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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

ال�سروة انك�سرت
ـ1ـ

م��رت دون �أن
«..ال�س��روة انك�س��رت» ،واح��دة من ق�ص��ائد حممود دروي���ش الرائعة .وقد ّ
تلفت انتباه قراء ال�شاعر وجمهوره ،ورمبا النقّاد �أي�ض ًا.
ذل��ك �أن الق��ارئ العربي قد اعتاد على �شعر حممود دروي�ش املقاوم ،مذ بد�أ ال�شاعر ين�شر
ق�صائ��ده الأوىل ،م��رور ًا مبرحلة ن�ضجه الفن��ي والفكري وال�سيا�سي ،وحت��ى رحيله الأخري
والتحاقه بالرفيق الأعلى.
نع��م! لقد ع ّودن��ا حممود دروي���ش على �أ�شع��اره الثورية ،الوطني��ة ،املقاوم��ة ،الإن�سانية
وال�سيا�سي��ة �أي�ض�� ًا .قب��ل مرحلة (�سج��ل �أنا عربي) ،وبعده��ا ،مثل� :أحم��د الزعرت ،بريوت
خيمتنا الأخرية ،مديح الظل العايل ،وعابرون ،ال تعتذر مما فعلت ،ومئات الق�صائد الثورية
الأخرى.
له��ذا رمبا مل ينتبه القارئ والناقد �إىل هذه الق�صيدة الوجدانية مبو�ضوعها الذي يبدو
للوهلة الأوىل ب�سيط ًا وعادي ًا ،ومب�ضمونها ـ اللوحة املر�سومة بالكلمات.
«ال�س��روة انك�س��رت» ـ ق�صي��دة ـ لوحة ـ من خاللها ،ير�صد ال�شاع��ر ر ّد فعل الآخر ،والقول
الأ�صح :ر�أي الآخر ،وكيف مت النظر �إىل هذه اللوحة كل من موقعه ،وكلُّ من وجهة نظره.
قلت :املو�ض��وع ب�سيط ،والفكرة وا�ضحة ،و»امل�شهد» (الواقع��ة) واقعة (انك�سار ال�شجرة
ـ ال�س��روة) تك��ررت كث� ً
يرا ،وتتك��رر دائم�� ًا ،ولهذا ،يب��دو امل�شهد عادي�� ًا( ،فثمة �شج��رة �سرو
ً
ً
هباء غباراً
با�سق��ة ،هوت منك�سرة ،فدي�ست وحتولت �أغ�صانها دري�س��ا ناعما ،ومن ثم تطاير ً
يف النهاية .ك�أن �شيئ ًا مل يكن.
الق�صي��دة (قطعة) واحدة� ،أو مقطوعة مو�سيقية بنغمة واحدة� ،سكبها ال�شاعر بلوحة
را�سم ًا بالكلمات ،من دون �أن يق�سمها �إىل مقاطع.
ومبا �أين ر�أيت فيها لوحة كاملة ،فقد ق�سمت هذه اللوحة �إىل �أربعة م�شاهد:
ي�ستهل ال�شاعر الق�صيدة قائ ًال:
«ال�سروة انك�سرت كمئذنة ،ونامت
يف الطريق على ُّ
تق�شف ظ ِّلها خ�ضراء
داكنة كما هي .مل ي�صب �أحدٌ ب�سوء»
يخربن��ا ال�شاعر به��ذا اال�ستهالل� ،أن �شجرة ال�سرو ال�شاهق��ة البا�سقة كمئذنة ،قد هوت
منك�سرة ،ومتدَّ دت يف الطريق ،ال يقول (ماتت) ،يقول( :نامت) .ففعل املوت ،يتبعه الدفن.
والن��وم ميك��ن �أن يكون يف � ِّأي مكان ،ولكن لي�س على الطري��ق ،ويف املثل� ،إن الأ�شجار متوت
واقف��ة .هن��ا ،اختار ال�شاعر (نامت) يف الطريق .ويفهم من قول��ه �إنَّها �أ�صبحت تعيق املرور،
ويفه��م �أي�ض�� ًا� ،أنَّ الطريق غري مع َّب��دة فهي� ،إذن ،طريق وعرة ،ه��ذا تف�سره كلمة (تق�شف)،
لأن��ه �أراد �أن ي�ؤن�س��ن الفعل ،فقال ال�شاعر (نامت عل��ى تق�شف ظلها) ،كي يظهر املطرح الذي
ا�ستلقت فيه ال�سروة ،على ظ ِّلها الفقري ،فنومها� ،إذن ،مل يكن على فرا�ش وثري ،وال حتى على
أهم� ،أنَّه «مل ي�صب �أحدٌ
احل�ص�ير ،ومع ذلك حافظت على لونها الأخ�ضر القامت الداك��ن .وال ُّ
ب�سوء» .ج َّراء انك�سار ال�سروة.
يتابع ال�شاعر القول والر�سم:
«م َّرت العربات م�سرعة على �أغ�صانها
هب الغبار على الزجاج ..ال�سروة انك�سرت
ّ
َّ
العلني يف دا ٍر
ها
�ش
ع
غ
ت
مل
احلمامة
لكنَّ
يرّ ُ
َّ
جماورة ،وح ّلق طائران مهاجران على
اف مكانها ،وتبادال بع�ض الرموز
َك َف ِ
مل ي�أبه �أحد النك�سار ال�سروة ،بل مل يحرتم �أحدٌ حرمة الطريق ،ومل يكرتث �أحدٌ (بنوم)
ً
(م�سرعة) ي�ؤ ِّكد الالمب��االة ،بال�سروة
ال�شج��رة علي��ه .فعربتها العربات م�سرعة .وبقول��ه
والطري��ق مع�� ًا .فدُ ع�ست �أغ�صانها ،حتى �أ�صبحت دري�س ًا ناعم ًا ،وحت َّول �إىل غبا ٍر َّ
غطى زجاج
النوافذ ،وهنا ،يفهم من قولهَّ :
حقل
(غطى زجاج النوافذ)� ،أنَّ ال�شجرة ـ ال�سروة ،لي�ست يف ٍ
بعيد ،ما دام ثمة �أبنية ونوافذ� ،إذن ،حدّ د ال�شاعر بقوله ذلك ،موقع ال�سروة.
يتبع..
لوحتان للفنان الت�شكيلي عز الدين ه ّمت
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ق�ص ُر التاريخ

• د .نزار م�صطفى كحلة
�وج��هَ �أوركاجينا()1
ت� َّ
ب���زه��� ٍو واف����ت����خ����ا ٍر ,وه��و
ألواحهُ الفخارية
يت�أبط � َ
(ال� ُّ�رق��م) التي د َّونَ عليها
َ�سب َقهُ احل�ضاري نحو �أو�س ِع
ق�صر التاريخ ,وما
ٍ
بوابة يف ِ
البوابة املُ
زدانة
�أن دنا من
ِ
ِ
وال���راي���ات,
ب��ال��ن��ي��ا���ش�ين,
ّ
والأو����س���م���ة ,واجل���وائ���ز,
والتماثيل والرنوك(,)2
حتى تقدَّ م منه حمورابي,
ال���������ذي ق������ َّب� َ
�����ل ج���ب� َ
ي�ن
�أوركاجينا ,وقال له:
 �أه� ًل�ا مبعلمي وناظم
�أوىل القوانني ...
ح ّياه �أوركاجينا ثم تاب َع
َ
البوابة
و�صل
�سريه �إىل �أن
ِ
فخرج ملالقاته ابن خلدون ,وقد َع َل ِت االبت�سامة وج َههُ
الرئي�سية,
َ
ُمعلن ًا فرحتهُ بو�صولِ �أوركاجينا ,قائ ًال:
 �أه� ًمل اجتما ٍع عرفته
�صلح اجتماعي ,و�أ َّو ُل ع��ا ِ
لا ب����أ َّولِ ُم ٍ
الب�شرية جمعاء...
َ
ق�صر التاريخ من �أو�س ِع �أبوابه,
�أثنى عليه �أوركاجينا ,ثم دخل
َ
برفقة جان جاك رو�سو ( ,)3الذي �أعلن متبخرت ًا:
رجلَ ,ف َ�ص َل الدّ ين عن الدولة ,و�أبعد
ري
بجانب �أ َّولِ ٍ
ِ
 نعم� ,إنني�أ�س ُرجال الدين عنها...
تقدَّ مت �سيمون دي بوفوار( )4من �أوركاجيناِ ,ل ُتعلنَ رغبتها
مدافع عن حقوق املر�أة ,ومحُ ا ِو ً
لة التقاط
بالوقوف �إىل جانب �أ َّول
ِ
ٍ
�صورة لها معه ,لكن غيفارا ( ,)5كان قد اختطف �أوركاجينا من
ٍ
بني يديها ,وقد ط�أط�أ ر�أ�سه ,فهو يف ح�ضرة �أ َّول من � َ
أطلق كلمة
ثائر �ضد الظلم عرفته الب�شرية...
احلرية ,و�أ َّول ٍ
كان �أوركاجينا ُكلَّما تقدَّ َم �شيئ ًا ف�شيئ ًا داخ��ل الق�صرَ ,خ� َ�ر َج
عظيم من عظماء التاريخ (كونف�شيو�س� ,أر�سطو ,جون
ملالقاته
ٌ
ق�ص ُر
غوتنربغ(� ,)6أين�شتاين ,غاندي � ...إلخ),
ي�شعر ب�أن قا َمتهُ َت ُ
ُ
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ,وقد بد�أ �سكان الق�صر باالبتعاد عنه ,موارينَ وجوههم
بال حياء ...
ً
�وح� ,سقطّ
الفخّ
ت�ساقطت �أل��واح �أوركاجينا
اريةولوحا �إث� َ�ر ل� ٍ
لوح الدفاع عن
قانون الدفاع عن حقوق العمال والفالحني ,تاله ُ
حقوق النِّ�ساء والأرامل� ...إلخ.
ِ
ي�ستطيع َح َ
بجعبته ,حتى الّلوح
لوح
مل يعد �أوركاجينا
ِ
ُ
مل � ِّأي ٍ
تك�س َر
الوحيد الذي حاول
التم�س َك به ,لوح العدالة االجتماعيةَّ ,
ُّ
عند و�صوله �إىل بوابة التخ�ص�ص يف ق�صر التاريخ املَهيب ...
خرج حار�س البوابة ملالقاته ...
ُ
احلائز على جائزة
 عفو ًا يا �صديقي � ...أنا �أحمد زويل(,)7نوبل يف الكيمياء ,ف�أنا ,وعلى الرغم من اجنازاتي الكبرية  ,مل
�أ�ستطع �إيجاد مكان يل يف غرف التخ�ص�ص والبقاء ,لكنني مت�أكدٌ
من �أنك �ستجد لك مكان ًا فيها ,ف�أنت من �أهم عظماء الب�شرية ,و�أ َّول
مدافع عن الإن�سان وحقوقه ...
ٍ
َ
ودخل من
ح َّياه �أوركاجينا
بوابة ق�سم غرف التخ�ص�ص ,لكنَّ
ِ
ري ,وعندما اق�ترب من
بحجم
أ�صبح
ٍ
طفل �صغ ٍ
حجمه ك��ان قد � َ
ِ
َ
حاول �أوركاجينا فتحها بو�ض ِع �أ�صبعه
�أ َّولِ غرفة ,غرفة العلوم,
َ
حاول
على مكان و�ضع الب�صمات ,لكنها �أعطته اللون الأحمر,
ثانية ,وقد جت َّه َم وج َههُ  ,لون �أحمر ,حاول م َّر ًة ثالثة,فانطلقَ
ُ
نف�سه ,فلعلَّه �أخط�أ يف
�صوت �صفارة الإنذارَ ,خ ِج َل �أوركاجينا من
ِ
اختيار الغرفة ,واندف َع نحو الغرفة الثانية,غرفة التكنولوجيا,

لون �أحمر ,غرفة العلوم
االقت�صادية ,لون �أحمر,
غرفة الطب وال�صيدلة
والكيمياء� ,أحمر ...
َ
�����������اءل
ت�������������������������ض�
حجم�أوركاجينا �أك�ثر
ُ
ف����أك�ث�ر ,وع��ن��دم��ا ن��ظ� َ�ر
�إىل غ����رف����ة ال���ع���ل���وم
االجتماعية والإ�صالح
االج��ت��م��اع��ي وال���دف���اع
ح��ق��وق الإن�����س��انَ ,ع� َل� ِ�ت
االب��ت�����س��ام��ة وج��� َه���هُ ,
و� َ
أدرك �أن��ه كان مخُ طئ ًا
يف اخ����ت����ي����ار ال���غ���رف
ال�سابقة ...
و����ض���ع �أورك���اج���ي���ن���ا
ب�صمتهُ
بثقة واعتزاز ,فقد كان ُمت�أكد ًا من فتحها ,فهو �سيدُ و�أ َّو ُل
ٍ
املُ�صلحني االجتماعيني عرب التاريخ ,مرة �أخرى ,لون �أحمرَ ,خ ِج َل
نف�س ِه ,و�أخذ ُيهر ِو ُل من
غرفة �إىل �أخرى ,علَّهُ يجدُ
�أوركاجينا من ِ
ٍ
له مكان ًا� ,أحمر� ,أحمر� ,أحمر ...
بحجم عقلة الأ�صبع ,وعندما َ
و�صل �إىل
حجم �أوركاجينا
أ�صبح
� َ
ُ
ِ
�آخر الغرف ,و�إذ به يجدُ ُف ً
باب �صغري يف �أ�سفلِ
تحة �صغري ًة ,لها ٌ
بحالة من الي� ِأ�س على مكانِ و�ضع
اجلدار ,و�ض َع�أوركاجينا �أ�صبعه
ٍ
الب�صمات ,لون �أخ�ضر ...
َ
البوابة ال�صغرية ,وقد ارت�سمت
رب
ِ
مل ي�صدِّ ق نف�سهُ ,فدخل ع َ
على محُ ياه ابت�سامة عري�ضة ...
أ�صبح�أوركاجينا
 لكن  ...يا �إلهي  ...ما هذا ؟ � ...أين �أنا ؟ ,لقد � َق�صر التاريخ.
خارج ِ
َ

احلوا�شي
�أوركاجينا  2342 – 2351ق.م � ُ
ومدافع
وم�صلح اجتماعي,
أول ثائرٍ
ٍ
ٍ
ع��ن ح�ق��وق الإن �� �س��ان ,ع��رف��ه ال �ت��اري��خ ,وه��و �أول م��ن �أط �ل��ق كلمة احل��ري��ة
(�أمارجي) عرب التاريخ ,ت�س َّلم احلكم يف مدينة جل�ش العربية ال�سومرية,
�إثر ثورة قام بها على �سلفه لوجاالندا� ,أن�صف املر�أة والفقراء ,و�أبعد رجال
الدين وت�سلطهم على احلكم ,لك َّنه ,للأ�سف ,مل يحكم �سوى ت�سع �سنوات,
فعادت الأمور �إىل �سابقِ عهدها.
هي عبارة عن �شعارات ورموز (ر�سوم خمتلفة) خا�صة ببع�ض القادة �أو
امللوك ,وحتى بع�ض الدول.
جان جاك رو�سو  1778 – 1712م :فرن�سي ,و�صاحب كتاب العقد
االجتماعي ,كان له �أثر كبري يف قيام الثورة الفرن�سية عام 1789م.
�سيمون دي ب��وف��وار  1986 – 1908م :ك��ات�ب� ٌة وم�ف�ك��ر ٌة فرن�سية,
وفيل�سوفة وجودية ,ونا�شطة �سيا�سية ,ومدافعة بقوة عن حقوق املر�أة ,كما
�أنها م ِّ
ُنظر ٌة اجتماعية ,لها كتاب اجلن�س الآخر.
�إرن�ستو ت�شي غيفارا 1967 – 1928م� :أرجنتيني الأ� �ص��ل ,و�أح��د
�أ�شهر منا�ضلي �أمريكا الالتينية ,وهو من �أهم املفكرين الثوريني يف القرن
الع�شرين� ,شارك يف العديد من ال�ث��ورات �ضد الطغيان ,وخا�صة الثورة
الكوبية.
ج��ون� ,أو يوحنا غ��وت�ن�برغ ,ول��د يف مدينة مينز يف �أمل��ان�ي��ا – 1400
 1468م وهو مخُ رتع الأحرف املتحركة (�آلة الطباعة).
�أحمد زويل ,م�صري ,ويحم ُل اجلن�سية الأمريكية ,حائز على جائزة نوبل
فيالكيمياء.

