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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

�سجل �أنا عربي..
ّ

لوحتان للفنان الت�شكيلي معتز العمري

التح��ق حمم��ود دروي���ش بالرفيق الأعل��ى منذ اثني ع�ش��ر عام�� ًا ،يف التا�سع من �شه��ر �آب .والآن،
�أقول :غاب حممود دروي�ش ،وال �أجر�ؤ على القول �إنه مات .فمحمود دروي�ش و�أمثاله ال ميوتون.
حممود دروي�ش حا�ضر رغم غيابه ،وهو ال يزال بعد التحاقه بالرفيق الأعلى ،يت�سرب كال�ضوء
يف لي��ايل الع��رب الكاحل��ة ،م��ا يزال �ص��وت حمم��ود دروي�ش يجلج��ل يف �أرج��اء الوط��ن العربي ،وال
ت��زال ق�صائ��ده ،تت�صدر امل�شهد ال�شعري ،وتن�شد على بع�ض حمط��ات التلفزة ،وعلى و�سائل االت�صال
االجتماعي ،وما تزال كتبه على ر�أ�س قائمة الكتب يف معار�ض الكتاب يف العوا�صم العربية.
«�سجل �أنا عربي» الق�صيدة التي ال يحبها ،تلهج بها �أل�سن الفدائيني واملقاومني
وال تزال ق�صيدته ّ
الذين يتحدّ ون كيان االحتالل.
يف الع�شرين��ات م��ن عمره �أ�صدر ديوان��ه الأول�« :أوراق الزيتون» ع��ام  ،1964و�أعقبه بالديوان
الث��اين «عا�ش��ق م��ن فل�سطني» ع��ام  .1966ومن ث��م تتال��ت الإ�ص��دارات ،وانهالت ق�صائ��د املقاومة
الفل�سطينية.
«�سجل �أنا عربي» وذك��رت �أنه ال يحبها ،لأنه هو �أعاد وكرر
والي��وم ،الي��وم ،اليوم يجب �أن نتذكر ّ
ذلك مرار ًا ،عندما كان يُطلب �إليه �أن يقر�أها ،كان يقول�« :أمري على اهلل .ق�صيدتي التي ال �أحبها».
ذات م��رة� ،س�ألت��ه� :أنت قل��ت �أكرث من مرة �أنك ال حتب ه��ذه الق�صيدة ،نرجو �أن نع��رف ملاذا؟ فقال:
عندم��ا كتب��ت ه��ذه الق�صيدة وكن��ت يف ال�سج��ن داخل الأرا�ض��ي املحتل��ة .قلتها متحدي�� ًا االحتالل
والكيان ال�صهيوين ،وبعد �أن �أ�صبحت خارج الأر�ض املحتلة ،من �أحتدّ ى و�أنا يف رحاب العرب؟
�أق��ول :يجب �أن نتذك��ر اليوم هذه الق�صيدة النارية الثوري��ة لأن (الأعراب) تدجنوا وتطبعوا
وخنعوا للعدو.
وحتدي�� ًا ل��كل من تاج��ر بالق�ضية الفل�سطيني��ة والدم الفل�سطين��ي ،وا�ست�سلم للع��دو ال�صهيوين،
«�سجل �أنا عربي» .لأنن��ي واثق من �أنه �سي�أتي
يج��ب �أن نتذك��ر عنفوان حممود دروي���ش وق�صيدتهّ :
جيل عربي( ،العربي) الذي كانه دروي�ش يوم ًا وحمل ال�سيف وحتدّ ى� .سي�أتي جيل عربي �سيث�أر لكل
ذرة تراب يف فل�سطني ،وكل حبة رمل ،ولكل قطرة دم ،ولكل زيتونة ،وكرم عنب ،وبيارة برتقال حتى
تعود فل�سطني ،كل فل�سطني.
بلى!
العرب الأحرار ،والعرب ال�شرفاء يجب �أن يردّدوا اليوم:
�سجل!
ّ
�أنا عربي
ورقم بطاقتي خم�سون �ألف
و�أطفايل ثمانية
وتا�سعهم �سي�أتي بعد �صيف
فهل تغ�ضب؟
عل��ى قارئ هذه الق�صيدة اليوم �أن يعرف الزم��ان واملكان ويجب �أن يعرف �أن ال�شاعر العربي كان
ال�سجان ال�صهيوين ،ويجب
يف دول��ة الكي��ان ال�صهيوين الغا�صب ،وه��و يتحدى امل�س�ؤول �أو املوظ��ف �أو ّ
�أن يع��رف �أن ال�شاع��ر ال يطل��ب منه الرحم��ة وال ال�شفق��ة ،وال يت�سول .بل يخاطب��ه ب�صيغة الأمر،
«�سجل» .وهو به��ذا التحدّ ي يري��د �أن يفهم املغت�صب
ي�أت��ي �ص��وت ال�شاعر الآم��ر للمحتل الغا�ص��بّ :
معن��ى «�أن��ا عربي» .وبهذا يربز ال�شاعر هويت��ه ،مثبت ًا بها العالمات الفارق��ة �أال وهي تكوين الأ�سرة
العربي��ة�( :أطف��ايل ثمانية /وتا�سعه��م �سي�أتي بعد �صي��ف) وه�ؤالء الأطفال ه��م فدائيو امل�ستقبل
الذي��ن �سيدافعون عن هذه الهوية ،ومن ث��م ي�س�أله :فهل تغ�ضب؟ وهذا ال�س�ؤال االنكاري ،ك�أنه يقول
له اغ�ضب ،وافعل ما ت�شاء.
�سجل!
ّ
�أنا عربي
و�أعمل مع رفاق الكدح يف حمجر
و�أطفايل ثمانية
� ُّ
أ�سل لهم رغيف اخلبز
والأثواب والدفرت
من ال�صخر..
وال �أتو�سل ال�صدقات من بابك
وال �أ�صغر
�أمام بالط �أعتابك
فهل تغ�ضب؟
حتية �إىل روح حممود دروي�ش ،حتية ل�شعر املقاومة ،حتية لكل املقاومني يف ذكرى رحيل حممود
دروي�ش.
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ف�ضح برتوكوالت �آل �صهيون حان وقتها

• ب�سام عمران
ت�سا�ؤالت كثرية تفر�ض نف�سها على �أبناء العروبة منها ماذا فعل
املثقفون للت�صدي لعوا�صف الت�شويه حل�ضارة �أمتهم هل فكروا يوما
بن�شر برتوكوالت �آل �صهيون التي ق�سمت الب�شرية كعبيد لها �أم
�أن الزمن مل يحن بعد لذلك الت�صدي بات اليوم �أكرث من �ضرورة
ملحة ..علما �أن الواقع يحتم على املثقف العربي م�س�ؤولية
م�ضاعفة لي�س لف�ضح �أفكار وبرامج �آل �صهيون فقط بل تكري�س
وتعميق االنتماء خل�صو�صية هويته وتكري�سها كم�سلمة ال تقبل
امل�ساومة والت�أويل واعتبارها �شرطا ذاتيا وال�سيما يف هذه الأيام
املت�أرجحة عوا�صفها بني ت�شويه احل�ضارة العربية وبني تقزميها
فم�س�ؤولية املثقف جتاه تكري�س الهوية وتعزيزيها م�س�ؤولية
كبرية ال�شك لأنه معني بها يف املقام الأول معني بالكتابة للوطن
للأر�ض للتفا�صيل اجلميلة التي ت�ضعنا على بوابة االنتماء و�صوال
�إىل الذوبان يف حبه وحل��دود التماهي معه ومع كل ذرة تراب
فيه فالوطن هو هويتنا جميعا تلك الهوية التي ن�سعى من خالل
�سلوكنا وت�صرفاتنا وانتمائنا ال�ضارب يف عمق الزمن لتكري�سها يف
نب�ض الذاكرة لأن املرء بال هوية يغدو كالأر�ض اجلافة بال مطر
�أو �سراب �أو حلم بال ج�سد واملتابعون للحراك التاريخي املعا�صر
والقدمي مبفرداته ال�صغرية والكبرية يدركون �إن �سورية العروبة
التي �أبدعت �أول �أبجديات املعرفة �ستبقى منارة تنري دروب
وم�سالك احل�ضارة امل�ستندة �إىل قيم �أخالقية هذبت �سلوكيات
املجتمعات الإن�سانية انطالقا من �شريعة حمورابي التي فر�ضت
ذاتها على �أنها نتاج عقل �إن�ساين واع ا�ستطاع مبالحظاته �أن ير�سي
ثوابت ح��راك اجتماعي م��ازال معمول به حتى الآن ..واليوم
يفر�ض علينا الواجب م�ؤ�س�سات و�أفراد ف�ضح الأفكار ال�صهيونية
التي ترى الب�شرية عبيد و�أتباع مل�صاحلها...وعندما يدور احلديث
عن ثقافة املقاومة ونب�ضها امل�ستقبلي يعتقد البع�ض �أن الأمر يدور
حول الأدب والفن ح�صرا وعن كيفية تعميق �أ�س�س الفكر املقاوم..
وهذا مفهوم حمدود يف املعنى والأثر و�أن كان جزءا حيويا مما
ن�سميه عامل الإن�سان الروحي الذي ي�شمل منط العي�ش واملفاهيم
ال�سائدة وكيفية ر�ؤية الفرد واجلماعة لذاتها وللآخرين وبهذا
املعنى يقول البع�ض مبا يف ذلك العقول املبدعة� :إن دحر ثقافة
املقاومة �أو تدمريها �أمر م�ستحيل يف احلروب واملعارك التقليدية
�أي با�ستخدام العنف وحده وقد �أ�صبحت �أو�ساط كثرية يف الدول
املتقدمة وخا�صة الغربية ت��درك ه��ذه احلقيقة بطريقة �أو
ب�أخرى فلج�أت �إىل ابتكار �أن��واع متعددة الأ�شكال والأل��وان مما
ي�سموه ال�ضغط الناعم عرب الإنفاق الكبري على و�سائل الإعالم
و�شراء الأقالم والذمم وحماوالت التخريب الذاتية الداخلية
و�إث��ارة ال�شكوك والفنت وال�سعي للعبث بالبيئة املحيطة ب�أية
ظاهرة مقاومة حقيقية تنبئ ب�أنها متتلك ر�ؤية ميكن �أن مت�سك
زمام املبادرة يف احلا�ضر وامل�ستقبل مبا ي�ؤدي اىل بناء م�شروع �أو
م�شاريع ذات م�صداقية يف مقاومة العدوان �أيا يكن هذا العدوان
والهيمنة وم�ساعي بناء الإن�سان من الداخل بهدف �ضربها من قبل
الطابور اخلام�س الذي مت ويتم �إن�شا�ؤه با�ستمرار ..وقد �أطلق
بع�ض �سا�سة الغرب اال�ستعماري على ذلك كله تعبري  /الطعنات
ال�صغرية  /التي قد تبدو غري مرئية �أو �صعبة على الر�صد
والإح�صاء ويعتقد �أ�صحاب ه��ذه النظرية �أن��ه مهما �أنفق من
�أموال يف هذا االجتاه ف�إنه ال ي�ساوي �شيئا �إزاء ما تكلفه احلروب
املبا�شرة وقعقعة ال�سالح مع عدم القدرة على �ضمان النتائج ..فهل
يبالغ ه�ؤالء يف تقدير مكانة الثقافة باملعنى ال�شامل الذي ن�شري
�إليه..؟ .ال نعتقد ذلك لأن خال�صة هذه الثقافة معناها توفر
كل الظروف املالئمة لأن يتم�سك الإن�سان حتى الرمق الأخري
ب�أ�شياء ال تعرفها الإح�صائيات الرقمية من قبيل العدد والعدة
فعلى �أهمية هذه الأمور ف�إن مكانتها ت�أتي يف �أن�ساق مت�أخرة من
االهتمام �إذا ما قورنت بحالة الإن�سان �إذ من البديهيات القول� :إن
من ال ي�ؤمن ب�شيء ال ي�ستطيع القتال دفاعا عنه بل �إنه ال يرغب
يف ذلك ويبدو اال�ستعداد للعي�ش يف ظ��روف ال حتقق امل�صلحة
الوطنية مبا يف ذلك تلك التي تطم�س هويته وكرامته الآدمية
و�شرفه واعتزازه مبوروثة احل�ضاري ..والأمر لي�س عبارة تقال
دون �أن ن�س�أل املرء عن معناها لأنها يف واقع احلال ذلك النب�ض
الذي قد نعطيه م�سميات كثرية لكنه يبقى يحمل داللة واحدة �أو
متقاربة الأبعاد يف تفا�صيلها املنظورة وغري املنظورة ..وبالعودة
�إىل مكانة الأدب والفن والفكر يف هذا االدخار الذاتي ال ن�أتي

بجديد حني يكون مظهر النكران للمبدعني هو املتحكم بحركة
املجتمع وخا�صة يف الظروف الع�صيبة فه�ؤالء املبدعون الذين
يعملون على ا�ستنها�ض و�إبراز قيم النف�س الب�شرية وح�ضها على
التفكري مبا يجري من حولها وب�شكل �شبه يومي لتعميق �أهمية
الكرامة ال�شخ�صية والوطنية لأبناء الوطن عامة وا�ستعدادهم
للدفاع عنها والقتال �ضد الظلم والع�سف بحقوقهم.
لقد جاهد الغرب خالل العقود الأخ�يرة ل�ضرب جوهر القيم
الإن�سانية النبيلة ب�إ�شاعة ثقافة االبتذال والفو�ضى والالمباالة
والأنانية املفرطة نا�سيا ومتنا�سيا عن عمد ما ترمي �إليه �أفكار
برتوكوالت �آل �صهيون وك�أنه مقتنع �أن هذا اجلهد ي�صب يف م�صلحته
و�أن املق�صود بجعل الب�شرية عبيدا لن ي�صيبه من قريب �أو بعيد
لذا الغرب وال�سيما الأمريكي منه يعمل جاهدا جلعل الإن�سان �آلة
�صماء ت�أكل وت�شرب وتنام وتتنا�سل دون البحث عن معنى وقيمة
ومغزى احلياة ذاتها ..وما ذكر لي�س كالما مر�سال بل هو �أمر يومي
وواقعي يدفع الكثري من العقول يف الغرب ذاته للبحث عن معان
�إن�سانية فعلية بدال من العنف وجتويف الإن�سان وتدمري �آدميته..
و�إذا ما و�ضعنا واقع الأمة العربية من م�شرقها �إىل مغربها قيد
الدرا�سة والتحليل نخرج بنتيجة �أن ما حدث ومازال يحدث هو
ترجمة �شبه حرفية ملا ي�سميه الغرب  /الطعنات الناعمة التي
تتماهى مع بروتوكوالت �آل �صهيون  /عرب ا�ستخدام مرتزقة من
كل �أ�صقاع املعمورة ومن �أبناء الوطن الواحد لتدمريه ذاتيا متهيدا
لالنتقال ال�سريع من احلياة �إىل ال��ع��دم ..وه��ذا ما �أدرك��ه منذ
ع�شر �سنوات �أبناء مهد احل�ضارات الإن�سانية �سورية فوقفوا على
خ�شبة احلياة منا�ضلني وجماهدين ومتحدين ال�صعاب واخلطوب
لينبت اليا�سمني الدم�شقي يف كل الدروب ال�سورية الناه�ضة بقوة
لالنت�صار على عتمة غيوم نظريات �آل �صهيون التي جتربها علينا
تارة حتت �أ�سماء اخرتعها مثل الطعنات ال�صغرية والقوة الناعمة
واملعار�ضة املعتدلة ودول االع��ت��دال ال��ع��رب��ي..و..و ..واحلبل
مازال على اجلرار جرار الإرهاب امل�صنع يف خمابر احللف ال�صهيو
�أمريكي و�أخ��رى با�سم حقوق الإن�سان ون�شر الدميقراطية امللأ
بالألغام والعبوات املتفجرة لكن الأ�سطورة ال�سورية �أف�شلت هذه
النظريات بت�ضحيات �أبنائها املكحلة �أعينهم بالعزم والت�صميم
على دحر العدوان �أيا يكن هذا العدوان ولنا يف تاريخا خري دليل
على دحر الغزاة مهما بلغ جربوتهم..علما �أن الواقع ي�ؤكد للجميع
ودون ا�ستثناء �أن الثقافة العربية مهددة بكل حواملها لذا وجب
على املثقفني العرب ا�ستنها�ض الهمم حلماية الهوية الثقافية
للأمة وه��ذا يتطلب تعميق االنتماء خل�صو�صية العروبة التي
متيزت هويتها الفكرية منذ قرون وحتى اليوم هذه اخل�صو�صية
كانت و�ستبقى على ال��دوام منارة نب�ض احل�ضارة العربية من
خ�لال تفعيل دور مفكرين ومثقفني منتمني لهذه اخل�صو�صية
واحت�ضان الأجيال ورعايتها وتن�شئتها يف �إطار تعميق االنتماء
لثوابت خ�صو�صية هوية الأمة ..ون�شري هنا �أن التاريخ لن يغفر
للمثقفني امل�أجورين الذين باعوا قيمهم و�ضمائرهم ملن يدفع �أكرث
ويرق�صون على �أنغام ال��دوالرات وخا�صة بظل موجات الربيع
العربي متجاهلني �أو جاهلني �أنهم يذبحون �أنف�سهم �أوال و�أخريا..
وهنا ن�س�أل ماذا تعني الهوية للمواطن واملثقف احلقيقي ..؟ .وهل
ما ت�شهده ال�ساحة العربية حاليا يحد من االنتماء للهوية..؟.
ومن االنطالق للعبور �إىل عوامل و�أبعاد ال ترى بالعني املجردة
بقدر ما نتح�س�س معايريها ونتلم�س نتائجها رغم كل العوا�صف
والتيارات اخلبيثة املحملة على �سفن �آل �صهيون التي تهب علينا
من حميطات ال تعرف غري امل�صالح وترمي بكل القيم الإن�سانية
�إىل ف�ضاءات جمهولة ومع ذلك يبقى نب�ضها موجودا لكن بدون
ح�ضور فاعل يعيد للعالقات الإن�سانية تفاعالتها ..وقد يقفز
للذهن ت�ساءل مفاده �أن بروتوكزالت �آل �صهيون موجودة على
ملقات ال�شبكة العمكبوتية وي�أتي اجلواب من قبل املثقفني العرب
�ضرورة حث العامل على الإط�لاع على هذه الأفكار التي ت�صنف
الب�شرية كعبيد و�أتباع ليدركو �أي م�صالح يدعمون و�أي �أفكار
يغ�ضون الطرف عن مفاعيلها و�شذوذها

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
ٌ
ٌ
ثمة م� ُ
منت�شرة
كثرية
آخذ �صرف َّي ٌة
على �أل�سنة ال��ن��ا���س .م��ن ذل��ك مث ًال:
الفعل املا�ضي املنتهي ب��ع��رف علة -
كدعا وتال وبدا� ،إذا كان فاعله مثنى:
يخطىء كثري م��ن النا�س فيقولون:
و�صح َيا
دع� َي��ا ووج� َث� َي��ا وت� َل� َي��ا وب��دَ ي��ا
َ
�واب �أن يقولواَ :د َع��وا
ورج � َي��ا ،وال�����ص� ُ
َ
ورج � َوا.
وج َث َوا و َت� َل� َوا و َب���دَ َوا
َ
و�صحوا َ
ي�����ق�����ول�����ون خ�������ط��������أً���� :س���ي���ب��� ُق���ون
وال�����������������ص��������واب ������س�����ي�����ب����� َق����� ْون.
الأف��ع��ال التالية كنجا ورم���ى و�سعى
و�سقى �إذا ات�صلت بها واو اجلماعة
ن�صرفها على النحو ال��ت��ايل :جَ َ
ن��� ْوا
ِّ
ور َم����� ْوا و��َ�س � َع � ْوا و��َ�س � َق��وا .ويخطئون
فيقولون :جَ ُ
و�سقُوا.
و�س ُعوا َ
نوا ور ُم��وا َ
الفعل اعتدى و�أع��ط��ى و�أردى و�أدىل
و�أج���رى ما�ضيها �إذا ات�صلت بها واو
اجلماعة ن�صرفها على النحو التايل:
اع���ت���دَ ْوا و� َ
أع���ط��� ْوا و�أر َد ْوا و�أد َل����� ْوا
�����ر ْوا .وم���ن ال��ن��ا���س م��ن يخطىء
و�أج� َ
يف ت�صريف ه��ذه الأف��ع��ال فيقولون:
اعتدُ وا و� ُ
أجروا.
أعطوا و�أر ُدوا و�أد ُلوا و� ُ
الفعل َب ِق َي �إذا ات�صلت به تاء الفاعل
امل��ت��ح��رك��ة ن�����ص��رف��ه ،ف��ن��ق��ول :بقيتُ
وحظيتُ ور���ض��ي��تُ  ،ويخطىء نفر من
وح َظ ْيتُ وهكذا.
النا�س فيقولونَ :ب َق ْيتُ َ
عا�شت لغتنا العربية �سليمة معافا ًة
وكل عام �أنتم بخري.

