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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

ر�سالة مفتوحة �إلـى
�أحرار العالم عبر هيئتِكم..
هيئة الأمم المتحدة(•)..
ـ نحن الأدباء والكتاب يف �سورية،
ـ والف�صائل الفل�سطينية،
ـ وجلن��ة دع��م ال�ش��عب الفل�س��طيني ومقاوم��ة امل�ش��روع
ال�صهيوين،
ـ وم�ؤ�س�سة القد�س الدولية
نقف اليوم �أمام مبنى ممثليةهيئة الأمم املتحدة يف دم�شق لتوجيه ر�سالة �إىل �أحرار العامل..
�إننا نرفع ال�ص��وت مل َء احلناجر؛ مذكرين مببادئ حقوق الإن�س��ان« :التي ال تباع وال ت�ش�ترى..
فهي لي�ست منحة من �أحد ،بل هي ملك للب�شر».
حق��وق الإن�س��ان« :هي نف�سها ل��كل بني الب�شر على ق��دم امل�ساواة بغ�ض النظر ع��ن اللون ،العرق،
الدين ،اجلن�س ،الر�أي ال�سيا�سي �أو الأ�صل االجتماعي».
نقف اليوم �أمام مبنى الأمم املتحدة التي متثل ال�شرعية الدولية:
�أو ًال :لندين �صمت هيئة الأمم عن اجلرائم التي ترتكبها �أمريكا بحق ال�شعوب.
ثاني ًا :لرنف�ض ال�سيا�سة العن�صرية التي تنتهجها �أمريكا يف داخل �أرا�ضيها ويف خارجها.
ثالث ًا :لننادي �شعوب العامل للت�ضامن مع ال�شعب العربي ال�سوري من �أجل فك احل�صار اال�ستعماري
عن �سورية.
َ
لن�ست�ص��رخ ال�ضمري الإن�ساين من �أجل رفع العقوبات الظاملة الت��ي ح َر َمتْ �أطفالنا الغذاء
رابع�� ًا:
والدواء.
خام�س�� ًا :لنت�ضام��ن م��ع ال�شع��ب الأمريك��ي �ض��د العن�صري��ة والهمجي��ة الأمريكي��ة الت��ي تخنق
مواطنيها.
�ساد�س�� ًا :لنت�ضام��ن مع ال�شع��ب العرب��ي الفل�سطيني ال�صام��د املنا�ضل ،ولنق��ول� :ستبقى فل�سطني
ُ
و«�صفقة القرن» لن مت ّر.
بو�صل َتنا،
يا �أحرار العامل:
�إن �أم�يركا الي��وم ت�س��رق نفطن��ا ،وهي التي حرق��ت قمحنا ،و�أم�يركا هي التي ذبح��ت العراق من
الوريد �إىل الوريد ،و�شردت �شعبه ،ونهبت ثروا ِته.
�إن �أمريكا منذ قرن من الزمن ،وهي متار�س (البلطجة) بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى ..منذ
قرن و�أمريكا تتدخل يف �ش�ؤون البلدان الأخرى :ت�آمر ،وانقالبات ،ود�سائ�س خمابرات ،وجا�سو�سية،
وغزو ،واحتالل ،واغت�صاب ،وبط�ش ،ونهب ثروات ال�شعوب ،و�إقامة القواعد الع�سكرية غري ال�شرعية
ُ
احلديدية جاهزة ،وقريبة من �أي فري�سة �أو �ضحية من �شعوب العامل.
يف كل مكان لتكون ذراعُ ها
�إن الع��امل مل ين���س ماذا فعل��ت �أمريكا يف فيتنام والو���س وكمبوديا ،وكوبا ،والياب��ان ،وحديث ًا يف
�أفغان�ست��ان ،والع��راق ،وفل�سط�ين ،و�سوري��ة� ،أمريكا ه��ي التي �صنعت الإره��اب مع الكي��ان ال�صهيوين
الغا�صب ،وهما �سبب احلرب على �سورية.
�أمريكا اليوم حتاول �أن تفر�ض (�صفقة القرن) ،متهيد ًا لإلغاء حقوق ال�شعب العربي الفل�سطيني.
ُ
�صفقة القرن :مرفو�ضة مرفو�ضة مرفو�ضة ،ولن متر ،و�إن نقلت �سفارتها �إىل القد�س ،فلن ينفعها
ذلك.
يا �أحرار العامل:
يف ه��ذه الأي��ام ،ظهر وج��ه ال�سيا�س��ة الأمريكية القبيح �أكرث م��ن �أي وقت م�ض��ى ،و�آن الأوان كي
تت�ضام��ن �شع��وب العامل ،وي�ستيقظ ال�ضم�ير الإن�ساين العاملي لي�ض َع حد ًا جلرائ��م �أمريكا بحق �شعوب
العامل.
�آن الأوان كي ت�سقط هذه الإمربيالية الأمريكية الظاملة التي تعي�ش على دم �شعوب العامل.
عا�شت �سورية حر ًة �أبية

لوحتان للفنان م�صطفى احلالج

(•) الكلمة التي �ألقاها رئي�س احتاد الك ّتـاب العرب يف �سورية يف وقفة الأدباء واملثقفني واملنا�ضلني �أمام مبنى
ممثلية الأمم املتحدة بدم�شق رف�ضاً و�إدان ًة لل�صلف الأمريكي.
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محطّ ات ..تُ�شْ بِه "�سَ فَرْ جَ لَ الخوف"!

• وجيه ح�سن
هذا ّ
“الط ُ
موج ٌه باملقام الأول ،لمِ َنْ كان له “�أذن منْ عجني،
يف
ال�صباحي”ّ ،
ّ
�أخرى منْ طني” ،ليعرف من نقطة الوعي ،وح�سن الفهم ،وبراعة ال ّتحليل� ،أنّ
توح�ش ،من
ما قامت به �أ�صابع الإرهاب اخلف ّية واملعلنة ،وما ن�سجه
ُ
الغرب املُ ّ
خرائط وم�ؤامرات ،وما فعله من ه ّزات و�إرها�صات ،على مدى ت�سع ال�سنوات
ٌ
باهظ
أمر
ونا�سنا و� ِ
بلدنا ِ
املن�صرمة� ،ضدّ ِ
أر�ضنا و�أطفا ِلنا وممتلكاتناَ ،ل ُه َو � ٌ
�ضاغط ،يفوق الت�ص ّور ،ي�ضع العقل يف ّ
أغرب من اخليال،
الكف ،يكاد يكون � َ
ي�ستدعي منّا جميع ًا ،يف طول “�سوريانا” العزيزة وعر�ضها ،الوعي واليقظة
ور���ص ال�صفوف ،ونبذ �أيّ تخ ّلف عقلي ،من �إ ْرث احل�سا�سيات وامل�شاحنات
ّ
وال�صراعات البالية العتيقة ،التي عفا عليها ال ّزمن ،وقد م�ضى
والتباغ�ضات ّ
عليها قرون ،و�أ�ضحت لدى ّ
ال�شرائح املثقفة الواعيةَ ،ن ْ�سي ًا من ِْ�س ّي ًا ،لأنّ املطلوب
راهن ًا ،من ِقبل الغرب و�إ�سرائيل( :اغتيال الوطن بر ّمته“ ،من �سورية..
�إىل �سورية”) ،فهل نحن وطن ّيون حق ًا ،واعون مدركون ،ب�ش�أن ما ِح ْي َك ،وما
أجل
ُي َحاك لبلدنا ،منذ فرحة اال�ستقالل ،وحتى مواجع اليوم ،وربمّ ا �إىل � ٍ
غري ُم َ�س َّمى؟ ناهيك ع ّما قام به كرثة كثرية ،باخلفاء والعلن ،منْ تطاوالت
وتعدّ يات ،و�شيطنات واعتداءات ،على �أ ْرواح العباد ،ومقدّ رات البالد ،بغري
وجه ّ
تغ�ص مكاتبها و�ساحاتها وقاعاتها وباحاتها،
حق ،لذا فمحاكمنا اليوم ُّ
بالدّ عاوى ّ
وال�شكاوى والتظ ّلمات ،حول �سرقة بيوت النا�س و�أمالكهم و�أرزاقهم
وق�سر ًا ،و”على
و�أموالهم وم�ستودعاتهم ،مبعنى �آخر :اال�ستيالء عليها عنوة ْ
ِعي َنك يا تاجر”! فقد �أرغم الإرهابيون امل�س ّلحون ،و�سواهم من �أ ْرباب النفو�س
أنا�س َّي على ترك بيوتهم وممتلكاتهم ومغادرتها
ال�ساقطة ،وال�ضمائر امليتة ،ال ِ
ّ
وهجرانها ،حتت طائلة ال ّتهويل والترّ هيب ،وال ّتهديد وال ّتحريق ،و�إال ف�إنّ
بدم بارد ،داخل
م�صري مَنْ يرف�ض منهم� ،أو يعاند� ،أو ميانع :ت�صفيتُهُ ج�سد ّي ًا ٍ
نتاج عدد من �سنوات ال�شقاء
منزله ،الذي عانى الأم ّرين للح�صول عليه ،وهو ُ
والكفاح وال ّتعب� ،أو �إذا كان داخل دكانه� ،أو �أر�ضه� ،أو خمزنه� ،أو� ،أو ..نعم� ،إنّ
ما قام به الإرهابيون املُ َت�شنِّعونَ ،ل ُه َو �إجرامٌ يفوق الت�ص ّور والو�صف واخليال،
مار�سوها بق�سوة وجهل وانتقام ،ب�سبب
وما يقومون به راهن ًا � ،مّإنا هي �أمور ُ
ُب ْع ِدهم عنْ كتاب اهلل ،القر�آن الكرمي� ،أ ّو ًال ،وب�سبب �إن�صاتهم لهذا “الدّ اعية
ال ُبوق”� ،أو ذاك ،الذين د ّربتهم وه ّي�أتهم الأيادي اخلف ّية ،والدّ وائر الغرب ّية،
ال�سود ،ملمار�سة هذا
منذ �سنوات ،و�شحنتهم بالبغ�ض والكراهية والأفكار ُّ
ال��دّ ور القذر ،يف ح��وارات الإفتاء وال��دّ رو���س ..والدّ ين احلنيف ،منهم ومن
�أمثالهم بَ��� َراء �إىل ي��وم ُيب َعثون ،و�إىل ي��وم ال��دّ ي��ن“ ..ال�شيخ” العرعور،

و”ال�شيخ” القر�ضاوي ،متثي ًال! هذان املُح ِّر�ضان الأك�بران� ،صاحبا الفتاوى
ّ
ال�سمح ،ونظراء هذين
ال�ضالة املُ�ض ّللة ،التي تتنا َفى وتعاليم ديننا املُنفتح َّ
املُجر َمينْ و�أ�شباههما من الأ�شباح ،كان لهم اليدُ الطوىل يف حتري�ض النا�س،
بطرق ا�ستفزاز ّية ،على بع�ضهم بع�ض ًا ،وعلى دولتهم ،دولة امل� ّؤ�س�سات ،مبا
ال�سخيفة املُقفلة ،من فتا َوى باطلة ،وحما�ضرات َح ْرباو ّية،
قدّ موه للعقول ّ
متتّ
و�سموم تلفزيونية �ضا ّرة بالعباد والبالد ،تلك التي ال �إىل الدّ ين القومي
ال�صحيح ،و�إىل ّ
ال�صريح ،ب�أيّ �صلة..
ال�شرع الوا�ضح ّ
ّ
َ
ُ
َ
و�أ ّما املال ،ثاني ًا ،هذا ال ُبع ُب ُع املتث ْع ِلب ،الذي ي�ؤ ّلب الأخ على �أخيه ،والولد
على وال��ده ،والزوجة على زوجها� ،إل��خ ،فحكاي ُته حكاية ،وه��ذه احلكاية
وجعة ،ذات �ش�ؤون و�شجون ،ال ح�صر لها ..فكيف يكون املَ ْخ َرج احلقيقي
املُ ِ
من �سطوة املال ،وجربوته ،ومن �ضغوطاته التي ال تنتهي؟ بل كيف ُي�ستع َمل
مبا ير�ضي اهلل والعباد ،بادىء ذي بدء؟! ثالث ًا ،ف�إنَّ العالمِ َّ
ال�ضال ،الذي
ا ّتبع طريق ّ
ذليلة من الدوالرات
بحفنة
ال�ضاللة ،وه ّيجه م�ش ّغلوه ،و� ْأغ ُروه
ٍ
ٍ
واالمتيازات للعب هذا ال��دّ ور ،كيف �سيالقي وجه ر ّب��ه ،يوم يقوم النّا�س
للح�ساب؟ �أمل ْ
يقل �س ّيد اخللق “حممد”�( ،ص) �( :مّإنا �أتخ ّو ُف على �أ ّمتي منْ
َ
ّ
ري ت�أويله ،و�أنْ ي ّتبعوا زلة العالمِ ،
بعدي ،منْ ثالث� :أنْ ُي�ؤ ِّولوا القر�آنَ على غ ِ
لمِخرج من ذلك
ويبطروا ،لكنّني �س�أن ّبئكم
و�أنْ يظه َر فيهم املال ،حتى يط َغوا
ُ
ٍ
ك ّله� :أ ّما “القر�آن”؛ فاع َملوا بمِ ُ ْح َكم ِِه ،و�آ ِم ُنوا بمِ ُ َت�شا ِب ِهه ..و�أ ّما “العال”،
ّ
احلق والعقل” ،وال تت ّبعوا ز ّلته؛ و�أ ّما
فانتظروا َف ْيئ َته�“ ،أي رجوعه �إىل
أداء حقّه)؟! عليه ،ف�إنّ خوفه
“املال” ،ف�إنّ املخرج منهُ ،
�شكر ال ِّن ْع َمة ،و� ُ
تدحرجنا
التي
نني،
وال�س
أيام
ل
ا
�صفحة
�
أ
يقر
“�ص” كان يف مكانه ،وك�أ ّنه كان
ْ
ّ
�إليها ،وما دا َر ويدور فيها من مواجع ومواقف ،وارتهانات وه ّزات و�سفا�سف،
ال�صعبة املُ�� ْز ِر َي��ة ،فما امل�صري املبهم ،الذي ن�سري
ولو بقينا على هذه احلال ّ
نحو هاويته املظلمة ،ونرك�ض م�سرعني الهثني للو�صول �إليها ،عن وعي� ،أو
“�س َف ْر َجل اخلوف” من
من دونه؟ وهل نعمل ُط ّر ًا جا ّدين خمل�صني ،على طرد َ
�أنف�سنا ،ومن حياتنا ،ومن جمتمعنا� ،إىل الأبد؟ ب�أنْ ن�أخذ ب�إر�شاداته “�ص”،
ع�صب ال ّروح ،و�أ�شغفة القلوب ،من
ال�ساطعة ،التي تعانق
َ
وكلماته النّوران ّية ّ
دون ا�ستئذان ،وجتعل جمهور املجتمع ب�أطيافه كا ّفة ،ومبوزاييكه اجلميل،
ي�سري على هدى منْ �أم ِره ،فال ّ
تزل به قدم ،وال يكبو له ح�صان ،وال يحيد عن
وال�صواب مقدار ُقال َمة ظفر� ،أو قيد �أُ مْ ُ
جا ّدة ّ
نلة...
احلق ّ

الكلمات بيوت الأفكار
•�سهيل ّ
ال�شعار
ُ
ال حياة لأفكارنا �إذا مل ت�سكن الكلمات..
فالكلمات جذوع وجذور و�أوراق و�أغ�صان ،ومن دون هذه الأج��زاء ال
ميكن للثمار �أن تخرج �إىل ال�ضوء ،ولي�ست ال�شجرة �سوى و�سيلة خلروج
الثمار ،كذلك هي الكلمات ،و�سيلة ال ّبد منها خلروج �أفكارنا.
الكلمات �أج�ساد الأفكار ،مثلما �أج�سادنا م�ساكن الأرواح..
كلماتنا �أزهار قلوبنا
و�أفكارنا ثمار �أرواحنا
�إن الكلمات العظيمة ال ّبد �أن تكون قد ُكتبت ب�أحا�سي�س �أعظم منها،
و�أ�شرف الكلمات تلك التي تحُ ّرك فينا �أنبل امل�شاعر و�أرفع الأخالق.
هل هنالك من فائدة لأج�ساد الطيور من دون �أجنحة؟ وملجرى نهر ال
ال�سماء؟
جتري فيه املياه؟ ولق ّمة مرتفعة ال ت�سكنها ن�سور الأر�ض وثلوج ّ
وما قيمة كلمة حتمل فكرة رائعة �أو تهدي �أ ّمة �إذا مل ُتقال يف �أوانها،
�أو ُتكتب على الورق؟
ُيقال:
َمن يعرف �أين ومتى يتكلّم ،قد يعرف �أي�ض ًا �أين ومتى ينبغي عليه �أن
يتوقف عن الكالم.
 - 2بعد االختمار اختبار
كما �أنّ اخل ّباز ال ي�ستطيع �أن يح ّول القمح مبا�شرة �إىل �أرغفة ،كذلك

تعزية

فجع الزميل وليد م�شوح برحيل �شقيقه حممد رعد م�شوح الذي
وافته املنية يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة
الأ�سبوع الأدبي يتقدمون �إليه بخال�ص العزاء واملوا�ساة .راجني اهلل
عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

ال�ضوء واحل��رارة واللغة والكلمات ،ال ميكن حتويلها �إىل �أ�شياء و�أمور
�ساحرة ومفيدة �إال عرب مرورها مبراحل من التّجارب والتّمرين واالختبار
واالختمار.
فكم من ق�صيدة كتب �آراغون قبل �أن ت�صل عيون حبيبته �ألي�سا �إلينا؟
كم من اجلهد والتجارب وال�سهر والإرهاق �أ�صابت �أن�شتاين قبل �أن يخلق
نظريته حول الكون؟
وكم لوحة ر�سم فان غوخ قبل �أن تكتمل لوحته �أزهار ع ّباد ال�شم�س؟
كل �شيء يف احلياة بحاجة �إىل تدريب ومترين ومتهيد ،وجتريب ،رمبا
لي�صبح �أقوى �أو �أ�سهل �أو �أجمل.
�إن الأقالم والر ّي�ش والأل��وان با�ستطاعة كل فرد منّا احل�صول عليها
ب�سهولة من املكتبات ،لكن الرواية العظيمة واللوحة ال�ساحرة ،واملنحوتة
الفاتنة ،ال ميكن �أن تولد بالطريقة ذاتها.
جلميع النا�س من حولنا عيون وم�شاعر و�أحا�سي�س�(( ،إنمّ��ا منظر
قطرة ندى تلتمع عند الفجر على ورقة خ�ضراء تختلف ر�ؤيتها من عني
لأخرى))..
“�إن َمن يرى بعقله ال يحتاج لأن يرى بعينه ،و َمن ي�سمع بقلبه ال يحتاج
لأن ي�سمع ب�أذنيه“

تعزية

فجع الزميل عي�سى فتوح برحيل زوجته.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي واملجل�س
واالحتاد يتقدمون �إليه بخال�ص العزاء واملوا�ساة ..راجني اهلل عز
وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها اجلنة ،ويلهم �أهلها
وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

قضايا وآراء

لغتنا الجميلة
•معاوية كوجان
َّا�س من
يكاد َع��دَ ُم تمَ َ ك ُِّن الن ِ
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ي�صل ح��د ًا
ي��ح��زن ل���ه ك����لُّ غ���ي���و ٍر على
���ب لها ،ال�سيما
العربية حُ ِ
ِ
م ٍّ
�أن ه���ذا ال��ق�����ص��ور وال�ضعف
َ���ش��مِ�لا ���ش��ري��ح ً��ة وا���س��ع ً��ة من
إجازات
املثقفني ومن َح َم َل ِة ال
ِ
اجلامعية.
�سمعتُ �أحدهم يقول عبار ًة
�أحزنتني هي( :بينما ال�شيخ
ج��ال�����س�� ًا) .ويف ه���ذا ال�صدد
�أقول:
قد ت�أتي (ما) بعد (بنيَ)،
ف��ت��ك��ون (ب��ي��ن��م��ا) ،ك��ق��ول َ
��ك:
بينما زيدٌ ي�صلّي �إ ْذ نزل املطر.
و(بينما) ه��ذه عبارة عن
« ب�ينَ» التي هي ظ ُ
��رف زم��انٍ ،
ن��ق��ول م��ث ً
ُ
�لا :بينما
و»م�����ا».
نيام �إ ْذ حدثتْ ِه��زَّةٌ
النا�س ٌ
ُ
�أر�ض َّية.
َ
ف��ـ
«ب�ي�ن» هنا ظ��رف زم��انٍ
م��ن�����ص��وب وع�ل�ام���ة ن�صبه
ٌ
الفتحة.
ويف �إع����راب «م���ا» �أوج���هٌ ،
منها:
�أن تكون ك��ا َّف ٌ��ة عن العمل
ال�سكون ال َّ
حمل لها
َمبن َّي ٌة على ُّ
من الإعراب� ،أيُّ :
تكف «بنيَ»
عن الإ�ضافة ،واجلملة التي
«النا�س نيام» ابتدائ َّي ٌة
بعدها
ُ
ال َّ
حمل لها من الإعراب .ومن
هنا جند �أن العبارة ال�سابقة
(ب��ي��ن��م��ا ال�����ش��ي��خ ج��ال�����س�� ًا)
جال�س ،وال
وال�صواب
خاطئة،
ُ
ٌ
جمال هنا لذكر �أوجه �إعرابها
الأخرى.
منذ �أي���ام �سمعتُ �أحدهم
ي���ق���ول� :أ���ص��ب��ح ال�� َن��� َ��س��ي��انُ
م�صححاً
�صديقي .فابتدرته
ِّ
ب��ال��ق��ولُ :ق���لْ ِن��� ْ��س��ي��انَ .ن ِ�س َي
ينْ�سى ِن ْ�سيان ًا ،ولي�س َن َ�سيان ًا.
كعرف عرفان ًا ،و�شكر �شكران ًا،
وقر�أ قر�آن ًا.
ي��ق��ول��ون مهنئني �أح����د ًا ما
وزواج
��اح
ٍ
�أ���ص��اب��ه خ�ير ك��ن��ج ٍ
ال�صواب
(عقبا َل ْك).
ونحوه ُ
ُ
�أن يقولوا :ال ُعقبى ل��ك� .أي
ُ��ب ه���ذا اخل�ير
ي��ك��ونُ م��ا ي��ع��ق ُ
الذي �أ�صاب �صديقك خري ًا َ
لك
�أي�ض ًا.
(�س َّيان) مك�سورة ال�سني ال
ِ
مفتوحتها ،ومك�سور ُة النونِ
ال م��ف��ت��وح��ت��ه��ا ..وي��خ��ط��ىء
ن��ف ٌ��ر م��ن ال��ن��ا���س فينطقونها
م��ف��ت��وح َ��ة ال�����س�ين وال��ن��ون(
(�س ٍّي)
و(�س َّيانِ ) ُم َثنَّى ِ
َ�سيانَ )ِ .
بمِ عنى ( ِم��ثْ��ل)ُ .يقال( :هذا
ِ�س ُّي هذا)� ،أيِ :م ْث ُلهُ  .و ُيقال:
(هما ِ�س َّيانِ ) بك�سر النون� ،أي:
ِمثْالن.