قضايا وآراء

همزة �إنّ
تك�سر همزة �إن وجوب ًا يف كل
مو�ضع ميتنع فيه ت�أويلها مع
ا�سمها وخربها مب�صدر ،وذلك
يف املوا�ضع التالية:
 1يف اب�����ت�����داء ال���ك�ل�امً
حقيقة� ،أو حكم ًا� ،أي الواقعة
بعد �أال اال�ستفتاحية.
كقوله تعاىل�( :إنّا �أعطيناك
الكوثر).
وق��ول��ه ت��ع��اىل�( :إن���ك �أن��ت
العليم احلكيم).
 2يف ���ص��در جملة ال�صلةنحو :انت�صر الذي �إنّه خمل�ص،
وج��اء ال��ذي �إنّ��ه عاقل ،ومنه
ق��ول��ه ت��ع��اىل( :و�آت��ي��ن��اه من
الكنوز م��ا �إنّ مفاتحَ ه لتنوء
بالع�صبة �أويل القوة)
 3بعد ال��ق��ول .نحو قولهتعاىل( :وقال �إنيّ معك).
وق��ول��ه ت��ع��اىل( :ق���ال �إنيّ
عبدُ اهلل) وي�شرتط يف القول
�أن يراد به معنى احلكاية� .أما
�إذا �أريد به معنى الظن ُفتحت
همزة (�إنّ ).
� 4أن تقع يف �صدر اجلملةامل�����س��ت��أن��ف��ة .ن��ح��و :يح�سبون
مق�صر يف عملي «�إن��ه��م»
�أين
ٌ
مل��خ��ط��ئ��ون ،وزع���م �أح��م��د �أن��ه
متفوق «�إنه» لكاذب.
 5يف جواب الق�سم ،ويكرثيف ذلك اقرتان خربها بالالم.
نحو :واهلل �إنك ل�صادق .ومنه
هلل
قوله تعاىل( :ويحلفون با ِ
�إنهم ملعكم)
ي��ج��ب ف��ت��ح ه��م��زة (�أن) يف
ك��ل مو�ضع ي�صح ت��أوي��ل��ه��ا مع
م��ع��م��ول��ي��ه��ا ب��امل�����ص��در امل�����ؤول
بال�صريح .وت�ؤول �أن مع ا�سمها
وخربها يف املوا�ضع الآتية:
� 1إذا جاءت مع معموليها يفمو�ضع الفاعل .نحو� :أعجبني
�أن�����ك جم��ت��ه��دٌ  .وال��ت��ق��دي��ر:
�أعجبني اجتها ُدك .ومنه قوله
تعاىل�( :أو مل يكفهم �أنا �أنزلنا
عليك الكتاب)
 2يف مو�ضع نائب الفاعل.ال�سماء ممطرة.
نحوُ :ظنَّ �أنّ
َ
ومنه قوله تعاىل( :قل �أوحي
�إ ّ
نفر من اجلن).
يل �أنه ا�ستمع ٌ
 3يف مو�ضع املفعول به.ق����ادم.
ن��ح��و :ت��ي��ق��ن��تُ �أن����ك
ٌ
والتقدير :تيقنتُ ق��دو َم��ك.
ومنه قوله تعاىل( :وظن �أهلها
�أنهم قادرون عليها) ،وي�شرتط
يف خربها ع��دم اق�تران��ه بالم
التوكيد كما �أو�ضحنا �سابقا،
و�إال ك�سرت همزتها.
 4يف مو�ضع املبتد�أ .نحو:يف اعتقادي �أنك م�سافر .ومنه
قوله تعاىل( :ومن �آياته �أنك
ترى الأر�ض خا�شعة).

زوايا

العقلية الوثوقية وحرا�س
الحقيقة المطلقة
• د .عدنان عو ّيد
العقلية الوثوقية� ،أو الدغمائية ،هي عقلية جامدة
�سكونية م�سكونة بهاج�س املطلق واملقد�س ،واالمي��ان
واال�ست�سالم قبل التفكري وال�شك .تتكئ يف تفكريها
وممار�ستها على مرجعيات من خارج ذاتها ،تعتقد �أن
هذ ه املرجعيات (الن�صو�ص) هي وحدها من ميتلك
احلقيقة ،وك��ل م��ا ع��داه��ا ه��و ح���رام �أو خ��ط��أ ي�سئ
للحقيقة وبالتايل يجب حماربته و�إق�صائه.
العقلية الوثوقية الدينية:
متثلها قوى اجتماعية متدينة ،حتمل توجهات �سيا�سية
وعقيدية �أرثوذوك�سية ،تقر ب�أن احلقيقة قد �أعطيت فكر ًا
وممار�سة مرة واح��دة وللأبد ،وت�ؤمن مب�شروع احلاكمية
اه ِل َّي ِة َي ْب ُغونَ َومَنْ
انطالق ًا من قوله تعاىل�( :أَ َف ُحك َْم الجْ َ ِ
وقنُونَ  ).املائدة ( .)50وبغ�ض
�أَ ْح َ�سنُ مِنَ اللهَّ ِ ُح ْك ًما ِّل َق ْو ٍم ُي ِ
النظر عن تف�سري مفهوم احلكم هنا �أهو �سيا�سي �أم ق�ضائي،
والأغلب هو احلكم الق�ضائي ،على اعتبار الن�ص القر�آين
مل يحدد طبيعة للحكم وال �ألية عمل له( .راجع علي عبد
الرازق – الإ�سالم و�أ�صول احلكم) .وهذه العقلية تتكئ يف
احلقيقة كما بينا �أع�لاه على ن�صو�ص مقد�سة قد �أغلقت
مداراتها ودالالتها الفكرية يف القرون الهجرية الثالثة
االوىل كما هو احل��ال يف اخلطاب الإ�سالمي حيث جاء:
(الآن �أمتمت عليكم نعمتي ...وخري القرون قرين والذي
يليه ثم يليه ....و�أ�صحابي كالنجوم الزاهرة ب�أي اقتديتم
اهتديتم) .وعلى ه��ذا الأ�سا�س �أخ��ذت ه��ذه الن�صو�ص يف
دالالت��ه��ا ا�ستمراريتها الفكرية وال�سلوكية كوثائق ،ال
تقبل التغيري �أو التعديل �أو حتى املراجعة ،لكونها كالم اهلل
ور�سوله و�صحبه ،وهي �صاحلة لكل زمان ومكان ...ف�سرت
و�أولت دالالتها يف زمن ما�ض ،وحاز مف�سروها وم�ؤلوها على
القدا�سة ذاتها التي حتوز عليها هذه الن�صو�ص ،و�أحيانا
تعترب �أقوالهم �أكرث قدا�سة من الن�ص ذاته عند مريديهم �أو
تابعيهم.
تظل هذه العقلية يف �سياق ن�شاطها ،عقلية تنظر �إىل
ال��ف��ردو���س املفقود ممث ًال بفكر ومنهج و�سلوكية ال�سلف
ال�صالح( ،القرون الهجرية الثالث الأوىل) ب�أنها هي زمن
الف�ضيلة والنقاء ،و�أي خروج عن قيمها هو خروج عن الن�ص
املقد�س.
ترف�ض ه��ذه العقلية التجديد ،مثلما ترف�ض الآخ��ر
املختلف وتكفره وتزندقه ،وال تتواين عن قتله �أو ذبحه
والتمثيل ب��ه .تعمل على ّ
يل عنق الواقع كي يرتقي �إىل
الن�ص ومتثله.
العقلية الوثوقية الو�ضعية:
عقلية ال تختلف من حيث املبد�أ عن العقلية الوثوقية
الدينية .فهي �أي�ض ًا عقلية جمود ّية �سكونية وثوقية
ا�ست�سالميه ،ترف�ض احلركة والتطور والتبدل ،ميثلها قوى
اجتماعية و�صلت �إىل ال�سلطة يف ظروف معينه ،فراحت تعمل
على برجمة الدولة وم�ؤ�س�ساتها (الت�شريعية والتنفيذية
والق�ضائية) وفق ًا مل�صاحلها هي وا�ستمرارية وجودها يف
ال�سلطة .هي عقلية �أنانية وانتهازية تقف م�صاحلها عند
حدود ما متثله من مرجعيات حزبية �أو طائفية �أو ع�شائرية
�أو قبلية .وغالب ًا ما تتخذ �شعارات ف�ضفا�ضة نظرية حلكمها،
جترب النا�س على ال�سري وراءها كقطيع �أغنام ،وكل من يخرج
عنها هو منحرف وخائن ومرتبط باخلارج وعميل ،ويعمل
�ضد م�صالح الدولة و�أمنها الوطني والقومي ..وبذلك تتحول
ه��ذه ال�شعارات �إىل ن�صو�ص مقد�سة ،متار�س من خاللها
حاكمية و�ضعية على الرعية.
�إن القوى احلاكمة يف هذه ال�صيغة الوثوقية ،ترف�ص
�أي عقد اجتماعي ي�سعى لبناء دول��ة املواطنة والقانون
وامل�ؤ�س�سات� ..أي دولة العدالة وامل�ساواة وامل�شاركة ..فهي يف
نهاية املطاف تعترب �شعوبها قا�صرة وغري قادرة على قيادة
نف�سها ،وال بد لهذه ال�شعوب من و�صاية عليها ،وهي الأوىل
بهذه الو�صاية.
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مباغتة للزّمن �أم تفجي ٌر للمكان؟
قراءة في رواية "�ساعتان �ساحتان" لزهير جبور

•عادل �شريفي
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ج��اءت �شخ�ص ّيات ال� ّرواي��ة ّ
موظفة ب�إحكام� ،أ ّدت دورها
بح�صافة وحكمة من در�س الفل�سفة والتاريخ وعلم النّف�س،
خا�صة لر�سم تفا�صيلها
�شخ�صيات متكاملة �أفرد الكاتب
ٍ
فقرات ّ
اخلارج ّيةال ّرئي�س ّية ،جوادة،الـ (بال ا�سم)� ،أب��و فريد� ،أم
فريد ،فريد ،احل�لاق ،عا�صم ب��ك .كينونتهم االجتماع ّية
الدّ قيقة ّ
املوظفة خلدمة النّ�ص� ،شخ�ص ّيات تنتمي �إىل بيئات
مت تقدميها ّ
اجتماع ّية متباينة تباين ًا �شديد ًاّ ،
بدقة متناهية،
ف�إذا �س ّلمنا جد ًال �أنّ الكاتب ا�ستطاع ت�صوير البيئة الريف ّية
التي ت�شبه �إىل حد ماالبيئة التي ن�ش�أ وترعرع فيها ،لكن من
�أين له �أن ي�أتي ب�صورة املجتمع احلم�صي
وال�ستينيات بتلك
يف حقبتي الأربعيناتّ ،
احلرف ّية التي ال ميكن �أن مي ّيزها �إال من
عا�ش ون�ش�أ يف املدينة� ،إذ مل يغب عنه �أيّ
تف�صيل -مها �صغر -من احلياة اليوم ّية
احلم�ص ّية.
جت��� ّل���ت الأب�����ع�����اد ال�����س��ي��ك��ول��وج � ّي��ة
والوجدان ّية وا�ضحة يف النّ�ص ،ك�أنّ م�سبار
الكاتب �أف���رغ حمتوى ّ
ال�شخ�ص ّيات ك ّلها
و�أظهرها للقارئ ،ربمّ ا �ساعده يف ذلك ق ّلة
الأح��داث يف ال� ّرواي��ة فانربى يحلل ردود
�أف��ع��ال �شخ�صياته وم�شاعرها بحر ّية،
دون ق��ي��ود ،مم��ا جعل ال��ق��ارئ ي�شعر �أن
خطان للروايةٌ ،
هناك ّ
خط �سرديّ و�آخر
�سيكولوجي م�سترت ميرر من خالله الكاتب
�آالف ال ّر�سائل ،الأمر الذي �أغنى الأحداث واحلبكة ،وجعلها
م�شبعة بالأفكار العميقة ،التي جتعل القارئ يتوقف ويحلل
ثم املتابعة.
البيانات التي تلقّاها ومن ّ
توجهات ّ
كل �شخ�ص ّية من
البداية
ح��ددت ال� ّرواي��ة منذ
ّ
حيث نزعتها الوجدانية ،فال يلزم القارئ الكثري من العناء
ليكت�شف �أن فريد �شخ�ص انتهازي منذ �أن كان طف ًال ،و�أن
جوادة �إن�سانة واقع ّية ولي�ست رومان�س ّية �أو �شاعر ّية ،و�أنّ
البطل الراوي كتلة د ّفاقة من امل�شاعر املرتاكبة ،ال بل هوظل
أحد
�إن�سان ما ّدته الأحا�سي�س ،لذلك قد ال ين�صدم القارئ ب� ٍ
من ّ
ال�شخ�ص ّيات ،وال بردود �أفعالها التي جاءت �ضمن ال�سياق
الذي ُر�سم لها منذ البداية� ،إال �أن ذلك مل يفقد ال ّرواية �أي ًا
من عنا�صر ال ّت�شويق �أوالإمتاع .كما يجب علينا �أال نن�سى �أنّ
الكاتب جعل ال�شخ�ص ّيات الأكرث �سلب ّية يف ال ّرواية م�سترتة،
بال مالمح ،وعلينا �أن نلحظ دور البطلني الإ�ضافيني ،املميزين
يف ال� ّرواي��ة،وه��م��ا ال � ّزم��ان وامل��ك��ان .ميكن ال��ق��ول �أن رواي��ة
«�ساعتان �ساحتان» �أ ّكدت نظر ّية «�أنّ الفنّ نتاج ال ّتاريخ،ولي�س
م�سبب ًا له».
م��ع �صعوبة وت��داخ��ل الأح����داث والأزم��ن��ة ن��رى ت�ضافر
تق�صد
العنا�صر بعناية دون
تركق�ص ٍة �سائبة ،فيما خال ما ّ
ّ
عدم حت ّمل م�س�ؤولية طرحه ب�شكل مبا�شر� ،أو �إعطاء ر�أيٍّ فيه،
بل تركه للقارئ يفل�سفه على هواه ،ك�س�ؤال جوادة املفتاحي،
الذي ُترك بال �إجابة« ،ر�أيت يف بيت جميل �صورة�سيف مع ّلقة
علي وال �سيف �إال ذو الفقار)
على اجلدار كتب عليها(ال فتى �إال ّ
فما معنى ذلك؟» ،مليجب البطل ،بل ترك الإجابة للقاء �آخر
ال�س�ؤال املطروح هناَ ،
مل مل ُيرد الكاتب لهذا اللقاء
مل يتمّ .
�أن يتم؟ �أعود هنا �إىل فكرة وا�ضحة يف ال ّرواية ،وهي انعدام
الأمل يف ال ّتوافق بني العنا�صر التي جتمعها ّ
الظروف ،و�أرى
�سوداو ّية ُعممت على جمتمعنا املحكوم بال ّتوافق ،قد يكون
الكاتب حمق ًا يف ذلك� ،إال �أننا ننزع دائم ًا �إىل مواراة احلقائق
بالأماين ،وربمّ ا هذا مايجعلنا ن�ؤخر معاجلة الأمور �إىل احلد
الذي ُيفج ّرها دفعة واحدة.
ً
بناء ال ّرواية مل يكن تقليد ّيا (رغم توافر جميع العنا�صر
التقليد ّية) ،ب��ل كانت روح التجديد والتجريب طاغية
على البناء الدّ رامي للأحداث ،فتقاطع الأحداث والأزمان،
وطرح الإ�شكاليات العديدة ،و�إث��ارة الت�سا�ؤالت عند القارئ
ك ّلها خروج عن م�ألوف ال ّرواية املبا�شرة ،بعدما حرر الكاتب
انتقاءه العنا�صر املنا�سبة حلامل الأح���داث ،مبتعد ًا عن
ال�سردي ،والتقريرياملبا�شر.
الأ�سلوب ّ
حلم ودم،
مل تكن ال ّرواية خيال ّية ب�أبعادها ،بل واقعية من ٍ
وهل على ّ
ال�شخ�ص ّية �سوى حتديد الوقائع ،وهل احلدث �سوى