نقد أدبي
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الكلمة والر�صا�صة

• عيد الدروي�ش

الكلمة قبل اخللق وما بعده ،ويف احلياة
هي ملك الإن�سان و�صناعته ،وبدونها ال
حياة بني الب�شر ،بها يعرف الإن�سان
نف�سه والآخرين ،يعي�ش املا�ضي ،يتدبر
احلا�ضر ،يقر�أ امل�ستقبل ،يتحرك بها
ومعها ..بها الإن�سان كل �شيء وبدونها ال
حم�سنة من العقول
�شيء ،الكلمة بذرة ّ
املح�سنة ،حتمل بني �أح�شائها جينات العقول
ّ
التي �أنتجتها ،ف����إذا م��ا ا�ستقرت بالعقول
الأخ���رى تنبت ثمارها التي ُجبلت عليها
كحبة تنبت �سبع �سنبابل يف كل �سنبلة مائة
حبة ،الكلمة ل�سان ناطق يف كل زمان ومكان،
حتمل بني ثناياها بناء احلياة بكل جوانبها
خلري الإن�سان و�سعادته ،ي�ستقيم بها فعله،
يحقق الرخاء لأقرانه ،بها يعرف مبا يحيط
به ويتعامل معه ،الكلمة ذخ�يرة الإن�سان
احل�ضارية والأخالقية ،منبعها عمق التفكري
الإن�ساين امل�أمول بال�سعادة واخلري والتقدم
ت��رف��ده��ا بح�سن ال��ن��واي��ا وط��ي��ب النف�س
وتزكيتها ،الكلمة جتمع �إذا �أردن����ا ذلك
وتفرق �إذا �أردناها �أي�ض ًا ،الطبيعة الب�شرية
ميالة للخري و�صناعته ،كما هي ميالة لل�شر
وممار�سته ،فمن النا�س من يدفع بالكلمة
لتعطي معنى للحياة الإن�سانية الراقية
وال��دف��ع نحو الأف�ضل والأرق���ى والأج��م��ل،
ومنهم من يعمل بالأنانية وال��ذات املنغلقة
واحلقد والبغ�ضاء ..ومل يتوقف ال�صراع
واملناف�سة بني النا�س بالكلمات بل ا�ستخدم
و���س��ائ��ل �أ���س��ال��ي��ب �أخ���رى تعرب ع��ن الفتك
والدمار والقتل التي �أوجدها الإن�سان� ..إنها
الر�صا�صة ،رمبا دفع الإن�سان ليدر�أ الوحو�ش
الكا�سرة مبا حوله ومواجهتها بالر�صا�صة،
ويحافظ على نوعه وي�ستمر يف وجوده ،وما
بني الكلمة والر�صا�صة انق�سم املجتمع �إىل
ملل ونحل فمن يتبع هذه ومن يتبع تلك..
وم��ن مع�شر الكلمة يدفع ال يجاد عالقات
وتعاون و�إخاء وت�شابك يف امل�صالح مبا ينفع
النا�س ،ومن مع�شر الر�صا�صة يدفع بال�شر ال
ي�أبه مبا ت�ؤول �إليه م�صالح الآخرين ،الكلمة
مثقلة بالتعابري والأحا�سي�س الإن�سانية،
ف�ض ًال عما حتمله من مفاهيم جمردة ومعرفة
ما وراء الطبيعة ،كما هي اختزال لتجارب
كثرية ومكثفة وع�صارة فكرية من مبادئ
ومواعظ وقيم لكل �شعب من �شعوب الأر�ض
لينقلها �إىل �شعوب �إىل �أخرى ،تطوف العامل
ال متنعها جغرافية وال قومية وال دين �أو
مذهب ،فتتجاوز الزمان واملكان ،ال تقت�صر
على ذلك فح�سب �إمنا تعالج البيئة املحيطة
بالإن�سان والتعرف عليها.
نتقاتل بالكلمات م��رات وم��رات ونتفاهم
بالر�صا�ص مرات �أخرى ،لنعرب عن حقدنا
وبغ�ضنا نحو الآخر ومن ينت�صر على الآخر،
�إنها عالقة جدلية م�ستمرة مادامت احلياة
م�ستمرة ،وبالعودة للنف�س الب�شرية الكلية
التي تبحث عن خلودها ،فاحلياة ال ت�ستمر
�إال بالكلمة املحمودة التي متكث يف الأر�ض،
فالعقول امل�شبعة تنه�ض مب�سرية الإن�سان
وتدفعه للتطور والتقدم وحتقيق حالة
الرخاء للب�شرية ،بد ًال من العقول اخلاوية
التي تتلقف كلمات الآخرين من غري منبتها
وبيئتها ،وال تتوقف احلياة على الكلمة
املنطوقة فح�سب ،ب��ل بالكلمة املكتوبة
التي رقدت ب�أحرف م�صفوفة ومن�سوجة يف
ال�سطور على �صفحات الكتب لق�صائد ال�شعر
والروايات والق�صة والبحوث تن�سج �صور ًا
معربة عن �أل���وان احلياة الزاهية ،تنقل
�آالم املجتمع و�آالم��ه ،وتبعث حيا وتنطق

يف عيون الآخ��ري��ن ،ليعي�ش عقل القارئ يف
ف�ضائها وف�ضاء العقول التي �أنتجتها وتنتع�ش
بها النفو�س ،وتطوي احلقد والكراهية.
الكلمة تخرج من �أعماق العقول م�ستوفية
كل العلوم املعيارية اخلري واجلمال واحلق،
وه��ي لبنة يف ب��ن��اء الإن�����س��ان وا�ستقامته
وا�شتداد عوده لت�ستقيم احلياة بها ،وتتلقفها
عقول الآخرين وتدخل يف العقول والنفو�س
والقلوب لأنها بذرة منه و�إليه.
ال ن�ستطيع يف م��ق��ال ك��ه��ذا �أن نفي حق
املقارنة بني الكلمة والر�صا�صة ،فالكلمة
�أث��ره��ا �أب��ل��غ م��ن الر�صا�صة يف اخل�ير وه��ذه
هي وظيفتها ونحن ندفع بها ع�سى ولعل �أن
تكون هادفة نحو اخلري بكل �أبعادها لنعرف
فائدة ما نقول ونعمله ،خطورة ما نقول وما
نفعله ،ومن عمل بها �سواء كان خري ًا يره �أم
�شر ًا يره ،ولكن روائز الكلمة �أثقل بامليزان
من الر�صا�صة ،لأنها م�شبعة مبعايري القيم
واحلب واملنفعة املتعددة الأغرا�ض ،وفعلها
دائ��م وحي و�شامل ،يف كل زم��ان وكل مكان،
والر�صا�صة هي جمود وجحود وموت ُجعلت
لهذه الوظيفة فقط ،فمن ذا ال��ذي ح َّرفها
و�ص َّوبها لتكون الر�صا�صة اليوم هي اللغة
الناطقة وامل��ق��روءة وامل�سموعة واملرئية
ب�صور �شتى و�أ�صبحت لها �شعوب ًا وقبائل،
لتدمر احلجر وال�شجر والب�شر ،ومن يدفع
بالتي ه��ي الأ����س���و�أ تلك ال��ع��ق��ول ال�ضحلة
وال��وع��ي ال��ن��اق�����ص وال��ت��ع��ايل ع��ل��ى الب�شر
لت�صبح عقيدتهم يف ن�شر الفو�ضى واخلراب
والدمار يف املجتمعات ،الر�صا�صة كلمة احلقد
والكراهية لأول��ئ��ك النا�س حتى اختلفت
النا�س والأمم يف العقائد وكل ين�شد �ضالته
بهذا التطرف الفكري وتت�سع الدوائر لت�شمل
دو ًال و�أمما و�شعوب ًا.
و�صفوة ه��ذا ال�صراع وف��ق ه��ذه الثنائية
ب�ين الكلمة وال��ر���ص��ا���ص��ة �سيظل �سجا ًال
طوي ًال ،فالر�صا�صة لها جولة ،ولكن الكلمة
لها ج��والت ،لأنها الرا�سخة يف يقني العقل
الإن�ساين ،وكما وج��دت �أول م��رة بحث ًا عن
اخلري واجلمال واحلق ،وهذا ما ينفع النا�س،
ولأن الر�صا�صة تخرج خبيثة م��ن عقول
خبيثة وحاقدة ،و�أ�صبحت اليوم هي الكلمة
الناطقة عند بع�ض ال�شعوب التي ال متلك
عمق ًا ح�ضاري ًا و�إن�ساني ًا و�أخ�لاق��ي� ًا ،لأننا
�شعوب عابرة ال�سبيل و�أمم مهاجرة ،وال متلك
عقيدة ومبد�أ ولغتها الوحيدة هي الر�صا�صة،
لأنها تخاف من احلق واحلقيقة ،وال تعي�ش
�إال لنف�سها وعلى ير االخرين ،وهي فاقدة كل
�شيء ..وفاقد ال�شيء ال يعطيه!..
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الفائت..
تاريخ �أدبي يجمع علمين
• ملا كربجها

ت�شاد احل�ضارات وتبقى �شاخمة عرب التاريخ
ب�أبنائها ممن يخل�صون العمل والعطاء على
اختالف امليدان الذي ينتمون �إليه.
عامل الثقافة والأدب �أ�سمى العوامل كونه
مي�س الإن�سان ويعرب عن حياته ب�شكل مبا�شر،
والكاتب على اختالف اجلن�س الذي ينتمي
�إليه هو ل�سان حال ع�صره.
ً
ً
ً
بني يدي كتاب ثمني يعترب مرجعا هاما قيما لكل
باحث ودار�س ،وهو كتاب (الفائت من �آثار ال�شاعر
احلموي الدكتور الإن�سان وجيه البارودي) وقد
جمعه وحققه وق��دم له العالمة حممد عدنان
قيطاز مما زاد �أهمية الكتاب وقيمته خا�صة و�أن
الأ�ستاذ عدنان �أدي��ب �شاعر وباحث م��ؤرخ ،وقد
انطلق يف كتابه �ضمن هذه املحاور الثالثة ،حيث
قدم كتابه �ضمن ر�ؤي��ة �شاعر ناقد بحث خلف
املعاين وال��دالالت والأوزان ،وباحث دقيق م�ؤرخ
مل�سرية ال�شاعر الوجيه وحياته وتاريخ ق�صائده ح�سب نظمها ،وليرتك لنا وللأجيال
القادمة كنز ًا ثمين ًا مل ي�سبقه �إليه �أحد ،ت�سهي ًال ملن يريد الكتابة والبحث �ضمن �أ�شعار
ونف�سية ال�شاعر الوجيه بداية بعام  ١٩٩٣وعام  ١٩٩٤وعام  ١٩٩٥ونهاية بق�صائد
عام  ١٩٩٦وهي ال�سنة التي انتهت فيها حياة ال�شاعر الوجيه ،وليبلغ عدد هذه الق�صائد
�إحدى وخم�سني ق�صيدة ،وق�صيدتان غري م�ؤرختني ،وخم�س ق�صائد يف امل�ستدرك.
وقد ا�شتمل الكتاب على �شعر الغزل والنقد االجتماعي و�آراء ال�شاعر يف ال�سيا�سة
واحلياة وال�شيخوخة و�سرية حياته اخلا�صة وحياته العائلية ومر�ضه الأخري ومالقيه
من فقدان الب�صر بر�ؤية وقراءة متبحرة من الأ�ستاذ عدنان ا�ستهلها مب�سرية ال�شاعر
الوجيه ال�شعرية ،حيث بد�أ ن�شر �شعره يف الدوريات اللبنانية �إبان مطلع �شبابه عندما
كان طالب ًا يف اجلامعة الأمريكية ،با�سم م�ستعار((�أبو العبا�س)) تيمن ًا بال�شاعر العبا�سي
املجيد للغزل العبا�س بن الأحنف ،وقد �ساهم مع نخبة من الأدب��اء العرب(-ال�شاعر
الفل�سطيني �إبراهيم طوقان ،ال�شاعر العراقي حافظ جميل ،ال�شاعر اللبناين عمر
فروخ)-بت�أ�سي�س دار الندوة يف بريوت.
وبعد عودته �إىل حماة مدينته ال�سورية �شارك مع �أدباء حماة يف ت�أ�سي�س الرابطة
الثقافية التي �ضمت معظم �أدباء حماة.
كما حتدث الأ�ستاذ عدنان عن دواوين ال�شاعر املطبوعة وذكر �شهادات لأدباء حماة
حول ديوانه الأول (بيني وبني الغواين) عام  ١٩٥٠وهذه ال�شهادات هي �شهادة �شاعر
العا�صي بدر الدين احلامد والقا�ضي بدر علو�ش وال�شاعر املحامي عبد الرحمن عيا�ش.
من النقاط الهامة التي ذكرها الأ�ستاذ عدنان يف كتابه ر�أي وموقف ال�شاعر الوجيه
من ال�شعر العمودي وهو موقف وا�ضح ال مرية فيه ،فهو يرى �أن ال�شعر الأ�صيل هو ال�شعر
ال�سليم القومي ،و�شعر القدماء خالد تالد ،وال�شعر املنفلت هو عدو الدين ،و�أ�صحابه �إىل
هباء وفناء.
ختم الأ�ستاذ عدنان كتابه بق�صيدته (�إىل وجيه البارودي يف مولده الفردو�سي) التي
�ألقاها يف االحتفال الت�أبيني الذي �أقامته مدينة حماة  ٢/٤/١٩٩٦تخليد ًا ل�شاعرها
الدكتور وجيه البارودي.
الفائت من �آثار ال�شاعر وجيه البارودي درا�سة قيمة مهمة جمعت بني علمني كبريين
من �أع�لام حماة وهي درا�سة وافية وفية جلانب مل ير النور يف حياة و�شعر وجيه
البارودي من قبل العالمة حممد عدنان قيطاز بعد مرور �أكرث من ع�شرين عام ًا على وفاة
ال�شاعر الوجيه.

تعزية

فجع��ت الأديبة الدكتورة جناح العطار نائب ال�سي��د رئي�س اجلمهورية ،ع�ضو احتاد الكتاب العرب
برحيل �أختها يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي���س احتاد الك ّتـاب الع��رب و�أع�ضاء املكتب التنفي��ذي واالحتاديتقدمون �إليه��ا بخال�ص العزاء
واملوا�س��اة ..راج�ين اهلل ع��ز وجل �أن يتغم��د الفقيدة بوا�س��عرحمت��ه وي�سكنها اجلنة ،ويله��م �أهلها
وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون
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الأديب والفنان محمد بري
العواني ..وداعاً!!

