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علمتني الحياة
ـ2ـ

لوحتان للفنان الت�شكيلي �أمين الدقر

ختمت الأ�سبوع املا�ضي بحديث روبرت ج� .أوملان عن جتربته يف احلياة .وقد كان
�أحم��د �أمني �صاحب الفكرة ومعدُّ كتاب «علمتني احلياة» حري�ص ًا على �أن ينتقي من
العرب والأجانب� ،شخ�ص��يات ،ميكن �أن تتحدث عن جتربة حياتها ،مبا يغني ويفيد
الق��ارئ� .أتابع الي��وم حديث الدكت��ور عبد الرزاق �أحمد ال�س��نهوري ال��ذي ان ُتخب
ع��ام  1936عميد ًا لكلية احلقوق بجامعة القاهرة ،ثم قا�ض��ي ًا باملحاكم املختلطة،
فم�ست�ش��ار ًا ملكي�� ًا ،فوكي ًال لوزارة املع��ارف ،ثم وكي ًال لوزارة الع��دل ،ثم اختري وزير ًا
للمعارف ،و�صار رئي�س جمل�س الدولة.
كت��ب الدكت��ور عب��د الرزاق �أول ما كت��ب� ،أن احلياة علّمته :م��ا حر�ص على بلوغ
�ش��يء وبلغه ،وبعد �أن يبلغه يزهد به مبا�شرة .ويقول« :وعلمتني احلياة �أن النا�س
درك ه��ا ٍو م��ن اخل�س��ة ،ويف درجة عالية من ال�س��مو ،ينطوون على ال�ش��ر واخلري،
يف ٍ
ويهبطون بقدر ما يرتفعون» ..ي�ستطرد الدكتور ال�سنهوري يف حديثه عن عالقاته
مع النا�س ،وعن �أوا�ص��ر ال�صداقة ،وي�ض��رب مث ًال ،عن �شاب كان يف عمره ،يف مرحلة
ال�ش��باب ،قام��ت بينهم��ا �ص��داقة متينة ،فج���أة ،تنكر له ه��ذا ال�ص��ديق ،و�أبدى من
�أ�س��باب اجلف��وة ،م��ا دلّ على انحطاط يف اخلل��ق ،ودناءة يف الطبع ،ث��م ما لبث هذا
ال�ص��ديق ،يف ظروف �أخرى� ،أن �ص��فا معدنه ،و�س��مت نف�سه ،فتقدم يف ميدان اجلهاد،
وب��ذل روح��ه لوطن��ه ،ومات �ش��هيداً« ،فعلم��ت �أن النا�س ال يخل�ص��ون �ش��ياطني ،وال
يتمح�ض��ون مالئكة .والعاقل من لب�س النا�س على حالهم ،ال يزهد يف ال�ص��ديق و�أن
�ش��ره ،وال يقطع بينه وبني النا�س جلرح ال يلبث �أن يندمل ،ولعار�ض ال يلبث �أن
بد�أ ّ
يزول».
و�أدرك ال�س��نهوري بعدما علمته احلياة� ،أن حظ��وظ النا�س تبدو متفاوتة �أكرث
م��ن حقيقته��ا ،وه��م يف الواق��ع متقاربون يف ال�ش��قاء وال�س��عادة ..لكل م��ن حظه ما
ي�سعده ومن همه ما ي�شقيه..
ويعود ال�س��نهوري لي�ضرب مثا ًال عن رجل عرفه عن قرب ،وكان هذا الرجل كثري
ينظر �إليه يف �أنه �ض��يق بحظه من الدنيا ،وهو ال
العي��ال ،رقي��ق احلال ،ال ي�ش��ك من
ُ
يكاد يفيق من هم �إال ويعرث يف هم .وعلم ال�س��نهوري �أو فهم �أن هذا الرجل لي�س من
ال�ش��قاء بالقدر الذي توحي به حاله ،لأنه �ألف �ض��يق العي�ش ،ووطّ ن نف�س��ه عليه،
حتى �إذا �أ�ص��ابته نعمة �ض��ئيلة على غفلة من دهره ،كان تقديره لها كبرياً ،وفرحه
بها عظيم ًا ،وذاق بها ال�س��عادة كما ذاق من قبلها ال�ش��قاء ،باملقابل ي�ض��رب مثا ًال عن
رج��ل غني حتى ُي�س��مى واحد من ملوك املال يف م�ص��ر ،وهو رجل م��ن �أقوى الرجال
يف بلده ،ومن �أعر�ض��هم جاه ًا و�أو�س��عهم نفوذاً ،حتى �إن بو�س��عه �أن ي�س��قط حكومة،
ويقي��م حكومة �أخرى ،هذا الرجل الرثي وا�س��ع الرثاء ،وا�س��ع اجلاه ،واملقتدر ،كان
يخل��و �إىل نف�س��ه ،لين�س��ى �س��وء حظه ،وليبتعد ب�ش��قائه ع��ن عيون النا���س ،بل �أنه
ليت�سلل من �سريره يف جنح الظالم لينفرد بنف�سه ويبكي.
وهنا ي�ص��ح القول :وهلل يف خلقه �ش���ؤون ،وي�س��وق الدكتور ال�س��نهوري مث ًال �آخر،
عن امر�أة كانت فقرية ،ثم ورثت فيما بعد ورثة كبرية ،ف�أ�صبحت تتربم مبا �أ�صابته
من مال ال تعرف كيف ت�ستغله.
واحلياة علمته �أن جناحه رهن �إميانه بنف�سه ،و�إميانه بربه ،و�إميان النا�س به.
وتعلّ��م من احلياة �أي�ض�� ًا� :أن الغفلة عن امل�س��تقبل هي من �أهم �أ�س��باب الراحة..
«وما تعبت ل�ش��يء �أك�ثر من تعبي عندما �أفكر يف امل�س��تقبل ،ولعل املوت هو احلقيقة
الأوىل التي ال يتطرق �إليها ال�شك ،وهو امل�ستقبل املحتم .يقول« :ومن نعم اهلل على
الإن�س��ان �أن جعل��ه ق��ادر ًا على التغاف��ل عن هذه احلقيق��ة ،و�إ ّال ظل قلق�� ًا حائر ًا ال
يفكر �إال يف املوت».
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�شكل �آخر للإرهاب الأمريكي الغربي

• عبد احلميد غامن
بعد ف�شل الو�سائل الع�سكرية وامل�ؤامرات ال�سيا�سية التي
انتهجتها الواليات املتحدة الأمريكية بالتعاون والتن�سيق
مع دول �أوروبية و�أنظمة رجعية يف املنطقة طيلة عقد من
الزمن بحق �سورية ،تلج�أ الإدارة الأمريكية جمدد ًا �إىل �سالح
العقوبات االقت�صادية ،من خالل ت�شديدها على �سورية عرب
ما �سمي بـ (قانون قي�صر) لزيادة ال�ضغط على �شعبها وقيادتها
لإخ�ضاعها لأهدافها اال�ستعمارية.
�إن �سيا�سات احل�صار والإج���راءات االقت�صادية الق�سرية
�أحادية اجلانب التي تفر�ضها الواليات املتحدة الأمريكية
واالحت��اد الأوروب��ي وجه قذر �آخر من الإره��اب االقت�صادي
والإره���اب ال��دويل املنظم ال��ذي متار�سه ال��والي��ات املتحدة
بالتعاون والتن�سيق مع القوى اال�ستعمارية الغربية و�سيا�سات
االحتالل ال�صهيوين يف فل�سطني ال�ستهداف جبهة ال�صمود
واملقاومة للم�شروع ال�صهيوين الغربي يف املنطقة.
�إن تاريخ العقوبات الأمريكية والغربية بحق دول تعار�ض
�سيا�ساتها العدوانية تاريخ طويل ،ولي�س بجديد ،فقد بد�أت
من �سبعينات القرن املا�ضي ،ب��د�أ يظهر بعد قيام احلركة
الت�صحيحية املجيدة التي قادها القائد اخلالد امل�ؤ�س�س حافظ
الأ�سد ،حني �أعلن مواقف �سورية الثابتة يف الدفاع عن حقوقها
وحقوق �أمتها العربية املبدئية وحترير �أر�ضها املحتلة كاملة
دون نق�صان ،وتوا�صل �سورية ذلك بالتم�سك بهذه احلقوق
واملبادئ خالل قيادة ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد وقيادته
احلكيمة ل�سورية وجبهة ال�صمود وامل��ق��اوم��ة يف املنطقة
والتعاون مع احللفاء والأ�صدقاء ،وت�صديه لكل املحاوالت
واملخططات التي تريد النيل من مكانة �سورية ودورها البناء
يف املنطقة.
من املعروف �أن العقوبات االقت�صادية و�سيلة متار�سها دول
�ضد دول �أخرى بهدف معاقبتها ،لزعمها �أنها خم ّلة بالقوانني
والأع���راف الدولية ،وذل��ك من خ�لال املنظمات وال�شرعية
الدولية.
�إال �أن �سيا�سات احل�صار والإج����راءات االقت�صادية التي
مار�ستها ومتار�سها ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وال��دول
الأوروبية بحق �سورية ودول �أخرى منذ عقود من الزمن ،هي
�إج���راءات �أحادية اجلانب ،ال حتظى ب�أية �شرعية دولية،
د�أبت على ممار�ستها يف �إطار �سيا�ساتها العدوانية �ضد الدول
التي تعار�ض خمططها اال�ستعماري يف املنطقة.
وجاءت الإجراءات االقت�صادية الق�سرية �أحادية اجلانب
التي فر�ضتها الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي
�ضد �سورية جمدد ًا يف �إطار ما �سمي بـ (قانون قي�صر) ،ودخوله
حيز التنفيذ يف ال�سابع ع�شر من �شهر حزيران اجلاري 2020
م ،والذي وقعه الرئي�س الأمريكي ترامب يف كانون املا�ضي.
لقد حملت الإج���راءات االقت�صادية الق�سرية اجلديدة
�أحادية اجلانب �ضد �سورية �أبعاد ًا اقت�صادية و�سيا�سية معادية
وخطرية ت�ستهدف الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل؛ هذه
الإج���راءات كانت وال ت��زال ج��زء ًا من ال�سيا�سات الغربية
التقليدية التي متار�سها بحق دول وحكومات وجهات مقاومة
للمخططات الأمريكية وال�صهيونية امل�ستمرة �ضد املنطقة.
اقت�صادي ًا ،ت�ستهدف ال�شعب ال�سوري يف عملته الوطنية

�شجب
•د .منى �إليا�س

ولقمة عي�شه ودوائ��ه ومعي�شته ،وي�ضع العراقيل �أمام قدرة
م�ؤ�س�سات الدولة على تلبية احتياجاته الأ�سا�سية وموا�صلة
ت��وف�ير اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ،وه���ذا ينفي �أي���ة م��زاع��م غربية
باحلر�ص الإن�ساين على �سورية و�شعبها جراء فر�ض مثل هذه
الإجراءات الق�سرية.
ف��ق��د انعك�س ت ��أث�ير ال��ع��ق��وب��ات االق��ت�����ص��ادي��ة القدمية
واجلديدة على املجتمع واملواطن ال�سوري ،كونها مت�س جوانب
احلياة اليومية واملعي�شية كلها ،من متا�سها املبا�شر ملوارد الدولة
وقدراتها التي تت�صل بالناجت املحلي والقومي ل�سورية.
وال تقت�صر تلك الإج���راءات الق�سرية على التداعيات
االقت�صادية ،و�إمن��ا لها تداعيات �سيا�سية ،فهي �أو ًال و�آخر،
ت�ستهدف النظام ال�سيا�سي القائم يف �سورية وال�ضغط على
�شعبها ودولتها ،من �أج��ل تغيري مواقفها الوطنية الثابتة
والقبول باملخطط الغربي ال�صهيوين املر�سوم يف املنطقة الذي
ير�سي هيمنة الواليات املتحدة الأمريكية ويحقق التفوق
ال�صهيوين فيها.
فهي ت�أتي ا�ستمرار ًا لل�سيا�سات الغربية امل�ستمرة منذ عقد من
الزمان بهدف اخ�ضاع �سورية وتق�سيمها و�إ�ضعافها وا�ستنزاف
قوتها االقت�صادية والع�سكرية ،عرب التدخالت الأجنبية
اخلارجية الع�سكرية وال�سيا�سية ب�ش�ؤونها الداخلية ،من خالل
دعم كل امل�شروعات املعادية التي جاءت حتت م�سميات عدة،
بلبو�س الإن�سانية ت��ارة ،وبلبو�س الإنقاذ وحماية املدنيني
تارة �أخرى ،والتي ف�شلت حتى الآن يف حربها القذرة وجميع
حماوالتها املعادية.
وعلى ال��رغ��م م��ن دع���وات م��ن الأمم املتحدة ومنظماتها
الدولية والقوى احلليفة وال�صديقة بوقف �سيا�سات احل�صار
والإج��راءات االقت�صادية الق�سرية� ،إال �أن �صدور ما عرف بـ
(قانون قي�صر) من الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ،ميثل
ا�ستهتار ًا من الإدارة الأمريكية واالحتاد الأوروب��ي باجلهود
الدولية الرامية �إىل �إح�لال الأم��ن واال�ستقرار باملنطقة،
و�ضرب الإجن��ازات الب�شرية املرتاكمة من ال�شرعية الدولية
لفر�ض قانون الغاب الأمريكي على العامل ،مبا يتما�شى مع
الإرادة ال�صهيونية باعتبارها �أطماع ومطالب ي�سعى �إليها الكيان
ال�صهيوين ،قدمية ومتجددة ،تهدف �إىل �إعادة ت�شكيل املنطقة
على نحو يحقق �أجندة الهيمنة ال�صهيونية والأمريكية عليها.
يتزامن ذلك مع �سرقة الواليات املتحدة الأمريكية عالنية
� 200ألف برميل ب�شكل يومي من نفط �سورية ،و� 400ألف طن
من القطن ال�سوري ،وت�ضرم قوات االحتالل الأمريكي النار
يف �آالف الهكتارات من حقول القمح ال�سوري ،وت�سرق خم�سة
ماليني من ر�ؤو���س املا�شية من الرعاة ال�سوريني ،وتعمل على
تق�سيم �سورية و�إ�ضعاف قيمة اللرية ال�سورية عمد ًا ،والتي
تهدف �إىل خنق ال�شعب ال�سوري ،وحتتل �أجزاء من الأرا�ضي
ال�سورية ،وحتمي �شريكها الرتكي الذي يحتل �أرا�ضي �سورية
�أخ��رى ،ويقوم بالدور املر�سوم �أمريكي ًا يف ا�ستهداف �سورية
وا�ستكمال املخطط ال�صهيوين الأمريكي فيها ...فكيف يتطابق
م��ع م��ا تدع ّيه الإدارة الأمريكية واالحت���اد الأوروب����ي من
حر�ص على معي�شة املواطن ال�سوري ،وتعزو تدهور الو�ضع �إىل
احلكومة ال�سورية؟.

تفرق النا�س ،حتى ال اتفاق لهم
ّ
�إ ّال على �شجبُ ،
واخللْف يف ال�شجب
ـ فقيل :تخل�ص نف�س املرء �ساملة
وقيل« :تهلك مثل اجل�سم بالعطب»
ـ ومن تفكّر يف الدنيا ومهجته
�أقامه الفكر بني العجز والتعب
ال�شجب هنا يعني :الهالك.
وقد �شاع لعهدنا ا�ستعمال «ال�شجب»
مبعنى الإنكار ،يقال :فالن ي�شجب ر�أي
خ�صمه .مبعنى :يخالفه �أو يعيبه �أو
ينكره �أو يرف�ضه ،وهي معانٍ متقاربة
مل يكن لنا با�ستعمالها عهد ،بل كانت
الكلمة التي ت�ؤدي هذا املعنى قبل هي:
يعار�ض ،يرف�ض ،ي�ستنكر ونحوها .فهل
لها بهذا املعنى �سند يف العربية:
ي�أتي الفعل «�شجب» الزم ًا ومتعدي ًا،
فيكون الزم� ًا من باب جل�س ،ومن باب
«�شجب الرجل
لعب يف ت�صريفه يقال:
َ
ي�شجب �شجوب ًا ،و�شجب ي�شجب َ�ش ْجباً،
فهو �شاجب و�شجب مبعنى ح��زن �أو
عطب� ،أو هلك» ،وي�أتي متعدي ًا من باب
جل�س �أو ن�صر ،يف �شغله .وقد يقال:
�أ�شجب الأم���ر ،باملعاين نف�سها وهي
متقاربة ،بل متداخلة.
ال�شيء :ذهب �أو هلك .و�أ�صل
و�شجب
ُ
«هلك» مبعنى :ذهب لأن ما يهلك يذهب
وال�شجاب (ا�سمان
ويبعد .وامل�شجب
ّ
للآلة) وه��و جملة ف��روع تربط مع ًا،
لتعلق عليها املالب�س �أو غريها ،وهي ما
ي�سميه بع�ضنا الآن ّ
«ال�شماعة».
وق��د ورد يف م���ادة «���ش��ج��ب» يف كل
من «ل�سان العرب» البن منظور ،و«تاج
ال��ع��رو���س» ف��ال�����ش��اج��ب ال���ذي يتكلم
��رديء ،وق��ي��ل :ال��ن��اط��ق باخلنا
ب���ال� ّ
وامل��ع�ين على الظلم ،وال��غ��امن :ال��ذي
يتكلم باخلري وينهى عن املنكر فيغنم،
وال�سامل :ال�ساكت.
ويعنينا م��ن ه���ذه امل��ع��اين لكلمة
«ال�شاجب» �أن��ه ال��ذي يتكلم ال��رديء،
�أف��ل��ي�����س م��ن ي�شجب ر�أي����� ًا �أو عم ًال
ي��ذك��ره بال�سوء �أو يعيبه؟ وكذلك
ورد يف امل��ادة� :شجب الغراب ي�شجب
�شجيب ًا :نعق بالبني ،وغراب �شاجب:
هو ال�شديد النعيق ال��ذي يتفجع من
غ��رب��ان ال��ب�ين .فمن ي�شجب ر�أي��� ًا �أو
عم ًال ،فهو يعلن فجيعته به ،كما ينعب
الغراب من الغربان التي يراها منذره
بالفراق.
ولي�س م��ن ال�����ض��روري �أن ي��ك��ون ما
يعاب بالكالم ال��رديء معيب ًا فع ًال� ،أو
ما يتفجع منه فاجع ًا حق ًا ،بل يكفي �أن
يراه املرء كذلك ،ويعلن ر�أيه فيه ،وكل
ام��رئ يف ذل��ك وم��ا ي��ق��دره� ،سواء كان
تقديره �صواب ًا �أو خط�أً.
وم���ن ه��ن��ا يظهر ل��ن��ا �أن ا�ستعمال
ال�شجب مبعنى الإن��ك��ار �أو املعار�ضة،
ونحوها على جانب من ال�صواب ،فمن
ينكر �شيئ ًا ،ي�سعى �إىل �إزالته �أو هالكه،
�أو يعيبه.

