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علمتني الحياة
علمتن��ي احلياة ـ كت��اب اجليب ،هدية جملة املوقف الأدب��ي ،وهذا الكتاب �أعدّ ه
و�أ�ش��رف عل��ى ن�ش��ره الدكتور �أحمد �أمني .وق��د نبتت فكرة هذا الكت��اب عنده ،ذات
م��رة ،حني جمعت��ه مائدة غداء مع �أربع��ة رجال ،دار احلديث بينه��م حول ظاهرة
خط��رة هي�« :أن �أغل��ب النا�س ـ اليوم ـ ي�س��تهدف القيم املادية وحده��ا� ..أما القيم
الروحية ف�آخذة يف االنهيار».
ه��ذا ال��كالم كان ع��ام � ،1949أي� ،أكرث من �س��بعني عام ًا .وفك��رة د� .أحمد �أمني
وهاج�س��ه عن يّ
تدن القي��م الروحية والأخالقية ،وتف�ش��ي القيم املادي��ة� .إذا كان
ه��ذا منذ �سبعة عق��ود ونيف ،فكيف بنا الآن ،فقد غاب العق��ل ،وانت�صرت الغريزة،
وتراجع��ت القيم الأخالقية والروحية ،وا�ست�شرت �شريعة الغاب ،مع �أن الكثري من
ف�صائ��ل احليوانات الداجنة واملفرت�س��ة ال تفتك ب�أبناء جن�سها ،كما يفتك الإن�سان
ب�أخيه الإن�سان.
م��ن املعروف� ،أن ثمة مئات الكتب تدور ح��ول حقيقة موقف الإن�سان يف احلياة،
وم��ن احلياة ،عن كيف يجب �أن يعي���ش ،وملاذا يعي�ش ،وهذه الكتب حتاول �أن تعر�ض
�ألوان ًا من التعلم والتعليم ،والن�صح ،واملواعظ.
�أم��ا كتاب «علمتني احلي��اة» فيقول �أحمد �أمني�« :إنه ال يطل��ب �إليك �شيئ ًا ،و�إمنا
يث�ير فيك اليقظة ،ويقدم لك امل�ساع��دة ،فهو مادة للقراءة ،ومادة للت�أمل يف الوقت
نف�سه».
ي�ض��م الكت��اب مقاالت خلم�س��ة وع�شرين من كت��اب و�شخ�صيات عربي��ة معروفة
وواح��د وثالثني من الأجان��ب .كل من ه�ؤالء ،يديل بدل��وه� ،أو يكتب كيف تعلّم من
احلياة� ،أو ماذا علّمته احلياة.
يبد�أ الكتاب مبقالة اللواء حممد جنيب ـ �أول رئي�س جلمهورية م�صر بعد انت�صار
ث��ورة مت��وز  .1952كت��ب اللواء حممد جني��ب حتت عن��وان�( :إرادة ال�شعوب لن
تقهر):
هاد ومر�شد ملن
�أخت��ار من مقالته ما يلي« :لق��د علّمتني احلياة �أنه لي�س كال�صرب ٍ
تاهوا يف �صحراء احلياة ،وفقدوا الأمل يف كل �شيء ،وراحت �أنفا�سهم ت�ضيق يف دنيا
الآم��ال الف�سيح��ة» ..وعلّمتني احلي��اة �أن الظاملني مهما طغ��وا يف الأر�ض وم�ضوا يف
طغيانه��م ال يرع��ون يف بالده��م وال ذم��ة ،وال يخاف��ون اهلل ،ف�إن ح�س��اب اهلل �أدنى
�إليه��م م��ن حبل الوريد ،لأن��ه ال يهمل الظ��امل �إذا ظلم و�أن �أمهله مي�ض��ي يف هدم ما
ه��دم»« ..وعلمتن��ي احلياة كذلك �شريع��ة الن�ضال ال تعادلها �شريع��ة ،و�أن القلة يف
جان��ب احل��ق لن ُتهزم �أبد ًا لأن للح��ق خ�صائ�ص ي�ستمد منه��ا ال�ضعفاء قوة ،ويتخذ
منها امل�ؤمنون عربة»..
يتاب��ع حممد جني��ب الذي كان رئي�س ًا مل�ص��ر مقالته ،لي�شيد ب��دور العلم يف م�صر،
و�أن م�ص��ر مل تك��ن عقيمة يف يوم من الأيام من الرجال الأح��رار ،و«�أن احلياة التي
تعلمن��ا م��ن درو�سها �أروعها و�أق�ساها ،وفتحت �أمامنا �آفاق�� ًا من العلم واملعرفة ما كان
لن��ا �أن نعرفه��ا لو مل نتعمق يف ا�ستيعابها» هذه كان��ت املقالة الأوىل يف اجلزء الأول
من الكتاب العرب.
�أم��ا يف اجل��زء الثاين م��ن الكتاب ،فكانت املقال��ة الأوىل لل�سيد روب��رت ج� .أوملان
الذي كتب حتت عنوان( :هاك كرة لتدحرجها).
روبرت ج� .أوملان كاتب من (فيالدلفيا) در�س يف جامعة (بن�سلفانيا) وباملنا�سبة،
َف َقد ب�صره وهو يف الرابعة من عمره ،ومع ذلك بقي ي�ؤمن باحلياة �إميان ًا عميق ًا .ويف
ر�أي��ه� ،أن احلياة تطالبنا دائم ًا بتكييف �آرائنا بحيث تن�سجم مع الواقع .وكلما كان
ال�شخ���ص �أكرث ت�أهب ًا لهذا التكيف� ،أ�صبح عامله اخلا�ص منطوي ًا على �أهمية عظمى.
ومبا �أنه َف َقدَ ب�صره مبكر ًا يف الرابعة من عمره� ،ساعده والداه و�أ�ساتذته �أن يعزّ زوا
لديه طاقة الطموح يف احلياة« :فجعلوين �أرغب يف الكفاح �ضد ظالم الب�صر».
لق��د و�ض��ع هذا الكفيف �أمامه ،طائف��ة من الأهداف ،ثم ح��اول �أن ي�صل �إليها �أو
يحققه��ا ،ويف الوق��ت نف�سه ،ح��اول �أن يعرف نواح��ي النق�ص لديه ،و«ب��كل توا�ضع
�أق��ول� :إنني وجدت الراحة واله��دوء يف طموح الإن�سان الفاين وحماولته االرتفاع
والت�سام��ي �ص��وب الألوهية ،ورمب��ا كان الرجل م�سلوب الب�صر �أق��ل عمى عن �أهمية
الأ�شياء املادية من املب�صرين».
لوحتان للفنان الت�شكيلي حممود جالل
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التحفيز المالي لالقت�صاد
بلومبرج هوبرت كوزيت�ش 2020/03/18

• ترجمة :د.م�صطفى عبد اهلل الكفري
�أدى خ����ط����ر وب�����اء
ال����ف��ي�رو�����س ال���ت���اج���ي
(ف�ي�رو����س ك����ورون����ا) يف
جميع �أنحاء العامل �إىل
قيام احلكومات بتقدمي
الدعم امل��ايل يف حماولة
ي��ائ�����س��ة ل��رف�����ض خطر
الركود.
ق����واع����د امل���ي���زان���ي���ة
واخل������وف م���ن ال���دي���ون
�أزي��ح��ت ج��ان��ب��ا .الو�ضع
اال�ستثنائي يتطلب تدابري ا�ستثنائية .ويتجلى ذلك من بني �أمور
�أخرى االندفاع الذي بد�أت به ال�سلطات الأمريكية يف �إن�شاء
حزمة حتفيز �ضخمة.
ميكن �أن ت�صل حزمة التحفيز لالقت�صاد التي �أعدتها �إدارة
ترامب �إىل مبلغ  1200مليار دوالر �أمريكي .من هذا املبلغ،
حوايل  250مليار دوالر �أموال �ستذهب مبا�شرة �إىل املواطنني
الأمريكان� .سيح�صل كل مواطن �أمريكي بالغ على �شيك بحوايل
 1000دوالر .حيث �أعلن وزي��ر اخل��زان��ة الأمريكي �ستيفن
منو�شني� ،أنه ميكن �إر�سال هذه ال�شيكات خالل الأ�سبوعني املقبلني.
هناك � ً
أي�ضا خطط لت�أجيل �سداد بع�ض ال�ضرائب وميكن ل�شركات
الطريان احل�صول على دعم بقيمة  50مليار دوالر .تفا�صيل هذه
احلزمة ال تزال قيد التح�سني .كما �أنه من غري املعروف ال�شكل
التنفيذي الذي يقرره الكوجنر�س .يقول ميت�ش ماكونيل ،رئي�س
الأغلبية اجلمهورية يف جمل�س ال�شيوخ� ،إن العمل على احلزمة
املالية �ستقوم “ب�سرعة االعوجاج” .الكونغر�س بالت�أكيد حتت
ال�ضغط .يحذر الوزير منو�شني من �أنه �إذا مل يتم توفري التحفيز،
فقد يقفز معدل البطالة يف الواليات املتحدة من  3.6يف املائة.
حتى  20٪وكان الرئي�س ترامب قد �أمره �ساب ًقا ب�إعداد حزمة
الدعم لالقت�صاد ا�أمريكي “وا�سع النطاق”.
كما �أعلن وزير اخلزانة الربيطاين ري�شي �سوناك عن حزمة
دعم اقت�صادي بقيمة  350مليار جنيه ا�سرتليني .من هذا
املبلغ  330مليار جنيه �ستدرج يف قرو�ض لل�شركات امل�ضمونة
من احلكومة .من ناحية �أخرى� ،سيتم تخ�صي�ص  20مليار جنيه
ا�سرتليني لدعم مبا�شر لل�شركات .وقبل ذل��ك� ،أعلن �سوناك
بالفعل عن حزمة حتفيز بقيمة  37مليار جنيه .وقال رئي�س
ال��وزراء بوري�س جون�سون“ ،نحن نعمل مثل �أي حكومة حرب
لدعم االقت�صاد”.
يف �أملانيا� ،أعلنت احلكومة يف الأ�سابيع الأخرية عن زيادة يف
�إنفاق امليزانية واالبتعاد عن الفائ�ض املايل .ومت حتدبد املبادئ
التوجيهية لبنك الدولة  KfWملنح قرو�ض لل�شركات يبلغ
جمموعها حوايل  550مليار يورو.
وقررت فرن�سا ،تقدمي حزمة احلوافز بقيمة  45مليار يورو
مل�ساعدة ال�شركات واملواطنني (منها  35مليار يورو �ست�سهم يف
تخفي�ض الأق�����س��اط) .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،منحت احلكومة
�ضمانات للقرو�ض بقيمة  300مليار ي��ورو� .أعلن وزير املالية

ب���رون���و ل��وم�ير �أن����ه قد
ي���ك���ون ه���ن���اك ت ��أم��ي��م
لبع�ض ال�شركات الكربى
التي لن تتكيف مع الآثار
االقت�صادية للوباء.
يف �إيطاليا ،اعتمدت
احلكومة حزمة حتفيز
م���ال���ي���ة ب��ق��ي��م��ة 25
مليار ي��ورو قبل ب�ضعة
�أي������ام��� .س��ي��ت��م ت��ق��دمي
الدعم للعديد من اجلهات منها ال�شركات التي انخف�ض حجم
مبيعاتها بن�سبة  25٪على الأقل ،كما �سيتم توفري “�أيام العطل
االئتمانية” وتعليق مدفوعات الإي��ج��ار .يقول زعيم رابطة
ال�شمال املعار�ضة ماتيو �سالفيني� ،إن حزمة التحفيز هذه غري
كافية ،و�أن االقت�صاد الإيطايل يحتاج �إىل دعم ال يقل عن 50
مليار يورو .وتقول وزارة املالية �إنها �ستزود االقت�صاد بـ 340
مليار يورو من “التمويل بالرافعة املالية” ،لكن هذه اخلطة مل
يتم حتديدها بعد.
يف �إ�سبانيا ،قدمت احلكومة حزمة حتفيز بقيمة  220مليار
ي��ورو ،منها  117مليار ي��ورو يقدمها القطاع العام .و�ستغطي
امل�ساعدة ،من بني �أمور �أخرى حجب مدفوعات الإيجار ودعم
ال�سيولة لل�شركات و�ضمان خدمات املياه والكهرباء والإنرتنت
للفقراء.
مل تعلن ال�سلطات ال�صينية بعد عن حزمة حتفيز كبرية
وركزت �أكرث على �إعطاء البنوك �إر�شادات لزيادة الإقرا�ض.
ومع ذل��ك ،ف��إن البلدان الآ�سيوية الأخ��رى تعمل على حتفيز
امليزانية.
يف وق��ت مبكر م��ن دي�سمرب /ك��ان��ون الأول  ،2019ب��د�أت
احلكومة اليابانية بالعمل على تقدمي حزمة حتفيز مايل
لالقت�صاد بقيمة  120مليار دوالر �أمريكي ،مدرجة يف ميزانية
ال�سنة املالية  .2021-2020يف ف�براي��ر� /شباط ،2020
�أ�ضافت اليابان ما يعادل  4.6مليار دوالر �أمريكي لدعم الأعمال،
ويف مار�س� /آذار � 2020أ�ضافت  11مليار دوالر �أمريكي.
�أعلنت �سلطات كوريا اجلنوبية عن حزمة دعم مايل لالقت�صاد
متوا�ضعة بقيمة  13.7مليار دوالر يف الأ�سبوع الأول من مار�س.
ت�شمل �إعانات للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وكذلك عالوات
رعاية الأطفال.
كما اتخذت �سلطات هونغ كونغ �إجراءات مالية غري تقليدية.
تقدمي دعم مايل لكل مقيم بالغ ما يعادل  1200دوالر .كما
�سيدفعون �إيجا ًرا ملدة �شهر واح��د للأ�شخا�ص الذين يعي�شون
يف �شقق جماعية .ومت تخفي�ض �ضرائب الدخل والأع��م��ال
والعقارات.

قضايا وآراء

لغتنا الجميلة
•معاوية كوجان
َّا�س من اللغة
يكاد َع���دَ ُم تمَ َ � ُّك� ِ�ن الن ِ
العربية ي�صل حد ًا يحزن له كلُّ غيو ٍر
العربية محُ ِ ٍّب لها ،ال�سيما �أن هذا
على
ِ
ً
ً
وا�سعة
�شريحة
الق�صور وال�ضعف َ�شمِال
���ازات
م��ن املثقفني وم��ن َح � َم � َل� ِ�ة الإج� ِ
اجلامعية.
�سمعتُ �أحدهم يقول عبار ًة �أحزنتني
هي( :بينما ال�شيخ جال�س ًا) .ويف هذا
ال�صدد �أقول:
قد ت�أتي (م��ا) بعد (ب�ينَ) ،فتكون
َ
كقولك :بينما زيدٌ ي�صلّي �إ ْذ
(بينما)،
نزل املطر.
و(بينما) ه��ذه ع��ب��ارة ع��ن « ب�ينَ»
ال��ت��ي ه��ي ظ� ُ
��رف زم���انٍ  ،و»م���ا»ُ .
نقول
نيام �إ ْذ حدثتْ ِهز ٌَّة
مث ًال :بينما
النا�س ٌ
ُ
�أر�ض َّية.
ف��ـ «ب� َ
من�صوب
ي�ن» هنا ظ��رف زم���انٍ
ٌ
وعالمة ن�صبه الفتحة.
ويف �إعراب «ما» �أوجهٌ  ،منها:
�أن تكون كا َّف ٌة عن العمل َمبن َّي ٌة على
ال�سكون ال َّ
حمل لها من الإعراب� ،أي:
ُّ
تكف «ب� َ
ُّ
ي�ن» ع��ن الإ���ض��اف��ة ،واجلملة
«النا�س نيام» ابتدائ َّي ٌة ال
التي بعدها
ُ
َّ
حمل لها من الإعراب .ومن هنا جند �أن
العبارة ال�سابقة (بينما ال�شيخ جال�س ًا)
جال�س ،وال جمال
وال�صواب
خاطئة،
ُ
ٌ
هنا لذكر �أوجه �إعرابها الأخرى.
منذ �أي���ام �سمعتُ �أح��ده��م يقول:
�أ�صبح ال َن َ�سيانُ �صديقي .فابتدرته
م�صحح ًا بالقولُ :ق��لْ ِن ْ�سيانَ .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 م��ا �أ�صابه
(عقبا َل ْك).
كنجاح
خري
وزواج ونحوه ُ
ٍ
ٍ
ال�صواب �أن يقولوا :ال ُعقبى لك� .أي
ُ
يكونُ ما يعق ُُب هذا اخلري الذي �أ�صاب
�صديقك خري ًا َ
لك �أي�ض ًا.
(�س َّيان) مك�سورة ال�سني ال مفتوحتها،
ِ
وم��ك�����س��ور ُة ال���ن���ونِ ال مفتوحتها..
نفر من النا�س فينطقونها
ويخطىء ٌ
َ
مفتوحة ال�سني وال��ن��ون( � َ��س��ي��انَ ).
(�س ٍّي) بمِ عنى ( ِمثْل).
و(�س َّيانِ ) ُم َثنَّى ِ
ِ
ُي��ق��ال( :ه��ذا ِ�س ُّي ه��ذا)� ،أيِ :م ْث ُلهُ .

و ُيقال( :هما ِ�س َّيانِ ) بك�سر النون� ،أي:
ِمثْالن.