•عي�سى �إ�سماعيل
بلبل ون��ور ال��دي��ن الها�شمي
ق����ب����ل �أي�����������ام م��ن
رح��ي��ل��ه ،ك��ن��ا ن����زوره
كما ذكر يف لقاء �صحفي مع
يف امل�����س��ت�����ش��ف��ى ،نحن
الأديب �سالم مراد.
ع��دد م��ن �أ���ص��دق��ائ��ه.
الدرا�سات امل�سرحية التي
ب��دا متفائ ً
ال مبت�سم ًا
�أ���ص��دره��ا ال��راح��ل ال��ع��واين
كعادته ...ولكن ليل
�أغنت املكتبه امل�سرحية مثل
ال�����س��اد���س ع�����ش��ر من
« درا�سات م�سرحية نظرية
مت�����وز ..ح��م��ل��ت ���ص��ف��ح��ات
وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ) و(امل�����س��رح
التوا�صل االجتماعي خرب
العربي الغنائي) و(درا�سات
رحيله!!..
حم��م��د ب����ري ال���ع���واين،
يف م�������س���رح الأط������ف������ال)
رح��م��ه اهلل� ،أدي���ب وفنان
ً
و(ف��رح��ان بلبل خمرجا )و
متعدد وجوه الإبداع رئي�س
(م�شكالت م�سرح الأطفال يف
نادي دوحة امليما�س� ،أحد
�سورية)
�أق�����دم الأن����دي����ة ال��ف��ن��ي��ة
ولعلّ كتابه عن الأدي��ب
ال��ع��ري��ق��ة يف ح��م�����ص وق��د
ال���راح���ل م����راد ال�����س��ب��اع��ي
ت�أ�س�س قبل �سبعني �سنة
يكر�سه ناقدا �أدبيا� ،إ�ضافة
وير�أ�سه املرحوم العواين منذ
�أكرث من ربع قرن ،وقد ا�ستطاع بدماثته وحجته لكونه ناقدا م�سرحيا ،فكان كتابه ( ع�صفور الرمان
ون�شاطه �أن ي�ؤ ّمن مقر ًا دائم ًا ،تعود ملكيته للنادي .مراد ال�سباعي )
ل�سنوات طويلة امتدت من ثمانينيات القرن
املا�ضي �إىل نهاية العقد الأول من هذا القرن عمل
املثقفون والأدب��اء يف حم�ص ويف �أنحاء �سورية
بري العواين رئي�س ًا ملكتب الفنون وامل�سرح واملو�سيقا تلقوا ال�صدمة بخرب رحيل العواين..وهنا بع�ض
يف فرع طالئع البعث بحم�ص.
ماجاء على �أل�سنتهم.
وقد كتب ع�شرات الدرا�سات عن تاريخ حم�ص
د�.سمر �سعد الدين :
الفني واملو�سيقي يف العديد من ال�صحف واملجالت..
رحل �صديق الأطفال..تفتقده منابر الثقافة
كما ���ش��ارك يف مهرجان حم�ص امل�سرحي كاتب ًا
وخم��رج� ًا م�سرحي ًا ..ولكن الرجل يقول دائم ًا ويفتقده م�سرح الطفل.
الإعالمي خالد الطالب :
بتوا�ضع �إنه ال يزال ي�سعى لي�ستحق لقب امل�سرحي
كاتب ًا وخمرج ًا.
كنا على و���ش��ك ال��ع��ودة ل�لان��ط�لاق م��ن جديد
ع�ضو احتاد الكتاب العرب ،جمعية �أدب الأطفال بربنامج ع��امل امل�سرح ال��ذي قدمنا منه حلقات
وي�شغل حتى رحيله مهمة ع�ضو يف املكتب الفرعي كثرية..وكان العواين –رحمه اهلل –نربا�س ًا �أ�ضاء
الحتاد الكتاب العرب بحم�ص .وقبل �سنوات كان
جنبات املوا�ضيع التي طرحناها بكثري من الب�ساطة
ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة رابطة اخلريجني اجلامعيني
ال عن الن�شاط الثقايف والفني فيها .والو�ضوح..خ�سارة للفن والثقافة رحيله!!..
بحم�ص وم�س�ؤو ً
ال�شاعر غ�سان اليف طعمه:
اعتاد حمبو الفن واملو�سيقا ق�ضاء �سهرة يوم
كان يليق بالأ�ستاذ حممد بري العواين �أن يعي�ش
االثنني يف ن��ادي دوح��ة امليما�س ل�سماع ما جتود
به الفرقة الأك�ثر �شهرة يف حم�ص من مو�شحات �أكرث و�أن يكتب �أكرث و�أن مي�سك كمانه �أكرث و�أن
وقدود و�أغان تراثية ..وقد ملعت ع�شرات الأ�سماء يبدع �أكرث ولكن هذه �إرادة اهلل..رحمه اهلل.
كعازفني ومغنني يف هذه الفرقة التي كان الأديب
الأديب حممد ر�ستم :
الراحل مراد ال�سباعي �أحد م�ؤ�س�سيها.
امل��دن ال تعرف احل��زن !! ..كيف ال وق��د ر�أي��ت
من
عدد
حتقيق
وما �أجنزه الراحل العواين من
حجارة حم�ص تبكي الفنان وامل�سرحي والناقد
امل�سرحيات العربية لعدد من امل�سرحيني العرب
الأوائ��ل جدير بالتقدير كم�سرحيات املعلم داود العواين..قامة ثقافية ،عا�شق من ع�شاق اللغة
ق�سطنطني اخلوري وم�سرحيات �أبي خليل القباين العربية،التي كان مدر�س ًا لها قبل �أن يتفرغ للم�سرح
وغريهما .فهو عا�شق امل�سرح كتابة و�إخ��راج � ًا واملو�سيقا.
الإعالمية �سلوى الديب :
وتدريب ًا...وكان يحرتم طموح ال�شباب وي�ستقبلهم
ويدربهم ال�سيما الأط��ف��ال .وكانت م�شاركته يف
خ�سارة للم�سرح وللم�شهد الثقايف احلم�صي
التمثيل يف بع�ض الأعمال التلفزيونية امل�سرحية وال�سوري..
هامة ولو �أنها الأقل بني ن�شاطاته .وهو ع�ضو يف
كان يالقينا بابت�سامته املعهودة يف �أثناء زياراتنا
نقابة الفنانني ال�سوريني منذ عام  .1989ولعلّ لفرع احت��اد الكتاب ال��ع��رب...ح��ت��ى �صار وجهه
البع�ض يرى �أن �أه��م �صفة من �صفاته �أن��ه عازف
الب�شو�ش عالمة من عالمات هذا الفرع.
بارع على الكمان.
وبعد ،لقد �أم�ضى حممد بري العواين حياته يف
حل��ن ال��راح��ل ال��ع��واين ال��ع��دي��د م��ن الأنا�شيد
املدر�سية وقدمها يف مهرجانات طالئع البعث منها خدمة الفن اجلميل والكلمة الراقية والثقافة
�ستة �أنا�شيد لل�شاعر �سليمان العي�سى .و�شارك يف اجلادة..العزاء لزمالئه كتاب �سورية وملحبي فنه
ت�أليف م�سل�سل (الباقة ) باال�شرتاك مع فرحان و�أ�سرته و�أ�صدقائه..
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ثقافة الحوار
..وتقبّل الر�أي
•عبا�س حريوقة
لن �أدخ��ل يف تعريفات النقد كم�صطلح ومفهوم ..ول��ن �أ�سرد
تاريخيته وام��ت��دادات��ه الزمكانية وانعكا�ساته على ح��راك
جمتمعي هنا �أو هناك ..ول��ن �أحت��دث عن م�صري �سيا�سات دول
�أو م�ؤ�س�سات �أو �أفراد �أو جمتمع �أو �أ�سرة اعتمدت النقد وتق ّبل
الآخ��ر منهج ًا لها ففتحت احل��وارات فيما بينها من جهة و بني
أعدد و�أ�سرد ولو ب�إيجاز م�صري حراك
الآخر من جهة �أخرى� ،أو � ّ
جمتمعي �سيا�سي م�ؤ�س�ساتي انعدم احل��وار ،ال بل �أعدمه يف �سبيل
تعزيز وتكري�س �صوته الأوح��د ولونه الأوح��د ووجهه الأوح��د .
احل�����وار  . .ال��ن��ق��د  . .ت��ق � ّب��ل الآخ�����ر ح��اج��ة و����ض���رورة للبناء
وال���ت���غ���ي�ي�ر وال���ت����أ����س���ي�������س ل����واق����ع ح�������ض���اري ومل�����س��ت��ق��ب��ل م��زن��ر
ب���ال���وع���ي وب����اجل����م����ال وب���ال�������س�ل�ام���ة ل���ك���ل م����ف����ردات امل���ك���ان.
وامل��ن��ه��ج الآخ����ر امل��غ��اي��ر مل��ا حت��دث��ن��ا ب��ه ���س��اب��ق� ًا ي��ع��زز اال���س��ت��ب��داد
والقمع و�إل��غ��اء الآخ���ر وي���ورث الهلع واخل���وف ومقومات ال�سقوط
ح��ت��ى ول���و ك���ان م��ا ه��و وا���ض��ح وج��ل� ّ�ي �أم��ام��ن��ا ع��ل��ى �أن���ه ب��ن��اء متني
تهب .
متما�سك و جميل �إال �أن ك��ل ه��ذا ينهار �أم���ام �أول ري��ح ق��د ّ
وه���ذا م��ا ينطبق على خمتلف م��ف��ردات احل��ي��اة ب���دء ًا م��ن الفرد
والأ���س��رة ،وانتهاء بنطام عاملي دويل ك��وين  ,فعلى �سبيل املثال ال
احل�صر الأ���س��رة  . .العائلة حني يكون املنهج املعمول فيها مبني ًا
على احل���وار وت��ب��ادل ال���ر�أي وتق ّبل ثقافة النقد يكون �أو تكون
هيكليتها �أك�ثر رقي ًا وج��م��ا ً
ال ومتا�سكا ( الأب  ,الأم  ,الأوالد ).
وكذلك الأمر يف امل�شهد الثقايف ..االقت�صادي ..ال�سيا�سي ..الديني ..الخ
فاملثقف �أو الأديب �أو ال�شاعر عندما يوقن �أن ن�صه �أو منتجه الأدبي
كامل مكتمل غري قابل للنقد فهو باملطلق ميت ال حمالة �أو يف طريقه �إىل
املوت �سيما املثقف ،ومن بداهة الثقافة ومفرداتها �أو امل�شتغلني بها تق ّبل
الآخر والنقد ,ولكن قراءة ب�سيطة مل�شهدنا الثقايف يدرك �أن ثمة واقع ًا
�صحي و�صحيح يف بع�ض جوانبه املتعلقة بالنقد  . .بثقافة النقد .
غري ّ
وهذا ما نراه �أي�ض ًا وب�شدة يف غري م�شهد اقت�صادي و�سيا�سي وديني
وتربوي �أي�ض ًا ,فعندما ينعدم احل��وار بني املنتج وامل�ستهلك ..بني
امل��دي��ر وال��ع��ام��ل ..ب�ين الطالب وامل��در���س  ..ب�ين امل��واط��ن والنائب
..ب��ي�ن احل��ك��وم��ة وجم��ل�����س ال���ن���واب ..ب��ي�ن ..وب��ي�ن ..ال����خ ي�صبح
( ك��ل يغني على ل��ي�لاه ) وت�صبح احل��ال��ة �أك�ث�ر ���س��وء ًا وت��ده��وراً،
ون�صبح يف واق��ع �أق��ل م��ا يقال عنه غ�ير قريب م��ن مفهوم املجتمع
..ال���دول���ة �..أي ن�صبح يف غ��اب��ة وال��ق��وي فيها ي ��أك��ل ال�ضعيف .
مع ًا لتعزيز ثقافة احلوار ..ثقافة النقد ..ثقافة الإ�شارة على مواطن
اجلمال و الأل��ق والبناء هنا ،و�أي�ض ًا الإ�شارة وبالبنان �إىل مواطن
الف�ساد واخللل ال�ضعف والوهن التي ت�سيء للبناء الفني ولهيكليته .
وه�������ذا م����ا ي��ت��ط��ل��ب �أو ً
ال وق����ب����ل ك����ل �����ش����يء احل����ري����ة وف���ق
ن���ظ���ام �أو ق���ان���ون ي�����ض��م��ن ال�����س�لام��ة وي��ح��م��ي اجل��م��ي��ع وي��ك��ون
ال���ك���ل م��ت�����س��اوي��ن �أم���ام���ه وه����و ف����وق اجل��م��ي��ع دون ا���س��ت��ث��ن��اء .
وثاني ًا اجلر�أة يف القول ويف الطرح ومبو�ضوعية منطلقني من هدف �سام
جتاه غاية نبيلة وهي بناء اجلمال واخلري وال�سالم املجتمعي احل�ضاري .
�إن ما تعر�ضت وم��ازال��ت له �سوريتنا العظيمة يقت�ضي منا جميع ًا
مراجعة نقدية ذاتية للوقوف عند �أ�سباب ه��ذا الوهن واخل��راب
ال����ذي �أ���ص��اب��ن��ا ج��م��ي��ع� ًا وت��غ��ل��غ��ل يف ج�����س��دن��ا ال��وط��ن��ي �..ضحينا
ب ��أج��م��ل و�أع���ظ���م م��ا من��ل��ك لأن ���س��وري��ت��ن��ا ت�ستحق وت�ستحق ..
وال�سوري ي�ستحق حياة نبيلة تليق بت�ضحياته.
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يوميات الكاتب ال�سوري عادل محمود
ر�ؤية المثقف بعين الحكيم!

• د .عماد نداف

تختبئ مهارات الكاتب ال�سوري عادل
حممود وراء توا�ضعه الذي دفعه ليقول
لنا «�أعتقد ب ��أن ن�صفكم مل ي�سمع بي،
ون�صفكم الآخ��ر مل يقر�أ يل ..و�إمي��اين
بر�سالتي ال�شعرية �ضعيف قلي ًال ،فال�شعر
�ش�أن �شخ�صي يهم الآخرين ،و�أن��ا �أكتب
و�أق��ر�أ و�أت�سلى» .ومع ذلك  ،وما �أن بعث
بروايته «اىل الأب��د ...ويوم» قبل يومني من
انتهاء موعد قبول الن�صو�ص ل «جائزة دبي
الثقافية للإبداع – الدورة اخلام�سة» ،حتى
و�صله اخلرب بفوزه باجلائزة الأوىل للرواية
ومقدارها خم�سة ع�شر �ألف دوالر.
وعمليا تنوعت كتابات عادل حممود ،منذ
�أن �أ�صدر جمموعته ال�شعرية الأوىل (قم�صان
زرقاء للجثث الفاخرة) عام  ، 1979لتفر�ض
له موقع ًا هاما له يف الو�سط الثقايف .و�آخر
مايلفت النظر يف كتاباته تلك اليوميات
التي ين�شرها يف موقع بوابة ال�شرق الأو�سط
اجلديدة ،التي يرتك فيها انطباعا ب�أنه ميلك
ر�ؤية الكاتب الكبري القادر على �أ�سر القارئ مبا
يطرحه عليه من �أفكار.
يف يومياته هذه ،يحاكي الواقع الإن�ساين
مبا فيه من �صخب وغليان ومفاج�آت وحروب
و�أوبئة وهزائم وجمازر وخوف ورعب وفقر ..
ورمبا كانت بيئة الكاتب عادل حممود ،فهو
من ري��ف الالذقية (قرية عني ال��ب��وم) ،قد
�أغنته جتربته يف حماكاة املحن التي جتتازها
البالد من فقر وف�تن وم�آ�سي ،ويف �آخ��ر تلك
اليوميات ،يقدم لنا مفتاح ًا لبوابة �أمل كبري
بحجم الوطن ،وهو يقول :
ق���ررت �أم�س…�أن �أت���رك ب��اب��ي مفتوح ًا
دائم ًا.
نومي ثقيل
و�سورية التي احببتها… قادمة!
ويحدد قاعدة الهزمية الأ�سا�سية لالن�سان،
فلي�س اخلوف �أو القلق �أو احلزن �أو الوباء �أو
فقدان الأم��ل �أو اخليبة �أو ج��وع احلياة� ،أو
التقدم يف ال�سن… لي�س كل ذلك ما يجعلنا
نهرم .بل االنحناء على �شكل بلد مك�سور.
ويف احلكاية التي تلي ر�ؤيته هذه نتعرف على
تفا�صيل من حجم امل�أ�ساة التي يعي�شها ال�سوري
:
�إم��ر�أة يف ال�سجن… اعتنت بع�شبة نبتت
يف �شق ب�ين ب�لاط��ت�ين ،ك��ان��ت ال�شم�س ت��زور
هذه البقعة ال�صغرية يف وقت حمدد �صباح ًا.
ويف هذا الوقت… كانت امل��ر�أة تت�شم�س كل
ي��وم يف حديقتها“ وعندما ي��رث��ي �صديقه
من��ر ع���دوان يخربنا �أن��ه��م ” اختطفوا ابنه
الع�شريني وقتلوه ون ّكلوا بج�سده� .أراد �أقرباء
القتيل قتل ع�شرة من �أق��رب��اء القتلة ،لكن
منر… بيده الطويلة التي ت�شبه ،راية حمارب
منت�صر… �أوقفهم وهو يردد مقولة غاندي:
“العني بالعني وي�صبح العامل… �أعمى”
�أما عندما يرثي �صديقه بندر عبد احلميد،
فيكتب:
تتكون ال�شام من �آالف الأ�شياء اجلميلة.
تتكون ال�شام من �آالف الأ�شخا�ص اجلميلني.
تت�ألف ال�شام من �آالف البيوت الكرمية.
مبوت بندر عبد احلميد… نق�صت ال�شام.
لكنه يف كانون �أول /دي�سمرب  ،2012يت�أمل
يف احلالة ال�سورية  ،فيف�سرها على نحو �آخر،
فيكتب  :يعكف اهلل على �إعادة كتابة الو�صايا
الع�شر كي يكون من بني التعديالت“ :ال تقتل
بغزارة” .كل الأطراف ال�سورية ،يف حالتنا ،ال
تغري كتابها املقد�س ” :العني بالعني وت�صبح
�سورية كلها عمياء”.
يف � 9أيار /مايو  2020يكتب عادل حممود
�أن���ه ويف �أ���س��ط��ورة “جزر �سليمان” عندما
ي��ري��دون قطع �شجرة لأي غ��ر���ض كان…
ال ي�ستعملون لف�ؤو�س ،و�إمن��ا ي�أتي ع��دد من
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ال�سكان ،يتحلقون حول ال�شجرة ،وهو يلوحون
بقب�ضاتهم وي�شتمونها ب�أقذع �شتائم الكراهية،
يف حفلة ازدراء جماعي.
بعد ب�ضعة �أيام ي�أتون لريوا ال�شجرة وقد
ذبلت �أغ�صانها ،وت�ساقطت �أوراق��ه��ا ،وتيب�س
جذعها ،ومن تلقاء نف�سها تذهب �إىل املوت.
ه��ذه احلكايات تتكرر يف يومياته ،ورمبا
ي�أخذنا �إىل العامل  ،وهو يقدم ح�صاد قراءته
التي ي�ضعها بني يدينا لنتعلم منها �أو رمبا
لتكون عربة:
ال�شاب الأمريكي “باالك مايكو�سكي” مات
�أبوه  ،فورث عنه ثروة طائلة.
م�����ض��ت ف�ت�رة وه���و ي��ف��ك��ر ب��ا���س��ت��ث��م��ار ه��ذه
الأموال� ،أو كيف ي�صرفها �أو ماذا يفعل بها…
فلم يجد فكرة منا�سبة.
يف ال����ع����ام  2005ذه�����ب �إىل ال���ري���ف
الأرجنتيني للم�شاركة يف �سباق لل�سيارات،
وهي الريا�ضة املحببة له .فالحظ �أن معظم
الأطفال يف تلك املنطقة حفاة ،ومن الفقر ال
يلب�سون �أحذية… فقرر ب��االك �أن ين�شىء
�شركة ل�صنع الأحذية ،جتمع  ،يف نظام بيعها
بني العمل اخل�يري والربح التجاري ،فكانت
ال�شركة الأكرث �شهرة� :شركة تومز للأحذية
الريا�ضية التي تنتعل بدون جوارب.
يقوم الت�سويق على فكرة ” واح��د مقابل
واحد” �أي ح��ذاء واح��د لكل فقري مقابل كل
حذاء يباع.
وهكذا خالل �سنوات كان ماليني الفقراء
قد ح�صلوا على �أحذية ال متر يف ثقوبها كل
ف�صول ال�سنة.
ويف � 13شباط /فرباير  ،2020يك�سر منط
الكتابة اليومية ،يبوح لنها ب�أنه يفكر بانتحال
�صفة امل��ف��ك��ر ل��ي��ق��ول :ينبغي �أن ت�ستطيع
احل�صول على خبز دون توجيه �أي مديح حلبة
لقمح ،و�أن تكون احلياة �أب�سط من كل هذا
العناء ،وال تكون وظيفة املوت �إيالم الب�شر.
�أما التعريفات التي يقدمها لنا ،فهي جميلة
بحيث تدخل �إىل قلوب القراء  ،وك�أنها تيمات
الروح التي يبحث عنها الب�شر ،فرناه يكتب :
احلب �أنتج ال�شعر.
ولكن ال�شعر ال ينتج احلب.
احلب �شعر.
الزواج نرث.
احلب ق�صيدتان
واحدة للغزل و�أخرى للوداع.
وبني احلب واحلرب  ،يغزل الواقع �أحداثه،
فكما يقول عام :2014
ازداد يف ���س��وري��ة ع���دد م��ن الأم���را����ض:
ال�سكري ،الف�شل الكلوي ،الأكتئاب امل��زدوج،
الهلو�سة ،القرحة ،ان�سداد ال�شرايني.
ال�سكري :من املرارة.
الف�شل الكلوي :من انقطاع املياه.
الأكتئاب :من الق�صف.
الهلو�سة :من الوحدة.
القرحة :من غالء الطعام.
انغالق ال�شرايني :من �إغالق الطرق.
ثم ي�س�أل :
ماذا �ستفعل بعد �أن تنتهي هذه احلب؟
�أن��ا �س�أكتب رواي��ة ،وكتاب يوميات بعنوان
“املوت �أقدم عا�صمة يف التاريخ”.
ثم يكتب :
يف كانون �أول /دي�سمرب 2019
ما بعد احلرب �أ�صعب
تنفلت الوح�شة املحبو�سة من زمن املقابر.
وي��ف��ل��ت ال��وح��و���ش م��ن �أزم���ن���ة ال�براب��رة
واال�ستبداد.
ما بعد احلرب �أ�صعب
ما بعد احلرب �أ�صعب.