دراسات

•�أ.د .عبد الفتاح حممد
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من جماليات اللغة العربية

اللغات حما�س ًنا
�إنَّ الذي ملأ
ِ
َ
َ
َج َعل اجلمال و�س َّر ُه يف ال�ضاد
الكلمة الأوىل :كانت يف ال�سماء ،كانت خل ًقا وب�شارة،
وك��ان��ت طيبة با�سقة ،وك��ان��ت ح ًقا و���ص� ً
�دق��ا ،وع��د ًال
ً
ً
وتوبة ..تعلمها
وق�سطا .وكانت قد ًرا وف�صلاً ووح ًيا،
(�آدم) يف العامل العلوي ،وهبطت معه �إىل الأر���ض يف
العامل ال�سفلي.
ويف العامل اجلديد� :شاعت ،وانت�شرت .وتبلبلت ،وتنقلت.
و�ساد بع�ضها وباد ،لكنها بقيت حاجة عليا ...فهي ذاكرة،
وهوية .و�صارت �أمارة عزة يف الأمم:
��وام بعزِّ
(�أرى لرجالِ
الغرب عزًّ ا و َم� ْن� َع� ً�ة وك��م َع � َّز �أق� ٌ
ِ
غات)
ُل ِ
و�أ�صبحت مكمن جمال ،وملهمة �إبداع :يقول جربان(:يل
من لغتي قيثارة �أتناولها ف�أ�ستخرج منها �أغن َّي ًة حت ُل ُم
بها روح���ي ،وتذيعها �أ�صابعي) .وق��د جتلى يف العربية
بو�صفها لغة �إن�سانية كثري ،من ال�سمات وال�صفات والدقائق
واللطائف؛ ففيها:
 الرثاء والنماء والإيحاء. والر�شاقة والأناقة ،والعراقة ،والطالقة.والكفاءة والكفاية.
والقدرة على التجديد والتوليد.
والقدرة على الوفاء مبتطلبات التعبري.
اللغة العربية لتكون َ
ال�سماء َ
لغة املعجزة
ولأمر ما تخريت
ُ
البيانية اخلالدة (الل�سان العربي املبني)
ت�شتمل هذه الدرا�سة على املحاور الآتية:
 -+قب�سات من عوامل اجلمال.
 - +ما بني اللغـــة واجلمــال.
� -+شهادات قي جمال العربية.
 - +من جماليـــات العربيــــة.
وفيما ي�أتي م�س رفيق لهذه املحاور يتنا�سب و�ضيق املقام.
قب�سات من عوامل اجلمال:
اجلمال :كفاية �إن�سانية نبيلة راقية .واللذة التي تثريها
منتجا للجمال �أو
الفنون هي نواة اجلمال .ويظل الإن�سان
ً
باح ًثا عنه فيما ينتج �أو ميتلك .والقيم اجلمالية :هي ما يف
الأ�شياء من درجات اجلمال ،واحلاكم هو الذوق.
وتذوق اجلمال :هو التقاط التوهج الذي ي�شع من الأ�شياء
اجلميلة .والرتبية اجلمالية :هي �إمن��اء عاطفة اجلمال
الكامنة ،وتقدير اجلمال وابتكاره .والإح�سا�س باجلمال:
هو غنى يف الروح ،ونقاء يف القلب ،وطيب يف النف�س( :كن
جميال تر الوجود جميال)
ما بني اللغة واجلمال:
اللغة كائن خ�صو�صي تاريخي اجتماعي جمايل قومي
توا�صلي جغرايف .وهي روح ال�شعب يف طقو�سها و�أ�ساطريها
ورموزها وتقاليدها .واحلقائق اللغوية تتحول �إىل قيم
جمالية يف الأداء الإبداعي .واملفردات اجلميلة الرثية
من مكونات الرتبية اجلمالية .واجلمال اللفظي تابع لقوة
العاطفة ،وجاللة املو�ضوع� .إن القر�آن الكرمي قد �أ�ضاف
�إمكانات كبرية للنحو باملفهوم اجلمايل
�شهادات يف جمال العربية:
�شهد كثري من �أهل العلم مبا العربية من جمال يف حيويتها،
وغناها ،وقوتها ،وكمالها ،و�شاعريتها:
يقول مرجليوث (ت )1940الربيطاين“ :العربية ما
ت��زال حية حياة حقيقية” .ويقول فريتاغ الأمل��اين (ت
“ :)1861هي �أغنى لغات العامل” .ويقول وليم وورل (ت
“ :)1953اللغات الأوربية يف مدة �أكرث من مئة �سنة مل
ت�ستطع ال�سيطرة على العربية ،وال �إ�ضعاف مكانتها”.
ورينان الفرن�سي (ت )1893يقول“ :العربية بد�أت فج�أة
على غاية الكمال ،وهذا عنده من �أغرب ما وقع يف تاريخ
الب�شر” ،وي��ارو���س�لاف (وه��و ال�شخ�صية الثقافية لعام
 )2019يقول�“ :إن من يقر�أ ال�شعر اجلاهلي واللغة العربية
�شاعرا”.
يتوقع �أن يكون كل عربي
ً
ً
منزلة وانت�شا ًرا:
العربية
العربية لغة �أدب باهر ،ودي��وان الف�ضل واملفاخر ،وهي

�أعرق اللغات ثقافة ،و�أغزرها عل ًما ،و�أغناها ترا ًثا .حافظت
على ف�صاحتها ورونقها ،ووحدتها ،وكيانها على الرغم من
اختالطها بلغات كثرية..
تعلم العربية م�شاهري من الأدب العاملي من مثل بو�شكني،
وتول�ستوي .ونبغ يف الت�أليف بها �أعداد كثرية من �أهل العلم،
وهي �إحدى ثالث لغات ا�ستولت على �سكان املعمورة .عدد
كلماتها يزيد على �ستة ماليني .والناطقون بالعربية خم�س
�سكان العامل .وهي لغة دينية ملليار ون�صف م�سلم يف العامل.
العربية يف �سريورتها:
كل الدالئل ت�شري �إىل �أن العربية من امل�ستوى الأول،
والدالئل تفيد ب�أنها تعود �إىل � 8000سنة قبل امليالد يف
حني تعود العربية �إىل � 4000سنة قبل امليالد ،وجذور
العربية � 16ألف ًا ،والعربية  ،2500وال�سك�سونية ،1000
والالتينية  700جذر .وحروفها  28وحروف العربية ،22
وقد عرث على خمطوط بالعربية يعود �إىل � 4000سنة.
العربية جمالية الرثاء:
العربية غنية باال�شتقاق :الكلمة الإنكليزية toll
مل ي�شتق منها ،يف حني جند �أن العربية ا�شتقت من اجلذر
(طول) عد ًدا من الكلمات :طال يطول طائل طول .وكلمة
 goodمل ي�شتق منها يف الإنكليزية �إال كلمة واح��دة يف
حني جند يف العربية عد ًدا من الكلمات :جاد� ،أجاد� ،أجود،
ج��ودى ،وجيد .وتت�صف العربية بالر�شاقة ففي مقابل
اجلملة الإنكليزية ،I shall not go :جند :لن �أذهب.
وجمالية القيمة البيانية:
تت�صف العربية ب�أن للحرف الواحد فيها قيمة بيانية
تعبريية :احلاء مث ًال له داللة على احلرارة ولذلك جنده
يف كلمات ذات �صلة :حمى ،حريق ،حميم ،ح��ر ،وه��و من
احلروف النورانية التي ذكرت يف �أوائل ال�سور.
وح��رف اخل��اء عد من احل��روف الظالمية ،وهو يكرث يف
كلمات ذات دالالت لي�ست جيدة :خنزير ،خ�سة ،خرقة،
خ��ردة ،خجل .وح��رف الغني :يدل عل اال�ستتار والغيبة
واخلفاء :غرب ،غرق ،غرم ،غلق ،غاب ،غار ،غام�ض ،غمد،
غمر ،غمز.
العربية وجمالية امل�شرتك العاملي:
نظرة عجلى تدل على كلمات هي من امل�شرتك يف لغات
متعددة :الكهف :هو يف الإنكليزية (كيف) ويف الإيطالية
(كافا) ويف الالتينية (كافو) .ومن هذا امل�شرتك :الق�صر،
والق�سط ،وال�سكر ،والأر�ض ،ونبيل.
ويف بحث علمي �أجراه الدكتور حممد عبد العزيز عنوانه
(الأ�صل العربي ملفردات طب العيون) دلل على �أن اللغات
اقرت�ضت من العربية يف طب العيون كلمات كثرية منها- :
َقرنية ُ cornea -
“قرنيا” -جلام العني “رباط ع�ضالت
العني” “ ligament -ليجامينت”  -البويب “حدقة
العني” “ pupil -بيوبيل”.
جمالية الرتادف يف العربية:
للعربية خمزون هائل من املفردات ،منثل لذلك باملفردات
التي جاءت ا�س ًما �أو �صفة يف (القر�آن الكرمي) وهي تزيد
على خم�سني ا�س ًما� ،أو �صفة:
فمنها �أ�سماء تبني ذات الكتاب بو�صفه قيمة تعبريية:
الكتاب ،التنزيل ،الوحي.
ومنها ما دل على قيمة جمالية :الكرمي ،املجيد ،العزيز،
احلكيم ،املبارك
 ومنها م��ا يعنى بالقيمة ال��ث��أث�يري��ة ال��ت��ي ت�ستهدفاملخاطب؛ ومنها :الهدى والرحمة وال�شفاء والبالغ والبيان
والنور...
وللحب مثال  12درجة منه متفاوتة يف �شدتها ،من الهوى
والع�شق والغرام واجلوى ،و ُيذكر يف هذا املقام �أن الكاتبة
الأك��ادمي��ي��ة اليابانية املعروفة م��اري �أوك���ا ،التي عرفت
بتعاطفها مع الق�ضية الفل�سطينية ،قالت�“ :إنها ت�شعر
باحلزن العميق كلما قر�أت ق�صيدة غزلية من ال�شعر العربي
ب�سبب غناها ب�أفعال الع�شق ،وتنوع جماليات التعبري عن
احلب ،لأن اللغة اليابانية كلها فيها فعل واحد يعرب عن
احلب ،ونادر ًا ما ي�ستخدمه اليابانيون”.
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جمالية البالغة:
يكفي �أن ن�ستعر�ض بع�ض �أن���واع املح�سنات البديعية،
كال�سجع ،واجلنا�س ،والطباق ،والتورية لنكت�شف م�ستويات
جمالية رفيعة ،فحني نقر�أ:
يبكي وي�ضحك ال حزن ًا ،وال فرح ًا كعا�شق ّ
خط �سطر ًا يف
الهوى وحما
ً
ن�ستمتع داخليا ،دون احلاجة لتفكري ،باجتماع فعلي
ال�ضحك وال��ب��ك��اء املت�ضادين (ال��ط��ب��اق) ،وب�ين احل��زن
والفرح...
البالغة احلديثة لها غايتان عملية وفنية ،العملية
ت�سعى �إىل :حتقيق امل�صالح للأفراد واجلماعات ،والفنية:
هي االمتاع بالتعبري عن الإح�سا�س باجلمال� ،أو التذوق
لروائع الأداء الفني.
�إن خ��روج بع�ض الأ�ساليب كاال�ستفهام والتعجب عن
الغر�ض الأ�صلي �إىل �أغرا�ض �إ�ضافية ،ميثل قي ًما جمالية
تعبريية يف الن�ص الأدبي .يف ت�أكيدها للمعنى� ،أو تو�ضيحه،
�أو �إبهامه� ،أو تف�سريه.
جمالية االنتماء:
الكلمة هبة اهلل ،وبها ينماز الب�شر من غريهم ،واللغة
معربة عن الوعي اجلماعي للأمة ،وما من ح�ضارة �إن�سانية
�إال و�صاحبتها نه�ضة لغوية ،والعربية بو�صفها ج��ذو ًرا
را�سخة ،و�آف��اق وا�سعة ،وح�ضارة عريقة ،وكنوز وذخائر
نفي�سة بهذا كله غدت رابطة لل�شعوب الناطقة بها.
اللغة هي عنوان الوجود والهوية ،والهوية الثقافية
�شخ�ص تتطابق ف��ي��ه ث�لاث��ة ع��ن��ا���ص��ر :ال��وط��ن والأم���ة
وال��دول��ة .يقول هيدجر الأمل��اين“ :لغتي هي م�سكني هي
موطني وم�ستقري ومن نوافذها ومن خالل عيونها �أنظر �إىل
بقية �أرجاء الكون الوا�سع”
اللغة من �أهم مقومات الأمة:
الهوية خال�صة تعاي�ش طويل لقوم �أو جماعة ،هي
وطن و�أح�لام ولغة م�شرتكة ،وحماية التاريخ واحل�ضارة
والثقافة ،وح��دت ال��ع��رب ب�ين �شطري املحيط واخلليج،
تراثها اخلالد �شعر هو ديوان العرب ،والعربية هي ال�ساد�سة
بني اللغات بعد ال�صينية والإنكليزية والإ�سبانية والرو�سية
والفرن�سية ،والعربية م�صداق هوية ،ون�سغ حياة ،ووعاء
ثقافة ،ومر�آة نه�ضة ،وم�ستودع تراث وذاكرة �أمة.
جتارب يف املحافظة على الهوية:
العربية :كانت من اللغات امل��وات ،فقد تبنى ع��دد من
�شبابهم الفكرة وطرحوا �شعار( :ال حياة لأمة دون لغة)
وفر�ضت العربية لغة تخاطب� ،صنع معجم للعربية من �ستة
جزءا ،حتى غدت العربية لغة العلوم ،وحر�صوا على
ع�شر ً
تبديل الأ�سماء العربية :اخلليل :ح�برون .واليابانية:
رف�ضوا التخلي عن لغتهم .والكورية :اعتمدوا الكورية
أ�سا�سا للتنمية الب�شرية.
� ً
اخلامتة:
هذا ال��ذي تقدم غي�ض من في�ض من جماليات العربية
و�أ�سرارها:
 يف البدء كانت الكلمة ،وكانت �سماوية ،وكانت خل ًقاً
و�صدقا ،كانت قد ًرا وف�ص ًال ووح ًيا.
وح ًقا
 ويف الأر���ض �شاعت وانت�شرت وتبلبلت و�سادت وبادتلكنها غدت حاجة وهوية وذاكرة..
 والعربية �شهد لها امل�ست�شرقون باحليوية وال�شاعريةوالرثاء والوفاء مبتطلبات التعبري..
 واملبدع ي�سكن العربية يف �شغاف قلبه ،ويجعلها تخالطومي�ض �أح��داق��ه ،وتتحد بالعميق م��ن �أح�لام��ه ،وتنطق
بامل�ستور من رغائبه ،وت�شدو و�إياه حل ًنا خالدً ا.
 -لغة �إذا وقعت على �أ�سماعنا كانت لنا بر ًدا على الأكباد.
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نقد أدبي
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الن�شر االلكتروني..
فوائد عديدة و�أخطاء ال تح�صى

•�سامر �أنور ال�شمايل
م���ن���ذ ع���ق���ود ق��ل��ي��ل��ة ك���ان
الن�شر حمتكرا على دوري���ات
ورق��ي��ة قائم عليها جمموعة
م��ن الأدب�����اء ال��ذي��ن ي��ق��ر�ؤون
الن�صو�ص الواردة ،ويختارون ما
يرون �أنها الأف�ضل ،وين�شرونها
بعد �إجراء الإ�صالحات اللغوية
يف حال وجودها ،وقد يجرون
بع�ض التعديالت الطفيفة لتقدمي
الن�صو�ص ب�أبهى حلة .ولكن بعدما
تطورت و�سائل الن�شر بات ب�إمكان �أي
�شخ�ص ،و�إن مل يكن كاتبا حمرتفا،
ن�شر ما يريده على �صفحات املواقع
االلكرتوين .فهل هذا �أ�سهم يف تطور
الأدب؟ �أم مل يكن يف �صاحله؟ وهل
احلرية التي منحتها و�سائل الن�شر
احلديثة منحت الكاتب قدرة �أكرب
على التعبري عن �أفكاره وم�شاعره؟.
ر����س���ول( :احل���ري���ة لي�ست على
الدوام هي ال�صحيح وال�صواب).
الدكتور العراقي (ر�سول حم َّمد
ر�سول) املعروف با�شتغاله يف جماالت
الفكر الفل�سفي ،والنقد الأدب���ي،
وجد �أن احلرية غري املحدودة التي
�أتاحتها و�سائل الن�شر االلكرتونية
ل��ل��ك��ات��ب مل ت��ك��ن يف ���ص��ال��ح الأدب
بال�ضرورة ،ويقول( :احلرية لي�ست
على الدوام هي ال�صحيح وال�صواب،
وال�����ض��واب��ط الآن ه��ي يف فو�ضى،
فكم من الأخطاء توجد يف مقاالت
وم��ن�����ش��ورات ن��ق��ر�أه��ا ع��ل��ى ج���دران
ال�شا�شات ال��زرق��اء) .ولكن ه��ذا ال
يعني �أن احلرية مل توفر م�ساحات
م��ن��ا���س��ب��ة ل��ت��ق��دمي الإب������داع ال��ذي
تخل�ص م��ن كافة ���ش��روط الرقيب
اجلائر�( :أجد كما غريي من الكتاب،
ح��ري��ة ال��ن�����ش��ر ج��ي��دة ،وتخل�صنا
من م��زاج املحرر و�أح��ق��اده وغريته
وح�سده ول�ؤمه �أحيان ًا).
وي��ت��ف��ق م��ع ه���ذا ال����ر�أي الكاتب
امل�صري (م�صطفي البلكي) �صاحب
التجربة املميزة يف جمال الرواية
والق�صة ،وذل��ك باعتبار �أن حلرية
الن�شر فوائد و�سلبيات .ويجد �أن
احل��ري��ة ه��ي م�����س��ؤول��ي��ة يختارها
الكاتب�( :إن احلرية ال�سليمة هي
التي يحددها الكاتب ،وال تفر�ض
عليه .و�أي�����ض��ا ه��ي ال��ت��ي ال ت�ضرب
ثوابت �أي جمتمع).
اجلنيبي( :هام�ش حرية الن�شر
الإلكرتوين �أفاد املبدع احلقيقي).
الأ����س���ت���اذ اجل��ام��ع��ي وال�����ش��اع��ر
الإم��ارات��ي (ط�لال اجلنيبي) ي�ؤكد
�أن احل��ري��ة ه��ي يف ���ص��ال��ح امل��ب��دع
احلقيقي�( :إن هام�ش حرية الن�شر
الإل��ك�تروين �أف���اد امل��ب��دع احلقيقي
ال���ذي وج���د ن��واف��ذ م�شرعة تتيح
له �أن يطل عربها على املتلقي بال
حاجة لو�صاية �أو �إذع��ان ل�شروط
�أو معطيات غري من�صفة .وقد متكنت
عديد من الأقالم املتميزة �أن حت�صل
على فر�صتها وت�ست�شعر ردود الفعل
املبا�شرة ب�شكل �سريع مما �أ�سهم يف
تطوير املنتج الإبداعي والنهو�ض به
�إىل مراتب �أعلى من الإبداع والإمتاع
والتميز) وال يغفل ب��دوره الإ�شارة
�إىل �سلبيات احلرية غري امل�شروطة:
(م���ن ج��ان��ب �آخ���ر ف��ق��د �أ���ض��ر ه��ذا
الهام�ش الإلكرتوين بذائقة املتلقي