دراسات

•د .عدنان عو ّيد
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البنيوية والبنيويّة التوليديّة

يف املفهوم:
حتى القرن ال�سابع ع�شر ظلت مفردة ال��ـ (بنية)
حم�صورة على ما يبدو يف ا�ستعماالت الإطار املعماري،
ويف �أواخر القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين،
رحت املفردة ت�ستخدم من قبل املفكر «هربرت ا�سبن�سر»
على امل�ستوى االجتماعي� ،أما مع « دور كهامي» وماك�س
ف��ي�بر» وغ�يره��م��ا م��ن علماء االج��ت��م��اع التقليديني ،فقد
ا�ستخدمت املفردة يف تعيني اخل�صائ�ص االجتماعية ،ثم
راحت فيما بعد تتطور دالالت املفردة مع «ليفي �شرتاو�س»
و» �ألتو�سري» ومي�شيل فوكو» ولوي�سيان روالن»  ،لتدخل
نطاق املفهوم � ،أي �أ�صبحت (البنيوية) ت�شكل هنا نظرية
لها تياراتها واجتاهاتها االجتماعية والفل�سفية والنقدية
يف جمال الأدب والفن ومعظم العلوم الإن�سانية .وبذلك
اكت�سبت �إرث ًا جديد ًا �أ�صبح له ح�ضوره الفاعل يف عامل الفكر
والأدب ب�شكل خا�ص ،واملعرفة ب�شكل عام)1( .
على العموم �إن البنية» يف �سياقها ال��ع��ام ،ه��ي �شبكة
العالقات الإن�سانية التي يكونها الإن�سان ويتعامل معها
عقالني ًا بعد جتريدها مما هو خارج عن نطاق تكوينها و�آلية
عملها احلقيقيني.
�أما من الناحية املنهجية ،فالبنيوية ت�شكل منهج ًا فكرياً
و�أداة حتليل تقوم على فكرة الكلية �أو املجموع املنتظم.
�إذن� ،إن البنيوية يف املح�صلة هي منهج فكري نقدي يقر
ب�أن كل ظاهرة �إن�سانية( ،فكرية �أو �أدبية� ،أو اجتماعية)،
ت�شكل بنية قائمة بذاتها ،ال ميكن درا�ستها وفق هذا املنهج
�إال بعد �أن تقوم بتفكيكها �إىل عنا�صرها املكونة لها ،وذلك
دون تدخل فكر ورغبات واهتمامات الدار�س لهذه الظاهرة
�أو تلك� .أما نقطة االرتكاز الأ�سا�س يف هذا املنهج النقدي
البنيوي ،فهي (الوثيقة) ،حيث �أن البنية ال الإط��ار هي
حمل الدرا�سة ،فالبنية تكفي بذاتها وال يتطلب �إدراكها
اللجوء �إىل �إي عن�صر من العنا�صر الغريبة عنها ،لذلك
جند �أن االنفعال والأوهام الوجدانية عاجزة عن حتقيق ما
تنجزه درا�سة العنا�صر الأ�سا�سية املكونة لدرا�سة الظاهرة
�أو الأثر.
�أ�س�س البنيوية:
ينطلق املنهج البنيوي للظاهرة من �ضرورة �أن ين�صب
التحليل البنيوي على اجلانب �ألتزامني ولي�س التعاقبي،
�أي على اجلانب التاريخي ال التطوري .وكذلك التعامل
مع القطيعة املعرفية ال الإ�ستمرارية ،على اعتبار �أن كل
حتول تاريخي للظاهرة يعك�س مناذج من القطائع املعرفية
والالا�ستمرارية .هذا يف الوقت الذي ال تعطي فيه البنيوية
للإن�سان مكانة خا�صة يف العامل االجتماعي ،فهو يف معطياته
العامة ظاهرة (�شيئ ًا) ،وال معنى له خ��ارج نطاق البنية
والتفاعل البنيوي.
كما تربط البنيوية الظاهرة الثقافية �أو االجتماعية
يف ال�سلطة ،حيث تعترب �أنه من غري املمكن مالحظة بنية
�أو درا�ستها خ��ارج نطاق ال�سلطة ،وذل��ك �إذا ما �أخ��ذ بعني
االعتبار �أن االن�ضباط والعقاب واخلطاب الأيديولوجي..
�إلخ ،موجودة �أ�ص ًال �ضمن نطاق ممار�سة ال�سلطة .ي�ضاف �إىل
ذلك �أن البنيوية تنظر �إىل عاملية املعايري� ،أي وحدتها التي
تتحكم يف درا�سة الطاهرة  ،فتنوع الثقافات ي�ؤدي بال�ضرورة
�إىل تنوع التعابري عنها ،بيد �أن البنى التي تتحكم يف هذه
املعايري متماثلة وفق ًا لر�ؤية البنيوية.
�أم��ا على امل�ستوى اللغوي  ،فرتى البنيوية �أن الظاهرة
الثقافية ت�شكل �أنظمة لغوية البد �أن حتلل بات�ساق بوا�سطة
تقنيات م�ستقاة وم�شتقة من الأل�سنية ،كالرتاكيب اللغوية،
وال�صور اللفظية ،ووح��دة الأ���ص��وات ،والت�ضاد والثنائي،
واال�ستعارة والكناية ..ال��خ .ثم �أن كل ظاهرة ثقافية

يجب �أن يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع اللغة� ،أي
لها دالها ومدلولها .هذا وت�ستند البنيوية �إىل جمموعة
من امل�صطلحات واملفاهيم الإجرائية يف عملية الو�صف
واملالحظة والتحليل ،غالب ًا ما ت�شري يف دالالتها �إىل التحديد
وال��ع��زل والف�صل وتفكيك الظاهرة امل��درو���س��ة ،كالن�سق
والنظام والبنية والبنية الداخلية والعنا�صر و�شبكة
العالقات ،كذلك الثنائيات وبنية التعار�ض واالختالف
والدال واملدلول ،واملجاورة واال�ستبدال والتقرير والإيحاء
والتمف�صل املزدوج ..الخ)2( .
البنيوية التوليدية  /التكوينية:
�أمام حاالت ال�ضياع التي حلت على العامل ب�شكل عام وعلى
�أورب��ا ب�شكل خا�ص ب�سبب النتائج املدمرة للحرب العاملية
الأوىل والثانية فيما بعد ،كان للحركة الفكرية الفل�سفية
منها والأدب��ي��ة والفنية ن�صيب وا�ضح من ه��ذا ال�ضياع �أو
الت�شظي الذي جتلى يف ظهور الكثري من النظريات واملدار�س
الفكرية والفنية والنقدية الأدبية التي راحت تبحث يف
واقع �إن�سان تلك املرحلة وتو�صيفها ،وبالتايل و�ضع احللول
خلال�ص الإن�سان من معاناته ،فكان من بني تلك النظريات
واملدار�س �إ�ضافة �إىل الوجودية والعبثية واملذهب الذري،
(من الذرة وهي �أ�صغر جزء من املادة) ،النظرية (البنيوية)
كمنهج ومذهب فكري �شكل ردة فعل على الو�ضع الذري الذي
�ساد العامل الغربي يف بداية القرن الع�شرين كما ا�شرنا
�سابق ًا ،وهو و�ضع تغذى وانعك�س �أي�ض ًا على ت�شظي املعرفة
وتفرعها �إىل تخ�ص�صات دقيقة متعددة مت عزل بع�ضها عن
بع�ض ،جم�سدة يف الوقت نف�سه مقولة عزل الإن�سان ذاته
وانف�صاله عن واقعه والعامل املحيط به (تذريره) ،وتكري�س
�شعوره بالإحباط وال�ضياع والعبثية.
�أمام حاالت ال�ضياع املادي والفكري هذه ،ظهرت �أ�صوات
تطالب ب�ضرورة العودة �إىل النظام الكلي والتكافلي واملتنا�سق
الذي يوحد العلوم بع�ضها ببع�ض ،ومن ثمة يعمل على تف�سري
العامل والوجود ،وبالتايل جعله مرة �أخرى بيئة منا�سبة
للإن�سان .هذا وقد كانت البنيوية التوليدية  /التكوينية،
�أحد هذه الأ�صوات التي جاءت ا�ستجابة لبع�ض املفكرين
والنقاد الي�ساريني ،بغية التوفيق بني �أطروحات البنيوية
يف �صيغتها ال�شكالنية /التفكيكية التي جئنا على عر�ض �أهم
مقوماتها و�أ�س�سها �سابق ًا ،و�أ�س�س التفكري املادي الواقعي للفكر
والثقافة عموم ًا.
لقد �أ�سهم يف تكوين هذا االجتاه البنيوي التوليدي ،عدد
من املفكرين الي�ساريني �أمثال (املفكر املجري جورج لوكا�ش،
والفرن�سي بيري بوردو ،والروماين الأ�صل لو�سيان غولدمان).
هذا ويعترب الناقد « لو�سيان غولدمان» ،من �أهم الذين
نظروا يف البنيوية التكوينية  /التوليدية ،فهو يف تطويره
للبنيوية ال�شكلية وحماولة ربطها بالواقع ،اهتم بدرا�سة
بنية الن�ص الأدبي درا�سة تك�شف عن الدرجة التي يج�سد
بها الن�ص (ر�ؤي��ة العامل) عند طبقة اجتماعية حمددة،
�أو جمموعة اجتماعية حمددة ،ينتمي �إليها الكاتب ،على
�أ�سا�س �أنه كلما اقرتب الن�ص اقرتاب ًا دقيق ًا من التعبري الكامل
املتجان�س عن ر�ؤية العامل عند هذه الطبقة االجتماعية �أو
تلك ،كان �أعظم تالحم ًا يف �صفاته الفنية.
�أما الأعمال الفنية عند « غولدمان» ال ينظر �إليها على
�أنها خلق فردي خال�ص ،بل هي خلق يتجاوز الفرد ...هي
نتاج بنية الأف��ك��ار واملطامح التي ت�شرتك فيه جمموعة
اجتماعية (طبقة) ،غري �أنها ت�صل �إىل �أرقى تعبرياتها عند
ال�شاعر واملفكر.
�إن الكتاب واملفكرين عند «غولدمان» هم الأفراد املتميزون
الذين ينقلون فني ًا ر�ؤي��ة العامل عند طبقة اجتماعية
�أو جمموعة ب�شرية ينتمون �إليها وي�صوغونها بطريقة
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كا�شفة  ،و�إن مل تكن واعية بال�ضرورة .بيد �أن التكوين �أو
التوليد عنده ال يت�ضمن �أي بعد زمني يعيد ال�شيء املدرو�س
(الظاهرة) �إىل تاريخ والدته ون�ش�أته ،فالبعد الزمني يف
هذا ال�ش�أن يعترب ثانوي ًا جد ًا.
�إن البنية التي ي�أخذ بها « غولدمان» ترتبط ب�أعمال
وت�صرفات الإن�سانية ،و�إن فهمها لي�س �أك�ثر من حماولة
لإعطاء جواب بليغ عن و�ضع �إن�ساين معني يف زمان ومكان
حمددين دون النظر �إىل الن�ش�أة والتطور التاريخي لها
بال�ضرورة.
�أم���ا ال��ن��اق��د « ب��ي�ير ب���وردي���و» ف��ه��و �إ���ض��اف��ة �إىل ال���ر�ؤى
ال�سابقة التي طرحها «غولدمان» يف �سياق عر�ضه للبنيوية
التوليدية ،نراه يعترب �أن املدى االجتماعي هو املدى احليوي
ال��ذي تكمن فيه ال�صراعات الطبقية والتي ينبغي علينا
النظر �إليها� ،أي حاالت ال�صراع الطبقية ،مبحتواها الثقايف،
حيث يقدم لنا هذا املحتوى هنا ،كر�أ�سمال (رمزي) مقابل
الر�أ�سمال االقت�صادي .وهذا الر�أ�سمال الرمزي يكر�س وفق
ر�ؤية « بيري بورديو» التمايزات بني الطبقات االجتماعية،
بل ويعيد �إنتاجها ال�شعوري ًا .وللر�أ�سمال الثقايف عنده عنف
�ش�أن الر�أ�سمال االقت�صادي� ،إال �أنه ال يخلق �صراع ًا ظاهري ًا
بني الطبقات.
ه��ذا و�أن الر�أ�سمال الرمزي يق�سم املجتمع ب��دوره �إىل
طبقات منها على �سبيل املثال:
 – 1برجوازية �صغرية ومتو�سطة ،ذات ر�أ�سمال ثقايف
�أعلى من الر�أ�سمال االقت�صادي للطبقات الر�أ�سمايل ال�صغرية
واملتو�سطة  ،ميثلها �شرائح الأنتلجيني�سيا ،مثل الأطباء
واملهند�سون واملحامون.
 2ر�أ�سمال اجتماعي ناجم عن قوة العالقات االجتماعيةامل�ستندة �إىل �أ�صول اجتماعية تقليدية (�شيوخ الع�شائر
والقبائل والطوائف).
 3ر�أ�سمال اجل�سد ،كاجلمال واجلاذبية.�إن هذا الر�أ�سمال ب�أنواعه له قوة جبارة ت�ستخدم وتنتج
بناء املدى االجتماعي وت�شكله ،وتعيد �إنتاجه من جديد.
خ��ت��ام � ًا ن��ق��ول� :إن ال��ن��ظ��ري��ة البنيوية يف اجتاهيها
ال�شكالين والتوليدي لي�ست �أكرث من ر�ؤى ومفاهيم �أريد من
خالل طرحها التعمية على العوامل احلقيقة التي ت�شكل
العالقات االجتماعية والفكرية و�آلية عملها ،وبالتايل دفع
املجتمع (�أفراد وكتل) للبحث عن خال�صهم ومعاناتهم التي
خلفتها لهم طبيعة العالقات الر�أ�سمالية اال�ستغاللية ،هذه
العالقات التي كانت وراء لي�س ما خلفته احلربني العامليتني
من دم��ار للمجتمعات الب�شرية فح�سب ،و�إمن��ا هي وحدها
تتحمل الق�سم الأكرب من حاالت معاناة هذه املجتمعات وما
حلق �أفرادها من �ضياء وت�شىء وا�ستالب (.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1ل�لا��س�ت��زادة يف مفهوم البنيوية ون�ش�أتها راج ��ع :موقع
�سمو�س نيوز – يف تاريخ البنيوية وتطورها .عبد اهلل جاد كرمي.
( – )2لال�ستزادة يف معرفة �أ�س�س النظرية البنيوية .يراجع
ر�سالة �أ�س�س النظرية البنيوية يف النقد العربي احل��دي��ث ر�سالة
مقدمة لنيل �شهادة دكتوراه علوم يف الأدب العربي (نقد معا�صر).
�إعداد الطالب – حكيم دهيمي.
( – )3راج��ع موقع احل��وار املتمدن – اب��راه�ي��م حجاج  -منهج
البنيوية التوليدية يف النقد الأدبي.
ي��راج��ع �أي���ض�اً – م��وق��ع احل��داث��ة وم��ا بعد احل��داث��ة – البنيوية
التوليدية او البنيوية التكوينية – �سليم �ساعد ال�سلمي.
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فنون

الغريزة الدراميّة

• حممد فايز املحاميد
 .1الغريزة الدرام ّية:
خا�صة �أ�سا�س ّية ل��ك� ّ�ل م��ن ي��ري��د اح�تراف
ه��ي
ّ
التّمثيل ،وهي تعني �أنّ على املم ّثل �أن ميتاز بقدرة،
�أو موهبة درام ّية ،وتتفاوت الغريزة الدرام ّية من
حيث عمقها ،وكثافتها من فرد �إىل �آخر ،فهي قو َية،
وقريبة من ال�سطح عند بع�ض املم ّثلني ،و�ضعيفة
عند بع�ض املمثلني الآخرين ،وهي �أحيانا قو ّية،
الرهبة ،وال�ّت�ررّ دد ،وعدم
ولكنها تقع خلف �أ�ستار من ّ
ال ّثقة بالنف�س.
تكت�شف ال��غ��ري��زة ال��درام � ّي��ة نف�سها يف جملة من
الأ�شكال:
فهي تظهر �أحيانا من خالل ميل �إىل الفكاهة ،والهزل،
و�أحيانا من خالل ميل �إىل اجلدّ  ،وال�صرامة ،ويتمتّع
بع�ض املمثلني بقدرة على الهزل ،واجلدّ بن�سب مت�ساوية
تقريبا ،ولكن البدّ من وجود غريزة درام ّية عند املمثل،
و� اّإل ف�إنّه يبقى هاوي ًا طيلة حياته.
متتاز الغريزة الدّ رام ّية مبزايا حمدّ دة ،فهي تنطلق
�أ�سا�س ًا من حاجة �إىل �أداء �أدوار خمتلفة مقرونة
برغبة يف م�شاركة الإخ��ري��ن يف الأداء ،وتنطوي
بال�صراع،
الغريزة الدّ رام ّية كذلك على �إح�سا�س قوي ّ
وعلى �إح�سا�س باحليو ّية �سواء كانت بدن ّية� ،أو روح ّية،
وفيها قدر �صحي من الأنان ّية� ،أو حب ّ
الذات ،فهي تدفع
املم ّثل �إىل �إثبات جدارته ،بحيث يك�شف عن معنى ما
يف ما هو �سطحي ،وما هو عميق من الأفعال ،والأقوال،
وفيها مل�سة من الواقع ّيةّ � ،أي :ما هو ممكن ،ولكنّه غري
واقعي ،وفيها عنا�صر ال ميكن و�صفها بكلمات.
القدرة على اكت�ساب مهارات:اخلربة الدّ رام ّية فعل ا�ستثنائي ،واجلمهور جماعة
�إ�ستثنائية من الب�شر ،وهذا ك ّله يجعل من املتعذر على
املم ّثل �أن يكون �شخ�صا عاد ّيا ،ويفر�ض عليه �أن يكون
�شخ�صا ا�ستثنائيا ،وتنبثق فن ّية �أداء املم ّثل �إىل حد
كبري من �أ�ساليب منهج ّية للتمثيل ،فاملنهج يحدد طريقة
معاجلة املمثل جل�سمه� ،أو ل�صوته� ،أو ل�شيء من الأ�شياء
بحيث يحقق بذلك هدفا درام ّيا ،وتنمو هذه املهارات
والأ�ساليب من �أفعال م�سيطر عليها �سيطرة كاملة،
وم�صححة ،وهي تنجم عن خربات ،ونقد لهذه
ومكررة،
ّ
اخلربات.
الهدف من � ّأي منهج� ،أو مهارة هو حتقيق ال�سيطرة
التي ال ميكن حتقيقها � اّإل عن طريق املمار�سة ،وعندما
يحقق املم ّثل ال�سيطرة ي�ستطيع الأداء دون تفكري وا ٍع
مما يجيز له �أن ير ّكز على مزيد من الإبداع يف الأداء،
ّ
وتزداد قيمة املنهج عندما يتمكّن املم ّثل من تطبيقه يف
اللاّ �شعور.
ال�صوت ّية هي الو�سيلة الّتي ّ
ينظم بها الفنّان
املهارات ّ
املبدع قدراته بحيث ي�ستفيد منها فائدة كربى ،واملهارات
هنا ت�ساند الإلهام ،وتوجيهه ،وهي متنح املمثل �سيطرة
على الإب��داع الدرامي ،واملنهج الدرامي املتبع هو الذي
ي�ساعد املمثل على القيام ب�أداء من�سجم ،وعلى م�ستوى
واحد من اجلودة.
يرث كل جيل جديد من املم ّثلني مناهج ثبتت قيمتها
الفن ّية ،والعمل ّية من خالل عدد ال يح�صى من العرو�ض،
وعلى مدى �أجيال متعاقبة من املم ّثلني.

بفر�ص غن ّية جدا تفر�ض �إلتزامات كثرية و�صعبة ،ففي
كل حلظة يقف فيها املم ّثل على اخل�شبة هو يعبرّ عن
�شيء ما من خالل الكلمة� ،أو احلركة ،ولذلك البدّ �أن
يكون واعيا لكل ما يعبرّ عنه.
يتوجب
ما
قائمة
أ�س
�
ر
على
ال يقع حفظ كلمات الدّ ور
ّ
على املم ّثل �أن يقوم به من عمل يف مرحلة �إعداد الدّ ور،
واحلفظ هو مترين ذهني يتط ّلب بع�ض الذكاء غري �أنّ
ن�صا من م�سرح ّية هاملت
طفال �صغريا ي�ستطيع �أن يحفظ ّ
مثال دون �أن يفهم فهما حقيق ّيا فحوى النّ�ص� ،أو �أهم ّيته،
فال بدّ للمم ّثل من فهم م�ضمون النّ�ص الفكري ،والفل�سفي
بالإ�ضافة �إىل اخللف ّية التي ينطلق منها النّ�ص ،ويتط ّور،
وهذا ال يعني بطبيعة احلال �أنّ حفظ كلمات الدّ ور �أمر
غري مهم� ،أو �أنّ الكلمات يجب �أن ال حتفظ كما كتبها
امل�ؤلف ،ولكنّه يعني �أنّ حفظ الكلمات يجب �أن يكون
ناجتا عن فهم متعمق للم�سرح ّية ،وهو الفهم الذي ينجم
عن درا�سة م�ستفي�ضة للعمل امل�سرحي ،وال ميكن �أن
يتجاوز تف�سري املمثل لدوره حدود فهمه ّ
لل�شخ�ص ّية الّتي
ي�ص ّورها ،وظروفه املعي�ش ّية� ،صحيح �أنّ تف�سريه للدّ ور ذو
من�ش�أ انفعايل ،وبدين ،غري �أنّ املفاهيم الأ�سا�س ّية الّتي
تك ّون هذا التف�سري هي فكر ّية يف جوهرها ،ولذلك ف�إنّ
القدرة الذهن ّية التي يتمتّع بها املم ّثل هي التي تبلور
هذه املفاهيم الأ�سا�س ّية لت�صوير �شخ�ص ّيات تختلف
اختالف هاملت ولري.
ين�سحم عمل املمثل مع عمل امل�ؤلف ،ويكمله ،ف�إذا كان
الكاتب هو الّذي �أوجد الفكرة الّتي يريد التّعبري عنها،
ف ��إنّ املم ّثل ال ي�ستطيع �أن ينقل الفكرة �إىل اجلمهور
مبجرد تكراره بكلمات الكاتب ،يجب �أن يفهم
بو�ضوح
ّ
هذه الكلمات ،وه��ذه م�س�ؤول ّية تقع على كاهله ،وهي
جزء من اجلهد ا ّل��ذي يقوم به �أثناء الإع��داد للدّ ور،
وعلى املم ّثل �أن يرتفع �إىل م�شتوى كتّاب م�سرحيني من
�أمثال :يور وبيدي�س ،و�شك�سبري ،و�إب�سن ،و�شو.

