بقي �أن نقول لقد ولد امل�شروع ال�صهيوين
يف �سياق امل�س�ألة ال�شرقية ،وتواكبت مراحل
جت�����س��ي��ده م��ع امل��ع��امل ال���ب���ارزة يف ���ص�يرورة
ال�����ص��راع العاملي على ال�شرق ا لأو���س��ط ،ويف
�أع��ق��اب احل��رب العاملية الثانية �صدر ق��رار
ا لأمم امل��ت��ح��دة ب��اق��ام��ة م��ا ي�����س��م��ى ب��دول��ة
ا���س��رائ��ي��ل ل��ي��ت��م ب��ن��ا�ؤه��ا يف خ�����ض��م احل��رب
الباردة ،ويجري تكري�س وجودها فيما بعد
م��ن خ�لال الت�سوية ال�سلمية ،وب��ه��ذا يكون
امل�شروع اال�ستيطاين اال�ستعماري قد قطع
�أربع مراحل ا�ستيطانية كال�سيكية(الت�سلل
�إىل ف��ل�����س��ط�ين ،ال�����س��ي��ط��رة امل��ن��ظ��م��ة عليها،
اج��ت��ي��اح��ه��ا ال��ع��ل��ن��ي م���ن ال���داخ���ل ،ان��ت��زاع
ال�شرعية ال��دول��ي��ة العربية باغت�صابها)
وك��ل��ه��ا م��راح��ل ا�ستيطانية ب��رع��اي��ة ودع��م
ام�بري��ايل وباحت�ضان �أمريكي ،ف�أين الأم��ة
ال��ع��رب��ي��ة م��ن حت��دي��د ����ص�ي�رورة �أك�ث�ر وق��ع � ًا
و�أ���ش��د ت��أث�ير ًا على امل�شروع ال�صهيوين ،لقد
ك��ان وم���ازال اخللل العربي دائ��م � ًا يف �إدارة
ال�����ص��راع ال��ع��رب��ي ال�صهيوين ي�شكل الثغرة
الأكرب يف الأداء العربي ،فهل �سيتح�سن هذا
وعي
ا لأداء اليوم �أو يف امل�ستقبل على قاعدة ّ
�أع��م��ق لطبيعة امل�شروع ال�صهيوين ،و�إرادة
�أ�صلب للت�صدي لهذا امل�شروع ،وبالتايل �أداء
�أف�ضل يف �إدارة ال�صراع معه� .أجزم �إن ذلك
ل��ن يتحقق �إال بالنهو�ض بامل�شروع العربي
القومي املقاوم.
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لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
جمع املذكر ال�سامل كخالدين
ونابغني ومبدعنيُ ،ي��رف� ُ�ع – كما
�داء
ت��ع��ل��م��ون  -ب���ال���واو (ال�����ش��ه� ُ
جر بالياء
خ��ال��دونَ ) وين�صب و ُي ُّ
املدر�سة الناجحنيَ).
مدير
(ك َّر َم
ِ
ُ
ج��اء النابهونَ  :النابهونَ فاعل
مرفوع ب��ال��واو؛ لأن��ه جمع مذ ّكر
�سامل .ويف حالتي الرفع والن�صب
الن�صب
واجلر ،تكونُ حركة النون
َ
دائم ًا .ولدينا امللحق بجمع املذكر
ال�سامل الذي نعامله معاملة جمع
املذكر ال�سامل نحوَ :بنونَ  ،ع ّليونَ ،
�أ َر���ض��ونَ  ،عالمَ ونَ  ،و�ألفاظ ُ العقو ِد
من ع�شرين �إىل ت�سعني ،ومئون.
النقطة ال��ت��ي �أري���د الو�صول
�إل��ي��ه��ا ه��ي كلمة (���س��ن�ينَ) ،وهي
م��ل��ح� ٌ�ق ب��ج��م��ع امل��ذك��ر ال�����س��امل.
مل ت��رد ه��ذه الكلمة يف ال��ق��ر�آن
ال��ك��رمي �إال ب��ال��ي��اء يف ح��االت
والن�صب واجل���ر .مل ترد
ال��رف��ع
ِ
كلمة (� ِ��س��ن��ونَ ) .لكنها موجودة
يف �شعرنا العربي القدمي� ،أي �إن
جمع م�ستخدم لكلمة
(���س��ن��ونَ )
ٌ
�سنة و�سنوات .قال تعاىلَ { :و َل َق ْد
ال�س ِن َ
ْ�ص
ني َو َنق ٍ
�أَ َخذْ َنا � َآل ِف ْر َع ْونَ ِب ِّ
ات َل َعلَّ ُه ْم َي� َّ�ذ َّك� ُ�رون} /
ِّمن ال َّث َم َر ِ
الأع��راف  ./130اخلط�أ ال�شائع
ه��و ق���ول ال��ن��ا���س م��ث� ً
لا :ت��وال� ِ�ت
ال�سنونُ �سراع ًا .فريفعون النون
ِّ
بال�ضمة ،ومعلوم �أن امللحق بجمع
املذكر ال�سامل ُتفتح نونه يف الرفع
والن�صب واجلر .قال تعاىل { :هُ َو
ا َّل ِذي َج َع َل َّ
اء َوا ْل َق َم َر
ال�ش ْم َ�س ِ�ض َي ً
ُن��و ًرا َو َق��دَّ َر ُه َم َنا ِز َل ِل َت ْع َل ُمو ْا َعدَ َد
�اب َم��ا َخ َل َق هَّ ُ
ال�س ِن َ
الل
ني َوالحْ ِ ��� َ��س� َ
ِّ
َذ ِل َك �إِ َّ
ات ِل َق ْو ٍم
ال ِبالحْ َ قِّ ُي َف ِّ�ص ُل الآ َي ِ
َي ْع َل ُمون} /يون�س ./5
امل�س�ألة الثانية يف زاويتنا يف
هذا العدد هو (اجلر على اجلوار)
ي�ضرب النحاة مث ًال عليها
التي
ُ
�ضب َخ ِر ٍب) .هذه احلالة
ِ
(ج ْح ُر ٍّ
�شاعتْ خط�أً لدى كتَّابنا وق َّرائنا،
فيقولونَ م��ث� ً
�شاهدت ح� َ
ُ
�ادث
لا:
مل .وه��ذا ���س �� ُ
ح�ساب
ؤال
�س ٍ
ٍ
ري م����ؤ ٍ
ُ
ال�صفة
وال�صواب �أن تتب َع
�صعب،
ُ
ٍ
املو�صوف يف احلركة الإعرابية.
�واب �أن ن��ق��ول :ح� ُ
ري
��ادث �س ٍ
ال�����ص� ُ
م� ٌ
ؤمل ،و�س� ُ
�صعب.
ؤال
ح�ساب ٌ
ٍ
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ما هي الليبرالية الجديدة
• ترجمة :د .عدنان عو ّيد
“الليربالية اجلديدة” ,ه��ي جمموعة م��ن اخلطط
االقت�صادية التي �أ�صبحت وا�سعة االنت�شار م��ع بداية
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ,وبخا�صة يف الواليات
املتحدة الأمريكية ,حيث بد�أ املهتمون يتلم�سون نتائجها
وت��أث�يرات��ه��ا هنا ,م��ن خ�لال تلك ال��ظ��اه��رة االجتماعية
املرعبة ,وه��ي زي��ادة غنى الغني وفقر الفقري ,رغ��م �أن
العامل قليال ما �سمع عن الواليات املتحدة الأمريكية يف تلك
الفرتة .هذا و�أن الليربالية اجلديدة ا�ستطاعت �أن تعرب �أي�ضا يف
تطبيقاتها العملية والفكرية �إ�ضافة �إىل امل�سائل االقت�صادية,
عن امل�سائل ال�سيا�سية والدينية �أي�ضا ,ففي الواليات املتحدة
الأمريكية �أ�صبحت الليربالية ال�سيا�سية ,موقفا ا�سرتاتيجيا
قائما بذاته يف منع ال�صراعات الطبقية/االجتماعية ,وهي
حتاول �أن تقدم يف م�شروعها الفكري النظري الفقراء والطبقة
العاملة ,كمعادل تقدمي جتاه التيار اليميني املحافظ ,بينما
جند يف املمار�سة غري ذلك� .أما احلرية االقت�صادية ,فموقف
ال�سيا�سيني الليرباليني املحافظني جتاهها هو موقف خمتلف ,على
اعتبار �أن ال م�شكلة لديهم مع الليربالية االقت�صادية وخا�صة يف
�شكلها الليربايل اجلديد ,الذي يعمل على قطع العالقة نهائيا ما
بني ال�سوق والدولة ,واحلد كثريا من الطموحات االيجابية لدى
الليربالية (االقت�صادية) ,وخا�صة يف موقفها من تدخل الدولة
يف فرتة ما بني احلربني ,و�أثناء احلرب الباردة يف الن�صف الثاين
من القرن الع�شرين ,جتاه م�ساندة �أفراد املجتمع والتخفيف من
م�شاكلهم ب�شكل عام .
�إن الليربالية (االقت�صادية) يف احلقيقة �أ�صبحت �أكرث
�شهرة ,منذ بداية طرحها يف بريطانيا ,مع االقت�صادي امل�شهور
“�آدم �سميث”وبع�ض من نا�صروا عدم تدخل الدولة يف الأو�ضاع
االقت�صادية ,ورف�����ض و�ضع القيود على املانيفاكتورات� ,أو
احلواجز وفر�ض ال�ضرائب على التجارة من قبلها .حيث يعرب
عن هذا التوجه �آدم �سميث بقوله�( :إن التجارة احلرة كانت
الطريق الأف�ضل لتقدم اقت�صاد الأمة ,و�أن تطبيق الفردية �شجع
امل�شروع احلر ,واملناف�سة احلرة ...التي جاءت �أ�صال بهدف حرية
الطبقة الربجوازية من �أجل حتقيق منافع كثرية لهم ووفقا ملا
يريدون هم.).
�أم��ا يف �أمريكا فقد راح��ت الليربالية االقت�صادية ت�سود
منذ القرن الثامن ع�شر حتى �أواخ��ر الن�صف الأول من القرن
الع�شرين ,غري �أن �أزم��ة عام�/1929/أدت �إىل ارتفاع بع�ض
الأ���ص��وات التي راح��ت تطالب ب�ضرورة مواجهة الليربالية
االقت�صادية من �أجل احلفاظ على النظام الربجوازي والطبقة
الربجوازية ذاتها ,ومن بني هذه الأ�صوات كان �صوت االقت�صادي
امل�شهور”جان ماينارد كينز”(John Maynard Keynes
) الذي طرح نظريته امل�شهورة بـ (الكنزية) ,وهي نظرية �أريد
منها مواجهة تلك الأزم��ة االقت�صادية التي اجتاحت العامل
�آنذاك و�أدت �إىل قيام احلرب العاملية الثانية كما هو معروف,
حيث ي�شري”كينز يف هذه النظرية قائال :يف اجلوهر ,من �أجل
�أن تنمو الر�أ�سمالية,وت�ستطيع �أن تنجز مهامها ,من ال�ضروري �أن
تتدخل احلكومات والبنوك املركزية يف دعم االقت�صاد الوطني,
وت��أم�ين العمالة ,وه��ذا م��امت فعال ,حيث حققت ه��ذه الأفكار

ت�أثريا وا�ضحا على الرئي�س الأمريكي”روزفلت” ,و�شرعت �أمريكا
والعديد من الدول الأوربية التي �أ�صبحت ب�سبب احلرب العاملية
الأوىل و�أزمة /1929/منهكة ,وبذلك ا�ستطاعت �أن تعيد
التوازن والثقة للطبقة الر�أ�سمالية ونظامها مع حت�سني وا�ضح
حلياة العديد من النا�س.
�إن االعتقاد ال��ذي يقول ,ب ��أن احلكومة ق��ادرة على تقدمي
الأ�شياء اجليدة للمجتمع� ,أ�صبح مقبوال �آن��ذاك ب�شكل وا�سع.
ولكن مع توايل الأزمات االقت�صادية وخا�صة بعد حرب ت�شرين
وارتفاع �أ�سعار النفط ,ثم �أزم��ة الثمانينيات من القرن ذاته
وما تال هذه الأزمات من انكما�شات يف الإنتاج ,وتقل�ص يف ن�سب
الأرب��اح� ,أث��ار لدى النخبة الر�أ�سمالية املت�ضامنة الرغبة يف
�إنعا�ش الليربالية االقت�صادية ,التي راحت بدورها ترتقي �شيئا
ف�شيئا �إىل ليربالية جديدة على ال�سِ لّم العاملي ,وبخا�صة مع تلك
التحوالت ذات ال�صبغة العاملية ال�سريعة والعميقة التي انتابت
االقت�صاد الر�أ�سمايل ,ومنحته �صفة العوملة حتت ظل النظام
العاملي اجلديد.
�سمات وخ�صائ�ص الليربالية اجلديدة:
�أوال :الت�أكيد على دور ال�سوق احلرة :حيث تعترب الليربالية
اجلديدة �أن حترير �أي م�شروع مفرو�ض من قبل الدولة ,لي�س
م�شكلة ,مهما تكن طبيعة الأذى الذي ميكن �أن ترتكه عملية
التحرير هذه على املجتمع ,كما تعترب �أي�ضا� ,أن االنفتاح الكبري
على التجارة العاملية والتوظيفات ,كما احل��ال يف/نافتا,/
�سي�ساعد على تخفيف الأجور ,وي�ضعف وحدة �أو حتالف العمال,
و�إلغاء حقوقهم التي ربحوها عرب �سنني طويلة من الن�ضال ,ثم
ال تعود الأ�سعار موجهة ومدرو�سة كثريا� ,أو بتعبري �آخر ,الكل
يف الكل ,هو احلرية الكاملة للتيار الر�أ�سمايل ,هذا وي�ؤكدون
�أن عفوية ال�سوق هي �أف�ضل و�سيلة لزيادة النمو االقت�صادي
التي �سوف تخدم ب�شكل مطلق كل فرد من �أفراد املجتمع ..ولكن
بطريقة لن يعطي فيها الغنى كثريا من خرياته للفقراء كما
�سيبدو لنا.
ثانيا�:إلغاء النفقات العامة من �أجل املجتمع:
 - 1اخلدمات :ومتثل هنا ,الرتبية ,العناية ال�صحية� ,شبكة
الأمان للفقراء� ,صيانة الطرق واجل�سور ,التزود باملياه  ...الخ,
فالليربالية اجلديدة تقف �ضد دور احلكومة يف تقدمي املعونات
يف جمال هذه اخلدمات للمواطنني ,بينما هي ال متانع �أن تقوم
احلكومة يف تقدمي املعونات لل�صناعات الربجوازية من فوائد
ال�ضرائب وغريها.
 - 2حترير التجارة :هي تطالب ب�أن تكون التجارة حرة
من �أي قيد ميكن �أن يفر�ض عليها من قبل احلكومة ,كما تدعو
احلكومة �إىل تخفيف �أو �إلغاء �أي �إجراء من قبلها ي�ساعد على
�إ�ضعاف الأرب��اح ,حتى لو كان الأم��ر يتعلق بحماية البيئة� ,أو
العمالة.
 - 3اخل�صخ�صة :هي تطالب ببيع امل�شاريع الكبرية والهامة
التابعة للدولة ,من م�صانع ,وم�شاريع خدمية وغريها ,للقطاع
اخلا�ص ,وهذه امل�شاريع تت�ضمن ,ال�صناعات الرئي�سة ,البنوك,

ال�سكك احلديدية� ,ضريبة الطرق الرئي�سة ,الكهرباء ,املدار�س,
امل�ست�شفيات ,وحتى املياه النقية ..الخ ,وت�أتي كل هذه املطالب
عادة حتت �أ�سم من �أجل حتقيق الكفاءة العالية التي غالبا ما
تكون �ضرورية بالن�سبة لها يف طبيعة احلال .هذا و�أن اخل�صخ�صة
حققت بالدرجة الأوىل تركيز الرثوة يف �أيدي القلة ,التي راحت
بدورها تعمل على حتديد �أجور العمالة وفقا مل�صاحلها.
� - 4إلغاء مفهوم اجلمهور �أو العامة :ت�سعى الليربالية
اجل��دي��دة �إىل متييع �أي دور مل�س�ؤولية الكتل االجتماعية,
وحماولة مركزة امل�س�ؤولية يف الفرد ك�سمة عامة لن�شاط وطموح
املجتمع ,لذلك كثريا ما ميار�سون ال�ضغط على النا�س الفقراء من
�أجل �أن يقوموا هم �أنف�سهم يف البحث عن الو�سائل �أو الطرق التي
ت�ساعدهم على ت�أمني حاجاتهم ال�صحية والتعليمية و�أمانهم
االجتماعي ,ثم توجيه كل اللوم لهم يف حال عجزوا عن حتقيق
ذلك ,وو�صفهم بالك�ساىل.
�إن �أهم ما مييز �سمات الليربالية اجليدة هو ,تبنيها من قبل
م�ؤ�س�سات مالية قوية مثل �صندوقي النقد ال��دويل (,)imf
و�صندوق البنك ال��دويل للإعمار والتنمية ,ومنظمة اجلات
العاملي  ..الخ ,وحماولة ن�شر وت�سييد �أمنوذجها عامليا من خالل
هذه امل�ؤ�س�سات املالية ,هذا وقد كانت �أمريكا الالتينية �أول
�ضحايا ه��ذه الليربالية اجل��دي��دة ,حيث اع��ت�برت (ت�شيلي)
الدولة الأ�سبق يف هذا االجتاه ,وال�شكر يعود طبعا ملن �س ّيد هذا
الأمنوذج ،وهم جامعة �شيكاغو ,واالقت�صادي”ميلتون فريدمان”,
واملخابرات املركزية الأمريكية التي كانت وراء االنقالب الذي
�أطاح بالنظام ال�سيا�سي لـحكومة “الليندي”املنتخب من ال�شعب
عام ,/1973/ثم تلت ال�شيلي فيما بعد الكثري من االنقالبات
يف العديد من دول �أمريكا الالتينية� ,إال �أن الت�أثري الأكرث �سوء ًا
لليربالية اجلديدة كان يف دولة”املك�سيك” ,حيث راحت الأجور
تنحدر �إىل ما بني  40%و  ,50%يف العام الأول من ن�شاط
منظمة التجارة العاملية/,نافتا ,/بينما تكاليف احلياة ارتفعت
حتى  ,80%ي�ضاف �إىل ذلك �أن ما يقارب/20000/م�شروع
�صغري ومتو�سط قد ف�شلت وتوقف ن�شاطها ,و�أكرث من/1000/
م�شروع خا�ص مبلكية الدولة (قطاع عام) ,قد خ�ص�ص يف هذه
الدولة ,ونتيجة لهذا االنحدار املخزي راح يعلق �أحد الباحثني
حول ذلك قائال� :إن (الليربالية اجلديدة) هي و�سائل لال�ستعمار
اجلديد ,تهدف �إىل ا�ستعمار �أمريكا الالتينية).
�أما يف الواليات املتحدة الأمريكية ,فقد ا�ستطاعت الليربالية
اجل��دي��دة �أن حتطم برامج”دولة الرفاه” ,ومهاجمة حقوق
العمال مبا فيها حقوق العمال املهاجرين ,وكذلك ا�ستطاعت
تخفي�ض الربامج االجتماعية ,وبخا�صة ما يتعلق منها بحماية
الأطفال وال�شباب والن�ساء ,بل الكوكب نف�سه الذي نعي�ش عليه..
كما يحاول دعاتها خداعنا لنقبل بالقول �إن كل ما تقوم به
الليربالية اجلديدة �سوف يبعد احلكومة عن كاهلنا.
عموما نقول� :إن الليربالية اجلديدة ,لن حتقق الفوائد �إال
للقلة القليلة يف هذا العامل ,بينما هي �سببت كل الدمار والعذاب
للأغلبية ال�ساحقة من �شعوب العامل.

مقررو و�أمناء �سر جمعيات االتحاد لعام 2020
عقدت جمعيات احتاد الكتّــاب العرب اجتماعها الأول لعام  2020وانتخبت مقرريها و�أمناء �سرها ،وكانت النتائج كالآتي:

				�أمني �سر
مقرر

						
		
					�أمين احل�سن
1ـ الق�صة
د .ممدوح �أبو الوي
					
2ـ الرتجمة
		
قحطان بريقدار
					
3ـ ال�شعر
		
عبد النا�صر احلمد
					
4ـ �أدب الأطفال
غ�سان كال�س		
			
		
5ـ البحوث
		
د .يا�سني فاعور
6ـ النقد الأدبي 				

ريا�ض طربة
مرينا �أوغالنيان
عبا�س حريوقة
�أميمة �إبراهيم
د .حممد جمعة
نذير جعفر

جتدر الإ�شارة �إىل �أن جمعية امل�سرح �ستعقد اجتماع ًا لأع�ضائها من �أجل القيام باملهمة ذاتها.
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�شامان ودينك�شوت وجهان للبحث

• ريا�ض طربة
كما ه��ي ال��ع��ادة يف معظم ال��رواي��ات العاملية
تبدو املقدمات �صعبة على التلقي ،مامل يدخلك
الروائي بال�سرد ،وبالك�شف ب�صورة مبكرة عن
خم��ط��ط ال��ب��ن��اء� ،أو ت��ق��دمي ال��ب��ط��ل يف حلظة
حا�سمة ،ورمبا فا�صلة ما بني اخلري وال�شر ،املوت
واحلياة ،الف�ضيلة والرذيلة.
يف رواي��ة �شامان لل�شاعر غ��امن بوحمود �صفحات
عميقة من البحث عن املعرفة ،لذلك حركت الرواية
العقل ،وخاطبته �أك�ثر مما خاطبت الغرائز كما يف
كثري من الروايات.
وقد ن�أت بنف�سها عن امل�شاهد احل�سية والتي تدخل
يف باب (هيك اجلمهور بدو).
وهي رحلة عقلية فكرية ثقافية تعدت املكان ومل
تفرتن بالزمن ،مع �أن الأمكنة حم��ددة ،جبل �شان،
و���س��دري��ن ،وغ��اي��ة ال��رح��ل��ة ه��ي ال��و���ص��ول �إىل كهف
�سدرين.
وكيف ل�شامان الذي دفعته �أمه من �أجل معرفة هذا
الكهف �أن ي�صل �إىل ذلك؟ كان عليه �أن يتحمل م�شاق
ال�سفر و�ضنك العي�ش ،يف قرية �سبقه �إليها كثريون،
و�أن يتوافر لديه النف�س الطويل الذي يتطلبه البحث
والتق�صي والتحري عن مكان مل ي�سبق لأحد �أن فاز
بالإحاطة الكاملة به.
�سيظل كهف �سدرين غاية رمبا ال تدرك ،لكن ال�سبيل
ال��ذي �سلكه �شامان هو �أح��د �أه��م الطرق للتعامل مع
احلياة بروح عالية من الت�صميم والإرادة والعزم.
�أما احل��وارات والتي كانت مع �أبطال الرواية فهي

�أي�ضا غاية ،و�إن بدت و�سيلة لنقل هذا الكم الهائل من
الأ�سئلة.
ال���ف�ل�اح وال���راع���ي وال��ب��ائ��ع امل��ت��ج��ول و���ص��اح��ب��ة
ال�ضفريتني ال�شقراوين كانوا من احلكمة بحيث بدا
ال�شاب �شامان ب�أم�س احلاجة لهم علهم يقدمون له
معرفتهم عن كهف �سدرين ،لكنهم مل يكونوا بهذه
الب�ساطة التي ظنها ،لذلك �أعطوه فواعد التعاطي
مع احللم وال��ذي �أ�سميه ال��وه��م ،وه��و وه��م ايجابي

و�ضروري لت�ستمر احلياة ،وت�ستوي كما ا�ستوت يف رواية
دونكي�شوت ،بعد كل الأوج��اع التي عانى منها الفالح
الب�سيط ليزداد وعي الفار�س املعجب بع�صر الفرو�سية
 ,حتى �إذا ما امت الوجع اجل�سدي دوره تكاملت املعرفة
والوعي عند �سانكوبن�سا ودون كيخوتا.
وهنا عند غامن بوحمود يبدو الوهم حمركا للو�صول
�إىل كهف يف جبل �شان وحتديدا يف �سدرين.
وقد راق يل ما ذهب �إليه النا�شر من �أن بطل هذه
ال��رواي��ة ه��و �أن��ت �أي��ه��ا ال��ق��ارئ ،لأن جميع �أبطالها
انعكا�س ل�صورتك يف مر�آة الزمان واملكان �أو �إذا �شئنا
يف مر�آة الالزمان والالمكان.
رواي��ة كتبت ب�أ�سلوب �أدب��ي رفيع لي�ستمتع القارئ
باحلكمة العميقة وراء الأح��داث والتي قد تكون يف
ظاهرها ب�سيطة وقد حتتوي على عوامل ال نهائية لو
تعمقنا بها.
تدور الأح��داث يف �سدرين وجبلها و�سدرين هي �أي
مكان وال مكان . . .وهنا �أج��د �أن الوهم هو القا�سم
امل�شرتك بني �سرفانت�س و�صديقي غامن بوحمود ،وهو
وهم خالق مل ي�أت من فراغ ومل يذهب �إىل العبث ،بل
هو حتريك للطاقات املعطلة يف الدماغ و�إعمال للعقل
وحتكيمة يف البحث عن جوانب غري مهمة يف احلياة
�أو هكذا تبدو لكنها على غاية كبرية من الأهمية لو
�أعطيت ما ت�ستحق من الت�أمل بوحودها. . .
رواية تقف على م�شارف العاملية بجدارة بانتظار من
ي�ضعها يف مقامها ال�صحيح.