دراسات
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َب ُ
الغة ال َّت�صوير
ِفي الفن ال�شعري
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الدين ح�ســــن
•عالء ِّ
حني �أحتدَّ ث عنها،
��دي
تتناثر ب�ين ي ّ
امل���ف���ردات الأك�ث�ر
ورد ًا وعطر ًا؛ ذلك
�أنَّ احلديث حينئذ
يكون عن �شاعرة وجدت
ط��ري��ق��ه��ا ال���واث���ق نحو
ع��امل الإب���داع اجلميل،
و�أث��ب��ت��ت ح�����ض��ور ًا نق َّي ًا
ب��ح��روف��ه��ا امل��ت�ل�أل��ئ��ة
ال�������ص���دق
ب���ه���م�������س���ات ِّ
والعطاء..
ق������ر�أت ل��ه��ا ال��ك��ث�ير؛
لق�صائدها عهد ومواءمة ت�سبق حلم الفرا�شات ..فاطمة
راق ومت�أ ِّلق ،توزِّع كلماتها امل�ضاءة على
أدبي ٍ
العطا اهلل �صوت � ٌّ
نب�ضات الأفئدة ،ومع ِّ
كل قطرة ِمن يراعها هم�سة ِمن َو ْجد
ونقاء وحنني.
ويف جمموعتها ِّ
ال�شعر َّية الأوىل املو�سومة( :لإِي�ل�اف
ِ�شعري) وا َّلتي بلغت �صفحاتها مئة وثالثني ،تبد�أ َّ
ال�شاعرة
فاطمة حيدر العطا اهلل بق�صيدة حتمل عنوان املجموعة
ذاتها؛ لتخت�صر عرب هذه الق�صيدة املم َّيزة طباع َّ
ال�شاعرات
املبدعات ،على �أنَّ هذي ِّ
الطباع مبثابة البحار ِّ
بكل ما فيها
�أ�صداف وحم��ار ،فيما القلوب منهنَّ مدائن و�أ�سرار ال ميكن
البوح بها � اّإل يف بوتقة اال�ستثناء املعهود..
�شاعرتنا املبدعة تنتمي �إىل هذا البحر املعطاء ا َّلذي
يف�صح بني وقت و�آخر عن عطاء جديد؛ فتتو َّقد املهج عرب
عالمَ ِّ
ال�شعر املده�ش؛ حيث الق�صائد ت�أتي على �شاكلة هبة
هي يف �أ�صلها فطرة يهبها اخلالق لمِ َن ي�شاء.
الق�صيدة ل��دى /فاطمة /بركان ال يحتاج �سوى �شرارة
�صغرى؛ ليتد َّفق هذا الربكان م�ش ِّك ًال وقدة الكلمات النَّابعة ِمن
قلب ناب�ض بجمال َّية احلرف ،ورونق الكلمة ،ون�صوع العبارة..
هذا احلرف؛ لعلَّه يبد�أ ِمن دم�شق ،دم�شق القلب ا َّلتي لوالها
ما اكت�سب ِّ
ال�شعر ا�سمه الو�سيم ،وما نطقت الق�صيدة بنب�ض
ذاك التّذكار.
تتو�ض�أ ُ
َّ
بزالل
دم�شق ال َّتق َّيه النَّق َّية ت�ش ُّع �إميان ًا و�أ�صالة،
ال�صافية يف ك ِّ��ل ي��وم م�� َّرات وم��� َّرات ،وتنرث عطر
الينابيع َّ
وال�سماء ،فتنبئ ب�أ َّنها باقية عرب الأ َّيام،
يا�سمينها بني الأر�ض َّ
ِّ
احلب والإدها�ش..
ت�سطر �إلياذتها اخلالدة يف ِّ
دم�شق ِ�سفْر مفتوح ،نقر�أ فيه ق�ص�ص ًا وروايات� ،س َّر ًا و�أ�سرار ًا،
نقر�أ يف �سفر دم�شق حكايات لها �أ�سرار ال تنتهي ،وقد �أجاد َمن
قال عنها:
ال�شا ِم َيا ِن ً
َيا َر ً
مَّ َ
و�ضة فيِ ُربو ِع َّ
ترن َّ
عة
ري في َها َو ْهو َن�ش َوانُ
الط ُ
رجيعه َن َغ ٌـم مِنَ ا َ
َولل َغديـ ِر ع َلى َت
رب َو�أَو َزانُ
ِ
خلري ِر لهُ َ�ض ٌ
رانيم َو َ�أحلانُ
متا َي َل ال ُغ�صنُ في َها َوانْت�شى َط َرب ًا لـ َّما َ�شجتْهُ َت ٌ

قالت يف �إحدى مقابالتها( :العاطفة ا َّلتي تتم َّكن ِمن قلبي ِمن قلب �شفيف يزخر بوجع الهج�سات ،و�أن�ين املحنة ا َّلتي
وجتعله ي�سيل بجنون هي احل��زن فهو كثري هنا ..وي�ستفزُّ تكمن يف ط َّياتها املنحة ،فكيف �إذا كانت الق�صيدة مدجمة
الروح؛ لتن�صهر ِ�شعر ًا يك�شف عنه).
ب�أطواق اليا�سمني؟..
ُّ
وال�شـعر عند (فاطمة العطااهلل) � ٌ
ِّ
ألق ينب�ض قبل القلب
ثم تقول فاطمة العطااهلل يف مكان �آخر ِمن ديوانها الأ َّول
َّ
�أحيان ًا ..تقول بجر�أتـها الأ�صيلة:
ال�صمت:
املمتع خمتزلة لنا فل�سفة َّ
َب ُ
ي�صبح ِّ
الغة ِّ
وطن َو
عر للأَوطانِ
ال�شـع ِر �أَن يح َيا فدَ ى ٍ
َ
ال�ش ُ
�صيـدة
تكاب َق
ٍ
ال�ص ِ
ـعر َوا ْر ُ
مت ِ�ش ٌ
..يف َّ
�أَوطا َنا
َو ُ
ابتـداء َحيـاة..
حـب َو
رعـاف ٍّ
ُ
ر�ض َّ
ال�شا ِم
�سالم ب�أَ ِ
ُيراق ِ�شعري َو ِ�شعري َ
لي�س يقنعهُ �س َوى ٍ
َيلقا َنا
وال�صمت فل�سفة ،وهذه الفل�سفة–كما
ال�صمت ِ�شعرَّ ،
نعمَّ ،
وهي تنقلنا عرب �سابق كلماتها الأمنوذج َّية ال َّرائدة �إىل
�أرى -ال يدركها � اّإل العالمِ ون ،وفاطمة قد ع ِلمت؛ ف�أدركت ب�أنَّ
عالمَ (املب�صر) املطبوع و�إم��ام ُّ
ال�شعراء ا َّل��ذي تخ�ضرم بني
احلياة تبد�أ ِمن حلظة �صمت ناطقة ،بعبق مـح َّبة �صادقة.
نهاية الدَّ ولة الأمو َّية وبداية الدَّ ولة الع َّبا�س َّية ،تنقلنا �إىل
َب ُ
راعة ا�سـت ْهالل:
عالمَ �أبي معاذ َّ
ب�شار بن برد ا َّلذي قال يوم ًا بب�صريته الو َّقادة:
ويف (فاطم ّياتها) تعطي فاطمة العطا اهلل ِّ
معنى
لكل كلمة ً
احلي َع ٌ
ع�شـق َ
َوالأُذنُ َت ُ
قبل
ا�شـقة
َيا َقوم! �أُذين ِل ِ
بع�ض ِّ
تقرب
جديد ًا د َّفاق ًا بالنُّبل والأ�صالة ،عرب براعة ا�ستهالل ِّ
ني �أَحيا َنا
الع ِ
َّ
الذات �إىل عمق الق�صيدة ،تقول:
العذري
و�إذا كان هذا البيت هو الأجمل يف ميدان الع�شق
ِّ
ري َ
خالق
ذاك ال َور ِد فيِ الأَ ِ
لل�ســاقي َوعب ُ
َما ُ
املرء � اّإل َوردة َّ
بح�سب كثري ِمن ال ُّنقَّاد؛ ف�إنَّ ع�شق فاطمة لدم�شق يكاد يتجاوز
القبح َو ٌ
�شراق
نف�س �أَ َّي
ٍ
جـه دونـ َما �إِ ِ
قبـاحة َف ُ
ْال َتقربي َيا ُ
أث�يري ،ويجعل ِمن دم�شق مئذنة خللو ِد ِّ
كل ما هو
الو�صف ال ّ
عبري الورد يف الأخالق ،عبري الورد و�شذاه يف املكارم ،عبق
�أجمل يف ه��ذي احل��ي��اة .ها هي ت�صرخ مب��لء جوارحها يف
الورد يف �إ�شراقة ال ُّ��روح ،وقد �أ�شار �شوقي ِمن قبل �إىل هذه
(خرير الدَّ مع):
�صـل امل�صداق َّية يف بيت ذي قيمة كربى ِمن رائعته:
قريب َو َو ُ
�أَيا ُ�س ُّ
ـوري! �إِنْ ُق ِّطعتَ حزن ًا َفبعدَ ال َقط ِع َت ٌ
هم َذهبتْ �أَ ُ
مم الأَ ُ
خالقهم َذهبـوا
َو� مَّإنا الأُ ُ
خالق َمـا َبقيتْ ف�إنْ ُ
�إِذا َنزفتْ عيو ُنك ْال تل ْمهـا َف�إنَّ الدَّ م َع يف الإِن�سـانِ �أَ ُ
�صل
و ِمن هنا ينبثق ال َّتفا�ؤل يف �صورته املتكاملة؛ فبعد الع�سر
ي�سر ،وبعد ِّ
ال�شدَّ ة ا ِّت�ساع ،وكلَّما �ضاقت العبارة امتدَّ ت
الر�ضا
ال ُّ��ر�ؤي��ة -كما قال ال ُّنف ّ
َّري ،وال َّتفا�ؤل يو ِّلد مناهل ِّ
وال َّتح ُّمل والأمل وال ِّثقة ،ولنا �أن نقر�أ تاريخ الب�شر َّية َّ
الطويل،
يتح�س�سون يف
ونطالع ِ�سيرَ الأنبياء وامل�صلحني ،وا َّلذين كانوا
َّ
الدُّ جى مفاتيح الب�شرى ،ويثابرون يف البحث؛ ح َّتى ينالوا
�أبعد الغايات.
و ِمن مدادها ال َّرقراق ،خاطبت َّ
ال�شاعرة وطن ًا على الأهداب
مي�شي:
عي�ش ربي َع ُعمـري َ
�أَ ُ
فيك ح َّتـى
ُ
يـموت الوقتُ �أَو ي�أْتـي َخريفي
احلرب �أَلقت �أَ َ
�سـهم
�إِذا َمـا
ُ
لف ٍ
طيـف
وح لل َّر ِّب اللَّ ِ
الـر َ
َتركـتُ ُّ
�إ َّنها ترتك روحها الأغلى للخالق اللَّطيف الأعلى �أمام هذه
احلال املتعبة ا َّلتي ترهق النَّف�س مبا حتتوي ِمن متاعب..
ال�صورة ِّ
ال�شعر َّية ال َواث َقة:
ُّ
وكم تده�شنا فاطمة عندما تقول عرب �صورة ِ�شعر َّية واثقة
تـخاطب بها عا�صمة النَّقاء:
�أَ�ضيفي اليا�سم َ
ني ِ�إىل َق�صيدي
فبع�ض ِّ
ُ
بع�ض العطو ِر
ال�شع ِر ِمن ِ

ـالغة ِّ
َب ُ
ح َّق ًا ،بع�ض ِّ
ال�شـعر:
ال�شعر ِمن بع�ض العطور ،وهذا البع�ض ا َّلذي
الق�صيدة لدى (فاطمة) رحلة ِمن �أَدمعها احل َّرى ،وهي ا َّلتي �أ�شارت �إليه فاطمة ،ال ميتلكه � اّإل ذوو الكلمة النَّق َّية النَّابعة

ثم قال م�ؤ ِّكـد ًا على هذه احلقيقة فـي غري ق�صيدة مثبت ًا
َّ
�أمارته ِّ
لل�شـعر دون منازع:
�صيب القو ُم يف �أَ
قم عليهِم م�أْمت ًا َو َعويـال
َو�إِذا �أُ َ
خالقهم ف�أَ ْ
ْ
الر�سل � مَّإنا ارتكزت على هذه ال َّركيزة ا َّلتي على
ودعوة ُّ
�أ�سا�سها ُتب َنى احلياة الفا�ضلة.
وكم تبدو فاطمة م�ضيئة بقلبها الأرقّ عندما ت�ست�سمح
دم�شق ِّ
لتم�سح
بكل لطف� ،إ َّنها تذهب بعيد ًا ..بعيد ًا؛ لت�ست�أن�سِّ ،
مق َل َتي دم�شق ِمن ال َّتعب ،بعد �أن ت�صفها بـ :امر�أة َّ
الذهب ،وهي
لعمري كذلك..
(ال�شاعرة) تخاطب َّ
وها هي فاطمة َّ
ال�شام ،وتطلب منها
�أن حتيل عناءها �إىل ذاتها؛ لتبقى َّ
ال�شام �ساملة؛ �إذ ال يليق
مبقل َتيها �سوى اجلمال:
َيا َ�شـام!َ ..يا امر�أَة احل َياة!..
َيــا امـر�أَة ا َ
جلــالل!..
العناء �إِ َّ
يل َوا ْبقي َ�سامله
هَ اتي
َ
ِ�إذ ْال ُ
يك �س َوى اجل َمال.
يليق مبقل َت ِ
وبعــد :ف���إنَّ َّ
ال�شاعرة فاطمة العطا اهلل ا َّلتي ُو�صفت
بال�صوت ِّ
عري ا َّل��ذي يحمل �صدى اليا�سمني ُوف��ق تعبري
ال�ش ّ
َّ
الكاتب منري خلف؛ متنحنا فل�سفة ِّ
ال�شعر ون�ضرته ،وذلك
عرب جمموعتها املم َّيزة( :لإِي�لاف ِ�شعري) ،وهي ال تتو َّقف
وجه املتقدِّ م؛ بل تتابع م�شوارها امللفت يف عالمَ
عند هذا ال َّت ُّ
الق�صائد؛ لتثبت هذا احل�ضور اجلميل.
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في اليوم العالمي لل�شعر

•عبا�س حريوقة
يحتف��ل الع��امل كل الع��امل يف احل��ادي والع�شري��ن م��ن
�شه��ر – مار���س – �آذار ب�أعي��اد ثالث��ة �أوله��ا عي��د الأم
وثانيه��ا عيد الربي��ع �أو ما ي�سمى عي��د (النريوز) دورة
احلي��اة اجلدي��دة وثالث هذه الأعي��اد ومو�ضوع مادتنا
ه��ذه هو عيد ال�شع��ر �أو اليوم العاملي لل�شع��ر ولن �أدخل
هن��ا يف تعري��ف ال�شع��ر لغ��ة وا�صطالحا ول��ن �أبحث يف
جتارب �أ�ساطينه و�سدنته �أو يف �أنواعه ولن �أتطرق على
عنا�صره الفنية وخ�صائ�صه و�أق�سامه ومدار�سه ولن ..ولن..
الخ لأنني �أخال �أنني لن �آتي بجديد..
ولك��ن م��ا ميك��ن احلدي��ث عن��ه هنا ه��و مه��ام ال�شع��ر وتبدل
دوره التاريخ��ي م��ن حي��ث ه��و ميثل قيم��ة جمالي��ة روحية
�أخالقي��ة منت�ص��رة للحق وللخ�ير وللأ�صالة ،وم��ن حيث هو
�أي�ضا حالة معرفية للمجتمع ال بل هو امل�صدر املعريف الثقايف
وه��و ال�سج��ل الأهم الذي ي��دون فيه تراث��ه الأ�صيل ويوثق
الأح��داث اجل�سام والأن�ساب والوقائع ويحفظ القيم ويعمل
على تعزيزها ونقلها من جيل لآخر..
وبع��د ذل��ك ميكن �أن نتق��ل للحديث وبتو�سع ع��ن ماهية عيد
ال�شع��ر �أو الي��وم العامل��ي لل�شع��ر والآلي��ة الت��ي مت العمل من
خالله��ا لإ�شهار هذا اليوم من كل عام يوم احلادي والع�شرين
م��ن �شهر �آذار يوما عامليا لل�شعر ،ونق��ول� :إن من يقر�أ التاريخ
يدرك جيدا �أنه كان لل�شاعر مكانة مرموقة وغري عادية مل
ي�صل �إليها �أ�صحاب الفتوحات الع�سكرية �أو احلكماء ورجال
الدين �أو غريهم..
ال ب��ل كانت مكانته��م تفوق حتى ما كان علي��ه زعيم القبيلة
و�شيخها لأنه ل�س��ان الع�شرية وحامي عر�ضها و�أر�ضها واملوثق
والناق��ل الأه��م لأحداثه��ا و�أن�سابها و�أجماده��ا ومعتقداتها
ال ب��ل م ّث��ل ال�ص��ورة النا�صع��ة البهي��ة النبوي��ة النوراني��ة
اال�ستثنائي��ة الت��ي تطم��ح �أن تك��ون عليه��ا يف نظ��ر القبائل
واملجتمع��ات لذلك كانت تقرع طبول الفرح وتقيم الأعرا�س
ولأيام ابتهاجا بوالدة ابنها ال�شاعر.
هذا ما كان عليه ال�شاعر حني كان حرا �أ�صيال قبل �أن ي�سوق
نف�س��ه جتاه بي��ت املال واجل��اه والعبودية� ،آن��ذاك بدا دوره
بالتقل���ص واالنح��دار واال�ضمح�لال وب��د�أت نظ��رة املجتمع
�إلي��ه تتغري حني تخلّى عنه��ا ،عن مطالبها احلقة مبتعدا عن
�صوته��ا املبحوح املتعب �ساعي��ا لن�سج عالق��ات خا�صة هدفها
بن��اء الأنا الفردي��ة على ح�س��اب املبادئ والقي��م والأخالق
ف�سع��ى نحو اجل��اه واملال والإم��ارة و�أ�صبح تابع��ا لزعيم هنا
و�شي��خ هن��اك ال ب��ل �أ�صبح بوق��ا يطالب مبا يطل��ب منه ،ولو
على ح�ساب �أبناء جلدته الذين بايعوه �سيد احلرف والكلمة
واملوق��ف وانت�ص��روا ل��ه وحفظ��وا ع��ذب بوحه م��ن ق�صائد
وحك��م و�أق��وال �إىل �أن وجدوا �أنف�سه��م يف الطريق الطويلة
بال نا�صر �أو معني.
نع��م تب��دل دور ال�شع��ر وال�شاع��ر م��ن منت�صر للخ�ير وللحق
وللجم��ال وللقيم �إىل ب��وق �إعالمي حزب��وي عقائدي مبتعد
كل البع��د عن املث��ل التي �أوجدته��ا �إرها�صاته الأوىل وتغنى
به��ا ،وهاه��و الي��وم يتاب��ع ال�شاع��ر �إذا م��ا ا�ستثنين��ا بع���ض
التج��ارب الباذخة واملنت�صرة للف��ن وللألق واجلمال الكوين
م��ن �سماء وتراب وماء فعل االنح��دار مرت�ضيا لنف�سه العمل
كتاب��ع مقي��ت لل�سيا�سي ال�سلط��وي الطائفي موغ�لا يف القبح
ويف العتم��ة والأقبي��ة الرطب��ة لذلك فقد هيبت��ه ور�صانته
ور�صي��ده املجتمع��ي وا�شتعل��ت النظ��م ال�سيا�سي��ة ولعقود ال
ب��ل ملئ��ات م��ن ال�سنني عل��ى ت�شوي��ه �صورت��ه وت�سطي��ح دوره
وحتويل��ه �إىل حار�س �أو حاجب يك�س��ب مما ين�شده على باب
ال�سالطني..
ولأن ال�شع��ر من �أهم و�سائل التعب�ير الإن�ساين و�أقدمها وهو
�أي�ض��ا يعت�بر م��ن �أق��دم الفن��ون �إن مل نق��ل �أقدمه��ا ومور�س
كحال��ة فني��ة وجداني��ة تعبدي��ة �إن�ساني��ة باذخ��ة راقي��ة
تقرب��وا م��ن خالل��ه �أو ب��ه �إىل الإل��ه ولأن ال�شع��ر متج��ذر
ّ
و�أ�سا�س يف الثقاف��ة الإن�سانية وح�ضارتها وهو ال�شاهد احلي