اخليال :هو �أ�سمى ن�شاطات العقل الب�شري ،وبو�ساطة
اخليال يتمكّن الإن�سان من القفز بني ما هو واقع وما هو
ممكن بينما هو كائن وما يجب �أن يكون،
ليتحقق ذل��ك يلج�أ امل��رء �إىل اخليال لالنتقال من
�سل�سلة من احلقائق املعلومة �إىل �سل�سلة من احلقائق� ،أو
الأحوال املفرت�ضة قد تكون قريبة من نقطة الإنطالق،
وقد تكون �شديدة البعد عنها.
قد يكون ال ّلجوء �إىل اخليال نادر احلديث� ،أو غري
�ضروري يف مهن كثرية ،ولكنّه جزء ال يتجزّ �أ من عمل
املم ّثل اليومي ،و�إذا كان الآخ��رون ينتقلون من جملة
حقائق �إىل جملة �أخرى من احلقائق ،ف�إن املم ّثل ينتقل
من جملة حقائق �إىل جملة من الأوه��ام� ،أو احلاالت
املتخ ّيلة.
يبتكر اخليال من الناحية الدرام ّية �صورة ب�صر ّية
للأ�شياء ،والأ�شخا�ص ،والأفعال ،وهي �صورة جديدة
ي�سجلها الكاتب
للمبتكر ،وتوجيهات اخل�شبة التي
ّ
ن�ص ماهي � اّإل جملة من الأو���ض��اع التي
امل�سرحي يف ٍّ
ّ
اوح���ي للمم ّثل بفعل يجب �أن يفهمه ،ويعمل على
�أ�سا�سه ،وبالإعتماد على هذه التوجيهات يتخيل خط
الفعل الذي �سوف ي�سري على هديه قبل �أن يفعل ذلك
يف الواقع ،واخليال جزء ال يتجزّ ء من العمل ّية التي
يقوم بها لتكوين مفهوم� ،أو فعل قبل احلدث ،وهو الذي
الفطنة :ما يعر�ض اليوم من م�سرح ّيات يف خمتلف ير�شده ،ويوجهه ،عن طريق اخليال ي�صل �إىل مبتكره�أنحاء العامل ال جند له مثيال من حيث التن ّوع ،والكرثة لفهم ال�شخ�ص ّية التي ي�ؤديها ،وتف�سريها ،و�إيجاد �أفعال
يف � ّأي حقبة يف تاريخ امل�سرح ك ّله ،ويتمتّع املم ّثل اليوم درام ّية توجد �أمامه هدفا ،فيقدم اخليال �صورة �أول ّية

لل�شخ�ص ّية على جانب كبري من الأهم ّية ،فالفعل املتخ ّيل
املبتكر يوجد �صورة �أول ّية لل�شخ�ص ّية يف بادئ الأمر،
ولكن هذه ال�صورة تنمو وتتط ّور بتقدّ م الدرا�سة التي
يقوم بها املم ّثل امل�سرحي ،وال��دور ،وعلى �سبيل املثال
ّ
تتك�شف �صورة للأمري هاملت يف ذهن املم ّثل باالعتماد
يطلع عليه من طبيعة ّ
على ما ّ
ال�شخ�ص ّية ،وما تقوله،
وما يقال عنها ،وما تفعله ،وذلك قبل �أن يج�سد املم ّثل
هاملت بج�سمه و�صوته.
الإح�سا�س املرهف :يتّ�صل املم ّثل بالعامل الذي حوله
بو�ساطة حوا�سه ،وبتلك احلوا�س يتوا�صل مع العامل،
ويجمع ما تتط ّلبه عمل ّية التّمثيل من مواد ،وهو يحتاج
مما يحتاج �إليه الإن�سان العادي
�إىل �إح�سا�س مرهف �أكرث ّ
�ش�أنه �ش�أن � ّأي فنان ال يتعينّ عليه �أن ينظر حوله لري�صد
�أهم ّية كل حركة من حركات ال�سلوك الب�شري فح�سب،
ولكن يجب عليه �أن يتمكّن من الإيحاء بتلك الأهم ّية
جلي ،لينقلها �إىل الإخرين الذين ال يتمتّعون
على نحو ّ
بال�ضرورة مبا يتمتّع به هو من قدرة فريدة على الفهم،
وقدرة على و�ضع هذا الفهم يف �شكل فني جميل.
الب��دّ للمم ّثل �أن ي��درك �أنّنا ال ن�ستوعب العامل من
حولنا ع��ن ط��ري��ق ال� ّ�ذه��ن فح�سب ،فقط ع��ن طريق
� ّأي م�سرح َية ،نفهم اجلوع باجلوع ،والّلم�س بالّلم�س،
ومتعة الإب�صار بالإب�صار ،واحلب باحلب ،لكن للج�سم
طرقه يف الفهم التي ال يجاريه فيها الذهن ،ونعمل
حوا�سنا بالإ�ستجابة للم�ؤ ّثرات اخلارج ّية ،وتخلف
ّ
هذه امل�ؤ ّثرات انطباعها على الع�ضو على ع�ضو يف اجل�سم
الذي وقعت عليه ،وب�ٱمكاننا �أن نعود فيما بعد لنعاين
هذا الإنطباع ،ون�ستعيد الإح�سا�س ،ونتذ ّكر �سواء كان
الرياح الباردة على وجوهنا
جوع ًا� ،أو �أمل ًا� ،أو حتى �أثر ّ
فنح�س بالفرح� ،أو الأمل.
ّ
القدرة على العمل امل�ضني:
تتط ّلب مهنة التّمثيل �ساعات طويلة م��ن العمل،
واجلهد ،واملثابرة ،وقبل �أن ترفع ال�ستارة يف العر�ض
الأول يكون املم ّثل ق��د �أم�ضى �أ�سابيع م��ن الإع���داد،
والدّ را�سة ،واملناق�شة حتت ال�ضغط الذي يفر�ضه موعد
العر�ض الأ ّول ،والبدّ �أن يكون املم ّثل قادرا على حت ّمل
العمل ل�ساعات طويلة ،وحت ّمل عبء تكرار العمل يف
مرة ،وحت ّمل االنتظار وما فيه
مرة بعد ّ
امل�شهد الواحد ّ
لل�صعود �إىل اخل�شبة ،كل ذلك
من توتّر ما بني امل�شاهد ّ
يتط ّلب مقدرة بدن ّية ،وع�صب ّية كبرية.
املظهر البدين:
ّ
ال�شك �أنّ ال� ّ�ط��ول ،وتنا�سق اجل�سم يعتربان م ّيزة
للمم ّثل ،ولكن على كل مم ّثل �أن ي�سعى جاهدا لتطوير
ما يتمتّع به من خ�صائ�ص بدن ّية ،وعلى املم ّثل الطويل،
�أو الق�صري� ،أو البدين �إىل حد مفرط �أن يعي هذه
اخل�صائ�ص ،و�أن يعمل على تطوير نف�سه يف حدود
ما جتيزه ،وعلى املم ّثل �أن يذكر �أنه يف تاريخ امل�سرح
ّ
الطويل كان هناك مم ّثلون ا�ستطاعوا �أن يجعلوا املظهر
البدين �أم��را قليل الأهم ّية ن�سب ّيا نظرا �إىل ما كانوا
يتمتّعون به من جدّ واجتهاد ،ومت ّيز كفنّانني.

قضايا وآراء

النطـق في اللغـات
• حممد خمل�ص حم�شو
اللغة العربية هي �إح��دى �أك�ثر اللغات انت�شا ًرا يف
العامل وهي تنتمي �إىل اللغات ال�سامية .ولن �أتكلم هنا
عن جماليتها وف�صاحتها فهناك من هو �أعلم مني و�أدرى
بذلك .لكني �أق��ول �أن��ه يكفيها فخرا �أنها لغة القر�آن
الكرمي ،وب��الإذن من علمائنا اللغويني الأفا�ضل �س�أورد
هنا توطئة حلديث عن ف�صل جرى �أمامي فيما م�ضى
ح��ول نطق اللغة بع�ضا م��ن خ�صائ�ص لغتنا العربية
ال�صوتيـة فهي متتلك �أو�سع مدرج �صوتي عرفته اللغات ،حيث
تتوزع فيها خمارج احلروف ابتداء من بني ال�شفتني وانتهاء
�إىل �أق�صى احللق .و�أما يف اللغات الأخرى غري العربية ف�إنك
ً
العربية لكن الحظ معها
رمبا جتد فيها حروفا �أكرث عددا من
خمارج حروفها عند النطق ف�إنك �ستجدها حم�صورة يف نطاق
�ضيق ومدرج �أق�صر ،فهي ال تتوزع توزع ًا عادال ،و�ست�سمع بع�ضا
منها عند النطق تخرج ك�أنها جمتمعة متكاثرة يف ال�شفتني �أو
اخلي�شوم� ،أو جتدها متزاحمة من جهة احللق « كالغ َّنة « مثال
يف اللغة الفرن�سية ،فالنطق ومن هذه املخارج املختلفة ي�ؤدي
�إىل اختالف املدرج ال�صوتي لها ،وبالتايل ي�ؤدي �أي�ضا �إىل عدم
التوازن واالن�سجام بني الأ�صوات� .إ�ضافة لذلك �أن للأ�صوات
يف اللغة العربية وظيفة بيانية وقيمة تعبريية ،فالغني تفيد
معنى اال�ستتار وال َغ ْيبة واخلفاء كما نالحظ يف :غاب ،غار،
غا�ص ،غال ،غامر .واجليم تفيد معنى اجلمع  :جمع ،جمل،
جمد ،جمر .وه��ك��ذا ...وه��ذا ما ال جن��ده يف لغات �أخ��رى..
و�أع�ترف بتق�صريي وجهلي عن ميزات النطق يف بقية لغات
العامل..
وعلى كل كتب �أحد الأدباء يف مذكراته يف مثل هذا طرفة
حول خمارج احلروف ومدارج ال�صوت يقول فيها« :مل �أ ْد ِر �أن
الإندوني�سية لغة عجيبة املخارج ،فيها حروف غريبة ،منها
ٌ
حرف ك�أنه ُ
�صوت ّ
غرامي يف �شباط،
موقف
القط �إذا كان يف
ٍ
ٍّ
ثم تابع يقول مازحا :لقد قلت لهم يف حفلة �سمر �أقامتها
لنا وزارة اخلارجية الإندوني�سية وكنا �ضيوفها :هل ت�ؤمنون
بالطوطمية؟ وهل كان طوطم �أجدادكم الأولني ًّ
قطا؟ قالوا:
ولمِ َ ؟ قلت لأن يف لغتكم حرفا من ل�سان القطط».
وما حدث �أمامي يف �ستينيات القرن املا�ضي �أي��ام ال�شباب
و�أثناء حت�صيلي العلمي وقد كنت وقتها يف بعثة درا�سة خارج
البالد� .صدف �أنه كان يدر�س معنا يف ذات الأكادميية طالب
من فيتنام ،كنا نختلط معهم وقت اال�سرتاحة من الدر�س ..ويف
املطعم ،ويف احلديقة ..ونحادثهم باالنكليزية .وكنا نقرتب
منهم خل�سة ون�ضحك عندما كنا ن�سمعهم يتحادثون فيما
بينهم وطبعا ال نفهم �شيئا مما يقولون وك�أنك ت�سمع نطقهم
مواء مبواء ك�أنهم قطط جمتمعه..
وللطرفة �س�أل زميل لنا �أحدهم وطبعا بالإنكليزية قال:
�سمعت �أن عدد الأحرف يف اللغة الفيتنامية حرفان فقط و�أن
طريقة النطق بهما هي التي تعرب عن املعنى ويتوقف ذلك على
خمارج احلرف فهل هذا �صحيح؟ فرد عليه الفيتنامي م�ستنكرا
م�ستغربا �س�ؤاله :وكم عدد احلروف يف لغتكم العربية؟ رد :
ثمان وع�شرون .قال  :الفيتنامي  :ح�سنا .قل للذي �أ�سمعك
هذه املعلومة اخلاطئة عن لغتنا �أن احلمار �إذا نهق �أو الديك
�إذا وقوق لو �أنطقهما اهلل بتلك النهقة �أو الوقوقه �أحرفا �أال
تظن �أنها ت�أخذ �أكرث من حرفني على الأقل؟! فما بالك يا رجل
ب�شعب �إذا �أراد �أن يعرب عن ثقافته وتاريخه وتراثه هل تكفيه
لغة تت�ألف من حرفني فقط.؟! ثم مد يده �إىل جيبه و�أخرج
منها م�شطا �صغريا وك��ان م�صنوعا من معدن �أبي�ض ،والتفت
�إىل �صديقي وقال له :تف�ضل واقبل هذه الهدية املتوا�ضعة
مني� ،إنها ب�سيطة يف ثمنها ولكنها غالية يف قيمة معناها
جدا ..لتعلم �أن هذا امل�شط �صنع من معدن طائرة �أمريكية
كان قد �أ�سقطها �شعبي العظيم يف حربه مع �أمريكا يف احلرب
الفيتنامية ..وللذكرى �صنعنا من معدن هذه الطائرة امل�سقطة
�أم�شاطا ..و�أما الأرق��ام التي تراها حمفورة على امل�شط فهي
رقم الطائرة والتاريخ الذي �أ�سقطت فيه و�شعار فيتنام ثم
تركنا وان�صرف.
وهنا التفتنا �إىل �صديقنا بعد ه��ذا اخلجل والإح���راج،
وب�صوت واح��د �أطلقناه يف وجهه وك�أننا كنا متفقني عليه
م�سبقا �صائحني :كي كي ..كي كي...
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من اخليمة �إىل امليدان

منذ كتابه الأول ،وحتى كتابه ال�صادر م�ؤخر ًا (من اخليمة �إىل امليدان) ينحو الدكتور طالل ناجي منحى �أهل الفكر والنظرات ليتحدث
عن �أعقد ق�ضية �سيا�سية ـ تاريخية ـ اجتماعية ـ �أخالقية عرفها املجتمع الب�شري� ،أعني ق�ضية ال�صراع العربي ـ ال�صهيوين الذي ن�ش�أ �إثر
اغت�صاب ال�صهاينة للبالد الفل�سطينية عام  ،1948ب�صكوك �أوروبية ،و�ضغوط �أمريكية ،وحتالفات دولية غربية ال متت �إىل مدونات
القيم الإن�سانية ب�صلة ،وذلك لأن الدكتور طالل ناجي ،ويف كتبه املتعددة ،التي توالت يف ال�صدور منذ ثالثة قرون عاد بالقارئ،
وبالذواكر الوطنية �إىل املهاد ال�شيطاين الأول للأطماع ال�صهيونية يف البالد الفل�سطينية ،واحلجج والذرائع التي �ساقوها من �أجل �أن
يتحدثوا عن فل�سطني /ك�أر�ض ميعاد /بالن�سبة �إليهم ،و�إىل مفاعيل القوة التي ا�ستخدموها من �أجل �أن يغت�صبوا الأر�ض الفل�سطينية
ويطردوا �أهلها وي�شردوهم يف جميع �أنحاء العامل ،ومنها بناء امل�ستوطنات ،وتهديد القرى واملدن الفل�سطينية باملجازر والبط�ش الدموي،
و�إ�شاعة ثقافة اخلوف كي ال يظل �أحد منهم مطمئن ًا يف بلدته �أو حقله� ،أو معمله� ،أو حرفته� ،أو مدر�سته! كما نحى الدكتور طالل ناجي
نحو امل�ؤرخني الذين جعلوا من الت�أريخ علم ًا من العلوم الإن�سانية املهمة ،حني راح يتق�صى اجلذور الأوىل للعقل الفل�سطيني التاريخي فوق
الأر�ض الفل�سطينية من ا�ست�صالح للأرا�ضي ،و�أن�سنة للأنهار والدروب ،و�شق للطرق ،ومعرفة عميقة بالبحار والبحريات والأنهار ،وعمران
للقرى واملدن ،وزراعة و�صناعة و�سياحة ،وعالقات �سيا�سية وحتالفات مع اجلوار وال �سيما مع البالد ال�سورية ،وبالد ما بني النهرين،
وبالد وادي النيل ،وبناء وحرا�سة و�صون دور العبادة وال�سيما امل�سيحية منها والإ�سالمية التي غدت رموز ًا دينية ذات قدا�سة ومهابة،
مثلما غدت دارة حجيج لكل �أبناء املعمورة حتى النا�س الذين ال ينتمون للديانتني امل�سيحية والإ�سالمية ،مثلما راح يتق�صى الدكتور
ناجي ،وعلى طريقة علماء االجتماع ،الأحوال االجتماعية التي عا�شها النا�س ويف جميع املناطق الفل�سطينية تبع ًا جلهاتها اجلغرافية،
مثل �سكان القد�س وما حولها ،و�سكان ال�ضفة الفل�سطينية وما حولها ،و�سكان املدن والقرى ال�ساحلية ،و�سكان الأغوار ،و�أهل النقب حيث
الطبيعة ال�صحراوية ،فتلبث عند العادات والتقاليد والأع��راف والت�صورات لكل فئات املجتمع الفل�سطيني و�شرائحه املنت�سبة �إىل
ثالثة جمتمعات رئي�سية هي :املجتمع املديني ،واملجتمع الزراعي ،واملجتمع البدوي ،وقد ن ّبه يف كتابته �إىل �أن هذه العادات والتقاليد
والأعراف والت�صورات لي�ست بنت مئة �سنة �أو مئتني من ال�سنني ،و�إمنا هي بنت الآالف امل�ؤلفة من ال�سنوات ،لأن العادات والتقاليد ال
ت�صري عادات وتقاليد تتحدث عن الأعراف والت�صورات يف امل�أكل وامل�شرب ،واللبا�س ،والتعامل ،والأفراح ،والأحزان ،واملنا�سبات �إال بعد
�أن يعرف املجتمع اال�ستقرار الطويل الآمن ،واملجتمعات ،عاد ًة ،ال تعرف اال�ستقرار �إال عندما تعي ب�أنها هي �صاحبة الأر�ض ،و�أن الأر�ض
هو الوطن وال�سيادة ،و�أن العمران والبناء بكل �أ�شكاله ما كان �إال ا�ستجابة لوعي مفهوم الوطن ليكون نايف ًا وظاهر ًا ومناف�س ًا للمجتمعات
الأخرى.
وقد كان الوطن الفل�سطيني كذلك بحق ،لأنه ناف�س العقول العربية الثالثة املحيطة به ،وذات الت�أثري املهم يف لبابات احل�ضارة
والتاريخ الإن�ساين ،و�أعني بالعقول الثالثة :العقل العراقي الوارث حل�ضارات �أكاد ،و�آ�شور ،و�سومر ،والعقل ال�سوري املنادد للعقل
الإغريقي والروماين ،والعقل امل�صري الوارث للح�ضارة الفرعونية بكل ما فيها من عمران ،وتاريخ ،وعلوم ،ونيافة ح�ضارية.
ولو مل يكن العقل الفل�سطيني املنادد /املناف�س لهذه العقول الثالثة يف العمران ،والثقافة ،واحل�ضور ،والعطاء ،والبناء ،والإبداع
لكان ذاب يف ح�ضرتها الباذخة� ،أو لكان التحقق بواحد منها! ولكن العقل الفل�سطيني وما �أنتجه من �أبعاد ح�ضارية قرب �أريحا ،والبحر
امليت ،ويف نابل�س ،وبيت حلم ،والقد�س ،واخلليل ،والنقب ،وال�ساحل (الذي جعله بوابة عبور لأهل �أوروبا من �أجل �أن يعرفوا ال�شرق وما
فيه من �سحر وجمال وخري ومعتقدات وفنون) ،هو الذي جعله يبدو يف املر�آة العاملية عق ًال موار ًا نا�شط ًا مبتكر ًا �سمته الأوىل الرباعة
الفتّانة .كما نحى الدكتور طالل ناجي يف كتبه املرتادفة يف احل�ضور �إىل تقفي دروب القادة ال�سيا�سيني الذين عرفوا تاريخ بالدهم على
نحو عميق ،وطبيعة املجتمع الفل�سطيني على نحو عميق �أي�ض ًا ،ووجوه ال�صراع التي حافت بالق�ضية الفل�سطينية و�أحاطت بها ،فتولدت
امل�شكالت الكثرية ،ومنها ت�شريد الفل�سطينيني يف املنايف ،و�سكنهم يف املخيمات ،وما نتج عن ذلك من حفظ حلقهم يف العودة �إىل قراهم
ومدنهم ،ومنها �أي�ض ًا اال�ضطهاد الذي حلق بالفل�سطينيني ويف جميع �أنحاء العامل لأنهم فل�سطينيون� ،أي �شيطنة الفل�سطيني يف كل �ش�أن
و�أمر ،يف كل غاية وحلم ،ويف كل هدف ومق�صد ،لذلك ف�إن كتب الدكتور طالل ناجي هي واحدة من املرجعيات املهمة يف تتبع البعد
ال�سيا�سي وما لفّه من تطورات لدى املحافل الدولية ،ولدى الأو�ساط العربية والفل�سطينية يف �آن.
ال�صناع واملجلّي
كما نحى الدكتور طالل ناجي النحو الذي نهجه القادة الكبار لأهل الثورات الذين كتبوا �سري ثوراتهم ،فكان القلم َّ
الذي حتدث عن الثورة الفل�سطينية حديث العارف/العامل بها ،بادئ ًا بهج�س العقل الفل�سطيني الأول الذي نادى بالثورة� ،أي املقاومة،
منذ حلظات احتاللها الأوىل من �أجل �إجالء املحتل ال�صهيوين عن الأر�ض الفل�سطينية التي اغت�صبتها بالقوة الغربية الباط�شة ،لأن
احتالل بريطانيا لفل�سطني عام  ،1917بدخول اجلرنال الإنكليزي اللنبي �إىل القد�س (كانون �أول  )1917كان الإيذان ببدء تطبيق
وعد بلفور الذي �أُعلن با�سم امللكية الربيطانية عام  ،1917وبذلك كان الربيطاين هو الغا�صب الأكرب الذي ّورث اغت�صابه للغا�صب
الأ�صغر ال�صهيوين ،بعد �أن ترك له ما امتلكه من �أ�سلحة ،ومع�سكرات تدريب ،ومعرفة �سيا�سية ،ومعرفة اجتماعية ب�أهل فل�سطني،
ق�صدت املعلومات االجتماعية ،وال�سيا�سية والثقافية ،ومن يقر�أ التاريخ يجد �أن هربرت �صموئيل اليهودي الإنكليزي الذي عني مندوب ًا
�سامي ًا بريطاني ًا على فل�سطني ،قال عام 1920م �أنه جاء من �أجل تنفيذ الرغبة الربيطانية (وامللكية الربيطانية) بجعل فل�سطني وطن ًا
قومي ًا لل�صهاينة.
الدكتور طالل ناجي يف كتبه �أراد �أن يكون امل�ؤرخ للق�ضية الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني من جهة ،والباحث ال�سيو�سولوجي العارف
بالأبعاد االجتماعية الفل�سطينية من جهة �أخرى ،والعني الرائية القادرة على حتليل �أبعاد ال�صراع العربي ال�صهيوين ،والنظر يف املر�آة
التاريخية الفل�سطينية لبيان ما فيها من عالمات وتر�سيمات �شديدة الأهمية والغنى ،و�سرد البدايات الأوىل للوجع الفل�سطيني منذ
مر بها ،ومن بعد ،وهو الأهم ،النظرة
عام 1948م �إىل الآن ،وبدايات العمل الفدائي منذ الإعالن عن قيام الكفاح امل�سلح واملراحل التي ّ
امل�ستقبلية لهذا ال�صراع العربي ـ ال�صهيوين من جهة ثالثة.
�أعتذر لأن هذا الذي قدّ مته لي�س �سوى عتبة �أوىل ،من �أجل احلديث عن الكتاب ال�صادر م�ؤخر ًا للدكتور طالل ناجي (من اخليمة �إىل
امليدان) ،وهو كتاب �ضخم يف عدد �صفحاته ،وكتاب مهول يف قيمته الوطنية والتاريخية ونظرته التحليلية للحال الفل�سطينية عرب
�أزمنتها الثالثة :املا�ضي ،والراهن ،وامل�ستقبلي ،و�سوف �أحاول جهدي يف املرة القادمة تقدمي هذا الكتاب للقارئ الكرمي وما فيه من نبل
�سيا�سي ،ومعنى وطني ،ومعرفة ثقافية نايفة!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءة في ق�صيدة:
�سيرة مخيم ا�سمه الوطن
لل�شاعر محمد حمدان