الدنيا كما ر�آها ف�صحاء العرب
• فاطمه الكردي
الدنيا كما ر�آها �أحد ف�صحاء العرب فقال « :وجدتها �أرحام ًا تدفع ،و�أر�ض ًا تبلع
« فهي موت وحياة ,ولقاء ووداع .،ومنذ القدم تعو َّدت النا�س �أن ت� ِّودع كل رائح،
وت�ستقبل كل �آت ،وتعو َّدت معه �أي�ضا �أن تبتهج بقدوم العام اجلديد ،وت�أ�سف على
وداع العام املن�صرم .
ورقا�ص �ساعة احلياة يتابع �أغنيته الأزلية “تك،تك،تك “ويدفن ثواين العمر
الواحدة تلو الأخرى يف �أح�ضان الأبدية ،وعجلة الزمان تدور ك�أنها رحى طاحون ال
تتوقف ،فتطحن بدورانها �أعمارنا � .إنها ال تعب�أ بنا وال لأحد منا عظم �ش�أنه �أو َق َّل،
�إنها ال تنتظر بل مت�ضي قدما �إىل الأمام وال ميكن لها �أن تعود �أو ترجع خلفا ولو قيد �أمنلة.
�إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها .
فالزمن ي�سري ومي�ضي و�س َّيان عنده �إن احتفلت النا�س بقدوم كل عام جديد منه� ,أو حزنت
على وداع عام م�ضى منه وفات ،فعلى ر�أي ابن �ساعده “ :ما فات فات ،وكل ما هو � ٍآت �آت « .
ً
أعوام مت�ضي ت�سلخ �أعمارنا ،ومراحل تتوا�صل تباع ًا فكلما قطعنا مرحلة
فالعمر
حقيقة � ٌ
منها نتوقف عندها لنحمد اهلل على �سالمة الو�صول ونتهي�أ بعدها للمرحلة القادمة هي
حقيقة و�صفها ال�شاعر فقال:
َّ
تظل متر بنا الأيام نقطعها وكل يوم مي�ضى َيدين من الأجل
من عادة التجار وما زالت �أن ير�صدوا ح�ساباتهم يف �آخر كل عام ,وي ِّعد كل تاجر للعام
اجلديد دفاتر بي�ضاء حتمل يف �أولها ر�صيد العام املن�صرم من ربح وخ�سارة  .فهل فعلنا مثلهم
يف �آخر كل عام وحا�سبنا �أنف�سنا و�سجلنا يف دفرت “ال�ضمري “ ما فعلناه من خري� ,أو ما �سب َّبناه

لي�ست حما�سبة
من �أذ ِّية بحق الآخرين ؟ �أو ظلم �أو �إح�سان �أو خدمة لإن�سانية �أو�..أو� ..أو َ
النف�س واجبة علينا يف كل ليلة فما بالك كل عام؟!..
عند الأخوة امل�سيحيني �شيء ُيقال له “فح�ص ال�ضمري” وهذا ما ميار�سه كل م�سيحي تقِّي
كل ليلة ي�ستعر�ض فيها ح�سنات النهار و�سيئاته وذلك حتى ُي�صلح نف�سه يف غده ولينام
م�سرتيح ًا ،ويف الإ�سالم يقول احلديث ال�شريف “حا�سبوا �أنف�سكم قبل �أن تحُ ا�سبوا ،وزنوا
�أعمالكم قبل �أن توزن عليكم “  .واحلجاج على ق�ساوة قلبه يقول :امر�ؤ حا�سب نف�سه ،امر�ؤ
عرف ربه» .
ما �أريد قوله� :أن يوم ر�أ�س ال�سنة هو لي�س منا�سبة يوم فرح وعيد فقط ُي ْح َت َف ُل به ب�أكل
الطيبات و�شرب وملذات! بل هو يوم َو َج َب فيه حما�سبة الذات ،وفح�ص لل�ضمائر  .والزمن
مي�ضي وي�ضحك على الذي ا�ستقبل عامه بالدف والعود واملزمار ومل مينح نف�سه حلظات
يخلو بها مع حمكمة ال�ضمري .وليثق �أن الزمن يرمقه من بعيد ويقول له:
هي الدنيا تقول مبلء فيها حذاري حذاري من بط�شي وفتكي
و�آخر معه ير ِّدد :من �س َّره زمن �ساءته �أزمان .
ل�ست مت�شائما و�أقول :تفاءلوا باخلري جتدوه .
لكنه خليق بنا يف منا�سبة ر�أ�س ال�سنة �أن نخلو ب�أنف�سنا ولو لهنيهة من الزمن لنتوقف عند
ال�ضمري وحما�سبة النف�س .

قضايا وآراء

النقد الثقافي..
نافذة على ما بعد الحداثة

د.ح�ســن حميد

كتابات!..
ـ2ـ

• �سامر �أنور ال�شمايل

���ش��ي��وع م�صطلح (ال��ن��ق��د ال��ث��ق��ايف) ي��ع��ود �إىل
الناقد الأمريكي املعروف (فين�سينت بي ليت�ش)
بعد ا�ستخدامه يف كتابه ال�شهري (النقد الأدب��ي
الأم�يرك��ي) ال�����ص��ادر ع��ام  ،1988وه���ذا ال يعني
�أن��ه قبل هذا التاريخ مل ُيكتب يف جم��االت النقد
الثقايف ،بل كتب جمموعة من النقاد واملفكرين يف
هذا النوع من النقد� -أو ما يقاربه -دون االنتباه
�إىل �أنهم ميهدون الطريق لنقد ناه�ض �سي�ستفيد من
موروث احلداثة ويتجاوزها.
وي�ؤكد الناقد (عبد اهلل الغذامي) املعروف باال�شتغال
يف هذا املجال ب�أن هذا النوع اجلديد من النقد( :فرع من
فروع النقد الن�صو�صي العام ،ومن ثم فهو �أحد علوم اللغة،
وحقول الأل�سنة معنية بنقد الأن�ساق امل�ضمرة التي ينطوي
عليها اخلطاب الثقايف)(� )1إذا هو غري منقطع عن تيارات
احلداثة ،بل لوالها مل يعقبها ليحل حملها!.
•••
ظهرت احلاجة �إىل النقد الثقايف عقب ت�صدع مدار�س
النقد الأدب��ي احلديثة -تلك الدائرة يف فلك البنيوية
وتياراتها املتعددة -بعدما ا�ستنفدت ما يف جعبتها -خالل
مدة تزيد عن الربع قرن -ومل يعد لديها ما ت�ضيفه ،فباتت
تكرر نف�سها حتى فقدت مربر وجودها .على الرغم من �أنها
يف عز عطائها �أثرت احلركة النقدية والأدبية ب�إ�ضافة
م�صطلحات وتقنيات مل تكن معروفة من قبل -فاملنجز
النقدي تراكمي وذو بعد تاريخي -وهذا ما ا�ستثمره النقد
الثقايف الحقا ،ودون التوقف عند حدود ر�سمها لنف�سه
بحدة كما فعلت البنيوية التي قال منظروها ب�أنه ال �شيء
خارج الن�ص .ثم �أتى الرد من �أن�صار النقد الثقايف ب�إعالن
�أن كل ما يف الن�ص له عالقة مع اخلارج ،وبالنتيجة �أ�صبح
علينا االط�لاع على العامل اخل��ارج��ي من زاوي��ة جديدة
لفهم ما كتب ..ويكتب ..و�سيكتب ،دون التقيد ب�أي �أحكام
م�سبقة حتد من حرية الر�ؤية والفعل.
وت�أتي �أهمية النقد الثقايف باعتباره ممثال �شرعيا
لع�صر العوملة ب�سبب طبيعته املنفتحة على �شتى �أن��واع
املعارف والعلوم دون االلتزام ب�إيديولوجية معينة� ،أو
نظرية حمددة ،وبذلك( :ي�أتي دور النقد الثقايف الذي
ج��اء بو�صفه �ضرورة كما ت�شري بع�ض الدرا�سات ب�سبب
املتغريات والعوامل التي �أدت �إىل العوملة وما بعد احلداثة
فال يعد نتيجة لهما بقدر ما هو �شريك ينبع من امل�صادر
نف�سها وين�سب �إىل ذات املناخ)( )2ويت�ضح هنا ات�ساع جمال
عمل النقد الثقايف ،وت�شعب اهتماماته ،وتفرع دروبه ،حتى
�إن نقاده مل يهملوا الهام�شي وال�شعبي ،ومل ينحازوا �إىل
النخبوي واالر�ستقراطي ،وذلك يف م�سعى حقيقي لك�شف
جوانب وتفا�صيل مل ي�ؤبه لها من قبل� ،سعيا لك�شوفات
جديدة تعيد ت�شكيل امل�شهد الثقايف ال��ذي ك��ان يحتفي
بفئات �أو مو�ضوعات معينة متتعت بحظوة ما لأمد بعيد يف
مراحل �سابقة ،وذلك قبل تعديل املفاهيم والنظر بجدية
�إىل ما متور به احلياة من ظواهر متنوعة وخمتلفة على
قدم امل�ساواة ،وذلك بعد جتاوز �أطر وحدود النقد الأدبي
التقليدي.
وهذا ال يعني �أن النقد الأدبي بات على هام�ش احلراك
الأدبي وانتهى �أمره -كما نادى الكثريون من �أن�صار النقد
الثقايف -فلديه القدرة على موا�صلة ر�سالته �إىل جانب
النقد الثقايف الذي لن ي�ستطيع احللول مكانه الختالف
م�سار كل منهما.
•••
يف حال العودة �إىل اخللف -زمنيا -جند �أنه من الي�سري
التعريف بالنقد الأدبي على اختالف مدار�سه ،فلكل منها
�أدواتها وم�صطلحاتها التي ُتعرف بها .ولكن الأمر يختلف
لدى َتعريف النقد الثقايف لأنه ال يدعي امتالك �أدوات
تخ�صه وحده ،بل ينفي هذا الأمر برمته ،باعتبار �أنه لي�س
مدر�سة م�ستقلة بذاتها ،بل ن�شاط معريف مفتوح على �شتى
�صنوف املعارف ،و�أي�ضا لي�س منهاجا ملتزما بنظرية لها
�شروطها الثابتة.
وقد يخطر لنا للوهلة الأوىل �أن هذا الأمر
�سلبي باملطلق ،ويدل على فقر هذا النوع اجلديد من النقد
ال��ذي يفتقر �إىل روائ��ز وركائز ي�ستند عليها يف ممار�سة
عملياته النقدية.
بل من جهة �أخرى ن�ستطيع الزعم �أن هذه ميزة يف �صالح
النقد الثقايف -ولي�س �ضده بال�ضرورة -فهذا النوع من النقد
تتعدد م�صادره واهتماماته وجم��االت عمله باعتباره:

5

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1673" :الأحد2020/1/26م 1 -جمادى الآخرة  1441هـ

(ن�شاط �أو فعالية تعنى بالأن�ساق الثقافية التي تعك�س
جمموعة من ال�سياقات الثقافية والتاريخية واالجتماعية
والأخ�لاق��ي��ة والإن�سانية والقيم احل�ضارية ب��ل حتى
الأن�����س��اق الثقافية الدينية وال�سيا�سية)( )3وبذلك
ميكن اال�ستعانة ب��أدوات النقد املارك�سي �أو الفرويدي �أو
االنرثبولوجي -على �سبيل املثال -ويعزز هذا التنوع �أن
امل�شتغلني يف جمال النقد الثقايف منحدرون من اجتاهات
عدة ،فمنهم القادم من اخت�صا�صات الآداب �أو الفل�سفة
�أو التاريخ ،وهذا له ت�أثري مبا�شر �أثناء مزاولة العملية
النقدية ،فثقافة الناقد الأدب��ي��ة ،وجتاربه احلياتية،
جتعله مياال الجت��اه بعينه -وه��ذا غ�ير �سلبي بذاته-
ويجعل القراءات تتنوع بتعدد �أ�صحابها� .إ�ضافة �إىل �أنه
ال ب�أ�س من �أن ميتلك كل ناقد موقفا ميثله ،فـ(:نقاد النقد
الثقايف ،ال ينقدون بال وجهة نظر ،ف�إن ثمة عالقة لهم
بجماعات �أو اجتاهات)( )4ذات اجتاه �سيا�سي �أو فل�سفي
�أو اجتماعي .بل �أن�صار النقد الثقايف وامل�شتغلون فيه يرون
�ضرورة اخلروج من الذاتية املغلقة ،واملركزية املطلقة التي
كانت حتكم مدار�س النقد ومذاهبه -ما قبل احلداثة-
وفتح نوافذ الإب��داع دون قيد �أو �شرط على �شتى �أن��واع
املعارف والعلوم و�ش�ؤون احلياة ،وهذا ما يتوافق مع العوملة
التي ربطت العامل بو�سائل االت�صال املتطورة مع انت�شار
االنرتنيت وك�سر االحتكار املعريف -على ال�صعيد النظري
فح�سب -فامل�ساواة معدومة على ار�ض الواقع رغم �أن كل
مواطن على الكرة الأر�ضية بات ي�شاهد �أي قناة تلفزيونية
عن طريق القمر ال�صناعي بنقرة على جهاز التحكم يف يده،
�أو يدخل �أي موقع انرتنيت على جواله اخلا�ص .ولكن يبقى
هناك احلاجز ال�صلب للغة ،فاملنتمون �إىل الدول املتخلفة
ال يتقنون -غالبا -لغات العامل الأول امل�ستخدمة لغته يف
القنوات التلفزيونية واملواقع االلكرتونية ،علما �أن التعليم
يحول دون ا�ستثمار تلك املعلومات يف حال كانت لغة البلد
املتخلف هي لغة البلد امل�ستعمر ،فالإمكانيات املتوفرة
ال�ستثمار املعلومات غري متاحة ،وبذلك ال ي�ستطيع النقد
الثقايف توفري �أر�ضية امل�ساواة بني الب�شر -رغم �أن هذا
هو املفرت�ض على ال�صعيد النظري يف ظل العوملة -وبذلك
تبقى مناطق نائية عن تيارات املعرفة املتجددة خارج
نطاق التاريخ املعريف.
•••
على �صعيد امل�شهد الثقايف العربي جند ثمة ريبة من
كل جديد ،وتوج�س من اخل��روج عن املعتاد ،ال�سيما �إذا
كان امل�صدر ذلك الغرب البعيد ،ومربر هذه النظرة يعود
لأ�سباب تاريخية( :فقد �سادت بنية العقل العربي الذي
يت�أ�س�س على املرجعيات والتاريخ واهتمامنا باملا�ضي كثريا
على ح�ساب احلا�ضر وتخلفنا ع��ن ال��رك��ب ،ومل ن��درك
بو�ضوح كيف ن�صنع احلداثة ف�أهملنا الثقافة وهي الأداة
الرئي�سية ل�صنع احلداثة فواجهنا العوملة بو�صفها خطرا
يحاول �إلغاء ذاتنا ويهددنا بغزو ثقايف)(.)5
وم��ن اجلدير بالذكر على الرغم من تراجع
ح�ضور تيارات البنيوية وتياراتها يف امل�شهد الأدبي والثقايف
يف العامل ف�إنها تعد ل��دى بع�ض النقاد العرب و�أ�ساتذة
اجلامعات �أنها الطريق الوحيد للدخول �إىل عوامل الأدب
ون��ق��ده ،وي��رف�����ض��ون مناق�شة حالها ب�ضوء املكت�شفات
اجلديدة يف جماالت العلوم الإن�سانية والدرا�سات الثقافية
والنقد الثقايف!.
ورمبا عقب اكت�شافهم للنقد الثقايف كطريقة جديدة
لقراءة الأدب والعامل يكون جنم هذا التيار �أفل يف الغرب
ل�سطوع جنم جديد ،وبذلك نبقى يف �آخر الركب حتى على
�صعيد الأفكار ،ناهيك عن التطور التكنولوجي!!!.
الهوام�ش:
عبد اهلل الغذامي (النقد الثقايف ق��راءة يف الأن�ساق الثقافية
العربية) املركز الثقايف العربي -ب�يروت ال��دار البي�ضاء -الطبعة
الثانية � 2001-ص.83
�� 2ص�لاح قن�صوه (مت��اري��ن يف النقد ال�ث�ق��ايف) دار مرييت-
القاهرة� 2007- -ص.5
 3د� .سمري خليل (ال�ن�ق��د ال�ث�ق��ايف م��ن ال�ن����ص الأدب� ��ي �إىل
اخلطاب) دار اجلواهري -بغداد -الطبعة الأوىل � .2012ص.7
� 4أرث��ر �أيزابرجر (النقد الثقايف متهيد مبدئي للمفاهيم
الرئي�سية) ترجمة :وفاء �إبراهيم ورم�ضان ب�سطاوي�سي -املجل�س
الأعلى للثقافة -القاهرة -الطبعة الأوىل � 2003-ص.38
 5د� .سمري خليل (م�صدر �سابق) �ص.82

قال :وهذا القا�ص الذي يكتب الن�صو�ص الق�ص�صية الق�صرية جد ًا �أهون
من غريه .قلت :كيف؟! قال� :أحد الثالثة الآخرين� ،شاعر يكتب ن�صو�ص ًا
عن مقابالته لل�شم�س ،واملريخ ،وزحل وجتواله يف ف�ضاءاتها ،ومن قابلهم
هناك م��ن كائنات �سماها الكائنات الف�ضائية .وكيف �أن ه��ذه الكواكب
رحبت به ،و�أر�سلت ر�سائل �إىل الب�شر فوق الأر���ض ،وله يف كل �سطر �شعري
ّ
مفردات غريبة لي�ست هي عربية وال �أجنبية ،وحني ت�س�أله عنها يقول
لك هذه من مفردات �سكان ال�شم�س �أو املريخ �أو زحل .قلت :هكذا؟! قال:
هكذا ،ال بل ي�سمي ق�صائده بالق�صائد املتقدمة زمني ًا على اخرتاعات العلوم.
قلت :وهل يف ن�صو�صه من �أدب؟! قال� :أدب قليل ،هو مثل الأدب املوجود
يف جداول الإح�صاء �أو و�صفات الأدوية .قلت :وهل هو م�ستمر يف الكتابة؟
قال م�ستمر ،ويقول �إنه يتطور مع تطور ن�صو�صه! قلت قد نعذر من يكتبان
الق�صيدة ،والق�صة ،وهذان فنان �أدبيان يحتمالن التخييل وااللتفات ،ولكن
�أ�س�ألك عن كاتب النقد ،ما هي حاله ،ومل��اذا مل تعجبك كتابته؟! قال:
�سبحان اهلل هذا رجل مل ت�ؤته الدنيا حظ ًا من التف�سري وال من الت�أويل وال
من ال�شرح ،يكتب جم ً
ال ت�صلح لنقد الرواية ،والق�صة الق�صرية ،والق�صيدة،
وامل�سرحية ،والدرا�سات ال�سيا�سية ،والأدب��ي��ة ،واالقت�صادية ،والكتابات
التعريفية بالأوابد التاريخية ،وهو �أكرثهم �إغاظة يل ،فقد حاورته مرات
ومرات بهدف الن�صيحة كي ال ي�ستغرق نف�سه يف كل ال�ش�ؤون الكتابية ،وكي
يخت�ص يف جانب واحد من النقد من �أجل �أن يلحظ عالمات التطور والتقدم
يف كتاباته النقدية ،وقلت له :كيف تكتب اجلمل نف�سها ،وتعطي الأحكام
نف�سها على مدونتني اثنتني ،واح��دة لكاتب �أم�ضى عمره كله يف الكتابة،
وكاتبة مل تف�صح عن موهبتها �إال من نحو �شهر �أو اثنني؟! قال يل بثقة:
النقد هو النقد ،وكتابتي للنقد باتت �أ�سلوبي وهويتي ،ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن
�أكون اثنني يف الكتابة الأوىل والثانية� ،أنا واحد يف كليهما ،ومن الطبيعي
�أن تت�شابه جمل كتابتي يف املرة الأوىل والثانية! قلت له :ولكن مرجعيتك
هي الن�ص الذي تكتب عنه ،والن�ص هنا والن�ص هناك غري مت�شابهني وال
متماثلني ،فكيف تكون كتابتك عنهما مت�شابهة ومتماثلة يف كل �شيء! قال:
�إنه الأ�سلوب يا طويل البال!
قلت :الأم���ر حم��زن ،وال �سيما الكتابة ع��ن ال�شم�س وامل��ري��خ وال��زح��ل،
والكاتب ال يعرف طبيعة هذه الكواكب ويتحدث عن حياة ولقاءات وطبيعة
وهواء عليل ،ولكن ثالثة �أو �أربعة ممن يكتبون مثل هذه الكتابات الق�شية
ال يف�سدون �أجواء الثقافة ،لأن النفو�س املحمولة على حب الإبداع �شوق ًا
وتعرف ًا وبحث ًا وقبو ً
ال� ..ستزلهم وتُفردهم كي يكونوا مدعاة للتندر ،قال:
هم هكذا ،والأدهى �أن عنادهم ال�سلبي ،ور�ؤيتهم لأنف�سهم يف املرايا ال�شائهة،
والرنج�سية القاتلة� ..أخذتهم �إىل عزمية �أخرى ،وهي تكبري دائرة ال�ضعف
التي تبدي ن�صو�صهم فزاعات م�ضحكة لي�س �إال ..عندما يعاودون ن�شرها
على �صفحات التوا�صل االجتماعي ،ويجال�سونها �أوقات ًا طوا ً
ال من �أجل تلقي
الإعجاب من �أنا�س ي�شبهونهم يف كل �شيء ،بعد �أن ز ّينوها ب�صورهم!
قلت :واحلل!
ق��ال :كل ما هو غري جميل ،وغ�ير �إن�ساين ،وغ�ير نبيل مل ول��ن ميكث يف
الأر���ض لأن��ه زب��د! �أح��زاب ،ودول ،وم�ؤ�س�سات ،وتيارات ،وجوائز ،ونقّاد..
بقاء
جميعهم اجتمعوا كي ي�ؤيدوا كتابات ه�شة هنا وهناك ..لكنها مل تثبت
ً
ً
ودميومة ..لأن لباباتها مل تالم�س اجلميل ،والإن�ساين ،والنبيل� ،ألي�س يف
هذا عربة؟ قلت :بلى!

