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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

بين المطرقة وال�سنديان
قال �إرن�س��تو ت�ش��ي غيفارا ذات يوم�« :إذا ا�س��تطعت �أن تقنع الذب��اب ب�أن الزهور
�أف�ضل من القمامة ،حينها ت�ستطيع �أن تقنع اخلونة ب�أن الوطن �أغلى من املال»..
وقال غ�سان كنفاين:
«ح�ين تخون الوطن لن جت��دَ ُتراب ًا يحنُ عليك يوم موت��ك� ،ست�شعر بالربد حتى
و�أنت ميت».
يف ه��ذه الأي��ام ال�صعب��ة احلرجة من عمر الوط��ن ،بعد ت�سع �سن��وات عجاف من
ه��ذه احلرب الظامل��ة القذرة على �سورية ،وبع��د �أن �أدخلوا علين��ا حثاالت ال�شعوب
م��ن املرتزق��ة ،فحرق��وا �أكرث من خم�سمئ��ة مدر�س��ة ،بالإ�ضافة �إىل بع���ض امل�شايف،
وامل�ستو�صف��ات ،وتخريب البنية التحتية ،وقتلوا ،وم ّثلوا باجلثث ،ومل يرتكوا �شيئ ًا
م��ن �أفعال ال�شناعة واملوبق��ات �إ ّال وارتكبوه بحق ال�شعب العرب��ي ال�سوري ،وبعد �أن
ّ
غ�صت بهم
�ص�بر ال�شع��ب ال�سوري و�صمد،
وع���ض على اجلراح ،وقدّ م ال�شه��داء حتى ّ
ال�سم��اء ،وبع��د �أن ا�ستطاع اجلي�ش وال�شعب �أن يطهر هذه الأر�ض من رج�س الإرهاب
وقذارته ،وفح�شه ،وما بقي �إال القليل لإعالن الن�صر على الإرهاب العاملي ،والدويل،
املدع��وم من �أم�يركا ،والكيان ال�صهي��وين ،وتركيا وال�سعودية وكل م��ن يدور يف فلك
الإمربيالي��ة الأمريكي��ة وال�صهيوني��ة ،حتى حا�ص��روا ال�شعب ال�س��وري من جديد،
وفر�ض��وا عقوبات ظاملة جائرة ،خارجة عن حقوق الإن�سان ،خارجة عن ال�شرعية
الدولية ،خارجة عن الأخالق وكل منطق الأديان.
وال��ذي يزي��د الطني بل��ة ،هو الطاب��ور اخلام�س الذي ي�ض��م ـ للأ�سف ـ م��ن �أبناء
الوط��ن ،الذين تزحلقوا وانزلقوا ،و�أ�صيبوا بالزوغان حتى اخليانة ،ومن املرتزقة
اخلارجي��ة ،و�أب��واق املحط��ات العميل��ة املرتهن��ة للع��دو ال�صهي��وين ،وتتلق��ى من��ه
الأوامر ،لقاء �إغراءات الدوالرات؛ وتلعب و�سائل االت�صال االجتماعي الدور القذر
ً
فنتيجة
يف ن�شر الإ�شاعات الكاذبة ،وحتريف احلقائق ،وتعميم الي�أ�س والإحباط،
للح�ص��ار االقت�صادي ،وفر�ض العقوبات ،تقوم بع�ض اجلهات يف منطقة ما بالتالعب
ب�سع��ر ال�صرف للدوالر (الوهمي) ،مما جع��ل �أ�صحاب النفو�س ال�ضعيفة ،واملري�ضة،
وامليت��ة� ،أن يحتكروا املواد الغذائية ،والدوائي��ة ،و�ساعدهم بذلك ،ما كنا ن�سميهم
«�صغ��ار الك�سب��ة» �إذ رفعوا �أ�سع��ار املواد �أ�ضعاف�� ًا م�ضاعفة .وهكذا ب��ات املواطن بني
املطرق��ة وال�سن��دان ،مطرقة الغالء املفتع��ل للج�شعني و�سن��دان الطابور اخلام�س.
وهن��ا ،يتجلى قول كل من غيفارا ،وغ�سان كنفاين ،لكن هذا الفا�سد واملف�سد ،والذي
يرف��ع الأ�سع��ار بع��د �أن مات �ضمريه ،هل يع��رف �أنه يخون �أباه و�أم��ه ،و�أخاه ،وجاره
واب��ن وطن��ه ،هل يعرف كل من يغ���ش ،ويخدع ،ومينع اللقمة عن ج��اره ،وابن وطنه
�أنه خائن؟
ك��م كان غيف��ارا على حق عندم��ا قال ما قاله ،فمن ي�ستطي��ع �أن يقنع الذباب �أن
الأزاهري �أف�ضل من القمامةَ .م ْن؟!
هك��ذا ،الفا�س��د واملف�سد وهما يف خان��ة اخليانة ،ال ي�ستطيع �أح��د �أن يقنعهم �أن
الوطن ،الوطن ،والإن�سان ،الإن�سان� ،أف�ضل من كل دوالرات الأر�ض.
بالر�ش
ولك��ن� ،إذا ت�س��اوى الذباب واخلونة ،وال توجد �سيطرة عل��ى الذباب� ،إال ّ
باملبي��دات ،حفاظ�� ًا على �صحة الإن�سان ك��ون الذباب ينقل امليكروب��ات والأمرا�ض،
وحفاظ ًا على البيئة �أي� ًضا.
وملا كان لل�صرب حدود ،و�صرب النا�س على الف�ساد والفا�سدين واملف�سدين واخلونة
نف��د ..فيج��ب �أن يكون م�صري ه���ؤالء كما م�صري الذب��اب ،وال دواء لهم �إال باملبيدات
والإبادة.

لوحتان للفنان الت�شكيلي برهان كركوتلي
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• �أ.د .منى �إليا�س
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العربية والف�صيح

قضايا وآراء

لغتنا الجميلة
•معاوية كوجان

كان الأدي��ب الكبري حممود تيمور يف طليعة املهتمني بلغتنا
اجلميلة تعبري ًا عن روح الع�صر ،ومتطلبات التطور ،يتجلى
اهتمامه هذا يف عكوفه الطويل على ت�أمل �ألفاظ احلياة العامة
�أو ما ي�سمى ب�ألفاظ احل�ضارة ،حماو ًال نفي الدخيل من الأ�سماء
التي �شاعت على �أل�سنة النا�س و�أقالمهم ،و�إيجاد البديل ال�صحيح
الف�صيح ،الذي كان ي�ؤمن ب�أن له الغلبة يف اال�ستعمال �آخر الأمر.
وقد و�ضع تيمور ثقته يف اجلمهور املثقف اخلا�ص الذي يعتز
بالعربية ويجنح �إىل الإف�صاح ،ويعزف عن العامي والدخيل
فيما يتناقل من �ألفاظ املعاين و�أ�سماء الأ�شياء .فالوعي اللغوي
القوي يجري تياره بني املتفقني جميع ًا ويبدو �أثره يف حياتنا
االجتماعية على وجه عام.
ويف كثري من كتابات تيمور ،خا�صة كتابه (معجم �ألفاظ
احل�ضارة) �إ�شارات وا�ضحة ودالئل �أكيدة على نزعة الإف�صاح
يف التعبري ب�ألفاظ عربية ،بد ًال من اللفظ الأجنبي عند هذا
اجلمهور املثقف ،ال��ذي يرى فيه م��ر�آة اللغة املجلوة وقوامها
الركني.
هذا اجلمهور املثقف هو الذي �أ�شاع كلمة «الهاتف» بد ًال من
«التليفون» يف كثري من البالد العربية و«الدراجة النارية» بد ًال
من «اليافطة» و«العيد» بد ًال من «اليوبيل».
ويالحظ تيمور �أنه يف �ساحة اللعبة الريا�ضية «لعبة كرة
القدم» جدّ الالعبون ومن �إليهم ـ من تلقاء �أنف�سهم ومبعزل عن
جمامع اللغة ويف غري فر�ض من �أحد ـ يف ت�سمية ما يت�صل بهذه
اللعبة من ظواهرها و�أدواتها ب�أ�سماء عربية ف�صيحة ،تغلبت
على مقابالتها من الكلمات الأجنبية التي اقرتنت بتلك اللعبة
يف �أول الأمر.
فكلمة «فوت بول» فازت عليها «كرة القدم» وكلمة «تيم» �صرعتها
كلمة «فرقة �أو فريق» وكلمة «�شوط» فازت على كلمة «هاف تامي»
و«هدف» ح ّلت حمل «جول» و«ظهري» حلت حمل «باك» ،بل �أ�صبح
«الريفري» «حكم ًا» بل�سان عربي مبني ،وينتقي تيمور من بني ما
تن�شره ال�صحافة الريا�ضية ر�سالة ملرا�سل ريا�ضي و�صف �إحدى
املباريات يقول فيهاك «ال�ضباب كثيف يخيم على امللعب والر�ؤية

ع�سرة ،ومل َ
يبق من املباراة �سوى ثماين دقائق و�أحد الفريقني
فائز على الآخ��ر بهدف واح��د وفج�أة تختفي الكرة ويبحث
عنها احلكم »..ويعلق تيمور ب�أن هذا املرا�سل الريا�ضي اللغوي
ي�ستعمل يف نحو �أربعة �أ�سطر �أربع كلمات ف�صيحة هي «املباراة»
للمات�ش ،والفريق للتيم ،والهدف للجول واحلكم للريفري ،كما
يت�أمل تيمور �سطور ًا ملحرر فني يكتب يف �إحدى ال�صحف عن �صنع
التماثيل فيقول�« :إن الفن والعلم يتعاونان يف وحدة احلراريات
واخل��زف وترى يف ال�صورة الفنانة وهي ت�ضع مل�ساتها الأخرية
لتمثالني �صغريين عن الفالحة امل�صرية».
وي��رى �أن ه��ذا املحرر قد ا�ستعمل م�صطلحني ف�صيحني هما
«احلراريات» للمادة املقاومة للحرارة و«مل�سات» لكلمة «رتو�ش».
ويالحظ تيمور �أن الكلمة ال�شائعة �شيوع ًا وا�سع ًا «ال�سكرتري»
بد�أت تزاحمها كلمة «الأمني» و�أن كلمة «الأمانة» بد�أت تزاحم
كلمة «ال�سكرتارية» و�أننا نقول الآن« :من�صف �أمني اجلامعة
العربية» �أي :من�صب ال�سكرتري �أم�ين امل��ؤمت��ر ،و�أم��ي اللجنة
والأمني امل�ساعد .كما يالحظ �أن بع�ض ال�صحف ال تزال منق�سمة
يف ا�ستعمال كلمتي الأم�ين وال�سكرتري خا�صة بالن�سبة لهذا
املن�صب يف هيئة الأمم املتحدة ،فهناك من يقول ال�سكرتري العام،
و�آخرون يقولون :الأمني العام.
ك��ان ه��ذا ر�أي حممود تيمور يف كلمة له �أم��ام جممع اللغة
العربية منذ �ستني �سنة ،و�أظن �أنه لو امتد به الأجل وكان بيننا
اليوم ،لر�أى �أن نزعة الإف�صاح واحلر�ص على الكلمات ال�صحيحة
التي كان م�شغو ًال مبتابعتها يف زمانه �أ�صبحت لها ال�سيادة �آخر
الأم��ر ،لي�س بف�ضل علماء اللغة يف املجامع اللغوية وحدهم،
و�إمنا بف�ضل الأدباء والكتّـاب وال�شعراء واملبدعني والعاملني يف
جماالت الرتجمة والتعريب وال�صحافة و�أجهزة الإعالم الذين
يعي�شون وميار�سون لون ًا من الكفاح اللغوي من �أجل �أن يبدعوا لغة
عربية جديدة قادرة على الوفاء باحتياجات الع�صر ومالحقة
التطور والتعبري عن هموم النا�س و�أ�شواقهم ومطاحمهم .ه�ؤالء
ب�إبداعهم ومغامراتهم اللغوية ـ ي�ضيفون �إىل اللغة ويجددون
ف�ضاءها الذي ال يعرف احلدود.

تعزية

فجع الزميل د.علي بدوان برحيل والدته يف الأ�سبوع املا�ضي.
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

يف لغتنا العربية �أل��ف� ٌ
�اظ ك��ث� ٌ
يرة،
ُتذ َّك ُر و ُت�ؤَن َُّث يف الوقت عينه .من تلك
الكلمات :ف�أ�س ،وك�أ�س ،ور�أ�س .نقول:
ت�ؤملني ر�أ���س��ي ،وه��ذه ك ��أ�� ٌ�س ُم�ْتَرْ َ َع� ٌ�ة،
وا�شرتى ف�أ�س ًا جديدة.
ُ
(الهامة) يف العربية هي الر�أ�س،
وتجُ ��م��ع على (ه���ام وه��ام��ات) .وج��هُ
اخلط�أ ال��ذي يقع فيه �أن��ا�� ٌ�س كثريون
هو قولهم� :أحني هامي لك �إج� ً
لاال.
وال�صواب �أن نقول :هامتي؛ لأن كلمة
جمع (هامة).
(هام) ُ
ث َّم َة � ٌ
النا�س على وجه
ي�صرفها
ُ
أفعال ِّ
ويتوج ُب عليك،
اخلط�أ ،كيتعينَّ ُ عليك،
َّ
�واب �أن ن��ق��ول :ي��ج� ُ�ب عليك،
وال�����ص� ُ
وينبغي عليك كذا .والأبلغ �أن نقول:
الذهاب ،باال�ستغناء عن الفعلني
عليك
ُ
(يجب وينبغي).
�أط��ال��ع يف احل�ين تلو احل�ين بع�ض
بطاقات ال��دع��وة ،ف�ألتقط فيها على
�صغر حمتواها بع�ض الأخطاء ،كتنوين
م�سبوقة ب�ألف
بهمزة
منتهية
كلمات
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ممدودة .يكتبون( :م�ساءاً) ،وال�صواب
جاء
�أن نن ِّونَ الهمز َة فح�سب .نقولَ :
ُ
الكلمات املنتهية بالهمزة
م�ساء� .أم��ا
ً
فنتبع
مم��دودة،
ألف
ٍ
ري امل�سبوقة ب� ٍ
غ ِ
ُ
ال��ه��م��ز َة �أل��ف � ًا م��ن��ون��ة .ن��ق��ول :حفظ
ُ
التلميذ ج���زء ًا م��ن ال���ق���ر�آن .و���س��أل
َ
ُ
املري�ض اهلل برء ًا من �سقمه.
يخ�ص اهلل
الفعل (بارك) يعني �أن
َّ
ع��ب��د ًا م��ن ع��ب��اده برحمته ور�ضوانه
معنى
صري مبارك ًا .ولها
وعطائه ،في� ُ
ً
ري
ِّىء فالنٌ فالن ًا على خ ٍ
ثانٍ هو �أن يهن َ
�أ���ص��اب��ه .نقول على �سبيل التهنئة:
م��ب��ارك ل��ك جن���اح� َ
��ك� .أي جناحك
ٌ
مبارك من اهلل �إن �شاء .و�أكرث خط�أٍ �شاع
يف ع�صر النا�س هذا قولهم :مربوك.
ٌ
ُ
و�إب� ُ
؛فاملربوك هو
معروف
�راك اجلمل
رب على اجللو�س على الأر�ض.
املج ُ
يخ�ص الأعداد كخم�سة ع�شر.
فيما
ُ
جر
يخطئ ٌ
نفر من ناطقي العربية يف ِّ
التمييز الذي مييز امل�ضاف �إىل العدد
امل��رك��ب .فيقولون :ا�شرتيتُ ب�أربعة
ألف .والقاعدة �أن ي�أتي التمييز
ع�شر � ٍ
من�صوب ًا يف كل احلاالت .نقول :عنده
ع�شر �ألف ًا .وا�شرتى َ
َ
ع�شر
�ستة
ثالثة
َ
َ
ً
َ
بخم�سة
�سكنية
جهازاً .وابتاع �شق ًَّة
ُ
امل�ضاف �إىل
ع�شر مليون ًا� .إذاً ،يبقى
العدد املر َّك ِب (ال��ذي نعربه متييزاً)
من�صوب ًا دائم ًا.