• د.عبد ال�سالم حماميد
�أثبت ال�شاعر حممد حمدان فل�سفته
بجدلية املوت وال��والدة ،ولي�س الوالدة
وامل���وت ،لأن��ه ك��ان يعرف مت��ام املعرفة
�أن ال�شعراء واملبدعني يولدون والد ًة
حقيقية ،بعد �إميانهم بهذه الثنائية
وه��م يعرفون �أنهم يف حياتهم يظلون
أحياء بيننا ،على قيد
طي الن�سيان وهم � ٌ
احلياة ،وهكذا مرتامي ًا مرتاخي ًا كال�ضوء �أو
كالظل� ،س ّيان ي�سطع ال�شاعر حممد حمدان
قلم ًا تو�ض�أ بالندّ والندى رغم �أنف اله�شري،
والزمن امل�ستحيل ،لين�ساب من بني جدران
ال��وط��ن ،و���ش��ق��وق احل��ق��ائ��ق ف��ج��ر ًا ،و�أزق���ة
الوطن ،وقلوبنا وعقولنا قاب �ضفتيه ،و�أدنى
ال�سحاب املتوالد طوي ًال من ال�ضباب املركوم،
عميق ًا ،عميق ًا على اجلادة وال�صراط ،حيث
التيه الإن�ساين املتعرث بنجومه ومنعرجاته
ال ي�ضو�أ وجه ًا لهذا الطور ،وال ي�ؤان�س �سيناء
الروح ،واحلال هذه �أ�ضغاثنا� ،أو ك�أن �أ�ضغاثنا
ذواتنا ،وقد ي�صح العك�س.
ول��ي�����س الأم�����ر م���ن ق��ب��ي��ل امل���ف���ارق���ة� ،أو
االجرتاح ،لأنها اجلدلية القائمة ،مبقت�ضى
ال�سياق الطبيعي �أو -ليكن-ونزو ًال عند �إحلاح
امل�سميات ،والأ�سماء ،االن�سياح بني غ�ضون
املخا�ض وجتليات ال���والدة .ل��ذا فعلينا �أن
نكمل ال�سريورة� ،أو ن�سل�س الأعنة لها� ،أو لنا
ال ف��رق ،ف��وراء الإ�سراء ك�شف الب��دّ  ،ووراء
ٌ
والدة ال ريب ،وخلف اللمح �إيحاء،
املخا�ض
وك�أن الكون قو ًال وفع ًال
والتح�سب
وبلغة اجلزم-ولي�س التخمنيّ
احل��ذر م�شدود �إىل ه��ذا التوتر االنفعايل
الف ّعال ،واملتناق�ض املكتمل ،ففي الطوع �أو
يف الغ�ضب الب��دّ لل�سريورة م��ن ح��دّ يرخي
ال�سرت على طويل �أ�شواطها� ،إن هذه ال�سرية
باالخت�صار وميكن التعرف من خاللها �إىل
ال�سياق التاريخي لتلك املرحلة التي عا�شها
حممد حمدان ّ
بكل تقاطع وطبيعية ،وتركت
يف نف�سه �آالم ًا مربحة �سالت دما�ؤها ق�صائد
وابتها ًال حين ًا و�أ���ص��وات ا�ستغاثات ط��ور ًا،
و�سبابات رف�ض تارة� ،إىل �آخر ما هنالك من
الق�صائد التي تزخر بها �أعماله ال�شعر ّية.
حم��م��د ح���م���دان��� ،ش��اع��ر م��ره��ف يف ج��لّ
ق�صائده� ،إ�ضافة ال�شتغاله ال��د�ؤوب ،بالنقد
والدرا�سة والبحث ،املو�ضوع متوا�صل و�إن
ت�شكلت مع ذلك لغة �أخرى �أكرث دفئ ًا و�أكرث
ح ّب ًا و�أكرث حزن ًا ،يغو�ص يف �سراديب الذات،
ليولد لنا عناقيد �أرجوانية من اللذة ونحن
نقر�أ �أ�سفاره ،وو�صاياه لنكت�شف �إىل � ّأي مدى
كان�-شيلي-
حمق ًا يف دفاعه عن ال�شعر حني كان يقول،
ب�أن ال�شعراء هم م�شرعو العامل غري املعرتف
بهم .ولو �أحتنا لل�شاعر �أن ي�سيرّ هذا العامل
وي�شرع وي�سن قوانينه ،ملا حكم بغري �صدقه
ّ
وتلك املثل التي يظل مدافع ًا عنها ولو �أنكرها
ّ
كل من حوله.
معرفتي بال�شاعر ك��ان��ت م��ن خ�لال ّ
جل
�أعماله الأدبية من �شعر ودرا�سة ونقد ،كان
لها جميعها طعم الفرح املغلف بالأمل تارة
وباحلزن ت��ارة �أخ��رى ،فكان دائم ًا ي�ؤكد �أن
ال�شعر يولد حتى من التفا�صيل ال�صغرية.
ن�ص جتعل
وم��ن هنا ف����إنّ الكتابة ح��ول ّ

و� ..ست�شرق يا محمد

(الحكاية ..حفنة من ذكريات
تلك الأيام)
• ر�شاد �أبو�شاور

م��ن الن�ص ذات��ه ال��داف��ع الأول للبحث فيه
واكت�شاف مكنوناته ومنه ف�إنّ الأثر الأدبي،
�شعر ًا كان� ،أم نرث ًا ميتلك العنا�صر واملقومات
ن�ص ًا قاب ًال للخلود .ولعل �أهم
التي جتعل منه ّ
هذه املقومات قدرته على فر�ض نف�سه على
القارئ ف�إن الأثر الأدبي يقدم نف�سه بنف�سه
لالكت�شاف.
فال�شاعر يلملم الهموم العربية ويج�سدها
ً
قطعة �شعر ّي ًة �شفافة تالم�س نب�ض املت�أمل
�سطوة �شعر ّي ٍة �شفافة تالم�س نب�ض
قهر ًا
ٍ
امل��ت ��أمل ق��ه��ر ًا يف �سطوة ال��ت��اري��خ ،وخيانة
اجلغرافية ،يف تعبري �صادق عن �أمل ال�شاعر
بق�صيدته التي تخرج بعد خما�ض طويل من
التوق املمزوج بعذوبة االحتفاء بال�شعر.
ي��ؤك��د ال�شاعر حممد ح��م��دان ،معاناته
املريرة ونزفه الدائم مع الق�صيدة ،فال�شاعر
ينجح �إىل حدّ بعيد مبزاوجة املر�أة والوطن،
ع�بر ق�صيدة واح���دة ت�ترك للقارئ حرية
فهمها كما ي�����ش��اء ،فهي ق�صيدة وجدانية
طافحة بالأنوثة� ،إذا ما �أراد لها ذلك ،وهي
يف الوقت ذات��ه ق�صيدة وطن �أراد لها ذلك،
وهي يف الوقت ذاته ق�صيدة وطن وجرح ودم،
و�شعب يتخبط بخيباته �إذا ما �أراد لها ذلك
هذه التعددية يف الفهم هي من �أهم مقومات
جناح الق�صيدة التي يكتبها ال�شاعر ،بقدرتها
على تعددية �أوج��ه قراءتها ،واال�ستمتاع
ب��ت��ذوق��ه��ا� ،أو العي�ش يف ت�ضاري�س �آالم��ه��ا
ودمائها :
ويف مهرجان احلطا ِم وبني الردى وال�صدى
�ضيعت دميتانِ ثغائهما
ومتزق �س ُ
رتهما
فم�ضت ّ
واحدة نحو م�أ�ساتها
كل
ٍ
يف �سبيلْ
طعام غدا �ساخن ًا
بع�ض
وث ّمة
ٍ
أهليه
حني �أحرقت النا ُر � ِ
ث ّمة ركوة بنٍّ تبخر ما كان فيها
ُ
ورائحة الهالِ تقطر من و َم ٍد
�ساح فوق الزجاج
ّ
وحط…
أيقونة من عويلْ
على ّ
كف �
ٍ
الفحم
وها ج�سدان من
ِ
ني
كانا خطيب ِ
ُ
الم�س فنجانها
فنجا ُنه ما يزال ُي ُ
اخلواتيم
يف الأ�صابع تبدو
ُ
وال�ساعدانِ ي�ض ّمان وعدهما
دون جذعيهما-لوحة املجزر ْة
عن
فا�ض
الفراغ الذي
ِ
�أهم ما ترتكز عليه �أغلب ق�صائده الوطن،
امل��وت ،الدمار ،املجازر ،امل��ر�أة وما حتمله من
دالل��ة يف ع��امل ال�شاعر و�إنتاجه� ،إن اللغة
التي يوظفها ال�شاعر حممد ح��م��دان ٌ
لغة
ٌ
راقية ،جتنح �إىل عوامل بعيدة ت�أخذ �أ�شكاالً
متعددة ،بل �إنّها تتن ّوع يف الق�صيدة الواحدة
�إ ّن��ه��ا خ��رق للغة ال��ع��ادي��ة ،مم��ا ي��ؤك��د ق��درة
ال�شاعر على توليد هذه اللغة.
املادة ناق�صة ،لأن �شاعر ك�شاعرنا ،يحتاج
درا�سة �أ�شمل.

هذا ال�شتاء ثقيل ،قا�س ،ممُ ّ ل ..وكارثي
�أي�ضا!
انتظرنا �آذار بلهفة ،فهو عادة خفيف
ال�شتاء ،فيه �شم�س ..و�ضباب ..والأر�ض
ت��خ��� ّ��ض��ر وت���زه���و ،وت��ب��ه��ج ال��ن��ف��و���س..
والف�ضاء يت�ضوع بعطر الأزهار. ..
�آذار �شهر ال��رب��ي��ع ..ي ��أت��ي بخ�ضرة
و�أزهار لوز وم�شم�ش وع�صافري فرحة تنطنط
بني الأغ�صان التي تعد ..وتكت�سي الأر���ض
بخ�ضرة تنتقل �إىل النف�س.
لكن الربيع ترافق هذا العام بالكورونا..
وهذا لي�س ذنبه ،بل لعله ممتع�ض من فريو�س
نغّ�ص عليه بهجة احلفاوة واللقاء بالنا�س يف
بقاع كثرية من العامل.
طيلة الليل واملطر ينهمر ..ما هذا الربيع
ال�صاخب؟!
�أ�ستيقظ عادة يف ال�صباح الباكر ..وها �أنا
�أفعل مر�سال نظري عرب زجاج نافذة املطبخ
امل�ضببة.
عائلتي تنام ..وتت�أخر يف اال�ستيقاظ..
فهم ي�سهرون لي ًال على اليوتيوب مع م�سل�سالت
قدمية �أحبوها.
�سماء رم��ادي��ة يف ه��ذا ال�����ص��ب��اح ،ومطر
خفيف ..وال ري��ح ..هل �سي�أتي الربيع رغم
ا�ستمرار ال�شتاء ب�سرقة �آذار�( .آذار الهدّ ار
مرة �أمطار).
مرة غطيطة ّ
ّ
�أت ��أم��ل حقل ال��زي��ت��ون� .أ�شجار الزيتون
تنت�صب بوقار وه���دوء ،ف�أغ�صانها �ساكنة
متاما( .توقف �صخب الرياح املزجمرة لي ًال).
�أع���د ال�����ش��اي الأخ�����ض��ر� .أت�����س��اءل :هل
�ست�شرق ال�شم�س ه��ذا ال��ي��وم ،ومت�ل�أ �سماء
عمان ..فتنق�شع الك�آبة عن النفو�س؟!
ببطء تتبدد الغيوم ال��رم��ادي��ة ،وتر�ش
ال�شم�س �أ�شعتها ط���اردة ال�ضباب والغيوم
ال��داك��ن��ة ..وتتبدّ ى ال�سماء زرق���اء بغيوم
بي�ضاء ر�شيقة.
�شئ من البهجة ي�سري يف روحي ف�أنتع�ش..
و�أتفاءل.
�أتذكر �صديقي حممد حافظ يعقوب املقيم
منذ �سنوات يف باري�س.
كان يحلم بكتابة �أعمال روائية. ..
كنا نلتقي يف خميم الريموك ،غالبا يف بيت
علي �إ�سحق – رحمه اهلل  ..تويف يف رام اهلل
قبل �أ�شهر قليلة �ضحية املر�ض اخلبيث -و..
نحلم ب�أ�صوات يلونها التفا�ؤل مبا �سنكتبه يف
ال�سنوات القادمة من �أعمارنا.
كنا يف �أعمار متقاربة ،حوايل الع�شرين..
و ..و�أكرث بعد �سنوات ،فقد كربنا مع �أحالمنا
وتخطيطنا مل�ستقبلنا جمتمعني ..ومنفردين.
كنا مرة يف جوبر نتم�شى – جوبر ال�ضيعة
الأوىل يف الغوطة ال�شرقية ،حيث كنت �أقيم
يف غرفة يف حمطة ( الربملان) –�أنا وحممد
وعلي ،ف�أغم�ض حممد عينيه ن�صف �إغما�ضة
و�أخذ ير�سم ب�أ�صابعه غالف روايته الأوىل
التي حدد لها عنوانا :و�ست�شرق. ..
ق��ال بكلمات ترافق حركة �أ�صابعه :يف
الزاوية العليا الي�سرى ت�سقط �أ�شعة �شم�س
ت�شرق ..نعم :و�ست�شرق.
ب��ع��د ���س��ن��وات ،وك��ن��ا ق��د ك�برن��ا ���س��ن��وات،
اختار حممد الرتجمة ،ثم اجته للفل�سفة..