Hasanhamid55@yahoo.com
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حكاية �شاعر
ق�صيدة و�أغنية!

مل مي�ض على و�صويل �إىل العا�صمة ال�سودانية
اخلرطوم عام  206عدة �أ�شهر لت�سلم مهمتي
الدبلوما�سية ك�سفري لدى ال�سودان حتى طالعت
على ال�صفحات الأوىل من �صحف العا�صمة
�صبيحة الثالثني من ت�شرين الثاين “ نوفمرب
“ خرب وفاة ال�شاعر ال�سوداين الكبري الهادي
�أدم الذي نعته الأو�ساط الثقافية وال�شعبية يف
البلد ال�شقيق بحرقة �شديدة وهو القامة الأدبية
املرموقة التي ذاع �صيتها لي�س يف ال�سودان فح�سب
بل يف عموم الوطن العربي و�إفريقيا مثل �أقرانه من
ال�شعراء ال�سودانيني الذين در�سوا مب�صر كالفيتوري
وحميي الدين فار�س وت��اج ال�سر احل�سن وحمطات
حياته حفلت بالعطاء ال�شعري والأدبي املتميزين
وترك لنا جمموعة كاملة ت�ضم كل �أعماله ال�شعرية
«ك���وخ الأ����ش���واق» و«ن��واف��ذ ال��ع��دم» و«ع��ف��و ًا �أيها
امل�ستحيل» ،ومن بني �أعماله �أي�ض ًا مرثيته للزعيم
الراحل جمال عبد النا�صر ،التي تعترب من الق�صائد
اجلميلة ،وهي بعنوان « �أكذا تفارقنا «.
وه��ذه املرثية البديعة للرئي�س عبد النا�صر
�ضجت بها منابر ال�ساحات الثقافية العربية وجاءت
مقدمتها تناجي ال�شعور القومي العارم �آن��ذاك �إذ
قال:
�أك��ـ��ذا تفارقنـا بغيـر ودا ِع ي��ا منية الأب�����ص��ار
والأ�سمـاع
�أكذا تفارقنا و�سينا لـم تـزل جتتاح بني ثعالـب
و�سبـاع
و�شواهق اجل��والن عند مكابر متزايـد الآمـال
والأطمـاع
والقد�س يف �أي��دي اللئام ت�شبثوا فيها ب�أ�شـرف
تربـة وبقـاع
ولعل الق�صيدة التي رفعت �شهرة ال�شاعر الهادي
�آدم �إىل عنان ال�سماء كانت ق�صيدته « الغد « التي
غنتها �أم كثوم بعنوان معدل حمل ا�سم « �أغدا �ألقاك
«ورغم ق�صائده التي تناولت العديد من املوا�ضيع،
بال�شعر احلر واملقفى �إال �أن قلة من النا�س يعرفونها،
فكما �أن بع�ض الأدباء يكونون (�أ�سرى) للعمل الفذ
الذي يطغى على باقي الأعمال الأدبية وعا�ش كل
ال�شعراء ي�أملون وكانوا يحلمون ب�أن تغني ق�صائدهم
�سيدة الغناء العربي �أم كلثوم.
و حكاية �شهرة ه��ذه الق�صيدة و�شاعرها تبد�أ
عندما زارت �أم كلثوم اخلرطوم نهاية ال�ستينات
وبعد اال�ستقبال الكبري لها ،قررت �أن تغني ق�صيدة
لأحد �شعرائها ،وكان �أن وقع اختيارها على ق�صيدته
(الغد) التي حولت ا�سمها �إىل (�أغد ًا �ألقاك) وغنتها
عام 1971مب�سرح �سينما (ق�صر النيل) لي�سمعها
اجلمهور العربي من اخلليج �إىل املحيط .وكانت
�سعادة الهادي �آدم كبرية بهذا العمل ،بالرغم من �أنه
ا�ضطر �إىل تغيري �أبيات ب�أكملها بل وتغيري �شطرات
من �أ�شعاره يف هذه الق�صيدة حتى تغنيها �أم كلثوم.
مل يكن ال�شاعر ال��ه��ادي �آدم يتوقع �أن ت�صبح
حياته مرتبطة بهذه الق�صيدة ترافقه كظله فرغم
دواوينه الثالثة التي ت�ضم �أكرث من مائة ق�صيدة
كتبت منذ �أربعينات القرن املا�ضي وحتى نهاية
الت�سعينات ،مل يغن �أحد من الفنانني ال�سودانيني �أي ًا
منها ،ومل يتناولها النقاد بالقدر الكايف من االهتمام
�أو الدرا�سة و منح و�سام اجلمهورية ال�سودانية
الذهبي ب�سبب ق�صيدة �أغدا �ألقاك ،وكذلك كرمته
ال�سفارة امل�صرية باخلرطوم.
وعن حكاية الق�صيدة ن�شر ال�شاعر �صالح جودت
يف �إح��دى مقاالته الأ�سبوعية عام 1970يقول:
بعد �أن غنت �أم كلثوم حفلتيها يف ال�سودان يف �إطار
حملتها لدعم املجهود احلربي يف م�صر بعد النك�سة
عام  ،1967عادت من هناك حتمل يف �صدرها �شحنة

دافئة من احلب لل�سودانيني وقالت �إن البالد العربية
جميع ًا تعي�ش م��ع م�صر يف حمنة النك�سة ،ولكن
�أعمقهم �شعور ًا بها هم �أهل ال�سودان و�صرحت �أنها
تود �أن تغنى ق�صيدة ل�شاعر من ال�سودان.
ويروي ال�شاعر امل�صرى �صالح جودت �أن �أم كلوم
كلفته بالبحث عن �شاعر �سودانى يكتب لها اى ق�صيده
�أو عمل غنائي وبعد بحث وتنقيب يف  7دواوي��ن
ل�سبعة �شعراء �سودانيني قدم ال�شاعر �صالح جودت 7
ق�صائد وترك لها حرية وبعد �أيام �س�ألته �أم كلثوم
�أيهم �أف�ضل قال لها :لقد تركت لك مهمة املفا�ضلة،
حتى ال �أك��ون منحاز ًا ل�شاعر دون �آخ��ر ،قالت لقد
اخرتت واحدة منها بالفعل ولكن لن �أذكرها لك حتى
�أعرف ر�أي��ك ..قال� :إذا كنت ت�صرين ف�إنني �أف�ضل
ق�صيدة الهادي �آدم فهي �أ�صلحهما للغناء…ومن
بعد هذا االختيار �شدت �أم كلثوم فع ًال بكلمات هذه
الق�صيدة يف � 6آيار “مايو” عام 1971بعد �أن و�ضع
لها الأحلان املتميزة حممد عبد الوهاب.
واحلكاية ال تنتهي هنا بل ي�سرد ال�شاعر �صالح
جودت قائال :بالرجوع �إىل ديوان ال�شاعر الهادي
�آدم الذي ن�شرت به هذه الق�صيدة ،يت�ضح �أن ما ن�شر
بالديوان �شيء وما غنته �أم كلثوم �شيء �آخر خمتلف
متام ًا حتى �أنه قد يبدو �أن ال�شاعر ال�سوداين قد
ا�ضطر لإع���ادة �صياغة كلمات ه��ذه الق�صيدة من
إر�ضاء لأم كلثوم و�شهرتها العري�ضة
جديد وذلك � ً
ف��ف��ي ال���دي���وان امل��ن��وه ع��ن��ه وال����ذي ���ص��در يف ع��ام
1962حتت عنوان “كوخ الأ�شواق” عن �إحدى دور
الن�شر ال�سودانية بالقاهرة العنوان اال�صلى لق�صيدة
“�أغد ًا القاك” هو “الغد” و�أن مطلعها هو� :أغد ًا
�ألقاك يا لهف ف�ؤادي من غد و�أحييك ولكن بف�ؤادي
�أم يدي.
و �أ�شار ال�شاعر �صالح ج��ودت وال��ذي يعود �إليه
الف�ضل يف اختيارها �إىل وجود تعديالت على هذه
الق�صيدة حيث قال”“ :وجاء ال��ه��ادي �أدم �إىل
القاهرة والتقى ب��أم كلثوم وك��ان معها حممد عبد
الوهاب وقر�أوا الق�صيدة مرة واثنني وثالث ًا وع�شر ًا
وعدلوا وبدلوا وقدموا و�أخ��روا� ،إىل �أن ا�ستقروا
على ال�صورة النهائية لهذه الق�صيدة ولقد بقيت يف
�أدراج �أم كلثوم حوايل عام دون �أن ت�شدو بها ..ومما
يجدر الإ�شارة �إىل �أن كم التعديالت التي �أجريت
على كلمات هذه الق�صيدة كبري لدرجة مل نعهدها
يف غريها من الق�صائد التي تغنت بها �أم كلثوم طوال
م�سريتها الفنية لكنها خلدت ال�شاعر اىل درجة ان
ال�صحف وو�سائل الإع�لام نعته :لقد رحل �صاحب
�أغدا �ألقاك.
لقد ت�أثرت بهذه الق�صيدة الأغنية كما ت�أثر بها
كل �أبناء جيلي وتتبعت حياة �شاعرها الهادي �أدم
الذي ولد يف قرية �أ�صبحت مدينة الآن هي قرية
الهاللية على �شاطئ النيل الأزرق جنوبي اخلرطوم
وتابعة ملنطقة اجلزيرة ،وهي بيئة زراعية جتارية
�إذ من امل�ؤكد �أن الإن�سان يت�أثر مب�سقط ر�أ�سه وموطنه،
والبيئة التي ن�ش�أ فيها ولقد زرت ه��ذه املنطقة
ووجدت كم �أن �أهلها �أنا�س ب�سطاء طيبون يحر�صون
علي الرزق احلالل يف الزراعة والتجارة ويت�ألفون مع
بع�ضهم يف الأفراح والأتراح ،ويعتربون كل من ي�أتي
�إليهم مقدرا ومكرما ب�صورة مده�شة وخا�صة �إذا ما
ذكر بع�ضا من �أعمال ومناقب ابنهم البار ال�شاعر
الهادي �أدم الذي يعتزون به �أميا �أعتزاز.

و�سائل االت�صال
والتنمية الثقافية
• د .عي�سى ال�ش ّما�س
�إنّ العالقة بني الإن�سان واالت�صال عالقة تالزم ّية ،من حيث
التوا�صل االجتماعي  /الإن�ساين من جهة ،والتوا�صل احل�ضاري
وا�ستمراريته من جهة �أخرى ،،وال �س ّيما يف الع�صر احلا�ضر ،ع�صر
االنطالقة ال�سريعة التي �شهدتها و�سائل االت�صال ب�أ�شكالها
املختلفة.
فث ّمة عالقة وثيقة بني االت�صال والثقافة ،حتى ليمكن
القول �إنّهما وجهان لعملة واحدة؛ فاالت�صال و�سيلة مه ّمة و�أ�سا�سية يف
ن�شر الثقافة بو�صفها �أ�سلوب ًا �ضرور ّي ًا لتنظيم العالقات االجتماعية،
والوحدة الفكرية للمجتمع و�أ�سلوب حياته .ولذلك �أ�صبحت كلمة
“ االت�صال “ مقرتنة بو�سائل الإعالم التي جعلت من العامل املرتامي
الأط��راف ،قرية كونية ميكن للإن�سان فيها �أن يعي�ش �أح��داث العامل
وم�ستجداته العلمية والثقافية ،حلظة بلحظة ،وذلك من خالل تبادل
العلوم واملعارف ،مبا يتيح املجال وا�سع ًا لن�شر الثقافة وتعميم املعلومات
واخلربات واملكت�شفات على م�ساحة كبرية من العامل.
لقد �أ�صبحت و�سائل االت�صال ،ب�أدواتها املختلفة ،ق ّوة ثقافية /
تثقيف ّية ذات ت�أثري ف ّعال يف جماهري املتلقني ،بالنظر ملا متتلكه من
�إمكانات فن ّية ونف�س ّية ،ت�ستطيع بو�ساطتها �أن ت�سلّل �إىل عقول النا�س
ب�شرائحهم االجتماعية املختلفة ،وترتك لديهم �أثار ًا �سريعة وفاعلة
يف املنظومات املعرفية والقيمية وال�سلوك ّية ،وذلك من خالل مراعاة
اهتمامات اجلماهري وحاجاتهم ،والتحاور معهم يف بع�ض الق�ضايا
الفكرية واالجتماع ّية.
�إنّ �أي جمتمع ينقل ثقافته ،ب�أ�شكالها املختلفة ،ف�إنّه ي�ستخدم و�سائل
االت�صال املنا�سبة ،بو�صفها جزء ًا �أ�سا�س ّي ًا من حياة النا�س اليومية ،يف
�إطارها الفكري واالجتماعي ،وتعبرّ بالتايل عن قيم الثقافة العامة
ال�سائدة يف املجتمع .وي�أتي مفهوم التكامل بني االت�صال والثقافة ،لي�س
على النطاق املحلّي فح�سب ،بل �أي�ض ًا على النطاق العاملي ،انطالق ًا من
�ضرورة االت�صال والتوا�صل بني املجتمعات الإن�سانية ،والتفاعل بني
ثقافاتها ،من �أجل جتديد هذه الثقافات و�إغنائها وتنميتها ،مع احلفاظ
على ثوابت كل ثقافة و�أ�صالتها الفكرية واالجتماعية.
تقول الباحثة االجتماعية /جوديت الزار /يف كتابها “�سو�سيولوجيا
االت�صال اجلماهريي”� :إنّ م� ّؤ�س�سات و�سائل االت�صال منظّ مة بدورها من
قبل املجتمع ،وهي امل�سرح املالئم الذي تدور فيه عرو�ض احلياة العامة
وم�شاهدها ،على امل�ستوى املحلّي وال���دويل؛ وعلى ه��ذا امل�سرح تن�شر
الثقافة ،وتطرح الأزياء والطرائق والأ�ساليب اجلديدة يف احلياة”.
ويف هذا ال�صدد� ،أ ّكد امل�ؤمتر العلمي لل�سيا�سات الثقافية ،الذي عقد
يف املك�سيك عام  ،1982ب�إ�شراف املنظمة الدولية للثقافة والرتبية
والعلوم (اليون�سكو)� ،أنّ االت�صال هو �أحد العنا�صر املك ّونة للثقافة،
وهو يف الوقت نف�سه �أحد العوامل الأ�سا�سية التي ت�سهم يف ن�شر الثقافة
وانت�شارها؛ وقد جنمت عن هذا الت�أكيد جمموعة من التو�صيات� ،شدّ دت
على العالقة بني االت�صال والثقافة ،وتعميقها يف الإطار االجتماعي
والرتبوي.
مما جاء يف التو�صيات� ،إنّ االت�صال ظاهرة اجتماعية /ثقافية،
و ّ
وهو جزء من النظم االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية،
ال�سائدة يف كل جمتمع .ولذلك ف�إنّ التزايد الكبري يف و�سائل االت�صال
وتن ّوعها� ،أ ّثرا ب�شكل وا�ضح يف احلياة اليومية للأ�شخا�ص واملجتمعات،
وال �س ّيما يف �أمناط عالقاتهم ونظمهم القيمية .وهذا يتطلّب م�شاركة
وا�سعة من النا�س يف ثقافة و�سائل االت�صال ،حتقيق ًا ملبد�أ “دميقراطية
الثقافة”.
وا�ستناد ًا �إىل ما تقدّ م ،جند �أنّ طبيعة الثقافة ال�سائدة يف املجتمع
حتدّ د �أمناط و�سائل االت�صال و�أ�ساليبه وم�ضموناته .حيث ت�ستخدم كل
ثقافة ،تبع ًا لطبيعتها و�أهدافها ،و�سائل ات�صال تختلف ع ّما ت�ستخدمه
الثقافة او الثقافات الأخرى .فالنا�س يف �أي جمتمع ،ي�شرتكون يف الأفكار
واخلربات والأه��داف ،وو�سائل االت�صال �أدواتهم الأ�سا�سية الكت�ساب
هذه العنا�صر ب�أبعادها املختلفة ،والتفاعل معها .وهنا يربز دور و�سائل
االت�صال يف حقن الأف��راد بجرعات ثقافية ،تهيئهم ليكونوا قادرين
على امل�شاركة الإيجابية يف عمليات التنمية الثقافية واالجتماعية
ال�شاملة.

قراءات
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�أ�سطرة العنوان و�سردنة الزمن
• د .حممد �صابر عبيد
�أف�ضى ال��ق��ول ال�����س��ردي احلديث
�إىل مم���ك���ن���ات ����س���رد ج���دي���دة
تتالعب بعنا�صر ال�سرد وتت�صرف
مبكوناته ،على النحو الذي ينا�سب
املقا�صد و�سيا�ستها يف افتتاح �سبل
�أ�سلوبية حديثة متكن �آلة ال�سرد
بفعالياتها املتعددة واملتنوعة من
�أن تقدم مروي ًا قاب ُال للتعدد القرائي،
وم�ستعد ًا �أكرث ال�ستقبال ف�ضول الت�أويل
ورغبته يف الك�شف و�إلغاء عزلة املحرم.
دخلت العناية ب�أفق العنونة ع�صرها
القرائي الذهبي .وبد�أت �أ�سئلة العنوان
ت�ستحوذ على ح�صة كبرية من �أ�سئلة
املنت الن�صي ،وت�ؤ�س�س ل�شعريتها مبعزل
عن امل�تن م��رة وب��االن��دم��اج به م��رة �أخ���رى .هكذا ا�صبح
للعنوان حقان حق اال�ستقاللية والتفرد امللكي يف احتالل
�سماء الن�ص ،وحق امتداد �أن�ساغه داخل ج�سد الن�ص ي�ضئ
ويوجه حيواته وي�أخذ بيد القراءة �إىل متاهاته.
ظلماته ّ
هل هو �أ�سطورة الن�ص �إذا ما فطن املبدع �إىل احتفاليته
وكرنفاليته وموقعه اال�ستثنائي املتميز الذي ز ّينه النقد
ب�ألوان العر�س يف نظر القراءة؟ ،هل هو العتبة الوحيدة
التي ال يف�ضي �سواها �إىل ميدان اجل�سد الن�صي وال�شرعية
الوحيدة ملواقعة الن�ص ،ومن دونها يتحول الفعل �إىل
خطيئة قرائية متنح ل��ذة ناق�صة تبقى خا�ضعة �أب��دا
لت�أنيب �أخالقية ال�ضمري القرائي؟ ،وهل بو�سعنا قراءة
ن�صو�ص بال عناوين لنعفي املبدع من حمنة العنوان وننقذ
القارئ من مغبة اقرتاف املعا�صي الت�أويلية حني ت�س ّول له
نف�سه دخول منازل الن�ص من غري �أبوابها.
العنوان يرتبع على عر�ش الن�ص ويز ّين جبهته بنيات
املبدع و�أالعيبه و�سقطاته �أي�ضا ،يغريه باللعب وي�ستدرجه
�إىل املنطقة العارية طالبا منه التخفي واملواربة ،هي لعبة
قا�سية ت�ؤدي �إىل الفوز بالتاج لكنها قد ت�ؤدي �أي�ضا �إىل
ال�سقوط يف القبو ال�سحيق حني ال ي�ستطيع �إم�ساك احلبل
يف اللحظة املنا�سبة .هو فعل �أ�سطرة �إذن ،ي�شتغل على
كونه ال�سيميائي ا�شتغاال مزدوجا يبد�أ من ت�أثيث داخله
العميق و�ضخه بالتعددية الداللية ،وينتهي �إىل االنفتاح
على مناطق اجل�سد الن�صي ليغذيها ب�إ�شعاعاته الداللية
ذات احلمولة الكثيفة دائمة الرفد.
حتفل ق�ص�ص كمال عبد الرحمن املو�سومة بـ (احلا�سة
مرحل من الق�صة رقم ( )12يف
التا�سعة)ـ وهو عنوان ّ
ت�سل�سل الق�ص�ص يف املجموعة ـ ب�سيا�سة عنونة تنه�ض
على البهرجة وعلى مهارية ال�صوغ اللغوي من دون االنتباه
�أحيانا �إىل حاجات امل��روي ،ذلك �أن حاجات امل��روي هي
التي تقرتح ف�ضاء العنونة وت�شي به ،ثمة ح�س دميقراطي
يجب �أن يلتفت �إليه الكاتب يف ت��دارك حمنة العنونة
ي�أخذ بعني االعتبار ت�صويت احلاجات لرت�شيح �صيغة
معينة للعنونة ت�ؤدي بها �إىل �أن تعمل داخل الكيان الن�صي
ب�أعلى طاقاتها الإنتاجية وبكفاءة عالية ،على العك�س من
ال�سبيل الدكتاتوري يف فر�ض �سيا�سة عنونة تعزز �إح�سا�س
الكاتب بهيمنة اخللق وال ت�ستجيب حلاجات املروي.
عنوانات الق�ص�ص ح�سب ترتيبها يف املجموعة هي
((ام���ر�أة من �آخ��ر احللم – ما �أت��اين من حديث ( عبد
جدو) – حكاية من جبل بنجوين – �سيد الغرباء – ق�صة
�صفية – �أ�سميك فو�ضاي – جنمة على م�شارف الغفران –
ما مل ي�صلني من بكاء الأ�شرف قان�صوه الغوري – هي�سرتيا
�صامتة – �أمطار ب�شرية – ذئاب يف برية اجل�سد – احلا�سة
التا�سعة – اوركيديا �صادية – �أمرية الع�صافري)).
تخ�ضع العنوانات لتنوع كبري يف �صياغتها اللغوية
على النحو الذي ي�شري �إىل ق�صدية وا�ضحة يف انتخابها
وو�ضعها( .احلا�سة التا�سعة) هو عنوان الق�صة رقم (
يرحل من �أجل �أن يحتل عر�ش العنوان
 )12يف املجموعةّ ،