تو�ضيح ّ
ال�شخ�ص ّية وتف�سريها؟
�صدق الكاتب يف نقل الوقائع بحذافريها ،مل مينعه من
ثالث للأحداث� ،ش ّكل ال ّروح لذاكاجل�سد ،فالبطل
بعد ٍ
�إعطاء ٍ
ال��ذي تق ّم�ص روح ديك اجل��نّ احلم�صي� ،أخذنا �إىل �ضفاف
العا�صي� ،سقانا ك�ؤو�س ًا كتلك التي �أذهبت عقل ديك اجلن
فجعلته يقتل حبيبته قبل ُعطيل .لكن هناك �أمر الفت جد ًا
يفال ّرواية ،فالكاتب ّ
�شف روحه من خالل بطل ال ّرواية ،ومل
يتك ّلف عناء �إخفائها ،ويف ذلك �شجاعة�أدب ّية ال ي�ستهان بها،
ف�أن حتكم على �أفعالك ،وردودها ،ومبادئك،
وع��ق��ائ��دك ،وحت�� ّرك��ات��ك ،وحماكماتك،
وت�سمها ك ّلها بالإيجاب ّية ،وتعتدّ بها �أمر،
و�أن تتبناها مبا�شر ًة يف �شخ�ص ّية ت�شبهك
�أمر �آخ��ر ،فرتك البطل جمهول اال�سملي�س
عبث ًا ،بل توظيف ًا لأط��ي��اف �شباب الكاتب
ً
ثانية .نزوحه ،معاناة �أ�سرته،
املبعوثة
ا�صطدامه بالبيئات الأخ��رى الغريبة عن
م ��أل��وف �أمن��اط��ه ،ع�شقه ،جنونه ،حربه،
�سلمه� ،إ�صراره ،تط ّلعاته ،ك ّلها جاءت (كما
ً
� ّ
وا�ضحة دون مواربة ،ليحمل على
أتوقع)
عاتقه -دون مهابة� -أنواء مواقفه ،ذكريات
فت ّوته و�شبابه� .إذ ًا مل ي�سمح الكاتب بـ»موت
امل ��ؤ ّل��ف» بل ك��ان امل��وت ه��ذه امل � ّرة من ن�صيب البطل ل�صالح
ت�سليط الكاتب ّ
ال�ضوء على فرتة من �شبابه ،وال�س�ؤال مل
الآن؟ وهل ا�شتاق ل�شبابه �إىل هذه الدّ رجة ح ّتى �ضنّ على
�شخ�ص ّية بطله الرئي�سيباال�سم؟ ولو نادت جوادة فتاها ف�أيّ
ا�سم �سوف تختار؟ وح��دث ال ّرواية ال يقع يف ّ
كل الأمكنة،
فالعا�صي هو الوحيد .وليكن غام�ض ًا فتاه ،ليكن الوحيد الذي
فهم املعنى احلقيقي لعك�س االجتاه ،فم�شاه �ضائع ًا ،ومن يف ّكر
ال�صحيح ،ويتجنّب االنحراف بال ّتعبري
فيما يقوله يعلم ما هو ّ
أ�صح �أن يبقى دون ا�سم كي يبقى منا�سب ًا
الأ�صلي،وربمّ ا كان ال ّ
ّ
لكل الأ�سماء.
الق�صة ،مل
زهري جبور م ّيال للنّزعة ال ّرمزية� ،إال �أنّ ب�ساطة ّ
ي�ساعده على اال�ستغراق يف ذلك،فاعتمد �أ�سلوب طرح الأ�سئلة
التي خلقها يف �ضمري القارئ ،موحي ًا بب�ساطة الإجابات ،لكن
لي�س �سه ًال الب ّتة الإجابة على ت�سا�ؤل كـ «ماذا يعني ال فتى
�إال علي؟»� ،أو ملاذا تن ّكرت جوادة لفتاها؟ملاذا ُقتل �أبو فريد،
مع �أن �أهل احلارة ك ّلهم �أحبوه ،مبن فيهم حاميها �أبو عقاب؟
ملاذا مل يرث فريد خ�صال �أ ّمه؟ ملاذا ُيقتل والد جوادة؟ ملاذا
باعت نف�سها «لل�سعودي»؟ مل ترد الأجوبة على �أيّ منها ،مع
�أن ميدان البحث يف هكذا موا�ضيع مهيع ملن ميتلك قلم ًا كقلم
الكاتب ،وقد يجد القارئ ً
متعة �أكرب يف فل�سفة هذه الأمور من
قبل الكاتب نف�سه �أكرث من تركها هكذا �سائبة.
الن�ص ك��ان ح�سن
من الأع��م��دة الأ�سا�س ّية �أي�ض ًا يف ق � ّوة
ّ
اختيار العنوان الذي قد يبدو مبهم ًا بدايةالأمر �إال �أ ّنك جتد
بعد بع�ض الوقت �أ ّنه يخت�صر احلكاية ك ّلها.
ترى ما الذي كان يدور يف را�س الكاتب وهو ّ
ي�سطر �أحداث
هذه ال ّرواية؟ وهل ن�ستطيع �أن نكون �صادقني يف طروحاتنا
�إىل هذه الدّ رجة؟ �أم يجب علينا �أحيان ًا �أن نوارب كي نخلق
�أم ًال عند الأجيال النّا�شئة ح ّتى و�إن كان غري قابل للحياة؟
بحقيقة عاريةيحتاج �إىل جر�أة
�أعتقد �أن �صدم القارئ �أحيان ًا
ٍ
عالية كتلك التي امتلكها زهري جبور يف «�ساعتان �ساحتان».
�أ�سئلة كثرية تطرحها ال ّرواية ،ربمّ ا تكون الأجوبة عليها
مع مرور ال ّزمن ،مع تاريخ �آخر،ل�ساعة ينبغي �أن تتقدّ م وتلغي
ّ
ال�ساعة؟ �إ ّنه ال�س�ؤال الأكرب،
كل غيب ّياتها ،فهل هي قادمة تلك ّ
ال�سواد هذا.
والأكرث �إحلاح ًا يف وقت ّ
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• د.غ�سان غنيم
ال�شعر يخلق
ل���غ���ت���ه ،وك�����ل م��ا
ي����رت����ب����ط ب��ه��ا
م����ن ع��ن��ا���ص��ر..
و�أمن�����اط لغوية
م������ت������ف������ج������رة
و�إب������داع������ي������ة
م����ت����وه����ج����ة..
ورمب����ا ك���ان ال�����ش��ع��ر من
�أق����در ال��ف��ن��ون الأدب��ي��ة
يف �إظهار �إمكانية اللغة
وقدرتها على االبتكار..
والإدها�ش.
ويف التجربة الإبداعية لل�شاعر �إبراهيم عبا�س يا�سني التي
ْ
حاولت
متتد �إىل قرابة �أربعني عام ًا ،ميكن الوقوف �أمام لغة �شعرية
االبتكار يف ح��االت��ه الأك�ث�ر �إب��داع � ًا وتقدم ًا يف جانبي الق�صيدة
املعا�صرة؛ ق�صيدة النرث ..كما يف جمموعته «ر�سائل احلب والوح�شة»
«�س َّر من ر�أى» �أو �سواهما ،من جمموعاته
�أو ق�صيدة التفعيلة كما يف ُ
الكثرية التي جت��اوزت الع�شر والتي ال ميكننا الإحاطة بها يف هذه
العُجالة لأنها حتتاج �إىل قراءة متعمقة للو�صول �إىل مكامن الإبداع
فيها� ،سواء يف لغتها ال�شعرية �أم يف �آلياتها الفنية الغنية� ،أم يف �صورها،
و�أ�ساليب �صياغتها التي تده�ش املتلقي يف �أحيان كثرية.
ففي ق�صيدة النرث التي تتخلى عن الوزن والقافية ،وهما عن�صران
جاذبان يف ال�شعر العربي ،ومهمان لدى املتلقي العربي ،وحيث حتتاج
الق�صيدة حينها �إىل حمفزات كثرية �أخرى تغري بالقراءة والتتبع،
ال يقدر عليها �إال �شاعر �ص ّناع ،جند �إبراهيم عبا�س يا�سني ُ
يثبت
جدارته .فيها ،ويف ميدانها الذي ام ُتحن فيه كثري من ال�شعراء وما
و�صلوا �إىل املجلي �أو امل�صلي يف حم�أته .ففي جمموعته «ر�سائل احلب
والوح�شة» يقدّ م منوذج ًا جاذب ًا لق�صيدة النرث ق��ادرة على تقدمي
حالة �شعرية وا�ضحة متتلئ بالتوهج يف الوجدان وقادرة على العدوى
بهذا التوهج الذي يحياه ال�شاعر عرب لغة وجدانية تت�أجج ،ب�سبب
اال�ستغراق احلقيقي يف حالة من احلب املت�أججة ،ت�صل �إىل العدوى
للمتلقي والإقناع بحيث يغبط املتلقي حبيبة ال�شاعر على هذا احلب
وعلى هذا الت�أجج يف احلب والتوهج فيه وبه ليكون ق�صيدة ال تنطفئ.
قبلك مل يكن هناك ُ
قبل
ومن بعدك لن يكون هنالك بعد
ُ
فاحتة الزمن اجلميل الآتي
�أنت
وخامتة الأوقات ال�صعبة
ال ي�أخذين ال�شوق �إىل مداراته
�إال معك
وال تكتمل الق�صيدة �إال بك
معك �أعرف من جديد كيف �أولد
وبك يتع ّرف طائر القلب
�إىل فرح الطريان الأول ()1
تت�ألق الكلمات وترتفع �سوية التوهج فيها بحيث يرتفع معها القارئ
مب�شاعره و�إح�سا�ساته التي ت�ؤججها الق�صيدة ،وتده�شه انزياحات
دخل الق�صيدة يف ال�شعرية من �أو�سع �أبوابها ومن دون �أن
اللغة التي ُت ِ
تدخل يف التعقيد الذي يثري اال�ستغراب من دون الده�شة املفرحة..
ف�أمطار الغياب ت�سافر ،والأزهار املقد�سة ال ُتر ُّد لها م�شيئة ،والأعمار
املت�سخة ،وطائر القلب التائق ملعانقة الف�ضاء ،كل هذا ينقل املتلقي �إىل
عامل �شعري حقيقي يبهجه ،وي�أخذه ،على الرغم من غياب املحفزات
التقليدية التي �أخذت عادة يف ال�شعر ،من مثل الوزن والقافية:
كلما ُ
قررت ـ هكذا ـ ن�سيا َنك
ُ
و�سافرت يف �أمطار الغياب وحيد ًا
ت�أتي �أزهارك املقد�سة
ومب�شيئة الورد التي ال ُتر ّد
تعيد �شم�س عينيك الغائبتني
�إىل قلبي
***
يا �سموات اهلل الق�صية
ويا بالد ًا ت�س ّيج �أحالمنا بالرعب واملنايا
خذي منا قم�صاننا و�أرديتنا ،و�أعمارنا املت�سخة
واتركي لنا يف ِّ
ظل �أ�سوارك ال�شاهقة
نافذة واحدة فقط
نافذة بحجم اجلرح� ،أو حجم املق�صلة
ُ
ينفلت منها طائر القلب
خل�سة ملعانقة الف�ضاء الأزرق()2
هي لغة �صافية تخرج بالق�صيدة من رتابة املو�سيقى ورتابة
القافية� ،إىل ف�ضاء ال�شعرية التي تركن �إىل التوهج يف لغة عالية
ق��ادرة على �أن ت�أخذ املتلقي �إىل ف�ضاءات الفن ال�شعري بعيد ًا عن
مرتكزات اعتادها و�ألفها..
ٍ
«�أجتول ..وال �شيء �سوى �أ�صدا ِء الذكريات اجلارحة

ترتدد يف فراغ �أودية القلب
�شم�س عينيك
وحينما تورق ُ
يف ظالم النهار فج�أة
تخ�ض ُّر امل�شايف ..واحلوانيت والأر�صفة
ت�شرق ال�شم�س من الغرب
ويطلع يف الوحل الزنبق الأبي�ض»()3
وهو يف الق�صيدة املوزونة ،ال يقل �سحر ًا وتوهج ًا في�ستعري توهج
لغة ن��زار قباين ،وان�سيابية �شعره ولغة ،ور�صانة حممود دروي�ش
و�إبهاره يف الرتكيب والبناء..
م�سا�ؤك ور ٌد
ٌ
وفل ُ
و�شهد
ك�أن طيو َر امل�ساء بقلبي
لعينيك تبكي حنين ًا وت�شدو
و�إن ا�شتياقي � َ
إليك حبيبي
بحو ٌر من اجلمر ْ
لي�ست حتدُّ
و�أعلم :دربي �إليك انتحا ٌر
و�صيحات ريح وبرق ورعد
و�إن هواك ـ حبيبي ـ �أقول
علي ووعد
كما املوت حق َّ
فكيف �س�أهرب من راحتيه؟
ومن ذا� ..أيادي املنايا يرد؟
و�أجه�ش با�سمك ملء ال�ضلوع
وبا�سمك ـ رغم الأعا�صري ـ �أ�شد:
م�سا�ؤك ور ٌد
م�سا�ؤك ورد)4(..
لغة �سهلة من�سابة �سل�سة �إىل درج��ة الغناء ،مع �صورة ب�سيطة
متوهجة بعاطفة د ّفاقة «ك�أن طيور امل�ساء بقلبي ،لعينيك تبكي حنين ًا
وت�شدو» كما ي�ستنفد الطاقة املو�سيقية يف الق�صيدة �إىل �أق�صى مدى
بحيث يُغري بالغناء فالوزن اخلفيف الراق�ص ،والقافية املطلقة التي
تغوي بالتحليق بحيث ين�سى املتلقي املو�ضوع ويكاد يغيب مع املو�سيقى
الدافقة املتناغمة:
م ّري ب�أيامي ولو ذكرى
«وتوهّ جي يف �أ�ضلعي جمرا
م ّري ببال القلب� ..س ّيدتي
�أيقونة ..وق�صيدة خ�ضرا
ال ترتكيني معتم ًا ..ف�أنا
ال �أ�ستطيع مع الدجى �صربا
�أنت التي من �أحريف ولدت
عدت َ
«كيف» حكاية �أخرى»()5
هل ِ
فا�ستخدام بحر خفيف راق�ص «ال�سريع» م�ستفعلن م�ستفعلن
فاعل ..وقافية مطلقة ،حرف املد ال�صوتي� ،أغرى املتلقي باالن�سياق
مع هذا الدفق املو�سيقي ليجعل من الق�صيدة �أغنية على وتر ي�ستطيع
معه مدّ ال�صوت �إىل مداه الأجمل.
تحُ
�إن جتربة �إبراهيم عبا�س يا�سني ال توى بعجالة حتيط ببع�ض
جوانبها ،بل حتتاج �إىل درا�سة مع ّمقة ،م�ست�أنية ،تغو�ض وراء �آليات
الكتابة ال�شعرية ،وتتفهم الب�ساطة الآ�سرة التي تتجلى وا�ضحة يف
جوانب هذه التجربة التي ت�أخذ بتالبيب املتلقي من دون �أن ي�ستطيع
االبتعاد عن الق�صيدة ،واملجموعة حتى ي�ستوفيها ،ق��راءة و�إع��ادة
حيث ت�أ�سره اللغة ،والفكرة والأداء ،وال�سال�سة واملو�سيقى و�شعرية
دافقة متوهجة.
ــــــــــــ
( )1عبا�س يا�سني ـ �إبراهيم :ر�سائل احلب والوح�شة ،احتاد الك ّتـاب العرب
� 1995ص.11
( )2عبا�س يا�سني ـ �إبراهيم :امل�صدر ال�سابق �ص.22-21
( )3عبا�س يا�سني ـ �إبراهيم :امل�صدر نف�سه �ص.28-27
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قراءات

ال�شعر و النقد عند العرب
لم�ؤلفه
�أ.محمد عدنان قيطاز
•حممد خمل�ص حم�شو
ال�شعر �أ�سمى الكتابات اخلالدة ،،وكم من �شاعر رحل،
لكن �شعره بقي �صادحا حيا يف خلود الذاكرة ،لأن ال�شعر
لغة النف�س ،وال�شاعر هو ترجمان النف�س.وال�شعر هو
ال��ذي ميتلك الإن�����س��ان وي ��أخ��ذه يف حالة نف�سيه .ومنذ
قرون قال عمر بن اخلطاب :ال�شعر ديوان العرب .ثم قال
بعده اجلاحظ �إن ال�شعوب خلدت ذكراها ببنيان الق�صور
واحل�صون� ،أما العرب فخلدوا م�آثرهم يف �شعرهم
واما النقد فهو يعرف ا�صطالحا ب�أنه التعبري عن ر�أي
�أو موقف ويف النظرة �إىل الفن ب�أنواعه عن طريق التذوّق
الأدبي للن�صو�ص املقال ّية وال�شعريّة� ،أي متييزها عن بع�ضها
البع�ض ،وللو�صول اىل ذل��ك على الناقد اتباع خطوات
مت�سل�سلة ومر ّتبة ،مثل التحليل ،والتف�سري ،والتعليل،
و�أخري ًا التقييم للخروج ب�صورة متكاملة عن الن�ص املراد
نقده لبيان ح�سنه من عدمه
ان غ��اي��ة م����ؤ َّل���ف «ال�����ش��ع��ر وال��ن��ق��د ع��ن��د ال���ع���رب» �أ
قيطازيقولفي مقدمة كتابه هو ان يجمع بني ال�شعر والنقد عند العرب ويعر�ض لقوايف ال�شعر بني
التمكني والتوهني وقد عر�ض يف ذلك لكتاب املو�شح للمرزباين وا�صداء رائية ابي نوا�س وق�صيدة
علي ابن اجلهم وجمهرة من �شعراء حماه على را�سهم ابن حجة احلموي كما تعر�ض لل�شعر املعا�صر
من احمد �شوقي وعبد الكرمي اليايف و�سهيل عثمان لكنه ركز يف �آخر كتابه على ادبيات ابن حجة
احلموي يف الوان حت�سني الكالم
وبينَّ �أي�ضا ان ال�شعر والنقد يف امليزان مرتبطان ببع�ضهما فال�شعر كالنبوة اليزداد فيها الكذوب
اال افت�ضاح ًا وبينَّ ان الأدعياء والكذبة ول�صو�ص االدب ت�صبح منظوماتهم �ضربا من الف�ضائح ،وبينَّ
�أي�ضا�أن الدراية والرواية البد منهما لكل �شاعر وهو يق�صد دراية علوم اللغة العربية وامتالك
�أدوات البيان اجلميل وحيازة مفاتيحه و�أما الرواية فهي االملام ب�أ�شتات املعارف من ال�شعر قدميه
وحديثه وبينَّ ان ال�شاعر املعا�صر يجب ان يكون مثقفا ب�أو�سع معاين الثقافهوان بع�ض ًا من �شعراء
الع�صر اليح�سنون بناء الق�صيدة على �أ�س�س فنية ويجهلون ائتالف اللفظ مع املعنى والوزن واثر
القافية يف بناء الق�صيدة ويورد على ذلك امثلة م�ست�شهدا بابن املعتز وابن ابي اال�صيبع وابن حجة
احلموي وبينَّ �أي�ضا الفرق بني التو�شيح والتمكني والت�صريع وي�ضرب على ذلك الأمثلة للتو�ضيح من
�شعر امرىء القي�س و�صوال اىل ال�شاعر مهدي اجلواهري متنقال يف كتاباته ببيان جميل مثري مده�ش
من اجلمال الفني املمتع وخا�صة وهو يدبِّج ر�أيه يف كل ذلك
أدبي على معرفة بكل
انك تلم�س من خالل مطالعة النقد الأدبي عند العرب �أن اقيطازكناقد � ّ
معرفة محُ ً
ً
كمة ،و�أنه على �إملام تام بجميع جوانب جتربة ال�شاعرالذي يورد ذكره ،وبُنية
ن�ص يورده
الن�ص الذيينقدها؛ حتى نراه يفا�ضل بينن�ص ون�صو�ص �أخرى �ضمن املجال نف�سه ،وك�أننا نلم�س �أن �أ
أدبي معرفة وثيقة تامة وهذا
ٍّ
قيطازملم بحدود طريقة الكتابة وجتربة ال�شاعر ،وبناء ن�صه ال ّ
لعمري هو الناقد املتميز..
كما ويعر�ض الكاتب يف الق�سم الثاين من م�ؤلفه اىل �أ�صول نقدية يعر�ض فيها للمو�شح من الأ�صول
النقدية عند العرب �ضاربا املثل يف املرزبانيو�شهرته عند �أ�صحاب الرتاجم والبحث والتحقيق وكذلك
يعر�ض للمو�شح وهو �صاحب كتاب االبانه الذي ب�شر بوالدة النقد االدبي ثم عر�ض الكاتب ا قيطاز
اىل القزاز القريواين وكتابه يف ما يجوز لل�شاعر وما ال يجوز
ويف الق�سم الثالث من كتابه عر�ض ا قيطاز اىل تطبيقات نقدية �أورد فيها �أ�صداء رائية ابي نوا�س
يف ال�شعر العربي ثم عر�ض اىل الق�صيدة الر�صافية واىل �إ�سماعيل �صربي �شيخ ال�شعراء واىل دم�شق
على ل�سان احمد �شوقي ف�سهيل عثمان و�آخر �شياطني ال�شعر وبواكري عبد البا�سط ال�صويف يف اربع من
ق�صائده ثم ختم م�ؤلفه يف الق�سم الرابع يف ملف ابن حجة احلموي هذا املو�سوعة احلموي
اننا نلم�سالباحث قيطازيف كتاباته حر�صه يف �أن��ه ي�سعى جاهدا ليومئ للقارئ يف ر�سالة
خفيَّة مفادها ان��ه يجب حترير الفكر من ا�سار التقليد واالن��ط�لاق اىل االبتكار والتجديد يف
ادب حديث يبتعد فيه ع��ن ادب املحاكاة التي ظ��ل الفكر ي��رزح حت��ت اعبائه مئات ال�سنني.
وكاتبنا �أ قيطازهو بحق خزانة ادب ملأي ب�إبداعات البحث ونظم ال�شعرمنقبَّا باحث ًا يف االدب
والتاريخ والرتاث ،دائم االحلاح على طلب املزيد يف �أمر الثقافة واالدب وال�شعر .نهم ًا يف املطالعة ال
يقف عند حدّ م�ستمر ًا رغم تقدمه بال�سن “اطال اهلل عمره”
لقد حر�ص �أديبنا و�شاعرنا �أ .قيطاز يف كل اعماله وابحاثه على ان يكون جزءا من احلياة
الأدبية وخا�صة يف وفائه لبلده حماه مدينة ابي الفداء التي �أحبها لدرجة الع�شق و�أبى ان يقف
على هام�شها او �أن ي�صورها ويتفاعل معها من فوق برجه العاجي..
بل عا�ش فيها واندمج معها حتى النخاع ،وكانت يف فكره وقلبه يحملها معه حتى يف �أ�سفاره وبعاده
عنها لقد غبَّ من نح�سها و�سعدها و�آالمها وافراحها وخريها و�شرها و�صبَّ فيها فكره و�شعوره .وتراها
�شاخ�صة يف قلبه ووجدانه وهو ينظم الق�صائد فيها او يكتب ابحاثه عنها �أوعن �شخ�صياتها او وهو
ين�سج االدب �أو ينظم الق�صائد.
ِّ
وتالحظ و�أنت تقر�أ له يف درا�ساته الأدبية احلديثة وخا�صة حول �شخ�صيات حمويَّة ي�سلط
�أ�ضواء جديدة عليها وبكل مهنيَّة وبراعة حماو ًال اال�ستفادة من درا�سات مماثلة وترجمات عنها
وتفح�ص ابداعات �شعرائها فيزيدها يف موا�ضيعه و�أبحاثه غنى و عمق.
�أ.قيطاز لقد اثرى احلياة الأدبية يف حماه و�سورية من نتاجه وفكره وقدم ذخرية �أدبية تغني
مكتباتنا وت�ساعد الكتاب ال�شباب واملت�أدبني وطالب الأدب كي يبدعوا م�ستفيدين من ابحاثه و�شعره
ودرا�ساته الأدبية وفكره االدبي التقدمي.
له منا كل ال�شكر والتقدير والدعاء بطول العمر وال�صحة وال�سعادة.