و ..هاجر �إىل فرن�سا ،وانهمك يف الدرا�سة
الأكادميية والأبحاث.
�أت��ذك��رك ي��ا حم��م��د.و�أت��ذك��ر �أحالمنا،
و�أت�ساءل يوميا مع ت�صاعد �أع��داد �ضحايا
الكورونا :هل �ستنت�صر الب�شرية على فريو�س
الكورونا ..وعلى كل الفريو�سات ..والأوبئة؟!
اخلوف يجتاح العامل يا حممد .الب�شرية
ت��رجت��ف م��ن ع���دو جم��ه��ول ي�����ض��رب يف كل
اجلهات.
ه��ل �ستموت ال��ب�����ش��ري��ة ي��ا حم��م��د؟ �أل��ن
ت�شرق. ..
نعم يا �صديقي حممد :و�.ست�شرق ..رواية
تكتبها الب�شرية معا ..يا �صديقي� ،أما �أنت،
وكما عهدتك ،فتوا�صل ال��ت��أم��ل يف م�سرية
الب�شرية و ..م�صريها ،وتهز ر�أ�سك بوقار..
وي�صلني �صوتك املطمئن الواثق� :ست�شرق يا
ر�شاد ..فال تي�أ�س ..الب�شرية لن متوت.
تنويه �أ ّول :كنا ن�تردد على بيت حممد
فت�ستقبلنا وال��دت��ه الطيبة بابت�سامتها
املرحبة احلانية ،ثم تكرم علينا ب�إبريق �شاي
كبري ،وب�صحن زيت ..و�صحن زيتون – ما �أطيب
زيتونها الذي كان تعده بيديها الكرميتني-
وما �أل��ذ �شايها .كان �أخ��وة حممد ي�سرتقون
النظر لر�ؤيتنا ..و�سماع ك�لام ال يفقهونه،
فنحن نحكي �أحالمنا ..ونردد �أ�سماء كبرية
جمهولة بالن�سبة لطفولتهم� .أحدهم كان
( �سعيد) ال��ذي كرب ودر���س الفل�سفة ..ومن
تخرج طبيبا مت�ألقا اخت�ص
جامعة دم�شق
ّ
بالأمرا�ض النف�سية والع�صبية ..و ..رحل
مبكرا وترك �أملا يف قلوب كل من عرفوه ،و�أنا
منهم.ترك درا�سات حول الأمرا�ض النف�سية
والع�صبية ،وله كتاب هام بعنوان ( جدلية
النف�س وال�شعر عند العرب)� ..أما الآخرون
فانت�شروا بعيدا يف جهات الدنيا� .أتذكر والد
حممد املديد القامة والنحيل وامل��ائ��ل �إىل
ال�صمت غالبا .كان يبت�سم لنا ويهم�س بكلمات
قليلة ..ومي�ضي منهمكا يف بذل اجلهد لتدبري
حاجات العائلة. ..
و�أنا وحيد حيث �أقيم �أ�ستعيد الذكريات..
�أفتقد الأ���ص��دق��اء ..الأي���ام التي ع�شناها
يف دم�شق ،و�أهم�س بحزن يثقل على روحي
ويقب�ض نف�سي :بع�ضهم ا�ست�شهد ..بع�ضهم
م��ات موتا ع��ادي��ا مباغتا يف �أوج ال�شباب:
ال�شاعر الكبري فواز عيد ..بع�ضهم رااح بعيدا
ك�صديقي حممد حافظ يعقوب.
�أمتنى لو يلتقي من تبقى من الأ�صدقاء
يف مكان م��ا ..يف بلد ما مينحهم الطم�أنينة
لوهلة ..ولكن! ..يا جليلنا الغا�ضب احلزين
امل�شرد ..امل�سروق الأحالم ..والعنيد
املقهور
ّ
رغم كل �شئ ..واملبدع دما وكلمات و�ألوانا فيها
ربيع �سرق م��رارا من �أعمارهم ..ممن همهم
احليلولة دون �شروق ال�شم�س ..التي �ست�شرق،
رغم ذلك ،يا حممد.

حوار
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الدين ح�سـن
•حوار :عالء ِّ
�أَتاين ّ
يوف م َع
بال�ض ِ

بال�سـوا ِد
�إ َذا َما َّ
جن َليلي َّ
ال�سها ِد
ُّ
َ
ّ
ِبنا ٍر يف ال�ضلو ِع َويف ُعيوين َمدامع ترجتي �صف َو
الودا ِد
وقا�صة متمكِّنة،
�أ�سماء ال َّراوي� ،شاعرة متم ِّيزة
َّ
حائزة على �شهادة ما�سرت يف الدِّ را�سات النَّقد َّية يف
أدبي
اجلزائر ،ت�شهد لها كتاباتها بامتالك م�سلك � ٍّ
يثبت ح�ضوره الأميز يف ع �المَ الفكر والإب���داع..
حفي معها
هي �ضيفتنا يف هذا احلوار ،واحلديث ّ
ال�ص ّ
أج�سد هذه الأبعاد
ي�أخذ �أبعاد ًا كثرية� ،أحاول �أن � ِّ
يف �أ�سئلة �أردت �أن �ألقيها يف م�ستوى هدوء متتاز به،
ونقاء ي�ضفي على ال ِّلقاء مزيد ًا ِمن جمال� ،إىل جانب
ثقة متناهية تف�صح يف النِّهاية عن مرتكزات مر َّكزة
ومت�أ ّلقة مبو َّدة و�أناة وثبات..
_ �أ�سماء ال � َّراوي ،كيف ب��د�أت ..متى علِمت �أ َّنها جاءت
احلياة لتعطي؛ لتكون كما هي الآن� :شاعرة تتقن مَ
عال
الق�صة ،وتك�شف
الق�صائد ،وكاتبة جت ِّمل احل��دث يف بنية َّ
عن �س ٍّر جميل يهب احلياة ُبعداً �إ�ضاف َّياً تلقائ َّياً يف امل�شهد
املعر ّيف؟
= ..يف كثري ِمن الأح��ي��ان ،يخ َّيل �إ ّ
يل �أنَّ ع�شقي
للكتابة الأدب� َّي��ة �سابق لتاريخ ميالدي؛ منذ ذلك
الوقت (يف �صغري) كنت �أحاول جماراة الق�صيدة
العرب َّية؛ ِمن حيث َّ
ال�شكل ،مع � يِّأن مل �أكن �آنذاك على
دراية ب ِعلم ال َعرو�ض وال القوايف؛ لقد كانت جم َّرد
حماوالت ميتافيزيق َّية بالنِّ�سبة يل يف ذلك الوقت؛
بدفق
لكن لغتي كانت �صافية وجميلة جدَّ ًا وامتازت
َّ
ٍ
عري رهيب ،وكانت بعيدة عن �شوائب الفل�سفة
ِ�ش ٍّ
والنَّقد؛ الحظت –فيما بعد� -أنَّها تراجعت بع�ض
َّ
ال�شيء...
 هل انقطعت عن الكتابة �أمام هكذا حال؟..= نعم؛ انقطعت مدَّ ة مع َّينة؛ ولكنِّني عدت �إليها
ِمن جديد؛ بعد �أن حاولت و�ص َّممت �أن �أبحر يف بحور
ِّ
ال�شعر ،وقد تعلَّمت الكثري – بف�ضل اهللِ -من �أ�ساتذة
متمكِّنني ،وال زلت و�س�أبقى �أتعلَّم..
كيف تعاملتِ مع احلرف ونقائه ح َّتى �صار لكِ مبثابةب�صمة يف العطاء امل�شرق؟
= لطاملا �أحببت �أن تكون يل ب�صمة يف البناء؛
بناء الإن�سان ،وهو البناء الأ�سمى ،ولطاملا �أردت �أن
�أ َّتخذ ِمن احلرف �سبي ًال �إىل ذلك ،و�أ�ؤمن جدَّ ًا �أنَّه �إن
مل �أُو َّفق يف البناء؛ فحتم ًا لن �أ�سمح لنف�سي �أن �أكون
�سبب ًا يف الهدم.
 ماذا تق�صـدين هنا؟= �أق�صد حر�صي َّ
ال�شديد على تدوين ما هو مرتبط
بالف�ضائل وال َّثوابت واملبادئ والقيم.
َّ
_ م��ا ه��ي �أه � ُّ�م امل �ف��ردات يف عمق الق�صائد ال�ت��ي مت ِّيز
�أ�سماء ال َّراوي يف حديقة الإ�شراق؟
= �أرجو �أن ت�سمح يل �أ�ستاذي الكرمي �أن �أحتدَّ ث
تع�صبي ا َّلذي كان عميق ًا جدَّ ًا للق�صيدة
قلي ًال عن ُّ
العرب َّية..
 َّتف�ضـلي...
= الزلت �أتذ َّكر �أن �أ�ستاذ ًا لنا �س�ألنا م َّرة يف املرحلة
اجلامع َّية عن ق�صيدة النَّرث ،وق�صيدة التَّفعيلة..
 وماذا كان جوابك يف ذلك احلني؟..ربجت �إىل حدِّ
= لقد قلت� :إنَّ الق�صيدة العرب َّية ت َّ

ال�سفور..
ُّ
وماذا �أردتِ بهذا اجلواب؟= ا َّل��ذي �أردت��ه هو امتعا�ضي ِم��ن امل�سا�س بهيكل
أهم
الق�صيدة الكال�سيك َّية؛ �إذ كنت �أُراه��ا �آن��ذاك � ّ
بكثري ِم��ن ق�صيدة التَّفعيلة وق�صيدة النَّرث ا َّلتي
ر�أيت فيهما هتك ًا ِّ
لل�شعر ،طبع ًا كان ر�أيي هذا ذات َّي ًا
َّ
َّ
واندفاع َّي ًا بع�ض ال�شيء؛ لأنَّني تذوقت فيما بعد
ِ�شعر نازك املالئكة؛ حتَّى �صارت قريبة ج��دَّ ًا �إىل
قلبي؛ حيث وجدت يف ق�صائدها �أ�شياء كثرية ت�شبه
�شيئ ًا ما يف روحي؛ لدرجة �أنَّني جزمت بعد ذلك �أنَّ
�أعذب الق�صائد ما ُكتب ِمن دمع..
 �أمَا دفعكِ هذا ال َّت�أثري العميق بق�صائد نازك املالئكةخا�صة و�أ َّن (عا�شقة ال َّليل) عا�شت
�إىل كتابة (ال َّتفعيلة)؟ َّ
ق��رارة املوجة يف ظ� ِّل �شجرة القمر؛ لتكتب م�أ�ساة احلياة
و�أغنية الإن�سان ،لتكتب َّ
ال�شظايا وال َّرماد ،وك�أ َّنها يف �سريورة
َ
لل�صالة والعطاء ح َّتى يغيرَّ �ألوانه البح ُر ..قد كانت رائدة
َّ
الفل�سفي وال � ُّر�ؤي��ويّ  ،وخلطت حلم
مبعناها
ة
ي
ومان�س
ال ُّر
َّ
ِّ
ن�سيج لغويِّ مبتكر ح َّتى ال تنطفئ وم�ضة
املوت باحلياة يف ٍ
الهُيام..
ً
َّ
= �أن��ا ت��أث��رت فعال بنازك املالئكة –كما ذكرت
�آنف ًا -ولكنِّي �أكتب الق�صيدة العمود َّية دون �سواها،
و�أميل �إىل َّ
ال�شحن يف احلرف ،ومعجمي حزين بع�ض
َّ
بحب ر�سول اهلل �صلَّى اهلل
ال�شيء � ،اَّإل ما كان متع ِّلق ًا ِّ
عليه و�سلَّم� ،أو االفتخار بالوطن.
ِ
_ كيف تعلن الق�صيدة ع��ن ذات�ه��ا يف �أدب � َّي��ات الأ�ستاذة
�أ�سماء ال َّراوي؟
= كتبت ق�صائد ناجيت فيها اهلل ع َّز َو ّ
جل ،وكتبت
عليه ال��� َّ��ص�لاة َوال��� َّ��س�لام ،وجممل
ع��ن ر���س��ول اهلل
ِ
الق�صائد ا َّلتي كتبتها ح��دَّ دت موا�ضي َعها فقراتُ
املباريات ِّ
ال�سجاالت� ،أ َّما
ِ
ال�شعر َّية� ،أو ما ُي َ
عرف بـ ِّ
الق�صائد ا َّلتي ت�ستهويني؛ فتكون غالب ًا عن املكنونات
العربي ،ونحن
ا َّلتي تالم�س قلبي ،وما يتعلَّق بالوطن
ّ
حب
يف اجلزائر كما يف غريها ِمن ُّ
الدولُ ،جبلنا على ِّ
فل�سطني؛ فكانت هذه الق�ض َّية والتزال و�ستبقى ِمن
أهم الق�ضايا ا َّلتي ت�ؤ ِّثر يف النَّف�س؛ لأنَّ احلديث عن
� ِّ
ٌ
حديث عن نهج احل��قّ  ،وعن
فل�سطني وق�ض َّيته هو
لىَ
[�سبحانه َوتعا ]
املعجزات ا َّلتي جلاَّ ها اخلالق ُ
ٌ
حديث عن الكرامة والعزَّة
يف تلك الأر�ض املباركة،
والأجماد ا َّلتي ترمز �إليها معامل القد�س والأق�صى،
ٌ
وقوف �أمام ا�ستقراء احل�ضارة املثلى ِّ
بكل �آفاقها
وهو
وجت ّلياتها..
هل ثـ َّمة مفردات �إ�ضاف َّية �أي�ضا؟ً= نعم؛ كتبت عن (املطر) ،وكانت كتابتي عنه ِمن
�أقرب الكتابات �إىل ذاتي؛ �إذ �إنَّني ِمن َّ
ع�شاق هذه
النّعمة ،وقد حاولت يف ق�صيدة املطر �أن �أ�ص ِّور بع�ض ًا
حب ق�صرية �أ�سميتها (قهوة �شتاء)..
ق�صة ٍّ
ِمن مالمح َّ
بع�ض
 وما تقولني يف (ق�صيدة املطر)؟ ..لو وقفنا �أمام ٍخا�صة و�أ َّنها تذ ِّكرنا برائد احلداثة ِّ
ال�شعر َّية
مِ ن قطراتها؛ َّ
ال�سـ َّياب..
بدر �شاكر ّ
=�أقول يف بع�ض �أبياتها:
َ
جاج �أُ ُ
َو َ
ب
ا�سمي
ب
يهم�س
ف
َّظر
ِ دونِ
ِ
طيل الن ْ
خلف الزُّ ِ
�ضجر
ْ
يطلب منِّـي عنـاق ًا
ُيناجي ِلروحي َف�أم�ضي �إِليه
َو ُ
عطر
ْ

َوحين ًا يكـونُ كظ ِّلي �إ ّ
يل
مفـر
ْال ْ
لأَزهـو َف َ
ذاك َرذا ُذ
�شوق َرهيب
يق ِّبل َوجهي ِب ٍ
املطـر
ْ
_ ما ا َّلذي يدفعكِ ملنح الق�صيدة �صداها؟ وعند ترديد
ال�صدى �أين يجد اخليال رونقه؟
َّ
= الدَّ افع للإجادة يف � ِّأي ق�صيدة ،هو ن�سبة متكُّن
مو�ضوعها ِمن نف�سي؛ فعلى قدر ت�أ ُّثري باملو�ضوع؛
يكون �صدى الق�صيدة� ،أ َّما اخليال فال �أطلق له العنان
كثري ًا؛ و�إن كنت �أمتلك منه بف�ضل اهلل الكثري .و�إذا
ال�سرد َّية
�أمعنت النَّظر يف ق�صائدي؛ �ستجد النَّزعة َّ
ال�سرد،
وا�ضحة يف �أغلبها؛ مبقت�ضى كتاباتي يف َّ
ق�صة ملقاة بني
�ستالحظ –�أ�ستاذي الكرمي -مالمح َّ
ثنايا الق�صيدة.
 هذا ال َّتمازج املده�ش بني ثنائ َّية ِّوالق�صة ؛ هل
ال�شعر
َّ
له ُبع ٌد جما ّ
�ص
يل يف �إ�سباغ قيمة �إ�ضاف َّية على �سريورة ال َّن ِّ
أدبي؟
ال ّ
= كما و�صفت لكم �أ�ستاذي؛ الزلت �أراين مبتدئة،
وهذا هو َّ
ال�سرد ُينق�ص ِمن ق َّوة
ال�شيء ا َّلذي جعل ِمن َّ
بع�ض الق�صائد ،و�س�أحاول فيما هو قادم ِمن زمن �أن
�أوازن و�أجعل ِمن هذا التَّمازج ا َّلذي �أ�شرت �إليه ميزة
لق�صائدي.
_ �أ�سماء ال� � َّراوي ،كيف مت�سك زم��ام عطاءاتها؟ كيف
أدبي يف وقت واحد؟
ميكنها اخلو�ض يف كتابة �أكرث مِ ن نوع � ّ
أدبي وفق حماولتي
= �أخو�ض غمار �أكرث ِمن نوع � ّ
ال��دَّ �ؤوب��ة �سعي ًا للو�صول؛ وذل��ك مبزيد ِمن �إ�صرار
واجتهاد و�إتقان ،والزلت عند ر�أيي ب�أنَّ ِّ
االطالع على
والدربة والتَّجويد.
ال�صقل ُّ
�أكرث ِمن جمال ي�ستدعي َّ
_ نلتِ العديد مِ ن اجلوائز عن كبري ا�ستحقاق ..ماذا
يعني ل��كِ ح�صادُها؟ وه��ل ثـ َّمة ر�سالة �أدب� ّي��ة تريد �أ�سماء
ال َّراوي �أن تذكرها يف �سياق هذا ال ِّلقاء؟
أهم ر�سالة �أدب َّية هي الإخال�ص والوفاء للأدب
=� ّ
يف ذات��ه ،و ِمن �أجل ذات��ه� ،أ َّم��ا اجلوائز ،فال ته ّمني
يهمني هنا
اجلائزة بحث ًا عن �شهرة �أو تفاخر ،ا َّلذي ُّ
هو جمال َّية م�شاركاتي مع املبدعني ِمن ُّ
ال�شعراء ،وال
�شك �أنَّ � َّأي �إن�سان �شغوف ِّ
َّ
بال�شعر ي�سعى وراء حلمه،
ويطمح �إىل حتقيقه.
والقا�صة والأ�ستاذة
 �أخ�يراً�( :أ�سماء ال� َّراوي)؛ الأديبةَّ
َّ
وال�شاعرة ،ماذا تتم َّنى؟
= �أمتنَّى ِمن ِّ
كل �إن�سان حباه اهلل بال ِعلم والفكر
واملعرفة �أن يعني �أخ��اه مبا ا�ستطاع حتَّى تكتمل
معادلة احلياة.
َو َيدنـو ِبقربي ه َنا

8
طفل

الذّ اكرة

•حميي الدين حممد
مدَّ ك َّف ْيهِ ونادى:
�شقي
ها هنا
ُ
العمر ٌّ
ني
كلُّ ما فيهِ �سج ْ
حي
كلُّ ٍّ
ي�شتهي وجه
الرثُّيا قا�ضي ًا
كي يغفر َّ
الذنب
مللح يف ال َّر ْ
غيف
ٍ
ل�ستً �أدري
بر ٍق
كيف من دمعةِ ْ
تلب�س الدُّ نيا
ثياب الغاربني؟!
جتلي الل ّون
يف
ِّ
ٌ
حقل ْ
الرمان
يع�شق ُّ
ق ْمح ًا
بيتُ
َّعيم
ن
ال
ؤى
�
والر
ْ
ّ
عني
�أ ّيها َّ
ال�سائل ّ
اليدين
ال تكن ُم ّر
ْ
يهد�أُ البال طوي ًال
ال�صح ِو
ثم مي�ضي حا�ضنُ َّ
�إىل نعمائه
بعد زمانٍ
يف احلطيم
عت ٌ
ال�صبح
ْمة يف ج�سد ُّ
وعلى الأُفقْ مرايا
ت�شظّ ى كالفتيلْ
ُ
مالك الل ّيل
توارى
و�أبي �شاهدُ ٍّ
ظل
يف اختباري م َّرتني
مالك الل ّيل
ت�شاكى نا�سي ًا
َّ
رير
كف َّ
ال�س ْ
الهم ندمي ًا
َ
مازح َّ
غاب..
ثم ْ
ُ
تخد�ش الأُذنَ
و�صايا ُه
ال�سكارى
�إذا ّ
�ضج ُّ
ري
واختفى �ضوء امل�س ْ
ّائم
�أ ُّيها الن ُ
يف ن ْع�ش الثّواين
�أنت مر�آتي
ومائي..
والدّ ليلْ
ل�ستً �أدري
كيف �أختار طريقي؟!
�صد�أُ الباب
ُ
ي�سيل
على كفّي
وج ذاك التنَّادي
ُم ٌ
وعلى الأُفق مرايا
ت�شظّت كالفتيلْ