الكبري للمجموعة ب�أكملها ق��ائ��د ًا
للعنوانات الأخرى .وت�سل�سلها الرقمي
( )12عالمة على انتهاء التعاقب
ال�شهري ل�سنة وا�ستكمال ال�صورة
الزمنية للعام الكامل ،وم��ا انتقالها
�إىل �صفحة العنوان لتحتل الواجهة
العنوانية �إال �إ���ش��ارة حية �إىل بدء
دورة زمنية جديدة ،تعزل الق�صتني
الأخ�يرت�ين يف املجموعة (اوركيديا
�صادية – �أمرية الع�صافري) لتدخلهما
يف دورة زمنية �أخ��رى تبقى م�شرعة
لف�ضاء زمني قادم وملغوم باالحتمال.
ال���زم���ن ي��ت��ع��ر���ض ل��زح��ف ال�����س��رد
فيت�سردن ويت�شبع منطقه ب��ال��روح ال�سردية ليكرتث
بها �أك�ثر من اك�تراث��ه بتقاليده الزمنية داخ��ل ال�سوق
الو�ضعي التقليدي لآل��ة الفعل الزمني ،وبالتايل ف�إن
العنوان (احلا�سة التا�سعة) ال ي�ستخدم ال�صيغة العددية
(التا�سعة) باملنطق الريا�ضي ال�صرف ،بل ي�ستثمر روح
العدد ب�أفقه الزمني امل�سردن داخل ف�ضاء الق�ص.
ثمة جتاوز عددي كبري ن�سبيا حلدود احلوا�س فاحلوا�س
خم�س فقط وظلت (احلا�سة ال�ساد�سة) تراوح طويال يف
احللم احل�سي والثقايف واجلمايل والإن�ساين ،من اجل �أن
جترتح لها موقعا ي�ؤهلها لالن�ضمام �إىل عائلة احلوا�س
ب�أفرادها اخلم�سة التقليديني فهل جنحت يف ذلك حتى
الآن؟ وهل ثمة من جتر�أ على تو�صيف علمي وثقايف حمدد
للحا�سة ال�ساد�سة �ش�أن احلوا�س اخلم�س الأخرى� ،أم �إنها
ظ ّلت حا�سة حتكمها ت�صورات ذهنية بو�سعها �أن تتحدث
طويال يف االحتمال وال ت�ستطيع االق�تراب من م�ستوى
الهبوط باحلا�سة �إىل ار�ض الواقع ،حيث متكث �أخواتها
اخلم�س يف منزل اليقني؟ .و�إذن ما �ش�أن هذه القفزة �إىل
(احلا�سة التا�سعة) من افرتا�ض حتقق غري نهائي لوجود
(حا�سة �ساد�سة) ،وم��اذا عن احلا�ستني (ال�سابعة  /و /
الثامنة) اللتني تف�صالن (ال�ساد�سة) عن (التا�سعة) ،هل
خ�ضعتا للإلغاء  /التجاوز  /الإرجاء  /التعليق  /املحو،
�إنه افرتا�ض نظري ال ميكن جتاوزه �أو �إهماله �أو التغا�ضي
عنه يف االنتقال العددي من (ال�ساد�سة) �إىل (التا�سعة).
لكننا �إذا ما �س ّلطنا معاينة ب�صرية جديدة على ال�صيغة
العنوانية بف�ضائها التعريفي املزدوج (احلا�سة ال�ساد�سة)،
تنا�صي م��ع (ال�سمفونية
ف�إنها �ستحيلنا على م�ستوى
ّ
التا�سعة) وهي �آخر �سيمفونية و�ضعها بيتهوفن ،فهل كانت
(احلا�سة التا�سعة) للقا�ص متاثال مع �سيمفونية بيتهوفن
التا�سعة ،وهل متثل (التا�سعة) �صورة االكتمال الناق�ص
على حدود (العا�شرة) مثال؟
رمبا لي�س من م�صلحة الإجابة �أن تكون م�ؤكدة لأنها
بذلك تغلق ب��اب االحتمال والتجدد وتق ّيد ال��ق��راءة
ب�سال�سل الإجابات النهائية ،حيث تكف القراءة عن كونها
�أداة ك�شف م�ستمر وحرث دائم يف �أر�ض خ�صبة مفخخّ ة
بديناميت الداللة .يف عامل (احلا�سة التا�سعة) يتعر�ض
الزمن النطالقات ال�سرد فتخ�ضع وح��دات��ه لل�سردنة،
حيث تتكثف داخل الب�ؤر ال�سردية ويتحول �أفق معناها
الزمني �إىل �أفق معنى �سردي ال يدين بالوالء لآلة الزمن
ت�شرب مياه ال�سرد
يف فعالياتها التقليدية ،قدر �إمعانه يف ّ
لي�صبح زمنا جديد ًا خا�ص ًا مبنطق (احلا�سة التا�سعة)،
وخ�ضوعاته الت�أويلية لف�ضول القراءة.

من الخيمة في منغوليا
الى الجامعة في فرن�سا
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•ابت�سام ن�صر ال�صالح
•قراءنا الأع����زاء :ل��دى ق��راءت��ي لهذا امل��ق��ال يف جملة””Elle
ّ
الفرن�سية التي تعود لعام  2000ا�ست�شعرت فيه طاقة �إيجابية
كبرية وثقافة كانت غائبة عني حتكي عن �شابة تتابع هدفها بكل ما
متلك من ق َّوة رغم �إمكاناتها املاد ِّية الب�سيطة .وهذا ما دفعني لقراءة
املقال على �صديقي الأديب �سامر �أنور ال�شمايل وعندما �سمع ترجمته
قال يل ”:ملاذا ال تر�سليه �إىل الأ�سبوع الأدبي؟” قلت هل �أعجبك؟
قال”:مقال جميل” .ولهذا ها هو املقال بني �أيديكم•.
• نارانت�سيت�سيج دا�ش عمرها � 29سنة وهي �شابة عازبة من منغوليا.
وحاليا مقيمة يف فرن�سا لتتعلم اللغة الفرن�سية ،تعود كل �صيف �إىل قريتها
يف قلب الفيايف ،على بعد 1300كم من “ �أوالن-باتور” ،العا�صمة .حكت لنا
عن يومياتها حتت خيمة اللباد.
�إنها خيوط ال�شم�س الأوىل التي توقظني عندما يخرتق النور �سقف
اخليمة.
هو وقت حلب الأبقار .عندنا ،هذا عمل الن�ساء .بعد �أن �أرتب هندامي-
�سطل ماء يحل مكان الدو�ش� ،-أرتدي الثوب الطويل التقليدي للمنغوليات.
ولي�س هناك حاجة للذهاب بعيد ًا ،فالأبقار تنام قريب ًا جد ًا من اخليمة.
بعد حلب الأبقار� ،أ�صطحب القطيع �إىل املرعى ،م�شي ًا �أو على احل�صان،
و�سيلة تنقلنا املف�ضَّ لة� .إنها ال�ساعة �أكرث بقليل من ال�سابعة حني �أكون قد
عدت� .أول ما �أقوم به� :إ�شعال موقد احلطب لت�سخني املاء للفطور.
ال�شاي ،وزالبية بالطحني مطهوة بالزيت �أو يف التنور ،والألبان(لنب،
وجبنة بي�ضاء ،وحليب الفر�س املختمر) هذا ي�شكل قائمة الطعام.
لدي
أطفالهما.
�أتناول وجبتي الأوىل هذه مع �أخي الكبري ،وزوجة �أخي و�
َّ
لدي والدان:
�أخوان �آخران و�أخت وهم يعي�شون يف املدينة.للأ�سف مل يعد َّ
�أبي تويف العام املا�ضي �إثر �أزمة قلبية و�أمي توفيت يف النفا�س عندما كنت
طفلة.
فبعمر � 18سنة غ��ادرت قريتي لأتابع درا�ستي يف �أوالن-ب��ات��ور .كانت
البالد يف خ�ضم ثورة �سيا�سية ،بعد �سبعني عام ًا من النفوذ ال�سوفيتي .منذ
عام  1990كانت الدميقراطية تديل بدلوها رغم ال�صعوبات االقت�صادية.
اجلفاف يف ال�صيف املا�ضي وهطول الثلج ال�شديد يف هذا ال�شتاء ت�سببا بنفوق
2مليون ر�أ�س من املوا�شي(جمال وخراف وخيول).
تخلُّف الريف يف حدِّ ه الأق�صى ،لكن  90%من ال�سكان يعرفون القراءة
والكتابة ،وهذا ما نحن فخورون به! التعليم يحتل مكانة عظيمة بالن�سبة
للغات الأجنبية ،و�أنا اخرتت تعلم اللغة الفرن�سية يف املدر�سة بعمر 12
�سنة.
�أول �سفر يل �إىل باري�س كان �صدمة .ات�ساع املدينة وجمالها ،و�صروحها
و�أزهارها من كل الألوان:كنت �أعتقد �أنني يف حلم! حالي ًا �أعي�ش يف ليون.
الأعمال ال�صغرية (جلي�سة �أطفال ،و�إعطاء درو���س باللغة املنغولية،
وق��راءة ق�ص�ص من بلدي) مكنتني من العي�ش ،و�آم��ل �أن �أبا�شر درا�ستي
اجلامعية للآداب املعا�صرة العام القادم.
حتت اخليمة ،مكان كل واح��د حم��دَّ د ح�سب العادات .الي�سار ،للرجال
وال�ضيوف والأطفال ،واليمني هو جمال الن�ساء مع الأ�شياء لوازم العمل وركن
املطبخ.
مع زوج��ة �أخ��ي ،من�ضي ال�صبحية بخياطة مالب�س لل�شتاء وبتح�ضري
اجلبنة التي جنففها يف ال�شم�س.
ميكن لل�ضيوف �أن ي�صلوا ب�أي حلظة :هناك دائم ًا نار و�شاي جاهز لأجلهم.
حت�ضري طعام الغداء ي�ستلزم وقت ًا طوي ًال ودقة يف العمل .حيث يجب
تقطيع كل �شيء لقطع �صغرية لأننا ال ن�ستخدم ال�سكني لدى تناول الطعام.
الطعام املنغويل لي�س متن ِّوع ًا .من اخلروف ،واخلروف واخلروف! م�سلوق �أو
م�شوي ،فاللحم ي�شكل �أ�سا�س الغذاء.
فطريقة حياتنا البدوية مل تعلمنا زراعة اخل�ضار .لدرجة �أنه ميكنك
القول �إنني لدى و�صويل �إىل فرن�سا �أده�شني كل �شيء :ال�سمك والطيور
وال�س َلطات (
والفاكهة واخلبز .ولزمني وقت طويل لأعتاد على الأع�شاب َّ
بالن�سبة يل ،وحدها الأرانب كان ميكن �أن �آكل منها!).
بعد الظهر� ،أح��ب زي��ارة �صديقات الطفولة ح��ول �شاي مملَّح ،م�شبع
بالزبدة ،ونرثثر .حياة عزوبيتي تده�شهنَّ  ،لأن��ه من كانت مبثل عمري
فهي قد تزوجت و�أ�صبحت �أم ًا منذ وقت طويل! بانتظار ال�ساعة اخلام�سة
م�ساء�...أ�شرف على عودة الأبقار و�أبا�شر حت�ضري وجبة امل�ساء
والن�صف
ً
التي ت�شبه طعام الغداء.
بعد الع�شاء ،يجتمع �أبناء القرية للغناء والرق�ص وعزف املو�سيقى .ويف
ال�ساعة العا�شرة كل النا�س يعودون �إىل خيامهم.
�أحب القراءة قلي ًال ،على �ضوء ال�شمعة.و�أتخيل امل�ستقبل .و�أرى نف�سي يف
هذه الفيايف املت�سعة مع عائلتي ،و�أنا �أُ َع ِّل ُم اللغة الفرن�سية بالت�أكيد.
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ق�صيدتان

الأميرة
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قطف �سماء �آ�سيا ببع�ض

وكغارقٍ في الحلم

يف وجهك ّ
طافح
�سحر
ُ
الو�ضاح ٌ
وميرح
واحل�سن يلهو يف العيون
ُ
�شقي راح يعت�صر الهوى
و�أنا ٌّ
حرب ًا لريوي �أحرف ًا ترتن ُّح
		
ٌ
مم�شوقة كالرمح كانت كلّما
أرمح
		
مرتْ �أمامي يف الغياهب � ُ
ّ
ما كنتُ �أح�سب �أنّ غمز عيونها
يلفح
		
يف ٍ
ملحة كالربق قلب ًا ُ
اته
حني
احتواك القلب يف ط ّي ِ
ِ
يربح
		
�صار الربيع ف�ضاء ُه ال ُ
الورد والبخّ ور ينرث عطره
�سارح
		
وفكر ُ
وال�سحر يغمره ٌ
ما عادت الدّ نيا ت�سري كما م�ضى
وتطرح
يف غ ّيها كانتْ تزيد
		
ُ
واليوم �صارتْ حلو ًة جذّ ً
ابة
ٌ
والأفق ل َّونهُ
وا�ضح
بريق
		
ُ

ال لذّ ًة يف العي�ش من دون الهوى
فر ُح
		�أو �شيء مثل
احلب قلب ًا ُي ِ
ّ
ويفي�ض يف الوجدان ٌ
عارم
�شوق ٌ
ت�سبح
�شفيف
�سحر
		
ٍ
والروح يف ٍ
ُ
الر َ
يا�ض اخ�ضو�ضرت جنباتها
وترى ّ
والورد يف �أفيائها يتفت ُّح
		
وكغارق يف احللم يجتاز املدى
ٍ
لي�ض ّمني ٌ
جامح
عظيم
�شوق
		
ٌ
ُ
هذي حكايات املحبة والهوى
تن�ضح
بالطّ هر والآمال عطر ًا
		
ُ
روح باجلمال تكللتْ
فاحلب ٌ
ّ
وتطمح
ترقى وت�سعى للخلود
		
ُ
احلب يلمع �ساطع ًا
�سيظلّ نور
ّ
وي�شرح
ال�صدور
		
ُ
ويزور �أعماق ّ

ق�صيدتان
•�صفاء فرحان ال�شـمندي
تنهدات املوج

مل �أكن على قيد احلياة
عندما تنهد البحر يف
عيونك
�س�أبحر اليوم ُقدم ًا
من املا�ضي ال�ضائع
بزحمة ال�ضوء
ال �أتردد يف الإم�ساك
بوجهك امل�سكون بالوهج
الطالع من م�سام البوح
�أي نور �سكبه على مالحمي؟
ر�صع..
حفر الياقوت ا�سمه باخلط املُ ّ
وم�ضىُ ..ي�شعل �شمعدان الع�شق
يف الليل الكئيب
�أفرد �أ�شرعة الروح
يف بحر الزعفران
ما �أ�شهى هدهدة املوج املقد�س
يف الظالم
ال �أرى غري ه ّبة الأريج الناب�ضة
يف احلياة..
معك ..ال �أفقد اجلنّة
والنار احلائمة فوق قلبي
رميت ُحلكة الفقد
وعويل الرماد بال�ضوء
�س�أكتب �سراطك امل�ستقيم داخلي
�سيكون منابت زهورك اخلا�صة
لتت�ألق النف�س...
وي�شتعل وجودي.

�أجنحة الغياب

بنظرة ال ت�شوبها �شائبة
رميتني
ٍ
مرج
وجعلتني قيثارة ٍ
ال تعوزها القوة
مبحبة �أُغنّي
ٍ
�أتوا�صل مع الأرواح احلائمة
فوق م�سام الأر�ض
برعب
�س�أهوي
ٍ
على م�شتل �أزهاري
لو �أن َّك ُتلقي بع�ض ًا من النظر
قطرة قطرة
�أتبخر يف هذا اجلحيم
اخلايل من اال�شتعال
�صقيع ليلي البارد يف غيابك
نينة
�أجمع الأحزان يف ِق ٍ
بف�ضول
�أهزها
ٍ
والفينة
الفينة
بني
ِ
ِ
ت�ستفيقُ � َ
أل�سنة النار املتوهجة
كوردة حمراء
ٍ
�أجل�س يف الأ�صي�ص
على الطاولة التي ُتذكرين
بالقهوة ال�ساخنة
�أُحدق كل يوم
م�سكونة بالبعيد
�أ�سمع قيثارة الغياب العائدة
لبطريق
ب�أحالمي �أجنحة
ٍ
محُ رتف الطريان.
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نب�أ غير عاجل
•ر�شا ال�صالح
وح��دي وال�ش��يء يوم��ئ جلر�س تذك��ري �أن ي��رن يف خاطر
الأزم��ان ومازل��ت هن��ا �أقي��م ال �أح��د ي�ض��ع يده عل��ى كتفي
ويرب��ت يل ،وخ�بري اليوم لك �أنا الوحيدة هناك ك�ش��جرة
فقدت ظلها وبقيت حتت�ضن ثمارها واملارين بها باعتناء
لذا �س���أنبئك بخرب عاجل رمبا بح�ساباتي ،عن �صورة فوران
دم��ي دوم��ا وم��ا كان وحمت��م ل��ه �أي �أن يح��دث هن��اك عند
كل وق��ع يقتفي نب�ض��ي قلبي وذاك التيه اخلفي يف �س��نوات
خطاي.
�س���أنبئك ع��ن ليل كان يح��دث كما كان يحدث ،وعن �س��اعة
كانت متر وك�أنها ال متر ،وعن نهارات مل �أجرتعها يف خياالت
الأزمن��ة ،ع��ن اعت�لاء تلك اليا�س��مينة فوق �ش��قوق حائط
الغي��ب ،وكي��ف متددت ت�س��عة �أع��وام �إ�ض��افية با�س��تماتة
�أنيقة لعطر �شقي يبحث عن جدائل حمبوبته كل عام
عن �صل�ص��ال فكري اخلائف املعج��ون برتابة القهر اليومي،
ونظ��رات امل�س��اكني املنبوذين عند حفاف ج��دران الهجران
والعتمة.
عن ت�س��ا�ؤالت غام�ضة ،عن فجر بائ�س ،عن �شوق عقيم ،عن
�ض��حك ناق�ص ،عن غمام لي�س نا�ضج ،عن ف�ستان مل يرتدي
غوايته ،عن �أنثى امتلأت �ش��عر ًا خمتنق ًا ب�أنوثته وال �صهيل
ين�ص��ت لقوافيه��ا ،ع��ن ه��واء كليم يب��وح با�ص��فرار وعدنا،
ع��ن قلة حيلة قدرتي و�ض��جيج عمري للط�يران �إليك فوق
الأ�سياج واحلواجز والبواريد واملرافق.
ع��ن انته��اكات يف عب��ارات ن�ص��ي ،وحمذوف��ات يف �س��رديات
يومياتي ،عن ذكور تغار من ت�ص��احلي وحربي ،عن ن�س��اءات
حمق��اوات يتزين لإث��ارة ف�ض��ول توقي ،وكلمات احت�س��يها
قوت��ي وعزاء لنف�س��ي ،من كل هذا اجل��وع واحلرمان من كل
هذا البطالن لرتانيم احلب القدو�س ع�شقي..
�س���أنبئك نعم عن كل حماوالتي كل �ص��باح مازلت به �أ�ش��دو
مبدادي،واع��د �أقراط توهج��ي بقوايف الق�ص��يدة و�أوزاين
ال�س�لام �إلي��ك ا�ش��تياقا ي�ص��يغ
نف�س��ه ويبه��رج وجهت��ي �إلي��ك
ووجه��ي ,بحلة جدي��دة تتهجى
�ش��هيق �أنفا���س غ��رام ال مرئ��ي
جعلن��ي امتهن �ص��ناعة ال�ض��وء
�ش��مع ًا ،وحتوي��ل الظ�لام ن��ورا
ميدين بو�صلك مددا.
�س���أنبئك ع��ن امل �ص��ار معلم��ا،
نع��م �أمل��ي علمن��ي ،كي��ف اخ��ط
ذاك الأن�ين حروف�� ًا ،وارت��ب
ذاك الدم��ع �ألوان��ا لأر�س��م ،نعم
من��ذ يوم�ين تعلمت كيف �أر�س��م
حق��ا عل��ى وج��ه كل عاب��ر مير
بك لتقر�أين �أن��ت لوحة خطتها
ي��د الأي��ام بيننا،ه��ي انر�س��مت
بقو�س قزح اللحظات وامل�سافات
بيننا و�أن��ت اليوم تقر�أها بثوان
مع��دودة ال حت�ص��ي دقائ��ق
�صربي.
نع��م تعلمت كيف �أفك طال�س��يم
ذاك ال�ش��عور اخلف��ي كلم��ا م��ر
يوم وكنت به �أ�س��تبيح قدادي�س
طه��ري و�ص��لوات الن��ور لأع��د
م�شته يريد
اطباق ال�س�لام لكل
ٍ
�أن يع��رف عل��ى مم��ر �س��نوات
غياب��ك العج��اف ما يح��دث بي
وما يجري
اع��ذرين ل��كل ه��ذه الأنب��اء
املجت��ز�أة من �أخبار كثرية كثرية

انتظار وعمر
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• حممد احلفري
حل��ت ب��ي ،لكني فقط �أ�ض��عك يف �ض��وء
م��ا كان وم��ا اعمل��ه �ص��متا يف �إع��ادة تدوي��ر الأمل وحتوير
دم��ي الن��ازف لر�ؤي��ة �أكرث �إي�ض��احا للحقيقة وا�ش��د اتقادا
بوهج حبك ال تخ�ش��ى طالقة الكالم ،وال ترتعد من جمازر
الغم��ام ان �أمط��رت بكلمات��ي حزن ًا ،بيانا واكتم��ال يهيم بي
ح��د احت��ادي بك �ض��وء ًا ال �ش��كل ل��ه وال ق��وام ،يخرتقك،
يحت�ض��نك ،يعاتبك ،يلومني ويلقي على روحي ال�سالم ،بعد
�أن �أ�ص��عد درج املع��اين ارتق��اء ع��ن كل ممن��وع واقرتاب ًا من
فجر حمتوم ال يدرك ليله وال به �أنام لأن وجهك حا�ض��ري
ولقياك وم�سعاي وح�سن اخلتام
نعم �س�أنبئك و�أتابع �إيفادك بكل �صغرية بها مررت
كيف كنت �أقلب ال�ص��ور كل ال�ص��ور لكي �أن�س��ى� ،أم�س��ح عنها
وعن��ي غبار الزمان� ،أقل��ب �أرقام روزنام��ة الوجد بينا عند
كل مقام .و�إن �س�ألتني يوم ًا عن حجم هذا كله وكيف حدث
نعم �إنه قليل من كثري
�س���أجيبك نع��م ذاك احلزن ح��زين وذاك اجلم��ر املتقد يف
الرماد رمادي ،و�إن �أردت الآن �أن تعرف حايل
اطمئن ال�شيء الآن يعكر يل �صفو مزاجي �سوى ترهات هذه
احلرب الباردة ،و�س��وى تلك املالح��م البطولية التي حطت
فج�أة يف تلك ال�ش��وارع واحلدائق والعبارات و�أينما وحيثما
كنا يوما من�شي
ف�أن��ت �أدرى بطبع��ي �أك��ره الأبط��ال اخلرافي�ين� ،أك��ره
غواي��ات املعجبني املعتدين ب�إجنازات �ض��يمهم على الأفئدة
والآخري��ن� ،أك��ره كل ج�بروت ظ��امل عنيد� ،أنت �أن��ت �أدرى
بدرب��ي ف��اين م��ن ورث��اء النا�س الطيب�ين مل تتغ�ير بل زاد
م�س�يري كل �ص��باح حتدي ًا للقيا قلوبهم و�إلقاء التحية على
�ألقابهم الب�س��يطة ،الكثرية ال�ص��فح واحلياة القليلة العزاء
والإن�ص��اف ،م��ن خبائ��ث كل
م�ش��اهري ومكتن��زي �أم��وال
ودم��اء الفق��راء والأبري��اء،
م��ن جت��ار احلروب و�أ�ص��حاب
اجلي��وب الت��ي �ص��ارت �ش��غلها
ال�ش��اغل القت��ل ومناجاة رب
الغيب ليحل بال�ضعفاء املزيد
واملعلوم.
م��اذا �أخ�برك ه��م �ص��اروا
كالندبات على الوجه� ،صارت
الأي��ام هن��ا جتاعي��د ح��زن
�ص��عب حموهم وحموها،لكني
كلم��ا تق��دم بي ي��وم اب�س��مل
(با�س��م) حب��ك الطه��ور
لأح�ص��ل عل��ى �إك�س�ير احلياة
يل ولهم ولأولئك املك�س��ورين
الأنقي��اء ،وارت��وي م��ن م��اء
ع�ش��قك ن��ورا و�ش��فاء م��ن
مع�ض��لة الإظ�لام لبل��د كان
ا�س��مه بل��د �ص��ار ا�س��مه حلم
وطن
ه��ل تعلم وطن��ي و�أنت بقلبي
ن��رواغ كلين��ا لنحي��ا يداف��ع
ليبقى،ع��ن �أبنائ��ي ال�ص��غار،
علن��ي ا�س��تمر وي�س��تمر
حب ًا،واليكم��ا دوم�� ًا يق���ص
ويروي.

