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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

الثقافة والإمبريالية
ــ  2ــ

كن��ت قد �أ�ش��رت �أكرث م��ن مرة لأهمي��ة كت��اب �إدوارد �س��عيد «الثقافة والإمربيالي��ة» ،وكيف
توظ��ف الإمربيالي��ة كتاب ًا يروجون لال�س��تعمار ،وكيف خدموا اال�س��تعمار م��ن كيبلغ حتى كامو،
وغريهم كثريون ،و�أرى يف مقدمة املرتجم الربوف�سور كمال �أبو ديب درا�سة �شاملة وكافية تو�ضح
الكثري من املفاهيم التي طرحها �إدوارد �سعيد يف كتابة ،وكانت ع�صية الفهم على القارئ.
وم��ن الالف��ت ج��د ًا يف كالم الدكت��ور كمال �أبو دي��ب يف املقدمة ه��و الرتجمة وع��ن الرتجمة
وخطر الرتجمة على اللغة العربية.
وهو يُعدُّ �أن ترجمته لكتاب «الثقافة والإمربيالية» ،هي (معرتك و�ساحة تنازع ومقاومة)..
ويُع��دُّ كمال �أبو ديب� ،أن ه��ذا املعرتك بني الإميان بثقافة ُتغزى وبني اال�ست�سالم لثقافة غازية:
عل��ى م�ست��وى الداخل ــ م�ستوى الذات؛ ومع�ترك الثقافة املغزوة والثقاف��ة الغازية ،على م�ستوى
العالق��ة بني الداخل واخلارج .بني الذات والآخر الإمربي��ايل ،وكذلك ،مقاومة للغزو وا�ستعمار
اللغة والعقل..
يو�ض��ح كم��ال �أبو ديب فكرته قائ ًال� :أما على م�ستوى الداخل ،ف�إن هذه الرتجمة معرتك �ضد
الذين ي�ست�سلمون للك�سل ،في�ستوردون �إىل العربية كل ما برز �شيء من ال�صعوبة يف التعامل معه؛
�أو ي�ست�سلم��ون للعق��دة التاريخية من النق�ص ال��ذي ي�شعرون به ب�إزاء الغ��رب وح�ضارته ولغاته
فيعتربون العربية قا�صرة حتديد ًا ــ لكرثة ما تلقنوا ذلك ولقّنوه ــ عن ا�ستيعاب العلوم املعا�صرة،
والثقافات املعا�صرة ،واحل�ضارة املعا�صرة ،والفكر املعا�صر.
ي�ستط��رد الربوف�سور كم��ال �أبو ديب يف تو�ضيح فكرته حول ال�ص��راع والتنازل والغزو فيقول
ع��ن ترجمت��ه هذه :وهي تن��ازع و�صراع مع غزو يجت��ث ويقتلع وال يبقي وال ي��ذر :غزو ع�سكري
و�سيا�سي واقت�صادي و�أخالقي وثقايف ولغوي و�أزيائي وطعامي..
يب��دو للوهل��ة الأوىل �أن هذا الكالم مبالغ به ،من حيث هذا الغزو الذي ال يبقى وال يذر ،على
حد تعبري كمال �أبو ديب ،فالغزو �شامل على كافة مناحي احلياة ،كما ورد �أعاله� ،إال �أنها احلقيقة
املرة التي واجهها العامل الثالث ،بعد تفكك ما ُ�سمي (باال�ستعمار القدمي) ،بلى!
واحلقيقة ّ
يواج��ه العامل الثال��ث هذا الغزو يف كافة الأ�ش��كال التي ذكرها كمال �أبو دي��ب ،و�أولها الغزو
الع�سك��ري ،يف الع��راق و�أفغان�ستان ،وفربك��ة ما ُ�سمي «بالربي��ع العربي» ال��ذي كان كفي ًال بالغزو
ال�سيا�سي ،واحتالل العقل ،غ�سيل الدماغ ،وجعل هذه الدول ه�شة ،و�سوق ًا ا�ستهالكية ،بالإ�ضافة
�إىل الف�ضائي��ات الت��ي ال نهائي��ة لها الت��ي تبث كافة ال�سم��وم الكفيلة مبا تبقى م��ن �أخالق وقيم
وف�ضيلة.
و�إىل �أن ي�صل هذا الغزو �إىل (اللغة ،والطعام وامللب�س) ،حيث يتم التغيري بال�شكل وامل�ضمون.
مرات من قبل ،وكان من
وي�ش��رح كمال �أبو ديب فكرته قائ ًال« :غ��زو تعر�ضت له هذه الثقافة ّ
بني منقذاتها الأوىل هذه اللغة ،ونب�ض الإبداع بها ،والتفكري بها ،وتطويرها ،وتغيريها ،واجلر�أة
عليه��ا�« ،إن ب�ين لغة اجلربتي قبل قرن من الزمان فق��ط وبني لغتي التي �أكتب بها الآن من الفرق
عم يف هذه اللغة».
ما يجلو التطور اخلالّق الذي ّ
ي�ؤكد كمال �أبو ديب قائ ًال:
ولق��د حفظ ه��ذه اللغة �أي�ض�� ًا و�أنقذها م��ن ال�سقوط قر�آنه��ا الكرمي ،والغ��زو املعا�صر اقتالع
ل��كال نب���ض الإب��داع اللغ��ة العربية ،والق��ر�آن هذه اللغ��ة اجلميلة ،ف���إذا اجتُثّ كالهم��ا ،اج ُتثتْ
ه��ذه الثقاف��ة من اجل��ذور ،وتكدّ �ست خارج التاري��خ م�شلولة ،تابعة� ،ساقطة ،و�ص��ار العرب هنود
ال�صحراء ال�سوداء»
فهل ي�صحو العرب؟

لوحتان للفنان الت�شكيلي غازي اخلالدي
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التنوع الثقافي ....م�صدر غنى

•عيد الدروي�ش
لقد تعددت ال�شعوب وتنوعت الثقافات عرب الع�صور ,ولكل منها �سماتها
ثراء وغنى معرفي ًا لهذه الأل��وان والأطياف,
وخ�صائ�صها ,وهذا التنوع �شكل
ً
فاحل�ضارات عرب التاريخ ت�شكلت من هذا التنوع,و�سورية كغريها من البلدان
العربية ,عا�شت فيها �أق��وام و�أع��راق وديانات متعددة� ,شكلّت مكون ًا ح�ضاري ًا
ف��ري��داً ,وقدمت ا�سهامات كثرية وكبرية للفكر الإن�ساين ,وتغذت منها كل
احل�ضارات املتاخمة لها ,ويف الوقت ذاته تدافعت �إليها �أمم و�شعوب ,فمنهم
من جاء طامع ًا لي�أخذ منها ,ويط ّور نف�سه عندما �أبهرته يف تطورها وتقدمها,
ولي�شبع ذاته من ثقافة وفكر وعلم ,ومنهم من دفعه اجلهل والبغ�ض والعداء
لل�سيطرة على كل مكوناتها احل�ضارية وثرواتها,ويهدف لتحطيم و�إزال��ة من
�أمامه كل مكونات احلياة الثقافية واحل�ضارية,لأنه ال ميتلك ثقافة وفكر ًا
ح�ضاري ًا ,ولأنها ت�شكل له عائق ًا يف حتقيق �أهدافه التي ين�شدها ,فاحلياة �أي�ض ًا
ال تخلو من هذا التنوع ,فمنهم من يريد البناء ,ومنهم من يريد الهدم,و�ستبقى
احلياة على هذا املنوال حتى يرث اهلل الأر���ض ومن عليها ,وما يجري اليوم
يف �سورية وبع�ض البلدان العربية خري دليل ,لتمزيق ال�شعوب ب�إذكاء روح
العن�صرية والطائفية ,و�شهوة الأقليات ,كي ي�سهل عليهم جتزئة البالد,
وتفتيت الأمم واحل�ضارات.
�إن التفكري الإن�ساين ين�شد الوحدة من وراء االختالف والتنوع الثقايف ,مبا
يرتقي ويحفز الفكر ليجعله يحتوي على كل الأنواع والأطياف ,وي�ساهم التنوع
برفع حالة املناعة و ُيك�سب ال�شعوب القدرة والقوة يف مواجهة كل االحتماالت
الطارئة التي تهدد كيانها ,وقد �شكلّت اللغات واالمن��اط الثقافية العاملية
امل�شرتكة بني ال�شعوب وما يجمع هذا التنوع مثل املو�سيقى وامل�سرح والفن
الت�شكيلي والرق�ص ,لأنها لغات عاملية و�إن�سانية.
�إن التنوع الثقايف يدفع الإن�سان باالرتقاء ب�إن�سانيته ,ويبحث عن النواظم
امل�شرتكة يف �صيغ وقوانني تنظم حياته يف قوانني املواطنة الذي ت�ضم بني
جناحيها الأطياف والأعراق والديانات ,وبها يحافظ على العادات والتقاليد
والطقو�س ,لي�شكل لوحة غنية ومتما�سكة ومت�شابكة تغني احل�ضارة وجتدد
احلياة.
لقد تنادت �أح��زاب وتيارات فكرية و�سيا�سية تن�شد هذا التنوع ,ملناه�ضة
التجزئة وال�ضعف العربي ,والت�أكيد على التنوع الثقايف واحل�ضاري والإن�ساين,
وت�شكيل حالة الوعي لدى املجتمع والعي�ش امل�شرتك لكل مكوناته العرقية
والدينية والثقافية ,فكان م�شروعه ينطلق من العروبة والكثري من امل�شرتكات
التي جتمع هذا التنوع,لأنه تيار جماهريي و�شعبي و�إن�ساين ,ويدفع اجلميع
للم�ساواة يف احلقوق والواجبات ,مما خلق �أر�ضية ح�ضارية ت�شهد اليوم قوتها

و�صالبتها يف مواجهة التطرف والت�شرذم والطائفية ,الذي تقوده م�شيخات
ومماليك اخلليج وعلى ر�أ�سها ال�سعودية ودول �إقليمية مثل تركيا ,تلك الدول
التي حتكمها نظم متطرفة �ضمن م�شاريع �إ�سالموية مدعومة من اال�ستعمار
وال�صهيونية العاملية ,والبعث عرب م�سريته واجه تيارين هما الرجعية العربية,
والتيار الديني املتطرف الوهابية والأخوان امل�سلمني.
التنوع الثقايف هو �إغناء وتفاعل بني مكونات املجتمع ,وحتري�ضه على
الفعل الإيجابي ,و�إيجاد حالة التناف�س فيما بينهم ,كما ي�شكل التنوع حالة
اال�شباع املعريف للعديد من العلوم وامل��ع��ارف ,وجت��ارب ال�شعوب وثقافاتها
وعاداتها وتقاليدها ,وبهذا تكون كل العنا�صر الفاعلة حا�ضرة ,وهذا ما يدفع
باملجتمع للتطور والتقدم ,وي�شكل قوة ومناعة ,فكل ح�ضارة ت�شكلّت من التنوع,
وعندما تفتقد الأمم هذا التنوع ال ت�سري نحو التطور واحل�ضارة ,مبا �أنتجته
هذه احل�ضارات والثقافات ,وظهر فيها �أعالم وم�شاهري مثل ابن جني و�سيبويه
والغزايل وغريهم وهم من ح�ضارات و�شعوب �أخ��رى ,وا�ستذوقوا احل�ضارة
العربية ,و�ساهموا و�أغنوا احل�ضارة العربية ,ويرى برنارد لوي�س "�إن القوة
اال�ستيعابية للح�ضارة العربية وقدرتها على ه�ضم املتعار�ضات بعد مزجها,
هي التي ولدت اخلا�صية الأخ��رى ,خا�صية االنفتاح والت�سامح التي ال تقف
عند حدود تقبل وجهات النظر املتعار�ضة وقبولها �إ�سالمي ًا ,بل تتجاوز ذلك
القبول بوجود �أنظمة دينية مغايرة داخل املجتمع الإ�سالمي ,وهذا مل يحدث
يف جمتمعات �أخرى".
لقد �أكدت قرارات منظمة اليون�سكو اتفاقية حماية وتعزيز تنوع �أ�شكال
التعبري الثقايف يف ع��ام 2005م كما �أعلنت فيها ع��ن دع��م ال��ت��داخ��ل بني
الثقافات,والتنوع الثقايف االعرتاف بالفروق الفردية وتقديرها ,كما ي�شمل
االحرتام والقبول بالآخر ,ويحمل جملة من املعارف والعادات والتقاليد كما
يحمل �ألوان ًا �أخرى من ال�ساللة والعرق واجلن�س والدين ,مما يخلق نوع ًا من
املناف�سة الإيجابية واال�ستفادة من اخلربات واالطالع على املعرفة.
لقد كفل الد�ستور يف �سورية حماية التنوع الثقايف للمجتمع بجميع مكوناته
وتعداد روافده باعتباره تراث ًا وطني ًا يعزز الوحدة الوطنية ,ويحذر من وجود
�أح��زاب قبلية �أو طائفية �أو مناطقية �أو فئوية تقوم على التفرقة ب�سبب
الأ�صل واجلن�س والعرق ,و�إن خلود الر�سالة الثقافية والفكرية ,ينبع من الغنى
املعريف واالنفتاح على الآخر ,وكل احل�ضارات ت�أخذ بقدر ماتعطي ,وكل ح�ضارة
ال ت�أخذ وال تعطي �ستزول.!!!....

رحيل الدكتور �سهيل زكار رحيل الأديب محمد ر�ضوان

نعى احتاد الكتاب العرب رحيل الدكتور �سهيل زكار يف الأ�سبوع
املا�ضي.
من مواليد مدينة حماة عام .1936
ـ ع�ضو احتاد الكتّـاب العرب.
ـ ع�ضو جمعية الدرا�سات والبحوث.
ـ رئي�س جمعية امل�ؤرخني العرب.
ـ �أ�ستاذ جامعي.
ـ �أ�شرف على ع�شرات ر�سائل اجلامعية /ماج�ستري /دكتوراه.
ـ �شارك يف مئات امل�ؤمترات وامللتقيات الثقافية والفكرية داخل
البالد العربية وخارجها.
له نحو  260كتابا �أب��رزه��ا «مو�سوعة احل��روب ال�صليبية»،
�إ�ضافة �إىل م�ؤلفات �أخرى منها:
ـ ماين واملانوية خمتارات من كتابات امل�ؤرخني العرب.
ـ �أخبار القرامطة ،مدخل �إىل تاريخ احلروب ال�صليبية.
ـ تاريخ العرب والإ�سالم.
ـ تاريخ يهود اخلزر.
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة
حترير /الأ�سبوع الأدبي /يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من
�أ�سرة الفقيد الدكتور �سهيل زكار .راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد
الفقيد بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

نعى احتاد الكتاب العرب رحيل الأدي��ب حممد ر�ضوان ع�ضو
احتاد الكتّــاب العرب يف الأ�سبوع املا�ضي.
وهو من مواليد ال�سويداء .1942
من م�ؤلفاته:
– ال�س�ؤال واال�ستجابة امل�ستحيلة.
– مملكة اجلحيم درا�سة احلكاية ال�شعرية يف ال�شعر العربي
املعا�صر.
– حمنة الذات بني ال�سلطة والقبيلة
– امل�ساء الأخري
– الرباري
– �أعمدة الغبار
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة
حترير /الأ�سبوع الأدب��ي /يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة
من �أ�سرة الفقيد الأديب حممد ر�ضوان .راجني اهلل عز وجل �أن
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

قضايا وآراء

لغتنا الجميلة
•معاوية كوجان
ما تزال كتابة الهمزات م�شكلة
لدى الكثريين حتى لدى خريجي
اجلامعة وبع�ض الكتَّاب واملثقفني.
وال���غ���ري���ب �أن ق���واع���د كتابتها
�أ���س��ه��ل م��ن �أي م�����س��أل��ة ريا�ضية
�أو فيزيائية ،ف�ت�رى ���ش��اب� ًا يتقن
الربجميات والريا�ضيات ،وبالرغم
من هذا يخطئ يف كتابة الهمزات.
و�س�أحاول يف هذه الزاوية تب�سيط
قاعدة كتابة الهمزة ما ا�ستطعت
�إىل ذلك �سبيال .لدينا �أربع حاالت
لكتابة الهمزة.
احل��ال��ة الأوىل ال��ه��م��زة التي
ت��ك��ون احل� َ
��رف ال َ
أول م��ن الكلمة
ُ
كتب الهمزة
ت
.هنا
مثل (�أ���ش��ا َر)
ُ
ُ
�ألف ًا �سواء �أكانت م�ضمومة ( �أك ِْر َم)
�أم مفتوحة (�أَ َخ� َ
��ذ ) �أم مك�سورة
(�إب��داع).احل��ال��ة الثانية – وهي
الأك��ث�ر ���ش��ي��وع� ًا يف ع���دم التمكن
من �إج��ادة كتابتها  -الهمزة التي
(�سئ َِل).
تتو�سط الكلمة نحو ُ
�إذا ك��ان��ت ال��ه��م��زة املتو�سطة
مك�سور ًة ب�شكلٍ عام ُكتبتْ على نربة
كقائم ونائم ومت�سائل و ُي ْن ِبئون.
ب�ضم وكانت حركتها
�إذا ُ�سبقت ٍ
مك�سورة ُكتبت على َن�ْب�رْ ةٍ (ي��اء)
ك�سئ َِل (وخط�أ �أن َ
نقول َنبرِ َ ة ).
ُ
ب�ضم وكانت حركتها
�إذا ُ�سبقتْ
ٍ
ال�سكونَ ُك ِت َبتْ على وا ٍو نحو ُ�ش�ؤْم
و ُل�ؤْمُ .ي ْ�ؤ َثر.
بفتح وكانت حركتُها
�إذا ُ�س ِبقتْ
ٍ
الك�سر ُك ِت َبتْ على نربةٍ مثل الفعلني
َ
ِ�س و َيئِنُّ ).
( َيئ َ
ب�ضم وكانت مفتوحةً
�إذا ُ�سبقتْ
ٍ
ُك ِت َبتْ على وا ٍو ك ُي�ؤَ ِّثر و ُي�ؤَخر.
ً
�ساكنة
بك�سر وكانت
�إذا ُ�سبقتْ
ٍ
ربة ك ِبئْر وظِ ئْر.
ُك ِت َبتْ على ن ٍ
�إذا ��ُ�س � ِب � َق��تْ ب�����س��ك��ونٍ وك��ان��ت
ً
�ف َ :ي ْ�س َ�أل
مفتوحة ُك ِت َبتْ على �أل� ٍ
و َي ْ�س َ�أم.
َ
بحرف م��دٍ (كالواو
�إذا ُ�س ِبقتْ
ِ
والأل�����ف) ُك � ِت � َب��تْ ع��ل��ى ال�سطر:
اء ٌة
اء َل ُم َ�ض َ
وء ُه�َ -س َ
ُمروءة  -لن َي ُ�س َ
اءة� .إذا ُ�س ِب َقتْ بياءٍ �ساكنةٍ
 َع َب َ�أو ك�سرةٍ ُك ِت َبتْ على َنبرْ َةٍ َك َخطِ يئةٍَ
وهَ ْي َئةٍ و ِب ْي َئةٍ و ِف َئةٍ و ِر َئ��ةٍ و ِم َئةٍ و
ًظ ِم َئتْ و َب ِر َئتْ �.إذا ات ََّ�ص َلتْ بالهمز ِة
ُ
وعالمات التثنية
�ضمائر
املتو�سطةِ
ُ
واجل��م��ع ،وك��ان��ت يف الأ���ص��ل همز ًة
متطر ً
فة  ،ف�إنَّنا نُعا ِم ُلها ُم َ
عاملة
ِّ
؛
ة
الهمز
فنكتبَ :يق َْر�ؤُونَ
ِ
املتو�سطةِ
ُ
ُ
ُ
الثالثة
احلالة
وج��زْ �أَ ْي��ن.
و َم� َل��ؤُوا ُ
ال��ه��م��زة امل��ت��ط��رف��ة ،وق��اع��دت��ه��ا
ب�سيطة .
َ
بحرف
ق
ب
�ساكن ُك ِت َبتْ
تْ
ٍ
ٍ
�إذا ُ�س ِ
ال�سطر :عِ ْبء -د ِْفء – ُجزْ ء-
على
ِ
يء.
يءُ -ي ِ�ض ُ
يُ�سِ ُ
�إذا لحَ ِ َقها تنوينٌ
من�صوب ُك ِت َبتْ
ٌ
َ
ً
ً
َ
َ
على َن�ْب�رْ َ ةٍ  ،مثل � :ش ْيئا -عِ ْبئا -
ُبطْ َئ ًا َ -ب ِري َئ ًا.
كتب على ال�سطر �إذا �أُ ْت ِب َعتْ
و ُت ُ
ً
وجزْ َء ًا و ُرز َْءاً.
ا
ء
ب
نحو:
ألف،
َدْ
ب� ٍ
َ ُ
ٌ
ٌ
ن�ضع
و�إذا كان قبلها �ألف ممدودة ُ
التنوينَ على الهمز ِة دون �إتباعِ ها
أنباء.
ب� ٍ
ماء و� ً
ألف ،مثلً :

دراسات
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فيرو�س كورونا في ال�صين – نظرة ثاقبة
�آثار وفر�ص التغيير في االقت�صاد ال�صيني

3

•د.م�صطفى العبد اهلل الكفري
�أدى ان������������دالع ف��ي�رو�����س
 COVID-19يف ال�����ص�ين
ؤخرا �إىل ت�أثريات كبرية على
م� ً
االق��ت�����ص��اد وخ��ا���ص��ة الأع��م��ال
التجارية وال�صناعة .من خالل
ن��دوة عرب الإن�ترن��ت ا�ست�ضافها
مكتب ب��ك�ين للمنتدى االق��ت�����ص��ادي
ال��ع��امل��ي� ،إل��ي��ك �آراء �أع�����ض��اء جمل�س
امل�ستقبل العاملي رفيع امل�ستوى وقادة
الأعمال وق��ادة الإع�لام حول كيفية
تفاعل ال�صني للتخفيف م��ن الآث��ار
والتكيف مع التغيريات واال�ستعداد
ل��ل�ارت����داد م����رة �أخ������رى .يف ف��ر���ص
جديدة.
حكومة ال�صني ت�صبح �أكرث �شفافية:
لعبت و�سائل التوا�صل االجتماعي،
مثل  WeChatو  ،Weiboدو ًرا
مه ًما يف عك�س الر�أي العام �أثناء اندالع
امل��ر���ض ،مما دف��ع احلكومة ال�صينية
�إىل اال�ستجابة وتعديل ال�سيا�سات
وف ًقا لذلك.
مت تعزيز ال�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص يف هذه الفا�شية  -من
املتوقع �أن تكون احلكومة ال�صينية
انفتاحا للتعاون ،بينما طورت ال�شركات قدرات ورغبة يف امل�ساهمة �أكرث يف املنافع العامة .وهذا
�أكرث
ً
ً
يبني قاعدة تعاون �أكرث احرتافا و�شفافية جلداول الأعمال العامة.
�سيا�سات ال�سوق املالية والتوقعات:
�أ�شار ت�شو نينغ ،نائب عميد معهد �شانغهاي املتقدم للتمويل� ،إىل �أن النطاق والت�أثري العاملي للفا�شية
قد جتاوزا ال�سار�س يف عام  .2003بينما حتاول ال�صني حتقيق التوازن بني ال�ضرورات بني مكافحة
الأمرا�ض واالنتعا�ش االقت�صادي واحلركة ال�سكانية ،ف�إن منو الناجت املحلي الإجمايل ال�سنوي هو من
املتوقع �أن يتباط�أ �إىل ما بني  5و  ٪ 5.5لعام .2020
�أن�ش�أت الأزمة الأ�سا�س ل�شراكات �أكرث مهنية و�شفافية بني القطاعني العام واخلا�ص يف ال�صني.
ميكن للم�ستثمرين اغتنام الفر�ص يف االجتاه الطويل الأجل لالبتكار التكنولوجي و�إ�صالح �سوق
ر�أ�س املال.
روح املبادرة هي الآن حيوية لل�شركات ال�صينية.
 2020هو العام الأخري من فرتة اخلطة اخلم�سية الثالثة ع�شرة يف ال�صني ،ويحمل بع�ض �أهداف
النمو االقت�صادي التي يجب الوفاء بها .يبقى �أن نرى ما �إذا كانت احلكومة �ستقوم ب�إجراء تعديالت
رئي�سية على ال�سيا�سة.
تدابري ب�ش�أن اجلوانب الرئي�سية لل�سيا�سة االقت�صادية:
اتخذت ال�صني تدابري ب�ش�أن اجلوانب الرئي�سية لل�سيا�سة االقت�صادية .بالن�سبة لل�سيا�سة النقدية،
خفف البنك املركزي ن�سبة متطلبات االحتياطي و�سعر القر�ض الأ�سا�سي .ومع ذلك ،مل يتم الإعالن
عن دورة جديدة من تخفي�ضات �أ�سعار الفائدة العاملية التي بد�أها جمل�س االحتياطي الفيدرايل
الأمريكي ملعاجلة هبوط �سوق الأ�سهم .فيما يتعلق بال�سيا�سة املالية ،هناك تخفي�ضات يف ال�ضرائب
والإيجارات ،ومدفوعات م�ؤجلة من ال�ضمان االجتماعي والتمويل امل�ستهدف .على امل�ستوى الإقليمي،
طبقت احلكومات املحلية �سيا�سات للعودة �إىل العمل والإنتاج.
رغم �أنه من املتوقع على نطاق وا�سع ،فمن غري املرجح �أن تكون هناك خطة حتفيز �أخرى مماثلة لـ
“ 2008تريليون يوان” ،بالنظر �إىل النطاق االقت�صادي احلايل لل�صني .ارتفع �سعر ال�سلع ال�سائبة،
مثل الذهب .ولكن مع وجود خيارات حمدودة مل�شاريع البنية التحتية وال�سيا�سة املقيدة ب�ش�أن �أ�سعار
املنازل ،فمن غري املرجح حدوث زيادة كبرية .بالنظر �إىل �أن ال�صني تقرتب الآن من الو�صول �إىل �أعلى
هام�ش للت�ضخم ،ف�إن �شدة ال�سيا�سات النقدية اجلديدة وت�أثريها على �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية بحاجة
�إىل مزيد من املالحظة.
معنويات اال�ستثمار ترتفع:
ارتفع �سوق الأ�سهم ب�سبب توقعات �سيا�سات التحفيز واخليارات املحدودة لال�ستثمار .ارتفع عدد
امل�ستثمرين يف �سوق  A-Shareيف ال�صني ب�أكرث من  10ماليني يف الأ�شهر الأخرية .مع بدء ال�سوق
العاملية يف اال�ستجابة للفا�شية ،يحتاج امل�شهد احلما�سي يف ال�سوق املحلية �إىل مزيد من احلذر.
حول هذه النقطة ،اقرتح تانغ نينغ ،امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة � ،CreditEaseأنه مع
خدمة امل�ؤ�س�سات املهنية ،ميكن للم�ستثمرين يف �أ�سواق ر�أ�س املال اغتنام الفر�ص يف االجتاه الطويل
الأجل لالبتكار التكنولوجي و�إ�صالح �سوق ر�أ�س املال للتمتع بتوزيعات �سوق ر�أ�س املال تطوير.
التغيريات والفر�ص لل�صناعات:
الحظ �إدوارد ت�سي ،م�ؤ�س�س �شركة  Gao Fengاال�ست�شارية� ،أن البيئة املعي�شية الآمنة وال�صحية