دراسات

• فائزة داود
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الغ�ضب الخالق ودوره في الأدب

يت�ساءل الأدباء والنقاد عن الأ�سباب التي �أدت �إىل �إحجام املخيلة الإبداعية
املعا�صرة وما قبلها عن خلق �شخ�صية ملحمية بحجم �شخ�صية �آخيل و�شخ�صية
جلجام�ش ،ويلحون يف ت�سا�ؤلهم هذا حني ي�ستعر�ضون ما مر بالب�شرية من ويالت
وح��روب يف العقد املن�صرم ،ويتوقفون طوي ًال عند احلربني العامليتني الأوىل
والثانية ،وال ي�ستثنون من ذلك احل��روب العربية الإ�سرائيلية وال�صراعات
الأهلية والت�صفيات العرقية والغزو الأمريكي للعامل الذي مت حتت حجج واهية
و�أهداف معلنة وم�ضمرة وب�أقنعة خمتلفة الأ�شكال والألوان ،ويتفق اجلميع على �أن ما
حدث يف القرن املن�صرم والعقد الأول من القرن احلايل يفوق يف فظاعته ما حدث يف
�أوروك جلجام�ش وطروادة �آخيل مبئات املرات ورمبا �أكرث.
ترى هل تكل�ست ر�ؤو���س املبدعني؟ �أم �أن الأ�سباب تعود �إىل جملة عوامل ي�صعب
تخطيها �أو القفز فوقها ،منها على �سبيل املثال ما يتعلق ب�أ�سئلة طرحتها امللحمتان يف
زمنهما و�أجاب عنها العلم والدين يف الع�صور الالحقة ،وبالتايل انتهت احلروب وانتهى
دور الأبطال وما عادت الفيزي�سا ت�شغل العامل وتخيف الب�شر؟ ورمبا انربى �أحد
ليقول� :إن العربة يف اجلن�س الأدبي ،فالرواية �أو الق�صة تعجز عن تخليد الأبطال
لأن الأوىل تعنى باملجموع والثانية تعتمد على فن اللقطة ،كما �أن رجل ال�شارع مل يعد
ي�ؤمن بوجود هكذا �أبطال ،خا�صة و�أن الزمن احلايل وال�سابق ال حتكمه البطوالت
الفردية ،...وقد يجيب متابع على ال�س�ؤال بت�أكيد على �أنه ثمة �شخ�صيات �أدبية
عظيمة منها را�سكولينكوف ،عا�شور الناجي...الخ ،وثمة من يرى العلة يف النمط
الأدبي ،فامللحمة تتدفق �شعر ًا وغرائبية ،والرواية تنب�سط �سرد ًا وواقع ًا ،والنف�س
الإن�سانية هي �شاعرة بالفطرة وتع�شق الغرائبية ولذلك ف�إن الطبيعي �أن تتماهى مع
ملحمتي الإلياذة وجلجام�ش ،يف حني ترى يف را�سكولينكوف وعا�شور الناجي �شخ�صيتني
معقدتني ،وي�صعب التماهي معهما وترديد �أحالمهما �أو حتى بحثهما الوجودي ،وقد
يكون ذلك �صحيح ًا لوال حقيقة ال لب�س فيها تقول� :إن قريحة ال�شعراء ما زالت جتود
�شعر ًا ،وما ذكر قد ال يكون كافي ًا لتربير عزوف �أو عجز املبدعني عن خلق �شخ�صية
�أدبية موازية ل�شخ�صية جلجام�ش و�آخيل ،وهذا يجعل ال�س�ؤال قائم ًا والأجوبة �أو
لنقل االحتماالت مفتوحة ،و�أفرت�ض �أنه من حق �أي متابع للحراك الأدبي البحث
عن الأ�سباب ،وبالتايل �أرى من حقي �أن �أطرح احتم ً
اال يتعلق بالنف�س الب�شرية ،وهذا
االحتمال ي�سمى ( الغ�ضب ) ،وهو ثيمة ب�شرية ارتبطت مبفردة ( جلم ) ( من اللجام
الذي تربط به الدابة كي ال حتيد عن الطريق التي ر�سمت لها ) ،وهي يف املح�صلة
تخ�ضع لإرادة �صاحبها� ،إذ ال مانع لديه ب��أن يكون غ�ضبها ( �سرعة) تو�صله �إىل
هدفه يف �أق�صر وقت ممكن ،لكن ،ماذا عن الغ�ضب الب�شري؟ ،لقد ُعرف الغ�ضب عرب
كتب الرتاث ب�أنه �سلوك يخرج املرء عن طوره وي�ؤذي �صاحبه يف حال مل يلجمه ،كما
�أنه يجرح م�شاعر من حوله ،ولذلك فالغ�ضب ملعون وحمظور يف الكتب ال�سماوية وهو
�سلوك مكروه بني الب�شر ،ونقي�ضه (ال�صرب) حمبوب بني الب�شر وحممود يف الديانات
التوحيدية وهو �صفة الأنبياء والأولياء والقدي�سني ،وال�س�ؤال :كيف هو الغ�ضب
اجللجام�شي والأخيلي؟ هل هو غ�ضب ب�شري �أم غ�ضب حيواين؟ �أم تراه خمتلف عنهما
كلي ًا؟ ،بعيد ًا عن هذه املقارنة يرى علماء النف�س �أن الإن�سان يف حالة الغ�ضب املح�ض ال
يعود هناك حياة داخلية خا�صة وال وجود للمحتجبات والأ�سرار ،كما �أنه لي�س هناك
عامل داخلي مغلق ،داخل الإن�سان ي�صري خارج ًا ويبدو جلي ًا ملن حوله ،والغ�ضب اخلالق
طاقة متنحها الآلهة ح�صر ًا للأبطال ،ويكون ردة فعل طبيعية للتيمو�س املطعون �أو
املنقو�ص والذي ي�ضم ( العزة ،ال�شرف ،ال�سخط ،الكربياء ،الطاقات القتالية ،الغ�ضب،
االنتقام ) وهي كما نرى ثيمات �إن�سانية ،والت�ضحية بها يعني بالت�أكيد التخلي عن كل
ما هو �إن�ساين.
ولي�س جديد ًا القول ب�أن الإن�سان كونه حمكوم بالفيزي�س وقوى الإ�ستبداد الأر�ضية
فهو على مدى التاريخ الب�شري كان ي�ضحي جمرب ًا �أو طائع ًا بالتيمو�س كام ًال �أو ببع�ضه،
و�صار يرى يف الأف��راد الذين رف�ضوا الت�ضحية بالتيمو�س �أو ببع�ضه خال�صه ،ومن
هنا برزت حاجة املجتمع لبطل يت�صدى لقوى ال�شر الأر�ضية وللظواهر الفيزي�سية
الغام�ضة واملدمرة ،وال�س�ؤال :ما هي ال�شروط الواجب توافرها بالفرد لكي يكون
بط ًال؟
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يكت�شف قارئ ملحمتي الإلياذة وجلجام�ش �أن �آخيل وجلجام�ش ترعرعا يف عامل
مليء باحلرية بال حدود �أي �أن غ�ضبهما مل يكن ناجت ًا عن ردة فعل على قيود فر�ضها
عليهما العامل الأر�ضي ومل تكن لعنات ال�سماء لتطالهما يف البداية .مبعنى �آخر كانا
مدللني من قبل الآلهة ومطاعني من الب�شر املحيطني بهم فالأول ابن (زيو�س ) �إله
الأومل��ب و�أمه ثيط�س ربة الينابيع والثاين ملك جبار ومطاع وهو ابن الهة وب�شري
وهذان البطالن كانا �سعيدين �سعادة مطلقة ويفعالن ما ي�شاءان قي ف�ضائهما الأر�ضي
دون �أن يعرت�ض على �أفعالهما كائن ب�شري �أو يقف يف وجه جربوتهما قوة �سماوية ،لقد
عقد كل منهما اتفاق ًا مع ( الفيزي�س ) ،والأخري بقواه التي ال حدود لها ي�ضعف �أمام
البطل (ح�سب امللحمتني ).
و�إذا �سلمنا ب�أن احلرية وال�سعادة هما �صفتان مالزمتان للبطل ،فال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه :ما هو �شرط بروز البطل؟.
�إذا عدنا �إىل ملحمة جلجام�ش �سنجد �أن بروز جلجام�ش كبطل بد�أ بعد موت �صديقه
�أنكيدو ،و�ستتكرر احلالة عند مقتل باتروكل�س �صديق �آخيل على يد هكطور ،حيث
ي�شعر البطالن �أن اجلانب التيمو�سي قد طعن وانتهك وبالتايل �صار ناق� ًصا ،فمدتهما
الآلهة بالغ�ضب اخلالق ليهب كل منهما ويث�أر لنف�سه وبطريقته ،فالقوة الالمرئية
( الفيزي�س ) التي قتلت �أنكيدو مل تكن مادية �أو ملمو�سة عند جلجام�ش فهام يف
الأر���ض يبحث عن اخللود ،لكنها كانت حم�سو�سة عند �آخيل فانتف�ض فيه الغ�ضب
و�سارع �إىل قتل هكطور والتمثيل به ،وال�صراخ يف وجه اجلميع وك�أنه وح�ش �شر�س
مت طعنه خل�سة ،وبذلك عاد تيمو�سه وك�أنه مل مي�س ،وبعيد ًا عن نهاية البطلني ف�إن
�شرط بروزهما واحد وهو الغ�ضب اخلالق وبدونه ما كانا بطلني فعالني ومتحررين من
الفيزي�س ،ولكن ،هل كان جلجام�ش و�آخيل بطلني لوال الآلهة ،ماذا لو ظل جلجام�ش
يعربد يف �أور بال �أنكيدو الذي خلقته الأم ورمته يف طريق ابنها؟ وماذا لو انخرط
�آخيل يف حرب كان يدرك �أن ظاهرها من �أجل امر�أة هربت مع ع�شيقها ،وحقيقتها
كانت من �أجل ثروة طروادة؟
هل ن�ستطيع القول �أن وجود البطل مرهون باحلرية بال حدود وال�سعادة املطلقة
التي ال تعكرها هموم �أر�ضية عابرة ،ثم فج�أة يجد البطل نف�سه يف مواجهة مع
الفيزي�س ،وهو هنا امل��وت ،ال��ذي ي�سلم به الب�شر العاديني ،على �أن��ه حقيقة يجب
االن�صياع لها والت�سليم بها ،لكن الأمر خمتلف مع البطلني ،لأنه طعنهما يف اجلانب
التيمو�سي املتمثل بالعزة والكرامة وال�شرف وال�سخط والغرور والبطولة والقدرات
القتالية .....الخ ،وهذه جميعها �أدت �إىل الغ�ضب اخلالق ودفعت البطلني �إىل القيام
بفعل بطويل عظيم يخلدهما كخارقني جتاوزت طاقاتهما اخلالقة احلدود الأر�ضية،
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :هل ثمة �إمكانية يف عامل اليوم و�ضمن الثقافة ال�سائدة
خللق بطل �شبيه بجلجام�ش و�آخيل؟ وكيف �سيكون ا�ستقبال القراء لهكذا �شخ�صية؟
وما هو موقف رجال الدين؟
قبل الإجابة على هذا ال�س�ؤال يجدر التنويه �إىل �أن ال�تراث امل�سيحي نظر �إىل
التيمو�س على �أن��ه �أنانية وجت�بر� ،أم��ا الفقه الإ�سالمي فيعترب العزة والكربياء
والتعجرف وال�سخط خطايا رئي�سية وهي من الكبائر التي يعاقب عليها مرتكبوها،
ولي�س جديد ًا القول �أن الديانتني حت�ضان على الت�سليم للفيزي�س والر�ضوخ لل�سلطة
ال�سيا�سية والدينية.
ومن هذا املنطلق يعترب التيمو�س جانب �شيطاين كونه �أ�صل الثورة على اخلالق
والرف�ض الإرادي مل�شيئته� ،أما علم النف�س احلديث فقد حاول ا�ستنتاج الظواهر
التيمو�سية باالعتماد على البعد الأيروتيكي ،يف حني كان يجب درا�ستها بعيد ًا عن
هذا املفهوم كونها مت�س اجلانب النف�سي للبطل وبهذا يكون الأيرو�س قد �ساهم �إىل
حد كبري يف تهمي�ش الغ�ضب الفردي واجلماعي كونه وبح�سب التحليل النف�سي طاقة
ٍ
جن�سية كامنة وح�سب.
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الغناء والمو�سيقى في دم�شق
في القرن 12هـ18 /م

•حممد عيد اخلربوطلي
دم�شق ال�شام� ،شامة الدنيا كلها ،و�شم�س العامل
منذ القدم ،قد�سية الأر����ض ،و�أ�صالة الزمان،
ومهد ح�ضارة الإن�سان� ،سفرها اخلالد ،ينبوع
الفكر الإن�ساين املتفجر عرب الع�صور والدهور،
مل ت��زدد مع احل��ق �إ ّال ِج��دَّ ة ،فكانت �أ�صيلة يف
حداثتها ،وحديثة يف �أ�صالتها ،و�صفها ياقوت
ب�أنها جنة الأر���ض بال خ�لاف ،وعدَّ ها الإمرباطور
جوليان ل�ؤل�ؤة ال�شرق� ،إنها دم�شق ذات الثغر الب�سام
اململوءة ب��الأدب��اء والعلماء والأع�ل�ام ،دم�شق كما
عرفت بعطائها الوا�سع يف جميع العلوم والفنون،
عرفت �أي� ًضا ب�أنها مدينة الفن واملو�سيقا وال�سماع
والطرب الأ�صيل.
فالغناء ظاهرة م�شرتكة ذات طابع �إن�ساين ،تعم
النا�س جميع ًا ،والعرب وامل�سلمون من �سائر الأمم،
لذلك اعتنوا بالغناء واملو�سيقا وال�سماع.
�إن �سماع املو�سيقا والغناء �سقي لأرواح النا�س
و�إيقاظ لهممهم و�إ�سراع يف �سريهم ،ويهز الأرواح ،وله
ت�أثري نف�سي يف الطرب والإط��راب ،فحاجة النف�س
�إىل ال�سماع كحاجة الظم�آن �إىل املاء وحاجة املري�ض
�إىل الدواء.
وعندما حت��دث الإم���ام �أب��ي حامد ال��غ��زايل عن
ال�سماع� ،أبرز عالقته بالوجود ،وذكر من خالل ذلك
�أن العامل العلوي يتمثل يف احل�سن واجلمال ،و�أ�شار
�إىل الأن��غ��ام العذبة املن�سجمة يف كتابه (كيمياء
ال�سعادة) ،ومما ذكره فيه� :إن �شرارات النار تتولد
نتيجة احتكاك يح�صل ب�ين قطعتني م��ن احلجر
وحت��رق ال�صحراء ،ف��إن �سماع �أنغام عذبة ومتزنة
تهز قلب الإن�سان ،وجتعله ينقاد ال �إرادي ًا لها ،وذلك
�إىل ترابط القلب مع اجلوانب الروحية واملعنوية
والعامل العلوي الذي ي�سمونه بالعامل الروحي.
ويرى ابن عربي يف فتوحاته املكية �أن ال�سماع هو
التغني بالقر�آن حيث يقول:
�إن التغني بالقر�آن �سماعنا
كل َّ
واحلق ينطق عندَ ِّ
منط ِق
ومما ذكره� :إن ال�سماع مباح على الإطالق لأنه مل
يثبت يف حترميه �شيء.
وابن القيم اجلوزية يقول يف مدارج ال�ساكني� :إن
ال�سماع �أ�صل العقل ،وحقيقته تنبيه القلب على معاين
امل�سموع ،وحتريكه عنها ،طلب ًا وهرب ًا وحب ًا وبغ� ًضا،
�اد يحدو بكل �أح��د �إىل وطنه وم�ألفه ،وقد
فهو ح� ٍ
ف�صل يف كتابه هذا �أقوال امل�ؤيدين و�آراء املعار�ضني

لل�سماع ،كما ذكر عدة �أحاديث �شريفة حت�ض على
التغني بالقر�آن.
�داء من
كما ي��رى اب��ن ح��زم �أن الغناء ح�لال اب��ت� ً
والن�صب حتى الغناء املتقن الذي يقوم على
احلداء
َ
الن�شيد والب�سيط والهزج.
املو�سيقى يف دم�شق يف القرن 12هـ18 /م:
�شهدت دم�شق يف هذا القرن املتابعة يف تقاليدها
الفنية ال�سابقة يف فن العمران والفنون التزينيية
املعتمدة على الزخرفة اخلطية ور�سوم الأ�شكال
النباتية والف�سيف�ساء ،واحلفر على اخل�شب وغريها،
وكذلك يقال عن تقاليدها الفنية يف ميدان املو�سيقا
والغناء.
مع �أن امل�صادر تفتقر ملعرفة وتو�ضيح هذا الفن
ب�شكل وا�سع� ،إ ّال �أن الباحث يجد �أنها ال تخلو من ذكر
بع�ضها للفن واملو�سيقا عن ذلك الع�صر ،وميكننا القول
�أن من بع�ض �سمات هذا الع�صر �أن الفن واملو�سيقا
ارتبط بالدين كثري ًا ،فاملقر�ؤون وامل�ؤذنون والقائمون
بالذكر من املت�صوفة كانوا يعتمدون على الإيقاع
واملو�سيقا ،فالتجويد يف القر�آن مث ًال نوع من اللحن
املو�سيقي ،وكذلك يف الآذان والتوا�شيح الدينية ،بل
�إن بع�ض املن�شدين كانوا ي�ستخدمون �آالت مو�سيقية
مثل الطبل وال���دف وغ�يره��ا ،وق��د �أ���ش��ار اب��ن كنان
ال�صاحلي يف كتابه املواكب الإ�سالمية يف املمالك
واملحا�سن ال�شامية �إىل كثري من تلك الأذك��ار التي
كانت تقام يف خمتلف الإحتفاالت ،وكان ابن كنان
ي�شارك يف بع�ضها ،لذلك ميكن القول ولو ب�إيجاز �إن
هذا الع�صر عرف املو�سيقا فن ًا عملي ًا وعلم ًا نظري ًا.

 �سعيد ال�سمان (1172 – 1118هـ) الذي تفوقيف جم��ال املو�سيقا والغناء يف دم�شق ،فقد ك��ان له
معرفة بالأحلان واملو�سيقا ،وع��رف بح�سن ال�صوت
والأداء ،كما كان بارع ًا يف اللغة والآداب ،كما جاء يف
(�سلك الدرر).
 ���ص��ال��ح احل��ل��ب��ي ال���ذي ق���ال ع��ن��ه حم��م��د خليلاحلراري يف (�سلك الدرر) �أنه كان عارف ًا باملو�سيقا.
 �صالح امل���زور (1152 – 1090هـ) الأدي���بالدم�شقي ،ك��ان ماهر ًا باملو�سيقا والأحل���ان وح�سن
ال�صوت ،وقد تفوق يف هذا الفن.
 حميي الدين ال�سلطي ،قال عنه امل�ؤرخون كانمرجع ًا لأ�صحاب فن املو�سيقا والطرب ،وله ديوان
�شعر م�شهور وكتاب يف الأدب يعرف بعنوان اجلمانات
بالأدب.
 �أب��و ال��وف��اء عمر ب��ن حممد ال��ي��ايف (– 11731233هـ) الذي ولد يف يافا وطلب العلم فيها مبكر ًا،
ثم رحل يف طلب العلم �إىل عدة ب�لاد ،لكنه اختار
دم�شق ليقيم فيها طوي ًال حتى وفاته ،وهو من الذين
اهتموا كثري ًا بال�سماع ،والغناء ،وله �شعر كثري يف
ذلك ،ومنه قوله:
نحن قوم لنا ال�سما ُع غذاء
ولداءِ القلوب فينا �شفاء
هو روح الأرواح من قوة احلا
الغناء
ل به حني ُي�ستمد
ُ
واملغني قد راح من راح ك�أ�سي
إ�صغاء
مطرب ًا �إذ ُيريده ال ُ
حبذا حبذا �سما ُع الأغاين
إن�شاء
حيث ُيجلي الإن�شا ُد وال ُ

�أعالم املو�سيقا يف دم�شق يف القرن 12هـ18 /م:
 عمر بن �شاهني (1183 – 1107هـ) الذي تفوق امل�صادر:يف باب الأحلان الدينية ،وهو �أحد م�شاهري القراء� 1- ،أبجد العلوم – �صديق بن ح�سن القنوجي.
وك��ان قد در���س ت�لاوة القر�آن بالأحلان مع مراعاة  2-قطب الع�صر اليايف – د .عمر مو�سى با�شا.
التجويد ،وقد ف�صل �أ�سلوب درا�سته الذي تلقاه عن � 3-سلك الدرر يف �أعيان القرن الثاين ع�شر – حممد
�شيخه امل�صري عمر بن حممد الب�صري ،وقد قال عنه :خليل املرادي.
«وبعد القراءة علمني الأحلان من ر�سالة كانت عنده 4- ،املواكب الإ�سالمية يف املمالك واملحا�سن ال�شامية –
وعلمني كيفية الإنتقال من نغم �إىل نغم» كما جاء يف ابن كنان ال�صاحلي.
(�سلك الدرر).
 5معجم امل�ؤلفني – عمر ر�ضا كحالة.وقد تعلم عليه كثريون يف دم�شق بعدما طار �صيته  6-ر�سائل ابن حزم الأندل�سي.
 ،وكرث الآخذون عنه خا�صة الأت��راك ،فقد جاء يف  7-مدارج ال�سالكني – ابن القيم اجلوزية.
(�سلك ال��درر) �أن��ه ال تخلو بلدة من بالد ال��روم من  8-ال�ظ��واه��ر امل�سرحية عند ال�ع��رب – د .علي عقلة
تلميذ له �أو تلميذين �أو ثالثة.
عر�سان.