واحلي��وي على تنامي الذهنية والبنى املعرفية لدى الإن�سان
والت�أ�سي�س ملنظومة مع��ارف وقيم جمالية �أخالقية انعك�ست
بهاء و�ألق ًا على �سعيه للو�صول �إىل �صورة من �صور الكمال..
ولأنه الأكرث قدرة على تقدمي ت�صورات ر�ؤيوية مل�ستقبل ما..
وتت�أت��ى ل��ه هذه امليزة من ب�ين جميع �أن��واع الفنون الأخرى
ومف��ردات املنظومة املعرفية وخا�صة الأدبية منها من خالل
متلّكه �أدوات التعامل مع الزمن فهو القادر على تفكيك الزمن
امليقات��ي الفيزيائي واالجتماعي و�إع��ادة ت�شكيل وعيه وفق
ثقاف��ة مغاي��رة ت�أ�صيلي��ة ت�أ�سي�سي��ة معرفي��ة بع��د الإمعان
مط��و ًال يف احلراك ال�سيا�سي والقت�ص��ادي والفكري ..فينتج
ر�ؤى ونب��وءات وجتلي��ات م�ستقبلي��ة وغالبا ال يت��م التعاطي
املرحلي الآين مع تلك النبوءات �إال بعد فوات الأوان.
من بدهيات �أي منظومة معرفية و�أوىل مفرداتها (التنوير)
وم��ن �ألف باء التنوير ت�شكيل جبهة وطنية �إن�سانية يف وجه
الظالمي�ين م��ن �أبن��اء الكه��وف والأقبي��ة الرطب��ة ،يف وجه
ثقافة الف�ساد والإف�ساد التي مور�ست لعقود �إن مل نقل لقرون
للو�ص��ل بالإن�س��ان �إىل ما و�صل �إليه ،يف وج��ه ثقافة التكفري
والقتل واال�صطفافات الطائفية واملذهبية.
وم��ن هنا نق��ول �إن م��ن �أه��م واجباتن��ا كمثقف�ين ..ك�شعراء
االنت�صار للخري للحب لل�سالم لالنتماء للحرية بكل جتلياتها،
وه��ذا ما ميكن اختزاله باالنت�صار للوطن والعمل على تعزيز
ثقافة القانون واملواطنة والكرامة والعدالة وامل�ؤ�س�سات و..
ال��خ وال يتم هذا كل��ه �إال من خالل نبذ ثقافة القبح والف�ساد
والكراهية والعبودية والقمع والقتل..
واالجت��اه ب�ش��كل جماع��ي للعم��ل عل��ى االرتق��اء بالإن�س��ان
نحوى الأف�ضل..
ه��م حاول��وا �أن ين���أوا بالثقاف��ة وبال�شع��ر ..بالفك��ر..
بالفل�سف��ة ..عن تلك املفردات احل�ضاري��ة والتي كما �أ�سلفنا
تعم��ل عل��ى النهو���ض بالإن�س��ان جت��اه وط��ن يرف��ل بال�سالم
وباخل�ير ..باحلري��ة وبالقان��ون ،فعمل��وا على جع��ل املثقف
مه ّم�ش��ا ب�لا �أحالم ،ب�لا ر�ؤي��ة ..و�ساعدهم يف ذل��ك كما قلنا
تخل��ي ال�شاع��ر واملثق��ف عن دورهم��ا لق��اء مراهناتهما على
رجاالت ال�سيا�سة والدين.
ف�أ�صبح ال�شاعر جلّ همه رغيف خبزه وزجاجة دواء لطفله
املحموم ..حدّ وا وج ّمدوا �أحا�سي�سه جتاه الق�ضايا الكربى..
�أفرغ��وه حتى من حمتواه النف�س��ي واالجتماعي ،من انتمائه
�إىل مكون��ات ح�ضارية ،ثقافي��ة ،تاريخية باذخ��ة ،و�إن كان
غ�ير ذلك يالحق وي�سج��ن ويجوع� ..أمل دنق��ل �أمنوذج ًا جل
ال�شع��راء من عرب ومن عجم دع��وا من خالل ق�صائدهم �إىل
�إحالل ال�سالم واالنت�ص��ار للإن�سان ..لإن�سانية الإن�سان ونبذ
ثقافة العن�صرية ،وكل �أ�شكال العبودية ونادوا باملحبة زهري
ب��ن �أب��ي �سلمى – املتنب��ي – �أبو النوا�س – ر�س��ول حمزاتوف
– ل��وركا – طاغ��ور ..الخ  ،العدال��ة واحلرية واالنتماء هي
م��ن �أبجدي��ات ال�شع��ر والفك��ر والثقافة...واالنت�صار للخري
لل�سالم لل�ضوء ..للنور بداهة الإن�سان احلق.
ولأن ال�شع��ر كل هذا و�أكرث ا�شتغل �أهم �شعراء العامل وبدعم
ومبارك��ة من ع�ش��رات املنظم��ات الثقافية عل��ى حتديد هذا
الي��وم لالحتف��اء بال�شع��ر العظي��م ولي�س ه��ذا االحتفاء �إال
انت�ص��ارا للقي��م ولل��روح الإن�ساني��ة املفط��ورة عل��ى اجلم��ال
واخلري واملحبة..
م��ن هن��ا البد م��ن ذك��ر ج��ذور �إع�لان �أو ت�سمية ه��ذا اليوم
وم��ن �أين وكي��ف �أتت الفكرة ومن �أتى به��ا ومتى و ..و ..الخ،
تع��ود جذوره��ا �إىل عام  1997ح�ين �أقي��م يف باري�س وملدة
�أ�سبوعني مهرجان (ربيع الثقافة الفل�سطينية) �إذ �أطلق فيه
ثالث��ة �شع��راء فل�سطينيني وه��م (حممود دروي���ش – فدوى
طوقان – ع��زا لدين املنا�صرة) مب��ادرة تخ�صي�ص يوم عاملي
لل�شعر وعرف��ت �آنذاك باملب��ادرة الفل�سطينية ومت رفعها �إىل
مدي��ر عام اليون�سكو – منظمة املم املتحدة للرتبية والتعليم
والثقافة بعنوان (ال�شعر �شغف الإن�سانية  -بو�صلة العامل)،

ويف �سنة  1998توجه بيت ال�شعر باملغرب بدعم من اململكة
املغربية بطلب يف املو�ضوع نف�سه فقامت املنظمة ب�إر�سال هذا
املب��ادرة على �أكرث من ثالثني منظمة ثقافية يف العامل وبعد
ذل��ك تبنتها ف�أعلنت اليون�سك��و يف م�ؤمترها العام ،من الدورة
الثالث�ين التي عقدت بباري�س يف عام � ،1999إعالن يوم 21
مار�س يوما عامليا لل�شعر.
والأجمل ما يف هذه اخلطوة بيان الت�أ�سي�س �إذ جاء فيه:
اله��دف الرئي�س��ي الهدف الرئي�س��ي من ذلك هو دع��م التنوع
اللغ��وي من خالل التعبري ال�شع��ري ،ولإتاحة الفر�صة للغات
املهددة باالندثار ب�أن ُي�ستمع لها يف جمتمعاتها املحلية .دعم
التن��وع اللغوي من خالل التعبري ال�شعري ،ولإتاحة الفر�صة
للغات املهددة باالندثار ب�أن ُي�ستمع لها يف جمتمعاتها املحلية،
وع�لاوة عل��ى ذلك ،ف�إن الغر�ض �أي�ضا م��ن هذا اليوم هو دعم
ال�شعر ،والع��ودة �إىل التقاليد ال�شفوية للأم�سيات ال�شعرية،
وتعزي��ز تدري�س ال�شعر ،و�إحياء احل��وار بني ال�شعر والفنون
الأخ��رى مثل امل�سرح والرق���ص واملو�سيق��ى والر�سم وغريها،
كم��ا �أن الهدف منه �أي�ضا هو دع��م دور الن�شر ال�صغرية ور�سم
�ص��ورة جذابة لل�شعر يف و�سائل الإع�لام بحيث ال ينظر �إىل
ال�شعر بعد ذلك كونه �شكال قدميا من �أ�شكال الفن.
وبح�س��ب بي��ان اليون�سكو ف���إن لل�شعر الأثر الكب�ير يف تعزيز
�إن�سانيتن��ا امل�شرتك��ة وبحزم��ه �أن جمي��ع الأف��راد يف كاف��ة
�أرج��اء العامل يت�شاط��رون ذات الت�س��ا�ؤالت وامل�شاعر ونوهت
بقيمة ال�شعر باعتباره رمزا لإبداع العقل الب�شري..
وم��ن �أجم��ل م��ا لفت �إلي��ه البيان ه��و حاجة الع��امل الكبرية
الي��وم وتعط�شه��ا لبع���ض االحتياج��ات اجلمالي��ة ور�أت �أن
ال�شع��ر ميكن��ه تلبي��ة ه��ذه االحتياج��ات �إذا اع�ترف بدوره
االجتماع��ي يف جم��ال التوا�صل بني الب�شر حي��ث ي�شكل �أداة
لإيقاظ الوعي والتعبري عنه
ولك��ن يف هذا العام ما لذي ميكن �أن يقوله ال�شعر وهو يرى ما
نعي�ش��ه من خوف وهلع وقلق حيال انت�ش��ار هذا الوباء املريع
(كورون��ا) نا�ش��را يف غري م��كان جثثا تنتظر دفنه��ا و�أج�سادا
منهك��ة ناحلة تنظر بح��زن ي�شوبه الأمل جت��اه نوافذ �صبح
جديد..
ه��ل �سن�شه��د اندحارا قريب��ا (لكورون��ا) ونق��ف جميعا نحن
�أبن��اء هذي الأر�ض من�شدين �أغ��اين وق�صائد و�أ�شعار ال�سالم
واملحبة واجلمال واملعاين والقيم الإن�سانية امل�شرتكة ونرتك
ه��ذا الوباء حم�ض ذك��رى طافحة ب��الأمل وبالفقد ك�أ�سالفه
م��ن �أوبئ��ة انت�ص��رت عليه��ا الب�شري��ة بعقوله��ا وحيويته��ا
و�أميانه��ا ب�أحقيته��ا باحلي��اة �أوبئ��ة غزت عاملن��ا وكانت ا�شد
خطرا من (كورون��ا) كالكولريا الذي ت�سبب يف مقتل ع�شرات
الآالف م��ن النا���س وكذلك والطاعون (امل��وت الأ�سود) الذي
فت��ك بع�شرات املاليني من �سكان العامل واجلدري والأنفلونزا
و ..ال��خ .ف�أ�صبحت ق�ص�صا وحكايات من التاريخ هل �سينقذنا
ال�شع��ر ..الف��ن ..والرق���ص وال�ضح��ك واملو�سيق��ى ون�ص��رخ
جم��ددا �صرختن��ا املدوي��ة تل��ك يف وج��ه القب��ح واحل��رب
والدمار؟؟
يف ه��ذا الي��وم ..الي��وم العامل��ي لل�شع��ر ن�ؤك��د م��دى حاجتن��ا
و�أحقيتنا نحن �سكان هذي الأر�ض حلياة تليق بنا..
حلياة بحجم �شمو�س العامل و�أقماره
حلياة ت�شابه حقول حنطتنا ومو�سيقانا
حلياة بحجم �أنا�شيد �أطفال الأر�ض و�أع�شا�ش ع�صافريها
حلياة �أقل قبحا وب�ؤ�سا وجمازر وحروب وكوارث
حلياة تطفح باجلمال وباجلالل
ما �أحوجنا لل�شعر..
ولل�شعر ..ولل�شعر

نقد /قضايا وآراء

هكذا هو..
الفرات
•�أ�سعد الديري
�أخرياً ..عرثت على الفرات يف دمي...
كان يختبئ مذعوراً ..ويبكي �أ�شياء غري
قابلة للت�أويل ،فهل يحق يل بعد اليوم �أن
�أرمي ق�صائدي يف دروب ده�شته وابتكر له
�أ�سطورة تليق بهواج�سه؟ بالرغم من �أنني
�أدرك �أن الأ�سطورة مل تعد ق��ادرة على تف�سري
املزيد من الأحالم ،الأ�سطورة عاجزة عن ت�أويل
�آثامنا
***
�أتذكر حني كنت �صغرياً ..كان الفرات يرك�ض
يف �شوارع املدينة ،كان ينظر �إىل امل��ارة بريبة،
بينما كانت تطارده خناجر ال�شعراء امللوثني
بالواقعية ،ومنذ ذل��ك احل�ين �أ�صبحت �أعترب
ال��واق��ع��ي��ة �سلة للمهمالت �أرم���ي فيها نفايات
الذاكرة
***
ال�شعراء ..كل ال�شعراء يرتدون الغبار حني
تداهمهم ال�ضغائن ،يرتدون م�صطلحات يعجزون
عن ترجمتها يف ظل الهزمية...
وح���ده ال��ف��رات ك��ان يبت�سم لأن���ه ق���ادر على
ت��رج��م��ة ه��زائ��م��ن��ا ب��ج��دارة تليق ب��ج�نراالت
احلروب الذين يخ�شون الف�ضيحة والعار
***
مل يكن الفرات فيل�سوف ًا..
مل يكن �شاعراً..
بيد �أنه كان يكتب ن�صو�ص ًا تثري حوارات و�أ�سئلة
مده�شة ،هكذا هو ..مذ تربع فوق عر�ش املع�صي ة
***
م���رة �سئل ع��ن ب�لاغ��ة ن�صو�صه وو�ضوحها
�أجاب :ما �أبدعه ..ي�ستفز اللغة ويوقظ املعاين
م��ن �سباتها ،حينها تقوم كلماتي بتخريب ما
�أجنزه النقاد من نظريات غري م�ستعدة للتنازل
عن ذهنيتها ،ف��الأدب العظيم هو ال��ذي يتجاوز
النظرية ويتنكر لل�سائد
***
كنت وم��ا �أزال �أ�ستظل بالفرات حني �أعجز
عن ق��راءة الف�ساد املرتاكم يف الطرقات ،لهذا
ال �أحد ي�ستطيع �أن مينحني ال�سعادة التي تليق
ب�شاعر ارتطم بالغربة ذات �صباح مليء بالغربان
فا�سمحوا يل �أن �أقول لكم:
الفرات يل ..
ولكم كل هذا اخلراب
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ال �أدري ملاذا هذه الهجمة ال�شر�سة التي ت�شن يف هذه الآونة على ال�شاعر الفل�سطيني حممود دروي�ش ،وبعد وفاته ،والتي
ال تتطرق �إىل �شعره ونرثه و�آرائه مطلق ًا ،و�إمنا تتطرق �إىل خربيات �صغرية �أثريت هنا �أو هناك� ،أو قيلت هنا �أو هناك،
وال م�صداقية لها �سوى �أن راويها يعيدها يف املرجعية �إىل �أنه �سمع ذلك مبا�شرة من حممود دروي�ش يف حلظات �صفاء
وم�ساررة �أو يف حلظات �ضعف وبوح ،ويف هذه ال ي�ستطيع �أي منا �أن ي�ستعيد ح�ضور حممود دروي�ش لن�س�أله �إن كانت مثل هذه
اخلربيات �صحيحة �أم ال ،كما ال ن�ستطيع �أن ن�ستعيد ح�ضور حممود دروي�ش لريد على ه�ؤالء الذين قالوا بالتوكيد �إنهم
�أ�صدقاء له ،وكان يعرفونه متام املعرفة ،و�إنهم كانوا يتدربون معه يف الأندية من �أجل اال�ستعداد ملباريات كمال الأج�سام
�أو جمالها� ،أو رفع الأثقال للتفوق بها على املناف�سني� ،أو ليقول له�ؤالء �أ�صحاب اخلربيات ،وباخت�صار �شديد ،كالمكم غري
�صحيح ،والألعن والأوجع �أن بع�ض �أ�صحاب اخلربيات ما كانوا يعرفون حممود دروي�ش ،ومل يلتقوه ،ومل ي�سلموا عليه،
ولو م�صادفة ،وهم يدعون ،من دون حياء �أو خجل� ،أنه �صاحب �شذوذ ما ،و�أنه كان يعاين من م�شكالت لها عالقة بج�سده
ورغائبه �أي�ض ًا ،وه�ؤالء �أ�صحاب جتر�ؤ غري عادي ،لأن ما قالوه لي�س �سوى تهومي باهت يجول يف عامل التهومي الباهت �أي�ض ًا،
ولكن الفطن يريد �أن يعرف ماذا وراء هذه الهجمة ال�شر�سة التي تتقول ،وتفربك ،وتدعي ،عرب �أ�سماء لها ح�ضورها يف
امل�شهد الثقايف� ،سواء �أكنا من املعجبني بها �أم كنا غري معجبني بها!
ال�شيء امل�ؤمل ،والبعيد عن ال�صفاء الإن�ساين ،يتمثل يف ذهنية االنقالب على الآخر مرة ،واالنقالب على الفكرة مرة
�أخرى� ،أو على معطيات ال�صداقة مرة ثالثة� ،أو على املعنى الروحي للحياة مرة رابعة ،وهذه الذهنية االنقالبية ت�ؤكد
�أم��ور ًا كثرية ،لعل يف طالعها اخلوار الروحي ملن يتبناها ،لأن يف ال�صداقات النبيلة منها والطارئة املحدودة يف الوقت
نف�سه ،جتري م�صارحات ،وي�أخذ امل�ؤمن بال�صداقة النبيلة �صديقه �إىل �آخر غرف الروح لكي تتجاذب الروحان ،وتتداخل
امل�شاعر ،وتتبدد النتوءات �أو العلوات داخل كل روح ،وهذا لي�س �ضعف ًا بل هو قوة نابعة من �صميم الروح النبيلة التي ت�سعى
�إىل �صداقة نبيلة ،فاحلديث الذي يك�شف عن خذالن احلياة والأ�صدقاء والأحالم والتجارب �أمام ال�صديق لي�س �ضعف ًا،
قربتهما
وال بوح ًا ،و�إمنا هو �شكل من �أ�شكال �أخذ الآخر �إىل حميمية الروح من �أجل تعالق �أوفى و�أهم و�أجمل لروحني ّ
الأحوال والظروف يف �أمكنة �ضيقة �أو رحبة! و�أ�صحاب الذهنية االنقالبية هم خلق متاوتوا �صمت ًا يف ح�ضرة الآخر
لكي ي�ستلّوا منه كل حميم لي�س من �أجل ال�صداقة الأوفى والأنبل ،و�إمنا من �أجل و�ضع اليد على الثغرات ونقاط ال�ضعف
وتخزينها �إىل يوم الإعالن عن االنقالبية ،وهذا للأ�سف وجه من وجوه احلملة ال�شر�سة (يف �إيقاعها) على حممود دروي�ش
الذي كان ،كما قيل عنه ،وكما يروى �أي�ض ًا ،وكما ي�شهد بع�ض الذين عرفوا ،حذر ًا �أكرث من طيور ال�شوك ،حذر ًا يف كتابة
ن�صه فهو ال يطلع �أحد ًا عليه �أ ّي ًا كان هذا الأحد ،وحني ينتهي من كتابته ي�أخذ �أوراقه املحربة �إىل �أبعد غرف روحه
ال�شعرية ويقفل عليها بالأقفال ال�سبعة ،فلم تذكر منظفة بيته (مث ًال) �أنها وجدت فوق طاولة الكتابة ورقة �صغرية
�أو كبرية مكتوبة بخط حممود دروي�ش ،ومل يذكر �أحد من الذين عاي�شوه يف ال�سفر� ،أو ال�سهر� ،أنه �أطلعهم على ن�صو�صه
مكتوبة بخط يده ،و�أنه كان يرتدد �إىل درجة احلياء يف �أن يقر�أ ن�ص ًا جديد ًا على �أحد من �أ�صدقائه� ،أ ّي ًا كانت رتبة هذه
ال�صداقة[ ،ونحن الأدباء ،عادة ،نبحث ـ بحرق�صة ـ حاملا ن�ضع نقطة النهاية للن�ص ،عن �ضحية قريبة �أو بعيدة ،لنقر�أ
عليها ولها ما كتبناه تو ًا لرناه] ومل ي�سمح له حذره �أن ين�شر ق�صيدة من ق�صائده بخط يده لأنه كان خارج �أنانية
الإعجاب باخلطوط ،والأ�صداء املبا�شرة �أو احل ّية!
وحممود دروي�ش كان حذر ًا جداً ،مثل طيور ال�شوك �أي�ض ًا ،يف حياته االجتماعية ،فدائرة معارفه �ضيقة ،وقد كانت مهمة
بالن�سبة �إليه كي تك�سر ِقفل الوحدة ،ال العزلة لأن العزلة هي دارة الإبداع ،ولوال العزلة ملا كتبت الن�صو�ص امل�ضيئة/
ال�شارقة ،وملا كنا عرفنا حميي الدين بن عربي ،واحلالج ،وجربا �إبراهيم جربا ،وعزرا باوند ،وكان حذر ًا لي�س يف دائرة
معارفه فقط ،و�إمنا يف ح�ضوره ال�شعري� ،أي يف الأم�سيات ،واملهرجانات ،واللقاءات التلفزيونية� ،أو احلوارات ال�صحفية .كان
ي�س�أل ،كما يروي عارفوه واملت�صلون به ،عن تفا�صيل التفا�صيل ،و�إن التوى تف�صيل �أو اعوج ،ينفر ،وينتهي من �أي ارتباط،
مهما كان ثقل اجلهة التي تدعوه� ،أو ثقل ال�شخ�ص الذي ات�صل به ،بل �أي ًا كانت اجلغرافية التي تناديه! وهذا احلذر
الدروي�شي كان يقينا و�إميان ًا عرفتهما حياته ،وهو ال يزال يف طراوة العمر ،وبداية التجربة ،ولكن كان لديه ،كما يقول
عارفوه ،مبادئ حياتية مل يحاول تخطيها ،على الرغم من �شهرته الوا�سعة ،ولعل يف �أجالها ح�ضور ًا هو احرتام الآخر،
وال �سيما ال�شعراء الذين �سبقوه يف التجربة �أو ال�شعراء الذين م ّيز ن�صو�صهم بالرفعة من ن�صو�ص الآخرين ،فم�شاركته يف
�أول ال�سبعينيات يف مهرجان دم�شق ال�شعري على مدرج جامعة دم�شق ،مثا ًال ،جاءت لأن �شعراء من رتبة نزار قباين �شاركوا
فيه ،كان يكفي م�شاركة ا�سم �أحب ن�صو�صه وقدَّ ره يف مهرجان لي�شارك فيه ملبي ًا وبفرح ،وهكذا كانت م�شاركته يف مهرجان
املربد العراقي ،وبع�ض مهرجانات بريوت والقاهرة ،ومثلها م�شاركاته يف احلوارات التلفزيونية.
ولكن تظل الذهنية االنقالبية ،متتلك �شيئ ًا من املحظوظية� ،أمام �أ�صحاب الظنَّة الذين هم اليوم يقذفون حممود
دروي�ش ب�شرورهم ويفحون ب�أنفا�سهم احلام�ضية ،وهم مل يعرفوه ،ومل يخالطوه ،ومل يجال�سوه ،ومل يتحدثوا �إليه يف
هاتف �أو ندوة �أو لقاء؛ وه�ؤالء لأنهم ُجوف ،يرك�ضون بطاقتهم الهوائية الفا�سدة �إىل الأمكنة العزيزة دائم ًا كي يلوثوها،
وظن وتهافت وكذّ ب يف كل حرف قاله عن حممود دروي�ش ،و�أنا ال �ألومه،
وهذا ما فعله �أكد الكتبة العراقيني الذي تق ّول ّ
ً
ً
لأنه فعل الكبائر واملوبقات بحق بالده العراقية التي نزفت من الدماء ما يكفي لأن يكون قربانا �إلهيا كي ي�صري النبل مطر ًا
عميم ًا تعرفه الأر�ض بجميع جهاتها� ،إن من ي�شتم بالده تاريخ ًا ،وثقافة ،وجغرافية ،وب�شراً ،ويتنكر حل�ضارته لي�س عليه
بعزيز �أن يفعل ال�شيء نف�سه مع حممود دروي�ش الذي طلّق احلياة من �أجل كتابة ن�ص ي�ؤبد الدم الفل�سطيني ،والنبل الذي
يتحلى به حاملو الأرواح على الكفوف ،واملنادون جهار ًا نهاراً ،وعلى الرغم من تغول الوح�شية ،بالدي ..بالدي!
بلى ،ه�ؤالء املتقولون على خطل كبري لأن بع�ضهم فقد ف�ضيلة احلياء ،وتخلى عن �شرائط النبل ،وخرج من دائرة الكائن
الإن�ساين! ه�ؤالء هم �أ�شبه بالأ�سماك التي فقدت ذيولها ،فهي ال متوت ،ولكنها حتم ًا تتوه وت�ضلّ !