«ياه» ..ما �أجملك!.
�أعتق��د �أنني كنت �أكتب عنك فيما م�ض��ى ،ومازلت �أفعل ذلك
حتى اللحظة من دون �أن �أنهي ذلك ،وال �أظن �أنني �أ�س��تطيع،
ف�أنت لوحة ال ميكن لها �أن تنتهي.
قل��ت ذل��ك ،و�أن��ا �أفتح فمي مدهو�ش�� ًا غ�ير م�ص��دق �أن هناك
امر�أة مثلك ن�صفها مالئكي ،ون�صفها ب�شر.
يف حلظة واحدة ت�أججت امل�ش��اعر ،وا�شتعلت حمم ًا تقذفها
ال�ش��فاه �ش��وق ًا ولهفة ،ويف حلظة واحدة �صار ج�سدانا كتلة
واحدة ليتها دامت وا�ستمرت مدى الدهر.
وقل��ت بين��ي وبين��ي ،و�أنا �أرقب طلت��ك البهية  :م��ا �أروعك،
وما �ألذ عناقك يا امر�أة ،ما �أدف�أ �ص��درك الذي ي�شبه الوطن
امل�ش��تهى� ،آه لو �أنني كنت �أ�ستطيع ل�ض��ممتك �إىل قلبي �أكرث،
و�أم�سكت يدك �إىل ما ال نهاية.
خط��ر يف بايل و�أن��ا �أقف قبالتك �أن �أ�ش��دك من �ش��عرك� ،أو
�أن �أ�سرق منه �ش��عرة على �سبيل الذكرى التي تفتح املواجع،
و�أن �أطري لأو�ص��لها عند �س��احرة �شريرة تعيدك يل يف وقت
الح��ق ،وتغدو بعد ذل��ك خرية وطيبة لأنه��ا جمعت روحني
�شتتهما البعد ،و�أدماهما الفراق.
يف تل��ك اللحظ��ة التي جمعتنا م�ص��ادفة �أمام تلك ال�ص��الة،
لي�شاهد عناقنا ذاك اجلمهور الغفري الذي خرج منها ،فكرت
كم هي عدد ال�سنوات التي غيبنا فيها الفراق؟ و�س�ألت نف�سي
ه��ل يعو�ض هذا العن��اق عن �س��نوات الفقد واحلرم��ان التي
دفعن��ا ثمنها باهظ ًا طوال ذل��ك الوقت الذي كوانا بالرتقب
واالنتظار.
مل �أ�ص��دق نف�س��ي �أن ذل��ك �س��يحدث حني اقتدتك ،لنت�س��كع
مع ذاك الليل الذي �ص��ار بهي ًا مع حلولك عليه جنمة يتلألأ
نورها مع جنوم العا�ص��مة ،ويكاد يغلب بروعة رائحته �أريج
اليا�س��مني .وقلت تعايل �أيتها املري��ودة قد جند يف زاوية ما
حم ً
ال لبيع الفالفل نلج�أ �إليه لي�س��كت جوع الع�شاق بلقيمات
نتناولها على عجل ،و�أرجو �أال يزعجك ذلك يا توءم الروح،
فالع�ش��اق يخطط��ون كث�ير ًا وال يقطفون �س��وى القليل الذي
يخفف من �ضراوة النريان التي ت�شتعل يف دواخلهم.
�ش��ددت على يدك لنحث خطانا للو�ص��ول �إىل زاوية �أخرى
تظللها بع�ض الظلمة .يخفق قلبي �أكرث �أ�شعر �أنه �سيخطفك
من��ي ،ويط�ير ب��ك �إىل هناك حي��ث ميكنن��ي �أن �أقطف منك
وردة ،وق��د �أدع��وك بعدها لنحت�س��ي ك�أ�س�ين م��ن النبيذ يف
منزل �صديق يخفت قنديله هذه الأيام ،لكن روحه متوقدة
مثل روحك.
�آه من��ي ،و�آه من��ك ،مل �أفع��ل �أي �ش��يء �س��وى �أنن��ي تركت��ك
على الر�ص��يف وم�ض��يت �أقارع احلزن الذي اعرتاين يف تلك
اللحظات.
«ياه» كم �أنا نادم الآن ،هل ينفعني ذلك يف �شيء ؟
�أ�ص��دقك الق��ول حني �أق��ول �إنن��ي �أحبك ،و�أ�ص��دقك القول
ح�ين ال �أقول �أي �ش��يء م��ع �أنني �أع�ش��ق ن�س��مة العطر حني
متر من �أمامي ،وقد ترينني �أ�ضحك وروحي تعت�صر من �شدة
احلزن ،ول�ؤم الغ�ص��ة التي متا�ش��ي �ص��متي املوح�ش وثقالته
اجلاثمة فوق �صدري.
�أ�ص��دقك الق��ول �أنن��ي �أردت �أن �أحدثك عن العمر وال�س��نني
الت��ي تكالب��ت يف زحفه��ا علين��ا ،لكنن��ي تراجعت ع��ن ذلك
كي يبقى ذلك ال�ض��وء ينري الدروب وي�س��طع �أمام عتمة ليل
عمري الرهيب.
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�صمود الأعمدة

•يون�س حممود يون�س
ل ّأن �أح��دا مل ي�س���أله كي��ف حملت��ه قدم��اه �إىل تلك
اله�ض��بة ال�س��ورية اجلرداء .مل يفكر يف �ص��ياغة �أي
جواب ،ومن املرجح �أنه لو �س��ئل عن هذا الأمر ما كان
يع��رف مبا يجي��ب .ذلك لأن��ه مل يرك��ب حافلة ،ومل
مي�ش .فك�أنه خرج من نف�س��ه لي�ص��ل �إىل تلك اله�ضبة
دون جهد.
و�إذ ر�أى � ّأن خروج��ه بهذه الطريقة يبدو م�س��تحيال.
�أخذ ينظر �إىل بقية اله�ض��اب والأطالل التي عاندت
الزم��ن ،ولأنه يح��ب تلك الأطالل .خا�ص��ة الأعمدة
واملعب��د .انتابت��ه موج��ة م��ن ال�س��خط عل��ى تفاه��ة
الذي��ن حاول��وا الفتك به��ا كائنا م��ن كان��وا� ..إذ كان
مفرت�ضا به�ؤالء �أال يروها ..بل كان مفرت�ضا ب�إميانهم
وكفرهم �أن يتقاتال على الرمال بعيدا عنها �إىل ما ال
نهاية.
غري � ّأن لالحتماالت قوانينها ولغتها ،ومن غري املجدي
حماكم��ة التاري��خ ال��ذي �ص��نعته تل��ك االحتماالت.
فق��ط ي�س��تطيع امل��رء �أن يعم��ل عل��ى امل�س��اهمة يف
�ص��ناعة احتماالت �أخرى ،وهذه الأعمدة �ست�ساعده
ال حمال��ة� .إذ �أنها �ص��امدة ،و�ص��مودها يكف��ي للبناء
عليه.
لذلك �شعر هذا الزائر ب�شيء من املتعة وهو ينظر �إىل
تلك الأعمدة ،وتلك اله�ض��اب الت��ي حتيط بها .علما
� ّأن تلك اله�ض��اب ال �ش��يء فيها ي�س��تحق الر�ؤية �سوى
بع�ض النباتات ال�ش��وكية التي �أخذت �ش��كل كرات من
الق�ش الياب�س ،وحينذاك ا�ستغرب �أن ي�شاهد ذئبا �أو
ذئبة جتري بن�ش��اط قل نظريه يف ذلك املكان ،وك�أنها
متلك طاقة عجيبة ال ي�س��عها �أن ت�ص��رفها �إال يف هذا
اجلري الذي بدا له م�ضنيا� ..ضعيف اجلدوى.
لك��ن ما �أث��ار انتباهه حقا هو قدرة الأر�ض ال�س��ورية
يظن
على امت�ص��ا�ص اخل��راب بكافة �أ�ش��كاله� .إذ كان ّ
� ّأن �آث��ار احل��رب الت��ي وقع��ت عل��ى ه��ذه اله�ض��اب لن
لكن“ ..
متحوها الكثري من العقود القادمةّ “ .
هن��ا انتبه الزائر �إىل عجزه عن �ص��ياغة فكرة تعبرّ
لك��ن الأر�ض
عم��ا يج��ول يف ذهن��ه ..فقال غا�ض��با “ ّ
ال�س��ورية متت�ص اخلراب و�ص��انعي اخلراب .ومتت�ص
�أحقاده��م وكل الآالت الت��ي ا�س��تخدموها لقت��ل
احلياة“ .
ث��م ع��اد وت�س��اءل “ :لك��ن �أما كان��وا يعلم��ون ذلك ؟
وكيف ال يعلمون ونوامي�س احلياة يف متناول اجلميع.
ك�أن يع��رف �ش��خ�ص م��ا �أن��ه �س��يموت يف يوم م��ا ،وهو
يعرف ال حمالة ..لكن وبدل �أن ي�س��عى هذا امليت �إىل
تخليد ا�س��مه ب�أفعال عظيمة .يختار �أن تكون �أفعاله
م�شينة ال �أكرث.
� ّإن �أم��را كه��ذا يبدو حتت م�س��توى العق��ل حتى يف �أي
بيئ��ة بدائية .لكن ما الفائدة من حماكمة بيئة هذا
م�س��تواها وجت��ار الدي��ن وامل�ش��ايخ ما يزال��ون الأكرث
�أهمي��ة رغ��م كل جت��ارب ال�ش��عوب الأخ��رى يف كن�س
ه�ؤالء من حياتهم اليومية �إىل الأبد.
وم��رة �أخرى ي�ش��اهد الزائ��ر الذئ��ب �أو الذئبة التي
ر�آها بني الأ�شواك وقد �أ�صبحت قريبة منه ..فته ّيب
لك��ن ه��ذا احلي��وان امل��راوغ كان
م��ن ر�ؤيته��ا هك��ذاّ ..
معرفا بنف�س��ه� .أنا الذئبة
�ألط��ف مما توق��ع� .إذ قال ّ
باكي التي فقدت زوجها و�أطفالها ..هل ر�أيت �أطفايل
؟

ف�أجابها والده�شة تعقد ل�سانه.
 ال مل �أر �أطفالك ،ومل �أ�س��مع با�سمك قبل الآن ..بلمل �أكن �أعتقد � ّأن الذئاب تتكلم �أي�ضا.
كان��ت عين��ا الذئبة تتّقد من �ش��دة الغ�ض��ب ،و�أنيابها
تبدو �أكرث وح�شية من كل خياالته .فقال لها م�ؤكدا:
_ ل�س��ت قات�لا ،وال �أح��ب القت��ل ،وقب��ل قليل كنت
�أت�أم��ل ه��ذه اله�ض��اب الآمن��ة ،وتل��ك الأط�لال التي
�صمدت رغم حماوالت الفتك بها..
�أم��ا الأمر الذي �أفكر به الآن فه��و �أنك منكوبة مثلي،
ومثل��ي �س��قط الرع��ب يف قلب��ك كم��ا ي�س��قط احلجر
الثقي��ل يف حو���ض املاء .وق��د تكونني مثل��ي جترتين
�آالمك ب�ص��مت ،ومثلي تخرجني من نف�سك لتتجرعي
حفن��ة م��ن ال�ش��قاء ب�ين وق��ت و�آخ��ر .لكن ال ب��د �أن
هناك �أمر ًا �آخر ،وقد يكون خمتلفا متاما.
حتدث
هذا ما �أراد الزائر �أن يخربها به تعوي�ضا عما ّ
ب��ه ،ودون �أن يدري م��اذا يكون الأمر� .أخذ ير ّدد “ ال
بد � ّأن هناك �أمر ًا �آخر “
فقالت الذئبة مت�سائلة:
عم تتحدث
 �أعرف �أنك ل�ست قاتال ..لكني ال �أعرف ّ؟
قال الزائر:
 ال �شيء تقريبا ..ل ّأن ما �أفكر فيه ال يعدو �أن يكون�أمني��ات .جمرد �أمني��ات قد تتحقق ،وق��د ال تتحقق
�أب��دا ..لك��ن يف النهاية يجب �أن تتحق��ق ..لأين كلما
نظرت �إىل تل��ك الأعمدة التي عاندت الزمن� ..أقول
لنف�س��ي “ ت�س��تحق ه��ذه الأعم��دة ورث��ة ينحن��ون
عم �أحتدث
احرتاما لعظمة من �أقاموها .هل تعرفني ّ
�أيتها الذئبة باكي ؟
ف�أجابته الذئبة وقد بدت �أكرث خبثا:
 بل �أعرف كل �ش��يء ،و�أحفظ كل �شيء ،و�إذا كنت التعل��م ف�أنا من عائلة الذئبة باكي منذ �آالف ال�س��نني،
وما ال تعلمه �أي�ض��ا هو � ّأن رئي�س ع�شرية ه�ؤالء الب�شر
ب��اع �أحد العابرين متثاال مللكة هذه الأطالل مبو�س��ى
حالقة
�صدئ.
ح��دث ذلك من��ذ مئات ال�س��نني ،ولعلك كن��ت تظن � ّأن
م��ا حدث م�ؤخرا جاء مقطوعا عن ال�س��ياق التاريخي
ب��د و�أنه��م قتل��وا زوج��ي
له���ؤالء الب�ش��ر الذي��ن ال ّ
و�أطف��ايل ،وليتهم �أكتف��وا بذلك ..ب��ل قتلوا احلمري
�أي�ض��ا ..لكن م��ا الذي جاء بك �إىل هن��ا �أيها البائ�س،
وماذا جئت تفعل هنا ؟
 ال �أع��رف مل��اذا جئت ،و�أظن �أين �س���أعود كما جئت.لأين ل��ن �أك��ون رفيق��ك .ف�أن��ت ذئب��ة ،و�أن��ا ال �أراف��ق
الذئاب.
 وم��ن طلب من��ك �أن تكون رفيق��ي �أيه��ا البائ�س� .أنا�أي�ض��ا ال �أرافق �إن�س��انا .ل ّأن الإن�سان قاتل حتى لو مل
يقتل ،ولك �أن تعل��م � ّأن �أولئك العظماء الذين �أقاموا
تل��ك الأعم��دة .كانوا قتلة �أي�ض��ا� .أنتم الب�ش��ر قتلة
فقط.
قال��ت ذلك وم�ض��ت .فع��اد الزائر �إىل نف�س��ه وم�ض��ى
هو �أي�ض��ا .لقد م�ض��ى �إىل اللغة ذاتها ..لكن �إىل لغته
ه��و ،ولي�س �إىل لغة رئي�س الع�ش�يرة ال��ذي باع متثال
ملكة الأعمدة مبو�س��ى حالقة �صدئ ،ولي�س �إىل لغة
القتلة �أي�ضا.

�أبواب
•ح�سن �إبراهيم النا�صر
�أب��واب لليا�س��مني وعتبات للحبق و�ش��بابيك
للع�ش��ق و�ص��باحات ف�يروز “رفيق��ة ال�ش��م�س
والقهوة والأمكنة “..“ -..على باب منوقف
تن��ودع االحب��اب نغمره��م وبتول��ع ايدين��ا
بالعذاب ..وابواب  ..بواب �ش��ي غرب و�ش��ي ا�ص��حاب و�شي م�سكر
وناطر تايرجعو الغياب.
«تل��ك بع���ض حكايانا والذكري��ات هل ترجع �س��هراتنا يف الليايل
املقمرات”؟
لفه��ا بني ذراعيه وهم�س يف �أذنها “اخلريف مقدمة ال�ش��تاءات يا
حبيبتي “كوين دفئي .
همهمت وهي تغل يف �ص��دره كحمامة تختبئ من ال�ص��ياد وقالت:
قلب��ي يرتّ��ل �ص��لواته و�أنت مل تربح �ش��غاف روحي ..ه��ي الدنيا
تناقلنا يف م�ساراتها يا رفيق حياتي..
�س��لمتك «هلل» ووهبت��ك عم��ري ..ما �أبع��د هذه امل�س��افة بني باب
البي��ت و�أول الطريق الذي �س��ي�أخذك مني  ..ي��ا �إلهي :لعل وراء
�شم�س ت�شرق بوجهك.
هذا الليل الذي طال ٌ
وقفا على باب احلاكورة ك�أنهما م�شدودان لبع�ضهما ال يريدان �أن
يفرتقا.
الوداع��ات موجع��ة «ونح��ن يف زمن قد ال ت�س��تعاد في��ه اللحظات
احلميم��ة ..مت��ر كومي���ض ف��رح حاولن��ا ان نكون��ه فج���أة تركنا
وم�ضى ..فهل يا ترى مينح الأحبة اللقاء مرة ثانية ..؟!
تبادال القبل وكان القمر ثالثهم قالت :علي  ،بتحبني..؟
نظ��ر يف عينيه��ا احلائرت�ين ..وق��ال� :إي واهلل بحب��ك وحق كل
ه��ذي املقام��ات املنت�ش��رة على ات�س��اع �س��فوح اجلب��ال املمتدة من
“لبنان “�إىل “لواء ا�سكندرون “�أوتاد الأر�ض الطيبة ..بحبك..
قد البحر بحبك ..و قد ال�سما والنجوم  ..وقد الأر�ض بحبك ».
و�ض��عت يده��ا على �ص��دره جه��ة القل��ب توقفت حلظ��ات قبل ان
“حتك��ي عن الأ�س��ئلة التي ت�ش��غل باله��ا “ ....طيب ي��ا ”:علي ”
بتحبني قد «�سورية» ..؟
اغ��رورق الدم��ع يف عينه «ما �أ�ص��عبك!» .وراح يهمه��م بكلمات مل
تفهم معانيها� ،أخذها ل�صدره تنف�س بعمق ..ثم رتّب ياقة بدلته
الع�س��كرية و�شد البندقية ل�صدره جهة القلب  ..نظر �إىل البحر
ث��م طاف على وجهها قبال وقال� :س��ورية ي��ا حبيبتي متل «اهلل»
بع�ش��ق ترابه��ا وماءها و�س��ماءها ونا�س��ها �”..س��ورية بعبدا”!..
�ص��مت قهر املكان واجلهات “و�ض��اق على روحها “ ..كل �ش��يء من
حوليهما كان �ص��امت ًا �إال �ش��هقاتها املتح�ش��رجة بالدموع  ..ووقع
خط��وات علي وهو مي�ض��ي راف��ع الر�أ�س ك�ش��موخ القم��م العاليات
مي��د خطواته الواثقة باجتاه الطريق امل���ؤدي �إىل احلافلة التي
�س��تقله �إىل ال�ش��مال ،حيث رفاق��ه الذين ينتظرون��ه هناك على
تخ��وم “�أدل��ب” ..ق��ال له رفيقه �ص��باح اليوم ..هن��اك توقع ان
يك��ون الي��وم بدء احل�س��م لتحرير «�أدل��ب» ومن ث��م االجتاه �إىل
�شمال الفرات ..ال�ش��م�س والنخيل ينتظران «خفق العلم العربي
ال�سوري حانت مواعيد اللقاء امل�ؤجلة… «.
كان مي�شي يف الطريق �إىل احلافلة وهو ويرتل :
ٌ
“�ش��ياب ُيغذيهم هوى
هم ويحفزهم
هم:ٌ
وعقيدة… ويجمعهم ُّ
ث�أر
�أرى وطن الأحرار قد طال ُ
ليل… غد ًا ي�ش��رق ال�ص��بحان البعث
والفجر»؟..
رحم��ك اهلل �ش��اعرنا الكب�ير �س��ليمان العي�س��ى ..ك��م تعلمن��ا من
ق�صائد وتبقى يف ذاكرتنا وذاكرة الأجيال التي �ستوا�صل الدفاع
عن �س��ورية «ولن ت�ضل الطريق» ..حرا�س الفجر �صباحكم بعبق
البخور واحلبق لن�صر �سوري � ٍآت يقني؟!

شعر
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ريحانة

�ضرامُ ..

•هنادة احل�صري
قبل �أن ينطفي العطر
يف حا�صنات الندى .
مر بي عبقا �ساحرا ،
ف���ان���ت�������ش���ت ب��������ر�ؤى
اليا�سمني احلنون
ف�ضاءات روحي
و زغرد بالع�شب خ�ضر املدى ....
انه �شجر الليل
و ك�أجرحا من احلزن ،
الم�سها منذ �ألف و �ألف من ال�سنوات ،
ا�ستبى حقل ذاكرة الفل
�ضاقت خواتيمها
و انحنى ج�سر �أيامها
وقت عا�شت بال �أنبياء !!!!...
�أين ذاك اخلريف لكي ترتديه ،
ينابيع �ساقية ،
موتها يتجدد فيها ،
و ي�شتجر ال�سطر بال�سطر ...
�أواه كيف تلملم �صوت �صراخ اجلهات ؟!
انه موعد من نحا�س ،
و �أول من خان ،
بني الو�شاه  .الهواء !!..
موعد من رمال  ،طويل �أق�صره للنبات !!:
وعلى �سيفها دحرج البدر �شعاعه
لألأت بني �أ�ضالعه دندنات الأنا�شيد
ت�س�أل هل يرجع النهر اغلى هداياه ،
هل ينبع الوقت من موح�شات املغارات ،
هل يغ�سل الفجر ترب �أ�صابعها ؟!
الحما جوهر “الكان “ باحلا�ضر باملتك�سر ،
يا جوهري الوجود ،
رفعت �سوارك نخب النهاية ،
يف م�سمع ال�شم�س جهرا ،
�أمام عيون ال�شجر !!...
بعدما ع�ش�شت يف �سرير الغ�صون
فراخ ال�سنونو
و �أغلق عمر القوام البهي
�شبابيك منذنة اهلل
وقت احت�ضار ال�سهر ...........
--2
هي االّن ريحانة تتلم�س �أ�ضالعها .
خوف �أن تخطئ العدّ .
�ساعة ميقاتها تتزيا ب�أوراق ورد
و من �شرفة الغيب تلقي ب�أ�شيائها اخلانفة
نخيل م�سافاتها �ضالع باحت�ضان البنف�سج
يحميه من حميات الت�شرد ،
ي�ؤويه من وادات الغبار!!..
و مينحه النب�ضة املرهفة :
فميالدها من رقائق �ضوء عميق � ،أيقونة
راعفة !!..
و �صف�صافها دامع  ،و �ستائر �أحزانها وارفة
!!..
قرنفلة قلبها  ،و القوام و�شيعة برق و غيث .
اذا ق�شرت ا�صبعا  ،ذبلت واحة ،
و اق�شعر وريد ل�شهقة موت النهار !!..
من ال�سو�سن الغ�ض زنارها املت�ضمخ
يلتف �سل�سلة حولها ،
من �شميم البهار !!..
--3
ترى الذكريات تفر مبعرثة من نوافذها ،
خائفة ؟!
ترى يزهر الدم فوق م�سام املرايا ؟!
عرو�س امل�ساءات تك�شف بي�ض النوايا ..
تود الفكاك  ،و اهداء �أزمانها ،
قيدها و اجلهات القدمية  ،جمعاء
ترتكها ت�ستغيث اجلهات
و تغرق يف داكنات ال�سواد ...
تود العروج اىل ال�شم�س
�أين هي ال�شم�س ؟!
من ذلك الر�أ�س يرزح يف ح�ضنها ؟!
ر�أ�س من  ..ر�أ�س من ذلك العبء ؟!
�أف�صح عن احلق يا ذا املداد ....