قضايا وآراء

�أيهما �أخطر ..فيرو�س كورونة �أم
الكورونة الفكرية والثقافية؟
• نبيل فوزات نوفل
الب���د م��ن ال��ت ��أك��ي��د �أن م��ا تعانيه
الب�شرية اليوم هو نتيجة ثقافاتها
و�أفكار �شعوبها ،فاملمار�سات التي تقوم
بها ال��دول هي نتيجة للفكر ال�سائد
فيها والثقافة التي حتكمها فمع �سيادة
لفكر العوملي املتوح�ش ب��د�أن��ا نعي�ش
ح���االت البط�ش والإره����اب واجل�شع
والتغول بحق املجتمعات الب�شرية ،امل�ستندة
�إىل بيئات متخلفة ملوثة بالفكر الغيبي
املنحرف املتطرف عن قيم الدين والأخالق
الإن�سانية احلقيقية ،و�إىل امل�ستوطنات
ال��ف��ك��ري��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
والثقافية ،التي تعيث ف�ساد ًا وتدمري ًا ونهب ًا
يف املجتمعات خدمة للإمربيالية التلمودية
حتت م�سميات خمتلفة وعباءات مزرك�شة
و�شعارات براقة.
وم��ا ت�شهده املجتمعات الب�شرية هذه
الأي��ام من وب��اء خطري �أطلق عليه ا�سم /
فريو�س كورونة /الذي �أحدث هلع ًا وخوف ًا
يف معظم املجتمعات الب�شرية ،وانعك�س على
�سائر احلياة بجوانبها املختلفة ،ما �أ�ضطر
معظم احل��ك��وم��ات الت��خ��اذ �إج����راءات غري
م�سبوقة و�صلت �إىل حد املنع من اخلروج
من البيوت ،وتقليل �ساعات العمل و�إلغاء
التجمعات الب�شرية وغري ذلك.
و�إذا كنا نقر باخلطورة لهذا الفريو�س
ولغريه ،لكننا ن�س�أل من وراء هذا الفريو�س
ومن امل�ستفيد ،وما ال�سبيل لردعه والق�ضاء
عليه وعلى غريه من الفريو�سات؟
من ينظر يف واق��ع املجتمعات الب�شرية
ي���رى �أن ه��ن��اك ن��وع�ين ،الأول ا�ستنفر
للمواجهة باتخاذ الإج���راءات ال�صارمة،
والتنظيم والتوجه للمخابر العلمية للبحث
عن العالج وال���دواء ،وال��ن��وع ال��ث��اين ،قعد
ينتظر م�صريه بروح اال�ست�سالم والتخلف،
وبني هذين النوعني جمموعة امل�ستثمرين
لآالم النا�س ففتحوا �شهيتهم على ال�سرقة
واجل�شع ال�ستثمار حاجة النا�س فرفعوا
�أ�سعار الأدوي��ة والأغذية ،وهذا ما توقعه
منذ �سنوات عديدة املفكر العربي امل�صري
الدكتور م�صطفى حممود قائ ً
ال:
“لو انت�شر ف��اي��رو���س ق��ات��ل يف العامل
و�أغلقت ال��دول ح��دوده��ا ،وانعزلت خوف ًا
من امل��وت املتنقل� ،ستنق�سم الأمم بالغالب
�إىل فئتني؛ فئة متتلك �أدوات املعرفة تعمل
لي ً
ال ونهار ًا الكت�شاف العالج ،والفئة الأخرى
تنتظر م�صريها امل��ح��ت��وم! وقتها �ستفهم
املجتمعات �أن العلم لي�س �أداة للرتفيه بل
و�سيلة للنجاة!”
ك��م��ا ت ��ؤك��د معظم التحليالت �أن ه��ذا
الفريو�س هو �صناعة الب�شر ولي�س الطبيعة
فهو يتكون م��ن ك��ورن��ة الثعابني وك��ورون��ة
اخلفافي�ش وهذا ال يتم م�صادفة كما ي�ؤكد
العلماء الرو�س وال�صينيني وغريهم ،والواقع
ال��دويل وال�صراعات الدولية بني القوى
الإمربيالية والر�أ�سمالية املتوح�شة وبني
�شعوب عامل اجلنوب ،واحل��روب التجارية
يرجح �أن وراء هذه احلرب الواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ،كونها م��ن �أ�صحاب ال�سوابق
يف هذه احل��رب ،خا�صة و�إنها ب��د�أت حرب ًا
وح�صار اقت�صادي �ضد معظم دول العامل
وعلى ر�أ�سهم ال�صني و�إيران ورو�سيا والدول
الر اف�ضة لل�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة
وعلى ر�أ�سها �سورية.
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لقد بد�أ يظهر �صراع بني �شركات الأدوية
الأمريكية والأملانية حول ال��دواء امل�ضاد
لهذا الفريو�س و�أعلنت بع�ض الدول اكت�شاف
العالج� ،إنها معركة اجل�شع الإن�ساين لقوى
ال��ر�أ���س��م��ال ال��ع��امل��ي ال��ت��ي ت�ستثمر يف دم
وجراح و�آالم النا�س وحياتهم� ،إنها ثقافة
الليربالية املتوح�شة والر�أ�سمالية املجردة
من القيم الأخالقية.
لقد ع�برت الر�أ�سمالية املتوح�شة �أو
ما ي�سمى النيوليربالية التي انطلقت من
بريطانيا و�أم��ري��ك��ا منذ الثمانينيات عن
انعدام �إن�سانيتها لي�س �ضد �شعوب العامل
فح�سب بل �ضد �شعوبها وهي ال قيود على
الأرب��اح ،وتقلي�ص برامج ال�ضمان ال�صحي
واالجتماعي والنتيجة يف �أمريكا ترامب
يخ�ص�ص ملحاربة ك��ورون��ا  50مليار دوالر
بينما �أمل��ان��ي��ا  500مليار وال�صني 2000
مليار� ،أمريكا جت��ري � 9000آالف فح�ص
كورونا من  320مليون �شخ�ص بينما كوريا
� 50ألف فح�ص من  40مليون �شخ�ص ويقول
الإعالم �أنه ميكن �أن هناك �أ�شخا�ص توفوا
يف �أمريكا ومل ي�شخ�صوا� ،أما بريطانيا فهي
الف�ضيحة الكربى ال �إج��راءات �ضد كورونا
وعلى ال�شعب �أن يطور مناعته الذاتية
ورئي�س ال��وزراء يقول ل�شعبه وبكل وقاحة
ا���س��ت��ع��دوا لفقد �أح��ب��اب��ك��م احلقيقة لأن
النظام ال�صحي الربيطاين ه�ش وعاجز عن
مواجهة املر�ض ب�سبب تخفي�ض النفقات،
هذه الدول التي تت�شدق يف جمل�س الأمن عن
حقوق الإن�سان� ،أين حقوق �إن�سان �شعبها؟
بينما ال�صني (الديكتاتورية) تبني م�شايف
يف �أ�سبوع لعالج �شعبها و�إيران يقوم جي�شها
بتعقيم املدن والقرى حلماية �شعبها.
�إن معظم ما تعانيه ال�شعوب هو نتيجة
لثقافاتها املتخلفة امل�ضادة للعلم من جهة
وللثقافات الإرهابية العن�صرية امل�ستغلة
املجردة من الأخالق من جهة �أخرى.
�أم��ام ه��ذا ال��واق��ع ما العمل؟ بر�أينا �أن
املهمة العاجلة اليوم �أم��ام ال�شعوب املحبة
للعدل وال�سالم التكاتف ملواجهة القوى
التي �صنعت هذه الفريو�سات وحماربة الفكر
املتوح�ش واملتخلف ون�شر الفكر العلمي،
واعتماد العلم يف حل امل�شاكل كلها ،ودعم
م�ؤ�س�سات البحث العلمي ،وجت�سيد الأخالق
الإن�سانية اخلرية ،لأن من يقوم فكره على
القتل واالغ��ت�����ص��اب والإل���غ���اء والتطرف
والنهب والت�سلط وع���دم اح�ت�رام �سيادة
الدول هو الفريو�س الأخطر على العامل وهو
مولد كل الأوبئة ،وبد ً
ال �أن تقوم دول العامل
بدور رجال الإطفاء عليهم قطع ر�أ�س الأفعى
املتمثلة بالقوى الإمربيالية التلمودية التي
متثلها اليوم الطغمة احلاكمة يف �أمريكا
وبريطانيا والكيان ال�صهيوين ،و�أ�صحاب
الفكر الظالمي الغيبي ،وعلى الدول اليوم
تنظيم ت�شريعات ل�سحق املافيات املنت�شرة
يف املجتمعات ال��ت��ي تتاجر ب����آالم النا�س
ولقمة عي�شهم ،و�إننا على ثقة باالنت�صار
على الكورونة الطبيعية بقدر انت�صارنا على
الكورونة الفكرية والثقافية.

د.ح�ســن حميد

الروح الفني يف
(الب�ؤ�ساء)