تعترب الآن م��ت�����س��اوي��ة� ،إن مل تكن
�أك�ثر �أهمية من النمو االقت�صادي.
�سيكون االكت�شاف والوقاية املبكرين
�أم� ً�را �ضرور ًيا لنظام ال�صحة العامة
والإدارة يف امل�ستقبل .لقد �أثبت النظام
يف ال�صني قدرته خالل الفا�شية ،حيث
قدم القطاع اخلا�ص م�ساهمة كبرية.
لقد �أظهرت �ضرورة و�إمكانات ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص.
ت�سارع اندالع تطبيق التكنولوجيات
اجلديدة .كان التوا�صل االجتماعي
�وع��ا �إىل ح���د ك��ب�ير ،مم���ا �أت���اح
م��ت��ن� ً
جم� اً
�ال لتدابري التفاعل الفعالة عرب
الإن�ترن��ت .ه��ذا ال��وق��ت الع�صيب هو
�أي�ضا ت�شكيل روح املبادرة يف القطاع
اخل��ا���ص .ك��ان ال��داف��ع وراء العديد
من ال�شركات لي�س فقط من الأرب��اح
ولكن � ً
أي�ضا الرغبة يف توفري منفعة
اجتماعية.
هذه التغيريات تنطوي على فر�ص
متعددة لل�صناعات ،كما ه��و مو�ضح
�أدناه:
تظهر مناذج �أعمال جديدة ،خا�صة
يف قطاعات مثل ال�صحة واللوج�ستيات
والأمتتة واملكاتب عرب الإنرتنت والرتفيه وجتارة التجزئة والتعليم ؛
املدن الذكية من اجليل اجلديد هي مفتاح جدول الأعمال العام يف امل�ستقبل� .إىل جانب بع�ض
الوظائف احل�ضرية� ،ستعمل مدينة ذكية جديدة على حت�سني الإدارة العامة ب�شكل منهجي من خالل
دمج �سال�سل الإمداد وحركة املرور والطوارئ والإنذار بالكوارث.
�سيتم ا�ستخدام البيانات ال�ضخمة على نطاق �أو�سع من �أجل الرفاهية العامة ،خا�صة لتتبع وحتليل
ودعم اتخاذ القرارات العامة يف الوقت املنا�سب.
تبد�أ ال�شركات التي تعمل بدون ات�صال بالإنرتنت يف التحول عرب الإنرتنت ،خا�صة يف التعليم
والرتفيه والبيع بالتجزئة.
�سيتم متديد �سل�سلة القيمة للرعاية ال�صحية لت�شمل الك�شف املبكر والوقاية� .ست�شمل �سيناريوهات
التطبيق امل�ستقبلية املزيد من امل�شاركني وترويج نظام بيئي �شامل جلداول �أعمال ال�صحة العامة.
تتغري و�سائل التوا�صل االجتماعي من كونها القناة بني الأفراد وال�شركات ،ولكن � ً
أي�ضا بني اجلمهور
واحلكومة.
ا�سرتاتيجيات للعمل :ال�شدائد هي حالة ذهنية.
�أكد تانغ نينغ على �أن روح املبادرة  -التي تتميز بالإميان والقدرة على حتويل الأزمة �إىل فر�ص
 �أ�صبحت الآن حيوية لل�شركات ال�صينية .مناذج الأعمال تتغري بالفعل .العمل عن بعد والأعمالالتجارية عرب الإنرتنت ،والتي واجهت عقبات يف ال�سابق� ،أ�صبحت الآن �ضرورة .يجب �أن تتبنى
الأعمال اال�سرتاتيجيات التالية من �أجل البحث عن الفر�ص واغتنامها:
الرقمنة هي امل�ستقبل .اندالع هو فر�صة لإعادة ت�شكيل وتنفيذ اال�سرتاتيجيات الرقمية .وهذا
فر�صا جديدة .بناء القدرة وخلق قيمة جديدة هي مفتاح هذه التحوالت.
بدوره �سيخلق ً
�إدارة املخاطر حتتاج �إىل �إعادة تقييم� .سيتم توجيه املزيد من االهتمام �إىل الت�أمني ،وم�صادر
الدخل املتعددة والعمالء ،وتكامل الأعمال التجارية عرب الإنرتنت وخارجها .بالن�سبة للعديد
من ال�شركات ال�صينية ،وخا�صة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ( ،)SMEsف�إن الف�صل بني الأ�سرة
وال�شركات وتخ�صي�ص الأ�صول املتنوعة والت�أمني �أمر �أ�سا�سي لإدارة املخاطر.
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة حتتاج �إىل اتخاذ مبادرات بن�شاط .بجانب التحكم يف التكاليف،
يجب تطوير احلواف التناف�سية الفريدة على �أكمل وجه .من املتوقع حدوث ارتداد كبري يف جميع
القطاعات ال�صناعية بعد اندالع املر�ض ،وحتتاج ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة �إىل التفكري يف كيفية
االرتباط باملوجة التالية من النمو واال�ستيالء عليها.
تقنيات لل�صالح العام:
وف ًقا لوو تيان ،نائب رئي�س �شركة بايدو ،ف�إن البيانات ال�ضخمة يتم اال�ستفادة منها للم�ساعدة
يف حتليل تطور الفا�شية ودعم الوقاية من الأمرا�ض ومكافحتها .ميكن ا�ستخدام من�صات البيانات
عرب الإنرتنت للتنب�ؤ بامل�ستقبل من خالل اجلمع بني الإ�صابات املحلية والتحركات ال�سكانية ،وبالتايل
حت�سني تخ�صي�ص املوارد العامة .ميكن �أن توفر البيانات ال�ضخمة � ً
أي�ضا ر�ؤى من حيث حتديد املناطق
عالية اخلطورة يف الوقت املنا�سب .ميكن للجمهور التحقق من املنطقة الوبائية على بايدو خريطة
.APP
تتكامل تقنيات الذكاء اال�صطناعي مع الت�صوير بالأ�شعة حتت احلمراء لر�صد درجة حرارة
اجل�سم ب�سرعة ومتعددة .ميكن لهذه التقنية �أن تفح�ص احل�شود ب�سرعة لتح�سني كفاءة الك�شف
وو�صلت �إىل معدل دقة يزيد عن  ،90٪مما مينع انتقال الفريو�س � ً
أي�ضا.
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قلب الذئب
رواية �شجيّة عن الحب ..والوطن الممزّق

محمد ر�ضوان ...
وداع ًا
•�إ�سماعيل امللحم

•ر�شاد �أبو�شاور
ع��رف ماجد �أب��و غو�ش �شاعرا،
لكنه ينتقل لكتابة الرواية ،لأنها
متكنه من ّبث �أمله ،وغ�ضبه ،وحزنه،
ومتكنه عرب ف�صولها من التنقل يف
�أرجاء وطنه املحتل عام  48واملحتل
عام ...67
كثريون هم ال�شعراء الفل�سطينيون
الذين (جمعوا) بني ال�شعر وال��رواي��ة،
ومنهم من اختار الرواية ،ويكاد يقلع عن
كتابة ال�شعر ،وما هذا بغريب ،فنحن يف
زمن ازدهار الرواية...
م��اج��د �أب���و غ��و���ش ���ش��اع��ر فل�سطيني
يقيم يف رام اهلل ،ان��ت��م��ا�ؤه (�شيوعي)،
وه���و يف رواي��ت��ه (ق��ل��ب ال��ذئ��ب) يتنقل
بالقارئ بني مدن فل�سطني املحتلة ،وبخا�صة �أ�شهرها :القد�س
درتها ،و�شقيقاتها :حيفا ..وعكا ..وغريهما ،وبينها وفيها يعيث
االحتالل قهرا وتنكي ًال وعدوانية على �أهلها الفل�سطينيني،
ويعبث مبعاملها.
رواي��ة (�شاعرية) ب�سيطة ،عميقة ال�شجن واللوعة ،كتبها
معاي�ش يكابد عدوانية االحتالل مع �شعبه يف(ك��ل) وطنه..
فل�سطني.
يهدي ماجد �أبو غو�ش روايته لرفيق منا�ضل غائب – حا�ضر،
هو :نعيم الغول ،الذي نعرف �أن �آثاره اختفت �أثناء حرب 1982
على لبنان ،و�أ ّدت �إىل (رحيل) الثورة الفل�سطينية ،ومن بعد �إىل
مذبحة �صربا و�شاتيال...
تبد�أ الرواية ب�سفر بطلها من رام اهلل �إىل القد�س ،حيث �سيكتب
عن �أمكنتها ومعاملها ،وو�صوله بعد �ساعتني من املعاناة ب�سبب
حاجز قلندية االحتاليل ،ال��ذي ميتهن كرامة الفل�سطينيني،
وين ّكد عليهم ،فيق�ضون �ساعتني لبلوغ القد�س ،يف طريق ميكن �أن
تو�صلهم يف ع�شرين دقيقة.
ينبهه �شاب يجل�س بجواره �إىل و�صول القد�س ،خماطبا �إ ّياه:
و�صلنا يا خال ..فيهبط ،ويتجه �إىل مقهى ل�شرب فنجان قهوة،
و�إذ هو مت�شاغل يف ت�أمل بع�ض معامل القد�س تباغته (رفيقة):
ها �أن��ت يف دي��ارن��ا ..ونتعرف بها ،فهي (ل��ول��و) ..وه��ي م�صابة
بال�سرطان ،وبعد الرتحيب ،وبحوار ر�شيق يك�شف عن بع�ض
جوانب ال�شخ�صيتني ..ت�س�أل عن م�ؤمتر احلزب ،فيجيبها(الرفيق)
بناء �أم �إعادة ترميم...
ب :ال �أعرف يا رفيقة �إن كان ً
بهذه الإجابة املتربمة نعرف �أنه غري مرتاح لأحوال احلزب..
والتي يعرفنا ناقدا فيما بعد ب�أ�سباب غ�ضبه وقهره من ترديها.
ثم مي�ضي �إىل القد�س ،ويتجول بالقارئ يف �أرجائها ،ال كدليل
�سياحي� ،أو منبهر مبعاملها الدينية – التي يحرتمها -ولكن
كفل�سطيني م�سكون دائما بعراقتها ،وب�أنها ل�ؤل�ؤة فل�سطني منذ
الأزل.
امل��دن ب�أمكنتها حا�ضرة يف ال��رواي��ة ،ب�شوارعها ،وروائحها،
بجغرافيتها وتاريخها ..ونا�سها ،وبحرها ..و�سمكها بالت�أكيد
الذي يتغنّى به الفل�سطينيون ،ويتلذذون به.
لكن الأمكنة لي�ست فارغة ،ولي�ست جم ّرد بيوت و�شوارع� ..إنها
نا�س ،والرواية امل�سرودة ب�ضمري الأنا تدخلنا �إىل حياة ه�ؤالء
النا�س يف عمق الوطن ،من خالل حكاية احلب بني ال�شابة �سلمى
و(..الكهل) املثقل باحلزن ،ومعاناة التجربة عبود ال�صاحي.
يف احلراكات الأ�سبوعية التعرف ّية على(البالد) ،وبينما كان
عبود يف احلافلة ،ت�ضطر �سلمى ،عندما ال جتد مكانا خاليا،
للجلو�س بجواره ..ويتعارفان بحوار ر�شيق �سل�س ال افتعال فيه،
فهي لديها فكرة عنه هو(الكاتب) ،وهي تعرفه بنف�سها فهي
تدر�س الفنون امل�سرحية يف القد�س ..و�أ�سرتها تقيم يف عكا.
هي من داخل فل�سطني ،وهو ابن خميم (قدورة) جار رام اهلل،
هو �شيوعي يت�أمل من �أو�ضاع احلزب ..وهي ابنة منا�ضل �شيوعي..

قراءات نقدية/أعالم

وعائلة طيبة منفتحة.
ق�ص�ص احلب حتدث دائما بامل�صادفة ،وال غرابة
�أن تن�سج ق�صة حب بني �سلمى وعبود ،وتتعمق وتتطور
من خالل التجربة التي تقع لهما ..ورغم فارق العمر.
ي��زور عبود مع �سلمى �أ�سرتها يف عكا ..وترحب
به الأم التي تعد وليمة �سمك من بحر فل�سطني ،ويف
طريق العودة تن�شغل �سلمى بااللتفات �إليه ،وهي
تقود ال�سيارة ،فيقع حادث �سري يت�سبب لها بك�سور يف
�ساقيها ..يكاد يت�سبب لها بال�شلل ..وت�ضطر للمكوث
يف البيت.
عبود يعود �إليها يف عكا ،ويقف معها ،وي�شعرها ب�أنه
لن يتخ ّلى عنها مهما حدث لها ..وعنده كل احلق بهذا
الإخال�ص املربر لفتاة جددت روحه ،ون�شطت قلبه،
و�أعادته للحياة من جديد بعد �أن �أدار ظهره للعالقات العابرة
اململة ..وم��ا ع��اد يتعامل مع الن�سا �إ ّال كرفيقات� ،أو بنات� ،أو
�أخوات...
عبود ال�صاحي يزور املدن الفل�سطينية لأنه ي�شتاق لها ،ويحبها،
ويرتاح للتمتع مب�شاهدة بحرها ،ولذا ي�صعد يف احلافلة املتجهة
�إىل يافا ..ال ل�شئن �إال لي�شرب فنجان قهوة ويدخن �سكائره على
ال�شاطئ ،ولأن االحتالل (حا�ضر) يف كل فل�سطني من بحرها
لنهرها ،ف�إن داورية تعرت�ض �سبيله لأنها �شكت به ..وي ّرد على
�أ�سئلتهم ن�شئ من التحدي ،ثم ينتهي الأمر برتكهم له يف حال
�سبيله...
عبود معتقل �سابق ،وغالبا ما يعتقل االحتالل الفل�سطينيني
والفل�سطينيات ..ودون م�برر ،فاالحتالل يحقد عليهم لأنهم
را�سخون يف فل�سطينهم ،ويوا�صلون احلياة ..ويبدعونها.
يقول عبود لنف�سه :لو كانت عندي �إبنة لكانت بعمرها�( ..ص
)37
�سلمى هي التي تقود حكاية احل��ب ،ومت�ضي بها ،رغم تردد
عبود ..واحلكاية مت�ضي ..والرتدد يخفت ..واحلب يجدد نب�ض
قلب عبود...
ُ
ولأن حكايات احلب تعرت�ض دائما مبا ين ّكد عليها ،ف�إن عبود
ي�صاب ب�سرطان الدم ..ولكن �سلمى ال تتخلى عنه ،وهو باحلب
ي�ستقوي على املر�ض ،ويقرر انت�صار عليه..
ملاذا ال�سرطان حا�ضر يف الرواية؟ �ألهذا عالقة باالحتالل؟
نعم ،فقد قر�أت درا�سة حول ال�سرطان يقول فيها كاتبها ب�أن
القهر واال�ضطهاد ت�سبب ال�سرطان ..وهذه موجودة يف (كل)
فل�سطني ،وم�سببها هو :االحتالل...
عبود املثقل بالقهر من االح��ت�لال ،وم��ن حت � ّول احل��زب �إىل
م�ؤ�س�سة للتوظيف يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،وتخليه عن دوره،
وتراجع ح�ضوره ،املفتقد لأ�صدقائه املنا�ضلني الغائبني ..عبود
يوا�صل احلياة جمددا نب�ض قلبه بحب يقويه ،ويعمق ت�شبثه
باحلياة...
والرواية ال تنتهي ،فهي لي�ست رواية فرد يجد نف�سه بعد تيه،
ولكنها رواية فرد مثقف يجدد �صالبته بحب فتاة من هناك ..من
عمق فل�سطني ،رغم فارق العمر...
هذه الرواية الر�شيقة الأنيقة اللطيفة ت�صل �إىل نف�س القارئ
ب�سال�سة ،وتنقل له ح��زن ،وقلق ،و�أمل ..وح��ب الفل�سطينيني
لوطنهم ..ملدنهم ،لبحرهم ..لوعود احلياة ب��أن يكون وطنهم
لهم ..كام ًال من بحر يافا وحيفا وعكا ..حتى النهر ،و�أق�صى ذرة
رمل يف قطاع غزة.
هل �أقلع ماجد �أبو غو�ش عن كتابة ال�شعر وحت ّول �إىل الرواية؟
ال ،ففي روايته غ��زارة �شعرية ..تت�شابه مع �شعره الب�سيط
الذي ي�صل �إىل القلب بعفوية وتلقائية ..لأنه �شعر ال يدّ عي ،وال
يتفذلك ،متاما ك�شخ�صية ماجد �أبو غو�ش التي نعرفها بو�ضوحها
وطيبتها ونبلها...

وداع��������������� ًا
ل���ل�������ص���دي���ق
وال�����زم�����ي�����ل
ال��ن��ب��ي��ل غ��ن� ٌّ�ي
�أن��������������ت ع���ن
ال����ت����ع����ري����ف
ب�ي�ن الأدب�����اء
وال�����ك�����ت�����اب،
���ص��ادق اللفظ
ج������������ريء يف
ال������ر�أي ،كنتَ
م�������ض���ي���اف��� ًا يف
بيتك غني ًا مبعارفك .كان بيته حمطة ي�ؤوب �إليها
�أ�صدقاء وزمالء يجمعهم بيته يف كثري من الأوقات،
ي�ست�ضيف ندوات الأدباء ُيحيون فيه �سهراتهم...
وي��ج��ي��دون مب�����ش��ارك��ات��ه��م ،ال ينفك ل�سانه عن
الرتحيب ب�ضيوف ق��ادم�ين م��ن خ��ارج املحافظة
و�آخرين من خارج البلد (�سورية) من بلدان عربية
�شتّى ..ا�ست�ضاف كتاب ًا من لبنان وفل�سطني والأردن
وم�صر واليمن واجلزائر وغريهم...
كتب يف النقد الأدبي ف�أجاد وله يف ذلك ثالثة
من الكتب .وكتب الرواية ف�أغنى وك��ان له �أكرث
من �ست رواي��ات ..وك��ان ذا ح�ضور ثقايف مميز يف
حما�ضرات �ألقاها ويف ن��دوات �أ�ضاف �إليها الكثري
من ث��راء معرفته وم��ن �سديد ر�أي���ه� ..إذا ناق�ش
يفرح مبا ي�صدر من
ال يخرج عن �سبيل ال�صدق،
ُ
�إبداعات فكرية و�أدبية ونقدية لأي من زمالئه �أو
�أ�صدقائه ..مرتفع ب�أخالقه و�أ�سلوبه يف احلديث
والكتابة عما ي�شعر الآخ��ري��ن م��ن ال م��ب��االة �أو
ح�سد ..متوا�ضع يف �سلوكه وعالقاته الوا�سعة..
يكن اخلري للآخرين.
ُّ
يف ف�ترة مبكرة م��ن حياته �سلك �إىل الأدب
والثقافة طريق ًا طبع �شخ�صيته ،كثري االطالع �أعدّ
مكتبة يف بيته تعدّ من �أكرب املكتبات يف ال�سويداء
يف عدد الكتب ويف غنى املكتبات فكر ًا و�أكرث تنوع ًا.
مل يبخل يف �إ�سداء ر�أي حني يرى ذلك �ضروري ًا ،مل
القراء ويدلّهم
يبخل يف �إعارة كتاب ،بل كان ي�شجع ّ
مميز من ال��دوري��ات
�إىل جديد من الكتب و�إىل
ٍ
الأدبية التي كان دائم ًا ي�ستقدمها �إىل مكتبته
لتكون مع الكتب مرجع ًا لقا�صد �أو باحث ممن يعرف
وممن تكون معرفته به جديدة.
رح��م� َ
�ك اهلل �أب��ا �أن�����س ال��غ��ايل ...ف ��إن ك��ان قد
�ضاق بك ج�سدك وعلى الرغم من تفا�ؤلك وعدم
ا�ستكانتك يف القول والكتابة ،نعرف �أنه ما زال يف
جعبتك الكثري وقد زحمك الوقت وداهمك املر�ض
الع�ضال ..ف ��إن ذك��رك بني �أه��ل الأدب والثقافة
�سيظل م�صدر �شوق �أحبائك من �أهل و�أ�صدقاء �إىل
ما نرثته من دررك املتعددة ال��ر�ؤى و�إىل حميد
�صفاتك.
�سالم ًا يا �صديقي و�إىل رحمة ربك ..و�إنا هلل و�إنا
�إليه راجعون.

قضايا وآراء
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جمعية ال�شعر ..
نحو م�شروع ثقافي
• عبا�س حريوقة
�ضمن �أجواءٍ من الدميقراطية مبعناها احلقيقي وو�سط حالة ترفل
باملحبة والوعي واجلر�أة وال�شعور بامل�س�ؤولية عقدت جمعيتنا يف احتاد
الكتاب العرب اجتماعها الدوري الأول لهذا العام يوم االثنني املا�ضي يف
الثالث ع�شر من هذا ال�شهر .
قام الزمالء وبعد كلمة ال�سيد رئي�س االحتاد وب�إ�شراف الزميل مدير
�إدارة اجلمعيات بانتخاب مقرر للجمعية و�أمني �سر لها ,نال الزميل قحطان
بريقدار ثقة الأع�ضاء كمقرر للجمعية كما كان يل ال�شرف �أي�ضا بنيل ثقة
زمالئي ك�أمني �سر للجمعية ..
ويف هذه املنا�سبة الهامة جدا ال بد لنا �أن نتوجه بال�شكر للزميل �صالح
�سلمان مقرر اجلمعية وللزميلة هيالنة عطا هلل �أمينة ال�سر يف دورته املنتهية
على ما قاما به من جهود رائعة للنهو�ض باجلمعية وخلق والعمل على ن�شر
حالة ثقافية يليق باجلمعية ..بال�شعراء ..باالحتاد
كم ال بد من �شكر جميع الزمالء ال�شعراء الذين تناوبوا على �إدارة هذه
اجلمعية وهم �شعراء �أثروا املكتبة العربية مب�ؤلفاتهم و�شكلوا عالمة فارقة
يف امل�شهد ال�شعري ال�سوري خا�صة والعربي عامة وهذا ما يحملنا م�س�ؤولية
�إ�ضافية جتاه هذا املنرب الهام والزمالء فيها .
وي�سرين ال بل ي�شرفني ومن على هذا املنرب الوطني (الأ�سبوع الأدب��ي)
�أن �أتوجه للزمالء �أع�ضاء اجلمعية والذي جتاوز عددهم الثالث مئة �شاعر
وادعوهم حل�ضور االجتماعات الدورية وممار�سة دورهم وحقهم وواجبهم
يف اغتناء م�شهدنا ال�شعري الذي يحتاج نتاجهم والإبداعي الأ�صيل و�أي�ضا
للإفادة منهم ..من عمق جتربتهم التي تركت الأثر الباذخ اجلميل .
كما هي منا�سبة لأق��ول لهم �إننا يف حاجة جلميع الآراء واالقرتاحات
للخروج بخطة عمل تليق بنا ..باجلمعية ..وباالحتاد وذلك لإمياننا املطلق
ب�أن ال جناحات حقيقية و�أ�صيلة دون جهود اجلميع ..
كما هي منا�سبة هامة للعمل معا لتعميق مفهوم العمل امل�ؤ�س�ساتي اجلمعي
والنهو�ض معا من حيث و�صل زمالئنا يف دوراتهم ال�سابقة ..
م�س�ؤوليات جمة تنتظرنا جميعا ..وكم علينا �أن منتلك �أبجديات التفكري
و�إرادة التفكري وجر�أة التفكري وال يت�أتى هذا �إال من خالل التحرر من مفاهيم
وعقد عدة مت تكري�سها مثل ال�شخ�صنة ..ال�شللية ..التكتالت ..العالقات ..
امل�صلحة ..املكا�سب ..االمتيازات ..الخ
واال�شتغال معا �ضمن م�شروع ثقايف وطني منتمي ومنت�صر للإبداع ..لل�شعر
..للجمال ..منت�صر للقمح وللماء وللنور ..ل�سورية ..كل �سورية
نعم معا جتاه م�شهد ثقايف معافى ..جتاه نه�ضة حيوية جديدة مبفردات
جديدة مغايرة لل�سائد والتحرر قليال من التكل�س الذي �أ�صاب هذه امل�ؤ�س�سة
الراقية يف بع�ض مفا�صلها نتيجة عطالتنا و�سعينا نحو حتقيق كيانات نف�سية
فارهة �..إىل �أن تبني �إنها من ورق
معا جتاه م�شهد �شعري �أكرث �أ�صالة وحداثة مع ًا
م�شهد �أق��ل تع�صب ًا و�أك�ثر انفتاح ًا جت��اه اجلمال والده�شة وال�شعرية
احلقيقية
معا جتاه م�شهد �شعري ميثل �شعراء �سورية ..كل �سورية
نحو منابر ثقافية ( مهرجانات �شعرية -ندوات ثقافية .. -الخ ) منت�صرة
للأ�صالة ..للغة ..للجمال وللجالل ..ل�سورية النور
مع ًا نحو منظومة عمل م�ؤ�س�ساتي منت�صرة للعقل للحرية ..للقانون
..لالنتماء وبذلك يكون االنت�صار والوفاء للرموز الفكرية الأدبية التي عملت
على ت�أ�سي�س هذه امل�ؤ�س�سة التي نحبها ونعتز بها ..احتادنا املوقر ..احتاد
الكتاب العرب