11

• غادة اليو�سف
باحلروف
ومن يل
ِ
ْ
جمر
وقو ُد ٍ
يزيدُ �ضرا َمها ،
نا ٌر
ونو ُر
�إذا ..
ما ال�شوقُ
� َ
أ�شعل كلّ
حرف ..
ٍ
�سرى ..
يف ُب ْهمةِ املعنى
�ضرير ...
ٌ
ّ
وء
ال�ض
�إذا ما
ُ
َ
ؤادي
�
ف
به
فا�ض
ِ
ُ
الهطل
تهادى
احلروف
يف �سك ِْب
ِ
َت�سا َك َب ؟؟
�أ ْم ت�سامى ؟؟
ل�ست �أدري ..
�أ َو ْم�ض ًا ِ�ص ُ
ال�شفيف؟!
رت يف الألق
ِ
ُ
لطائف ..
لي�س يدركها
نبي ...
ُّ
وتهمي ..
اللطيف..
يف �سما الروح
ِ
فيا فينيق...
انه�ض
رماد
من ٍ

و�صاحب لوعتي
ْ
وجنونَ طيفي
تر َّحلْ ....
َ
يف بحا ٍر
كم تناءت !!
متوج بكلّ
فاتنة
ٍ
ُ
وتهفو ..
�إذا َّ
اجلروف
على
اجلناح
رف
ِ
ُ
وحلّق ..
يف مدى املعنى
الوريف
ِ
ع�سى ...
قيثارة ..
تنداح حلنا
أليف
لطيفا يف � ٍ
وليف ..
يف ِ
ُتناد ُِم ..
ؤو�س على انتظا ٍر
والك� ُ
ٌ
وغادات ...
خلِقنَ ..
الرهيف ...
من
ِ

لي�س وحدك َ
•�سليم النفار
َ
وحدك،
ال ،لي�س
َم���ن ْ ُي��ف � ِّك��ر ُ يف ط��ري��ق ٍ
للخال�ص ْ
ّ
وحدك،
ال ،لي�س
َمن ْ ر�أى :
َ
�صارخا
املدينة
ليل
ِ
ً
يف ِّ
فا�صلة،
كل
ٍ
فوا�ص ُلها :
تنوح ُ حتت َ �أ�شتات ِ الر�صا�ص ْ
ال ُمهديا ً فرحا ً،
وال وجعا ً ي�ؤوب ُ بها،
ك�أن َّ الليل َ �أقدار ٌ،
على باب ٍ لها قنا�ص ْ
َ
وحدك،
ال ،لي�س
منْ تناث َر يف الهوى
بني احلظوظ العاثرة ْ
َ
ترك احلبيبة َ وال�صديقة َ،
كاحلة
دروب
يف
واحلديقة
ٍ
َ
ْ
َ
وحدك،
ال ،لي�س
من تنا�سى القرب مفتوحا ً،
لأفواج ٍ تراها راحلة ْ
َ
وحدك،
ال ،لي�س
حائرة
أر�ض
�
يا
ابنَ
ٍ
ْ
قد َّ
عذبوا َن َف�س ًا،
ُي َقاوم ُ يف
ِ
�ضلوعك ْ
وت�أ ّففوا غ�ضبا ً،
على ما الح َ منْ :
رب هنا َي ْ�سعى،
�ص ٍ
وت�سعى يف
ِ
طموحك ْ
فتجمهروا يف غري م�سعى،
املال�ص
ّ
قرروا منك َ
ْ
ميا ً عميق ًا،
ّ
ال جناة َ وال غريق ًا،
فامتطي َ�س َ
ل�س ال�شمو�س ِ ال�ساطعة ْ
ريح طروادةْ،
ال ُ
ْ
�سفنك،
ترى
وال �أحزان ُ نف�س ٍ ثائرة ْ
ال ،لي�س وحدك َ،
ُّعا�س
ن
ال
هذا
من يرى
ْ
ماذا ترى...

�أترى بالدا ً يف �ضمار ٍ غائرة ؟
كانت ْ هناك ْ
َمن ْ يا ُترى كانت ْ ْ
هناك :
ُ
خيل القفا ْر
آفلة
ل
ا
النهار
�شم�س
ُ
ْ
الفجر،
ْ
�أم ْ طلَّة ُ
دا�س ؟
يف ردهة ِ الكون ِ املُ ْ
َ
وحدك،
ال ،لي�س
من يفت�ش عن ِغالل ِ العم ِر،
يف درب ٍ �ضباب ْ
َ
وحدك ها هنا
ال ،لي�س
َ
البيارق،
ُيعلي
يف �سفوح ٍ ال تجُ اب ْ
يف ِّ
كل حادثة ٍ بنا
جاب
تعلو احلكايا والتفا�سري ال ِع ْ
مت�ضي،
وهزمية ٌ مت�ضي ،وال
ْ
ونعتقد ُ الهزائم َ من غياب ْ
التجارب �أنَّ فينا،
ال ،مل تع ّل َمنا
ُ
� ُ
ألف “بروت�س «
َّ
يتلطى َ
ته،
خلف ُج َّب ِ
لتنك�س َر القباب ْ
َ
وحدك،
ال ،لي�س
من يرى :
�سلف،
�سلف ًا على ٍ
الرغاب
يف
تهاوى
ْ
ال ،لي�س غايته ُ ن�شيد ٌ،
�أو �صعيدٌ ،
�إنمّ ا َنفْ�س ٌ ترى :
َن َف�س ًا ميوء ُ،
الكالب
عباءته
و ُت ْر َخى يف
ِ
ْ
َ
وحدك،
ال ،لي�س
الروح،
من ي�ؤذن ُ للهداية ِ يف ان�شطار
ِ
يف هذا اخلراب ْ
َ
وحدك،
ال ،لي�س
يف احتاد الظلم ِ مظلوم ًا،
وال ُتهدي جنودك َ �أيَّ نوع ٍ من حراب ْ
كم ْ يا ُترى
�سرتى خرائب َ روحنا
هاب؟؟
و ُتزيح ُ �أب�صارا ً عن الفعل ِ املُ ْ
من ْ �أنت َ يا ذا الذي

ُي َ
عطى مقاليد َ الركاب ْ ؟
وتقول ُ يا وحدي ْ،
فهل ْ كفّت ْ جموع ُ النا�س عن ْ
َن َفر ٍ
رجل،
وعن ٍ
يرى ما ال ترى
يف هذه البلوى،
جلل...
وما ينداح ُ من ٍ
�صعاب؟؟
على طلل ٍ
ْ
َ
وحدك،
ال ،لي�س
من يرى
َ
وحدك،
ال ،لي�س
ها هنا
َ
فواني�س الأمل ْ
فاحمل ْ
يف ِّ
كل زاوية ٍ،
ُ
ُ
قل
مل
ا
بها
�ضيء
ت
هجا
م
ُ
�أرى ُ ً
ْ
البدَّ �آتية ٌ بنا
�أو ربمَّ ا
بهم
ت�أتي ْ ْ
�أحالمناَ ...
تلك التي
ال ،مل ي�ساورها امللل ْ
فهنا ُم�ضمخة ٌ �أغانينا،
ب�آهات ٍ
و�آمال ٍ تنادينا...
فهل ْ نن�سى ُترى
يا حادي الأحالم فينا؟
َ
وحدك،
ال ،لي�س
من يرى
أر�ض،
فالأر�ض ُ كل ُّ ال ِ
َ
تتبعك ...و ُت�سمعك َ ال�صدى
ُقلها،
ُ
ف�أنتَ
الف�صل يف هذا املدى
ما كانت الدنيا هنا
ب� ِّ
أذل حا�ضرها،
ال�سدى
�سوى ذاك َ ُّ
َ
وحدك،
ال ،لي�س
ها هنا.
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الطوبوفيليا وعنا�صر الطبيعة الأربعة

•فائزة دا�ؤد
لي���س جدي��د ًا الق��ول �أن امل��كان يف الأعم��ال الروائي��ة ال يقل
�أهمي��ة عن الأبطال الفاعلني ،فيما يعترب يف الإبداع ال�س��ردي
عل��ى تنوع��ه� ،أول �أث��ايف الوح��دات الأ�سا�س��ية لبني��ة الن�ص
الفني��ة (املكان ,الزمان ,ال�شخ�ص��يات ال�ص��انعة للح��دث) و�إذا
اعتمدن��ا الر�أي�ين ال�س��ابقني يح��ق لنا �أن نت�س��اءل م��ا �إذا كان
جم��رد وجود ه��ذا البطل يكفي لينال الف�ض��اء �ش��رف رئا�س��ة
الن�ص �أو ليكون �أحد �أهم الوحدات التي يتكىء عليها ال�س��رد,
�أم ثمة �ش��روط يجب توفرها لينال املكان هذا الإمتياز؟ ترى,
ه��ل تتعلق هذه ال�ش��روط يف طريق��ة الدخول �إىل التفا�ص��يل
وتوظيفه��ا مب��ا يتناغ��م مع حيثي��ات ومتطلب��ات الن���ص� ,أم �أنَّ
املعلوم��ة الت��ي تكمن يف امل�ش��اهد الظاهرة والأدغال امل�س��ترتة
تعطي نفوذ ًا للف�ض��اء الروائي ي�ض��اهي �إن مل يتفوق على نفوذ
الأبط��ال الفاعل�ين يف الن���ص الروائي �أو حت��ى امللحمي .ترى,
�أيك��ون للتن��وع والتخييل �أثر يف منح امل��كان دور البطولة �أم �أن
الثب��ات ونقل الواقع املجرد يدخالن حتت م�ص��طلح الإخال�ص
للمكان ,وهذا يعني بالت�أكيد جمالية الف�ض��اء ال�س��ردي وفوزه
بلقب البطل دون منازع .ترى هل ي�س��تطيع ال�س��ارد �إذا �أحاط
بكل دقائق املكان �أن يجعله حا�ض��ر ًا بقوة يف الن�ص ومتناغم ًا
م��ع الفكرة؟ وم��اذا عن الإح�س��ا�س والتفاع��ل �أو احلميمية �أو
م��ا �أ�س��ماه با�ش�لار (الطوبوفيلي��ا)؟ �أيك��ون هذا امل�ص��طلح هو
الب�صمة التي يحتاجها املكان لي�صبح البطل بال منازع؟ ترى ما
عالقة هذا امل�ص��طلح بحياة املب��دع؟ مبعنى �آخرهل هو مرهون
بظ��رف مع�ين �أم �أن الأم��ر يف كليت��ه مرتب��ط
بعم��ر ٍحم��دد �أو
ٍ
باحل��دث وتفا�ص��يله وم��دى ت�أث��ر املب��دع ب�أجوائه اخلا�ص��ة؟
للإجاب��ة ع��ن ه��ذا الأ�س��ئلة الب��د م��ن الدخ��ول �إىل فل�س��فة
م�صطلح (الطوبوفيليا) ومكوناته و�أثره يف الن�ص الإبداعي.
بداي��ة الب��د من الق��ول �أن حال��ة احلميمية مبا يخ���ص املكان
ه��ي حال��ة ال ميك��ن افتعاله��ا �أو التظاه��ر به��ا لأنه��ا ع��دا عن
كونه��ا تنبع من حالة حب �ص��ادقة وعفوية فهي كذلك عالقة
حن�ين ال تخب��و نارها مب��رور ال�س��نني بل عل��ى العك���س تزداد
ت�أجج�� ًا وحرارة وبدونها وعلى الرغم م��ن توفر ماديات املكان
لن يك��ون الأخري بط ً
ال ،لأنن��ا �إذا اعتمدن��ا الرتجمة احلرفية
مل�ص��طلح الطوبوفيلي��ا علمنا �أن��ه يعني احلب للم��كان �أو حمبة
امل��كان ،وه��ذا احلب متعلق مب�ص��طلح البوجرافي��ا والذي يعني
احل�سا�س��ية الإن�س��انية العالي��ة لأماك��ن وف�ض��اءات معين��ة
و�إذا �أ�ض��فنا م�ص��طلح (كي�س��ي) امل�س��مى ذاك��رة امل��كان ونعم��ة
الإدراك و�س��لمنا بحقيق��ة �أن الذاك��رة الب�ش��رية ه��ي ذاك��رة
انتقائي��ة ا�ص��طفائية تبق��ي فق��ط على �أم��ور �أو �ص��ور بعينها
وترمي ماعداها ،ويرى الدار�س��ون لفل�س��فة امل��كان �أن الذاكرة
يف انتقائيته��ا هذه تبقي على ما �أ�س��عدها �أو �أحزنه��ا �أو�أثر بها
ب�شكلٍ ما وترمي الهام�شي و غري امل�ؤثر ،و�أقدر �أن لعبة الذاكرة
ه��ذه حالة ي�ش��عر بها جميع الب�ش��ر ب��دون ا�س��تثناء �إال �أن ما
�أ�ضافه(كي�س��ي) م��ن جدي��د عل��ى امل��كان يتعل��ق ب���أن الذاكرة
كخربة معا�ش��ة ال تختار م�س��كن ًا �أو ا�س��م ًا م�ألوف�� ًا لها بل تكون
الذكري��ات انتقائي��ة يف اختياره��ا لأماكنها الت��ي حتط عليها,
وم��ن ث��م فهي تتعلق باملوا�ض��ع التي تتناغم معها وتن�س��جم مع
طبيعته��ا وخلف ذل��ك االنتق��اء التباديل اخلا���ص بالذكريات
والأماكن هناك �أي�ض�� ًا الألفة التي تن�ش���أ عن تلك العالقة بني
اجل�س��د احلي القائم بالإدراك ومكان معني ,واملكان هو مو�ضوع
كان حميم ًا لأنه كان بيئة منا�س��بة للج�سد ولأفكاره و�أمنياته
ورغبات��ه ,ومن ث��م قد ي�س��تعاد الآن من خالل الذاك��رة كونها
�إحدى �أدوات الإ�ستدعاء لذلك املكان القدمي احلميم� ,أو حتى
�أداة للتل�ص�ص عليه من خالل الذاكرة.
وال�س�ؤال :ماذا عن املكان يف الن�ص الإبداعي وما هي ف�ضاءاته؟
مبعن��ى �آخ��ر هل ينق��ل املبدع هذا امل��كان احلميم كم��ا هو على
�أر���ض الواق��ع� ,أم ان الذاك��رة اخلالق��ة تن�أى بامل��كان الروائي

ع��ن املكان ال�ص��امت �أو املكرور وامل�ؤط��ر بجغرافية حمددة �إىل
مكان بعيد وت�سميه ف�ضاء ،فيكون الأر�ض وما تخبئه يف رحمها
وكذلك ما حتمله وما ي�سبح يف مائها ويطري بينها وبني ال�سماء؟
قد يبدو لهذا ال�س���ؤال خ�صو�صية لأنه يعني املبدع فقط ومدى
قدرت��ه على التحليق بامل��كان ،لكن لي�س بعيد ًا ع��ن الواقع كما
يخيل للبع�ض ،مبعنى �آخر على الأديب �أن يحمل الواقع املادي
ويحل��ق ب��ه يف جه��ات املكان ال�س��ت ,و�أق�ص��د هنا حتوي��ل كنوز
الذاكرة املعتقة �إىل ما ي�سمى اخليال املكانى �أو املكان الفانتازي،
مبعن��ى �آخ��ر �أرى �أن الأمر يتعلق مبدى قدرة الأديب يف حتويل
�أب�س��ط الأ�ش��ياء �إىل عامل عجائبي ومده���ش ويف الوقت ذاته
�أن يك��ون يف ه��ذا التحويل �إغناء للن�ص وخدم��ة للفكرة ،هذا
يعن��ي �أنه يقي��م نظريته عن اخلي��ال املادي ب�إق�ص��اء القوالب
املتداول��ة واملتع��ارف عليه��ا يف الواق��ع ال�ش��عبي املعا���ش والتي
�أ�ض��فى عليها طول اال�س��تعمال والتكرار طابع ًا �آلي ًا �ص��رف ًا ومن
ثم دفعه بنف�س مرهفة و�ش��فافة ورقيقة فيمكنه من �ص��ياغة
اجلان��ب الآخ��ر من اخلي��ال وهو ما ي�س��مى بخي��ال احلركة �أو
اخلي��ال احلرك��ي ول��ن ي�س��تطيع الأدي��ب �أن يخو���ض يف املكان
بخي��ال بعيد ًا ع��ن الطوبوفيليا والواقع املادي الب�س��يط الذي
متثله عنا�ص��ر الطبيعة الأربعة (امل��اء ,الهواء ,النار ,الرتاب)
واذا بد�أن��ا بالرتاب (الأر�ض) التي متثل �ص��ورة للثابت والعدم
علينا �أن نتذكر املاء والنبات واحلياة التي تكمن يف رحمها� ،أما
الهواء فيعطي �إح�سا�س ًا باالنفتاح والالت�شكل والريح مرتبطة
ب��ه مندفعة ال ترى �إال يف حركة مثل رفرفة علم واهتزاز ورق
ال�شجر وعا�صفة مدمرة ..الخ وكذلك املاء فهو مرتبط بالنقاء
والنظاف��ة لكن��ه كذل��ك مرتب��ط بالطوف��ان وامل��وت والدم��ار
كم��ا �أنه مرتبط��ة بالأعمال اجلحيمية ،وبذل��ك يهدد النظام
الأر�ض��ي ,ودور املاء املدمر ويبدو ذلك �أكرث و�ضوح ًا يف املالحم
ال�س��ومري الإينوما �إيليت�ش وجلجام�ش وكذلك الكتب املقد�سة
خا�ص��ة منها الن�ص�ين التوراتي والقر�آين ،وما يج��وز على املاء
ينطب��ق على النار فهي قوة ت�ض��يء وحترق وهي جتلب احلياة
واملوت ،وتبع ًا لأ�سطورة بروميثيو�س �سارق النارهي رمز احلياة
واخللق واخليال والإبداع واملغامرة� .إذن على املبدع �أن ي�شتغل
بح��ب على حتوالت ه��ذه العنا�ص��ر الأربعة الب�س��يطة ليخرج
�إلينا بف�ضاء روائي يبدو كما لو �أنه حقيقي ولكنه لي�س كذلك،
وي��رى علم��اء النف���س �أن مرحل��ة الطفول��ة يف حياة الإن�س��ان
هي �أكرث املراحل قدرة على ت�س��جيل �ص��ور الأماكن ،والذاكرة
الطفلي��ة حتتفظ رمبا طوال احلي��اة بالأحداث الهامة كما �أنَّ
عالقة الإن�س��ان بعنا�ص��ر الطبيع��ة الأربعة وت�ش��كالتها تبدو
عند املبدع من خالل ن�صو�ص��ه روائية كانت �أم ق�ص�ص��ية ورمبا
�ش��عرية� ،إن كان م��ن خ�لال البيت الأليف ال��ذي ولد يف �إحدى
زواي��اه وعا�ش في��ه �أو من خالل ال�ش��وارع والأزقة التي عرفت
م�شاك�س��اته وغرامياته الأوىل ،كما تكون لديه م�شاعر خا�صة
جتاه ت�ش��كيالت معينة ,مغارة ,كهف� ،صناديق �أع�شا�ش ،نوافذ،
�أبواب� ،أ�ص��داف قواقع� ،أ�ش��جار ،زه��ور� ،أنهار�......إلخ  .ويرى
با�ش�لار �أن القيا�س��ات الهند�سية وامل�س��احات ما هي �إال لأماكن
حميم��ة عرفه��ا الإن�س��ان يف طفولت��ه ومراهقت��ه وه��ي عل��ى
الأغل��ب لزواي��ا �أو منعطف��ات مل��كان عا���ش فيه الأدي��ب ,بيت,
قري��ة ,ح��ي ,مدينة ,وط��ن .وبعيد ًا ع��ن ر�أي با�ش�لار البد من
الق��ول �أن الأعم��ال الإبداعي��ة الكربى مدين��ة يف جانب كبري
منه��ا �إىل حال��ة الع�ش��ق الكبري للم��كان الأول ال��ذي عرف فيه
املب��دع اخلط��وات الأوىل واحلروف الأوىل وال��ذي �أطلق عليه
م�ص��طلح الطوبوفيلي��ا ،وهذه احلميمية مدينة بكل تفا�ص��يلها
ملرحل��ة الطفول��ة وكذل��ك للمراهق��ة ،وال�س���ؤال ال��ذي يطرح
نف�س��ه يتعلق مبا �إذا كانت احلميمي��ة املتاخرة لأمكنة جديدة
ت�ص��نع عم ً
ال �إبداعي ًا يوازي يف جمالية ف�ضائه ف�ضاء الطفولة
وال�شباب.