�أكاد �أوقن �أن رواية الب�ؤ�ساء للكاتب الفرن�سي ال�شهري فيكتور هيغو التي ترجمها كاملة املرتجم الفذ
زياد العودة ،هي حقل وا�سع جد ًا لتقنيات الكتابة ال�سردية ،ال بل �إنها ا�ستخدمت جل التقنيات ال�سردية
املعروفة يف زمن كاتبها ( ،)1885-1802فهي من الناحية الفنية حتفة للتحليق الفني لأنها مل تغ ّيب
ً
ً
ً
جاذبة للقارئ ليغو�ص يف �أعماق الن�ص �إال وا�ستخدمتها ..من التكثيف �إىل ر�شاقة
تقنية
و�سيلة �أو
احلوار� ،إىل الطي لال�ستحواذ على انتباه القارئ �إىل اال�ستباق ثم اال�سرتجاع� ،إىل التمهيد� ،إىل رمي
الطعوم ل�شدّ حوا�س القارئ عرب الرموز والإ�شارات لتكون دالالت ملعرفة ذلك الع�صر بكل ما فيه من
ثقافة عامة ويف جوانبها املختلفة!
ولعل �أهم هذه التقنيات التي ا�ستخدمها فيكتور هيغو تتجلى يف تقنية القطع ،قطع اندفاعة ال�سرد
حول �شخ�صية ما ،وال �سيما ال�شخ�صيات الرئي�سية يف الرواية ،وااللتفات �إىل �سردية �أخ��رى حول
�شخ�صية �أخرى �أي�ض ًا� ،أو قطع اندفاعة ال�سرد حول مكان ما وااللتفات �إىل �سردية �أخرى تتحدث عن
مكان �آخر ،يف هذه اللحظات يت�ساءل القارئ م�ستغرب ًا ملاذا حدث هذا القطع ،وملاذا مل يتمم الروائي
حديثه عن ال�شخ�صية وقد غ ّور بعيد ًا يف �أعماقها فجال للقارئ دواخلها النف�سية كلَّها ،وملاذا انحرف
ليكتب عن �شخ�صية �أخرى ،ولكن �صرب قراءة الرواية يعلّم القارئ �أن الكتّـاب الكبار ،وب�سبب تعددية
حوا�سهم ،وتعددية الأيدي التي حتيط بالأحداث ،وب�سبب تعددية زوايا العني املو�شورية الرائيةالتي
ميتلكونها� ،إمنا يفعلون ذلك من �أجل عناقات قادمة للأحداث وال�شخ�صيات ،وكل هذا ي�ستلزم فطنة،
وذاكرة ،وانتباهات ق�صوى ،لي�س من الكاتب وحده و�إمنا من القارئ �أي�ض ًا ،فما من �شيء يف الرواية الكبرية
ذات ال�صولة الفنية العارمة ،هو نافل �أو هام�ش �أو غري موظف من �أجل �أن يكون املعنى وافي ًا من جهة ،ومن
�أجل �أن يكون املبنى وافي ًا �أي�ض ًا من جهة �أخرى .ورواية الب�ؤ�ساء تكاد تكون در�س ًا كبري ًا وخطري ًا يف كتابة
الرواية العا�شقة ملو�ضوعها والعا�شقة لعمارتها ومبناها ،فما من ف�صل من ف�صولها ،وهي كثرية جداً� ،إال
ويخرج القارئ منه بخال�صة فنية ب ّهارة يف تقدمي الأحداث ،وترتيبها ،وتزمينها ،و�شدّ ها �إىل �أمكنتها،
وك�أن الف�صل خريطة متممة لأجزاء �أخرى من اخلريطة الكلية التي ت�سعى الرواية �إىل ر�سمها وبيانها!
يف الرواية (الب�ؤ�ساء) ا�ستخدام لتقنيات الكتابة كلها التي عرفها الب�شر ،ومنها طريقة كتابة التاريخ
و�سرد الوقائع وحتليلها ،والت�أكيد على م�صداقيتها �أو عدمها ،وجتلية الأدوار التي لعبتها ال�شخو�ص،
والوقوف على �أهميتها ومواقعها وت�أثرياتها يف حياة النا�س ،وت�ضافف الروايات اخلربية حول حادثة
بعينها �أو حول موقعة بعينها ،و�إرج��اع الأح��داث �إىل �أ�سبابها الظاهرة واملخفية يف �آن ،وحني ينعدم
الو�صول �إىل قناعة وافية تعلق الأحداث على ذراع القدر .ويف الرواية كتابة جغرافية مذهلة ،فالرواية
تكاد تكون م�سح ًا طبوغرافي ًا للأرياف الفرن�سية بطرقها وحقولها وينابيعها وغاباتها و�أنهارها من جهة،
وم�سح ًا طبوغرافي ًا ملدينة باري�س وما عرفته من تطورات يف العمران وفق معادلة احلذف والإ�ضافة من
جهة �أخرى ،فال�شوارع والأحياء وال�ساحات والأبنية على اختالف ا�ستعماالتها ،كلها حا�ضرة يف هذه
الرواية وب�أ�سمائها ،وك�أن الروائي م�صور راح ي�ص ّور الأحياء وال�شوارع والبيوت وال�ساحات ليحدثنا عن
�أمتار منها ،وعن زوايا وخبايا لها ،وعن �أدراج و�أقبية و�سالمل وم�ستودعات ونوافذ و�أبواب و�شرفات ،لك�أنه
امل�صور الذي يخاف على �ضياع هذه الأمكنة �أو يخاف من �أن تطيح  بها يد التغيري ،ويف الرواية تقنية
�أخرى وهي تقنية كتابة ال�سرية ال�شخ�صية حدث ًا حدث ًا ومن الوالدة �إىل املمات ،وما يرتدد ويجول
ويتفاعل بني هاتني الفا�صلتني ،فما من �شخ�صية تبدو يف الرواية �إال وقد الحقها الكاتب بامل�ضايفات
العجيبة ليبديها �أمامنا بكامل ح�ضورها ،ومنها ال�شخ�صيات الثانوية التي ا�ستطاع توظيفها من �أجل �أن
يكون لها الدور الكبري يف موقدة النار الكبرية التي �أ�شعلتها الرواية ،فالكاتب وعرب تقنية اال�سرتجاع
يالحق كل �شخ�صية حتدّ ث عنها �أو �س ّماها من �أجل �أن يجلوها �أمام القارئ ،وقد ظن (القارئ) �أنها نافلة
رام .وللتمثيل �أ�شري �إىل �أن جان فاجلان ،ال�شخ�صية /العمود يف الرواية،
�أو ثانوية �أو �أنها رمية من غري ٍ
حدث �أن �شاهد انهيار ووقوع عربة خ�شبية فوق رجل ،بعد �أن خارت قوى احل�صان الذي كان يجرها،
وقد عجز النا�س عن رفعها ،وتكاثر �صياحهم ولغطهم ،مثلما تكاثر خوفهم على الرجل الذي راح يئن
حتت ثقل العربة ،يتقدم جان فاجلان ويرمتي حتت العربة ،وي�ضع كتفيه حتتها ،وب�صعوبة �شديدة
يرفع العربة ،ويرفع ثقل احل�صان املتماوت فوق الرجل الذي كان يقود العربة ،ويخرج الرجل ح ّي ًا،
ومن دون �أن تلحق به �أذية �سوى عرج خفيف� ،آنذاك كان جان فاجلان متخفي ًا وراء �صورة مادلني /
عمدة البلدة ،والرجل الغني �صاحب املعمل الرابح الذي ي�ضم ع�شرات العمال ،وقد حدث ذلك و�سط
ا�ستغراب كبري من النا�س الذين ظنوا �أن عمدة البلدة (ال�سيد مادلني) لن يغامر بحياته لينقذ الرجل،
لكنه يفعل ..وبج�سارة فذة ،الرجل الذي �أنقذ يغيب عن �أحداث الرواية ،بو�صفه �شخ�صية ثانوية ،وقد
كنا يف ال�صفحات الأوىل من الرواية ،ثم يبدو هذا الرجل حني يواجه جان فاجلان الهارب فج�أة من
اختباء والطفلة كوزيت يف مبنى كبري لدير وا�سع خا�ص
الليل فيعرفه ،فيناديه بال�سيد مادلني ،ويواريه
ً
بالن�ساء فقط ،وما من رجل يف الدير كله �سوى ذلك الرجل (العربجي) الذي ربطت الن�ساء جر�س ًا يف
ركبته ليدوي بالرنني كلما حترك منبه ًا الن�ساء �أنه الرجل/اجلر�س! الآن ،وبعد تراكم مئات ال�صفحات،
يعود هيغو الفطن ليقدم �إلينا الرجل �صاحب اجلر�س ،فيحدثنا عنه ،وكيف �أن احلياة منحته الفر�صة
لريد جميل جان فاجلان الذي �أنقذه من املوت حتت العربة التي ناخت عليه هي واحل�صان الذي نفدت
قواه! مذهلة ذاكرة هيغو يف هذه الرواية ،ومذهلة امل�ضايفات التي �سعى �إليها ويف وقتها متام ًا ،فهو،
وب�شجاعة كبرية جمع �شخو�ص الرواية �إىل جوار بع�ضها بع�ض ًا ،وجعلها تتعانق يف الأحداث والتوا�صل
ـ كبعد اجتماعي ـ مثلما جتمع الغابات �أ�شجارها ،وجتعل ذ�ؤاباتها تتعانق يف الأعايل فتعي جماليات
هذا العناق الأغ�صان والأوراق ..بل واجل��ذور �أي�ض ًا! والأعجب �أن �شخ�صية جان فاجلان التي غدت
�شخ�صية �سحرية وهي تلعب �أدوار التجلي واالختفاء ال تكتمل �إال بعد �أن امتدت �صفحات الرواية على
م�ساحة قدرها �ألف �صفحة ،وهنا براعة هيغو يف امل�ضايفة ،وهنا جمالية هذه ال�شخ�صية الغنية القابلة
للم�ضايفة .وهذا ما �سرناه يف ال�شخ�صية املوازية ل�شخ�صية جان فاجلان� ،أعني �شخ�صية مادلني الزاهد
يف كل �شيء عدا م�ساعدة الآخرين ،ور�ؤية النا�س وقد تخل�صوا من بع�ض �أحزانهم وحترروا من بع�ض
�أثقالهم ،واال�سمان [جان فاجلان] و[ال�سيد مادلني] ا�سمان ل�شخ�صية واحدة هي جان فاجلان!
وما �سرناه �أي�ض ًا ونحن نقر�أ �شخ�صية (فانتني) �أم (كوزيت) التي �ستظل مثل �شجرة دائمة اخل�ضرة وقابلة
للم�ضايفة ،وهذا ما �سرناه �أي�ض ًا ونحن نقر�أ عن ال�شخ�صية املذهلة (جافري) رجل ال�شرطة [الذي ميثل
القانون] ،فهو مل يتعب طوال �ألف �صفحة من مطاردة جان فاجلان للقب�ض عليه و�إعادته �إىل ال�سجن.
ال��روح الفني يف رواي��ة (الب�ؤ�ساء) عامل من الده�شة واالنبهار والذهول واجلمال وال�سحر ،وك�أن
الأحداث وال�شخو�ص والأمكنة والأزمنة والأفكار بيادق �شطرجن واقعة حتت نظر هيغو فيحركها كما
ي�شاء ،وقد �أحاطت بها جميع ًا نظرته ال�شمولية ذات الزوايا املو�شورية الكا�شفة لكل �شيء.
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•حبيب الإبراهيم
ه��ي �سل�سلة م��ن الن�صو�ص الوجدان ّية،
ال��ذات � ّي��ة ،ط��اف��ح��ة بامل�شاعر الوطنية،
الإن�سانية ،النبيلة� ،ض ّمها كتاب (من مقام
الوطن) لل�شاعر حممد حديفي ..ن�صو�ص
تقرتب من حافة ال�شعر ،مل ّونة بعبق الأر�ض،
عبق ال�شهادة ،وه��ي تنبت ع��زّ ة و�شموخ ًا
و�إباء...
تلونت الن�صو�ص بني الذاتي والوطني،
�شجي ،غنائية فريدة متتح من ترب
فيها بوح
ّ
الندى ،اليا�سمني ،وهل هناك ابهي وانقي من
االك��ف وهي ت��ودع من رحلوا �شهداء يلفهم
علم الوطن و�سط زغاريد الأمهات ،البنات،
االخوات...
�أهدى ال�شاعر كتابه �إىل (كلّ قطرة دم
م�ض ّمخة بالنور ورائحة الوطن قد �سالت من
�أوردة �شهيد وكل دمعة حزن ولوعة ُ�سكبت
من عني ثاكلة وهي تلقي النظرة الأخرية
على فلذة كبدها حني �أودعته تراب الأر�ض،
�إىل القامات العاليات املزروعة �سياج ًا يزنّر
حدود الوطن حيث يتمرت�س ُحماة الديار
و�أ�صابعهم م�شدودة على الزناد.
�إىل كلّ ه ��ؤالء جميع ًا كتابي هذا الذي
ُكتب على مراحل عا�صرت احل��رب الظاملة
التي ُ�شنّت على �سورية وال�سوريني)
ي�ضم الكتاب ن�صو�ص ًا من ّوعة ،غن ّية جتمع
بني الن�ص النرثي واخل��اط��رة الوجدانية
واملقالة ال�سيا�سية والأدب��ي��ة ،هي ق�صائد
ووجدانيات وبوح ذاتي ل�شاعر ع�شق الوطن،
االر�ض ،الإن�سان ،فجاءت ن�صو�صه معزوفات
جميلة ،حزينة ،بديعة ،ف�أينعت يف كرومه
عناقيد ًا من الطيبة واحلكمة والهيام....
كيف ال و�سورية الدافئة امل�ضيئة تبعث
النور للدنيا ح�ضارة ومعرفة و�إن�سانية،
�سورية التي هزمت كل الغزاة وما ا�ستكانت
يوم ًا لل�ضيم قدرها ان مت�ضي بعزمية الأ�سود
وب��ط��والت حماة ال��دي��ار �إىل امل��ج��د�...إىل
القمة�...إىل الن�صر الأكيد...
ً
(ثبت للجميع ومبا ال يدع جم��اال لل�شك
�أن �سورية وعلى رغم مما �أ�صابها من ويالت
ب�سبب احلرب الظاملة التي ً�شنّت عليها كانت
وما تزال قلب العروبة الناب�ض وقبلة العرب
وموئلهم عند ال�ضيق ،فللأ�صالة عنوان ،وللك
امة عنوان ،وللن�صر عنوان وكل ذلك ميكن
اختزاله بكلمة واح��دة يخرج من م�سامها
الفكر النقي ،وال�ضوء ال�ساطع الهادي �أال
وهي �سورية املجد ،و�سورية البهاء والنقاء،
و�سورية الن�صر القادم الأكيد) �ص ()19
هي مرحلة مف�صلية يف تاريخ �سورية،
م��رح��ل��ة حم��اك��ة ب��ال�����ص��م��ود والت�ضحية
ٌ
ٌ
رجال
رجال ا�شدّ اء،
والفداء ،مرحلة كتبها
ع�شقوا ت���راب ���س��وري��ة و���ض��ح��وا بدمائهم
وارواح��ه��م قربان ًا ك��ي يبقى علمها عالي ًا
خفاق ًا ،وا�سمها يعانق الأجنم الزّ هر�...إنهم
ُحماة الديار ،رجال اجلي�ش العربي ال�سوري،
ُح��م��اة االر����ض وال��ع��ر���ض ،ح� ّ�را���س الفجر
والكرامة...
(لكم وردة الروح ،وحداء القلب ،وا�شتعال
املواويل يف ال��ذاك��رة ،لكم كل هذا ال�صباح
الباذخ الذي �صنعته �أيديكم اخلرية ،ولكم
زغ��اري��د الأم��ه��ات ال�شاخمات .املتباهيات
ب�أنهن قدمن للوطن الغايل ،وترابه الطاهر
فلذات �أكبادهن را�ضيات حمت�سبات ،ولكم
بهاء ال�ضوء الطالع الق ًا من �أخاديد به ّية
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قراءات

من مقام الوطن
ن�صو�ص م�ضيئة ..بالأرواح
حفرها الزمن يف وجوه
الآب���اء املعروقة وهم
ي��ك��دح��ون لتح�صيل
لقمة العي�ش ح� ً
لاال
من قلب ال��زم��ن ،ولكم
حتايا به ّيات من �شعب
ناداكم فلبيتم النداء،
فوقف �إج� ً
لاال ومهابة
�أم��ام علم الوطن وهو
ُي����ردد :ح��م��اة ال��دي��ار
عليكم �سالم) �ص()32
وي��ت��وق��ف ال�����ش��اع��ر
(يف ح�����ض��رة ح��ل��ب)
م�����ط����� ّو ًال ،ي���ت����أم���ل يف
جمالها ،بهائها� ،صمود
�شعبها وت��ف��ان��ي��ه من
اج�����ل ع������زّ ة ال���وط���ن
وانت�صاره...
احللبيون املبت�سمون
للحياة يثبتون للعامل انّ �إرادة احلياة �أقوى
من كلّ قوى الإرهاب التي عاثت يف مدينتهم
خراب ًا وقت ًال وتدمرياً...
حلب املمعنة يف ال�صمود والبقاء ،متتلك
�إرادة احل��ي��اة وه��ي اك�ثر ثقة باالنت�صار
ودحر الفكر الإرهابي الظالمي الذي اراد
اجتثاث مواطن اجلمال والبهاء يف حلب...
يف �سورية التاريخ والإن�سان...
(يف حلب جتد اجلمال حا�ضر ًا يف مواجهة
القُبح ،والطرافة ماثلة يف كل جملة ال بل
وكل حرف كي تنهزم امل�آ�سي ،و ُت ْر َفدُ احلياة
بكل ما هو جميل ونبيل ،فال�شعر �سيد املوقف
و�شريان احلياة ،يهزجون فت�سيل الكلمات
على �شفاههم ق�صائد م��ن �سحر ٍ وجمان،
ويحدثون فيقطر الورد من �أل�سنتهم ع�س ًال
ت��أ���س��رك ح�لاوت��ه وع��ذوب��ت��ه ،ف��ت��خ��زّ ن يف
�أعماق ذاكرتك �أطياف ًا لوجوه حينما تبت�سم
لك ت�شعرك �أنك يف ح�ضرة املالئكة النق ّية
والبه ّية التي ال غاية لها �إال �إ�سعادك وانتَ
تتلقى ر�سائل ال��ورد وق�صائد اجل��م��ال)..
�ص()56
ام��ام عظمة ال�شهادة وال�شهداء ينحني
ال�شاعر يف حمرابهم وهم من قدموا املثل
والأمثولة يف الت�ضحية والفداء ،مناجاة
داف��ئ��ة ب��ل��غ��ة ���ش��ع��ري��ة ي��خ��اط��ب ال�شاعر
ن�صه (�أمام
ال�شهيد مازن ورفاقه ال�شهداء يف ّ
�ضريحك �أنحني ).قائ ًال:
(لبهاء نبلك وفي�ض عطائك ،ال�سرتاحة
ال�شم�س فوق حجارة �ضريحك ،لطلوع الفجر
من م�سام ال�تراب املط ّهر برفاتك اخلالدة،
للأنا�شيد ر َّددتها .وانتَ ت�ضغط على الزناد،
لدموع �صغارك ال�سابحات ج��داول من نور ٍ
ون��ار ،لكل ح ّبة رمل وطئتها قدماك وانت
تردد �أنا�شيد البطولة وتكتب اجماد الوطن
املجد والفخار التي ن�سجتها كفاك كي
يرتديها الأهل والأ�صحاب ،لر�سائل الفجر
امل��و� ّ��ش��ح بحمرة دم��ائ��ك ال��ط��اه��رة حينما
�أر�سلتها لرفاق ال�سالح ،لل�شجر البا�سق يظلل
رفاقك حيث ترقد الآن لكل ذل��ك عند..
�ضريحك �أنحني� )..ص()69
يف ن�����ص��ه (م���ن م��ق��ام ال���وط���ن) ع��ن��وان
الكتاب ال��ذي بني �أيدينا يتوقف الكاتب
عند خلفيات احلرب املجنونة الظاملة على
�سورية ،حيث اراد اعداء �سورية النيل من

�صمودها وثباتها
ك����ون����ه����ا ت�����ش��ك��ل
�أمنوذج ًا فريد ًا يف
الت�آخي والت�سامح
ب�ين �أبنائها حيث
االنتماء للوطن هو
املعيار الوحيد....
ازاء هذه احلرب
ال���ك���ون���ي���ة ان��ب�رى
الأدب����اء م��ن كتّاب
و�شعراء للدفاع عن
���س��وري��ة م��ن خ�لال
الكلمة والق�صيدة،
ك��ان موقفهم منذ
اللحظات الأويل ان
ما يجري يف �سورية
هو م�ؤامرة وحرب
ك���ون���ي���ة ال���غ���اي���ة
منها تدمري �سورية
وعي�شها امل�شرتك فكانت بو�صلتهم الوطن
وابناء الوطن ال�شرفاء...
(و�إن كان هنالك من كلمة تقال يف هذا
املقام فهي كلمة ال�صمود التي و�صلت حد
الأ���س��ط��ورة التي حققها ال�شعب ال�سوري
على مدى �سنوات م�ضت ،واعطى بذلك مث ًال
ُيحتذى ب��أنّ امل�ستعمر احلاقد مهما امتلك
م��ن ق��وة وج�ب�روت �أع��ج��ز م��ن ان ينال من
�إرادة �شعب ٍيُقدّ �س ال�شهادة يف �سبيل االر�ض
ً
حافلة
وترابها ،ويقيم لل�شهداء �أعرا�س ًا
ب��ال��ورود والزغاريد وه��و ي�شيعهم ملثواهم
الأخري� )،ص()105
ويخ�ص�ص الكاتب م�ساحة وا�سعة للحديث
عن دم�شق (عا�صمة اليا�سمني) ،ال�شام بلغة
رقيقة �شفافة فيها البوح ،الت�أمل ،املناجاة
م�ستعر�ض ًا مكانتها كعا�صمة يف قلب كل
ال�سوريني الذين جت��ذروا يف ه��ذه الأر���ض
ومت�سكوا بها ،دافعوا عنها� ،ضحوا بدمائهم
كي يبقى ترابها طاهر ًا وعلمها خفاق ًا فوق
قا�سيونها وذرا جبالها...
وال يفوت الكاتب وهو يتحدث عن دم�شق
من التوقف عند �أن�شطتها الثقافية والفنية
واالقت�صادية مثل معر�ض الكتاب يف مكتبة
اال�سد الوطنية:
(م���ن زار م��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب ال���ذي �أق��ي��م
يف قلب دم�شق يف ال�صرح العظيم املرتبع
ت��اري��خ � ًا ي�شهد ع��ل��ى عظمة ال�����س��وري�ين،
وثباتهم وحبهم للحياة ي�شعر ب��أن مكتبة
الأ�سد الوطنية هي بيت الثقافة الأبهى
لل�سوريني� )...ص()126
لقد �سطّ ر ال�����س��وري��ون م�لاح��م ال�صمود
وال��ث��ي��اة يف معركة ال��وج��ود التي ُفر�ضت
أدوات رخي�صة ومرتزقة جيء
عليهم ب����� ٍ
بهم من كل ا�صقاع الدنياُ ،ج ّي�شت و�سائل
�إعالمية رخي�صة ،م�أجورة لت�شويه الوجه
احل�����ض��اري ل�سورية ال��وط��ن والإن�����س��ان...
نعم حت ّمل ال�سوريون و�صربوا ،وقفوا خلف
جي�شهم البا�سل وقائدهم ال�شجاع و�صنعوا
االنت�صار يف معادلة ق��لّ نظريها� :شعب،
جي�ش ،قائد�( ....أدرك ال�سوريون ال�شرفاء
�شعب ًا وقيادة وجي�ش ًا ب�أنهم ولئن جاعوا
ُ
وت�شردت �أ�سرهم و ُد ّمرت ممتلكاتهم
وظلموا
ّ
والقوا كل ما القوه من ع�سف وظلم �إمنا هو
طارئ م�ؤقت والرد عليه ال يكون �إال بالثبات

