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علمتني الحياة
ـ4ـ

لوحتان للفنان الت�شكيلي ممدوح ق�شالن

وم��ن الذين ا�ستجاب��وا لأحمد �أمني عندما دعاهم لي�سكب��وا ع�صارة من �أفكارهم
يف مدون��ة «علمتني احلياة» الدكتور �ش��ارل مالك ،وهو دكتور يف الفل�س��فة ،در�س يف
�أمريكا ،وتخرج يف جامعة هارفرد ،ومن ثم كان �سفري لبنان يف الواليات املتحدة.
واجلدي��ر بالذك��ر ،قد جاء يف مذ ّك��رة التعريف به �أنه من �أعم��ال لبنان ولد يف
«الكورة» و�أمت درا�س��ته بطرابل�س ال�ش��ام ،وثمة من ال يعرف من الأجيال املعا�ص��رة،
�أنه ُيطلق على طرابل�س املدينة يف �ش��مال لبنان ـ طرابل�س ال�شام ،لأن عا�صمة ليبيا
طرابل���س �أي�ض�� ًا ،وك��ي يتم التفري��ق بني املدينت�ين �أطلق عل��ى طرابل���س يف لبنان ـ
طرابل�س ال�شام ،ويف ليبيا ـ طرابل�س الغرب.
�أق��ول ذل��ك الآن ،لبع�ض اللبنانيني الذين ال يعرف��ون تاريخ بالد ال�شام ،و�سورية
ولبنان ،و�أعود �إىل كيف تعلم د� .شارل مالك من احلياة.
يطرق �شارل مالك مو�ضوعة مبا�شرة ،دون تقدمي ،يقول:
علمتني احلياة:
* �أن م�شكل��ة الوط��ن العرب��ي خلقي��ة عقلي��ة روحية قب��ل �أن تك��ون اجتماعية
اقت�صادي��ة ..و�أنه��ا اجتماعي��ة اقت�صادي��ة قب��ل �أن تك��ون �سيا�سي��ة ،و�أن املتاجرة
بال�سيا�سة والت�سو�س من �أ�سو�أ باليانا.
وي�ؤكد د� .شارل مالك �أن ال عي�ش للعرب باالنكما�ش واالنف�صال ،ويعترب �أن املحن
التي حلت بنا ،و�ستحل ما هي �إ ّال لأن العرب انقطعوا عن العقل الف ّعال.
ويف ر�أيه� ،إن العقل يجب �أن يكون عم ًال م�شرتك ًا م�س�ؤو ًال متوا�ضع ًا ولي�س باجلفاء
والقطيعة واالكتفاء الزائف.
وفيم��ا يتعل��ق بالغ��رب والعالقة مع��ه ،فهو يعت�بر �أن الع��رب ال يعرف��ون الغرب
احلقيقي ـ �أي ،عقربيته ،وروحه الإيجابية اخلالقة ،و�أنّ التبعية يف ذلك تقع على
الغ��رب بقدر ما تقع على العرب ،وكذلك ُيعد �شارل مالك� ،أن قيم ًا �أ�سا�سية كثرية يف
ت��راث ال�شرق الأدنى يج��ب �إذكا�ؤها ،واملحافظة عليها ،وه��ذه القيم ال تتنافى قيم
الغرب العريقة.
وي�ؤك��د د� .ش��ارل مال��ك �أي�ض�� ًا� :أن املنافق�ين ال ب��د يف النهاية مف�ضوح��ون ،و�أن
املخادعني مهما طال حبل خداعهم ففي احلقيقة ال يخادعون �إال �أنف�سهم.
وهو على ال�صعيد ال�شخ�صي ،ال ي�سمح لل�شهرة �أن ت�ستبد به.
ولقد تعلّم د� .شارل مالك من احلياة� :إن الوجود �إمنا هو بالقوة ،لكن القوة لي�ست
بال�سيف �أو باملال �أو بالعدد ،القوة يف ر�أي �شارل مالك �إمنا هي بالعلم واملعرفة.
ويف ر�أي��ه �أي�ض�� ًا� :إن احلقيق��ة موج��ودة لكنها �ضائع��ة ،وع�سرية املن��ال ،وال يتم
اخلال���ص كقوم �أو كب�شر �إال يف ن�شدان احلقيقة حتى الظفر بها ،وغري �أنقياء القلب
ال يعاينوها.
والدكتور �شارل مالك ،يُعدُّ نف�سه مدين للحياة ال دائن ،و�أنها ت�سخو عليه بالنعم،
وهو �شاكر لهذا الدَ ين.
وتعلّ��م �أي�ض�� ًا� ،أن الزم��ان وكل م��ا في��ه ي��زول ،والتاري��خ وكل م��ا يخل��ق من قيم
وثقافات ينتهي .لكن �شيئ ًا واحد ًا يبقى �إىل الأبد هو ر�ؤية احلق وال�شهادة الأمينة
احلية ال�صادقة.
�س��ر الوجود هو املحب��ة ،و�إن احلقد واالنتقام
ويخت��م د� .ش��ارل مالك قائ ًال� :إن ّ
ي�ؤديان �إىل الهالك� ،أما احلياة الأبدية فبالغفران وال�صفح واملحبة.
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ما حدث في العالم /الكورونا

• ترجمة :د .م�صطفى العبد اهلل الكفري
«ن��ح��ن جنل�س يف امل��ن��زل ون�شعر بالذعر
لي�س لديك حتى مرفق لغ�سل اليدين مرة �أو
ب�ش�أن توفر ورق التواليت ،لكن الالجئني يف
مرتني يف اليومُ .يطلب منك ممار�سة امل�سافة
خميمات مثل خميم موريا يف لي�سبو�س لديهم
االجتماعية ...ت�ضحك على ه��ذه النكتة
معارك �أكرب ».يف حني يتم ت�شجيع البع�ض على
القا�سية املفرو�ضة عليك لأنك يجب �أن تنام
البقاء يف املنزل عالمة الت�صنيف الرئي�سة
مع �شخ�ص ما على خمدة واحدة ،لي�س هناك
� zostanwdomu #أو الإجن��ل��ي��زي��ة
مكان لالحتفاظ مب�سافة مرت واحد .يف وقت
 ،stayhome#فهناك من لي�س لديهم منزل.
الحق ،ت�أمل �أنه يف �أ�سو�أ �سيناريو ميكنك ر�ؤية
�سلطت النا�شطة االجتماعية �آن��ا �ألبوث من
ميال �ألبوث  /القو�س اخلا�ص �آنا �ألبوث الطبيب ،لكنك تعلم �أنه م�ستحيل...
منظمة حقوق الأقليات الدولية ال�ضوء على
�أيها الأ���ص��دق��اء ،تخيلوا �أنف�سكم يف مثل
هذه امل�شكلة.
هذه احلالة! جنل�س يف املنزل ون�شعر بالذعر ب�ش�أن ورق التواليت،
قبل �أي��ام قليلة ،ظهرت حركة اجتماعية �أ�سا�سية يف و�سائل لكن الالجئني يف خميمات مثل موريا يف لي�سبو�س ،حيث النار وموت
الإعالم عرب الإنرتنت تدعو النا�س يف جميع �أنحاء العامل �إىل البقاء طفل واحد مرة �أخرى اليوم ،لديهم معارك �أكرب .ال مفر لهم من
يف املنزل .حتى �أن من�شئو موقع ويب  staythefuckhome.هذا الفريو�س لأنه ال توجد تدابري وقائية ميكنهم اتخاذها .هم
 .comقالوا� :أن “حكوماتنا ال ت�ستطيع �أن تفعل ذلك مبفردها� ،أي�ضا ب�شر ،خوفنا وع��دم اليقني هو ما يواجهونه ومرتني ب�سبب
وعلينا �أن نتوىل الأمور ب�أيدينا».
الو�ضع الذي يجدون �أنف�سهم فيه .يجب �أن ن�ضغط على االحتاد
يف
البقاء
الت�صنيف
هذا
حتت
إعالمية
بد�أت احلملة التعليمية وال
الأوروبي لإخالئهم على الفور! لأنه الآن ال �شيء �سوى �أن نخجل من
املنزل باللغة البولندية  .zostanwdomu #من قبل الدكتورة �أنف�سنا.“ walkofshame#
كاتاجينا كوجوخ �سايداك Katarzynę Kożuch-Sajdak
ال �أ�ستطيع ال��ب��ق��اء يف امل��ن��زل ال ي��وج��د ل���دي منزل»Cant
بهدف تقليل خماطر وانت�شار الفريو�س التاجي (كورونا)� .أثناء  »#stayhomeهذه حماولة للفت االنتباه �إىل حقيقة �أنه لي�س
جائحة الفريو�س ( ،)SARS-CoV-2تطلب من اجلميع البقاء لكل �شخ�ص منزل بالن�سبة لالجئني .كان هناك ما ي�صل �إىل 68.5
يف املنزل و�إيالء اهتمام خا�ص للنظافة� ،أو ًال وقبل كل �شيء ،غ�سل مليون الجئ يف العامل العام املا�ضي .العدد يتزايد للعام اخلام�س
اليدين ،وجتنب االت�صال وتغطية الوجه عند العط�س وعدم مل�س على التوايل .وبح�سب تقرير املفو�ضية ال�سنوي ،ف�إن حوايل ن�صف
الوجه (.)...ن��ح��دد الوقت ال��ذي نق�ضيه مع �أ�شخا�ص �آخرين  -هذا العدد هم من الأطفال .الظروف يف خميمات الالجئني (الكثافة
الوباء لي�س وقت التجمعات االجتماعية� .سنكون م�س�ؤولني ( - )...العالية ،امل�شاكل ال�صحية والنظافة ،نق�ص العاملني الطبيني) جمال
قر�أنا على ملف تعريف  Facebookاخلا�ص باجلمعية البولندية لتطوير جميع الأمرا�ض املعدية.
لطب منط احلياة.
تقول �آن��ا �أل��ب��وث“ :عندما يهاجم فريو�س الكورونا املخيمات،
ريا للمعار�ضني لإغالق املخيمات” - .قامت ال�سلطات
ردا على  ،stayhome#نظمت �آنا �ألبوث ،وهي امر�أة بولندية �سيكون عذ ًرا كب ً
تعي�ش يف �أملانيا ،احلملة “ال ميكن � stayhome#إذا مل يكن لديك املحلية بالفعل يف بع�ض الأماكن (يف جزيرة خيو�س �أو يف مدينة
�شيء” على ال�شبكة .ولدت الفكرة � ً
أي�ضا فيما يتعلق بخططها ،والتي توزال البو�سنية) بف�صل املتطوعني عن الالجئني متا ًما� .أخ�شى ب�شدة
ال ميكن حتقيق مقولة البقاء يف املنزل .وبالتعاون مع جمموعة من �أنه لن يكون هناك ات�صال معهم قري ًبا فح�سب ،بل �سيتم � ً
أي�ضا �إخفاء
الأوروبيني الذين يقاتلون من �أجل حقوق الالجئني منذ �سنوات ،ما �سيحدث هناك  -و�سيحدث ب�شكل �سيئ جدً ا .« -
خططوا مل�شروع “م�سرية العار” ،وكانوا يعتزمون االنتقال من اليونان
 لهذا �أردت �أن �ألفت االنتباه �إىل خطورة الو�ضع .ال ميكنعرب البلقان �إىل �إيطاليا لزيارة الأماكن التي يعمل معظمهم فيها مع لالجئني االبتعاد عن احل�شود ،لأنهم يعي�شون يف جمموعات من
الالجئني.
� 20000شخ�ص (كما هو احلال يف خميم موريا يف لي�سبو�س) .ال
 �أردنا لفت انتباه �أوروبا �إىل املواقف الال�إن�سانية على احلدود ميكنهم غ�سل �أيديهم ،لأنه يف املخيمات ،ي�ستخدم حوايل 1300واجلدران والأ�سوار وال�ضرب من قبل ال�شرطة واجلوع يف املخيمات� .شخ�ص �صنبور ماء واحد يف الوقت احلايل ،ومل يكن هناك �صابون
كنا على ات�صال بال�سيا�سيني يف بروك�سل ،لأن اخلطة كانت �ستنتهي يف منذ �سنوات .غادر الأطباء معظم الأماكن .على �أي حال :مل تكن
يوم  9مايو� /أيار يف �أوروبا ،لن�شر كل ما عايناه ور�أيناه .لكننا �أدركنا امل�ستلزمات كافية �أب��دً ا .وللإت�صال بالطبيب �ستحتاج �إىل هاتف
ب�سرعة �أنه لو �أنه متكننا �إح�ضار الفريو�س التاجي �إىل املخيم �أو �إىل ومرتجم و ...طبيب� .إن نظام املناعة لدى الالجئني الذين ينامون
طريق البلقان .لن ن�سامح �أنف�سنا �أبد ًا .لأننا لهذا ال�سبب احتدنا :حتت املطر منذ �شهور �أو �سنوات �أو يعربون اجلبال البو�سنية بدون
عدم ترك �أوروبا تن�سى كيف ت�سوء الأمور هناك  -تقول �آنا �ألبوث� .أحذية  -كان دائ ًما يف حالة م�أ�ساوية .نحن على ات�صال مع االجئني
�سندهوجا �سانكاران � ،Sindhuja Sankaranأخ�صائية يف جميع املخيمات .بالطبع� ،إنهم على دراية مبا يحدث ،حاول �أال
نف�سية اج��ت��م��اع��ي��ة م��ن ج��ام��ع��ة ج��اج��ي��ل��ون��ي��ان ،م��ب��دع��ة ح��دث ت�صافح ،ولكن هذا كل ما ميكنهم فعله“ ،يو�ضح النا�شط.
�إع���ادة التفكري يف ال�لاج��ئ�ين ،تدعم امل��ب��ادرة .لقد ن�شرت ن��داء
�آنا �ألبوث تخ�شى م�صري النا�س الذين تركوا وحيدين يف املخيمات.
على �صفحتها ال�شخ�صية على « :Facebookنحن م�ستعدون
 عندما ال تتمكن املنظمات غري احلكومية من الو�صول �إليهم،جمي ًعا ل��ـ  staythefuckhome، #washhands for #ف�سيكونون مبفردهم .للجوع واملر�ض وامل��وت .عندما �أنظر حويل
 #avoidcrowdsوهذا �أمر جيد ،لأن معظمنا ميار�سونه بالفعل .و�أ�ستمع �إىل �أ�صدقائي الأوروب��ي�ين الذين ال يتحدثون يف الأي��ام
لكن تخيل موق ًفا عندما تكون يف مع�سكر م�صمم ال�ستقبال  2800الأخرية عن �أي �شيء �آخر غري معروف ،اخلوف والتوتر ،ال ميكنني
�شخ�ص ،ويوجد فيه حال ًيا �أك�ثر من � 20000شخ�ص فيه .لكن التوقف عن التفكري يف �أ�صدقائي الالجئني .الذين يف حالة من
ح�س ًنا ،لقد قدمت اللجوء ،واالنتظار ي�ستغرق �إىل الأبد  -بطريقة ع��دم اليقني والعزلة وغ�ير ق��ادري��ن على احل�صول على الأم��وال
ما حتاول الت�أقلم يف خيمتك ،والتي ت�شاركها مع � 5أ�شخا�ص �آخرين .التي يريدونها (و�أنا �أحتدث عن ال�صابون بد ًال من ورق التواليت)،
يجب �أن تتحمل بطريقة ما �أنه يجب عليك م�شاركة �صنبور مياه يعي�شون يف خوف و�ضغوط ل�سنوات� .أ�صبح من ال�سهل علينا جمي ًعا
واحد مع � 1300شخ�ص ،و�أحيا ًنا تذهب فقط دون غ�سل ...اللعنة ،الآن ن�سيانها لأن لدينا م�شاكلنا .لكن الآن نحن يف �أم�س احلاجة
لي�س لديك �صابون.
�إليهم .لدي غرفة �ضيوف يف املنزل� .إذا ا�ستطعت فقط �إح�ضار عائلة
ثم ت�سمع عن وباء فريو�س كورونا ،وتو�صي منظمة ال�صحة العاملية واحدة من لي�سبو�س �إىل هذه الغرفة حتى تتمكن من احلجر ال�صحي
بالبقاء يف املنزل� ...أنت تعلم �أنه لي�س لديك منزل .يطلبون منك معنا ،وغ�سل اليدين باملاء الدافئ وال�صابون ،وتناول الطعام ال�صحي
غ�سل يديك ملدة  20ثانية بال�صابون وحتى �إعطاء التعليمات ...والنوم جيدً ا ،فلن �أتردد يف ذلك �آنا �ألبوث.

قضايا وآراء

لغتنا الجميلة
•معاوية كوجان
الكرمي لغتنا العربية
ح ِف َظ القر�آنُ
ُ
�صرفية
من
اللحن �أي الوقو ِع يف �أخطاءٍ
ٍ
ِ
ون��ح��وي��ة ،ف�لا حاجة �إىل االحتكام
بوجود
رث
ٍ
�شعر �أو ن ٍ
�إىل غري القر�آن من ٍ
حا�سم
�شاهد م��ن �آي ال��ذك��ر احلكيم
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تعر�ض هنا
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حالة �أو م�س� ٍ
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ً
مكتوبة ومنطوقة.
�أو هناك يف �أقوالنا
ون�سمع يف احل�ين تلو احل�ين حلون ًا
ينبغي التن ُّبهُ �إىل معرفتها وتالفيها من
بعد .من ذلك على نحو التمثيل قول
َ
مبا�ش ٌر
ري
النا�س  :كان ل�سيبويهَ ت�أث ٌ
على دار���س��ي النح ِو العربي .يف هذه
اجلملة ورد خط�آن اثنان :الأول كلمة
َ
،وال�صواب �أن
(مبا�شر) بفتح ال�شني
ُ
مبا�ش ٌر) بك�سر ال�شني؛
ري ِ
نقول ( :ت�أث ٌ
ً
�صفة
لأن كلمة (مبا�شر) وقعت هنا
بال�ضم للم�صدر (ت ��أث�ير)
م��رف��وع� ً�ة
ِّ
بال�ضم لوقوعه ا�سم ًا للفعل
املرفوع
ِّ
املا�ضي الناق�ص (كان) .وهذا ال يعني
ً
مرفوعة
�أن ت��ك��ون كلمة (م��ب��ا� ِ��ش��ر)
دائم ًا؛ ف�إن تلتْ مفعو ًال به جاءت ً
�صفة
ً
َ
مبا�ش َر ًة.
من�صوبة ،كقولنا :رمى كر ًة
اخلط�أ الثاين الوارد يف مثالنا ال�سابق
ري على )،وال�صواب �أن
هو عبارة( ت�أث ٌ
ري يف كذا .نقول:
نقول :كان لكذا ت�أث ٌ
��ر َّ
ُ
رحيل �صديقي .وك��ان ل�ضياع
يف
�أ َّث َ
أثر يف متكني من جمع ثروة.
مايل � ٌ
كلمة ( ُم َع ّمر) من الأخطاء الوا�سعة
االنت�شار يف جمتمعنا .يقولون :فالنٌ
ُمع ِّم ٌر يف ال�سن – بك�سر امليم .وه�ؤالء
ٌ
حم�ض.
القوم من املع ِّمرين .هذا خط�أ
(ع � َم� َ�ر) َي� ْع� ُ�م� ُ�ر مبعنى (بنى)
الفعل َ
يكون ا�سم مفعوله (معمور)�،أما الفعل
)كمقدَّ م
َ
(ع َّم َر) فا�سم مفعوله ( ُم َع َّم ٌر ُ
وم��ق��دَّ ���س .و�إذا ُب��ن� َ�ي ال��ف��ع� ُ�ل املا�ضي
(ع ِّم َر) وكان
َ
(ع ّم َر) للمجهول �أ�صبح ُ
كم�ؤَ َّجل .ويف
ُ
ا�سم مفعوله ( ُم َع َّمر) ُ
املعنى العميق للفعل ُع� ِّم� َ�ر ال ب��دَّ �أن
نتذكر �أن اهلل ع َّز َّ
وجل هو من ُيع ِّم ُرنا
ُ
يب�سط يف �أعمارنا وين�س�أ يف �آجالنا
�أي
.قال تعاىل يف الآية احلادية ع�شرة
من �سورة (فاطر):
�ص ِم ْن
( َو َما ُي َع َّم ُر ِم ْن ُم َع َّم ٍرَ ،و اَل ُي ْن َق ُ
اب).
ُع ُم ِر ِه �إِ اَّل فيِ ِك َت ٍ
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•نا�صر ال�سومي