د.ح�ســن حميد

الب�ؤ�ساء!..
�ال ،حني حظيت برواية [الب�ؤ�ساء] للكاتب
�أح�س�ست �أنني وقعت على كنز ثمني وغ� ٍ
الفرن�سي ال�شهري فيكتور هيغو (1802ـ )1885وهي يف طبعتها الكاملة املنقولة �إىل اللغة
العربية للمرة الأوىل ،يف �سورية كما علمت ،و�أنا ال �أدري �إن حظيت هذه الرواية برتجمة كاملة
يف بلد عربي �آخر ،وقد قام بهذه الرتجمة زياد العودة املعروف بدقته و�إخال�صه وم�ساهرته
للن�صو�ص التي يرتجمها!
كنتُ قد قر�أت قب ًال ترجمات خمتلفة لرواية [الب�ؤ�ساء] �أغلبها كانت �صادرة عن دور ن�شر
لبنانية ذات طابع جتاري ،وب�صفحات قليلة جداً ،ومل يكتب من تعريف للرواية �سوى الأ�سطر
التي ت�شجع على �شرائها والتغرير مبن يودون قراءتها مثل قولهم :هذه الرواية التي هزّ ت
املجتمع الفرن�سي ،وهذه الرواية التي غيرّ ت وجه احلياة يف فرن�سا ،وهذه الرواية درة ما كتبه
فيكتور هيغو ،وهذه الرواية التي ترجمت �إىل اللغات العاملية ،وهذه الرواية التي ُتدر�س يف
اجلامعات� ..إلخ .واحلق �أن كل تلك الرتجمات كانت ترجمات ناق�صة ،تالعبت بها يد املرتجم
حين ًا ف� َّ
�زل ،وح��ذف ،وا�صطفى ،وغ ّيب ما �شاء من ف�صولها لأ�سباب ال يعلمها �إال اهلل ،وحتت
املرتجم �أن ُيعطي فكرة عن املو�ضوع الذي تناوله،
تربيرات وحجج واهية مثل :املهم يف الكتاب
َ
�أو �أن تف�صيالت كثرية داخل هذه الرواية� ،أو داخل هذا الكتاب غري معني بها القارئ العربي..
�إلخ ،وهذا كالم لي�س دقيق ًا وال �أمين ًا وال �أخالقي ًا �أي�ض ًا ،لأن الأ�صل يف هذا املو�ضوع يقت�ضي
الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي :هل هذه الرتجمة ترجمة كاملة لهذه الرواية �أو هذا الكتاب؟!
وعلى الإجابة تتعلق الأهمية ،عدا عن �أ�سئلة �أخرى تدور حول �سوية الرتجمة وتقانتها ملعرفة
�أهميتها .كل هذا الأمر وما �أحاط به من ظروف وتربيرات �أ ّدى بنا �إىل �أن نقر�أ يف بالدنا هذه
الرواية املهمة [الب�ؤ�ساء] مرات عدة ،ويف طبعات عدة �صادرة عن دور ن�شر عدة ،وملرتجمني
عدة ،وهي ترجمة ناق�صة لأن املرتجمني ودور الن�شر قدموا رواية ناق�صة يف ترجمتها ،وكان كل
حديث عن رواية [الب�ؤ�ساء] حديث ًا ناق�ص ًا �أي�ض ًا ،لأن من يريد قراءة الكتاب املرتجم� ،أي ًا
كان نوعه ،يريد قراءته كام ًال كما كان يف لغته الأم ،ال �أن يكون كتاب ًا ناق�ص ًا تالعبت به الأهواء
والنوازع و�أيدي العبث! وهنا ،ف�إن كل حديث عن رواية [الب�ؤ�ساء] هو حديث ناق�ص ،لأن
الرتجمات كانت ناق�صة حني حذفت� ،أو ُغ ّيبت� ،أو ا�صطفت ،وهذا �أ ّدى �إىل اختالف الآراء حول
هذه الرواية ،لأن كل قارئ عرف طرف ًا منها ،ومل يعرف ب�أطراف �أخرى.
املهم اليوم ،رواية [الب�ؤ�ساء] لـ فيكتور هيغو كاملة الرتجمة� ،صادرة عن الهيئة ال�سورية
العامة للكتاب ،و�صادرة عن ذات عرفت خ�صائ�ص الرتجمة و�أ�سرارها و�أدوارها هي ذات املرتجم
احلاذق زيادة العودة ،وهذا هو �سبب �سروري بهذه الرواية التي جال�ستها طوال فرتة العزلة �أيام ًا
حمت�شدة بالغنى ،فقد �أح�س�ست �أنني �أقر�أ الرواية لأول مرة ،لأن ما �أعرفه عن هذه الرواية كان
يدور حول [جان فاجلان] �سارق رغيف اخلبز الذي مل يناله �أي�ض ًا مدة خم�س �سنوات ،ثم
ت�ضاعفت هذه املدة مع الأ�شغال ال�شاقة لأن (جان فاجلان) حاول الهروب من ال�سجن مرات عدة،
وحني خرج خرج مطرود ًا من رحمة املجتمع الذي مل يرحب به ،ومل يحت�ضنه ،ومل يعيده �إىل
بيته الإن�ساين ،بل خرج من ال�سجن بتعريف لهوية جديدة ،لونها �أ�صفر ،يقول وبو�ضوح �شديد
هذا رجل �سجني ،حمكوم بالأ�شغال ال�شاقة ،وهو خطري ،وعلى النا�س ،واملجتمع �أن يحذروه!
يدي
�أي �أن �سنوات ال�سجن ظلت �سنوات عقاب ال �سنوات �إ�صالح! ولكن هذه الرواية التي بني َّ
تتحدث عن [الب�ؤ�ساء] الكثريين يف املجتمع الفرن�سي ،عن (جان فاجلان) الذي زلّته احلياة
�ضحى بكل �شيء ت�صوف ًا
ب�سبب تربيته وظروفه ،واملطران مريييل هو �أحد (الب�ؤ�ساء) �أي�ض ًا لأنه ّ
وزهد ًا مبباهج احلياة لكنه ينتهي �إىل العماء ،و(فانتني) ال�صبية اجلميلة ،ذات ال�شعر الأ�شقر،
والعينني امللونتني ،والطول الرائع ،هي �أي�ض ًا من (الب�ؤ�ساء) لأن امل�سرة الأوىل مع ع�شيقها الأول
ولّدت خيبات الأمل مع حياة كانت �أو�سع من تلك امل�سرة ،ال بل ما عادت تلك امل�سرة لترُ ى بعد
خذالن احلياة لـ (فانتني) ،لأنها دفعت �أثمان ًا باهظة جد ًا ال ميكن �أن يحتملها كائن ب�شري �أ ّي ًا
كانت طاقته ،فهي ومن �أجل ابنتها ال�صغرية (كوزيت) انحدرت يف مراودة املال ثم انحدرت �إىل
حدّ �أنها باعت نف�سها لتدفع �أكالف تربية ابنتها لدى �أ�سرة �أخرى كانت �أ�سرة طمع واحتيال
وجالفة وكذب! و(جافري) ال�شرطي كان �أي�ض ًا من (الب�ؤ�ساء) على الرغم من �شرا�سته ،وقوته،
و�صونه للقوانني ،ودفاعه عن حقوق الآخرين املحفوظة لهم يف الن�صو�ص! و(مادلني) ال�سيد
الذي ا�ستحوذ على قلوب النا�س هو �أي�ض ًا من (الب�ؤ�ساء) لأن �أفعاله النبيلة كانت تقابل مبا ال
يليق بها ،ولأن كل فعل نبيل كان حمط �إثارة للنقا�ش حتت �سطوة �س�ؤال ثقيل هو :ملاذا يفعل هذا
الرجل ما يفعله ،و�أن �سر ًا من الأ�سرار املخيفة يدفعه �إىل فعل هذا النبل من �أجل التكفري عن
ذنب كبري اقرتفه!
�إذاً ،هذه الرواية [الب�ؤ�ساء] وبرتجمة زياد العودة لي�ست هي [الب�ؤ�ساء] التي
قر�أناها مدفوعة �إلينا (كقراء) من قبل الآخرين (مرتجمني ودور ن�شر)� ،إنها حال �أخرى� ،أهم
ما فيها ،من ناحية املو�ضوع� ،أنها مل ُتغ ّيب جزءاً� ،أو حتذف ف�ص ًال� ،أو ت�صطفي �صفحات وترتك
�صفحات �أخرى� ،إنها الرتجمة التي تقول للقارئ ها �أنذا مثل �شجرة ب�أوراقها وثمارها وعطورها،
وع�صافريها ،ونهرها ،ومكانها اجلغرايف ،ال بل �إنها �شجرة بظاللها �أي�ض ًا.
�أما الروح الفني يف هذه الرواية ،وهذه الرتجمة التي تقدم �صفائني اثنني� :صفاء �أ�سلوب
فيكتور هيغو ال�ساحر ،و�صفاء الإبداع الأدبي وهو يف جتلياته املده�ش ،ولأن احلديث يف هذا
اجلانب طويل ،ف�أنا �أتركه للمرة القادمة بحول اهلل تعاىل.

Hasanhamid55@yahoo.com
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المكان نجم نجوم

• ريا�ض طربة
يحتل امل��ك��ان يف �أع��م��ال الأدي����ب ح�سن حميد
ال��روائ��ي��ة والق�ص�صية موقعا متميزا حتى يكاد
يبدو هدفا وغاية بحد ذاته  ،بدءا من جمموعته
الق�ص�صية الأوىل اثنا ع�شر برجا لربج الرباجنة
– 1983ولي�س انتهاء بالرواية ال�صادرة عن الهيئة
العامة للكتاب العام املا�ضي الكراكي مرورا بج�سر
بنات يعقوب ومدينة اهلل التي ت�ستوجب �أل��ف
ق��راءة حتى تنال حقها من الدرا�سة والتمحي�ص
والنقد املحتفي ب�أهم عمل �أدبي ينقل القارئ �إىل
القد�س يف رحلة �أر�ضية و�سماوية لكي ال نن�سى
فل�سطني .
رواي��ة الكراكي �أك�بر من �أن تكون رواي��ة �أدبية
عابرة �إنها قفزة بارعة يف تاريخ الوجع الفل�سطيني
 ،يحتل الو�صف وال�سرد مكانا الئقا بالأمانة يف نقل
موجودات املكان وال�سيما طيور الكراكي التي جعلها
الكاتب �إخوة لعبودة جنم الرواية الأول �أو الثاين
بعد الأب طنو�س .
مل ي�ستند الكاتب �إىل الأبطال والأفعال اخلارقة التي ت�ؤهل �شخ�صيات الرواية لأن يكونوا
�أبطاال باملعنى التقليدي للبطولة  ،لكنه �أفلح بكثري من اخلربة واحلرفية العالية من جعل عبودة
ال�شاب العاجز و�أمه والكاهن وابنته ماريا وكلك باقي �شخ�صياته ركائز و�شواهد على عظمة
املحبة بني النا�س .
�أم عبودة يف �صورة ما هي فل�سطني التي غادرها زوجها (الدولة) ف�صار همها رعاية ابنها ليكون
خلفا �صاحلا �أبيه الذي مل نعرف عنه �شيئا  ،فنما وكرب وهو يظن �أن الأب طنو�س هو �أبوه  ،ليقع
يف ع�شق ع�شق ماريا التي تكربه كثريا �سبع �أربعات  ،لكنه مل ينل مرامه ومل يهن �أمام ذلك بل راح
يبحث عن ماريا كما لو �أنها احلياة بكل مفردات ا�ستقامتها .
يبهرك يف ال (كراكي) �أكرث من جانب حتى ما يبدو مم�ضا �أو قا�سيا على النف�س كالغياب وكان
كثريا يف الرواية حتى تكاد الرواية �أن تكون رواية الغياب  ،وبالتايل هي رواية البحث عن مفقود
وهل مثل ال�شعب الفل�سطيني �شعب عانى من الغياب والتفريق الق�سري ومازال يبحث عن مل �شمل
وكيان ودولة وباقي حقوقه بل �أب�سط حقوقه  ،يف العودة وتقرير امل�صري.
الالفت �أن الروائي الكبري ح�سن حميد مل يطرح �شعارا من هذه ال�شعارات املطروحة مع ذلك
كانت �شخو�صه �أقدر على نقل الأفطار وو�صولها للقارئ احل�صيف.
�أما الغجر وق�صة ف�ضة وبحث الزهروري حبيبها عنها فلم تكن مف�صولة �أبدا عن الكل املتكامل
 ،و�إن بدا احلديث عن الغجر �صفحة وال �أجمل من الإن�صاف له�ؤالء الذين يقول عنهم ح�سن �ص
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هم �أوالد ال�شم�س � ،أوالد الطبيعة � ،أوالد الأزمنة � ،أوالد الريح ال يريدون االرتباط مبدينة
�أو قرية وال بجبل �أو تل �أو بحر �أو واد حياتهم معهم مت�شي معهم وترافقهم هم ال يرتبطون
مبوتاهم وال يعرفون املقابر اجلماعية �أينما ميوت الواحد منهم يدفن وت��زرع بجواره �شجرة
�أو �أكرث لهذا و�أينما ر�أيت قربا وبجواره �شجرة قل هذا لغجري او غجرية حياتهم يف غنائهم
وم�سراتهم وتنقلهم انهم يتخل�صون من �أعمارهم ينفقونها يف الرباري والدروب كما لو �أنها الريح .
�أما املكان يف الرواية فقد ظل �ساكنا غري متحرك مفتوح على وحدة القلب فمن قرية ( ال�صبريات)
تبد�أ الرواية وهي قرية على كتف البحرية والتي يقدم لنا الروائي ما لديه من معلومات تاريخية
عن �سبب ت�سميتها  ،ومن هذه املعلومات ما يدخل يف امل�أثور من الق�ص�ص واملنقول ورمبا ما يحاكي به
الأ�سطورة عن طب ...ريا �أو ن�سبتها �إىل الراهب طربيانو�س.
وال يتعدى اخلال�صة وحيفا �إال �إىل القد�س فيفرد لها من درر احلروف و�صفا يليق مبدينة اهلل .
ومن الأماكن �إىل موجوداتها التي بني �أيدي النا�س  ،فحني يذكر نباتات الأر�ض ال يدع نبتة �إال
وذكرها حتى لتظن �أن الراوي كان يعمل عطارا.
�أما الأ�شياء التي يحملها اجلوال �أو احلواج �أي البائع املتجول فلدى الراوي معرفة تكاد تكون
�إح�صائية .
وها هو يتوقف مع ما حملته �أمه لتح�ضري الفطائر فيقول  :حملت معها �صواين العجني والطبق
وطا�سات الطحني والزيت والزعرت وجبنة القري�ش و�إبريق املاء وكوارة الأرغفة والب�ساط الذي
متده بالقرب من التنور الب�ساط الذي ت�سميه بالدثار .
هذه املنقوالت عن الواقع الذي كان يعي�شه الإن�سان هناك لي�ست للزينة والتباهي بل هي لبيان
ماذا خ�سرنا هناك.
هناك حيث تختلط الوقائع مبا كان يتناوله النا�س بكثري من القد�سية حكايا تنع�ش الروح
وتدل على من�سوب عايل من الثقافة  ،يوم القمر  ،ق�صة املربوك يحيى  ،فدوة البحرية  ،وف�ضة
والبحث عنها ما يحتاج �إىل الت�أمل والقراءة مرة ثانية وثالثة ...
رواية ت�ستحق املحبة لأنها ت�سعى �إىل ن�شرها بني النا�س .