وال�صرب واال�ستمرار يف املزيد من التالحم
والتكاتف ،وتعزيز الهوية ال�سورية وتنمية
روح املقاومة والرف�ض فذلك من �ش�أنه �أن
ُي�شعل ال�ضوء يف نهاية النفق� )..ص ()152
وي���وج���ه ال��ك��ات��ب يف م��ق��ال��ة ع��ن��ون��ه��ا
ّ
ب(الطحالب) ر�سالة وا�ضحة �إىل املت�سلقني
ودع��اة االدب ممن ا�ستغلوا ظ��روف احلرب
و�سرقوا نتاج وتعب غريهم م��ن االدب���اء،
�سطوا على جهد وتعبب و�سهر غريهم وراحوا
ين�شرونه فيي �صحف وجمالت ادبية وهذا
موثق .ب�شكل كامل وال بد من ك�شف اال�سماء
احلقيقية �إذا تكرر هذا الفعل امل�شني والذي
يتنايف م��ع اخالقية الأدب����اء احلقيقيني
ا�صحاب الكلمة ال�صادقة والفكر التنويري
املنفتح...
(�إذا تكررت هذه املحاوالت وقد تتكرر لأن
ه�ؤالء ا�ستمر�ؤوا ال�سطو علي جهود الآخرين
واال�ستيالء على ثمرات جهودهم وعرقهم
و�سهرهم ،وعندها �أجد نف�سي م�ضطر ًا لأن
�أب� نّّين وبكثري من الو�ضوح وال�صدق ا�سماء
الذين ارتكبوا مثل هذا الفعل املعيب ،و�أو�ضح
�أي�ض ًا من هم �أ�صحاب الن�صو�ص احلقيقيني
الذين مت ال�سطو على ن�صو�صهم من دون علم
ٍ منهم �أو حتى الإ�شارة لأ�سمائهم من قريب ٍ
�أو بعيد� )...ص ()172
ن�صو�ص وموا�ضيع عديدة تطرق �إليها
الكاتب بالبحث والتحليل مقدم ًا افكار ًا
جميلة ونبيلة ملا كنا فيه وما ن�أمله ونتمناه
ل�سوريتنا الوطن والإن�سان ،وي�صعب يف مقالة
واحدة الإحاطة بكل العناوين على �أهميتها
وحمتواها الثقايف واملعريف وروح التفا�ؤل
يعر�ش علي حروفها وكلماتها...لذلك
الذين ّ
�س�أكتفي بالإ�شارة لبع�ض الن�صو�ص مثل:
(ال�شامتون بجراح الوطن ،الدميقراطية
يف حماربة الإرهاب ،التداوي باحللم ،الآتي
�أجمل� ،أ�شعل ال�شمع كي تطرد الظالم ،لن
نن�سى ،للجالء طعم �آخ��ر ،الغرور القاتل،
ع��درا اجل��رح ال��ذي ل��ن يندمل ،يف ح�ضرة
التاريخ ،منابر تبحث عن �إب��داع ،وي�ستمر
احللم ،وينهزم الظالم)...،
وغريها من ن�صو�ص مت�ألقة �ض ّمها كتاب
(من مقام الوطن) ال�صادر عن احتاد الكتاب
العرب 2019
هي ن�صو�ص وم��ق��االت �سيا�سية� ،أدبية،
وج��دان��ي��ة ،فيها ب��وح ودفء وج��رع��ات ال
تنتهي من الأمل والتفا�ؤل بانت�صار �سورية،
�سورية الوطن والإن�سان...
وال ب��د ون��ح��ن نختم ه��ذه ال��درا���س��ة من
الإ�شارة بان ال�شاعر حممد حديفي �أ�صدر
�ست جمموعات �شعرية هي (ليل امل�شاعر،
�شجر على �ضفاف
غريب و�أهدابك الوطن،
ٌ
ٌ
اجل��رح� ،أنفا�س اخلزامى ،من مقام الوجد،
قبل الغروب بدمعتني) �أ�ضف �إىل كتابني
(جرح الوطن ،من مقام الوطن)

أعالم
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د .محمد منير �أبو �شعر
الباحث في الطب والتاريخ
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•د .نزار بني املرجة
ثمة �أعالم ومت�صوفة يف تاريخنا وجمتمعنا ،ال ينتبه
�إىل وجودهم ومنجزهم دار�س �أو مهتم� ،إال بحكم القرب
منهم �ضمن البيئة ذاتها رمب��ا� ،أو ب�سبب ظهور بع�ض
�آثارهم التي يفنون العمر والب�صر لإجن��ازه��ا ،لتكون
ال�شاهد على عبقرية غري عابرة يف حياتنا �أو يف حياة
النا�س� ،أرادت �أن توثق �شهادتها وت��دون مالحظاتها
على العي�ش يف هذا الكوكب خالل رحلة عمر طويلة
�أو ق�صرية ،ومل ت�ش�أ �أن تكون حيادية �أو عابرة كما
�أ�سلفنا ..فرناها تكر�س جزء ًا ال ُي�ستهان به من عمرها،
لتقدمي كتاب �أو ر�سالة �أو بحث يف مو�ضوع ما ،يجدر
التوقف عنده وت�أمل م�ضمونه..
ومن ه�ؤالء الذين عرفتهم يف حياتي واحدٌ من �أولئك
الذين يحملون املحبة والع�شق لتاريخ الطب وحال
الطب وتاريخ دم�شق جلهة الإرث والرتاث العريق لأقدم
ح�ضارة يف التاريخ ،وهو رفيق املهنة يف طب الأ�سنان
الزميل الدكتور حممد منري �أبو �شعر ،ابن حي امليدان
العريق ،و�سليل �أ���س��رة دم�شقية معروفة يف �صناعة
الن�سيج الدم�شقي ب�أنواعه ال�شهرية ..والذي كان لتعلقه
بحميمية ن��ول وال��ده و�أج����داده ،ال��دور الهام ليع�شق
التاريخ وال�ت�راث ب�شكل ملمو�س وحم�سو�س ،وج��اءت
درا�سته الطبية فيما بعد لت�شكل حافز ًا �إ�ضافي ًا �آخر
له للبحث والتوثيق لتطور الطب عرب التاريخ وب�شكل
خا�ص ما يتعلق باخت�صا�صه (طب الأ�سنان) والذي كان
دافع ًا له لت�أ�سي�س �أول و�أ�شهر متحف عربي فردي لتاريخ
طب الأ�سنان وال��ذي كان يل �شرف م�شاركته والإق�لاع
به مبنا�سبة م�شاركتنا مع ًا يف معر�ض التوثيق القومي
الأول وم�ؤمتر احتاد �أطباء الأ�سنان العرب الذي عقد
يف دم�شق قبل قرابة ثالثني عام ًا.
والأم���ر الالفت يف م�سرية الدكتور حممد منري �أبو
�شعر هو �إيالء الإعالم الطبي الكثري من اهتمامه �إىل
جانب اهتماماته العديدة التي �أتينا على ذكر بع�ضها،
حيث كانت ر�سالة احلفاظ على ال�صحة العامة للفرد
واملجتمع يف بلدنا ر�سالة مقد�سة بالن�سبة له ،وكان
له �شرف رئا�سة حترير وت�أ�سي�س العديد من الدوريات
الطبية العربية �إىل جانب م�شاركته كع�ضو يف هيئات
حترير الكثري من املجالت الطبية والثقافية ،وذلك
عرب عقود عديدة من الزمن ي�شهد عليها �أر�شيفه الغني
يف ه��ذا املجال ال��ذي ب��رع فيه ،ه��ذا ف�ض ًال عن تفانيه
و�إخال�صه يف عمله النقابي الذي ت�شرفت بالعمل فيه
مع ًا ل�سنوات طويلة ،حيث قمنا خاللها بالتح�ضري
والإعداد والإ�سهام يف عقد الكثري من امل�ؤمترات العلمية
يف علوم طب الأ�سنان ،ومتثيل القطر يف الكثري منها يف
عدد غري قليل من الأقطار العربية..
و�إىل جانب كل ذلك نرى اهتمام ًا ملحوظ ًا من الباحث
الدكتور حممد منري �أب��و �شعر بتاريخ مدينته على
ال�صعيد الطبي ،فرناه ينجز كتاب ًا هام ًا حول الطبيب
العربي ال�شهري ابن النفي�س �أطلق عليه (نفائ�س ابن

النفي�س).
ويهتم بعبقرية اخلط العربي الذي مييز دم�شق عرب
التاريخ ويقدم لنا كتاب ًا كام ًال حول �صديقه اخلطاط
الدم�شقي الراحل حممود الهواري عميد اخلطاطني
العرب ،وينجز (كتاب علم الفلك الطبي) باال�شرتاك مع
زميلنا الباحث والطبيب احللبي الراحل الدكتور حممد
ف�ؤاد الذاكري ،ويجب �أن اليغرب عن البال كتابه الهام
(بردى ..النهر والتاريخ) والذي يبحث فيه كل ما يتعلق
بنهر بردى جغرافي ًا وتاريخي ًا و�أدبي ًا ،وحلبه ملدينته
دم�شق ن��راه ي�سهم يف ت�أ�سي�س وع�ضوية جمل�س �إدارة
(جمعية البيت الدم�شقي) والتي �أ�صبح نائب رئي�س
جمل�س �إدارت��ه��ا ..والتي تهتم باحلفاظ على ما تبقى
من بيوت دم�شقية عريقة لها خ�صو�صيتها يف فن العمارة
العربية والإ�سالمية ..وذلك غي�ض ًا من في�ض امل�سرية
العلمية والبحثية للباحث الدكتور حممد منري �أبو �شعر
الذي ي�سجل له ح�ضوره الإعالمي والثقايف واالجتماعي
كواحد من رجاالت دم�شق الذين نذروا حياتهم وم�سرية
عطائهم غري املحدود لتاريخ و�إرث وطنهم ،والتوثيق
لتاريخ بلدهم عرب �آالف الكتب والأبحاث واملحا�ضرات
واملدونات لي�شكلوا جزء ًا من الذاكرة احلية للوطن الذي
تتجدد وتتوا�صل �إجنازاته للحياة رغم كل ما يحيط بنا
من �أخطار وحتديات..

والأمرا�ض التنف�سية ورئي�س حترير جملتها
* ع�ضو م�شارك يف احتاد ال�صحفيني
*ع�ضو اجلمعية ال�سورية لتاريخ العلوم عند العرب
* رئي�س الهيئة اال�ست�شارية ملجلة (اجلواب ال�شايف)
ثم مدير ًا للتحرير
* مدير حترير جملة (ع��امل ال�صحة) ثم رئي�س ًا
للهيئة اال�ست�شارية العلمية
* مدير حترير جملة (طبيب الأ�سنان العربي)
* مدير حترير جملة (طب الفن ال�سورية)
* امل�شرف على ال�صفحة الطبية يف جريدة (الثورة)
منذ �سنوات وحتى اليوم
* امل�شرف على ال�صفحة الطبية يف جملة (فنون)
و(ت�شرين الأ�سبوعي) و(احلرفيون)
* حائز على (و�سام البا�سل) وهو �أرفع و�سام متنحه
نقابة �أطباء الأ�سنان يف �سورية
* حائز على ب��راءة تقدير من ف��رع دم�شق لنقابة
�أط��ب��اء الأ�سنان تقدير ًا للجهود املخل�صة يف العمل
النقابي
* حائز على (درع القد�س) من امل�ؤمتر العام لأطباء
�أ�سنان فل�سطني
* حائز على درع (معر�ض التوفيق القومي الأول عام
)1998
* حائز على �شهادة تقدير من جمعية �إحياء وحماية
الرتاث ال�شعبي يف �سورية
* ع�ضو �شرف يف اجلمعية ال�سورية للأبحاث وطب
الفم الوقائي
* ع�ضو �شرف يف اجلمعية ال�سورية جلراحي الفم
والوجه والفكني
* ع�ضو �شرف يف اجلمعية ال�سورية للطب ال�شرعي
* معد ومقدم برنامج (اجلديد يف الطب) يف �إذاعة
دم�شق
* م�ست�شار لدى عدد من املجالت الطبية
* ع�ضو جلنة �إجن���از معجم ط��ب الأ���س��ن��ان املوحد
(عربي ـ �إنكليزي� /إنكليزي ـ عربي) ال�صادر من منظمة
ال�صحة العاملية واحتاد منظمات �أطباء الأ�سنان العرب،
مكتبة لبنان ـ بريوت ـ طبع عام 2004م.

الباحث د .حممد منري �أبو �شعر يف �سطور
* مواليد دم�شق عام 1942
* حا�صل على لقب دكتور يف جراحة الأ�سنان من
جامعة دم�شق عام  1967بدرجة جيد جد ًا
* ع�ضو جمل�س نقابة �أطباء الأ�سنان يف �سورية ثم م�ؤلفاته:
 1ـ تعيني الهوية باملدلوالت ال�سنية �صدر عام 1967
�أمين ًا لل�سر منذ عام  1992وحتى 2006
* املدير التنفيذي لالحتاد العربي لأطباء الأ�سنان  2ـ حمنة الفكر الطبي باال�شرتاك ـ �صدر عام 2000
 3ـ علم الفلك الطبي باال�شرتاك ـ �صدر عام 2003
منذ عام  2005وحتى 2007
* ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سورية لطب �أ�سنان  4ـ بردى النهر والتاريخ ـ قيد الطبع
 5ـ نفائ�س ابن النفي�س �صدر عام 2016
الأطفال
 6ـ حممود هواري عميد اخلطاطني العرب �صدر عام
* نائب رئي�س جمعية البيت الدم�شقي
* نائب رئي�س اجلمعية ال�سورية ملكافحة ال�سل .2018
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من �سيرة ال�شارد

ج�سد القد�س

•طالب ه ّما�ش
-1د َّق����تْ ع��ل��ى ب��اب��ي ال��ك ��آب� ُ�ة
والغيو ُم !
املطر
م��ن ذا �سيرتكني م��ع
ِ
احلزين
ِ
ُ
حتيط �أ َّيامي الهمو ُم ؟
ّ ..
ُ
�شتاءات ال�ضيا ِع
دقتْ
َّ
وقطرتْ عرباتها
يف ك�أ�س �أ ّيامي ال�سمو ُم !
َ
املغيب
نظرت مع
ف�إذا
ِ
بيتي النائي
�إىل
ِ
خرائب َ
َ
�ستب�صر
راحل الغربانِ
ُ
أ�سف يحو ُم .
فوق الدا ِر يف � ٍ
منهك املنفى
ف�أنا عجو ٌز يف
خريف ِ
ٍ
أبواب �أ ّيامي
وقد د َّقتْ على � ِ
الهمو ْم !
-2الليلي
بالقلم
ِ
ِّ
اب .
�س� ُ
أ�سماء الغ َّي ْ
أكتب � َ
أر�سم َ
الريح ال�شار َد
�شكل
و�س� ُ
ِ
�سراب .
اك
من �ش َّب ِ
ْ
الليلي
بالقلم
ِّ
�شيوخ احلزنِ املدفون َ
ني
أ�سماء
�
أكتب
�س� ُ
َ
ِ
أيواب !
وراء
ِ
مغاليق ال ْ
َ
الليلي
بالقلم
ِ
ِّ
أكتب جمروح ًا بالفقدِ
�س� ُ
َ
هاتيك الأ ّيا ْم
مرار َة
املتعب
أغر�س يف �صدري
ِ
و�س� ُ
القلم امليتْ
هذا َ
و�أنا ْم
آخر بيتْ .
كالقافيةِ املقتولةِ يف � ِ
-3َ
العتيقة
�أبليتُ ناياتي
جمروح !
تنويح
مل يعدْ فيها �سوى
ُ
ِ
ووقفتُ
كالق�صب النحيلِ مثقّب ًا باحلزنِ
ِ
كي ت�صغي لأ�صواتِ الأ�سى
روحي
يريح
من يق�صدُ
البحر البعيدَ لكي َ
َ
ِالتنويح
الروح من تنهيدة
َ
ِ
املغيب ،
�صارتْ مواعيدي
َ
ر �أح��ل�ام����ي ال���غ���ي���و َم ال�������س���و َد يف
وق���ب�� ُ
ُم َت َعزَّليالعايل،
وكلُّ
قوارب املنفى �أراجيحي
ِ
ُ
�صارتْ
التلويح
مناديل الودا ِع بعيد َة
ِ
كلُّ املراييلِ القدميةِ كي � َّ
أظل م�سافر ًا
للريح .
علّق ُت َها
ِ
-4ني ك� َ
يا حامل َ
آبة الأ ّيا ِم
فوقَ
وم�سافرين !
ظهوركم ،
ْ
ْ
يا تارك َ
موا�سم الأحزان
ني
َ
طي بيوتكم
َّ
ومهاجرين !
ْ
كي ترجعوا
باب الليايل واقف ًا
�س�أظلُّ يف ِ
احلزين !
الق�صب
كالناي يف
ْ
ِ
-5الريح التي تبكي
..هي
نامي
ُ
َ
َ
الروح !
ني
أن
�
دمي
ي
عنينها
ورجع
ُ
ُ
ْ
ُ
م َّرتْ
نعو�ش الرب ِد
َ
ُ
ال�ضائع .
اخلريف
وارتع�ش
ُ
ُ
جمروح !
الق�صب ال�ضرير ُة �صو ُت َها
وعوائل
ِ
ْ
جل�أتْ �إىل �أع�شا�شها احلريى
ُ
ُ
العتيقة واملراثي
املواويل
َ
املبحوح ..
وا�ستطال غنا�ؤها
ْ
مواجع .
من بعدِ ما التاعتْ ب�أ�شجانِ الرحيلِ
ْ
ُ
ٌ
َ
ُ
راجعة
نعو�ش ف�صلِ الرب ِد
واحلامالت
م�سفوح !
ودمع رثائها
ُ
ْ
ووراءها ُ
اجلائع .
اجلراح
رتل
ُ
ِ
الريح التي تبكي
هي
ُ
نامي َ ..
روح !
ب�ش ّب ِ
اك الأ�سى يا ْ
-6نمَ ْ بهدوءٍ يا طفلي ال�ضائ َع ْ
من !
ْ
ري اجل َّنةِ
واترك تغريدَ ع�صاف ِ
َ
أحالمك ْ
من !
ي�سرح يف �
ُ
ْ
من ع�صفور ًا حتتَ
الغيم !
عرائ�ش هذا
ِ
ْ
ْ
قدح
يف
�
ت
�رار
�
م
ع
�
دم
�ذرف
�
ي
قلبي
�رك
�
وات
�هِ
ِ
َ
ِ
الد ْم !
املتعب ْ
ْ
من !
من يا طفلي ال�ضائع  ،يا طفلي
َ
ْ
الليلي
رب
من يف
ِ
ح�ضن الق ِ
ِّ
وحيد ًا  ،منطبق الف َْم !