و����س���م���ح مل����ن ال
م����وه����ب����ة وال
م��ع��رف��ة ع��ن��ده
ب�إدعاء الإبداع
مم������ا �أغ��������رق
ال�ساحة وجعل
مت��ي��ي��ز اجل��ي��د
م���ن ال�صعوبة
مب��ك��ان ،و�أ���ض��ر
ب�����ال�����������ص�����ورة
غالية خوجة
العامة للإبداع د .ر�سول حم َّمد ر�سول
واملبدعني).
وت�����أخ����ذن����ا
ال������روائ������ي������ة
وال���������ش����اع����رة
ال�����������س�����وري�����ة
(غ�������ال�������ي�������ة
خ���������وج���������ة)
�إىل احل��دي��ث
ع����ن ال�����ش��ه��رة
ال��ت��ي �أتاحتها
ت���ل���ك امل���واق���ع
الأدبية ،وت�شري
م�صطفي البلكي
د .طالل اجلنيبي
�إىل �أن��������ه ال
�أن من يكتب عليه حتمل امل�س�ؤولية
عالقة �شرطية
ب�ين ال�����ش��ه��رة ال��وا���س��ع��ة والإب�����داع كاملة �أم���ام ال��ق��راء( :يف املح�صلة
احلقيقي ،وت��رى �أن( :االنت�شار ال ي�سعنا القول �إن هذه م�ساحة احلرية
يعني االرتقاء �أو الإب��داع ،وكم من الإ�ضافية يف الن�شر يف غياب الإ�شراف
كتب و�صلت �إىل الأكرث مبيع ًا لكنها مل والرقابة والتدقيق الكايف �أف��ادت
ت�ضف ر�ؤى وفنيات �إبداعية ،وكم من و�أ���ض��رت ،نفعت و�أ���س��اءت ،وحملت
مواقع الكرتونية حتقق عدد ًا هائ ً
ال ك��ل �أط����راف العملية الإب��داع��ي��ة
فيها،
م��ن ال���زي���ارات ،لكن م��ا ين�شر
م�س�ؤولية �إ�ضافية حتى يتمكن املنتج
��داع،
�
إب
غالب ًا ،ال يكون يف ف�ضاء ال
الفكري الإبداعي امل�ستحق من العبور
جتل�س
ال�سيما يف زمننا اجلاهل الذي
بجدارة لرب الأمان).
جال�سة
فيه العائلة مع ًا ،لكنها غري
خوجة( :القارئ العربي خ�صو�صا
م��ع� ًا ،لأن ك� ً
من�شغل
�ا
لا م��ن �أف��راده�
يتمتع ب�شخ�صية قادرة على الفرز).
ب��الأج��ه��زة االل��ك�ترون��ي��ة بطريقة
ي��ت��اب��ع ال��دك��ت��ور (ر���س��ول حم َّمد
�سلبية ،وتالي ًا� ،أ�صبح اجلميع كاتب ًا،
ر�سول) احلديث عن �سلبيات االبتعاد
ال م�شكلة ،لكن املبدعني قلة).
البلكي( :ه��ذه ال�سرعة تراجع ع��ن ال��ن�����ش��ر ال���ورق���ي لأن��ه��ا ذهبت
بالكثري من الأع���راف املرعية التي
اجلمال).
ه���ذا ال����ر�أي ي���ؤي��ده م��ن زاوي��ت��ه ك��ان االل��ت��زام بها يف �صالح العمل
الأدي���ب (م�صطفى البلكي) وي�شري الأدب�����ي ،ف��م��ا زال للن�شر ال��ورق��ي
�إىل �أن رواج �أعمال �أدبية ب�سرعة قواعده ال�صارمة( :مل يعد للن�شر
عن طريق االنرتنيت ال يعني �أنها �أ�صول مرعية كما يف الن�شر الورقي،
جيدة ،و�إن من يتابعها هم من قراء فلم يعد هناك املحرر ال��ذي ي�صحح
الأدب( :الكل حر ,ين�شر ما ي�شاء ,ال��ن�����ص وي�����ش��ذب��ه ق��ب��ل �إخ���راج���ه
وما يريد يف اللحظة التي يحددها للقراء) ورغم �إ�شادته بدور املحرر،
ه��و ,من دون �أي جمهود ,وال ت�أمل .ينبه �إىل �ضرورة عدم تطاول هذا
وم��ع ه��ذه ال�سرعة تراجع اجلمال ,املحرر على �إب��داع الكاتب واح�ترام
و�أ���ص��ب��ح الفي�صل يف رواج �أي عمل ر�أيه�( :أحرتم املحرر عندما ي�صحح
عوامل �أخ��رى ال ترتبط بجودة ما يل �أخطائي الإن�شائية ،وال احرتمه
يقدم ,بل بنوادي ال��ق��راءة ,وبعدد عندما مينع ن�شر مقاالتي ،عندها
املتابعني .تلك الأكذوبة التي �أكلت يتح ّول �إىل دكتاتور).
الأخ�ضر والياب�س) وي�شري �إىل �أن
تراهن الكاتبة (غالية خوجة)
الطريق
ال��ك��ات��ب ال���ذي يتبع ه���ذا
على دور ال��ق��ارئ ال���ذي جت��ده �أن��ه
التعبري
على
تقت�صر كتاباته غالبا
�سينحاز �إىل الإب��داع ال�صادق ،و�إنه
الرنج�سي عن نف�سه( :هذا الرتدي
ه��و م��ن �سيقول الكلمة الف�صل يف
مرجعه �إىل �ضياع قيمة الكلمة,
واقت�صارها على البوح ,و�أي�ضا على نهاية املطاف( :القارئ ب�شكل عام،
فكرة �أن��ا ح��ر ,فيرتك نف�سه للهوى وال��ق��ارئ العربي خ�صو�ص ًا ،يتمتع
في�سري يف طرقات يظن �أنها حتقق له ب�شخ�صية قادرة على الفرز ،ذائقته
مثقفة ،بحكم املرتاكم يف مورثاته
الرواج).
ويقرتب من هذه الآراء املطروحة احل�ضارية التاريخية واملعا�صرة،
ر�أي الدكتور (طالل اجلنيبي) وي�شري لذلك ال جمال ملخادعة القارئ� ،أو
�إىل �أن غ��ي��اب الإ����ش���راف الأدب���ي غ�شه �إبداعي ًا ،فكم من الكتبة الذين
والرقابة الأخالقية كانت وراء هذه ان��ت�����ش��روا وا���ش��ت��ه��روا م��ع كتاباتهم
الفو�ضى التي �أحدثتها و�سائل الن�شر �إ ّ
ال �أنهم مل يقنعوا القارئ ب�إ�ضافة
االلكرتونية .وي��ؤك��د على �ضرورة جديدة).

تاريخ الإذاعة
•في�صل خرت�ش
يتابع “ ن�صري اجلوزي “ يف كتابه
“ ت��اري��خ الإذاع�����ة الفل�سطينية “
ذكرياته عن ت�أ�سي�س �إذاعة فل�سطني
“ هنا القد�س “ �ش�ؤونها و�شجونها،
وال��ظ��روف الن�ضالية ال�صعبة التي
خا�ضها الكتاب وال�شعراء يف مرحلة
الثالثينيات والأربعينيات من القرن
امل��ا���ض��ي يف ف��ل�����س��ط�ين .ف��ق��د �أن�����ش ��أت
احلكومة الربيطانية حمطة الإذاعة
الفل�سطينية يف �شهر ني�سان�/أبريل
�سنة  ،1936رغبة منها يف تهدئة
اخلواطر وحتويل اجلماهري املنا�ضلة
الثائرة عن �أهدافها الرئي�سية ...ولعل
من �أهداف الإنكليز هو �شعور بريطانيا
بكره العرب الفل�سطينيني لهم وميلهم
لبطل ال�ساعة “ ادولف هتلر “.
كانت الإذاع���ة ت�شغل غرفتني من
غ��رف “ ف��ن��دق ب��اال���س “ ،ويف �أوائ���ل
احلرب العاملية الثانية انتقلت �إىل دار
كبرية مكونة من ت�سع غرف للإذاعة
وخم�س غ��رف ل�ل�أع��م��ال الهند�سية،
وقد ت�سلّم �إدارة الق�سم العربي فيها:
�إب��راه��ي��م ط��وق��ان� ،أح��د ر ّواد ال�شعر
حمرر
يف فل�سطني ،وعجاج نويه�ض:
ّ
جم��ل��ة ال��ع��رب يف ال��ق��د���س ،وع��زم��ي
املحرر يف جريدة القد�س،
الن�شا�شيبي
ّ
وقد اختط ه�ؤالء املدراء عدّ ة �أهداف،
وعملوا لأجلها ،ك��ان �أهمها :تعزيز
اللغة العربية الف�صحى ،ومقاومة
الأف���ك���ار اال���س��ت��ع��م��اري��ة ال��ت��ي كانت
ت�سعى �إىل �إدخ����ال اللغة ال��دارج��ة
بد ًال من الف�صحى  -مقاومة ال�سيا�سة
الربيطانية – وتوعية ال�شعب العربي
الفل�سطيني �إىل الأخ��ط��ار املحدقة
به – وتذكريه ب�أبطاله الذين خا�ضوا
املعارك ورفعوا ا�سم العرب عالي ًا ،كلّ
ذلك عن طريق الأحاديث والق�ص�ص
وبرامج الأطفال والأغاين.
وه����دف الإذاع������ة ل���دى امل�ستعمر
الربيطاين هي� :إعاقة اجلهود للدفاع
ع��ن فل�سطني ،و�إط��ه��ار اليهود ب�أنهم
�شعب متح�ضر ،و�أنهم القوا من الظلم
واال���ض��ط��ه��اد م��ن ك���لّ ���ش��ع��وب ال��ع��امل
وتطبيق نظرية امل�ستعمر املعروفة “
فرق ت�سد “.
وم��ن قبيل ا�ستقطاب وج��ذب �آذان
امل�ستمعني� ،أكرث القائمون على �إدارة
ال�برام��ج ال��ع��رب��ي��ة م��ن ت��رت��ي��ل �آي���ات
ال���ق���ر�آن ال���ك���رمي ،وم���ن امل���ع���روف �أن
الإنكليز كانوا القائمني على تنفيذ
�سيا�سة الربنامج العربي ،وخ�صو�ص ًا
ن�شرة الأخ��ب��ار التي ك��ان��وا ي�شرفون
على ك��لّ ���ش��اردة وواردة فيها ،وكانوا
ي�سريونها ح�سب غاياتهم ،ويبثون
�أفكارهم املغلوطة و�أ�ساليبهم امللتوية،
ومل يكن مل���دراء الق�سم ال��ع��رب��ي �أي
�سلطة على ما يبث يف ن�شرة الأخبار.
وكان بني الربامج اليومية برنامج “
التمرينات الريا�ضية “ وهناك برنامج
خم�ص�ص للأطفال ،وبرنامج للرواية
امل�����س��رح��ي��ة والأغ������اين الفلكلورية
والربامج الدينية .وخ�ص�صوا للق�صة
املحلية �أو الق�صة املرتجمة ما بني 15
–  20دقيقة �أ�سبوعي ًا ،وكان الرائد
الأ ّول لتقدمي الق�صة ه��و الأ���س��ت��اذ
خليل بيد�س الذي كان ي�صوغها بلغة
عربية متينة و�أ�سلوب م�شوق ،كانت
الأغلبية من النا�س متيل �إىل الأغاين
ال�شعبية الفلكلورية:
		
لطلع عرا�س اجلبل
وا�شرف على الوادي
وقول يا مرحبـــــا
ن�سم هوا بــــــالدي
ّ

وكانت هناك معزوفات مو�سيقية
قام بها لفيف من الفنانني ،نذكر منهم:
�سامي ال�شوا ،ريا�ض البندك ،و�إبراهيم
عبد ال��ع��ال ،وم��ن ال��ذي��ن ا�سهموا يف
ال�برام��ج الغنائية :م���اري العكاوي،
رجاء الفل�سطينية ،ويحى ال�سعودي،
وي���و����س���ف ر�����ض����وان ،وق����د �أ���س��ه��م��ت
الأ�سطوانات و�أغاين الأفالم امل�صرية
يف �إنعا�ش الق�سم املو�سيقي يف حمطة
الإذاعة الفل�سطينية ،وعم ّمت �شركات
الت�سجيل هذه الأ�سطوانات ،فانت�شرت
�أغاين عبد الوهاب ،و�أم كلثوم ،وفريد
الأطر�ش ،وليلى مراد ،و�شادية ،ول ّبت
امل��ح��ط��ة ط��ل��ب��ات امل�ستمعني بتقدمي
هذه الأغاين املحببة لأ�شهر املطربني
واملطربات.
ن�����ش��أت حم��ط��ة ال�����ش��رق الأدن����ى يف
مدينة جنني ،وان�ضم �إليها من رجال
القلم والفكر والإدارة والفن عدد ال
تو�سعت ،وتوجهنا �إىل
ب�أ�س ب��ه ،ثم ّ
يافا ،واخرتنا �أعلى نقطة فيها ،وهي
“ حي احللوة “ املطلة على البحر ،ومل
تنق�ض �أ�سابيع قليلة حتى �أعلنا افتتاح
الإذاع��ة من حمطة “ ال�شرق الأدن��ى
للإذاعة العربية “ ،وو�ضعنا الربامج
ووظ��ف��ن��ا الأي����دي ال��ع��ام��ل��ة الفنية،
ووفقنا اهلل ال�ستقطاب �أع�لام الأدب
والدين والفن املو�سيقي ،فجاءنا قدري
ط��وق��ان ،وعي�سى ال��ب��ن��دك ،وها�شم
اجليو�سي ،ومت��ت اال�ستعانة برجال
من م�صر فجاءنا طه ح�سني و�إبراهيم
امل��ازين و�أحمد �أم�ين،،وج��اءن��ا حممد
عبد ال��وه��اب وليلى م���راد وا�سمهان
وفريد الأطر�ش و�أمينة رزق ويو�سف
وهبي وغريهم.
قرر
وبعد مرور �أربع �سنوات ون�صف ّ
املمولون من احللفاء يف نقل الإذاع��ة
من فل�سطني �إىل قرب�ص ،ومت لهم ذلك
بعد �أن انتهت احلرب العاملية الثانية.
امل�ؤلف يف �سطور:
ن�����ص��ري اجل����وزيُ :ول���د يف مدينة
القد�س عام  ،1908تعلّم يف مدار�سها،
وح�صل على �شهادة عالية يف اللغة
الإنكليزية ودبلوم �صحافة يف لندن،
و�أ�س�س العديد من اجلمعيات الأدبية
والفرق التمثيلية ،وبعد عام 1948
عا�ش يف �سورية ،وعمل مدر�س ًا للغة
الإنكليزية ،وتر�أ�س ق�سم الرتجمة يف
ال�سفارة الأمريكية ،له كتب من�شورة
الرواد
منها :تاريخ امل�سرح الفل�سطينيّ ،
الفل�سطينيون.
تاريخ الإذاعة الفل�سطينية
“ هنا القد�س “  1949 – 1936م
ن�صري اجلوزي “ املقد�سي “
وزارة الثقافة – الهيئة العامّة ال�سورية للكتاب – 2016
عدد ال�صفحات� 408 :صفجة؛ القطع :و�سط
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لعنة حلم
•خديجة مروان احل�سن
ع��ن��دم��ا ق����ر�أت رواي����ة (لعنة
ح��ل��م) ل�ل�أدي��ب��ة خ��دي��ج��ة ب��دور
و�أن���ا القريبة منها دخ��ل��ت عاملا
من الأح�لام املر�سلة �إىل ال�سماء
�أح�ل�ام مل حت�صد ���س��وى اخليبة
واحل��زن وال�شقاء وت�ساءلت كيف
لتلك الطيبة الربيئة �أن تخرج
ع��ن �صمتها وتر�سم �أن��اه��ا بتف�صيالت
ال�شكل وال�صوت واللون واملكان دون �أن
تخ�شى لومة الئم
انطلقت ال��رواي��ة م��ن واق���ع طبيعي
اجتماعي �إن�ساين �صادق ارتبط بالفقر
واحلرمان واحل��ب “قريتنا هي الربية
واخل�����ض��ار ه��ي اجل��م��ال واال����ش���راق هي
رائحة الع�شب والنعناع ورائحة اخلبز
على التنور” وال�صدمة “وفاة �أهل مرمي يف حادثة انهيار �سقف املنزل” واخلذالن
“تقول الكاتبة :الفقر يف الوطن غربة “
تبتعد يف روايتها عن الرومان�سية املفرطة واخل��ي��االت املبالغ فيها تعرب عن
الأحداث كما حدثت يف واقعها ومالحظتها وجتربتها ح�صرت الأحداث بني طبقتني
يف املجتمع الطبقة الدنيا والو�سطى حتدثت عن �أمنوذج النا�س الب�سطاء الأوفياء
وت�أثري العادات والتقاليد واملجتمع “ يف حلظة من الزمن �أيقنت �أنني غري منا�سبة
له تلزمه فتاة لعوب ذات خربة وحنكة يف العالقة بني الرجل واملر�أة لكن لي�س لدي
خيار �آخر ماذا �سيقول النا�س لو فككت اخلطوبة؟ ماهو موقف �صديقاتي والأقارب
الذين رف�ضوه �سابقا “ والفقر عليهم وعلى �أبنائهم
بد�أت الكاتبة م�صداقيتها من املكان الذي كان �أ�سا�سا متينا بنت عليه روايتها “
منزل اجلد املتهالك يف الريف “ هذا املنزل الذي بنت عليه انتماءها للحب والفرح
واحلزن ،،للغ�ضب وال�صراع واملوت كانت الأمكنة (القرية ،املدينة ،حماة) (املقهى،
بيت �صديقتها ،غرفتها الزوجية ،احلديقة العامة ،مبنى ال�سفارة الكويتية) حتمل
دالالت ح�سية ونف�سية �أعطت الرواية خ�صو�صيتها و�أ�صالتها ودلت على االنفتاح
الفكري والنف�سي للكاتبة �أحيانا وعلى القلق واالنغالق والي�أ�س �أحيانا �أخرى وهذا
�إن دل فانه يدل على طرح ق�ضيتها ون�صرتها (ق�ضية املر�أة امل�ضطهدة) �أمام الر�أي
العام
تدرجت الرواية عرب ثالثة �أجيال (والد �صباح ،و�صباح ،و�أبنائها) لكل جيل
�آماله ومعتقداته وطموحاته التي و�صفتها الأديبة بر�ؤيتها الإن�سانية العاطفية
ال�شاملة و متنت �أن يزول احلزن والب�ؤ�س وال�شقاء والقتل واال�ضطهاد والأ�سر من
هذا العامل ال�شره النهم العقيم وهي يف قرارة نف�سها ت�ؤمن انه �سيم�ضي ويزول لكنها
تخاف �أن ي�أخذ معه �أجمل الأحالم
مل حتمل خديجة بدور يف روايتها هما فرديا �إمنا حملت هموم �شباب ون�ساء
الأر���ض وهموم وطن �أرهقه الف�ساد “ما �أ�صعب �أن تكون م�ؤمنا يف زمن الكفر ،وما
�أ�صعب �أن تكون �أن�سانا يف زمن الغرائز املنفلتة من عقالها”
اهتمت بالرتكيز على القدوة الأب املحب احلنون الذي يفكر ويحا�سب بجدية
الذي زرع فيها القيم والأخ�لاق وكان ال�صديق ال�صادق الذي تلجا اليه حتى �آخر
يوم من عمره
كما ركزت على اجلوانب ال�سلبية للمجتمع كالظلم وتغيب العدالة االجتماعية
“ تاريخي �أحالمي متزقت ك�أوراق اجلرائد والكتب التي كنت �أقر�ؤها �أنا ح�شرة
�صرت مو�ضع �شك واتهام ظننت �إن التم�سك ب�أفكار و�شعارات �سامية هو حرية وقوة
لنف�سي وها �أنا �ضعيفة وعاجزة ال يفكر بي احد وال ي�سال عني رفيق “ وذلك يف
حماولة منها لتحفيز القارئ على ال�صرب والوفاء وتقوية الإرادة تقول:
“املعاناة تزيد املرء قوة ،يف ذاكرتنا مليون �ضوء يدفن الظلمة ويبعثنا من جديد
“ بهدف البحث يف �أ�سبابها وتقدمي احللول املنا�سبة
هي ت�صف ال�صح واخلط�أ كما ت�صف ال�صراع النف�سي املعلن وغري املعلن تربط
بني الذات وم�شكالتها والواقع االجتماعي الذي ترف�ضه لكنها ال ت�ستطيع تقدمي
حلول له �سوى الت�ضحية فهي لي�س مبقدورها تبديل الواقع وال تويل قيادة الأ�سرة
والتغيري فيها رغم �إنها �صاحبة املورد املادي يف البيت هذا ما فر�ضه املجتمع الذكوري،
مل يكن ب�إمكانها �سوى ال�سعي لتنمية ذاتها و�أبنائها روحيا وثقافيا لتعطي لنف�سها
ولأوالده��ا قيمة �إن�سانية واجتماعية وك�أنها تطبق ما ت�أثرت به خالل درا�ستها
لعلم االجتماع فح�صلت على احلكمة النا�ضجة والفل�سفة امل�ستمدة من التجارب
وال�صعوبات وال�صدمات املتتالية التي كان �أخرها ح�صار غزة واملجازر الوح�شية التي
قام بها الكيان ال�صهيوين والتي جعلتها تتجاوز كل ال�سلبيات التي عار�ضتها فتوحدت
مع حربها وقهوتها والأمل تقول ”:فلنحب ولن�ستمتع باللحظة التي �ستم�ضي هاربة
فما للإن�سان من مرف�أ وما للزمان من �شاطئ ونحن ما�ضون “.
خديجة بدور �أثرت الرواية الواقعية بطرحها لهذه الرواية (لعنة حلم) التي
حتمل هدفا �أ�سا�سيا �أال وهو توعية القارئ لأهمية دور امل��ر�أة يف البناء النف�سي
واالجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي وو�ضع ق�ضيتها �أمام عدالة احلياة

د.ح�ســن حميد

تبّت� ..أيديهم!