ي��و���ص��ف ج�ب�را اب��راه��ي��م ج�ب�را دائ��م�� ًا ب ��أن��ه مثقف
كوزموبوليتي� ،أي مواطن عاملي ب�سبب تكوينه الثقايف
الأمم��ي و�إنتاجه املتعدد الوجوه واملناهل .ولد جربا
يف بيت حل��م لأب��وي��ن م��ن التابعية ال�سريانية عام
 1920وتلقى تعليمه يف املرحلة االبتدائية يف مدر�سة
طائفة ال�سريان التي اتقن لغتها ال�سريانية املوروثة
ع��ن وال��دي��ه ،ث��م در���س يف مدر�سة بيت حل��م الوطنية،
فاملدر�سة الر�شيدية يف القد�س ،التي اتاحت له التعرف على
كوكبة من املبدعني الفل�سطينيني الذين لعبوا دور ًا ريادي ًا
يف احلركة الثقافية الفل�سطينية والعربية ،ك�إميل حبيبي
و�إح�سان عبا�س ونا�صر الدين الأ���س��د وابراهيم طوقان
و�إ�سحق مو�سى احل�سيني و�أبي �سلمى (عبد الكرمي الكرمي)،
ثم التحق جربا بالكلية العربية يف القد�س ،وفيها اتقن
اللغتني العربية واالنكليزية .غادر جربا بعد ذلك فل�سطني
اىل انكلرتا حيث التحق بجامعة �أك�سرت ،وبعدها جامعة
كمربدج ،التي ح�صل منها على البكالوريو�س يف العام 1943
ثم املاج�ستري يف النقد الأدبي عام  .1948ثم زمالة بحث
يف النقد الأدبي ،بجامعات هارفارد وكامربدج وما�سا�شو�ست�س
بالواليات املتحدة (1952ـ .)1954
كان جربا روائي ًا وكاتب ًا ومرتجم ًا وناقد ًا و�شاعر ًا ور�ساماً.
وال�����س��ؤال الأول ال��ذي يتبادر اىل الذهن ه��و :هل هناك
ترابط بني الأجنا�س الإبداعية عمل عليها جربا؟ وما هو
هذا الرتابط �إن وجد وملاذا؟
يقول جربا« :غالب ًا ما ر�أيت النا�س ينده�شون او ي�ستغربون
حني يجدونني �أر�سم ،وبكرثة واهتمام ،اىل كتاباتي� .أما �أنا
فلم يخطر ببايل يوم ًا �أن يف اجلمع بني الكتابة والر�سم
م��ا يدعو �إىل الده�شة او اال���س��ت��غ��راب .فقد ن�ش�أت منذ
ال�صغر على كليهما مع ًا� ،أمتتع بكليهما ،و�أتابعهما كليهما يف
درا�ساتي .كنت �أي��ام املراهقة مفتون ًا بكلمة فنان ،و�أ�شعر
انني يف موقفي من احلياة ،من النا�س ،من كل ما يحيط بي،
امنا �أنا فنان» .وجربا ،الذي ات�سمت �شخ�صيته و�أدبه بقدر
من الكوزموبوليتية ،ظل وفي ًا مل�سقطه ،جند ذلك الت�شبث
مبتعلقات املكان الفل�سطيني من جهة وبفل�سفة وجودية من
جهة اخرى .يقول يف جملة و�ضعها يف مطلع اعماله ال�شعرية
ما يلي« :فلتكن هذه فروع زيتونة اخرى يف جبل الزيتون ،زرع
بذرتها يف زمن م�ضى فتى كان كثري الر�ؤى ومل ميلك يف حياته
�سوى احلب والكلمات» .يف�صح جربا عن الكثري من مكنوناته
الذاتية يف هذه اجلملة ،وهو يختار لها الرمز الفل�سطيني
الأق��وى� ،أي �شجرة الزيتون ،يحدد مكان هذه ال�شجرة يف
مكان يحمل معاين ورموز ًا لها دالالت وا�ضحة عن العالقة
باملكان وجتذره فيه ،وبذلك يبدو ،ك�أنه يقول لنا �إن �إنتاجه
جملة متكاملة مثل فروع زيتونة زرع هو ذاته بذرتها .بذرة
ظلت حا�ضرة وموجودة رغم ترحال جربا و ُبعده عن البئر
االوىل ،لكنها تظهر وتتجلى ب�أنواع فنية متعددة .املهند�سة
ندة االطر�ش ،رئي�سة ق�سم البحث والتدريب يف «مركز حفظ
ال�تراث الثقايف» ،متكنت من املطابقة بني حكاية رواه��ا يف
كتاب «�شارع الأمريات» ( ،)1999و�إحدى اللوحات املعرو�ضة
التي اكت�شفها واقتناها ج��ورج الأع��م��ى وتعود اىل العام
 .1946ت�صور اللوحة حلم ًا متكرر ًا يرى نف�سه فيه واقف ًا
بني امر�أتني� ،إحداهما عارية والأخ��رى مرتدية ثيابها،
ويقوم باحت�ضانهما مع ًا ،بينما وجوه خمتلفة وحائرة تطل
عليه وتراقبه ...مقاربة اخرى ت�ساعد يف ر�سم معامل �إنتاج
جربا وفل�سفته� .إنها الفل�سفة الوجودية .زمن جيل جربا
هو زمن �صعود تلك الفل�سفة بعيد احلرب الكونية الثانية
على �أيدي جان بول �سارتر �صاحب كتاب «الغثيان» ،و�ألبري
كامو �صاحب كتاب «الغريب» .الوجودية كما يقول �سارتر،
لي�ست فل�سفة ت�أمل و�سكون ،لأنها حتدد الإن�سان طبق ًا ملا
يفعل .ولي�ست فل�سفة مت�شائمة ،لأنها ت�ضع م�صري الإن�سان
بني يديه .بذلك تكون اكرث الفل�سفات تفا�ؤ ًال.
�أول ما يتبادر اىل الذهن عند حماولة �سرب عامل جربا
الفني ه��ي حم��اول��ة التعرف اىل امل��رت��ك��زات الفنية التي
�أتاحت جلربا الولوج اىل عامل الفن بالطريقة التي �أنتج
فيها �أعماله الفنية� ،أعني درا�سته ومنابع ت�أثره الفني ،علم ًا

�أنه مل تكن هنالك مدار�س وال �أكادمييات وال حتى تراث فني
كما هو موجود يف الغرب عموم ًا .امل�صادر التي تتحدث عن
هذه امل�س�ألة �شحيحة وال ت�صلح لأن تكون مرتكزا لدرا�سة
جادة عن جربا الفنان الت�شكيلي .الإ�شارات القليلة التي
بني يدينا تفتح لنا كوة �صغرية ،ولكنها مع ذلك ت�سمح لنا
عند �إ�ضافتها اىل معطيات كثرية اخرى ب�أن نك ّون فكرة عن
عامل جربا الت�شكيلي .نقطة البداية هي ما يقوله جربا عن
عالقته بالر�سم والفن الت�شكيلي :يقول جربا�« :إن اجلزء
الأكرب مما ر�سمته كهاو ولي�س كمحرتف ما زال يف دارنا يف
بيت حلم .وك��ان معظم نتاجي ر�سم ًا بالزيت ،وك��ان البيت
مليئ ًا به ملن �أراد ان يزورنا يف تلك الفرتة .وك��ان الر�سام
الوحيد والهاوي الذي عرفته يف االربعينيات بعد عودتي
من درا�ستي يف انكلرتا وال�صديق روبري ملكي ،الذي كان معي
يف الهيئة الرباعية امل�شرفة على نادي الفنون يف جمعية
ال�شبان امل�سيحية يف القد�س .والطريف ان روبري ملكي ا�ستقر
بعد عام  1948يف دم�شق ،وا�ستطاع بجهوده ان يجمع عدد ًا
من الفنانني ال�سوريني الذين كونوا معه فيما بعد جمعية
الفنانني ال�سوريني ،وك��ان له يف �سوريا دور يقارب ال��دور
الذي �شاءت الظروف ان اقوم به ،بحب وحما�س ،يف احلركة
الفنية العراقية».
ويقول يف معر�ض حديثه عن جربان خليل جربان ما يلي:
«لعل ا�شهر من جمع بني الفن والأدب من كتاب العرب جربان
خليل جربان ،والطريف ان جربان مل يتلق درا�سة منظمة يف
االدب ،ولكنه ،يف معظم ما ر�سم ،جعل لوحاته تخدم غر�ضه
الأدبي ،فك�أنها تو�ضيح لبع�ض �صوره او ر�ؤاه ال�شعرية ،اكرث
منها اعماال قائمة بحد ذاتها» .وينهي جربا كالمه بالقول
�إن «جربان املجدد يف الأدب العربي احلديث مل يكن جمدد ًا
يف الفن».
�أ�س�س جربا مع جواد �سليم «جماعة بغداد للفن احلديث»
( .)1951ثم ت��وىل يف وق��ت الح��ق رئا�سة حترير جملة
«ف��ن��ون ع��رب��ي��ة» ال��ت��ي ا���ص��درت��ه��ا «دار وا���س��ط» يف لندن
(1980ـ .)1983كما تبو�أ من�صب رئي�س «رابطة نقاد الفن
يف العراق» منذ �إن�شائها يف �أيار  .1982و�شارك كر�سام يف
اعمال فنية يف املعار�ض التي كانت تقيمها «جماعة بغداد
للفن احلديث» يف بغداد (1951ـ.)1971
عندما �شاهدت اع��م��ال ج�برا يف بيت ال�صديق ج��ورج
الأع��م��ى اول م��رة قلت له ب�شكل تلقائي �إن �أع��م��ال جربا
ت�شبه اعمال الر�سام الفرن�سي روو .كان ذلك جمرد مالحظة
عابرة ،ولكن عندما تفح�صت اعمال روو وقارنتها ب�أعمال
جربا وجدت مربرات كافية حلد�سي ،و�أول هذه املربرات هو
الت�شابه الب�صري للأعمال وروحيتها .و�أكرث ما لفت انتباهي
هو ان جربا نفذ بع�ض اعماله على الزجاج .و�أعمال جربا
الزجاجية ال تنتمي للأ�شكال ال�شعبية املعروفة كما هي
احلال يف اعمال ابو �صبحي التيناوي يف �سوريا مثال ،ال من
حيث ال�شكل وال من حيث املو�ضوعات ،بل �إنها تدور يف فلك
روو ثم ماتي�س ،و�إذا عرفنا ان روو وماتي�س نفذا عدد ًا كبري ًا
من اعمال الزجاج املع�شق ف��إن هذه املقاربة قد تقدم لنا

تف�سري ًا مقبوال اىل حد كبري .ولكي نتعرف اكرث على امكانية
وجود قرابة بني اعمال جربا ابراهيم جربا من جهة وبني
اعمال روو وماتي�س من جهة اخرى ال بد من التعرف على
بع�ض مالمح هذين الفنانني القديرين.
ماتي�س فنان فرن�سي ولد عام  1869وتويف يف عام ،1954
نفذ عم ًال فني ًا رائع ًا من الزجاج املع�شق لكني�سة روزير دو
فان�س التي �سميت كني�سة ماتي�س يف �أواخ��ر حياته عام
� .1951أما جورج روو فهو فنان فرن�سي �أي�ض ًا ولد عام 1871
وتويف عام  1958و�أ�س�س مع ماتي�س و�ألبريت ماركي �صالون
اخلريف عام  .1903وقد اجنز روو عدد ًا كبري ًا من �أعمال
ال��زج��اج املع�شق يف ع��دة كنائ�س اهمها نوتر دام دو توت
غرا�س.
اول م��ا لفت انتباهي ه��و ان ج�برا نفذ معظم اعماله
املعروفة لدينا يف �سنوات الأربعينيات واخلم�سينيات� ،أي يف
الفرتة التي اجنز فيها روو وماتي�س �أواخر اعمالهم ،وهذا ما
يحملنا على االعتقاد ب�أن جربا كان على اطالع على اعمال
هذين الفنانني ،وه��ذه بحد ذاتها �سابقة فريدة يف نوعها
لي�س يف البالد العربية فقط بل ويف معظم البلدان التي
تقع خارج مراكز االنتاج الفني االوروب��ي ،وخا�صة باري�س
عا�صمة الفن يف تلك الفرتة .ا�شار جربا يف كتاباته اكرث من
مرة اىل ماتي�س ولكنني مل اعرث حتى الآن على �أي ا�شارة
اىل روو ،خ�صو�صا ان روو كان ل�سبب ما معروف ًا لدى اجلمهور
الربيطاين واالمريكي اكرث مما كان معروف ًا يف بلده فرن�سا.
النقطة الثانية التي �أود ان ا�شري �إليها النزعة الروحانية
الكثرية ال�شبه مبا لدى جربا من روحانية ،فقد كان ي�ؤمن
«ب�أن روحانية ال�شاعر ملاتي�س وروو هي اهم يف احلياة» .وقد
عرف عن جربا اي�ض ًا ب�أنه ر�سم بع�ض الأيقونات ولكنني مل
اعرث على �صور لها حتى الآن.
النقطة الأخرى التي �أود ان ات�ساءل عنها هي ملاذا ر�سم
جربا؟ ثم ملاذا قال �إنه هاو فقط؟ باعتقادي �أن جربا ،مثل
معظم متعددي املواهب ،ترك لقدراته العنان يف البداية
اىل ان جاء الوقت الذي رغب فيه يف ان يركز على بع�ض
انواع قدراته من دون غريها لكي يتمكن ،رمبا ،من الو�صول
بها اىل ابعد نقطة ممكنة .كتب جربا ال�شعر ون�شر كتابني
يف حياته ولكن �أ�شعاره مل حتظ يف حينها مبا حظيت به
اعماله الروائية والنقدية ،مع انه كان من اوائ��ل الذين
كتبوا ق�صيدة النرث ون�شرها يف جملة «�شعر» .ويف �أي حال
ف�إن ممار�سة جربا للر�سم حتملنا على القول �إن �سالح جربا
الناقد الفني ام�ضى من غ�يره ممن مل تتوافر له مقدرة
الإبداع بهذا النوع من الفن الذي يتطلب فهم ًا للف�ضاء وللون
ولروحانية خا�صة� ،إ�ضافة اىل ما تتطلبه ال�ضرورات التقنية
لإجناز مثل تلك االعمال .لوحات جربا وهي خارجة للتو من
�سباتها العميق ،ولكنني الآن اعلن عن مزيد من الده�شة بعد
ان جرى تنظيف اللوحات وت�أطريها وتقدميها كما يليق بها،
ويعود الف�ضل يف ذلك لتعاون جميع القائمني على املعر�ض
بدء ًا باكت�شافها ثم اقتنائها والتفكري ب�إقامة معر�ض لها،
و�أخ�ص بالذكر من�سقة املعر�ض ال�صديقة فريا متاري .والآن
با�ستطاعتنا القول ،بعد م�شاهدة لوحات جربا القدمية ،ما
عاد يف الإمكان ان نتحدث و�أن نكتب عن الفن الفل�سطيني كما
كنا نفعل قبل تعليق لوحات جربا ابراهيم جربا يف كلية دار
الكلمة يف بيت حلم ،ال بد من اعادة النظر يف كتابة تاريخ
الفن الفل�سطيني ب�صورة يرتبع فيها جربا ابراهيم جربا
يف مكانة مرموقة كفنان ت�شكيلي حمدث وكرائد للحركة
الت�شكيلية الفل�سطينية.
امل�صدر :جملة فل�سطني  -العدد 35
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نقد أدبي

�أوجاع الروح وال�شعر

•هيالنة عطا اهلل
جمموعة �شعرية تقع يف مئة واثنتي
ع�����ش��رة �صفحة م��ن ال��ق��ط��ع املتو�سط،
تت�ضمن �إحدى وع�شرين ق�صيدة من مقام
التفعيلة� ،أغلبها على الكامل واملتقارب،
وقليل منها على الوافر واخلبب.
ت��ن��اول��ت ف��ي��ه��ا ال�����ش��اع��رة ال�����ش��اب��ة
رائ���دة اخل�ضري مو�ضوعات م��ن حياة
الإن�سان الداخلية� :أوجاعه الروحية
وانزياحاته ال�شعورية ،و�آم��ال��ه وتطلعاته
 ...ومن احلياة االجتماعية يف وطن �سكنته
احلرب فتخ�ضب �سياجه بالدم ،فبدت �شاعرتنا
متفاعلة مع هذي املعطيات ب�صوت �أنثوي غري
تقليدي ،ويف حركة ال ت�ستكني ،ولكنها حركة
العارف م��اذا يريد ،فمرة تو�شو�ش مر�آتها ال
لرتى انعكا�س جمالها بل ال�ستكناه معانيها:
�سمراء مر�آتي �إذا و�شو�شتها
�سقط الن�صيف عن املعاين
ومر ًة ت�سعى لتكون نور ًا رغم مرارة احلب:
وح�سبك الأنثى
تبارك وهمك املرئي
تبذل ليلها
ليظلَّ حبل ال�ضوء م�شتع ً
ال
ومر ًة تراها �صهي ً
ال �أو برق ًا يف حركةٍ بنّاءةٍ
مبا تخزن روحها من خري رغم الوجع:
هناك على ياقة الليل
ٌ
�صهيل لأنثى
�شب
َّ
حتوك ن�سيج احلياة
ني
على نول �أغنية من �أن ٍ
مير
وتهذي ٍ
بربق ُّ
املطمئن
على حلمها
ِّ
�إنها تعطي للحياة خ�صوبتها وحت�ضر برق ًا
يوقظ حلمها وهي ال�شهمة كالفر�س ال�صاهلة
والطموحة كالربق الوام�ض وتنحاز للمعذبني
ال��ع��راة ،تهطل عليهم من ع�سلها وتن�سج من
حلمها �أثواب ًا مبا خ�صها اهلل به من قدرة على
العطاء ،وهي حقيقة الأنثى
من ع�سل اخلوابي
من دواة �إلهةٍ
خطَّ ت جداول غنجها
وهوت لتن�سج وم�ضها
ثوب ًا لأحالم العراة
وهي امللهمة حني ت�سكنها ق�صيدة الع�شق ،فيا
بخلق جديد!!
للمعنى حني تتقم�صه الأنثى
ٍ
هكذا تناولت ال�شاعرة هذه الفكرة ب�إدها�ش
وخفر ورقي:
و�إبداع
ٍ
�أتذكر املعنى ت�أنّث
يف م�سامات الق�صيدة
حني �أُ ُ
م�سك ورد ًة خجلى
�ستنطقُ
ماطر
ركن
عند
ٍ
ٍ
ومرة �أخرى تطلع الأنثى من �صل�صال تك ّور
على يدي احلبيب لي�ستحيل وطن ًا ب�إمياءة �إىل
التجذر بثنائية الوطن واحلبيب ،والالفت �أن
هذا الوطن يغري احلبيب بغزوه ،لكنه � ُّأي غزو
هذا القادم من فار�س بجميع خيوله و�سمات
رجولته؟ �إنه غزوة ع�شق :
ُتدنيني من املنفى
لأنذر من مزار يديك �صل�صاالً
فينحت قامتي وطن ًا
ويغزوين
التوحد
وح�ين تتماهى ثيمة الع�شق ح��دَّ
ّ
تظنها تتغزل و�إذ بها تقودك �إىل ع�شقها للإله
بنف�س املت�صوفني:
وم�س كرق�ص النبيذ
ٌّ
يقلّب روحي
و�أم�ضي �إىل قبلة املنتهى
�إىل قولها:
ومد �إىل اهلل
ّ
نخل الن�شور
ومرة حتلق خارج حدود الوقت املت�أزم بحلم
«بال �سقف» �أو تبحث عن �سكينة روحها حني
«يفي�ض عليها الفراغ ،ويزدحم الغائبون»
حتى يف خطابها لأم��ه��ا والبنتها مل تكن

تقليدية بل جعلت من ال�ثرى ال��ذي يربطها
ب�أمها مكان ًا لهديل احلمام حيث ُّ
حتط املالئكة
ب�إ�شارة �إىل احلالة اجلنينية التي �أنبتتها من
�أ�صل �أمها:
كالنا ُّ
حتط املالئك فوق ثرانا
ُ
أغنيات
تقد�سنا ال
و�سرب حمائم ي�سجع طهر ًا
�إذا ما ر�آين
َ
خ�صب
غيث
ٍ
يف حني �أن املالئكة تطري من عينيها وعيني
ابنتها ب�إ�شارة �إىل الوالدة اجلديدة فهي �إىل
الغروب وابنتها �إىل الربيع:
كالنا تطري املالئك من ناظريها
وترنو ب�صبح الب�شارة
نحو الغروب
فح�سب البداية �صرخة طفلٍ
ُتندِّ ي الربيع
عاجلت جدلية الأم��وم��ة بينها وب�ين �أمها،
وبينها وبني ابنتها بعمق يجعلك تتفكر مل ّي ًا يف
ثيمة الأمومة والدميومة ..ويف ثيمة الوطن
تطل دم�شق من ق�صيدتها املو�سومة بعنوان
«بائعة الزنبق» مثل �شامة على خ� ّ�د الأر���ض
ولي�س الكون �أو ال�سماء لأن الأر�ض ٌ
ثبات:
َ
أر�ض
بل
�شامة � ٍ
بل �شام ًا...
آخر للأ َّولِ فيها
ال � َ
وتتذكر طفولتها يف حارات دم�شق ،وتذكر
بع�ض الأماكن:
والزَّنبقُ يف بلدي
الفجر!
ما �أن�ص َعهُ عندَ
ِ
ُيو ِّز ُع ُخ َ
بز ال َّتوبةِ
ين»
ُث َّم ُيجا ِو ُر «حميي ّ
الد ِ
ليع�شقَ �أو يفنى
تذكرنا بالعادة االجتماعية املوروثة حتت
ع��ن��وان العمل اخل�يري يف ح��ي حميي الدين
الدم�شقي ،وال�لاف��ت �أن��ه��ا يف ه��ذه الق�صيدة
��ررت ذك��ر زه���رة ال��زن��ب��ق ،وو�سمت
وغ�يره��ا ك� ّ
ً
خمالفة َم ْن َو َ�س َمها باليا�سمني ،وقد
دم�شق بها
لفتني هذا لأن ال�شام ا�شتهرت بالزنبق �أي�ض ًا،
ولها �سماته من عطر وبهاء و ُنبلٍ وقدا�سة،
بلدي جداً».
«فالزنبقُ يف بلدي ٌّ
تعاطت �شاعرتنا مع هذه املعاين والأفكار
فج�سدت انتماءها احلقيقي
حداثي،
ب�أ�سلوب
ّ
ّ
�إىل ع�صرها ،ومتكنت م��ن �أدوات��ه��ا الفنية
ب�شكل الف��ت ،وخا�صة �أن ق�صائد املجموعة
كلها من مقام التفعيلة ،لكنّها خلت من القوايف
�إال ما جاء عفو اخلاطر يف مواقع نادرة حتى
ً
نرثية ،و�إذ بك ت�سمع �إيقاعاتها
تظنها ق�صائد
املو�سيقية الداخلية و�أ�صواتها املن�سجمة بني
امل��ف��ردات وب�ين ال�شطرات .تقول يف ق�صيدة
ٌ
«ف�صل من ف�ضاءات اجلالء»:
ُ
الت�شرد
�صن
جنم على غ ِ
ٌ
ُّ
ُ
يقطف الذِّ كرى
وي� ُ
أفل
جد َد ن�س َغهُ و َي�ص َّبهُ �ألق ًا
كي ُي ّ
على �أحدِ املقاعد
يف زوايا جنّةٍ
�أرخى البحر الكامل ب�إيقاعه املو�سيقي على
ه��ذه املقطوعة التي ط��ال بع�ض �شطراتها،
َ
وق ُ�ص َر بع�ضها الآخ��ر ح�سب تواتر احل��االت
ال�شعورية لل�شاعرة يف �أث��ن��اء فعل الكتابة،
حتّى �إن �إحدى ال�شطرات كانت عبارة عن جزءٍ
من التفعيلة ،وك��ان للتدوير حني وقفت على
منت�صف التفعيلة لتكملها يف ال�شطرة التالية
ٌ
ٌ
�شعورية وفنية يف �آن واحد.
وظيفة
ذهبت
ويف ق�صيدة «ج�سد وروح» يت�أكد لنا ما
ُ
الداخلي والت�آلف يف
�إليه من ث��راء الإي��ق��اع
ّ
متتد مع الإطالق حين ًا،
�أ�صوات احلروف التي ُّ
وتنحني مع ياء املتكلم حين ًا �آخر ،وتفعيالت
املتقارب تن�ساب مع الأحلان:
أجوب اغرتابي
� ُ
و�أُق ِب ُل نح َو ملوحةِ طيني