Hasanhamid55@yahoo.com
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�أمريكا وال�صهيونية
الم�سيحية الى �أين؟

الفن والتربية وااللتزام

• �سهري العلي
من ال�صعب �أن ننكر �أهمية الفن واجلمال و�أثرهما يف حياتنا فلو �أردنا درا�سة
احلياة من جانبيها الفردي واالجتماعي ومن وجهيها املتمدن والبدائي احلديث
منه والقدمي ملا ا�ستطعنا �أن نتجاهل �أي مظهر من مظهرها اجلمايل فلو عدنا
�إىل �أقدم الع�صور لوجدنا �أن الإن�سان القدمي كان ير�سم على جدان الكهوف
وينحت ال�صخر ليعري عما يجي�ش يف نف�سه من �أحا�سي�س جمالية وما يحيط به
من عوامل ت�صل �إىل حد احلاجة �أحيانا ..وا�ستطاع هذا الإن�سان �أن يتغلب على قوى
الطبيعة املحيطة به وي�سخرها خلدمته ف�صنع �أدواته من الأ�شجار واحلجارة وتفنن
يف عملها ثم تطور ا�ستخداماتها فا�ستعمل املعادن يف �أدواته و�أ�ضاف �إليها حم�سنات
�أعطتها ال�شكل الفني اجلميل ..فالإن�سان البدائي ترك لنا على جدان كهوفه ر�سوما
و�صورا خمتلفة حليوانات وعنا�صر حياتية �أخرى �شغلت جزءا كبريا من اهتماماته
ومما مييز هذه الر�سوم �أنها كانت يف حالة احلركة� ..أنه يف فهمه الفطري ا�ستطاع
�أن ي�ستخل�ص �أهم عن�صر من عنا�صر �إغناء العمل الفني ومنحه احليوية والتغيري
القوي ..لقد الت�صق الفن باحلياة و�ساير تطوره تطور حياة الإن�سان من الكهوف �إىل
الع�صر احلديث و�أخذ دوره يزداد يوما بعد يوم حتى �أنه �أخذ يتغلغل يف خ�صائ�ص
حياتنا اليومية كامللب�س وال�سكن والأ�سا�س الفن فعند �صناعتها يراعي التذوق
الفني ال�سليم.
�إن حياة الإن�سان �أي �إن�سان مملة بغري اجلمال والفن ففي م�سريته الطويلة كان
ي�سري ب�شكل �أو ب�آخر جنبا �إىل جنب مع اجلمال ي�صوره املتعددة ويعك�سه يف مدلوالته
جمالية و�أعمال فنية ما يزال بع�ضا منها يعي�ش يف حياتنا لتعدد قراءاتها.
�إن طبيعة الفن لي�ست قا�صرة على العمل الفني يف حد ذلته فح�سب لكنها مرتبطة
�أي�ضا ب�شخ�صية الفنان املبدع والظروف التي يعي�ش بها� ..أنها على ات�صال وثيق
باملجتمع الذي من �أجله قام الفنان بابتكار نتاجه الفني.
�إن الأعمال النية التي يبدعها فنانو �أي �شعب من ال�شعوب لي�ست يف الواقع
�إال انعكا�سا حلياة هذا ال�شعب ولآماله وتطلعانه ..فقد ا�ستطعنا درا�سة تاريخ
ال�شعوب وحياتهم من خالل ما و�صل �إلينا من �أعمال فنية قام ب�إبداعها فنان تلك
املرحلة من الزمن ..لقد كان الفنان ميثل الوجه احل�ضاري ملا يقوم فنية ترتجم
�إىل حد ما حركة املجتمع الذي منا فيه ..وهكذا نرى �أن الفنان ب�شكل �أو ب�آخر
كان ملتزما ..وعلى الفن �أن يكون ملتزما وال�سيما الفنان العربي عامة وال�سوري
خا�صة ليعك�س من خالل �أعماله نداءات رفيف الأماين وخفق الف�ؤاد جم�سدا مر�آة
لتطلعات جمتمعه يف النهو�ض و�صد احليف الذي حلق بكاهل الأمة جراء ا�ستهداف
ح�ضارتها وقيمها وحتى �أعمال فنا نوها الدرامية والفنية ..لذا على الفن املنتج
يف الوطن العربي �أن يكون �صادقا يف تعبريه عما يجي�ش يف نفو�س �أمباء الأمة و�أن
يكون ملتزما والتزام الفنان معناه معاي�شته ال�صادقة لأحداث جمتمعه ومعاناته
ال�صحيحة مل�شاكل �أمته وق�ضيتها والتعبري عنا بكل و�ضوح و�شقافية� ..إن الفنان
امللتزم هو الذي ي�ستمد ن�سغ نتاجه الفني من الأ�صول العريقة والتقاليد الأ�صيلة
ل�شعبه و�أمته ويعرب عنها بوجه ح�ضاري متميز فبالإ�ضافة �إىل �أن للفن ر�سالة
ح�ضارية �إال �أن ر�سالته الرتبوية ال تقل �أهمية عنها وعند احلديث عن الفن نعني
بذلك لي�ست الفنون املرئية والت�شكيلية فقط �أمنا يدخل يف نطاقها فنون الأدب
واملو�سيقى وغريها للخ�صائ�ص امل�شرتكة بيم كل هذه الفنون فللفن ر�سالة تربوية
والفنان ال�صدق هو الذي يغني هذا املفهوم بقيم ترتقي بالفن �إىل تربية املجتمع
وامل�شاركة الفعالة يف البناء والتطور ..ولكي ي�أخذ الفن دوره ال بد من االنطالق
من �شعبية الفن وهذا يعني �أنه على الفنان �أن ي�ستلهم مو�ضوعاته من حياة �شعبه
يتح�س�س م�شاكلهم وتطلعاتهم ما�ضيهم وحا�ضرهم و�أن ي�ضعها بقالب فني وح�ضاري
جتعل ما قام ب�إبداعه مفهوما ومقبوال لديهم ..بهذا يحقق الفن والفنان ر�سالته
هذه الوظائف ا من الرتبوية واحل�ضارية ويعرب عن املرحلة التي عا�ش بها �أما �إذا
ترك الفن حمررا من هذه الوظائف عندها يكون معر�ضا للتهجني وال�ضياع وبعيدا
عن جمتمعه و�أمته ويفقد بذلك دوره الرتبوي واالجتماعي واحل�ضاري.

قضايا وآراء

• هنادة احل�صري
ملا كانت االدارة الأمريكية احلالية يطغى عليها ال�صهاينة واليهود ،من �أعلى م�ستويات
ال�سلطة اىل العديدين من امل�ست�شارين ،فلي�س غريبا �أن يكون الرئي�س الأمريكي احلايل
هو �أكرث الر�ؤ�ساء افتتانا بالنظريات الر�ؤيوية لل�صهيونيني امل�سيحيني.
قارئي العزيز هل متلك �أدنى فكرة عن ال�صهيونية امل�سيحية؟..
مت تعريف ال�صهيونية امل�سيحية على �أنها الدعم امل�سيحي لل�صهيونية.
وقد قيل �أي�ضا �أنها حركة قومية تعمل من �أجل عودة ال�شعب اليهودي اىل فل�سطني و�سيادة
اليهود على الأر�ض فال ي�سمى �صهيوين اال من يحمل حقائبه بالفعل ويعود اىل فل�سطني وهذا
ما �أكدته (غولدا مائري) حني قالت« :بعد قيام دولة ا�سرائيل ال ميكن �أن يعد �صهيونيا اال ذلك
الذي يحمل حقائبه وي�أتي على الفور».
�أما اجلذور التاريخية والدينية لل�صهيونية امل�سيحية فقد كانت انكلرتا يف القرن ال�سابع
ع�شر حيث مت ربطها بال�سيا�سة ،وال �سيما بت�صور دولة يهودية تتميما ح�سب زعمها لنبوءة
الكتاب املقد�س ،وانتقلت يف مرحلة ثانية اىل الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث �أخذت �أبعادا
�سيا�سية وا�ضحة وثابتة كما �أخذت بعدا دوليا..
على ه��ذا ف��ان ال�صهيونية امل�سيحية هي ايديولوجيا دينية ر�ؤي��وي��ة �سيا�سية حديثة
العهد ن�سبيا لكن جذورها تت�صل بتيار ديني يعود اىل القرن الأول للم�شيحية وي�سمى بتيار
الألفية ،والألفية هي معتقد ديني ن�ش�أ يف �أو�ساط امل�شيحني الذين هم من �أ�صل يهودي
( )Millenarianismوهو يعود �إىل ا�ستمرارهم يف االعتقاد بامل�شيحية الزمنية وامل�شيحية
كلمة من �أ�صل عربي .واىل ت�أويلهم اللفظي ملا ورد يف �سفر ر�ؤيا يوحنا ،وهو �أن امل�سيح �سيعود
اىل هذا العامل حماطا بالقدي�سيني ليملك يف الأر�ض �ألف �سنة ولذلك �سموا بالألفية..
ملا كان تيار ال�صهيونية امل�سيحية موجود ًا منذ �سنوات طويلة وبدرجات خمتلفة يف مراكز
�صنع القرار الأمريكي .فان ال�صهيونية امل�سيحية تربز ا ّالن كقوة حمركة وواقعة لل�سيا�سة
الأمريكية يف نزوعها اىل معاداة العرب وامل�سلمني وحقوقهم والتحري�ض على خو�ض احلروب
حتت �شعار “االرهاب” �أو غريها من ال�شعارات بعد و�صول �أركانها �إىل ال�سلطة.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ا ّالن ترى ما هو موقف كنائ�س ال�شرق الأو�سط من ال�صهيونية
امل�سيحية؟...
احلقيقية �أن موقف كنائ�س ال�شرق الأو�سط من ال�صهيونية امل�سيحية يتلخ�ص بالنقاط
ا ّالتية لقد و�ضع جمل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط يف �أوىل اهتماماته االلتزام بالق�ضية
الفل�سطينية وال�صراع العربي اال�سرائيلي واحلوار اال�سالمي امل�سيحي يف �سبيل العي�ش امل�شرتك
ال بل العي�ش الواحد ..وفيما يتعلق مبواجهة االعالم ال�صهيوين الذي يطغى على الإعالم
الغربي فيحرف احلقائق وينحاز (لإ�سرائيل) ولكن جمل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط يعمل عرب
قنوات حمددة ي�ستطيع من خاللها خماطبة الر�أي العام الغربي ولو جزئي ًا لت�صحيح ما �أمكن
من مالمح ال�صورة امل�شوهة عن �أبناء ال�شرق الأو�سط وامل�سلمني والإ�سالم والعرب...
�إن ال�صهيونية وامل�سيحية هما نقي�ضان ولكن ت�شكيل ال�صهيونية امل�سيحية للعديد من جماعات
ال�ضغط للت�أثري يف �صناع القرار يف الإدارة الأمريكية من �أجل حتقيق �أغرا�ضها وتوجهاتها
جعلها تعقد حتالفات متينة مع جماعات اليمني املحافظ ال�سيا�سية وهذا اليمني الذي ي�ؤمن
باملبادئ التوراتية نف�سها ويتميز بكفاءة كبرية يف التنظيم وا�ستقطاب اجلماهري ويدعى
“اللوبي” وتركز هدفها على ان�شاء الهيكل يف القد�س ويف كل الأحوال ال تبدو (�إ�سرائيل) يف
اخلطاب ال�صهيوين امل�سيحي �أمرا دنيويا �أو ان�سانيا �أو حتى �سيا�سي ًا.
�أت�ساءل هنا ماذا يعني ذلك �أال يعني �أن هذه الظاهرة �إذا ما ا�ستمرت وتعمقت ف�إنها �سترتك
ّاث��ارا كبرية داخل املجتمع الأمريكي نف�سه وبخا�صة يف �إطار الهيمنة الثقافية والقيمية
الأخالقية..
�أل�سنا بحاجة اىل وعي ومقاومة لهذا القادم فنحن �أ�صحاب حق وعدل و�سالم كل من موقعه.
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التجريب ال�شعري :محمود البريكان ود� .شاكر مطلق في الميزان
• د .وليد العريف
يب��دو ال�شعر احلديث يف حماولته اكت�ساب هويته امل�ستقلة ذا طموح
م�ش��روع يف العدي��د م��ن التج��ارب الت��ي تراوح��ت ب�ين التع�ثر حين ًا
والإقن��اع حين�� ًا �آخ��ر ،ولع��لّ �أك�ثر التج��ارب تع�ثر ًا تلك الت��ي �أولت
اهتمامه��ا للجان��ب ال�شكل��ي م��ن حي��ث التوزي��ع والدمج ب�ين الأوزان
ال�شعرية والت�شطري الكالمي وعالمات الرتقيم وغريها من الأ�ساليب
ال�شكلي��ة ،واذا كن��ا يف ه��ذه املقارب��ة نهتم ببني��ة الن�ص ،ف���إنَّ اللغة
�ستك��ون مو�ضع عنايتن��ا الأول من دون �أن نغفل ما للجانب ال�شكلي من
ت�أثري يف هذا التجريب.
تظهر هذه املقاربة بني الن�صني املدرو�سني اهتمام ال�شاعرين بجانبي
ال�ش��كل وامل�ضم��ون عل��ى حد �س��واء ،وال بد هن��ا من تبي��ان �أن الهدف
م��ن ه��ذه املقارنة هو ا�ستك�ش��اف تلك املح��اوالت الريادية يف جمالها
خ�صو�ص ًا و�أنَّ �سفينة ال�شعر احلديث ت�سري بال قبطان.
�إن ل�شي��وع ه��ذه التجربة �أو تلك ومدى ت�أثريها يف الآخرين معيارية
ال�سب��ق م��ع م��ا للمعط��ى التاريخي م��ن داللة مهم��ة يف ذل��ك ال�سبق،
ومراعاة من��ا للعلمية واملو�ضوعي��ة وتوخي ًا للدق��ة واحليادية التي
نحاولها ،ف�إنن��ا نراعي التاريخ يف ت�سل�سل الن�ص�ين املدرو�سني ،ولنبد�أ
م��ن ال�شاعر العراقي :حممود الربي��كان يف ق�صيدته املعنونة بـ(( :
ق�صيدتان متوازيتان )) 1التي يقول فيها:
يف البدءِ كانتِ البذرة
اب النَّدي
ترقدُ يف الترُّ ِ
تقاو ُم َ
أر�ض
ثقل ال ِ
�ساق �صغري ْة
تتفتَّقُ ْ
عن ٍ
عن جذ ٍع �أغرب
تن�شقُّ ْ
بنعومة �إىل َّ
م�س
ت�صعدُ
ٍ
ال�ش ِ
كافح َ
اب
ُي ُ
كتل الترّ ِ
هي
ها َ
وها هي
ُ�ش ٌ
جرية مزه َّو ٌة ُ
بخ ْ�ضرتِها
ً
�صلبة
تنت�صب ُ�شجري ًة
ُ
ُ
مل النُّو ِر
حتتفل
ِ
بخروجها �إىل عا ِ
ال�صارمة
ياح َّ
يف وجهِ ّ
الر ِ
�ص النَّ�سيم
ُتراقِ ً
والوهج
ُ
وتت�شابك �أطرا ُفها
يتف َّر ُع ج�سدُ ها
تت�ضخَّ ُم �أطرا ُفها وتتهدَّ ُل
َّ
حمط ًة للطّ يو ِر الغريبة
ويت� ُ
آكل ج�سدُ ها
يتناجى حت َتها َّ
الع�شاقُ
تدب ال ُ
ُ
أر�ضة
حيث ُّ
ويلعب ال ُ
أطفال
ُ
يف جماري النّ�س ِغ
ُم ً
ثقلة بثما ِرها
تنعب عندَ ها الغربانُ
ُ
حتلم باليدِ القاطفةْ
ُ
ُ
الكالب
وتبول
ُ
قادم
وبربيع ٍ
ٍ
ً
ياب�سة
مثقلة بثما ٍر
ٍ
وخريف
ٍ
غائبة يف كابو�سِ ها
ٍ
رث فيهِ � َ
تن ُ
أوراقها
ُ
َّ
ت�ستقبل وجهَ
احلطاب
وتذوي
و�ضربةِ الف� ِأ�س القاطعةْ
يف النهاية
تق��وم ق�صي��دة ال�شاع��ر الربي��كان على الت��وازي كما يب��دو ذلك من
العنوان �إال �أن هذا التوازي ال�شكلي �إمنا هو انعكا�س لتوا ٍز �آخر يتمثل
يف حقيقة الوجود الذي يتمثّل يف طريف :احلياة واملوت  /واذا كانت
الوالدة هي نقطة التالقي للكائن احلي ،ف�إنَّ ق�صيدة الربيكان حتدد
بدايته��ا باملطلع امل�شرتك بني العمودي��ن املتقابلني يف الرتكيب (( يف
الب��دء كان��ت البذرة )) كما ه��ي اخلامتة التي ينهيه��ا ال�شاعر ب�شبه
جملة م�شرتكة بقوله (( :يف النهاية )).
و على الرغم مما يوحي به العنوان من داللة على عدم اللقاء �إال �أن
�س�يرورة احلدث يف الن�ص�ين تظهر خالف ذلك حي��ث يتكامل الن�صان
على امل�ستوى الداليل من خالل ت�أكيدهما امل�صري ذاته لهذه البذرة (
الوالدة ) التي تبدو معاد ًال مو�ضوعي ًا لها ،وهي ما ت�ستوجب �أن يكون
له��ا نهاية واحدة ال بد منها ،وه��ي ( املوت ) م�صري الطبيعة وقانونها
الناظم
�إن الن�صني مينح��ان القارئ حقيقة وجودية واحدة ،طاملا يثبت فيه
القل��ق والت�أمل حقيقة الزوال ال��ذي تختلف فيه املكونات والأ�سباب
لك��نَّ النتيج��ة واحدة ،مهم��ا تباينت الأح��داث وت�شابك��ت الوقائع،
متام ًا كما البذرة التي �ستنتهي �إىل م�صري واحد� ،إما انت�شار الأوراق �أو
با�ستقب��ال ال�ضربة القاطعة ،واملح�صل��ة واحدة هي حقيقة الوجود
ال��ذي ي���ؤدي �إىل الفناء ،وهك��ذا تتكامل الق�صيدت��ان الق�صيدة على
امل�ستوى النف�سي ،كما يتكامالن على امل�ستوى اللغوي.
ويمُ كنن��ا �أن نقدم الإح�صاء التايل ،لنبينّ مدى االتّ�ساق والتكامل يف
ه��ذا اجلان��ب ،ويف كيفية التوزّع للأ�سم��اء والأفعال ودالالت ذلك
التنوع:

التوزيع الإح�صائي لق�صيدة (( الربيكان ))
م��ن حيث ال�شكل :توزع الن�صان العم��ودان على �سبعة ع�شر
�سطراً�،إ�ضاف��ة �إىل اجلمل��ة اال�ستهاللي��ة :يف الب��دء كانت
البذرة ،والقفلة ،وهي جملة ( :يف النهاية ).
م��ن حي��ث البني��ة اللغوي��ة :بل��غ ع��دد الكلم��ات يف الن�ص
ب�شطريه �ست ًا وت�سعني كلمة وزّعت على العمودين املتقابلني
بالت�ساوي ثمانٍ و�أربعني (  ) 48كلمة يف كل عامود
�أم��ا ال�ضمائ��ر ،فقد بلغ عدده��ا  8ثماني��ة �ضمائر ،يف حني
كان عدد احلروف �سبعة ع�شر حرف ًا
�أما ال�ضمائر ،فبلغت �ستة �ضمائر ،بينما بلغ عدد احلروف:
�أحد ع�شر حرف ًا.
ما الذي ت�شري اليه هذه الإح�صائية ؟:
 1زي��ادة ع��دد الأ�سم��اء يف الق�س��م الأي�س��ر عل��ى الأمينبف��ارق ا�سم واح��د ،ولهذا الفارق داللته حي��ث �إنَّ الأ�سماء
ت�ش�ير �إىل حالة الثبات وال�سكون الت��ي �ست�صل اليه البذرة
ع�بر �س�يرورة احلدث حيث يك��ون الو�صول يف الق�سم الأمي��ن تلقائي ًا
وذاتي�� ًا بفع��ل حتقيقها الفعل ال��ذي ُو ِجدَ تْ من �أجل��ه ،وك�أن ال�شاعر
يق��ول� :إنَّ حتقيق اله��دف ،وت�أدية الإن�سان ر�سالت��ه يف هذا الوجود
ي�شعره بالر�ضا الذاتي عن النف�س ،وهذا ال�شعور هو الغاية ،فال�شاعر
يرى جمال ّية
الوجود بو�صولها �إىل حتقيق اخلري بقدر ما حتققه للآخرين :حتلم
بثمارها ،حتلم باليد القاطفة.
�إنّ حلمها املُحقَّق اكتمل بتحقيق �سعادة الآخر ،وهذا الزوال احلتمي
الذات��ي احلا�ص��ل ال يحت��اج �إىل ت�أكي��د ا�سم��ي لثب��ات احلال��ة التي
ف�سر
ي�ستدعيه��ا العمود الأي�س��ر حيث الزوال بفعل غ�يري ،وهو ما ُي ّ
زي��ادة اجلمل��ة اال�سمي��ة بامل�شتق�ينَّ ( :
احلط��اب والقاطع��ة ) التي
يحتاجه��ا ه��ذا الفع��ل اخلارج��ي :وت�ستقبل وجه َّ
احلط��اب و�ضربة
الف�أ�س القاطعة.
و ه��ذا الت��وزع اال�سم��ي يتقاب��ل م��ع ت��وزع فعل��ي مغاير م�ض��اد حيث
الأفع��ال تزي��د يف الق�س��م الأمي��ن بن�سبة فع��ل واحد �أي�ض�� ًا ،ذلك �أنَّ
الأفع��ال ب�صيغ��ة الزم��ن امل�ض��ارع ت�ش�ير �إىل التج��دد واال�ستم��رار
ودميوم��ة احلرك��ة ،وهو ما يراع��ي البعد النف�سي وال��داليل للبذرة
الت��ي كانت الق�سم الأمي��ن ممتلئة باحليوة واخل�ص��ب ،فهي من تفتق
�إىل �صع��ود فزهو فاحتفال ورق�ص وتفرع� ،إذ تتواىل الأفعال :فرق،
تتفتق ،ت�صعد ،حتتفل ،تراق�ص ،يتفرع ،يتاجر ،يلعب.
�إنَّ ه��ذه الأفع��ال الت��ي بد�أه��ا كل �سط��ر �شع��ري يف اجل��زء الأول
م��ن العام��ود الأي�س��ر �أفع��ال ذات دالل��ة موحية بال��والدة والتجدد
واحلرك��ة ،وه��و ما ي�ستل��زم تواتر ه��ذه الأفعال ،وكرثته��ا يف مقابل
الأفع��ال امل�ضارع��ة املوازية له��ا يف الق�سم الأي�س��ر ذات الداللة على
حال��ة االنك�س��ار� ،إذ ت�تردد الأفع��ال ح�س��ب ورودها :تق��اوم تن�شق،
يكافح ،تنت�صب ،تت�ضخم ،يت�آكل.....
�إن �أفع��ال الق�س��م الأمي��ن �إمنا ه��ي املع��ادل املو�ضوعي لنم��و الإن�سان
يف �شباب��ه ،يف ح�ين تع��ادل يف الط��رف الأي�س��ر الإن�س��ان يف ف�ترة
ال�شيخوخة والهرم والعجز.
بقي��ت دالل��ة ال�صفات واح��دة ،لأنَّ البذرة هي نف�سه��ا مل تتغري رغم
الأحداث متام ًا ،كما هو الكائن الب�شري نف�سه وليد ًا و�شاب ًا و�شيخ ًا.
�أم��ا من حيث دالل��ة احلروف الت��ي �أظهرت زي��ادة يف الق�سم الأمين،
فتف�سري ذلك �أن احلروف ت�ستمد معانيها من الرتاكيب الداخلة فيها،
وه��ي �أدوات رب��ط ت�ساعد يف �إمن��اء الفعل وزي��ادة فاعليته من حيث
احلركة ،وهو ما يحتاج زيادة يف ا�ستخدام احلروف التي كان احلدث
فيه��ا ت�صاعدي ًا يف الطرف الأمين ،بينم��ا َّ
قل ا�ستخدام تلك احلروف
عندما كان احلدث يتجه ب�شكل تنازيل متباطئ بينما الظروف ،فقد
عبرَّ تْ داللي ًا عن ذلك امل�شهد التطوري� ،إذ ا�ستخدم الظرف (( حتت
)) يف الط��رف الأمين مبا يوحي به م��ن داللة ت�ضمينية على القدرة
واال�ستع�لاء لهذه الب��ذرة التي (( :يتناجى حتته��ا الع�شاق )) جند
دالل��ة الظرف ت�شري �إىل تعيني امل��كان الذي يج�سد حقيقة وجودية
ثابت��ة ال تتغ�ير� ،إذ ا�ستخ��دم ال�شاعر (( :عن��د )) و(( حيث )) يف
ا�شارته��ا �إىل زم��ان معني يف حماولة الحتاد الزم��ان واملكان يف ت�أكيد
حقيق��ة عدمية ج��دوى الفعل املحر�ض على الوج��ود الذي ال بد �أن
ي�ص��ل �إىل نقط��ة ينتف��ي فيه الزم��ان واملكان مع ًا يف حلظ��ة العدمية
الأبدية والعطالة احلركية.
الق�صي��دة الثاني��ة لل�شاع��ر الدكت��ور� :شاك��ر مطل��ق وه��ي مقطوعة
�شعري��ة من ديوانه ذاكرة الق�صب 2الق�س��م املعنون بـ :ذاكرة الطني
وال�ضياء ،وقد كتبت الق�صائد فيه بني عامي 1988م – 1990م
يو�ض��ح ه��ذا التوزيع للق�صيدت�ين �أ وب وعي ال�شاع��ر للتجربة التي
يخو�ضه��ا� ،إذ تق��وم عل��ى تناظ��ر �شكلي يعتم��د ثنائية تت��وازى فيها
املكون��ات اللغوي��ة يف العم��ود �أ م��ع املكونات اللغوي��ة يف العمود ب من
خ�لال تقابل الأ�سماء والأفع��ال وحتى احلروف� ،إذ يتكون كل عمود
من خم�سة ع�شر لفظ ًا موزعة توزيع ًا متعاد ًال من حيث ال�صيغ.
�إن ه��ذا التناظ��ر الدقي��ق يجعل م��ن ال�شاعر ذا م�ش��روع جتريبي ال
يح��اول في��ه �إظهار مقدرت��ه اللغوية وح�س��ب ،بل يتج��اوز ذلك �إىل
حماول��ة ابت��داع �أ�سلوب تعبري يقوم على تطوي��ع اللغة عرب عالقات
لغوي��ة مكثفة تق��وم على ت�شاب��ه البداية الت��ي ي�ستهلها بـ��ـ :املكون
اال�سم��ي :ملب��ة هذا اجل�سد ال��ذي يحاول فيه تق��دمي حقيقة اخللق
الأوىل ع�بر جت�سي��د الوج��ود الإن�س��اين ب��دالالت املنت��ج احل�ضاري
قرب الن�ص من مرجعيته
املادي ( :ملبة)  ،ويف هذا التج�سيد ما ُي ّ

د� .شاكر مطلق

حممود الربيكان

الداللية التي ينطلق منها وي�ؤ�س�س عليها� ،إذ يتماهى املادي باملعنوي
م��ن خ�لال ت�شاب��ك دالالت املف��ردات التي تعي��د �إىل فك��رة الوالدة
با�ستنت��اج عالقة ال�سب��ب وامل�سبب ،فالن�ش��وة الأوىل �سبب يف �إيجاد
اجل�س��د امل�ضيء ،كم��ا �أن اجل�سد امل�ضاء� ،إمنا هو ناجت عن هذه الن�شوة
غري امل�سبوقة التي يحاول ال�شاعر �أن ي�سبغ عليها ُبعد ًا مثالي ًا يرتقي
من خالله بالإن�سان �إىل عامل اخلري والنور ونوازع الوجدان الطيبة،
توق
ولذلك يبدو ال�شاعر م ّيا ًال �إىل منح ن�صه نزعة ت�أملية ت�شف عن ٍ
فك��ري يف رغبته �إ�شراك الآخر فيه من خالل طرح ت�سا�ؤالت تعك�س
الهاج���س القلق لدى ال�شاع��ر وال�شاغل له يف تف�سري مع�ضلة الوجود،
والو�صول �إىل معرفة حقيقة احلياة وماهيتها التي تبقى م�ستع�صية
َّ
ليظل لغز احلياة حافز ًا يدفع بالفكر وال�شعر مع ًا على
عل��ى الك�شف،
الت�س��ا�ؤل يف حماولت��ه العبثية معرف��ة احلياة ونامو�سه��ا املتحكم يف
الطبيع��ة التي ال ينظمها منط��ق ،ليبقى الت�س��ا�ؤل م�شروع ًا والبحث
ع��ن جواب غاية الوج��ود وجماليته املُحفّزة عل��ى اال�ستمرارَّ ،
ولعل
البع��د النف�س��ي ال يغيب ع��ن هات�ين املقطوعتني من خ�لال عالقات
الت��وازي والتماثل على الرغم من ه��ذا التوازي ال�شكلي الذي يوحي
بالتناب��ذ والتباع��د ،ف���إنَّ املقطوعتني تلتقي��ان يف طبيع��ة الت�سا�ؤل
ال��ذي ال يبدو باحث ًا ع��ن جواب ،لأنه ت�سا�ؤل امل�ستك�شف العارف قدر
غايت��ه يف �إث��ارة الآخ��ر وحتري�ضه عل��ى امل�شارك��ة يف دالالت الن�ص
ومرامي��ه الأخ�يرة ع�بر البع��د الفل�سف��ي ال��ذي ال يت�أنّ��ى من خالل
التنظيم والتوزيع وت�ساوي عدد
املف��ردات ويكت�شف الإيجابيات وح�س��ب ،بل يتعدَّ ى ذلك �إىل البنية
اللغوية التي تقوم على عالقات �إ�سناد متوازية ونو�ضح ذلك بامل�شجر
الآتي:
تعك���س الق�صي��دة الوم�ض��ة وفقه��ا توازيه��ا دالالت نف�سي��ة ترتبط
بفكرة اخللق والوالدة ،فاال�سم ملبة يبد�أ فكرة ،وهو موجود بالقوة،
لأن��ه منتج ح�ضاري مادي متام�� ًا كما هو اجلنني الذي يت�شكّل يف بطن
��م تت�ضح �سريورة ه��ذا اجلنني ،ليتحول
الأم بفع��ل الق��وة الأبويةُ ،ث َّ
�إىل ا�س��م �إ�شارة� ،أ ْذ يب��د�أ هذا املولود ب�أخذ �سماته الوجودية ،لي�أتي
بع��د ذل��ك اال�سم املُع�� َّرف( :اجل�س��د ) الذي مينح ه��ذا املولود حيزه
امل��كاين م��ن خ�لال �إع��ادة احلديث ع��ن مكونات��ه ،وهي الت��ي عبرّ ت
عن��ا �شبه اجلمل��ة (( من خالي��ا )) وللجمع امل�ؤنث هن��ا داللته التي
تفي��د عل��ى امل�ستوى ال��داليل احلال��ة الإرجاعية للم��ر�أة احلا�ضنة
الت��ي جتعل هذا املولود يظه��ر �إىل احلياة والوجود من خالل حلظة
�سك��ون وثب��ات �أ�ش��ار �إليه��ا الرتكي��ب الو�صف��ي( :الن�ش��وة الأوىل)،
لك��نَّ ه��ذه ال�س�يرورة َّ
تتعطل على امل�ست��وى النف�سي مب��ا يعرت�ض هذا
املول��ود ،ف ُيعبرّ حرف العطف عن هذا القطع الذي يفيد التح ّول هنا
 ،وتغي�ير اجتاه �سري احلدث م��ن الت�صاعد �إىل الهبوط ،ومن احلركة
�إىل ال�سك��ون ،ولذلك جند �أن الن�صف الثاين يف العمودين بعد ( �أم )
يغيب فيه اال�سم ،وينوب عنه ال�ضمري املت�صل �أو املنف�صل يف قوله� :أم
يوافيه ا�شتعال وهو يف ن�صف الطريق ؟ ،ولذلك داللته على امل�ستوى
انتفاء حل�ض��ور املولود الذي
الإيحائ��ي حيث التغيب اللغ��وي يعك�س
ً
عطل��ت حركت��ه من ال�صعود �إىل الهبوط  ،وه��ذا ما يعرب عن حقيقة
الوج��ود عرب ت��وازي طرفيه :احلياة واملوت ،فكم��ا �أن احلياة واملوت
يقع��ان على طريف نقي���ض من حيث الواقع �إال �أنهم��ا يتممان بع�ضهما
بع�ض�� ًا� ،إذ كل حي��اة ال ب��د و�أن تختتم باملوت ،وهو م��ا ت�ؤكده البنية
تالق عرب
اللغوية لهاتني املقطوعتني ،فالتوازي يف ال�شكل ينتهي �إىل ٍ
ت�أكي��د �إحدى احلالتني اللتني ت�شريان �إىل الداللة ذاتها ،وهي �إثارة
احل���س االنفع��ايل ل��دى امللتقى م��ن خالل �س���ؤال يظ��لُّ مفتوح ًا على
ّ
االحتمال والتوقع.
 1ـ جملة �أقالم ع  ،5ت�شرين الأول والثاين 1998 ،م� .ص .51
 2ـ مطلق� ،شاكر )1992( :م ،ذاكرة الق�صب ،دار الذاكرة ،حم�ص.
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فقـــــط علينـــا �أن نتذكّـــر

�أوقد لحظةً

•بديع �صقور

•فائق الربيعي
فـ َ ْج ُر الفدا ما زلتَ خ ًال قائما
ال�شمو�س َمغامنا
�شم�س
ق�سموا
ِ
َ
مذ َّ
الت�ضامن ُملتقى
أمم
ِ
واليو َم من � ِ
ومقامهُ
غالب غا�شما
ي
أ�سمى
ل
ا
ُ
ُ
�سكك ال�شتاتِ جوانحا
جا�ؤوا وم ِْن ِ
فانظر ترى للوافدينَ تالحما
َ
�ضفاف دموعنا
طفح مِن
ِ
وكذاك َي ُ
ٌ
للدروب ُمنادما
قلق ف�أ�ضحى
ِ
الرياح موا�سم ًا
ها نحنُ ت�صفعنا
ُ
حتى نعو َد مالحم ًا وعالئما
ُ
م�ساءات الظال ِم ل َيختفي
و�أتتْ
ال�ضياء عزائما
فانهمر
إ�صباح
ال ُ
َ
ُ
هم ٌ
فتية والوحي يف جنباتِهم
ُ
�صوت التِالو ِة للذي �أنْ يفهما
�صدوا ب�أجنحةِ العبو ِر مخُ ا ِت ًال
ً
ق�سما
وحما�صرا و ُمطبـ ِّعا و ُم ِّ
ِ
ني
هيـّا فل�سط ُ
اجلراح تالحقتْ
ِ
وتالحمتْ للن�صر وجه ًا با�سما
يومك ُمذ تنفـ َّ َ�س َج ْم ُر ُه
واليوم
ِ
ُ
أ�صبح راجما
�
ر
الثوا
لظى
وبهِ
ِ
َ
وت�ساقطتْ ُّ
ري التي
كل الأ�ساط ِ
ظن اليهو ُد �أوابد ًا ومتائما
َّ
يا ويحهم ح�شدوا ال�سن َ
ني متاديا
والآنَ يخت�صرونَ عذر ًا جاثما
�أو ما ترى املقال َع يف �أيدي الندى
هُ
ال�ضرام حوائما
وترى
م�شاعلـ َ ِ
َ
نب�ض
واقر�أ على ِ
ِ
الدروب طفولة ً
ي�صد جرائما
يف ط ّيها
حجر ُّ
ٌ
َ
زنابق طـُ ْه ِرها
تلك الرباء ُة مِن
ِ
مل َ
ني العدى ْ
ب َ
تلق مِنهم راحما
�ضحوا و�أحالم الطفولةِ غادرتْ
َ
النعا�س لكي تكونَ حمائما
ع�ش
ِ
و�أتوا بها وهج ًا َي ُ�ض ُّم حناجر ًا
ِملْ ُء احليا ِة ُمكافح ًا و ُمقاوما
الرباق �سناب ًال
ه ّبوا على ج�سدِ
ِ
راجها َيعلو و َي�سمو قائما
ع
م
ِ
ْ ُ
مهابة
ني
والقد�س حتر�س لليق ِ
ُ
ً
حتى يكونَ على القدا�سةِ قـَيـّما
وكذا ر�أيتُ
مرم ًا
ال�شعب رَّ
َ
كب حُ ْ
فر�ض ًا طواف ًا باحلجارة راجما
م�سافة
كحد
�ساموه �أنْ يبقى ِّ
ٍ
ً
ف�أبى وقا َم حماربا و ُمع ِلّما
رب مِن مَعاقلِ �سجنهِ
وا�ستـ َ َّل خي َ
ْ
ليجعل َّ
َ
قيد �صارما
ن�صر ًا
كل ٍ
َح َّط ْم جدا َر الف�صلِ اوقدْ حلظة ً
مت�سح للجدا ِر معاملا
فالنا ُر
ُ
ال�شر َّ
متاهة
كف
ٍ
غـُ ّلتْ بقايا ِّ
واد هائما
حتى ترى يف ِّ
كل ٍ
مِن ُ
حيث لغزُ
ال�سامري وعجلـُهُ
ُّ
ُ
فالعجل �أ�ضحى لل�شراذ ِم �شامتا
ُ
تنزف ما م�ضى
دعهم �إىل الأيا ِم
فزع ًا وت�سقيهم ك�ؤو�س ًا علقما
َّ
طعم
الن�صر حلنَ ق�صيدةٍ
ِ
ونر�ش َ
�سحر َعاملا
ت�أتي مبا ت�أتي وتـُ ُ
يبت�سم املدى
عطر الكونِ
وبحجم ِ
ُ
ِ
روح ًا ونب�ض ًا يف النوايا توءما
ماذا اُ�سمي الوقتَ يف ما بينا
أقر ومتّما
يوم
ِ
ُ
الت�ضامن ما � َّ

شعر

وقفتْ على ر�أ�س اجلبل
مدّ ت يدها لتقطف قمر ًا يتدل
ال�صعود �إىل اجلبل
ظنـّت �أنّ ّ
يقربها من �ضفـّة اهلل قلي ًال.
ّ
***** *****
احلب يف �صدورنا
يت� ّأجج
ّ
كلّما اقرتبنا من غابة املوت.
نفكّر ملي ًا بالأبد ال�ضائع
كيف �سنق�ضي
الدّ هور هناك؟
هل ث ّمة من نع�شق؟
هل ث ّمة من جميالت
لهن ر�سائل ق�صرية
نكتب ّ
على هواتفنا النقّالة؟
هل من جباة يطاردوننا
لدفع ّ
ال�ضرائب؟
هنا ...الكلّ جباة ،
واجلباة..
ال يبتغون منك �سوى املال
هل ث ّمة « موديالت «
و « ماركات «
لل�س ّيارات احلديثة؟
هل ث ّمة �شوارع يتزاحم بها النـّا�س..
والعربات ..والأ�شياء؟
****** ******
النّجوم تتج ّهم مثلنا
النّجوم تقف على احلياد
عندما تذبل ال�شـّـجرة تر ّد الهواء
عنها ب�إعياء �شديد
عندما تخلو املر�أة بنف�سها ترت ّبع
ال�سنني
فوق رابية ّ
وتغنـّي ربيع �أ ّيام �ضاعت
جي
عندما ير�شح �صوتها ال�شـ ّ ّ
من بني حنايا روحي
تذبل كزهرة تفّاح
ويتبدّ د العطر من �شفتيها..
ال �أحد يكرتث بالزّ هور الذّ ابلة
ال �أحد يعرينا التفافة عندما نرحل.
****** ******
نزرع �سهول �أرواحنا
باليا�سمني..
وال نقطف �إال الربد !
نعجل يف الو�صول �إىل املرافئ..
ّ
ال�سـماء
حتت حجارة ّ
نخ ّبئ مواعيد قدومهم
الريح.
عباءة
فيجيئون خل�سة حتت
ّ
****** ******
ال�صيد تقطّ عت..
حبائل ّ
من منـّا ين�صب ال�شـّـراك
للع�صافري؟
****** *******

• ه�شام عمران
عر �سطّ ْر ّ
لل�ش�آم كتابا
يا �شِ ُ
واخل ْع عليها ُبر َد ًة وحجابا
وا ْملأْ
َ
بحورك من مناهل
عطرها
ً
مهجة و ُر�ضابا
طيب ًا يبل ُّل
فالطّ يب يزكو من دم�شق
هبوبه
ربى وه�ضابا
وعبريه يروي ً
ّ
وال�شام مهدٌ للف�صيح ورافدٌ
الرفيع ُلبابا
أدب
ل
ا
من
حتوي
ّ
فت�صوغ من نبع البالغة ُبرد ًة
ومنَ احلروف �أ�سن ًّة وحرابا
ترمي بها �صلف الّلئيم ومكره
وتعيد للزّ من العتيق �شبابا
ً
كرامة
وتذود عن �أر�ض الكرام
وتر ّد عنها ناعق ًا ُ
وغرابا

نبد�أ بالآه
تخذلنا النـّخوة  ،فننحني للملك
جنرد احلياة ثوبها
نحن من ّ
ال�صوت.
نحن من نل ّوث نقاء ّ
****** ******
بب�ساطة علينا �أن نُق َتل