نقد /قضايا وآراء

الإن�سان الكوني ..
• غادة اليو�سف
االخ��ت�لاف نعمة ..وق���د حت��� ّول �إىل
نقمة ب�سبب تلك ال�سدود واحل��واج��ز
التي د�شنتها ع�صور الظلم عرب الزمن..
وا�ستخدمت لتكون �أه���م الأ���س��ب��اب
الظاهرة البتعاد االن�سان عن جوهره
الأ���ص��ي��ل ال���واح���د ..والب���د م��ن �إع���ادة
مراجعة ه��ذه الأ���س��ب��اب وفهمها بتطورها
وتغيرّ ها ال�سالب ليمكن قراءتها وفق منهج
نقدي �صارم ..وو�ضعها على طاولة الت�شريح
العقالين بكل مو�ضوعية ..قراءة الرتاث كله
بال ا�ستثناء وبكل جر�أة العقل العلمي املحايد
..لعلها ُت��ه��دم ..وت��ف��ت��ح �شرفات التوا�صل
الإن�ساين لعل �شم�س احلقيقة واحلق واملحبة
تط ّهر اجلميع  ..وع�بر الأزم��ن��ة الكونية
الإن�سان هو �أخو االن�سان عرب حتوالته من
�شعاع �إىل مادة ولي�س من مادة �إىل �شعاع مع
�أن هذا التحول الأخري هو املجاهدة للعودة
�إىل الأ�صل العميق لن�ش�أته ..وف��ق قوانني
(الأي��زوت�يري��ك .).االن�سان مل يختلف عن
�أخ��ي��ه �إال يف جت��� ّ��س��ده امل���ادي على الأر����ض
ل�ضرورة احلياة عليها وفق القانون الأر�ضي
وذلك لي�ؤدي الأمانة التي قبل بحملها وهي
عمارة الأر���ض وفق احلق والعدل واجلمال
(اال�ستخالف) ..فكلنا من روح واح��دة ومن
ال�شعاع الأول .
كن �إن�سان ًا كوني ًا � ..أي �إن�سانا حقيقي ًا ..وهذا
ما يجمع الأفريقي مع الآ�سيوي ..البوذي مع
الهندو�سي ..ال�سني مع ال�شيعي مع امل�سيحي
..االن�سانية وفقط لوحدها تكفي كانتماء
للعي�ش بها ب�سالم هنالك مقولة فل�سفية قالها
ميخائيل نعيمة يف /كرم على ال��درب /وهو
امل�ؤمن بوحدة الوجود وم��ا ينبثق عنه من
قانون احلب لكل الن�سيج الكوين  ”:تناف�س
�شعاعان من �أ�شعة ال�شم�س ..وك��ان �أحدهما
ق��د دخ��ل ق����ارورة ط��ي��ب ..والآخ����ر حمربة
..قال الأول للثاين “ :لو مل تكن خ�سي�س ًا ملا
ر�ضيت باملحربة م�سكن ًا لك ..فدارت ال�شم�س
وانتقل ال�شعاع الأول �إىل املحربة والثاين �إىل
ُ
عدت ‘�إىل
ق��ارورة الطيب .فقال الثاين“ :
َ
..وعدت �إىل �أ�صلك! ثم دارت ال�شم�س
�أ�صلي
ثانية و�إذا بال�شعاعني �شعاع واحد �سائح يف
الف�ضاء ”....
يقول فيل�سوف ال�شعراء �أبو العالء املعري:
ولو �أنيّ ُحبيتُ باخللد فرد ًا  /ملا �أحببتُ يف
علي وال ب�أر�ضي
اخللد انفرادا  /فال هطلت ّ
�سحائب لي�س تنتظم البالدا/
التنوع �ضرورة حيوية �..إنها لوحة احلياة
وال يكتمل جمالها �إال بتنوعها..
وغباء هو ح�صر
�إن �أكرث املواقف �إجحاف ًا
ً
النا�س يف خانات حتت ت�سمية حمدّ دة ..لأن
يف ذل��ك قفز ًا عن حقيقة التنوع الب�شري
..حتى التوائم تختلف ..فال مت�سخ �إن�سانيتك
بانتماءات عابرة ..ال��زم��ن الأر���ض��ي وهمي
,..هنالك زمن �آخر يف وعي الكون ..كن �إن�سان ًا
كوني ًا ..
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يف الذكرى ..و�أمام العلم!
-1-

ً
ً
عا�صفة،
عاجلة،
مت ّر الذكرى
وط ُّيها عا ٌ
مل من احلنني ،واحلزن ،وال�شوق ،والت�شوف ..لدنيا مل تغادر بكورتها ،ونداوتها ،وجمالياتها الولود؛ فالذكريات جمرة كبرية تكوي القلب ،فالقرى ،قرى
اجلوالن ،متر بالبال مثل قطار طويل مرتادفة واحد ًة واحدة ،ال يف�صل بينها �سوى امل�سميات (اخل�شنية ،وال�سنديانة ،والرزانية ،واجلوخدار ،والعدنانية ،والرفيد،
واحلميدية ،والعليقة ،ونعران ،والعوينات ،ودبورة ،ودير �سرا�س ،والدردارة ،وبانيا�س ،وزعورة ،وعني فيت ،وعلمني ،وجليبينة ،والكر�سي ،والعال ،وفيق ،وكفر حارب،
و�سكوفيا ،وال�سنابر ،وع�سلية وجمامع ،وق�صرين ،والدنكلي ،و�ضبية ،وعني ال�سم�سم ).....،قرى متعانقة بالأذرع الطوال!
-2مت ّر الذكرى طرية ،دانية،
كما لو �أن رفع العلم ال�سوري فوق ال�سارية الكبرية يف مدينة القنيطرة ،وباليدين الواثقتني للقائد حافظ الأ�سد (رحمه اهلل) ،كان بالأم�س ،فالبالد العزيزة ال تغيب،
و�إن غ ّيبتها الظروف القاهرة ،والأحوال التي تع�صف بها قوى الغرب الظاملة.
 ..فالهتاف ميلأ �سمعي ،وح�ضور النا�س العميم يجي�ش يف �صدري ،والفرح الغامر غدا طيور حملقات يف �سماء القنيطرة ،والعيون جتوب الأمكنة ،تتفقدها ،وبال�صحو
الكامل!
النا�س ،يا له�ؤالء النا�س،
انهم �أحد
انهم �أحد منهم �أن البيوت مدمرة وال�شوارع مغلقة ،واخلراب طال دور العبادة ،واملدار�س ،وامل�شايف ،واحلدائق ،وال�ساحات بعدما عادت القنيطرة! وما َّ
ما َّ
هم اجلميع و�شدّ انتباههم هو �أن
طي امل�شاهد املحزنة التي طالت املدينة ب�أكملها! ما َّ
منهم �أي� ًضا �أن القنيطرة ،مدينة اجلوالن وعا�صمته ،تقابلهم بوجهها احلزين ،وهي َّ
القنيطرة عادت �إىل حيا�ض الوطن ،بعد احتالل ُم ّر علقم ،وبعد فقد حمت�شد باللوعة ،و�أن معاين ال�سيادة الوطنية جتول فيها مثلما يجول الهواء يف احلقول العامرة!
هم النا�س ما خ ّلفته اليد ال�صهيونية من �أذيات حارقة ،وهمجية متوح�شة ،وما همهم الر�صا�ص الذي انزرع يف واجهات البيوت التي قلبتها اجلرافات العدوة،
�أبد ًا ،ما ّ
هم النا�س �أن يروا وح�شية املحتل ،وحقده ،وعن�صريته يف كل
وال احلرائق التي التهمت كل �شيء ،وال الأبنية احلكومية الكبرية التي انحنت فوق ال�شوارع كالأمهات! ما ّ
تف�صيل وجزئية من املكان القنيطري احلبيب ،ما ه ّمهم حق ًا هو املعنى ،معنى العودة ،عودة القنيطرة� ،إىل ح�ضن الوطن فهي الأكرب ،والأ�شمل ،والأكرث ح�ضور ًا ،و�إال ملاذا
هذا الفرح الذي ميلأ الوجوه بالفتوة واحلما�سة واحلبور ،وملاذا هذه الأقدام تطري ب�أهلها من �شارع �إىل �شارع ،ومن حي �إىل حي �آخر ،ومن حديقة �إىل حديقة ،ومن مقربة
�إىل �أخرى ،ومن امل�شايف �إىل املدار�س ،فيتفقدونها كمن يتفقد روحه!
�أي ن�شور هذا للكائنات الوطنية املنادية بهاتفها العميم� :سورية� ،سورية!
و�أي حلظة للعزة والكربياء هذه التي ت�شيل بالأحالم التي راكمتها الليايل ال�سود الطوال ،ليايل البعد عن القنيطرة ،وليايل البعد عن قراها وحقولها! و�أي رباطة
ج�أ�ش ،و�صالبة داخلية هاتني اللتني يتحلى بهما الأهلون وهم يواقفون بيوتهم املدمرة التي غدت بال جدران ،بال �سقوف ،بال نوافذ ،بال �أبواب! و�أي �أل�سن الهجات ب�أن كل
�شيء يع ّو�ض ،بعد �أن ر�أت العيون �أن املحال ُنهبت ،والبيوت ُ�سرقت ،واملقابر ُنب�شت ،والطيور ف ّرت ،واخل�ضرة توارت ،والألفة طويت ،وال�شوارع ّ
قطعت ،والأيقونات دي�ست،
والنوافذ حطمت ،وواجهات املحال ك�سرت ،واملوا�سم رفعت ،و�أنوار املدينة �أظلمت! �أي ج�سارة هذه التي يتحلى بها �أهايل اجلوالن الأباة؟!
-3مت ّر الذكرى عابقة باحلنني للطفولة ،والأيام اخلوايل.
هنا ،امر�أة ،ال تزال يف زهوة العمر ،تواقف مدر�ستها ،وته ّز ر�أ�سها ،ودمعها ي�سيل ،و�شفتاها ترتاجفان ،وعيناها تقر�آان اليافطة التي مازالت معلقة مب�سمار تقر�آان واحد
على جدار وحيد ،لعلها هي التي تقب�ض على اجلدار� ،أو لعل اجلدار هو الذي يقب�ض عليها ،تقر�أ� :إعدادية طربيا!
يا لل�صفوف التي ما عادت �صفوف ًا ،ويا للباحة الرملية ،ون�شيد (حماة الديار) املتعايل يف ال�صباحات الندية ،ويا مل�شهد املدر�سني واملدر�سات الواقفني فوق علوة املن�صة
اخل�شبية �أمام �صفوف الطلبة يف ال�صباح الباكر ،والعلم يرفرف ،والن�شيد يت�سامى يف العلو والبهجة ..يبدو املدر�سون واملدر�سات مثل الطيور الزواهي التي تواقف قبيل
الغروب بقليل �شط بحرية طربيا! هنا ،ويف حلظة هيجان الدمع يف العيون ..هي ال ترى املخرب ،وال امللعب الريا�ضي ،وال مرجة الع�شب ،وال حديقة الأزهار ،وال غرفة
املدر�سني واملدر�سات ،هي ..ال ترى العم حامد الذي يطوف عليهم ب�صينية ال�شاي ،وال ت�سمع قرقعة الكا�سات ،وال ترى هزة ر�أ�س العم حامد الآ�سرة ،وهي تقول له :عم
حامد� ،أنت تعرف� ،أنا ال �أ�شرب ال�شاي� ،أريد فنجان قهوة م�ضبوطة لو �سمحت! ويه ّز العم حامد ر�أ�سه� ،إنها تراه الآن �أمامها بابت�سامته ال�شارقة ،وهو يه ّز ر�أ�سه ،مثلما ته ّز
وردة �أوراقها يف ال�صباح فتت�ساقط على الع�شب نقاط الندى! ما تراه الآن هو املدر�سة وهي بكامل قيافتها الراهجة! وال ت�ستدير ،على الرغم من �أن امل�شهد حزين ،وموجع،
تر�سل نظرها من بني الركام الركام لعلها ترى الدرب الناحل الذي كان يقودها يومي ًا من بوابة املدر�سة �إىل داخل ال�صفوف ،فتفرح ،مثل طفلة ،وهي ترى بع�ض البالطات
التي كانت مر�سومة على �شكل �أقرا�ص عباد ال�شم�س! وثمة �شرائط� ،صارت �ألوانها نا�صلة ،ما زالت مت�شبثة ببع�ض ق�ضبان احلديد! ت�س�أل :من ع ّلقها� ،أهي �أم طلبتها؟! وال
ت�ستدير ،تدع �أ�صابعها الطويلة تلتقط دمعها! ما �أع ّز هذه اللحظات ،وما �أكرث �صفاء هذا الدمع ،ويا لطرب القلب ،يا لهياجه العميم .فهي �أمام مدر�ستها ،و�صوت الن�شيد
الوطني ميلأ �سمعها ،وروحها تطري يف الف�ضاء وهي ت�سمع �صوتها يرتدد يف جنبات ال�صف ،وهي تتحدث عن (عني جالوت) ،و(�أجنادين) و(تل الفخار) ،و(تل العزيزيات)،
وعن (�أحمد مريود) ،و(غازي وزوازي) ،و(ممدوح �أباظة) ،وال ت�ستدير �إال وهي مبللة بالر�ضا ..فها هي القنيطرة ..ب�شوارعها ،وحاراتها ،و�أحيائها ،وحدائقها ،و�أ�سواقها،
ومدار�سها ،وم�شافيها ،و�ساحاتها ،ومقابرها ،تتو�ضح �أمام عينيها ،كما كانت؛ متام ًا مثلما كانت! فهي تراها كما لو �أنها ترى �صورة جميلة لها وبالألوان.
عال ،كما لو �أنه يتحدث خللق من حوله ،هنا
وهناك ،يف الطرف الق�صي رجل عجوز ،يقف �أمام دار ال�سينما� ،سينما الأندل�س ،وقد ُد ِمر الكثري من �أركانها ،يتحدث ب�صوت ٍ
ر�أيت الأفالم الرو�سية� ،أفالم احلرب ،الدبابة بومتكني ،وحرب نابليون  1812على رو�سيا ،هنا عرفت من هم القيا�صرة ،مثلما عرفت من هي الكني�سة الأرثوذك�سية ،هنا
عرفت املو�سيقا الرو�سية ،والبوظة الرو�سية ،والباليه الرو�سي ،وهنا تعرفت �إىل �أنور وجدي ،وعماد حمدي ،ور�شدي �أباظة ،والفاتنات فاتن حمامة ،وهند ر�ستم ،و�سعاد
ح�سني ,هنا ح�ضرت الفيلم الهندي ال�شهري الذي مل يخرج من ر�أ�سي حتى هذه ال�ساعة (من �أجل �أبنائي) الذي �أبكاين يف كل مرة كنت �أح�ضره .هنا ،يف �سينما الأندل�س،
عرفت العامل ،عرفت ثورة اجلزائر ،وثورة فيتنام ،هنا عرفت ت�شي غيفارا ،وغاريبالدي ،و�سبارتاكو�س ،مثلما عرفت فنانني جا�ؤوا �إىل القنيطرة ،وغنّوا فيها ،مثل �سمرية
توفيق ،وفهد بالن ،يا لتلك الليايل الآ�سرة!
وال ي�ستدير �إال عندما تغرورق عيناه بالدموع!
-4ويف الف�ضاء املحت�شد بالنا�س ،ثمة رجل يف �أواخر �سني عمره ،مي ّر من بني النا�س مثل �شرارة ،يجول يف الأمكنة ،فال يتوقف فيها ،وال ي�س�أل ،وال يتكلم ،يبدو مثل حار�س
ليلي يتفقد هد�أة املدينة و�سكونها! �إنه عوا�ضة ،مربوك القنيطرة ودروي�شها الذي قيل �إنه �أحب فتاة جميلة ا�سمها (�شوفة) ،هامت به جلماله ،ولكن الأقدار حالت
بينهما ،كان هو ابن القنيطرة ،ابن املدينة ،وكانت (�شوفة) قروية ت�أتي �إىل القنيطرة للمرة الأوىل من �أجل �أن ت�أخذ م�صاغ ًا ذهبي ًا وبع�ض الثياب لأنها ت�ستعد للزواج
من ابن عمها الراعي!
لكنها حني ر�أت (عوا�ضة) طار عقلها به ،مثلما طار عقله بها! وكان حظه طيب ًا ،فقد �أخذ (�شوفة) و�أمها ،و�أختها� ،إىل بيته لريحتن فيه ،لأن با�ص القرية تعطل،
ولن ي�صلح عطله �إال يف اليوم الثاين .بع�ض من ركاب البا�ص ،باتوا يف بيوت �أخرى ،قرب الكراج وبع�ضهم بات فوق مقاعد الكراج اخل�شبية .ويف بيته املديني ،رق�ص قلب
(�شوفة) فرح ًا بالنظافة والرتتيب ،واجلمال ،والكرا�سي ،وال�صور ،واملرايا! فرجت اهلل �أن يكون (عوا�ضة) من ن�صيبها ،و�أن يذهب ابن عمها الراعي �إىل الوادي لت�أكله
(ال�ضبعة)! فقد ر�أت يف بيت (عوا�ضة) ما �أذهلها! ولكم دعت اهلل �أن يعمي قلب امليكانيكي فال يعرف كيف يُ�صلح عطل البا�ص لتبقى قرب (عوا�ضة) بعدما جتر�أ االثنان
فالتقيا داخل البيت ف�أخذ �أحدهما الآخر �إليه وغمره ب�أنفا�سه الالهبات! وحني افرتقا ،عادت (�شوفة)�إىل القرية بن�صف عقل ،وبقي (عوا�ضة) يف القنيطرة بن�صف
عقل �أي� ًضا!
ها هو عوا�ضة ،الآن ،وقد غدا عجوز ًا يرك�ض يف �شوارع القنيطرة ،مير من بني البيوت مثل برق خاطف ،فال يقف �إال عند �سوق (ال�صاغة) ..املكان الذي ر�أى فيه
(�شوفة) هناك وهي حتاول �شراء م�صاغ عر�سها ،فيخ ّر راكع ًا يل ّفه لهاثه امل�سموع ،ويغطي وجهه و�صدره زبد فمه البادي مثل رغوة ال�صابون ،ولي�س يف فمه من كلمة �سوى:
�شوفة� ،شوفة!
-5يا �إلهي،
الآن ويف هذه اللحظات؛ حلظات توهج العلم ال�سوري ،فوق ال�سارية ،وقد �شالت به الأب�صار �إىل الأعايل الأعايل ..يبدو كل �شيء واقف ًا! البيوت واقفة ،والأ�شجار
واقفة ..والأعمدة ،واجلدران ،واملدار�س ،وامل�شايف ،والأ�سيجة ،وال�سيارات ،والتالل ،والأبواب ،و�أفراد ال�شرطة ،وواجهات املحال ،والباعة املتجولون ،و�صاالت البيع ،ودار
ال�سينما ،كلها تبدو واقفة ترنو �إىل العلم الذي راح يتعاىل ويتعاىل يف الف�ضاء الرحيب �شارق ًا ..ب�ألوانه الزاهية!
حان دائري حنون �أرى �أنا�س ًا وقوف ًا عرفتهم من خالل �صورهم ،وعرفتهم من خالل احلديث عنهم يف الكتب ،ومن خالل املرويات ال�شعبية ..كلهم
و�أمامه ويف �صف طويل ٍ
يعلقون �أنظارهم على رفرفة العلم التي ت ِهب املكان هواءه ،و�ألوانه ،وجماله ،وهالة ال�ضوء الندّ اهة البارقة ..مثل النجوم!