ْ�س ِجواري
و�أُن ِ
فذا م�سكني ُم�ش َب ٌع ب ُعروقي
م��ع م��ا حل��رف احل���اء امل��ت��ك��رر م��ن حمحمةٍ
دافئة ،وما لإ�سناد املفردات يف نهاية ال�شطرات
�إىل ياء املتكلم من غنائية ذات ّية ،كون ال�شاعرة
هنا جتوب يف عوامل روحها الداخلية.
ويف احلالة التخيليية نرى ال�صور املتوالية
ب��غ��زارة ،ك�أنها خيط ن��ور ينثال �إىل دواخ��ل
ال�شاعرة لي�شف لنا عما يعتمل يف خوابيها من
ت�شظ ّيات جوانية ون��زو ٍع �إىل االنطالق ،و� ْإن
النقاب عنه فلي�س �إال من خالل غاللة
ك�شفتِ
َ
ني معامل هذه الروح
نحدق مل ّي ًا لن�ستب َ
ترتكنا ّ
مبا فيها من رمزية غري موغلةٍ يف الغمو�ض،
ري من ال�صور جاء مبتكر ًا مثل« :ت�شظى
وكث ٌ
َ
ُ
أقفا�ص الأ�سئلة»،
عليك الف�ضاء� ،
يفي�ض
املاء،
ُ
ولفتني هذا االنزياح اجلميل مثل« :الهجر
ُ
ُّ
وبع�ض ال�صور
يف�ض بكارة الفراغ»،
اجلميل،
ً
جاءت
مركبة ب�شكل درام� ّ�ي متقن ،واعتمدتِ
ال�����ش��اع��ر ُة يف بع�ضها على ���ش��يء م��ن البديع
جاء عف َو اخلاطر كما يف قولها معتمد ًة على
التقابل:
ً
كالوهم حين ًا
ا
نا�صع
ي�سري
ِ
كالك�شف
باهت ًا
ِ
ُ
ا�سمِي
ِن
م
دنيني
ي
الك�شف
�آنَ
ُ
ِ ْ
وج����اءتْ ���ص��و ٌر ك� ٌ
�ث�يرة بحركية م�ستمرة
لتعك�س حالة التوثُّب لدى �شاعرتنا:
َ
يف ُدن ِّوك
أب�صر ل ّليلِ � َ
انزياح
ألف
� ُ
ٍ
املوج
و�أحيا كما ي�شتهي ُ
ال�صحو �أم�شي
يف غبطةِ َّ
ٌ
عبارة عن �صور وانزياحات اعتمدت
القطعة
على الفعل امل�ضارع�« :أب�صر� ،أحيا ،ي�شتهي،
َ
لتقول لنا �إنّ م�شاعرها حتثُّها على
�أم�شي»
دميومة الفعل لأنها لي�ست ممن يقتنع بالوقوف
على الأط�ل�ال باكي ًا ،بل ممن ميتلك اجل��ر�أة
ملبا�شرة ال��ف��ع��ل ،ومل تغب م��ع��ا ُ
مل الطَّ بيعة
ً
رومان�سية ،فذكرت
لت�ستقي منها �صور ًا
عنها
َ
الزنبق وال�سهول وال�سند�س واجللنار والندى
غنى
واجلداول والثلج ،ف�شكّلت هذه
ُ
العنا�صر ً
�د
�
وق
للن�صو�ص و�أن��اق��ة ل�ل�أل��ف��اظ،
ت�صرفتِ
ّ
ال�شاعر ُة ببع�ض املفردات مبتكر ًة دالالت لها
مثلَ « :تقز ََّحُ ،ت َقيثرِ ُ » .واعتمدت على الثنائيات
املتقابلة كالأزرقني :ال�سماء والبحر ،الكذب
وال�صدق ،اجل�سد والروح ،والتي مل ترد لغاية
فنية م�صطنعة بل ان�سابت مع ال�سياق لت�ضفي
على الق�صيدة جما ً
َ
ولتجعل املعاين �أكرث
ال،
ت�أثري ًا يف املتلقي ،وال تخلو الن�صو�ص من �صور
«ملح جلرحي ،خمائل ع�شقها،
م�ألوفة مثلٌ :
جديلة ع��ط��ر» ،و�إن ك��ان ب��إم��ك��ان ال�شاعرة
اال�ستغناء عن بع�ضها ل�ضرورة التكثيف.
التنا�ص
ه��ذا ،ويف �أدوات��ه��ا الفنية انت�شر
ُّ
يف غ�ير مو�ضع م��ن الن�صو�ص ،فا�ستح�ضرت

��رن���ا
ال�����ش��اع��رة ال���ع���د َد ���س��ب��ع��ة ال����ذي ُي���ذ ِّك� ُ
بال�سماوات ال�سبع ،وبال�سنوات العجاف ال�سبع،
العذراء ونخ َلها ،و�أملحت
وا�ستح�ضرت ال�سيد َة
َ
بتنا�ص مع
�صدقوا
إن
�
و
�إىل ك��ذب ال�شعراء
ٍ
الديني ،كما ا�ستح�ضرت ح� َّ�ي حميي
امل��وروث
ّ
اجلدات
مر معنا ،وق�ص�ص ّ
الدين الدم�شقي كما ّ
وملهاة «دانتي» ،و»�شادي» فريوز الذي �ضاع يف
ينم عن �سعة اطالع ال�شاعرة،
الثلج ،وغريها ،ما ّ
وانطالقها من امل��وروث �إىل حداثتها اخلا�صة
املرئي عن
جر ُد حقائق
بها من منظورها الذي ُي ِّ
ِّ
زيفهِ  ،لأنها بدت لنا �شاعر ًة تغيب مع امتالك
�صح التعبري لديها غيبوبة واعية
الوعي� ،أو �إن ّ
تحُ
يف �أثناء التجلي ،وهي حالة �صحية َ�س ُب لها
يف �ضوء ما نراه اليوم من ظواهر �شبابية تن�سب
نف�سها �إىل ال�شعر ،لكنها لي�ست ب�شعر ،ويف هذا
املقام �أقول:
ال ب��د للموهبة م��ن �أن ت��ق�ترن بالتجربة
ال َع َمالنية بتكرار املحاوالت وحت�صني الذات من
الوقوع يف مغبة الإحباط ،وخا�صة �أمام النقد
اجلاد البناء ،وعدم اال�ستكانة �إىل املجامالت،
وخا�صة على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ال بد لل�شعراء ال�شباب من غ��زارة االطالع
ال�شعري من العمود �إىل التفعيلة
على املوروث
ّ
�إىل ال��ن�ثر ،وح��ت��ى ال��وم�����ض��ة ال�����ش��ع��ري��ة ،مع
اال���ض��ط�لاع ب������الأدوات ال��ف��ن��ي��ة وال��و���س��ائ��ل
التعبريية لتخزنها ذواكرهم ،وتختمر يف دنان
�أرواح��ه��م ،وح�ين تدغدغهم مالئكة ال�شعر
تقفز خمازينُ الذاكرة لتن�ساب على ق�صيدهم،
وهنا يكون فعل الإبداع توليد ًا ال تقليداً.
ال بد لهم من �إط�لاق ج ّوانياتهم الفكرية
والروحية دون �أن يق ّيدوها بالو�سائل الفنية،
ً
عمودية فليكن� ،أو تفعيلة
ف�إن جاءت الق�صيدة
ن�ص �شعري جتلّت فيه حالة
�أو نرث ًا فليكن ،ف� ُّأي ٍّ
امل�صاحلة مع النف�س حتى يف حلظات ال�صراع
والت�شظي ال�شعوري ،وكذلك امل�صاحلة ما بني
الفكرة والأداة التعبريية ،ف�إنه يكون ن�ص ًا
أثر يف املتلقني.
�إبداعي ًا مبقدار ما يرتك من � ٍ
وه���ذا م��ا وج��دت��ه ل���دى ال�����ش��اع��رة رائ���دة
اخل�ضري.
وختام ًا �أق���ول« :عبور �إىل قبلة املنتهى»
ٌ
ُ
الرئي�سة احلركة
إبداعي
منجز �
حداثي �سِ متُهُ
ٌّ
ّ
ال��د�ؤوب لل�شاعرة ب��دء ًا من العنوان والعبور
الذي يوحي �إلينا بتوث ُِّب ال�شاعرة نحو املغامرة
لت�صل �إىل غاية املنى ،وما ُ
قبلة املنتهى لديها
تلم�سِ ها ملعرفة حقيقتها الإن�سانية ودورها
�سوى ُّ
يف م�سرح احلياة ،و�صو ً
ال �إىل عنوانات �أخرى
�ضوء � اّإل ال�ضوء» وهو
تحُ لِّقُ فيها ال�شاعرة «ال
َ
ال�ضوء الّ��ذي َي��خِ ��زُ حني يهرب من ال�سكينة
ما يوحي �إلينا �أي�ض ًا بحركية ال�شاعرة� ،إىل
«ح� ٌ
�رف ال� ّن��ب��وة» التي تبدو فيها
��رف على ���ش� ِ
قد حت ّولت �إىل زرقاء اليمامة ،ولكن ال لف�ألِ
ال�ش�ؤم ،بل لعطر الزنابق بحركيةٍ �إيجابية
محُ َّببة �إىل ق�صيدة «ج�سدٌ وروح» التي جتوب
الروحي ُمعبرِّ ًة
فيها ال�شاعرة �آف��اقَ اغرتابها
ّ
ع��ن نزوعها �إىل االنعتاق م��ن قيود اجل�سد،
حد قولها�« :سفرية ال�تراب» فهذا
ولأنها على ِّ
ً
ً
ً
الرتاب مل يجعلها خاملة خانعة منكفئة ،بل
�أطلقها بعزمية الأنثى حني فقهت ُكنْهَ روحها
أثريي ،وعرفت قيمة �إن�سانيتها رغم الوجع
ال ّ
يدك
على
أ�شد
�
ذاكرتها.
يف
املخزون
التاريخي
ِ
ُّ
ّ
�أ ّيتها الرائدة ،و�إىل مزيد من النور.

قضايا وآراء

تجليات فنية من
ع�صر العولمة
• �سهري العلي
�ضمن جتليات احلركة الفنية العربية ب�صورة
عامة وال�سورية ب�صورة خا�صة يرى املراقبون
واملتابعون تطورها بروز جمموعة من الأعمال
التلفزيونية املبتعدة عن تطلعات املجتمع �سواء
كان هذا االبتعاد عن ق�صد وعمد �أم عن عدم
مباالة مبا يرغب املجتمع ويتوق �إليه وال�سيما
يف ظل تيارات ت�ستهدف اخل�صو�صية ..وبغ�ض النظر
عن �أ�سماء تلك امل�سل�سالت يت�ساءل ال�سوريون هل من
كتب هذه الأعمال ال ينتمي �إىل جمتمعه متذرعا تارة
مبقت�ضيات احلداثة و�أخرى ب�إراحة امل�شاهد املتابع
لكل ما يعر�ض �أم �أن جائحة اال�ستهالك الفني هي
ال�سبب وامل�سبب..؟ ..املحزن يف �إعادة هذه امل�سل�سالت
�إىل ال�ضوء هو نتيجة تقف خلفها املقا�سات املالية
والزمنية ل�سد الفراغ دون االهتمام به�شا�شة املو�ضوع
وحتى �إ�ساءته ملوروثنا وقيمنا االجتماعية التي
توارثناها جيال بعد جيل علما �أن الكثري من امل�شتغلني
يف كتابة الن�صو�ص الفنية �أ�صبحوا اليوم يف دائرة
الإب��داع ولكن املنتج يقي�س العمل �أي عمل بامل�سطرة
وعدد احللقات بعيدا عن مو�ضوعه ويتعامل مع الن�ص
كب�ضاعة تباع وت�شرى ما �أدى �إىل دخ��ول موجات
جديدة من املو�ضات الفنية واملده�ش وج��ود بع�ض
العاملني يف احلقل الفني يعرفون عن �أنف�سهم فنانون
وجن��وم ممتطني �أح�صنة تهرب من النقد واالنتقاد
وه��ذا يذكرنا بحكاية �شاب �ألتغ الكلمات �أراد �أن
يخطب فتاة فذهب و�أهله مع وجاهة �إىل بيت الفتاة
التي اقرتبت منه �سائلة عن عمله ف�أجابها  /فنان /
فقالت له فنان ت�شكيلي فقال لها  /فنان ..فنا  /فقالت
متثيل �أم عازف على �آلة مو�سيقية �أم� ..أم ..فقاطعها
قائال  /فنان بالفنن  /فقالت فنان يف م��اذا عندها
قطب ال�شاب جبينه و�أجابها بغ�ضب �أنا  /فنان يف..
الفنن /..قالت م��اذا..؟ .عندها �صدمت الفتاة بعد
�أن فهمت �أنه يعمل يف فرن وال�س�ؤال هنا �أال تت�ساوق
هذه احلكاية مع حراك عدد ممن يعرفون عن �أنف�سهم
فنانون و�أ�ساتذة دون امتالكهم الأهلية لهذه الت�سمية
وال�سيما الذين يرق�صون يف املقا�صف وال�صالونات
املغلقة.
�إزاء ه��ذا الواقع يجب �إع��ادة املحاولة الح�ترام
امل�شاهد �أوال بعد �أن ع�صفت بالن�صو�ص �أ�ساليب عدم
املباالة �إ�ضافة لو�ضع مقايي�س حمددة الهدف والغاية
على �أن ي�أتي يف طليعيتها خ�صو�صية االنتماء للمجتمع
واللهوية ..ون�شري يف هذه العجالة �إىل �أنه حتى اليوم
مل ي�صل الفنانون واملنتجون �إىل قوا�سم م�شرتكة رغم
علمهم مبح�صالت العمل الإبداعي الفني و�إدراكهم �أن
الأعمال املبدعة هي التي تتجاوز حدود دوائر النقد
واالنتقاد عرب ا�ستنباط �أفكار فنية جديدة تتماهى
مع تطلعات املجتمع و�أفكار الكاتب �أم �أن ع�صر تيارات
العوملة جعلنا �ضمن دوائر اال�ستهالك بعيدا عن العمق
ودفعت ه��ذه التيارات ببع�ض املخرجني واملنتجني
للهرولة خلف املقايي�س املالية فال يهمهم �أن كان املمثل
فنانا �أم فنا ن.

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1689" :الأحد 2020/7/26م 6 -ذي احلجة 1441

د.ح�ســن حميد

5

الآبد ..يف املعنى!
ـ 1ـ

مرة كما لو �أنها قرية
رحلة الأدب والكتابة ،رحلة اكت�شاف للجمال ،واكت�شاف للمكابدات التي نطاردها يف كل ّ
من قرى الع�شق .ولأن املكابدات باتت معروفة و�أكرث ،ف�إنني لن �أقاربها يف ال�سطور القادمات تتالي ًا ،و�إمنا �س�أحتدث
عن اكت�شاف اجلمال.
�أحيان ًا يكتب الأديب ،وهو يف عامل �آخر ،لأنه ينقل روحه وحوا�سه وتخيالته �إىل �أمكنة افرتا�ضية ،وير�سم
م�سارات خلطا ،وف�ضاءات لأرواح ،وع��وامل لنفو�س كوتها احلياة بجمرتها الكبرية فجهرت بال�صراخ والعويل
فر �أو تاه يف دربه فلم ي�صل �إىل ما ابتغى ليبلل الأرواح بالر�ضا والبهجة!
املرين ندب ًا لل�سعد الذي توارى �أو ّ
الطويلني ّ
 ..ويف هذه الكتابة ال يعرف الأديب جمال ما كتب� ،أو مثالب ما كتب ،فت�أتي العني الرائية /النقد /فتبدي جمال
هذا الأدب ،فتقول هذه ن�صو�ص ذهبية و�أوفى� ،أو تبدي معايب هذا الأدب ،فتقول تاه الدليل ف�أخذ الن�صو�ص �إىل
�سبخات ماحلة ال �إىل الينابيع ال�صافية.
�أقول هذا لأنني ،كنتُ �أكتب ،فال �أعرف قيمة ما �أكتب ،كنت �أكتب كي ال ي�سوقني املوت معه �إىل املقربة و�أنا �أرافق
بكاء الأمهات والآباء والزوجات والأبناء له�ؤالء �أهل النبل الذين �آمنوا �أن العزيز الذي م�ضى ،واغت�صب ،لن يعود
�إال بالعزيز ،وال عزيز يتقدم الفداء بالأرواح ،وكتبت لعلي �أجفف دموع الأمهات اللواتي خ�صهن الفقد بويالته يف
�شهيد �أول وثانٍ وثالث ..و�ساد�س ،وكتبت كي ال متحو الأيدي العدوة ال�سوداء (و�أكرث) معامل املكان ،وكل املكان
الذي كتبت عنه من طربيا� ،إىل بيت حلم� ،إىل يافا� ،إىل النقيب� ،إىل البحر امليت هو مكان مقد�س �شملته �أنفا�س
�سيدنا امل�سيح عليه ال�سالم ،وم�شته خطاه الواثقات تاركة وراءه غبار ًا خفيف ًا من الذهب و�أثمن ،غبار ًا خفيف ًا
حنون ًا طري ًا مثل ال�ضباب ،وهو مكان مقد�س لأنه م�شمول بربكة �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم الذي �أمطر
وخ�صه بال�سر الإلهي الذي يربط ال�سماء بالأر�ض .كتبت و�أنا �أبكي عن النهر
ليله باملحبة ،و�أغدق �أر�ضه بالربكةّ ،
املقد�س نهر الأردن/نهر ال�شريعة ،و�أنا �أرى ماءه الزالل ،و�أجمات �أعواد الق�صب والزل واحللفا والرببري وال�سعد،
وطيور الكراكي والبط الربي ت�ضافف �ضفتيه املباركتني بخطا �سيدنا امل�سيح الذي جاء �إليه طلب ًا للحياة ،ليكمل
ر�سالته ،بعيد ًا عن �أيدي مطارديه �أهل الغلو والتطرف الذين ما زالوا مطاردين لأحفاده من جهة ،وما زالوا �أهل
غلو وتطرف من جهة �أخرى .وكتبت باكي ًا و�أنا �أجال�س بحرية طربية جمال�سة العا�شق حللمه ،جمال�سة العا�شق
لطيف حمبوبته ،وبه ير�ضى ،كي ال يذوب ،كي ال يتال�شى ،فر�أيت �سمكها الذهبي والف�ضي واملا�سي والزيتوين
يهم بال�صعود �إ َّ
يل لوال احلياء� ،آويت �إىل عري�ش ،هو �أول بيوت اهلل التي ت�صنعها
والوردي وال�شم�سي والليلي ..وهو ّ
يد الطبيعة ،جال�سه �سيدنا امل�سيح طلب ًا ال�ستعادة �أنفا�سه املتالهثة خوف ًا على الكالم امل�ضيء ،والدروب الطوال
باملكابدة ،والنا�س الذين تركوا بيوتهم و�أوالدهم وغاللهم و�أموالهم وحلقوا به ،وت�أملت قدرة ال�شجر على تكوين
البيوت احلامية لأهل الكرامات ،لأهل القدا�سة ،فبدا يل �أن ال�شجر مقد�س �أي�ض ًا ،لأن النبيل يعرف النبيل ،ولأن
النحل يعرف الزهر ،ولأن الأنهار خلقت للعطاء!
وكنت �أبكي و�أنا �أكتب عن ج�سر النهر املقد�س ،نهر الأردن ،نهر ال�شريعة ،اجل�سر الذي �س ّمي بـ ج�سر بنات يعقوب،
اجل�سر الذي كان يبكي �أي�ض ًا ،وما زال ،لأنه كان يعرف العابرين عليه وما يف �صدورهم من قبح و�ضغائن و�سواد،
وما يف خطاهم من لعنات ،مثلما يعرف من مروا به وعليه من �أهل احلق ،ط ّالب احلق ،كي ال ي�صري الظلموت ثقافة
و�سلوك ًا ودروب ًا و�أحالم ًا يتقفاها �أهل القوة الباط�شة ،و�أهل الدموية ذات الن�سب التوح�شي� ،أو الغاباتي؛ ولكم
جال�ست اجل�سر ،ج�سر بنات يعقوب ،ولكم عاتبته لأنه مكّن �أهل ال�شر من زرع �شرورهم يف الأر�ض املقد�سة ،ولأنه
مكّن �أهل اللوثات من بث لوثاتهم يف جميع الأرجاء فف�سدت دارت الهواء� ،إ ْذ كيف له ،وهو العارف الأزيل ،مل ينقلب
على نف�سه ويغ ّور ه�ؤالء يف �أعماق النهر ،يف طينه الذي ينتظر يف القاع ،وكيف مل ي�صبح طري ًا ليحلق يف الف�ضاء،
وقد �صار ه�ؤالء ..يف منت�صفه متام ًا ،كيما يتال�شوا وينتهووا ،عاتبت اجل�سر لأنه مل يكن املكان املحلوم واملرجتى وهو
يرى الأقوام املتوح�شة /الغازية تعرب نحو العزيز من الأمكنة لتحولها �إىل رجوم �شيطانية!
وحني كتبت عن القد�س بكيت يف كل منعطف ،وزاوية ،وعقبة ،وبكيت و�أنا �أرى ال�شرفات بيوت ًا معلقة بيد ال�سماء
وهي تن�شر روائح الأزاهري ،والقهوة ،واملرميية ،وامللي�سة ،واحلبق ،والريحان ،والورد من �ضفاف البحر الأبي�ض �إىل
�ضفاف النهر القد�سي ،ثم بكيت و�أنا �أرى �صورة القد�س ترجت وت�ضطرب حني يدخل �إليها حاملو البنادق والر�شا�شات
متر فيها �سيارة جيب مغلفة ب�صاجات احلديد
والقنابل بوجوههم الغريبة ،البادية جد ًا يف جمهوليتها� ،أو حني ُّ
املفولذ ،وبكيت و�أنا �أطري يف الهواء مالحق ًا روائح الكعك املقد�سي الذي راح يبني عرائ�ش اجلمال والده�شة قرب
�أقفا�ص الهواء ،يا للقد�س ..يا ل�سحرها الذي ذ ّوب قلبي ،وحما حزين ،وطوى �أحزاين لأنني �أح�س�ست ووعيت
و�أدرك��ت ،وقد جالت بي ال�سطور املنقطات� ،أن هذا املكان يل ،مثلما كان جلدي ،و�أنه مكان ع�صي على االبتالع،
واالحتواء ،واحل�صار ..مع �أن كل ما �أراه من خطوط وم�سميات وعالمات �إر�شادية كان مكتوب ًا بالعربية التي
�أح�س�ستها ،منذ �أن ر�أيت حروفها ،ب�أنها �أقفا�ص اعتقال ،وكائنات مغلقة ،و�أن ال روح فيها ،وال هواء يجول بينها ،و�أن
هذا املكان ال يعرتف باحل�صار ،واالحتالل ،لأنه مكان منذور للنبل ،و�أهل احل�صار واالحتالل ال يعرفون النبل ،وهذه
عقوبة مركبة ،عقوبة دنيوية و�آخروية!