د.ح�ســن حميد

اعرتاف ..غوركي

بتُّ على قناعة �ضافية �أن الرتجمة مل تقم ب�أدوارها امل�شتهاة بعد ،و�أنها مل حتط بعد بعلوم الدنيا و�آدابها
وفنونها ومعارفها عامة فتنقلها �إىل جميع اللغات لتعرفها العقول فت�أخذ منها ،وتعي�شها النفو�س مب�شاعرها
لتنعم بها ،ولتتذوقها الأرواح الباحثة عن املده�ش والنبيل لت�سعد بها ،ولتدرك معانيها ال�شعوب لرتمي علة
الأحقاد ونزعة التجارب يف كهوف عميقة!
مل يرتجم كل �شيء عن �أ�سبارطة لنعرف �أ�سبارطة و�أهلها ،ومل يرتجم كل �شيء عن روما لنعرف روما
و�أهلها ،ومل يرتجم كل �شيء عن احلرب لنعرف كيف نتفاداها ،ومل يرتجم كل �شيء عن الأخالق لنعرف
دروبها وطعومها ،ومل يرتجم كل �شيء عن الآداب والفنون لنعرف م�ساراتها وبداياتها احلقيقية ،بل لنعرف
�أعالمها الأ�صالء ،ومل يرتجم كل �شيء عن العقيدة لندرك �أبعادها ومراميها وعلواتها ،ومل نرتجم كل �شيء
عن الطب قدميه وحديثه وهو بعد �أ�صيل من �أبعاد احلياة ،ومل نرتجم كل �شيء عن مفهوم ال�سعادة وهي
غاية الغايات ،ومل نرتجم كل �شيء عن عالقة املر�أة بالرجل والأ�سرار البعيدة التي ت�شكل مرجعية لكل
منهما ،ومل نرتجم كل �شيء عن الفل�سفة بو�صفها جذر العلوم ونبعتها ،ومل نرتجم التاريخ كله لنعرف ما
نعنيه مبفهومات مثل ال�شعب ،والأمة ،والقوة ،وال�ضعف ،ومل نرتجم اجلغرافية كلها �أي�ض ًا لنعرف معاين
املكان ،واملجال احليوي ،وما ت�ستبطنه الأر�ض من �أ�سرار وحمبة!� ..إلخ.
وهذا يعني �أننا مل نرتجم مدونات الأع�لام ،الذين ُعرفوا يف جماالت خمتلفة ،الرتجمة الكاملة �أو
الوافية ،فنحن ال نعرف ،من خالل الرتجمة ،كل �شيء عن �شك�سبري ،وال عن دانتي ،وال عن �سرفانت�س ،وال
عن غوته ،وال عن بو�شكني ،بل ال يعرف �أهل ه�ؤالء الأعالم كل �شيء عنهم ،لأن املجهولية ما زالت تعم بع�ض
جوانب حياتهم ،وهذه احلال ت�شبه حالنا ،فنحن ال نعرف كل �شيء عن املتنبي ،ولي�س بيننا وبينه �سوى �ألف
�سنة ،بل ال نعرف كل �شيء عن �أحمد �شوقي �أو جنيب حمفوظ �أو الطيب �صالح ،وغري كثري! و�أهل اللغات
الأخرى رمبا ال يعرفون �شيئ ًا عن �أعالمنا لأ�سباب كثرية ،ومنها عطالة الرتجمة �أو قلة فعاليتها يف التق�صي
والإحاطة!
ومل �أقل هذا ال�سطر الطويل ال�سالف �إال لأن الرتجمة مهمة وخطرية ،و�أن��ا �أعدّ ها اليد الإن�سانية
املمدودة �إىل الآخرين ،ويف كل الأوقات ،وهي كتاب االعرتاف بالآخر ،وهي هدية ال�شعوب املتبادلة حتى
ً
خالية من كل ما يغم،
يف �أزمنة احلروب واالختالف ،وهي الهواء احلقيقي الذي يجعل �أنفا�س الب�شر رائقة
وهي الدواء الأجنع الذي يبدد �أمرا�ض الكراهية ،ويبدد الأحقاد ومييتها ،وهي البوابة التي تف�ضي �إىل كل
ما هو نبيل يف حياة البلدان والأمم ،وهي املدى اجللي ملعرفة البلدان وال�شعوب من �أجل اتباع الطرق الأكرث
ا�ستقامة وبيان ًا للتعامل معها.
وقلت كل هذا ،لأنني قر�أت رواية للكاتب الرو�سي مك�سيم غوركي [ 1868ـ  ]1936مل تعرفها
الثقافة العربية مرتجمة من اللغة الرو�سية �إىل العربية �إال يف ال�سنوات الأخرية ،وقد كانت مرتجمة
من الرو�سية �إىل الفرن�سية �إىل العربية عن طريق املرتجم نظري زيتون عام  ،1934وقد انتهت ن�سخ تلك
الرتجمة وتوزعت وما عادت معروفة بني املثقفني والأدباء وع�شاق غوركي ،الرواية عنوانها (اعرتاف)،
وكان املرتجم نظري زيتون قد ترجمها حتت عنوان (�أين اهلل)�أما الرتجمة اجلديدة التي قام بها الدكتور
نوفل نيوف فهي ترجمة من الرو�سية مبا�شرة �إىل اللغة العربية ،وهذا يحدث للمرة الأوىل ،وجاءت حتت
عنوان اعرتاف ،و�أنا ال �أعرف� ،إن كان عنوانها الأ�صلي هو (اع�تراف) �أو (�أين اهلل) �أو هو هذه الكلمات
الثالث (اعرتاف� /أين اهلل) ،ما �أعرفه هو �أن هذه الرواية كتبت �سنة  ،1907و�صدرت �سنة � ،1908أي
يف �أعقاب �إخفاق ثورة  1905التي �أرادت االنقالب على احلكم القي�صري ،ولكن قلة التنظيم واخلربة،
واالن�شقاقات والتف�سخ يف بنية الثورة على احلكم القي�صري ،واختالف الآراء التي دمر بع�ضها بع�ضها الآخر
�أ ّدت جميعها �إىل �إخفاق الثورة ،لكن ما هو مهم يف هذه الفرتة ،ومن الناحية الثقافية ،يتمثل يف احلوار
واملناق�شات حامية الوطي�س التي ثارت مناداة حتت دعوات كثرية ،دارت يف فلك العقيدة ،والبحث عن خمرج
للحياة ال�صعبة التي عا�شها ال�شعب الرو�سي ،ومن هذه الدعوات التي مثلتها حركات /الباحثون عن اهلل/
و/بناة اهلل /و/مبدعو اهلل /دعوات نادت بت�أ�صيل عالقة الفرد باهلل ،وارتباط الفرد بالكني�سة ،وذلك
رد ًا على دعوة الفيل�سوف الأملاين نيت�شه التي قالت /مات اهلل ،/وباملقابل كانت هناك دعوات مثلت حركات
بادية يف املجتمع الرو�سي نادت بالقطيعة مع ال�سماء ،والغيبيات ،وتبنت الروح العلمية ،وال�شك يف كل
�شيء ،والإميان بالإن�سان بو�صفه قادر ًا على الإفالت من كل �أ�شراك احلياة ،وقادر ًا على البناء ،و�أن ال بناء
على الأر�ض خارج قدرات الإن�سان و�أفعاله ،ومن هذه احلركات التي عرفها املجتمع الرو�سي حركة اجلبهة
الثورة الي�سارية ،وقد كان غوركي ع�ضو ًا فيها ،وي�صنّف مع جماعته بالت�شدد ،فقد �صبغ �سلوكياتهم الت�شدد
يف كل �شيء ،ولذلك �أراد �أن يتحدث يف هذه الرواية (اعرتاف) عن عالقة الإن�سان باهلل ،وعالقة الإن�سان
بالكني�سة ،وعالقة الإن�سان بهما يف فرتات ال�ضعف والوهن والعجز من جهة ،وعالقته بهما يف فرتات القوة
وال�شباب والغنى املايل من جهة �أخرى.
غوركي طبع هذه الرواية مرتني ،واحدة يف بطر�سربغ ،وثانية يف برلني ،وقد نقلت �إىل اللغتني الأملانية
والفرن�سية مبا�شرة ،ثم انتقلت �إىل اللغات املختلفة عن طريق هاتني اللغتني!
�أح�س�ست و�أنا �أقر�أ هذه الرواية� ،أننا مل نعرف كل �شيء عن غوركي ،وهو الأديب الذي احتفت به الثورة
احتفاء غري م�سبوق ،فقد جعلت من روايته /الأم /كتاب ال�سوفييت الثمني ،ومع ذلك مل نعرف كل
البل�شفية
ً
�شيء عن غوركي ،وحني قر�أت ر�سائله املتبادلة مع الآخرين ،ومنهم لينني ،وت�شيخوف ،وتول�ستوي ،قلت لعلنا
نقر�أ امل�ستبطنات من حياة غوركي ،ومنا�شي بقعها الأرجوانية احلميمة فنعرف �أ�سرارها التي تعيننا على
معرفة مرامي �أدب غوركي ور�ؤياه بعد �أن عرفنا كل ما �صدر له� ،أي كل ما ن�شره يف رو�سيا وبلدان العامل ،ولكن
جاءت هذه الرواية /اعرتاف /لتمحو ما كدت �أقتنع به� ،أي �أننا عرفنا كل �شيء عن الرجل.
هذه الرواية ،وبعد �أن قر�أها لينني املعروف بتقديره لأدب غوركي و�شخ�صه ،كانت حمط انتقاد غا�ضب
منه ب�سبب مو�ضوعها� ،أي عالقة الإن�سان باهلل والكني�سة ،لأن لينني �آمن ب�أن [فكرة اهلل] هي �شكل من
�أ�شكال ت�أبيد الطغيان ،لأن احلاكم يت�شبه ب�صفات اهلل ويطلب من �شعبه �أن ي�ؤيدوا هذه ال�صفات وي�ؤمنوا
بها ،و�أن فكرة اهلل هي فكرة قوة بيد القي�صر الذي يقول �إنه جاء ليحكم ال�شعب الرو�سي ب ��إرادة اهلل
وم�شيئته ،و�أن اهلل يريد بقاءه ودميومة حكمه ،ولينني مل يرد لـ غوركي �أن يناق�ش فكرة البحث عن اهلل
�أ�ص ًال ا�ستجابة لتلك الدعوات واحلركات التي ُ�سميت بـ (مبدعو اهلل� ،أو بناة اهلل� ،أو الباحثون عن اهلل)،
لكن غوركي املت�شدد ي�ساري ًا ،رد على لينني بتو�ضيح فحواه �أنه �أراد يف هذه الرواية «�أن يبني الطرق التي
ي�ستطيع الإن�سان �أن ي�سلكها لالنتقال من الفردية �إىل فهم العامل فهم ًا جماعي ًا ،و�أن البطل يف الرواية،
ب�سعيه لـ خلق �إله يرمي �إىل تنظيم حياة ال�شعب تنظيم ًا جماعي ًا عرب توحيد النا�س قاطبة يف �سبيل غاية
م�شرتكة هي حترير الإن�سان من العبودية الداخلية واخلارجية» ولكن لينني مل يقبل بهذا التو�ضيح لأنه ال
يريد احلديث عن فكرة الألوهية من �أ�سا�سها لأنها تعني ت�أبيد ثنائية ال�سيد والعبد ،وهي �أهم فكرة يتم�سك
بها القي�صر من �أجل تثبيت �أركان حكمه!

Hasanhamid55@yahoo.com
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�أدب الرحالت
والأديبة القا�صة والروائية �ضياء ق�صبجي

•د� .أحمد زياد حمبك
م���ا ي����زال �أدب ال���رح�ل�ات يحظى
ب���الإق���ب���ال م���ن ال���ق���راء وال��ك��ت��اب،
على الرغم من توافر �سبل ال�سفر
والرحالت ،وعلى الرغم من ع�شرات
ال�ب�رام���ج ع���ن ال���ب�ل�اد وال�����ش��ع��وب
وال���ع���ادات ال��ت��ي تقدمها ال��ق��ن��وات
الف�ضائية كل يوم يف التلفزيون ،ويبدو �أن
ه��ذا كله ال يغني عن الكلمة التي ت�صور
البالد وت�صف الأماكن وحتكي عن عادات
ال�شعوب ،وتر�صد امل�شاعر واالنفعاالت،
وه����ذا ه��و ال�����س��ر يف الإق���ب���ال ع��ل��ى �أدب
ال��رح�لات ،لأن حديث الأدي��ب عن �أ�سفاره
ورحالته ميتلك �أكرث مما متتلكه ال�صورة يف التلفاز ،بل �إن تعبري
الأديب عن رحلته باللغة والكلمة اجلميلة يجعل القارئ ميتلك
جتربة جديدة ،ويعي�ش حالة مل يعرفها من قبل.
ومم��ا ال �شك فيه �أن الباعث ل��دى الأدي��ب على الكتابة عن
�أ�سفاره ورحالته هو زيارته �أماكن جديدة مل يعرفها من قبل،
وهذا يعني �أن احلافز على الكتابة عن الأ�سفار والرحالت هو
املكان وما له من خ�صو�صية واختالف عن بيئة الكاتب ،بالإ�ضافة
�إىل ما يراه يف الأمكنة اجلديدة من عادات ال�شعوب ،وتقاليدهم،
وبالإ�ضافة �أي�ضا �إىل ما مر به الأديب من مواقف طريفة حتفزه
على ت�سجيلها ،كي يزيد من ح��رارة كتابته ،ولكي ميتع القارئ
وي�سليه� ،أو رمبا ليتحدث عن �أ�سفاره ملجرد احلديث ال�شخ�صي ال
غري.
كما �أن الباعث لدى القارئ على مطالعة كتب الرحالت هو
تعرفه على بالد مل يزرها ،ورغبته يف معرفة عادات �شعوب ما
التقاها ،بالإ�ضافة �إىل ما يجده القارئ يف �أدب الرحالت من
متعة الق�ص وال�سرد ،ومعرفة انطباعات الأدي��ب ،وم�شاعره،
واطالعه على جانب من حياة الأديب ال�شخ�صية ،ولعل احلافز
اخلفي ل��ق��راءة �أدب ال��رح�لات هو يقني ال��ق��ارئ �أن��ه �أم��ام �أدب
واقعي حقيقي �صادق ،باملعنى احلريف للكلمة� ،أي �أنه �أمام �أدب
وقائعي ،ير�صد حقيقة ما مر به الأدي��ب من جتارب ،وكثري من
القراء لديهم ف�ضول يف معرفة حياة الأديب ،وكثري من القراء
ما يزالون يفهمون الواقعية على �أنها الت�صوير احلقيقي املبا�شر
للواقع الذي �شهده الكاتب عيانا وحقيقة ،ولذلك يجدون يف
�أدي الرحالت ما ي�شبع لديهم هذا امليل ،ومما ال �شك فيه �أي�ضا
�أن �أدب الرحالت يقدم مادة تاريخية� ،إذ ي�صبح �أي كتاب يف �أدب
الرحالت بعد حني من الزمن مادة تاريخية ،ت�ؤرخ للمكان وت�صور
ما كان عليه يف مرحلة الكتابة عنه� ،أو يف مرحلة زيارة الأديب
له ،وكذلك ي�صبح الكتاب يف �أدب الرحالت م�صدرا ي�ستفاد منه يف
درا�سة حياة الأديب.
وم�شهور جدا كتاب معجم البلدان للكاتب والرحالة واجلغرايف
معجمه اليوم م�صدرا تاريخيا
وامل���ؤرخ ياقوت احلموي ،و ُي َعدُّ
ُ
وجغرافيا و�أدبيا واجتماعيا للباحثني يف كثري من جوانب املعرفة
والبحث العلمي ،وكان ياقوت احلموي (  574ـ  626ه) من العبيد
ا�شرتاه يف بغداد تاجر من حماه ،و�أخذ ي�صطحبه معه يف �أ�سفاره
لي�ساعده يف �أعماله التجارية ،ثم تويف مواله ،فا�ستمر من بعده
يف حالته وا�سفاره ،وكان حيثما حل ي�صف ما يراه من بالد و�صنع
بذلك معجمه امل�شهور ،وما نزال نطالع �إىل اليوم يف جملة العربي
يف كل �شهر ا�ستطالعا م�صورا لبلد من البالد العربية �أو الغربية،
مبا فيه من مادة علمية ومعرفية وتاريخية ،ومبا فيه �أي�ضا من
�صور ممتعة.
ومن املمكن حتديد نوعني يف �أدب الرحالت ،النوع الأول ير�صد
واقع البالد التي يزورها الأدي��ب ،وي ��ؤرخ لها ،وي�صور طبيعتها
ويحدد موقعها اجلغرايف وي�سمي موا�ضعها وي�صور دورها وم�ساكنها
و�أبنيتها و�شوارعها ،وي�صف عاداتها يف الأفراح والأتراح ويتحدث
عن الأزياء والأطعمة ،ويعبرِّ عن انطباعه وم�شاعره نحو كل ما

ي��رى ،ويكون بذلك م�ؤرخا ،ويكون كتابه عونا
فيما بعد للم�ؤرخني والباحثني والدار�سني للبالد
التي زاره��ا ،على ما هو معروف يف رح�لات ابن
ف�ضالن وياقوت احلموي وابن بطوطة وغريهم،
والنوع الثاين من �أدب الرحالت �أدب يغلب عليه
الإيجاز واالخت�صار وجمرد احلديث العابر عن
البالد التي زارها الأديب من غري ت�صوير �شامل
للحياة ،وهذا النوع �أ�شبه ما يكون باملذكرات� ،أو
�أ�شبه ما يكون بال�سرية الذاتية للأديب يتحدث
فيها عن رحالته و�أ�سفاره وامل��دن والبالد التي
زاره���ا ،وه��و �أق��ل خدمة للباحثني والدرا�سني
للبالد وع��ادات ال�شعوب وامل ��ؤرخ�ين ،ولكنه �أكرث
فائدة ملن يريد درا�سة حياة الأديب واالطالع على م�صادر ثقافته
ومعرفة التجارب التي مر بها ومدى انعكا�سها يف �أدبه.
وم��ن �أدب ال��رح�لات كتاب جديد �صدر م��ؤخ��را ع��ام 2019
عن دار كنانة بدم�شق عنوانه “ذكريات مدن زرتها يوما” ،وهو
للأديبة القا�صة والروائية ال�سيدة �ضياء ق�صبجي ،ويقع 164
�صفحة من القطع املتو�سط ،ويزينه غالف جميل يحتوي على
�صورة لبيوت ريفية ذات قباب هرمية حمراء متتد وراءه��ا
�أ�شجار خ�ضر كثيفة تدل على اخل�صب واخلري ،وال�صورة لوحة
من اللوحات التي ر�سمتها ال�سيدة �ضياء نف�سها.
ويبدو الكتاب منتميا �إىل النوع الثاين ،فهو يقدم معرفة وا�سعة
ومعمقة برحالت الأديبة ال�سيدة �ضياء ق�صبجي ،وي�ساعد على
معرفة �سريتها الذاتية ،و�إن ك��ان ال يخلو �أي�ضا من متعة يف
التعرف على البالد التي زارتها ،وما ميتاز به الكتاب هو ت�أريخها
الدقيق يف معظم احلاالت للمدن والبالد التي زارتها ،بالإ�ضافة
�إىل تقدميها و�صفا �سريعا للبالد واملدن وبع�ض مظاهر احلياة،
لكن همها الأول كان تدوين �أخبار �أ�سفارها فيما ي�شبه املذكرات
�أو ال�سرية الذاتية� ،أكرث مما كان تدوين م�شاهداتها للحياة يف
تلك البالد.
وم��ن ال��ب�لاد التي زارت��ه��ا اجل��زائ��ر  1969وق��د عملت فيها
بالتدري�س ،وفيها زارت م��دن عنابة وق�سنطينة واجل��زائ��ر
العا�صمة ،وكانت تعمل مدر�سة يف مدينة ا�صطيف ،ثم ذكرت
زيارتها لبلغاريا ورومانيا ،وزيارتها م�صر عام  1974وفيها زارت
القاهرة والإ�سكندرية والأق�صر وال�سوي�س وحتدثت عن لقائها
الأدباء ،ثم حتدثت عن زيارتها لبنان عام  ،1984وتون�س عام
 ،1986و�أوكرانيا ورو�سيا عام  ،1995ثم زارت �أوكرانيا مرة
ثانية بدعوة من ابنتها �إيغار ع��ام  ،2001وحتدثت عن هذ
الزيارة يف �شكل مذكرات �شبه يومية من � 2001 /9/28إىل
 ،2001/11/8وحتدثت عن زيارتها الثانية �إىل لبنان عام
 ،1988ثم حتدثت عن زيارتها �إىل اململكة العربية ال�سعودية
و�أدائ��ه��ا فري�ضة احل��ج ع��ام  2004للميالد  1424للهجرة،
وحتدثت عن زيارتها �إىل اململكة الأردنية الها�شمية عام ،2006
وحتدثت عن زيارتها �إىل بلغاريا ع��ام  .2007وبذلك تكون
ال�سيدة �ضياء قد زارت ع�شر بالد ،زارت بع�ضها مرتني ،ويحق
لها يف الواقع هذا احلديث عن هذه الزيارات ،ملا �سيكون لها من
قيمة يف درا�سة نتاجها الأدبي ،ور�ؤية مدى ت�أثري هذه الزيارات
يف �أدب��ه��ا ،وم��ن املمكن الإ���ش��ارة هنا �إىل جمموعتها الق�ص�صية
وعنوانها“ :مل�ست ثوبها” ،وهي من وحي �أداء فري�ضة احلج� ،إذ
تق�صد بالثوب هنا ثوب الكعبة امل�شرفة.
وتدل ال�سيدة �ضياء يف حديثها عن رحالتها على ذوق مرتف،
فهي حيث ارحتلت ال ت�ستغني عن القهوة ،وتذكرها ب�شغف ،وحيث
�سافرت ال بد لها من �شراء قطعة فنية جميلة ،ففي �أوكرانيا ومن
�سوق باربا�شوفا ا�شرتت حقيبة جلدية �سوداء ،وا�شرتت البنتها
هدية دي�شامرب خممل ( �ص  ،)94وا�شرتت بع�ض الأق�لام من
ب�سطات الن�ساء يف درج املرتو مبو�سكو( �ص  )85ومن �أ�سواق مكة
املكرمة ا�شرتت “حراما كحلي اللون وفناجني قهوة ُم َّرة وثالث

�سجادات”(�ص  ،)128ويف �صوفيا ببلغاريا ا�شرتت “حناجري
وح��ذاء خمريا مط َّرزا”(�ص
َّاح َت ْي ر�سائل
عطر خ�شبية وفت َ
ً
 ،)148ومما ال �شك فيه �أن كل م�سافر ي�شرتي هدايا وتذكارات،
ولكن ال�سيدة �ضياء متتلك ذوقا خا�صا مميزا يف ال�شراء ،وهي ما
تفت�أ تذكر زوجها ال�سيد موفق كويفاتي ،عندما يكون معها يف
�سفرها ،يرحمه اهلل ،وال�سيدة �ضياء حمبة لوطنها �سورية ،وفية
ملدينتها حلب ،وهي يف نهاية معظم الزيارات تقول”:وعدنا �إىل
الوطن احلبيب �سورية ،و�إىل الأم حلب” ،وكان من املتوقع �أن
يت�ضمن بع�ض ال�صور التي التقطتها ال�سيدة �ضياء يف �أ�سفارها
ورحالتها ،ولكن حال دون ذلك فيما يبدو ارتفاع تكاليف طباعة
ال�صور يف ت�ضاعيف الكتاب.
وت�ؤكد ال�سيدة �ضياء بح�سها الفني وذوقها املرتف �أن لكل مكان
خ�صو�صيته فتقول يف مقدمة كتابها�« :سعيد هو ذلك الذي �سافر
ور�أى املدن اجلميلة ،والطبيعة يف بع�ض الأمكنة ،فالبحر و�إن كان
واحدا وال�سماء و�إن كانت ذاتها ،والقمر الذي يظهر �أينما ارحتلنـا
هو القمـر ال غريه ،والأر�ض التي نط�ؤهـا ،والهواء الذي ن�ستن�شقه
كل مكانٌّ ،
يف ِّ
كل له ميزته اخلا�صة به ،فقمر الهفوف غري قمر
لينينغراد ،و�أر�ض اجلزائر غري �أر�ض م�صر ،وهواء رومانيا غري
هواء تركيا ،والبحر الأحمر غري البحر امليت»(�ص .)5
ولغة ال�سيدة �ضياء عفوية ب�سيطة ،ال تكلف فيها ،و�أ�سلوبها
�سهل ،فهي بعيدة البعد كله عن الزخرفة والتنميق ،وال تفتعل
احلوادث ،وال ت�صطنع املواقف ،وتعمد فيه �إىل عر�ض الزيارات
يف ت�سل�سلها التاريخي ،من دون تقدمي وال ت�أخري ،وال تتكلف
�أ�ساليب الق�ص ،وت��دلُّ على �صفاء يف النف�س ،ونقاء يف ال��روح،
وعفوية يف العر�ض ،ومن جميل ما كتبته حديثها عن لبنان ،وفيه
حت�س و�أن��ت ت�ستوعبها بنظراتك،
تقول« :ب�يروت هذه مدينة
ُّ
ب�أن َّها تتباهى بح�سنها وتط ّورها ،و�أهلها يتباهون بها �أي�ض ًا ،بريوت
هذه مدينة االنفتاح واحلرية واالختالف و�أ�شياء ال تعدّ  ،كانت
ال�سيارة تنطلق ،ومنظر البحر العابث ب�أمواجه يرافقنا جزء ًا من
الطريـــق ،ولبنـان هذا من اجلمال ما يجعلني �أحتار يف و�صفه ،هل
�أ�صف طبيعتها الفاتنة؟ �أم �أ�صف جبالها و�أرزها �أم �أنهارها و�آثارها
وبعل ّبكها؟ �أم فريوزها ومبدعيها؟ �أم ذلك التلفريك القدمي املعلّق
بني قمم جبالها؟ يف بريوت ُحجز لنا يف فندق ( هيل داون ) 4
جنوم يف منطقة الرو�شة ،كانت غرفتي �أن��ا وع َّمتي يف الطابق
ال�ساد�س ،غرفة وا�سعة مرتبة نظيفة ،فيها �إناء يحوي ورود ًا
ّ
زهريـة اللـون ،و�ضعت زهر الفتنة التي قطفناها من جبيل
كبرية
يف ك�أ�س ماء ،يف هذه الغرفة كنتُ �أ�صنع القهوة بغالية حملتها
معي ،و�أنقر الباب بني غرفتنا وغرفة فيها زوج م�سلم وزوجته
امل�سيحية ،ف�أقدّ م لهما القهوة� ،أ ّما هذا الباب ال�سري بني غرفتني
فدعاين لت�سا�ؤالت كثرية و�أوحى يل بكتابة ق�صة»�(.ص )104
ثم تتكلم على انتهاء الزيارة �إىل لبنان ،فتقول »:ويف طريق
العودة على احلدود بني لبنان ال�شقيق و �سورية احلبيبة ،مررنا
مبدينة �شتــوره ،نزلنا فيها ،فيها حوانيت تغري بال�شراء ،ا�شرتيتُ
بع�ض الك�ؤو�س الزجاج ّية املذهبة وال�صحون الزجاجية التي
ُت�شتهر بها لبنان ،ومن �شتوره �إىل �سورية احلبيبـة ،ومن �سورية
الوطن �إىل الأم احلنون حلـب»�(.ص  106ـ )107
�إن حديث ال�سيدة �ضياء عن املدن والبالد التي زارتها حديث
�شخ�صي ،ولكنه ممتع ،فيه كثري من الت�شويق ،وميتاز بالإيجاز
والتكثيف ،ال تفا�صيل مملة فيه ،ويدل حديثها على حب للحياة
وال�سفر والرتحال ،وحب لقاء النا�س والتوا�صل معهم ،فهي ال
ت�شرب قهوتها وحدها ،والكتاب يغري بالقراءة ،وال�سيما �أولئك
الذين يريدون معرفة جوانب من حياة الأديب ،وبع�ض عاداته،
كما يغري الذين يرغبون يف قراءة �شيء عن البالد والرحالت،
ه��و كتاب ممتع يف مو�ضوعه و�أ�سلوبه ،ممتع يف التعرف �إىل
�شخ�صية �أديبة مبدعة ،هي ال�سيدة �ضياء ق�صبجي.
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رواية (�ساعتان� .ساحتان) للكاتب زهير جبور
• ندى ا�سماعيل
�أق��ام ف��رع احت��اد الكت��اب الع��رب
بالالذقي��ة و�ضم��ن ن�شاطات��ه ن��دوة
لرواية الكاتب زهري جبور (�ساعتان.
�ساحت��ان) وت�أتي بع��د رواياته (مياه
�آ�سنة م��ن �أج��ل اال�سفن��ج) (مو�سيقا
الرقاد) (بي�ضاء .بي�ضاء) وهو يكتب
الق�ص��ة الق�ص�يرة وله خم���س ع�شرة
جمموعة.
�ص��درت الرواي��ة ع��ن دار ع�ين الزه��ور يف
الالذقية.
�شارك يف الندوة الأ�ستاذان الدكتور حممد
ب�صل ال��ذي �شغل موقع عمي��د كلية الآداب
يف جامعة ت�شري��ن والدكتور وفيق �سليطني
رئي�س ق�سم اللغ��ة العربية ،وكالهما يعمل
يف جم��ال النقد وع�ض��وان يف احتاد الكتاب
الع��رب ،وق��د �أغن��ى الدكت��ور حمم��د ب�صل
احلرك��ة امل�سرحي��ة ال�سوري��ة بالكث�ير من
الدرا�س��ات التي عاجل��ت ق�ضاياه ،وت�سلم يف
مرحل��ة �سابقة مدي��ر ًا للم�س��رح القومي يف
الالذقي��ة� ،أم��ا الدكتور وفي��ق �سليطني فهو
�شاع��ر وناقد و�ص��درت له العديد م��ن الكتب ال�شعري��ة والنقدية،
�أدار الن��دوة واحلوار الدكتور �صالح الدين يون�س رئي�س فرع احتاد
الكتاب العرب بالالذقية.
افتتح الدكتور حممد ب�صل كالمه مو�ضح ًا �أن ندوة كهذه ال ت�ستطيع
�أن تعط��ي الرواي��ة حقه��ا ،وكل �شخ�صي��ة فيه��ا حتت��اج للدرا�س��ة
املت�أني��ة ،وكذلك ق�ضية املكان الروائي والزمان لأن الرواية حتمل
�أبعادها التاريخية والنف�سية والفنية� ،إىل جانب اجلماليات التي
تت�ضمنه��ا ،وق��د ربط �صورة الغ�لاف مبا يدور بني �أ�سط��ر الرواية،
ويف اللوحة مالمح �ضبابية ال تخفي مرجعية ال�ساعتني.
ت��دور �أح��داث الرواي��ة يف مدين��ة حم���ص ،وم��ن املع��روف �أن فيها
�ساعت��ان واح��دة قدمي��ة و�أخ��رى جدي��دة ،كم��ا يطل��ق عليهم��ا،
وال�ساع��ة هن��ا عالم��ة دال��ة عل��ى الزم��ن وال�ساح��ة عالم��ة دالة
عل��ى امل��كان ،وكي��ف �إن كانت جمري��ات الرواية تدور ب�ين �ساعتني
و�ساحت�ين� ،إنه الن��زاع بني زمانني وال�صراع ب�ين املكانني ،والرواية
ت�ضج بالثنائيات ،ال�س�يرة والتاريخ .الذاتي واملو�ضوعي .احلقيقي
واملتخي��ل .االنفتاح والتزمت .الت�ضحي��ة والغدر .احلرب وال�سلم.
احلب والقتل .ال�شخ�صي واجلمايل .الواقع والوهم.
رواي��ة مرك��زة ،عباراته��ا �سريع��ة المع��ة ،و�شخ�صياته��ا مر�سومة
بدقة ،وناق�شت مو�ضوع��ات مهمة ،منها بدايات الهجرة من الريف
�إىل املدين��ة متمثل��ة ب�أبي فريد ،الذي ي�ص��ل �إىل مدينة حم�ص يف
�أربعيني��ات القرن املا�ضي ،وال�صراع ب�ين التقدم واجلهل( ،ال�ساعة
القدمي��ة .ال�ساعة اجلديدة) وبينهما جوادة ال�شخ�صية املحورية
التي رمزت �إىل �سقوط الفكر واالنهزام �أمام �إغراء املال.
يقول الدكتور ب�صل:
�أم��ام ه��ذا الكم الهائ��ل م��ن الثنائيات يتح��رر الكاتب م��ن ا�ساليب
ال�س��رد التقليدية ،وي�ضرب عر�ض احلائط كل ما يعرف عن تقنية
الرواي��ة احلديث��ة ،ليع��زف حكايته كيفم��ا يريد ،وه��و يغرف من
بحر الرواية والدراية.
�أم��ا بطل��ه فريد ،ابن �أبو فري��د املهاجر الذي دخ��ل املدينة ليعمل
ب�إ�ص�لاح بواب�ير الكاز و�سماه (البوابرج��ي) ففريد هذا راح يعزف
مو�سيق��اه مبق�صه ،مل يدخل مدر�سة ليتعلم ،ب��ل تعلم مهنة قادته
امل�صادفة ليحلق لعا�صم بيك ،وراح الكاتب هنا يعزف حكايات غري
�آبه �إال مبا يكثفه من دفقات حب يف زمن احلرب.
تقع الرواية بني حرب حزيران  1967وحرب ت�شرين .1973
يج��د الدكت��ور ب�ص��ل �أن مقت��ل البوابرج��ي �أبي فريد ه��و جت�سيد
ل�صورة املجتمع قائ ًال:
هنا تتمظهر قدرة الراوي على ال�سرد الت�شويقي ،فال�ساعتان لي�ستا
يف مكان�ين خمتلفني بل ويف زمانني خمتلفني و�إحداهما توقفت عن
احلركة.
ويتو�ض��ح �أن مقتل ال�شيوع��ي (�أبو جوادة) ق��د مت بيد نف�س قاتل
�أبي فريد ،وهما �شخ�صيتني خمتلفتني ولكن القاتل واحد� ،أبو فريد
الق��ادم م��ن الريف يقتل من قبل جمهول�ين وترمي جثته يف مقربة
طري��ق ال�ش��ام ،و�أبو ج��وادة يده���س بعرب��ة م�سرعة عل��ى طريق
(امليما���س) وكان يق��ود دراجت��ه الهوائية ،وهو يفكر ب���أن عليه �أن
يح�ضر وجبة (حالوة اجلنب) جلوادة التي �ستح�ضر من دم�شق بعد
�أن �سجل��ت يف جامعته��ا ،وهي متثل احلب واجلم��ال واحلياة والأمل
والبح��ث ع��ن املعرف��ة ،وقد بيعت يف �س��وق النخا�سة لت�ش��كل هدف ًا
للقاتل ذات��ه ،ولو تغريت مالحمه وهي ابن��ة ال�شيوعي التي تكتب
ال�شع��ر ،وحتل��م �أن يكون لها �ش�أن يف الثقافة ،لك��ن ال�سعودي الرثي
ا�شرتاها ،وماتت هي الأخ��رى ،قتلتها اخليانة ،والنزاع بني الريف
واملدين��ة ،وال�سي��ف املعل��ق على حائ��ط بيت جمي��ل دون �أن تدرك
داللته التي �س�ألت عنها ومل حت�صل على جواب.
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• وفاء عزيز �أوغلي
كان��ت الآراء متقاربة بني الدكتور
حمم��د ب�ص��ل والدكت��ور وفي��ق
�سليط�ين ال��ذي افتت��ح حديث��ه
بغالف الرواي��ة و�أهميته مو�ضح ًا
�أن ال�ساع��ة القدمي��ة حتم��ل
�شحوبه��ا وتواريه��ا يف الظل ،لتدل
على الق��دمي وغياب��ه ،واجلديدة
�ساع��ة امل�ستقب��ل املو�صول��ة
بالعمران ،بداللة البناء احلديث
كما تظهر ال�صورة.
دخل يف تق�سيم الن�ص �إىل عتبات
متع��ددة كل منه��ا ي�سان��د الآخ��ر،
ال��ذي ميث��ل خطا �أولي��ة للرواية،
ويع�بر عنها �ضمن�� ًا يف نحو عالقة
املطابقة بحي��ث �أن ما تف�ضي �إليه
الق��راءة �سيعيدن��ا �إىل �أ�ش��كال
متثلها املتعينة.
يق��ول� :أن ثم��ة ارها���ص �أويل
للمبنى التكاملي يتزامن مع انفتاح
زم��ن ال�س��رد ليتوق��ف عن��د نه��ر
العا�صي ال��ذي مي�ضي عك�س االجتاه .يقول ال��راوي�( :أنا وجوادة
جرين��ا عك���س االجت��اه) �أي م��ع العا�ص��ي دون حم���ص كله��ا ،وهذا
احلاج��ز ال�س��ردي �سيكون ا�شع��ار ًا �أولي�� ًا مبا جتري علي��ه الرواية
م��ع تتاب��ع وح��دات ه��ذا املبن��ى عل��ى امت��داد �صفحات��ه ،م�ستعين ًا
بتقاب��ل ال�ساعتني ،القدمية امل�ؤدية �إىل �سوق النحا�سني واجلديدة
الت��ي يتف��رع منها �شارع الدب�لان� ،ساعة توقف��ت عقاربها ومل يجر
�إ�صالحها لت�أخذ اجلديدة دورها.
يقول الراوي( :منهم من واكبها ،ومنهم من بقي مع القدمية)
لي��وزع الكتل��ة ال�سردية عل��ى �ست ع�ش��رة لوحة ،م�ستثم��ر ًا تقنية
املونت��اج يف االنتق��ال ب�ين لوح��ة و�أخ��رى حي��ث توزع��ت لوح��ات
الرواية:
�إذا م��ا توقفن��ا عند ج��وادة املتح��ررة و�أبيه��ا ال�شيوع��ي يف مقابل
امللتحف��ات بال�س��واد وال�صغ�يرات ب�أغطيته��ن البي�ض��اء يف مدار���س
تعلي��م الق��ر�آن ،وكذلك لوحة ق�ص��ر عا�صم بك ،واملق�برة ،وجورة
ال�شي��اح ،وحم�ص القدمي��ة وحم�ص اجلديدة ،ولوح��ة املعركة مع
الع��دو مقابل معركة الداخل ،وال�شخ�صية املفردة كما يف مثال �أبي
فريد الذي كان موته طعنة يف الظهر وطعنة يف ال�صدر.
ت�شري الرواية �إىل عالقة التقابل بني جوادة والأر�ض ،وعدم زواج
الراوي من جوادة ليقابل الأر�ض التي تعذر حتريرها ،وتدفق املال
اخلليجي ،واقرتان جوادة برجل �سعودي ثري.
وبالت��ايل ف�إن الكاتب يحر�ص عل��ى �شبك ن�صو�صه با�ست�شهادات من
ن�صو���ص امل�ؤرخ�ين والرحالة ،حي��ث �أخذ من ابن بطوط��ة ما قاله
فيه��ا ،وم��ن املغرب��ي ع��ن امليما���س والعا�ص��ي ،ومن احلم��وي ،وجنم
الدي��ن الغ��زي ،وب��در الدي��ن الغ��زي ،وه��م يتحدثون ع��ن املدينة
اجلميلة الت��ي تتو�سط �سورية وال�سرد احلا�ض��ر املبني على ال�سرد
الغاب��ر ،فالرواية مل جتدها كما جاء يف و�صفهم .وهنا �أي�ض ًا يظهر
التقاب��ل ما ب�ين القدمي واجلدي��د ،فلي�ست مياهها عذب��ة كما ورد،
وقد تلوثت مياه العا�صي ،وعوادم امل�صفاة تن�شر فوقها بكثافة.
وحم�ص التي عرفها ه�ؤالء لي�ست كحم�ص التي عرفتها رواية زهري
جبور (�ساعتان� .ساحتان) ا�ستطاع الكاتب �أن يقدم عمق الداللة،
و�أتق��ن العزف مبو�سيق��اه الداخلية التي تنعك�س عل��ى القارئ وهو
مي�ضي يف رحلة البحث.
وثم��ة ر�سائل ورموز طرحتها الرواية ،حتت��اج للقارئ املثقف الذي
ميك��ن ل��ه �أن ي�ص��ل �إىل م�ضمونها ،وق��د اقرتبت الرواي��ة من نب�ض
احلي��اة و�إيقاع الع�ص��ر مع االعتماد على اال�ست�شه��ادات التاريخية
الت��ي وردت منذ البداي��ة ،و�أهديت الرواي��ة �إىل �شخ�صيات �أدبية
حم�صي��ة ،املرح��وم ال�شاعر ممدوح ا�س��كاف ،ال�شاع��ر عبد الكرمي
الناع��م ،الناقد والكاتب حن��ا عب��ود .و�إىل ال�شخ�صية التاريخية
الت��ي ترمز �إىل حم���ص ديك اجلن احلم�صي ،وه��و يف هذا الإهداء
يجمع بني ال�ساعة القدمية حيث �أ�شعار ديك اجلن ،وبني �شخ�صيات
معا�ص��رة كتبت تاريخ حم�ص اجلديد ،ق�صيدة �شعر وتاريخ و�ساعة
مت�ضي عقاربها باجتاه الزمن.
يق��ول بودل�ير( :العبقري��ة ه��ي قدرت��ك عل��ى �صن��ع عم��ل يخلق
املت�أملني)
ا�ستط��اع زه�ير جب��ور �أن يخل��ق ه��ذا العم��ل ،وم��ن يت�أم��ل رواي��ة
(�ساعت��ان� .ساحت��ان) �سيج��د فيه��ا ف�سح��ة كب�يرة للتحلي��ق ،وكل
�شخ�صية بنيت بدقة وب�شكل مدرو�س نف�سي ًا واجتماعي ًا وتاريخي ًا.
و�إذا �أردنا �أن نخ�ضعها للتحليل النقدي بعيد ًا عن ندوة �أو حما�ضرة
ف�إنها �ستحتاج مئات ال�صفحات.
ت�ستح��ق الرواي��ة املطالع��ة والتعريف به��ا ،وتعترب م��ن الروايات
املهم��ة التي �ص��درت يف بالدنا خ�لال ع�شر ال�سن��وات الأخرية ،كما
عرب الدكتور حممد ب�صل.