Hasanhamid55@yahoo.com
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حوار

ال�شاعر ال�سوري بديع �صقور:
يجب �أن يكون هناك م�شروع ثقافي ن�سد به كل هذه الفجوات

• حاوره :قا�سم وداي الربيعي
ب��دي��ع ���ص��ق��ور ول���د ع��ل��ى �شاطئ
البحر يف الالذقية يف اجلبال
وب�ين ال�صخور لأب��ن ف�لاح عا�ش
طفولته و�سط الطبقة الفالحية
الب�سيطة منحته ه��ذه احلياة
جتربة �شعرية عالج من خاللها
الواقع امل��ر ال��ذي يعي�شه الفقراء،
�صدر له على ما يزيد عن ع�شرين
عمال يف ال�شعر والق�صة والن�صو�ص
منها يف جمال الق�صة �شمال املغيب،
مرف�أ طائر الظهرية ،وخريف املطر.
يف ال�شعر ���ص��در ل��ه دف�ت�ري ال�بري
لأع�شاب البحر ،يرث البحر الغبار،
حائرون كالقطا ،حا�ضرا �أنا دائما،
�إحداث اخلراب
يحدث ُ يف ال�سهل البعيد ..وهناك كتب عدة ال ميكن
كل الوطن العربي هناك نقدا خجول ،ال
النقد يف ِ
ح�صرها الآن .التقيت به يف مهرجان بابل �ضمن
توجد هناك مدار�س نقدية وا�ضحة متاما .كر�أيي
وفد من الأدباء ال�سورين امل�شاركني يف املهرجان فدار
ال�شخ�صي �أق��ول و�أعيد ما قاله ذات يوم ميخائيل
بيننا احلوار التايل:
نعيمة “ النقاد كالدجاج يق�ؤق�ؤن وال يبي�ضون “
نحن حينما ننتج علينا �أن نعمل الأدب اجلميل
والأدب ال��رائ��ع هم ما ال يكتب حينما نكتب ن�صا
_ كيف جتد امل�شهد ال�سوري الآن و�سط �أج��واء احلرب
�إبداعيا جميال هو ال��ذي يحدد فالنقد ال �أتوقف
واخلراب
تدرك �أن احلرب على �سوريا هي حرب لي�س لها عنده كثريا .النقد �ضروري جدا لكن يجب �أن يكون
مثيل يف التاريخ كما قال عنها الكاتب الأمريكي .هذا هناك منهجا �صحيحا
الواقع الذي نعي�شه الآن �سوريا كانت يف امن و�أمان _ حرية الن�شر �أ�صبحت تثري اجلدل يف الو�سط الثقايف
وبحكم عملي زرت العديد من دول العامل فلم �أجد فكل من يريد طبع كتاب ما عليه �سوى دفع مبالغ مالية
مثل �سوريا لكن حني جاء ه�ؤالء القتلة دمروا كل دون الرجوع �إىل املنتج كيف هذا املو�ضوع يف �سورية
�شيء مزقوا الإن�سان ف�أثر هذا على واقعنا الثقايف نحن يف �سورية حينما تريد �أن تن�شر من�شورا
جدا ف�أ�صبحت اللقاءات قليلة والن�شاطات �ضعيفة هناك من يتابعه ي�أتي املن�شور �إىل وزارة الإعالم ثم
_ و� �س��ط ه ��ذه احل ��رب ك�ي��ف ت�ن�ظ��ر مل�ستقبل ال�ث�ق��اف��ة يحول �إىل احتاد الكتاب العرب لقراءته ف�إذا يريد
�أن يطبع هذا املن�شور يف دار ن�شر معينة فهناك داران
ال�سورية
دائ��م��ا م��ن الأمل ين�ضج الفكر م��ن خ�لال هذه �أ�سا�سيان للن�شر هما م�ؤ�س�سة الكتاب يف وزارة الثقافة
العذابات من خالل هذا اجلرح يجب �أن يكون نتاج واحتاد الكتاب العرب ما عاد هذا ال يعرتف به فمن
متطور ونتاج ثقايف جيد ونحن الآن يف احتاد الكتاب جن��دة ي��واف��ق الثقافة والن�صو�ص ر�صينة ..هنا
العرب �أطلقنا ثقافة التنوير �أن ن�سعى �أن يكون الرقابة تختلف عن الرقيب يف الأمن مثال فحينما
هناك لغة حوارية ثقافية بني الأجيال و�أن ننه�ض �أق��ر�أ ال ي�ستحق الطبع فال يطبع لأن��ه ي�ؤثر على
بهذا املوروث الثقايف وال نعود للما�ضي �إال بالذكريات �صاحبة بنفقات مالية وهذا العمل ال ي�ضيف �شيئا
�إذا يجب �أن يكون هناك م�شروعا ثقافيا ن�سد به _ هناك مهرجانات تقام يف الوطن العربي هل ترى �أن
�ستحدث كي هذه املهرجانات متزنة ثقافيا �أم هناك عالقات على �أ�سا�سها
ُ
كل هذه الفجوات التي حدثت والتي
يكون م�شروعنا ثقافيا تنويرا قادرا على �أن يتحمل تقام الدعوات
املرحلة القادمة� .إذا هذا اجلرح يجب �أن يندمل امل��ه��رج��ان��ات ب�����ص��راح��ة يف ك��ل دول ال��ع��امل يف
من خالل الثقافة من عمل م�شرتك بني كل الأدباء البداية قد تعتمد على ال�شهرة لبع�ض الأ�سماء
ونحن ر�أ���س ه��ذه التنوير .لأن الثقافة هي التي امل�شهورة وه��ذه الأ�سماء امل�شهورة لي�س بال�ضرورة
تنه�ض بال�شعوب وعلينا �أن ي�ؤمن متاما ب�أن الثقافة هي الأف�ضل ..وللأ�سف هي تعتمد على املعارف رمبا
�أعرفك �أدع��وك لهذا املهرجان .لكن ما �أمتناه �أن
هي من تعيد لنا ح�ضارتنا
_ كيف يرى بديع �صقور امل�شهد النقدي يف �سورية بعد يكون ع��دد املهرجانات �أك�ثر كي نعود النا�س على

الثقافة على القراءة على املتابعة..
هذه املهرجانات �أنا �أراها حالة �صحية
جيدة يجب �أن يعد لها ب�شكل دقيق .ما
وجدته يف العراق حالة ثقافية جميلة
رغم ما يعي�شه العراق من �إرهاب ي�ضرب
ك��ل ط��وائ��ف ال�شعب ومنذ �سنني ومع
هذا هناك �إ�صرار لإقامة املهرجانات
ال�شعرية� .أنا مع املهرجانات يف كل مكان
_ �أي��ن �أن��ت م��ن امل ��ر�أة وال���ش��اع��ر ت�سكنه
حلظات الع�شق يف كلِ ف�صوله
امل��ر�أة هي �إن�سانة واحلياة ال تعني
�شيئا �أن مل تكن هناك ام��ر�أة .امل��ر�أة
هي زهرة احلياة لكن �أن تعامل بحالة
�إن�سانية متتلك فكرا وعقال �إ�ضافة �إىل جمالها
وبالتايل فحاجة الإن�سان للمر�أة هي حاجة �إن�سانية
وروحية فهي ال تختلف عن الرجل قيد �شعره فهي
�أف�ضل يف حاالت كثرية كحالة الأمومة والوطنية.
فال يجب �أن ننظر �إىل املر�أة نظرة مادية .والأديبة
ال�سورية حا�ضرة وبكل ق��وة وبع�ض منها يح�صن
اجلوائز يف ال�شعر والق�صة والرواية .ف�أنا ال �أميز
بني امل���ر�أة وال��رج��ل وعلينا �أن نرف�ض متاما حني
نعاملها ك�أنثى
_ ملن تكتب وملن تخاطب و�أنت ال�شاعر والقا�ص
�أنا �أكتب دائما للإن�سان �أكتب للعالقة بني الإن�سان
وكل قيمه الإن�سانية فلأديب كتله من الأحا�سي�س
والأخ��ل��اق وامل��ث��ل واالن��ت��م��اء حينما �أك��ت��ب عن
احلياة يجب �أن اذكر الطبيعة عن الفقراء عن من
عاي�شتهم� .أنا �أبن فالح ولدت على �شاطئ البحر يف
الالذقية يف اجلبال وبني ال�صخور كيف �أن�سى ه�ؤالء
كتبت عن معاناتهم عن فقرهم عن حبهم عن ع�شقهم
ال ميكن �أن ان�سلخ عن ه�ؤالء .ولغة الكتابة يجب �أن
تكون لغة �شفافة
_ يقولون �إن قلوب ال�شعراء ال ت�شيخ فلمن ذرفت الدمع
�أ ُيهال ال�صقور
ذرفت الدمع كثريا لوطني الذي تعر�ض للخراب
بعد �أن كنا نعي�ش الأم��ن وال�سالم� ..أما ما تق�صده
�أن قلوب ال�شعراء ال ت�شيخ فكانت ر�سائل ال�صبا
وما بعدها ف�صول لها منزلة خا�صة يف تاريخي..
�أن��ا اح�ترم امل��ر�أة جدا لأنها هي من ترفد املجتمع
بطاقات ب�شرية و�إن�سانيه.

نقد أدبي

• فرحان اخلطيب
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ديوان (عتاب البنف�سج)
ر�صانة القافية ..ور�شاقة ال�صورة

(عتاب البنف�سج) ديوان �شعر �أول لل�شاعرة رنا �صالح
ال�صدقة ،حيث تبادئك ال�شاعرة من ال��ق��راءة الأوىل
ب�شعر ّية ف� ّواح��ة متظهرت يف �سيمياء العتبة النّ�ص ّية
(عتاب البنف�سج) الذي �أحالنا وعرب حزمة من الدالالت
هم�سات دافئة ت�صل حدَّ اال�شتعال ،تبثها ال�شاعرة يف
�إىل
ٍ
يعاتب
�سياق تو�أمة تتجلى بكل �سطوعها مع الأخ��رَ ،من
ُ
عتاب ي�شكل ممرات خمتلفة تقود
مَنْ ؟ هي ام هو؟ �أم هو ٌ
جميعها �إىل ذروة اللهفة ،واقتنا�ص اللحظة ال�شارقة
يف ثن ّيات الع�شق الإن�ساين ،وتركت لنا ال�شاعرة النوافذ
م�شرعة ،ليتبدى البنف�سج بغوايته بكل جتلياته ،وفو�ضى
ً
ً
ولوعة ودموع ًا ،وعناق ًا وتوق ًا ،ي�صل
وحرقة،
الوانه� ،شذ ًا
حدّ الت�سامح جتاه ال�شريك ،من �أجل ان تبقى خيمة احلب
�ضافية عليهما ،رغ��م ما ارتكب القلب من ذن��وب الع�شق
الالذعة ،فرناها تقول:
ً
ً
�إنْ كنتُ
م�ساحمة
خمطئة �أرجو
فالقول معذر ًة ،هل حرفها �سكبا
وقولها:
�سفر
به
و�صل
إىل
�
�إنيّ �أحنّ
ٍ
ٌ
ُ
الغيم دهر ًا ،ال نرى ن�صبا
نعانق
َ
وقد ُو ّفقتْ البنف�سجة ال�شاعرة ،بالعنوان الذي ي�شي
ُ
يحمل م ُ
الئب عرب حمرقة
مبا
نت معظم الق�صائد من دوران ٍ
العتاب البنف�سجي ،والب ّهارة يف اجلذب والقبول ،وت�أخذكَ
ُخ ُ
�صل عطر العتاب �إىل الوفرة مت ال�سياحة ال�شعرية،
لتد ّل َك على متو�ضعه ّ
رت ،مهما حاولت
ف�ضاح ًا ،غري م�ست ٍ
ال�شاعرة االختباء بني وريقات مفرداتها ّ
الغ�ضة ،و�صورها
املدللة ،والتي توحي بكل مفردات احلب ،الوجد ،ال ُهيام،
الع�شق ،الغرام� ،إيل ما هناك من ح ّبات عقد َّ
ال�شغف ،والتي
ُّ
تهل عليك من بني ق�صائدها كالغمام ال�شفيف:
ُ
�أمنّي النف�س ع�شق ًا ،هل بليلي �أرى قم َر الغرا ِم �إليكيحدو...
والأمنية هي من اللذات امل�شوبة بالعذابات النائيات،
ولكنها ح ّمالة قاد ٌر على �أن ي�صنع من الأمل الب�شري ً
متعة
ً
�صاحلة للتذوق فما من �شيء نبيل� ،إال
للنف�س� ،أو م��اد ًة
ِ
وينبثق من الف�ؤاد� ،أو من الوجدان) ورنا �صالح م�شغولةٌ
ّ�سج اللغوي اخلفّاق ،تقول:
بهذا الن ِ
ٌ
ُخذين � َ
حمتاجة
إليك ف�إنني
قلبكَ ،
خلفوق َ
قبل ماءِ �شرابي
ِ
او كقولها:
كالظالل بخطو ِه
فحياء ع�شقي
ِ
ُ
مي�شي الهوينى كي ي�صدَّ ظنوين
ٌ
مرابط
أمنيات
وعلى قغو ِر ال ِ
بالومي�ض عيوين
�أُخفي ،فتبدي
ِ
ول�سنا َم َه َر ًة يف �إخفاء ما تبديه � ُ
أبيات ال�شاعرة ،حيث
ما تبديه مكمن انطالقه ُذرا الوجدان ال�شاهقاتّ ،
ال�ضاجة
باحلنني ،و�أع���ود �إىل اليو�سف ال���ذي يعرب ع��ن��ه�( ،إنّ
برزانة النا�ضجني ،هو �أعظم
احلنني
الالعج امللتا َع ،ولكنْ
ِ
َ
املحتويات ّ
ال�شعرية ،و�أكرثها قدر ًة على اجتذاب النف�س)
ً
و�إذا ك��ان��ت رن���ا م�����س��ك��ون��ة ب��ه��ذه ال�����دوايل املكتنزة
بالوجدانيات احلانية على ف�ضاءات الوجد امل�شتهاة،
بقولها:
حلوى ال�شفاه ،عوا ٌ
مل خمف ّي ٌة
ٌ
ب�سعادة تغريني
معجونة
ٍ
�أو قولها:
احلب �أتلو ع�شق حمربتي
يف ِ
معبد ّ
جدران �أزماين
حب عال
ِ
ِ
لو�صف ّ