شعر
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�شَ هَقاتُ
فَجرٍ
•عبا�س حريوقة
الغيم �أحيانا
على يديها ي�ص ِّلي
ُ
و َي ْ�س َك ُر الكر ُم والك َّرا ُم �إميانا
والنبع َ
فا�ض بنو ٍر حني ر�ؤيتها
ُ
ً
النهر ملتاعا وهيمانا
وكبرَّ َ
ُ
قمر
والدرب َ
ُ
�صاح حبوراً� :ضاءين ٌ
ُ
وحها الآ َنا
ب
ّي
ن
غ
ت
ه
ا
�ص
ح
ّى
ت
ح
َ َ ُ
َ َ
الفرا�ش َي ُ
رب
وجلٍ
ِ
�سِ ُ
مر يف َ
طوف ال ُع َ
ُ�سبحان َ
نورك يا ر ّبا ُه� ..سبحانا
�أرت ُّل ِّ
عر قربان ًا بمِ َ ْعبدِ ها
ال�ش َ
أر�ض قربانا
فينذ ُر
القلب ور َد ال ِ
ُ
ال�صبح ن�شوان ًا بطلعتها
ترن ََّح
ُ
والليل �أم�سى بخمر الثغر �سكرانا
َ
ُ
اللحظ َك ْم �أغوى َق َ�صائِدَ نا
تبارك
أ�سكر �أ�صحانا ..و�أغوانا
والنهدُ � َ
ُ
روم الآنَ ِ�ض ْح َك َتها
حقول َق ْمحي َت ُ
وزهر ُة اللو ِز باحتْ نو َر َمعنانا
البحر َي ُ
ثمل �إذ ما َّ
هل ناهدُ ها
ُ
أمداء..و�أكوانا
ي
و
َ
غمر ُ
املوج � ً
ُ
نهدٌ يناد ُم �أقماري
بفي�ض ندىً
ِ
في�شهقُ
الفجر ..يا نعماه ن�شوانا
ُ
�صبح تو�ض�أ من �أنداءِ َح ْل َمتهِ
ٌ
َ
ً
فر�شر�ش الكونَ �إجنيال ..وقر�آنا
وهمتُ وجد ًا ك�صو ٍّ
يف � ُ
أطوف به
ُ
القلب ح َ
ني النهدُ ناجانا
فريجف
ُ

�شم�س
الن�صر
• ماجدة �أبو �شاهني
خم�ض ٌ
ّ
بة َبناين والقوايف..
وبع�ض ال�شعر َج ْم ٌر باليدين
ُ
العقيقة يف �ضلوعي
هي ال�شا ُم
و�شم�س اهلل بني اخلافقني
ُ
ُ
عجاف،
ت�س ٍع
ٍ
تلوك ال�صرب من ْ
وما اف َّ
رت املدى عن دمعتني
� ُ
أ�سائل «قا�سيونَ » عن الليايل
ُ
ني»
و ُي�شجيني
حديث «الغوطت ِ
�أال يا مهدَ روحي يا �سالمي
�سر الهوى بيني وبيني
ويا ّ
فديتك ..حطّ مي �أ�صفا َد ليلٍ
ِ
كالفرقدين
دهانا ..وا�شرقي
ِ
جمد ُخطانا
متى تهد ْر �إىل ٍ
ت�شقّ
ني
الفجر نهر ًا من لجُ ِ
َ
أرواح تطاوع من عليها
ب� ٍ
نر ّد احلقّ ِ�صرف ًا غري َد ْي ِن
جي�ش
�إىل
زح ُف ٍ
َ
«حلب» الع�ص ّية ْ
أ�صغرين
ير ُتّل ُح َّبها بال
ِ
نُذيقُ املعتدين من املنايا
ُ
ُ
ب
ل
مهم
ل
ت
النار
ؤو�س
�سِ
ِ َ ينْ ِ
ك� َ
دابر الإرهاب َخ ْ�سف ًا
ُ
ونقطع َ
ني
فيم�سي
الظلم طيف ًا بعد ع ِ
ُ
وجنلو من �سدوف الغيم �شم�سا
طواها الليل َح ْينا بعدَ َحينْ ِ
فجرها الر ّيانُ وعدا
تنف َ
ّ�س ُ
إدلب» ازهرتْ باملُقلتني
�
«
ف
ُ
�ستملأ من �شذور ّ
ال�شعر نهري
ن�صرها قمر ًا بعيني
ويعلو ُ
َ
الغيث يا �أر�ض ًا تعافت
ُ�سقيتِ
ني
احلاجب
الفجر
وقو�س
زانَ
ِ
ِ
ُ
* نْ
احلَي :املحنة

ذاكرة

• موفق نادر

م َّر ًة
يف زمانٍ بعيدْ
أر�ض
وكان على ال ِ
 َمثل جمي ِع الع�صو ْر
حروب
ٌ
ٌ
دماء
ونافورة من ْ
وقفتُ
قو�س
على
ال�سماءِ
حدِّ
ِ
َّ
ُ
كطائر ٍّ
رخ
نظرت
ِ
�شهقتُ
دميي
ال�س
الهواء
َ َّ
َّ
�ضلوعي
ملء
َ
ْ
َ
َّ
أطلقتُ
جناحي
خفق
وء
ال�ض
يف
و�
ّ
رفرفتُ
أو�شكتُ
أمل�س جنم ًا �صغري ًا
�
�
ُ
على حا ّفةِ الكونِ
َخات َلني �ضاحك ًا
ثم ف َّر �أمامي
ماء
كقطر ِة ْ
�أنا ال �أنا ُم كثري ًا
َ
لكيال ميزّ َقني ُ
وقت
احلل ُْم �
أ�ضغاث ٍ
وحني َ� ُ
أحاول �أجم ُعهُ
كي �أعو َد �إىل بهجتي يف الوجو ْد
�س� ُ
أجزاء ِمنّي
بع�ض �
أغفل عن ِ
َ
َ
فكيف
 �إذا ما لقيتُ جمي َع دمائي -�سيمكنُني
ْمي اجلديدْ ؟
�أنْ �أعاو َد ُحل ْ
بالدي َّ
وناءتْ
ني
اجلثام
م
بح
ت�شظتْ
لِ
ِ
َ ْ
َ
املطر
قبل نزولِ
ْ
َ
ياح �أنا�شيدَ ها
ِالر
اذدكار
وقبل
ّ ِ
فر
يف ليايل َّ
ال�س ْ
وح َ
حططتُ
�شاهق
على
ني
ٍ
من جبالِ بالدي
مل � ُأعدْ طائرا ً
بجناحني ِمن َ�ش َج ٍن
ني ال َيماماتِ
وحن ِ
َمدَّ ال َب�صر ْ
ُ
ته َّر�أتِ ِّ
كريات
الذ
ومادتْ بحا ٌر
�شحيح
وقت
ري
ع
ونامتْ على ُ ِ ٍ
ٍ
ال�صغا ُر
ُقرانا ِّ
الراحل َ
�أ�صختُ
ني
ع
أ�سم
�
لكي
َ ّ
الترُّاب
غدهم يف
�إىل
ِ
ْ
هم
أ�سماء
�
ون
هج
ُي ُّ
َ ْ
وي�ستذكرونَ بقايا حكاياتِهم
يف ليا ْ
اخلطر
يل
ْ
َ
ملحتُ
ري �إىل حتْفها
اجلبال ت�س ُ
َّ
باب
ال�ض
يف
ِ
نحيب
موكب من
يرافقُها
ٌ
ٍ
فوح َّ
ال�ش َج ْر
ال�س
�سرير
ويلطِ ُم
عندَ
ِ ّ ِ
هم
ر�أيتُ �صغارا ًميدُّ ونَ �أيد َي ْ
من خالل امليا ِه
هم
فال
تلم�س الأ ُّم �أحال َم ْ
ُ
الطّ
املوج
ع
م
د
ا
ع
فال
ج�سدُ فلِ َ َ َ ِ
ُقيم له م�أمت ًا من غبا ٍر
حتّى ن َ
البحر
ي�ص ُلح
ُ للموتِ
وال ْ
ح َ
ني اندثار الدّ يا ِر
َ�سقطْ نا على وجهنِا ُمرغم َ
ني
الريح ُبقيا ُ�س�ؤالٍ :
وعاد َمع ّ
�ستكفي
ُترى هل
ْ
دمو ُع ال َب َ�ش ْر؟
يح
الر
ع
م
اجلواب
وعا َد
ُ َ ِّ ِ
َ
ن�شيج
بع�ض ٍ
ً
�ضج ْر!
وزوبعة من َ

فقد الأمومة

•ثائر حمفو�ض
احثوا الترّاب بقربها رفق ًا بها
قد فاح من تدفاقه البخّ ور
رفق ًا بها يامن �ستلحد قدّ ها
هو زع ٌ
رب �أو منثور
رت يف ال ِّ
ني مهد �أمريتي
مه ًال �صرختُ  :الع ُ
يا �أيها احلفّار �أنتَ ج�سور
احفره يف �صدري هنا فمكانها
�أخ�شى عليها لو �سواه تزور
مواكب
يا قرب اهن�أ فالعبري يزورك
ٌ
ذا الكون كيف �ستحتويه قبور
و�س�ألتُ ياحفّار كيف حفرته؟
ٌ
وبكت عليها تربة و�صخور
كانت حياتي ً
نغمة م�سحور ًة
وبح�ضنها �أ�شدو �أنا الع�صفور
كغ�ص ٍة
ون�شيج �صوتي اليوم �صار ّ
� يّإن الّلطيم اليائ�س املقهور
فبهالة ّ
م�س ت�ضفي نو َرها
ٍ
كال�ش ِ
وك�أنّنا حول ّ
ال�شمو�س بدور
هي ٌ
كعبة يف بيتنا ببهائها
ونظل نحبو حولها وندور
كون ًا متل َّك ح�ضنُها وبدونها
فالكون �سجنٌ والطّ ليق �أ�سري
بوجودها كلُّ الدّ نى غن ٌ
ّاءة
الغني فقري
وبفقدها �إنَّ
َ
كم د ّورتْ قمر ًا �شوته بنارها
قل يل �س�ألتك� :أ ّيها ال ّتنّور
ٌ
رغيف فوق جمر رحيلها
قلبي
يبقى عجين ًا عابه التّخمري
فاجلوع ينه�ش من �شفاهي جوعها
ال�صدر �ضاق �شهيقُه وزفري
يف ّ
برج �إمارةٍ
�أنا ال �أرى يف الأر�ض َ
لل�سماء ق�صور
مهما علت لو ّ
فالأر�ض تفرت�ش النّجوم بعطفها
ري
وبح ّبها �إنّ
الف�ضاء ح�ص ُ
َ
ٌ
ٌ
منارة
والرمو�ش
�شفق كع ٍ
ني ّ
َ
ري
ل�صغ
بعينها
املحيط
�
إنّ
ُ
فح�سدت �أعمى والعيون ب�صرية
ني والف�ؤاد �ضرير
مانفع ع ٍ
ت�صحر والعروق ت�ص ّلبتْ
�صدري َّ
ٌ
ري
فالنّب�ض
م�سطرة وفيه �صف ُ
وبقيت مثل
عجينة مبتورةٍ
ٍ
هل للعجني بال يديك �شعور
غاب نور الأ ِّم من حدقاته
َم ْن َ
ثم النّور
ُتليتْ عليه النّا�س َّ
هي حالنا نن�سى وهذه ٌ
نعمة
ٌ
ال�صبح �إ�شراق لها وظهور
يف ّ
ني تبدّ ى النّور رم�ش ًا �إذ هوتْ
ع ٌ
�سبحان من جعل البحور تفور
كم نحن جنهل �س َّر غيبةِ �شم�سنا
ٌ
ّ
ثابتة ونحن ندور
م�س
فال�ش ُ
للرحيلِ بنورها
ملّا تبدّ تْ ّ
ً
�سجدتْ
أنهر وبحور
�
ا
خ�شوع
ٌ
ً
حمزونة
م�شتِ اجلبال لقربها
ناح احلمام و�ش ّي َب ّ
ال�شحرور
ياقاب�ض ًا روح ًا �إليك �أعزّ ها
و�أعد بها �إن كنت �أنت قدير
�أو خذ بروحي حيث �ألقاها بها
ري
مقفر وق�ص ُ
كم طال عمري ٌ

قصة
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• توفيقة خ�ضور

م�سابقة الحبّ

•ي�سر البيطار

بربود ّ
وهم برميها لوال �أنه
ف�ض ر�سالتها ،ت�صفّحها ب�سرعة كعادتهّ ،
ملح بني �أ�سطرها ما دفعه لإعادة قراءتها والتم ّعن يف كلماتها( :م�سابقة
احلب) هذه هي اجلملة التي ا�ستوقفته ،قال مت�ضاحك ًا( :اجلنون فنون)
لكنْ ال مانع من االطالع على �آخر �شطحات فنونها ..وقر�أ ب�صوت م�سموع:
الطب النف�سي من �أهمية احلب يف احلياة
ً
تو�صل �إليه ّ
بناء على �آخر ما ّ
الإن�سانية ،ودوره يف �شفاء الأرواح ال�سقيمة� ،أعلنتْ مديرية ال�صحة عن
م�سابقة للحب ،وا�شرتطتْ تق ّيد املتقدّ مني بال�شروط التالية:
�إجراء
ٍ
�أولها � :اّأل يتجاوز عمر املتقدم للم�سابقة املئة عام.
ثانيهما� :أن يكون من رعايا الإن�سانية ،ويحمل اجلن�سية الآدمية.
وثالثها� :أن يكون ف�صيح العني والقلب والل�سان.
�أ ّما ال�شرط الرابع فهو � اّأل يكون حمكوم ًا بجرم م�شني ،كخيانة نف�سه مث ًال.
و�آخر ال�شروط و�أهمها� :أن ميلأ ا�ستمارة القبول بعبارات مل يكتبها ،ومل
يقلها عا�شق من قبلُ ،تعبرّ عن لوعته و�شغفه مبعنى احلب و�شخ�ص احلبيب،
وكل ا�ستمارة حتمل عبار ًة اعتاد الع�شاق قولها ُتعترب ملغ ّية.
َ
ا�شرتكت بهذه امل�سابقة فماذا ع�ساك
ؤال �أربكه� :إن
وختمت ر�سالتها ب�س� ٍ
تكتب ،و�أنت ال تفقه من �أبجدية احلب � اّإل عبارات جوفاء ترميها يف وجه كل
من يُعجبك �شكلها..؟
و�ضع ر�سالتها �أمامه كخطة عمل ،وبد�أ يفكر بكلمات مل تلدها مهجة من قبل،
ا�ستغرق يف نف�سه �ساعات طو ً
اال ..رحل بعيد ًا يف �أغوار روحه ،ليعود محُ ّم ًال
أح�س
ب�سفينة ورق ّية حبلى بفقاعات ُتبقبق كزبد املحيط� ..آمله هذا احل�صاد ،و� ّ
�أنّ هذه امل�سابقة االفرتا�ضية لي�ست لعبة جمانية ،بل هي فخّ يو ّد �أن يُطبق على
عنق الوح�ش القابع يف �أعماقه ليعي�ش �إن�سانه ب�سالم ،فهذه املر�أة املجنونة يف

• �سميحة املغربي
()1
احتالل
وجدتني ال �أ�ؤمن باالحتالل� ..أو ال �أعرفه
جيد ًا ولرمبا كان احتال ًال كالذي عرفناه
�سابق ًا..
كاحتالل الدول لبع�ضها �أو كحرب ظاهرة تن�شب
على امللأ بل وت�ضرب �آذان الأر�ض
ً
خفية..
ومل �أكن �أعلم �أن االحتالل ميكن �أن يكون
ً
خل�سة� ..أن يقوم �شخ�ص باحتاللك �أو احتالل
ممتلكاتك دون �أن تعلم� ..أن يُ�س َلب قلبك دون �أن تعلم
�أن ي��ك��ون االح��ت�لال على هيئة زج��اج��ة عطر
م�ساملة ..تظن �أنها ت�سعى لإ�سعادك فقط ولتزيينك
دون �أن يكون لها غر�ض �أو غاية..
ت�ضعها يف خزانتك و�أن���ت مطمئن مت��ام� ًا وتغلق
عليها الباب وتظن �أنك حب�ستها داخل خزانتك و�أنت
امل�سيطر عليها ..تخرجها متى �شئت وتفتح الباب
عليها �أنى �شئت..
ويف احلقيقة هي من تقوم باحتاللك واحتالل
مالب�سك الواحدة تلو الأخرى
تفتح خزانتك يف اليوم التايل وت�أخذ مالب�سك
ً
ً
متخفية ماكرة ..تظن
ابت�سامة
لرتتديها وتبت�سم
بها �أنك �أنت من �سيطر عليها حيث بقيت مكانها و�أنت
من �أغلق الباب عليها
ويف احلقيقة هي التي �سيطرت عليك ..تغلغلت يف
مالب�سك ونفثت عطرها يف �أن�سجة اخليوط..
قامت باحتاللك وهي ال�ضعيفة و�أنت القوي� ..أنت
حر طليق ..وهي قابعة بال حراك.

()2
خال�ص
�أبي ..هل �أذهب �أنا لبيع اجلواد �أم يذهب خادمنا
اذهب �أنت
ومل ال يذهب اخلادم
�أخاف �أن يهرب باملال
وال تخاف �أن �أهرب به �أنا
�أكون قد ا�سرتحت منك.

هي ..هي

9

حبها� ،أدركت �أنه مري�ض يرت ّنح فوق الهاوية ،هاوية ال�ضياع ،وتبذير الروح
�سعي ًا وراء رغوة احلياة ،ف�أرادت �أن ت�أخذ بيد قلبه لت�ضعه على جادة الأمان،
فكيف ال�سبيل مل�ساعدتها وم�ساعدة نف�سي..؟ ت�ساءل بحرية� ..س�أكتب لها
�أ�ستفتيها ،فهي �صاحبة املبادرة وعليها �أن تنت�شلني من ّ
جلة ارتباكي ..كتب لها:
أردت من خالل تلك امل�سابقة املزعومة �أن تكت�شفي
أظنك � ِ
فكرتك طريفة ،و� ِ
ِ
مكانتك يف قلبي� ،س�أبوح لك مبا �أح�سه وح�سب :حمبتك يل ُت�شعرين �أن الدنيا
مازالت بخري ،و�أنني ما زلت �إن�سان ًا ..قد ت�أخذين احلياة من ذاتي ،وقد �أ�ضيع يف
عنك،
متاهات احلاجة واللهاث املحموم لتلبيتها ،وعندما �أ�شتاق نف�سي �أبحث ِ
وكلما ا�شتدت الريح و�أو�شكت �أن ُتطيح بي تت�شبث �أناملي ب�أهداب احلياة،
وعندما ت�سكن العا�صفة ويهد�أ فوران جنونها� ،أكت�شف �أن تلك الأهداب املنقذة
ٌ
جاهل يف قوامي�س الغزل� ،أقف �أمامك ك�أبكم
مي
مل تكن �سوى �أ�صابعك ،لكني �أُ ٌّ
بك ت�ضحكني مني �ساخر ًة وتقولني( :هذا معي
يف مهرجانِ الف�صاحة ..ك�أين ِ
فقط) ..نعم �أعرتف بذلك ،فكل �أنثى جميلة ترمقني� ،أو حتاول لفت انتباهي
مما حتمل
�أنهال عليها بعبارات الغزل التقليدية التي ال حتمل من امل�شاعر �أكرث ّ
الرمال يف رحمها من املياه ..لكنه ل�ساين �آلة مو�سيقية خرقاء ،ال تتقن العزف
عليها � اّإل �أ�صابع احل�سناوات اللاّ هيات..
أنت ..ال �أدري ماذا �أقول يف ح�ضرتك..؟ فال�صمت يف ح�ضرتك هو اللغة
�أ ّما � ِ
حبك مينحني لقاح ًا �ضدّ
امل�ستبدّ ة الطاغية التي متتلكني ..لكنْ �صدّ قيني �أن ِ
أرجوك ع ّلميني ماذا �أقول ،لع ّلي �أُقبل مب�سابقة احلب التي يه ّمني
املوت !..ف�
ِ
جد ًا �أن �أكون �أحد الفائزين بجوائزها الق ّيمة.
ته ّللت ق�سماتها ..انفرجت �أ�ساريرها عندما ق��ر�أت ر�سالته ،وكتبت له:
تهانينا لقد فزت.

ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا
()3
م�ساومة

واح��د ..اث��ن��ان ..ثالثة� ..أرب��ع��ة ..ه��ا� ..إ َّنها
�أرب��ع��ة دن��ان�ير ف��ق��ط ..م��ا �أك�ثر املحتالني يف هذه
الأيام.