شعر

•�سليمان ال�سلمان
لتهدهدَ ن��و َم� َ
��واج احل�سراتِ
�ك �أم� ُ
ُ
اليم .
ونهنهة ْ
ْ
املوح�ش
أر�ض
من يف
ِ
حم�ضن هذي ال ِ
ِ
يل�سع َ
قلبك دب ُّو ُر املوتِ
ُ
�سم !
بل�سعةِ ْ
ْ
من يا طفلي ..
َ
من �أنْ
أ�سباب الوح�شةِ
أ�صغر ْ
تعرف � َ
يا � َ
أ�سباب ال َه ْم .
تفهم � َ
�أو َ
-7الريح تر ّبي يف الأ�شجا ِر املهجور ِة
ُ
تنهيداتِ ( بكاوينا ) !
أمواج
تداعب فوقَ رمالِ احل�سراتِ
وال ُ
ُ
هروب الأعما ِر ،
َ
ُ
النائم فينا .
حلم املوتِ
وتوقظ َ
ِ
ونواح الآهاتِ على طرقاتِ
فراق �ضائعةٍ
ٍ
ُ
يغر�س �س ّك َ
أعماق م�آ�سينا !
ني الغربةِ يف � ِ
ُ
وال�صمتُ على نولِ احل�سر ِة
َ
ُ
وح�شة �شيخوختنا ..
يغزل
جراح
وجراح �إثر
ٍ
ٍ
ُ
ينغلقُ
الليل علينا .
�ك ) الأزل��� َّي� ُ
��ة واق��ف� ً�ة يف
وت��ظ��لُّ ( قفا ن��ب� ِ
الأطاللِ
�إىل فاجعةِ الفقدانِ تنادينا .
-8عن !
قلبي َت ْ
ناعور ُة الأحزانِ يف ْ
الريح �أ َّيا َم ال�شتاءِ ،
بكاء
يا ليتَ مل �أ�سم ْع َ
ِ
ُ
ذكريات مواجعي
وال ا�ستفاقتْ
من َب ْكوَةٍ �شتويَّةٍ
حلن !
يف موتِ ْ
يا ليتني يا حزنْ !
-9يح تطيرّ ُ �أوراقَ ّ
ال�شيحانْ !
الر ُ
ّ
وتهرهر �أوراقَ احلو ِر
ُ
اك رحيلْ .
على �ش ّب ِ
واحلزنُ على طاولةِ ال�سهرانْ ...
�سماء الدمعةِ يف �إغفاء ِة قنديلْ .
�سي�ضيء
َ
ُ
النائم عند نهاياتِ الر ّمانْ !
يا ع�صفو َر الرب ِد
َ
ُ
ال�شوق
أع�شا�ش
الع�شب و�شاختْ �
هر َم
ِ
ُ
على اجلدرانْ
ُ
خريف الأ�شعا ِر
والليل على
ال�شاعر بعدَ
ِ
ِ
طويلْ !
ُ
املجروح
رب
فلماذا
يرتخرخ باحل ِ
ِ
يرا ُع ِّ
عر الربدانْ ؟
ال�ش ِ
الليلي ت�سيلْ .
الورق
على
ني
العين
ودمو ُع
ِ
ِ
ِّ
ُ
حفيف املُ َّرانْ ؟
يح
وملاذا ه َو ٌّ
مر يف ّ
الر ِ
املقفر �أوراقَ
بر ال�سهلِ
ِ
وال� ّ�ري� ُ�ح ت��ط�ّي�رّ ُ ع� َ
ّ
ال�شيحانْ !
-10و�س�ألتُ ب�صوتٍ موجو ْع
يا هذا املخلوق الراحل
بني متاهاتِ العزلةِ
من دونِ �صديقْ
يا هذا املخلوق
َ
ُ
خلفك يف كلّ طريقْ
ترتك
ملاذا
َ
خيط دمو ْع ؟
-11الرياح ,
�صيف لبي ِع
الق�صائدُ د َّكانُ
ٍ
ْ
ني ،
والق�صائدُ
للقلب يف �أم�سياتِ احلن ِ
ِ
م�سرتاح ..
وعندَ بلو ِغ الأ�سى
ْ
الروح
تتعب
ُ
حينما ُ
ُ
اجلراح !
تذرف العرباتِ غيو ُم
�أو
ْ
ٌ
والق�صائدُ �
أجنحة للذينَ يتوقونَ
للعو ِم حتتَ الغيو ِم
اجلناح .
وال ميلكونَ
ْ
آخر من �أتقنو ُه
�سر و� ُ
والق�صائدُ ٌّ
مفاتيحهُ الذهب َّي َة..
َر ُموا يف امليا ِه
َ
الرياح .
�صيف لبي ِع
ري د َّكانِ
ٍ
مل يرتكوا غ َ
ْ
-12الريح والأ�شعا ُر ناياتي
�ش َّبابتي
ُ
ويف البعيدِ
ال�شم�س مر�آتي .
غروب
ِ
ُ
كلُّ الذينَ م�ضوا
�سالوا على ورقي �سطر ًا ف�سطر ًا
وقد ذابوا بدمعاتي ؟
روحي م َع الليلِ ترثي م َّر غربتها
املغيب
ويف
ِ
رجع �آهاتي
غنائي ُ
�أرقرقُ الدم َع يف تذكا ِر من رحلوا
الفراق
ويف
ِ

مراثٍ �أ َّرقتْ ذاتي
َ
ترعة الدم ِع
يا
خلف الدّ ا ِر جاريةً
َ
�ضاعتْ جراري ف�أينَ اليو َم م�سقاتي ؟
قد نهنهَ
البحر �أ ّيامي بغربتهِ
ُ
املوج َح ْ�سراتٍ
وه َّي َج ُ
بح�سراتِ
ُ
الغروب ،
مراكب
رحيل
هذا
ِ
ِ
�ضوء الأفولِ
وذا ُ
وقد الحتْ نهاياتي .
-13أمواج �أ ّيامي !
لو كانَ عمري البحر وال ُ
اجلريح
لكتبتُ �أ�شعاري على الرملِ
ِ
ريح اقرئيها
وقلتُ يا ُ
الغروب
ري
نواع
واقرئيها يا
َ
ِ
لت�سم َع ال�شط�آنُ �آالمي !
لو كانَ بيتي الليل والهد� ُآت �أحالمي
للغيم
لقر� ُأت
امل�سافر يف البعيدِ
ِ
ِ
ق�صائدي
ورفعتُ
قلبي الدّ امي !
ِ
للقمر املعذّ ِب َ
لو كانَ حربي الريح
كنتُ فتحتُ يف ف�صلِ الرحيلِ نوافذي
َ
أ�شرعة
وتركتُ �
املراكب عابراتٍ
ِ
َ
حقل �أعوامي !
َ
أمواج
أدفع
يحر � ُ
لكنني يا ُ
وح�شة الأ ّيا ِم بال ِ
رب
رب �إىل ق ِ
من ق ٍ
كالزورق ال�ضجرانِ
ِ
ب َ
ني املدِّ واجلز ِر .
-14النايُ �صوتي
ُ
املواويل
و�أ ّيامي
ُ
قنديل .
ال�شم�س
غروب
ويف
البعيدِ
ِ
ُ
َ
ُ
اخلريف
مات
ٌ
مرتع�ش
الباب
وقرب
َ
ِ
ٌ
ُ
قدمي الأ�سى واحلزنِ � -أيلول – !
�شيخ
ُ
َ
ُ
اخلريف ،
مات
أر�ض تغمر ُه
جراح ال ِ
ُ
ُ
القمح مقتول !
ف�ضاء
ويف احلقولِ
ُ
ِ
البحر
آخر
ِ
يا � َ
�ضاعتْ كلُّ �أ�شرعتي ،
ُ
القناديل !
املغارب خانتني
ويف
ِ
هرهر احلو ُر �أوراقاً
ما
َ
على كتبي
ُ
�أو رقرقَ
مناديل !
الدمع وابت ّلتْ
ُ
املجروح �أغنيتي
ال�شجر
يهدهدُ
ُ
ُ
ُ
املواويل .
الريح يف ليلي
وتتبع
َ
ُ
-15القلب
ال توج ِع
َ
جمروح !
القلب
�إنَّ
َ
ُ
ترقرقَ
الروح !
الدمع حتى فا�ضتِ
ُ
ُ
معهم
راحوا ..مع الليلِ طالتْ غربتي ْ
هم علّموين الأ�سى ،
ْ
املجاريح .
هم
ُ
ُ
ٌ
ُ
نائمة
اك
�شيخوخة
الريح يف ال�ش ّب ِ
ِ
الغيم َ
م�شبوح
أفق
وم�شهدُ
خلف ال ِ
ُ
ِ
مواويل معذّ ٌ
ٌ
بة
ن�أتْ بروحي
ونهنهَ احلزنُ
الريح !
حتى هاجتِ
ُ
جمروح !
القلب
التوج ِع
القلب �إنّ
َ
َ
ُ
َ
روح .
يا
الهجر
وطال
ارحتلنا
نحنُ
ُ
ُ

ج�سد القد�س يابنة الريح
مقل �أج�سادنا..
ألح النزيف عليه..
قد � ّ
فذابت عروقُ
هو �إرث الوجود من قبلنا
دعته الليايل..
ثم مرت �إىل العالء الطريق
�صار جرح ًا مرا و�أورت ه ّم ًا
وتل ّوى ..فكان هيام
فتَّح العني ..حالت نواظره ُحرقة
وبانت يف جناحينا احلروق
***
وعلى الأفق..
فتح النور �صبح ًا
ك�شراع دموعي
يلوح فيه ال�شروق
***
يا زمانا �أفاق من �سكرة الذلّ
قدَّ لل�صبح ج�سر ًا
وعلى جانبيه رفّت بروق
ج�سد القد�س..
كان درب ًا �إىل العالء
فخو�ضوا البحر والنهر ..واملدى
�إن تطيقوا..
هل مع الذلّ عودة
واملنايا ترتامى..
وحقنا م�سروق
ح�سد القد�س يف نيوب ال�ضواري
يت�صدى..
حلمه جندل �صليد عتيق
هل لغري الأبناء مرياثها
ب�شوق الليايل ..يتجلّى
َنهم ًا مر يف �ضمريي ثباته املع�شوق
***
يا ليايل الغياب ..لن نعدم اللقيا..
فعلى درب بيارة و�شوق �صالةٍ
�ألف وعدٍ  ..ن ّور الدرب
�أثمر الليمون..
يف �أرقتها ال�سمر
وعاد ال�شوق

�سلل
�شعرية
• �سنا ال�صباغ
قررت كغريي ا�ستغالل �أزمة البلد لتحقيق حلمي
على طريقتي
وفكرت �أن �أوزع �شيئ ًا يحتاجه ال�شعب املوجوع...
لكني حتم ًا لن �أوزع عليهم �سل ًال غذائية ال �أملكها ..وال �أملك
عالقاتٍ طيبة مع مالكيها حتى مي ّولون فكرتي...
وقطع ًا لن �أوز َع حمروقاتٍ للتدفئة فلم �أ�صبح بعد من �أثرياء
احلرب..
َ
�سالل ق�صائدي ...نعم ال ت�ستغربوا..
لكني �س�أوزع عليهم
�س�أقيم � ً
َ
وحفل
أم�سية
توقيع لديواين ،و�س�أ�شبعهم �شعر ًا  ...حدّ
ٍ
التخمة....
فهي فقط ُملك مييني ،ومن ح َّر قلمي..
الذي خرجت به من هذي احلرب اللعينة
و�سرتون ...كيف �ستمتلئ ال�صالة باملعجبني!!
ن�شرت �إعالنات الأم�سية على االنرتنت ..و�أل�صقتها على جدران
احلي وعلى باب املركز الثقايف وباب الفرن..
ويف الغد حتقّق ُحلمي..
ولأول مرةٍ جتاو َز عد ُد احل�ضو ِر عد َد ق�صائدي..
امل�سرح عن �آخره باملعجبني..
ال بل امتلأ
ُ
�أق�صد ...اجلائعني
فقد جاء يف الإعالن:
(نت�شرف بدعوتكم غد ًا حل�ضور حفل توقيع ديوان �شظايا وطن
خبز لكل احل�ضور ..مع عر�ض
حيث �ستوزع ال�شاعرة ربطة
ٍ
خا�ص :مع كل ديوانني كيلو �سكر)..
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اذكريني دائم َا
•حممد احلفري

•فاطمة �صالح �صالح

ك���ان ق���دره �أن يع�شق
�أه��������ل ال���������ش����ام ودرب
ال�����ش��ام ،و�أن يب�صر يف
ع��ي��ن��ي��ه غ��م��ام ال�����ش��ام،
و�أن ي��ح��ك��ي ح��ك��اي��ة
الأر��������ض وال��ب�����س��ات�ين
وال����ب����ي����وت و�أ�����س����راب
احلمام واجل�يران والأ�شجار
والبيوت والأ�سواق والدكاكني
وال�شوارع التي تغفو �صباح ًا� ،أو تغدو مثل فتاة تعبت
من اللعب فنامت على كر�سي ،لكن دم�شق ال تلعب كما
يقول يف ن�صه املو�سوم “ عندما نزلت فجر ًا �إىل دم�شق”
لذلك يكتبها بحرب �سري م�صنوع من ورودها ،برع فيه
الفنان �أحمد املفتي كما يوثق له امل�ؤلف يف هذا الكتاب.
ال �أدري كيف علقت روحي يف حب عماد نداف �أنا
اجلنوبي العالقة يف ثيابه رائحة الدخان والبارود،
والفار من جحيم احلرب و�أ�صوات املدافع والر�صا�ص،
وذلك حني التقيت به يف مبنى احتاد الكتاب العرب
�أول م��رة ،لتجمعنا تلك الرحلة اجلميلة مع بع�ض
الأ���ص��دق��اء �إىل مدينة ط��رط��و���س ،وم��ن ث��م تعززت
العالقة بيننا �أكرث بعد ت�سلمه مقرر ًا جلمعية الق�صة
وال��رواي��ة يف االحت��اد حيث كان ذلك اجلبل ال�شامخ
عظمة و�إن�سانية ،وكان دائم ًا �صاحب مبادرات وم�شاريع،
لتطوير عملنا يف اجلمعية ،وكان مثل �أب عطوف و�أخ
رقيق ،يتفانى يف خدمة �أ�صدقائه وحمبتهم.
عماد نداف م�ؤلف كتاب “ اذكريني دائم ًا” تتج�سد
يف �شخ�صيته النبالة املتطاولة ���س��م��و ًا و�إن�سانية
والطافحة روحة مبحبة تقطر من بني جوانبه ،وقد
�أردنا الولوج من هذا الباب ل�سببني �أولهما �أن من ميتلك
قلب ًا كبري ًا مثله البد �أن يكتب بهذه املحبة الكبرية
املزروعة يف �شقوق حيطان جدران البيوت والأ�شجار
احلانية بفيئها على النا�س.
وثانيهما �أنني يف هذه القراءة واق��ع حتت �سطوة
حمبته الرهيبة ،لذلك �أميل �إىل حيث مييل القلب
والروح مع ًا ،وخا�صة و�أنا �أواجه عا�شق ًا تعتعه ع�شق
ال�شام حتى الثمالة ،وعندها �أجدين �ألوح له بالقلب
وح���ده م����ردداً :ليت تلك ال��ت��ي تق�صدها تذكرك
وتذكرنا جميع ًا معك .وليتنا ن�ستطيع �أن نلم ذكرياتنا
وجنمعها ونعيد ترتيبها� ،أو ليتنا على الأقل ن�ستطيع
�أن نعيد “ طلة” التي ع�شقها ذلك ال�شاب ليغدو بعد
رحيلها “ك�شا�ش ًا” للحمام يتخيلها كل حلظة حمامة
رائعة اجلمال حتط بني كفيه.
موجعة تلك ال��ذك��ري��ات ح��ق� ًا وجميلة يف �آن ،و
اذكريني دائم ًا بن�صو�صها وحكاياتها وق�ص�صها ،و�أق�صد
كل كلمة �أقولها حرفي ًا ،ومعها كل ما حواه هذا الكتاب
ه��ي م��ا خطه قلب ول��د �صغري ج��اب بعيني �صقر كل
الأمكنة التي كتب عنها ،وهي ما خفق به قلب �شاب
حلبيبته حتى غدا قلبه ذاوي ًا �أذبله الوجد ،وهي ما
�أو�صى به رج��ل حكيم ق��ارع ال�سنني ،فخرج بع�صارة
فكره حكمة بالغة الأهمية �سواء كان ذلك على ل�سانه،
�أو ل�سان ال�شخ�صيات التي حت��دث عنها كما يف تلك
الورقة التي �أخرجها من �أحد ال�شقوق ،وقد كتب عليها
“يا �أهل ال�شام .احلب هو الطريق �إىل اهلل والإن�سان”
ولعل �أهمية هذه الكتابة ،ت�أتي لكونها قد مازجت
�أك�ثر م��ن جن�س �أدب���ي ،حكاية وق�صة ،وتكثيف ًا له
عالقة وثيقة بالوم�ضة وال ق ق ج .وقد قاربت بع�ضها
الرواية يف ر�صدها لبع�ض املواقف ،كما �أنها ت�صلح لبناء
درامي م�صور ميكن البدء فيه ب�سبب غناه وتنوعه.