يف كتابة اجلديد (من اخليمة �إىل امليدان) يقدّ م الدكتور طالل ناجي �سرد ًا تاريخي ًا للوقائع والأحداث التي
جرت خالل ثالثة عقود من ال�صراع العربي ال�صهيوين بالتفا�صيل الكاملة من جهة والأ�سرار �شبه الكاملة (�أو
اخلطرية) من جهة �أخرى ،فري�صد االنحناءات ال�سيا�سية التي جرت هنا وهناك والأ�سباب الكامنة وراءها ،مثلما
ير�صد ال�ضغوط الغربية الهائلة (وغري الهائلة) التي مور�ست على ال�سيا�سات العربية الر�سمية� ،إىل حدّ ي�شعر املرء
�أن كل ما حدث ويحدث هو لعبة �سيا�سية مر�سومة ،ولي�ست الوقائع والأخبار الطالعة �سوى الوجه التنفيذي لها،
كما ي�شعر �أن كل ما حدث ويحدث هو �سيا�سة غربية مخُ طط لها منذ �أزمنة �سابقة ،ومل تكن هذه املخططات تنتظر
�سوى فر�صة التنفيذ والتحقق� ،أي التمظهر العياين ،بل ي�شعر القارئ وك�أن كل ما حدث حدث ب�سبب ال�ضغوطات
الغربية التي ا�ستجابت للرغبات الإ�سرائيلية واقتنعت بها ف�سعت �إىل جعلها وقائع يف �أمور كثرية لعل �أبداها هو
�أخذ الفل�سطينيني �أخذ ًا �إىل اتفاقيات �أو�سلو والتي �أكدت �أن الفل�سطينيني (�أهل التفاو�ض) وافقوا على اقت�سام
كل �شيء بينهم وبني الإ�سرائيلي املحتل والغا�صب ،وافقوا على اقت�سام الأر�ض ،وال�سيا�سة ،وال�سيادة ،والتاريخ..
وحتى الهواء ،و�أن ذلك االقت�سام �سيبدو من خالل مفاو�ضات طويلة و�شاقة� ،أما نتيجتها فهي معروفة وخمطط لها
غربي ًا ،وهي ل�صالح الكيان ال�صهيوين ،والغاية من وراء هذا كله ،غاية خمطط لها ومدرو�سة ،وهي القول �إن العناية
الإلهية �شاءت �أن يجل�س العد َّوان اللدودان �إىل طاولة واحدة ويبحثان التاريخ ،والأفكار ،واجلغرافية ،وامل�شكالت،
والأخالقيات ..ولي�س عليهما �سوى �أن يتفقا ،وهذا ما حدث فع ًال ،لأن توقيع اتفاقية �أو�سلو كان حدث ًا عاملي ًا يف
حديقة البيت الأبي�ض ،و�شالت به الدعاية الإعالمية الغربية (الأمريكية وغري الأمريكية) بو�صفه حدث القرن
الع�شرين الذي �سيطوي �صفحة عداء هي من �أطول �صفحات التاريخ و�أثقلها ،و�أن عراب �أو�سلو ،وعراب ال�سالم و�صانعه
هو الغربي (الأمريكي والأوروبي) ،و�أن �أمر ًا خطري ًا حققته اتفاقية �أو�سلو وهو �أنه �سيحمي الكيانية ال�صهيونية
بال�سلم هذه املرة ،وبالر�ضا الفل�سطيني ،بعد �أن كانت هذه الكيانية حممية باحلديد والنار والدعم اال�سرتاتيجي
الأمريكي والأوروبي ،وقد لعب الأمريكي كثري ًا على وتر (الر�ضا الفل�سطيني) وو�صف املفاو�ض الفل�سطيني (مهما
تعددت الأ�سماء) ب�أنه �شجاع ،وبا�سل ،وج�سور ،ونبيل ،و�صاحب ر�ؤيا عظيمة!
لكن ماذا كانت النتيجة لـ �أو�سلو؟! كانت النتيجة ..للأ�سف كما هو خمطط لها يف العقل الغربي (الأمريكي
جر الر�ضا الفل�سطيني الكواره كلها ،ولعل يف مقدمتها:
والأوروبي) وكما يريد ال�صهيوين املغت�صب ،فقد ّ
ـ ال حلقوق الالجئني الفل�سطينيني يف العودة �إىل قراهم ومدنهم� ،أي ال �شيء ا�سمه حق ع��ودة ،لأن كلمة
[العودة] ثقيلة جد ًا على الذات الإ�سرائيلية الغا�صبة ،مثلها مثل كلمة (النكبة) و�أنه البدّ من حموها لي�س من
القوامي�س واملعاجم فح�سب (وقد حميت حق ًا من املعاجم مع كلمات كثرية متعلقة بالق�ضية الفل�سطينية) بل حموها
من الأدبيات ال�سيا�سية ،ورفعها من �أي جدل تفاو�ضي الحق ،وحموها �أي�ض ًا من الذهنية الفل�سطينية ،وجعلها فكرة
خيالية من العيب التفكري بها ،وهذا ما �سي�ؤكد ما قالت به ال�سيا�سات الإ�سرائيلية منذ عام  1948وحتى يومنا هذا،
�أن ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ت�سعى �إىل احلفاظ على الواقع الراهن للجغرافية الفل�سطينية الواقعة حتت هيمنة
ج�سده االحتالل! والعمل على املزيد من اجلهود التي
االحتالل الإ�سرائيلي� ،أي الإقرار مبا و�صل �إليه الواقع� ،أي ما ّ
تمُ كّن �سيا�سات اال�ستيطان من االمتداد واال�ستطالة على ح�ساب الأرا�ضي الفل�سطينية.
ـ القبول بالق�سمة التي ترت�ضيها الكيانية ال�صهيونية للجغرافية الفل�سطينية ،واملناداة بالأر�ض البديلة �أو
املتبادلة ،ك�أن ت�أخذ الكيانية ال�صهيونية �أر�ض ًا بديلة عن القرى والبلدات الفل�سطينية املوجودة داخل (اخلط
الأخ�ضر) مثل �أم الفحم ،من الأرا�ضي التي هي بحوزة الفل�سطينيني يف ال�ضفة ،والأغوار ،والنقب ،وغزة! وهذا ما
نرى متثيالت واقعية له من خالل قرارات الكيانية ال�صهيونية ب�ضم م�ستوطنات �إ�سرائيلية �أُقيمت من دون وجه حق
يف ال�ضفة والأغوار ،وفوق الأرا�ضي الفل�سطينية املغت�صبة ،وهذا يعني �أمر ًا واحد ًا هو خروج هذه امل�ستوطنات من
�أي جدل �سيا�سي� ،أو �أي تفاو�ض �سيا�سي لأنها باتت قانونية بعد قرارات ال�ضم ،والر�ضا الأمريكي عنها .لقد �أعطت
اتفاقيات �أو�سلو �أكرث من ثالثة �أرباع الأرا�ضي الفل�سطينية البالغة ( )27.10كم 2للكيانية ال�صهيونية املحتلة
والربع الرابع من هذه الأر�ض تركته للفل�سطينيني ،وهو ربع مهدد باال�ستيطان ،مثلما هو مهدد باحلراب ال�صهيونية
التي جتول فيه ،ويف �أي مكان منه فتعتقل ،وتفت�ش ،وت�ض ّيق على احلريات كما يحلو لها!
ـ رفع مدينة القد�س من �أي تداول تفاو�ضي �أي�ض ًا� ،أو احلديث عن حقوق الفل�سطينيني فيها� ،أي ًا كانت هذه احلقوق
و�أنواعها ،وال �سيما بعد �أن وافق البيت الأبي�ض الأمريكي على �أن تكون مدينة القد�س هي العا�صمة للكيانية
ال�صهيونية ،و�أن ينقل �سفارته �إليها ،وهذا �أمر ال يقل خطورة عن م�س�ألة (الالجئني) و(الأرا�ضي الفل�سطينية)،
و(مفهوم االحتالل) ،وعدم احلديث عن (دولة فل�سطينية) مع �أن م .ت .ف اعرتفت ر�سمي ًا ،وعرب �أو�سلو وملحقاتها
ب�شرعية وج��ود الكيانية ال�صهيونية� ،صحيح �أن هذا االع�تراف �سيا�سي ،ولي�س اعرتاف ًا �شعبي ًا ،لكن الكيانية
ال�صهيونية تعمل من �أجل جعله واقع ًا �سيا�سي ًا ور�ض ًا فل�سطيني ًا عا ّم ًا.
الدكتور طالل ناجي ،يقف وقفة املت�أمل ،الدار�س ،الفاح�ص لكل مفاعيل اتفاقية �أو�سلو ال�شريرة ،وملحقاتها
�شرانية فيها ،ليقول �إنها �صفقة �أمريكية ـ �إ�سرائيلية باركتها ال�سيا�سات الأوروبية ،ومل تكن ذات نفع
الأكرث ّ
للفل�سطينيني ،ال بل �إن فح�ص �أي مقولة فل�سطينية �أو �أي حق فل�سطيني� ،أو �أي �أدبية فل�سطينية ذات تعالق مع
فرط
الإ�سرائيلي[ ،وكل حياة الفل�سطيني يف تعالق عجيب مع الإ�سرائيلي] ،ي�ؤكد �أن ما خ�سره الفل�سطيني ،وما ّ
به خالل زمن �أو�سلو الأ�سود يعادل ،بل يزيد ،كل خ�سائر الفل�سطينيني منذ �أن اغت�صب وطنهم فل�سطني عام 1948
وحتى اليوم لأن �أو�سلو املت�شدقة باحلديث عن ال�سالم� ،ضمنت للإ�سرائيلي �أال تكون هناك مقاومة فل�سطينية جدية
تقول له يومي ًا �أنت غا�صب ،وحمتل ،وظامل ،وعدو! ثم �إنها فر�ضت تفاهمات بني الطرفني اكت�سبت درجة القوننة،
مثل التن�سيق الأمني ،والتعاون من �أجل م�ستقبل ال�سالم ،وتنظيف و�سائل الإعالم واملناهج الدرا�سية من �أي طيوف
معادية للكيانية ال�صهيونية ،وعدم احلديث عن (االحتالل) ،و(النكبة) ،و(حق العودة) ،و(القد�س عا�صمة
فل�سطني الأبدية) ،و(العدو املطلق) ،و(النقي�ض الأبدي)� ..إلخ.
�إن الدكتور طالل ناجي ،ويف وقفته �أمام معطيات اتفاقية �أو�سلو ،ي�شري وبالذراعني عالي ًا� ،أن هذه االتفاقية
هي �أخطر ما �أقدم عليه املفاو�ض الفل�سطيني ،و�أنها كانت كارثة على ال�شعب الفل�سطيني ويف كل �شيء ،ال بل �إنها
�أرادت حرف م�سار الق�ضية الفل�سطينية ،وال�صراع العربي ـ ال�صهيوين �إىل اجتاه عبثي ،حني �ألغت املناداة ب�شرعية
املقاومة �ضد الكيانية ال�صهيونية ،وتكفري املقاومة بو�صفها عم ًال �شيطاني ًا ،بعد �أن كانت هي الطريق الوحيد لتحرير
فل�سطني.
لقد �أراد الدكتور طالل ناجي القول وبقلب ممرور م�ألوم :ت ّبت �أيدي املفاو�ضني ..وت ّبت عقولهم �أي�ض ًا.
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ق�ص�ص (مخا�ض طفل في خا�صرتي)
الأديب نزار مزهر
•�سهيل الذيب
وفاحتة املخا�ض ،العتبة الن�صية الأوىل ،لوحة
الغالف املوغلة يف الرمزية ،ام��ر�أة يف عينيها
ت�سا�ؤالت وغ�ضب ،ويف املنت�صف ت��آزرت الأل��وان
لتك ّون يف نهايتها بقعة �سوداء وعلى ميينها �أبنية
خر�ساء تو�صي بال�ضجيج واالختناق.
عنوان الق�صة م�ستنبط من جمموعة الق�ص�ص
ال��واردة يف الكتاب و�أعتقد �أن الكاتب �أراد به
خما�ض الإب��داع يف عمله الأول ،وكم هو مذهل
و���ص��ع��ب وي��ح��م��ل ال��ك��ث�ير م��ن ال�ترق��ب وامل�����آالت
والأحالم.
املجموعة من �سل�سلة» �إبداعات �شابة» التي
ت�صدرها وزارة الثقافة.
يهدي الكاتب جمموعته �إىل زوج��ه و�أوالده
وت��راب الوطن وكل جر�س ومئذنة ،م�شري ًا منذ
ال��ب��دء �إىل توجهه الفكري والعقيدي و�إىل
�إن�سانيته التي حتمل يف طياتها ك��ل العقائد
والأفكار املت�ساحمة.
تنتمي ق�ص�ص ن���زار م��زه��ر �إىل الواقعية
العجائبية التي تت�سم بال�سوداوية والعبثية،
وق��د �أر���س��ى دعائمها الت�شيكي (ف��ران��ز كافكا
 )1924-1883املتوفى يف الأربعني من عمره من
املر�ض ،و�أو�صى �صديقه ماك�س برود �أن يحرق كل
خمطوطاته غري املن�شورة ومنها رواياته الثالث
لأنها غري مكتملة يف نظره.
وقد القت �صدى كبري ًا خا�صة بعد وفاته ومنها
روايتا امل�سخ واملحاكمة اللتني فتحتا الباب لأدب
العبث.
ميتح املزهر ق�ص�صه من الواقع لكنه ي�ضيف
�إليها خ��ي��ا ًال ب��اذخ الغرابة ب���دء ًا م��ن عناوين
ق�ص�صه :امر�أة و�شارع حمظوظ� -أ�سماك حمراء
لونت وجه القمر -طيور مهاجرة �سرقت ابت�سامة
�أخ��ي -نافذة تخت�صر ال��زم��ن -ول��دت مرتني..
وغريها.
وبدء ًا من» امر�أة و�شارع حمظوظ»
�سنجد ه���ذا الت�شابك العبثي ال���ذي ينبئ
ب�سوداوية تودي بنا �إىل ال�س�ؤال تلو ال�س�ؤال.
خطر يف بايل ك�أنه جمنون مثايل يقرتب من
ال��ذي��ن ُخ � ّل��دوا .ي��ق��ول« :ثمة ظ�لال فو�ضوية
�سوداء جلثة حمقاء بقيت تالحقني طول الليل،
تارة تقرتب مني ك�أنفا�س جمهولة وتارة �أخرى
ت�سافر عرب الأف��ق ك�أجنحة متك�سرة من �سعف
النخيل».
�صور ال ت�شبه ال�صور التي عهدناها وك�أنها
تخ�صه وحده ويكفيه هذا ،يقول:
هم�ست تلك اجلثة وراء �أذين� ،أخري ًا ا�ستطعت
�أن �أنفرد بك.
ال ي�ضري نزار ًا �أن ق�صته حتمل �أكرث من مو�ضوع
الق�صة الأوىل التي حتمل مو�ضوعات
كما يف
ّ
متداخلة ت�صب يف املنتهى ذات��ه ،ففيها و�صف

ل�������������ش������ارع���ي��ن
متناق�ضني اجتماعي ًا ،وعن ثوب داخلي المر�أة
وعن تفجري �إرهابي بينها خيط واه يكاد ال ُيرى،
ت�صب يف نهايته غرائبية.
 �أمل �أق����ل ل��ك حم��ظ��وظ ه���ذا ال�����ش��ارع ذوالواجهات الزجاجية مثل جارتنا اجلديدة؟
«يد مقطوعة ر�سمت حدود وطن» يتحدث عن
رج��ل ال ي�شبه �أح���د ًا ،رج��ل من طينة ق� ّ�دت له
ي�صدق النا�س
وحده ،غارق يف حزنه ،وحيد ،ال ّ
�أن��ه يبكي لطبعه اخل�شن ،حت� ّ�دى �ألعاب القدر،
عاقبته �أمه �إذ كان يافع ًا يوم ًا من احلرمان فزاد
عليه �أيام ًا ،تعب و�شقي ومر�ض ومات وعاد �إىل
احلياة.
طبعه �ساقه لأن ي�شنق نف�سه مرتني لكنه مل
يوفق ،ي�شرب من كرمه �أطيب �أن���واع اخلمور،
�صامت ،ه��ادئ ،رزي��ن ،بيته معزول عن القرية
حتده �أ�شجار ال�سرو املتال�صقة
بطريق ترابيّ ،
من اجلانبني ،ال يلعن وال ي�سب �أحد ًا فبدا ك�أنه
�أخ���اط فمه ،ط��وي��ل� ،أ�سمر ،حاجباه يغطيان
عينيه ن�صف املفتوحتني ،و�شارباه يتدفقان فوق
�شفتيه اجلافتني ،وعباءة �سوداء تخفي ج�سده
الهرم.
ي��روي للكاتب حكايته و�صورته املع ّلقة يف
احلائط لنكت�شف �أو نخمن �أن �صديقه الذي
�أنقذه من املوت �أيام الفرن�سيني خان الث ّوار فقطع
يده بعد زمن حني التقاه ليفاجئنا الكاتب �أن
�صاحب ال�صورة هو نف�سه هذا الرجل وهو الذي
قطعت يده لن�ستنتج �أن ت�أنيب ال�ضمري قاده �إىل
احلالة التي هو عليها.
هذه الق�صة و�أختها الأوىل تنبئان عن كاتب
خرب الكتابة جيد ًا وب�صم ب�صمة لن ميحوها
الزمان بعك�س ما جاء على غالف الكتاب ب�أنه
موهبة �شابة جديدة ،تتلم�س �أوىل خطواتها
على دروب الإبداع ،ومن هاتني الق�صتني �أوجز:
 -ال �شك عندي �أنه كاتب �شديد اخل�صو�صية

حد
يتقن ا�ستخدام �أدوات���ه اخلا�صة ،عميق ّ
الإعياء ،يحتاج يف ق��راءة ن�صو�صه �إىل �إعمال
العقل جيد ًا ،يكتب خلا�صة اخلا�صة ،فق�ص�صه
حتتاج �إىل ال��ق��راءة الواعية املت�أنية ولذلك
ب�صعب �أن تلقى على منرب لأنها �ستفلت حتم ًا من
بني �أفكار وخياالت املتلقي ،رمزي حد الإغالق،
ال يعطي مفاتيحه ب�سهولة  ،ومن هنا �سنجد �أن
�أ�سلوبه �شديد التعقيد يحتاج �أحيان ًا �إىل حلاّ ل
�ألغاز ليعي مبتغاه ،مي�ضي من فكرة �إىل عك�سها
�أحيان ًا من خالل خيط واه �سي�ستنتجه القارئ
اخلا�ص ولي�س �أي قارئ.
عبثي ���س��ري��ايل ���س��وداوي بعك�س �شخ�صيته
الطفلية الربيئة.
وهذا �ش�أن الإن�سانيني الذين �أثرت عليهم هموم
جمتمعاتهم فكتبوا مبداد دمائهم مت�سائلني� :إىل
�أين امل�صري؟
يحتاج نزار �إىل �أن ال يتكلم عن نف�سه ،بل عليه
�أن يكتب فح�سب وعلى الناقد الناقد �أن يغور
يف �أعماق ن�صو�صه ليكت�شف كم هو مميز ونبيل،
وحينذاك يحق لن�صو�صه �أن ترتجم �إىل لغات
�أخ��رى بو�ساطة �صديق �أو رفيق و�إمن��ا العربة
كل العربة يف حمتواها الغني والفكري اخلا�ص
واملميز ،الذي يجرب ذ ّواقي الأدب ومتتبعيه �إىل
ترجمتها واقتنائها.
بقي �أن �أقول �إن الأديب نزار مزهر �أرهقني يف
هاتني الق�صتني وال �ضري �إن �أعطى بع�ض املفاتيح
كحلحلة رموز ق�ص�صه ،فالرمز والغمو�ض يحثان
الفكر على اال�ستنتاج و�إعمال الفكر والعقل ولكن
بحدود وال �سيما على مري�ض قلب مثلي.
قيل لأبي متام :ملاذا تقول ما ال يفهم؟ قال:
ملاذا ال تفهمون ما �أق��ول ،و�أنا �أقول لأبي متام:
قلي ًال من التوا�ضع �س ّيدي ،فال�شعر والأدب خلقا
لكل النا�س ولي�س لفئة دون فئة.