ُ
انتماء و�أ�صالة
تفي�ض
معان
ف�إنها �أي�ضا منحازة �إىل ٍ
ً
للوطن ،فرتت�سم ّ
ال�ش�آم بري�شة يراعها �صورا زاهية ،تت�أملها
ٌ
معتقة ح�ضاراتها
وقد جتاوزت جراحاتها ،لأنها
بخوابي التاريخ الذي ينه�ض فينيقي ًا وكنعاني ًا وعربي ًا،
تقول:
جرح ال�شا ِم يف ج�سدي
ه
و
ملّا ت�أ ّ َ ُ
لف
�سمعتُ �آ َه
ال�س ِ
ٍ
ح�ضارات من ّ
من غ ّرة ال�شام َ
حاك املجدُ بردتهُ
ُ
حروف الع ّز ّ
رف
تهجتْ
وال�ش ِ
منها ّ
وتخا�صر عاطفتها اجليا�شة �س ّر وج��وده��ا على هذه
ُ
الأر�ض ،فرتى يف والدها الدفء رغم التعب ،واالبت�سامة
اجلذىل بني دموع امل�ساء ،وكدّ ه وكدحه لأجل �أن ي�ستيقظ
ال�صباح ،تقول:
يا والدي...
ما َ
رغم جراحنا...
زلت َ
اللهب...
تف�ضي ب�س ّر الدفء يف �ضوء ْ
وتغازل ً
الليل املعنّى..
امل�ساء...
عندما يبكي
ْ
باح مبدد ًا عتم احلجل�...ص٤٢
من � ِ
ال�ص ُ
أجل �أنْ ي�أتي ّ
واىل نبع العاطفة واحلنان ،الأم ،تتجلى جملها ال�شعرية
بعايل البوح الذاتي ،النابع من القلب اجلريح ،تقول:
�أ ّما ُه ُم ْذ و ّدع ِتني...
اجلريح ّ
ككل �شيءٍ قد تغيرٍ َ طعمهُ ...
قلبي
ُ
ً
ي�سعى بعيدا يقتفي عط َر الأث ْر...
ماب َ
ني...
ني ط ّي ِ
ات الأن ِ
َ
ات املط ْر�...ص ٨٨
وحتت ح ّب ِ
وخ�لال قراءتنا املت�أنية ل��دي��وان (عتاب البنف�سج)
وجدنا �أن ال�شاعرة متمكنة من �إدارة العالقة ب�شكل
متقن وبحرفية مدرو�سة ،بينها وبني اللغة ،والتي �أدارت
د ّفة مفرداتها �إىل حيث املعاين التي تريد ،فلم تعاندْ ،
ً
ً
ْ
�سامقة،
ك�لام
فا�ستوت �أق��وا�� َ�س
مناكفة،
وم��ا �أرادت لها
ٍ
حممولة على بحور ال�شعر العربي
قواف ر�صينة
ج ّملتها
ٍ
ٍ
ببهاء جاللتها ،وكنت �أخايل ب�أنها ذابت� ،أو كادت ،بعد �أن
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برعم ال�سياب واملالئكة غ�صن ًا ن�ضر ًا من دوحتها ال�ضاربة
َ
يف تربة ثقافتنا العربية ،برعما ق�صيدة التفعيلة ،وعن
ق�صدية وا�ضحة يف �إح��داث خلخلة ،خلاّ قة وجاذبة يف
ْ
وازدهرت وملّا ْ
تزل ،وقبل �أن ين�صرم
بحر ال�شعر العربي،
ً
القرن الع�شرون ،كان اال�ستقبال حافال لق�صيدة النرث،
لي�س احتفاء ب�سوزان برنار التي َّ
ك�ش َفتْ الغطاء عن ق�صائد
بودلري فح�سب ،بل لأنها ف�سحت املجال �أم��ام الكثريين
والكثريات ،بالتعالق معها بكث ٍري �أو قليل جدا من ال�شعرية
املبتغاة ،رغم �أننا الننكر على �أعالمها كاملاغوطَّ ،
تو�ضعهم
يف �أماكن تليق بهم ولي�س بغريهم ،و�أي�ضا بالتطور احلداثي
لل�شعر العربي.
ً
ولكني كنت م�ؤمنا ب ��أنّ الق�صيدة العربية اخلليلية
مازالتْ حا�ضر ًة ،و�إنْ ُبهتتْ من البع�ض ،فلم تعدم �سدنة
حافت وجودها وتاريخها ،حيث بدت خطواتهم واثقة
يف العقدين الأول�ين من القرن احل��ايل ،وه��م يجتهدون
على ت�أثيث �أ�صالتها مبعا�صرة تليق بتطورها ،و�إعادتها
�إىل الواجهة ،وهذا ما �أراه عند عدد لي�س بالقليل ،من
ال�شاعرات وال�شعراء ال�شباب ،على �ساحة الوطن العربي،
ّ
ولعل رن��ا �صالح من��وذج جيد على ه��ذه املقولة ،ولديها
االمثلة وا�ضحة ،وبع�ضها يت�شاهق مع ال�صورة ال�شعرية
والتي يقول عنها �أح��د النقاد عنها ب�أنها(ب�ؤرة الن�ص
ال�شعري التي ت�ش ّع بااليحاءات وال���دالالت ،ويجب �أن
تكون عنا�صرها ملتحمة التحاما ع�ضويا ولي�س فيها �أية
ا�ستطاالت �أو زوائد)
وتبدى ذلك عند رنا �صالح بهذه الأمثلة:
م�سافر.
فالو�صل يف زمن ال�ضياع
ٌ
ّ
رث الثياب وحايف الأقدام.
يبتل ُ
من غري ان َّ
ري�ش يقيني.
ومل �أجد �أبد ًا �أن بحور ال�شعر قد عطلت ال�شاعرية ،بل
�أ�ضرمت رنا نار ال�صورة احلداثية يف جوانية املفردة من
خالل انزياحات عديدة ومبتكرة ،حفلت بها املجموعة،
وال �أراين مغالي ًا �أوجمافيا للحقيقة �إذا قلتُ �أنّ ق�صيدَ َت ْي
التفعيلة الأق��ل �سطوعا بني باقي الق�صائد ،وعليه ف�إن
الق�صيدة العامودية عند ال�شاعرة حمت�شدة ب�شاعرية
الفتة� ،صيرّ تها على نار موهبتها الهادئة ،ف�أثمرت لغة
ً
ناه�ضة باملعاين ،مق�صودة بعينها ،دون
زاخ��رة بال�صور،
التخلي عن مو�سيقا العرو�ض ،والتي بينّ كاتب املقدمة
�أحمد ال�سيد ،انحيازها للكامل والب�سيط وقليل للبحر
الوافر ،وما زاد من وهج ال��ذات ال�شاعرة ،هو ان معظم
ق�صائدها ت�ضمنت ي��اء املتكلم يف القافية ،لأن ال��ذات
الإن�سانية عندما تفرج عن مكنونها تكون ا�صدق بوحا،
و�أك�شف للزوايا العامتة ،وهذا مافعلته ال�شاعرة ،بقولها:
�أزرا ُر عمري خطايا يف َيدَ ْي �أملي
ْ
فهل ُيباعد ز ّر عن عرا القد ِر؟
و�أرى يف نهاية قراءتي �أن (عتاب البنف�سج) جمموعة
�شعرية حملت لنا الق�صيدة امل�شرقة ،والقافية الر�صينة،
وال�صورة ال َغ ِن َجة ،ولكني بنف�س الوقت �أقول لها نا�صحا،
ّ
ومذكرا بقول احد �أهم نقاد العرب الرتاثيني عبد القاهر
�ضرب من �ضروب اغت�صاب
اجلرجاين والذي ر�أى فيه (�أنه ٌ
ٌ
ٌ
مثلبة �أخ���رى) اق��ول هذا
مثلبة ال تب ّزها
اللغة ،وه��و
لل�شاعرة رنا حتى تبقى ق�صيدتها رهّ اجة بالألق ،متماهية
مع معطيات احلداثة ،ومتم�سكة ب�أ�صالتها وعراقتها ب�آن،
وه��ذا لعمري �أم��ر ين�سجم ومكامن االب���داع ،منتظرين
جمموعاتها الالحقة وب�إتقان �أكرث.
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الزمـانُ
ال�صعـب

غريب،
هذا الزمانُ
ٌ
ُ
احلب،
طعم
ال
يعرف َ
ِّ
َ
القلب
و�صوت
ْ
النا�س ذئاب ًا،
�صا َر
ُ
يقطعونَ نهو َد العذارى
ويقتلونَ الوعدَ القاد َم،
فرح الأطفالْ
من ِ
احلا�ضر،
الع�صر
يخدعونَ
َ
َ
والآتي..
عمارات،
يبنونَ
ٍ
�سحاب
وناطحاتِ
ْ
ويحلم اجليا ْع
ُ
باخلبز والزيتونِ ،
ِ
والربتقالْ !..
*****
�أتذك ُّر وجهَ امر�أةٍ تبكي
ُ
ت�صف ُعها
نظرات احلقدِ ال�صامتْ
ُ
أبدي
في�ضيع،
العطف ال ّ
ُ
يغرقُ وجهُ املر�أ ِة حزن ًا
ُ
تغ�س ُلهُ
الناري
قطرات الدم ِع
ِّ
احللم،
فتحرقُ من قتلوا
َ
ومروا!!...
ّ
*****
الرعب،
الرعب ي�شدُّ
َ
ُ
وميلأُ �ساحاتِ الليلِ ،
ودروب الظلمةِ ،
َ
ي�سري خمت ً
الب�سطاء
النا�س
قلوب
ِ
اال ب ِ
ني ِ
ْ
حملْتُ متاعي
�سافر ُت وحيداً..
ْ
� ُ
مل،
أبحث ْ
عن �شكلِ العا ِ
من ُ
الهرمي
الو�ضع
حيث
ْ
ُ
ُّ
أجمع،
� ُ
أ�ضرب،
� ُ
� ْ
أحذف...
َ
ُ
أ�شياء
�
وبع�ض النظرياتِ
أفرت�ض ال َ
و�أنا � ُ
أعرف،
غريب جدّ ًا
�أنَّ الو�ض َع
ٌ
ُ
�صعب التعقيدِ  ،و�صعب ٌ
االنتماء!!...
عن
املرء ِ
�أن يتخلّى ُ
ْ
*****
الريح وتقذ ُفني
حتم ُلني
ُ
اجلنوب
إىل
�
منَ ال�شمالِ
ْ
أ�ضيع يف ركا ِم اخلدا ِع،
� ُ
النفاقْ
�أدو ُر يف فرا ِغ البدايهْ ..
ْ
العجاف
ني
رب
جدب ال�سن ِ
َ
لأع َ
املر ،فال
التعب
ُني
ينهك
ُ ُّ
� ُ
أعرف َ
كيف تكونُ النهايهْ !!...

�إين لكرث ِة
ما ورثتُ من الأ�سى
�أدركتُ �أين
ح�صةْ
يل بهذا
احلزنِ
ّ
مل ينتهِ
ث�أري مع الأيام ِ
غ�صةْ
واملغدو ُر قلبي فيهِ ّ
�صارت دموعي
الن�ساء
يف روايات
احلاملاتِ
َ
ق�صةْ
خيوط ّ
عر
قاعة
من
ال�شِ ِ الكئيبةِ
غاد َر اجلمهو ُر
والباقونَ
املن�صةْ
قد ك�سروا ّ
ملّا اعتزلتُ
لأختلي بالنف�س ِ
ترتك َ
ْ
يل الأحزانُ فر�صةْ .
مل

جلجامي�ش 3

ما �أروعك

•د .عي�سى ال�ش ّما�س

• علي جمعة الكعـود

شعر

•�سو�سن ونو�س

•روال عبد احلميد

النف�س والروح ..ملك يديك

طالت رحلتك يا
جلجامي�ش
وهنا حتت �سقف هذا
الق�صر العظيم
مات �أنكيدو و�سبعون
وزيرا
و�سقطت �شجرة
التوت
والعر�ش املر�صع باليواقيت
�صار بقايا ق�ش مبثوث
و�أنا هنا منتظرة
وعلى �ضفائري ع�ش�ش �سرب القطا املذعور
عبثا �أكتب الر�سائل
واحلمام الزاجل م�أ�سور
وال�سفينة املبحرة يف مي الظلمات
كلما اقرتبت منها تغيب
وت�صري القالع غيوما عجافا ال متطر
وهنا نحن نغرتف الطني
ن�سري وحتت �أقدامنا رمال متحركة
تبتلع خطانا وقمحنا املنثور
جلجامي�ش
العراف احلكيم �أنب�أنا ب�سر خطري
فع�صافرينا املزرك�شة مبداد القلوب
�ستطري تطري وخلف الأفق ت�صري
و�أ�شجارنا �ستهوي �أوراقها
و�سنبقى وحيدين بال ظالل ن�سري
ف�إن عدت ال ت�أت بع�شبة
بل عد ب�شجرة حتت ظاللها نهدهد حماماتنا
البي�ض
نغزل �أوراقها للعراة
ونطعم ثمارها اجلائعني ال�شاحبني
احلب هذا امل�ساء
مللم عناقيده وغاب يف قمقم عجيب
احلب غاب
وهوت �أوراقي
وهذه �أغ�صاين الياب�سة
تلوذ بو�شاحك الل�ؤل�ؤي
طالت رحلتك يا جلجامي�ش
وهنا حتت �سقف الق�صر العظيم
مات �أنكيدو و�سبعون وزيرا
و�صد�أ خامتي
ونكلوا بعر�شي
ف�صرت ال �أعرفه
ال �أعرف دربا ي�سلكه التائهون
و�أدور حول ق�صري
�أنادي كيف �سقطت كل النيا�شني
جلجامي�ش عد فنحن مازلنا يف �أول الطريق

و�أنت باحلب جدير
�أ�شتاقك نار ًا تطال ال�سماء
لولد فقدته ولن يعود
ا�شتياق � ٍأمٍ ..
ت�شب وال تخمد
نا ٌر ُ
ت�ؤجج الف�ؤاد بلظاها
وتر�سم بالرماد� ..صورة املالك امل�شتهى
***
لروح �أبحث عنها
يا ٍ
فوجدتها يف غ�صنك الأخ�ضر
تزهر ..وتعطر الوهاد
وغدا غ�صنك �أجمل م�أوى
يف �شتاء العمر
وللع�صافري �أمان يف اجلبال الرا�سيات
امل�سكونة باحلب
***
وريقاتك تدفئ �شرنقتي
لتكرب ومتنح احلرير
وبحري يخبئ لك �أندر الدرر
ول�ؤل�ؤ املحار يعطيك
***
من رحيق ورودك ال�شهية
�صاغت نحلتي ع�سلها
و�أ�شعلتُ �شمعه ند ٍر
يف م�شكاة الهوى
واحلال غطى اله�ضاب
املتورد بالزهور

وارث الحزن
ترجمة و�شوق
() 1
�إىل خم�س َ
عا�شقة
ني
ٍ
�أنا ترجمتُ �أ�شواقي
وقد كانَ الهوى ُح ُلم ًا
�سجين ًا بني �أوراقي .
()2
إليك معك ٌّر ملزاجي
�شوقي � ِ
أبراج
علي قراء َة ال ِ
يتلو ّ
كلّ
دقيقة
ن�صف
ك
ب
ح
ِ
أحتاج ّ ِ
ٍ
� ُ
املحتاج .
على
يق�سو
ال
ِب
و احل ُّ
ِ
فطام
�أفنيتُ �شِ عري
غرامك
يف
ِ
ُ
منذ
دُ�ستِ

ِب َ
�ساط قلبي
يا � َ
أجمل امر�أةٍ
فطمتُ
على يديها
َ
طفل ُح ّبي .
متو ّر ٌط بال�شِ عـر
متو ّر ٌط بال�شِ عر قبل تو ّرطي
بحياة ٍّ
ِ�شرط
ذل ُد ّ�شنتْ بامل ِ
تعا�سة
دروب
لها
الطبيب
ر�سم
ٍ
َ
َ
ُ
�سحب اجلن َ
ني
أ�سى
ل
ا
إىل
و�
َ
مبلقط
ِ
متعثرّ ٌ بالأمنياتِ يهزُّ ين
ني ُم�س َق ِط
نوح الق�صيدِ على جن ٍ
ُ
وغدوت َ
ُ
مثل املومياءِ حمنّط ًا
أ�ستاف حزن ًا َّ
� ُ
ّط
يف غري محُ ن ِ

رحم احليا ِة على اتّ�سا ِع حدود ِه
ُ
غالم محُ َب ِط
مل ِ
ينف حزن ًا عن ٍ
وجعي جتاو َز باحلدود خرائطا
أو�سط
ري
القلب با ْب ٍن � ِ
ِ
و�أبي ك�س ُ
بالعي�ش ما يل ناقةٌ
متو ّر ٌط
ِ
ري لأمتطي
فيهِ �سوى احلزنِ الكب ِ
.
لبوة العمر
ُمدّ ي ح ّب ِك
ج�سر ًا
َ
�ضفاف حنيني
فوق
ِ
يا لبو َة
عمري الالهثِ
َ
خلف
وعولِ �سنيني

زنبقتان
لنخلةِ ال�شّ عر
• منري خلف

�إىل �شوقي بغدادي
يخ�ص
�شاعر ًا
ّ
الروح
ّ
يف عامه احلادي
للت�سعني
ري
بقي الكث ُ
َ
وخ�ضر ُة الذكرى
َ
يديك
تفوح على
ُ
أرواح
ل
ا
ب�شهقة
ِ
ُ
الكلمات،
هاءتْ لك
تنهمر الرياحنيُ،
ُ
 ..الزنابقُ ترتوي
َ
حرفك
من عطر
جراح
خ�ضم
يف
ّ
ِ
ال�شوقي
يا �أ ّيها
ّ
خذنا عا�شق َ
ني
راح
�إىل مدائنَ من ّ
زمر ِد ِ
مالمح
وار�سم
َ
ْ
الغيم
النتظا ِر
ِ
القمح
مكتم ًال بوهج
ِ
احلب
�صباح
يف كفَّي
ِّ
ِ
بني �أقاح
ُ
احلروف
�صباحات
هذي
ِ
ورق
ورق �إىل ٍ
ري من ٍ
تط ُ
َ
ُ
يديك
وتنب�ض يف
متوجات باجلمال
ٍ
اح
وعقده الف ّو ِ
يف عام َِك الت�سع َ
ني
�أو ما بعده
ال�شعر
جنم
ِ
�ستظلّ َ
يف الع�شرينَ
ِالح
بني م ِ
()2
َ
ُ
�شعرك
نخالت
يف ذرا جبل
طوبى لنخلِ ال�شعر يف اجلبلِ
ميقا ُت َك الإبدا ُع
يف �شغلِ
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الذنب