فقط..
من �أجل دميقراط ّيـتهم ! !
فقط كي نكتب الق�صائد اجلميلة
عن بغداد وبق ّية املدن املحرتقة
فقط..
علينا �أن نتذكّر قبل القتل
« هوالكو « و» املغول «  ،و» البا�شوات «
و» الإنكليز»  ،و» الأمريكان « والعمامات
فقط علينا �أن ُنقْتل
من �أجل « الدّ ميقراط ّية «.
***** **** *
ال�سهول
قطار �أ�صواتنا يعرب ّ
ال �أحد يل ّوح لعبورنا
غ�صة يف حلوق املو ّدعني
ال ّ
ال ده�شة للغياب عندهم
على جبل �آثامهم نن�شر
دخان غ�ضبنا
وال وقت حلرق الأ�صابع.
**** *****
نت�سابق �إىل املوت
ال�صغرية
كالفرا�شات ّ
بريـّة اهلل
في�سبقوننا �إىل ّ
نحن حطب املواقد.
****** *****
ن�ؤوب من نومنا..
ن�صحو قلي ًال
نقرتب من خوفنا ..نلت�صق به
ال�صفراء..
في�سوقوننا كالنّعاج �إىل املراعي ّ
مر من ال�سـّـنني
التي ن�سيت كم ّ
على انقطاع ّ
ال�شتاء.
******* *******
يعجن �أحالمنا
النـّـ�سـوة
ّ
يف معجن الأيام
ّ
يرققنه..
أيديهن
يل ّوحنه على �
ّ
حتى ي�صري على �شكل قمر
يخبزنه
وينتظرن عودة �أطفالنا
ال�ساغبني
الدّ ا�شرين ّ
يف املدن ّ
وال�شعاب
والوديان..
والتّخوم..
واملدار�س النـّائية خلف �أ�سوار احلياة.
******** *******

ال�شّ عرُ وال�سّ يف
للنّ�صر تعقد ً
راية وم�شاع ًال
وت�ضيء درب ًا للعال و�شِ عابا
فجر العروبة �ش ّع من حمرابها
ميحو ظالم ًا جاه ًال و�ضبابا
فلها الع�صور الغابرات و�سفرها
عطاء وارف ًا وح�سابا
ت�شدو
ً
واهلل باركها وبارك حولها
فغدَ تْ مزار ًا جامع ًا ومثابا
جي�ش الظّ الم تناثرت �أوهامه
وم�ضى يذوق هزائم ًا وعذابا
قادم
يا �أ ّيها اجلاين فنا�ؤك ٌ
والنّار ته�ضم غا�صب ًا وذئابا
ال تقبل الفيحاء � اّإل عا�شق ًا
َ
العروبة وحد ًة وترابا
يهوى
ً
كرامة
فاحلر يقطف يف ال�ش�آم
ّ
ً
طعنة و�ضرابا
والوغد يجني

طيفك يف اجلوارح
يا �شام
ِ
والنّهى
ويعمر ً
قلعة وقبابا
ينمو
ُ
�أ�صداء �صوتِك ال تغيب عن
احلمى
بهاك نِقابا
واهلل يك�شف عن ِ
ب�سيفك يا دم�شق وباركي
تيهي
ِ
قمم ًا ت�صافح �أجنم ًا و�سحابا
ً
مليكة
وتر ّبعي قمم الفخار
ً
ّ
هيبة ومهابا
لل�شرق ت�صنع
فال�سيف عنوان الأ�صالة
ّ
والفدا
وبحدّ ه يعطي الّلدو َد جوابا
ٌ
ما�ضي ّ
ُبوء ٌة
ال�ش�آم
ح�ضارة ون َ
ً
حكمة و�صوابا
للأر�ض تر�سل
ّ
الر�سالة
وال�شام حا�ضنة ّ

والر�ؤى
ّ
يف النّف�س تنع�ش �صبو ًة
و ُدعابا
فعرائ�ش الأجماد من ُ�ش ُرفاتها
تزهو وتن�ضح عنرب ًا وربابا
واليا�سمني يبوح عن �أ�سرارها
بالعطر ين�شر �سري ًة وخطابا
وهديل �أ�سراب احلمام على
الذّ را
ً
جيئة وذهابا
ي�شدو املناقب
ٌ
ّ
منارة
فال�شام يف �سفر الزّ مان
ّ
لل�شرق تبقى ُد ّر ًة و�شهابا

قصة
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• �أ.د�.أحمد علي حممد
ُ
تطاول �أ�شجار ال�سنديان النابتة على احلافة
كانت
الغربية من ه�ضبة اجل��والن ،قامتها مم�شوقة كالرمح
الرديني .و�شعرها � ٌ
أثيل يعجز “امللفع” عن الإحاطة
ٌ
خ�صل منه لتن�سدل على طريف جبني
به .فت�سلل عاد ًة
�أبي�ض كال�سجنجل .لت�شكل من �سواد �شعرها وبيا�ض
وجنتيها لوحة باهرة الأ�ضداد ،ت�شرف بنظرها على
الأنحاء ،فت�سافر بها الأحالم �إىل جنان الأمنيات ،وقد
�صنعت لها خياال ُتها ُكن�س ًا َك ُكن�س الظباء تفت�ش فيه كلّما
خلت �إىل نف�سها عن �أملها ال��ذي �أو�شك �أن يتال�شى ،فابن
احل�لال ال��ذي ط��ارت �إليه �أمان ُّيها مل يطرق بابها بعد� ،إذ
�سبقته ال�سنون العجاف حني نقلتها بغتة �إىل الثالثني
من عمرها ،فا�ستعدت مر�آتها التي ت�س�ألها يف كلّ مرة كيف
يتجاهل الرجال احلمقى كل هذا اجلمال ،فبدت نافر ًة من
�أحالمها التي ت�شدُّ ها يف كلّ ليلة تغم�ض فيها عينيها� ،إىل
فار�س مت�ضي معه عمر ًا كام ًال يف اخليال.
ُ
الءات خياالتها مع فار�سها املُبهم مع انق�ضاء
وحني ُتطوى ُم
ليلها ،و ُتطوى معها هواج�س �أنوثتها ،ي�ستيقظ يف �أعماقها
عبء النهار الطويل الذي يدعوها �إىل �أن تنجز كلّ �أعمالها
ُ
قبل �أن يعود عدنان مع قطيع الأغنام الذي ي�سرح به يف
روابي “رواية” اجلميلة ،وقبل �أن يعود �أبوها العجوز ويف
حوزته ثمن احلليب الذي ي�سافر به كلّ �صباح �إىل �أ�سواق
القنيطرة ،كان عليها تنظيف “حو�ش” الغنم ،و”تطبيع
ا َ
جللّة” ،و�إطعام الدجاجات ،وا�ستئ�صال الزبدة من اللنب
وا�ستخال�ص ال�سمن من الزبدة ،وترك بع�ض “ال�شنينة”
لراعي الأغنام عدنان ،وا�ستبقاء القليل من الزبدة وال�سمن
لأبيها املنهك من تعب الطريق ،كما كان عليها �أن تكن�س
�أر�ض الغرفة الرتابية ،ومن ثم تلطفها بر�شا�ش املاء ،وتعيد
احل�صرية �إىل مكانها ،وتوزع امل�ساند كما كانت على اجلدار،
وحت�ضر القهوة العربية وتنقلها من الدلّة �إىل براد القهوة.
“الر َّواية”
وبعد ذلك كله ،ت�ستجلب احلمار وت�ضع عليه ُ
لتملأها من العني.
كانت تفعل كل ذلك قبل �أذان الظهر ،ومع �إقامة ال�صالة
يجتمع العجوز والراعي في�صليان ويتناوالن الغداء كلّ
واحد يف مو�ضعه ،فكان عدنان ي�ستلذ ارت�شاف “ال�شنينة”
حت��ت ظ��ل �شجرة “الكينا” التي ت��رزح على �صدر البهو
املك�شوف متام ًا ُقبالة الغرفة التي اعتادت حميدة �أن تخلو
�إىل نف�سها فيها ،وكان من فرط حيائه يظاهر فتحة بابها،
ليطلق نظره �إىل الغرب قليال ،ويف االجت��اه نف�سه الذي
ي�سلكه وادي “الريح” ،وك�أنّه يريد �أن يقي�س امل�سافات التي
قطعها مع �أغنامه قبل �أن ينت�صف النهار ،ت�سافر عيناه �إىل
�أ�سفل اله�ضبة ،فينك�شف له طرف من النهر ،وثم مت�ضي مع
الأخاديد ال�سحيقة التي تهوي بعنف �إىل املجرى ال�ضخم
الذي ي�صنع حد ًا بني �أ�سفل اله�ضبة و�سهل احلولة ،وكان
قد د�س يف �أحالمه �أنّ��ه يف يوم ما �سيقطع ذلك الأخ��دود
لي�صل �إىل ال�ضفة الأخرى� ،إذ علم �أنّ ذلك ممكن التحقيق،
وال�سيما مع كرثة الكالم على الأعمال الفدائية التي كان
كثري من ال�شباب يتمنون انطالقها �آن���ذاك ،وك��ان عدنان
مت�أثر ًا بحكايات �أب��ي حميدة ال��ذي يعرف تلك الناحية
جيداً� ،إذ طاملا حدثه عن �أيام ق�ضاها هنالك ،وهو يقطف
عراني�س الذرة ال�صفراء وي�شتويها مع �أ�صحابه.
�أراد عدنان �أن ي�سرتجع طرف ًا من �أوهامه التي �أثارتها
حكايات �أبي حميدة ،وهو ميد يد ًا مرتع�شة �إىل جيبه لي�ستل
�سيجارة من نوع رديء بللها عرقه ،فبدت �صفراء رطبة،
وبحركة ع�صبية غري مكرتث مبا �أ�صاب �سيجارته من التعفن
ح�شاها كيفما اتفق يف فمه ،ليعود م��رة �أخ��رى يتح�س�س
جيبه باحث ًا عن علبة الكربيت التي طالها ما طال �سيجارته
من الرطوبة ،فيم�سكها بر�ؤو�س �أ�صابعه وي�ستل منها عود ًا
يحكه بت�ؤدة على حرف العلبة ،يف حماولة لإ�شعاله� ،إال
�أنّ ت�شبع عيدان العلبة بالعرق �أطف�أ جذوتها ،ف�أدار بر�أ�سه

ي�ستطلع َم ْن بالغرفة املقابلة ،لعلّ �أحد ًا ي�سعفه بعود ثقاب
قابل لال�شتعال ،بيد �أنّه مل َ
يحظ ب�أي اهتمام ،فقد كان �أبو
حميدة غارق ًا يف نوم عميق ،يف حني تكورت حميدة لتنطوي
على مر�آتها وتن�شغل بزينتها وتالعب مرودها على رمو�ش
عينيها ،ثم تطيل ت�أملهما ،فال يعجبها خط امل��رود �إذ مل
ي�صنع على اجلفون ما تخيلته من �سحر يداعب �أحالمها
الليلية� ،إذ هي يف قرارة نف�سها تتعجل حلول ليلها لتلتقي
مع �أحالمها املكرورة ،وحاملا يداعبها حلمها اجلميل متل منه
لأنّه ال يجلب لها �إال �صورة واحدة تتمثل بخياالت تائهة
لي�س بو�سعها �أن تنتزع منها وعد ًا ميكن �أن يتحقق ،فتم�ضي
�أيامها بني العمل امل�ضني يف نهارها ،وعبث احللم الليلي الذي
يجعلها تتلوى على عتبات �أمل �ضائع.
تنزع نف�س عدنان لطلب ع��ود ثقاب ،بيد �أن رغبته يف
التدخني تال�شت حني ا�سرتق نظرة من حميدة وهي تدير
ل��ه ظهرها ،ليطلع على ���ش�لال م��ن الظلمة ين�سدل على
كتفني �أبي�ضني كالف�ضة ،فيغطي جزء ًا من ظهرها ،وبقليل
من اخليال ات�سع له الأمر �أن ير�سم يف ذهنه كيف ين�سدل
ذلك ال�شعر على جلدها ،ملغي ًا من اعتباره ثوب “املل�س”
يح�صن بيا�ضها ،ليرتاءى له وك�أنه حرير �أو
ال�سميك الذي ّ
يكاد ،فترُ ت�سم لديه �صورة ندر �أن ر�آها يف �أحالمه ،فتنطلق
تنهداته لتوقظ يف نف�سه معنى رجولي ًا نادر ًا ما حتلل منه
يف خلواته ليقول� :أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ،كيف
�أهتك �سرت امر�أة خمتل�س ًا النظر �إىل �شعرها الأ�سود وظهرها
الأبي�ض؟ وزي��ادة على ذلك �أنا را ٍع عند �أبيها ،فماذا لو �أنّ
�أباها كان ينام كالذئب بعني واحدة ،هل ي�ستبقيني حلظة
واحدة يف بيته؟
ثم ي�سخر من �شقائه ليعقب :و�أي بيت هذا الذي ي�ؤويني
به� ،أتناول غدائي بجوار احلائط يف ظل الكينا ،و�أنام على
�سطح الغرفة ،تب ًا لهذه العي�شة ،ولكن قد تبت�سم يل احلياة
�إذا �أ�صبحت حميدة من ن�صيبي ،مع �أنّ ذلك عني امل�ستحيل،
بيد �أنّ �أم حميدة ـ رحمها اهلل ـ كانت متازحني �أحيان ًا ،لتقول
يل :يا عدنان �س�أعطيك حميدة عندما تكرب ...و�أنا مل �أكن
�آخذ كالمها على حممل اجلد ،فقد كانت حميدة �آنذاك طفل،
و�أنا �أطربها بخم�س وع�شرين �سنة ،والآن قطعت حميدة
الثالثني ،لكن جمالها مل يتغري ،وبيا�ضها ال ت�شوبه �شائبة،
ولكم متنيت �أن �أتزوج امر�أة بي�ضاء ،لأنّ املر�أة ال�سوداء �أو
ال�سمراء ال متلأ عيني ،لكوين رج ًال �أ�سود ال يجد ملذة يف
احلياة مثل لذة امتالك امر�أة بي�ضاء ت�ضيء عامله ،ولهذا مل
�أ�س َع �إىل الزواج ،ومل ي�صدف �أن وقعت امر�أة بي�ضاء يف مهوى
نظراتي� ،إال حميدة ولكنها بعيدة عني كالقمر ،وجمرد
التفكري يف امتالكها ،جرمية ال تغتفر ،لأنها ابنة معلمي
ولأنها ب�سن �أوالدي لو كنت تزوجت يف �شبابي.
مت�ضي حميدة كامل وقتها قبالة مر�آتها تغازلها كما
�شاعر
غدير ماءٍ  ،وت�ستنطقها كما ي�ستنطق
ال�شم�س
تغازل
ٌ
َ
ُ

َ
أط�لال حبيبته ،وبرفة جفنها تطول من بني ثنايا
مولّهٌ �
الذاكرة �صورة �أمها “ثنية” التي تو�سدت تربتها هنالك
يف �أ�سفل الرابية قبل �أن ت�سلمها �إىل زوج يرعاها ،وتقطع
معه حياتها ،وي�صري لها �أوالد كما هو حال الن�ساء جميع ًا،
ولكن ال ب�أ�س فالدنيا مل تقطعها قطع ًا بات ًا ،و�صحيح �أن املنية
اختطفت �أمها وكانت قد قطعت الأرعبني من عمرها ،لكنها
ا�ستبقت لها �أب ًا عجوزاً ،تق�صر خطواته يوم ًا بعد يوم ،كما
يق�صر ب�صره ،وتكرث كلماته كما كرثت همومها ،وهذا و�إن
كان يعذبها �إال �أن فيه �سلوى لف�ؤادها ،ففي كلماته �شيء
من ر�أفة الأب وحنو الأم ،وال�سيما ما كان منها يف توقعات
امل�سقبل و�أحاديث القادمات من الأي��ام ،ومل ت��د ِر حميدة
مو�ضع ال�صالبة ومقدار الثقة يف كلمات �أبيها حني يحدثها
عن زوج امل�ستقبل ،كان ي�ؤكد دائم ًا �أنها �ستظفر بزوج ،وزاده
يف ذلك الكالم عبارة كان يكررها عدنان على �أ�سماعه ،وكان
كما زعم التقطها يف خطبة للإمام يوم اجلمعة فحواها�“ :أنّ
الن�ساء للرجال ُخلقن”.
يف �صباح حزيراين �صاخب ،ا�ستيقظ اجلميع على ق�صف
هر َع يومها النا�س �إىل الزرائب
مدفعي هز �أركان اله�ضبةَ ُ ،
ليخرجوا ال��دواب ،بعدما �شاع خرب هجوم �صهيوين و�شيك
على اجل��والن ،وكانت حميدة حينئذ قد الت�صقت ب�أبيها،
وهي ت�ستف�سر منه عن فحوى الأخ��ب��ار ،فباغتهما عدنان
ق��ائ ً
�لا� :إن النا�س يخلون القرية ،لأن��ه��ا �ستغدو �ساحة
للمعارك ،ومن دون تفكري �أمر �أبوها عدنان �أن يحمل �أمتعة
حميدة وي�ضعها على ظهر الدابة ،ملتفت ًا يف الوقت نف�سه �إىل
ابنته لي�أمرها ،هيا اذهبي برفقته �إىل القنيطرة �إىل بيت
�أختي ،حتى تنجلي الأمور وتهد�أ الأو�ضاع ،ويف تلك الأثناء
مل يعد عليها تو�سلها بالبقاء بكبري نفع �إذ امتدت �إليها يد
عدنان بلطف جم ليقول� :أبوك معه حق ،فلو ن�شبت املعركة
�ستكونني عبئ ًا عليه ،والأف�ضل �أن �أنقلك �إىل القنيطرة،
ول�سوف �أعود لرعايته ،فلي�س هنالك ما يدعو للقلق ،لأن
الطريق بني راوية والقنيطرة �إذا تي�سر الأمر ال ي�ستغرق
�أكرث من ن�صف نهار.
كان الطريق �إىل القنيطرة مغلق ًا ،ومل يكن هنالك م�سلك
ي�ؤدي مبواكب الن�ساء مع دوابهن �إىل �شرقي اله�ضبة �سوى
امل�سري عن ميني تل علي �أبي الندى ،لي�سلمهن ذلك الطريق
الوعر �إىل رويحينة ثم �إىل نبع ال�صخر ومنها �إىل �سب�سبي،
لتبقى القنيطرة ورائهن ،ف�سالت الدروب بخطواتهنن عرب
احلقول امل�صفرة ،ولي�س لهن عيون تعود بهن �إىل الغرب،
لأنّ �سحائب الدخان قد �سدت عليهن الأنحاء جميع ًا ،بيد
�أن �أعمدة الدخان كانت دون قمة جبل ال�شيخ ال�شامخ الذي
بقي وحده يرقب رحلتهن التائهة ،وهن ي�سحنب ذيول اخلط�أ
املقيدة باحلرية �إىل دم�شق.
يف الكريق �إىل دم�شق اخت�صرت احلافالت م�سري الدواب
حني كانت الن�ساء تعلوها وهن يحت�ضن �أوالده��ن ،وتتدىل
�أرجلهن ب�أحزانهن ون�شيجهن على �أزواج مل يزالوا يحر�سون
البيادر يف اجلزء الغربي من اله�ضبة ،ومل تكن احلافالت
بعجالتها ال�ضخمة وهدير حمركاتها امل�صطخب تقطع يف
نفو�سهن �شوق ًا تولد لأول مرة �إىل ربوع ي�أملن الرجوع �إليها
�سريع ًا بعد انك�شاف الغمة.
كانت حميدة يف تلك الأثناء قد �ضيعت كل �أمتعتها ،مبا يف
ذلك مرافقها الراعي عدنان ،ومل تكن تكرتث مبا �ضاع منها
ما دامت وجهتها قد تغريت ،ولي�س مهم ًا عندها ،طاملا قذفتها
املقادير يف جوف حافلة تعج بالن�ساء والأطفال ال�ضائعني،
�أن تفت�ش عن �أ�شيائها ،فكل الذين معها بال �أ�شياء ،وبال
غاية وبال عنوان ،من �أجل ذلك الذت ب�صمتها وتبحرت يف
تفكريها الذي مل يك�شف لها عن �أي �أمل بالعود �إىل حياة
ال تني تنزف بحر ًا من الأ�شواق �إليها ،فهل ترجع الأ�شواق
�شيخ ًا �آث��ر �أن يتحجر يف �أ�سفل اله�ضبة� ،أم �أن خياالتها
التائهة �ستبقيها مزعة �صوف يف مهب الريح العاتية؟
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جوليا