نقد أدبي

عندما يت�ألق �شعر الأطفال
• �أ�سعد الديري
ملن كل هذا ال�ضوء..؟
ملن كل هذي ال�شموع املتوهجة..؟؟
ملن كل هذي الربوق ..وهذي الرعود ..وهذا املطر..؟؟
ملن كل هذا العطاء الإبداعي املزنر بالأمل..؟؟ الذي ي�سفحه ال�شاعر «قحطان
بريقدار» فوق �صفحات جملة «�أ�سامة»
فهو منذ �أن ت�سنم رئا�سة حتريرها ،يحاول جاهد ًا ان يقيل عرثاتها ،ويرتقي بها
�سلم الإبداع ،يف زمن �أن�شبت فيه احلرب املجنونة براثنها يف ج�سد الوطن املفعم
باملحبة والعطاء ،وا�ضع ًا ن�صب عينيه ما �آل �إليه حال الأطفال ،بعد هذه الفتنة
البغي�ضة ،فقد غا�ضت ينابيع اجلمال يف ذاكرتهم ،وجفت يف �أعماقهم جداول
الفرح ،وارمتت �أحالمهم الذبيحة فوق م�ساكب البنف�سج واليا�سمني ،ف�أذكى لهم
جذوة �شعر الأطفال ـ قبل �أن يخبو ومي�ضها ـ وتركها تت�ألق..
ال ل�شيء� ..إال لأنه ال يريد لأطفال الوطن الب�ؤ�س وال�شقاء ..فغنى لهم و�أبدع
ال يريد لهم احلزن ..فحمل الربيع �إليهم والزهور العا�شقة ودعا الفرا�شات �إىل
املروج وال�سهول لتبدع �أغنيات الفرح
ال يريد لهم ال�صمت واخلوف ..فجاءهم باحلكايات ال�شائقة ،ونظم لهم ق�صائد
طافحة بالأمل ..والب�سمات ..والطموح ..وال�صباحات امل�شرقة...
ومل يرتدد حلظة واح��دة يف فتح بوابات الأم��ل لهم ،ليعربوا �إىل عامل مليء
بالبهجة والفرح من خالل افتتاحيات جملة «�أ�سامة» التي زين لهم فيها العامل من
حولهم رغم الكوارث والدمار واخلراب الذي حاق بحدائقهم ومدار�سهم ومالعب
طفولتهم وذكرياتهم ،وقدم لهم من خاللها قيما تربوية هادفة و�أ�صيلة ،ترفع من
معنوياتهم ،وحتثهم على اجلد واملثابرة ،لالرتقاء وال�سمو ،من �أجل م�ستقبل زاهر،
�سوف يلقى على عاتقهم ،حني تبد�أ عملية البناء والعطاء.
ويف هذه املقالة �سوف �ألقي ال�ضوء على ق�صيدة ج��ادت به قريحة ال�شاعر
«بريقدار» ت�ألقت يف جمالياتها الفنية والأدبية كتبها عن الفنانة «جلينة الأ�صيل»
و�سرنجئ احلديث عن الن�صو�ص ال�شعرية التي ن�شرها يف افتتاحيات جملة
�أ�سامة وما حملته من �أهداف تربوية �سامية ت�ستحق الوقوف عندها وت�أملها �إىل
درا�سة �أخرى.
حني كتب ال�شاعر «البريقدار» عن الفنانة جلينة الأ�صيل ،كتب بحب ووفاء
لأنها فنانة �أثرت املجلة ب�إبداعاتها املت�ألقة،
فمن �أناملها الرهيفة ت�ساقطت الألوان...
ف�أبدعت قو�س قزح زنر ذاكرة الأطفال بالفرح،
و�أبدعت غيم ًا طافح ًا
ني ،فهي �أمري ُة �ألوانِ
بامل�سرة ،حمل ثلوج ٍ
�شوق و�أمطا ِر حن ٍ
ّ
الدنيا و...
ل
ا
م
�ســـــو
هي �أ ُّم ُر
ِ أطفالِ
َ
ُ
َ
�أ ُّم «�أ�ســـامة» والأجــيالِ
و�أمري ُة �ألـــــوانِ الدُّ نــيا
بحر ظِ اللِ
َب ُّر ُ�ش ٍ
مو�سُ ،
نعم ..فري�شة الفنانة جلينة الأ�صيل �أتقنت َ
لغة العطر فابتكرت بها �أبجدية
احللم ...وابتكرت �أفراح ًا جتري �صوب البحر..
و�أقمار ًا ت�ضحك و�سط العتمة..
ري مليئة بالده�شة والإثارة،
و�أ�ساط َ
حتت جناحيها اختب�أت «نون الن�سوة» ،فاحت�ضنت بهما � َ
أطفال الوطن ،لرتوي لهم
حكايات مفعمة بالأملِ ...
ب�ألوانها ال�سحرية
ٍ
وحني رمت فوقهم عباءة �أنوثتها،
كانت تريد �أن تعلمهم فن البوح يف ح�ضرة الزهر والقمر والفرا�شات...
حب ال تنتهي
وتعلمهم كيف تبدع «جوقة الألوان» لهم �سيمفونية ٍّ
َم ْن مِنك ُْم يع�شقُ �ألوا َنــــــهْ
�أك َ
رث م ِْن هذي الفنّـــــانَةْ ؟
ت َ
ِلك لجُ ين َُة يا �أ�صحـــــابي
َر ْو ٌ
هج ُر �أغْ �صا َنهْ !
�ض ال َي ُ
ِر َ
كم َي ْحنُو
ي�شتُها
ٌ
قلـــــــب ْ
كي َي ْر ُ�س َمنا ،وكـــما نحنُ
َن ُ
رك ُ
�ضَ ،ن ْق ِفزُ َ ،نع ُلو �أ َم ًال
َ
َ
ْ
مِن غيــْماتِ ال ُب�شرى ندْ نُو!
وبكل ما ميلك ال�شاعر «بريقدار» من �صدق ووف��اء لهذه الفنانة يعرتف ب�أن
الفنانة جلينة الأ�صيل...
َر َ�س َمتْنا �أفراح ًا تجَ ْ ري
َ
ً
عر ُف َد ْر َب ال َب ْح ِر
ي
ا
ر
ه
ن
ْ َ ِ
� ْأقـمار ًا با�سِ ــ َم ًةَ ،ز ْهر ًا
ُي ْتقِنُ حقّــــــ ًا ُل َ
غة ال ِعطْ ِر
واحرتام ،فقد غمر ق�صيدته
تقدير
و�إميانا منه ب�أن هذه الفنانة ت�ستحق كل
ٍ
ٍ
بندى املحبة والوفاء لهذه الفنانة الأ�صيلة ،لريد لها دين ًا م�ضمخ ًا بالوداد ،كانت
م�شرق
بغد
قد وهبته لأجيالٍ يحلمون ٍ
ٍ
أوراق تحَ ِ َّيةْ
يف هذي ال ِ
ِل ُل َج ْين ََة ُ
باحل ِّب َندِ َّيةْ
غم ُرنا بمِ َ ح َّبتِها
َم ْن َت ُ
َم ْن َت ْبقى ُ
باحل ْ�س ِن َ�سخِ َّيةْ
فتحية للمبدعة الفنانة جلينة الأ�صيل ،وحتية ل�شاعرنا املبدع قحطان بريقدار
الذي نهم�س يف �أذنه  :ب�أن �أطفال الوطن ينتظرون منك املزيد.

قضايا وآراء

• علي فرحان الدندح
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في اليوم العالمي لل�شعر
نكتب لننت�صر

7

يف عام  1999قررت اليون�سكو يف دورتها الثالثني،
كان الوثوب كان ال�شعر ،كونه يف الأ�سا�س نزوع ًا �إىل
�أن حتتفل �سنويا ً بال�شعر ،يف يوم �سمي اليوم العاملي
االن��ف�لات من �إ���س��ار ال��رك��ود واالم��ت��ث��ال ،وه��و جتاوز
لل�شعر ،ومنذ ذلك التاريخ �أ�صبح احلادي والع�شرون
وحركة
من �آذار من كل عام يوما ً عامليا ً لل�شعر.
�إن��ه مم ّثل للحياة باعتباره �إب��داع � ًا .والإب���داع
وكان من بني الأه��داف املن�شودة من هذا اليوم،
دليل على احلركة واالبتعاد عن االمتثال والت� ُّأ�سن
دعم التنوع اللغوي و�إتاحة الفر�صة للغات املهددة
وال��رك��ود� .إن��ه ت�شغيل للطاقة الهائلة الكامنة يف
باالندثار ب ��أن ي�ستمع لها يف جمتمعاتها املحلية
الروح ..بلى �إنه ال�شعر ،تلك الروح املتو ّثبة �إىل عامل
والعودة �إىل التقاليد ال�شفوية للأم�سيات ال�شعرية
الده�شة وال�سحر واجلمال..
وتعزيز تدري�س ال�شعر و�إحياء احل��وار بني ال�شعر
ولأن���ه كذلك و�أك�ث�ر ،ك��ان الب��د م��ن �أن يكون له
والفنون الأخ���رى ور�سم �صورة جذابة لل�شعر يف
ح�ضوره الوا�سع يف النف�س الب�شرية ويف املجتمع ،وهذا
و�سائل الإعالم.
احل�ضور يتج ّلى يف البطولة واحلنان واحلب وامل�شاعر
حممود نق�شو
علي جمعة الكعود
�صالح �سلمان
وكل ذلك حممود ،لكنه ال يعني بحال من الأحوال
العاطفية عموما .وبناء على ما تقدّ م كان البد من �أن
�أن ال�شعر مل يكن مو�ضع اهتمام عند ال�شعوب على مر
ٌ
واحلب
عاملي مثله مثل الأمومة والتعليم
وتبجيل ل�شقاءِ
الغيم
ري ا ّلتي تهدهدُ �أ�س ّر َة
ّ
هو �إقرا ٌر باحرتامها للع�صاف ِ
يكون له عيد ّ
ِ
خا�ص.
الع�صور ب�شكل عام وعندنا نحن العرب ب�شكل
خلريف ّ
واالنت�صار وغري ذلك .ويف اليوم العاملي لل�شعر البد من الت�أكيد على �أن
ال�شعو ِر!
ال ّزه ِر ا ّلذي ير ّبي الألوانَ درء ًا
ِ
جتدد
يف
فهي
جتدد
كيف ال وال�شعر ربيع الروح وما دام يف
ً
انتعا�ش على احلياة عموما مرتبطة به ،والروح الب�شر ّية ت ّواقة �إىل االحتاد به ،كي
ق�سائم
أنفا�سهُ وهو يو ّز ُع
هو �إكرامٌ للن�سيم ا ّلذي
َ
ُ
ٍ
تنقطع � ُ
قدموا
ل�شعراء
كلمات
عدة
خالل
من
اليوم نتحدث عن هذا اليوم الكبري
ٌ
رفات اجلائعةُ .
الكوكبّ ،
ّ
قلب ت�أ ّو َه على هذا
عر موكل من ت�صعد �إىل اجلمال ب�شكل دائم.
ال�ش ِ
وال�ش ُ
ِ
منذ �أ ّو ِل ٍ
وجماري
القلوب
مواجع
خاللها
من
خل�صوا
للمكتبة العربية حروف من نور
وح�شة
أرواح من
الطبيعة،
برعاية �أوال ِد
إح�سا�س
مواله  /ال
يقول ال�شاعر علي جمعة الكعود:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحرا�سة ال ِ
واجلهل.
والظلم
ؤ�س
�
والب
والقهر
الفقر
على
الدمع ورايات الن�صر القريب
املادة..
وي�صب يف �أوردة احلياة
)ال�شعر هو الدم الذي يتدفق من �شرايني اجلمال
ّ
يلعب
أن
�
يجب
الغايل
وطننا
على
متر
التي
ويف مثل ه��ذه ال��ظ��روف
َ
رب فيه ّ
� .أيكفي يومٌ واحدٌ لنخ َ
ال�سماء ا ّلتي الت ّواقة �إىل مالم�سة ال�شعور الإن�ساين بكل نبله،
ال�شع َر ب�أ ّننا نرا ُه حا�سة ّ
معرفية
منظومة
خلق
ويف
التنوير
يف
أ�صيل
ل
وال�شعراء الدور الريادي ا
َ
لندرك ما ّ
لل�شع ِر
ت�ؤن�سنُ وجودَنا املادي احلادَ؟!
نحتاج عمر ًا من العرفانِ
ُ
وهو ال َقدر الذي ال مف ّر منه �إال ب�صياغة طوق الإبداع على ج ْيد احللم،
على
اليوم
نحتفل
أ�صلي،
ل
ا
منبته
إىل
�
ال�شعر
إعادة
جمالية فنية حقيقية ل
َ
يرج َ
ويلهب اخلواط َر،
البال
ُ
على احليا ِة! �إ ْذ ُّ
في�ستيقظ فينا ّ
عي وال�شعو ُر ُولدَ يف جاهلية العرب ومازالت خيوله ت�صهل على �أبواب �أوجاعنا املمتدة
ال�س ُ
وحد
الذي
العيد
هذا
يف
وال�شعوب
أمم
ل
ا
مع
ونتقاطع
طريقتنا اخلا�صة
املحال ق�شعرير ًة يف
ا�شتقاق
الروح �إىل
وترمح
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
ع�صب احليا ِة ،فيزيدُ ات�سا ُع من حميط الأبجدية حتى خليج الأمل ،حمل رايته الفر�سان وقاموا
ال�صحيح،
اجلهة
إىل
�
تقود
التي
اجلمال
بو�صلة
باجتاه
الكلمة واحلرف
ُ
ويذوب يف
الال�شيء
ويرتع�ش
نزهات �إىل الالمرئي!
احليا ِة
ٍ
ُ
ِ
النا�س � ً
ُ
أ�شياء بفتوحات عظيمة لن�شر ر�سالة املحبة ،زرعوا الق�صائد يف قلوب الع�شاق،
هذه
الكبري،
اليوم
بهذا
الزمالء
لكل
أبارك
�
أ�صيل،
ل
ا
احلقيقي
جهة ال�شعر
فذ َة!ّ .
يحت�ضر َّ
جديد ،ال
ق�صيدة ليولدَ من
كل
اعر ا ّلذي
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ال�ش ُ
ينتظر منّا ونرثوا ورود الأمل يف دروب الأطفال ّ
املعذبني..
�سورية
يف
العرب
الكتاب
احتاد
رئي�س
�صقور
مالك
أ�ستاذ
ل
ا
أديب
الكلمة لل
يكفيه �أنْ َّ
يزف �إىل كراما ِت ِه وما زالتْ
لوجوه ِه وال ت�أريخ ًا لأكفا ِن ِه
إح�صاء
�
ِ
ِ
ً
ال�شعر هو �س ّر العبقرية التي ّ
�سطرت تاريخ العرب ور�سمت مالمح
الحتاد
العام
أمني
ل
ا
ال�سوداين
مراد
ال�شاعر
أديب
ل
ا
قاله
ما
مع
تتقاطع
َ
�أ�صاب ُعهُ
اخللق)).
متار�س
ُ
القلوب الناب�ضة باحلب واحلزن ،وهو الكائن الأ�سطوري الذي مازال يغ�سل
بقوله:
فل�سطني
يف
الكتاب
نكرب ..ونعرف �أن لل�شعر �سرا ً ميتد مثل حبل ال�سرة مع الأم والطبيعة� ،صباحاتنا بالعطر حتى �آخر احلياة(.
�سر
وهو
الفذ.
متا�سكه
العامل
مينح
الذي
أعظم
ل
ا
إك�سري
ل
ا
هو
ال�شعر
ونتقدم بالقراءة والكتابة لن�ضاء ب�سحر الق�صائد بيومها العاملي ،نكتب
تتواىل الأي��ام بني عيد وعيد ،وبني ذاك��رة جمروحة واخ��رى تتهيب
يهب من ينابيع غيبية ما ورائية جترتحه الأرواح املقمرة الوارفة� .إن عن غيم يت�أرجح فوق اجلبال ..نكتب عن �سرية النهر وهو يفتح الأر�ض مواعيد حياتها كلما اقرتبت ،لكن ليوم ال�شعر معناه اخلا�ص ونب�ضه
ما ي�ؤثثه ال�شعراء يبقى ويدوم لأنه بر�سم اجلمال واخلري العام .يتقدم الخ�ضرار مده�ش على مد الب�صر وعلى امتداد الب�صرية واحلدو�س.
املختلف ،وك�أن مهنته و�ضع العالمات الفارقة بني �أعمارنا املا�ضية و�أعمارنا
ال�شعراء بن�صو�صهم املحمولة على اجلماليات و�سياقاتها الو�سيعة ملنازلة
تقول ال�شاعرة ليندا �إبراهيم(( :
الآتية.
القبح والكره واملوت وال�سواد الكابي وهو خري عام يف مواجهة ال�شر العام
�إن ال�سر الكوين الكامن يف جوهر ال�شعر هو عذوبة خمرته و�أوان
يقول ال�شاعر والناقد حممود نق�شو:
والظلم والظاملني.
على
ثارت
بكلمات
من�سوجة
تعبريية
�صور
يف
وت�شكله
وانبثاقه
خما�ضه
االحتفال بال�شعر �إن�صات لل�صوت الهام�س للإن�سان ،ل�صوت دواخله..
ونفي
لدح�ض
ون�صو�صهم
قاماتهم
ال�شعراء
ين�صب
املحتلة
هنا يف الأر�ض
أت
�
أن�ش
�
و
خمتلفة
دالالت
فابتكرت
املعاجم،
يف
املقولبة
اجلاهزة
معانيها
ال�صوت الذي ك ّلما عال و�صدح �صدحت معه م�شاعر املح ّبة وال�سالم ،فهو
رواية النقي�ض االحتاليل .يواجهون التزوير والفربكة والأباطيل الزيف
ً
اجلوهرية
أنوثة
ل
ا
قيمة
إن
�
جديدة...
وعالقات
جمالية
فنية
ا
�صور
ٍ
ال�صوت الداعي با�ستمرار �إىل �إن�سان ّية الإن�سان .واالحتفال هذا تذكري
بفكرة وجماليات فل�سطني وثقافتها العميقة وما راكمه ال�شعراء والكتاب الأوىل قبل ال�شعر� ،إمنا تتجلى يف قيمة املر�أة الأم و�أهميتها احل�ضارية
ما�سة لل�شعر الآن ،بالنظر ملا ن�شهده من �أحداث هنا وهناك وهنالك
بحاجة ّ
ال�شهداء الذين اغتالتهم يد العدو ال�صهيوين لإ�سكات احلق واحلقيقة.
والإبداعية .و�إذا كانت املر�أة احلبيبة هي امللهمة ،والأ ُّم احلا�ضنة لكل يف العامل.
ن�سند �أرواحنا �إىل بطوالت �شعراء املقاومة منذ ال�شهيد نوح �إبراهيم
يظل
ال�شعر
إن
�
ف
واجلمال
بالفن
احتفاء
كل
وراء
الكامنة
والطاقة
إبداع،
�
وتتعاظم احلاجة �إىل ال�شعر من �أجل �أن يحيى الإن�سان ب�سالم على
�إىل ال�شاعر الفار�س ال�شهيد عبد الرحيم حممود �إىل ال�شهيد كمال نا�صر
الذي �أطلقوا النار على فمه �إن جتاور يوم ال�شعر العاملي مع ربيع اخلري �أقرب الفنون و�أ�سرعها �إىل التقاط كهرباء الإلهام الأنثوي ،وال�شعر مبا هو هذه الأر���ض؛ وال�شاعر هنا ينرث كثري ًا من ورود ال�شعر واملحبة وال�سالم
الوجد
ختام
يف
أتيا
�
مت
وخما�ضه،
و�سريورته
ت�شكله
يف
خال�ص
أنثوي
�
نتاج
لتتف ّتح وتزهر �أكرث يف هذه املنا�سبة ..متام ًا كما فعل �أ�سالفه من ال�شعراء
والبهاء يف �آذار ويوم الأم مينحنا ف�ضاء للأمل وللفرح مبا يليق بالبالد واالحتفاء بجالل الأنوثة و�أهميتها عرب التحامها الكوين بتو�أمها الذكوري
منذ (هومريو�س) و(طرفة بن العبد) و(لوركا) و(نريودا)؛ وال�ساللة مل
وفعلها املجيد وعطائها املكني .يف وقت يوا�صل فيه �شعراء فل�سطني والهجاج فطرة و�إبداع ًا فني ًا ،وتكام ًال ،هنا يحدث االنفجار الكوين العظيم.
تنقطع ولن تنقطع ..ه�ؤالء الذين انت�صروا ل�صوت الإن�سان؛ ل�صوت ح ّريته
واملنايف طريق الفعل نحو العودة والتحرير الناجز ت�أكيد على الكلمة
طوبى لل�شعراء وال�شعر يف هذا اليوم ...ولتكن دعوة لل�سالم واملحبة
وكرامته .فال�شعر يجعلنا مقتنعني ب�أنّ احلياة ممكنة بني النا�س ،و�أن الأ�صل
الطلقة وف�ضاء اجلماليات.
والإبداع حتى تعم روح ال�شعر الأرواح املعذبة على مر الب�شرية)).
هو ال�سالم .و�إنّ االحتفال باليوم العاملي لل�شعر تذكري للإن�سان بالغاية من
ما �أجمل هذه الكلمات وهي القادمة من الأر�ض املحتلة كطلقة على �شكل
ولوال خالل ٌ �سنها ال�شعر ما درى  /بغاة الندى من �أين ت�ؤتى املكارم،
هل ميكن �أن ت�صور كيف كانت �ستكون احلياة لو خلت من ال�شعر؟! وكيف وجوده ،واالحتفال حلظة تفكري يف كينونته� .إ ّنه حلظة بحجم الكون كي
ق�صيدة ،ن�ستن�شق من عبريها عطور الن�صر القادم ال حمالة.
نذهب الآن ب�صحبة ال�شعر والق�صيدة �إىل حمافظة احل�سكة لرن�سم كانت �ستكون الأمم العريقة �إذا انقطعت عن جذورها وانتماءاتها ،لوال يتدبر الإن�سان وجوده� ،إذ ال�شعر ت�أ ّمل يف �صريورة و�سريورة الكائن يف هذا
الوجود ،وهو م�ساءلة ملاه ّيته ،وتو�صيف للعالئق التي �شيدّ تها ّ
الذات مع
بكلمات �شاعرنا منري خلف قو�س احتماالت اللغة على حواف ومنحدرات الأدب وال�شعر �أبرز �ضروبه لكانت احلياة خط�أ ي�صعب ت�صحيحه.
نف�سها ومع الذوات والأ�شياء الأخرى.
اجلمال واخل�ضرة وهو يقول:
يقول ال�شاعر �إبراهيم عبا�س يا�سني:
اليومي وق�سوته ،وهنا
واالحتفال �أي�ض ًا تذكري للإن�سان بفظاعة
ّ
(�آذار يجمع �أعياد احلياة ومنا�سباتها القيمة من عيد للربيع �إىل املعلم
يقول جان كوكتو“ :ال�شعر �ضرورة ،وليتني �أعرف ملاذا ”.ولي�س ُمه ّم ًا يف ت�صبح احلاجة �إىل ال�شعر قائمة ،لكونه وبب�ساطة مي ّثل �صوت الإن�سان ّية
و�إىل وا�سطة العقد الأم تاج الأعياد لي�س يف العام مرة واحدة و�إمنا يف
خفي ال يفارقه� ،صوت الوم�ض داخله ،والذي عليه �أن
جميع �أيام العام ..ولعل ما يجمع هذه التيجان العاجية عقيق ال�شعر ..ر�أيي �أن نعرف ملاذا ،يكفي �أن نعلم ب�أن ال�شعر �ضرورة� ،ضرورة بالغة للحياة ،يف الإن�سان؛ �صوت ّ
وكاحلب متام ًا ،لي�س يف هذا اليوم (عيد اليوم العاملي لل�شعر) فح�سب ،ي�ستنري وي�ست�ضيء به �إن �أراد النجاة.
ال�شعر ي�ؤ ّرخ هذا اليوم وهذه اللحظات التاريخية امل�شرقة
ال�شعر هو ط��وق النجاة ،بعيد ًا عن الظالميني والعدميني وزارع��ي
فبه تتحدد جينات احلياة وت�ستثمر الكلمة كل جغرافيتها اخل�ضراء
و�إمنا يف كل يوم ويف كل خفقة قلب .يف كل ابت�سامة طفل ويف وجه كل
ولدة لل�سالم� ..سالم الروح و�سالمة للبالد هو امر�أة نع�شقها .يف كل تف ّتح وردة ويف ر ّفة كل جناح ٍ طائر .يف كل �صرخة الأحقاد؛ وهو �إمياننا ب�أنّ (على هذه الأر�ض ما ي�ستحقّ احلياة)  -كما قال
حمامات اّ
لتنبثق املعاين
ٍ
ال�شعر الذي يخت�صر فل�سفة احلياة يف حلظة ي�صعب القب�ض عليها �إال من مظلوم ويف كل انت�صار للحب .للحرية وللحق .للخري وللجمال والعطاء دروي�ش  -؛ فاالحتفال بال�شعر هنا ي�صري دعوة كي يرى الإن�سان نف�سه يف
ثم على
مر�آة وجوده على هذه الأر�ض التي يقت�سمها مع الآخرين .ومن ّ
�أوتي نار حقيقة ت�ؤطر م�سرية ال�شعر من خالل تاريخه احلافل باالنك�سار والت�ضحية ...ولكل القيم الإن�سانية النبيلة ال�سامية.
لقد برهن ال�شعر على دوره الفاعل يف حياة الأمم وال�شعوب على امتداد ال�شعراء �أن ي�صدحوا بال�شعر عالي ًا يف هذا اليوم حتديد ًا ،فجذوة ال�شعر
الذي يحمل الن�صر يف الوقت ذاته ..ن�صر احلق على الباطل ون�صر الوجود
تاريخها الطويل ،فكان �سج ّلها احلافل بكل ما حلمت به �أو تطلعت �إليه ..مل ولن تنطفيء ،ح ّتى و�إن خبت بني احلني والآخر� ،إذ ال�شعر م�سار جميل
على العدم
حتية لل�شعر احلقيقي الذي ينه�ض بالإن�سان ويعطيه طاقات �إيجابية وكان ال�شاهد على �آمالها وتطلعاتها ،وعلى �أفراحها وانك�ساراتها ،على يف م�سالك احلياة الوعرة ،يف عامل مليء بالفخاخ.
و�إذا كان ال�شعر عقيدة ال�شعراء واحلاملني واملكتوين ب�أ�سئلة الإن�سان،
ف�سر ..طوبى له وحتية ن�ضالها يف �سبيل نيل حريتها وكرامتها ،وعلى انت�صاراتها يف وجه القبح
يف�سر وال ُي ّ
يف فهم الوجود ..هو الكائن الذي ّ
ف�إنّ هذا اليوم هو املنا�سبة التي جتيب عن �س�ؤال النا�س العاديني :هل ث ّمة
لع�شاقه ومتابعيه وال�سائرين على خطاه املجبولة من عبق املعنى و�أ�صالة والظلم واملر�ض والعبودية.
و�أن نحتفي بال�شعر يف عيده ،فهو احتفاء باحلياة ذاتها بوجهها امل�ضيء دور اليوم لل�شعر ؟
الفجر..
وبعد كل ما تقدم نحتفل اليوم بال�شعر ونحن نخو�ض حربا ً مل ي�شهد
ً
حتية له يف مولده العاملي ..الذي به نكون وكرمى عينيه نلد ونولد)
امل�شرق)).
ال�شعر لغة ا�ستثنائية ال ينتهي احلديث عنها ،وهي مبثابة الهواء واملاء ،لها التاريخ مثي ًال ،تفتح باب القريحة على م�صراعيه للكتابة والتوثيق
كل عام و�شعراء العامل بخري ..فمن ح�سن احلظ �أن يرتبط ال�شعر
بالربيع وبالأم جوهر احلياة واملحبة واحلنان ،تقول ال�شاعر �سعاد حممد :وال�شعر موهبة ت�صقلها املعرفة ،ومعرفة تدعمها الهواية ،وهو �سمكة يف وت�سليط ال�ضوء على جرائم �شذاذ الآفاق و�أعداء ال�ضوء والإن�سانية ،فكل
((االحتفاء ّ
بحر املواقف واملزاج واحلالة والظرف وال�شعور ،وال�شعر �صعقة كهربائية بطولة يرفعها ال�شعر هي نتيجة.
بال�شع ِر هو
ُ
� ..صال ُة ّ
ُ
منجد انت�صارات جي�شنا البا�سل ،ونعلي من �صرب الأمهات وجلدهن،
ت�صفيق الإن�سان ّي ِة تهز كيان اجل�سد وكيان القلب وكيان العقل قبل الورق.
فاهية احل�س ّي ِة
ائقة الكون ّي ِة على ال ّر
ِ
الذ ِ
يقول ال�شاعر �صالح �سلمان:
ونقدم مالحم �شعرية تكون ق��دوة لقادم الأجيال يف ا�ستكمال م�سرية
اجلمال..
لإن�سانيتها هو �إقرا ٌر ب�ألوه ّي ِة
ِ
ً
َ
َ
الب�شرية ّ
بال�شع ِر نطعنُ ّ
ّ
(منذ كان ال�شعر كان
بال�شعر،
حتتفل
نكاية
ال�ش َّر
الوثوب �إىل الأعلى ،والتقدّ م �إىل الأمام .ومنذ الن�صر والإبداع.
باحلروب و�أه ِلها �أنِ
ُ
ِ
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ُ
�شغوف
�أنا بال�شعر