عندما يكذب ال�صياد

•د.جرج�س حوراين
تنظر الدكتورة دينا االخت�صا�صية بالأمرا�ض النف�سية
يف �ساعتها ،وت�ضع يدها على الطاولة وتنقر ب�أ�صابعها،
وتتعجب� ..إنها ال�سابعة والن�صف وفريد مل يطل بعد.
فمنذ �أكرث من �شهر وهذا الرجل يزورها ب�شكل منتظم ،ومل
ت�صادف خالل م�سريتها املهنية مري�ضا ملتزما مثل فريد.
لقد �أعجبتْ به ،و�أحبت غرابته ،ولكنه الآن يت�أخر عن
موعده ن�صف �ساعة .والدكتورة التي تتمنى �أن يكون هذا
الت�أخري لظرف طارئ ،ت�أمل �أن ي�أتي فريد الآن .لقد �آثرت بعد
زيارة فريد الأوىل �أن حتدد له موعدا يف نهاية دوامها لتق�ضي
معه �أطول وقت ممكن .يف الزيارة الأوىل ،دخل العيادة متجهم
الوجه ،منهك القوى ،جل�س على الكر�سي وقال لها :ما هي الثقة
يا دكتورة وكيف تتكون لدى الأ�شخا�ص؟
الثقة ..الثقة .هزت را�سها معجبة بال�س�ؤال وتابعت :هي
ح�صيلة املواقف التي نعي�شها� .أنت تثق ب�شخ�ص جتده بقربك
عندما تطلبه ،ويكون �سندا حقيقيا لك.
وكيف ميكن لهذه الثقة �أن تهدم؟
�إذا حدث خلل م��ا ..موقف ما معار�ض ملا �سبق من مواقف
داعمة� ،أو خذلك ال�شخ�ص الذي طاملا تعودت منه مدّ يد قوية
تعينيك.
هذا يعني �أن الثقة تكون متينة �صامدة �أمام رياح ال�شك
هذا �إذا كانت مبنية على ال�صخر� ..أما �إن كانت مبنية على
الرمل..
�إذن ما كنت �أظن �أنني بنيته على ال�صخر ،كان على الرمل،
و�إال كيف ا�ستطاع �صديقي عو�ض خالل خم�س دقائق �أن يجعل
�صدري يغلي مثل مرجل ،وي�شعل نريان ال�شك يف قلبي..؟
ال�شك ..هذا �شيء �آخر يا فريد
ولكنه يهدم الثقة بلمح الربق
عرفت الدكتورة دينا ان الرجل الذي يجل�س �أمامها مري�ض
خمتلف ،وحددت له املوعد التايل يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء
بعد ثالثة �أيام ،حيث تتفرغ للحديث معه .و�صار يزورها كل
ثالثة �أيام ،ودائما يبد�أ حديثه ب�إخبارها كيف ا�ستطاع عو�ض
�أن يجعله ي�شك بزوجته :ت�صوري عو�ض بخم�س دقائق جعلني
خمربا .يا له من لعني! �ضحك املدير وهو يوقع الإجازة وقال
يل :لو َ
طلبت �سنة ُ
كنت �س�أوافق ،ال ميكن ان �أرف�ض طلبا لرئي�س
ق�سم مثلك ،ولكن ه ّيا انطلق ،ر ّفه عن نف�سك قليال ،فكل �شيء يف
احلياة يا بني يحتاج لك�سر الروتني بني احلني والآخرُ .
كتمت
�ضحكة يف �صدري ،لو عرف املدير ماذا �س�أفعل بهذه الإجازة..
لو �سمعتْ زوجتي �أنني طلبت �إجازة ماذا �ستفعل يا ترى؟ كم
ترجتني ان اق�ضي معها �إج��ازة يف مكان ما .لكن كيف �س�أفعل
ذلك ،وامللفات مكد�سة على طاولتي و�أنا اعتقد �أن املوظف طاملا
قبل �أن يتوظف وجب عليه �أن يحرتم عمله .ال �أن يتهرب منه،
�ش�ؤون النا�س ال تنتظر الت�أجيل.
�إجازة! يا لها من �إجازة .لو يراين املدير كيف �أك�سر الروتني،
�أقوم بدور عن�صر حتري .اللعني عو�ض ا�ستطاع �أن يثري �شكوكي.
ِّ
بحق الرب يا دكتورة خربيني مم يتكون الإن�سان وكيف يعمل
العقل الب�شري ،كيف ميكن ومهما كان واثقا مبن يحب �أن ي�ضعف
�أحيانا وي�شك فيه .ولكن هل �أنا �أقوى من بطر�س� ..أمل ي�شك
علي
مبعلمه؟ لقد قدم يل عو�ض �أدل��ة قوية ،ومع ذلك كان ّ
�أال �أ�ضعف ..لقد �سامح املعلم بطر�س ،لكن يا دكتورة هل ميكن
لكائن ب�شري مثل زوجتي �أن يغفر يل؟ عو�ض �صديق عمري.
و�أن��ا اعترب �أن ال�صداقة هي �أه��م ما يجب �أن نبحث عنه يف
هذه احلياة .خا�صة عندما تثمر عن �صديق ويف وخمل�ص مثل
عو�ض� .أق�ضي فرتة بعد الظهر معه يوميا ،حتى �أن زوجتي
ت�سميه �ضرتها ،واعتقد �أنها تكرهه.
وماذا لو كان عو�ض يبادلها ال�شعور نف�سه؟ �س�ألته الدكتورة
لكن ال�صور ..ال ،ال .ال �أظن� ،أعرف عو�ض جيدا� ،أهم ميزة
به �أنه مو�ضوعي ويكره �أولئك املزاجيني وينتقدهم .ثم �إن
هذه الق�ضايا ال حتتمل مزاحا .وكم تردد قبل �أن يخربين،
كان خجوال ،واعتمد على �أ�سلوبه غري املبا�شر الذي يف�ضله
دائما عندما يريد �أن يو�صل �أمرا خطريا� .أتذكر الآن كيف فتح
جواله وراح يريني �صورا ..يا اهلل ،زوجتي تدخل بناء غريبا،
�أنيقة كما مل �أرها من قبل .قال يل :مت�أ�سف يا �صديقي ،ولكن
ال �أ�ستطيع �أن �أخبيء عنك مثل هذا الأمر .زوجتك� ..أق�صد،
�أنها ..يا فريد� ..أنت �صديقي ،ومن واجبي �أن ادافع عنك ..مل

�أر قلبا �أطيب من قلبك ،ولي�س من العدل �أن يكاف�أ هذا القلب
باخليانة..
كان عو�ض يتحدث مرتبكا ،وكنت ا�ستمتع �إليه مثل �سكران.
�ألوح برا�سي غري م�صدق ما يقال .هذه هي حالنا دائما ،عندما
تقع م�صيبة نحاول �أن نوهم �أنف�سنا �أنها ال تخ�صنا .لكنني الآن
�أحمل جريدة ،و�أقف يف هذه الزاوية ،انتظر .كل الطرق التي
�سوف تقود �إىل العمارة التي و�صفها يل عو�ض البد �أن متر من
هذه الزاوية .لقد در�ست جغرافية املكان وال جمال لأي خط�أ.
فت�شت العمارة كرجل �أم��ن ،رمبا يكون فيها م�صرفا �أو �شركة
خا�صة� ،أو �أي �شيء ميكن �أن تعمل به زوجتي .كلها يا دكتورة
�شقق �سكنية ..كلما �سمعت كعب ام��ر�أة ،كان قلبي الطيب كما
و�صفه عو�ض يرك�ض مثل منر �إفريقي ،ماذا لو كانت غنوة هي
من ي�سرع كي ي�صل �إىل بيت ع�شيقها؟ لكنني حاملا �أرفع را�سي
عن اجلريدة و�أت�أكد ممن مير ا�شعر باطمئنان .كم كان يفرح
قلبي كلما مر يوم دون �أن ت�أتي ..لقد �أحبتني وتزوجتني
�ضاربة بعر�ض احل��ائ��ط الكثري م��ن املغريات التي ميكن �أن
جتعل فتاة مبثل �سنها ذلك الوقت تلني ،فلم تخونني الآن؟ �آه
يا عو�ض طلبت مني �أن �أغ�سل عاري واقتلها �سوف يعترب ذلك
دفاعا عن ال�شرف ولن ا�سجن� ..أه يا عو�ض وهل امل�شكلة هي
الدخول �إىل ال�سجن؟ كلما تذكرتها وهي ت�صر �أال �أغادر البيت
قبل �أن �أتناول فطوري ،وتطمئن على �أناقتي ،وتر�ش يل العطر،
وتقبلني ..يا لك من ع��دواين يا عو�ض .اقتلها! �أن��ا �أوافقك
الراي ،اخليانة �أ�صعب ال�شرور ،لكن من ي�ستحق القتل بر�أيك يا
دكتورة؟ غنوة �أم فريد .وهل جتهل غنوة كم �ستهدر من كرامتها
وهي تدخل هذه العمارة متخفية ،لتق�ضي �شهوة وحت�صل على
متعة ال تتجاوز ع�شر دقائق ،ماذا �سينظر لها املجتمع وزوجها
وحتى ذلك الرجل الذي يق�ضي معها ذلك الوقت املمتع� ،أال
تعرف غنوة كل ذلك؟ �إذن مل تقوم به� ،ألي�س لأنها تنتقم من
نف�سها لأنها اختارت الن�صيب اخلط�أ الذي اجربها على القيام
بعمل قبيح؟ �أفكر �أن �أنهي ه��ذه املهزلة و�أع��ود �إىل البيت،
و�أق�ضي ما تبقى من االجازة معها .كم �ستكون �سعيدة.
ا�سمع وقع خطوات .ابعد را�سي عن اجلريدة .ي�صهل قلبي
مثل ح�صان جريح� .إنها غنوة .كانت جميلة كما مل �أره��ا من
قبل.
و�س�ألته الدكتورة� :إذن تعترب نف�سك م�س�ؤوال عن خيانة
زوجتك؟
رد فريد مهزوما� :أك�ثر ما ي�ضايقني انني قدتها �إىل هذا
الطريق امل�شني ..لقد رايتها بعيني ،كانت مك�سورة القلب وهي
مت�ضي �إىل داخل العمارة� ..أريد ان �أتخل�ص من الذنب الذي
يطاردين ليل نهار ،ويع�صر قلبي� ..أفكر كيف �أح�صل على
غفرانها� ..ساعديني يا دكتورة ،بحق الرب �ساعديني.
فكرت الطبيبة :هل هذا الرجل من كوكب زحل؟ وابت�سمت
واالن متر �أربعون دقيقة وال ي�أتي فريد .تهم الدكتورة �أن
تغادر العيادة عندما وقف فريد �أمامها مبتهجا ،وراح يرق�ص
مثل زورب���ا ال��ي��ون��اين .و�أخ���رج ج��ري��دة م��ن ���ص��دره ورم��اه��ا يف
الهواء :بحق الرب اقرئي يا دكتورة ..ثم فتح لها ال�صفحة
التي ر�سم حقال بالقلم الأحمر حول هذه الفقرة من املقال:
“�أعلن علماء �أمريكيون م�ؤخرا عن اكت�شاف �أحد اجلينات
امل�س�ؤولة عن اخليانة الزوجية ،وفقا لدرا�سة �شملت 180
ام���ر�أة و�أج��راه��ا باحثون يف جامعة نيويورك ف ��إن ال�شكل
املتغري من جني 4DRDي�ؤثر على معدل مادة الدوبامني يف
اجل�سم  ،وهذه امل��ادة ت�ؤثر على امل�شاعر واملتعة وتلعب دورا
يف الإدمان” وراح يقفز وي�ضحك ويقول� :إنه مر�ض وراثي يا
دكتورة .اخليانة الزوجية مر�ض وراثي يا دكتورة .و�ضحك.
عمتها هربت مع �صديق زوجها .وخالتها كانت تخون زوجها
مع ال�سائق ..لقد بحثت يف تاريخ العائلة� .إنها مر�ض وراثي يا
دكتور .احلمد هلل .ال ذنب يل� .آه يا دكتورة كم �صليت هلل كي
يخل�صني من هذا اجلبل الذي يرتبع على �صدري .كم هو رحيم.
�إنه مر�ض وراثي .و�أخذ اجلريدة وغادر العيادة فرحا.
وقبل �أن تغادر الدكتورة دينا العيادة� ،س�ألتها ال�سكرترية
التي كانت ت�سمع ما يدور :بر�أيك يا دكتورة وماذا بعد؟
التفت �إليها :ماذا بعد؟ ال ميكن ملثل هذا النموذج الب�شري
�أن ي�ستمر لأنه خمالف لرتكيبة الب�شر .و�سوف تغلق �أمامه كل
الأبواب �إال باب واحد :االنتحار ..للأ�سف.

•معت�صم عي�سى
على كتف النهر كانت قدماه حتمالنه متثاقال وك�أمنا ينقل ن�صف
الكون من �ضفة �إىل �أخرى ،ومل يفكر يف تلك اللحظات �إال ب�أمر واحد..
كيف يخربها ب�أنه �سيم�ضي يف حال �سبيله ويرتكها مل�صريها.
نظر بطرف عينه نحو النهر ال�صغري وهو يالحظ �سمكة تقفز قرب
�سطح املاء ثم تغو�ص نحو الأعماق ،توقف عن متابعة طريقه ..اقرتب
من املاء وجثا على ركبتيه فيما بقيت تلك ال�سمكة تقفز وتكرر الغو�ص.
عامله الداخلي يحمل تناق�ضات ينوء ب�أوزارها ،وهو يردد يف �أعماقه
بني وقت و�آخر� :أنا ل�ست بخري ،ولعلي �أكون بخري يف وقت قريب.
مل يعتد التفكري مبا وراء الأ�شياء ،لكنه على غري عادته وجد �أفكاره
ت�سبق روحه يف هذه املرة.
اعتقد ح�سان يف بداية الأم��ر �أن ال�سمكة تلهو ،فنظر �إىل اجلانب
الآخر من النهر لريى �صيادا ينتظر �أن تلتقط �صنارته رزقا طال انتظاره،
وللمرة الثانية خان احلد�س عندما اعتقد �أن ال�صياد يرتب�ص بال�سمكة.
تن ّبه ال�صياد لوجود ح�سان و�أنه يراقب ال�سمكة فتحدث �إليه مبت�سما:
ال تقلق على ال�سمكة فهي لي�ست كبرية لدرجة �أن �أ�ض ّيع وقتي من �أجلها،
�أنا �أنتظر ا�صطياد �سمكة �أخرى حتاول �أن ت�أكل �سمكتك.
عرف ح�سان �أن �سمكته تقفز هربا من �أخرى يحاول ال�صياد التقاطها،
ومل يطل الأمر حتى كان لل�صياد ما �أراد ،فاختفت ال�سمكة ال�صغرية يف
املاء بعد �أن زال عنها اخلطر.
تابع ح�سان �سريه ون�سي �أمر النهر وتقلبات �ساكنيه ،و�أ�صبح على مقربة
من الكوخ الذي تقطنه خطيبته �أمل.
قبل �أن يطرق الباب كانت �أمل تخرج من الكوخ يف ا�ستقباله ،وهي
تطيل النظر �إىل عينيه علها تتبني �شيئا مما يخفيه عنها ،لكنه �آثر
ال�صمت و�صافحها بيد ذابلة كعينيه اللتني فقدتا بريقهما.
جل�سا قرب الباب وهو يحاول �أن يتجنب التقاء نظراتهما� ..أطلق
تنهيدة حبي�سة ،ومتتم بكلمات حتمل نربة حزينة :رمبا يكون ان�سحابي
و�سفري هو احلل املنا�سب.
رمقته بنظرة عتاب وهي تقول :الآن تقرر االن�سحاب..هكذا تكافئني
على �صربي وانتظاري ؟
ت�شابكت �أ�صابع يديه وهو يجيبها مرتبكا� :أعلم �أنك فعلت كل �شيء
كي تقنعي �أهلك بارتباطنا ،لكن مر�ضي بلغ مرحلة �صعبة ،وال �أريدك �أن
تندمي يف يوم على ارتباطك بي..ف�أنا ال �أعلم كم �أعي�ش.
نه�ضت �أمل وهي تغالب دموعها قائلة� :أنت تتعمد دفعي �إىل الي�أ�س،
و�أنا م�صرة على البقاء معك..هذا خياري.
توجهت نحو باب الكوخ والتفتت نحو ح�سان� :س�أعترب �أين مل �أ�سمع
منك �شيئا ،ولن �أخرب �أهلي مبا دار بيننا.
بقي جال�سا بع�ض الوقت يحرك الرتاب ب�إ�صبعه بع�صبية وانفعال ،ثم
قرر العودة �إىل منزله.
�شهر على لقائهما ،وكان هذه املرة يرقد يف امل�شفى بعد �أن �أجريت
مر ٌ
له عملية جراحية ،فتح عينيه ليكون وجه �أمل �أول ما يقع عليه نظره،
كانت تبت�سم بكثري من التفا�ؤل وهم�ست له :حمدا هلل على �سالمتك..لقد
كانت عملية ناجحة.
بعد �ساعتني� ،أ�صبح قادرا على التحدث �إليها ،ونظر نحو ال�سماء وهو
يخربها بق�صة ال�سمكة ال�صغرية وال�صياد ،وختم حديثه مبت�سما :رمبا
كان يف الأمر عربة ،فاملرء يواجه خطرا يف حلظة معينة ،ويحاول الهرب
من قدره وهو ال يدرك �أن �أحدا ما كال�صياد يخل�صه مما هو فيه ،ليعود
نحو الأعماق �آمنا م�ستقرا.
بعد عدة �أ�شهر كانا يعي�شان يف منزلها بعد ال��زواج ،ومل يعكر �صفو
حياتهما �سوى عار�ض �صحي ظهر م�ؤخرا ،ومل ي�ستطع الأطباء تقدمي
تف�سري لهذه االنتكا�سة بعد العملية اجلراحية�..ساءت حالته ومت
�إدخاله �إىل امل�شفى جمددا ،لكن و�ضعه ال�صحي كان ي�شري �إىل حدوث
الأ�سو�أ.
عرف..وعرفت هي�..أن نهايته اقرتبت ،و�أن احللم الوادع يقرتب من
ف�صله الأخري� ،أ�شار لها بعينه كي تقرتب منه ،وخرجت منه كلمات ب�صوت
خافت وابت�سامة �صفراء :هل تذكرين ق�صة ال�سمكة؟..يبدو �أنني كنت
علي ال�صياد ب�أنه مهتم بالكبرية فقط ..الآن �أ�شعر �أن
خمطئا ،ورمبا كذب ّ
ال�سمكة ال�صغرية مل تنعم بالأمان ،و�أنها ا�ستقرت الحقا يف �سلة ال�صياد.
�أغم�ض جفنيه ك�آخر عمل يقوم به ،فيما بقيت �أمل جتل�س كل يوم
قرب النهر تراقب الأ�سماك وال�صياد ،لتعرف �شيئا مما تخفيه الأقدار.
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نافذة على العالم

هل �سي�صاب "ب�ستان الكرز" الرو�سي باليبا�س من جديد؟
رو�سيا في مر�آة الأدب الكال�سيكي