نافذة على العالم

الروائي الأمريكي فيليب روث وجهات الحياة

من ال�شعر ال�صيني المعا�صر
•عي�سى �إ�سماعيل

•عو�ض الأحمد
ُتعدّ الرواية احلديثة كما يقول النقاد
�إح��دى�أدوات املعرفة القائمة على حركية
ال��ف��ك��روال��ن��زوع��ات الب�شرية والتحوالت
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ج��وان��ب��ه��ا الأخ�ل�اق���ي���ة
واجلمالية.
ويت�ضح من خالل العمل الروائي �آليات
العمل الأدب��ي وطرائق الكتابة وطقو�سها
و�إلقاء الأ�ضواء الكا�شفة على حياة ال�شعوب
و�أ���س��ال��ي��ب عي�شها وتعاملها م��ع مع�ضالت
الوجود الأ�سا�سية كاحلب واجلمال واملوت
واحلياة والي�أ�س وال�صرع من �أجل البقاء.
وال��رواي��ة الأمريكية املعا�صرة مل تكن
بعيدة ع��ن مع�ضالت ال��وج��ود الأ�سا�سية
و�أ�سئلة الوجود وال �سيما امل��وت واحلياة،
والي�أ�س وال�صراع.
و(فيليب روث) عمالق الأدب الأمريكي،
والذي توفى عن اخلام�سة والثامنني عام ًا
كتب يف �أجنا�س �شتى ،تنوعت بني الكوميدي
وال�تراج��ي��دي حم���او ًال ا�ستك�شاف الأوج��ه
املختلفة ملا تنطوي عليه كلمة (حياة) من
معنى ،وفق ًا ملا تخل�ص �إليه (نيميزي�س) وهي
الرواية التي وقعها يف �آخر �أيامه.
ك��ت��ب فيليب روث :ال���رواي���ة والق�صة
الق�صرية ،وتت�صف �أعماله بغلبة احلوارات،
كما كر�س �أعماله حلياة الطبقة الو�سطى
وم�شكالتها ،والتداعيات امل�ؤملةللحب على
م�ستوى ال��ف��رد والأ����س���رة ،وق��د ان�شغل يف
�أعماله الأخرية مبو�ضوعة الفناء وتدهور
ح��ال��ة اجل�سد وال��ع��ق��ل امل�صاحبة لتقدم
العمر.
ول��د فيليب روث يف مدينة ن��ي��وارك يف
نيوجر�س الأمريكية عام  1933حيث در�س
الفنون وح�صل على �شهادة بكالوريو�س من
جامعة �شيكاغو.
�إن حياة (فيليب روث) هي حياة �صبي
من حي (نيوارك) ن�ش�أ يف �أ�سرة يهودية ،يف
حي يهودي ،ع�شق الأدب ،فقد ب��د�أ الفتى
مبمار�سة الكتابة ،والق���ى جن��اح� ًا كبري ًا
من خالل روايته الأوىل (�شكوى بورتني)
( )1969وهي حتكي يوميات �شاب يهودي
�أمريكي ،وقد جعلت منه هذه الرواية جنم ًا
عاملي ًا.
ي��ق��ول م��ارت��ان �أم��ي�����س( :يف اع��ت��ق��ادي
ال�شخ�صي ،م��ا ت��زال �شخ�صية (بورتني)
متثل املا�سة التي تزين التاج ،فهذه الرواية
تطرقت جلميع املوا�ضيع التي حتفل بها
احلياة ،وال ينق�صها �سوى ا�ستخال�ص عربة
�أو حكمة م��ن ه���ذه احل��ي��اة ،ف��ق��د حت��دَّ ث
عن الآب���اء والأم��ه��ات والأب��ن��اء والليبيدو
الذكوري ،وعن املعاناة)..
رواي��ة (�شكوى بورتني) والتي حتولت
�إىل م��ادة فيلم �أي�ض ًا ع��ام  1972وكانت
ت�صوير ًا جريئ ًا حلياة �شهاب يهودي يعي�ش
حت��ت �ضغوط م��ؤمل��ة م��ن �أم��ه امل�ستبدة من
جانب ومن جتاربه اجلن�سية من جانب �آخر.
جاءت �شهرة روث الأدبية مع ن�شر �أول
�أعماله الأدبية (وداع� ًا ،كولومبو�س) عام
 1959وفيها يحكي روث عن املادية املقيتة
التي تالزم حياة عائلة يهودي ثرية تعي�ش
يف ال�ضواحي،
وي��وا���ص��ل روث يف رواي���ت���ه (احل��ي��وان
املحت�ضر) ع��ام  2001لعبته ال��روائ��ي��ة
عندما يحطم احل��واج��ز ب�ين �شخ�صيات
ال��رواي��ة وب�ين �سريته ال��ذات��ي��ة ب�أ�سلوب
�ساخر يت�أرجح ما بني ال�سخرية ال�سيا�سية
والغو�ص يف الذات الإن�سانية.
ب��ح��ي��ث اجت�����ه �إىل درا�����س����ة ج��م��ي��ع
املفارقات وااللتبا�سات والتجاذبات التي
تقع ال��روح الإن�سانية �ضحية لها ،ما بني
ال�����ص��ورة ال��ت��ي يكونها ال��ف��رد ع��ن ذات���ه،
وواق��ع عالقاته بالآخرين وبالعامل ،وما
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ب�ين احلقيقة وال��وه��م ،وف��ر���ض م��ن خالل
قدرته على الكتابة يف كل الأجنا�س ،يف
الكوميديا فنجده �ساخر ًا وجدي ًا ،ب�سيط ًا
ومعقد ًا ،ومبا�شر ًا وخمات ًال ،وجنده مبتذ ًال
وميتافيزيقي ًا ،يطرح �أ�سئلة ح��ول معنى
الوجود يف �أكرث مظاهره تناق�ض ًا وتغري ًا بل
و�أ�سرعها زوا ًال.
وروايته الأخرية (نيميزي�س) تنتمي �إىل
جمموعة مكونة من �أربع روايات (�إىل جانب
روايات “كل رجل” و”�سخط” و”الإذالل”.
ي�سمى روث ه��ذه املجموعة (نيمزي�س)
وع��ن �سر ه��ذه الت�سمية ي��ق��ول“ :تتناول
هذه الروايات كلها مو�ضوع املوت من خالل
وجهات نظر خمتلفة ،ويف كل واح��دة منها
تكون ال�شخ�صية يف مواجهة مع (نيمي�سها)
وه��و لفظ دارج يف ال��والي��ات املتحدة ،من
املمكن �أن نعرفه بكونه نح�س ًا �أو قلة حظ،
قوة كربى ال ميكن تخطيها� ،أو لعنة تختار
هذه ال�شخ�صية لتالحقها).
ك��م��ا ي��ق��ول فيليب روث ،يف احلقيقة،
�أعتقد �أن كل �شيء يف احلياة ال يعدو �أن
يكون م�س�ألة حظ جيد �أو حظ عاثر ،ف�أنا
ال �أ�ؤم���ن بالتحليل النف�سي وال بوجود ال
وعي يحدد اختيارتنا ،ف�إما �أن يكون حظ ًا
جيد ًا فنلتقي ب�أ�شخا�ص جيدين� ،أو يكون
حظ ًا �سيئ ًا فنقابل �أ�شخا�ص ًا �سيئني .بالن�سبة
�إ ّ
يل مث ًال ،كانت زوجتي الأوىل جمرمة� ،إذ
كانت ت�سرق ،على ال��دوام ،وكانت تكذب..
�إلخ ،ومل يكن ذلك ما دعاين لالقرتان بها،
ف�أنا �أكره املجرمني ،كل ما يف الأمر �أن حظي
ال�سيء قادين �إىل االقرتان بال�شخ�ص غري
املنا�سب ...قد يقول املحللون النف�سيون
�إنني اخرتتها ب�شكل ال �شعوري ،و�أنا �أرف�ض
االعتقاد بذلك ،ويتفق هذا الرف�ض ـ نوع ًا
ما ـ مع وجهة نظري ال�شخ�صية ب�أننا �أبرياء
�أما احلياة �إذ يوجد ،يف �أعماق كل واحد منّا،
�شكل من �أ�شكال ال�براءة حت��دّ ده الطريقة
التي نخو�ض بها غمار احلياة).
وم��ن رواي��ات��ه( :ال��ك��ات��ب ال�شبح) عام
 1979والتي �أطلق فيها روث �شخ�صية
كاتب طموح يدعى (ناثان زوك��رم��ان) ثم
�أعقبهما روث بروايتني (زوكر مان طليق ًا)
عام  1981و(در�س الت�شريح) عام 1983
وفيهما تتبع روث حياة زوك��رم��ان ومهنته
وقد �شكلت هذه الأعمال الثالثة ثالثية
روث الأوىل .ون�شر روث جزء ًا رابع ًا ي�ضاف
للأجزاء الثالثة ال�سابقة بعنوان (احلياة
املعاك�سة) عام .1993
ن����ال روث �أرف������ع اجل����وائ����ز الأدب���ي���ة
الأمريكية ،ويف مقدمتها جائزة فولكرن التي
ح�صل عليها ثالث مرات واجلائزة القومية
لكتاب �أم��ري��ك��ا وج��ائ��زة ال��ن��ق��اد وغ�يره��ا،
وهو الكاتب الأمريكي احلي الوحيد الذي
�أ�صدرت املكتبة الوطنية الأمريكية جملد ًا
لأعماله الكاملة تكرمي ًا له يف حياته ،كما
منح روث جائزة بوليتزر ع��ام  1997عن
روايته (امل�شهد الرعوي الأمريكي) وهي عن
ثنائي من الطبقة الو�سطى تتحول ابنتهما
�إىل �إرهابية ،وكان روث قد �أعدّ هذا العمل
ليكون اجل��زء الأول من ثالثية زوكرمان
الثانية التي �أ�ضافت لها اجلز�أين الآخرين:
(متزوجة ب�شيوعي) عام  1998و(الو�صية
الب�شرية) عام .2000
و�إذا ع��دن��ا �إىل رواي��ت��ي��ه (احل��ي��وان
املحت�ضر) و(كل رجل)  2006وهي رواية
تتحرى ���س ��ؤال امل���وت ع�بر تفح�ص حياة
ك��ام��ل��ة ،رج���ل م��ي��ت ي�����ش��رع يف ال��ب��ح��ث عن
الغفران ومتر حياته �أ�شبه بفيلم �أمامه وهو
عند املدفن ي�ستعيد حياته ال�صاخبة وف�شل
زيجاته واعتقاده الرا�سخ با�ستحالة احلب
وانعدام الإخال�ص بني الب�شر ،ويالحق �أمل

الفقدان و�سط زحام العامل معرتف ًا بفداحة
ظلمه للآخرين ويقر بخطاياه التي يحاول
حم��وه��ا بتربير �ضعفه الإن�����س��اين ،وقلت
حيلته ،وقد فاز روث عن رواية (كل رجل)
للمرة الثالثة يف حياته بجائزة فولكرن
للرواية.
وي�ؤكد كثري من النقد على وجود الر�ؤية
الذكورية املفرطة لدى فيليب روث فالقوة
الذكورية اجلن�سية لأبطاله ت�ستهني باملر�أة
وم�شاعرها ،ومت��ث��ل اخل��ط��ب الأ���س��ا���س��ي يف
معظم �أعماله مما جعله هدف ًا النتقادات
�أن�صار الن�سوية الذين اتهموه باحلط من
مكانة امل���ر�أة ،وم��ن جانب �آخ��ر جن��د عدم
اهتمام روث كثري ًا بالنظريات اجلمالية
والتجريب لكنه �أ�ضفى على رواياته جرعة
تغريب.
مل يفز (روث) بجائزة (ن��وب��ل) .وقد
ك��ان ي��ت� ّ
�وق��ع ل��ه ،يف ك��ل �سنة� ،أن يح�صل
عليها ،مل يفز باجلائزة ،ولرمبا كان ذلك
منطقي ًا� ،إذ ك���ان ال��رج��ل يبتعد ع��ن كل
امل��و���ض��وع��ات ،كالتقيد ب��ق��واع��د اللياقة
ال�سيا�سية الأم�يرك��ي��ة ،فكان �أن ا�ستعدى
الفئويات على اختالف انتماءاتها ،ب��دء ًا
بالطائفة اليهودية الأمريكية من خالل
روايته (�شكوى بورتيي) ثم �أع�ضاء احلركة
الن�سوية ...وغري ذلك.
هل كان روث عاجز ًا عن ابتكار �شخ�صيات
ن�سوية عظيمة� ،أو حتى تبني �صوت �سردي
ن�سائي؟
وهل كان متمركز ًا حول ذكوريته ومعادي ًا
للمر�أة؟
ويف رواي��ت��ه (امل�سكون ب����الأرواح) نرى
�أك�سلر يف عالقة تدمريية ذاتية مع امر�أة
من ذلك النوع من الن�ساء املفرت�سات ،يقول
روث يف �إحدى حواراته :مل �أكن �أنوي �أ�ص ًال
ت�صوير ه��ذه امل���ر�أة مفرت�سة �أو �شيطانية
متغولة كما خيل ل��ك ولكنني كنت �أري��د
الك�شف ع��ن ع�لاق��ة غ�ير ج��دي��رة بالثقة
انغم�س فيها �سام �أك�سلر .ال �أظن �أن املر�أة
كانت �شيطانية �أكرث من الأخريات �إمنا كانت
لها جاذبية خا�صة ،جاذبية و�إيروتيكية
بالتحديد ،جعلت من �سام �أك�سلر �شخ�ص ًا
�سعيد ًا لذا �سيكون مهم ًا لربهة قبل �أن ننعتها
ب�أنها �شريرة �أو مفرت�سة ـ �أن نتذكر �أنها هي
التي جعلت الرجل �سعيد ًا بعدما كان يائ�س ًا
وق��ان��ط� ًا ج��د ًا ـ �إذ ج��اءت امل���ر�أة وحطمت
الأغالل التي قيدته.
�أما يف رواية فيليب روث (�أ�ستاذ الرغبة)
 1977يتمزق (كيب�ش) بطل ال��رواي��ة،
نتيجة ح��ي��ات��ه ك���زوج �أك�ث�ر م��ن انهماكه
بتذبذب طاقته اجلن�سية وعدم قدرته على
حب �أية امر�أة فيك�شف عن نف�سه ك�شخ�صية
م�أ�ساوية و�صورة ذكرية ل�شخ�صيته مدام
بوفاري.
ي��ق��دم ل��ن��ا روث يف رواي����ات����ه احل��ي��اة
الأم��ري��ك��ي��ة م��ن زاوي����ة ت��اري��خ��ي��ة متتزج
فيها خ�برات طفولته التي يعيد ت�شكيلها
بالتخييل ليطرح �س�ؤاله الأ�سا�سي :كيف
بو�سعنا تغيري احلياة �إىل نوع من الفن.

امل�صادر:
 1ـ درا� �س��ات يف ال��رواي��ة الأم��ري�ك�ي��ة
املعا�صرة ـ جمموعة من النقاد ،ترجمة
وحترير عنيد ثنوان ر�ستم ،دار امل�أمون
بغداد.
 2ـ �أ�صوات الرواية :لطفية الدليمي.
 3ـ جملة الدوحة العدد  131عام
.2018

(عن االنكليزية)
- 1ق�صائد لل�شاعر �شو كاي:
ولد ال�شاعر �شو كاي عام  1965عمل

« ترجمت بع�ض �أ���ش��ع��اره �إىل اللغتني
الفرن�سية و االنكليزية.
- 1م�ستحيل هذا الهروب

دبلوما�سي ًا يف �سفارة ال�صني يف ال�سنغال

املر�ضى اليائ�سون من ال�شفاء

ويعمل حالي ًا يف بكني .له عدة دواوي��ن

ال يقتنعوا �أن مق�ص احلديقة

منها « الأوحد « وله درا�سات منها « بكني

ال يجز ال�شجريات.

 « 2000ت��رج��م ع����دد ًا م��ن ال��ك��ت��ب من
الفرن�سية �إىل ال�صينية.

الوقت ال�سخي متقطع جد ًا
يعدم ال�سعادة حياة كاملة.
وحده املوت بعيد النظر.

- 1ين�ضج �أيلول ويذبل

الأزهار �شابت من كرثة االرتعا�ش

يل يف ال�سماء باحة داخلية

والعمل الال �إن�ساين اختطف الوقت

فمايل والإقامة على هذه الأر�ض؟

يف ظل املظاهر البدائية

على الأ�شجار ين�ضج �أيلول ويذبل

ال��وق��ت ي��زور الآالت التي ا�ستهلكها

ي�سرع اخلريف كال�شالل ,

العمل

و�أيلول هو الذي يقرتح..

فيكرب ال�شرخ.

ما �سنعي�شه �آت على الطريق

ي�ستحيل الت�سلل هرب ًا من املوت

وما يجب �أن يح�صل يل

مع �أننا نطلق �صرخة اال�ستغاثة!!..

فقد ح�صل.
احلياة حتني ر�أ�سي حزن ًا

 - 2لغة اخل�ضر

هناك !!..ففي النهاية نحن الب�شر

هذا الأخ�ضر الذي كرب يف اللغة

جم�سمون يف فخار

ا�ستنفذ قواك

مل يعد يل �سوى ال�س�ؤال ب�أ�سف:

و�أ�سما�ؤه بني �أيدي الب�ستاين

�إذا مل تلمع هذه النجوم ,

تركت عالمات كئيبة.

�أتكون هانئة هذي ال�سماء؟

كلمة تخرج من قلب الأ�شياء

�إذا مل تلمع الروح ,

تفرغ حياتك كل يوم

�أيكون هانئ ًا هذا اجل�سد؟

و�شجرة مثمرة � ,أي ًا كان حملها
حتول حمور عملك!!...

2-عيننا الداخلية

امل�شاهد املتعاقبة على مر الف�صول

كل يوم علينا �أن ن�صحو

جتتذب �أنظار الآخرين �إىل مكان �آخر

ونفتح �أعيننا

فهذا العامل الذي تقر�ؤه جيد ًا

كل يوم علينا �أن نرى

قد يكون متوقف ًا على عبارة �أعمق!..

ون�شاهد بعيننا الداخلية
لكن ال ميكننا النجاة

 - 3ال�شاعر �شي كيا نزي

من طلقات الزمن الأبدية

ر�سام و�شاعر ولد يف �سو زان��غ 1963

ني�سان  ,قلما ي�صرب

يعمل ويعي�ش يف بكني له جمموعة « طبق

ي�صنع الهواء وينفث الرباعم ,

الأ�صل « وترجمت �إىل االنكليزية.

كل يوم  ,كل �ساعة  ,كل دقيقة
تتعب العيون لكرثة ما ترى

- 1الفار�س واحل�صان

كل يوم علينا �أن ننام

خبب كما النار

فهل ننجو كم هي كثرية طلقات

ي�شتعل الر�أ�س  ,فالكتفان  ,فاليدان ,

الزمن الطائ�شة؟!

فال�صدر
ثم البطن  ,العجز  ,ال�ساقان

- 2ق�صائد لل�شاعر مو فاي

ي�شتعل �سرج احل�صان فج�سمه.

ول��د مو ف��اي يف بكني  , 1960يحمل

خبب كالنار

دب��ل��وم�� ًا يف الأدب ال�����ص��ي��ن��ي ل���ه ع��دة

ا�شتعل كل �شي

جمموعات �شعرية منها « كلمات و�أ�شياء

احل�صان يطري م�سرع ًا!!..