ه ِّون عليك يا عم فهذا ال�شابُ الذي قام ب�ضربك
لي�س �إن�سان ًا
هيا انزيل من ال�سيارة ها قد و�صلنا
ولكني قلت لك �أن بيتي يف مركز املدينة ولي�س يف
�أطرافها ،نحن مل ن�صل بعد
قلت يل يف طرف املدينة
بل ِ
ليته ق�ضى عليك.

()7
قبح

()4
�سعادة
�أخربوين �أ َّنك متلك فن الالمباالة ..ولكن لي�س
عند قتلك
ي�سعدُ ين �أنك قاتلي.

()5
حياة
جثة َمن هذه؟
�إ َّنها جثة مقاتل حمى الوطن
�أخربين كيف مات؟
�س�أخربك كيف عا�ش.

()6
احتيال
ُخذ هذه �أموال ال�صدقة كاملعتاد
كم هي؟
خم�سة دنانري ،ال�سالم عليكم
�شكر ًا لك� ..س� ُأعدُّ ها

مل ال جتلب يل بع�ض امل�ساحيق لأجت َّمل بها يا
زوجي العزيز� ،أل�ستُ كباقي الن�ساء؟
لأ َّن ِني وجدتك بها �أقبح مما �أنت عليه الآن.

()8
�س�ؤال
�أ�ستاذ ماذا تعني كلمة who؟
تعني َمن ..وت�ستخدم للب�شر /للعاقل
�أ�ستاذ حدد يل للب�شر �أم للعاقل؟!

()9
عالج

ما الذي دفعك للمجيء �إىل طبيب نف�سي مثلي؟
تعبت جد ًا ..كلهم ي�س�ألونني ال�س�ؤال نف�سه ..ما
هو �سبب ت�شوهك؟!
ح�سن ًا ..ال ب�أ�س �سنعالج الأمر ،ولكن �أخربيني ما
هو �سبب احلادثة؟!

()10
فوتو�شوب

�أن���ت غ��ب��ي ..ك��ل م��ا �أدرب��ك��م عليه يف برنامج
الفوتو�شوب ال ت�ستطيع تطبيقه على الكمبيوتر
ولكن �أنت متلي علينا املعلومات ب�شكل �سريع يا
�أ�ستاذ!
ال تناق�شني� ..أنت غبي
�س�أجل�س �أمام كمبيوتر �آخر� ..أ�ستاذ �إنه معطل
ال يعمل
�أنت منحو�س.

و�ضعت �أم��ي اليوم على عاتقي حم ًال ثقي ًال ج��د ًا ،وهو
علي املهمة بالقول :لدينا
حت�ض ُري الغداءِ للعائلة ،و�س ّه َلت َّ
بطاطا ،اطبخيها وانتهى الأمر.
لي�س �سه ًال الب َّتة .هل �أط ُب ُخها م � َع البندورة
املو�ضوع َ
ً
والب�صل و�أُلغي �شخ�ص َّيتها املطمو�سة بق�شرتها �أ�سا�سا؟ �أم
�أقليها ،و�أجع َلها َ
ال�سفرة؟ �أم �أ�ضعها يف املاء ،ليغلي من
ملكة ُّ
حتتها؟
ٌ
ُ
�أنا واقعة يف حرية من �أمري ،واخليارات كثرية �أمامي ،لذا
ُ
�صرت يف “حي�ص ،بي�ص” كما يقولون ،فالبطاطا امل�سكينة مل
ً
َّ
اّ
فهي الفكرةُ
ت ُكن يوما لوحدها حمط اهتماميَّ ،
اللهم �إل اليومَ ،
الكعب
ال ُعظمى التي �أبعدت
تخرجي ،ولونِ
تفكريي عن ِ
ِ
حفل ُّ
ِ
العايل الذي �سيجع ُلني �أتغلَّ ُب بق�سو ٍة و�شرا�سة على ِق َ�ص ِر
ً
الكاذبة التي مل يتوقفوا
�شاخمة ك��الأر َز ِة
قامتي ،ويجع ُلني
ِ
اخلارق
وال�صياح با�سمها ،والتي اكت�شفتُ بذكائي
عن الغناءِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
�أنَّ ن�صف طو ِلهَا جمرد جذور فقط.
�آه ..يا ربي .لقد ن�سيت التفك ِري بيو ِم َزفايف �أنا وحبيبي،
وا�سم ابننا العبقريّ الذي �سيكونُ لهُ � ُ
ني يف
أبوين ممُ ك َن ِ
أف�ضل � ِ
�سل�سلة النو ِع الب�شريّ العظيم.
ِ
التاريخية ال ُكربى ،والتي
امللحمة
ها�أنذا يف طريقي �إىل
ِ
ِ
�ستجري يف املطبخ ،و�أغنيتي املف�ضلة التي تربطني بحبيبي
�صوت اجلماهري الكادحة التي
�ال بعل ِّو
البعيد �صو ُتها ع� ٍ
ِ
ُ
ربيعي جميل،
اجلو
جائعون”
منزلنا:
ت�صرخ داخل
“نحنُ
ٌّ
�شرف �أنْ تكونَ مقل َّيةً
أمنح البطاطا َ
ٌ
جاهزة ِّ
و�أنا
بكل كياين ،ل َ
اليوم.
املطبخ ،وه َم ْمتُ
ات البطاطا،
و�صلتُ �إىل
بالتقاط ح ّب ِ
ِ
ِ
لأق�شرها ،و�أقطعها ،و�أجعلها حمراء “مقرم�شة” لكنَّ ما �أثا َر
ُ
النقا�ش الذي كانَ محُ َت ِدم ًا ب َ
ني،
ده�شتي فع ًال ه َو
رب ح َّبت ِ
ني �أك ِ
احلديث الذي �سيكونُ �أخري ًا بينهما
أن�ص َت �إىل
ِ
حيث وقفتُ ل ِ
َ
أرتكب املجز َرة ،و�أُنهي وجودَهُ ما ،ليكون م�صريهما
قبل �أنْ � َ
ال�شفقة
املحتوم يف �أجهز ِة عائلتي اله�ضم ّية ،وهذا دعاين �إىل
ِ
َ
احلديث الأخري ،حيث قالت الأوىل:
علي ِهما واالنتظا ِر ل ُيكمِال
�أنا � ُ
أف�ضل نو ٍع منَ ا ُ
خل�ضا ِر يف العامل� ،أنا البطاطا القاهرة� .أنا
أمنح للحيا َة قيم َتها.
التي � ُ
جانبه �صحنٌ منَ
اللحم �إنْ مل ي ُكن �إىل
نفع
ما
الثانية:
قالت
ِ
ُ
ِ
نفع اخل�ضا ِر الباقية
البطاطا املقلية الذهبية الرائعة؟ وما ُ
�إنْ مل ن ُكن �إىل جانبها يف الطبخة؟
تدخلت حبة ثالثة لت�شاركهما حديثهما بالقول :نحن
أ�سا�س الوجود ،و�أعتقد �أن �أ�صولنا من تلك ال�شجر َة املحرمة
� ُ
التي �أكلتْ منها �أمنا حواء.
كان احلديث �سيطول ،ويطول بني تلك احلبات لوال �أنني
ً
ُ
�ضاحكة على ح��واره��ا ،و�أف��ك��ا ِره��ا امل�سكينة التي
انفجرت
جع َلتها تن�سى �أنها نبتة تنمو يف الأر���ض ،ولي�ست �شجرة .يف
ً
مالحظة
أ�سج َل
تلك اللحظة ق��ر ْر ُت العود َة �إىل غرفتي ل ِّ
على دفرتي مفادُهَ ا“ :البطاطا (عنجد ما بتنعطى وجه)”
ولتك�سب هي وقت ًا �أكرب قبل الفناء.
َ
ُ
واملالحظة �صارت على الدفرت،
ت�صدح،
ما زالت �أغنيتي
ُ
تذكرت الأفكار ال�شاطحة التي كانت تدور يف عقلي َ
ُ
قبل �سما ِع
حديث البطاطا؛ حيث مازال �أمامي �أرب ِع �سن َ
تف�ص ُلني
ني طوال ِ
ِ
ج،
التخر
عن
والكعب العايل الأحمر ،وابني العبقري ،وف�ستانِ
ِ
ُّ
ٌ
جانب حبيبي قبلَ
أرتديه ،و�أنا واقفة �إىل
ر�س الذي �س�
ِ
ال ُع ِ
ِ
كعكة احلفلة.
تقطي ِع ِ
ً
حاملة ،ك�أفكا ِر البطاطا� ،أو �أنّ �أ�صلي
قد تكون �أف��ك��اري
بطاطا ،ولي�س تراب ًا.
ً
ومع ذلك كنتُ
الرق�صة الرائعة مع حبيبي
مت�شبثة بفكر ِة
ِ
َ
ر�س َنا.
ليلة ُع ِ
و�صياح
�أخذتني غم َر ُة الأفكار ،والوقتُ كان قد مر �سريعا ً،
ُ
اجلائعني تعاال.
املطبخ لأنهي املهزلة ،و� ِّ
أح�ض َر الغداء .وهناك
رك�ضتُ �إىل
ِ
وج� ُ
�دت �أم��ي قد َ
و�ضعتْ البطاطا يف امل��اءِ ِل َت ْ�س ِل َقهَا ،وعندما
�س�أل ُتها عن ال َقلي �أجابَتْ :
أخرت كثري ًا ،اجلوع ال ي�ؤجل ،ويف النهاية �سواء كانت
لقد ت� ِ
م�سلوقة� ،أو مقل َّية ،فالبطاطا هي البطاطا.
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الن�سيب عند العرب
• من�صور احلامت
حقّ الن�سيب �إن يكون حلو الألفاظ ر�سلها ،قريب
املعاين �سهلها ،غري ك ٍّز وال غام�ض ،و�أن يختار له من
الكالم ما كان ظاهر املعنى ،لينّ الإيثار ،رطب املك�سر،
ّ
وي�ستخف الر�صني.
�شفّاف اجلوهر يطرب احلزين،
علي �إ�سماعيل بن القا�سم عن ابن دريد عن
روى �أبو ّ
الأ�صمعي عن عمر بن العالء عن رواية كثري قال:
« كنت مع جرير وهو يريد ال�شام فطرب وقال:
�أن�شدين لأخي بني مليح (يعني كثري) ،ف�أن�شدته حتّى
انتهيت �إىل قوله:
و�أدنيتني حتّى �إذا ما �سبيتني
جتافيت عني حني لأىل حبله
بقول ّ
يحل الع�صم �سهل الأباطح
ٍ
وخ ّلفت ما خ ّلفت بني اجلوانح
فقال :لوال �أنّه ال يح�سن ب�شيخ مثلي النخري لنخرت
حتّى ي�سمع ه�شام اب ن عبد امللك على �سريره.
فالن�سيب عند العرب كان يعني التغزّ ل والت�شبيب
وك ّلها واحده يف املعنى� ،أ ّما الغزل فهو يختلف عن التغزّ ل
يوافقهن .لذا فالن�سيب
لأنّه �إلف الن�ساء ،والتخلق مبا
ّ
الذي يفتتح به ال�شاعركالمه ال بدّ و�أن يكون ممزوج ًا
مبا بعده من مدح �أو ذ ّم ،متّ�ص ًال به ،غري منف�صل عنه
فالق�صيدة مثلها مثل خلق الإن�سان يف ات�صال بع�ض
�أع�ضائه ببع�ض ،فمتى انف�صل واحد عن الآخر وباينه
يف �صحة الرتكيب غادر باجل�سم عاهة تتخون حما�سنه
وتعفّي معامل جماله ووجدت ّ
حذاق ال�شعراء و�أرباب
ال�صناعة من املحدثني يحرت�سون من مثل هذه احلال
احرتا�س ًا يحميهم من �شوائب النق�صان ويقف بهم على
فاملرار العدوي يقول:
ّ
حمجة الإح�سانّ ،
وهي هيفاء ه�ضيم ك�شحها
�صلتة اخلدّ طويل جيدها
تط�أ اخلزّ وال تكرمه
عبق العنرب وامل�سك بها
جردتها
�أملح النا�س �إذا ّ
فخمة حيث ي�شدّ امل�ؤتزر
ناهد الثدي وملّا ينك�سر
وجتر
وتطيل الذيل من
ّ
فهي �صفراء كعرجون القمر
غري �سمطني عليها و�سور
فقال عنه �أحدهم :هذا �أملح و�أ�شرف ما وقع فيه
الو�صف وهي �أ�شبه بن�ساء امللوك.
و�أنواع الن�سيب كثرية ،ومذاهبه خمتلفة فللمحدثني
طريق غري هذا �أي�ض ًا كما يقول �أبو ن ّوا�س:
ح ّلت �سعاد و�أهلها �سرفا
وك�أنّ �سعدى �إذ تو ّدعنا
عدى وحم ّلة قذفا
قوم ًا ً
وقد ا�شر� ّأب الدمع �أن يكفا
فهذا غاية اجلودة ونهاية الإح�سان� ،أ ّما ما نا�سب قول
م�سلم بن الوليد حني قال:
أحب التي �صدّ ت وقالت لرتبها:
� ّ
�أماتت و�أحيت مهجتي فهي عندها

دعيه الرث ّيا منه �أقرب من و�صلي
مع ّلقة بني املواعيد واملطل
�أ ّما البحرتي الذي كان من �أرقّ النا�س ن�سيب ًا و�أملحهم
ً
طريقة وال �سيما ذك��ر الطيف ،الباب ال��ذي �شهد به
فيقول:
� يّإن و�إن جانبت بع�ض بطالتي
لي�شوقني �سحر العيون املجتلى
وتوهم الوا�شون � يّأن مق�صر
ويروقني ورد اخلدود الأحمر
وهنا ال بدّ لنا �أن ن�شري �إىل �أغ��زل ما قالته العرب
و�أملحه بر�أي �أعالمهم عندما ورد على العتابي وهو يف
حلب جماعة من الكتّاب وبيده رقعة وقد �أطال الت�أمل
فيها فقال:
�أر�أيتم الرقعة التي كانت بيدي؟
قالوا :نعم فقال:
لقد �سلك �صاحبها وادي ًا ما �سلكه غريه ،فلله د ّره وكان
يف الرقعة قول �أبي فرا�س:
ر�سم الكرى بني اجلفون محَ يل
يا ناظر ًا ما �أقلعت حلظاته
عفا عليه بكى عليك طويل
بينهن قتيل
ت�شحط
ّ
حتّى ّ
وروى الأ�صمعي عن عمرو بن العالء �أنّه قال� :أغزل
بيت قالته العرب قول عمر بن �أبي ربيعة
فت�ضاحكن وقد قلن لها
ح�سن يف ّ
ني من تو ّد
كل ع ٍ
�أ ّم��ا الأ�صمعي نف�سه يقول �أغ��زل بيت قالته العرب،
بيت �أمرئ القي�س:
وما ذرفت عيناك �إ ّال لت�ضربي
قلب مقتّل
ب�سهميك يف �أع�شار ٍ
وحكى الوليد بن يزيد عبد امللك قال :مل تقل العرب
بيت ًا �أغزل من قول جميل مع ّمر:
ً
ّ
ب�شا�شة
بينهن
بكل حديث
ّ
ّ
عندهن �شهيد
قتيل
وكل ٍ
ّ
ّ
وف�ضلته بهذا البيت �سكينة بنت احل�سني بن علي بن
�أبي طالب ر�ضوان اهلل عليهم و�أثابته به دون جماعة
من ح�ضر� ،أ ّما بع�ضهم ّ
يف�ضل بيت جميل:
ميوت الهوى منّي �إذا ما لقيتها
ويحيا �إذا فارقتها فيعود
�أ ّما عبيدة يقول :ما حفظت �شعر ًا ملحدث �إ ّال قول �أبي
نوا�س:
ك�أنّ ثيابه �أطلعن
يزيدك وجهه ح�سن ًا
من �أزراره قمرا
�إذا ما زدته نظرا
وكرثت �أ�سماء الن�ساء يف �أ�شعار العرب وكان العيب
ّ
ويقل املديح ويحكى �أن ّ �شاعر ًا
عليهم �أن يكرث التغزّ ل
ً
�أتى ن�صر بن �س ّيار ب�أرجوزة فيها مائة بيت ن�سيبا وع�شرة
�أبيات مديح ًا فقال له ن�صر:
واهلل ما �أبقيت كلمة عذبة وال معنى لطيف ًا �إ ّال وقد
�شغلته عن مدحي بن�سيبك ف�إن �أردت مدحي فاقت�صد

يف الن�سيب .فهذا املذهب يف طول الن�سيب اتّبعه بع�ض
ال�شعراء حتّى طغى على املديح الذي كان هدف الق�صيدة
وغر�ضها� .أ ّما املذهب الثاين اتّبعه وانتحله �أبو الط ّيب
بقوله:
واحر قلباه ممن قلبه �شبم
ّ
ومن بج�سمي وحايل عنده �سقم
ثم خرج �إىل املدح يف البيت الثاين.
ّ
�أ ّم���ا الن�سيب ال��ذي ي�صنع جم���از ًا ك��ال��ذي يف ب�سط
الق�صائد ف�إنّ ذلك ال ب�أ�س به ،وال مكروه فيه� .أ ّما
ابن �أب��ي عتيق ال��ذي عاب على عمر بن �أب��ي ربيعة
املخزومي:
قالت الكربى� :أتعرفن الفتى؟
قالت ال�صغرى وقد ت ّيمتها:
قالت الو�سطى :نعم هذا عمر
قد عرفناه وهل يخفى القمر!؟
بهن ،و�إنمّ ��ا ن�سبت بنف�سك
فقال له� :أن��ت مل تن�سب ّ
و�إنمّ ا كان ينبغي لك �أن تقول :قالت يل فقلت
لها :فو�ضعت خدّ ي فوطئت عليه ،لأنّ املر�أة تو�صف
دائم ًا �أنّها مطلوبة ممتنعة ،فالعادة عند العرب �أن
ال�شاعر هو املعتزل املتماوت وعادة العجم �أن يجعلوا
املر�أة هي املطالبة والراغبة واملخاطبة وهنا دليل كرم
الأخ�لاق عند العرب وغريتها على احل��رم .وقد عاب
بع�ضهم على ن�صيب قوله:
بدعد ما حييت ف�إن �أمت
�أهيم
ٍ
فيا ليت �شعري من يهيم بها بعدي
حتّى قيل :له ك�أنّك اغتممت ملن يفعل بها بعدك ،وهو
ال يكنّى.
�أ ّما طرد اخليال واملجاراة يف املح ّبة فمذهب م�شهور
وقد ركبه ّ
جل ال�شعراء :منهم طرفة ،ولبيد ،وجرير،
وجميل ،فيقول جرير:
طرقتك �صائدة القلوب ولي�س ذا
ب�سالم
وقت الزيارة فارجعي
ٍ
وجرى على �سنن ه��ؤالء جماعة كرث واعتقدوا هذا
املذهب قو ًال حتّى تعدّ اه بع�ضهم �إىل القتل مثل عبد
اجلن احلم�صي “ ّ
فكل ما ال يليق
ال�سالم بن رغبان “ ديك ّ
باملحبوب فهو مكروه يف باب الن�سيب .فالعرب طرقوا ّ
كل
فنون ال�شعر و�أجادوا بها وعرفوا ما ي�سبغ عليها املالحة
واحل�سن وما يجلب لها الغثاثة والن�شاز واختاروا ّ
لكل
�شيء ما ينا�سبه فالأحنف بن قي�س يقول“ :ما �أقبح
القطيعة بعد ال�ص ّلة ،واجلفاء بعد امل��و ّدة ،والعداوة
تكونن على الإ�ساءة �أقوى منك على
بعد ال�صحبة ،وال
ّ
الإح�سان وال �إىل البخل �أ�سرع منك �إىل البذل”
فالن�سيب عند العرب هو حالة نابعة من الوجدان
اجلمعي الذي ي�ساهم بال ّ
�شك يف حلمة املجتمع وتراثه
العاطفي وخمزونه الفكري والأدبي..