Hasanhamid55@yahoo.com
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"عدالة"
فوق العدالة!!

• د .عبد احل�سني �شعبان
“فر�ضنا عقوبات على �أع�ضاء املحكمة اجلنائية الدولية ،و�سوف ُتتخذ الإج��راءات
املنا�سبة يف حال �إقدامها على �إ�صدار قرارات ب�ش�أن اجلنود الأمريكيني ...ونرف�ض قرارات
املحكمة التي تتعلّق ب�إ�سرائيل ،ولن نقبل �أن مي�س �أحد �أفرادنا وحلفاءنا ”...هذا ما قاله
مايك بومبيو وزير اخلارجية الأمريكي يف م�ؤمتر �صحفي عقده نائب الرئي�س الأمريكي
مايك بن�س� ،ض ّمه �إىل وزير العدل ويليام بار ووزي��ر الدفاع مارك �أ�سرب وم�ست�شار الأمن
القومي روبرت �أوبراين.
و�إذا ما عرفنا �أن هذا الكالم يقال مبنا�سبة �صدور �أمر تنفيذي من الرئي�س دونالد ترامب
حتت عنوان “حماية الأمن القومي الأمريكي”� ،سندرك �أهمية ،بل خطورة ،مثل هذا الكالم
الذي ي�أتي عقب اتخاذ املدعي العام يف املحكمة اجلنائية الدولية قرار ًا يف �شهر مار�س (�آذار
) املن�صرم ،ق�ضى بامل�ضي بتحقيقات بخ�صو�ص اجلرائم التي ارتكبها اجلنود الأمريكان يف
�أفغان�ستان ،حيث خدم فيها نحو � 800ألف جندي منذ غزوها العام  2001ولغاية العام
اجلاري  ،2020وكانت وا�شنطن قد قررت االن�سحاب من �أفغان�ستان بعد توقيع اتفاقية مع
تنظيم طالبان يف فرباير (�شباط) املا�ضي .2020
�أما روبرت �أوبراين فقد �أ�ضاف على كالم بومبيو ب�أن وا�شنطن �ستفر�ض عقوبات على
م�س�ؤويل املحكمة وعائالتهم يف حال اتخاذها �إج���راءات �ضد جنود اجلي�ش الأمريكي
و�أفراده ،وزاد على ذلك وليام بار اتهام املحكمة بالف�ساد م�ؤكد ًا �أن النظام الق�ضائي الأمريكي
هو �أف�ضل من �أي نظام ،وقال �إن القرار يهدف �إىل الدفاع عن “ال�سيادة الأمريكية” و�أن
املحكمة ت�ستهدف “العدالة الأمريكية”.
وق��ارب م��ارك �أ�سرب امل�س�ألة من زاوي��ة �أخ��رى حني ق��ال :لن ن�سمح مبحاكمة مواطنني
�أمريكيني بق�ضايا “ غري �شرعية” ،و�أن رجال ون�ساء اجلي�ش الأمريكي لن ميثلوا ب�أي حال
من الأحوال �أمام املحكمة اجلنائية الدولية ،و�إننا نعمل على دعم القانون وحقوق الإن�سان.
وتطرح هذه املعطيات ثالث ق�ضايا قانونية دولية �أمام الباحث:
�أولها -ملن العلوية للقانون الوطني �أم للقانون الدويل؟ وهي �إ�شكالية قدمية -جديدة ،و�إذا
كان هناك يف وا�شنطن من يقول �سمو القوانني الأمريكية على جميع القوانني ،لأنها الأف�ضل
والأرقى ،فلماذا تطالب الواليات املتحدة دول العامل و�شعوبها باخل�ضوع للقانون الدويل؟
تتحرج عن مثل هذا التناق�ض ال�صارخ الذي ال يقبله املنطق القانوين وال ترت�ضيه
ولعلها ال
ّ
الدول مهما كانت �صغرية �أم كبرية.
وثانيها -فكرة ال�سيادة ،التي مل تعد “مطلقة” ،بل �إن وا�شنطن هي من �أوائل الدول التي
ّ
ب�شرت بهدم مبد�أ ال�سيادة التقليدي واعتبار قاعدة حقوق الإن�سان ذات �سمة �أرقى من
ت�صر خالل �صراعها الآيديولوجي مع املع�سكر
وكانت
املعا�صر،
الدويل
القانون
قواعد
بقية
ّ
اال�شرتاكي على ذلك ،وجنحت يف تثبيت هذه القاعدة العلوية كقاعدة م�ستقلة يف م�ؤمتر
هل�سنكي للأمن والتعاون الأوروبي العام  1975الذي ح�ضرته مع كندا� ،إ�ضافة �إىل  33دولة
�أوروبية ،فكيف لها �أن تقول بتقدّ م ال�سيادة على حقوق الإن�سان؟
وثالثها -مو�ضوع العدالة الدولية وعالقتها بالعدالة الأمريكية ،فكيف تهمل وا�شنطن ما
تراكم من قواعد قانونية دولية ذات �صفة �إن�سانية فيما ي�سمى بالقانون الإن�ساين الدويل،
وخ�صو�ص ًا اتفاقيات الهاي لعام  1899و 1907واتفاقيات جنيف لعام  1949وملحقيها
لعام  ،1977وت�ضع نظامها الق�ضائي فوق النظام الق�ضائي ال��دويل ،بل تهدّ د الأخري
بالعقوبات� ،ضاربة عر�ض احلائط الرتاكم الدويل التاريخي على هذا ال�صعيد.
وال�س�ؤال اليوم �إذا كانت وا�شنطن ترف�ض �إخ�ضاع جنودها للمحكمة اجلنائية الدولية
التي ت�أ�س�ست يف روما العام  1998و�سبق لها �أن ان�ضمت �إليها ومعها “�إ�سرائيل” ،ولكنها حني
دخلت ح ّيز التنفيذ العام  2002ان�سحبت منها ومعها حليفتها ،فكيف ت�سمح لنف�سها اليوم �أن
حترر �شعبية وفق ًا لقوانينها يف حني �أنها ترف�ض مثول
تالحق قادة دول ومنظمات وحركات ّ
�أفرادها للق�ضاء الدويل عن جرائم ارتكبوها بحق �شعوب ودول م�ستقلة مبوجب مواثيق
واتفاقيات دولية ،من جانب حمكمة تتلقّى ملفات يحيلها �إليها جمل�س الأمن الدويل يف الكثري
من الأحيان؟
ومن املفارقة �أن وا�شنطن حني تتحلّل من القوانني الدولية وتزدري الق�ضاء الدويل ،ت�سمح
لنف�سها بفر�ض قوانينها اخلا�صة على الآخرين ،كما هو “قانون قي�صر” الذي دخل ح ّيز
التنفيذ �ضد �سوريا بفر�ض ح�صار م�شدّ د عليها وعقوبات على من يتعامل معها ،باعتبارها
�صاحبة “ حق” مييل معها حيثما متيل ،مثلما قامت بق�صف مدينتي هريو�شيما ونكازاكي
اليابانيتني بالقنابل الذرية يف العام  1945ع�شية انتهاء العمليات احلربية ،وا�ستخدمت
“ �سيا�سة الأر�ض املحروقة” يف حربها �ضد فيتنام ومار�ست ح�صار ًا �ضد كوبا ملدة  6عقود من
الزمان ،واحتلت �أفغان�ستان بزعم الق�ضاء على الإرهاب الدويل ،وكانت قد فر�ضت ح�صار ًا
�شام ًال �ضد العراق لأكرث من  12عام ًا ا�ستهدفت منه جتويع و�إذالل �شعب كامل ،ثم قامت
باحتالله وتدمري الدولة العراقية بجعلها عر�ضة للعنف والإرهاب وفر�ضت عليها نظام ًا
طائفي ًا �إثني ًا؛
فعن �أي عدالة نتحدث وكيف ميكن م�ساءلة املرتكبني عن جرائم دولية ح�سب القانون
الدويل؟!
• باحث ومفكر عربي

قضايا وآراء

اعترافات " حكيم" �أمريكي!

•د .ب�سام اخلالد

يف مقال �سابق بعنوان( :لغز ال�برج الثالث)
�أ�شرت �إىل دور اليهود يف التخطيط لتفجري برجي
التجارة العاملية يف الواليات املتحدة بالتن�سيق مع
منظمة «القاعدة» وحتدثت عن تفجري «ال�برج
الثالث» ال��ذي ك��ان �سليم ًا بعد الهجوم وال��ذي
ميلكه �أحد الأثرياء اليهود َ
وق َب�ض قيمة ت�أمينه
امل�ضاعفة ،وقد جاء هذا الرتتيب �ضمن خمطط
خبيث الجتياح املنطقة العربية والدول (املارقة)
بذريعة مكافحة الإره���اب ،وه��ذا لي�س م�ستغرب ًا
عن املنظمات اليهودية التي قامت بتفجري �أحياء
اليهود يف القاهرة ع��ام 1948م والهجوم على
املجمع اليهودي «اميا» عام 1994م يف الأرجنتني
واتهام �إي��ران بتنفيذه ،والهجوم على كني�س (
نيف �شالوم) يف ا�سطنبول برتكيا عام  1986ثم
تفجريه عام 2003م وقتل عدد كبري من اليهود
بداخله واتهموا �إحدى املنظمات الفل�سطينية يف
العملية ،لكن التحقيقات الرتكية والدولية ك�شفت
�أن هذا العمل ال ميكن �أن تقوم به �سوى دولة متتلك
�إمكانات كبرية ،بالإ�شارة �إىل «�إ�سرائيل» ،ناهيك
ع��ن ح��ادث��ة «ل��وك��رب��ي» التي ُدب���رت يف مطبخ الـ
 CIAبتخطيط يهودي وا ُتهمت ليبيا بها ودفعت
�صاغرة مليارات الدوالرات لتعوي�ض �أ�سر ال�ضحايا
لتتخل�ص من احل�صار الأمريكي ،ه��ذه العمليات
وغريها الكثري جاءت ،بداية ،لإره��اب اليهود من
�أج��ل الهجرة �إىل “�إ�سرائيل” ثم بعد ت�أ�سي�س
(ال��دول��ة) كانت لإ�ضعاف (الأع����داء) وحتقيق
امل�صالح ال�صهيونية والأمريكية التي تتقاطع يف
املنطقة العربية ذات الرثوات الهائلة!
يف ك��ت��اب��ه( :امل��ن��ظ��م��ات ال�سرية ال��ت��ي حتكم
العامل) يعر�ض الكاتب « �سليم مطر» �أخطر �أ�سرار
الإ�سرتاتيجية الأمريكية يف العراق و»ال�شرق
الأو�سط» ويك�شف خطر املنظمات ال�سرية و�شبه
ال�سرية الفاعلة ،خ�صو�ص ًا يف �أمريكا والغرب
وباقي دول العامل ،نق ًال عن ما ي�سميه( :احلكيم
الأمريكي) الذي كان على فرا�ش املوت ،وهو �أحد
زعماء فيدرالية الأخ��وة العاملية ( ) IFBوهي
املنظمة ال�سرية التي تتحكم بالعامل من خالل
�سيطرتها على قيادات �أمريكا والكثري من الدول
الغربية.
يقول امل�ؤلف“ :طلب مني �صاحبي �أن �أفعل كل
ما ميكنني لكي �أبلغكم هذه احلقائق التي جتهد
ق��ي��ادات �أم��ري��ك��ا لإخفائها ،رغ��م �إن��ه��ا متداولة
بني العديد من ق��ادة الغرب واملخت�صني مبتابعة
ال�سيا�سة الأمريكية”.
هذه احلقائق تتحدث عن م�شروع �سري يخ�ص
“ال�شرق الأو�سط” ت��ق��وده ه��ذه (الفيدرالية
ال��ع��امل��ي��ة) ،ي��ج��ري تطبيقه منذ نهاية احل��رب
العاملية الثانية ،يهدف ه��ذا امل�����ش��روع �إىل منع
�أي ا�ستقرار و�سالم وتطور يف املنطقة من خالل
حروب �أهلية ودولية تبقيها دائم ًا �ضعيفة متوترة
متخلفة ،واللجوء �أحيان ًا �إىل التدمري ال�شامل
لبع�ض البلدان ح�سب النموذج العراقي ،لكي يتم
فيما بعد �إع��ادة بنائها بال�صورة املالئمة متام ًا
مل�صالح �أمريكا ،وخدمة للكيان ال�صهيوين ،ح�سب
امل��ب��د�أ امل��ع��روف“ :النظام ينبثق من اخلراب” !
وي�ضيف ال��ك��ات��ب ع��ل��ى ل�����س��ان م�����ص��دره “ :لقد
ا�ستخدمنا يف هذا امل�شروع �سيا�سة الراية اخلداعة
ُ
�سنبلغ هذه
 ،) )False Flagوبالطبع مل نكن
النجاحات الكربى يف تدمري ال��ع��راق ،خ�صو�ص ًا
كنموذج لبلدان ال�شرق الأو�سط� ،إال لأننا ا�ستعنّا
بخال�صة جت��ارب��ن��ا ال�سابقة ال��ت��ي نفذناها يف
العامل والتي �أطلقنا عليها هذه الت�سمية ،والتي
تعني قيامنا نحن �أنف�سنا بعمليات �إرهابية �ضد

م�صالح ب�لادن��ا ث��م نن�سبها �إىل خ�صومنا لكي
نعطي التربير لإعالن احلرب عليهم ،وقد �أجنزنا
عمليات ناجحة ك��ث�يرة يف ه��ذا اخل�صو�ص ،من
�أبرزها هجومنا �ضد �أ�سطولنا يف (ب�يرل هاربر)
عام � 1941أثناء احل��رب العاملية الثانية الذي
منَحنا الذريعة ملهاجمة اليابان و�إلقاء القنبلتني
الذريتني عليها ،ثم احتاللها ،كذلك التخطيط
لعملية( )Northwood’sع��ام  ،1962حني
�شكلنا ميلي�شيات كوبية تقوم بعمليات �إرهابية
�ضد قاعدتنا يف كوبا ،من �أج��ل �إعطاء الذريعة
ملهاجمة كوبا واحتاللها ،لكن الرئي�س كيندي
اع�تر���ض على ه��ذه اخل��ط��ة ،كما اع�تر���ض كذلك
على م�شروع مهاجمة فيتنام ،فا�ضطررنا للتخل�ص
م��ن��ه و َن��� َ��س��ب��ن��ا اغ��ت��ي��ال��ه �إىل �شخ�ص معتوه”!
وي�ضيف “ :لقد قمنا بت�شكيل ميلي�شيات �سرية يف
�أنحاء �أوروب��ا بعد احلرب العاملية الثانية ،حتت
ا�سم َ
ابق يف اخللف ( ،( stay-behindمن �أجل
مكافحة النفوذ ال�شيوعي ،وتنفيذ عمليات �إرهابية
تن�سب �إىل الي�سار املتطرف ،لنجد ذريعة لتدخلنا
وجنرب احلكومات الأوربية لالعتماد علينا”.
وي��ت��اب��ع���« :ض��م��ن ه���ذا ال�����س��ي��اق ،ويف �أع���وام
ال�ستينيات وال�سبعينيات ط� ّب��ق��ن��ا ،خ�صو�ص ًا
يف �إي��ط��ال��ي��ا وت��رك��ي��ا��� ،س��ي��ا���س��ي��ة �أ���س��م��ي��ن��اه��ا:
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة اال���ض��ط��راب (Strategy of
� )Tensionأح��دث��ت ال��ت��وت��ر وال��ع��ن��ف ،من
خالل العمليات ال�سرية ،ودعمت �أن�صار �أمريكا
وبررت تدخل الع�سكر لتحجيم الي�سار وقمعه”.
وع���ن �سيا�سة ال��راي��ة اخل��داع��ة وتطبيقها يف
منطقتنا يقول “ :كانت ذروة جناحاتنا يف تطبيق
�سيا�سة (الراية اخلداعة) يف ال�شرق الأو�سط ،هي
عملية تدمري برجي نيويورك عام 2001م و�إيجاد
�أ�سطورة (بن الدن والقاعدة) ،ثم جناحنا الفائق
يف العراق بت�أجيج احلرب الطائفية ون�شر العنف
والأح��ق��اد ،من خ�لال فر�ضنا �سيا�سة (اجتثاث
البعث) التي كانت الجتثاث ال��دول��ة العراقية
نف�سها .وقد �أقنعنا عمالءنا وحلفاءنا بتبني �سيا�سة
الإق�صاء واالجتثاث ،ثم تنفيذ عمليات االغتيال
للكوادر والعلماء والقادة الع�سكريني واحلزبيني
من خالل (ف��رق امل��وت ال�سنية وال�شيعية) حتت
�أ�سماء خمتلفة �سيا�سية وغريها ،و�أحيان ًا مقاومة
االحتالل ،وهذه الفرق مدعومة من قبلنا ،لأننا
لن جند يف كل العامل �أغبى و�أحقد من الطائفيني
والقوميني يف ال��ع��راق ،لتنفيذ خمططاتنا كما
نريد ،وبذلك تهي�أت الأج��واء الكاملة لكي تلعب
�ساعدنا حلفا�ؤنا
دوره��ا الإره��اب��ي املطلوب ،وقد َ
القوميون الأك��راد كثري ًا يف تنفيذ �سيا�ستنا هذه،
ل��ق��اء م��ن��ع (الإره��اب��ي�ين)ع��دم ���ش��م��ول املنطقة
ال��ك��ردي��ة بعملياتهم التخريبية ،وا�ستخدمنا
الإعالم يف حتقيق غاياتنا وكان �أخطر �أ�سلحتنا”!
ك��ل ي��وم تتك�شف لنا ���ص��ور ج��دي��دة م��ن املكائد
اليهودية ال�صهيونية �ضد العرب و�ضد ال�شعوب
الأخ��رى التي تعار�ض امل�شروع ال�صهيوين وتقف
ب��وج��ه مت���دد (دول����ة �إ���س��رائ��ي��ل) وم�����ش��روع��ه��ا
التو�سعي الالحمدود يف �إ�ضعاف الدول املحيطة بـ
“�إ�سرائيل” وبالتايل الق�ضاء عليها ،وهو م�شروع
قدمي ر�سمته بروتوكالت “حكماء �صهيون” وبد�أ
تنفيذه ب�أيدي الأق��وي��اء يف العامل ،انطالق ًا من
فقرة وا�ضحة يف الربوتوكوالت تقول ( :العرب
هم �أول من يجب �إبادتهم ب�شكل مربمج ،و�أقوياء
العامل من �أزالمنا �سي�ساعدوننا يف تنظيف الأرا�ضي
املتاخمة لإ�سرائيل)!