8
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جفاف يو�شح
•فاطمة ب�شري �شيخو
ٌ
جفاف ّ
الرابيه
يو�ش ُح ذي ّ
يلملم �أحال َمنا الباقيه
ُ
ٌ
يعر ُ�ش يف �شرفةِ الفجر
جفاف ّ
أفراحنا الزّ اهيه
يح�صدُ � َ
ٌ
قلوب
يو�سد ُ�شد َو ٍ
جفاف ّ
أ�شالءنا الدّ اميه
ميزّ قُ � َ
ٌ
جفاف ُّ
جفاف
ي�شف دم ًا من
ٍ
ال�ساقيه
وال�ص َ
دمي ّ
باح وذي ّ
ريا�ض الأماين
يلم ر�ؤىً من
ِ
ُّ
بلظى عاتيه
ويجت ُثها
ً
ال�صح ِو فينا
ويرقدُ يف غفو ِة ّ
ال�ض َ
في�سلبنا ّ
ال�صافيه
حكة ّ
ويزر ُع يف مقلتينا �شجون ًا
نذوب م َع ّ
ال�شمعةِ الباكيه
ُ
فحين ًا ن�ض ّمدُ
جرح ف�صولٍ
َ
ال�ص َ
رخة النّائيه
ونحت�ضنُ ّ
وحين ًا مندُّ �شرا َع البكاءِ
نو ّد ُع �آهاتِنا الآتيه
ٌ
َ
جفاف
البكاء
وهيهات حتّى
ُ
يك�س ُر �أحال َمنا العاريه
ّ
اجلفاف
فال �شيء � اّإل رماد
ِ
ُ
�شهقة القافيه
ت�ضج بهِ
ُّ
َ
اجلفاف
فكيف الودا ُع..ودا ُع
ِ
وهل �ستكونُ لنا العافيه ؟..
حلم
يزهر
ال�صد ِر
ُ
برعم ٍ
ُ
�أيف ّ
الرابيه ؟..
وتخ�ضر يف حلمِنا ّ
ُّ
الفجر �أح�صدُ �صحوي
ومن مرف�أ
ِ
أوهامي
�أمزّ قُ � ..أخنقُ �
َ
رب ّ
عذب ال
ال�ش ِ
وق َ
و� ُ
أن�سج من عن ِ
قوايف وب�سمتها الهانيه
ال�ضوءِ � ُ
برعم ّ
أر�شف لوين
ومن
ِ
فتورقُ �أ ّيا ُمنا اخلاويه
يكح ُل جفنَ الأماين
وحلم ّ
ٍ
م َع ّ
أنغامي
ال�ش ِ
م�س ت�شرقُ � َ

تهتف القرنفلة
للوقتُ ،
ِ
ال وقتَ
•�أو�س �أحمد �أ�سعد
ـ 1ـ
ال�صغري
قلبي
ّ
ال يحتمل َّ
كل هذا البذخ
ُ
العازبات
يا
ُ
ّاع�سات
الن
ُ
الذّ
اهالت
ُ
الغام�ضات
الر ُ
افالت
ّ
ُ
املاجدات
ُ
القاب�ضات على اجلمر
ُ
اغبات عن التّحليق
الر
ّ
ال�صغري
قلبي ّ
ال يحتمل
َّ
كل هذا الدّ الل
ـ 2ـ
احرثِ الترّ َ
بة ج ّيد ًا
ُ
تدوخ
د ِع اخلمر َة
يف الدّ نان
ثم قلْ ما لديك
ّ
ـ 3ـ
يف حديقة « املن�ش ّية «
اجل�سر
منعطف
قبل
ِ
ِ
و�شرطي عابر
ب�شتيمتني
ٍّ
ال�ش ُ
تقف ّ
ُ
معة احلجر ّي ُة
الرطبة
ِها
ت
ب�شعل
ّ
واحرتاقِ ها البهيج
قدم واحدة
على ٍ
رب الفرا�شات
ريثما تع ُ
ـ 4ـ
تدف َُّق اجلداولِ
على كتفيها
�إىل ماال نهاية
ألهب يف ذهنه
� َ
� ً
أ�سئلة غام�ضة
عن جدوى املطر
ـ 5ـ
ري �أهم ّي ًة لفاكهة
ال �أُع ُ
اجلواب
ري الأ�سئلة
�أكتفي بتق�ش ِ
على مائد ِة احلوار
ـ 6ـ
ما الذي ميكنُ الت ُ
ّعويل عليه
زمن اللاّ جدوى
يف ِ
زمن الطّ حالب والأ�شنيات
زمن
قيب
الر ُ
ي�شر ُ�ش فيه ّ
ّ
تالفيف الدّ ماغ
على
ِ
يف امل�سافة املو�ؤودة
ال�ساعة
بني عقارب ّ
الرخيم
يف اله�سي�س ّ
بني ثدي الأم
الر�ضيع
وفم ّ
يف ّ
الراعفة
ال�شهقة ّ
بني الوريد والنّب�ض
م�صو ّب ًا
�سهامه احلمراء
باجتاه القلب
متام ًا
ـ 7ـ
َ
املرتف
أزح ظلّك
� ْ

عن �أفقي
�أ ّيها املقتد ُر
�أريدُ التّ�ش ّم َ�س قلي ًال
�صديقي « ديوجني «
ال�سر َد
�أكملِ ّ
من ف�ضلك
ـ8ـ
يا « ليلى « القرنفلة
َ
الغابة املطري َة
ال تعربي
من جهة الأُلفة
يا « ليلى « البتول
ك�سرب من النّايات
ٍ
ّ
وقتَ
رح يا ابنتي:
لل�ش
ال
ِ
َ
املع�شب
الطريق
خذي
َ
�شغاف ال�س�ؤال
بني
ِ
كلّ
املفارق
ِ
الر ُ
وداء
ال�س ُ
ايات ّ
تعلوها ّ
احل َمالنُ ا�ستذئبتْ
فكيف الذّ ئاب؟!
ُ
ال�سرد
�أ ّما اجلدّ ُة /
قنديل ّ
فلم تعدْ تنتظر �أحد ًا
كلّ �شروق
تغ ّم�س �سنّارتها
يف �صوف احلكاية
ً
تحُ ُ
ُّ
وتفك �أخرى
قطبة
يك
الريحان
كلّما َ
نع�س ّ
على �شاهدة القرب
ـ9ـ
جرة الأفق
قبل �أن
َ
تك�سر ّ
بع�صاك
ً
هلاّ غر�ستَ
دالية
يف ّ
ال�شرفة!
ّ
�أ ّيها ال�شاعر
ـ  10ـ
الغروب
م�ستلق بكاملِ قمحهِ
ٍ
ُ
يف �سرير الغيمة
�سطح الغمر
والزّ بدُ يغطّ ي َ
من �أيقظ الأ�سطورة
من ُ�سباتها؟!
ـ 11ـ
�أ�شر ِع الن َ
ّوافذ على اجلهاتِ
ً
َ
عا�صفة
تخ�ش
ال
�أو طوفان ًا
�ض ْع َ
زورق َك
مهب التّيه
يف ّ
واتّكلْ
على ر ّبات الق�صيدة
ـ 12ـ
كلّما حاول
َ
�شهقة نهديها
ترجمة
ُ
ي�سقط الكال ُم
يف غيبوبة

• رجاء علي
مت�ضي ق�ص�صنا
مت�ضي ق�ص�صنا يف اجتاهات
وال تنتهي
نبحث عن قلب دافئ
ونعي�ش التفا�صيل
وتنمو يف ال�شغاف دوما نبتة يا�سمني
نتالقى فيزهر الليمون
وترتاق�ص على الأغ�صان �أجنحة ع�صافري
للريح امل�سافرة نر�سل ق�صا�صات
ورق �ضمت بني حروفها
كلمات ع�شق وق�صائد �أ�شعار
�سرقناها من ديوان نزار ومن �أغنيات ال�سهر
اجلميل
نقول قد تقع بيد عا�شق
تر�شده �إلينا ون�ضيع مع ًا يف �سراديب العمر
الظليل
ونظل �سكارى بالأحالم
نفرت�شها على �شبابيك الدار
تزهر مع الليلك وت�ضيء مع جنوم الليل
و�شم�س
النهار
يا �أيها الغايف يف �صدري والقلب ينب�ض
تعال من�شي يف درب الهوى �أمد لك يدي
وت�ضمني مثل الورد ي�ضم العبري

يف �سفر اخلواطر
يف �سفر اخلواطر
يف حقول الليايل
املغ�سلولة بتنهيد احلنني
�أقف على جدار الروح
وال�صور تن�ساب �شال ًال �أمام با�صرتي
تتجمد بع�ض رع�شات الهدب
�أ�صري وردة ع�شق
حتتاج مل�سة من تللك اللحظات
حلظات الليل والنهار امللونة بفرح امل�سافات
املزهرة بعطر احلقل الأخ�ضر
ل�سنابل وفرا�شات
ن�ضجت الآم الفراق يا�أمي
و�صرت مهملة بني جدارن الذكرى
�أ�ستنجد بها �أ�ستح�ضر �أيامي
الوارفة بح�ضور ال�سنونو ورقة البنف�سج
ترتعد تفا�صيل قلبي
كيف مي�ضي كل جميل عنا ويبقى عطره
كيف ت�صري كل الطرق مغلقة �أمام تلك الأيام
ن�ضجتُ يا�أمي
ون�ضج ثمر القلب
والزلت تلك العا�شقة تتالعب بدفرت العمر
تريد �أن تر�سم عليه لوحات م�ضت
وعز على الزمان ان يرتكها مت�ضي
من م�ساحات الروح
ال�ساجدة لعينيها الذابلتني

نوافذ عا�شقة

•�سمر عبا�س
على ايقاع النب�ض
تر�سم خطوات متثاقلة
على نوافذ ال�شوق
ُتب ُعد َ
هطل الفرح
تتفتح براعم ال�ضوء
تر�سم على �صخور احلنني
�صحوة عتب
على فراق العناقيد
هل العناقيد �أينعت؟

ق�صيدتان

يف غفلة العمر
من غمرات ال�شم�س
�أم تعبت من ال�ضوء!
من احت�ضان العتمة!
فذرفت دموعها عتب ًا
خالط الدمع فيها
�ضياء القمر
ب�سمة ال�صبح
ح�ضن الليل

�سال خمر خدودها
يتلم�س عناق ال�شفاه
لتذوب �شغف ًا
ُيزهر جما ًال
ُيحاكي �شوق العيون
حنين ًا التحف احلنايا
لوقت كنت فيه
�شريك النب�ض
اتلم�س القلب الغايف
على ر�صيف االنتظار

�أجدك راقد ًا
يف ظل �أمنية
راك�ض ًابرفقة
طيف حلم
فهل �ضيعك
�ضجيج النب�ض
و�سراب ال�ضوء
�أم �ضيعتني
عند�أول يقظة للنب�ض

قصة
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• �ضياء ق�صبجي

ق�ص�ص ق�صيرة جد ًا
الطري

نافذتي...؟!
كنت �أ�سرتق النظر �إليه مبتعة ،و�إذا به ينف�ض ري�شه
�شاب و�سيم.
و�شيئ ًا ف�شيئ ًا يتح ّول �إىل ٍ

�أت��ى على هيئة ط�ير ..ملون الري�ش ..يجذب
الأنظار ،هبط �أمامي ،و�أنا �أجل�س فوق ح�صري من
مل ينطق
الع�شب� ،أمامي �شتلة ت�ضج بها الورود احلمر..
كنت
فخارية..
وفوق ر�أ�سي غيمة لها �شكل جرة
بهم
رجل يف ال�ستني من عمره ..دخل الكني�سة ،مثق ًال ّ
وحيد ًا �أ�ستمتع ب�صمت جميل ..ومن فرط �سعادتي� ..أرقه طوي ًال ..جل�س �أمام الق�سي�س ليعرتف ويرتاح..
غفوت قلي ًال ..وح�ين ا�ستيقظت ،مل �أج��د الطري ..قال له الق�سي�س:
والغيمة البي�ضاء دفعتها ال��ري��ح ..مل �أج��د ال��ورود
ـ اعرتف يا بني ..ما بك؟!
ـ �صمت طوي ًال ..ا�ضطرب ..ثم ا�ستدار.
احلمر ..وال ال�شجر..
وغادر من دون �أن ينطق.
�س�ألت نف�سي� :أتراين كنت �أحلم!

الب�ستان

ال�شاب الو�سيم

يف ذلك الب�ستان الوا�سع ال��وارف الأ�شجار ..ر�أيت
ّ
ح��ط على �شرفة بيتي ،ف��رد �أجنحته
كالن�سر
ال�سوداء ..و�شرب املاء من الوعاء مبنقاره ال��وردي ..نعجة �صغرية بي�ضاء ال��ل��ون ،ك��ان��ت ت�سري ب��ف��رح يف
كنت �أراقبه من خلف �ستارة النافذة ،من دون �أن يراين الب�ستان ..و�إذا بوحو�ش �ضارية ظهرت من كل مكان
�أحب الن�سور لأنها حتلق يف الأعايل
وراحت تنه�ش حلمها.
ت�ساءلت َ
مل هذا الن�سر يحط كل �صباح على �سياج

ٌ
في�ض عناء
من
رجل
ِ

•�أريج �إ�سماعيل

علي
ك���ان ���ص��ائ��ب ال� َّن��ب��اه��ة َّ
�أهله ..كان الورى ي�سرد املدى
ُّ
يحط رحاله �أينما
له بعدا..
�سمحت الوجهة� ..إنَّه الغائب
دوم ًا واحلا�ضر �أبد ًا يف �أذهان
من يعرفونه من �أبناء القرية.
ك��ان��ت ر���س��ائ��ل �أح��ب��ت��ه ُتلقي
ثم ت�أمرهُ :ع ْد لديارك �أو
التَّح َّية َّ
غادرها ما ا�ستطعت.
يغدو وي��ع��دو هائم ًا يف خميلة
امل��ا���ض��ي �إىل ح��ي�ن ..ف�ل�ا ت��ب��دو
لل�صورة ذاكرة.
ُّ
ع����اد خ����ايل ال���وف���ا����ض منهك
القِوى ..ج�سده لي�س هو وكله مل
يعد ذاته.
راح ي��ع��دو يف ال��ب�راري �سارح ًا
م�ستفي�ض ًا فخُ لقت ل��ه ق��ط� ٌ�ع من
ٌ
عامل
املا�شية� ..سرح بها ,وبدا له
من الواقع .لقد ك�شفت له الأ َّي��ام
عجائب ال��ه��ول ,ولكنه مل يطلع
وف�صل لذاته
امر�أً بها ,بل بلورها َّ
رداء خم��م��ل� َّي� ًا م���ط��� َّرز ًا بخيوط
ً
احلكمة والطُّ َرف وعالمَ ًا من الوعي
ٌ
منزل ؟
والالوعي و�شرد� ...أَ َلهُ
�أج���ل واح����ات الأر�������ض ..وك��ل
منهنهة لها
غرفة
بيوت الكرام عدا
ٍ
ٍ
�سر يلفُّه الغمو�ض ..مبعرثة املالمح
ٌّ
ٌ
ٌ
نافذة
�ضائعة بني الفينات ..لها

وباب منها ٌر من ال�صد�أ لكنَّه
عميقة ٌ
مفتوح.
ْ
ٌ
تعويذة ب�أنَّه الأمان
خلا�صته
كان
َّ
املطلق وعند غياب حاجته يلهو
هنا وهناك ,فيجعل اهلل له مارة
ُي�سلونه وي�سقونه ومنهم من يلملم
ظ�لَّ��ه ه��ارب � ًا وم��ه��زوم � ًا ..فيتمتم
حينها لفظ ًا ُي ُ
مب َر ِحهِ ..
طفئ نريانه َ
ُ
أحكام �إله َّية..
جهر ب� ٍ
وبع�ض كالمه ٌ
فين�صح م��ر ًة ُح��ل� َو ًة ُيحفِّزُ ها على
القُّوة ..ويلعن مر ًة �أخ��رى غريب ًا
عدَّ ا واغتاظ.
�اع مالها
ويحنو ظهره دوم��� ًا م��ت� ٌ
ُ
بكي�س من �سحاب العمر..
و�صف..
ٍ
ي��خ��ف��ي م���ا َل���هُ �� َ��ش��� ْك� ُ
��ل ..ب�ضالَّته
اخلراف َّية ال ٌ
مال ي�سعده وال ُ
دخل..
ي��ج��وز �أن ي��ح��ط رح���ال���ه على
قارعة من مدخلْ
ٍ
ميجد �آل منزله
ِّ
وامر� ٌأة له مت ُثل
�ضحكات وت�س�أل:
ت���وزِّع بع�ض
ٍ
�أي���ا �أح�����داًَ ..
مل ال ت��غ��دو حم�ض
�إن�سانٍ ؟؟؟ �أو �أف�ضل؟؟؟؟ َ
لك املال
وف��ر ًة ..فعليك �أن تبذل في�ض ًا من
لباقتك علَّ
ّ
�شرودك يهزُ ل.
ي��ه��زُّ ب��ط��رف � ْأع � ُي � ِن��ه ,وي�ضحك
ال�سخف ,يقول �سالم ًا ن ُْ�ص َب
�ضحكة ُّ
أطعمة :طعا ُم ِك طعمه ُجود.
�
ٍ

ِ�سر ْح َب ْعدُ �أو
ت��راوده الأفكار :ا َ
ُع ْد ل ُغرفتك اخليال َّية وف�ضف�ض عن
َ
وام�ش
لعامل من الأيام..
�سرائرك
ِ
ٍ
يف �سفائره لمِ َا يذكر من الأحالم.
ك��ان حمظوظ ًا بحر َّية ..يقول
ما يحلو ل��ه ,وي��أك��ل ما له ُيطهى,
وي��رق�����ص حت��ت �أم���ط���ا ٍر ,ويرك�ض
هاوية,
أع�شاب ,وي�سقط عن
بني �
ٍ
ٍ
الدنيا ...فيختفي تار ًة
ويقت�ص من ُّ
ُّ
لتعلم بعد �أن عاد �أنَّه
ويظهر مِرار ًا
َ
افرت�ش منز ً
ال �أف�ضل ..وقد �أم�ضى
�إجازته يحثُّ العالمَ َ الآخر.....
على ال��� ِّ��س� ِّ�ن ل��ه ع��ت� ٌ�ب وال��ر�أ���س
ٌ
خانق
اكت�سى هيبة ..وال��� َّ��ص��وت
مبحوح
ميجد
والزال  ..حتَّى الآن ِّ ..
عيد مولده الت�سعني ..ومن يعلم
بعد ه��ذا ب��ات �صرح ًا �أو َم ْع َلم ًا
ُّ
يخط ق�صيد ًة �أو
م��ن القرية ..
يغزل من ال�صور اخلراف َّية بط ً
ال من
ال�سحر والعطر ..يحلُّ
حكايات لها ِّ
رج من
�ضيف ًا على ال��ذِّ ك��رى ..له ُد ٌ
ٌ
تعج ليا َ
يل
و�سيل من
الفِكر
ٍ
حكايات ُّ
العمر و� ٌ
أوقات من الإ�شراق تخو�ض
�سالمه �صمت ًا ..واليزال حتَّى الآن
ي�شقُّ رحلة العامل.
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كالقاب�ض على جمرة
من ريح

• منري خلف

�إىل ال�صديق ال�شاعر م�صطفى حممد *

تركتَ قلبك عاري ًا ..جئ َتني ك�أنْ مل ت�أ ِتني من ُ
قبل ..وحملتَ
َ
نف�سك �إ ّ
غياب ق�صد َته لإع�لان ح ّب َك ال��ذي رغم حجاب
يل بعد
ٍ
َ
م�ستور بيننا قر� ُأت ح�ضوره و�شممتُ
�صوت ريحانه.
حملتَ �أوجاعك التي مل تبح بها يوم ًا ما ..وجئنا مع ًا �إ ّ
يل ك�أنك
كنتَ تنوي وداع� ًا �صامت ًا �أو �صارخ ًا ..لكنّك مل تكن �إال نف�سك..
فكنتَ وما زلتَ لغز ًا ملغز ًا.
ع ّب�أ َتني باحلرية يا �صديقي ..ومللمتَ ما مل نكن جن��ر�ؤ على
تخزينه يف �صناديق �أعمارنا امللغومة بالف�شل واخليبة واالنك�سار.
قبل يومني �أو ثالثة من فعلتك التي �أ ّرختَ حلظتك املمتدة �إىل
ومنفتح على �أوج��اع ّ
مب�شرة ب�سقوطنا �أما َم
مغلق على نف�سه
�أف� ٍ�ق ٍ
ٍ
َ
ق�صدت
�سرك ال�صاعد نحو انتماء
دموعك املحبو�سة يف خزانة ّ
جهلنا به ..واكت�شفنا عماءنا بعد ل ٍأي من البكاء وا�ستمراء ال�صمت.
َ
وحدك م�ضيتَ بال �أية بطاقة �أو دعوة ر�سم ّية ..م�ضيتَ
ها �أنتَ
ً
تارك ًا � َ
احلب وهدوئه ..جنون
أمامك �أيام ًا
مثقلة باجلنون ..جنون ّ
عباءات من
بنات يغزلنَ خلفك
ٍ
البوح و�صمت بيانه .جنونك وجنون ٍ
غيم الليل وبيا�ض البكاء.
بقاءك بيننا ..وتنحتَ امل�س ّمى على ّ
ف�ضة الغد
حاولتَ �أن ترتك َ
الآي��ل للن�سيان ..مزجتَ �أن� َ
�اك بـ نحن فكنتَ دلي َلنا �إىل الفقد..
وحاد َينا �إىل ما ي�شبهنا.
َ
َ
وقتك..
فنبذت
�سفحتَ ح�ضورك على �أر��ٍ�ض غري ذي ذك��رى..
واندلق هكذا ..ومل يق َو على �صدّ الفوات ..ومل يكن �أم��ام ظالم
الفكرة �إال �أن ير�ضعك حليب عتمته ..فكنتَ للمعنى غزا ًال وكان
َ
قليلة وهو يه ّيئك ملائدته و�أنت
الغياب متكئ ًا على �صخرة من
دقائق ٍ
ته ّيئ مقامك ال�ستنفار ح�ضوره ..وب�سرعة مل تكن ّ
تتوقع و�صول
م�ضرج ًا ب�إناث هواج�سك ..وقطرات خوفك..
برهانه و�صلتَ �إليه ّ
وحلظات قن�صك لفكرة العدم وانهمار الغروب.
أرادت ُ
وها �أنتَ  ..كما � ْ
بنات عزلتك ..انف َلتّ من املعنى الذي كنتَ
حتمل نواته يف تربة ذكرياتك ..وتر�سمه على مالمح ر�ؤيتك..
َ
تع�صه ومَ��نْ كنتَ تظنّ ب�أنه الئ� ٌ�ق ب�أناقة
ولقد
ع�صاك من مل ِ
رحيلك ..فذهبتَ
ّ
تن�شر عط َرها يف
لتتو�ض�أ مب��ر�أى النجوم وهي
ُ
ن�سي
ملكوت هو�سك بها ..وخانك مَنْ خابك..
َ
وخاب ظنّ �صمتك مَنْ َ
حكمة اليد يف قراءة ،الفاحتة حتت خيمة �أخرية ُن�ص َبتْ ال�سمك،
لكنها ج ّمعتْهم �أخري ًا حتت �سقف غيابك املوجع.
نف�سها
قرنفالت و�سبق َتني بت�سع
�سبق ُتك بت�س ِع
ٍ
ٍ
ح�سرات ..هي ُ
ُ
نقطة
أحجيات ت�سب ُقنا مبهارة فائقة ال�صطياد العزلة و�إ�ضافة
ال
ِ
عدم �إىل بركة املجهول.
ٍ
ً
جمعة �أخرية �أي�ض ًا تلك ال�صالة التي جمعتنا ونحن نر�صف
كانت
حافل بثمار التوبة وهي ت�شدّ َ
بع�ضنا �إىل بع�ضه ،ومل
ني
ٍ
�أكفّنا بيق ٍ
تكن بحاجة �إىل من ي�شدّ َك �إ ّ
يل كما مل �أكن كذلك.
َ
واللحظات �أمام باب العمر منعن
الدقائق
ولأننا مازلنا نت�س ّول
ِ
االنتباه �إىل ما فاتنا و�إىل ما هو �أمامنا لأنه لن يكون ثمة ٌ
وقت
لاللتفات �إليهما وقد �أ�شاحا ب�ضوءيهما عنا ،و�أدا َرا قل َبيهما �إلينا
ني علينا قبل معرفتنا الكاملة بهما.
خارج ِ
َ
بي�ضاء تتلألأ و�سط
�إنها ذكرى رحيلك تتجدّ ُد ..ك�أنك �أيقونة
ُ
بحر من الظالم.
ٍ
*م�صطفى حممد� :شاعر �شاب من احل�سكة رحل قبل �سنوات.
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«من �سيرة الغمام والظّ لّ »
لغ ٌة مُده�شة و�صور �شعريّة مبتكرة