نشاطات
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"الوطن في عيونِ ال�شعر والق�صة"
ختام فعاليات مهرجان ريف دم�شق الثقافي الثاني
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• رنا بدري �سلوم
الوطن ام���ر�أة عا�شقة تغفو يف م�آقي
القا�صني ،الوطن
ال�شعراء ،حتيا يف ذاتية
ّ
�ضو ُع �آذار ال�صدّ اح من حناجر الأدب��اء
معلن ًا مت��رد ًا وث���ور ًة ووالدة ،حتى غدا
ربوات من جنّة.
الوطن
ٍ
ه��ك��ذا �أن��ه��ى م��ه��رج��ان ري���ف دم�شق
الثقايف الثاين مطافه على منرب ثقايف �أ�شرفية
�صحنايا ،ب�أم�سية �شعرية وق�ص�صية قدمتها
ب�صوت رهيف ال�شاعرة “جمدولني اجلرماين”
برزانة من حمطة �إىل حمطة ،لعبور
تنقلنا
ٍ
�أط��ي��اف ال��ك�لام ه��ن��اك ح�ين ت�ستقر ال��روح
وتطمئن ،فكان لتقدميها �أم�سية “ الوطن يف
عيون ال�شعر والق�صة” بعد ترحيب رئي�سة
املركز الثقايف “ملا �سالمة” وقع خا�ص يف نفو�س
احلا�ضرين� ،أم��ا الأدب��اء فقد تفرد كل منهم
بوقت خم�ص�ص ،لنتمرد معهم تارة ون�ستكني
ت��ارة �أخ��رى يف حمطات الق�ص�ص الق�صرية،
فقد اعتدنا على القا�ص الأ�ستاذ �سهيل الذيب
�أن يرتك لنا باب الت�سا�ؤل م�شرع ًا ،في�ضحكنا
ويعرينا �أمام ذواتنا ليقل ما �أقبحك
ويبكينا ّ
�أيها الإن�سان! بق�صة عنوانها “ هو والآخر”.
القا�صة �سعاد مكارم
يف حني روت املعلمة
ّ
الق�صتني “رافقني اجل��ن ،ال ت��زال الأ�صابع
على الزناد” ويف كلتيهما حتاكي الأنا وت�ضعها
يف �صراطها لتقول كوين �أن��ا وتقعد كما قعد
العقل.
بينما �أل��ق��ت ال��ق��ا� ّ��ص��ة وامل��در���س��ة “فاديا
يا�سني” بت�سارع الأح���داث وامل��واق��ف وحتى
الإل���ق���اء! ق�ص�صها حت��ت ع��ن��اوي��ن “ للموت
بقية� ،أفتخر ،ت�سا�ؤالت” وك�أنها ت�ضع ملح
خيالها على جرح واقعها ،فتلفظ مواقف ّ
الذل
وترف�ض املوت وتنت�صر حني تتقبل �أنها يوماً
كانت تتحدى نف�سها وت�صارع من �أجل البقاء يف
وجدان الإن�سان.
الق�صة ف�سحة ت�شد �أنفا�سنا،
و�إن كان فن
ّ
حبكة وعقدة وحدث ،ف�إن
كل
وتلتقطها بعد
ِ
روي
لل�شعر حكاية �أخرى تزفر الأنّات بعد كل ّ
و�شطر ،وال�سيما حني يرتّب ال�شاعر “فرحان

اخلطيب” قوافيه ك�صياد ماهر ترزقه بحور
ال�شعر بغري ح�ساب ،فيف�ضله كل منرب ،وكيف
ال وهو خري من ميثل الأدباء ،فبا�سمهم ابتد�أ
حروف �أبجديته بقوله لهم “�أدبا�ؤنا لكنهم
والباء /مدوا
جنباء ..واحلاء نب�ض قلوبهم
ُ
ُ
أمنيات �إىل العال ..فت�ضو�أت من وخيها
ل
ا
ج�سور
ِ
الأمداء /وجتذروا بني البالغة والنهى ..ورد
ت�شاك�س غنجه الأنداء.
وب��ع��د غ��ي��اب لي�س بطويل ع��اد اب��ن جبل
العرب الأ���ش��م ليهدي ري��ف الأ�شرفية قلبه
جتليات من نوع �آخر “ للأ�شرفية جاء
الناب�ض
ٍ
القلب ريح �صبا ..كالطري �شقت عنان الأفق
واحلجبا � /أت��ي��ت ي�سبقني �شعري �أط�ي�ره..
اثنان فوق خيول ال�شوق بني ربا.
وحني تذوب عواطفنا �شوق ًا للقيا اخلليل،
يحرق ال�شوق كال�صيف ليق ّبل ثغر احلروف
لتطلق العنان فتنطقها”
� َ
رباب ..فالعناقيد
أقبل ال�صيف فارق�صي يا ْ
�ضوء �شمع/
�سكّر ذ ّو ُ
اب� /أقبل ال�صيف فالب�سي َ
�اب ..حني �ضمتك
�
�ب
�
أح
ل
ا
الهوى
إن
�
كي تطري
ُ
أثاب.
حلظة من جنوين وك�أين على املعا�صي � ُ
و�إن اعرتفنا �أن لل�شع ِر ج��ر�أة فار�س ،ف�إن
نبي ،ما ميكننا �إطالقه
للمحب قلب مت�صوف ّ
تفرد
على ال�شاعر “علو�ش ع�ساف” ال��ذي ّ
فانتقى مفرداته على م��ه� ٍ�ل ،يحاكي �شوقه
ويجلد ذاته ،كمت�صوف يلوذ بالفرار من �صبابة
ال��ه��وى ليعود �إىل ذات��ه �أو ًال م��ن ث��م “يطلق
�ضجيج
الروحي دون �أن يفت�ش عن
جماله”
ِ
ّ
القواف ،فوحدها مفرداته تخ�شع يف حمراب
ِ
احل��رف ،حني تعلن �أبجديته بدء قيامتها..
فتكون.
“�صيامي عن ملاها”� :صيامي عن ملاها �صار
ح ًال  /فكيف اهلل حرم ما �أحلاّ  ..قيا ُم الليل
يف العينني تقوى /وفر�ض كال�صالة ملن حتلى..
أخ�لاق
ب�أخالق اجلمال وعا�ش عمر ًا /وعن �
ِ
دينه ما تخال.
ويف ق�صيدة “وم�شت معي الأنهار” حني
التقيت بخ�صرها امل�سلوب ..غفر الإله �ضاللتي

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

وذنوبي /فجل�ست قرب اهلل �أتلو م�صحفي..
فتب�سم الورد
و�ضممتها �أن عانقيني وتوبي/
ّ
الرثي �صبابة ..وملأت منه حقائبي وجيوبي.
ت��ف� ّ�ردت ال�شاعرة “�سناء هايل ال�صباغ”
ب ��أن��اق��ة ال��ل��غ��ة وح��رف��ي��ة الإل���ق���اء ،لتخرج
�أب��ج��دي��ت��ه��ا كم�شكاة ن���ور ،توجعنا ب ��آه��ات
مفرداتها من ثم نعود معها �أدراجنا �إىل بوتقة
الأمل� ،إىل حقيقة قد ال تغيب ،هناك حني
نرنو وننهي بلحظة ما كنا افتقدناه ،وما زلنا
قد نبحث عنه.
“فرح �إال قلي ًال “
يف ن�ص ٍ ن�ثري بعنوان
ٌ
ه��ن��اك يف �آخ���ر ه��زي��ع للعيد ..على عتبات
الفرح مغ�شي ًا عليه ..بعدما جاب
ال�صباح �سقط
ُ
طرقات اليا�سمني وقطع بعكازه �شوارع الأمل..
واقتفى خطوات املتعبني تلقفه احلظ ...كان
هو الآخر زائر ًا لبالدنا ..لكنه جاءنا ..على
كر�سي بدوالبني!!..
بينما و�صفت حمبوبتها “�ش�آم “ :ام�ش يف
�شوارعها لي ًال /لتقي�س حجم العطر يف زجاجة

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

لتعب اليا�سمني
ال�شام /تنف�س مب��لء قلبك
ّ
يف رئتي الذاكرة  /وا�شحن حنينك بر�صيد
من رائحة ترابها املغ�سول /مبطر �أيلول كيما
ت�صاب روحك بزهامير الغربة.
َ
ويف نهاية الأم�سية املميزة قدم معاون مدير
مديرية ريف دم�شق الأ�ستاذ “حممد التقي”
�شهادات التقدير للأدباء امل�شاركني يف الأم�سية
عربون ًا لهم وتقدير ًا جلهودهم يف �إعالء كلمة
احل��ق التي تبني احل�صن الفكري والثقايف
ل�سورية الع�ص ّية على الإرهاب مبا فيه الثقايف،
فمن هذا املنطلق تغنّى مهرجان ريف دم�شق
الثقايف يف عامه ال��ث��اين بانطالقة جديدة
م��ن ال�صرح الثقايف يف قطنا ليجول مراكز
ريف دم�شق جميعها بعد عودة الأمن والأمان
لربوعها ،لتقام فعاليات ثقافية متنوعة �شملت
مالمح الفن على تعدده واختالفه ،خالل �أ�سبوع
ناجح �شارك ب�إجنازه كل من مديريتي
ثقايف
ٍ
ريف دم�شق وثقافة الطفل ،ومديرية امل�سارح
واملو�سيقا ،وامل�ؤ�س�سة العامة لل�سينما.

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

قي�صر والت�صدي له
ال �أحد ينكر �إن قانون قي�صر و�ضعته الواليات املتحدة الأمريكية ا�ستكما ً
ال
ً
جلية خالل �سنوات احلرب
ل�ضغوطاتها املتوا�صلة على �سورية ،والتي ات�ضحت
التي بد�أتها منذ ت�سع �سنوات ونيف من �أجل �إركاع ال�شعب ال�سوري ودفعه باجتاه
رفع الراية البي�ضاء �أم��ام الغا�صب ال�صهيوين املحتل لكي يكمل هذا الكيان
بدعم �سافر ووقح من الدول الغربية اال�ستعمارية
م�شروعه التو�سعي الذي بد�أه
ً
ويف مقدمتها الواليات املتحدة الأمريكية التي تقدم كل يوم دلي ً
ال قاطع ًا على
انها جتند قوتها وتر�سانتها الع�سكرية لإذالل ال�شعوب و�إركاعها وت�سليم مفاتيح
بالدها اىل هذا الغا�صب املحتل ،واذا كان هذا الأمر قد جنح مع بع�ض الدول
ف�إن الذي ح�صل �أنه قد ف�شل مع �سورية وال�سوريني ،والدليل على ذلك �أن اجلي�ش
العربي ال�سوري الذي جابه خالل ت�سع �سنوات ونيف �أكرث من ثمانني دولة دون
ان تلني له قناة او يقبل امل�ساومة على ار�ضه وكرامته ،وها هو ما�ض بثبات امل�ؤمن
بحقه يف حماية االر�ض والدفاع عنه مهما بلغت الت�ضحيات وغال الثمن ،واجلي�ش
العربي ال�سوري الآن وكما هو وا�ضح من خالل �سري املعارك ي�سجل االنت�صار تلو
االنت�صار ،ويف �أعماقه قرار وا�ضح ال رجوع عنه ،وهو ال�سري قدم ًا حتى الو�صول
�إىل الن�صر النهائي وتطهري الوطن من كل الإرهابيني الذين ج��ا�ؤوا متعط�شني
للدماء ال�سورية التي �سفحت بكرامة فوق تراب الوطن الغايل ،ويف تقديري �أن
الن�صر النهائي �سيكون حليف ًا لهذا اجلي�ش البطل...
لي�س خافي ًا على �أح��د �أن قانون قي�صر ال��ذي ب��د�أ تطبيقه يف ال�سابع ع�شر
من ال�شهر اجلاري �سيكون له تداعياته على �سورية وال�سوريني ويحمل ال�شعب
ً
م�ضافة على تلك التي حتملها طيلة ال�سنوات املا�ضية ،ولكن هذا
أعباء
ال�سوري � ً
ال�شعب الذي يعي�ش ح�صار ًا جائر ًا منذ �سنوات قادر على �أن ي�صمد ويثبت طاملا �أن
�صموده من �أجل ثبات الوطن وبقائه وكرامته..
قانون قي�صر �سيء الذكر �سيزيد من الأعباء امللقاة على كاهل ال�سوريني ،وقد
غالء فاح�ش ًا ون��در ًة يف ال�سلع ال�ضرورية ال�ستمرار حياة الإن�سان
ترجم ذلك
ً
العادي الذي ال تتعدى مطالبه �أن يعي�ش بكرامة يف وطنه وفوق ترابه الوطني،
واين لعلى قناعة تامة ب�أن هذه الأزمة اخلانقة التي يعي�شها املواطن ال�سوري
هذه الأيام �ستمر وتنتهي كما مر وانتهى غريها من قبل...
ما يثلج ال�صدر ويبعث على االطمئنان هي تلك املبادرات الإيجابية من ال�شعب

ال�سوري ،والتي جتلت يف ريفنا ال�سوري حيث اندفع املواطن باجتاه االر�ض
وا�ستنبات ما هو �ضروري لت�أمني العي�ش و�سد الرمق مع �إميانه �أن هذه الأزمة
الطارئة �ستتال�شى ذات ي��وم وت�صبح ذكريات يف تاريخه ،له �أن يفخر ب�أنه
جتاوزها وثبت �أمامها يف �أق�سى و�أحلك الظروف ،يبقى �أن نبني �أن دور الدولة
هنا دور رئي�س يف �سلوك �أجنح الو�سائل والطرق لت�أمني ال�سلع ال�ضرورية التي
يحتاجها املواطن وال ميلك �سبي ً
ال لت�أمينها مبفرده...
�أعتقد جازم ًا ب�أن قانون قي�صر لن يقت�صر ت�أثريه على �سورية وحدها وامنا
�سيطال العديد من ال��دول املجاورة حيث �سيكون لبنان �أول من يت�أثر من هذا
القانون وذلك لأنه ال ميلك �ضمن حدوده معرب ًا بري ًا غري املعرب ال�سوري ل�صادراته
وكذلك الأردن والعراق �سيت�أثران بهذا القانون اىل حد كبري...
كما هو وا�ضح للجميع �أن عجلة االنتاج لدينا لن تتوقف عن ال��دوران ،البل
من ال�ضروري �أن يزداد ت�سارعها من �أجل موا�صلة الثبات وال�صمود حتى نتجاوز
ك�شعب
املحنة ونعربها للو�صول اىل بر الأمان ،ويف تقديري �أنه لي�س بعيد ًا عنا
ٍ
�أثبتت الأيام ب�أنه جدير باحلياة ،و�أن احلياة احلرة الكرمية تليق به لأنه ابن
احلياة...
ويف هذا ال�صدد علينا �أال نن�سى ب�أننا جزء هام و�أ�سا�سي يف حلف ا�ستحق عن
جدارة ب�أن ي�سمى حلف املقاومة .نعم نحن نعتز ب�أننا ركن �أ�سا�سي يف هذا احللف
و�أننا ما�ضون يف ال�صمود حتى نح�صد الن�صر ونكن�س الإره��اب من فوق �أر�ضنا،
ونطهر ترابنا الوطني من هذا الإره��اب الذي �أدرك على الأر���ض ب�أن اقتحام
حدود �سورية وحماولة النيل منها لي�س نزهة له يفعل ما يريد...
�سيخيب ظن الذين يراهنون على الت�أثري ال�شديد لقانون قي�صر و�سي�صلون اىل
قناعة ب�أن ادارة الأزمات لها رجالها وان الذي �صمد ت�سع �سنوات ونيف قادر على
ان يوا�صل ال�صمود وقادر ان يلقن الآخرين الطامعني يف �أر�ضه �أق�سى الدرو�س
غا�شم دخيل ب�أن �أ�سوار �سورية
و�أكرثها و�ضوح ًا يف كتابة الر�سائل اىل عد ٍو
ٍ
ٌ
عالية ومنيعة ،ومن مل ي�صدق فلرياقب امل�شهد على الأر�ض وما يقدمه اجلي�ش
العربي ال�سوري من ت�ضحيات يف معاركه املتوا�صلة �ضد �أعدائه� ،أو فليقر�أ التاريخ
الذي كتب غابر ًا وخطته الدماء ،والذي مازال يكتب حتى الآن.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

النه�ضة العربية ..لماذا تف�شل دائماً؟
���ص��در ع��ن دار احل�����ص��اد للطباعة
والن�شر والتوزيع كتاب جديد بعنوان:
«النه�ضة العربية ..ملاذا تف�شل دائم ًا؟
وق�ضايا �أخ��رى)» للكاتب عبد الوهاب
حممود امل�صري.
جاء يف فهر�س الكتاب:
«الف�صل الأول :النه�ضة العربية..
ملاذا تف�شل دائم ًا؟ جتربة حممد علي
منوذج ًا
�أو ً
ً
ال :يف مفهوم النه�ضة ثانيا :يف ف�شل
جتربة حممد علي ثالث ًا :يف وثيقة
امل�شروع النه�ضوي العربي
الف�صل الثاين :الكواكبي ..من منظور
خمتلف
�أو ً
ال :الكواكبي ..من هو؟ ثاني ًا :حول
ع�لاق��ة الكواكبي ب��اخل��دي��وي عبا�س
ثالث ًا :حول كتاب �أم القرى رابع ًا :حول
كتاب طبائع اال�ستبداد خام�س ًا :حول

وفاة الكواكبي
ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث :ن��ق��د ال��ت��ج��رب��ة
النا�صرية
�أو ً
ال :نبذة عن الرئي�س عبد النا�صر
و�إجنازاته ثاني ًا :يف اجلدوى احل�ضارية
للتجربة النا�صرية ثالث ًا :يف اجلدوى
الإيديولوجية للتجربة
ال��ن��ا���ص��ري��ة راب����ع���� ًا :يف
اجل�������دوى الأخ�ل�اق���ي���ة
ل��ل��ت��ج��رب��ة ال��ن��ا���ص��ري��ة
خ���ام�������س��� ًا :يف اجل�����دوى
ال���دي���ن���ي���ة ل��ل��ت��ج��رب��ة
ال��ن��ا���ص��ري��ة ���س��اد���س � ًا :يف
اجل�������دوى ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
ل��ل��ت��ج��رب��ة ال��ن��ا���ص��ري��ة
����س���اب���ع��� ًا :يف اجل�����دوى
ال��ع�����س��ك��ري��ة ل��ل��ت��ج��رب��ة
النا�صرية ثامن ًا :هوام�ش

حول التجربة النا�صرية
الف�صل الرابع :تهافت احلداثة
�أو ً
ً
ال :يف مفهوم احلداثة ثانيا :يف
معامل احلداثة ثالث ًا :يف ن�شوء احلداثة
رابع ًا :يف نقد احلداثة خام�س ًا :مقارنة
احلداثة مبا بعد احلداثة
ال��ف�����ص��ل اخل��ام�����س:
ال���ع���ل���م ..حم���اي���د �أم
متحيز؟
�أو ً
ال :العلم ..ما هو؟
ثاني ًا :يف دع��وى حياد
العلم ثالث ًا :يف دعوى
حتيز العلم
الف�صل ال�����س��اد���س:
ق������راءة يف :ن��ظ��ري��ة
امل�ؤامرة!
�أو ً
ال يف ت��ع��ري��ف
امل�ؤامرة ثاني ًا� :شهادات

و�أدلة على وجود امل�ؤامرات
الف�صل ال�سابع :املثقف ..عند جان
بول �سارتر
�أو ً
ال �سارتر ..من هو؟ ثاني ًا :املثقف
عند �سارتر ..من هو؟ ثالث ًا :دور املثقف
عند �سارتر.
الف�صل الثامن :نقد الدميقراطية
يجدر الذكر �أن للم�ؤلف �إ���ص��دارات
�سابقة نذكر منها:
ـ نظرية الأمن والإميان
ـ تهافت اخلرافات الثالث
ـ العرب وحتديات امل�ستقبل
ي��ق��ع ال��ك��ت��اب يف ح����وايل /155/
�صفحة من احلجم الو�سط.