•• يت�ساءل الأدباء ملاذا ال تباع كتبهم ،وال حتّى ال�صحف الأدب ّية اجلا ّدة
التي ين�شرون فيها ما يكتبون..
وقدْ ال يقت�صر الأمر على الت�سا�ؤل ،بلْ يتجاوزه �إىل اتهام النا�س بعدم
االهتمام بالقراءة وانعدام الثقافة لديهم واالجنراف نحو قراءة املجالّت
عن �إح�صائها.
التافهة� ،أو م�شاهدة القنوات التلفزيون ّية التي �أ�صبحنا نعجز ْ
وين�سى ه��ؤالء الأدب��اء �أنّ القارىء قدْ يكون بريئ ًا من هذه التهم ،و�أنّه
م�سكني ومظلوم �أي�ض ًا.
هم �أبناء وطننا العربي ممن يقيمون داخله �أو يبحثون خارجه عن
القراء ْ
�ألي�س ّ
لقمة العي�ش؟
وه�ؤالء �إنْ ْ
مل نبالغ ونقول كلّهم ،ف�أكرثهم يعي�شون واقع ًا ال مهرب لهم منه كلّه
ً
عن نف�سه وين�سى ،يرى
اكتئاب وقهر ،وحني متتدّ يد �أحدهم لتلتقط كتابا يرفه به ْ
جم�سد ًا �أمام عينيه.
واقعه ّ
كلمات الكتاب تقول له ..ال �أمل ،وال جناة.
و�صوره ت�صرخ فيه قائلة ..ال مهرب لك.
�أين ق�ص�ص احلب اجلميلة التي كان خيال القاريء ي�سرح معها نحو عامل مثايل
مرهف جميل ،فين�سى خاللها ولو ل�ساعات م�شاكله ،والعامل الذي يغو�ص يف �أوحاله
حتى الركب؟
الواقع ّية يف الأدب جرمية يجب �أنْ تقرتف من قبل الأديب احلقْ  ،ولكن ما ذنب
القاريء؟
�ألي�س من �أب�سط حقوقه �أنْ ي�شعر باملتعة وال�سعادة والتفا�ؤل بني رواية م�أ�ساو ّية
وق�صة ،ومقالة ت�صرخ ت�شا�ؤم ًا و�أخرى؟
وق�صة متّ�شحة بال�سواد ّ
وروايةّ ،
�إ�سرائيل �أمامنا ،وخلفنا وبني �أعيننا ،و�أمريكا بجربوتها وت�آمرها الدائم علينا
جتثم فوق �صدورنا.
املفر؟
ف�إىل �أين ّ
�ألي�س �إىل كلمات جميلة من �إن�سان مبدع ُين�سي النا�س م�شاكلهم وم�آ�سيهم ،ويحلّق
بهم نحو ف�ضاءات �صافية حلوة مبهجة ،ولو �إىل حني ..؟
�أم�س بعد �أنْ �أن�صتّ بقلب خافق وعني دامعة� ،إىل ن�شرات الأخبار كلها ،وتابعت
الآراء املطروحة يف �سوق الكالم حول التوقعات واالحتماالت� ،أغلقت و�سائل
عن التفكري ،وتنف�ست ال�صعداء و�أنا �أجد ر�أ�سي ي�شكرين لأنني
الإعالم كلها ،وتوقفت ْ
�أرحته من �إح�سا�س جارف بالغ�ضب ،و�شعور مقيت بالعجز واملهانة.
عن واقعي ،تعمدت الهروب والتنا�سي ،فالتج�أت �إىل ح�ضن النوم
�أردت االبتعاد ْ
لعل غايتي تتحقق..
حا�صرين اخلوف الذي غدا بعد احلرب التي و�إنْ �أو�شكت �أن تنتهي جزء ًا ال يتجز�أ
من م�شاعرنا ،رغم �أنني �سمعت خالل احلرب كلها عما حدث ويحدث ومل �أ�شاهد ،فقد
كنت من املحظوظات اللواتي جعلتها ال�صدفة حتيا يف منطقة �آمنة نوع ًا ما.
غادرت الفرا�ش نحو غرفة املعي�شة ،مددت يدي �إىل املكتبة ،وتناولت جمموعة
ق�ص�صية ْ
مل �أقر�أها بعد ،عنوانها يدعو �إىل التفا�ؤل..
ثم �أغلقت الكتاب ،ورميت به بعيداً ،لقد �شعرت بتعا�سة
ق�ص�ص
ثالث
ق��ر�أت
ّ
مفجعة ورغبة جارفة �إىل البكاء.
فاملو�ضوعات كلّها تتمحور حول ال�شقاء الإن�ساين ،و�سلب ّيات املجتمع..
ت�ساءلت� « :ألي�س يف جمتمعنا ايجاب ّيات.؟ �أين احلب ّ والوفاء ملاذا ال نتحدّ ث
عنهما.؟ �أين الزيجات الناجحة الهانئة .ملاذا نن�ساها.؟ �أين الأحا�سي�س التي تغني
حياة النا�س يف هذا املجتمع كالأمومة ،والأخ ّوة ،وال�صداقة ..؟ «
ً
ْ
مل يخل جمتمعنا بعد من النقاء ،بالرغم من �سعي العامل الغربي جلعله خاليا منه
عن هذا؟
فما زالت �أ�سرنا حتيا مت�آلفة متحا ّبة ،فلماذا نن�سى احلديث ْ
حب وال حنان ،والكلمات
احلياة يف كتبنا �سوداء ومقيتة ،والنا�س دون �أمل وال ّ
تقطر �أمل� ًا وحزن ًا و�أ�سف ًا ،وت�صرخ يف وجه القاريء ..طريقك م�سدود .م�سدود.
م�سدود!
حني �أفكر مبن �أ�صبح معمراً ،وغدا عبئ ًا على نف�سه �إنْ كان واعي ًا ،وعلى الآخرين
�إنْ كان مري�ض ًا� ،أو نا�سي ًا ومفتقد ًا ما�ضيه وحا�ضره� ،أقول لنف�سي « :ال لي�س للحياة
وجه جميل «.
وحني �أقلب قنوات الأخبار و�أ�شاهد املوت الذي يح�صد �شعوب العامل ،بحجة
الفقر �أو احلرب ،يف زمن العلم املجند لل�سيطرة والتجرب والظلم� ..أقول ملء فمي:
« لآ لي�س للحياة وجه جميل «.
م�شاكل �أبطال ق�ص�صنا ،وم�آ�سيهم من الواقع ،لكنّ الواقع لي�س كلّه هكذا..
الواقع �أي�ض ًا �سماء تهب اخلري ،و�أر���ض خ�ضراء خ�ّيورّ ة ،وقلوب متتليء باحلب،
ونفو�س تنهل من رحيق الر�ضا..
دم�شقي يت�سلّق جدران بيوت ّ
مع�شقة باحلنان ،وفلّ يغمر عبقه
الواقع يا�سمني
ّ
ي�سر عيون الناظرين �إليه ،ويدغدغ برائحته م�شاعرهم..
دنيانا ،وورد ّ
بلدي ّ
الواقع �أمل يولد ،ويكرب معنا �أنْ تغدو نفو�سنا �أكرث نقاء ور�ضا ،وبلدنا التي نع�شق
الأف�ضل دائم ًا والأجمل..
حب وخري
ليتنا نرى الوجه اجلميل للواقع وحده �أحيان ًا ،لننعم مبا يف احلياة من ّ
وجمال..
ونن�سى ولو لفرتة من زماننا عاملنا املادي..
ووجهه القبيح ال�ساكن يف الزوايا املظلمة!
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توءمـان
والقمر
ثالثنـا

•عبد النا�صـر �شاكــر
كنا ...
وكان القمر ثالثنا ...
هدوء الليل � ...سكينة عابد ..
ال فرا�شات توقظ فرح الندى ..
ال �أقدام  ..تداعب خا�صرة الطريق ..
توءمان  ..والقمر ثالثنا ..
وكان كتفي  ..و�سادة خدك الأي�سر ..
والراحتان على املدى ...
تعانقان ال�صدى ...
ال �أفق ل�سفر الر�ؤيا ..
يف طريقنا احللم �إىل بيت املقد�س ...
كان ( ر�سول ) يحمل لفافة �إىل كني�سة املهد
...
وكانت احلمامة ت�شد الرحال ..
وكانت دم�شق ...
يف عينيك  ...حزينة
كنا ...
وكان القمر ثالثنا ..
هم���س الطري��ق  ..دم��وع خن��دق غطّ ت��ه
العناكب ...
يف دم�شق حزن �أمة ..
يف �صنعاء بوح الوجع
يف بريوت � ..ضباب على احلقيقة ...
ويف بغداد  ..هزمية التاريخ ..
عيناك ..
ال حقيقة الآن � ..إال
ِ
خدك ..
ودفء
ِ
ال حقيقة الآن ..
�إال حزن ( لوقا ) و ( عمر )
ي�أكالن من ذات الرغيف  ...وذات التنور ..
وي�صليان  ..بال �إمام ..
•••
كنا  ...وكان القمر ثالثنا ..
وكنتِ تعبثني بذاكرتي ...
ت�س�أليني عن ام الدنيا ...
وجدوى ح�ضارات ال تراكم احرتام الإن�سان
عينيك ..
منك � ..إىل
ِ
وكنت �أهرب ِ
و�أهم�س موجوع ًا ...
عم��ر احل�ض��ارات  ..ال مينحه��ا ح�صانة �ضد
الن�سيان
منك � ...إيلَّ
وتعودين ِ
وماذا عن امل�سيح ..؟
هو نبي اهلل ...
وماذا عن الإن�سان ..؟
هو خليفة اهلل ...
وماذا عني ..؟
انتِ  ..حبيبتي
•••
كنا ...
وكان القمر ثالثنا ..
وكانت دم�شق ..
حا�ضرة حزينة ..

شعر

ق�صيدتان

�أمي

•فاطمة �شيخو

•حممد رجب رجب
لأنك يف الهوى الأحلى
بعني القلب ،والأغلى
أهيدب غمر �أ�شواقي
�
ُ
و�أنعم ،خا�شع ًاُ ،ذال
و�أ�سكب ذوب موجدتي
ف�أ�شرب نخبك الأعلى
هني �أعيادي
ر�ضاك ُّ
وبيدر غيمتي احلبلى
�سموت برو�ضة الدنيا
فدربك قدوتي املثلى

حنانك دفق �أوردتي
لقلب �صام �أو �صلى
ف�إن قبل جتملني
و�إن مهج ت�ؤرقني
�أحبك والهوى قدر
و�أرب�أ بالعال غ�ضب ًا

يدثر روحي اجلذىل
ر�ضاك ال �صلّى
بغري
ِ
فقبلة ثغرك الأوىل
ف�أنت املهجة الأحلى
�أجل هواك �أن يبلى
�إذا ما حبك ا�ستوىل

ُغبا ُر َمر َي ْم
•�إباء ا�سماعيل
1

ُح ْبلى بالن َّْج ِم
جاء �إىل الدُّ نيا
ومولودٌ َ
ياب
م ِْن �سِ ف ِْر �إ َل ٍه وَغِ ْ
2
وعلى مائد ِة الع ِْ�ش ِق،
َ
قلب
لمِ َ ْريمَ َ ٌ
راب
َق َّط َعهُ الأغْ ْ
3
�صا َمتْ َعن َ�ضوءٍ
راب ..
َف َط َرتْ نار ًا َو ُت ْ
4
� ْأ�س ٌر� ...أغْ ٌ
الل
يف �أ ِيديها،
جل َ�سدُ املَحزونُ ظِ ٌ
وا َّ
الل
َو َح ُ
حا�ض َر ٌة
روح ِ
ديقة َمريمَ َ ٌ
باب ..
يف قل ِْب ال ْأح ْ
5
َ�ص َم َتتْ َو َجع ًا
راب ..
يف امل ِْح ْ
َو ُ
الم َيل َْ�س ُعها،
�سياط َك ٍ
ِئاب ..
ذ
و
وحو�ش
م
َكهجو
ٍ
َ
ِ
ْ
6
مي
مر
ت�صحو
ْ
بني يديها ٌ
طفل يَدْ مى
ُ
والغيمة ترفعهُ
للأعلى !..
7
يف ُظ ْل َمةِ َل ْيلٍ ،
ع�سلٍ
َ�سكِروا من َ

يف قل ِب ِك َي ْ�شهَدْ ..
َذ َب َحت ِْك َجها َل ُت ُهم
يف ُ�ص ْب ٍح � ْأ�س َو ْد !
8
َمدَّ تْ �أيديها َك َ�سماءٍ �أُخْ رى
يم
َت َتعلَّقُ بال َغ ِ
ُ
َو�سور ُة َمريمَ َ تقر�أها
تعويذ َة نَخْ لٍ َت َّ�س َ
َ
اق ُط
راب!
يف ُقدْ ِ�س امل ِْح ْ
9
َلغ ٌْو َونِفاقْ
ِ�س
َو َ�صب َّي ُة هذا ال َّز َم ِن البائ ِ
تحَ ْ م ُِل قلب ًا
ي�سري َكبرُ اقْ ! ..
ْ
10
ات َم ّراتْ ..
َك َذبوا َم ّر ٍ
إمر�أ ًة
يو�س َف � َ
َو َغدا ُ
القهر
ُت ْرمى يف ُج ِّب
ِ
تن�س ُج �أحال َم املَ ِلكاتْ ! ..
َو ُ
11
هِ َي �أُ
ُ
حجية ال َّز َم ِن الفاين
َو َغ�شا َو ُة �أع ُينهم
ُ
أ�صداف حقيقةْ ..
تثقبها �
َ�س َرقوا ال ُق ْب َل َة م ِْن َ�ش َف َتيها
َو َر َموها ِبدَ ٍم َكذِ ٍب
قالوا:
�صارتْ
�صحراء
ً
َو ْه َي َحديقةْ ! ..
12
اءتِها نو ٌر ،
ِلبرَ َ
ٌ
بي�ضاء
حات
َ�ص َف
ٌ

ت�سك ُُب نو َر ق�صيدَ تِها
داء ..
يف الأ ْم ْ
ِالب ت�س َم ُعهُ
َون ُ
ُباح ك ٍ
َيجري يف َن َف ٍق
ُت ْغ ِلقُهُ ،
جاء ..
َفت ُ
ُ�ضيء الأ ْر ْ
13
َط َبعوا � َ
آالف ال ُق ُبالتِ
َم�سامري ًا
يف َج َ�سدِ الو ْر َد ِة
َرف َْر َفتِ ال َبت ُ
ْالت
َع�صافري ًا
ال�ش ُ
ل َي َظ َّل ال ُغ ْ�صنُ ّ
ائك
يف �أيديهم،
َ�س َ
ذاب !!
وط َع ْ
14
كانتْ �أ�سطور َة عِ ْ�ش ٍق ،
نجَ ْ َم َة َ�ضوءٍ
باح ..
ن�سوج من ِ
ري�ش َ�ص ْ
َم ٍ
َ
َ
َخ َطفوا ف ْج َر طفولتِها،
َ�سكِروا مِن َدمِها
َ�س َح َر ْت ُهم ُغ ْربان ًا
َ
َت ْهوي يف وادي اخليبَةِ
ال َم ٌ
..ال�ص ْح ٌو
وت
َ
الم�أوى
َ
ناح !!
ج
�ض
المحَ ْ
َ ْ

ناي ..جرحي

البوح
ي�سرج خي َلهُ
هذا م�ساء ُ ِ
ُ
يح ت�ستجدي املقلْ
والر ُ
ّ
رت لنب�ضي َر ْع�شةً
فاخ ْ
كي ي�ستفيقَ
احللم يف حقلِ الأملْ
ُ
اجلرح يهمي يف دمي
م�ساء
هذا
ِ
ُ
تقا�سيم املرار ِة
ودمي
ُ
يا لهولِ فجائعي
ملح دمعي
من ِ
أدمنت ليالً..فلي ًال
� ْ
�أ�ضلعي!!..
ّهب الّذي يف القلبِ
َم ْن يطفئُ الل َ
َم ْن ؟..
اجلراح؟ ..
ثوب
َم ْن يرتدي َ
ْ
�ضوء..ال!!.
ال َ
ال ظلَّ ..ال!!.
ُّواح ؟..
َم ْن
ُ
يوقف الآنَ الن ْ
العقيم �صبابةً
الغيم
ي�ستمطر
َ
َ
ُ
باح ؟..
من ِ
ال�ص ْ
وهج �أنغا ِم َّ
ِ
قلبي يهزُّ جذو َع نخلِ
جراح ِه!!..
ويزن ُّر اللّيلُ
البهيم..مرابعي!!..
ُ
ري بي
ت�س
خطاي
و�أرى
َ
ُ
املع�سولِ
بالفناء
ينذ ُر
نح َو ال َّردى
ْ
ال�ضئيلَ
و� َ
أراك يا فجري َّ
الق�ضاء
أجرا�س
تدقُّ �
َ
ْ
َ
هاتيك احلرائقَ
أعلم � َّأن
ما كنتُ � ُ
تنت�شي َجذْ ىل بك� ِأ�س مدامعي
َ
أ�شواك ال َّردى
أعلم � َّأن �
ما كنتُ � ُ
تغتالُ ور َد مرابعي
ناي جرحي..يا �أملْ!!..
يا َ
رفق ًا بدم ِع �أ�صابعي
فق�صائدي
مل العتيقِ
يف ح�ضر ِة الأ ِ
هت من ْ ِ
وجدها
ت�أ ّو ْ
ِ
احلروف
لت كلُّ
وتهد ْ
َّ
ِ
�أما َم دالية ال�شّ فا ْه
مل يبقَ يل..مل يبقَ يل
ري ال ّت�أو ِه
يف غربتي..غ ُ
لي�س يل � اّإل �صدا ْه
َ
أكحلُ رع�شةً ولهى
و�أنا � ّ
يح تا ْه
الر ِ
وحلم ًا يف ّ
مهب ّ
فاعلم ف�ؤادي
ْ
ِ
عينيه
تزهر الأحال ُم يف
ال
ن
� َّأن َم ْ
ُ
جف ّْت مقلتاه

�شهقة احلرف

البوح تر�سو الق�صيد ْة
على �ضف ِّة
ِ
�شهقة احلرفِ
ِ
َ
اخليوط �إىل
ت�شد
ُّ
َّوار�س �أ�شتاتَ فجرٍ
ني ُّ
ح َ
تزف الن ُ
ُ
اجلديد
تبارك حلمي
َ
ال�ضوءِ
ف�أدخلُ عا�صمةَ َّ
ِ
أعلن � َّأن احليا َة
� ُ
كرو�ضة قلبي �سعيدة ْ
ِ
القمح
رع�شة
�س�أ�صغي �إىل
ِ
أر�ض
رحم ال ِ
يف ِ
ال�سنابلُ
ت�ستفيقَ
كي
َّ
ذات َعناقٍ
�أل�ستَ تراين كموكبِ ٍ
ريح عنيدة ْ
�أ�سابقُ �أنفا�س َكلّ الطّ يو ِر
�إىل �أفقٍ
يحتويني مدا ُه
ب� ٍ
من �سنا ْه
أرغفة ْ
أرحب
م�س � ُ
هي ال�شَّ ُ
َ
احللم ت ّفاحةً يف حقولِ احليا ْة
فلنزر ِع
َ
�ستع�شب فينا املواويلُ فجر ًا
ُ
�ستزهر �أغ�صانُنا احلاملاتْ
ُ
ُ
�ستوم�ض �أحال ُمنا الوارفاتْ
�سالماً�..سالم ًا لهذا امل�ساءِ �..سالم ًا
َّ�شيد
له كلُّ هذا الن ْ
ِ
وح�سبي �أنيّ َ مثلُ
احلمامة
َ
ٍ
جديد
�أرنو لفجرٍ
جديد
ْ

قصة

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1680" :الأحد2020/3/15م 20 -رجب  1441هـ