•حبيب الإبراهيم
�سبع جم��م��وع��ات ���ش��ع��ر ّي��ة ح�صاد
ال�صديق ال�شاعر عبا�س حريوقة،
كان �آخرها (من �سرية الغمام والظل)
ال�صادرة عن الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب ع��ام  2019تقع املجموعة
يف� 147صفحة من القطع املتو�سط
ت�ضم اثنتني وع�شرين ق�صيدة متنوعة ما
بني العمودي و التفعيلة والنرث ،لكن ما
يجمعها الهم الوطني ،الذاتي ،االجتماعي،
الإن�ساين ،بلغة �شفيفة وروح وثابة ،بعيد ًا
عن امللل والتكرار ،ما مييز �شعر حريوقة
وج����ود امل����اء ك��ع��م��ود ف��ق��ري ،ب��دالالت��ه
احل�س ّية وامل��ع��ن��وي��ة يف ك��لّ جمموعاته
ال�سابقة �سواء بطريقة مبا�شرة �أو من
خالل الرمز ،فمعظم عناوين املجموعات
ال�سابقة حتمل هذه الإ�شارة مثل (تراتيل
املاء ،قيامات الفرات� ،شغب ال�ضفاف ،ماء
ّ
هال تعودين يا� .أيام ً�صبوتنا
و�أع�شا�ش ،حمزونة الق�صبات �ضفة نهرنا،
مر باملاء الذي َع ُذبا
نُع ّم ُر ال ُع َ
�صالة البيا�ض الكثيف ،من �سرية الغمام)
ُ
ونحمل الط َ
دعة
لطف ويف ٍ
ني يف ٍ
ً
ا
جيد
من يقر�أ ه��ذه املجموعة ي��درك
ُ
ال�شم�س �أن ت�صلى بنا لهبا) �ص
فتحلف
ُ
من
ال�شاعر
الإ�ضافات اجلديدة يف م�سرية
()35
خالل اللغة املده�شة وال�صورة ال�شعرية
يف ق�صيدته (فراغ)والتي �أهداها �إىل
املبتكرة� ،إ�ضافة للأ�سلوب املميز الذي االدي��ب عبد الكرمي الناعم يف لوحاته
يتعامل فيه ال�شاعر مع الق�صيدة وك�أنها (مدارات) وك�أنه ينرث عبق ًا ،حبق ًا يف دروب
�أداة طيعة �سهلة يقدمها للقارئ بحرف ّية (ال�شيخ) اذ ثمة عالقة روحية� ،إن�سانية
و�إتقان...
مع الناعم والذي قب�س من حجارة حم�ص
ق�سم ال�شاعر املجموعة �إىل ق�سمني ال�سوداء �صهيل حروفه و�شذى بيانه،
ّ
رئي�سيني الأولُ � :
أ�سئلة الف�صول والق�سم
(ورفعتُ �صوتي بالغناء
ُ
أجوبة املاء
الثاين� :
�إىل البعيد
ملحة
ال مل تكن تلك الرباري
يف ا�سئلة الف�صول ث ّمة �أ�سئلة ّ
حتمل روافع ذاتية بدالالت هي �أقرب ما
فراغات
يف رحابتها
ٍ
تكون ح��االت �صوف ّية تعبرّ عن مكنونات
للوحة خالقي من
َ
النف�س....
هاتيك الن�ساء
دونِ
م
والكرو
(�أنا
وجنم امل�ساءِ
ال (وزّعتنا) حولها
ُ
ُ
باب دنّ
مت�شي �إىل
ُير ّبتُ �ضيفي على ِ
فتقر ُع وجهَ
�صبح جديد) �ص ()57
ٍ
ال�سماء جنو ُم
هي �آه��ات قلب ينفطر حزن ًا� ،أمل � ًا ،على
جتيء
لت�شهدً كيف
ترجل
ُ
�أخ �شقيق ترجل عن �صهوة احلياةّ ،
ك�سرب ال ًفرا�ش
الندامى
فج�أة وهو يف ريعان ال�شباب ،رحل (�سامر)
ِ
ُّ
ت�شف طوي ًال طوي ًال
ورحلت معه االبت�سامة وال��ف��رح ،البهاء
ندمي
واجلمال ،رحل وترك الذكريات اجلميلة
ف� ٌّأي ٌ
دام؟!) �ص ()16 17-
النبيلة ،يف ق�صيدته( :ح � ّت��ى ال��ك��روم
و� ٌّأي ُم ُ
َ
يف ق�صيدته .العمود ّية (هاموا
بنورك حداد ًا �أحملت وذوت)
يا ر ّبا ُه �أم تاهوا؟!) يبحر ال�شاعر يف امداء
ي��رث��ي ال�����ش��اع��ر �شقيقه ���س��ام��ر بلغة
وا�سعة من الت�أمل الراقي والبوح الدفني ،طافحة ب�صدق امل�شاعر ،عواطف جيا�شة
هي مناجاة روح ّية تتقاطع فيها ال�صور و�صور تعبرّ عن احلزن واالمل الذي خ ّيم
واملعاين لت�شكل لوحة متناغمة ،ا�صيلة على قلبه وروحه:
(اخي َ
تعرب عن الأحا�سي�س النبيلة...
اراك به ّبات الن�سيم ويف
�ضياء يفلقُ ُ
ميام الأر�ض تتبعهُ
احل ُجبا
زهر احلقول
(�سرب احلما ِمُ ...
ُ
ِ
ً
َ
النجم يغ�شا ُه
وذاك
هذا الغما ُم..
عند الغروب �صالة الورد ُتخربين
ُ
ُ
يطوف يف ثملٍ فالنور غ ّيبهُ
ع��ن �سامر ال���ورد ك��م �صلّى وك��م د�أب��ا)
ُ
ت��ب��ك��ي ال���دراوي�������ش يف ن�����س� ٍ�ك مل�����ر�آ ُه) �ص()66
�ص()21
وي��ف��رد ال�شاعر م�ساحة تليق بوطن
ويتوقف ال�شاعر يف حم��راب الطفولة ال�شم�س ،وط��ن ال��ب��ط��والت ،وط��ن االب��اة،
وذكريات الزمن اجلميل ،حيث ال�براءة� ،سوريتنا ،ي��ق��ول بفخر واع���ت���زاز�( .أن��ا
العفو ّية ،الب�ساطة ،القلب يبد�أ بالنب�ض ،ال�سوري)
ي�سافر يف ع��وامل ج��دي��دة ،ع��وامل احلب
الريح �أهدي لأر�ضك نب�ضي
(�أنا
ُ
العفوي ،املعنوي الآث��ر (فيجفل القلب)
وازر ًا ُتربك غيم ًا ..مطر
ُ
يخرج من بوتقته ليفي�ض ح ّب ًا وجماال...
فانتِ النق ّية كاليا�سمني
ُ
(نعدو الدّ روب على �إيقاع �صيحتنا
فيك ا�سترت
بيا�ض اخلليقة ِ
ّ
كلّ
والفخُّ يف يدنا...املقال ُع �إن ن�شبا
باب
علي
يحط
فراح
َ
ٍ

وراح ي�ضو ُع هُ دىً وعِ رب) �ص ()87
َ
يبد�أ ال�شاعر �أجوبة املاء بق�صيدة (من
�سرية الغمام والظل) عنوان املجموعة،
حيث الإجابات النهائية املقنعة لأ�سئلة
ال��ف�����ص��ول ال��ت��ي راودت خميلته وف��ك��ره
وعقله ،وبلغة الإيحاء والرمزية يقدّ م
�إجاباته ب�شفافية مذهلة...
(هو الغما ُم
ال�سماء براحتيه
يرفع
ُ
َ
لئال ت�ضيقُ على
�شهقة العا�شقات
ُ
يخلع ُقم�صانهُ
وي�سال الرعدَ
ُ
عن �إرثه املكدّ �س
على طاوالت الطفولة
ُ
يرتكما بجعبته
اهازيج وعتابا تغادره� )..ص()116
من
َ
ث ّمة ا�سئلة ال تنتهي ،وال ّ
يكف ال�شاعر
من طرحها ،هي ا�سئلة الوجد االول ،الع�شق
االول ،احل��ب االول ،وت��ن��داح االج��وب��ة
متناغمة متفاعلة علّها تطفئ لهيب الروح
وه��ي تعانق وج���وه م��ن ع�ب�روا ،ه��ي مطر
الذكريات وربيع االوقات املتبقية..
(تزرعني ب�أثوابي
ع�شق
�سالمل ٍ
ت�صعدُ ها االنامل
والنهود املمعنة
يف اليا�سمني ُ
ت�ش ُف
فاورقُ
تن�شرين فوقي �شفتني
ممعنتني بالندى
ول�سان ًا فرات ًا
فيع�شب انا�شيد
ُ
ع�صافري
وقو�س ُقزح) �ص()122
 --2من �سرية الغمام والظل
يف رح��ل��ة االن��ت��ظ��ار ث��م��ة ان��زي��اح��ات
جتعلك غارق ًا يف الت�أمل ،هي رحلة العمر
الآف��ل ،هي احلياة (انتظار) يف حمطاتها
امل��ت��ت��ال��ي��ة ،ان��ت��ظ��ار احل��ب��ي��ب ،امل�����س��اف��ر،
الطرقات ،الدروب ،احلافالت ،هي احلياة
رحلة انتظار ال تنتهي وال تنتهي....
(انتظر من وطني
ُ
م�ضرج ًا بتهويدة �أمي
كفن ًا ّ
بنعناع �سواقينا
ال م�شيناها حفا ًة
انتظر قرب ًا مكتنز ًا بنهو ِد
ُ
هاتيك الن�ساء
قرب ًا ال يت�سع
ل�سواي) �ص()134
(م��ن �سرية الغمام وال��ظ��ل) جمموعة
�شعرية ج��دي��رة ب��ال��ق��راءة ،ه��ي �إ�ضافة
معنى ومبنى يف م�سرية ال�شاعر
جديدة
ً
حريوقة ،حيث التجدد والإدها�ش بلغة
رمزية بعيدة عن التكرار واملبا�شرة...
ه��ي ���س�يرة طافحة ب��ال��وج��د بالتامل،
باحلب لكل ما هو جميل وبهي...
هي �سرية متتح من دروب احلياة النب�ض،
ومن ع�شق الوطن العطاء� ،سرية متازج بني
ال��ر�ؤى الذاتية ،النف�سية ،االجتماعية،
ال��وط��ن��ي��ة ،الإن�����س��ان��ي��ة ،فتغدو اللوحة
-الق�صيدة �أكرث �إقناع ًا و�إبهار ًا وادها�شا..

ت�أمّل النجوم..
•�سهيل ّ
ال�شعار
ُ
لي�س كل َمن نظر �إىل ال�سماء ر�أى كل النجوم ،وحده
املت�أ ّمل جيد ًا هو الذي �سريى �أكرث..
ّ
دققّ قلي ًال يف جنمة واحدة .ال تبتعد كثري ًا عنها� ،سرتى
بعد قليل جنوم ًا �أخرى خلفها..
ت�أ ّمل جيد ًا يف الوجوه� ،ستالحظ فعل الزمن و�آث��اره
عليها..
ق�صتك� ،أو ق�صيدتك �إىل ال�صحيفة
ن�صك� ،أو ّ
ال ُتر�سل ّ
حلظة انتهائك من كتابتها ..انتظر قلي ًال ،انتظر حتى
ال�صباح ،و�أع��د ق��راءة ما كتبت� ..ستكت�شف احلكمة من
ذلك ،و�ستالحظ الأخطاء الإمالئية �أو النّحويةّ ..
دققّ
كثري ًا يف ن�صك الأدبي ،ثم بعد ذلك افعل ما �شئت.
 2حركاتهناك يف احلياة �أ�شياء �صغرية ،قد ال نلتفت �إليها يف كثري
من الأحيان ..وباحلقيقة قد يكون لها �أثر كبري وتغيري
�أكرب.
خذْ مث ًال حركات الإعراب..
احلركة �أ�صغر من احلرف ،لكنها قد تغيرّ املعنى وتقلب
املوازين ،فال َقدر غري القِدر ،واملُخرج غري املَخرج ،وا َ
حلمل
غري احلِمل ،وا َ
جلمل غري ُ
اجلمل..
ما �أعظم لغتنا!
وما �أعظم َمن يفهمها ويقدّ رها و ُيعطيها حقّها.
ُيقال:
�إن النا�س كالكلمات..
وكل كلمة ُتعرب ح�سب موقعها من اجلملة..
فهناك كلمات حتتاج �إىل �ضم
وكلمات حتتاج �إىل رفع..
ولكل مقام مقال
 3بني التِّرب والترُّ ابلي�س كل َمن رك�ض و�صل ،وال كل َمن �أكل و�شبع اكتفى
ب�شبعه ،وال ُيوزن النّقاد جميعهم يف امليزان نف�سه ،مثلما ال
ُتوزن احلجارة يف ميزان الذهب والياقوت.
يفرقون بني
�إنمّ ��ا امل�صيبة �أن الكثريين ممن حولنا ال ّ
ال�تّ�بر وال�ّت�رّ اب ،واحل��ج��ر وال��رم��اد ،وب�ين �ضوء النجوم
وعيون ّ
ال�ضباع.
ولي�س اجتماع الذباب حول اجلثث وعليها ،كاجتماع
النّحل والفرا�ش على ال��ورود ،و ال �ضرب الع�صي ك�ضرب
ال�سيوف ،و ال قطع اخل�شب كقطع الأعناق.
لل�صرب حدود
ّ 4و�صربنا على الأ�شياء والأحياء من حولنا ُيعلّمنا الكثري..
فالعنب والتّني والكرز والزيتون ..كل تلك الأ�شجار ال
مير عليها الزّ من.
ميكن �أن ُي�صيبها النّ�ضوج �إذا مل ّ
لل�صرب حدود..
�إنمّ ا ّ
لل�صرب درج��ة غليان حم���دّ دة ينبغي علينا �أن نقف
ّ
عندها ،فقد ت�صبح الأ�شياء والأحياء عفنة� ،أو �س ّيئة �إذا
متادينا يف �صربنا عليها ،املهم �أن نعرف متى يبد�أ �صربنا
ومتى ينتهي.
�إن الثّمار ت�سقط من تلقاء ذاتها وتتعفّن وي�أكلها الدود
�إذا مل جنمعها يف �أوانها ،ويحرتق اخلبز �إذا تركناه داخل
الأفران �أكرث من الالزم ،وقد ميوت املري�ض �إذا مل يعرف
الطبيب متى ُيوقف دواءه.
�إنّها حلكمة كبرية� ،أن يعرف املرء متى يبد�أ �صربه ،ومتى
ينتهي.

نقد أدبي
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الماء والتراب
في التراث

• نبيل فوزات نوفل
يف زمن تعي�ش فيه الأمة العربية حالة انحطاط وب�ؤ�س
و�ضعف ،وتبعية ،وحتيق بها الهزائم من كل �صوب ،يظن من
ري
ال يعرف تاريخ الأم��ة العربية� ،أنها �أم��ة قاحلة ،ال خ َ
فيها ،وال عقل ،وال علم ،خا�صة من �أبناء اجليل احلايل،
الذي ُغيب عن تاريخه احلقيقيُ ،
و�شوه له التاريخ ،خدمة
لأغرا�ض بع�ضهم ،وحتقيق ًا مل�شاريع ثقافية م�شبوهة ،ي�شرف
عليها ،ويغذيها امل�ستعمرون ،والطامعون بهذه الأم��ة ،هذا
اجليل الذي مل يع�ش �إال الهزائم ،واالنك�سارات ،وامل�صائب،
واالنت�صارات ما ندر.
رغم كل ذلك ،مازال يف هذه الأمة من هو م�ؤمن بهذه الأمة،
وبقدرتها على التجدد والعطاء ،من �أبنائها الغيارى ،الأوفياء،
الذين مل يهدهم ال��ه��وان ،وم�ؤمن ب ��أن ال�شجرة الأ�صيلة مهما
�ضعفت تبقى ثمارها طيبة ولذيذة ،وال بد من �أن تعطي ثمار ًا
طيبة ،وهذا هو حال باحثنا الأ�ستاذ حممد علي حب�ش يف كتابه
الذي �صدر عن وزارة التعليم العايل /جامعة دم�شق جملة الأدب
العلمي الكتاب ال�شهري وهو بعنوان املاء والرتاب والذي يحمل
الرقم  62تاريخ �آذار  .2020مطبعة جامعة دم�شق ،وي�ضم بني
ت�ضاعيفه مقدمة ،وق�سمني ،الأول يتحدث فيه عن املاء يف الرتاث
العلمي العربي ،والثاين عن الرتاب يف الرتاث العلمي العربي.
حيث حتدث يف الق�سم الأول عن ر�ؤية الباحثني العرب للماء من
خالل ا�ستعرا�ضه مل�ؤلفات كبار العلماء والباحثني العرب وهم ابن
الأعرابي ،وابن وح�شية ،والرازي ،والثعالبي ،والبريوين ،وابن
�سينا ،و�أبي بكر حممد بن احل�سن ال َك َرجي ،وابن ب�صال الطليطلي،
وابن مالك الغرناطي ،وابن العوام الإ�شبيلي ،والقزويني ،وابن
ماجد ،وبعد تقدمي تعريف موجز به�ؤالء العلماء ،متى ولدوا،
ومتى توفوا ،وم��ا هي �أه��م الكتب التي قدموها ،ي�ستعر�ض ما
ركز عليه كل منهم ،ور�ؤيته للماء من حيث تكوينه و�صالحيته،
وطريقة الك�شف منه ،و�أهميته واملناطق التي يتواجد فيها،
ويخل�ص للت�أكيد �أن ه�ؤالء العلماء قدموا ر�ؤى متقدمة ا�ستفادت
منها الب�شرية كلها ،وكانوا متقدمني و�سباقني يف �أبحاثهم على
علماء العامل ،وا�ستفاد من �أبحاثهم الكثري من العلماء املعا�صرين.
وي�ؤكد على اهتمام العلماء العرب بالت�أليف يف علوم املياه ،ونقل
ما وجدوه من تراث الأمم ال�سابقة ،كما �أ�ضافوا �إليه �إ�ضافات
مهمة ،حيث برزت مبتكراتهم و�إبداعاتهم فيما �صنفوا من كتب،
وو�سائل ،و�أرجوزات ،و�أبحاث ،وت�صانيف ،مما ي�شهد لهم بالتفوق
يف مو�ضوع املاء ويف كثري من احلقول الأخرى .ويخل�ص الباحث
�إىل ما يلي:
�1إن القراءة املت�أنية يف تراث احل�ضارة العربية ت�ؤكد مباال يدع جما ًال لل�شك �سبق العلماء العرب �إىل و�ضع �أ�صول علم
الريافة ،وهند�سة الري ،وعلم الرتبة ،وعلم الفالحة ،وطبيعة
الأرا�ضي ،على �أ�سا�س علمي جتريبي وفق ما كانوا ميلكون من
معلومات و�أدوات ،بل �إن الكثري من امل�صطلحات واملفاهيم التي
و�ضعها علماء احل�ضارة العربية فيما يتعلق باملياه والرتبة والري
وا�ستخداماتها ال يزال ُي�ستخدم حتى اليوم يف علم الأرا�ضي
واملياه احلديث.
2قدم العلماء العرب يف خمطوطاتهم وم�ؤلفاتهم الكثري منالعلوم حول اكت�شاف مواطن املاء ،وكيفية ا�ستخراجه من باطن
الأر�ض ،با�ستدالالت خا�صة ،ال ي�ستعينون بها ب�آلة ،و�أطلقوا عليه
ا�سم علم”�إنياط املاء”� ،أو علم”الريافة” فو�صفوا الأبار وقدموا
تفا�صيل تطبيقية هند�سية حول �سبل حفرها ،وا�ستخراج املياه