نقد أدبي
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•د� .سمر روحي الفي�صل
ين ّ
القا�ص ال ُع َما ّ
املزروعي بالنّا�س العاد ّيني الب�سطاء الفقراء
اخلطاب
ال تخطئ عني القارئ اهتمام
ّ
ّ
الذين مل ينالوا من حياتهم غري الأمل واملر�ض واجلوع .ح ّتى �إنّ قراءة �سريعة ملجموعته “ال ّرائحة
ق�صة َ
ق�صة “ر�صا�صة رخي�صة”
“ط َمع” ،وبطل ّ
الأخرية للمكان” كافية ملالحظة هذا االهتمام .فبطل ّ
ق�صة “ال ّرائحة الأخرية للمكان” بائ�س عاثر عاطل عن
ق�صة “خطيئة” جمنون .وبطل ّ
ل�ص .وبطل ّ
ّ
“ح َفر احلوالي�س” فتاة فقرية ال جتد ما ت�أكله .لي�س هذا فح�سب ،بل �إنّ ّ
الظلم
ق�صة ُ
العمل .وبطلة ّ
الطالب الذي قب�ضت عليه ّ
ال�شرطةَّ ،
يقرتن بالفقر �أحيان ًا .من ذلك حال عبد اهلل ّ
وعذبته؛ لأ ّنها �أرادت
ال�شخ�ص ّيات َّ
منه معرفة مكان �أبيه .حال ّ
معطلة يف جممل الق�ص�ص .ال يفلح عبد اهلل يف �إكمال تعليمه،
�ص على ال ّرجل الذي كان يعرب الوادي
بل يبقى َط َوال حياته يتذ َّكر ال ّتعذيب ،وال ّر�صا�صة التي �أطلقها ال ّل ّ
ثم اكت�شف ُمط ِل ُقها �أنّ ال ّرجل العابر ال ميلك �شيئ ًا �سوى النَّوى .وال
�ضاعت ً
هباء؛ لأ ّنها قتلت ال ّرجل العابر ّ
احلب يف �أجمل ق�ص�ص املجموعة “االنحناءة الأخرية لرقبة مالك احلزين” عن هذه العطالة،
يختلف ّ
ّ
الق�صة �أنه متثال.
فال ّرائحة؛ رائحة الأنثى ،ت�صل �إىل مالك احلزين الذي نكت�شف يف نهاية ّ
بيد �أنّ الالفت للنّظر يف ق�ص�ص “ال ّرائحة الأخرية للمكان” هو ميلها �إىل الترّ كيز وال ّتكثيف .قد تطول
الق�ص�صي” ّ
الق�ص�ص ،ولكنّها ال جتاوز �ستّ �صفحات �إال نادر ًا .وهذا الأمر ّ
للخطاب
يدل على �أنّ “ال َّن َف�س
ّ
الق�صة ،وم ّيال �إىل ال ّتكثيف
بداية
من
املزروعي ق�صري ولي�س طوي ًال .فهو م ّيال �إىل الترّ كيز على مو�ضوعه
ّ
ّ
ّ
ّ
يف �أثناء ال ّتعبري عن هذا املو�ضوع� .أو ُق ْل �إ ّنه يقت�صد يف الألفاظ والترّاكيب ،حتى �إنه ي�صل �إىل حدود
ولعل َو ُلوع ّ
ال ّلمحات الدّ ا ّلة البعيدة عن ال ّتف�صيالتّ .
املزروعي بالترّ كيز وال ّتكثيف هو الذي قاده
اخلطاب
ّ
ق�صة و�ضعها يف جمموعة �س َّماها “�سرية اخلوف”.
�إىل
“الق�صة الق�صرية جدّ ًا” ،فكتب فيها �سبع ًا وع�شرين ّ
ّ
أ�صلي مل�صطلح “املجموعة الق�ص�ص ّية” .فعنوانها ّ
دال
ل
ا
املفهوم
اخلوف”
“�سرية
جمموعة
على
ي�صدق
ّ
على احلال الغالبة على م�ضامني ق�ص�ص املجموعة :ظالم ،خوف ،ذنب ،ب�ؤ�س ،عدم ،جنازة ...ذلك �أنّ
الأ�صل يف املجموعة الق�ص�ص ّية هو:
 احتوا�ؤها على ق�ص�ص ُتعبرِّ عن حال �إن�سان ّية واحدة حمدَّ دة ،متقاربة يف الدّ اللة� ،أو م َّتفقة يفاملو�ضوع� ،أو يف الإيحاء� ،سواء �أكانت هذه احلال حا ًال اجتماع ّية �أم نف�س ّية �أم �سيا�س ّية �أم غري ذلك من
�أحوال الإن�سان يف املجتمع.
ثم اختيار عنوان دال على هذه احلال ،على �أال يكون هذا العنوان عنوان ًا لإحدى ق�ص�ص املجموعة.
 ّّ
اخلطاب املزروعي هذا املفهوم الدّ قيق مل�صطلح “املجموعة الق�ص�ص ّية” ،فو�ضع يف جمموعته
ج�سد
َّ
ق�ص�ص ًا دا ّلة على ب�ؤ�س احلياة وانك�سار �أحالم الإن�سان العاديّ فيها لي�س غري .واختار لهذه احلال عنوان ًا
د ً
اال ،هو “�سرية اخلوف” ،وك�أ ّنه يرغب يف القول �إنّ اخلوف �إن�سان ،والق�ص�ص تروي �سريته على �سبيل
اال�ستعارة.
�صحيح �أنّ هناك ق�ص�ص ًا يف املجموعة ال ت�شدّ املرء �إليها ،وال حتر�ص على �أن يكون تكثيفها موحي ًا ،ولكنّ
ال�صحيح �أي�ض ًا �أنّ الق�ص�ص ك ّلها �أخل�صت ل َو ُلوع ّ
اخلطاب املزروعي بالترّ كيز وال ّتكثيف ،ومل تكتف بذلك ،بل
ّ
َ
ّ
راحت تزيد الترّ كيز تركيز ًا ،وال ّتكثيف تكثيف ًا؛ دون �أن تتخلى عن “احلكاية” التي حتافظ على “ن َ�سب”
“الق�صة”.
“الق�صة الق�صرية” ،وجدّ تها
الق�صة الق�صرية جدّ ًا الذي يربطها ب�أ ّمها
ّ
ّ
ّ
الق�صة لي�ست ُ
“ط ْرفة” ،وال “ ُنكْتة” ،بل
ق�صة ق�صرية جدّ ًا دون حكاية؛ لأنّ هذه ّ
ذلك �أ ّنه لي�ست هناك ّ
هي حكاية حدث �صغري عن رجل “�صغري” بائ�س فقري م�ضطهد عند ّ
املزروعي .قد يكون احلدث
اخلطاب
ّ
ً
قا�ص �آخر ،لكنّه يبقى حدث ًا �صغري ًا عن �إن�سان �صغري يف حال �سلب ّية غالبا� .أي �أنّ احلكاية،
خمتلف ًا عند ّ
الق�صة ومفهومها.
الق�صة منهما� ،أو من �أحدهما ،خرجت من ثياب ّ
ب�إيجاز ،حدث و�شخ�ص ّيات ،ف�إذا خلت ّ
وبع�ض هذا اخلروج متوافر يف “�سرية اخلوف” ،لكنّ الكرثة الكاثرة من ق�ص�ص هذه املجموعة حافظت
“الق�صة الق�صرية” من خالل حمافظتها على احلكاية؛ حكاية الإن�سان الذي غمزه
على ن�سبها �إىل
ّ
ّ
ّ
الـم ْخبرِ فتظاهر ب�أنه غري مكرتث� ،أو هو �إمام م�سجد ذاع نب�أ تخليه عن تد ُّينه ،وان�صرافه �إىل اخلمرة
ُ

ي�ضم النّب�أ ر�ؤيته رج ًال يخرج من غرفة نوم زوجته� ...إنّ حكايات ق�ص�ص “�سرية
واملوم�سات ،دون �أن ّ
ّ
ّ
نمّ
اخلوف” لي�ست �سيا�س ّية كلها ،ولي�ست اجتماع ّية كلها� ،إ ا هي خليط جتمعه حال واحدة �سلب ّية ،هي حال
اخلوف ّ
والذنب واالنك�سار والب�ؤ�س.
هناك ،يف حكايات “�سرية اخلوف” ك ّلها �شخ�ص ّيات متخ َّيلة ال نعرف غالب ًا ا�سم املكان الذي تتح َّرك فيه،
وال زمانه ،لكنّنا نعرف من معاناتها �أ ّنها �شخ�ص ّيات عرب ّية يف حال افرتا�ض ّية متخ َّيلة بائ�سةُ ،تعبرِّ عن
املزروعي للحال الإن�سان ّية العرب ّية .ال تتحاور هذه ّ
ر�ؤيا ّ
الق�صة الق�صرية
اخلطاب
ال�شخ�ص ّيات؛ لأنّ بنية ّ
ّ
ّ
ال�سارد �صورة لها� ،أو عنها؛ من
جدّ ًا ال ت�سمح باحلوار املعبرِّ عن طبائع ال�شخ�ص ّيات وتفكريها ،بل يُقدِّ م ّ
مثل �صورة الوالد الذي �أطلق ال ّر�صا�ص على ابنته التي كانت ُتك ِّلم �شا ّب ًا يف الهاتف .ال يتكلَّم الوالد ،وال
تتحدَّ ث البنت ،لكنّ �إطالق ال ّر�صا�ص ُيعبرِّ عن ذلك املوقف ال َع ِجل الذي يحكم على البنت باملوت لأ ّنها
ُتك ِّلم �شا ّب ًا� .أي �أنّ ما حدث ّ
الق�صة
ال�صورة التي ُتقدِّ مها ّ
لل�شخ�ص ّية يوحي بال ّتخ ُّلف ،وهذا الإيحاء هو ّ
الق�صرية جدّ ًا ل�شخ�ص ّيتها املتخ َّيلة.
الق�صة الق�صرية جدّ ًا ال ّتخ ّلي عن الإيحاء .قد يكون هذا الإيحاء مفارقة بني
ال�سبب ال ت�ستطيع ّ
لهذا ّ
ق�صة “حياتان” التي قالت“ :عا�ش ملحد ًا .و ...عندما مات �ص ّلوا عليه �صالة
يف
أمر
ل
ا
هو
كما
حالني،
ّ
ً
ً
اجلنازة” .تلك مفارقة بني حالني؛ حال الإن�سان امللحد ح ّيا ،وحاله ميتا .لكنّ الإيحاء ال يكون مفارقة
ق�صة “ذنب”� .إذ �إنّ الأمر املربك الذي اكت�شفه
دائم ًا ،بل يكون �أحيان ًا � ً
إيحاء باالختالف ،كما هو الأمر يف ّ
ال ّرجل هو �أنّ كر ّيات دمه خ�ضراء ولي�ست حمراء وال بي�ضاء� .صحيح �أنّ الإيحاء قد يكون عميق ًا �أحياناً،
إيحاء
لبي املتخ َّيل ،لكنّه قد يكون �أحيان ًا � ً
يحفز املتلقّي �إىل االنفعال وامل�شاركة يف مناه�ضة الفعل ّ
ال�س ّ
�سطح ّي ًا ،يجعل املتلقّي يه ّز ر�أ�سه ا�ستنكار ًا ورف�ض ًا ،دون �أن تت�أ َّثر م�شاعره� ،أو تهت ّز ،ملا قر�أت عنه .بيد �أنّ
للق�صة الق�صرية جدّ ًا لتو�ضيح ّ
ال�شخ�ص ّية من خالل
وال�سطح ّية ،يبقى �ضرور ّي ًا ّ
الإيحاء ،يف حايل العمق ّ
احلكاية الق�ص�ص ّية ذات احلدث املوحي.
الق�صة الق�صرية جدّ ًا ال ميكن جتويدها دون ال ّلجوء �إىل ال ّتكثيف ال ّلغويّ .
ّ
ثم �إ ّنني �أعتقد �أنّ �صناعة ّ
ّ
الق�صة ،وال ّتكثيف �صديق �صدوق لهاُّ .
وكل تكثيف هو اختزال لعدد الكلمات ولعدد
فال�شرح عدو هذه ّ
ّ
ّ
الق�صة الق�صرية �أ�صبحت غاية يف ال ِق َ�صر،
الترّاكيب .ال اتفاق هنا على املدى الذي يبلغه التكثيف ،لكنّ ّ
واخ ُت ِزلت هذه “الغاية يف ال ِق َ�صر” يف لفظة “جدّ ًا” .و�أ�ستطيع �أن �أفهم من ذلك �أنّ احلاجة الأ�سلوب ّية
نابعة من احلاجة امل�ضمون ّية لل ّتعبري عن احلكاية الق�ص�ص ّيةّ .
وكل زيادة عن هذه احلاجة يجب حذفها.
دال على ال ِق َ�صر ّ
وهذا املعيار غائم غري حمدَّ د ،لكنّه ّ
ال�شديد.
لقد حت َّقق هذا ال ِق َ�صر ّ
ال�شديد يف ق�ص�ص “�سرية اخلوف” ،فجاءت �أكرث الق�ص�ص تكثيف ًا يف ت�سع كلمات
ق�صة “حياتان” ،دون �أن يعني ذلك �أنّ هذا العدد القليل جدّ ًا
�إذا عددنا حرف العطف “الواو” معها يف ّ
ج�سد معيار ال ّتكثيف ّ
الق�صة الق�صرية جدّ ًا قد تكتفي بعدد قليل
من الكلمات هو الذي ُي ِّ
ال�شديد .ذلك �أنّ ّ
الق�صة
ق�صة “تظاهر” التي احتاجت �إىل �سبع ع�شرة كلمة .وقد حتتاج ّ
من الكلمات ،كما هو الأمر يف ّ
ق�صة “�أثاث” التي احتاجت �إىل ت�سع
الق�صرية جدّ ًا �إىل عدد غري قليل من الكلمات ،كما هو الأمر يف ّ
وخم�سني كلمة ،دون �أن يختلف امل�ستوى الفن ّّي اجل ِّيد يف الق�ص�ص التي تفاوتت كثري ًا يف عدد كلماتها
وتراكيبها� .أي �أنّ ال ّتكثيف يبقى معيار ًا عا ّم ًا و�إنْ حاول بع�ض الدّ ار�سني حتديده .بل �إ ّنني �أعتقد �أنّ عدم
قابل ّيته لل ّتحديد هو ميزة فيه ،ولي�س نق�ص ًا يف مفهومه.
القا�ص ّ
املزروعي على نحو �أكرث جودة مما فعلته
اخلطاب
�أعتقد �أنّ جمموعة “�سرية اخلوف” قدَّ مت
ّ
ّ
جمموعة “ال ّرائحة الأخرية للمكان” ،دون �أن �أملك تعلي ًال مقنع ًا لذلك غري ما �أ�شارت �إليه ق�ص�صه من
ولوع بال ّتكثيف والترّ كيز ،وهما داللتان ف ّن ّيتان �شائقتان �شائكتان يف الوقت نف�سه.

م�سابقة منتدى نهج المقاومة الأدبي
يعل��ن الق�س��م الثق��ايف يف (املنطقة الزينبي��ة) و(منتدى نه��ج املقاومة الأدبي) ع��ن م�سابقة  4ـ ُت�سلّ��م الق�صي��دة مطبوع��ة على ورقة خالية من ا�سم ال�شاع��ر ،و ُيكتب عنوان الق�صيدة يف
�شعرية يف مدينة ال�سيدة زينب عليها ال�سالم.
الأعلى.
�أو ًال :نوعية الق�صائد:
 5ـ ُترف��ق بالق�صي��دة ورق��ة �أخ��رى ُيكت��ب فيها ا�س��م ال�شاعر وعنوان ق�صيدت��ه ورقم هاتفه
 1ـ ق�صيدة خا�صة بال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد.
و�أعماله املطبوعة (�إن ُوجدت).
 2ـ ق�صيدة خا�صة ببطوالت اجلي�ش العربي ال�سوري وت�ضحياته.
 6ـ �آخ��ر موع��د للت�سلي��م  2020/8/20يف فن��دق ريحانة احل�سني (علي��ه ال�سالم) ،الطابق
 3ـ ق�صيدة خا�صة بالقد�س ال�شريف والتب�شري بتحريرها احلتمي.
 4ـ ق�صيدة خا�صة بـ (املنطقة الزينبية) و�أهدافها الإن�سانية وخدماتها وكوادرها.
الأر�ضي ،اال�ستعالمات.
 5ـ ق�صيدة خا�صة بالأ�شقاء والأ�صدقاء وت�ضحياتهم معنا يف هذه الأزمة.
ثالث ًا :مالحظات:
 6ـ ق�صيدة خا�صة بتعميق الت�آخي واملحبة يف �سورية واملنطقة.
 1ـ ميك��ن �أن ي�ش��ارك ال�شاع��ر يف �أكرث من ق�صيدة ،وميك��ن للق�صيدة الواحدة �أن تتناول �أكرث
 7ـ ق�صيدة خا�صة ب�سيد الأنبياء حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
من فكرة مما ُذكر �أعاله.
 8ـ ق�صيدة خا�صة بعيد (الغدير) و�شخ�صية و�أخالق الإمام علي عليه ال�سالم.
 9ـ ق�صيدة خا�صة بعا�شوراء الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
 2ـ تخ�ص�ص جوائز للمراتب الأوىل ،وللق�صائد املميزة كلها.
 10ـ ق�صيدة خا�صة بال�سيدة زينب عليها ال�سالم.
 3ـ تطبع الق�صائد يف كتاب تعود ملكيته للجهة التي �أعلنت ونظمت امل�سابقة ،ومينح ال�شاعر
ثاني ًا :ال�شروط:
ن�سخة واحدة.
 1ـ �أن تكون الق�صيدة قابلة للإن�شاد والإنتاج الفني ،فريجى من ال�شعراء مالحظة ذلك.
 4ـ تعلن النتائج وتقدم اجلوائز يف احتفال يعلن عنه الحق ًا.
 2ـ �أال تقل الق�صيدة العمودية عن ( )20بيت ًا ،وق�صيدة التفعيلة عن (� )60سطراً.
 3ـ �أن تكون الق�صيدة وفق قواعد النحو وال�صرف وال�شعر العربي.
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هواج�س بعدَ
ُ
لقاءٍ عابر
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من (هتافات �إلى عذراء الجبل)
•حيدره حم�سن عيده

•وائل �أبو يزبك

لقد عا َن َقتني كفُّها حني �سلَّمتْ
علي وهزَّتني من َّ
وق والوجدِ
ال�ش ِ
َّ
ني فارمتتْ
ك�أنَّا تالقينا خلي َل ِ
أ�ضاميم البن َف�سج والور ِد
�
علينا
ُ
َ
طيوب ال ِّليلِ بعد لقائِنا
وفا�ضتْ
ُ
بح يف النَّار والرب ِد
ونا َمتْ طيو ُر ُّ
ال�ص ِ
�صافحني مل �أد ِر �أنَّ لِكفِّها
ُت
ُ
حر ما ُيخفي ِّ
ال�ضرا َم وما ُيبدي
ال�س
منَ
ِّ ِ
َ
الربق يف نظراتها
�شيم
َوقفتُ �أَ ُ
خجو ًال و�أ�س َت�سقي الغما َم م َع ال َّرعدِ
ك�أين �أراها يف منازِلِ ُح�سنِها
َخ َ
روح قد �أقامتْ على العهدِ
ليلة ٍ
ع�ص َفتْ بها
َت ُهزُّ ذِراعي كلّما َ
َ
ال�شوق يف
يدٌ َت َت َق َّرى
ظاهر اجللدِ
ِ
الثلج ين َه ُ
َ
طائر
�ض
ٌ
وفوق ركا ِم ِ
يمَ دُّ َج َناحيهِ على َح َج ٍر َ�ص ْلدِ
حالك
َت ُ�شدُّ ثنايا ُه ب�أ�سو َد
ٍ
ُي َ
َ
ال�ضدِّ يف حاملِ ِّ
جمال ِّ
ريك
ال�ضدِّ
ني ال َ
وبيني وب َ
ني مدا ِر ٌج
أبي�ض ِ
يب ممُ َتدِّ
رج �إىل ال َغ ِ
منَ النُّو ِر يف َم ٍ
ُت�سائلني  ...مل �أد ِر َ
كيف �أُجي ُبها
مِرار ًا وقد �أع َيتْ ل�ساين عن ال َّر ِّد
كر َط َّو َف بينَنا
ال�س َ
و ُرحتُ ك�أنَّ ُّ
و�أ�سرى
بعطر النَّدِّ يف عاطِ ِر ال َّنهدِ
ِ
�أُلمَ ُلم � َ
أ�شتات الكال ِم ك�أمنا
َّحر وا دَِّ
َ
َّ
َ
َ
خل
ن
وال
غر
ث
ال
ني
ب
ق
ر
ف
ت
ِ
ِ
َّ
و� ُ
أنخاب احلديثِ ك�أنهُ
أر�شف � َ
الف ومن َ�شهدِ
ُثما َل ُة ك� ٍأ�س من ُ�س ٍ
َن ُ
ظرت �إليها ح َ
ني طا َر َحما ُمها
َّ
وع ٍد
قريب بال َو ْعدِ
َ
ٍ
وحط على ْ
اللقاء و�شِ ي َمتي
وما كنتُ �أ�س َتجدي
َ
تمَ ِ يزُ خِ َ
الل ُ
احل ِّر من َخلَّةِ ال َعبدِ
قي �أنا  ...والفات ُ
ِنات قوات ٌِل
َ�ش ٌّ
َ
َّف�س ما ُيردي
ُي َح ِّمل َننِي من ق�سو ِة الن ِ
�أَ ُ
خاف على اخلم�س َ
		
ني �أن تط�أَ الثرَّ ى
أر�ض ُم�س َو ِّد
ِ
وتنز َل يف ليلٍ من ال ِ
روحها
اريب ِ
ومل �أُ ِ
�سري يف محَ
ِ
ف�ش ِّ
ومل �أتجَ َّر ْع ك� َأ�س َ�شهوتِها وحدي
�أَتع َل ُم َ
تلك الأُقحوا َن ُة من �أنا
َ
ما
غري
من
احلب
اعرتاين
وكيف
ق�صدِ
ُّ
وهلْ َعلِمتْ َ
كيف ا�ستثا َر َ�سال ُمها
قلب تا َه يف اجلز ِر واملَدِّ
َ�شواطِ َئ ٍ
دقائقُ من ُعمري َود ُ
ِدت لو انَّها
َ
ُ
تطول وتبقى بينَنا دومنا َعدِّ
ولكنَّ َ
�سيف الوقتِ �أف َت ُك يف الفتى
َّ
ال�ش
القلب
على
أم�ضى
�
و
جي بال َحدِّ
ِ
ِّ
َو ُ
مر يج َم ُع بينَنا
ددت َل َو انَّ ال ُع َ
ُرب وال ُبعدِ
و َيطوي َجنَاح ْيهِ على الق ِ
و�أين وحيدٌ يف مالم ِِح وجههِا
رج ٌل قبلي �أرا ُه وال َبعدي
فال ُ
رب �أق َف َر بينَنا
وملَّا ر�أيتُ الدَّ َ
ً
أ�سرتْ بروحي ُبرهة ِر ُ
ع�شة البرَ ِد
و� َ
َ�ص ُ
م�سامعِي
حوت وقد َ�ص َّكتْ ُخطاها َ
َ
َ
نيِّ
أثوب �إىل ُر�شدي
�
ر
خممو
�
أ
ك
ٌ
ُ
ب�صمتِها
وخ َّب� ُأت َعيني كي َتلو َذ َ
ني ملَّا ي ُعدْ ُيجدي
نداء الع ِ
ف�إنِّ َ
و�سِ ُ
رت َك�أنيِّ ال �أراها و ُمهجتي
َ
وك و َت َ�صحو على َور ِد
�ش
على
م
تنا
ٍ
ُ
وقلتُ َ ...كفاين ما جتو ُد ميينُها
علي وما َ
القتْ مييني من ال ُو ِّد
َّ
و�ساءلتُ نف�سي َ ...
كيف َ�أم�ضي وقد َن َبتْ
أحالم حتِ ُّن �إىل الغِمدِ
ال�س ِ
يف � ٌ
مِنَ َّ
خا�سر
حكة
ري ِ�ض ٍ
ٍ
َ�ضحِ كتُ  ...ومايل غ ُ
يرى َق َ�سماتِ النُّو ِر من ُفرجةِ اللَّحدِ
َ�ضحِ كتُ  ...ومايل �إن َت َ�ض َّرع َكفها
بع�ض ما عندي
وما عندَ ها منِّي �سوى ِ