ل�ست �أنا

9

•ب�سام الرمال
املتعرجة،
�أدف��ع النقّالة يف �أروق��ة م�شفى اجلامعة
ّ
�أدخ���ل جناح الت�صوير� ،أنتقل �إىل جناح التحليل،
و�أع��ود ثانية �أنتظر دوري �أمام غرفة املعاينة� ،أنظر
م�صفر
امل�سجاة �أمامي على النقّالة ،وجهها
�إىل زوجتي
ّ
ّ
و�أجفانها متعانقة�“ ،إننا يف �سباق مع امل��وت ،من منّا
�سينت�صر على الآخر ،يا رب كن معنا ،ولكن �ألي�س املوت
�سر ًا من �أ�سراره !!..وحكمة ال يفقهها �إال العقالء ..ماذا لو
ّ
�سيتكد�س املر�ضى وي�ضيق الأح ّبة مبن
مل يكن هناك موت؟!
ّ
يح ّبون ..ومتتلئ الأر�ض على رحبها بالعجزة وامل�سنّني”!!..
املمر�ض من فل�سفتي العدم ّية ،فقد جاء دورنا،
�أخرجني �صوت ّ
�أخذ الطبيب املتد ّرب يفح�ص ،ويقي�س النب�ض ،وي�صغي �إىل
ّ
دقات القلب� ،أخريا قال بلهجة يائ�سة“ :احلالة حرجة..
ع�ضلة القلب �ضعيفة ،تعمل متباطئة ،تكاد �أن ّ
تتوقف”“ ،يا
�أرحم الراحمني ارحم والطف� ..إذا ّ
توقفتْ تلك الع�ضلة
املنهكة ّ
توقف كلّ �شيء ،وق�ضي الأمر ،”..و�ضعت كفّي على
أحت�س�س ّ
دق��ات احلياة ،هل يعمل قلبي
�أ�ضالعي الي�سرى � ّ
ُ
ويبعث الن�شاط يف
ب�شكل منتظم؟ ..هل يقوم ب�ضخ الدم
ً
خاليا ج�سدي؟ّ ،
أح�س
دقاته بطيئة ك�سولة �أي�ضا� ،أكاد ال � ّ
بد �أن ي�أتي
بها ،تخ ّيلت �أنيّ الراقد على النقّالة ،بل ال ّ
دوري ذات يوم ،و�أرق��د عليها مهما �أمهلني قدري ،و�سيقف
ابني ينظر ب�إ�شفاق �إىل وجهي ال�شاحب ،كما �أنظر الآن �إىل
وجه زوجتي ،و�سيدفعني ويتنقّل بي بني �أروق��ة امل�شفى.
أمد
يف غرفة التحليل متادى اخليال ومتكّن منّي ،فر�أيتني � ّ
ومتت�ص
يدي ،و�إبرة ملّاعة تنغر�س يف وريد يدي دون رحمة،
ّ
ِب َ�ش َر ٍه ما ت�شاء من دمي الغايل ،وجوه مطّ اط ّية ك�أنّها وجوه
�آالت مربجمة ،تعمل ب�صمت ،حتمل �أوعية الدم ،وتتنقّل
بها ب�سرعة ومهارة� ،أطرد �صور اخليال املرعبة ،و�أنا �أحاول
قدمي معافى� ،أرفع رج ً
ال
�أن �أت�أكّد من وجودي واقف ًا على
ّ
أح�س �أن حركتهما خفيفة ر�شيقة،
و�أن��زل �أخ��رى ،لكنّي � ّ
امل�سجاة �أمامي
وك�أنهما تطريان يف الف�ضاء ،ال� ..إنّ زوجتي
ّ
هي املري�ضة ،ول�ست �أنا ،عجب ًا ــ فكما ال يزال عالق ًا على
�شا�شة ذاكرتي ــ كنت قد و ّدع��ت زوجتي ال��وداع الأخ�ير
منذ �سنوات� ،آه من هذه الذاكرة التي كدحت معي �أكرث من
�سبعني �سنة والآن ت�ضعني يف مواقف حمرجة ،يبدو �أنّها قد
مرة وعدت �صاحب ًا يل ون�سيت
اعتلّت هي الأخرى ،فكم من ّ
املوعد ،وكم من مرة و�ضعت كتابا على طاولتي لآخذه �إىل
�صديق ون�سيته على الطاولة ،حتّى �إّين �أذهب �إىل املطبخ
و�أن�سى ماذا �أريد ،ف�أعود دون �أن �أخرب �أحداً ،كي ال ي�أ�سى
�سره حلايل ،ال ّ
�شك �أن خيايل امل�ش ّو�ش� ،أو رمبا م�شاهد
يف ّ
املر�ض واملر�ضى قد عبثت بتوازين ،فاختلط يف ذاكرتي
الوهم باحلقيقة.
نتوجه �إىل الغرفة رقم  13جناح القلب ّية،
طلبوا منّا �أن ّ
دفعت النقّالة ،رفعتنا م�صاعد وام��ت� ّ�دت �أمامنا �أروق��ة،
ت�سكنها الك�آبة وال�صمت املري�ض ،كان املر�ضى بوجوههم
ال�شاحبة يتحركون من حولنا ببطء ،وي�ضفون على امل�شفى
�أج��واء من احلزن ،تنقب�ض لها النف�س ،منذ وعيت احلياة
و�أنا �أ�شفق من دخول امل�شايف� ،إنّها الطريق �إىل النهاية.
��د ْد ُت زوجتي ف��وق �سرير ب��ارد مب�ساعدة مم� ّ�ر���ض ،ال
م� ّ
مالمح مت ّيز وجهه ،دخل �أحد الأطباء نظر يف وجهي ثم
مم ت�شكو؟ “
قال�“ :أ�ستاذي ..خرياً� ..سالمتك �أ�ستاذناّ ..
نظرت �إليه بعينني حزينتني ،ا�ستجلي وجهه ،تابع�“ :إنّني
أتخ�ص�ص يف الأمرا�ض القلب ّية  ..ال
ح�سان �أحد طلاّ بكّ � ،
ّ
نن�سى �أف�ضالك علينا يا �أ�ستاذ” قلت له“ :ل�ست �أنا املري�ض
ممددة �أمامي على ال�سرير” نظر �إ ّ
يل
�إنّها زوجتي انظر �إليها ّ
با�ستغراب�“ :أهذه زوجتك؟!!”“ ،نعم �إنّها زوجتي ..رفيقة

الكفاح منذ �أربعني عام ًا و�أكرث” تغيرّ ت مالمح وجهه ،وانحنى
خا�ص ًا يف الك�شف والفح�ص،
فوق ال�سرير يبدي اهتمام ًا
ّ
دخل ابني يحمل �أدوية ا�شرتاها من �صيدل ّية خارج امل�شفى،
لأنها غري متوفّرة هنا“ :كيف حالك بابا؟”“ ،حايل ج ّيدة،
انظر �إىل �أ ّمك� ،إنّها ال تتكلّم ”!!..جالت دمعات يف عينيه،
واملمر�ضون على الغرفة رقم  13يولونها
تناوب الأطباء
ّ
خا�صة ،ويبذلون جهودهم وي�ستحثّون مهاراتهم
عناية
ّ
ح�سان ــ وفاء منه
زميلهم
أو�صاهم
�
أن
�
بعد
زوجتي،
لإنقاذ
ّ
وعرفانا باجلميل ــ �أن يهت ّموا ب�أ�ستاذه.
�سرير �آخ��ر يف غرفتنا ا�ستلقى فوقه عجوز من �ساللة
غاندي ،رجل من عظام فقط ،كان يراقبنا �ساكتا منذ �أن
دخلنا ،واالبت�سامة ال تفارق ثغره الوا�سع الوردي� ،شعرت
بال�ضيق من ابت�ساماته ال�ساخرة ،متنيت �أن يحني وقت
تخرجه م��ن امل�شفى ،قلت ل��ه“ :كم م�ضى على �إقامتك
ّ
هنا؟” ،اعتدل يف جل�سته ،وك�أنه كان ينتظر هذا ال�س�ؤال،
وراح ي�سرد علينا �سرية حياته مت�أثر ًا بطريقة �شهرزاد ،فما
�إن تقارب ق�صة على االنتهاء حتى يدخلنا يف ق�صة ثانية
وثالثة� ،أخريا ارحتت لوجوده معنا� ،إنّه مب�سل�سل ق�ص�صه
امليلودرام ّية ين�سينا ولو ل�سويعات حالتنا البائ�سة ،بقي
�أ ّياما يف امل�شفى ،وهو ي�سرد علينا ح��وادث واقع ّية �أو من
�إبداع خياله ،دون �أن يتعب� ،أو جتف قريحته ،فهمنا منه
�أنّه وحيد ،وله �أخت وحيدة �أي�ض ًا ،تزوره بني احلني والآخر،
وهو من زبائن هذا امل�شفى املجاينّ ،ال يخرج منه حتّى يعود
�إليه بحالة �إ�سعاف� ،س�ألني �ضاحك ًا وهو مي�ضي يف حكاياته:
“هل تعلم ملاذا يرف�ض عزرائيل �أن يقب�ض روحي؟” ،قلت
له“ :وهل تعلم �أنت” ،ر ّد وعيناه تربقان �سروراً“ :نعم
�أعلم ..ماذا �سيفعل بكومة عظام ..يريد زبونا د�سم ًا ممتلئ ُا
ثم �ضحك �ضحكة عالية هازئ ًا من
حلما و�شحم ُا �أ ّما �أناّ ”!!..
نف�سه ،فبان جوف فمه الهائل ،بعدها اكت�ست لهجته جد ّية
و�أ�ضاف“ :واهلل �أمتنى املوت لأتخلّ�ص من �آالم املر�ض ومن
دخول امل�شايف ،لقد �شبعت من حياتي ،وما الذي �أنتظره بعد
هذا العمر؟ وهل بقي �شيء جميل لأمتتع به” ثم �شطح به
اخليال فتابع “ :منذ �أيام دخل عزرائيل ليقب�ض روح مري�ض

كان يرقد هنا فوق �سريرك هذا” ،و�أ�شار �إيلّ ،فارتعدت من
وي�سجلني
ثم تابع“ :رجوته �أن ي�شملني بعنايته،
ّ
�إ�شارتهّ ،
يف دفرت املطلوبني هذا اليوم ،فلم يهتم برجائي”� ،أ�سرتني
�آرا�ؤه وطريقته يف ال�سرد ال�ساخر ،وح�سدته على قناعته
ور�ضاه بتق ّبل �آخرته.
يح�س
بعد �أيام �أ�صابته يف الليل �أزمة قلبية حا ّدة ،بد�أ
ّ
ربح يف �صدره ،ت�أخر الطبيب املناوب عن احل�ضور ،قال
ب�أمل م ّ
يل برجاء وهو يخرج كلماته ب�صعوبة“ :يرحم �أمواتك
خبرّ الدكتور ،وقل له �أن يجي ب�سرعة� ،أنا حا�س�س حايل
راح �أختنق� ،سكاكني يف �صدري� ،أخ� ..آخ يا ربي ..ال �أريد �أن
�أموت ..ال �أريد �أن �أموت ”..لكن الطبيب ت�أخر ،وكان ملك
املوت �أ�سرع ،فقد عطف �أخري ًا على هذا امل�سكني ،ول ّبى طلبه،
يدي وعيناه ممتلئتان بالفزع ،وك�أنّه كان
ف�أ�سلم الروح بني ّ
يرى ملك املوت �أمامه.
املغناطي�سي،
�رن�ين
�
ال
غرفة
إىل
�
نذهب
طلبوا منّا �أن
ّ
رحت �أدف��ع النقّالة ،وزوجتي م�ست�سلمة ملر�ضها ،ال تبدي
� ّأي اع�ترا���ض على ك��لّ الإج���راءات الطب ّية التي متار�س
ّ
��دد على �سرير اجلهاز”“ ،ال
عليها،
“تف�ضل �أ���س��ت��اذ مت� ّ
انظر �إىل وجهها
املري�ضة
هي
زوجتي
املري�ض،
�ا
�
أن
�
ل�ست
ْ
ال�شاحب وعينيها اجلامدتني� ،إ ّن��ه��ا تتنفّ�س ب�صعوبة”،
�صمتَ الطبيب ،واكت�ست م�لاحم��ه م�سحة م��ن الأ���س��ى،
مددنا زوجتي على �آلة الت�صوير ،فهي
املمر�ضني ّ
مب�ساعدة ّ
لي�ست ك�آلة كعب بن زه�ير حدباء� ،إنّها م�ستوية ب��اردة.
تتحرك �أ�ستاذ� ،ستدخل الآن يف كهف اجلهاز ،ال تخف،
“ال
ّ
يف الداخل ال يوجد �إنارة حتّى ال حترتق ال�صور� ،إذا قلت لك
اقطع �أنفا�سك ف�سيكون الت�صوير قد بد�أ”�ُ ،سحبتُ مع �سرير
قت �أ�ستجلي �أطراف
حد ُ
الت�صوير �إىل داخل كهف اجلهازّ ،
املكان ،كلّ ما حويل م�صمت �صقيل ،ال عالمة مت ّيز الأ�شياء،
بل ال �أ�شياء ح��ويل �سوى الظالم وال�سكون ّ
ودق��ات قلبي
اخلامل امل�ست�سلم لقدره“ :اقطع �أنفا�سك �أ�ستاذ” “ال حاجة
هنا لكلمة �أ�ستاذ� ..أين الطلاّ ب وال�ضو�ضاء وال�ضحكات؟!!
�أين حياة ال�شغب والنكات؟!! كلّ ما حويل ي�شي باجلمود”،
ّ
توقفْتُ عن التنفّ�س� ،أو التنفّ�س ــ ال �أنا ــ هو الذي ا�ستجاب
ثم خمد ،ازدادت الظلمة حويل،
لأوام��ر الطبيب ،تباط�أ ّ
وتكاثف ال�صمت ،فلم �أع��د �أ�سمع ّ
دق��ات قلبي ،وال تكّات
اجلهاز الرتيبة ،لقد ّ
توقف كلّ �شيء ..كلّ �شيء ،حاولت
�أن �أ�صيح �أن �أن��ادي �أح��د ًا كي يخرجني من تابوتي ،لكن
ل�ساين تراجع �إىل حلقي وجمد ،وحبايل ال�صوت ّية متاوتت
ثم ماتت ،رفعت يدي لأدقّ اجلدار الأ�سطوا ّ
ين الزلق الذي
حركت
�أدف��ن داخله ،مل ت�ستجب ي��دي ،خانتني ،ف�شلتُ ّ ،
رجلي.
رجلي لأخبط �أر�ض قربي ،ال حركة وال حياة يف
ّ
ّ
دخلت يف دهاليز و�أنفاق ملتوية ،تلفّها الوح�شة ،وتزحف
يف �سقوفها ببطء �أبخرة وغ��ازات �شفيفة ،روائ��ح غريبة
و�أ�صوات غام�ضة ت�أتيني من �أواخ��ر الأنفاق ،ب��د�أت �أم ّيز
الأ�صوات �أعرفها ،ذلك ال�صوت الندي الآتي من �ضباب البعد
ي�شبه �صوت �أبي ،بل هو �صوت �أبي ُ ..ب ّحته املح ّببة !!..وهل
�أن�ساها؟!! ..ذوب احلنان ين�ساب يف �صوت �ألفته ..ع�شقته
�سنوات عمري� ..صوت �أ ّمي ..ابتهاالت احل�ضرة ..زوجتي
متر من بعيد بثوب الزفاف ..مالك
�شريكة الفرح والعذابّ ..
طائر ..ال بد �أنّ ال�شوق قد �أ�شجاها ..تنظر �إ ّ
يل بلهفة،
ثم تغيب ..تناوب كل من �أحببتهم ب�أ�صواتهم
تل ّوح بيدها ّ
ثم يتوارون ،حاولت
ميرون من نهايات الأنفاقّ ،
وخياالتهمّ ،
�أن �أنادي من جديد� ،أن �أ�ستنجد ب�أحد ،كان فكّي الأ�سفل قد
�سقط ،و�صوتي قد ماتّ ،
توقف كلّ �شيء ،وانطف�أت امل�صابيح
يف �أواخر كلّ الأنفاق ،و�ساد �سكون �شامل.
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تلك الرائحة

يقف ح��ائ��ر ًا م��ن نف�سه ،كيف �سمح
لهجمة العواطف التي باغتته م�ؤخر ًا
�أن ت�ستبيح روح��ه وت�سبب له كل هذا
الأ���س��ى ،ه��و ال���ذي ع��رف على ال���دوام
برجاحة عقله ،ما ال��ذي يحدث معه
ول��ه الآن؟ منذ ف�ترة وه��و يجاهد كي
يتحرر من �ضغط امل�شاعر التي تطبق عليه� ،ساعي ًا بكل
طاقته لإبعاد ال�صور والذكريات التي �أخ��ذت تتداعى
�أمام ناظريه وت�سمره يف جل�سته ،وك�أنه �أمام �شا�شة تعر�ض
فيلم ًا قدمي ًا بالأبي�ض والأ�سود ،ها هو برفقة �أوالد احلارة
ي�سبحون عراة يف نهر القرية ،يت�ضاحكون ويت�ضاربون،
وها هي وجوههم يراها بكل و�ضوح.
ها هي �أ�شجار التوت تنت�صب عارية من �أوراقها وخ�ضارها
متتد على طريق مدر�سته الريفية ،يح�س بالهواء البارد
الذي كان يل�سع وجهه الطفويل ،وك�أنه يلفحه الآن يف هذه
اللحظات.
�شتاء ،حني كان
يح�ضر نبع القرية البارد �صيف ًا والدافئ ً
يغ�سل وجهه ويديه وير�شقها باملاء م�ستمتع ًا بدفئه ذات
�صباح �شتائي ،يذكر امل��ر�أة التي �أتت مللء جرتها عندما
قالت له :توقف يا ولدي عن اللعب باملاء� ،سوف تربد بعد
قليل حني يلفحك الهواء.
يعود معطفه ال�شتوي ال��ذي كان ميقته رغم �أن��ه كان
يدفئه ،معطف الفرو ال�سميك ،ذو اللون البني الذي
ابتاعته له �أمه من بيت (�سلمان البدر) �أول �شخ�ص يف
القرية عمل بتجارة الألب�سة امل�ستعملة التي ا�ستح�ضرها
من بريوت �إثر عودته من عمله هناك.
لزمه وقت طويل ليدرك الحق ًا �أن ذاك املعطف كان
جمي ً
ال وي�ستحق احل��ب ،لكنه �آن��ذاك كان ميقته وي�شعر
باخلجل وه��و يظن �أن كل الأوالد يف املدر�سة واحل��ارة
يعرفون �أن معطفه من البالة.
عرف بعد زمن �أن حال رفاقه وغريهم من �أوالد القرية
و�أهاليهم مل تكن �أف�ضل من حاله بكثري.
عرف الفقر واحلاجة وكره الأحا�سي�س وامل�شاعر التي
تت�أتى عنهما من مهانة وذل وا�ست�صغار.
قرر يف عقله ويف وعي مبكر �أن ي�سابق الزمن� ،أن يكرب
ب�سرعة� ،أن ينجح يف مدر�سته و�أن يدخل اجلامعة يحمل
�شهادته �سالحه الذي �سيفتح له �آفاق امل�ستقبل واحلياة.
قرر �أن مي�ضي بعيد ًا عن ب�ؤ�س الواقع وم��رارة عي�شه،
مل تثنه دموع �أمه ،وال ا�ستعطافها عن رحلة االغرتاب،
وكي يجنب نف�سه اال�ست�سالم وال�ضعف ،دفع مب�شاعره
�إىل الأعماق الق�صية من الروح و�أغلق عليها ب�إحكام ،كان
مبد�ؤه �أن العقل ال العواطف هو من ي�صنع النجاح ،وم�ضى
نحو ف�ضاءات بعيدة و�سماوات جديدة� ،سافر ،كافح ،تعب
كثري ًا لكنه جنح واغتنى� ،أ�س�س بيت ًا يف الغربة و�أجنب
�أوالد ًا وعا�ش با�ستقرار و�أم��ان ،تباعدت زياراته للأهل
والوطن ،ثم انقطعت بعد وفاة والديه ،فلم يعد هناك من
دافع �أو حمفز للمجيء ،ال �سيما �أن البالد تعي�ش احلرب،
وما ينقله الوافدون عن الوطن من �أخبار ال ت�شجع �أحد ًا
على زي��ارة البالد ،وبعد �أن �سمع حكايات الدمار الذي
�أ�صاب املدن والأحياء وعرف عن معاناة النا�س من العتم
ال��ذي يعم ال�����ش��وارع وال��ب��ي��وت ،ع��ن الفقر وال��غ�لاء ،عن
ال�شتاءات ال��ب��اردة التي متر على النا�س ،عن الأح��زان
والك�آبات التي ا�ستحكمت بالأرواح ،مل يعد هناك ما يغريه
بزيارة ،وبالن�سبة لإخوته فهو يتوا�صل معهم ،ي�سمعهم
وي�شاهدهم بني الفينة والأخ��رى عرب و�سائل التوا�صل،
وال يبخل عليهم ب�إر�سال امل�ساعدات على الدوام.
حيث ه��و ..كان يعي�ش مرتاح ًا مي�ضي �أوق��ات فراغه
ب�صحبة الأ�صدقاء ،يذهب يف رحالت �صيد �إىل اجلبال
ي�صيد الغزالن ويعود �سعيداً ،ي�أخذ �أ�سرته يف العطل �إىل
النزهات والبحريات ال�صطياد الأ�سماك.
كان هادئ ًا متوازن ًا مت�ضي كل الأ�شياء من حوله ب�سالم،
حتى تفجر بداخله هذا ال�شوق الواخز للأع�صاب.

ه��ذا االنفجار ال��ذي خلخل �سكينته وبدد
�شعوره باال�ستقرار والأم���ان� ،أيقظ م�شاعره
الغافية بعمق منذ �سنني� ،أيقظ احلنني املخبوء
يف الأعماق ،يعرف �أن جنوى هي ال�سبب ،بتلك
الرائحة التي حملتها وج��اءت بها� ،إنها ابنة
جريانهم يف القرية وق��د �أت��ت برفقة زوجها
مهاجرة كغريها تبحث عن حياة الرفاه ونزلت يف �ضيافته
ريثما ت�ؤمن م�سكن ًا خا�ص ًا بها.
�إنها تلك الهدايا التي �أر�سلتها �إليه والدتها اخلالة (�أم
حممد) �صديقة �أم��ه القدمية� ،إنها تلك الرائحة التي
غلفت الأ�شياء ،عندما ف��ردت جنوى �أكيا�سها ال�صغرية،
املتعددة الأل���وان وراح ال�شذى يعبق وينت�شر يف �أرج��اء
املكان.
تفرد جنوى �أكيا�سها ال�صغرية وترتبها على الطاولة،
وت�شرح :تقول لك خالتك (�أم حممد) ..هذه لل�صداع،
وهذه لل�سعال ،وهذه لوجع الر�أ�س ،كانت نباتات الزوفا
والزهور الربية املجففة قد و�ضعت ب�أناقة داخل �أكيا�س
من النايلون ال�شفاف� ،إ�ضافة لب�ضعة �ألواح من �صابون الغار
ال��ذي ت�صنعه اخلالة (�أم حممد) بيديها ،و�أي�ض ًا كانت
هناك �صرة جانبية فتحتها جنوى لتك�شف عن عدد كبري
من �أرغفة اخلبز املعجون بالزيت وال�سم�سم.
منذ ذاك ال��ي��وم ،منذ �شهرين مل تغادر حوا�سه تلك
الرائحة الطيبة ،ي�شعر بها حتوم حوله يف الف�ضاء ،يغم�ض
عينيه وي�ستن�شق ثم يغيب عن املكان والزمان ،ويرحل �إىل
�أمكنة و�أزمنة ت�شتاقها الروح وتهواها.
�آه يا جن��وى ،لو تعرفني م��اذا فعلت بروحي هداياك
وا�شيا�ؤك و�أكيا�سك وزهوراتك املجففة.
منذ �شهرين وهو غ��ارق يف حنينه ال��ذي كان خمبوء ًا
بداخله منذ �سنني.
مل يعرف �أن يحدد الرائحة التي تغلغلت يف م�سام روحه
و�أوجعت قلبه كل الوجع� ،أكانت رائحة الزعرت �أم الغار،
�أم رائحة التنور التي احت�شدت داخل �أرغفة اخلبز� ،أم
هي رائحة املحبة والنقاء والطيبة ،التي �أر�سلتها اجلارة
الرفيقة لأمه؟.
ي�ستعيد �صورتيهما مع ًا ،يراهما الآن واقفتني كلتيهما
�أمام التنور ،تت�ضاحكان ،تنحني �أمه ،متدّ يدها �إىل داخل
املحمرة ،املق ّمرة ،ال�شهية ،وت�ضعها
الأتون ،تلتقط الأرغفة
ّ
فوق طبق جانبي من الق�ش ،ثم ت�أخذ غ�صن ًا �أخ�ضر تبلله
باملاء وتر�ش به الأرغفة ال�ساخنة ،وتناديه مناولة �إياه
رغيف ًا حمذرة من �سخونته.
توقف عن اال�سرت�سال ،يزجر خميلته ويجربها �أن
تتوقف ،وقد غ�شت الدموع عينيه ،يغم�ضهما ،يغم�ضهما
على وجه �أمه ،ويرجع بر�أ�سه �إىل اخللف ،ويهتف ب�صمت
يا ايها الزمن البعيد ملاذا حت�ضر الآن وتوجعني؟ ال وجه
�أم��ي �سيعود وال دفء تنور حارتنا مبتناول ي��دي ،و�أن��ا
هنا بعيد ،بعيد تف�صلني عما �أح��ب ،بحريات من اجلليد
وجبال من الثلوج وغابات وار�صفة و�شوارع ،ال وقع �أ�سمعه
خلطواتي فوق �أر�صفتها املفرو�شة ب ��أوراق القيقب التي
ت�ؤذي �آذاين وهي تتك�سر حتت وقع �أقدامي..
ينه�ض �إىل مكتبته ميد ي��ده يتناول كتابه املف�ضل،
تعويذته التي كان يحتمي بها على الدوام دون وعي منه،
ودون �أن يعرتف حتى لنف�سه ،يت�أمل الغالف الأزرق ،يتمعن
يف وجه امل�ؤلف وعينيه الثاقبتني وابت�سامته الواثقة،
يقر�أ العنوان (قوة الآن) لـ (�إيكهارت تول) ،يفتح ال�صفحة
الأوىل ويقر�أ ال�سطر الأول الذي كان قد و�ضع حتته خط ًا
بقلم ر�صا�ص « قلي ً
ال ما �أ�ستعني باملا�ضي ونادر ًا ما �أفكر به
مهما يكن».
يغلق الكتاب ،يتطلع يف وجه امل�ؤلف ويخاطبه :لقد
حاولت يا �صديقي �أن �أعمل بن�صيحتك ،حاولت لكنني
ف�شلت� ،إن��ه يعود رغ��م� ًا عني ،لقد ع��اد وج��اء م��ع تلك
الرائحة ،الرائحة التي �أحبها ،رائحة بالدي.