في الت�ش ّي�ؤ واالغتراب
الدين حممد
• حميي ّ
ال ّ
أدبي م��ا ،تقوم على
�ش��ك �أنّ �أل ّي��ة تفكي��ك � ّأي ّ
ن�ص � ّ
أ�س��لوبي ،بع�ض��ه قد
اكت�ش��اف م��ا في��ه ،وذلك بتحليل �
ّ
يكون تك�سري ًا له ،لإعادة انتاجه من جديد ،والوقوف
عل��ى وحدات��ه باعتبارها مرك��ز ًا حلوامله ،وم�س��توى
دالالت��ه الثقاف ّي��ة في��ه ،وبع�ض��ها الآخ��ر ق��د يك��ون
جمان ّي ً
��ة وفرد ّي��ة ،بق�ص��د التخلّ���ص من وقت
ق��راء ًة ّ
نف�س��ي بارد ،وال فائدة قد حتققها
ان�س��ياب
الفراغ يف
ٍ
ٍّ
مث��ل ه��ذه الق��راءة وذل��ك يف غي��اب زم��ن االهتم��ام
باملنتوج الثقايف على امل�س��توى العرب��ي ،و�إذا ما عرفنا
ال�ص��عيد الثّق��ايف يع��اين هو
�أنّ الواق��ع العرب��ي عل��ى ّ
ال�س��لطة� ،إذ �أنّها
برموز
ة
الآخر من العالقة التّاريخ ّي
ّ
م��ا تزال عالقة اختزال وتغري��ب ،حتّى تظلّ احلياة
مفتوحة
�س��احة
واح��د� ،أو
الثّقاف ّية مت�ش��ي يف �ش��ار ٍع
ٍ
ٍ
ٍ
ال�س��لطة وهم يف حالة اال�ستقبال والوداع
على رجال ّ
منوذج�� ًا ل��ه خ�صو�ص�� ّية يف التّجرب��ة ،الت��ي يقودون
م��ن خاللها �ش��عوبهم بعك���س دول �أوربا ،والع��امل كلّه
واملتقدم ح�ضار ّي ًا على كلّ الأ�صعدة..
ّ
ال�سيا�س�� ّية ،ال
وق��د ثبت يف التّجرب��ة �أنّ كلّ املفاهيم ّ
جمتمعات دميقراط ّية ،ما مل تتفاعل
ميكنها �أن تنجز
ٍ
م��ع املحي��ط االجتماع��ي م��ن قب��ل املثقّف�ين ،والذين
تعك�س �ص��ورة
أنظمة
حر ّية التّعبري ،ويف ظلّ � ٍ
ُ
ميتلكون ّ
االنتق��ال �إىل احلقيق��ة ،وه��ي تت�س��لّل يف الأع�ص��اب
لتحمي الهواج�س من كوابي�س االغرتاب..
ويف ه��ذا اجلان��ب تالحقني دائم�� ًا فك��رة النّ�ص ،منذ
كنت يافع ًا ،وحتى يومي هذا لأنني ما زلت �أخ�شى على
جتربت��ي الأدب ّية من النّق�ص��ان ،لأنني مت��و ّرط حتّى
احلريق بق�ض�� ّية ما �أ�س ّميه الزّ من النّف�سي امل�ستند �إىل
الربح
قي��م جمال ّية ،وهي املعادل��ة الثّانية يف معياري ّ
واخل�سارة يف �آنٍ واحد...
ب��د م��ن االع�تراف
وحت��ت ظ�لال ه��ذه املعادل��ة ال ّ
ويبدل من احلاالت الفرد ّية
بالت�ش�� ّي�ؤ الذي قد يغيرّ ّ ،
ولكن بطريق��ة عفو ّية �أحيان�� ًا� ،أو باعتم��اد منهج ّية
التّ��د ّرج و�ص��و ً
ال �إىل النّم��ط احل�ض��اري ،ال��ذي يتّف��ق
وقوان�ين احلي��اة االجتماع ّي��ة ،القادرة عل��ى �إحياء
الب��ذور ،وتوري��ث الثّم��ار ،وبه��ذا االق�تراب ميك��ن
الراحلون،
اال�س��تناد على جدران البي��وت التي تركها ّ
وبداخله��ا عالمات وا�ض��حة عل��ى الطّ باع امل��دلاّ ة من
رموز التّاريخ امل�شغول من عباءاتها البي�ضاء واجلاذبة
للتّخيي��ل ،ويح�ض��رين يف ه��ذا اجلانب �ص��ياغة الظّ ل
الأ ّول للإ�س��كندر املقدوين ،وال��ذي احتفظ له النّ�ص
بفتوحات��ه ،وحراك��ه الثّق��ايف املتن�� ّوع ،ورغ��م عمره
الق�ص�ير ن�س��ب ّي ًا� ،إ ّ
ال �أنّ��ه كان يق��ر�أ يف لغ��ة البطول��ة
ا�ش��تقاقات �أخرى ملفردات الثّقافة ّ
ال�شاملة ،حيث �أنّ
الوطني الذي تعلّم
الإلي��اذة االغريق ّية ،كانت كتابه
ّ
منه �أف��كار ًا كثرية ومتن ّورة ،حتّى قي��ل عنهُ � :إنّه كان
ي�ض��عها � -أي الإلياذة -بجوار �س��يفه ،وحتت و�سادته،
كم��ا �أنّ حم��ور �س��رد ّياته يف البطولة ما تزال مو�ض��ع
ج�س��دت الهو ّي��ة ،والبطول��ة الفرد ّية
اعت��زاز كونه��ا ّ
أح�لام جماع ّي��ة ،تف ّوق��ت م��ن خالله��ا املعا�ص��رة
يف �
ٍ
العرب ّي��ة رغم التّباعد الزّ م��اين واملكاين ،و�إىل جانب
اال�س��كندر ث ّمة �شخ�ص�� ّية �أخرى ال تقلّ �أهم ّية عنها،
الداخل ،الذي فتح بالد
وهي �شخ�ص�� ّية عبد الرحمن ّ
ً
الأندل���س ،والتي بقي فيها الع��رب زمن ًا طويال زاد عن
كلّ الت ّ
ّوقعات يف الأبعاد التّاريخ ّية.
الداخ��ل على �أه ّميتها،
لق��د كانت حياة عبد الرحمن ّ
املتجددة م��ع الأجيال العرب ّية
ال�ص��لة
ّ
متثّل نوع ًا من ّ
املول��ودة فيم��ا بع��د ب��كلّ قيمه��ا الإن�س��ان ّية ،وردائها
احل�ضاري املختلف.

دراسات
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• غ�سان ك ّال�س
م��رت الكتابة -كما ه��و م��ع��روف -ب��أط��وار
رئي�سة خم�سة :ال�صوري ،الرمزي ،املقطعي،
ال�صوتي ،و�صو ًال �إىل الهجائي الذي ابتدعت
م���ع م���رور ال��زم��ن ،م��ن خ�لال��ه -ع�لام��اتو�أ�شكال �أ�سهمت يف التفاهم والكتابة...
ول�سنا ب�صدد التف�صيل يف هذا اجلانب...
�أ�صل اخلط العربي:
فيما يتعلق ب��أ���ص��ل (اخل���ط ال��ع��رب��ي) فقد
اختلفت امل�صادر العربية يف بيان ذل��ك ،ن�ش�أة
وا�شتقاق ًا ،فمن قائل� :إنه لي�س من �صنع الب�شر،
بل من عند اهلل ،و�آخر� :أول من كتب اخلطوط
�آدم ،وثالث� :إنه م�شتق من اخلط امل�سند احلمريي
(خط اجلزم) ورابع� :إن �أول من و�ضع احلروف
العربية ثالثة من بوالن (قبيلة طي) قيا�س ًا
على هجاء ال�سريانية..
يف حني ر�أى بع�ض امل�ست�شرقني ،ومنهم مورتيز
الأملاين� :إن �أ�صل �إيجاد الكتابة باحلروف -بعد
الهريوغليفية -كان يف اليمن.
ودون ال��دخ��ول يف تفا�صيل ذل��ك ،ف ��إن �آراء
الباحثني تنو�س يف اجتاهني:
 �أن اخل��ط العربي ا�شتق من اخل��ط امل�سنداحلمريي.
 �أو من اخلط النبطي (امل�أخوذ عن الآرامي).�أ�سماء اخلط العربي:
كانت اخلطوط العربية ت�أخذ �أ�سماء:
 امل����دن ال��ت��ي حت��ل ف��ي��ه��ا ويتعلمها �أه��ل��ه��اوي�ستقرون على ا�ستخدامها كالنبطي واحلريي
والأن��ب��اري وامل��دين واملكي واحل��ج��ازي والكويف
والب�صري و...
 م��ن �أوج���ده���ا� ،أو اب��ت��دع��ه��ا� ،أو ط � ّوره��اكالياقوتي وامل�ستع�صمي والريحاين والريا�سي
والغزالين و...
 �أو ح�سب مقاديرها كالثلث ،والن�صف،والثلثني...
 �أو ح�سب �أغرا�ضها كخط التواقيع ،وخطامل�صاحف.
 �أو ح�سب هيئاتها كامل�سل�سل. �أو ح�سب الأداة التي تكتب فيها كخطالغبار.
تطور اخلط العربي:
ال ت��وج��د ح�����ض��ارة �أول���ت /ف��ن اخل���ط /من
االهتمام والتقدير والتعظيم مثل ما �أولته
احل�ضارة الإ�سالمية ،فقد ظهر �أول تطوير
للخط العربي عند كتابة (امل�صحف الإم��ام)
ال��ذي �أم��ر اخلليفة عثمان ب��ن عفان بجمعه
على �أك��م��ل �صيغة عربية ..وق��د مت كتابته،
بدون �إعجام ،على الرق (جلد الغزال �أو الإبل)
باخلط املدين..
حم�سن ًا ،على مر الع�صور حيث انكب
وتطورّ ،
العرب على تطويره وجتويده والإب���داع فيه،
بعد الفتوحات الإ�سالمية ،م���رور ًا بالع�صور
الأم��وي��ة فالعبا�سية فالفاطمية فاململوكية
فال�سلجوقية ..وقد حت ّول خط كتابة امل�صاحف
من الكويف �إىل الن�سخي ،والبد من الإ�شارة �إىل:
 �أن اخلط العربي حظي بالعناية واالهتمام�إب��ان العهد العثماين ،فقد برز من اخلطاطني
م��ن �أب��دع��وا كتابة اخل��ط و�أج����ادوا �أ�ساليبه،
وو�ضعوا لبع�ض �أن��واع��ه املقايي�س والأوزان،
وابتدعوا خطوط ًا جديدة مل تكن معروفة قب ًال
كالديواين الطغراء مث ًال...
 -وحظي� ،أي�ض ًا ،باهتمام اخلطاطني الفر�س

الذين كان لهم اليد الطوىل والعطاء الرث يف رفد
اخلطوط العربية وحت�سينها ،وتطوير بع�ض
�أنواع اخلطوط ،وابتداع اخرى كخط ال�شك�سته
(املك�سور) وخط التعليق...
ميزات اخلط العربي:
ميتلك اخل��ط العربي ،واحل���روف العربية،
من امليزات واخل�صائ�ص ما ال يتوفر يف حروف
�أية لغة يف العامل ،فمن تعدد �أ�شكال احلروف
العربية� ،إىل جمالياتها املختلفة� ،إىل تزييناتها
وتطبيقاتها املتعددة� ،إىل �صالحيتها املعروفة يف
علوم احل�ساب (ح�ساب ُ
اجلمل) وا�ستعمالها يف
الداللة على الأرقام احل�سابية...
واحل���روف العربية تعد عن�صر ًا ه��ام � ًا من
عنا�صر ال��زخ��رف��ة العربية فباتا �صنوان ال
يفرتقان ،يكمل �أحدهما الآخر .يظهر هذا جلي ًا
يف نتاجات الفنون كاخلزف والن�سيج والزجاج
والقي�شاين والأغ���ب���اين وال�����س��ي��وف والعمائر
والأ�ضرحة و...
 و�أوىل ميزات اخلط العربي �أ�صالته منذن�ش�أته فباتت الكلمة املكتوبة متالزمة مع
الكلمة املنطوقة.
 وث��ان��ي��ه��ا� ،أن���ه م��ن �أه���م ���س��م��ات احل�����ض��ارةور�سخ تفا�صيلها فهو
الإ�سالمية فقط �أ ّرخ ف�صولها ّ
بهذا املعنى -من �أوائ���ل ال�صنائع الإن�سانيةلأن��ه عطاء روح��ي من ال��ذات والفكر والنف�س
والأ�صابع.
 وثالثها ،تكري�س اجلمالية يف �ضوء اختيارن��وع اخل��ط و���ص��و ًال �إىل ال��درج��ة املثالية من
اجلمال.
 وتغيرّ جمالية الكلمة بتغيرّ مواقع حروفهاا�ستثمار ًا ملرونة احل��روف وطواعيتها ،و�إب��راز
خيال اخلطاط.
 وخام�س امل��ي��زات ،قابلية �أح���رف اخلطالعربي للتمديد واال�ستطالة..
 ويف ال��وق��ت عينه ،الإف���ادة م��ن خ�صائ�صاحلرف العربي يف الإيجاز واالختزال.
 و�سابع هذه امليزات ،ت�شابه احلروف العربيةيف التكوين والر�سم والهيئة..
 و�أهمية ذلك يف تعليم ال�صغار.. و�أخ��ي�ر ًا ،حت��وي��ره هند�سي ًا دون �أن يفقدجوهره �أو جماليته..
�أدوات اخلط:
 ق�صبة ،و�أجودها ما كان بني ًا غامق ًا مائ ًاللل�سواد (ال��ف��زّ ار) ولها من الليونة وال�سال�سة
والطالقة يف الكتابة ال ت�ضاهيها وال ت�صل �إليها
�أي �صناعة متعلقة باخلط والكتابة.
 دواة فيها حرب �أ�سود و�ضع فوق خيوط مناحلرير (ليقْه) حتى ال حتمل الق�صبة حرب ًا
كثري ًا.
 �سكني حادة. لوح �صغري من اخل�شب قوي �صلب يقطع عليهر�أ�س الق�صبة (املِ�سند).

�أنواع اخلطوط العربية:
ع��رف العرب يف املا�ضي ،واب��ت��داء من ظهور
الإ����س�ل�ام� ،أن���واع��� ًا ك��ث�يرة م��ن اخل��ط��وط ،وقد
ذك��رت امل�صادر العربية ه��ذه الأن���واع ب�أ�سماء
خمتلفة كالطومار ،والثلث ،والثلثني ،والن�صف،
واملحقق ،والرقاع ،والغبار ،والديباج ،وال�سميعي،
والق�ص�ص ،وال��ري��ح��ان ،واحل���رم ،واحلوائجي،
وال��ع��ه��ود ،وال�نرج�����س��ي ،وامل��غ��رب��ي ،وال��ل ��ؤل ��ؤي،
واملنثور ،وغريها...
والبد من الإ�شارة ب�أن �أنواع اخلطوط العربية
القدمية التي �أ�شرنا �إليها �-آنف ًا� -إال عدد قليل
منها ،مت�شابهة فيما بينها ،و�إن اختلفت ت�سمياتها
لأ�سباب �شتى..
وغني عن القول ب�أن كل نوع من �أنواع اخلطوط،
التي �س ّمينا بع�ضها ما كان معد ًا لنوع من الكتابة
ف�أوامر ال�سلطان �أو احلاكم تكتب بخط خا�ص،
والأوراق الديوانية ،و�ألواح احلجر ،ومرا�سالت
الأمراء ،والقادة ،والتجار...
وك��ان الب��د -منع ًا للت�شابه وال��ت��داخ��ل -من
حت�سينها وتهذيبها وتطويرها واختزال �أنواعها
ودجمها مع بع�ضها وا�ستخراج ال�صفوة منها ،وكان
ق�صب ال�سبق يف ذلك البن مقله و�أخيه ،ومن بعد
ابن البواب ،فامل�ستع�صمي.
ورغم �أن الف�صل بني �أنواع اخلطوط العربية
يف املا�ضي واحلا�ضر ال ميكن حتديده بدقة،
�إال �أنه ميكننا -ت�أ�سي�س ًا على عدد من الأبحاث
والدرا�سات -ح�صرها يف اثني ع�شر نوع ًا:
 - 1اخلط الكويف:
وهو �أقدم خط يف قائمة اخلطوط العربية،
ب��ل �أ�صلها وباعثها ،وم��ن��ه ت��و ّل��دت اخلطوط
العربية جميعها ،ويق�سم �شك ًال �إىل:
 1- 1اخلط الكويف الب�سيط الياب�س. 2- 1اخلط الكويف املورق ،املزهر ،امل�ضفور،املربع ،الهند�سي ..،ويق�سم ح�سب الع�صور �إىل
كويف القرن الأول ،الثاين..،
الكويف الفاطمي ،الأيوبي ،العبا�سي..،
ويق�سم ح�سب املكان �إىل :الأندل�سي ،ال�شامي،
امل�صري...،
ويق�سم ح�سب اال�ستعمال �إىل :امل�صحفي،
التذكاري ،املعماري...،
 - 2اخلط الن�سخي:
وهو �أ�صل اخلط الثلثي ،وخط االجازة .وقد
فاق انت�شاره �أن��واع اخلطوط جميعها ل�سهولة
كتابته وق��راءت��ه ،وع��دم اللب�س يف معرفة �أي
حرف منه...
 - 3اخلط الثلثي:
وه��و م�ستنبط من خطي اجلليل والطومار،
وهو �سوري �شامي الن�ش�أة .وميتاز بقوته وجماله
وطواعية حروفه للرتكيب ب�أو�ضاع خمتلفة
و�صور متعددة..
 - 4خط الإجازة:
ويعرف بخط التوقيع واخلط الريحاين ،وكان
ي�سمى قدمي ًا خط املربور �أو اخلط الريا�سي..
 - 5اخلط الفار�سي:
وي�سمى� ،أي�ض ًا ،خط التعليق وخط الن�ستعليق،
وهو جميل يف ا�ستدارته� ،ساحر يف امتالء مداته
الأفقية..
 - 6اخلط الرقعي:
وكان وا�سع االنت�شار يف الدولة العثمانية ،وهو
خط جميل� ،سهل الكتابة� ،سريع القراءة ،مريح
للعني ..وهو خط الكتابة اليومية العادية..

 - 7اخلط الرقعي املحلق:
وهو يعك�س نزعة اخلطاط لالبتداع واالبتكار
والتطوير ،وه��و قريب للنف�س� ،سهل القراءة
(حروفه �إعالنية دعائية).
 - 8اخلط الديواين:
ومتتاز حروفه بقوتها وجمالها وانحنائها
امل��ع�بر ،وا�سرت�سالها اجل� ّ
��ذاب م��ن الأع��ل��ى �إىل
الأ���س��ف��ل فتتذوقه ال��ع�ين وتتح�س�س مواطن
اجلمال فيه...
 - 9اخلط الديواين اجللي (املعلق):
وال ريب ب�أنه يت�شابه كثري ًا مع اخلط الديواين
الذي تولّد منه (يختلف يف ر�سم بدايات بع�ض
احل����روف) ولكنه -يف كتابته� -أك�ث�ر ترا�ص ًا
من اخلط الديواين حيث يتم ملء الفراغات
جميعها بالت�شكيالت التزينية والنقط ال�صغرية
املربعة..
 - 10اخلط املغربي:
وله مكانة خا�صة يف بالد املغرب والأندل�س.
 - 11اخلط احلديث:
وقد ا�شتق من اخلط الكويف (كويف م�ستحدث)
له قواعده و�أوزانه ومقايي�سه..
 - 12اخلط الفني احلر:
وه���و خ��ط حت����ررت ح��روف��ه م��ن ال��ق��واع��د
والأوزان واملقايي�س امل��ع��روف��ة يف اخلطوط
العربية ..ويعتمد على ذوق اخلطاط وح�سن
تن�سيقه للجملة املكتوبة ومعاناته لأ�شكال
حروفها ،وحت�س�سه جلمالية كل حرف وات�ساقه
م��ع احل����روف الأخ�����رى يف ح��ال��ة م��ن ت�شويق
امل�شاهد...
�أعالم اخلطاطني:
على �سبيل املثال ال احل�صر:
خ��ال��د ب��ن ال��ه��ي��اج ،قطبة امل��ح��رر ،م��ال��ك بن
كثري ،ال�ضحاك بن عجالن� ،إبراهيم ال�شجري،
اب��ن مقله ،اب��ن ال��ب��واب� ،أجم��د الدين ياقوت،
ابن ال�صائغ ،حمد اهلل الأما�سي (ابن ال�شيخ)،
م�صطفى راق��م� ،إ�سماعيل حقي ،عبد العزيز
الرفاعي ،حممد م�ؤن�س �أفندي ،ها�شم حممد،
يو�سف ر�سا (�آق���ه) ،مم��دوح ال�شريف ،حلمي
حباب ،بدوي الديراين ....،و�آخرون كثريون.
املراجع:
 البهن�سي ،عفيف :علم اخلط والر�سوم ،دار ال�شرق.2004
 � �ش��اه�ين ،حم �م��ود :احل��روف �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة ،وزارةالثقافة .2012
 م� � ��راد ،ح �� �س��ان :ت ��اري ��خ اخل� ��ط ال �ع ��رب ��ي ،ال� ��داراجلماهريية .2003
 الأمانة العامة الحتفالية دم�شق عا�صمة الثقافةالعربية ،ملتقى ومعر�ض اخلط العربي 16 ،ت4-2
ك.2008 1
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حوار

حوار مع الأديب العراقي طالل الحديثي
�شخ�صياتي من نب�ض الواقع

• حاوره� :أحمد ع�ساف
بد�أ الأديب طالل احلديثي حياته الأدبية قا�صا
ون�شر �أوىل ق�ص�صه (حلم ال�ساعة الرابعة) ومن
ثم تابع �إبداعاته يف �شتى جماالت الأدب والنقد
من ق�ص�ص ق�صرية ورواي��ات وجمموعات �شعرية
وكتب نقدية ودرا�سات هامة عن جمموعة كبرية
من ال�شعراء� .أنهى درا�سته اجلامعية كلية الآداب –
جامعة بغداد – �صدر له ما يزيد على ال 50كتاب ًا.
موزع �أنت بني النقد وال�شعر والق�صة والرواية وكتب الرتاث.
�أين جتد ذاتك �أكرث؟

�أجد ذاتي يف كل كتاب جديد �أجن��زه �إذا كان يف النقد
فاين �أجد ذاتي فيه ،يف املجموعات الق�ص�صية �أجد بع�ضا
من ذاتي فيها .وهكذا �أنا موزع بني كل �إبداعاتي وكل كتبي
املن�شورة ،و�أن��ا ال �أن�شر �أي كتاب �إال �إذا �أحببته و�أحببت
حمتواه بكل �شغف وبكل حماكمة عقلية .و�إن كنت �أميل �إىل
الق�صة الق�صرية والرواية �أكرث.

وماذا عن ال�شعر؟

�صدرت يل عدة كتب تناولت فيها جتارب بع�ض ال�شعراء
املعا�صرين� ،أنا �أعاي�ش جتارب كل �شاعر على حده لذلك �أجد
اجلزء الكبري من ذاتي تتداخل مع ذوات ال�شعراء الذين
�ألفت بع�ض الكتب عن منجزهم ال�شعري .وقد بلغت الكتب
التي �صدرت يل �ضمن هذا الإط��ار �أكرث من ثمانية .وقبل
هذه الكتب� ،صدر يل يف بغداد يف العام  1970كتاب نقدي
بعنوان مقدمة و�ستة �شعراء من العراق .كانوا ي�ؤ�س�سون
مل�س�ألة احلداثة يف ال�شعر العربي ،على ر�أ�سهم ال�شاعر �سامي
مهدي و ح�سب ال�شيخ جعفر وال�شاعرة �آمال الزهاوي التي
كانت تقيم يف دم�شق ،و���ص��ادق ال�صائغ وتركي احلمريي
وح�سني علي الكردي.
وفيما بعد تتالت كتبي النقدية ال�شعرية ف�ألفت عدة
كتب عن ع��دة �شعراء منهم ال�شاعر الدكتور ن��زار بريك
هنيدي ،وفائز احل��داد وخلف احلديثي وناجي �إبراهيم
وعلي العبيدي وطالل �سليم وال�شاعرة الفل�سطينية �سو�سن
غطا�س .و�أنا الآن ب�صدد �إ�صدار كتاب عن ال�شاعر الدكتور
حممد �سعيد العتيق.

 -من �أين ت�ستقي عناوين م�ؤلفاتك؟

من احلياة ومن الذاكرة ومن جتارب ال�شعراء� ،أنا �أقر�أ
ب�إمعان جتربة ال�شاعر ومن ثم ا�ستوحي عنوان الكتاب مثل
عنوان كتابي (�سحر ال�شعر) عن ال�شاعر نزار بريك هنيدي.

ل�ك��ن ع �ن��وان جم�م��وع�ت��ك ال���ش�ع��ري��ة (ع�ط��ر احل ��زن) ع�ن��وان
حزين؟

العطر جميل والأح��زان جميلة� ،إذا كانت منبثقة من
قرارة ال�شاعر ومنقولة بكل �إح�سا�س �صادق وعفوي ،ولرمبا
احل��زن مبجمله وبكثري من جتلياته ت��و�أم لل�شعر العراقي
والغناء العراقي وللحياة عموم ًا.هذه املجموعة ا�ستخدمت
فيها ق�صائد نرثية فقط.