شعر

عذراء اجلبلِ العايل...
يا
َ
بئر احلقيقةِ ..
�إنَّ �س َّر َك ما زال مكتنز ًا يف ِ
ً
معتكفة
حقيقتك ما زالتْ
و �إنَّ
ِ
َ
ال�صومعة..
َّ
اع ِك ما َ
زال م�سترت ًا َ
حجاب
خلف
و �إنَّ ُ�س َب َ
ِ
املوتِ �إىل حني..
ً
�سهيلك ما َ
َ
ال�سمواتِ و
عر�ض
ا
قائم
زال
�إنَّ
ِ
َّ
ً
َ
جبلك العايل ما زال عاليا..
�إنَّ
ِ
ُ
يحمل ال َ
أر�ض
حب نا�سك ًا و
ال�س َ
ُ
يناطح ُّ
بجذورهِ..
يحميها من الفناءِ بعدَ اندثا ٍر و �أنني..
عذراء اجلبلِ الدَّ امي..
يا
َ
دمك ما َ
زال ح َّي ًا ..و �إنَّ عد َّو ِك جفنه
�إنَّ ِ
نائم..
يقتحم ِح َ
ُ
َ
هُ
رمة
..
أر�ض
ل
ا
ه
م
ع
يوغل َ َ
ُ
الترُّاب..
ماء
اجلوف على طعازبهِ
ِ
و ينفقُ َ
الأبديَّةِ ..
ُ
ظفر
يلهو مبرائي
ٍ
انت�صارات� ..سرابات ٍ
ماء حقيق َّي ًة..
يح�سبها من ظم�أِ روحهِ ً
كوثر جن ٍَّة مثال َّي ٍة ..يحيي نبت ًا �سام ًا
�أو
َ
ال�صدر َّية ُ
اخلثّ  ..يع�صر
على
تربتهِ
َّ
َ
طاقة العقلِ  ..فيخدّ رها روح َّي ًا..
َ
ُ
فتجعل
العظمة الإن�سان َّية..
خا�سر ًة
حمراء �أما َم احلقيقة
�ساتر ًة ب�شعرةٍ
َ
اللاَّ متناهية..
ال�صائم..
يا عذراء اجلبل َّ
تنوير العقل َّية..
دائم
ِ
�إنَّ �شعاعك ما زال َ
و �إنَّ الفلاَّ َح ما َ
أر�ض..
دائم �سقايةِ ال ِ
زال َ
يق ِّبلها ..يناجيها ..ي�شافهها..
ً
َ
حافظة �س َّر
�إ ْذ �إنَّ الز
َّيتونة ما زالتْ
َ
املخفي..
الكنز
الوجوديَّةِ ..
َّ
ً
قريبة تظلُّ �
أبناءك بفيءِ
ما زالتْ
ِ
بنفح ريحها ..قائمةً
�أغ�صانها ..تنعمهم ِ
طيب زيتها..
�إكرامهم النَّ�شو َة
ِ
ب�سكر ِ
ً
منحنية �أجفانها..
و عيونهم ما زالت
ً
الر�ضى
ال�سعاد ِة و
ِ
طائعة بغمر ِة َّ
ن�سيم ِّ
أريج عليل..
ِّ
خمري ال ِ
الط َ
ني �أنَّ َّ
موقن َ
رب
ال�ص َ
ريق طويل ..و �أنَّ َّ
جميل..
َ
غارق الطُّ وفانِ و ناجي
ني
ب
و �أنَّ ما
ِ
ال�سفينةِ ال يكا ُد �أنْ يكونَ � َّ
أقل القليلِ ..
َّ
لوال ُ
مل اللاَ حمدود ِة ا َّلتي
�سعة العوا ِ
ُ
تف�صل بينهما..
ب َ
ني العقلِ و الغزيرةِ..

ال�صامد..
يا
َ
عذراء اجلبل َّ
نورك ما زال نائراً..
�إنَّ
ِ
خليلك ما َ
حبيبك ما
زال نادراَ ..و �إنَّ
�إنَّ
ِ
ِ
َ
زال ثائراً..
أمم فنونَ املجدِ و املدن َّيةِ
يع ِّل ُم ال َ
الفا�ضلةِ ..
َ
ال�سماويَّةِ  ..تت�ش َّب ُث
ين�شدُ
تراتيل املر�آ ِة َّ
امل�صابيح
بهِ العلمان َّي َة و تتن َّو ُر بهِ
َ
ال�سبل َّي ُة ..فتنجو بهِ الكر ُة الأر�ض َّي ُة..
ُّ
ي�صدِّ ُر الت َ
َّاريخ..
يتخطى َ
َّ
عمق الإن�سان َّيةِ  ..ي�سبقُ
رب الأزمانِ ..
الب�شر َّي َة..
ي�سافر ع َ
ُ
يق ِّب ُل اجل�سدَ مو ِّدع ًا الزَّمكان َّي َة و يتعاىل
َّاريخ..
عن ريحانةِ الت ِ
�سكب
قبلها �أقا َم
�شعائر احل�ضاراتِ  ..و َ
َ
ً
ً
ً
�صبوبة
جمموعة،
قاطبة
أل�سن
�سائر ال ِ
َ
يف ،ف َّي ً
ا�ضة من ،ك� ِأ�س َّ
ال�ضا ِد العرب َّيةِ ..
عذراء اجلبلِ املاجدِ ..
يا
َ
تبقى – ما زا َلتْ – �سرمد َّي ًة..
ٌ
ر�سالة ح َّي ٌة..
�إنمَّ ا هي
َّ
لعل �سرابهُ يتال�شى فاني ًا..
ُ
لعلَّهُ
يكن مدرك ًا..
يدرك �أنَّهُ مل ْ
كلّهم ينقلبون ..يتح َّولون ..يتغيرَّ ون..
يت�صيرَّ ون..
أ�سا�س
و �أنتِ الثابتُ الأوحد و ال ُ
الأر�سخُ ..
َّتك
�شريعتك ال
ينبوع
نهر �سن ِ
ِ
ُ
ين�ضبُ ..
دائم اجلريانِ ..
ُ
و كما كنتِ  ..كما �أنتِ � ..ستبقنيَ ..العاملُ
فيك منطوي ًا..
رب ِ
الأك ُ
مفاتيح
تك�ُ ..س ِب َكتْ
تك ..مبح َّب ِ
و ملح َّب ِ
ُ
العلو ِم القد�س َّية..
للأبواب ا َّلتي ُتدخِ ُل �إىل اللاَّ
خمرج� ..إىل
ِ
مل اللاَّ نهائ َّية..
العوا ِ

�إلى
�شاعرة
• علي جمعة الكعود
داريتُ ح ّب ِك دون �أنْ �أمت ّلكهْ
درب الغرا ِم لأ�سل َكهْ
ور�سمتِ يل َ
قمر ال�شمالِ ورغم طولِ خ�سوفهِ
ُ
مازال ي�شرقُ يف �سماءِ اململكةْ
عر ِك نار ُه
موقد
كم
ٍ
ّ
للحب �شِ ُ
اجلوانح م�شركةْ
روح يف
عبدتْهُ ٌ
ِ
واليوم �أخمدتِ املواقدَ كلّها
وقذفتِ بالأحال ِم نحو التهلكةْ
ما �أنتِ �شاعرتي التي �أحببتُها
و لأجلِ عينيها ا ْمتهنتُ ال�صعلكةْ
يلم عذابهُ
قويل حل ّب ِك �أنْ َّ
ويغاد َر
القلب احلزينَ ويرت َكهْ
َ
ُ
مهب جراحها
روحي
اليتيمة يف ّ
خط النهايةِ ُمن َهكةْ
و�صلتْ �إىل ّ
ما عا َد يل ٌ
ثقة ب� ّأي ق�صيدةٍ
للم�شاعر مد ِركةْ
ُكتبتْ وكانت
ِ
ودبيب �آالمي ي�ؤ ّرقُ وحدتي
ُ
ويراو ُد ال�س َ
َ
رت
ال�شفيف ليهت َكهْ
�صرنا كالنا َ
مثخنني مبوتنا
و�أنا و�أنتِ مع ًا خ�سرنا املعركةْ

�أقوالٌ
م�أثورة
• رميا خ�ضر
ُقلْ للقنابلِ  :ال تمَ ُ ّري
َم ْه ًال على ُح ُل ِم البال ِد
**
قلْ
الت�صقْ !
لقمي�ص َك
الورديِ :
ِ
ّ
لن تهز َمنا الأزهار

بع�ض الريم

**
ُقلْ لقطراتِ النّدى:
َتكاثفي

•نرج�س عمران
َ
رفيقة كتبي
إليك..
�أ�شتاق � ِ
�صديقة ُلعبي
ُ
وبع�ض ال�شوق كل العلقم
إليك ..برفقة حبي
�
�أعو ُد ِ
لأ�سكت تعبي..
وبع�ض العود ..كم يت�أمل؟!
فيكُ ..يتم الدرب.
�ألو ُم ِ
المن عتبي ..فهذا ذنبي
وبع�ض اللوم ..ال ال يرحم
فيك؟ ق�صائد طربي
�أكتب ِ
وفو�ضى �شغبي
ُ
وبع�ض الكتب ال ال تفهم

إليك ..بذيل ال�شهب
�أن�ساقُ � ِ
وق�ص�ص العجب
ُ
ال�سوق ..ال يتقدم
وبع�ض
ِ
إليك ..ونار احلطب
�
أنادي
�
ِ
تغرف ل ّبي
وبع�ض ال�صوت ال يتكلم..
طرقتُ بابي ..بكف الغيابي
�أردت جوابي� ..أن يت�سلم
ردا منك ..يقول عنك
بع�ض الرمي ب�شر لو تعلم!!
�أقرا فيك ..معنى الطيب
�أريد عذابي� ..أن يتوهم

ب�أنك قربي ..ب�إذنك ربي
ُ
الغياب ..ال يرتمم
وبع�ض
ِ
فيك ...حنني احلقب
�أحارب ِ
�أجدين �أ�سبي �..أ ُن�س الدرب
وبع�ض احلنني  ...نار جهنم
�أعود �إليك  .....و�أحمل ذنبي
أنك كربي  .....الذي ال يهزم
ب� ِ
ف�أنتِ ثوابي  ..كمثل العقاب
ّ
....ي�ش ُب �إذ يهرم
�شباب
كمثل
ٍ

َت َ
�ساقطي
ُكوين َب ْرد ًا على ق�صائدِ ال�شعراء
**
ُقلْ لل�سنابل :انه�ضي
�آنَ الأوانُ
�آنَ الأوان
**
ويح َك ما �ش�أن َُك بي
قل للحننيَ :
�إنْ هَ َز َمت َْك الذّ كريات؟!!

قصة

كان � ً
أ�ستاذا!...
• د.راتب �سكر
��ب ����ش���ح���اذ...
يل ����ص���اح� ٌ
�صاحبي هذا ْ
يكن �شحاذ ًا
مل ْ
ُ
ال�صفة �أ ِو
ِم� ْ�ن َق� ْب��ل ،فهذه
ُ
املهنة حلِقته بعد �سنوات
من تنقله يف وظائف ومهن
���ش��ت��ى ،ومل ت � ْل� َ�ح � ْق��هُ دف � َع� ً�ة
واحد ًة ،بل حل َقتْهُ ال ُهو ْينى� ،أي
(درجة درجة) ،متم ِّث َل ًة َ
أغنية
قول � ِ
الفنانِ العظيم وديع ال�صايف( :ط ِّل ْع ِني
درجة درجة).
ب��د�أ ي�شرتي حاجا ِته بالدين من
احل��وان��ي� ِ�ت ال��ق��ري��ب� ِ�ة م��ن م��ن��ز ِل� ِ�ه يف
َ
انتقل �إليها
حا َر ِت ِه الدم�شق َّي ِة التي
َ
قبل �أ�شهر ،من حار ِة مدين ِته البعيد ِة
َ
اكت�شف �أن
و�سرعان ما
عن العا�صمةَ ،
احلوانيت
أ�صحاب
�
املختلفة يبيعونَ
ِ
ِ
َ
زبائ َنهم بالدين ،لكنَّهم ال ي�سمحونَ
للمدين �أن يتجاو َز يف طلبا ِته حدو َد
ل�ي�رة ،وي�����زدادونَ يف
آالف
ٍ
خم�سة � ِ
ِ
ً
و�صرامة عندما يت َعلَّ ُق
مواق ِفهِم حدَّ ًة
ِ
وال�شراء ب�إن�سان غريب مثله...
البيع
ُ
ُ
(غ���ري���ب)! ن��زل��تْ ه���ذه ال��ك��ل��م� ُ�ة يف
و�شعر ب ُغ َّ�ص ِة
ري ح�سن،
ِ
نف�سه موقع ًا غ َ
َ
َ
الوا�سعة
ح��ا ِرق��ة ،ف�سا َر يف ال�شوار ِع
ِ
�صوت الفنَّان نور مهنَّا �أغني َته
يغنِّي م َع ِ
التي ذا َع �صي ُتها (غريب ال��دار ،)...
وظ� َّ
��ل يغنِّيها حتى ت��و َّق � َف��تْ قر َبه
ٌ
�سيارة فارهَ ة ،ناداه �سائقُها نداء حميا
ب�ص ْو ٍت مهمو�س( :اطل ْع �أ�ستاذ نادر ،ما
هذه املفاج�أة؟)� ،صعد ممتثلاً للأمر،
َ
فقد َ
مي (ال�صاعد)،
عرف
ْ
تلميذه القد َ
�صوت يناديه يف
حمتاجا ل ّأي
وك��ان
ٍ
ً
أر�صفة �شوار ِع
جحيم ت�س ُّك ِع ِه على �
ِ
ِ
ال�شام“ ...فما بالك ب�صوت ال�صاعد
ذي ال ُب َّح ِة الفيا�ضة ب�ألفتها.
ك��ان ق��د ت��ذك��ر قبل قليل عبارة
يحفظها من ق�صيدة �شاعر عراقي
ح�ضر �أم�س ّي ًة �شعر ّي ًة له م�صادفة ذات
يوم بعيد ،فا�ستح�سن وقع تذ ّك ِرها،
ورددها قائال“ :من �ضاع على �أر�صفة
ال�شام �سيفهمني!”.
ان��ط��ل��ق��ت ال�������س���ي���ار ُة ال���ف���اره� ُ
��ة
ِ
اللذين كانا
ني،
ني القدمي ِ
بال�صديق ِ
ِ
يف مدين ِتهِما البعيد ِة� ،أ�ستاذ ًا وطالب ًا
ذات ي��وم بعيد ،وه��ا هي ال�س َّيار ُة يف
ني َ
َ
�ساحة الأموي َ
تدلف �إىل
قبل �أنْ
ِ
َ
مطعم “�أبي
لت�صل �إىل
طريق الربو ِة،
ِ
ِ
�شفيق” الذي اعتاد ال�صاعد ارتيا َد ُه
ُ
منذ �سنوات.
ح��دَّ َث الأ�ستا ُذ ال��ذي �صا َر �شحا ًذا
َ
مي عن �شجونِ �أ َّي��ا ِم��ه،
تلميذ ُه ال��ق��د َ
الرغْ ِم من
ُّ
وتبد ِ
الت �أحوا ِلها ،وعلى ُ
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ال�سابق
التلميذ
ان�شغال
ِ
ِ
ِ
�رات
ب��ال��ر ِّد على خم��اب� ِ
الهاتف
املحمول ،ف��إنَّ
ِ
ِ
يقط ْع ِ�سل ِْ�س َلةَ
مل َ
الأ�ستا َذ ْ
�أف����ك����ا ِر ِه ،وا���س � َت��م � َّر يف
ترتيب َت َتا ُب ِعها ،تنميق
ِ
�صفوفها و�شعاراتها ،كما
يفعل عادة يف حمادثاته وحواراته
املحلية والعربية والعاملية والكونية
مع نف�سه الأ َّم��ار ِة بتف�صيالتها ،حتَّى
�إذا َ
و�صل �إىل فقر ِة حت ُّو ِله �إىل �شحاذ،
ُ
وراح
تلميذ ُه
عدَّ َل
ُ
القدمي ِم ْن جل�س ِت ِهَ ،
عميق و�شديد ،وا�ضع ًا
ي�صغي باهتمام
ٍ
َ
ً
�ضاغطا ب�إ�صب ِع
راحة كف ِِّه على ذق ِن ِه،
ال��ك� ِّ
الهاتف
�ف الأخ���رى على �أزرا ِر
ِ
�ول وت��ب� ُّ�دال ِت��ه��ا م��ع ك� ِّ
ين
امل��ح��م� ِ
��ل رن� ٍ
��وارات مهاتفيه
ج��دي��د ،ك� ْ�ي مين َع ح�
ِ
ا�ستغراق ِه يف
عن اختطا ِف ِه من حالة
ِ
رب حت ُّول �أ�ستا ِذه �إىل �شحاذ.
َ�س َما ِع خ ِ
-2ق� َ
�ال الأ�ستا ُذ“ :تعبتْ قدماي من
َح� ْم��لِ كياين املتنقلِ ب� َ
احلوانيت
ين
ِ
القريبة ال��ت��ي ا���ش�تري��تُ �ساب ًقا من
ِ
أحتاجه من �ش�ؤونِ حياتي
بائعيها ما � ُ
اليومية دي ًنا ،وكانت �أجوب ُت ُهم تتتاىل
ِ
مت�شابهة يف دالال ِتها ،ميكن اخت�صا ُرها
ب�أ َّن ُهم يتو َّقفُونَ عن بي ِع زبو ِنهِم َد ْي ًنا،
َ
ُ
�إذا جتاوزَتْ
آالف
قيمة َد ْي ِن ِه
خم�سة � ِ
لرية ..وبناء على ما تقدَّ م ،وبعدَ �أن
ُ
الهالكة التعبى بعد
تعبتْ َحن َْج َرتي،
�سنوات ِخ�ْبررْ ت��ي يف التدري�س،
�ول
ط� ِ
ِ
حماج َج ِتهِم يف الق�ض ِّي ِة َ
(ق ِ�ض َّي ِة
من
َ
ح ِّثهِم على ر ْف ِع
�سقف الدَ ْين) ،الحتْ
ِ
ٌ
ٌ
مفيدة ت�ساعدُ ين على �إنقا ِذ
فكرة
يل
يخلق اهللُ
ُ
و�ضعي ،ولو �إنقا ًذا م�ؤق ًتا
ُ
فق�صدت
أعلم وال يعلمون،
بعدَ ه ما ال � ُ
أ�صحاب القدامى
د َّك��انَ واح� ٍ�د منَ ال
ِ
امل��ت��ح��دِّ ري��نَ م��ن حارتنا يف مدينتنا
ً
من
البعيدة ،وطلبتُ منه
جمموعة ْ
�ات ليلتي ،ف��راح ير ِّت ُبها بينما
ح��اج� ِ
ال�شاعر جورج
�أر ِّد ُد مقط ًعا من ق�صيد ِة
ِ
جرداق التي َّ
أجيال
حل َنها مو�سيقا ُر ال ِ
حممد عبد ال��وه��اب وغ َّنتْها �سيد ُة
الغناء العربي �أ ُّم كلثوم ،ومطل ُعها:
“هذه ليلتي وحلم حياتي \ بني
ما�ض من الزمان و� ِآت””.
وف���ج����أة ،ق� َ
���ال ���ص��اح� ُب��ن��ا ال��ب��ائ� ُ�ع
مقاط ًعا ُب َ
ترديد مقاط ِع
حة �صوتي يف
ِ
الق�صيد ِة اجل��رداق��ي��ة“ :ال ُب��د من
�أن َ
َّ��ك � ْأح��� َ��ض� ْ�ر َت ثمنَ ه��ذه احلاجات!

فحق َُّك يف ال�شراءِ َد ْي ًنا انتهى ،لأن ََّك
ْ
مي الذي جتاو َز
مل ت�سدِّ ْد د ْي َنك القد َ
َ
آالف لرية” .. .فاج�أ ُه ر ّدي
خم�سة � ِ
أح�ضر � َ
ال�سريعْ “ :
إليك اليو َم زبون ًا
ُ
مل � ْ
م�شرتي ًا ،ب��لْ م�ستعط ًيا ���ش��ح��ا ًذا.»..
ٌ
ده�شة ح� ٌ
اع�تر ْت��هُ
عليه
��ادة ،وب��دا
ِ
ٌ
ثم د َف َع �إ َّ
من
يل ما طل ْب ُتهُ ْ
ارتباك � ٌ
آ�سرَّ ،
حاجات ،د ْف� َع حريان غام�ض ال��ر�ؤى،
ٍ
ببنت �شفة ،فقلَّ ْد ُت
ينب�س
من دون �أن
ِ
َ
َ
إميائية ال�صامتة ،وحملتُ
طري َق َتهُ ال
من دونِ
حاجاتي مكتف ًيا بهزِّ ر�أ�سيْ ،
�شكر ً
ور�ضا،
ر�سم
ِ
ابت�سامة ٍ
�أنْ �أن�سى َ
عاجليني.
حاجات
تك َّر َر م�شهدُ ح�صويل على
ِ
يومي من البائع َ
نف�سها،
ني
بالطريقة ِ
ِ
مبت�س ًما را�ض ًيا ،واختلفتْ دوا ِف ُع ُهم �إىل
تلبيتي ،ويوما بعد ي��وم ،راح كل منا
يخت�صر من طقو�سه و�إ�شاراته ،حتى
�شمل اخت�صاري مقاطع ق�صيدة جورج
جرداق ،فلم �أعد �أتلوها �أمام البائعني،
فقد غريت موعدها �إىل �آخر ال�سهرة
يف غرفتي ال�ضيقة� ،أتلوها وحيد ًا من
دون �أن ي�سمع �صوتي �أحد �سواي.
�أم���������س ،ق� َ
���ع ل�����ص��اح � ِب��ه
�����ال ب����ائ� ٌ
ب���ع���د �أنْ دف������ َع �إ َّ
يل ح���اج���ات���ي:
"“كان �أ����س���ت���اذ ًا و���ص��ار �شحاذ ًا!”.
�سمع ُته و ْ
حلظة �سماعي
مل �أت�أ َّث ْر يف
ِ
ري �أنيّ تذ َّك ْر ُتهُ عندما حانَ
قو َله ،غ َ
وقتُ ترديدي مقاط َع ق�صيد ِة( :هذه
ليلتي) ،فانتا َبني ���ش��ع��و ٌر باخلجلِ
ال�شديد ،ومنذ َ
اللحظة ْ
أعد
تلك
مل � ْ
ِ
أ�سماء جورج
�أر ِّد ُد مقاط َع الق�صائد� ،أو � َ
ج����رداق وحم��م��د ع��ب��د ال��وه��اب و�أم
كلثوم وما �شابهها من �أ�سماء ...وملَّا
الق�صائد والأ�سماء،
ا�ش َتدَّ حنيني �إىل
ِ
أخت�صر رغبتي يف حاجاتي،
وجدتني �
ُ
اخلبز
ري
ِ
متذ ِّك ًرا �أنَّ الإن�سانَ يحيا بغ ِ
�أي�ض ًا”.
-3ي��ب��دو �أن ه��ات� ًف��ا م�ستعجلاً
َ
�سرق
َ
التلميذ م��ن �أ���س��ت��ا ِذ ِه ال��ق��دمي ،ال��ذي
ري �أ َّن����هُ ك��انَ
اكت�شف بعد وق� ٍ
��ت ق�ص ٍ
ُ
ح�سن
ف�شكرهَ ا على
نف�سهُ ،
ِ
يحادث َ
َ
اال���س��ت��م��ا ِع ،وع���اد ي��دف� ُ�ع ق��د َم � ْي� ِ�ه يف
�ات ال��وا���س��ع� ِ�ة دفْ��� َع متباطئ
ال��ط��رق� ِ
حريان.