م��ن��ه��ا ،و���س��م��وا �أن��واع��ه��ا،
و�أن���واع امل��ي��اه التي تخرج
منها ،منذ منت�صف القرن
الثالث الهجري /العا�شر
امليالدي ،الأمر الذي ُيظهر
مدى ات�ساع وتنوع مو�ضوع
الآب�����ار ،وامل��ي��اه اجلوفية
عند العلماء ال��ع��رب قبل
 11قرن ًا(.ابن الأعرابي)
�3شرح العلماء العربكيفية م��ع��اجل��ة �أ�ساليب
ت�ب�ري���د امل�����اء ب��و���س��اط��ة
الثلج ال�شائع يف ع�صرهم،
وحماولة الو�صول لعملية
التربيد با�ستخدام املواد
ال���ك���ي���م���اوي���ة(ال���رازي)،
وق�����دم�����وا ا����س���ت���دالالت
ل��وج��ود امل���اء بالنظر �إىل
�سطح الأر�ض(ابن وح�شية) ،وا�صطلحوا ت�سميات لكل �صنف من
املياه(الثعالبي) ،وحددوا م�صادر املياه اجلوفية و�آلية جريانها
اجلويف و�أ�شكال وجودها ب�أ�سلوب دقيق ور�صني قائم على التحليل
الفيزيائي يف معظم الأحيان(البريوين) ،كما ح��ددوا معايري
البيئة ال�صحية ال�صاحلة للإقامة ومن �ضمنها جوهر مائها(ابن
�سينا) ،و�شرحوا تفا�صيل الهند�سة العلمية الفنية يف درا�سة
املياه اجلوفية وا�ستثمارها ،اعتماد ًا على جتارب علمية ،و�أ�س�س
نظرية ،وحماكمة ريا�ضية منطقية� ،أبهرت بروعتها مهند�سي
اليوم� ،إ�ضافة �إىل �إيجاد ت�شريعات و�أنظمة وقوانني تتعلق
باملاء(ابن احل�سن الكرجي) ،و�أوردوا طرق ًا عديدة ال�ستنباط
امل��ي��اه ،وكيفية حفر الآب���ار ،وق�سموا امل��ي��اه �إىل �أق�سام عدة
(ابن مالك الغرناطي) ،وحققوا �سبقا�ص يف ا�ستخدامات الري
بالتنقيط ،حتت ت�سمية الري باجلرار (ابن العوام الإ�شبيلي)،
وحتدثوا عن املاء العذب واملاء املالح وفوائدهما ،وعن الدورة
الهيدروجينية(القزويني) ،و�أر����س���وا ق��واع��د علم املالحة
البحرية(ابن ماجد وابن املهري).
يف الق�سم الثاين :بعنوان الرتاب يف الرتاث العلمي العربي،
يتحدث الباحث حب�ش عن �أهمية الرتاب يف احلياة ومكوناته،
وي�ؤكد �أن اهتمام العلماء العرب بالأر�ض و�أعمارها �أ�سفر عن
ح�صيلة ممتازة من املعارف املتعلقة بفيزياء الرتبة وا�ستخدامها
يف ت�صنيف �أن��واع الأرا���ض��ي ،مثال ذل��ك ما تو�صل �إليه ه��ؤالء
العلماء من ربط حالة الرتبة وخ�صوبتها مبجموعة من العوامل
الفيزيائية ،ت�شمل احل��رارة ،والرطوبة ،والكثافة الظاهرية،
وهو ما ن�ستدل عليه من خالل ما �أورده العلماء العرب يف كتبهم
وم�صنفاتهم التي �أ�ستعر�ض بع�ضها الباحث يف كتابه املو�سوم ،حيث
ا�ستعر�ض بع�ض م�ؤلفات كل من العلماء (اال�صطخري ،الدينوري،
ال��رازي ،امل�سعودي ،املقد�سي ،املهلبي ،العزيزي ،الثعالبي ،ابن
جوقل ،ابن �سينا ،ابن احل�سن الكراجي� ،إبن الب�صال� ،أبي عبيد
البكري الأندل�سي ،ابن مالك الغرناطي ،ال�شريف الإدري�سي،
ابن العوام الإ�شبيلي ،ابن جبري ،ابن اللباد ،ياقوت احلموي ،ابن
�سعيد املغربي ،يو�سف بن ر�سول الغ�ساين الرتكماين ،ابي الفداء
�صاحب حماة ،ابن ف�ضل اهلل العمري ،ابن بطوطة ،ابن خلدون،

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

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.

ابن الوردي ،ابن حممد الغزي ،عبد الغني النابل�سي).ويخل�ص
الباحث �إىل مايلي:
 1ق�سم العلماء العرب �أقاليم الأر���ض ،وتناولوا تربتها،وع���ددوا �أن��واع��ه��ا ،وو�صفوا تركيبها ،ومناخها(اال�صطخري،
وال��دي��ن��وري ،واب��ن ح��وق��ل)ن وحت��دث��وا عن طبيعة الرتبة يف
البلدان التي زاروها(امل�سعودي) ،كما قدموا عالج ًا لكثري من
الأمرا�ض والك�سور با�ستخدام الرتاب �أو الطني �أو الرمل(الرازي،
ابن �سينا ،ابن ر�سول الغ�ساين الرتكماين ،ابن ال��وردي)و�أوردوا
معلومات عن الطني وا�ستخدماته يف بناء البيوت واحل�صون
والأ���س��وار (املقد�سي) ،وعن امل��اء العذب امل�ستخرج من الرمال
والزرع يف الرمل(املهلبي العزيزي) ،وا�صطلحوا ت�سميات للرتبة
تبع ًا مل��دى �صالحياتها حلفر القنوات ،وال�صفات الفيزيائية
الواجب توافرها فيها( ،ابن احل�سن الكرجي) ودر�سوا البيئات
املختلفة للفالحة ،وطبيعة الرتبة و�أنواعها ،والأ�سمدة امل�ؤثرة
فيها وا�ست�صالح الرتب املتدهورة(ابن ب�صال) ،و�شرحوا فوائد
الرتاب وعددوا عوامل ف�ساد الرتب وطبيعتها ،وما ي�صلح وما ال
ي�صلح يف خمتلف �أنواعها( �أبو عبيد البكري الأندل�سي ،ابن مالك
الغرناطي� ،أبو الفداء) و�أ�شاروا �إىل ترب ينتفع بها النا�س وعن
الرتب الثمينة والنفي�سة(الإدري�سي) ،كما حتدثوا عن دور لون
الرتبة وطعمها يف اال�ستدالل على قرب املاء من وجه الأر�ض �أو
بعده عنها( ،ابن العوام الإ�شبيلي) ،ومنهم من �أ�شار �إىل الرتبة من
باب القدا�سة(ابن جبري) ،ومنهم من حتدث عن تقنية الطني التي
تتعلق بقيا�س وزنه(ياقوت احلموي) ،ومنهم من قدم و�صف ًا لرتب
تنتج �أنواع ًا حمددة من املزروعات(ابن �سعيد املغربي) ،ومنهم من
�أ�شار �إىل �صلة املعادن بالرتاب واملاء واحليوان والإن�سان كالذهب
والف�ضة(ابن ف�ضل العمري)� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدامات الرتاب
يف �صناعة الفخار وحفظ الفاكهة(ابن بطوطة) ،ومنهم من
حتدث عن الرتاب من باب علم �أ�سرار احلروف ،ومن ا�ستخدامه
كعن�صر �أ�سا�سي يف العمران(ابن خلدون) ،ومنهم من حتدث عن
نظرية تكوين الرتبة (ابن حممد الغزي) ،وما ي�صلح زرعه يف كل
تربة(عبد الغني النابل�سي).
�2ستبقى هذه امل�ؤلفات والكتب واملخطوطات وامل�صنفات التيانتجها العلماء العرب يف جمايل املاء والرتبة مراجع �أ�سا�سية
لقرون عدة طاملا �أنها جزء من الرتاث العلمي العربي ،و�ستبقى
وثائق غنية بالتجارب العلمية والعملية ،تت�سم بالأمانة العلمية
يف العر�ض واال�ست�شهاد ،وباملعلومات عن ابتكارات كان العرب
�سباقني �إليها.
مما تقدم ،ميكننا القول:
ا�ستند الباحث �إىل مراجع عديدة وذات م�صداقية ،واعتمدعلى التوثيق اجليد ،وامتلك القدرة على التحليل ،واطلع على
�أهم املراجع الأ�صلية للباحثني والعلماء العرب� ،إن هذا الكتاب
جهد حممود ،ومرجع مفيد ،ي�ضاف �إىل املكتبة العربية يحفظ
حق العرب بال�سبق يف علوم املياه والرتبة ،فكل ال�شكر للباحث
على ماقدمه ،ون�آمل �أن ينتفع به الباحثون يف هذا املحال.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

االنتماء
يف مذكراته التي �أع��ي��دت طباعتها م��رات وم��رات �أو���ض��ح ه�نري كي�سنجر ثعلب
الدبلوما�سية الأمريكية وع��راب كامب ديفد �أن الواليات املتحدة الأمريكية ب�شكل
خا�ص ودول الغرب عامة قوية لأن هذه الدول تنتهج �سيا�سة �أثبتت الأيام جدواها
وجناحها ،و�أكمل نحن يف بالدنا نبحث عن اخلائن ونقتله ،ونبحث عن العميل لدى
�أعدائنا ،وجننده كي يعمل مل�صلحتنا ،و�إذا �أمعنا النظر يف هذا الكالم جند �أنه قريب
جد ًا من احلقيقة والواقع ،ف�سيا�سة اال�ستعمار ومنذ قدمي الزمن تقوم على جتنيد
العمالء وا�ستئجارهم للعمل �ضد �أوطانهم ،فهو يدرك� ،أي اال�ستعمار� ،أن ت�أثري العدو
غري املك�شوف �أكرب بكثري من �أي خطط ُتعد� ،أو معارك يخطط لها ،لكنها تكون مك�شوفة
ومعروفة النوايا والأه��داف م�سبق ًا ،و�إذا ما �أردنا �أن نطبق هذه املقولة على ما جرى
يف �سورية ،و�أنا هنا �أق�صد احلرب الظاملة علينا ،التي دخلت عامها العا�شر ،والتي مل
تكن لت�ستمر �إىل هذا الوقت ،لو �أن ال�سوريني كل ال�سوريني وقفوا �صف ًا واحد ًا يف وجهها
وجمابهتها ،ومل يجد �أعدا�ؤنا ،وهم ُكرث ،يف هذه احلرب من يقف �إىل جانبهم ،وي�سهل
لهم الطريق ،وينا�صرهم على �أبناء وطنه ،حتى �أن بع�ضهم و�صلت به الوقاحة  ،ال بل
اخليانة �إىل التباهي بخيانته وعمالته ،وم�ساندة �أعداء وطنه على �إخوة له تقا�سم
معهم ذات يوم رغيف اخلبز ،فكان الأجدى به �أن يقتدي بالأبطال املخل�صني لرتاب
هذا الوطن ،و�شهدائه الذين �أ�سلموا الروح وهم مي�سكون براية ال�صمود ،وعلى جباههم
ترت�سم خريطة الوطن ،يف حني �أن قلوبهم وعقولهم و�أل�سنتهم تكتب على جدار الزمن
ا�سم وطن تعمد بالدم وانت�صر �أو كاد ،لأن �أبناءه املخل�صني لقد�سية ترابه ،واملنتمني
�إىل طهارة ا�سمه رف�ضوا �أن يلقوا ال�سالح والوطن يناديهم لأن ترابه املقد�س تعر�ض
لالنتهاك والغزو من عد ٍو ال تنفع معه �إال لغة القوة والردع..
يت�ساءل املرء بكثري من اخليبة والإح�سا�س باملرارة :ما الذي جناه العمالء من
ارتباطهم امل�شني هذا غري فقد الكرامة واالحتقار من العدو قبل ال�صديق!؟ ال بل ما
الذي �سيكتبه التاريخ عن �أمثال ه�ؤالء؟ وماذا ع�ساه �أن يقال للأجيال التي ال �شك ب�أنها
�ستلعنهم بدورها وترب�أ بنف�سها من االنتماء �أو االنت�ساب ملثل ه�ؤالء العمالء ،لأن املرء
يرغب ،ال بل ويعمل كي ينتمي �إىل امرئٍ م�سريته حافلة بالأجماد والبطوالت...
مبرحلة مل يح�سدها عليها �أح��د من �ضائقة
ال �أح��د ينكر ب��أن �سورية الآن متر
ٍ
اقت�صادية �إىل ا�ستنزاف دائم للموارد والطاقات� ،إىل تن ّم ٍر من الكيان ال�صهيوين الذي ال
ينفك يطلق �صواريخه الغادرة على املن�ش�آت احليوية ليدمر البنى التحتية كلما حاولت
الدولة موا�صلة الرتميم والنهو�ض ،ومن الالفت �أن �إ�سرائيل تبدو جاهز ًة للتدخل �ضد
الدولة ال�سورية كلما �أجنز اجلي�ش العربي ال�سوري انت�صار ًا على الأر�ض �ضد اخلونة

والإرهاب الذي ا�ست�شرى وقويت �شوكته ب�سبب ما قدم له من دعم من الذين كنا فيما
م�ضى نطلق عليهم ت�سمية �أ�شقاء كنا ذات يوم ن�شكل ر�أ�س احلربة يف الدفاع عنهم ،وعن
ق�ضايا الأمة� ،إذ بد ً
ال من الوقوف اىل جانبنا وم�ساندتنا لالنت�صار على العدو الذي
كنا ذات يوم نعتربه عدو ًا م�شرتك ًا جندهم وبكل �صفاقة وخيانة وعمالة نا�صروا هذا
العدو و�أمدوه باملال وال�سالح حتى يوا�صل عدوانه ظن ًا منه ب�أننا ميكن �أن نركع وننحني
ونرتاجع عن جمابهة العدو ون�سف خمططاته التي ترمي �إىل اال�ستيالء على الأرا�ضي
العربية من حميطها �إىل اخلليج ،وحتيل �أبناء العروبة �إىل �أج��راء يعملون عما ً
ال
مياومني لدى الكيان ال�صهيوين ،وعنده يفقد العرب �أر�ضهم ويفقدون كرامتهم التي
لوال �سورية وحلفائها ال�شرفاء الذين �ساندوها وما يزالون ،لتمرغت بالأر�ض و�شطب
العرب من التاريخ� ،إال �أن الذي ن�شاهده ب�أم �أعيننا الآن �أن �سورية ما�ضية يف �صمودها
وثباتها ،ومع قناعاتها ب�أن دربها حمفوف باملخاطر والكوارث �إال �أن الأهداف النبيلة
حتتاج �إىل مواقف نبيلة ،وها هي �سورية الآن التي تعاين العوز والفاقة وقلة املوارد
واحل�صار اجلائر من قبل الواليات املتحدة و�أعوانها وعمالئها يف املنطقة ،والذي لن
يكون �آخرها ما �سمي بـ«قانون قي�صر» الذي �أبدعته الواليات املتحدة والغرب ،وقامت
بتنفيذه الدول املرتهنة لإمالءات اال�ستعمار والإمربيالية العاملية ،ها هي �سورية التي
تدرك حجم الأثمان الباهظة التي تدفعها جراء موقفها هذا تعلن �أن املواقف الكبرية
حتتاج �إىل ت�ضحيات كبرية ،وهي جاهزة لدفع هذه الأثمان ،لكنه يف الوقت ذاته تدرك
�سدى و�إمنا �ستجني نتائجها انت�صارات �سوف
�أن ت�ضحياتها اجل�سام هذه �سوف لن تذهب ً
يكتبها التاريخ ذات يوم ب�أحرف من نور...
لهجمة فتاكة من فريو�س �أطلق عليه ا�سم
كلنا يعلم �أن العامل ب�أ�سره الآن يتعر�ض
ٍ
(كورونا) ،وقد ح�صد حتى الآن �أرواح الآالف من الب�شر ،ويقول العلماء �إن الكرة
الأر�ضية بانتظار هجمة جديدة من هذا الفريو�س �ستكون �أكرث فتك ًا و�أ�شد �إيالم ًا من
الهجمة ال�سابقة ،وهذا الأمر وكما هو معروف يتطلب اال�ستعدادات التي من �ش�أنها �أن
ت�ؤمن ال�سبل ملواجهة هذا الفريو�س املرعب� ،إال �أن الدول احلاقدة والتي وب�سبب من
موقف �سورية الراف�ض للإمالءات اال�ستعمارية �ضيقت عليها اخلناق و�سكرت دونها
الطرق التي ال بد من �سلوكها لال�ستعداد ملجابهة هذا الوباء� ،إال �أن اهلل وقف جانبنا
وكانت ن�سبة امل�صابني بهذا الوباء �أقل ن�سبة يف دول العامل ،من هنا جند لزام ًا علينا
املحافظة على ال�صحة العامة ،وجتنب كل ما من �ش�أنه ي�سهل تف�شي هذا الفريو�س ،لأن
ذلك �سيكون �أجنح ال�سبل و�أجنعها لتفادي هذا الوباء القاتل.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

بعد الحلم بلحظة

على حدود ال�سّ ماء

فيا قلب متهل
���ص��در ع��ن دار امل�ؤ�س�سة العربية
والفتحة �أريدها
�صدر عن دار دملون اجلديدة للطباعة
وحيد ًا تخفق
للدرا�سات والن�شر ،ودار الفار�س للن�شر
والن�شر والتوزيع لل�شاعر الدكتور موري�س
�شديدة
لترتكني خل�ساراتي..؟
والتوزيع لل�شاعرة �أم��ل ح�سن ديوان
من�صور ديوان �شعر بعنوان« :على حدود
�شديدة �أحبها
ج�ساراتي..؟
حلزن
�شعر بعنوان« :بعد احللم بلحظة».
ال�سماء».
ال�ضمة اجلديدة
ومن �أجوائه:
ج����اء ال����دي����وان يف ح����وايل  165ومن �أجوائه:
جاء الديوان يف حوايل � 74صفحة من
�صفحة من القطع ال�صغري
ال و�صل فيك وال حتى �صدى
كتبت للجريدة
ُ
القطع ال�صغري
قلمي يلتجم
ق�صيدتي الوحيدة
كالمي يخفق مبفردات التجايف
كالمها قليل
وانزواء الأمكنة
وبحرها طويل
ر�سمك
أمللم
�
الذكريات
بحفيف
م�صريها نوافذ اجلريدة
و�أجول..
ق�صيدتي من�شورة
بتعويذة ا�سمك
على حبل اجلريدة
�سهد املوال يهدهدين
ال�شرط يف ق�صيدتي
ب�شوق تالقي
لي�س له جواب
قلب يبحث عما ي�سرت غربته..
ثقافتي غربية
ح�سرة ودج يف رمقي
ال �أعرف الإعراب
غليان ي�شرعني..
ال�ضمة �أحبها
لأ�سئلة تتنا�سل بحفيف ال�صور
الك�سرة �أ�سبها