ُ
لطيف
وهو موزون
قد �أرى يف النرث �شعر ًا
ثم ينفيه الوجيف
كيف �شعر ًا تدعيه
وهو للنرث ُ
وليف
ادعاء النرث �شعر ًا
ُ
خميف
فيه تدمري
�أين مو�سيقاه قل يل
ُ
طريف؟
هل له حلن
�إن تق�صر عن عرو�ض
ُ
الك�سوف
ال�شم�س
غلب
َ
حب
�أنا يل يف النرث ٌ
ُ
احل�صيف
حني يرويه
�سحر
كم بدا يف النرث ٌ
ُ
العفيف
راقني النرث
ُ
اجلميالت
والنثريات
ُ
�شفيف
بها ح�سن
ل�ست �ضد النرث لكن
ُ
ي�ضيف
دعهُ � ..أ�صناف ًا
ملعاين القول قو ًال
ُ
ال�صفوف
كي تدانيه
واتركوا ال�شعر ق�صيد ًا
ُ
تطوف
فيه مو�سيقا
بني عود ورباب
ٌ
ُ
وقطوف
أغنيات
�
ال �أرى يف النرث �شعر ًا
اركبوا البحر وطوفوا
جزر ال�شعر جنانٌ
ُ
م�صيف
هي للدنيا
ال�شعر فردٌ
يف اللغاتِ
ُ
بعدَ ه الن ُ
رث الظريفُ
�شعر ًا
فامل�ؤوا الكا�سات َ
اترعوها ..و�أ�ضيفوا
جنوم
حبب اخلمر
ُ
ال�شعر تدنيها احلروفُ
و�شياطني ق�صيدي
لذّ يل منها العزيفُ

طقو�س
ُ
الأنوثةِ
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ال�شعرُ ال نثر

• �سليمان ال�سلمان

شعر

•عبد القادر �أبو رحمة

• يا�سني عزيز حمود

مل يكن الرقم وا�ضح ًا

من حقيبة ما

كذلك لون ال�صفيح.

ويتوارى.

جئت ويف يدي

�أنتظر يف الذكرى

قب�ضة من تراب غائم.

حني �أف�ض املنديل

تذكرت قرب جدي قرب التينة.

و�أفك الرباط القما�شي للكي�س

نبع ال�شذا
مل�ستَ �أناملي ُ
�إ ْذ ما ْ
مبفاتِني ب�أُ
يتفج ُر
نوثتي ّ
ْ
وعلى �شِ فاهي م ِْن �شفاهِ َك ٌ
قبلة
ريها املُتكوث ُِر
بل طيفُها وعب ُ
لأنوثتي ُ
طقو�سها
مثل البحا ِر
ُ
ثم تعتو تث�أ ُر
ت�سخو حنين ًا ّ ,
ون�سيمها غزالنُها
وبغابتي �أطيا ُرها
ُ

ما جعلني �أ�صغي لهبوب

البال�ستيكي

الكالم من �شفتني جافتني وناع�ستني

تنهمر الذكريات

�شم�سه وقد �سكنت يف ثياب �أبي.

كما تنهمر القرى يف املدن.

�أنتظره يف اليوم التايل

�أعلق قلبي

قرب النافذة التي �أ�ضاعها

على عمود كهرباء مطف�أ

يف عتمة مهجع .24

�أنتقل على جناح طري

�أجده بال حقائب

وال �أخ�شى غري طلوع احلنني

يرمي الظهرية املتدلية

من بقايا ال�صور الفوتوغرافية.

الطريق وتز�أ ُر
لقم
ِ
ل َبوا ُتها مت�ضي على ِ
لأنوثتي ُ
ال�سماءِ جنو ُمها
مثل ّ
�أ�سرا ُرها يل بد ُرها املُتن ّو ُر
لأنوثتي ُ
ُ
غمو�ضها
مثل ال ِبحا ِر
تك�س ُر
�أو َن ْو�ؤها �أو ُ
موجها املُ ّ
باح �سرائري
�أر�ضى لت�صف َو ّ
كال�ص ِ
و�أثو ُر حين ًا فاملدى ُمتكدّ ُر
ال�صبا:
قلبي احلن ُ
ُّ
ني �إىل ِّ
وي�ضج يف ْ
بالر�ؤى تتع ُ
رث
ف�إذا
َ
دموعي ّ

�أمي
•يو�سف ابراهيم عبود
امي يا رمز احلنان اهديك

�صديقتي وحبيبتي وامي
عمري حتى زوال الزمان

انت الغنى انت احلياة

و�سلواين واطيب ان�سان
لوالك ملا اخ�ضر غ�صن

انت كلما عندي يف هذا املكان

		
حبيبتي ايتها العائ�شة

والن�ضج ثمر بدونك لذقنا االمران
يا حقل ورد خم�ضل بالندى

يف قلبي بقربك كل االمان
الا�شبع من النظر اىل عينيك ال

بحمرة زهر الرمان بعبري اجلمان
رائحتك ال ترحل من انف

تي تطيل من عمري وتروي الظمان
ارى فيها احلياة احلى و

وال تخرج من عقلي الن�شوان
جدول ماء جداء ال ين�ضب

الطبيعة اجمل وا�شكاال والوان

انت يا معلمة املعلمات يا مدر�سة االكوان

ثنائية الموت والحياة
• �سو�سن ونو�س
يف هول ف�ضاءات الوح�شة
مع ق�صف الرعد العا�صف
يف �أرجاء العر�ش الأزرق
عا�شت روحي
عمق الظلمة
تكتب �أ�سفار الإميان
يف تلك احلمراء
يغ�شاها نار ورذاذ
ُولدت طفلة روح الكون
فارت�سمت ق�سمات
خوف ًا ..قلق ًا
�سحراً ..ده�شة

***
يف جوف املوت املر�صود
�أبحث عن كنه الأ�سرار املدفونة
يف هذا الكون املمتد
من �شط�آن اخلوف
�إىل �شط�آن القلق املزمن
ولون ال�شفق القاين
يغ�شى وجه الأر�ض
ومي�ضي ظم�آن ًا ..ظم�آن
نزهة حلم الروح حتوم
فوق ماليني الأج�ساد
تتماوج حريى

يف درهات الروح العليا
حم�ض خياالت
***
نب�ض خالياي املن�سوجة
من ماء وتراب
تدخل دائرة التكوين
يا كهف ال�سر املر�صود
�أيقظنا من نومة هذا الكهف
و�أنر �أفق الأمل ال�ساكن فينا
فاملوت �ضباب يغ�شانا
ُيدخلنا دائرة التكوين
و ُيخرجنا ..رقم ًا و�سراب

قصة

•فائزة دا�ؤد
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م�سيو بابلو وداع ًا

مل ي���ك���ن امل�������س���ي���و ب��اب��ل��و
يف ج���ل�������س���ات���ه الأدب�����ي�����ة
واالجتماعية ي�أتي على ذكر
املوت فيخال للجال�سني معه �أن
الوجود حياة وعطاء فح�سب
وه��و مل يكن مفكرا ما�ضوي ًا
لأن����ه ب��ك��ل ب�����س��اط��ة ي��ن��ظ��ر �إىل
امل�ستقبل ،وكان معجب ًا مبقولة هرياقليط�س
(ال ت�سبح يف النهر م��رت�ين) ول��ذل��ك كان
جمدد ًا ومتجدد ًا فال ي�أتي على ذكر الفكرة
�أكرث من مرة.
ال ي�����ش��ب��ه امل�����س��ي��و ب���اب���ل���و امل��ف��ك��ري��ن
الكال�سيكيني فهو مل يكن من �أن�صار املجلدات
ال�ضخمة وال��ب��ح��وث الطويلة ول��ه حجة
يوجزها بقوله �أمة ال تقر�أ املقالة والق�صة
والق�صيدة فكيف �ستقر�أ تلك املجلدات
ال�ضخمة التي يقول عنها (لقد كتبت كي ال
تقر�أ).
ويرى �أن مهمة املفكر تكون يف حياته مع
كافة الطبقات االجتماعية ولي�س العي�ش
ب�ين ج���دران البيوت �أو يف �أب���راج عاجية
بل يف ن�شر �أفكاره �أ�سوة مبفكري احل�ضارة
الهلن�ستية وم���ن �سبقهم م��ن الفال�سفة
واملفكرين االغارقة.
يجمع �أ�صدقاء امل�سيو بابلو على نبله

ووف���ائ���ه امل�����ش��ب��ع�ين ب��الأف��ك��ار
اجل��دي��دة ف��ه��و ي��ج��ود ب��ك��ل ما
ميلك ،يعطي الن�صيحة لطالبها،
وي�صر على ت��ذك��ر �أ�صدقائه
بهدايا رم��زي��ة حينا وعينية
�أحيان ًا.
ك��ان يجدد حياته اليومية
أ�شخا�ص خرجوا
بالقراءة وبالتعرف على �
ٍ
عن امل�ألوف االجتماعي والإب��داع��ي وقبل
ب�ضعة �أعوام كنت �صديقته اجلديدة.
كان ذلك قبل �ستة �أعوام بالتمام� ،أتاين
�صوته متدفق ًا باحلياة وق��ال �إن��ه ب�صدد
�إ�صدار كتاب يتناول فيه جتربة الأدبيات
ال�سوريات وكنت يف قائمة الأديبات اللواتي
قال �إنه يرغب يف الكتابة عنهن ،وبالطبع
رحبت بالفكرة ودعوته �إىل منزيل و�أجبت
أ�سئلة تتعلق بتجربتي الروائية و�أخرى
عن � ٍ
ت��ن��اول فيها ج��وان��ب ث��ق��اف��ي��ة وحياتية
متنوعة.
كانت �أ�سئلته متمردة وخارجة عن امل�ألوف
ال�صحفي املحلي وم��ن الطبيعي �أن تكون
الأج��وب��ة على قيا�س تلك الأ�سئلة ،ويف
ذلك اليوم اعتقدت �أن املعرفة انتهت بعد
الإجابة عن كل الأ�سئلة وقد اكت�شفت خط�أ
اعتقادي بعد ذلك ،وهذا ينطبق على باقي

رحيل ال�شاعر
محمد طارق الخ�ضراء
نعى احت��اد الكتاب ال��ع��رب رحيل ال�شاعر حممد ط��ارق
اخل�ضراء ع�ضو احتاد الكتّــاب العرب وع�ضو االحتاد العام
للكتّــاب الفل�سطينيني يف الأ�سبوع املا�ضي ،وهو �أديب وقائد
ع�سكري معروف� ،شغل من�صب القائد العام جلي�ش التحرير
الفل�سطيني ورئي�س هيئة �أركانه ،وكان مع جنوده يف غزة،
و�سيناء ،و�سورية ،ولبنان ،وكان له الدور البارز يف الدفاع عن
الرتاب ال�سوري الطهور خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية.
املرحوم من مواليد مدينة �صفد .1941
ومن م�ؤلفاته ال�شعرية:
* تغريدة قربة
* �صرخة وطن
* حديث الروح
* زمان ال�صمت
* بني ال�صدى واحلكايا �أحجية
رئي�س احت��اد الكتاب العرب ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي،
و�أ�سرة حترير /الأ�سبوع الأدب��ي /يتقدمون ب�أحر التعازي
واملوا�ساة من �أ�سرة الفقيد حممد ط��ارق اخل�ضراء .راجني
اهلل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب
وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