�إعداد وترجمة د�.إبراهيم �إ�ستنبويل
َ
ت�شيخف "ب�ستان الكرز"
كانت م�سرحية انطون بافلوفيت�ش
املعروفة جيدً ا هي الأكرث ح�ضو ًرا يف ت�سعينيات القرن الع�شرين
– عندما جاء الرو�س اجلدد بالتحديد ليقطعوا �أ�شجار الب�ستان
الذي كان مع ذلك باع ًثا على الك�آبة ويكاد ي�صاب باليبا�س،
ولكنه يبقى ب�ستان الكرز الرو�سي العزيز .بيدَ �أن قليلني فقط
ين�ضم بعد انق�ضاء فرتة وجيزة من الزمن
كانوا يتوقعون �أن
َّ
قاطعو الب�ستان اجلدد �إىل �صفوف �آل رانيف�سكايا وغاييف� ،أي جيل
جديد من �آل لوباخني .لقد تبني �أن املُلاّ ك اجلدد للب�ستان مل يكونوا
جناحا من �سابقيهم .جاءوا� ،شغلوا املكاتب والكرا�سي الوثرية،
�أكرث
ً
�أ�شعلوا �سجائرهم و�إذ بناقو�س الأزمة يدقّ الأبواب .حان الوقت لكي
يحزموا احلقائب.
ّ
�صدقنا كالم مايكوف�سكي فقد حدث �أن��ه "يف عام 1916
�إذا ما
اختفى النا�س الأنيقون من �شوارع بطر�سبورغ"� .أما النا�س الأنيقون
ُ
�صرت �أ�صادفهم
يف مو�سكو ع��ام  2009فلم يختفوا بعد .بل �إين
بوترية �أكرث و�أك�ثر يف مرتو الأنفاق ويف معابر امل�شاة حتت الأر�ض
�أو وهم يقودون �سياراتهم .رحت �أ�شاهدهم وهم يرتدون قم�صا ًنا من
ماركة  Armaniو�سرتات ماركة  Yamamotoويحملون حقائب
من ماركة  .Birkinلأنه مل يكن لديهم بكل ب�ساطة �ألب�سة �أخرى،
على الأرج��ح .و�أن��ا باملنا�سبة ال �ألتقي بهم هناك حيث يفرت�ض �أن
�أ�صادفهم� ،أي يف النوادي الليلية ويف املطاعم الفاخرة ،يف خمازن
النخبة �أو يف اجتماعات جمال�س الأمناء .حتى وقت قريب كانوا
� ،)VIP (Very Important Personأما الآن فقد �صاروا
�شخ�صيات هامة جدًّ ا �سابقني (( .x-VIPعلى �شاكلة را ِنف�سكايا
وغاييف يف م�سرحية "ب�ستان الكرز" لت�شيخوف.
"مل ت�صمد �أوهام التجديد لأكرث من ربع قرن .لقد ان�ضم جيل
جديد من �آل لوباخني �إىل �صفوف �آل رانيف�سكايا وغاييف" .نعم،
كانت م�سرحية "ب�ستان الكرز" تتمتع ب�شعبية هائلة وغري م�سبوقة
يف بداية عقد الت�سعينيات من القرن الفائت� .آنذاك قاموا بحذف
اال�ستعارة الدا ّلة على تبدّ ل النخب من امل�سرحية .فج�أة وب�ضربة
ملحة
واحدة وحيدة �أ�صبحت جميع م�آثر احلقبة ال�سوفييتية غري ّ
وغ�ير ذات �أهمية .مت ا�ستبدال املعايري ب�سرعة ال�برق .ف�أ�شجار
الب�ستان التي غر�سوها واعتنوا بها على مدى �سبعني �سنة ،مت بيعها
باملزاد كما جرى اقتالعها بال رحمة من قبل �أ�صحابها اجلدد من �آل
لوباخني .و�أ�صحابها اجلدد الن�شطون جدًّ ا ،هم �شبان بر�ؤو�س حليقة
ويف �سرتات خمرية اللونَ " .من كان َّ
كل �شيء يف املا�ضي �أ�صبح ال �شيء
الآن" .ذلك �أنَّ النخب ال�سوفييتية العجوز ،وبعد �أن �شاغبت وهي
ترفع �صوتها بع�ض ال�شيء يف االجتماعات احلا�شدة ،عادت لتكمل
قرنها ك�سابق عهدها يف ال�شقق ال�سكنية امل�شرتكة املزدحمة ويف
الأحياء الفقرية� .أما البريوقراطيون احلزبيون ال�صغار فقد بدوا
م�ضحكني وهم يعلنون عن �أحقيتهم بال�سلطة .ولكن عن �أية �سلطة
ميكن �أن يجري احلديث بعد �أن �سحبت منهم ال�سيارات احلكومية
وبعد �أن مت �إغ�لاق خم��ازن التوزيع احلكومية التي كانوا ي�شرفون
عليها .لقد انتهى �إىل غري رجعة زمن االمتيازات .و�أما العاملون يف
م�ؤ�س�سات و�شبكة التوزيع فقد انتقلوا �إىل الأك�شاك التجارية.
مل نكن نعلم �أنَّ كل هذا �سينبعث من جديد بعد مرور فرتة زمنية
معينة :البريوقراطية وال�سيارات احلكومية مع �صفارات و�إ�شارات
خا�صة ،وكذلك �أخالق وعادات جلان املناطق اال�ستثنائية .كنا نعتقد
�أن املنظومة املرتبطة بال�سلطة ال�سوفييتية �شاخت وفقدت بريقها
بالكامل .و�أنه مت اقتالع ب�ستان الكرز �إىل الأبد� .أما الآن فلم تعد
املكانة تتحدد ح�سب املوقع الرتاتبي يف ال�سلطة وال من عن طريق
معرفة �شيفرات �أدبية معينة (برود�سكي ،فيلليني ،م�سرح ال�شباب
الكم�سمويل� ،سلفادور دايل ...الخ) ،بل على �أ�سا�س خدمات و�إجنازات
واقعية وحقيقية .بناء على العمل و احلزم ،على الإرادة و الن�شاط.
لكن الأمور �سارت بعك�س ما كان متوق ًعا .ذلك �أنَّ توهّ م التجديد
مل ي�صمد لأكرث من خم�س وع�شرين �سنة .فقد ان�ضم اجليل اجلديد
من �آل لوباخني �إىل �آل را ِنف�سكايا وغاييف ( �أي املفل�سني) .فقد غرق
�آل لوباخني اجلدد يف الديون من جديد ،كما �سافروا لال�ستجمام �إىل
�أماكن معروفة ِبر ّوادها من النخب العاملية ،واقتنوا لأنف�سهم اخلدم
و"العبيد" .راح��وا يت�ص ّرفون كما لو �أنهم قدموا عن جد ولفرتة
طويلة .جاءوا و�شغلوا املكاتب والأرائك الوثرية� ،أ�شعلوا �سجائرهم.
و�إذ بالأزمة تدق الباب .حان الوقت حلزم احلقائب.
ً
وداعا !Bentley ،
ّ
مب�سطة مل�سرحية ت�شيخوف ،مع �أن امل�سرحية
مما ال �شك �أنها نظرة
تتحدث عن ذلك الأمر � ً
أي�ضا .عن التبدل الدائم والأبدي للنخب يف
الطبيعة .ولكنها يف الدرجة الأوىل تتحدث عن احلب .عن ذلك النوع
من احلب الذي تن�صاع له جميع الأعمار وخمتلف طبقات املجتمع.

م�سرحية "ب�ستان الكرز" لأنطون بافلوفيت�ش ت�شيخوف نموذج ًا

حب الرثاء واحلياة الباذخة املريحة .ورمبا كان يجب �أن �أدعوه
عن ِّ
– ال�شغف.
�إليكم جوهر املو�ضوع
تعود النبيلة را ِنف�سكايا من باري�س �إىل مزرعتها وه��ي غارقة
بالديون .والنقود على و�شك �أن تنفد متا ًما .ثمة خمرج واحد �أمامها
– �أن تبيع املزرعة مع ب�ستان الكرز الذائع ال�صيت واملعروف يف كل
�أرجاء الناحية .والب�ستان هنا هو رمز الوفرة والبحبوحة ،عالمة
العراقة وال�تراث والتقاليد ،وترتبط مع الب�ستان خمتلف الآمال
والذكريات .امل�سرحية على العموم حتتوي على الكثري من الرموز.
لذلك مل يكن عب ًثا �أن الرمزيني �أعجبوا بها كث ًريا.
"بالأم�س كان ثمة نقود كثرية ،ولكنها اليوم قليلة جدً ا" – تقول
را ِنف�سكايا دون �أن تبذل �أدن��ى جهد لتعرف من �أي��ن ت�أتي النقود.
فالنقود بالن�سبة لها جمرد رمز � ً
أي�ضا ،ولي�ست واق ًعا �أو حقيقة.
ً
ولكل �شيء �أهميته ال�صوفية – بدءا باخلزانة القدمية وانتهاء
ب�أوراق ال�شدّ ة .تعتقد را ِنف�سكايا كما لو �أن م�صريها ُمق َّرر ،ال �أكرث وال
�أقل ،من قبل ال�سماء� .إنها ت�سمع يف ال�سماء "�صوت الوتر املتقطع".
�إنها عالمة على �أن نهاية احلياة القدمية قد حانت.
�أما غاييف � -شقيق را ِنف�سكايا فهو عجوز �أخرق وثرثار .و�أظن �أن
�شخ�صية بطل الرواية "اثنا ع�شر كر�سي " كاي�س َف َر ْبنيكوف م�أخوذة
عنه .فال�شيء الوحيد الذي ُيتق ُنه غاييف هو لعب البيليارد وح�سب.
وكذلك �إلقاء خطابات مز ّوقة وفارغة� " .أوه� ،أيتها الطبيعة املده�شة،
�إنك تتوهجني بربيق خالد! ."..يا للعبقرية ،ويا له من �أب روحي
للدميقراطية الرو�سية! ..وحتى هذا الكائن التافه كان ت�شيخوف قد
و�صفه بر�أفة وبلطف .ي�ضطر غاييف بعد �أن بيعت املزرعة �أن يك�سب
لقمة عي�شه بنف�سه .وكم كان هذا االختبار قا�س ًيا.
�أما التاجر لوباخني ،ابن القنّ ال�سابق لرا ِنف�سكايا ،فيعتقد �أن
املخرج الوحيد هو قطع �أ�شجار الب�ستان عن بكرة �أبيها وت�أجري البيت
واملزرعة بعد ذلك للم�صطافني � .أي القيام بعملية احتيال جتارية
مربحة.
ولكن ع��ن �أي م�صطافني ميكن احل��دي��ث! �إن��ه��ا و���ض��اع��ة! �إذ �إنَّ
را ِنف�سكايا ال ت�ؤمن ب�أن الرفاهية وحالة الرخاء والي�سر ميكن �أن
تن�ش�أ من التجارة .فهي ت�ؤمن ب�أن املال �أعجوبة و�أنه جمرد هبة من
ال�سماء ملن ي�ستحقه بكل ت�أكيد.
و�أن تبيع الب�ستان – هذا يعني �أن تقول "وداعً ا" لكل حياتها
ال�سابقة .وداعً ا باري�س ،وداع ًا �أيها اخلدم والطفيليني! وداعً ا العربة
املح�صن! وداعً ا وجبات الفطور يف
 Bentleyالواقفة يف الكراج
ّ
الع ّلية! والأثاث من خ�شب ال�سنديان الأحمر! وداع ًـا وجبات الغـداء
يف مطعم "بو�شكني" امللحق بالبيت!
�إنها النهاية لكل �شيء!
رو�سيا  ،التي �أ�ضعناها
لقد خلطتُ عن ق�صد بني �أحداث املا�ضي واحلا�ضر� .إن فراقها يبعث
املرارة على حد �سواء يف نف�س الإن�سان الذي خرج من �سياق الزمن.
ولي�س من ال�ضروري �أن يكون ذلك الإن�سان من ّف ًرا بطريقة ما وي�ستحق
االزدراء �أو الكراهية .هنا تكمن َ
عظ َمة ت�شيخوف ،يف �أنه ال ير�سم
�شخ�صيات �أبطاله بلون واحد �أبدً ا .فهذه را ِنف�سكايا رقيقة وح�سا�سة،

ذات ُخ ُلق ح�سن وفطنة .وهي من حيث اجلوهر ،ام��ر�أة جيدة ،لكن
م�أ�ساتها تتلخ�ص يف �أنا مت ِّثل لإن�سان الذي يخ�سر ما هو لي�س من عرق
جبينه .يخ�سر ما هو زائد ولي�س ما هو �ضروري.
وقائمة اخل�سارة كبري  .ميكن ت�أليف كتاب عنها بحجم كتاب يف
فن الطهي �أو دليل عن البلدان ذات الطبيعة اخلالبة .وهذا ما يقوله
ال�شاعر فالريي نوغا َتف يف ق�صيدته "�صالة اجلنازة عن روح ع�صر
اال�ستقرار"�" :أتذكرين �أيتها البالد /كيف �سافرنا و�إياك �إىل تركيا
وم�صر وتايالند مبا يف ذلك /هل تذكرين كيف ت�س َّوقنا و�إي��اك يف
 / Duty-freeوا�شرتينا لي ً
رتا من البكاردي وزجاجة مارتيني
ماركة ج��اك دانييل وك��امل��اري /هل تذكرين كيف التهمنا �سوية
وجبات الطعام ذات النكهة املحلية  /وكيف �أُ�صبنا بت�سمم حاد من
تلك الوجبات املحلية ذات النكهة اخلا�صة /كيف مار�سنا ريا�ضة
جلمال للتمتع /كيف رحنا ننظر
الغو�ص يف الأعماق /كيف ركبنا ا ِ
�إىل الأ�سماك عرب زجاج القناع /...لديك ذاكرة رائعة �أيتها البالد/
ثم �إن ذلك كان قبل وقت قريب جد ًا  /ليبدو وك�أن َ�ش ْعرنا و�إياك
مل ينظف من رمل ال�شاطئ بعد /و�أن املذاق احللو مل�شروب الروم مل
يختف متا ًما من فمينا و�أوردتنا /ويبدو كما لو �أن �أحذيتنا وقم�صاننا
ِ
و�سراويلنا وف�ساتيننا مل َ
تبل بعدْ  ... /عل ًما �أن ذلك لن يتكرر /
للأبد لن يتكرر  /فقد انتهت احلقبة العظيمة لال�ستقرار والرخاء/
وهناك حيث كانت ترتفع ناطحات ال�سحاب يف مو�سكو /تتكوم الآن
بقايا ما بعد االنهيار /وهناك حيث كانت تنمو �أحياء �سكنية �ضخمة
يف �ضواحي مو�سكو /تت�سكع اليوم يف ال�سهوب ري��اح ب��اردة حمملة
بالأو�ساخ  .../وحده الفراغ هناك /اً
بدل من تلك الفنادق الفخمة
ومن املطاعم وال��ن��وادي /من تلك ال�ساحات واملنتزهات /من تلك
احلدائق واملربعات اخل�ضراء  /التي �أحببناها ذات يوم".
هذه هي رو�سيا التي �أ�ضعناها .وتلك هي وحدها التي ميكن �أن
نحبها ب�صورة جدية .تلك التي ح�صلنا عليها بال جهد ،كما لو �أنها
زائدة وغري جديرين بها ،كما لو �أنها هبة من ال�سماء .فال�سعادة ال
ميكن حت�صيلها بالعمل .فهي �إما �أن ن�سرقها �أو �أن ت�أتينا كهبة .لكن
م�صدر ال�سعادة بالن�سبة للطبقة الو�سطى الرو�سية �أكرث تعقيدً ا ،يف
حقيقة الأمر ،مما هو عند �أبطال ت�شيخوف .نحن ح�صلنا على قطعة
د�سمة من ال�سعادة كهدية من �أولئك الذين �سرقوها منا .هبط �ساحر
بوا�سطة مروحية زرقاء و�أعطانا خم�سمائة �إ�سكيمو ب�سعر زهيد جدًّ ا
ومتوفرة يف �أقرب ك�شك للبيع .هيا كلوا� ،أيها الأطفال ،وال ت�شاغبوا.
مغزى الف�أ�س يف الب�ستان
ما �إن بد�أ "الآي�س كرمي" بالذوبان حتى بد�أنا نفقد �أع�صابنا.
وقد كان بديه ًيا �أن يتناول احلديث نهاية الكون .وعن الق�صا�ص
بحق امل�س�ؤولني عن الآثام .وما هو ذنبنا؟ حياتنا احلقرية وعدمية
النفع ...لقد كذبنا كث ًريا وكنا �أنانيني جدًّ ا .قمنا بحركات زائدة دون
�أن نفعل �شيئا مه ًما.
و�أما مو�ضوع العقاب فموجود يف "ب�ستان الكرز"" .كم ارتكبنا من
ذنوبك؟ – " ...يخفف
اخلطايا" – تقول را ِنف�سكايا" .ولكن ما هي
ِ
عنها لوباخني.
ح ًّقا ،الق�ضية لي�ست يف اخلطايا .فال�شعار الأ�سا�سي يف ع�صر
اال�ستقرار– "�أنا �أ�ستحق ذلك" .هل ت��ذك��رون مثل ه��ذه اللوحة
الدعائية؟ تلك كانت نقطة �ضعفنا .لقد قررنا �أنه �إذا كانت لدينا
�أم��وال فهذا يعني �أننا جديرون بها .بالتايل ،نحن �أنا�س حمرتمون
ورائعون ،وميكننا �أن نفتخر ب�أنف�سنا .مع �أن املنطق يذهب يف اجتاه
معاك�س .يف ال�صباح – كرا�سي ومقاعد وثرية ،ويف امل�ساء – نقود.
"�إن�سان – كلمة تلفظ باعتزاز!" � .أما مدير ت�سويق من الدرجة
الو�سط – فتبدو �أكرث ً
حذقا ...تتحدثون عن الإب��اء .تفاخرون؟
"�أية مفخرة؟" – يفكر الطالب تروفيموف – وهل من معنى لها ،طاملا
�أن الإن�سان مر ّكب من الناحية الف�سيولوجية ب�صورة ناق�صة� ،أو �أنه
يف �أغلب احلاالت جلف وفظ  ،بل غبي وتع�س لدرجة عميقة جدًّ ا.
فمن املفرو�ض �أن نتوقف عن االفتتان بالذات".
هذه هي الق�صة مبجملها .ثمة كومة من الآثام بالت�أكيد .وكيف
ميكن العي�ش من دونها .لكن الدافع �أكرث ب�ساطة بكثري .مل يكن يوجد
من املربرات ما يكفي لكل هذا االحتفال باحلياة .ولذلك انتهى .ل�سنا
جديرين .ال ن�ستحقه.
و�صف ت�شيخوف من حيث اجلوهر كل �شيء .بيد �أننا ال نعرف
لقد ّ
�أم ًرا واحدً ا فقط :من الذي �سيكون لوباخني اجلديد .ذلك �أنَّ هذا
البطل مل يخرج �إىل امل�سرح بعد .القدامى يرحلون ،ولكن اجلدد مل
يظهروا بعد � .اّإل �أنه وبغ�ض النظر ع ّمن �سيكون ،ينتظر لوباخني يف
القرن الواحد والع�شرين نف�س امل�صري ،من دون �أدنى �شك الذي و�صل
�إليه  x- VIPاحلاليون .عاج ًال �أو �آج ًال – �سوف ي�سمع �صوت الوتر
املتقطع يف ال�سماء و�صوت �ضربات الف�أ�س يف الب�ستان .