بد�أ الكاتب في�صل اجلردي روايته باملكان الذي
ي�ضج بالفرح واحلياة واحلركة .واختار حلظة
ّ
ال�شروق ليبد�أ منها رحلة ال�شم�س �إىل الغروب
وه��ي رح��ل��ة �أب��دي��ة م��ت��ج��ددة ت�صنع الزمن
والتاريخ:
(الربيع يف �أزه��ى حلة والأزه��ار متي�س مع
الن�سائم العليلة ي�ضوع منها العطر فيجذب
الفرا�شات البي�ضاء لتهمي عليها برقة وت�صدح
الع�صافري ب�أجمل �أحلانها فرحة بهذا اجلمال وهي
ترفرف بحبور حتت �أ�شعة ال�شم�س الذهبية .يف
ذلك ال�صباح امل�شرق املنري ،امتطى “�سبتيم” �صهوة
جواده الأبي�ض ،املط ّهم بالذهب والأرجوان ،ترافقه
كوكبة �صغرية من الفر�سان الأ�شدّ اء من قادة اجلند
ميموا �شطر “�إمي�سا”
يف حامية م�صياف الرومانية ،و ّ
للم�شاركة يف مهرجان الربيع وال�سري يف موكب �إله
ال�شم�س).
الرواية -وهي الرواية الثامنة يف
ترتيب النتاج الأدبي للكاتب -تتحدث
ع���ن ���س�يرة ح��ي��اة “جوليا دومنا”
ال�����س��وري��ة اب��ن��ة ح��م�����ص م��ذ التقت
“�سبتيم” قائد حامية م�صياف والذي
عرافة
ق��ر�أت يف عينيه ما قالته لها ّ
تدمر ،حيث ارتقى �إىل �أعلى املنا�صب
و�أ�صبح �إم�براط��ور ًا على روم��ا .جوليا
املقاتلة واملثقفة وامل��ح��ب��ة الوفية
والكاهنة التي تخ ِل�ص لإل��ه ال�شم�س
والتي نقلت حجره الأ�سود معها �إىل
روم��ا بعد مدة من ا�ستقرارها .جوليا
الأم التي حر�صت على تن�شئة ولديها قريب ًا من
�إله ال�شم�س� ،إله احلياة واخل�صب ،و�إبعادهم عن
“جوبتري” �إله القوة واجلربوت.
جوليا التي مل يفارقها ابن عمها ورفيق طفولتها
“مقيم” ،وال��ذي ظ ّ��ل يح ّبها حتى �آخ��ر ي��وم من
عمرها ،فارقت احلياة وه��ي ت�شد بيدها املنديل
الذي �أهداها �إياه قبل �أربعني عاما.
�أح��ال الكاتب الرواية �إىل ما ي�شبه الأ�سطورة
حيث ا�ستدعى خيا َله الذي ات�سع فو�صف اللحظات
والدقائق بكل تف�صيالتها وما يرتبط بها من م�شاعر
و�آم��ال( :وما هي �إال هنيهة حتى خرجت املحفّة
يرتبع فوقها حجر ا�سود ويحملها ع�شرة فر�سان
مدججني بال�سالح وخلف املحفة ت�سري كاهنة
ال�شم�س الأوىل بلبا�س نا�صع البيا�ض �أي�ضا كانت
هذه احلقيقة الأوىل التي عرفها �سبتيم عن فتاة
امليما�س التي �سلبت ل ّبه يف ذلك اللقاء اخلاطف).
ثم كان يقفز بالزمن “ ومت�ضي الأيام” “مت�ضي
ال�شهور” وذل��ك �ضمن �سرد تختلط فيه احلقائق
التاريخية امل�ؤكدة مع خيال الروائي املبدع ،تداخال
ي�ضفي جماال م�ضافا لل�سرد الأدب���ي والتخييل
الروائي.
�أه��م ما مييز لغة الأ�ستاذ في�صل اجل��ردي هو
(ال�شعرية) التي ُتدخل القارئ يف جو من ال�سحر
وال�سفر يف الزمان واملكان التاريخي حتى يندمج
القارئ يف ما ت�سرده لوحاته وم�شاهده بعبارات
م�شحونة ب�شحنات عاطفية وفكرية ،فالو�صف
لديه �ساحر واللغة مطواعة ،يتحدث عن جوليا
املر�أة ال�سورية املثالية ابنة حم�ص التي ع�شق هو
ترابها وك��ل قطرة م��اء ترقرت من ميما�سها كما
قال يف “�إهداء الرواية” �إىل حم�ص العدية �أهدي
هذه الأن�شودة املتوا�ضعة .هو يقدم بع�ض ًا من تاريخ
حم�ص القدمي الذي ال يعرفه الكثريون ب�أ�سلوب
�أدبي �شيق يتوافق فيه ال�صدق التاريخي والإبداع
التخييلي.
ي��ق��دّ م الأح����داث م��ن خ�لال ���س��رد ر�شيق قوي
و�صور فنية ك ّلية تعك�س مهارته ال�شخ�صية يف الفن
الت�شكيلي كما الأدب��ي ،و�أحيان ًا من خالل احلوار،
كاملحادثة التي جرت بني “جوليا” و”�سبتيم” يف
طاحونة املدينة التي تقع يف ب�ستان “�شم�سيغرام”
والتي انتهت ب�ضرب موعد بعد �شهر واحد ،يخترب
فيه ّ
كل منهما م�شاعره ويخ�ضعها للتجربة على
منهج �سقراط.
�إن ب��واع��ث ال��رواي��ة ثقافية ترتبط ارتباطا
وثيقا بتكوين في�صل اجلردي و�شخ�صيته العلمية
والإن�سانية واجلمالية وال�سيا�سية فهو الباحث

الآثاري والفنان الت�شكيلي والأديب احل�صيف الذي
ً
ثقافة حقّقها
�أ�ضفى على الرواية ف�ضال عن اجلمال،
نتيجة ملعرفته ال�شاملة لروح ذلك الع�صر ال�سوري
واحلم�صي خ�صي�ص ًا وواقعه وحر�صه ال�شديد على
ت�صوير تلك الوقائع بكل تف�صيل ممتع لي�شعر
القارئ وك�أنه عا�ش ذلك الزمان وعا�صر �شخ�صياته.
�أ�سلوب ال�سرد كال�سيكي م�شحون بكل مقومات
الت�شويق وكان ال�سرد يجنح يف ف�صول كثرية �إىل
ت�صوير املعارك واال�ستعداد لها( :ظل “�سبتيم”
��ص��ر ًا على ّ
خطة ا���س��ت��دراج جي�ش الفر�س �إىل
م��� ّ
أ�صر “ماريو�س” ب�صلف على الهجوم
�
بينما
البادية
ّ
املبا�شر).
للكلمات عند في�صل اجلردي دالالت عميقة:
ال��ع��ا���ص��ي :يعني ال��ت��م��رد( ،م���ا�ؤه
جاري باجتاه ال�شمال خمالفا اجتاه
انهار املنطقة).
املعبد:عالقة النا�س املبا�شرة مع
الإله (معبد �شم�سيغرام)
ال��ب��اب :الأم����ان وال���ول���وج (دخ��ل
بوابة املعبد وانتظم مع امل�صلني)
اجل�سد الأنثوي :احلياة وال�سحر
(ج�سد جوليا دومنا)
ال�����س��ف��ي��ن��ة :ت��ع��ن��ي االن��ت��ق��ال من
مرحلة �إىل �أخرى (انتقال الإمرباطور “�سبتيم”
نظرا العتالل �صحته �إىل ال�سواحل اال�سبانية
بوا�سطة �سفينة ،يف �آخر معركة له وكانت املعركة
الوحيدة يف تاريخه التي ين�سحب منها ويفارق
بعدها احلياة)
جت�سد الرواية م�شروعا مبطنا لدى الكاتب
كما ّ
يحاول فيه ت�أ�صيل الوعي ون�شره بني القارئني،
ف��ال��رواي��ة ت���ؤك��د على الت�سامح وامل��ح��ب��ة بوجه
العدوانية ال�سائدة يقول “مقيم”�( :أح�سنت �أيها
القائد �س�أعلن ا�ست�سالمي �إذا كان الأمر يحرجك)
وت�ؤكد على العلم والإبداع بوجه النقل والتكرار.
تقول “جوليا دومنا”( :امل��ع��رف��ة ه��ي الإدراك
بحقيقة الأ�شياء� ،أما العلم هو الكا�شف للظواهر
والقوانني واحلقائق)
كما ي�ص ّور قيمة الوفاء وث��راء النف�س باحلب،
تقول “جوليا”( :اذهب يا “مقيم” ،اذهب وابحث
عن �سعادتك ،هنا ركع مقيم �أمامها وهو يقول :ال
�سعادة يل �إال بقربك فا�سمحي يل يا مليكتي �أن
�أبقى قريبا منك لأرعاك ما دمت حيا)
(يقول الأدي��ب الدكتور نزيه ب��دور� :إن رواية
في�صل اجل��ردي جعلتني ا�ستح�ضر جمموعة من
الروايات التاريخية التي تعد �أ�صعب �أنواع الروايات
ملا حتتاجه من معرفة مو�سوعية بالتاريخ وموهبة
خا�صة يف التحليل وبناء النتائج ،مثل عزازيل،
النبطي� ،شيفرة دافن�شي .ورواي���ة “جوليا” ال
ّ
تقل وهج ًا �أدبيا ،وم�صداقية تاريخية عن تلك
الروايات).
�إن تطويع في�صل اجلردي للحقائق والوقائع مبا
يخدم ال�سرد الروائي بلغته اخلا�صة ،يتمثل يف
�إدراكه املثايل باجلدل اجلمايل وال�سيا�سي والثقايف
يف روايته التي ي�ؤطرها طابع �إن�ساين لأديب وعي
التاريخ واحلياة من خالل التجربة و�أح��ال فكره
وجتربته �إىل رواية غنية و�سرد متني ومتجان�س
وااله��م مفا�صل متتالية من اخليال الفني امل�شوق
والقوي
و�أخ�يرا متكنت ال��رواي��ة من حتقيق تقدّ م على
امل�ستويني اجل��م��ايل وال��ف��ك��ري� ،ضمن خ ّ��ط��ة من
الكاتب في�صل اجلردي لإعادة انعا�ش جوليا دومنا
مثال املر�أة ال�سورية العظيمة.

دراسة /قضايا و آراء

الثقافة تت�صدى ل�ضبابية
م�ستقبلنا الغذائي
• ب�سام عمران
�صدحت با�ستمرار حناجر الباحثني با�سرتاتيجيات تطوير وتنمية
اخلطط وال�برام��ج ال��زراع��ي��ة واالقت�صاد ال��زراع��ي ..وال��ي��وم يقرع
الباحثون بغالبيتهم �أجرا�س الإنذارات من واقع ا�ستقرائي مل�شهد زراعي
يحمل الكثري من الت�شا�ؤم بعد حوايل اخلم�س �سنوات ملا �سي�سفر عن
حقيقة فرزها جنون ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ب�شقيه النباتي
واحليواين تنبئ بتحول املجتمع ال�سوري بكافة �أطيافه �إىل م�ستورد
لغذائه كنتيجة طبيعية حلراك االحتاللني الرتكي والأمريكي وتق�صدهما
حرق املحا�صيل الزراعية وخا�صة حقول القمح ويف ظل انتظار ال�شباب
على بوابات �سوق العمل� ..إال �أن اال�ستثمارات العتيدة املوعودة �أبقت الباب
م�شرعا على �سهوب �شا�سعة �أنبتت الكثري من �إ�شارات اال�ستفهام عن ن�صيب
القطاع الزراعي من �ساقية الر�ساميل واخلطط امل�ستقبلية التي ما فتئت
تتجاهل حق القطاع الزراعي وواجباته وت�ضم عليه مب�شروعاتها على
الرغم من التوجه العاملي �إىل اال�ستثمار يف الزراعة والغذاء وتوفري العوامل
اجلاذبة له كالعمالة الب�شرية امل�ؤهلة والكفوءة والبيئة املنا�سبة والأرا�ضي
اخل�صبة.
�أم���ام ه��ذه احلقيقة الب��د م��ن �إع���ادة النظر بتنمية القطاع ال��زراع��ي
وتطوير القطاع ال�صناعي املرتبط بالزراعات مبا يخدم �إج�لاء اللب�س
والغمو�ض احلا�صل من �ضبابية م�ستقبلنا الغذائي �إذا البد من �إيجاد خطط
�إ�سرتاتيجية تربط بني �سيا�سيات الزراعية والت�صنيع الزراعي من خالل
فتح �آفاق �أرحب للزراعات االقل ا�ستهالكا للمياه ومتكني �أ�صحاب احليازات
ال�صغرية من اال�ستثمار الأمثل والتو�سع بربامج امل�شاريع ال�صغرية واحلدائق
املنزلية الزراعية عرب منحهم القرو�ض املي�سرة والت�سهيالت وتوفري درا�سات
اجلدوى االقت�صادية القائمة على �أ�س�س علمية �إ�ضافة للتو�سع بالزراعات
الإ�سرتاتيجية ذات اجل��دوى االقت�صادية والت�شدد يف منع ال�ضخ اجلائر
للمياه وتقنني الزراعات ال�شرهة للمياه وخا�صة يف املناطق التي يقرتب
فيها املتجدد املائي من ال�صفر ..وال�سيما �أن اجل��دوى االقت�صادية يف
الزراعات باتت حتت�سب على �أ�سا�س املرت املكعب من املياه وخمرجاته من
الغالل لي�صار من ثم �إىل ح�ساب مكافئها النقدي من العمالت لأعلى �أ�سا�س
الهكتار �أو الدومن من الأر�ض ليغدو بالتايل هذا املكافئ النقدي هو الفي�صل
يف الدرا�سات الربيعية االقت�صادية والزراعية مبختلف �ألوانها الن توافر
امل�ساحات ال�شا�سعة من الأرا�ضي – حتى اخل�صبة منها -مل يعد يعني �شيئا ان
مل يقرتن بوجود املياه هذا املتالزمة :ثنائية الأر�ض واملاء �إ�ضافة ملا تعنيه
من حاجة ما�سة بنحو ثالثة وع�شرين مليون ن�سمة �إىل ماء ال�شرب مبا هو
�إك�سري احلياة الذي يفرت�ض بنا البحث عن �سبيل للحفاظ عليه واجرتاح
الآليات الكفيلة بحمايته والن�أي به عن �ضروب الهدر والعبث.
واحلال �أن الإن��ذار املبكر حول م�ستقبلنا الغذائي يدعو اجلميع لتحمل
م�س�ؤولياتهم لكن ح�سب موقعه والنظر �أل��ي��ه ك���أول��وي��ة وطنية جتنبا
لوقوع الفا�س بالر�أ�س وال�سيما منهم قادة الر�أي وفعاليات املجتمع الأهلي
وجمعياته ملا لهم من دور توعوي يف تر�سيخ ثقافة تنظيم الأ�سرة �إ�ضافة
�إىل امل�س�ؤولية الر�سمية والتي يفرت�ض بها اال�ستعانة باخلربات االكادمية
الوطنية التي تزخر بها بالدنا لدرا�سة الواقع الزراعي القائم ت�شريحيا
وت�شخي�صيا ب�شكل علمي ممنهج اجرتاح الآليات الكفيلة بتجنيبنا جترع
الك�أ�س املرة وح�سبنا �أن نتعظ من �أزمة توفر الغذاء بظل جائحة كورونا
يف العام والتي دفعت الكثري من البلدان اىل �إع��ادة االعتبار للزراعة بل
و�إحاللها يف �سلم الأولويات يف �أجندتها ما يجعل وزارة الزراعة يف مرمى
الأ�سئلة  :اذا كان مناخنا ال ي�صلح لزراعة الأرز مثال وواقعنا املائي ال
ي�ساعد على تعميم زراعات �شرهة للماء فلما ال ن�ضاعف �إنتاجنا من القمح
وننتهي من �سيمفونية الت�صفيق لأرقام متوا�ضعة من كمياته يف بالد حباها
اهلل هذي الأرا�ضي ال�شا�سعة ثم �أمل يحن الوقت لإعادة النظر بقرار منع
الفالحات بالبادية وال�س�ؤال املطروح من قبل املزارعني هل متكنا من حتقيق
�سلة حوافز مغرية لفالحينا حفاظا على �أمننا الغذائي؟ .وما مدى فعالية
احتاد الفالحني ب�شكل عام؟
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• د .وجيه فانو�س

عفيف دم�شقية
عا�شق االثنين :اللُّغة العربيَّة والحياة

َن َ�ش َ�أُ ،من ُْذ ُنعو َم ِة �أظا ِف ِر ِه ،ع�صام َّي ًا؛ َ
وخ ّط
عليم
طري َقهُ يف
�ساحات املع ِر َف ِة والترّ ِ
ِ
بية وال ّت ِ
بي وبيانه
ِ
وجماالت ال َّت ُّ
بح ِر يف ال ِّل�سان ال َع َر ِّ
َ
ً
َّ
ترَّ
ْ
يم
ل
ع
ت
وال
ة
ي
ب
ل
ا
َاب
ب
ر
�
أ
م
ا
ر
با
ك
يه
بمِ ا َب َّز ِف
ِنْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ْ ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُّ
ُ
َّ
ول
وع��ل��و ِم اللغ ِة؛ َحتى غ��دا فيِ هَ ��ذ ِه احلق ِ
ُ
وع َلم ًا.
َمرجع ًا ً
هو الدكتور َعفيف ِد َم ْ�ش ِق َّية ،ال��ذي ُو ِل��دَ
يف مدينة «ب�ي�روت» �سنة 1931؛ ابن ًا ل�صحا ِّ
يف
ونا�شط ثقا ٍّ
بريوتي
���ي
يف وك��ات ٍ��ب
ٍ
ٍ
ٍّ
و�شاعر و�إذاع ٍّ
الم ٍ��ع ،هو الأ�ستاذ �أحمد ِد َم ْ�ش ِق َّية؛ ال��ذي ُع�� ِر َف
ومقاالت
منظومات
ِب َو ْع ِي ِه ال ُعرو ِب ِّي
ٍ
ٍ
والوطنيَ ،عبرْ َ
ِّ
�صحيفة كان ُي�صدرها
عديدة ،منها ما ن�شره يف
ٍ
ٍ
با�سم «وفاء العرب» .والدكتور عفيف دم�شق َّية،
عي ال َفذ،
والباح ُث ال ّلغويُّ
ِ
هوَ ،ع ْينُهُ  ،الأ�ستاذ اجلا ِم ِّ
ُ
َ
اعقة� ،سنة 1996؛
ال�ص ِ
ال َع َلم ،الذي وافته املَ ِن َّي ُة َّ
عطائه
�آنَ ك��انَ يف ُذ ْر َو ِة ُن ْ�ض ِج ِه املَ�� ْع��رِفيِ ِّ وق َّم ِة
ِ
ميي!
الأ َّكا ِد ّ
يَ��� ْو َم التحقتُ � ،سنة � ،1980أ���س��ت��اذ ًا للنَّقد
الأدبي والأدب املقارن ،يف «كل َّية الآداب والعلوم
الإن�سان َّي ِة» يف «اجلامعة ال ُّلبنان َّية» ،كان الدكتور
عفيف دم�شق َّية من �أ َّول الأ�ساتذة الذين تع َّرفت
�إليهم ،وكان ال َّزميل الأ َّول الذي �ش َّرفني وزوجي
بدعوتنا �إىل ع�شاء يف منزله .وك��ان��ت �سهر ًة
من ال ُعم ِر ،بالنِّ�سبة يل ،تع َّرفتُ فيها على زميل
ا�ستم َّرت �صداقتي معه� ،إىل حني ك��ان عليه �أن
يغادر هذه احلياة؛ وكانت �صداقة احرتام وحم َّبة
وم��و َّدة� ،ستبقى يف وعيي ووج��داين� ،إىل �أن �أعود
بهُ ،
حيث ي� ُ
أمل ِكالنا ِب ِلقاء.
و�ألتقي ِ
عا�ش عفيف دم�شق َّية ،منذ يناعة طفولته،
ال�صاعقة �سنة  ،1996حياة ما
وح َّتى وفاته َّ
عرفت �سوى الع�صام َّية وح��ر َّي��ة ال��� َّر�أي وعمق
ال َّتفكري و�صدق َّ
الطو َّية واالندفاع اجلميل يف حب
احل��ي��اة .اكت�سب معارفه وعلومه ،منذ املرحلة
تخرجه ب�شهادة الدكتوراه من
االبتدائ َّية ،وح َّتى ُّ
خ�صي وكدِّ ه املعريف؛ِّ
َّ
جامعة ال�سوربون ،وبجهده ال�ش ِّ
عرب معاناته اليوم َّية مع لقمة العي�ش ،و�صراعه
العقائدي ���ض��دَّ ال َّت�س ُّلط وال ُّ��ظ��ل��م واال�ستعمار
ومت�سكه الدَ ائم بالكرامة وال ِع َّزة
والإمربيال َّية،
ُّ
و�شرف االنتماء �إىل ما ي�ؤمن به.
ب���د�أ ،عفيف دم�شق َّية ،رحلته م��ع ال َّتدري�س
�أ���س��ت��اذ ًا يف «م��در���س��ة ع��ث��م��ان ذي ال��نُّ��وري��ن» لـ
«جمع َّية املقا�صد اخلري َّية الإ�سالم َّية يف بريوت»،
يف منت�صف �س ِّتينات ال��ق��رن الع�شرين؛ ف�برع يف
ال َّتعليم ،كما كان من بني الأكرث جناح ًا يف ك�سب
ثقة ال َّتالميذ وحم َّبتهم و�شغفهم مبا كان ي�شرحه
لهم من قواعد ال ُّلغة العرب َّية وجماالتها .والتحق،

حياته،
«الأ�ستاذ عفيف» ،خالل هذه املرحلة من
ِ
بـ «كل َّية الآداب والعلوم الإن�سان َّية» يف «اجلامعة
ال ُّلبنان َّية»؛ طالب ًا يف «ق�سم ال ُّلغة العرب َّية و�آدابها»؛
ف��ت��خ�� َّرج فيها �سنة  ،1969ب�شهادة «الإج����ازة
ال َّتعليم َّية» يف اخت�صا�ص اللغة العرب َّية و�آدابها،
و�سنة  ،1970ب�شهادة «املاج�ستري» ،يف العلوم
ثم كان له �أن يتابع درا�ساته ال ُعليا يف
اللغو َّية؛ َّ
ال�سوربون» ،ليتخ َّرج
«جامعة
بـ
فالتحق
فرن�سا؛
ُّ
فيها� ،سنة  ،1972ب�شهادة «الدكتوراه» يف العلوم
ال ُّلغو َّية والبالغ َّية؛ وليلتحق ،تالي ًا ،بـ «اجلامعة
ال ُّلبنان َّية»� ،أ�ستاذ ًا للعلوم ال ُّلغو َّية يف «كل َّية الآداب
والعلوم الإن�سان َّية».
قرن
�أم�ضى الدكتور عفيف دم�شق َّية زهاء ربع ٍ
من ال َّز َم ِن �أ�ستاذ ًا للعلوم ال ُّلغو َّية يف «كل َّية الآداب
والعلوم الإن�سان َّي ِة» يف «اجلامعة ال ُّلبنان َّية»؛ وكان
له �أن يزامل ،من �أ�ساتذة العلوم ال ّلغو َّية فيها،
الكبريين َّ
ال�شيخ عبد اهلل العاليلي والدكتور
َّ
نخبة م��ن �أ�ساتذة
��ع
م
الح؛
ال�ص
بحي
ال�شيخ ُ�ص
ٍ
َّ
العرب َّية ال َّزائرين ،من اجلامعات العرب َّية .ومل
يكن «الدكتور عفيف» ،يف ك ِّ��ل ه��ذا� ،إ َّال املرت ِّبع
�سعيد ًا على عر�ش ثقة زمالئه العلماء ال ّلغويني
ب ِعلمِه ،و�إع��ج��اب �سائر الأ���س��ات��ذة واملحا�ضرين
االجتماعي امل��ح�� َّب ِ��ب و ُر ِق�� ِّي��ه ال َّثقا ِّ
يف
بح�ضوره
ِّ
الوا�س ِع ومو�ضوع َّيته الأ َّكادمي َّية الدَّ قيقة ،ف�ض ًال
ِ
ريح �إىل ال ِفك ِر الي�ساريِّ .
التزامه
عن
ِ
الوطني َّ
ِّ
ال�ص ِ
مل يقف الأمر عند هذا احلدِّ  ،على الإط�لاق؛ بل
�إنَّ الدكتور عفيف دم�شق َّية َّ
ظل ،منذ �أن التحق
بالهيئة الأ َّكادمي َّية يف اجلامعة ،حبيب الط َّالب؛
توجهاتهم ال َّثقافية وان��ت��م��اءات
على خمتلف ُّ
ال�سيا�س َّية وتن ُّوعات �أ�صولهم املناطق َّية
بع�ضهم َّ
واالجتماع َّية .حاز ثقة ّ
كل من تعامل معه؛ وما
ك��ان تعامل «ال��دك��ت��ور عفيف» ،م��ع ك ِّ��ل �أم���ر� ،إ َّال
وال�سعي �إىل اخلري.
بالو�ضوح ِّ
وال�صدق واملبا�شرة َّ
ولقد عرفتُ  ،يف الدكتور عفيف دم�شق َّيةَ ،ع َري
ت�شريف بزمالته يف «اجلامعة ال ُّلبنان َّية» ،وتالي ًا
ُّ
حياة ب�أ�سلوبه اخلا�ص؛
م َّب
ٍ
�سعادتي ب�صداقته ،حُ ِ
ف�صفاء ُّ
ال�شعور الإن�سا ِّ
ين،
�أ َّما ِقوا ُم هذا الأ�سلوب،
ُ
�ص يف الدِّ فا ِع عن َج ْوه ِر ِّ
كل ما هو ٌّ
حق
ُ
وع ْم ُق ال َغ ْو ِ
ِّ
إن�سان يف ال َع ْي ِ�ش الكرمي ،يرافق هذا جميعه
لكل � ٍ
َن��ه ٌَ��م ال ح���دو َد ل��ه يف ال�� َب ْ��ذ ِل وال�� َع��ط��اءِ  ،م��ع هَ ��وىً
اجلميلة،
يق باملو�سيقى و�سائ ِر الفنونِ
ِ
ال�س ِت ْمتا ٍع �أَ ِن ٍ
ْ
ً
��وح ُم ْ�س َت ْح ِكم� ،صا َر يف النِّهاية ق��ات�لا� ،إىل
وج��م ٌ
ال َّتدخني.
انت�سب الدكتور عفيف دم�شق َّية �إىل «اتحِّ��اد
ال ُك َّتاب ال ُّلبنانيني» ،وكان من النُّخبة النَّا�شطة يف
ل�سنوات عديدة؛ وهو من دع��اين �إىل
«الإتحِّ���اد»
ٍ