الأديبات اللواتي زارهن و�أجرى درا�سة عن
أ�شهر قليلة �أر�سل
جتاربهن الأدبية ،وبعد � ٍ
ً
ن�سخة من الكتاب ال��ذي و�ضع عنوانه
�إيل
(�أدي���ب���ات التنوير ال�����س��وري) .وق��د ن�شر
الكتاب على �شكل مقاالت �أ�سبوعية على
موقع (العامل املتمدن) الإلكرتوين.
كان امل�سيو بابلو يتحدث �أمام �أ�صدقائه
ك�شاب يف
عن م�شاريعه الفكرية القادمة
ٍ
مقتبل العمر لكن ثمانينه مل متهله ب�ضع
�سنني �أخرى اذ عاجله املوت �صباح منت�صف
�شهر مت��وز احل���ايل ،وق��د �س�ألت ع��ن ا�سمه
احلقيقي ف��أخ�بروين �أن��ه يف�ضل �أن يذكر
با�سم امل�سيو بابلو �سعيدة فقط.
تناول امل�سيو بابلو يف م�ؤلفاته موا�ضيع
�إ�شكالية ال يت�سع مقال كهذا للحديث عنها،
لكن �سيكت�شف كل من يقر�أ �شيئ ًا مما كتبه
�أنه مل يكن ي�سعى �إىل ال�شهرة �أو �إىل املنفعة
يف �أوجهها املتعددة ،وقد ا�ستطاع �أن يكون
م�ؤثر ًا يف �شريحة يراها البع�ض حمدودة
كونها تقت�صر على �أ���ص��دق��ائ��ه ومعارفه،
و�إذا �سلمنا بهذه الر�ؤية يحق لنا القول �إن
هذه ال�شريحة �سيزداد عددها خا�صة و�أن
امل�ؤلفات التي تركها على قلة عدد ن�سخها
ق���ادرة على ال��ت��أث�ير رمب��ا �أك�ث�ر بكثري من
ؤلفات �ضخمة مباليني الن�سخ.
م� ٍ

رحيل الأديب
زياد المال
نعى احتاد الكتاب العرب رحيل الأديب واملرتجم زياد املال
ع�ضو احت��اد الكتاب العرب ــ جمعية الرتجمة يف الأ�سبوع
املا�ضي ،وقد كان املرحوم واحد ًا من �أهم املرتجمني ال�سوريني
الذين �أفادوا احلياة الثقافية بعلمهم خالل عقود طوال.
املرحوم من مواليد مدينة دم�شق .1940
ومن ترجماته:
* نقد علم ال�سيا�سة الربجوازي احلديث
* بليخانوف ــ امل�ؤلفات الفل�سفية
* الإن�سان ن�شاط وتوا�صل
* ق�ضايا البحث الفل�سفية يف
الفن
رئ��ي�����س احت����اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب،
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي ،و�أ�سرة حترير /الأ�سبوع الأدبي/
يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من �أ�سرة الفقيد زياد املال.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله
ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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�أما زالت ف�سحة
الأمل موجودة؟
• �سمرية �سامي عواد
ال�������ص���ن���م
ال��ب��ارد يقول:
�أن�����������ا ����س���ي���د
امل���ج���ت���م���ع���ات
امل�������دن�������ي�������ة
والقبلية ،لي�س
هنالك �أعظم
مني� .أنا من ميلأ القلوب بالبهجة بعيد ًا
عن الدوافع والهدف .والآذان بكالم مل
ت�سمعها من قبل .من يجل�س فوقي يقب�ض
علي كما يقب�ض الأع��رج على ع�صاه� .أو
َ
ي�سرتخي ويتخدر عقله بالرتف.
�أن��ا من يدغدغ القلوب الطاحمة �إىل
العلياء الكاذب ،بذكاء م�صطنع ومكت�سب،
�أنا من ي�أكل بع�ضي بع�ضه� ،أنا حطام الدنيا
وزخرفها ،وجناح من لي�س له جناح ،مني
تفوح رائحة الف�ضائل ،ورائحة الرذائل
واخلبث� ،أنا �إله �أر�ضي مينح بال ح�ساب
للمر يعني يف القبح ،من ي�سجد يل يحمل
ب��ي��ارق امل���ال وامل��ج��د� ,أج���ذب ال��دخ�لاء،
�أخدم الفا�سدين والكاذبني ،عند �أقدامي
تتهاوى الرقاب وجتثو �أمامي الركب  ,ومن
بني الراكعني وال�ساجدين واحلامدين
ط���وال الآذان وق�صار النظر  ,وط��وال
اليدين ال��ذي��ن ميلكون م��ا ميلكون نتاج
�سرقاتهم واختال�سهم ،ومل ي�ستوعبوا
ب��أن االمتيازات م�س�ؤولية ولي�س حقوق
ومتاجرة ،وتفاخر وتفوق على ح�ساب
الآخرين ،و�صعود على الأ�شالء الب�شرية
طوبى لكبار النفو�س الذين يعر�ضون
عني� ،أو يخل�صون يل بكل �إرادتهم
طوبى ملن يعلم معنى وجودي .ويدرك
بان الإن�سان البارز هو برق �ساطع و�سط
الغيم الأ�سود .نحن هنا يا ب�شر ،انظروا
�إىل قعر املجتمع .هنا ال��ث��وب اخل�شن،
هنا الق�شرة ،واجلوهر� .أنا م�س�ؤول� ،أنت
م�س�ؤول ،كلنا م�س�ؤول( .نوابنا الكرام...
�أنا الكر�سي).

ال�����س��ادة ال���زّ م�ل�اء �أع�����ض��اء
جمعية ال�شعر يف اتحّ اد الكتّـاب
ال��ع��رب الأك����ارم :نعلمكم �أن��ه
مت ت�أجيل املهرجان ال�شعري
جلمعية ال�شعر نظر ًا للظروف
ال�صحية احلال ّية.
دمتم ب�ألف خري و�سالم..
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�سالم ًا �إلى بيروت..

نقد أدبي
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• د .ف�ضيل حلمي عبداهلل
بريوت �سالم..
ق��د ن�ث�رت لك
جن����وم ال�����س��م��اء
مناديل الوداع..،
وع��ل��ق��ت عتو
ىل �أك���ت���اف جبالك
وطن ًا بلون ال�شم�س..
ف���ك���وين ح��ل��م � ًا يف
ليايل املروج..
وك������وين دف���ئ���ا يف
بيا�ض الثلج
يت�ساقط منه ماء
العذب..
ب�����ي����روت ادري
مقلتيك �إىل تفا�صيل
البحر..
ف ��أن��ت م��ازل��ت بني
�أح�ضان احلرب طفلة
تتقتاذين ب�إ�سمك
وجع البالد..
بريوت �سالم عليك...
و�أنت على م�شارف الكربياء منارة ال�سماء..
تعانق جرح القد�س ،و هو يئن ع�صف الطغاة..
كنت يا بريوت يف زمن الأيام قمر و برتقالة،
ومل تزايل يف وجه التاريخ عهد ًا و وعدا يف �ضمري البندقية..
تطلني بظم�أ احلروب �سل�سبيال..
ي��روي عمر ال�صبار ونف�س ال��ث��وار ،ور�صا�صة انطلقت من حجر
ال�صوان..
�ستبقني يا بريوت يف �صوت البالبل نغمات �أغانينا،
و يف عزتنا زغاريد الأمهات ينادينا،و خنجر م�سموما الي�ساوم يف
قلب عدوك وعدونا..
�أنت يا بريوت بحرنا ..و�أنت يا بريوت فجرنا..
ن�سقيقك يا بريوت من �أحالمنا و من حبنا ،و حنينا ،و �أمال ،و عذبا،
و تينا..
كم من ال�سنني م��رت من ع�صرنا احلا�ضر وامل�ستقبل دون كتابة
ق�صيدة تليق بك يا بريوت !؟..
وكم �أ�صبحت يف عيون ال�شهداء حبيبة !؟..
ً
و�أنا جئت لك عا�شق من وطن الأنبياء و عطر اليا�سمني (ر�سوال )
�أعطر �شهيق الندى بهفيف ال�سنابل..
بريوت� ..أفقي من �أوهام املوت امل�ؤجج..
فقد جائتك خيول احلمى على �أفواج التاريخ مقاومة..
مازلت يا ب�يروت �أتذكر بك عيون الثكلى ،و هن ي�ضفرن جدائل
ال�صغريات اللواتي ما مللن من الغناء لربتقال يافا ،وال و �إىل �أهات
الدهر..
أنت حمامة الأق�صى املبارك �سالما لك و�سالما عليك .. ،و
بريوت � ِ
�أنت تعدين للفدائي �ضوء القمر ،و توقفني من جديد �صليب الق�ضية..
فتابعي على ما �أنت عليه ! ..
فالبد للفجر� ..أن ي�أتي من جديد ..وال بد للن�صر� ..أن ي�أتي من
قريبا ً!..
و ذاك العلم �سريفع مع تهليالت تكبريات العيد.. ،
ويزول كل الدمار العتيق
وتبقني �أنت يا بريوت ..احلبيبة ال�صديقة اجلميلة.

�أحالم فوفو

والدرو�س الم�ستفادة
ُ
الحيا ُة بين الدَّ عة وال�شَّ ظف
•جنيب ك َّيايل
ن�ص ما موجه ًا لعمر
ما �أجمل �أن يكون ٌ
حم���دد م��ن ج��م��ه��ور امل��ت��ل��ق�ين ،لكنه يقبل
ال��ق��راءة من فئات عمر َّية �أخ��رى ،وك�أنه
يقع على مف َ
رتقات الأذواق وتقاطعاتها!
هذا ما وجد ُته يف ق�صة الأ�ستاذ �صبحي
ُ
�شعرت-
�سعيد�( :أحالم الكلب فوفو) ،فهي -كما
ٌ
خم�ص�صة يف الأ���ص��ل ل�ل�أط��ف��ال يف املرحلة
ٌ
قادرة على �أن
العمرية العليا ،وللفتيان ،لكنها
جتعل �أعمار ًا �أخرى من قرائها.
ُ
ري حافل باجلمال،
ت�أخذنا
الق�صة �إىل عامل مث ٍ
واالك��ت�����ش��اف ،وامل��خ��اط��ر ه��و ع��امل امل��غ��ام��رات،
وخطوات املغامرين املع َّب�أ ُة باالحتماالت ُ
ُ
ذات
ً
أثر خا�ص يف العادة ،فهي تقع تارة على الأر�ض،
� ٍ
ً
ً
،
ا
متلهف
يتابعها
الذي
القارئ
قلب
على
ة
وتار
لكنَّ
َ
وداخل حدوده
املغامرات هنا حتدث يف احللم،
امل�ؤطرة باخليال
ري �أنَّ
ٍ
وظالل من الغمو�ض ،غ َ
ذلك ال يقلل من بهائها ،وطبيعتها الغليانية،
واحلكاية باخت�صار� :أنَّ الكلب فوفو َ�سـ ِئ َم
حيا َة الك�سل والرفاهية يف بيت �صفاء ،فانطلق
ه��ارب� ًا من املدينة نحو الغابة ،لكنه �سرعان
ما يكت�شف �أنَّ حياة الغابة لي�ست �سهلة ،فهي
ٌ
أنياب
مفخخة باملخاطر ،ومن �أهم تلك املخاطر � ُ
الذئاب التي ترتب�ص بالكالب ،ي�صاحب فوفو يف
حياته اجلديدة كلب ًا ،والكلب ينقذه من اخلطر،
وي�صطحبه لريتاح يف كهفه ،وبعد �أن تتوطد
العالقة بينهما ي�سهو فوفو عن �صديقه َ
ذات
يوم ،فتحا�صره الذئاب ،ويخ�سر حياته بعد �أن
ي�صاب بجراح بليغة! �أما َم ما جرى ُيحرق الندم
قلب فوفو ،فغيابه عن �صاحبه �أودى بحياته.
َ
ً
ً
خيانة كربى! ي�صحو
خيانة..
أمر
بل هو يرى ال َ
َ
ليكت�شف �أنَّ �شريط مغامراته كان
فوفو من نومه
جمرد حلم ،ومع ذلك يظل ناقم ًا على نف�سه،
وي�سقط ميت ًا!
َ
تقنية ال�سرد املت�صاعد ،فكانت
اتبع الكاتب
ُ
حلقات الأح���داث تتوالد م��ن بع�ضها ،وينمو
بذلك ج�سد احلكاية ،فمن مغادرة فوفو للمدينة
غ�ضب عارم من رثاثة حياته يف �أح�ضان
حركه
ٌ
ُي ّ
الرتابة وال�س�أم ،وت�ضا� ِؤل اهتمام �صفاء به بعد
ً
نتيجة لطول
�أن ك�برت �إىل �شعوره بالإعياء
واعرتا�ض النهر لطريقه� ،إىل حما�صرة
امل�سري،
ِ
ً
الأ�شباح ل��ه ،ث� َّ�م �سقوطه �أر���ض�ا وو�صوله حلد
املوت عندما هاجمته الذئاب �إىل �إ�سعافه عن
ثم الت�آلف احلميم بني
طريق كلب �شجا ٍع طيبَّ ،
االثنني ،وغفلة فوفو �أخ�ير ًا عن �صديقه مما
�أدى �إىل َظ َف ِر الذئاب به ،ولعل جرعة الت�شويق
الكربى خ َّب�أها لنا الكاتب للنهاية حني نكت�شف
�أنَّ امل�س�ألة كلَّها كانت جم َّر َد حلم ،و�أن فوفو ما
يزال يف مكانه املعهود يف بيت �صفاء!
ً
ولنا �أن ن�س�أل :ملاذا اختار الكاتب كلبا ،و�أ�سند
أظن �أن اجلواب يكمن يف
�إليه بطولة ق�صته؟ � ُّ
قرب هذا احليوان اجلميل من نفو�س الأطفال
والفتيان الذين تتوجه �إليهم الق�صة ،كما �أن
�شخ�صية الكلب بات لها ح�ضو ٌر كبري الفت يف

�أدب الأطفال على م�ستوى العامل ك ِّله ،وثمة
�س� ٌ
ملح :ما الذي يريد هذا القا�ص �أن
ؤال �آخر ّ
يقوله جليل النا�شئة من خالل �سريورة ق�صته؟
ُ
حمولة امل�ضمون لديه يف هذا الزمن
�أو ما هي
ُ
عوا�صف وعوا�صف،
الذي تكتنف فيه �أجيا َلنا
ويكاد ّ
ؤو�سـهم الغ�ضة منذ وقت
يحطم
ُ
التعب ر� َ
مبكر.
�إنَّ الن�ص يمُ ُّدهم بزاد معريف عن مزايا كل من
حياة الدعة وال�شظف ،فلكل من هذين النوعني
�إيجابياته و�سلبياته ،وهناك َم ْن ي�شكو من هذا
الطعم
وذاك دائ��م� ًا ،ويف احلياة عموم ًا جند
َ
املالح جماور ًا للطعم املر ،لهذا ..فرمبا علينا �أن
ال نكرث من التربم ،والت�ضجر ،وال يخفى �أنَّ عدم
الر�ضا وال�س�آمة � ٌ
آفة كربى من �آفات �أجيال اليوم
آباء واملربون كثري ًا حيث ال يعجب
يعاين منها ال ُ
َ
الفردو�س
النا�شئة �شيء ،وال ير�ضيهم
ه��ؤالءِ
ُ
نف�سه �أحيان ًا ،فرتاهم يتنقلون
متخبطني من دائرة �إىل دائرة يف دنيا البيوت
واحليا ِة عامة ،وال ينتهي خمزون مللهم! �أجاد
الكاتب يف توظيف �شخ�صياته لهذه الفكرة،
ُ
فبينما كان فوفو ميتلئ �س�أم ًا من حياة املدينة
الك�سلى َ
تاق �إليها �صديقه الكلب املت�شرد �ساكنُ
الكهف ،ومتنى �أن يعو َد �إليها فوفو ،ويكونَ هو يف
�صحبته!
أ�سلوب الكاتب جاء مالئم ًا للق�صة با�ستثناء
� ُ
بع�ض اجلمل القليلة التي ت�سللتْ من �أدب الكبار
ِ
�إىل ثنايا ق�صته ،مثل( :وعندما ا�ستيقظ وجد
نف�سه يف َّ
جلة �سوداء قامتة ،ارتع�شت الأ�شباح
ط��ول بع�ض
م��ن حوله وراح���ت ت��رجت��ف)� ،أو
ِ
العبارات قلي ًال كقوله( :تنام �أنتَ على قناعة
تتحجر يوم ًا بعد يوم،
ك�أنك تنام على و�سادة
َّ
ُ
إغما�ض عينيك لتجربك
هم لها �إال �
ٍ
قناعة ال َّ
طعم يومك) ،وقد ل َّون
تذق
مل
أنك
�
ب
الن�سيان
عل
َ
�أ�سلو َبه مبقاطع و�صفية �أغنت الكيانَ اجلمايل
للن�ص كو�صف الغابة ،والليل ،والكهف ،واملدينة
من بعيد( :وعندما توقف وا�ستدار �إىل اخللف
ً
لوحة قدمية تختلط الألوان
بدت له املدينة
ٌ
مغطاة بو�شاح رمادي �شفاف) .ومن اجليد
فيها
�أن �أ�شرطة الو�صف هذه دخلت يف �صلب الن�سيج
احلكائي العام ،و�أب��رزتْ
عن�صر املكان كحامل
َ
ً
للحدث ،ورغم جودة الن�ص عموما مل �أكن مع
موت الكلب يف النهاية ملجرد ا�ستيائه من ر�ؤية
نف�سه خائن ًا يف احللم� .إنها مبالغة ميلودرامية
لكن -على عك�س عدم تقبلي لها -قد
كما ر�أيتْ ،
جمهرة كبرية من ُق��راء الق�صة،
حتظى بر�ضا
ٍ
واجلوهري يف النهاية �أن تخطف هذه
واملهم
ُّ
ُ
الق�صة
قلوب الأطفال والفتيان الذين �أُ ّلفتْ
َ
من �أجلهم ،و�أن يقولوا �إنها ثمرة �أدبية طيبة
ت�ستحق �أن ينفقوا وقت ًا يف قراءة �صفحاتها.
تعقيب من م�ؤلف الق�صة:
ه��ذه الق�صة ت��دي��ن ال�ت�رف اال�ستهالكي..
فاحليوان ال يقبل ه��ذه احلياة اال�ستهالكية
الرخي�صة..فكيف يقبل بها الإن�سان..؟؟

مقاالت /نافذة على العالم
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ق�صيدتان