في �صباح العيد
• �سنا ال�صباغ
يف �صباح ه��ذا العيد
امل��اط��ر ،خ��رج��تُ وككل
�صباح لأم��ار���س ريا�ضة
امل�����ش��ي ال��ي��وم��ي��ة ،ومل
�أك��ن �أعلم ب ��أن الطق�س
�سيغدو �شتوي ًا بامتياز...

حيث كانت ال�سماء وك�أنها ترتدي ثوب
العيد القطني الأبي�ض الذي ن�سجته الغيوم
خ�صي�ص ًا ليغطي معظم ُزرقتها...
�أثناء م�سريي ر�أي��ت الكثري من الأطفال
بكثافة يف احلارات وال ّ
أزقة ،حتى
يرتاك�ضون
ٍ
ك��اد بع�ضهم ي�صطدم بي وه��م يت�ضاحكون
حال
رحبني بالعيد كيفما ج��اء ...وب��أي ٍ
ُم ّ
عاد ..ال ي�أبهون �سوى باللعب واملرح...
رغم ظروف احلجر ورغم الطق�س ورغم
الو�ضع املعي�شي ال�سيء ملعظم �أهاليهم �سكان
هذا البلد....
م��ا لفتني �أن��ه��م جميع ًا ك��ان��وا يرك�ضون
م�سرعني� ،أ ُت��راه��م يلحقون بالعيد باكر ًا
ويخ�شونَ �أن ي�سبقهم...؟؟
يهرب العيدُ منهم ،ككل
�أم يخافون �أن
َ
الأ�شياء اجلميلة التي غدرت ببالدنا وهربت
منها؟!!
�أثناء �شرودي ،غافلتني ب�ضعة قطرات
مطر بللت وج��ن��ت� َّ�ي وذاك��رت��ي ال��ت��ي كانت
ب�صمت ،ف��ا���ض��ط��ررت لتغطيتها
حت���اورين
ٍ
بقبعة �سرتتي الريا�ضية...
ِ
مم��ا ل��ف��تَ ن��ظ��ري �إىل القا�سم امل�شرتك
بني ه���ؤالء الأط��ف��ال بال ا�ستثناء ..فقد
كانوا جميع ًا يرتدون ثياب العيد ال�صيفية
اخلفيفة والن�صف ك� ٍ�م ك�أحالمهم يف هذا
ِ
البلد..
َ
مل ي ُكن ذن� ُ�ب �أهاليهم فقد
�سبق العيدَ
�صيفي بامتياز....
�أ�سبو ٌع
ٌّ
ك�سائر الأ�شياءالطق�س
و مل يح�سبوا �أن
ِ
َ
يف بالدنا� -سيغد ُر بعيدهم...
ُ
�ستتفق مع جتا ِر احلرب
ال�سماء
و�أنه حتى
َ
على تبليل فرحهم و�سرقة دفئهم...
خرب�شات �صباحية
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تدريب على �إدراك الجمال

• عدنان �شاهني
ي���������������ق���������������ول
ك��ون��ف��و���ش��ي��و���س:
(ال مو�ض َع لإن�سان
� اّإل �إذا د َّر َب
نف�سه على �إدراك
َ
اجل����م����ال) ولأنّ
اجل�����م�����ال ال ُي�������د َرك
ب���احل���ج���ج وال��ب�راه��ي�ن
و�إنمّ ��ا بالفطرة التي ال
هند�سة
تت�شكَّل وف���ق
ٍ
َّ
م��در���س � ّي��ة ت��ت��ح�ك��م بها
معايري م�سبقة التح�ضري
م����ع اخل��ل�اي����ا و�إنمّ �������ا
ب�أحا�سي�سها الداخلية
التي يهيم بها الإل��ه��ام يف َف � َل� ٍ�ك كلّ
ُمنعطفاته َت�شِ ي باجلمال ال��ذي ال
ف�سر لذلك يرى الدكتور زكي جنيب
ُي َّ
حممود �أنّ (:ال��ن��ظ��رة اجلمالية �إىل
الأ���ش��ي��اء ب��غ�ير ح��اج��ة �إىل تعليلٍ
وت�ب�ري���ر ،ف�ل�ا ال���ق���ان���ون الطبيعي
الغائي يع ِّل ُلها)
يف�س ُرها ،وال القانون
ِّ
ّ
�ص ( )10وعلى هذا فجمال الأ�شياء
ٌ
املتحررة
مرتبط ب�أن�ساقها اجل َّوانية
ِّ
م��ن امل��ق��دِّ م��ات التي ن�ستدلُّ بها على
النتائج والتي قد تقود �إىل حرف ّي ٍة
جتعل البع�ض ح��ائ��ر ًا �أم���ام جمود
القيا�س لإدراك اجل��م��ال فاجلمال
ُم � ْن� َ�ج��ذِ ٌب �إىل �إدراك ك ِّل َّية جوهره
وهذا ما ي�ؤ ِّكد �أنَّه(:لي�س كلُّ تتابع
للألفاظ ق�صيد ًة من ال�شعر ،ولي�س كلُّ
تتابع للنغمات حلن ًا جمي ًال� ،إذ ال بدَّ
يجيء على نح ٍو فن ٍِّّي
لهذا التتابع �أن
َ
ٍّ
فذ فريد ،بف�ضل العالقات الداخلية
التي ي�ستخدمها الفنّان بني �أج��زاء
مو�ضوعه بحيث ت�ستقيم كلُّها يف كائن
واحد) �ص()11
ومعادلة الإدراك هذه تتقاطع مع
نظرية التذ ُّوق التي يتف َّرد بها الفنان
يف نظرته �إىل الأ���ش��ي��اء ُم�ستنفِر ًا
روح��ان��ي��ات��ه وت���ارك��� ًا منطق العقل
للعالمِ  .فالنظرة الفنّية من عوامل
ت��وح��ي��د ال��ع��المَ وال��ف��رد ّي��ة ���ش� ٌ
�رط
الفن.
جوهري يف نتاج ّ
ّ
وه��ك��ذا يتقابل ال��ع �المَ يف تبنِّي
النظر ّية ،فيعلن الدكتور زكي جنيب
حممود يف ر�سالته (ال�شرق الفنّان)
انحيازه �إىل �أنَّ نظرة ال�شرق �إىل
الوجود كانت نظرة الفنّان ،يف حني
النظرة ذات��ه��ا يف ال��غ��رب ه��ي نظرة
الفيزيائي لأ ّي��ة
ال��ع �المِ  ،فالتف�سري
ّ
�صورة فن ّية مث ًال يبقى يف مدار العقل
���رد ًا اجل��م��ال م��ن مظاهر فتنته
مجُ � ِّ
اجلميلة ،وال��وج��دان من اهتزازاته
ال� َ�ط� ُ�روب��ة دون ال��ن��زول �إىل القلب
ليبد�أ تفعيل اخلربة الذات ّية ،وهذا
يتطلَّب ال�سباحة يف ج��داول املعاناة
يح�س بال�صبابةِ � اّإل من يعانيها.
�إذ ال ُّ
والنظرة اجلمال ّية �إىل الوجود
التي ير ِّكز عليها فيل�سوفنا تتخلَّق
يف �أعطافها نظر ّية وح��دة الوجود
التي من يدركها ي��درك الوحدان ّية
ال�صوف ّية التي تدمج الكون يف كائن
واحد على اختالف ما فيه من كائنات
كما يرى وي�ؤمن ،وهذا ال يتح َقّق � اّإل
اعتماد ًا على ثقافة �شرق ّية عمادها
اللم�سة الفن ّية ،واخل�ب�رة الذات ّية

اللغة عن الإحاطة بثمار الوجدان،
يف حني تكون تلك الإح��اط��ة ق��ادرة
على املطابقة بني الظاهرة العلم ّية
ومفردات اللغة املعبرِّ ة عنها فاللغة
(ي�ستحيل عليها ا�ستحالة قاطعة �أن
تنقل اخلربة الذات ّية الباطن ّية كما
يهتزُّ بها وجدان �صاحبها ،ولهذا كان
الفرق البعيد يف �أداء اللغة لأغرا�ضها
كتاب
بني �أن ُيك َتب بها ٌ
علمي و�أن ُيعبرَّ
ّ
عن خربات الأفئدة ونب�ضات القلوب)
�ص()59
لذلك تكرث ال�شروح وال��ت��أوي�لات
للعمل الفن ّّي حتى ليختلف الت�أويل
ذات���ه بالن�سبة ل�صاحب ال��ع��م��ل ال
�س َّيما عندما تتل َّب ُ�سه ُمكابدات جديدة
جتعل �أُ َوا َره����ا يعلو وينخف�ص تبع ًا
لدرجة ا�شتعاالتها.
احل�س ّي
إدراك
ل
ا
وهذا ما ي�ؤ ِّكد �
أنَّ
ِّ
للأ�شياء �أم� ٌ�ر ذات� ّ�ي مبا�شر ال يخ�ضع
للت�س�آل لأنّ ذل��ك لي�س م��ن و�سائل
�إدراكه.
لذلك جند الأدب���اء يلج�ؤون �إىل
الكلمات ذات الإي���ح���اءات ،ال التي
تكتفي بالو�صف والتجديد ،وهذا ما
الفن ،وبها يتعدَّ د الت�أويل
يجعلها لغة ّ
يف حني تبقى النتائج واحدة يف لغة
تن�شد احلقيقة امل��ج� َّردة ،والإدراك
الوجدا ّ
ف�سر باملمار�سة واملعاناة،
ين ُي َّ
فمن متلَّك احل� ُّ�ب قل َبه لي�س َم ْعنِّي ًا
وال ق��ادر ًا على نقل ارتعا�شات قلبه
بالأد َّلة ،و�إذا كان ال بدّ من �أن يقول
�شيئ ًا ،ان�سكب كالمه ممزوج ًا بخمرة
ال��وج��دان .وب��ذل��ك(ف��ك��أنمّ ��ا الفنان
ال�شرقي حني ي�ص ِّور لك �شيئ ًا ف�إنمّ ا
ّ
يريد لك �أن تقف عند املادة املعرو�ضة
لذاتها ويف ذاتها ،لأنّها هي نف�سها احلقّ
الغربي فيعر�ض لك
كلّه ،و�أ ّما الفنان
ّ
�أث��ره الفن ّّي ال لت�ستمتع به يف ذاته
ولذاته ،بل لتنتقل بعد ذلك من الأثر
�إىل امل�ؤ ِّثر ،من ال�صورة �إىل امل�ص ّور ،من
الرمز �إىل املرموز �إليه ،ك�أنّ ال�صور َة
العلمي الذي
�ضرب من الكالم
عنده
ٌ
ّ
ُي��ق��ال ل��ي��دلّ على �أ���ش��ي��اء تقع خ��ارج
ال��ك�لام نف�سه ،فهي لي�ست مكتفية
بذاتها لأنها لي�ست هي احلقّ كلّه� ،إنمّ ا
اخلارجي الذي
يكملها الطرف الآخر
ّ
جاءت ال�صورة لت�ص ِّوره وت�شري �إليه).
�ص()109
وهكذا يخل�ص الكاتب �إىل �أنّ ثقافة
الغربي َم ْو ُ�س ٌ
ومة بالنفع والفائدة لأنّها
ّ
ال�شرقي غايتها
وثقافة
،
ا
الع
ثقافة لمِ
ّ
املتعة واجلمال لأنّها ثقافة الفنان،
ومع ذلك ال يعني هذا �أن نبقى يف فلك
الفن ُم ْهم ِل َ
ني ثقافة العالمِ لأ ّن��ه كما
ّ
يقرر فيل�سوفنا �أخ� ً
يرا بــ�( :أنّ كمال
ِّ
ري ا َ
حلدْ ُ�س مع
الإن�سان مرهونٌ ب�أن ي�س َ
العقل جنب ًا �إىل جنب) �ص()116

ال���ب���اط���ن��� ّي���ة.
ف�������ظ�������اه�������ر
الأ���ش��ي��اء لي�س
� اّإل ب� َّواب��ة �إىل
َ
�ساعة
باطنها
�ستنجد الب�صر
َي ِ
ب���ال���ب�������ص�ي�رة
م�ؤ ِّكد ًا قناعته
ب�����ـ�����ـ�(:أ ّن�����ن�����ا
ال ن�����������درك
روح ال���ع���امل
ب��ال��ت��ح�����ص��ي��ل
وال����در�����س ،وال
ب��ال��ع��ب��ق��ر ّي��ة
الفذّ ة و�سعة ِّ
االطالع يف الكتب� ،إنمَّ ا
الو�سيلة املثلى يف ه��ذه احل��ال��ة هي
نف�سها و�سيلة الطفل يف براءته ،هي
الإدراك ا َ
حل��دْ ���س� ّ�ي املبا�شر� ،أو هي
الب�صرية النافذة �إىل جوهر احلقّ
و�صميمه بغري مقدِّ مات وال نتائج .وما
الب�صرية � اّإل ب�صر ينثني �إىل الداخل
��ي)
وي�����س��دّ �أب�����واب
ّ
احل�����س اخل���ارج� ّ
�ص()39
وه��ك��ذا لي�س مطلوب ًا م��ن الفنان
ت��ك��رار م��ا ي���راه يف الطبيعة ،و�إنمَّ ���ا
املرئي ،فاملنظر
الغو�ص �إىل روح امل�شهد
ّ
يتبدَّ ل ،وجوهر روحه ال ُي َغ َّيب ،ويف
ذلك معرب �إىل حقيقة الوجود.
و�إذا كان ال بدَّ من موازنة بني فنا َنينْ
�شرقي وغ��رب� ّ�ي ي�ص ِّوران
ت�شكيل َيينْ
ّ
طبيعة يلفُّها ال�ضباب ي�صل الكاتب
الغربي ير�سم امل�شهد
�إىل ا�ستنتاج �أنّ
َّ
ً
غاللة عار�ضة
بح�س من يرى ال�ضباب
ِّ
اعتماد ًا على ت�سليمه مبق ِّومات ثابتة
ال�شرقي
للمنظر
املرئي ،يف حني �أنّ
ّ
ّ
قناعة
تحرر ًا من
م
املنظر
قبالة
يقف
ٍ
ُ
ِّ
َتخ�ضع مل�سلّمات �سابقة ،ف ُيح ِّيد العقل،
ويف�سح املجال للروح والوجدان جازم ًا
ب����أنَّ ال�صوف َّية ال�شرق ّية ال تلغي
الواقع وال تن�سخه*
وال��ف��ن��ان ال�����ش��رق� ّ�ي ي�����س��ع��ى �إىل
جزء من
احلدِّ الذي يبدو فيه ك�أنَّه
ٌ
ال��ل��وح��ة ال��ت��ي نقلها روح��� ًا ال عق ًال
بتوظيف ا َ
حلدْ �س و�سيلة �إىل الإدراك
وبا َ
حلدْ �س نف�سِ ه (يدعوك املت�ص ِّوفة
�أن تنظر �إىل العامل بكرثته ف�إذا هو
�أم��ام��ك واح���دٌ �أح��د �أن��ت ج��زء منه،
ومندمج فيه) �ص ()56
ٌ
َ
َ
والإدراك باحلدْ �س ال ُينقل �إىل
الآخرين عن طريق اللغة بل ال بدَّ
من تدخُّ ل الوجدان يف م�س�ألة التذ ُّوق
ي�ستقر
وهنا يربز الإيحاء كمعطى ال
ُّ
�إال يف حمراب الفنِّ عينِه وهنا تكون
ً
معادلة التبادل الوجدا ّ
م�ستحيلة
ين
� اّإل �إذا ك��ان طرفاها مت�ساويَينْ يف
املُكابدات ف(لي�س � ُ
أمل ال�شاعر �إذا ما
َّ
بث حزنه �أو فرحه يف ق�صيدة ،هو �أن
ينقل �إليك هذا الفرح �أو ذلك احلزن
بعينه وب��ذات��ه ،ب��ل �أم��ل��ه �أن يكتب
ل��ك الأل��ف��اظ على نح ٍو ُي��رج��ى منه
هوام�ش:
خربات
�أن يوحي لك و�أن يثري فيك
ٍ
 م ��ا ب�ي�ن الأق� ��وا�� ��س وامل� ��و ّث� ��ق ب� ��أرق ��امذات � ّي� ً�ة ل��ك ،ق��د ت�شبه م��ن قريب �أو
من بعيد ما جاءت به نف�س ال�شاعر) ال���ص�ف�ح��ات م��ن ك �ت��اب (ال �� �ش��رق ال �ف � ّن��ان)
ل�ل��دك�ت��ور زك ��ي جن�ي��ب حم �م��ود – الهيئة
�ص()59
وهنا ت�برز �أهم ّية العامل
اللغوي امل�صرية العامة للكتاب 1974
ّ
تق�صر
كو�سيلة تو�صيل ،فكثري ًا م��ا
* انظر ال�صفحة٥٢-٥١
ِّ

خطايا الماء

• د .ع�صام درار الكو�سى

خطايا امل��اء جمموعة ق�ص�ص َّية
َّ
�سطرتها ال�شاعرة القا�صة زهرة
عبد اجلليل الكو�سى بجمل �شعر ّية
م��ك��ث��ف��ة ،حت��ت��م��ل ك���لّ ج��م��ل��ة غري
ت ��أوي��ل ،وت��دل��ل على ث���راء معريف
ولغوي متتلكه ،وغر�سته يف جنبات
ّ
بغد
جم��م��وع��ت��ه��ا ،ف����أزه���رت �أم��ل� ًا ٍ
قادم يذيب اجلليد الذي زنّر ليلها
الطويل.
�أ ّم����ا ع��ن��وان جمموعتها فجاء
خمالف ًا للم�ألوف؛ لأنَّها حتيا واقع ًا
خمالف ًا مل��ا تطمح �إل��ي��ه بب�صرها،
فاملاء الذي يدلل على الطهر والنقاء ويغ�سل �أدران اجل�سد غدا
يف هذا الواقع املعي�ش حم َّم ًال باخلطايا والأوزار ،فهو يعك�س حالة
ُ
الالمعقول� ،إذ تغريت املفاهيم والقيم ،ف�صار النفاقُ
واخليانة
ذكاء،
ً
َ
ُ
واملطالبة بفل�سطني من البحر �إىل النهر �ضرب ًا من
وجهة نظر،
ٌ
واثقة من �أنّ هذا املاء الذي
الغباء والعبث واخليال .بيدّ �أنّ القا�صة
ال�صخرة
ح َّملوه كل اخلطايا و�أل�صقوها فيه� ،سيعلن رف�ضه ،و�سيفتت َّ
التي و�ضعوها يف جمراه لي�شكل م�ستنقع ًا �آ�سن ًا منا�سب ًا لطحالبهم،
و�سيجري بعيد ًا بعد �أنْ ملّ االنتظار ،وهو ينادي ظريف الطول
ليالقيه يف بيارات يافا ،ويف كروم الزيتون يف اجلليل ،ليتو�ض�أ فيه
معلن ًا انتهاء ع�صر الهزائم ،و�أنّ الن�صر لل�شرفاء الذين مل تغريهم
غد
ال�سنون ،والذين بقيت القد�س قبلتهم ،ودم�شق منطلقهم نحو ٍ
مكلل بالغار واليا�سمني.
تتكون املجموعة من �سبعة وع�شرين ن�ص ًا من الق�ص�ص الق�صرية،
تتفاوت يف طولها وق�صرها ،وكانت عناوين هذه الق�ص�ص �إ َّما لفظ ًا
مفرداَ ،مثل (م��ر�آة) و(حلم) ،و�إ َّم��ا مركب ًا تركيب ًا �إ�ضافي ًا ،مثل
(خطايا امل��اء) و(خيبة �أم��ل) ،و�إ ّم��ا تركيب ًا و�صفي ًا ،مثل (اليمن
احلزين) و(العمر ال�ضائع).
إهداء حمل ر�ؤى وا�ضحة ذات ت�أثري بالغ يف
و�سبق هذه الن�صو�ص � ٌ
املتلقي تدفعه �إىل الولوج يف عاملها اخلا�ص ،لتزرع يف طريقه طاقة
من �ضياء؛ ليعرج �إىل ملكوتها حيث َّ
حطت حمامة قلبها ،ولي�سهم يف
بناء ٍّ
ع�ش يزاحم �إفالطون يف مدينته امل�شتهاة.
لقد ا�ستطاعت زه��رة يف ه��ذه الق�ص�ص �أن ت�ص ّور املعاناة التي
يعي�شها الب�سطاء يف جمتمع غدت الأنانية فيه �سمة متيزه ،وغدا
يقتات على �آالم الفقراء الأنقياء بعد �أن تركهم تائهني على ر�صيف
احلياة الذي يعج باملتناق�ضات.
�إنّ ه��ذه الق�ص�ص رحلة يف �شغاف ال��روح  ،ت�أخذ املتلقي �إىل
�سماوات مل ي�صلها كثري من النا�س من قبل  .بعد �أن اجتازت مراحل
ب�صبح � ٍآت مهما ا�شتدت ظلمة
عديدة من الرتقب والقلق والتفكري
ٍ
الليل ،فتناولت ال��واق��ع املعي�ش من دون �أن ت�ستخدم امل�ساحيق
لتزيينه ،فبدت ق�ص�صها وك�أنها مواقف حياتية عا�شتها القا�صة
بكل تفا�صيلها ،فزهرة �صاحبة جتربة غنية ،دفعتها �إىل االهتمام
بتفا�صيل دقيقة ،وعبرَّ ت عن هذه املواقف بجمل �شعرية ب�سيطة
�سل�سة ووا�ضحة ،ي�شدّ ُ
ّ
حت�ض املتلقي على التفكري
بع�ضها بع�ض ًا ،فهي
بكل جملة يقر�ؤها؛ وعلى الت�أمل يف كل �صورة خطتها ري�شتها
املغمو�سة بحرب قلبها الراف�ض للخنوع؛ ليبحث يف حنايا الروح
عن كوى ت�سري به نحو االنعتاق من كل ما يعكر �صفاء احلياة.
فا�ستطاعت �أن ت�سحر املتلقي بكلماتها ،فغدت وك�أنها ع�صا مو�سى
التي �شقت البحر نحو اخلال�ص.
ومما يح�سب لزهرة هذا الوفاء العظيم لرفيق عمرها وزوجها
الأ�سري املحرر الأديب �إبراهيم �سالمة (�أبو عرب) الذي اختطفه
املوت و�أبعده عنها ج�سداً ،فو�ضعت يف جمموعتها عدد ًا من ن�صو�صه
الأدبية لت�ؤن�س ن�صو�صها يف هذه الأيام املوح�شة ،ولت�شعرها بالأمان،
ولتقول للموت متحدية جربوته� :إنه مازال �ساكن ًا حنايا روحها،
وكلماته تعانق كلماتها يف ارتباط �أبدي ،لتعلن هزميته �أمام وفائها.