بد�أ هاتفي يرن
•رجاء علي
بد�أ هاتفي يرن �إنه رقم ال �أعرفه
نعم
م�ساك ورد �أنا جارتك نغم التقينا اليوم عند درج البناء
م�ساك كل الورد �سيدتي �أنا �أعتذر
البد �أين ت�صرفت بنزق تلك اللحظة
حبيبتي �أت�صل لأدعوك حلفل غداء �أقيمه مبنزيل لقد ح�صلت
على هاتفك من بواب العمارة
�أت�شرف بك عند الرابعة م�ساء
ما �أجملها تدعوين حلفلتها رغم ت�صريف غري اجلميل معها
نعم �س�أذهب �صوت يف �أعماقي دعاين لتلبية الدعوة
ا�ستعدت بع�ض �ألق روحي
�أطلقت خ�صالت �شعري ان�سدل ك�شالل على ظهري
وبد�أت �أقلب مبحطات التلفاز
ا�ستوقفني �إع�لان عن قهوة و�صاحبة الإع�لان بدت ب�سمرة القهوة
لطاملا �شدتني �صناعة الإعالن
�أثار الإعالن �شهيتي لفنجان قهوة
ارت�شفتها و�شبح الأمل ال زال يعت�صر بع�ض قلبي
�أفكاري مللمت كل ما جرى من �أمل وازدحام واجتماع مل �أح�ضره
وتوقفت عند دعوة اجلارة اللطيفة قررت �أن �أذهب ل�شراء باقة �أزهار
لها ثم �أعود لتح�ضري نف�سي
�أمام حمل الورد وقفت حائرة كل زهرة كانت تقول �أنا الأجمل والأبهى
طلبت من من�سق الورد �أن يعد يل باقة �أزهار بي�ضاء وزرقاء
ابت�سم يل وقال �أنت �سماوية الروح �إذن
حملت باقتي كان الوقت ال زال مبكر ًا على موعد الغداء ال�شارع بالكاد
ميتلئ باملارين �أين ذهب الآخرون
حتى �سيارات الأجرة كانت متر فارغة تبحث عن راكب
�سخرت من �أقدارنا الغريبة �أين كانت ملا كنت بحاجة �إليها
�أنهيت حمام ًا دافئ ًا جففت �شعري
وتركته بفو�ضاه فوق كتفي يلهو ارتديت ثوب ًا �أخ�ضر ًا
ا�ستقبلتني جارتي بابت�سامة
�أردت �أن �أ�شرح لها و�أنا �أقدم لها الورد لكنها �أخذت بيدي دخلت �صالون
حيث ال�ضيوف وقدمتني لهم مبحبة
�صديقتي وجارتي املهند�سة رهف
وتركتني ال�ستقبال �ضيوفها الذين ح�ضروا
ت�أملت املكان ذوق والكثري من التحف واللوحات الفنية البديعه
قدمت يل مدبرة املنزل ع�صري الربتقال
عندما و�صلني �صوته
عي�سى مهند�س مدين مب�ؤ�س�سة العمران
ابت�سمت له وتبادلنا احلديث الق�صري
كان عي�سى ميلأ الوقت بكلماته اللطيفة وبني كلماته كانت نظرات
عينيه تبت�سم يل
غرقت يف �ضوء عينيه
ويف �سحر الوقت الذي �أق�ضيه
اهتمام جارتي الأنيقة كان ي�صلني كنقطة عطر و�شهاب نور م�سح
�أوقات النهار الغريبة
عندما التقت �أ�صابعنا تعلن الوداع
ابت�سم عي�سى ومتنى يل م�ساء �سعيد ًا
م�ضت الأيام �سريع ًا
كنت يف طريقي لعملي عندما توقفت �سيارة بي�ضاء بالقرب مني
ترجل عي�سى ونور عينيه ي�سبقه
دعاين للركوب �صوت فريوز كان ميلأ ال�سيارة ب�شعاع ع�شق
والكثري من مواعيد قادمة وباقات الورد البي�ضاء والزرقاء
م�ضت بنا ال�سيارة �سريع ًا لعلها ت�شاركنا اللهفة وليايل من حب قد بد�أ

شعر
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رحلة
في
الذات
•انطون عازر

خ�ضراء كالبحر
• �إبراهيم عبا�س يا�سني
ٌ
ونرج�سة ..و�أك ْ
رث
قمر
ٌ
ٌ
خ�ضراءٌ .
الزوردي
لي��ل
أيقون��ة
�
ّ
ُ
الر�ؤى.
جن ُ
ند�س.
أعناب .قالئ��دُ ُ�س ٍ
ّ��ات � ٍ
كوثر
�أنها ُر
ْ
و�أن��ا و�أنتِ م�ساف��رانِ على جناح
غمامة..
ٍ
بي�ضاء يُن�شِ دُ نا ال�صدى.
َ
وتران يف قيثارةٍ غجر ّي ٍة..
روحان يف ج�سدين ميتزجان:
هل كنا ُولدنا قبل هذا اليو ِم..
و�سكّر؟
من ماءٍ
فراتي ُ
ٍّ
ها�أنتِ ت�أتلق َ
ني كالقمر امل�ؤ ّبدِ ..
بابت�سامتهِ  ..و�أك ْ
رث
عيناك ُقبرّ تانِ حائرتانِ ..
ِ
ع�ش ُ
ي��ا ام��ر�أ ًة ُت ّ
���ش يف �شراييني
التي ا�شتعلتْ
ُ
�سق��وط اجلم��رة الأوىل عل��ى
يداك..
�صدري
ِ
الطفلي �أنقى..
ووجهك
ِ
ّ
أن�ضر
من مياه
ال�صبح� ،سيدتي ،و� ْ
ِ
من نحنُ ؟ نحنُ اثنان ياامر�أتي
وحدُ بيننا ٌ
�شتائي..
ليل
ُي ّ
ٌّ
ال�شيء ثالثنا �سوى
ك�أن
َ
ماارتدّ من ّدقات قلبينا� ..أقولْ
املنفي ّ
يف �أنا � َ
أناك الآنَ ..
يا�أيها
ّ
جنمت َُك ال�شريدةُ..
ُ
تقول -
با�سمي -
نادين ْ
َ
تعال خذين يف الطريق �إيلّ..
�أرجعني لنف�سي املطمئنّةِ ..
َ
عبادتك..
ثم �أدخلني
اعت�ص��رين كال�سحاب��ةِ ف��وق
َ
ليلك..
هل تعبتَ من النبيذِ ..
ا�سرتح.
وذ ْو ِب ح ّبات العناقيدِ ؟
ْ
َ
امل�ض��ر ُج
الفج��ر
�سي�ضيئ��ك
ُ
ّ
بالندى..
عما قليلْ
عذراء..
آلئ
بل ٍ
َ
َ
ُخذْ من ّ
مافا�ض مني..
ف�ضتي
يف الرحي��لِ � َ
الت�برح
إلي��ك.
ْ

•�أمل املناور

َ
مكانك..
ُ
مالئك م��ن منازلها
رمبا هبط��تْ
َ
عليك..
ُ
��ع بال� ّ
ك�أنه��ا
ثراتِ
املر�ص ُ
الفل��ك ّ
الغزيرةِ..
واملُ�س ّو ْر
من �أينَ ي�أتي كلّ هذا الوردِ؟
ال�سحر..
العطر .هذا
هذا
ُ
ُ
هل من بعد هذا الفجر يحملنا
ال�سيف �أكرثْ؟
وي�صقلنا كحدّ
ِ

�أمي ُر الب ُُزق

�سنغي��ب يف ه��ذا املدى
ك��م م��رةٍ
ُ
الن�شوانِ ؟
حتى الزمان والمكانَ ..
ُ
ماعدت � ُ
ك�أنن��ي
أع��رف �أين نحنُ
الآنَ ..
البحر؟
رب� .أين
�أين ال ُّ
ُ
احل��ر ُ
مل��ك
الف�ض��اء
ه��ل ه��ذا
َ
ُّ

(�إىل روح الفنان �سعيد يو�سف)
•علي جمعة الكعود

يدي؟
ّ
أوبة �أخرى لذاكرتي؟
هل من � ٍ
كوكب ن�أوي �إليه الآنَ ؟
وهل من
ٍ
فار�س ال ُبزُ ِق
ترج َل ُ
ّ
فيا �أوتار ُه احرتقي
�أم ال�شيء �أكرثْ؟
ومازالت �إمارتهُ
أذكر..
لكنني مازلت � ُ
أفق
حتاكي
ال�شم�س يف ال ِ
َ
َ
�شمو�س َك..
�ساعة انبج�ستْ
ُ
ُ
ر�سول اللحن ديدنهُ
يف دمي املزروع بالنّاياتِ ..
الغ�سق
ري مدائنَ
ِ
ين ُ
وقد كانت �أناملهُ
واختلطت مياهك يف مياهي
ُ
بالورق
حرير ًا ل ّف
ِ
كي��ف ،يف حلك الظالم� ،أ�ضاءين
�سعيدٌ ميتطي �أم ًال
ٌ
برق..
أرق
فيطفئ �شعلة ال ِ
أخ�ضر.
و�صار
ُ
البحر � ْ

يلومون الف�ؤا َد

فر ِح
يلومون الف�ؤا َد
ِ
لبع�ض ْ
وما يدرون كم �أعماق جرحي
وما يدرون �أنيّ خلف وجهي..
�أُب ِّل ُل بالب�شائر جمر قرحي
الدهر من كل الباليا
و�أنَّ
َ
متادى عند �إعطائي ومنحي
ف ُب ْعدُ �أح ّبتي يكفي ف�ؤادي
ب�أنْ يَدْ مى و�أنْ ينها َر �صرحي
فح َ
أفكر ال �أبايل
ني بهم � ُ
و� ُ
أخلط تائه ًا جمعي َو طرحي
أح�س ُب �أنْ ح�ساباتي جميع ًا
و� َ
�صحي
ِبال خط�أٍ و �أنَّ
ال�صح ِّ
َّ
و�أُخفي يف الأنا ِم �أ�سى ف�ؤادي
و�أُظه ُِر بينهم �شدوي و َف ْرحي
النا�س �أنيِّ
فما زالتْ ُظنونُ
ِ
منَ الآال ِم قد �أبديتُ ُ�ش ِّحي
َ
الليل عندي ُ
ليل َله ٍو
و�أنَّ
بهِ يزدا ُد يف الإ�سعا ِد ِربحي
ال�شم�س ت�شرقُ ح َ
ني تلقى
و�أنَّ
َ
فقط َف ْجري و �أ�سحاري و ُ�صبحي

و�أنَّ �سناب ًال
كالبحر َغ َّطتْ
ِ
في�ض َقمحي
حقو ًالُ ..كلُّها من ِ
َ
معارك الدنيا جميع ًا
و�أنّ
�أتاها ا َ
�سم ح َ
ني اهت َّز ُرحمي
حل ُ
و�أنَّ اجلم َع قد ولىَّ ذلي ًال
بيو ِم �أرا َد تطويقي و َذبحِ ي
و�أنيِّ بالف�ؤا ِد لأجلِ َ�ص ْحبي
�ضحي
لهم �أُ ِّ
و�أي�ض ًا باحلياةِْ ..
احلب تكفي
و�أنَّ بالغتي يف
ِ
�إ�شار ُة �إ�صبعي عن طولِ َ�شرحي
لكن
و�سطح
النا�س �أمتا ٌر و ْ
ِ
ُ
َعال و امتدَّ َ
الغيم �سطحي
فوق
ِ
حدود
و�أنيِّ يف العطاء ِبال
ٍ
الطائي يف جودي و َمنْحِ ي
كما
ِّ
كزرقاءِ اليمامةِ ح َ
ني �أرنو
َ
يفوقُ
حواجز الإب�صا ِر لمَ ْحِ ي
ال�ص ْح ُب يف َلومي لأنيِّ
ويبقى َّ
أدو�س ُجرحي
�أُكا ِب ُر �صابر ًا و � ُ
وما عرفوا ُ
نرثت على جروحي
َ
للنا�س مِلحي
خمافة �أنْ ُترى
ِ

على �أنغا ِم �آلتهِ
الطر ِق
يهيم
ُ
ُ
النا�س يف ُ
ّ
اق
وي�سكر
مع�شر الع�ش ِ
ُ
ُ
والعرق
باخلمر
ال
ِ
ِ
ملن
ولكن بال�سما ِع ْ
ْ
يفج ُر ثورة ال ُبزُ ِق
ّ
وحيد ًا يعتلي قمماً
الفلق
ويتلو �سورة
ِ
بيد
ويبني جمدَ ُه ٍ
ألق
من الإبدا ِع وال ِ

يف خاطري تتوارد الأفكا ُر
وعلى �سبيل الذكريات ُتدا ُر
وعمائم الليل البهيم تفتقتْ
لتحلّ يف �أعقابها الأنوا ُر
حتّى الأراجيف التي �صدّ قتها
بد�أتْ �أمام خواطري تنها ُر
والعود حنّتْ للندى �أخ�شابهُ
كي ت�ستقي من قطره الأزها ُر
يف الروح �أو�ضار احليا ِة جت ّمعتْ
واملرء ُجلّ حياته �أو�ضا ُر
مناكب �أر�ضنا
فنظلُّ ن�سعى يف
ِ
الواثق ا�ستب�شا ُر
ىب�سعي
ولنا
ِ
ِ
ؤمن
نحيا حقيقتنا بجر�أة م� ٍ
حر به يتمثّل الأحرا ُر
ٍ
عابق
وطباعنا ُج ِبلتْ
بعطر ٍ
ٍ
احلب والإميانُ والإيثا ُر
ُّ
َ
الن�صيحة � ٌ
ُ
أخوة
ميح�ضنا
يف العي�ش
وتظلّ تفعل فعلها الأقدا ُر
النف�س من �أعماقها
و�إذا �سربنا
ً
ترقى احليا ُة و ُي�ض َب ُط املعيا ُر
ٌ
ً
حكمة
رحلة يف الذّ ات تتبع
هي
ويقودها نحو ال�سم ّو وقا ُر
ي�شب لهيبها
فالنّا ُر �أحيان ًا ّ
الرقيق النّا ُر
القلب
ر
ه
فتط
ّ
َ ّ
واحلب والآمال يلمع جنمها
ّ
وال�سحر والأحالم والأ�شعا ُر
يرتمنون ويهتفون و�صوتهم
ين�ساب حني مّ
ترن الأوتا ُر
ُ
معبد راغتْ له
وك�سادنٍ يف ٍ
نف�س و�صارتْ ُت َ
خط ُف الأب�صا ُر
ٌ
حني انتهتْ للمكرمات حياتنا
وتبدّ لتْ يف كنهها الأدوا ُر
الربيع و َز ّينتْ لوحا َته
حلّ ّ
�آما ُلنا وازدانت الأعما ُر
ما زال �صوت اهلل جلّ جالله
والدروب ُتنا ُر
الب�صائر
يهدي
ُ
ودروبنا بيد العناية ُحدِّ دتْ
ويقودنا نحو اخلال�ص م�سا ُر

�أحالمُ نجمٍ
•زياد �سودة

جنم وغفى
َّ
حط ٌ
ِ
على حافة نافذتي
حامل ًا ينا ُم على
�إيقا ِع الغديرِ
كان يف داخ ِلهِ
ٌ
موج
طيف مثل ٍ
يرق�ص
راح
ٍ
هائج َ ..
ُ
يف زوايا غرفتي
•
هدب
ين�أى
القمر يف ِ
ُ
ال�سكينةْ
ُ
يطوف
مثلما الّ�شرا ُع
�سطح ال�سفينة
على ِ
وي���ت���ل���وى حل���ظ���ة ث���ار

الرعد
ُ
و� َ
أوم�ض الربقُ
ٍ
فرحة
ثوب
يلب�س َ
ُ
ري
ارتقت قبل امل�س ِ
رمبا �صحوةٌ �صارخة
ري
يف قلب ال�ضم ِ
القلب
تطعن
ُ
َ
ا�سرتاح
الذي
َ
ثم غفى
أهداب ال�سريرِ
فوقَ � ِ
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�أفق المعنى ...ف�ضاء الخيال..

• �أ�سعد الديري

رغم �أنفي
ما كانَ  ...وما �سيكونُ  ...كائن ًا َ
َ
أطلق �صرختيَ ،
علي �أن � َ
اخلطيئة بحقِّ
قب��ل �أن يرتكبوا
ل��ذا ّ
يقيني
ُ
أع�ترف للم�ل�أ ب�أنّن��ي بع��د �أن � َ
أجن��ز جن��وين � ،س�أحتلّ��ى
و�س�
بال�صمتِ ...
ٌ
حيث الأنا ٌ
اخرتاق ف�ضائيُ ،
تافهة...
ذرة
ال�صمتِ القاد ِر على
ِ
�ضال ٌّة ...يف �أرجاءٍ هذا الكونِ ال�شا�س ِع.
وننطلق �إىل ُ
َ
حيث الق�صيد ِة
لرنكب �صهو َة املعنى،
�إذنْ تعال��وا
َ
ً
ُ
ما ُ
رحم
تزال هالم ّية يف ت�شكّلها ،والأفكار ما تزال طازجة يف ِ
التعج ِب،..
الذاك��رةِ ..الذاكر ِة املليئ��ةِ بالده�شةِ  ،و�إ�ش��اراتِ
ّ
والت�سا�ؤالتِ املاكرةِ.
َ
َ
ونق��ذف النجو َم
ن��ركل الك��ر َة الأر�ض ّي َة،
ن�ستطي��ع �أن
حينه��ا
ُ
التم��ردِ ،لأنّن��ا �أ�صبحن��ا الآنَ ـ الآنَ فقط
والأقم��ا َر بحج��ار ِة
ّ
املغل��ف بطبق��اتٍ م��ن
امل��ادي
ـ قادري��نَ عل��ى جت��او ِز واقعن��ا
ِ
ّ
الغمو�ض ..والألغا ِز ..والأ�سرا ِر..
ِ
لك��ي �أكونَ �أك� َ
أقرتب منّي قلي ًال ،و�أد ُع
ثر و�ضوح ًا ،ال بدّ يل �أن � َ
من نافذتي
تتوح��دُ ب�أناكم وذاتي بذاتِكم ،لأط��لّ بكم ْ
�أن��ايّ ،
أف��ق املعنى ..وف�ضاءِ
املفتوح��ةِ دوم ًا باجت��ا ِه املدى املمتدِّ من � ِ
اخليالِ ..
بعدها ال � ُّ
نن�صهر
نتوا�شج...
أ�شك ب�أنّنا �سنتّحدُ ...
ُ
ُ
ت�صبح خالياي خالياكم ..وخالياكم خالياي ..والأنتَ
حتّى
َ
�أنا ..والأنا �أنتَ  ...والكلُّ يف الواحدِ  ..والواحدُ يف الكلِّ ..
ير ح�ضو ُرك��م غياب�� ًا ..وغيابك��م ح�ض��وراً..
حينه��ا ي�ص� ُ
ُ
فيتكث��ف الك��ونُ ..
ووجودك��م عدم�� ًا ..وعدمك��م وج��وداً...
ُ
يتكثف حتّى ي�ضي َع يف الفراغ.
ال تقلقوا
لأنني حتى هذه اللحظة ال �أ�شعر بالقلق...
ً
ُ
ُ
يانعة ،والأف��كا ُر متوهجة مث��ل قلبي...
ت��زال
فالكلم��ات م��ا
وقلب��ي مث��ل ذاكرت��ي امل�سيج��ةِ بالت�ص��وراتِ  ..والأح�لا ِم
الطازجة.
ال تقلقوا
لأنني حتى هذه اللحظة ال �أ�شعر بالقلق...
َ
َ
ٌ
واملنازل
متخ��م باملفاج���آتِ ..
اللي��ل
عميق ،والزم��نَ
رغ��م �أنّ
ٌ
َ
ٌ
َ
أر�صف��ة تت���أ ُ
مل من عب��ثِ الأقدا ِم..
أ�شب��اح ،وال
ل
با
م�سكون��ة
ِ
َ
اغتيال حرياتنا.
متار�س
و�إ�شاراتِ املرو ِر ما زالت
ُ
ال تقلقوا
لأنني حتى هذه اللحظة ال �أ�شعر بالقلق...
ؤو�س الأخري َة،
لذا ميكنكم �أن ت�شعلوا �سيجاراتكم ،وتع ّبوا الك� َ
وتنطلقوا �إىل حيث الالنهاي��اتِ املتناهية ،لأنكم ت�ستطيعون
�أن جتعل��وا الأ�شياء بال معن��ى ...واملعنى بال معنى ،لكنكم لن
ت�ستطيع��وا �أن جتعلوا املعاين ،ت�صح��و من �سباتها ،لت�سقط يف
الفراغ.
علي..
كان ّ
َ
ريَ � ...
أحلق بعيداً ...بعيداً ..حيث ال
أط
�
و
جناحي
أب�سط
�أن �
َ
ّ
َّ
ظل �إال ظلّي ،وال �صدى �سوى �صداي.
علي...
كان
ّ
ُ
ثم
ت�صرخ...
ال�شم�س من ذيله��ا ..و�أتركها
�أن �أج�� َّر
ُ
َ
تتوجعّ ..
تتوهج هناك كما يحلو لها.
�أقذ ُفها يف ف�ضاءِ الق�صيدةِ ..كي
َ
علي...
كان ّ
َ
َ
ثق��وب الذاك��رةِ،
م��ن
تت�س��رب
أن
�
قب��ل
كلمات��ي،
أغرب��ل
�أن �
َ
ِ
َ
ُ
املفع��م
القل��ب
لت�سق��ط الواح��دة تل�� َو الأخ��رى يف بح�يراتِ
ِ
ِ
بالأ�سى
علي...
كان ّ
َ
ني اخليبةِ ،
ولكن
هيهات ..فق��د �سقطتْ كلّ االحتماالتِ يف ط ِ
اخلوف
برتاب
ووحلِ االنك�ساراتِ  ...وعفرتْ معاناتي جبينها
ِ
ِ
والقلق ..فماذا �أنا ٌ
فاعل بعد الآن..؟
ِ
وثمة من ينتظرين عندَ قارعةِ احلقيقةِ !!
�شيء يف جعبتي �سوى ال�صمت !!
وال َ
�س� ُ
أرحل �إذنْ ..
نح��و ف�ض��اء ج�سدي ،رمبا �أجدُ هناك م��ا يعينني على متابعةِ
امل��وتِ  ،لأنّن��ي غري ق��اد ٍر على احلي��ا ِة يف ظلِّ املعن��ى ،فاجل�سد
ً
أ�ستطي��ع �أن �أمدّ ُه باحلي��ا ِة كلما �شئتُ
وحيوي��ة ،و�
�أك�ثر دفئ ًا
ُ
ٌ
الطري��ق �إليه مهامهٌ
مقفرة ،و�أ�شجا ٌر
و�ش��اء ،بيدَ �أنّ هناك يف
ِ
َ
ٌ
مثمرة �أ�ص ُلها ٌ
وفرعها يف اخليالِ  ،وينابيع تتدفقُ خ�صب ًا
ثابت
ُ
وثل��وج ال�شه��و ِة العارمةِ ،
كلم��ا هطل��تْ عليها �أمط��ا ُر الرغبةِ ،
ُ
َ
علي ،ما دمتُ ال �أ�ستطي��ع اجرتا َر املعاين
ورغ��م هذا ال
َ
خ��وف ّ
َ
َ
حدائق وب�سات َ
ني
يتفتق عنه اجل�سدُ من
الغام�ضة ،ملا ميكن �أن
فيها ما ال ع ٌ
قلب ب�شر،
ني ر�أتْ وال
خطر على ِ
َ
وها �أنذا وحدي
ال �أحد �أمامي...
ال �أحد ورائي...
العاجي ،ف�لا �أج��دُ يف ال�ش��ار ِع �سوايَ ،
ب��رج اجل�س��دِ
�أط��لُّ من ِ
ِّ

قضايا وآراء

� ُ
العلب الإ�سمنت ّيةِ حتتمي
أرك�ض مذعور ًا وماليني اجلرذان يف
ِ
من �سطو ِة احلقيقة.
�إذنْ �س�أدقُّ
أرفع �صوتي رويداً ...رويداً ،عرب
ناقو�س
ِ
اخلطر ،و� ُ
َ
...
ر
الثغو
..
ِ الفجواتِ
النوافذِ
بدء اجللجلة
و�أعلنُ َ
ً
جعجعة وال �أرى طحين ًا ،وما َ
ال�شعراء
زال
أ�سمع
لأنّني ما زلتُ � ُ
ُ
تقطر
أقالم
�
أيديهم
�
يف
،
املط��ر
مثل
أمامي
يت�ساقط��ونَ �
حباتِ
ِ
ُ
ٌ
ٌ
نازفة غ�ضب ًا ،ويف عيونهم �أحالمٌ من
كلمات
دم�� ًا ،ويف حلوقهم
م��دنٍ تت��� ُ
ُ
الظ�لال ،وال �شيء يبقى
أ�شياء ،وتفن��ى
آكل فيه��ا ال ُ
ٌ
ير يف ال�شوار ِع وعلى �شفتي��هِ ابت�سامة فيها
�س��وى ال�ضالل ،ي�س� ُ
القل��ب على
ني
ّ��م م��ا ال يط��اقُ وم��ن االزدراءِ م��ا يع ُ
َ
م��ن التهك ِ
االنتحا ِر.
َ
باخلوف من
ِ
ف��� ّأي معنى �س��وف �أحمل��ه �إىل الذاكر ِة املت�سخ��ةِ
املجهولِ .
ٌ
َ
غرابة
مده�شة ..ال
رمبا احلالة
فلأ تابع احرتاقي ...نزيفي ..ولأ ترك لقلبي حر ّية البحثِ
عن م���أوى ،ولكلماتي حر ّية البحثِ عن مع��انٍ جديدة ،لأنّني
ما زلتُ �أتدىل من �أغ�صانِ الده�شةِ وحدي� ..أتدىل..
فطوبى ..يل هذا النزيف
طوبى ..يل هذا االحرتاقُ
امل�ضيء
ُ
وطوبى ...لكم ما �سوف ي�أتي
َ
�ضف��اف
بر
فاترك��وين �أيه��ا املرتف��ون الآن وح��دي� ..أع� ُ
امل�ستحي��لِ  ،لعلّ��ي � ُ
أ�صل �إىل منته��ايَ � ،أو لعلي �أول��دُ من جديدٍ ،
َ
طامل��ا �أنّني � ُ
أب�صر من خاللكم
ل
جئتكم،
ّم��ا
ل
ك
احلقيقة
أقرتف
َ
م��ا ميكن �أن يك��ونَ  ،وما ال ميكن �أن يك��ونَ  ،لأنكم مر�آتي ،حني
أ�شياء ،فق��د ظلمتُ نف�س��ي ،وظلمتُ
حتج��ب عنّ��ي
ُ
ال�شم���س ال َ
ُ
روحي
ُ
أعرتف لكم
لهذا �س�
علماء
بولي�س ال
ب�أنّن��ي ق��د ب��د� ُأت �أك��ر ُه «
أعم��اق « ،و�أق�ص��دُ
ِ
َ
َ
النف���س القذري��ن ،الذي��ن يلوح��ون لن��ا به��راواتِ املعرف��ةِ ،
ِ
ي�ش��ع من الداخلِ �إىل
�سر �سوى ما ُّ
ويك�شف��ونَ ال�س�� َّر للملأ ،وال ّ
اخلارج� ،أو من الداخلِ �إىل الداخلِ ...
ِ
أدع��ك بعد اليو ِم
البنف�سج املحتف��ي
�أه� ..أ ّيه��ا
ِ
بالغمو�ض ،لن � َ
ُ
متار���س رغاب��ك ،ب��ل �س� ُ
ير يف بحا ِر
أترك زوارق��ي و�سفني ت�س� ُ
ُ
الر�ؤى وتب�صقُ عليك ،لأن من يولد �سفاح ًا� ،سوف يكتوي بنا ِر
الغربةِ التي غربتنا ،و�أنتم تعرفونَ �أنّ من يتدىل من �أغ�صانِ
املعرف��ةِ الرديئ��ةِ � ،س��وف تط���ؤه �أق��دا ُم اللغ��ةِ امل�ستباحةِ يف
أنتظر ما ال يجيء
الك�شف ،لذا فمن
ِ
حلظ��ةِ
امل�ستحب لدي �أن � َ
ِّ
تف�س ُر ما ال �أريد
�إال عن��و ًة �أو ق�سرا ،وبال
ٍ
حرا���س �أو يافطاتٍ ّ
يباح ب��ه ،لأنّني بعد اليو ِم،
�أن
يف�س��ر� ،أو تب��وح مبا ال �أريدُ �أن َ
َ
ً
ُ
رب من خاللهِ �إىل قا ِع املعنى ،و�س�أد ُع
يع
ا
طريق
أترك
�
�س
للج�سدِ
ُ
ُ
االخرتاق �أو
�صرف ما ال
للمع��اين حر ّية
ين�صرف� ،إال برغبةِ
ِ
ِ
ٌ
كائنة بي ،فال
أ�شياء
ل
ا
كما
ل
ا
يف
أنا
الهتك ،ف�
ل��ذ ِة
أ�شياءِ
كائنٌ
ِ
ُ
َ
باالع�تراف بكينونت��ي الدائم��ة..
حيل��ة يل بع��د الي��وم �إال
ِ
ال�سرمد ّي��ةِ  ..الأزل ّي��ةِ  ..الغارق��ةِ يف التفا�صي��ل الدقيق��ةِ
ت�ص��اب بالذهولِ ويعرتيها الوج��دُ  ،لأنّ ما
للأ�شي��اءِ  ،قب��ل �أن
َ
املمكن �أن ال يكون� ،إال ما هو كائنٌ يف بدء اخلليقة.
كان من
ِ
أعرت�ض على الأ�سئلةِ التي ال ميكنُ ال َ
ُ
إجابة عليها� ،إال
لهذا �س�
حني تكونُ املعاين غري قادرةٍ على �إماطةِ لثا ِم الده�شةِ عنها،
أف��ق معن��اي ..وف�ضاء
�أو فاترك��وا �أ�سئلتك��م الآن
تغو���ص يف � ِ
ُ
خيايل.
�أيها الأ�صدقاء..
َ
املجال لكم ال�ستق�صاءِ غربتي..
أف�سح
�س� ُ
ُ
يوغل
البيا�ض ،ي�أ�سرين..
رغم �أن جنوين الواقف على حافةِ
ِ
َ
الن�ص « املت�شكلِ من نقطةِ يف فرا ِغ الدائرةِ.
«
تفا�صيل
يف
ّ
َ
املجال لكم
أف�سح
�س� ُ
ُ
ي�سيل
لب��دءِ احلوا ِر م��ع ذاكرتي الت��ي ي�ؤرقها ال�سوا ُد ،ال��ذي
إخفاق كلما
أح���س بال
ِ
ف��وق البيا�ض ٍ
بنزق ،لأنّن��ي كما ترون � ّ
راوتن��ي فكر ُة ال
إقرتاب من املعنى ،التي ال تت�سع �إال لإ�شاراتِ
ِ
والتعج��ب ،لهذا ف�إنني بعد قلي��لٍ �س� ُ
اال�ستفه��ا ِم
أدخل بواباتِ
ِ
َ
ُ
البحر « رق�صة الد ِم ،قبل �أن َّ
جتف
عرو�س
مل و�أ�شارك «
ِ
َ
الع��ا ِ
َ
املتغ�ضن
مراك��ب ال�صي��دِ �إىل �سواح��ل قلب��ي
وت�ص��ل
البح��ا ُر
ِ
ُ
البوح بها �إال
احل��ب ،و�أ�شياء �أخرى ال ميكنني
اقرتاف
ج��راء
ِ
َ
ّ
أح�سها الآن
حتررون �أنف�سكم م��ن الأ�سئلةِ ّ
الفجةِ  ،التي � ُّ
حني ّ
أفق معناي ...وف�ضاءِ خيايل!!..
ني
تغو�ص يف � ِ
كال�سك ِ
ُ