الم�ؤرخ الحقيقي

• ن�سرتن �شلت(*)
• ترجمة �أ�صغر علي كرمي

والم�ؤرخ الم�ضلل
• د� .صياح عزام
������س������ؤال ي����ط����رح ب����ق����وة يف
الأو�ساط الثقافية والفكرية
هو التايل:
«م��ن ه��و امل�����ؤرخ؟» وق��د �أث��ار
ج��د ًال كبري ًا ب�سبب ح�سا�سية
هذه املهمة البحثية ..هناك
تعريفات ���ص��در ت للإحاطة
مب��ه��م��ة امل�����ررخ ،وه���ي تنطلق من
تعريف التاريخ نف�سه .ف��إذا كانت
معظم ه��ذه التعريفات تنح�صر
يف ك��ون �أن التاريخ هو علم يهدف
�إىل تق�صي ودرا�سة املا�ضي ب�صورة
منهجية منذ ب��دء احل��ي��اة ،ويهتم
ب��ك��ل الأح�����داث امل��ه��م��ة يف جميع
الع�صور ال�سابقة ال��ت��ي �أث���رت يف
تطور الب�شرية وحا�ضرها ،ف��إن
امل�ؤرخ هو ذلك ال�شخ�ص الذي يقوم
ب�إعداد الدرا�سات وتدوينها وفق
�سرد منهجي علمي..
منذ بدايات القرن التا�سع ع�شر
�أ�صبحت درا�سة التاريخ مهنة يقوم
بها �شخ�ص م ��ؤه��ل ،فهو ال ي��دون
�أحداث املا�ضي وعالقتها بالب�شرية
فقط ،بل يعمل �أي�ض ًا على حتليلها،
وهناك العديد من املدار�س واملناهج
املتعلقة بعمليه التحليل والتفكيك
تلك ،حيث �أ�صبحت هناك معايري
و�شروط يجب �أن تتوفر يف امل�ؤرخ،
ب��ل ���ص��ارت ه��ن��اك تخ�ص�صات يف
عملية الت�أريخ نف�سها.
يف هذا ال�سياق يوجد تعريف مهم
لــ «امل����ؤرخ» ذك��ره «اب��ن خلدون» يف
مقدمته امل�شهورة ،واعتمده �أو �أخذ
به الكثري من امل�ؤرخني يف الغرب.
ماذا يقول هذا التعريف؟ ..امل�ؤرخ
عند ابن خلدون هو ال��ذي يراعي
روح ال��ت��اري��خ ،وينظر �إىل باطنه
بتدقيق وحتقيق وبحث يف �أ�سباب
احل���وادث وع� ّل��ة وج��ود الكائنات،
وذل����ك ل��ل��وق��وف ع��ل��ى مقدماتها
و�أ�سبابها ونتائجها.
اهتمت مقدمة «اب���ن خ��ل��دون»

كثري ًا بو�صف «امل�ؤرخ الكاذب امل�ضلل»
وال��ذي ي�سرد وقائع غري حقيقية
ومغر�ضة ،وتكمن خطورة هذا الفعل
مبا يرتتب عليه من �أفعال و�أقوال
و�سرديات� ،إذ هناك م�ؤرخني يعملون
على حتريف الوقائع انطالقا من
م�صاحلهم اخل��ا���ص��ة وم�����ص��ال��ح ما
ي�ؤرخون لهم ،مثل امل�ؤرخني الذين
يعملون يف خدمة امللوك والأمراء،
وامل��ؤرخ�ين الأيديولوجيني الذين
ي��دون��ون ال��ر�ؤي��ة الر�سمية حلزب
فا�شي.
ّ
ومن امل�ؤرخني الذين قدموا وقائع
م�ضللة م��ن �أج���ل حتقيق �أه���داف
معينة «امل�ست�شرقون» يف تناولهم
الت�أريخ لل�شرق وهذه م�س�ألة كبرية
�أ�شار �إليها الكثري من املفكرين مثل
املفكر الفل�سطيني «ادوارد �سعيد» يف
كتابيه» «اال�ست�شراق» ..و»الثقافة
واالمربيالية» ،حيث �أو�ضح يف هذين
الكتابني�،أن العديد من امل�ست�شرقني
عملوا على اظهار ال�شرق وح�ضاراته
ب�صورة تدل على النظرة الدونية،
وت�شري �إىل روح الو�صاية،و ذلك
يف ���س��ي��اق حت��ق��ي��ق غ��ر���ض حم��دد
وهواالنت�صار للغرب� ،أن هذا الغرب
هو �أب و�أم احل�ضارات..
وهناك م�س�ألة «الأهواء» ومقولة
�سادت كثري ًا وه��ي «التاريخ يكتبه
املنت�صرون» والتي تلخ�ص املوقف
م��ن وج���ود ت��اري��خ حقيقي و�آخ���ر
زائف ،لذلك ف�إن �أكرث الأ�شياء التي
�أث�يرت حول �صعوبة مهمة امل ��ؤرخ،
هي م�س�ألة الدافع والرغبات ،حيث
من ال�ضروري �أن يتجرد امل ��ؤرخ من
العواطف والأهواء ال�شخ�صية� ،إىل
جانب �أن عملية التحليل والرتكيب
والتف�سري التي يقوم بها يجب �أال
جتعل منه قا�ضي ًا يحاكم الأحداث،
لأن ذلك ينتزع احل��دث من �سياقه
ال��ت��اري��خ��ي� ،أي ال ي��راع��ي امل����ؤرخ
�آن����ذاك ���ش��روط وظ����روف املا�ضي

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

�أبكي بني ذراعيك

الذي وقعت فيه احلادثة ،فامل�ؤرخ
احلقيقي ه��و ال���ذي يتبع منهج ًا
نقدي ًا �صارم ًا جتاه نف�سه ،فيبتعد
عن العواطف.
ويف ال���واق���ع ،ه��ن��اك ال��ك��ث�ير من
امل�سلمات بنيت على وق��ائ��ع غري
حقيقية قدمها امل��ؤرخ ،ولذلك ن�ش�أ
م�صطلح « الإن��ك��ار التاريخي» وهو
م�سعى يقوم به م�ؤرخ من �أجل �إعاة
تف�سري �أو ت�شكيك يف �آراء ظلت
مقبولة ردح ًا من الزمن ،فدور امل�ؤرخ
هنا هو الك�شف عن �أي حتريف �أو
ت�شويه تاريخي ،حيث �أن التاريخ
الزائف يقود على وعي زائف ،وهذه
اجلملة تف�سر ما يفعله امل�ؤرخ امل�ضلل
هذا ويجمع الكثري من املفكرين
وامل�شتغلني بالتاريخ وال��درا���س��ات
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ف��ك��ر ع��ل��ى �أن
املغالطات التاريخية متثل نقطة
آراء غري عقالنية
انحراف ،وت�شكل � ً
تقود نحو ت�ضليل ال��وع��ي ،ولذلك
ف�إن الكثري من اجلماعات املتع�صبة
هي نتاج �أكاذيب �أو �أوهام تاريخية
�سادت وتناقلتها الأجيال..
كذلك يخلط كثري من النا�س بني
امل��ؤرخ والكاتب يف التاريخ ،في�سود
اعتقاد �أن امل�ؤلفات التي كتبها �أديب
ما ،تنتمي �إىل مادة ومفهوم التاريخ
وه���ذا خ��ط ��أ ك��ب�ير ي��ق��ع ف��ي��ه حتى
املخت�صني.
وه��ك��ذا نخل�ص �إىل ال��ق��ول �إن
امل��ؤرخ هو �صمام �أم��ان احلا�ضر لأن
احلا�ضر لي�س �أكرث من امتداد ل�صور
م��ن امل��ا���ض��ي ،وامل�����ؤرخ ه��و الباحث
املنوط به ر�سم �أبعاد هذه ال�صور
مبالحمها وتفا�صيلها ،ب�أحداثها
امل�صريية و�آمال و�آالم الب�شر الذين
ت�ضمهم تلك ال�صور فامل�ؤرخ �إذن ،له
دور مهم يف خمتلف حقول احلياة
ف��ه��و ال���ذي ي��ر ّب��ي ال���وج���دان ل��دى
الأج��ي��ال اجلديدة وي�صوغ الوعي
الوطني والقومي لها.

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
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مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مثل بجعة

مثل بجعة خلفتها رحلة
ت�ستقر ر�أ�سها على جناحيها
و تنظر �إىل الوراء
�أ�ضع ر�أ�سي على وحدتي
و�أتطلع �إىل الأمام
غرفتي هذه
هي طريق الهجرة اخلا�ص بي من زاوية
�إىل مو�سم
و من مو�سم
�إىل زاوية
يف بع�ض الأحيان تتقل�ص الغرفة
و �أنا �أعزي نف�سي:
يا امر�أة
�إذا اقرتبت اجلدران
تريد عناق البجعة
و حتريرها من النافذة
(*) هي �شاعرة ايرانية من مواليد  ١٩٨٨يف طهران و
قد ح�صلت على �شهادة اللي�سان�س يف اللغة الإنكليزية و
�أدبها من جامعة �آزاد يف طهران

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.

وت�س�أل نف�سك هذه املر�أة ملاذا تبكي يف �أح�ضان
حبيبه؟
اليوم �أعرتف
�أنا ل�ست امراة
�أنا قنفذ
قنفذ �أ�شواكه تنمو يف كبده
وجلد هذه املر�أة
يغطي جروحها
�أنت احت�ضني وال تعلم
كلما كنت حتت�ضنني
تقرتب �أ�شواكي من قلبي �أكرث

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

يف عيدكم يورق الأقحوان
لوال عيدكم الذي ي�صادف يف الأول من �آب كل عام ملا عرفت طعم الفرح ،فكل
�شيء يف هذه الظروف يدعو للك�آبة واحل��زن ،ذئاب جتيء على �شكل قطعان،
ً
متعط�شة للدماء الربيئة
تنت�ضي �أنياب ًا يقطر من حوافها ال�سم ،وت�شرع خمالب
امل�ساملة ،وعلى كل رابية من روابي الوطن ميرع الأقحوان لكرثة ماارتوى من دم
نقي طاهر ُ�سفح بهي ًا من �أوردة ال�شهداء ،ليعلن رف�ضه وثباته و�صموده يف وجه
الذين �أعماهم احلقد ،و�أغراهم ال�شجع ،فجا�ؤوا مدججني بكل مامن �ش�أنه �أن
يئد احلياة ،ويقتل الفرح ،ويزهق الأرواح الربيئة الطاهرة من دون ان يظهر
�سبب واحد لكل هذا االندفاع الإعمى اىل قتل الأبرياء كل الأبرياء من دون
ا�ستثناء...
يف عيدكم ينحني احلور ومترع احلقول بال�سنابل ،وتعلن احلياة انت�صارها على
املوت ،وتكت�سي جبال الوطن و�سهوله وه�ضابه بكل ما �أبدع اهلل من روعة و�ألق
وجمال...
يف عيدكم ي�ستعيد املواطن توازنه ،وتكتب احلياة �ضرورة ا�ستمرارها ،لتنتزع
زمن كل �شيء فيه يقدم الأ�سباب الرحتال الفرح ،وانتثار احلزن
�أ�سرار اخللود يف ٍ
�سواري عاليات على املفارق والدروب...
َ
هاهو عقد من البالء املر ي�شارف على االنتهاء ونحن ك�سوريني المنلك �إال �أن
نذكي يف نفو�سنا نار ال�صمود وع�شق احلياة وانت�صار الإرادة� ،إذ كيف ميكن لدولة
ا�سمها �سورية حاولتها �أكرث من ثمانني دولة على مدى �سنوات ع�شر وجند لها
�أعداء الإن�سانية والإن�سان كل ما ميلكونه من مال و�سالح وعتاد ،وما ميلكونه كثري
وكثري �إذا ماعلمنا �أن الأر�ض التي يب�سطون نفوذهم عليها حتتوي على خمازين
تكفي لرفاهية الإن�سان فوق هذا الكوكب وتقدمي كل ما يحتاج �إليه فيما لو
�صرفت يف املكان املنا�سب الذي فوقه يعي�ش املاليني الذين يحتاجون ماميكن من
م�ساعدتهم على موا�صلة احلياة واال�ستمرار فيها...
يف عيدكم �أيها املزروعون رماح ًا �أبية على حدود الوطن ال منلك �إال �أن ننحني
لقاماتكم العالية ،و�سواعدكم ال�صابرة املقاومة ،وجلباهكم التي ما عرفت يوم ًا
ً
عالية
وبرغم الأ�سى وال�شدائد وق�سوة الظروف ،ما عرفت االنحناء ،و�إمنا بقيت
ً
عالية تدر�أ عنا �سهام الغدر التي ول�شدة جبنها وانهزامها اختارت �أهدافها يف
الظهر واخلا�صرة...

منذ �أن بد�أت هذه احلرب الظاملة على وطني �سورية �أ�شعلتم حدود الوطن نار ًا
ي�صطلي بها �أعداء اهلل والإن�سانية ،وقفتم بب�سالة اجلندي العربي ال�سوري،
و�أعلنتم من اللحظات الأوىل �أن �أرواحكم لي�ست �أغلى من تراب الوطن ،و�أن
ً
رجولة و�إباء �ستكون ال�سد املنيع يف وجه الطغاة والغزاة،
�أج�سادكم الطافحة
و�أع��داء الإن�سان والإن�سانية ،فحميتم الأر���ض والعر�ض وكنتم الأم��ل واملالذ
وال��درع الواقي الذي على حوافه تك�سرت الن�صال وبقي ال�شعب �آمن ًا والوطن
م�صان ًا والكرامة وافرة واجلباه مرفوعة ،لقد قدمتم �أيها الأبطال امليامني �أغلى
ً
�شهيد ق�ضى
قيمة ،و�أعالها �ش�أن ًا فكانت قوافل ال�شهداء ،فكم من
الأثمان و�أكرثها
ٍ
فوق تراب هذا الوطن ويده م�شدودة على الزناد ،وهو مدرك �أن ثمن �صموده
وب�سالته وثباته �ستكون الروح التي ما �أن تغادر اجل�سد ويثوي الفار�س ،حتى
ت�ضيف لقوافل النور �شاهد ًة جديدة حفرت املروءة فوقها ا�سم ًا كتبت حروفه
بالنور الذي ي�ضيء ال��درب وي�شعل يف عتمة احلياة وظالمها �شمعة الب�سالة
والكرامة وامل��روءة ،فيا فر�سان هذا الوطن ،وم�شاعل نوره وعزته وكرامته..
لنبل مواقفكم ،وعظيم ت�ضحياتكم ينحني �شربني الوطن ليلقي على ال�شهداء
�أجمل التحايا ويردد مع رفاقهم الذين يوا�صلون م�سرية التحدي ن�شيد الرتاب
الذي ميرع بكل ما ميكن �أن يبهج النف�س وي�شنف الآذان وميتع الب�صر...
حني ن��رى جنودنا البوا�سل يوا�صلون ال��درب نحو كن�س الإره���اب من فوق
تراب الوطن ،و�أل�سنتهم تردد ن�شيد حماة الديار تعود لنفو�سنا الثقة ،ويكرب
يف �أعماقنا الأمل ب�أن ه�ؤالء البوا�سل ما�ضون حتى حترير الأر�ض وا�ستعادة
الكرامة وكتابة امل�ستقبل بحراب بنادقهم ،ولعمري ف�إن الغد الذي تر�سمه
حراب الأباة ال�صامدين �سيكون غد ًا ت�شرق فوق ه�ضابه ال�شم�س وت�س ّيج جدرانه
الكرامة ،وتر�سم فوق جبني �صانعيه رموز الإباء وال�شرف...
يف يوم عيدكم يا من ت�صنعون الن�صر نعلن ا�صطفافنا خلفكم ووالءن��ا لكم،
وثقتنا بال�صبح الذي يتفجر �ضوء ًا بني �أياديكم الطاهرة التي متر�ست يف اذكاء
الأمل ،ور�سم �شارات الن�صر ،فلنبل مواقفكم تكتب الق�صائد ،ولعظيم ثباتكم
تنحني الهامات
الكويت 2020/8/1
mouhammad.houdaifi@gmail.com

نداءات
الأر�ض
�صدر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب رواية جديدة
من �سل�سلة �أدب اخليال العلمي بعنوان« :نداءات الأر�ض،
الق�سم الأول» للدكتور طالب عمران.
من �أجواء الرواية نختار:
«هو رجل خارق رغم �أنه �أعمى� .أي�ستطيع التغلب على
�أفعى �شر�سة هائلة احلجم ،رمبا ي�صل طولها �إىل ع�شرين
ورمبا ثالثني مرتاً؟ رجل ي�ستخدم قواه اخلفية ب�سهولة.
�آه ليتني �أدخل معه هذا الكهف الهائل.
يتفرغ وحده للإم�ساك بالأناكوندا ،هو قلق من
يريد �أن ّ
�أن تبي�ض يف الكهف ،هذا يعني �أن هناك كثري ًا من احليات
ال�صغرية التي �ستهدد املنطقة� .إن فق�س ذلك البي�ض ،بر�أيه
�أن الأناكوندا �أتت �إىل هنا بعد �أن لقحها الذكر قبل �أيام.
و�أتت لت�ضع بي�ضها هنا ،خا�صة �أن كهف (العولق) يحوي
جماري من املياه يف داخله� ،إنه كهف غريب يا عفاف ،يجب
�أن نزوره رمبا يف املرة املا�ضية».
جاءت الرواية يف حوايل � /150/صفحة من احلجم
ال�صغري.

د .ر�ضا
�سعيد
�صدر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب كتاب جديد
بعنوان« :د .ر�ضا �سعيد� ،أحد م�ؤ�س�سي النه�ضة العلمية
ــ رئي�س اجلامعة ال�سورية الأول» من �إع���داد الدكتور
�إ�سماعيل مروة ونزيه اخلوري.
من �أجواء الكتاب نختار:
«قد ال جند التفات ًا عاد ًة للقامات العلمية ،لأن االحتفاء
عاد ًة يتوجه �إىل النجومية� .إىل الأدباء� ..إىل ال�شعراء..
�إىل ال��ف��ن��ان�ين ..ودوم���� ًا جن��د ن��وع � ًا م��ن الظلم واحليف
ً
وخا�صة يف م��ي��دان الأ�ستذة
يلحق بالقامات العلمية،
والت�أ�سي�س !..ر�ضا �سعيد من ه�ؤالء ..عندما يدخل �أحدنا
�إىل رئا�سة جامعة دم�شق يقابله! وجه ٌ
با�ش مع �أنه من
حجر ..وجهٌ حنون مع �أنه من حجر ..وجهٌ فيه تقا�سيم
العلم التي ت�صل الغاية ،وهو يحت�ضن كلّ �صاعدٍ على درج
هذه اجلامعة .هذا الر�سم �صنعه طالبه ــ �إكرم ًا له ــ لأنه
م�ؤ�س�س اجلامعة ال�سورية ،والرئي�س الأول لها».
ج��اء الكتاب يف ح��وايل � /120/صفحة م��ن احلجم
الكبري.

حكاية
جنون
مختلف
�صدر ع��ن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب جمموعة
ق�ص�صية جديدة بعنوان« :حكاية جنون خمتلف» للكاتب
�صبحي حم�شو.
من �أجواء الكتاب نختار:
«راح �سعيد ينقب بني الوجوه من احلا�ضرين عن �أحد من
ير �أحداً ،فظل
ذويه ،رمبا �أخط�أ فح�ضر �إىل املحكمة ،فلم َ
ي�شعر ك�أنه كائن غري ب�شري �أب���داً ،ول��د هكذا من حائط
من�سي يف قرية مل تذكر يف خرائط الطبوغرافيا والت�صوير
اجل��وي� ،أو من �شجرة مقطوعة ،كما يقولون ،نبتت ومنت
يف غفلة من الرمال والغبار ،وقد �أح�س منذ �أن �أحيل �إىل
املحاكمة ه��ذه �أن��ه �سيق�ضي �أم���د ًا ط��وي� ً
لا يف ال�سجن قد
ي�ستغرق ع�شرات ال�سنني �أو العمر كله».
ج��اء الكتاب يف ح���وايل � /197/صفحة م��ن احلجم
ال�صغري.