قضايا وآراء
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عن ال�صين ..والكورونا..
•ر�شاد �أبو�شاور
عام  1971زرت ال�صني.
يف �شهر �أ ّي���ار ،وكانت املنا�سبة احتفالية ت�ضامنية
كربى مع ال�شعب الفل�سطيني ودعمه يف كفاحه لتحرير
وطنه ونيل حقوقه وتقريره مل�صريه.
ات�صل بي �صديقي حنا مقبل -رحمه اهلل -و�س�ألني:
�أحتب �أن ت�سافر �إىل ال�صني؟
يا �إلهي� :أهذا �س�ؤال يا �أبا ثائر ..طبع ًا �أحب.
وب�سرعة �أخربين:
 جهز جواز �سفرك لل�سفر غدا...كنت يف دم�شق ..ويف اليوم التايل كنا يف الطائرة املتجهة
للقاهرة ،وم��ن هناك �إىل هونغ كونغ ..ويف اليوم التايل
بالقطار �إىل �أول مدينة �صينية – كان العلم الربيطاين ما
زال يرفرف يف �سماء هونغ كونغ -كانتون ..ثم �إىل بيكني
(بيجني).
نزلت مع �آخرين يف فندق يطل على �ساحة االحتفاالت
الكربى (ال�ساحة ال�سماوية) ..ويف �صدر ال�ساحة ق�صر
ال�شعب حيث تقام االحتفاالت يف املنا�سبات الكربى ..والتي
�أقيم فيها احتفال مذهل انحيازا لفل�سطني و�شعبها وثورتها.
�صحفيون ع��رب دع��وا للح�ضور باملنا�سبة :من لبنان،
املغرب ،تون�س� ،سورية ،الكويت ،وطبع ًا فل�سطني.
�أذكر �أننا كنا �ستة ع�شر �صحفيا عربيا ،من النافذة املطلة
ر�أي��ت النا�س يتدفقون يف ال�ساحة ،ويندفعون على �سيل
من الدراجات ،وكلهم يرتدون مالب�س �سفاري رمادية ،فال
متيز �أحدا عن �أحد ،فكلهم �سوا�سية ..وكلهم على دراجات
يتوجهون �إىل �أعمالهم ب�صمت وهدوء ..وك�أنهم نهر ب�شري
د ّفاق.
�أول انطباع تك ّون لدي :التوا�ضع ،الهدوء ،امل�ساواة...
ال �أريد �أن �أكتب عن تلك الرحلة التي بقيت عالمة يف
ذاكرتي ،ومعرفتي ،وفهمي املبكّر ملا تعد به ال�صني ،وملا ت�سعى
�إليه بطموح ..و�صلت به �إىل ما و�صلت �إليه.
عندما ا�ستقبلنا رئي�س ال��وزراء ال�صيني العظيم �شو �أن
الي ..كان ينتظر يف مدخل مكتبه� .صافحنا جميعا بحرارة،
ثم �أم�سك بيدي ،واجت��ه �إىل كر�سيه و�أجل�سني بجواره
متاما – وهذا تكرميا لفل�سطني – وب��د�أ كالمه وهو يجيل
نظره يف وجوهنا ،ويرفع يديه عاليا ،وير�سم ب�إ �صبعي يديه
الي�سرى واليمنى ..الإبهام وال�شاهد ن�صفي دائرة ..ويقرب
الن�صفني من بع�ضهما بحيث تلتقيان ،ويخاطبنا� :أنتم العرب
احت��دوا ..نحن ال�صني ..و�أنتم� ..إذا ما احتدمت �سنم�سك
العامل هكذا ..هكذا...
كانت ال�صني تبني نه�ضتها وت�أخذ موقعها بني الأمم ،وقد

بلغت ما بلغته للأ�سباب التالية:
�أو ًال :ال�صني حررتها قيادة عظيمة تقود حزبا عظيما،
�أب��دع��ت يف ك��ل م��راح��ل م�سريتها العظيمة ،وتخطت كل
العوائق ،وهزمت كل �أعدائها ،ومل ت�ساوم على حترر ال�صني،
ووحدتها ،ونهو�ضها ..و�أخذ مكانها الالئق يف العامل ..قيادة
عرفت وانتمت لعراقة �أمتها.
ثانيا :القيادة ال�صينية العظيمة ،واحل��زب ال�شيوعي
ال�صيني العظيم ،مل يتعاليا على ال�شعب ال�صيني ،ون�شرا روح
امل�ساواة ،وعمال على ن�شر ثقافة االنتماء وامل�ساواة والعمل..
وجت���اوز الأخ��ط��اء يف التطبيق ،والتغلّب على العقبات
امل�ستوطنة واملعيقة لنهو�ض الأمة ال�صينية وتطورها...
ثالثا :ال��ق��ي��ادة ال�صينية ..وق��ائ��ده��ا م���او� ..أجن���زوا
ا�شرتاكية تتنا�سب مع واقع ال�صني ،وثقافتها ،وح�ضارتها،
فنه�ضة الأمة ال�صينية تتحقق بوحدتها يف بلد واحد ودولة
واح��دة – وال�صني ما زال��ت تعمل على ا�ستعادة فرموزا..
ال�صني الوطنية التي انف�صل بها ت�شان كاي ت�شك – �إىل
الأمة� ..إىل ال�صني الواحدة.
خام�سا� :سعت ال�صني بقيادة حزبها ال�شيوعي ال�صيني،
بقيادة ماو المتالك ال�سالح النووي ..الذي رف�ض االحتاد
ال�سوفييتي تزويدها ب�أ�سراره ..وانظروا �أين و�صلت ال�صني
�سالحا ،وعلما ،وتكنولوجيا!
�ساد�سا :ال�صني التي فر�ض اال�ستعمار الربيطاين املجرم
واحلقري �أن تبيح دخ��ول الأف��ي��ون ..وبالقوة ،باملدافع..
وو���ص��ل الأم���ر �أن ال�صينيني ك��ان��وا مي��وت��ون يف ال�����ش��وارع..
ويحملون جيفا لرتمى جثثهم يف الزبالة وحترق!
ال�صني هذه هي التي متلأ العامل ب�صناعاتها :مالب�س،
و�أدوات يحتاجها النا�س يف بيوتهم ،وكمبيوترات ،وهواتف،
وتلفزيونات ،وفناجني و�صحون ود�شادي�ش ،ومن�شطات حلكام
(العرب)!
منذ لقائنا برئي�س وزراء ال�صني العظيم – يو�صف
بالأ�سطوري -وحتى يومنا ه��ذا ..وهو �أح��د �أي��ام جائحة
الكورونا� ..أنظروا �أين و�صلت ال�صني ،وا�س�ألوا �أنف�سكم �أيها
العرب �س�ؤ ً
اال واح��دا :كيف حققت ال�صني كل هذا ..و�إىل
�أين مت�ضي ،وماذا �ستحقق؟!
ال�صني تر�سل امل�ساعدات الطبية ،وخرباء عالج الكورونا..
�إىل �إيطاليا الأوربية املتح�ضرة العريقة! وهي تفعل هذا يف
حني تخلت �أوروبا عن �إيطاليا ..وتخلت عنها �أمريكا ترامب!
ال�صني بهذا توجه ر�سالة �إىل كل �أمم و�شعوب العامل:
نحن �أ�صدقاء و�شركاء على هذه الأر�ض ..وهذا هو الفرق
بني ال�صني ..والإمرباطورية الأمريكية وتوابعها!

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.

هل تابعتم ما �أجنزته ال�صني يف مكافحتها للكورونا؟!
م�ست�شفى هائل يبنى يف ع�شرة �أ ّي���ام بكل جتهيزاته،
و�أطقم طب ّية تعمل ليل نهار للعناية ب�صحة �أمتها ،وحملة
تنظيم دقيقة للمجتمع ال�صيني ..ي�ستجيب لها ويتفاعل
معها بكل ان�ضباط ..وقيادة تدير (احلرب) على الكورونا
وحتقق جناحات تبهر العامل ..بينما �أوروبا والإمرباطورية
ترجتفان �أمام الكورونا!!
ق��ر�أت كتابا قبل �سنوات يطرح �س�ؤ ً
اال �شديد الأهمية:
مل��اذا تخلفت ال�صني ..والعرب ،يف حني �أن هاتني الأمتني
كانتا متقدمتني ح�ضاريا ،عندما كان الغرب يغرق يف الظالم
والتخلّف واجلهل؟!
ال�صني جت��اوزت تخلفها ونه�ضت ،وها هي تبهر العامل..
ادعاء ،ولكن بقوة
وتتقدم ،وت�أخذ موقعها الالئق بها ،لي�س
ً
اقت�صادية و�سيا�سية وعلمية ..لأمة باتت قوية حيوية،
وا�ستعادت ح�ضورها العريق املهيب الالئق بها...
كلمة ال�سر يف كل هذا :وحدة الأمة ال�صينية ..بقيادة
عظيمة خمل�صة تنتمي حقا لأمتها ووطنها ..قيادة ال ت�ضع
املاليني واملليارات يف ح�ساباتها يف بنوك �أمريكا ..والغرب...
هذا لي�س حديث الذكريات ،ولكنني �أكتب معجبا بال�صني،
وقياداتها املتتالية ،ونهجها ،ووفائها لتاريخها وعراقتها
وحا�ضر �أجيالها ..وم�ستقبلهم.
وعندي ح�سرة على تبديد حكام التبعية لكل عوامل
قوة ونهو�ض �أمتنا بوحدتها وثرواتها ويف مقدمتها الإن�سان
العربي...
وللحديث بقية.
* ن�شرت امل�ؤمتر ال�صحفي مع رئي�س الوزراء �شو �أن الي يف
جملة (�إىل الأمام) بعد عودتي من ال�صني ..ون�شرت عدّ ة
مقاالت عن م�شاهداتي يف جملة (�صوت فل�سطني) التي كن
ي�صدرها جي�ش التحرير الفل�سطيني...
* ذات يوم ح�ضر (الرفيق) �إبراهيم ..امللحق ال�صحفي
ال�صيني� ..إىل جملة (فتح) الأ�سبوعية ..واندفع �إيل معانقا
بحرارة ..ثم باح ب�سر هذا العناق احلار :لقد ن�شروا مقالتك
عن زيارتك يف �صحيفة (جيمنجباو� ..صوت ال�شعب) على
ال�صفحة الأوىل...

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

�سورية التي يف القلب
هناك ..وعند التقاء ال�سماء بالأر�ض تلوحني مثل نخلة �أورقت جمد ًا وثبات ًا
أحرف من نو ٍر و�ضياء لتقول لقطعان الوحو�ش :لن
و�صموداً ،وكتبت ا�سمها ب� ٍ
متروا...
على وقع احلداء و�أنا�شيد الن�صر والبطولة �أ�شعلتِ �شرايني القلب �شمع ًا لكي
تثبتي �أن الن�صر يف نهاية الأمر �سيكون لأولئك الذين ما ارت�ضوا يوم ًا حياة الذل،
أحرف من نور تاريخ املرحلة...
وال قبلوا ال�سري �إال بجباه مرفوعة تكتب ب� ٍ
�أت�أمل تفا�صيلك من خارج احلدود ،ف�أرى قلبك النازف الذي يقطر دم ًا وح�سر ًة
حيث تكالبت عليك قوى ال�شر يف العامل لتنال من ثباتك يف ظروف لو �أن اجلبال
الرا�سخات واجهتها لبيدت وم�سحت من الوجود ،فما ال�سر بهذا الثبات و�شحذ
الإرادة ملوا�صلة احلياة والتعامل معها ب�إميان مطلق و�صادق قوامه �إرادة فوالذية
�صلبة ،وعلى مفارق الروح يرت�سم علم الوطن الذي ما تعود يوم ًا على الر�ضوخ
عز تثبت
واالنحناء ،ترفعه ال�سواعد امل�ؤمنة ب�أن ال �شيء يف الكون يعادل وقفة ٍ
للعدو قبل ال�صديق �إن هذه الأ�سوار العاليات مل ت�صمد وجتابه وتثبت �إال لأنها
�شيدت على ركائز ثابتة من عظام الآباء والأجداد الذين حينما اختاروا دروب
الكفاح والت�صدي كتبت لهم احلياة التي وف��رت لل�سوري �أن مي�شي وبرغم كل
املنغ�صات الكثرية التي يعي�شها اليوم ،ورغم العوز والفاقة التي �أو�صلته حد اجلوع
ها هو مي�شي �صابر ًا حمتم ً
ال حمت�سب ًا ،يف حماولة منه للبحث عن ال�ضوء يف نهاية
النفق...
حينما �أ�سمع و�أحيان ًا �أرى املحاوالت املتكررة من �أع��داء الإن�سانية واحلياة
حر�صهم ال�شديد على �إذالل �سورية وال�سوريني ،و�أرى ثبات اجلي�ش العربي ال�سوري
على حدود الوطن ،و�إرادة ال�سوريني ال�صلبة ،ورف�ضهم رفع الراية البي�ضاء �أح�س
ب�شيء من الغبطة وا�ستعادة التوازن يف زمن جمنون نرى الذئاب وكل وحو�ش
الأر�ض منفلتة وطليقة بعد �أن �ساهم العامل ومن �ضمنه بع�ض �أبناء عمومتنا

العرب يف فتح الثغرات ودفع املبالغ الطائلة امل�أخوذة من قوت �شعوبهم ،وكل ذلك
من �أجل �إذالل �سورية و�إركاعها ،يف حني �أنهم لو كانوا ميلكون ذرة واحدة من نقاء
العروبة و�صفائها لتذكروا وقدروا عالي ًا �أن �سورية مل تغرد يوم ًا خارج ال�سرب
العربي �إال حينما ترى �أن هذا ال�سرب انحرف عن م�ساره العربي ،وبات مرتهن ًا
لإمالءات الآخرين ورغباتهم و�أهوائهم التي هي يف غالب الأحوال �ضد العرب
وم�صاحلهم وم�صالح �شعوبهم ،وقد ارت�ضى بع�ض العرب هذه املواقف املخزية من
�أجل اال�ستمرار على �سدة احلكم ال�ضطهاد �شعوبهم وا�ستعبادها وال�سعي احلثيث
الدائم من �أجل تر�سيخ تخلفهم ،ير�ضون بالقليل وهم حامدين و�شاكرين لأنهم
يدركون متام الإدراك �أن ال�شعوب �إذا ما تثقفت و�أح�ست بالبحبوحة واالكتفاء
يتميز اخلط�أ من ال�صواب وتنه�ض للمطالبة بحقوقه املهدورة ...
فقر ما بعده فقر وعوز ما بعده عوز يعي�شه ال�سوري هذه الأيام حيث الغالء
الفاح�ش يعت�صر روحه على فلذات �أكباده الذين يراهم يت�ضورون جوع ًا من دون
�أن ميلك الو�سيلة ل�سد الرمق وتغيري الواقع املعا�شي ال�ضاغط ،فلي�س �أق�سى على
رب �أ�سرة من �أن يح�س بتق�صريه جتاه �أفراد �أ�سرته من دون �أن ميلك ال�سبل لتغيري
احلال وا�ستبدالها مبا هو �أف�ضل و�أجدى...
وما يزيد يف الطني بلة هو هذا القانون اجلائر الذي �أبدعته الدولة املجرمة
وعدوة ال�شعوب الواليات املتحدة االمريكية (قانون قي�صر) الذي �أزاح جميع
الفر�ص من �أمام ال�شعب ال�سوري والدولة ال�سورية يف ح�صار �إجرامي مل يجد له
التاريخ مثي ً
ال...
وبعد ما الذي �سيح�صل فيما لو ا�ستمر هذا الإج��رام بحق ال�سوريني دعونا
نرقب ال�ضوء يف نهاية النفق منتظرين بزوغ ال�ضوء و�شروق ال�شم�س و�إن غد ًا
لناظره قريب..
mouhammad.houdaifi@gmail.com

جائزة الطيب �صالح العالمية للإبداع الكتابي
يعلن جمل�س �أمناء جائزة الطيب �صالح العاملية
ل�ل�إب��داع الكتابي عن فتح ب��اب امل�شاركة يف ال��دورة
احلادية ع�شرة وفقا لل�شروط التالية:
تفا�صيل و�شروط اجلائزة:
ا�سم اجلائزة :جائزة الطيب �صالح العاملية للإبداع
الكتابي.
جماالت اجلائزة :الرواية ،الق�صة الق�صرية ،املحور
الثالت حمور متغري  -خ�ص�ص هذا العام لل�شعر
املحكّمون :هيئة م�ستقلة متخ�ص�صة ُت ُ
�شرف عليها
�أمانة اجلائزة.
ال�شروط العامة للجائزة:
 .1الكتابة باللغة العربية.
� .2أال يكون العمل ق��د ُق��دم للم�شاركة يف �أي��ة
م�سابقة �أخرى ،و�أال يكون قد ُن�شر من قبل ب�أية و�سيلة
من و�سائل الن�شر.
 .3االلتزام بعدم ن�شر الأعمال املقدمة �إال بعد
�إ���ص��دار الطبعة الأوىل من �شركة (زي��ن) الراعية
للجائزة.
ً .4ت��ق��ب��ل امل�����ش��ارك��ات ع�بر ال�بري��د الإل��ك�تروين
(� ،) eltayeb.salih@sd.zain.comأو بالربيد
العادي (�ص ب� )13588 :أو ت�س ّلم باليد ،اخلرطوم

(امل��ق��رن – ���ش��ارع ال��غ��اب��ة) ،وعلى املتقدمني تزويد
�أمانة اجلائزة بن�سختني من العمل ،على �أن ّ
يو�ضح
على املظروف الآتي :البيانات ال�شخ�صية ،العنوانان
الربيدي والإلكرتوين ،رقم الهاتف ،حمور امل�شاركة.
 .5قرارات جلان التحكيم نهائية وال جتوز املطالبة
بك�شفها.
 .6الأعمال املقدمة للم�سابقة ،والأعمال الفائزة،
والأع��م��ال الأخ��رى التي تو�صي بها جلان التحكيم،
يحق ل�شركة (زي���ن) طباعتها طبعة �أوىل فقط
جتاري ،وعلى كل مت�سابق التوقيع
ون�شرها ن�شر ًا غري
ٍ
على طلب امل�شاركة و�إقرار املوافقة بالن�شر املتاحني
باملوقع الإلكرتوين.
 .7ال جتوز امل�شاركة ب�أكرث من عمل ،كما ال جتوز
امل�شاركة يف حمورين خمتلفني يف الدورة ذاتها.
 .8يجوز ملن �سبق له الفوز يف الدورات ال�سابقة �أن
ي�شارك بعد مرور خم�س دورات على فوزه.
 .9ال ُتقبل الأعمال املكتوبة بخط اليد ،وال تعاد
الن�سخ املر�سلة للجائزة.
 .10يحق ملجل�س الأم��ن��اء �إذا ت�أكد له �إخ�لال
م�شارك بهذه ال�شروط يف �أي مرحلة م��ن مراحل
امل�سابقة  -حتى بعد �إعالن الفائزين � -سحب اجلائزة

واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.
قيمة اجلوائز لكل حمور:
اجلائزة الأوىل 15,000 :دوالر
اجلائزة الثانية 10,000 :دوالر
اجلائزة الثالثة 8,000 :دوالر
ال�شروط اخلا�صة باجلائزة  -ال���دورة احلادية
ع�شرة
الق�صة الق�صرية:
� /1أن يرتاوح عدد كلمات املجموعة الق�ص�صية
بني � 25ألف كلمة و� 35ألف كلمة.
� /2أن تكون امل�شاركة مبجموعة ال تقل عن 10
ن�صو�ص وال تزيد عن  15ن�ص ًا.
الرواية:
� /1أن يرتاوح عدد كلمات الرواية بني � 25ألف
كلمة و� 35ألف كلمة.
ال�شعر:
� /1أن يكون ال�شعر باللغة العربية الف�صحى
� /2أن ال تقل املجموعة ال�شعرية عن  15ق�صيدة
وال تزيد عن  20ق�صيدة
� /3أن تكون الق�صائد امل�شارك بها غري من�شورة يف
ديوان �سابق.