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

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

تقدمي �أ َّول حما�ضرة يل من على منرب الإتحِّ��اد
�سنة  .1984وك��ان للإتحِّ اد �أن ي�سعد ،يوم ًا� ،أن
يكون الدكتور عفيف دم�شق َّية �أمين ًا عا َّم ًا له؛ ِّ
بكل
وح ِر َّي ِة
ما يعنيه «الدكتور دم�شق َّية» من ُع ْم ِق ِفك ٍْر ُ
والتزام بق�ضايا
�سيا�سي
ال�ص َو َط ِن ٍّي و َو ْع ٍّي
ر� ٍأي و�إخْ ٍ
ٍ
ٍّ
حلول ملا ميكن من
ني
و�س ْع ٍّي
ٍ
ٍ
حثيث �إىل ت�أم ِ
اب َ
ال ُك َّت ِ
حقوقهم.
وحت�صيل
م�شاكل عي�ش ِهم
ِ
ِ
ِ
مل يكن عفيف دم�شق َّية �إن�سان ًا ع��اد َّي�� ًا على
الإطالق؛ بل كان ميتا ُز ب�ألف َو ْ�ش ٍم و َو ْ�ش ٍم .مل يكن
نهجه يف العي�ش نهج ًا تقليد َّي ًا؛ كما مل يكن فهمه
للحياة ذلك الفهم الذي ي�ستطيعه كث ٌري من النَّا�س
� َ
إدراك �سم ِّو رحابته ،و�إن كانوا ي�ست�سيغونه .ولهذا
ً
ف�إنّ عفيف دم�شق َّية كان فذا يف وجوده الإن�سا ِّ
ين،
ورائع ًا يف معاناته لهذا الوجود.
يوم تف ّتح قلب بريوت عنه ،احت�ضنه قلب والده
ال�صحا ّ
حب
يف �أحمد دم�شق َّية؛ فقب�س من �أبيه َّ
َّ
احل��ي��اة .وي��وم فتحت مدر�سة «جمعية املقا�صد
اخلري َّية الإ�سالم َّية يف بريوت» باب ًا لها ،ت�ستقبله
م��ن��هُ تلميذ ًا يتع ّلم يف رح��اب��ه��ا ،عانقته ال ًّلغة
ُ
وجود وم�ص ٍري؛ فعرف َ
كيف تكون
العربية ،ميز َة
ٍ
ال ُّلغة ِف ْع َل حيا ٍة ونهج عي�ش ،كما هي منطلق تفك ٍري
وو�سيلة تعبري .ول��ذا� ،أ���ص�� ّر« ،عفيف دم�شق َّية»
َ
حياة و ُم ْغ َر َم ُل َغ ٍة،
عا�شق
على �أن يكون يف َع ْي ِ�ش ِه
ٍ
واح��د؛ ولمَ ْ َي ُكن له �أنْ يحقّق هذا الكيان،
يف �آن ِ
�إال بوجوده يف احلياة ممُ ار�س ًا لل ّتعليم ،بل ُم َع ّلم ًا
ل ُّلغة العرب َّية ،ومنا�ض ًال َّ
دروب احلر َّي ِة
فذ ًا على
ِ
َّ
ويف �ساحاتها .وما برح كثريون من طالبه يروونَ ،
ي�سهر
ب�شغف � َّأخ��اذ ،كيف كان «عفيف دم�شق َّية»
ٍ
ُ
مواجهة
معهم اللَّيايل� ،سنة  ،1982عند متاري�س
ِ
ال�صهيو ِّ
العوا�ص ِم العرب َّي ِة
ين املُج ِر ِم ِل َ�س ِّيد ِة
ِ
ال َغ ْ�ص ِب ُّ
َّ
منطقة «ر�أ�س النَّبع» .وما انفك كث ٌري
«بريوت»؛ يف
ِ

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.
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E-mail :
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وجماالت ال ِف ْك ِر والث ِ
ِ
ي�شهدُ ال َّت ُ
اريخ �أنَّ الدكتور عفيف دم�شق َّية كان
�أحد ِكبا ِر �أ�ساتذة علوم ا ُّللغة العرب َّية؛ �إذ تولىَّ
عدد من اجلامعات العرب َّية،
تدري�س هذه العلوم يف ٍ
كما د َّر�سها يف «اجلامعة ال ًّلبنان َّية» .ولقد و�ض َع
«الدكتور دم�شق َّية» ،يف اخت�صا�صه ه��ذا ،عديد ًا
من ال ُكتب وال��دِّ را���س��ات؛ التي ما بَ�� ِر َح��ت ُت ْع َتبرَ ُ ،
مِنْ ِق َب ِل الباحثني ،مراج َع يف جماالتهاَّ .
لعل ِمن
�أ�شه ِر �أعماله ،ههنا« ،تجَ��دي��دُ النَّح ِو ال َع َر ِب ّي»،
َ ،1976
يد
ريق تجَ ْ ِد ِ
و«خ ِ
��واط�� َر ُم َت َعثرِّ َ ٍة َعلى َط ِ
الن َّْح ِو ال َع َر ِب ّي» ،1981 ،ف�ض ًال عن «اال ْن ِفعا ِل َّي ِة
ي�ص ِم َ
يخا ِئيل ن َع ْي َمة»،
الغ َّي ِة فيِ َب ْع ِ�ض �أَ ِ
واال ْب ِ
قا�ص ِ
ي�س َّي ِة َوال َف ِّن َّي ِة �إِىل
لقات ال َّت� ِأ�س ِ
 ،1979و«املُن َْط ِ
راءات ال ُقر�آ ِن َّي ِة
الن َّْح ِو ال َع َر ِب ّي» ،1978 ،و«�أَ َث ُر ال ِق
ِ
فيِ َت َ��ط�� ُّو ِر ال��دَّ ْر� ِ��س ال��نَّ��ح��ويّ » ،1978 ،و« ُل َغ ُتنا»،
ُ .1990ي�ضاف �إىل ُك ِّل هذا� ،أنَّ الدكتور عفيف
الفرن�س َّي ِة
غة
ِ
دم�شق َّية �أحد �سادة املُ َع ِّربني ِمن ال ُّل ِ
�إىل ال�� ُّل��غ ِ��ة ال��ع��رب�� َّي ِ��ة؛ وق��د �أ�ش ُتهر َل��هُ تعري ُبهُ
عديد م��ن امل���ؤ َّل��ف��ات الفرن�س َّيةَّ ،
لعل ك��ث�ير ًا ِمن
ِل ٍ
����ات الكا ِتب الفرنكوفوين «�أم�ي�ن املعلوف»،
ِرواي ِ
َت�� ِق ُ
��ف بني �أب�� َر ِزه��ا؛ و ِم��ن ه��ذه ال َّتعريبات « ِل ُيون
ُ
ال�صليب َّية كما ر�آها
الأفريقي» ،1997،و«احلروب َّ
و«�س َم ْر َقنْد»1991 ،؛ ف�ض ًال عن
العرب»َ ،1998 ،
أعمال �آخرينَ ؛ منهم «�إن�سان َّية الإ�سالم»
ُم َع َّربات ل ِ
لـمار�سيل بوازار ،1980 ،و«ق�صة مدينة احلجر»
لإ�سماعيل كاداريه ،1989 ،و«خفة الكائن التي
ال حتتمل» مليالن كونديرا ،1991 ،و«الوح�ش»
لإ�سماعيل كاداريه.1992 ،

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 8ـ
ونحن نتحدث عن ويالت احلروب ،وما ترتكه من ندوب وقروح يف �أعماق الذين ذاقوا
مرارتها ،وعا�شوا �سنوات من القهر والفقر واملر�ض واجلوع ،بطريقة ال ميكن لهم ن�سيان
عذاباتهم و�آالمهم ،الأمر الذي يقدم الدليل القاطع على �أن احلرب ي�ضعها وي�شعل
فتيلها الطغاة الطامعون ب�أر�ض الغري ،وا�ستالب �إرادة ال�شعوب ،وال�سيطرة على مقدراتها،
وم�صادرة �أحالمها ،وكل ذلك لإر�ضاء نزعات �شريرة تكمن يف �أعماق ه�ؤالء الذين �أ�شبه
ما يكونون بالوحو�ش التي ت�سعى لتطبيق �شريعة الغاب دون وازع من �ضمري..
ويف هذا املقام ها نحن نعي�ش مع كتاب الروائي والقا�س الرو�سي «ميخائيل كيزيلوف»
الذي حمل عنوان «عذاب الروح» ،وقام برتجمته الأديبان مالك �صقور ،و�شاهر ن�صر،
وهو يحتوي بني دفتيه الكثري من امل�آ�سي والويالت التي كابدها ال�شعب ال�سوفييتي �إباء
الغزو النازي لالحتاد ال�سوفييتي يف احلرب العاملية الثانية ،واال�ضطهاد الذي مار�سته
النازية على هذا ال�شعب ،وب�شكل خا�ص على الفتيات اليافعات اللواتي اقتلعن من بني
�أ�سرهن ،وهجرن ق�سراً ،ليعملن يف امل�صانع الأملانية ،يف �أجواء يعجز الو�صف عن ق�سوتها،
وثقل وط�أتها..
يحدثنا «ميخائيل كيزيلوف» يف هذه احلكاية عن فتاة �سوفييتية تدعى «ليديا»
كان قد قابلها قبل �سنوات قليلة ،وقد بلغت من العمر عتيا في�صفها بقوله� :شيباء
كالثلج ،تبت�سم بحرج ،وت�ستحي �أن تتحدث عن نف�سها ،ثم تقدم ب�صمت �صور مرحلة
ً
قائلة :يف ت�شرين الأول  1941دخل
ال�شباب البعيدة وال�صعبة ،ثم ت�سرد حكايتها
الأملان منطقتنا ،و�أخذوين ب�سرعة غري متوقعة ،فقد �أتوا قائلني :هاتي جواز �سفرك،
وغد ًا ت�سافرين �إىل �أملانيا ،ف�أجبتهم :دعوين �أودع �أ�سرتي ،وعندما �أح�سوا ب�أن يف نيتي
الهروب هددوين �أنهم �سي�أخذون وال��دي ،وبقي جواز ال�سفر لديهم ..ا�ضطررنا �إىل
التجمع لالنطالق يف طريق بعيدة جمهولة ،وانخرط اجلميع يف البكاء ،وكنت قد
اتفقت مع والدتي �أن �أكتب لها باللغة الأوكرانية حينما �أمر بحالة حرجة و�سيئة،
وتبت�سم وت�ستطرد :ابتكرت هذه اخلدعة ،و�أر�سلت لوالدتي �سبع باقات �إال �أنني مل
�أتلق �إال بطاقة واحدة منها..
ومت�ضي «ليديا» يف حديثها ،و�سرد معاناتها ،فتو�ضح كيف �أن الأمل��ان قاموا بنقلها
وجمموعة من �أترابها ،ويف الطريق �أثناء اال�سرتاحة قامت بالهرب مع اثنتني من
زميالتها ،واختفني بني الأ�شجار حتى غادر القطار ،وعندها �سلكن طريق العودة ،ويف
�أثناء ذلك �شاهدن رج ً
ال ي�سوق ح�صان ًا يجر عربة ،وعندما �س�ألنه عن الطريق قال:
ا�صعدن �س�أو�صلكن �إىل دياركن� ،إال �أنه بد ً
ال من ذلك نقلهن �إىل املع�سكر الأملاين ،فرحن
يعملن يف معمل ل�صناعة مرق الطعام يف «دو�سلدوف» وع�شن يف ثكنات بطريقة �سيئة
ومزرية حيث الربد واجلوع ،والعري وال�ضرب والإهانات من قبل الأملان ..وتو�ضح �أنها

مر ًة �أرادت �أن تغني لتفرج عن نف�سها وزميالتها ،فما كان من اجلندي الأملاين �إال �أن قام
بلطمها بوح�شية ما �أدى �إىل فقدها ال�سمع بطريقة �أورثتها عاهة طوال العمر �إذ مل
يكف الربد والعري واجلوع ،ولكي يبقني على قيد احلياة تقول� :إنهن رحن ي�سرقن من
ِ
املواد التموينية التي ي�صنعنها على �شكل مكعبات ،من �أجل البقاء على قيد احلياة لأن
ما كان يقدم لهن من طعام ال ي�سد الرمق.
وفيما هي تتحدث عن هذا الواقع امل�أ�ساوي الذي كن يع�شنه انحدرت دموعها على
وجنتيها فج�أة �إذ تذكرت زميلتها التي ماتت ب�سبب اجلوع واملر�ض يف جو بعيد عن قدرة
الإن�سان على التحمل.
وت�ستطرد «ليديا» يف �سرد معاناتها يف هذا الواقع املر الذي كن يع�شنه �ضمن جو
من القهر والعذاب ،واجلوع ،وامتهان الكرامة حيث ا�ستمر هذا الواقع امل�ؤمل حتى عام
 1945حيث قام الأمريكيون بتحريرهن ،وتبني كيف �أنها بعد ذلك تزوجت ،و�سافرت
مع زوجها �إىل بلجيكا ،وت�صف �ساعة و�صولهم �إىل م�سكن زوجها ،وكيف �أن �أ�سرته
ا�ستقبلتهما� ،إذ بينهما �أجه�شت بالبكاء راحت والدة زوجها حتت�ضنها لتخفف من بلدائها
�إال �أنها وبرغم ذلك مل تفارقها غ�صة كانت تعت�صر روحها جراء ما قا�سته من عذاب
و�أمل طوال �أربع �سنوات مرت ك�أنها دهر كامل القت وزميالتها �أب�شع �أنواع اال�ضطهاد
والقهر والذل.
ثم ت�صف ال�سنوات التي تلت ذلك ،فتبني �أنها �سافرت �إىل االحتاد ال�سوفييتي عام
 1958حيث عا�شت مع �أقاربها ملدة �شهرين ،وبعد �أربع �سنوات تويف والدها ثم تبعته
والدتها ،وتقول :كنا نتخيل �أننا حينما نعود �إىل ديارنا �سنعي�ش يف اجلنة� ،إال �أن الذي
ح�صل �أن احلزن �أخذ يرتاكم ،وتقول �أن وزنها راح يتناق�ص ،وبخا�صة حني تتذكر رحلة
ً
غ�صة حينما تتذكر كم رجت �أنا�س ًا ،وكم
العذاب التي عا�شتها �سواء يف املعتقل ،فتعي�ش
بذلت من جهد حتى ا�ستطاعت �أن تعود �إىل وطنها ،وها هي الآن تعي�ش بال �أهل ،ففي
الفرتة التي كانت تعي�ش بينهم �آمنة هادئة اقتيدت عنو ًة �إىل مع�سكر الذل والقهر،
وحينما عادت �إليهم بعد رحلة العذاب وال�شتاء هذه فقدتهم الواحد تلو الآخر لتعي�ش
وحيدة يف جو من احلزن واملنغ�صات.
�إنها احلرب وما ترتكه من ويالت..
املراجع :كتاب عذاب ال��روح مل�ؤلفه «ميخائيل كيزيلوف» ومرتجميه مالك �صقور
و�شاهر ن�صر.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

م�سابقة مديرية ثقافة الطفل  ...الطفولة المبكرة
�أعلنت مديرية ثقافة الطفل يف وزارة الثقافة عن م�سابقاتها ال�سنوية للعام
احلايل يف جماالت الق�صة وال�شعر واملقالة والت�صوير ال�ضوئي واخلط العربي
والر�سم والق�ص�ص املوجهة للطفولة املبكرة.
وبخ�صو�ص م�سابقة الق�صة حددت املديرية �أعمار الأطفال امل�شاركني من �سن 7
�إىل � 17سنة حيث يكتب امل�شارك مو�ضوع ًا يختاره وتكون �شخ�صياته من حمتويات
احلديقة كالأ�شجار والأزهار والع�شب والع�صافري والفرا�شات واملاء و�ألعاب الأطفال
وجعلها تتكلم وتتحرك.
فيما ي�شرتط يف م�سابقة املقالة م�شاركة الأطفال من � 12إىل � 17سنة حيث
يختار امل�شارك معلم ًا �أثري ًا �سوري ًا زاره �أو جتول يف �أنحائه وي�صف ما ر�آه وي�صور
�شعوره على �أال يتجاوز حجم املقالة امل�شاركة  250كلمة و�أن تكون مكتوبة باللغة
الف�صحى.
وحددت م�سابقة ال�شعر �أعمار الأطفال امل�شاركني من �سن � 7إىل � 17سنة حيث
يكتب ق�صيدة عن مدينة �سورية يحبها �أو يف مو�ضوع مميز يختاره ولي�س بال�ضرورة
�أن يتقيد ب�شكل ق�صيدة ال�شطرين بل ميكنه �أن يذهب نحو النرث ليزرع فيه روح
ال�شعر ب�شرط مراعاة اللغة املوحية ال�سهلة وال�صورة ال�شعرية اجلديدة املبتكرة
والعاطفة ال�صادقة.
ويف م�سابقة اخلط العربي للأطفال ي�شرتط العمر من � 7إىل � 17سنة و�أن يختار
امل�شارك عبارات حمددة لأحد ال�شاعرين “نزار قباين” و�صقر علي�شي” مع كتابة
ا�سم ال�شاعر بنوع اخلط الذي يراه منا�سب ًا بحيث ي�شكل لوحة فنية.
ويف امل�سابقة ال�سنوية لر�سوم الأطفال ي�شارك الأطفال من �سن اخلام�سة �إىل
ال�سابعة ع�شرة حول ماذا �أحب يف وطني �سورية “�أمي و�أبي �أخواتي �أ�صدقائي

مدينتي قريتي بيتي حديقتي مدر�ستي” على �أن ي�ستعمل يف تلوينها “با�ستيل مائي
وفلوما�سرت الغوا�ش الأكريليك الأحبار امللونة”.
�أما يف م�سابقة الت�صوير ال�ضوئي في�شارك الأطفال من �سن 7حتى  17مبو�ضوع
“مدينتي ..قريتي ..بيتي ..حديقتي ..مدر�ستي� ..آثار وطني ..ال�شم�س ..البحر..
الربيع ..الأ�شجار ..الأزهار ..الع�صافري والفرا�شات ..الغيوم والأمطار ”..وميكن
امل�شاركة ب�أكرث من �صورة و�أن تكون من ت�صوير الطفل نف�سه وملتقطة بنف�س العام
بالكامريا العادية �أو الرقمية �أو الهاتف اجلوال بدقة ت�صوير عالية.
وح��ددت جوائز الأعمال الفائزة يف امل�سابقات املذكورة بع�شرين �أل��ف لرية
�سورية للفائز الأول وخم�سة ع�شرة �ألف لرية للفائز الثاين وع�شرة �آالف للثالث.
ويف امل�سابقة ال�سنوية لأدب��اء الأطفال ي�شرتط �أن تكون الن�صو�ص موجهة
ملرحلة الطفولة املبكرة دون ثماين �سنوات و�أن تربط الطفل برتاثه وواقعه و�أن
يكون مو�ضوعها مبتكر ًا فني ًا وبعيد ًا عن اخلطابة و�أن تكون الن�صو�ص جذابة.
كما ي�شرتط �أن يقدم امل�شارك خم�س ق�ص�ص خمتلفة املوا�ضيع بلغة عربية
ف�صحى وا�ضحة ومالئمة و�أال تكون من�شورة �سابق ًا بينما حددت جوائز م�سابقة
�أدباء الأطفال بـ “ثالثني �ألف لرية للفائز الأول وخم�سة وع�شرين �ألف ًا للفائز
الثاين وع�شرين �ألفا للثالث.
يذكر �أن �آخر موعد ال�ستالم الأعمال يف امل�سابقات املذكورة الأول من ت�شرين
الأول القادم وتعلن النتائج وتوزع يف الربع الأول من العام القادم.