ا�ستقبال طاغور في القاهرة
عام 1926

• عي�سى فتوح
يف �أواخ��ر �شه��ر ت�شري��ن الث��اين م��ن عام
 1926و�ص��ل ال�شاع��ر الهن��دي الكب�ير
رابندران��ات طاغ��ور ( 1861ـ )1941
�إىل القاه��رة يف طريق عودته �إىل الهند
م��ن رحل��ة عاملي��ة ..لق��ي فيه��ا كل �أنواع
التك��رمي م��ن عظم��اء العامل ،داعي�� ًا �إىل
الفه��م ،واملحب��ة ..فاحتف��ى ب��ه ال�شاعر
�أحم��د �شوق��ي ( 1868ـ  )1932يف
«كرمة ابن هاين» .ووزير املعارف امل�صري
�آنذاك ،وقدمه �أ�ستاذ اجليل �أحمد لطفي
ال�سي��د ( 1872ـ  )1963ـ وكان يومئ��ذ
مدي��ر اجلامعة امل�صري��ة ـ �إىل جمهور من
�أبن��اء م�ص��ر ونزالئه��ا يف اجتم��اع حا�شد
عقد يف م�سرح حديقة الأزبكية.
يق��ول الدكت��ور ف���ؤاد �ص��روف ( 1900ـ
 )1985ال��ذي كان �أح��د �أع�ض��اء جلن��ة
اال�ستقب��ال�« :إنن��ي م��ا زل��ت �أذك��ر كي��ف
ا�ستقبلْن��ا �شاع��ر الهن��د الأك�بر ،وكي��ف
جل�سنا معه على املنرب ،وكيف �أقبل علينا
بج�لال �شيخوخ��ة مهيبة ،ووق��ار م�شيب
يف خ�ص��ل مر�سل��ة م��ن خي��وط الغ�ض��ة،
و�إطاللة ك�أنه��ا �إطاللة املر�سلني ،ووداعة
ه��ي �سم��ة العظم��ة احلقيقي��ة النابع��ة
م��ن �أغوار نف���س وعقل غا�ص ًا عل��ى �أ�سرار
احلياة»..
كم��ا ا�ستقبلت��ه �أي�ض�� ًا باق��ة م��ن الفتيات
الهندي��ات املقيم��ات يف القاه��رة ،وقدمت
ل��ه �إحداه��ن عِ قد ًا م��ن ال��ورد طوقت به
عنق��ه ،حت��ى ت��دىل على �ص��دره ،وم��ا �إن
�أط��ل عل��ى اجلمه��ور حت��ى ه ّب��وا وقوف�� ًا
و�أخ��ذوا ي�صفق��ون ل��ه بح��رارة منقطعة
النظ�ير ..فحياه��م طاغور حتي��ة قومه،
�إذ �ض��م كفيه ورفعهما �أمام وجهه ،و�أحنى
ر�أ�س��ه قلي� ً
لا ،وق��د قدمه الأ�ست��اذ لطفي
ال�سي��د قائ� ً
لا« :ال عج��ب يف �أن نك��رم
طاغ��ور ،فق��د ج��رى يف حيات��ه على �سنن
�أفالطون ،وورع عم��ر بن اخلطاب ،وهدي
تول�ستوي».
حت��دث طاغ��ور بعدئ��ذ بالإنكليزي��ة
حديث�� ًا مر�س� ً
لا بليغ ًا ع��ن فل�سف��ة الهند،
ووظيف��ة الأدب يف احلي��اة ،وا�ست�شه��د
يف حديث��ه بالأغ��اين القومي��ة الهندي��ة
مر ّت َل ًة ..وقال �إنه لي���س فيل�سوف ًا باملعنى
املتع��ارف علي��ه ،ولي�س��ت الفل�سف��ة �س��وى
ناحي��ة �صغ�يرة م��ن نواح��ي �شخ�صيت��ه
وحيات��ه ،و�إن ل��ه �شيئ�� ًا م��ن الفل�سف��ة يف
�أ�شع��اره ال ينزل به��ا �إىل م�ستوى املذاهب
الفل�سفية التي تُفقدها روعتها الغنائية،
ولكن��ه ك�أح��د الهن��ود ل��ه فل�سف��ة قوم��ه
وه��ي فل�سف��ة ال�شاع��ر� ،إذ عنده��ا تلتقي
الفل�سفة بال�شعر.
ثم ق��ال� :إن فل�سفة الهن��د لي�ست فل�سفة
ت�شا�ؤم ،كم��ا يظن بع���ض الغربيني ،لأنهم
ال يقبل��ون حقائ��ق الكون املعروف��ة ك�أنها
ثابت��ة �أو نهائي��ة .وق��ال :ف���إذا �صدقن��ا
قول الغربيني قلن��ا �إن ال�صو�ص يف داخل
البي�ضة مت�شائ��م لأن فطرته تدفعه �إىل
عدم االكتف��اء بعامله الذي يعرفه ،في�شق
الق�ش��رة حت��ى يط��ل منه��ا عل��ى ع��امل ال
يعرفه� .إن الهنود ي�ؤمنون ب�شيء ثابت ال
نهائي .هو الوحدة الروحية التي هي �سر
الوجود ،وفيها يبغون �أن يجدوا حريتهم
وحقيقته��م الأزلي��ة ،وهذا الأم��ر مقدور
للنف�س الب�شرية.
و�أ�ضاف :يق��ول الغربيون �إننا مت�ص ّوفون،
وعل��ى ثغوره��م ب�سم��ة ازدراء ،عل��ى �إن
�أغنية م��ن �أغانينا القومية التي ين�شدها
الف�لاح يف حقل��ه ،وال�صي��اد يف قارب��ه،
حت��دد غاي��ة ه��ذه الفل�سف��ة ال�صوفية ــ
�إنه��م ين�ش��دون «م��اذا جنيت حت��ى حكم

عل��ي ب�أن �أ�سك��ن يف �سجن م��ن احلقائق؟»،
و ُي��راد باحلقائ��ق الأم��ور الت��ي يك�شفه��ا
البح��ث .وتتغ�ير م��ن ع�ص��ر �إىل ع�ص��ر
بتغري الباحث�ين و�أ�سالي��ب التفكري� .إنهم
يري��دون �أن يتح��رروا م��ن ه��ذه احلقائق
ليطلب��وا احل��ق الأزيل ..فغاي��ة فل�سفتنا
البح��ث ع��ن ه��ذه احلري��ة يف �س��ر الكون
املطلق ،يف احلقيقة الأزلية.
ث��م �أن�ش��د طائف��ة م��ن ق�صائ��ده باللغ��ة
الإنكليزي��ة �أو ً
ال ،ث��م باللغ��ة البنغالي��ة،
وق��د كان لإن�ش��اده �شع��ره بالبنغالي��ة
فع��ل ال�سح��ر يف النفو�س ،فهو يتم��اوج �آن ًا
كالن�سي��ة ،ويهدر �آن�� ًا كالعا�صفة ،وي�ستقر
بع��د كلمات �أو �أبي��ات على مث��ل ال�سكينة
النف�سي��ة الكاملة ..ويعل��ق الدكتور ف�ؤاد
�ص��روف على ذلك بقول��ه« :لقد �أح�س�ست
و�أن��ا �أ�سم��ع �شع��ره بالبنغالي��ة الت��ي ال
�أعرفها ،ب�أنني فهمته و�إن مل �أفهم �ألفاظه
ومعاني��ه ،و�أدرك��ت �سر ق��ول «كارليل» يف
كالمه على «البطل يف �صورة �شاعر» حيث
يذه��ب �إىل �أن املو�سيق��ا وال�شعر يتدفقان
م��ن ينب��وع واح��د ،فال�شع��ر العظي��م،
واملو�سيق��ا العظيم��ة هم��ا مع�� ًا مو�سيق��ا
النف���س العبقرية ..وق��د كان من بواعث
غبطتي� ،أن تف�ض��ل طاغور با�ستقبايل يف
فندق «�شربد» ،فجل�س��ت بني يديه �أ�ستمع
�إىل حكم��ة الدهور عل��ى ل�سانه�« :إن لغة
الأم��ة كالأمة ذاتها ،ف�إم��ا �أن تتقدم و�إما
�أن مت��وت ..يف درا�سة احل�ض��ارات ،و�آداب
الأمم وثقافته��ا ال غن��ى ل��ك ع��ن النظر
امل�ش��ارف� ..إن الثقاف��ة الأ�صيلة ال تعرف
ح��دود ًا م��ن البل��دان والأجنا���س ،فه��ي
تط��وق الأر���ض كالغ�لاف اجل��وي ال��ذي
يحيط بها».
وم��ن �أقوال��ه �أي�ض�� ًا�« :إن ال�ش��رق والغرب
كليهم��ا باح��ث ،وجوه��ر احل��ق واجلمال
ال��ذي يبحث��ان عن��ه ه��و واح��د ،الغ��رب
ي�ش��رح الطبيع��ة ،وال�ش��رق
كع��امل
ّ
كفيل�س��وف ي�سلّم بها .الغ��رب يرى بعيون
ال�شب��اب املتوثب ـ��ـ عيون امل��ادة ،وال�شرق
يت�أمل بعيون الروح التي يدركها الهرم».
لق��د رتل قبي��ل مغادرته القاه��رة ن�شيد ًا
هندي ًا قدمي ًا قال فيه:
الب�شر جميع ًا
أرباب ،يا �إلهَ
ِ
رب ال ِ
يا ُ
أمم و�إن اختلفت �ألوانُها
يا مهيمن ًا على ال ِ
َ
َ
املحبة
تبادل
وح ْد بني قلو ِبها ،و�أله ْم َها
ِّ
احلق والعدلِ ..
بروح
و�أ ّيدها
ِ
ِ
وق��ال يف ن�شي��د �آخر م��ن ديوان��ه «قربان
الآغاين»:
�إىل تلك اجلنةِ ..
الفكر ال يخاف
حيث
ُ
يرتفع عالي ًا
والر� ُأ�س
ُ
ٌ
حيث املعرفةُ حرةٌ
طليقة
حي��ث ال ج��درانَ ت�ض ّيق الإن�س��انَ وتفتّت
العا َ
مل
ُ
حيث الكلماتْ
احلق
تنبعث من �أعماقِ
ِ
حي��ث الن��زو ُع ال��ذي ال ي�ضن��ي ميت��د
بذراعيه �إىل الكمال
حيث جدولُ العق��لِ ال�صايف ي�ضل طريقَه
يف بيداءِ التقليدِ املقفر ِة
ُ
حيث الذهنُ ي�سري بقيادت َِك
الفكر والعملِ الت�سعةِ �أبد ًا
�إىل �آفاقِ
ِ
�إىل تلك اجلنةِ من احلرية
� ْ
وعي �أمتي..
أيقظ يا �إلهي َ
ق��درت اللجن��ة امل�شرف��ة عل��ى من��ح
لق��د ّ
جائ��زة نوب��ل ل�ل�آداب مكان��ة طاغ��ور
و�شهرت��ه العاملي��ة ،و�أهمي��ة تعاليم��ه
الإن�ساني��ة ،فمنحت��ه ه��ذه اجلائ��زة عام
 1913ف��كان ال�شرق��ي الأول ال��ذي فاز
بها.

نشاطات/نقد
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اللغة العربية بين محاوالت التمكين ومعاول الت�شويه...
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•ماجدة البدر
مبنا�سب��ة الي��وم العامل��ي للغ��ة الأم واليوم العرب��ي لالحتفاء
باللغ��ة العربي��ة (� 21شب��اط و � 1آذار) �أق��ام ف��رع دم�ش��ق
الحتاد الكتاب العرب امللتقى احلواري ال�شهري (مكا�شفات)
وهو بعنوان( :اللغة العربية بني حماوالت التمكني ومعاول
الت�شويه) ب�إدارة الأديبة� :سمر التغلبي.
يف البداي��ة �شك��ر د.مم��دوح خ�س��ارة ع�ض��و جمم��ع اللغ��ة
العربي��ة ف��رع دم�شق الحت��اد الكتاب العرب عل��ى الفعاليات
املتنوع��ة التي يقيمها ،و�أثنى على اهتمام��ه بيوم اللغة العربية.
وق��د �أكد د.مم��دوح يف مداخلته على �ضع��ف الأداء اللغوي ا َّلذي
�ص��ار ظاهرة عام��ة يف الوطن العربي بعامة ،وع��دَّ اهتمامنا بهذه
امل�شكل��ة �سبي��ل للق�ض��اء عليه��ا ،ووئده��ا يف املهد ..حي��ث �أقيم يف
جمم��ع دم�شق ،امل�ؤمتر احلادي ع�شر وهو بعنوان( :اللغة العربية
يف التعلي��م العام واجلامعي) ،عام (� ،)2019أجمع فيه امل�شاركون
عل��ى ت��دين امل�ستوى اللغ��وي يف التعليمني الع��ام اجلامعي ،و�أكدت
التو�صي��ات على اجلانب التطبيقي يف تعليم اللغة العربية ،ولي�س
النظري ..نحن نع ِّلم عن اللغة وال نع ِّلم اللغة...
تب��د�أ ه��ذه امل�شكلة منذ الق��دم ..حيث يقول اب��ن منظور( :حتى
�ص��ار التكل��م بالل�س��ان العرب��ي من الرذائ��ل) ..ويقول اب��ن ر�شد:
(لق��د ف�س��د ل�سان م�ضر ،وم��ا نتكلم به اليوم هي لغ��ة �أخرى مزيج
من العربي��ة والأعجمية) ..وبالقيا�س �إىل ما قاله هذان العاملان
فاللغ��ة العربية لي�ست يف �أدنى م�ستوياتها ،ولكنها لي�ست بامل�ستوى
ا َّلذي نري��د ..فال�ضعف باد يف لغة املعلم�ين واملدر�سني والأ�ساتذة
واجلامعيني الذين كثري ًا من ما يخاطبون طالبهم بالعامية ،وهذه
خيان��ة ممنهجة للأمانة الت��ي �أوالها لهم الوط��ن� ..إن امل�س�ؤولية
النهو���ض باللغة ه��ي مهمة �أبن��اء الوط��ن ،ووزارة التعليم العايل
واجلامع��ات الت��ي تعدُّ املدر�س غ�ير الك��فء ..وزارة الرتبية التي
ين��اط بها متابعة التعليم باللغة العربية ال�سليمة ومنع االنزالق
�إىل العامي��ة ..ووزارة الإع�لام الت��ي يق��ع عل��ى عاتقه��ا مهم��ة
املحافظ��ة عل��ى اللغة العربي��ة ال�سليم��ة ون�شره��ا وا�ستعمالها يف
و�سائله��ا م��ن �إذاع��ة وتلفزة ..ثم احت��اد الكتاب الع��رب ،وجممع
اللغ��ة العربية ومهماته ا َّل��ذي تعد املرجعي��ة التعليمية اللغوية
الأوىل يف القطر..
ث��م حتدث��ت د.من�يرة فاعور(رئي�سة ق�س��م اللغة العربي��ة) � :إن
اللغ��ة العربي��ة كان��ت ح�ضارية يف الزم��ن املا�ضي ولي���س الغر�ض
الت�أكي��د عل��ى ذلك ،ب��ل الغاية ال�سع��ي لقيام ح�ض��ارة للم�ستقبل،
�ش�أنن��ا يف ذلك �ش�أن الدول التي �أخذت ت�ستعيد ح�ضارتها القدمية
كال�ص�ين ،والهند ،واليابان ،وغريها ..وميك��ن لهذه اللغة �أن تكون
حامل��ة حل�ض��ارة م�ستقب��ل عرب��ي م�ش��رق مزده��ر ..لذل��ك البدَّ
للطال��ب اجلامعي الي��وم �أن يعرف ال�تراث احل�ضاري ا َّل��ذي نقلته
ه��ذه اللغة ،و�إنها جديرة ب�أن تكون حاملة ح�ضارية لعلوم الع�صر
الت��ي ت�صيغه��ا الأجي��ال املعا�ص��رة�..إن اجلامع��ة ال يتك��ون فيه��ا
الع��امل وح��ده ،و�إمنا يتكون فيها الرجل املثق��ف املتح�ضر ا َّلذي ال

يكفيه �أن يكون مثقف ًا؛ بل �أن يكون م�صدر ًا للثقافة؛ وال يكفيه �أن
ق�صرت
يك��ون متح�ض��راً؛ بل يعنيه �أن يكون منمي�� ًا للح�ضارة ،ف�إذا ّ
اجلامع��ة يف حتقي��ق هات�ين اخل�صلت�ين فلي�س��ت خليق��ة �أن تكون
جامعة ،وال يقوى على ن�شر ثقافة هذه اللغة �إال من �أتقنها ..وقد
عر�ض��ت الدكت��ورة يف مداخلته��ا بع�ض امل�شكالت الت��ي حتتاج �إىل
معاجل��ة وح��ل منها� :إن مدر���س اللغة العربية غ�ير معد الإعداد
ال��كايف للتعليم يف هذا املجال ،فه��و �إما �أحد القائمني بالأعمال يف
الكلي��ة �أو قادم م��ن خارج اجلامع��ة ..وهو مدر�س يتب��ع الأ�سلوب
التقليدي ،ويدر�س بطرق تقليدية منهاج ًا تقليدي ًا يف بيئة تعاين
ازدح��ام املتعلمني ..وك�أن زمن التطور قد انق�ضى ..فال دورات وال
ت�أهي��ل ..وور�ش��ات عم��ل ال ت��كاد تتج��اوز الأوراق وقلما ترتجم
�إىل �إجراءات و�أعم��ال ..لذلك يجب �أن نركز على �إعداد املدر�س
بناء ..كما نالح��ظ �أن مهنة التعليم هي �إحدى املهن التي
�إع��داد ًا ً
يلج�أ �إليها من ُ�سدَّ ت �أمامه ال�سبل ب�سبب انخفا�ض معدالتهم..
كما حتدث د .عبد احلكيم احلماد قائ ًال:
هن��اك اهتم��ام باللغ��ة العربية م��ن �أعل��ى امل�ستوي��ات ،وقد متثل
ه��ذا االهتمام بعدد م��ن املرا�سيم والق��رارات وكان �آخرها القرار
القا�ض��ي بت�شكي��ل جلن��ة لإجن��از خط��ة عم��ل وطن ّي��ة ت�ستهدف
التمك�ين للغة العربية ،و�إع��داد وتدريب الكف��اءات القادرة على
تعليم اللغة العربية وفق الطرائق احلديثة املنا�سبة..
ويرى د.عبد احلليم اليو�سف �أن وزارة الرتبية عملت على تنفيذ
خط��ة عم��ل وطني��ة للنهو���ض بواق��ع اللغ��ة العربي��ة م��ن خالل
�إ�صدار العديد من التعاميم التي تهدف �إىل ت�شجيع التالميذ على
ا�ستخ��دام اللغة العربية ال�سليمة ،واالهتم��ام بالتعبري الوظيفي
كتاب��ة وم�شافه��ة والتدري��ب على �أ�صول��ه وقواع��ده وا�ستخدامه
يف جم��االت احلي��اة املعا�ص��رة واالهتم��ام بامل�سابق��ات الأدبية..
وم��ن �ضمن التعاميم التي �أ�صدرتها جلن��ة التمكني للغة العربية:
التعمي��م بو�ض��ع فوائد لغوي��ة يف اللوح��ات احلائطي��ة املدر�سية
لتحقي��ق الفائ��دة واملعرف��ة وت�شجي��ع الط�لاب عل��ى الق��راءة
والبح��ث� ..أم��ا التعمي��م اخلا���ص باملدار���س ف�أه��م بن��وده كانت:

تخ�صي���ص ي��وم للحديث باللغة العربي��ة الف�صيحة يف املدار�س..
تن�شي��ط برامج ا�ستع��ارة الكت��ب يف املكتبات املدر�س ّي��ة .االهتمام
مبجل��ة احلائط عل��ى �أن تكون املوا�ضيع من نتاج��ات الطالب بعد
موافقة مدر�س اللغة العربية..تفعي��ل الإذاعة املدر�سية و�إلقاء
كلمة باللغة العربية ال�سليمة يف االجتماع ال�صباحي..
تكلي��ف الط�لاب ب�أبح��اث ح�سي��ب ميوله��م (�شعر ،مقال��ة ،ق�صة،
طرفة هادفة� ،ألعاب لغوية)..
وق��د جرى التعمي��م على معلمي احللق��ة الأوىل لإي�لاء القراءة
اجلهر ّي��ة الأهم ّية يف احللقة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي
نظ��ر ًا لأهميته��ا يف الك�شف ع��ن الأغالط ال�شفوي��ة وت�صحيحها،
وتدري��ب الطال��ب عل��ى �إتق��ان مه��ارة النط��ق ال�صحي��ح ملخ��ارج
احلروف ،وتعويده على جودة الأداء ومراعاة عالمات الرتقيم..
والت�أكي��د على االهتم��ام بيوم اللغ��ة العربية ،وبي��ان �أهميتها يف
احلف��اظ على هويتن��ا وذاتيتنا القومية ،و�أثره��ا يف حياة الفرد
واملجتم��ع ،و�ضرورة املحافظة عليها� ،إ�ضاف��ة �إىل القيام مبنا�شط
ّ
وللخط العربي يف
وفعالي��ات �أخرى مث��ل� :إقامة معار�ض للكت��اب
مكتبات املدار�س ،والقاعات املتعدّ دة الأغرا�ض..
تن�شي��ط برام��ج ا�ستع��ارة الكت��ب يف املكتب��ات املدر�س ّي��ة ..تفعيل
الإذاع��ة املدر�سي��ة ب�إلق��اء مقطوع��ات �شعري��ة و�أق��وال قيلت يف
اللغ��ة العرب ّي��ة� ..إقامة ن��دوات ،و�إلقاء حما�ض��رات حول �سمات
اللغة العربي��ة� ،أبجدية اللغة العربية ،جمالية احلرف العربي،
و�إج��راء م�سابق��ات �أدبي��ة و�أخ��رى يف جم��ال اخل��ط العربي بني
الطلب��ة يف كل �ص��ف عل��ى ح��دة ..وتك��رمي الطلب��ة املتميزين يف
الإنت��اج الأدبي ،وعر�ض �أ�سمائهم يف حلوات ال�شرف ..وكما �أكدت
جلن��ة متك�ين اللغة العربي��ة على ا�ستخ��دام الف�صح��ى وحماربة
املفردات الأعجمية الدخيلة..
ت�لا الفعالي��ة مداخ�لات ومناق�ش��ات وحم��اورات بن��اءة ب�ين
احل�ض��ور ...ويف النهاي��ة �شك��رت هيئ��ة الف��رع احل�ض��ور عل��ى
مواظبتهم واهتمامهم بالفعاليات املقامة يف الفرع..

دعوة
لح�ضور الم�ؤتمر ال�سنوي التحاد الكتاب العرب

ي�سر املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب العرب بجل�سته رقم  /195/تاريخ 2020/3/2
�أن يوج��ه لكم الدعوة حل�ض��ور امل�ؤمتر ال�سنوي الحتاد الكتاب العرب الذي �سيعقد يوم
الأربعاء  2020/3/25ال�ساعة احلادية ع�شر �صباح ًا يف مكتبة الأ�سد الوطنية.
مادة  1-حتديد موعد اجتماع جمل�س االحتاد يوم الثالثاء الواقع يف 2020/3/24
يف مبنى االحتاد ال�ساعة � /11/صباح ًا.
م��ادة  2-عق��د امل�ؤمتر ال�سنوي لالحتاد بتمام ال�ساع��ة  /11/من �صباح يوم الأربعاء
 2020/3/25يف مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق.
ويف جدول الأعمال:
 1ـ مناق�شة تقرير املكتب التنفيذي عن عمله خالل عام .2019
 2ـ مناق�شة الو�ضع املايل لالحتاد ول�صندوق التقاعد:
 1/2ـ �إقرار امليزانية اخلتامية لعام 2019م.
 2/2ـ اعتماد تقرير مفت�ش احل�سابات لعام 2019
 3/2ـ عر�ض للموقف املايل لعام 2020م.

 4/2ـ املوازنة التقديرية لعام 2020م.
 3ـ مناق�شة م�شروع خطة االحتاد لعام .2020
 4ـ مناق�شة تو�صيات املجل�س للم�ؤمتر ال�سنوي.
 5ـ ما ي�ستجد من �أمور.
يرج��ى التكرم بح�ضور جل�س��ة جمل�س احتاد الكتاب العرب الت��ي �ستعقد يوم الثالثاء
الواق��ع يف  2020/3/24ال�ساع��ة احلادي��ة ع�ش��رة �صباح�� ًا يف قاع��ة االجتماع��ات
مببنى احتاد الكتاب العرب باملزة.
ويف جدول الأعمال:
�أ ـ قراءة املح�ضر ال�سابق واعتماده.
ب ـ درا�سة تقرير عمل املكتب التنفيذي «الإداري ـ الثقايف ـ املايل ـ اال�ستثماري ..الخ»
لع��ام  2019وخط��ة االحتاد لع��ام 2020م ورفعه مع املقرتحات الالزم��ة �إىل امل�ؤمتر
ال�سنوي.
ج ــ ما ي�ستجد من �أمور.
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حوار

الفنان الت�شكيلي ب�سام الحجلي:
لوحتي مالذي وهدف حياتي • الفن ر�ؤية فل�سفية للحياة

• �أحمد ع�ساف
الفن��ان الت�شكيل��ي ب�س��ام احلجلي ،م��ن الأ�سم��اء الالفتة يف
امل�شه��د الت�شكيلي ال�سوري ،منذ طفولت��ه الزمه الر�سم كظل
تب��ادل مع��ه احلب باحل��ب ،وتاب��ع ذل��ك الهاج���س اجلميل
ليدخل كلية الفنون اجلميلة ويتخرج منها ،ليبد�أ رحلة فن
جت��اوزت حدود الوطن ناثر ًا �ألق لوحاته ومتيزها يف معظم
دول العامل.
•لو عدنا �إىل �ضفاف الذاكرة ماذا جند؟
••قد ال �أختلف عن كثري من زمالئي الفنانني من حيث �أننا ومنذ
الطفولة كنا نذهب ومنيل �إىل الر�سم �أكرث من �أي �شيء �آخر هكذا
ب��د�أت ار�سم الطبيعة والأ�شي��اء التي تلفتني ،الر�سم كان هاج�سي
ومن��ذ ال�صغر وبالتدريج ظل يالزمني و�أخ��ذين �إىل اللغة العاملية
الت��ي يفهمه��ا اجلمي��ع �إال وهي لغة الف��ن ،حيث ال�ص��ورة والتعبري
ع��ن الأ�شياء بلغة الأل��وان ،وكان لدي هاج�س االنت�ساب �إىل كلية
الفنون اجلميلة ،وحققت هذه الرغبة بدخويل �إىل كلية الفنون
اجلميلة ،وتخرجت منها باخت�صا�ص الغرافيك.
•كلية الفنون اجلميلة ماذا تقدم �أو ت�ضيف لتجربة الفنان؟
••الدرا�س��ة الأكادميي��ة ت�صق��ل
موهبة الفنان �أك�ثر وتر�شده �إىل
طري��ق الأكادميية ،لكنها الت�صنع
من��ه فنان ًا ه��ذا �إذا مل يك��ن فنان ًا،
هي تقدم له ثقافة فنية وب�صرية
م��ن حي��ث االط�لاع عل��ى املذاهب
واملدار�س الفنية املتنوعة ،وتطور
�أدوات��ه الفني��ة ،وت�ساع��ده عل��ى
�سعي��ه يف اكت�ش��اف بع���ض حقائق
الأ�شي��اء ،وه��ي ملتق��ى مو�س��ع
ومتن��وع وم�ستم��ر ل�سن��وات حي��ث
املدر�س�ين يف الكلي��ة بتجاربه��م
ور�ؤاه��م للواق��ع والف��ن وخربتهم
يف عامل الفن� ،أي�ض��ا الطلبة الذين
ميثل��ون اجلغرافي��ة ال�سوري��ة الذي��ن تخت��زن يف �صدوره��م �صور
بيئته��م ،فتج��د يف ذاك��رة ابن اجلب��ل الثل��ج واحلج��ارة ال�سوداء
والدي��وك وقطعان املاع��ز .ابن البادية جت��د يف ذاكرته خمزون
مف��ردات ال�صح��راء ،فتجد يف �ألوانه تدريج الأل��وان الرتابية من
الأ�صفر �إىل الربتقايل ،ابن دم�شق جتد يف خمزونه �سحر املدينة
و�أ�ضواءه��ا ويا�سمينها و�ساحاتها وبيوته��ا القدمية .ابن ال�ساحل
حي��ث البح��ر والق��وارب وال�سف��ن والأ�سم��اك والأم��واج ورم��ال
ال�شاط��ئ ،كذلك اب��ن اجلزيرة حيث اخلاب��ور وطبيعته والفلكلور
املتنوع .لقد قلت ذات مرة حيثما ي�سكن اهلل هي �سورية.
• َم ��ن مِ ��ن الفنانني الذين در�س ��وك يف كلية الفن ��ون اجلميلة كان له ت�أثري
على جتربتك الفنية؟
••يف اجلامع��ة كنت يف ق�سم احلفر(الغرافيك) ،كان �أ�ستاذي يف
الت�صوير الدكتور الفنان غ�سان ال�سباعي (رحمه اهلل) والدكتورة
هند زلفا �أي�ضا وهم كانوا من املميزين يف درا�ستي .ويف احلفر على