نقد أدبي
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ال�صّ ورة ال�شعريّة في
«تعاويذ» ال�شاعر ر�ضوان ال�سح
• حبيب الإبراهيم
ما مي ّيز ق�صيدة النرث عن �سواها
من ا�صناف ال�شعر الأخرى �سواء
الق�صيدة العمودية ،او ق�صيدة
التفعيلة ،هو التعبري بال�صورة
ال��ف��ن � ّي��ة م���ن خ�ل�ال ا���س��ت��خ��دام
معان للكلمات تبدو غري اعتيادية،
او م�ألوفة بالن�سبة للقارئ العادي،
�اء ..و�أكرث
فتكون ال�صورة �أك�ثر �إي��ح� ً
دقة وجم ً
ّ
اال ،وال�صورة ال�شعر ّية تتيح
لل�شاعر املتمكن من �أدوات���ه الغو�ص
يف �أعماق امل��ف��ردات بحر ّية مطلقة،
و�إي��ق��اظ بواطن اجلمال فيها بدقة
متناهية و�إدها�ش ممتع..
وال���ي���وم ن��ت��وق��ف ع��ن��د جمموعة
«تعاويذ» لل�شاعر ر�ضوان ال�سح لنجد
في� ًضا غ��ام��ر ًا م��ن ال�����ص��ور ال�شعرية
املبتكرة املر�سومة بعناية ،م�ستخدم ًا
ّ
ك���ل �أدوات ال��ت�����ش��ك��ي��ل ب��ع��ي��د ًا عن
الزخرفة اللفظية ،فال�صورة عند
ال�شاعر ال�سح عميقة الت�أثري ،مديدة
الأثر ،تنبع من واقع ُمعا�ش ،ومعاناة
ال تنتهي ...وم��ن خاللها يقدم لنا
لوحة ت�شكيلية زاهية الألوان ب�أبعاد
�إن�سانية نبيلة...
قلتُ �س�أخرج من ع��اج ح��زين �إىل
ال�شيء
ال�شيء� ...أدفعهُ
�أكت�شف
َ
ِ
للروح
ثم �أفرح ،ثم �أ�صفق
كيف حتول رغبتها من بهاء ٍ
طليق
الرتاب».
�إىل طاقة يف
ْ
ل��و توقفنا عند ال�����ص��ورة الفنية
الإب��داع��ي��ة يف ه��ذه املقطوعة ،جند
متاهي ًا وا�ضح ًا بني الرغبة املطلقة

لتجاوز حالة احل��زن والأ���س��ى وبني
الفرح املتنامي ،فرح ال��روح...ال��روح
التي تهيم يف بوتقة الرتاب والذي هو
�أ�صل احلياة....
ن�ل�اح���ظ ه��ن��ا ب�����س��اط��ة ال�����ص��ورة
وواقعيتها ،وحماكاتها ملا�ض ٍ جميل،
بهي...فيها ح�سرة وت�أ�سف على عمر
ٍ مي�ضي...يت�سرب خل�سة ..كطفل ٍ يف
غفلة ا�ضاع ما جمعه من ذكريات على
دروب العمر املن�صرمة....
«يا ح�سرة العمر على العمر
ك�أمنا �أيامه
نقود طفل �شارد
يف جيبه املثقوب
هرت على الدروب
�ضاعت وال يدري»
ويبدع ال�شاعر ال�سح يف �صوره عندما
ي�ستخدم لغة املخاطب...ال ترحلوا،
ي�ستخدم هنا النهي ،فالقلب هو ال�سياج
الذي يحمي من يحب ،واالكرث جم ً
اال
وتعبري ًا ان هذا ال�سور حتر�سه الروح
وت�ضبط �إيقاعه مبودة وحمبة لي�س
لهما حدود...
لنت�أمل هذه ال�صورة البديعة....
«ال ترحلوا
القلب �س ّور داركم
والروح حار�سة املنافذ»
وكثري ًا ما ا�ستخدم ال�شاعر �صور ًا
جميلة ج��اءت على هيئة ���س ��ؤال �أو
ا�ستف�سا ٍر مفتوح ي��دع ال��ق��ارئ يطلق
لأخيتله العنان كما يف هذه ال�صورة...
ُ
�سنفتح
«ترى �أي باب
�سنخرج؟»
فج
من �أي ٍّ
ُ

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

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

ال �شك ان ال�شاعر ا�ستخدم يف اكرث
من مو�ضع ال�صورة الر�شيقة والتي
تعطي مفاتيح الق�صيدة ،خال�صات
نهائية ،وم�ضات ذات ت��أث�ير مديد،
ليتمكن القارئ من ر�سم مالمح ال�صورة
و�أبعادها الفن ّية والتعبري ّية بدقة
و�إتقان....
«ما م�ضى لن يعود
قالها وانحنى
كي متر ال�سنون على ظهره
كي ميوت»...
ل��ن��ت��أم��ل ه���ذه ال�����ص��ورة الطافحة
ب��ال��وج��د ..بالده�شة��� ،ص��ورة ت�ضج
بالأ�سئلة ،مبعاين تنداح بني ال�سطور..
«وحيد
يداي بال �أ�صدقاء
جم�سات حزن و�أغفو
�أ�سلم للعتم كل ّ
�أنا عنكبوت ال�شتاء»
وي��ت��و���ص��ل ال�����ش��اع��ر �إىل قناعة

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

مطلقة ب�أن فرحة الروح هي الأبقى،
فرحة ال توازيها فرحة ،فرحة تبدد
احلزن والأ�سى ،وهذا ما تعك�سه هذه
امل��ق��ط��وع��ة يف ���ص��ورة جميلة ج���د ًا،
جتمع ما بني احلزن والفرح يف بوتقة
ال ينف�صم عراها �-أنني امزج احلزن
باملاء  -يف هذه ال�صورة يقدم ال�شاعر
الرقة واجلمال� ،ألي�س
لوحة متناهية ّ
امل���اء ه��و احل��ي��اة ،ال��ف��رح ،ال��ع��ط��اء..
نقي�ض احل���زن ال���ذي ي��ت��وزع احلياة
ب�شكل �أو ب�آخر....
«ال �شيء يعدل فرحة روحي
�إذ �أب�صرت يف ممالك �ألطافها
�أنني �أمزج احلزن باملاء»..
بقي �أن ُن�شري �أن ال�شاعر ر�ضوان
ال�سح يحمل �إج���ازة يف الفل�سفة من
جامعة دم�شق ودبلوم ت�أهيل تربوي
من جامعة البعث ،ودبلوم يف الدرا�سات
ال��ع��ل��ي��ا يف ال��ف��ل�����س��ف��ة م���ن اجل��ام��ع��ة
اللبنانية ،حما�ضر يف كلية الرتبية يف
جامعة حماة ،رئي�س ق�سم الثقافة يف
�صحيفة الفداء وي�شرف على �صفحة
�أدب ال�����ش��ب��اب ،يف ر���ص��ي��ده العديد
م��ن ال��ك��ت��ب وال���درا����س���ات والأب��ح��اث
واملجموعات ال�شعرية نذكر منها :
«ال��ط��وا���س�ين» ،و»ب�ستان املعرفة»،
و»ال�����س�يرة ال�شعبية ل��ل��ح�لاج»� ،أم��ا
املجموعات ال�شعرية فمنها «�شاهدة
ق�بر ،طفل امل��ع��اين ،ت��ع��اوي��ذ ،دي��وان
احلدري ،طائرها الغريب»

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

حافة الهاوية
يف هذا الزمن الذي نعي�ش ،ويف هذه الأيام ال�صعبة التي يعي�شها الإن�سان يف كافة كاملني يف ال�سعي لت�أمني زيارة لهم ،ومن �سوء احلظ �أن الأمر مل يتم �آال يف هذا الظرف
�أنحاء الكرة الأر�ضية تبدو حالة الوقوف على حافة الهاوية م�س� ً
ألة �أقرب ما تكون ومع التف�شي الكبري لهذا الفريو�س يف هذا البلد...
اىل احلقيقة والواقع ،وذلك لأن املوت يبدو �أمر ًا اعتيادي ًا يف هذه الأيام التي نعي�شها
بعد و�صولنا بدقائق معدودات �صدر �أمر ب�إقفال الأج��واء الكويتية �أم��ام حركة
�آذ كثري ًا ما ن�سمع او ن�شاهد ب�أم العني رج ً
ال �أو امر�أ ًة غادرا احلياة بلمح الب�صر دون �أن الطريان ال��دويل واملحلي ،ويف ع�صر نف�س اليوم �أقفلت الأ�سواق واملحال التجارية
يرتك هذا الأمر الكثري من الده�شة� .أو اال�ستغراب لأن هذه اجلائحة املتمثلة بفريو�س والأماكن العامة حتى خلت �أنني يف مدينة �أ�شباح ،والأدهى من ذلك �أنني مل �أمتكن من
(الكورونا) الذي غزا الكرة الأر�ضية ب�سرعة تفوق �سرعة الربق �أدى بنا اىل اح�سا�س زيارة �أحد �أو ا�ستقبال �أحد من الأ�صدقاء الذين كانوا ينتظرون جميئي بعد ان مرت
�أ�شبه ما يكون ب�إح�سا�س الرتقب واالنتظار لو�صول هذا الفريو�س اىل ج�سده وافرتا�س فرت ًة طويلة دون ان ت�سمح الظروف بلقائنا ،وهذا بحد ذاته �شكل �ضغط ًا نف�سي ًا �إ�ضافي ًا
ً
ً
ثقيلة
طويلة
رئته وكبده ،ومن ثم الق�ضاء عليه ليودع الدنيا مكره ًا ،وبطريقة مل تكن باحل�سبان ....لأجدين وبالرغم من تواجدي بني �أوالدي �أح�س ب�أن الأيام قا�سية ومتر
�أ�سوق هذه املقدمة ال�سريعة واملقت�ضبة لأدلل على
اح�سا�س ع�شته وما زلت �إذ قدر يف ظل غياب موعد �أكيد للعودة اىل الوطن...
ٍ
بلد يعاين الأمرين من انت�شاره
ر�أيت ب�أم العني املعاناة احلقيقية للمقيمني للعمل يف الكويت بعد �أن توقفت رواتبهم
يل �أن ي�صادف تف�شي هذا الفريو�س خالل تواجدي يف ٍ
وفتكه بكبار ال�سن الذين تنق�صهم املناعة الكافية وب�أ�صحاب الأج�ساد الهزيلة الذين وانقطع دخلهم و�أ�صبحوا عاجزين عن الإيفاء بالتزاماتهم من اجور �شهرية لل�سكن
ي�شكلون هدف ًا �سه ً
ال لهذا الفريو�س الذي �أقلق الب�شرية جمعاء ب�شكلٍ مل جتد معه و�إعالة ا�سرهم �آذ �أن غالبيتهم يعي�شون مع ا�سرهم و�أوالدهم منذ فرتة طويلة ،اال ان
وبخا�صة يف الغربة ووقوفهم اىل جانب بع�ضهم يف
الأ�سلحة الفتاكة وال�صواريخ عابرة القارات ،وال حتى البوارج والغوا�صات النووية �شهامة ال�سوريني وحمبتهم لبع�ضهم
ٍ
ً
التي غزا الوباء حرا�سها وفتك بهم ،وعلى ال�صعد
كافة نرى �أن العامل ب�أكمله ارتبك الأزمات �ساعدتهم على جتاوز املحنة فخف املو�سرون �إىل جندة �إخوتهم وم�ساعدتهم
ووقف عاجز ًا تنق�صه احليلة للق�ضاء على هذا الوباء الذي تتزايد �ضحاياه وتت�صاعد �سواء عن طريق �إقرا�ضهم� ،أو تقدمي مبالغ جمزية لهم �أ�سهمت اىل حد كبري يف جتاوز
�أعدادها ناهيك عن انهيار االقت�صاد العاملي ،وتف�شي الفقر واجلوع بحيث جند وندرك حمنتهم واحلفاظ على كرامتهم...
ً
�أننا بتنا على �أب��واب جماعة عاملية تدق اب��واب ال��دول الفقرية التي �سبقها الركب
�سريعة اىل م�ستقبل العامل يف ظل هذا الوباء الداهم تبعث على القلق ان
�آن نظر ًة
لأ�سباب الجمال لذكرها الآن...
مل نقل الت�شا�ؤم ،لأن عدم و�ضوح الر�ؤية وعدم توفر امل�صداقية للتعامل مع الوباء لدى
يف احلديث عن فريو�س الكورونا يجد املرء الكثري من الأمثلة التي تدلل على هلع كثري من الدول الكربى ،وعدم توحيد اجلهود الدولية ملجابهته يجعلنا نعي�ش الغمو�ض
الب�شرية وارتباكها وذلك يف تقديري يعود ل�سببني رئي�سني اولهما� :أن هذا املر�ض ينتقل والقلق اللذين نعي�شهما الآن...
عن طريق خمالطة املر�ضى به ،وانتقاله عن طريق الهواء واملالم�سة يزيد من اخطاره
�أما بالن�سبة ل�سورية وال�سوريني ،فبداية نقول  :حمدا هلل ان املر�ض مل يتف�ش بها
على االن�سان ،والثاين� :أن علماء الطب على م�ساحة العامل مل يتو�صلوا حتى الآن اىل حتى الآن ،وقد تبني ان الإ�صابات التي ح�صلت كانت لقادمني من خارج احلدود ،لذلك
الدواء الذي من �ش�أنه الق�ضاء عليه ب�شكل تام لنقول �إن الإن�سان تو�صل اىل حل لهذه �أرى �أن احلر�ص واملداراة والتباعد بني االفراد واحلفاظ على النظافة الدائمة من �أهم
وبخا�صة �أن �سورية الآن تعاين ما تعانيه من
وعالج لها وعلى الب�شرية �إن تطمئن وترتاح مل�ستقبل الأجيال ،البل جندنا يف قلق الو�سائل التي جتنبنا هذا الوباء القاتل،
ٍ
ٍ
�ضائقة يف االقت�صاد وهبوط يف امل�ستوى املعي�شي
دائم وم�ستمر ،و�أ�ستطيع القول� .إننا ننتظر دورنا للإ�صابة نظر ًا لكرثة الطرق وال�سبل حرب دخلت عامها العا�شر �أدت اىل
ٍ
التي ي�سلكها هذا الفريو�س لالنتقال من �شخ�ص �إىل �آخر ،ومما يزيد يف رعب الإن�سان للفرد جراء احل�صار االقت�صادي البغي�ض الذي تقوده الواليات املتحدة واتباعها يف
وتخوفه هو هذه التناق�ضات التي ت�صدر عن الدول يف تو�صيف الوباء وت�شخي�صه ،ونفي الوطن العربي والعامل ،وها هي ت�ضيف الآن قانون ًا ي�شكل �سابقة خطرية يف تاريخ
امل�ؤ�س�سات الطبية الدعاءات بع�ضهم يف متكنه من الو�صول اىل
واق الدول وهو ما �أطلقت عليه ت�سمية ( قانون قي�صر) الذي يق�ضي بفر�ض عقوبات كبرية
عالج ٍ
لقاح ٍ
ِ
�شاف �أو ٍ
من هذا املر�ض اجلائحة حتى �أن منظمة ال�صحة العاملية طالها الكثري من االنتقادات ،وجائرة على كل من يبيع ل�سورية بقيمة لرية واحدة ليتبني لنا مدى امل�س�ؤولية امللقاة
واتهمت بالتق�صري عن مواجهة هذا املر�ض الذي داهم العامل ب�شكل مفاجئ مل ي�سبق له على عاتق كل مواطن �سوري لتجاوز هذه املرحلة القا�سية على اجلميع ،وجمابهة
مثيل �آال يف حاالت نادرة ،ولكنها �أخف وط�أ ًة ،و�أقل انت�شاراً...
هذا القانون اجلائر ،و�سوف لن نعدم الو�سائل لتعزيز �صمودنا وثباتنا واالعتماد على
من �سوء احل�ض �أنني ع�شت وما زلت على
مقربة من املر�ض و�شاهدت الهلع والرعب مواردنا الذاتية وهي كثرية اذا ما عرفنا كيف ن�ستثمرها يف ادارة م�صانعنا وا�ستنبات
ٍ
املعطاء
ال��ذي يرت�سم على وج��وه �سكان املناطق التي داهمها املر�ض وتف�شى بها ،وتتلخ�ص ار�ضنا اخلرية
ً
ٌ
حمتجز يف الكويت بعد �أن �أقفل مطارها بعد دقائق
حكايتي مع هذا املر�ض ب�أنني الآن
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من و�صويل قادم ًا من �سورية لزيارة �أوالدي املقيمني يف الكويت ،والذين �أم�ضوا عامني
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مذكرات �إلى رئي�س مجل�س الوزراء ال�سوري
�صدر عن دار �أبعاد كتاب جديد بعنوان" :مذكرات
�إىل رئي�س جمل�س ال��وزراء ال�سوري ( 1990ـ ")1998
للدكتور جورج ج ّبـور.
جاء يف فهر�س الكتاب:
«�أو ً
ال :ملاذا هذه املذكرات؟
ثاني ًا :قائمة عناوين املذكرات مرتبة زمني ًا.
ثالث ًا :ن�صو�ص املذكرات
رابع ًا :ويزيدها مر الليايل جدة :ذكريات عن املذكرات
والعمل يف جمل�س الوزراء.
خام�س ًا :املرفقات 1 :ـ مقال عنوانه« :عبد النا�صر:
مل��اذا وكيف اختار �أن��ور ال�سادات نائب ًا ل��ه؟»  2ـ تبادل
ر�سائل مع الدكتورة هدى جمال عبد النا�صر ب�ش�أن املقال.
 3ـ ال�صفحة الأوىل من درا�سة يف جملة املعرفة 4 .ـ قرار
رئا�سي بت�شكيل جلنة لدرا�سة �إمكانية �إن�شاء م�ؤ�س�سة
للدرا�سات العربية 5 .ـ بيان �إعالمي يف � 1شباط 1996

ب�ش�أن الأمم املتحدة والتعطيل مبنا�سبة عيدي الفطر
والأ�ضحى 6 .ـ ر�سالة من �أمني عام امل�ؤمتر الإ�سالمي ب�ش�أن
التعطيل يف عيدي الفطر والأ�ضحى 7 .ـ ر�سالة �إيل من
وزيرة الثقافة عن ندوة يف دم�شق بعنوان «ال�صهيونية يف
مائة عام ..من �أين و�إىل �أين؟»».
يجدر الذكر �أن للم�ؤلف �إ�صدارات �سابقة نذكر منها:
ـ اال�ستعمار اال�ستيطاين
ـ العروبة والإ�سالم يف الد�ساتري العربية
ـ ف�صول يف تاريخ الفكر ال�سيا�سي
ـ الفكر ال�سيا�سي املعا�صر يف �سورية.
يقع الكتاب يف ح��وايل � /288/صفحة من احلجم
ال�صغري.