منجزك الإب��داع��ي يتجاوز ال  50كتابا منذ ع��ام 1967
ولنهاية  2019هل حققت لك هذه الكتب ح�ضورا �إعالميا؟
�أنا مل �أفكر �أبدا يف �أن �أحقق مكا�سب �إعالمية وال حتى
مادية مما �أجنزه من م�ؤلفاتي ومل �أ�سع �إىل النجومية �أو
�دي �أن �أق��ول كلمتي (قل كلمتك وام�شي)
ال�شهرة .املهم ل� ّ
�أن��ا �أق��ول كلمتي �أودع��ه��ا �ضمن دفتي كتابي .هناك كتاب
يرك�ضون وراء ال�شهرة �أنا ل�ست منهم �أبداً .الكتابة عندي
ر�سالة �إن�سانية �أقدمها للقراء بكل حمبة و�صدق .يهمني

• لدي الكثري الذي مل �أقله بعد.
•�أكتب عندما ت�أتيني الفكرة...
• �شرقت وغربت يف العديد من بلدان العامل.
الواقع� .أنا الا�ستورد �شخ�صيات من املريخ لرواياتي� ،أبطال
القارئ الذي يتابعني وال تعنيني ال�شهرة مطلق ًا.
ما ر�أيك بالق�صة الق�صرية جداً؟
رواياتي هم من حلم ودم ومن الواقع لكنهم ينتمون �إىل عاملي
الق�صة الق�صرية ج��دا ،هي لي�ست ظاهرة حديثة بل الروائي اخلا�ص بي.
هي قدمية وكتبها عدد من الكتاب العامليني مثلما حدث مع  -بر�أيك من هو الروائي املتميز يف العراق؟
�أرني�ست همنغواي ال��ذي كتب ق�صة ق�صرية ج��دا بخم�س
غائب طعمة فرمان� ،صاحب رواي��ة النخلة واجل�يران
كلمات .وبالتايل ف الق�صة الق�صرية جدا هي لي�ست بال�شكل وخم�سة �أ�صوات هو روائ��ي متميز ج��د ًا لي�س على م�ستوى
الذي تكتب به و�إمنا هناك ماتبعثه الكلمة يف خميلة وذهن
العراق �إمنا على م�ستوى الوطن العربي .هو باخت�صار جنيب
ال��ق��راء� .أن��ا حينما كتبت ق�صة ق�صرية ج��دا مثل ق�صتي
حمفوظ العراق.
(�أيقظتني ورقدت) بكلمتني هاتني الكلمتني تبعث يف ذهن
وخميلة القارئ .لي�ست الق�صة يف الكلمتني ،الكلمتني قد  -هل من طقو�س خا�صة لديك �أثناء الكتابة؟
لدي طقو�س خا�صة كما يتحدث الكثري من املبدعني
لي�س ّ
تكونا عنوانا لكتاب ما هي املفتاح لدخول دفتي الكتاب
 ،كما انه الوقت حمدد عندي للكتابة ،اكتب عندما ت�أتيني
واال�ستمتاع مبا فيه من �أدب وثقافة وفكر.
الفكرة وجتتاحني كوم�ضة ،حتى و�أن��ا على عتبة النوم
�إذا عدنا �إىل عاملك الروائي �سن�س�ألك من �أين ت�ستقي وت�ستلهم فاكتبها .يف حقيبتي ال�صغرية التي �أت�أبطها يف �سريي يف
مو�ضوعات و�شخ�صيات رواياتك؟
�شوارع دم�شق �أ�ضع فيها كتابا للقراءة ودفرتا وقلما للكتابة.
�أن��ا ع�شت جتربة �سفر غ�ير ع��ادي��ة ،و�أق��م��ت يف بع�ض ان راودتني الفكرة �أكتبها و�أنا يف موقف با�ص �أو على حافة
الدول لعدة �سنوات كما ح�صل معي يف اجلزائر ،و�أنا وكما ر�صيف �أو يف احلافلة �أو يف احلديقة .الفكرة هي نواة مل�شروع
يقال �شرقت وغربت من ايطاليا �إىل فرن�سا ومن بلغاريا �إىل عمل �إبداعي جديد.
يوغ�سالفيا .ومن بريوت �إىل القاهرة .وها �أنا ومنذ عدة ماذا عن كتابك لغة اجل�سد؟
�سنوات �أقيم يف دم�شق احلبيبة .اال تكفي كل هذه التنقالت
هو كتاب يت�ألف من جز�أين الأول يتحدث عن لغة اجل�سد
والأ�سفار بكل عواملها وجتاربها وخرباتها لأن ت�شكل جتربة
يف ال�تراث العربي القدمي واملعا�صر .والثاين يتناول لغة
ثرة تغني باقي جتاربي لتمر مبختربي الإبداعي ومنجزي
اجل�سد يف الرتاث ال�شعبي العربي .اجلزء الأول طبعته يف
الفكري واملعريف ،بالإ�ضافة �إىل ماقر�أت ومما �سمعت ومما
عاي�شت وجربت .بنيت لعاملي الروائي عامل ًا �أ�سا�سه جتارب عمان والثاين يف دم�شق.
بعد �أكرث من  50كتابا �صدرت لك .هل قلت كل مالديك؟
ال�سنوات وم�شوار العمر وخربة احلياة .ومن فعل القراءة
مالدي  ،لدي املزيد من الأ�شياء التي مل �أقلها
مل �أقل كل
ّ
هذا الفعل الإن�ساين النبيل ج��داً ،بالإ�ضافة ملوروثي من
طفولتي ون�ش�أتي و�شبابي يف العراق .بني كل هذا وذاك �أفدت بعد .عندي رواية جديدة ا�سمها (اجلراد) ورواية �أخرى
الكثري مما �أغني جتربتي الروائية ،حتى من ال�شخ�صيات بعنوان (امر�أة واثنتا ع�شر امر�أة) م�شغولة �ضمن تقنيات
الواقعية التي ا�شتغلت عليها روائي ًا كي التبدو مثلما هي يف ال�سرد الروائي احلديث والتكنيك الروائي احلديث.

نشاطات
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رئي�س اتحاد كتّاب الجزائر ..يو�سف �شقرة
في حوار ثقافي �شعري �أدبي مفتوح في فرع دم�شق
•ماجدة البدر
�أقام فرع دم�شق الحتاد الكتاب
ال��ع��رب يف مقره الكائن بدم�شق
الثالثاء2020/1/7
ي����وم
حوار ًا ثقاف ٍّيا �شعر ّي ًا مفتوح ًا مع
الأدي����ب وال�����ش��اع��ر اجل��زائ��ري:
يو�سف �شقرة رئي�س احتاد الكتاب
اجلزائريني ـ نائب الأم�ين العام
الحت��اد الأدب���اء والكتاب العرب
وذلك بح�ضور
د.م��ال��ك �صقور ،رئي�س احت��اد
الكتاب ال��ع��رب و�أع�����ض��اء املكتب
التنفيذي :ال�سيدة فلك ح�صرية،
د .علي دي���اب ،د .ح�سن حميد،
�أ.الأرق��م الزعبي� ،أ.بديع �صقور،
�أ.حم���م���د ح��دي��ف��ي .د� .أح��م��د
احل�سن وزير الإعالم ال�سابق.
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل د.حم���م���د
احلوراين رئي�س فرع دم�شق ،ود�.إبراهيم زعرور �أمني ال�سر ،ود� .إبراهيم �سعيد �أمني
ال�صندوق.
وقد �أدار الفعالية د .حممد احلوراين رئي�س الفرع.
متت فيه مناق�شة معظم الأم���ور الثقافية وال�سيا�سية والأدب��ي��ة وم�ستجداتها
وتطوراتها وم�ساراتها...
يف البداية قدم الأديب وال�شاعر اجلزائري:
يو�سف �شقرة
رئي�س احتاد الكتاب اجلزائريني ـ نائب الأمني العام الحتاد الأدباء والكتاب العرب
نبذة خمت�صرة عن حياته:
فهو من مواليد مدينة �سيدي خالد والية ب�سكرة موطن ال�شعر وال�شعراء ،عا�ش
وترعرع ودر�س وتزوج وعمل يف مدينة عنابة ،مدينة احلب واجلمال والعطاء  ،ن�شر
جمموعته ال�شعرية الأوىل �سنة  1982و�أه��م جمموعاته (طقو�س النار واملطر)،
(نفحات لفتوحات الكالم) التي ترجمت �إىل اللغة الفرن�سية�( ،أح�لام الهدهد)،
(املدارات) ( ،الإقامات) وهي املجموعة امل�شرتكة مع ال�شاعر التون�سي ال�صديق جمال
جال�صي ،هذه التجربة التي �أعتقد �أنها ت�أخذ تفردها من كتابة الن�ص ال�شعري الواحد
امل�شرتك ،والعديد من املخطوطات ال�شعرية التي ال تزال تنتظر طريقها للن�شر ،تفرغ
لإدارة احتاد الكتاب اجلزائريني باجلزائر العا�صمة منذ بداية �سنة � 2009إىل الآن،
وتدرج يف العديد من املنا�صب حتى مت اقرتاحه من ال�شاعر �إبراهيم �صديقي وبتزكية
من ال�شاعر نور الدين طيبي و�إجماع كل املجل�س الوطني ليت�سلم من�صب رئي�س ًا لالحتاد.
حيث وفقت يف رفع التجميد عن مقعد اجلزائر الَّذي دن�سه املتباكون على االحتاد،
و�شوهوا �صورة اجلزائر يف هذا املنرب العربي.
�أكد الأ�ستاذ يو�سف �شقرة �أهمية العالقات بني البلدين �سورية واجلزائر وهي عالقات
قدمية قدم التاريخ واحل�ضارة والأزل ،وهما �أختان تقبع �إحداهما يف امل�شرق والأخرى

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

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

يف املغرب ،ويعود الف�ضل للأ�ستاذ
�أح��م��د �سعود الأدي����ب احلم�صي
ال�������س���وري  ،ال����ذي ت��ت��ل��م��ذ على
يديه ،وتفتحت موهبته الأوىل،
و�صقلت ففاحت �شعر ًا عطر ًا ملأ
�أرواح وع��ق��ول ع�شاقه ،وي�شكر
�أ.ي��و���س��ف �شقرة ك��ل م��ن �ساعده
و�ساهم يف �صقل موهبته ،وك��ان
ل�تردده على (القعدات العربية
الأدب��ي��ة) التي ك��ان يجتمع فيها
الأدباء وال�شعراء ،ما يروي ظم�أه
وغليله من حب الثقافة والأدب.
وبالن�سبة للجزائر ال ن�ستطيع
�أن نن�سى ف�ضل ال�سيد ه���واري
بومدين ،من خ�لال م�ساهمته يف
فر�ض تعليم اللغة العربية ،يف
اجلزائر وا�ستقدام املدر�سني من �سورية والعراق ،الذين مت اختيارهم بدقة متناهية
لتعليم اجلزائريني اللغة العربية ،حيث كان املدر�س اجلزائري ال يتقن اللغة العربية،
وكان املنهاج يدر�س باللغة الفرن�سية ،حتى قام ال�سيد هواري بومدين بتعريب جميع
الوظائف واملنا�صب يف الدولة ،فكلما انتهى عقد موظف فرن�سي قام بتعيني موظف
جزائري ليحل حمله .كما �أنه �أ�صدر مر�سوم ًا ملزم ًا مينع ا�ستخدام اللغة الفرن�سية يف
املدار�س وامل�ؤ�س�سات احلكومية..
ثم جاء عبد العزيز بو تفليقة الَّذي كان يتقن احلديث باللغتني العربية والفرن�سية،
وكان على اطالع وا�سع بالآداب العربية ،ولأن اللغة العربية هي �أهم الو�سائل للتوا�صل
مع �إخواننا العرب ،وعودة اجلزائر �إىل موقعها كدولة عربية �أ�صيلة ومتميزة ب�أبنائها
وماقدمه الأجداد من ح�ضارة قيمة ..ليكمل هذه امل�سرية ..وبالن�سبة لفل�سطني ،فهي
دولة عربية مقد�سة لدى اجلزائريني ...فمن �أراد �أن ُي�ضرب فلي�شتم فل�سطني �أمام
النا�س ،عند ذلك �سيقوم العوام مبعاقبته و�ضربه و�شتمه .وكذلك �سورية الدولة
ال�شقيقة الغالية ،وكلكم تعرفون موقف اجلزائر مما حل بهذا البلد الرائع ب�أبنائه
وقادته ورئي�سه ..حيث تكالبت عليه يد الغدر والعدوان .ولكن يف النهاية �سيتغلب
العقل الواعي املثقف على جميع الأزمات..
وبالن�سبة للأمانة العامة ،لقد نا�ضلت لإعادة مقعد �سورية �إىل الأمانة العامة علم ًا
�أن العديد من البلدان كانت تعار�ض ذلك ،و�سورية �ستكون يف االجتماع القادم �إن�شاء
اهلل واقفة منا�ضلة بكل كربيائها...
�شارك يف احلوار واملناق�شة�( :أ.فلك ح�صرية� ،أ.توفيق �أحمد  ،د�.إبراهيم �سعيد،
�أ�.أمين احل�سن ،د.نزار بني املرجة ،د�.سليم بركات� ،أ.غ�سان كال�س� ،أ�.صبحي �سعيد،
�أ.انت�صار �سليمان)
واختتمت الفعالية ب�شكر احل�ضور على اهتمامهم ومواظبتهم حل�ضور الفعاليات
املقامة يف الفرع.

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

هيئـة التحريـر:
د� .سليم بركات ،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  8ــ
ً
�صفحة جديد ًة من �صفحات هذا الكتاب،
كلما قلّبت
كلما ازدادت ده�شتي وازداد ا�ستغرابي لهذا احلقد
الدفني الذي يكنه ال�صهاينة ،للعرب كل العرب دون
ا�ستثناء و�أي��ق��ن��ت �أن ال��ذاه��ب�ين �إىل التطبيع معهم
ومهادنتهم ،م��ا ه��م �إال �أن��ا���س واه��م��ون ،مل يح�سنوا
قراءة التاريخ ،وال �أدركوا خطورة ما يبيت ال�صهاينة
لهذه املنطقة من �شرور ت�صل حد الدعوة �إىل �إبادة
العرب ،والق�ضاء عليهم كما ح�صل للهنود احلمر من
قبل الواليات املتحدة الأمريكية.
و�إن كان هناك من �شيء يقال يف هذا املقام ،فلي�س
�أقل من دعوة �إىل ال�صحو ،والتعمق يف درا�سة تاريخ
ه�ؤالء ال�صهاينة كي ن�صل لقناعة تامة وم�ؤكدة ،ب�أن
احل��رب بيننا وبينهم طويلة ا لأم��د ،و�أن ال�صراع هو
�صراع وج��ود ،ولي�س �صراع ح��دود ،فهذه الأر���ض لنا،
والذود عنها ،وحمايتها ،هي واحدة من املقد�سات التي
يجب �أن نر�سخها يف �أذهاننا ،لأن امل�ستقبل بالت�أكيد
يخبئ لنا الكثري من املفاج�آت غري ال�سارة ،ومن هنا
يكرب دور املثقفني ويعظم ،لت�سليط ال�ضوء على مطامع
ال�صهاينة ومطاحمهم القذرة املنذرة بتدمري كل معامل
ا لأر�ض ،والق�ضاء على كل ما ي�شري �إىل حقوقنا يف هذه
املنطقة ،ولي�س �أدل على ذلك من �سلوكهم وتعاملهم مع
القد�س وامل�سجد ا لأق�صى الذي يتعر�ض كل يوم �إىل ما
ي�شبه الدمار لكي يثبت ال�صهاينة ،و�إن كان عن طريق
التزوير والبهتان �أحقيتهم يف املنطقة ،و�أن الأحقية
يف امتالكها تعود لهم منذ �أقدم الع�صور..
وكنا ق��د بينا يف م��ق��االت �سابقة ك��م احلقد ال��ذي
يحمله ال�صهاينة ب�شكل ع��ام ،وكتابهم و�أدب��ا�ؤه��م
ب�شكل خا�ص لكل ما هو عربي ويخ�ص العرب..
حتدثنا عن الدعوة �إىل العنف والقتل والت�صفية

م��ن قبل ال��روائ��ي�ين ال�صهاينة ،وحتري�ضهم جلنود
اجل��ي�����ش ال�صهيوين لقتل ا لأط��ف��ال الفل�سطينيني،
و �إبادتهم والق�ضاء على �ساللتهم حتى ال يبقى لهم
�أث��ر ،ث��م انتقلنا �إىل م��ا كتبه ال�شعراء ال�صهاينة،
وقدمنا عينات من ق�صائدهم التي تقطر �سم ًا ب�شكل
يدعو �إىل الده�شة� ،إذ كيف ميكن ل�شاعر �أن يرفع
�شعاراً ،ويلح فيه على ال��دع��وة �إىل القتل وا لإب��ادة
لأطفال �أبرياء يعي�شون فوق �أر�ضهم ،وتراب وطنهم
الذي ورثوه عن الآباء والأجداد.
وكما كره الزعماء ال�صهاينة فكرة ال�سالم العادل
مع العرب ،كرهها كذلك عدد من ال�شعراء ال�صهاينة،
فها هو ال�شاعر ا لإ�سرائيلي «حاييم حافري» ي�سخر من
كلمة ال�سالم ،كون �إ�سرائيل لي�ست بنظره ،بحاجة
�إىل ه��ذا ال�����س�لام وت��رف�����ض �أن ي��ك��ون للفل�سطينيني
مكان يف �إ�سرائيل �إال حتت االحتالل ،وما عليهم �أي
الفل�سطينيني �إال االختيار� ،إما البقاء حتت االحتالل،
و�إما الطرد خارج «�إ�سرائيل» و�أف�صح عن معتقده هذا
يف ق�صيدة له بعنوان «ح�صار ال�سالم»..
يقول:
فلتكن حرب ًا
ل�سنا بال�سالم واثقني
الت�صريح �أو البيان وحتى ا لإعالن
ال يثبت لنا �أن هذا لي�س
مناورة م�ضللة
وانظر �أية خدمة ي�ستطيع �سالم
كهذا �أن يعطي...
ونحن ،عموم ًا  ،ال نحتاجه
و�صدقني �أي �سالم مع العرب
لي�س �إال مراء

ً
ثانية � :إننا وقعنا
وتقول يل
�سالم مع م�صر؟
اتفاق
ٍ
ومي�ضي ال�شاعر «حاييم حافري» يف �سخريته من
دع��اة ال�سالم حم��ذر ًا من خطر ال��وج��ود الفل�سطيني
داخ��ل �إ���س��رائ��ي��ل ،داع��ي � ًا �إىل ���ض��رورة التخل�ص منه
قائ ًال :
�أما هنا عندنا يف الدار
نراهم ونرى نظرة حقدهم
من وراء اجلدار
لو ا�ستطاعوا ..ما تركوا بنا
جزء ًا �سامل ًا
يجب �أن نبقى باملر�صاد
�أنظر كيف باملكائد
ي�صنعون لنا �سالم ًا
�أمام هذه الأ�صوات احلاقدة من ال�شعراء ال�صهاينة
على ال�شعب العربي ،عموم ًا ،وال�شعب الفل�سطيني
ً
ذريعة ل�شن
ب�شكل خا�ص ،التي تتخذ من �أمن �إ�سرائيل
احلروب على الفل�سطينيني ،وبخا�صة على املخيمات
الفل�سطينية يف لبنان يف وق��ت م�ضى ،ب��رز �شعراء
�إ�سرائيليون يكذبون هذا االدعاء والذرائع الزائفة،
ومن بني ه�ؤالء ال�شاعر الإ�سرائيلي « �إيلي �ألون» الذي
يعرب من خالل كتاباته عن خجله من جرائم �إ�سرائيل
التي ارتكبتها يف لبنان..
وللبحث �صلة.
املراجع:
1ـ كتاب العنف يف الأدب ال�صهيوين للدكتور علي �سليمان.
2ـ درا�سة نقدية للناقد نعيم نا�صر.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

بطعم التوت البري
ال���ع���راب للطباعة
ع���ن دار
ّ
والن�شر والتوزيع بدم�شق �صدر
للروائية فلك ح�صرية رواي��ة
جديدة بعنوان" :بطعم التوت
الربي" تتحدث عن معاناة ال�شعب
ال�����س��وري خ�لال احل���رب الظاملة
ال��ت��ي � ُ��ش��ن��ت عليه م��ن �أك�ث�ر من
ثمانني دولة ،وهي تقرتب من �أن
تكون وثائقية تر�صد الأح��داث
ال��ه��ام��ة ال��ت��ي م���ر ب��ه��ا ال�شعب
ال�سوري وعاناه من ت�شرد وقهر
و�ضياع يف جل��ج البحار �أو على
�أر�صفة امل��دن الغريبة ،وت�شدد
ع��ل��ى ���ص��م��ود ال�����ش��ع��ب واجل��ي�����ش
وتالحمها مع القيادة احلكيمة.
من �أجواء الرواية نختار:
«على �ضفة �شعاع الطم�أنينة ،راح ينكم�ش �ضياء
اال�ستقرار يف عيون تاهت وتبخّ رت �آمالها ،وهربت
عناوينها من بني ثنايا الروح ،متام ًا ك�سمكة �شفافة
وردي��ة جنحت يف �أن تنفذ بان�سيابية وخفة من

بني الفراغات دون الإم�ساك بها،
والإب��ق��اء عليها ،فقفزت قفزتها
ال��ب��ه��ل��وان��ي��ة ن��ح��و الأع���ل���ى كطري
مرفرف يف اجل��و بعلو ثم تغط�س
وتغيب يف �أعماق البحر مند�سة بني
�أنات قاعه ،وهي تتمايل برق�صة
غنج على �إيقاع حلن احلنني �إىل
زمن ت�سرب من بني �صفحات الأيام
يف رحلة ال عودة منها».
تقع الرواية يف حوايل /286/
�صفحة من احلجم الو�سط.
يذكر �أن هذه الرواية هي الثالثة للأديبة فلك
ح�صرية حيث �صدر لها :ثالثون ثانية فوق حيفا
ــ (�أوكليدون) طبعت يف �إي��ران باللغتني العربية
والفار�سية.
هيئة حترير الأ�سبوع الأدب���ي تتمنى للزميلة
الأديبة فلك ح�صرية مزيد ًا من الت�ألق والإبداع.

في هيكل الليل
���ص��در ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
ال�����س��وري��ة ل��ل��ك��ت��اب لل�شاعر
�إبراهيم عبا�س يا�سني ديوان
�شعر بعنوان« :يف هيكل الليل».
ومن �أجوائه:
يا �شا ُم!
�أعلم �أن ليلك الهب..
وب�أن ماءك مالح..
واخلبز مر
وب�أن �شهقة يا�سمينك
يف ا���ش��ت��ع��ال ال��ف��ج��ر �أوج���اع
وقهر
لكنهم..
ــ مهما ترامى الليل حولك ــ
لن ميروا
جاء الديوان يف حوايل � 80صفحة من القطع ال�صغري
وكان ال�شاعر قد �أ�صدر من قبل الدواوين الآتية:
�أنا�شيد المر�أة ا�سمها العا�صفة
ابتهاالت �سرية لأعرا�س املطر
�شمو�س يف املنفى
اخلروج من الزمن امليت
الغناء يف موا�سم احلداد
وقت لأحالم العا�شق