املع��ادن كان �أ�ستاذي الدكتور عبد الك��رمي فرج ،الذي كان مبثابة
الأب الروح��ي والفنان وال�صديق .وكان املحر���ض الأ�سا�سي لأنك
ترب��ط مابني م�شاع��رك وانفعاالتك مع لوحت��ك فتربز م�شاعرك
عل��ى م�ساحة لوحتك .وكان له الف�ضل يف انطالق جتربتي الفنية
وفيم��ا بعد ا�شتغايل على الفل�سفة الكونية التي اعمل عليها بفني
وبحيات��ي .ه���ؤالء كان له��م الف�ض��ل عل��ى جتربتي الفني��ة لأنهم
لي�س��وا جتارا ولي�س��وا ر�سامني فقط ب��ل هم فنان�ين حقيقيني و�أنا
�أوجه له دائما كل ال�شكر واملحبة.
•تنقل ��ت جتربت ��ك الفني ��ة م ��ن الكرافيك �إىل ع ��وامل فنية جدي ��دة .ماذا
حتدثنا عن هذه احلالة؟
••كم��ا قلت ل��ك �سابقا �أنا در�ست الكرافيك يف اجلامعة الكرافيك
ال��ذي هاج�سه الأبي���ض والأ�سود ،ع�بر حواريته الت��ي يبنيها مع
القل��م ومع احلرب جماالت��ه الفنية تكاد تك��ون حمدودة.منذ ربع
ق��رن تقريب��ا �سافرت �إىل دولة الإمارات وهن��اك عملت كمهند�س
ديك��ور ،وا�ستف��دت من درا�ست��ي للكرافي��ك هي حالة فه��م الفراغ
والل��ون .والعالق��ة الفل�سفية يف اللوحة من خ�لال اللون الواحد،
وبالت��ايل �أن��ا �أ�ش ّب��ه الغرافيك
�إىل رقع��ة ال�شط��رجن فيه��ا
مركزي��ة فيه��ا عنا�ص��ر وفيه��ا
احل��رب ب�ين اللون�ين الأبي���ض
والأ�سود ،وفيها تناغم ،وقبول
ال�شراك��ة .وهن��اك �أي�ض�� ًا
اجتهت �إىل عزل��ة �أنا اخرتتها
وب��د�أت م�ش��وار جديد مع عامل
الأل��وان واجته��دت كث�يرا يف
�سعيي لإيج��اد لوحة ت�شكيلية
�أر�سمه��ا �أن��ا وحتم��ل ب�صمت��ي
وخ�صو�صيت��ي وهويتي الفنية،
كذل��ك ب��د�أت رحل��ة جدي��دة
م��ع فل�سف��ة احلي��اة وفل�سف��ة
الل��ون بعي��د ًا عن الأبي���ض والأ�س��ود ،الألوان الت��ي �أعطت احلياة
نورانيته��ا وحميميته��ا وحمبته��ا وقد�سيتها .كتب��ت ذات مرة هذه
الكلم��ات ( :دخلت �إىل عامل ال�س��واد� ،أبحث عن ورقة بي�ضاء فلم
�أج��د يف عاملي املظل��م �سوى بقايا �إن�سان ،وجل�س��ت �أم�سح الغبار عن
�أثاث��ي القدمي ،وجل�س��ت �ألون املكان لأرى ه��ذا الإن�سان ) .وبد�أت
رحل��ة بح��ث جديدة مع ع��امل الأ�ش��كال والفكر والأل��وان يف� .أنا
اعت�بر الفن ر�ؤي��ة فل�سفي��ة للحياة .هن��اك علم ا�سم��ه علم الفن
يرتق��ي لعلم الإن�سان .حني فكر (ليوناردو دافن�شي) و�ضع تعريف ًا
للإن�س��ان وحلقوقه بالعامل و�ضعه من خ�لال علم الفن.كنت �أر�سم
لوح��ات �صغ�يرة و�أعلقه��ا عل��ى ج��دران غرفت��ي ،وكل �شه��ر �أقوم
بتبديله��ا ،يف �أحزاين وهمومي وبع�ض احل��االت التي تنتابني ،مل
�أجل�أ �إىل �إن�سان ما ،بل �أجل�أ �إىل لوحتي لأنها مالذي وهدف حياتي
وم�شروعي الدائم.
•خارج بلدك �سورية ماذا قدمت من معار�ض؟
••حقق��ت جناح��ات كبرية يف الإمارات وقط��ر� ،أقمت العديد من

املعار�ض يف دبي ويف املالديف ويف عدة بلدان� ،أعمايل متواجدة يف
�شت��ى �أ�صقاع العامل ،واقتنى البنك الدويل يف وا�شنطن العديد من
�أعمايل ،واعتربوين فنان ًا مميز ًا �صاحب جتربة خا�صة.
بني��ت بين��ي وب�ين لوحات��ي ح��وارات التنته��ي ب�سهول��ة ،وب��د�أت
البحث عن هوية الإن�سان حفيد حمو رابي.
•ماذا تعني لك لوحتك؟
••ه��ي بالن�سب��ة يل حلم �أعمل علي��ه با�شتغاالت فنية وتقنيات
فني��ة خمتلفة ور�ؤى فل�سفية ،لوحتي اعتربه��ا �أحد �أوالدي ،و�أنا
�أر�س��م لإر�ض��اء ذات��ي ،لأت�صالح مع ذات��ي ،اللوحة بل��دي ومالذي
وغايت��ي وحلم��ي� ،أتعامل معها ككائ��ن جميل وحم��ب �أحتاور معه
ويح��اورين لنب��دع يف النهاي��ة لوح��ة خال��دة .ب��د�أ اجلمي��ع مييز
لوح��ة ب�س��ام احلجلي عن باق��ي اللوح��ات الفنية للآخري��ن� .إذا
عل��ي �أن �أر�سم الزه��ور ،و�إذا
دخل��ت �إىل حديق��ة مليئ��ة بالزه��ور ّ
عل��ي �أن �أر�سم بح���س فل�سف��ي ،و�إن كانت
دخل��ت مدين��ة فل�سفي��ة ّ
مزدحم��ة بالأح��زان والأ�سى �أبادر بر�سم �أحزانه��ا .لوحتي مر�آة
لذوات الآخرين ور�سالتي الروحية والإبداعية للآخرين.
هل ثمة غاية �أو حمور للوحاتك؟
الإن�سان غايتي الفنية يف احلياة �أ�سعى لإ�ضفاء ال�ضوء على عتمة
ليالي��ه�.أن �أمنح��ه طاقة ايجابي��ة وحب للحياة وحت��دي م�آ�سيها
هذا جزء من ر�سالتي الفنية �أ�سعى لتكري�سه.
•لو توقفنا عند ا�سمك �أولقبك الفني ( �سريالو) ماذا حتدثنا عنه؟
••( �سريال��و) م�شت��ق من عدة حاالت منه��ا الواقعية ال�سريالية
احلديث��ة ،له��ذا الكائ��ن ال�س��وري الق��دمي ال��ذي يحم��ل فل�سف��ة
احل�ضارات جميعها ،وتاري��خ الإن�سانية املبدعة اخلالقة .اخرتت
لقب (�سريالو) كلقب فني يل مع بداية الأزمة يف بلدنا �سورية ،هو
لقب مي��زج بني احللم والواقع .الواقع الذي م��رت به بلدنا قا�سي
وم���ؤمل وموجع ح��رب كونية جائ��رة ت�آمرت فيها كث�ير من الدول
�ض��د بلدن��ا اجلميل الرائ��ع ،مل �أكن �أتوق��ع �أن تكال��ب ال�صهيونية
واالمربيالية العاملية �أن يتعاملوا معنا ك�أحجار �شطرجن يتالعبون
به��ا مثلما يحلو له��م .فاخرتت (�سريال��و) من ا�سم بل��دي �سورية،
وم��ن الواقعي��ة ال�سريالية احلديث��ة ،وحرف الواو ه��و م�شتق من
الرحمن .من حينها والنا�س تناديني ب�سريالو ،هو لقب فني �أحبه
جدا.
•يف مر�سمك ماذا تقدم غري �أعمالك الفنية؟
••يف مر�س��م ( �سريال��و �آرت ) �صالت�ين كبريت�ين ،و�أبواب مر�سمي
م�شرع��ة ل��كل الفنان�ين والأ�صدق��اء ،ونقي��م في��ه دورات لتعلي��م
الر�س��م ،يد ّر�س فيه��ا الفنانة ربا قرق��وط والفن��ان �أ�سامة دياب،
و�أنا �أقوم بالإ�شراف العام.

أدب الشباب

�سورية

• �أريج �إ�سماعيل
�سالم عليك يا ُ
بطل
ٌ
ي�شدُّ الأر�ض �إحقاقا
ممجدٌ َو ْجدُ ُه �إميان
َّ
الروح �إ�شراقا
يعزُّ ُّ
من درعا �إىل اجلوالن
َ
يهزُّ
جحافل العدوان
ومن دم�شق رايتنا
تر ِّدد �صحوة الأوطان
هنا جبلة لها املجد
�شقائقها
ت�شدُّ عزوة النعمان
هنا الذق َّي ٌة تر�سو
�أمواج البحر لها �شط�آن
لنا طرطو�سنا جتني
�سِ الل عروبة ُّ
ال�شجعان
حلب �شجا النور
ومن ٍ
ً
يثور كرامة وعنان

ر�صيف
الذاكرة

• �سهري زغبور

كم كان واهما ذلك الليل
حني ظن
�أن ل�ساين �صار قديدا.
حني هي�أ ل�صمتي �شواء �شهيا
 ..ا�ستعيد على رماده
خطوة
فوق ر�صيف الذاكرة .....
كوجبة ملح ا�ستن�شقُ
رائح��ة العزلة عل��ى قرب تلك
امل�سافة
بيني وبينه
� ....أعرفه ..حق الغربة
 ..وهو ي�سدل �ضبابه الأ�سود
ويغمز بعالمة فارقة
مازالت يف خزين ال�سطور
عذراء..
عاقر ك�أنه..
ملا ي�أت بعد .......
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�سويداء لها �أهل
ٌ
ال�سلطان
يرتجمون ب�سالة ُّ
بدير الزور روادٌ
ي�سدوا نخوة العربان
وهل رقة ن�سيناها
�أهايل نخوةٍ وبيان
دمروا �سطوة الغربان
لك احلب
�أيا
حم�ص ِ
ُ
�صمودك للعال قربان
حماه ال حتزين �أبد ًا
على �أعتابك انهزمت
وحو�ش َّ
ال�ش ِّر بامليدان
لنا احل�سكة لها ال�س�ؤدد
مروء ًة عندما تز�أر
حتطم وهرة َّ
ِّ
ال�شيطان
قنيطرة لنا در ٌع
حماها اخلالق اجل َّبار

حلب لنا �إدلب
لنا ٌ
�ستح�ضن عزَّة الأجداد
�ستن�ضم لإخوتها
ونر�شقهم بكل مكان
فيا �أعداءنا انهزموا
تخطوا عتبة الهذيان
فنحن هنا لنا الفخر
ب�سوريا لنا الدَّ هر
و�أنتم ما لكم �أوطان
�أيا خونة ..
رويتم حقدكم زور ًا
ُ�سحقتم
حتت نعال �أبطالٍ
من اجلي�ش الذي ع َّمر
إحقاق له كب
ل ٍ
لوالدةٍ له هرمت
�ستفخر بعد �أن نزفت

تعاهدْ نا

• فاطمة حممود �سليطني
تعاهدنا
ْ
القلب
نق�شتُ العهدَ و�شم ًا يف ُر�ؤى
ِ
ا�س من
بح ّر ٍ
أم���س يف عيني ُ
و�صنتُ ال َ
الهدب،
ِ
�سقي��تُ طيو َف��ه دمع�� ًا م��ن احلرم��ان
والعتب،
ِ
ُ
الذّ
حقائ��ب
وم��ن ز ّوادة ك��رى م�ل�أت
َ
غوب لرق�صةِ ُ
احل ِّب،
ال�س ِ
رب َّ
ال�ص ِ
ّ
املفرق الوا�شي
فعندَ
ِ
رحلة غمزتْ
ب�أ ّولِ
ٍ
ال�س َ
رب،
اق يف الدّ ِ
زرعتَ ّ
َّ
وغ�ص احللم ُ
واختنقتْ ق�صائدُ يف ربيع العمر
مازالتْ
ومل ت�شِ ِب...
تناثرنا
ْ
يح
ك� ٍ
أوراق تقاذ َفها ُّ
مهب ّ
الر ِ
ا�صفرتِ الدّ نيا ب�أعينها
ملا
ّ
�إذا ما ال ُ
أيك �أنكرها
وراح الغ�صنُ ينهرها

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

المطر

• عتاب ال�سعد

وقد بتَّ اخلريف و�شائج ًا
باجلذ ِر تربطها
ّ
فجف الوجدُ
وانكف�أتْ ،
�شراي ٌ
ني اذا نطقتْ ،
�ستحييها
فواعجبي !
َ
أرياح تلقيها
مل ال ُ
ِّ
لفك املوتِ
رق الغريبةِ
للطّ ِ
تنطفي فيها
�سبب؟..
بال ِ
غد ًا �سيفيق ن ّوار
الو�ص ِب،
يجز جدائل َ
الهوج ُيخزيها
وهذي
ُ
ويف �أر�ضي يحثُّ خطاه متّوز
ٌ
فت�شهقُ
تربة غامتْ �أمانيها
ن�شوة يف
ٍ
ٌ
ج��ذوة
أع�شا���ش ُمر ّم��دةٍ تزغ��ر ِد
ب�
ٍ
رقدتْ
فتفتح ع َ
ني ما�ضيها

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

م�شاعل �شهادة كرث
ب�صالبة َ
وقف
ل ٍأب
ٍ
يكفكف دمعه �س َّراً
ويفخر
�ضحى
لأجل عر�ضه َّ
جلريانه لأحبابه لأبنائه
ِّ
لكل ح َّب ٍة برتابه
�أما الآن وقد نزفت
م�شاعل �شهادةٍ كرث
حتديناكم
وال نخ�شى
حقولنا �آن �أن تزهر
دماء �صمودنا تن�شر
�سالم ًا بعد �أن تدحر
زبالتكم �ستعودكم خبث ًا
ونحيي للوفا �أجيال

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

لهف��ة
مواك��ب
أ�س��راب ال�سنون��و يف
ل
ٍ
ِ
ِ
هرعتْ
ترتّقُ ما تفت َّق من عراويها
ٌ
�سيزي��ف
البكم��اء
فريم��ي ال�صخ��ر َة
َ
بواديها...
ويف َ
أ�شقر،
ذاك الغدِ ال ْ
ّ
أخ�ضر،
من�ش ُط حق َلنا ال ْ
ني َّ
ونقتلع الهج َ
ع�شب،
الغث من
ُ
ِ
فت�ص��دح يف بيادرن��ا طواح� ٌ
ين �إذا ما
ُف ّك قيدٌ كا َد ُيربيها
ترثثر يف عنابرنا
ُ
ري من ا َ
حل ِّب،
نواف ٌ
ٌ
وتن�سى
خ�ضلتْ
واحة ِ
�أن�ين اخل��دِّ حت��تَ
نوب��ات من
مدا���س
ٍ
ِ
ا َ
دب،
جل ِ
فهل تغتالنا الأحال ُم
نفق من الأوها ِم
يف ٍ
والك َُر ِب؟.
�أيا عجبي!

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن
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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

�صاب ل ّبي ُ
�ساهم
حلظ
رم�ش ٍ
ِ
�أوقد الفتّان �شوق ًا يف دمي
بت ليلي فوق جمرات الأ�سى
ُّ
ً
ّ
الهائم
تائها مثل ال�شريد
ِ
ُ
ريح راعني
زاد ه ّمي
ع�صف ٍ
ُ
رعد �صاد ِم
برق
ق�صف ٍ
ملع ٍ
ُ
َ
املخ�ض ع�ساه ينق�ضي
أرقب
� ُ
منعم
ُيرزَقُ الكونُ
ٍ
ب�سيب ِ
ٌ
مزنة عادت تحُ ابي فجرنا
ناعم
وا�ستهلّته ٍ
بغيث ِ
ت ّوج الأ�شجار ما�س ًا بارق ًا
مفعم
بطهر
ط ّيب الرتب
ٍ
ِ
لقّن احل�سناء �أ�سلوب الغوى
غلّ يف وجناتها كالعند ِم
�أ�س َبل ّ
ال�شعر على �أكتافها
دقّ
املي�سم
ر�سوم
يف
اخلدّ
ِ
كم جفون بالدواهي ُك ِّحلت
دائم
ذ ّرفتْ دمعاتِ حزنٍ
ِ
مبهج
غاثها القطر
ٍ
ب�سعد ٍ
ً
�شربة تروي عيون ال�صائم
يا حبيب اخللق حمبوب ال�سما
َ
ب�سط ٍّ
الراحم
كف من �إلهي
ِ

هيئـة التحريـر:
�أمري �سماوي ،د� .سليم بركات� ،سهيل الديب،
علو�ش ع�ساف ،عماد نداف ،حممد احلفري

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

من ويالت احلروب ـ 4ـ
يف العدد ال�سابق روى لنا الكاتب «ميخائيل كيزيلوف» �صاحب كتاب «عذاب الروح»
الذي قام برتجمته الأديبان /مالك �صقور ،و�شاهر ن�صر /حكاية الفتاة ال�سوفيتية
«بولينا �سيمينوفنا» التي �سيقت عنو ًة مع جمموعة كبرية من الفتيات ال�سوفيتيات �إىل
املدن الأملانية ليعملن يف ور�ش احل��دادة ،وغريها من املهن الثقيلة والأك�بر من قدرة
يتعر�ضن
ه�ؤالء الفتيات على التحمل ،ناهيك عن اال�ضطهاد والقهر واجلوع الذي ّ
كن ّ
لهن من ح�ساء الدود ،وبينت �أنهن ح�شرن يف غرفة �ضيقة من
له ،حيث الطعام املقدم ّ
وكن ي�ستحممن من الدلو..
اخل�شب م�ساحتها ثالثة �إىل �أربعةّ ،
وت�ضيف :لقد �أكلنا القمل والبعو�ض ،وت�شري �إىل �أنها حينما �أ�صبحت تعي�ش مع زوجها
البلجيكي يف بلجيكا كانت ترى القمل يف منامها ،وتقول :كم مر علي من ال�سنني ،وال
تزال هذه الكوابي�س تراودين يف املنام!!
ثم تكمل ق�صتها يف املع�سكر الأملاين قبل �أن تلتقي ب�شريك العمر فتقول :انت�شرت
ال�شائعات ب�أن الأمريكيني قادمون ،و�إثبات ًا لذلك �ساقهم الأملان �إىل �أعماق �أملانيا على
وجه ال�سرعة وهناك قمن بتنظيم عملية هروب ،ومتكن عدد منهن من الفرار وكان
بينهن عدد من البلجيكيني فتيان ،وفتيات ثم تبني �أن اجلميع متركز يف الغابة ،يف منزل
مهجور حيث م�ضى ال�شبان �إىل القرى املجاورة طالبني الطعام من ال�سكان املحليني،
ً
وا�صفة �إياهم ب�أنهم يحبون احلياة �إذ راحوا
وراحت بعد ذلك تتحدث عن البلجيكيني
ينظمون حفلة غناء يف نهاية كل �أ�سبوع ،وهناك التقت ب�صديقها البلجيكي وا�سمه
«ليان» ف�أ�صبحت �صديقة له.
ً
وبعد �أيام مت �سوق «ليان» �إىل مع�سكر يبعد �أربعني كيلو مرتا عن مكان تواجدهم،
وهناك �أغارت الطائرات على املخيم ،وقتل العديد من النا�س حتت الق�صف والأنقا�ض،
و�صار يبكي وهو يحدثها عن هول هذه الغارات� ،إذ كان ي�سحب جثث �أ�صدقائه من حتت
الأنقا�ض ،وقال لها :ظننت �أنني �س�أفقد عقلي؟! وبعد �أيام جاء احللفاء �إىل الغابة التي
يتواجدون بها يف �سيارات جيب و�س�ألوا :هل يوجد رو�س؟ قلنا :نعم؟ قالوا� :سن�أخذ
الرو�س لرن�سلهم �إىل الوطن.
و�أ�شارت �إىل �أن احللفاء اقتادوهم �إىل مع�سكر كبري ،لكنهم مل يكونوا عازمني على
�إر�سالهم للوطن «رو�سيا» كما تبني بل �أخ��ذوا يروجون لل�سفر �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية ،وعندها �شعر اجلميع باخلوف ،لأنهم مل يكونوا راغبني بال�سفر �إىل الواليات
ً
حيلة وقالوا� :سنذهب للواليات املتحدة �إال �أن لنا حاجيات ما زالت
املتحدة ،فاخرتعوا
يف الغابة ،ومن بني ذلك الوثائق ال�شخ�صية ،و�صور الأه��ل والأق��ارب ،ثم تبني بعد
ذلك �أن احليلة جنحت ،و�أطلقوا �سراحهم ،فم�شوا يوم ًا كام ً
ال حتى التقوا بال�شبان،
ومن بينهم �صديقها «ليان» الذي احت�ضنها ب�شوق وقال لها :لن �أتركك بعد الآن ولو

لدقيقة واحدة ،فمن �أجلك لن �أ�سافر �إىل بلدي بلجيكا ،و�إمنا �س�أ�سافر معك �إىل االحتاد
ال�سوفياتي� ،إمنا دعينا ن�سافر �أو ً
ال �إىل بلجيكا ،ف�أرى �أ�سرتي ،و�أعرفك عليها ،وبعدها
ن�سافر مع ًا �إىل بلدك ،فوافقت ،و�سافرنا� ..أحيان ًا يف ال�شاحنات و�أحيان ًا يف القطارات،
وعلى حدود بلجيكا قال احلرا�س لليان ميكنك الدخول �إىل بلدك� ،إال �أننا ال ن�ستطيع
ال�سماح ل�صديقتك الرو�سية ،فهذه هي قوانيننا ،وعندما غ�ضب «ليان» وق��ال� :إذن
�س�أ�سافر معها �إىل االحتاد ال�سوفياتي �أذعن احلرا�س لأنهم ال يريدون خ�سارة هذا
ال�شاب ف�سمحوا لهما بالدخول �إىل بلجيكا عرب احلدود..
بعد ذلك راح��ت ت�صف �ساعة و�صولهم �إىل �أ�سرة «ليان» م�شري ًة �إىل �أن الأ�سرة
ا�ستقبلتهما بحرارة ،وراح اجلميع يتعاطفون معها ،وي�شعرون بالأ�سى لو�ضعها ومعاناتها،
وتابعت :بعد ذلك رحت �أعمل يف م�صنع للأحذية ،ويف الليل �أبكي ،ومرت الأيام حتى
و�صلتها ر�سالة من �أ�سرتها عام  1946تخربها �أن �شقيقها ا�ست�شهد عام  1943على
اجلبهة ،ووالدها عاد مري�ض ًا من احلرب ،وعندها تخيلت كيف يعي�ش �أهلها فقررت
العودة مل�ساعدة �أ�سرتها ،وحينما تقدمت بطلب العودة �إىل القن�صلية كان اجلواب �أنها
ت�ستطيع العودة لكن دون ا�صطحاب زوجها ،ويف هذه الفرتة رزقت بطفل ،ومع مرور
الأي��ام �صارحت زوجها ،وقالت له� :س�أ�سافر وحدي �إذن ،ف�أجاب لن �أعطيك الطفل،
وقوانيننا تبيح يل ذلك فا�ضطرت للبقاء هناك حتى عام  1953حني تغريت القوانني
يف رو�سيا ومت ال�سماح لهم بالذهاب �إليها ،فعادت وهنا بد�أت ت�صف حال النا�س يف االحتاد
ال�سوفييتي والفقر الذي يكابدونه ،وحجم الدمار يف املنازل واملمتلكات ،وراحت ت�صف
ق�سوة احلياة التي تعي�شها �أ�سرتها ،وكانت حني تخلو لنف�سها تتذكر الأيام القا�سية
ً
مت�سائلة� :أما كان من املمكن تفادي
التي عانتها حينما مت اعتقالها و�سيقت �إىل �أملانيا
هذه احلرب ال�ضارية التي �أودت باملاليني ناهيك عن ت�شتت الأ�سر وت�شرد �أفرادها،
ومكابدتهم اجلوع واملر�ض والإهانات حيث كثري ًا ما امتهنت كرامة الإن�سان ،ويكفي �أن
نقول� :إن الإن�سان ميكن �أن يتحمل اجلوع والعط�ش والعري� ،إال �أنه ي�ضعف �أمام �أمرين:
الأول �سلخه من بني �أفراد �أ�سرته ،والآخر تعر�ض كرامته للمهانة والإذالل ،ومن خالل
ت�أمل ما كابدته هذه الفتاة يف حياتها� ،سي�صادفنا يف حكايات �أخرى �سنعر�ضها تباع ًا،
لنبني كم هي ثقيلة ،وكثرية ويالت احلروب.
املراجع:
ـ كتاب عذاب الروح مل�ؤلفه :ميخائيل كيزيولوف ،ومرتجميه مالك �صقور ،و�شاهر ن�صر.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

العا�صي
�صدر عن دار كنانة للطباعة والن�شر
وال��ت��وزي��ع جمموعة ق�ص�صية بعنوان:
"العا�صي" للكاتب ح�سان �سراي الدين.
من �أجواء الكتاب نختار:
«ه��ذا امل�ساء ج��اءت ل��زي��ارت��ي ..كان
ال�شوق قد ا�ستبد بي ،لأ�سمع �صوت مزالج
الباب ،ها هي ذي طقطقات كعبي حذائها
ال��واث��ق��ة ،ت��زي��د يف هيجان النب�ض يف
عروقي ..تنبئني ع ّما �س�أحظى به اليوم ،من �ألوان طيفها اخلالق .نظرتها
اليوم �أخافتني ..يا �إلهي �أي��ن اختفت ابت�سامتها؟! �أي��ن بريق عينيها؟!
�أين �سحرهما؟! رحتُ �أت�ساءل ب�صمت ،بينما هي ومن دون �أن تخاطبني،
�أو تعريين �أيمّ ��ا اهتمام� ،أع��دّ ت قهوتها ،ثم جل�ست �صامتة على الأريكة
قبالتي.».
يقع الكتاب يف حوايل � /112/صفحة من احلجم ال�صغري.

بتائل الزنبق
���ص��در ع��ن دار ال��ف��ار���س
للطباعة والن�شر والتوزيع
لل�شاعرة فدوى رجب عثمان
ديوان �شعر بعنوان" :بتائل
الزنبق".
ومن �أجوائه:
�أين �أنتم يا عرب
يف ق�صور من حرير
�أو ذهب
لي�س يف الدنيا ربيع دائم
فاحذروا �شعب ًا
متلكه الغ�ضب
موطني
�أهديتهم طوق انتظاري
حني دق الذل
�أعطاف اجل�سد
فغدا ه�شيم ًا وارتعد
نامت بعينيه اللعب
ح�سبنا �أ ّنا
�أ�ساطري ودنيانا عجب
جاء الديوان يف حوايل � 124صفحة من القطع ال�صغري

�صباح بال عيون
���ص��در لل�شاعرة �أدي��ب��ة
ح�����س��ي��ك��ة دي��������وان ���ش��ع��ر
"�صباح بال عيون".
بعنوان:
ٌ
ومن �أجوائه:
مل �أزل �أحمل ظلك
يف قنديل زوبعتي
و�أبحث بني الليل والليل
عن قمر املرايا
ي�صب م��ن عيون ال�صبح
نهر �ضوئه
ويعاتب اخلد الأ�سيل
على ميقات وعد ت�أخر
مر يف ظنوين كع�صف ريح ثقيل
واختفى كلون وجه �شاحب
كلما �أمعنت فيه يقني �شكي تنكر
جاء الديوان يف حوايل � 115صفحة من القطع ال�صغري