ق�ص�ص
ق�صيرة..
جدا

•معت�صم عي�سى

قطعة جنة
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�سافرت مع زوارق عماد الورقية،وهو منذ نعومة
�أظفاره يحلم بالو�صول �إىل ال�شط ،وتلك داللة كبرية
على �شغفه و�سعيه لتحقيق الذات التي بحث يف �سبيلها
ع��ن �أك�ثر م��ن جم��ال ميكن لها �أن ت�برز فيه ،ولذلك
اجتز�أت هذا املقطع من ن�صه الأخري “ :رميت الزورق
يف ماء النهر .كان نهر بردى يفور عند التقائه مبفي�ض
نبع الفيجة ،وك��ان زب��د مياهه العذبة ي�صنع هالة
بي�ضاء ت�شرق �أم� ً
لا ،وبعيني هاتني �شاهدت ال��زورق
يغالب ماء النهر � ..شاهدت النهر ين�صاع � .إي �أيها
النهر  ..احذر �أن تخرب مركبي”
ويف ال��ع��ودة �إىل ن�صه الأول ال��ذي يحمل عنوان
املجموعة ،ونق�صد “اذكريني دائم ًا” جند �أن الكاتب
وبذكاء قد ترك الن�ص مفتوح ًا ومل يجزم ب�أي قول
عن تلك العبارة التي كتبت على تلك ال�صخرة ،فهو
مل ي�ؤكد �أنها لذاك العا�شق الذي تزوجت حبيبته �إىل
لبنان ،وكتبها لتقر�أها كلما عادت من لبنان عن طريق
الربوة� ،أم هي لذلك العا�شق الذي رمى بنف�سه من فوق
تلك ال�صخرة؟ وهل هذا العا�شق هو �أبو الورد نف�سه،
وقد غ�ضبت عليه والدته كي يتحول الورد على يديه
�إىل �شوك؟ فذهب ،ليزرع ال�صبار يف �أخر حي املهاجرين
� .أم هذه الكتابة تعود �إىل يو�سف العظمة الذي كتبها
كي تذكره دم�شق؟.
ويف حكاية �أبو الورق� ،أو كما هي مو�سومة بحكايات
خمفية يف �شقوق جدران دم�شق حيث حتمل كل ورقة
حكاية ،ومنها م��ث� ً
لا حكاية �إب��راه��ي��م ب��ن الأده���م،
وحكاية �أوالد عمر بن عبد العزيز ،و�أوالد ه�شام،
وحكاية يوحنا املعمدان ،و�أ�شعار نزار .وكان �أهل دم�شق
ي�ضعون هذه الأوراق يف �شقوق البيوت والأ�شجار كي ال
تدو�سها �أرج��ل امل��ارة تعبري ًا عن تقدي�سهم لكل ما هو
مطبوع على الورق ،ومنهم �أبو الورق الذي يف �شخ�صيته
ما هو الفت ،وخا�صة حني يذكر �أحدهم لفظ اجلاللة
لريدد من فوره “ اهلل هو”
م��ع ع��ن��وان “ م���رارة احل��دي��ث ع��ن املر” نعود �إىل
م�س�ألة الق�ص احلقيقي ،والذي ن�أخذ منه مثا ًال واحد ًا
على �سبيل اال�ستئنا�س فقط ،ففي ق�صة رحيل �صديقه
ب�شار ما يدلل على ذلك حيث ق�سم ن�صه �إىل مقاطع
م�ستخدم ًا تقنية اال���س�ترج��اع وال��ت��ذك��ر واحل�ضور،
و�إمكانية �سماع ما ال ي�ستطيع غريه �أن يلتقطه� ،أو ي�شعر
به ،وذلك حني خاطبه �صديقه قائ ًال “ �أنت ال تعرف
�شيئ ًا عن املوت” ثم �أ�ضاف �أي�ض ًا �“ :أنا ال �أحب هذا
املطرح”
قد ال يت�سع املجال هنا للحديث عن كل ن�ص من
ن�صو�ص كتاب “اذكريني دائم ًا” مل�ؤلفه عماد نداف
ال��ذي تظهر �صورته على الغالف ك�أنه ذلك املراقب
والرا�صد لكل �شيء ،وال نريد هنا �أن ن�سقط امل�س�ألة
على �شخ�صية الكاتب ،لكنه ورق��ي� ًا على الأق��ل ابن
ذلك الرجل العنيد ال��ذي احتفظ جند الفرن�ساوي
بقبقابه بعد �أن رماهم به ،وحني طلبوا منه �أن يهتف
بحياة فرن�سا كي يعيدوه ،تركه لهم و�أ�صر على هتافه “
ت�سقط فرن�سا” ،وهو ينتمي جلد اكت�شفوا بعد موته �أنه
كان يوزع اخلبز على الفقراء واملحتاجني .
والكاتب يف هذه الن�صو�ص يقدم معلومات مهمة عن
ال�شام و�أهلها وعاداتها و�أجوائها و�شوارعها و�ساحاتها
و�أزقتها وحواريها ،ويعرفنا على �أدق التف�صيالت .مل
ي�ستثني من ذلك حتى �أنواع احلمام وطبائع من يربونه
ونظراتهم الهائمة واملحلقة يف الأجواء .وهذه الكتابة
لها رائحة خا�صة ،ولها �سحر خا�ص ،وفيها تفرد ي�ساعد
يف البناء ا�ستناد ًا �إىل ما كتب.

نزلنا من ال�سيارة ،و�سار كل منا باجتاه ،من ف��وق حافة النهرال�صغري
الرقراق املرتفعة ،التي تك�سوها اخل�ضرة الطرية ،راح كل منا نحن الثالثة،
يلتقط �صورا وفيديوهات ،لتلك املناظر البديعة� ،أختي ذهبت �إىل (التنور(
القريب ،وا�شرتت عدة �أرغفة مقمرة �ساخنة ،وعددا من رقائق (املقرنات(
مثلثة ال�شكل� .صوت ترقرق املياه يف تلك ال�ساقية العذبة ،مازال يعزف يف
وجداين .نويت �أن �أر�سل مقطع الفيديو الذي التقطته �إىل �أخي يف الغربة،
من �سنوات طويلة مل ير منظر النهر يف بداية ال�شتاء ،و�أ�شجار اجلوز
العمالقة املعمرة ،تتعانق �أغ�صانها م�شكلة قبة خ�ضراء تظلل ال�ساقية،
وال�سراخ�س ترق�ص منت�شية حتتها.
عدنا �إىل ال�سيارة املركونة جانبا ،و�أخذنا نتناول لقيمات اخلبز ال�ساخنة املقرم�شة ،بلذة بالغة،
وكذلك نفعل بالنوع الآخر من اخلبز املعجون بزيت الزيتون.
تابعنا ال�سري عرب اجلبال والتالل املزرك�شة بكل �ألوان طبيعة �شهر كانون الأول ،الذي جاد ب�شم�سه
منذ يومني ،بعد �أكرث من �سبعة �أيام ماطرة ،هادرة ،باردة.
القرى املتناثرة حولنا ،من البعيد ومن القريب ،تزيد النظر متعة ،والأرواح انتعا�شا ،ت�شرخها �صور
حبات القلوب ،املعلقة على �أعمدة النور ،بثيابها الع�سكرية املهيبة .ملاذا تبت�سمون �أيها الأحبة.؟ هل
�أنتم �سعيدون لأنكم افتديتمونا ب�أرواحكم الطاهرة ،كي نحيا بكرامة؟ عهدا لكم ب�أن ن�صون الأمانة،
ونورثها للأجيال القادمة..
بعد �أكرث من �ساعة ،اقرتبنا من القمة ،عربنا طريقا �إ�سفلتيا تظلله �أ�شجار الك�ستناء ،وال�صنوبر،
وال�شوح ،املزروعة من ع�شرات ال�سنني .غابة وا�سعة متنوعة ،تتخللها الأ�شعة الرقيقة ،م�شكلة عدة
لوحات ع�شبية خ�ضراء ،ممزوجة بالبني والرمادي
ما �أجمل �أن يتم�شى عا�شقان يف هذه الدرب الظليلة!..
ياله من منظر �شاعريٍّ بديع ،خطّ ته يدُ الطبيعة املعطاء!..
لل�سحر احلالل!..
تابعنا �صعوداً ،حتى و�صلنا قِ ّم َة اجلبل ..يا للروعة !..يا
ِ
َ
ع�شرات القرى املتناثرة على ع�شرات التالل ،واجلبال ،املتفاوتة يف ُبعدها وقربها ..هناك حمطات
لتقوية ِّ
تنت�ص ُب فوق �أعلى ال ِق َمم ،ومزارات حتيط بها غابات ال�سنديان..
البث
الف�ضائيِ ،
ّ
الرتابي املُبلّل باملطر ،وعلى جانبيه ب�ساط وا�سع من الع�شب
الدرب
ذلك
على
أربعة،
ل
ا
نحن
م�شينا،
ّ
الأخ�ضر اليانع املُندّ ى ..كان الوقت باكر ًا بع�ض ال�شيء ،ال�ساعة مل تتجاوز العا�شرة ،من ذلك ال�صباح
النقي ..التقطنا عدة �صور بوا�سطة �أجهزتنا اخللوية ..كانت غابات الك�ستناء� ،شبهَ عارية� ،إ ّال من
ّ
قائق النو ِر ،وحت�صل
أتاح للنباتات التي تعي�ش يف ظاللها� ،أن ترى املزيدَ من َر ِ
عِ دة �أوراق ُبنّية ،مما � َ
الرتابي ،كان �أخ�ضر بالكامل..
جانبي الدرب
على الدفء ،الذي ي�ساعدها على النم ِّو والإرتفاع .لكن
ّ
ّ
الندي ،الذي كان يطاو ُع �أقدا َمنا ،ومينحنا الن�شوة ،ك�أنه يهدهد
إ�سفنجي
الع�شب ال
م�شينا فوق
ّ
ِ
ّ
ليزيح عنها ثلوج العامل ال�ضالّ  ،وير�شّ ها بالندى الدافئ..
أرواحنا،
َ
� َ
ي�ضيع الطريق
أدراجنا ،وكدنا �أن ن�ضيع الطريق امل�ؤدية �إىل قريتنا الغالية ،لكن الف�ؤا َد ال
ُ
ُعدنا � َ
�إىل حمبوبه..
وح َمدنا اهلل على ذلك..
و�صلنا ب�سالمةٍ  ،و�سالمَ ..
َ
رحلة ،الميكن �أن نن�ساها ،و�أحاديث ُو ّد ٌ
ية رافقتنا خاللها� ..أختي ،وابنها ،وابنتها ،و�أنا..
ُ
ال�ضجيج،
أرواحنا ،يف زحمةِ ذلك
يا للجمال الذي يغمرنا من جميع اجلهات !!..ملاذا
تغفل عنه � ُ
ِ
وال�صخب..؟!!

(�أحالم م�ؤجلة)

�أق�سم �أن يبيت ليلته على م�شارف النهر  ،و�أر�سل تنهيدة ت�شق �صمت الغياب�..سمعت هي
�أ�صداء �أنفا�سه  ،ف�أغلقت النافذة كي ال تف�سد تنهيدته �أحالمها

(انتظار)

زهرة تنمو وحيدة وتبتهل يف ح�ضن قطرة ماء..ومتر الغيمة م�سرعة دون �أن تلحظ
حزنها..تبت�سم الزهرة ومت�سح قلبها ب�أغنية عن عذوبة االنتظار

(�أمل بال لون)

كم هو بعيد ذلك الأمل الذي يرتنح على �أطراف خ�صالت �شعرها..تغفو �أنامله باحثة عن
ليل طال نهاره..وعندما ا�ستيقظ الأمل  ،كانت خ�صالتها اكت�ست بلون الثلج

(قبل الأوان)

فقري ينق�ش ا�سمه على باب حديدي ويطوف بال قارب �أرجاء الغابة  ،وقبل �أن ينهمر
امل�ساء على جبينه  ،تت�ساقط قرب الباب �أوراق العتب لتزهر قبل �أوانها

(�شاطىء)
طوى الليل �آخر �صفحاته املتعبة و�أطلق �صمته بني جنبات احلنني  ،بحث العا�شق عن
�أيقونته فوق الرمال..لكن املوج غافله..وم�سح الأرق عن ال�شاطىء�..إىل غري رجعة

(ملاذا)
لي�ست الأ�سئلة موجعة بقدر ما ي�شق الغياب �صرب التائهني..هكذا حدث الغائب ح�ضوره
وهو يخلد للن�سيان  ،غري نادم على حرف �سقط �سهوا يف نهايات الذاكرة
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قضايا وآراء

مملكة الماء والنار

بعد �أرب��ع��ة دواوي����ن ،م��اذا
�أ����ض���اف���ت ال�������ش���اع���رة �إىل
جتربتها ،ومب تتم ّيز جتربتها
عن غريها؟
ال زال��ت الأف��ك��ار والهموم
الإن�سانية هي هي ..يف الدواوين
الأرب���ع���ة .تتم ّيز جتربتها عن
غريها ب�أنها تكتب مبرارة � ّ
أقل لكن
بحرارة �أك�ثر ،وتتم ّيز جتربتها
ب�أنها تطرح عذابات الإن�سان على
ب�ساط ال�شعر ال �أجوبة لها.
الأمومة مل تتغري فيها �شيئ ًا بل
زادت��ه��ا ،لأنها كانت �أمية ،فمنذ
كانت طفلة بعمر ال�ساد�سة تغم�ض عينيها وحتلم بثالث بنات هنّ بناتها ،كرباهنّ بعمر
الثالثة ع�شر ،والو�سطى بعمر احلادية ع�شر ،وال�صغرى بعمر التا�سعة ،وقد خاطت لهنّ
قوي،
مالب�س ملونة مفوفة بك�شاك�ش ،وقد �أ ّثرت الأمومة ب�أن رفدت حياتها
بحافز ّ
ٍ
دفعها لإثبات قدمها فوق الأر�ض من �أجلهم ،الأمومة م�صدر قوة و�ضعف.
ال فل�سفة حياتية لديها ،لكنها اكت�سبت خربة حياتية كبرية مكنتها من العوم
مبتعدة عن تفاهات احلياة ،متم�سكة باملبنى للحفاظ على املعنى� ،صا ّبة جهدها وقلبها
يف طاحونتها وفكرها بعدئذ حينما ت�سنّى لها التفكري� ،إذ كانت يف معمعان عائلي ال
ي�سمح لها بالفكر ،يف دوامة اجلهد كانت �سعي ًا مني لعبادة اجلميع ،جميع �أفراد عائلتي،
متجاهلة نف�سها ،غري مدافعة عنها �أمام انتهاكات ذوي احلياة.
احلب عند ال�صوفيني درجات ،ترى ماذا �أرادت �أن تقول عن احلب يف �شعرها؟
حقيقة مل تكن تدري �أنها تكتب عن احلب ال�صو ّ
يف �إىل �أن ن ّبهها �أحد الأدباء �إىل
�صوفية �شعرها .ك�أنها تكتب للحبيب مبتهلة ،راجية� ،سائلة ،تعدو وراءه حافية دون
ال�سعي لنيله ،فلي�سعد احلبيب املرجتى بزوجه وعياله و�إن كانت له �أربع ن�ساء و�أربعني
واحدة،حتب �إطعامه� ،إك�ساءه
رجل
خليلة ،يكفيها �أنها بانتظاره ،واقفة يف مطهاه على ٍ
ّ
بحياكة من يد ،هو و�أوالده ،يكفيها �أن تبثه م�شاعرها،وي�سمعها دون �أن يجيبها.
منى بدوي ولدت يف الباب ال�شمالية  .1944ون�ش�أت يف حلب ،ح�صلت على �شهادة
االبتدائية ،تزوجت يف �سن ال�ساد�سة ع�شر� .سكنت يف حلب يف �شمال �سورية ،و�أهلها يف
مرة واحدة ّ
كل �سنة يف �أحد الأعياد فقط ،والدها م�صطفى بدوي
دم�شق .كانت تراهم ّ
(،)1991-1912مع ّلم حدادة يف ثانوية �صناعية للبنني يف حلب انتقل �إىل دم�شق
بعد زواجها ،عالقتها ب�أبيها تقليدية ،كان يذهب للعمل ويعود متعب ًا ،عنده مكتبة
ٌ
�صموت ،ذو هيبة ووق��ار ،له �أربعة دواوين
ت�ضم خمتلف �آداب ال�شعوب،
متوا�ضعة،
ّ
أمي مل يدخل املدر�سة ،بل تعلم وحفظ القر�آن ،ا�سمه م�صطفى ويكنى
مطبوعة ،وهو � ّ
كل �صباحّ ،
بـ بدوي ،كان ي�صحب ابنته منى �إىل املدر�سة ّ
يغذي فيها روح الدرا�سة.
ووالدتها �أمونة� ،)2019-1940( ،أم ّية �أي�ض ًا ت�أ ّثرت منى بوالدها �أكرث من �أمها ،كتبت
ال�شعر وهي يف عمر اخلام�سة والأربعني ب�شكل جاد ،كانت تكتب لنف�سها بع�ض الأغاين،
ال وقت فراغ لديها ،تقر�أ كثري ًا ،حتوك ب�صنارة و�صنارتني ،تع ّلمت احلياكة وحدها،
ابتد�أت باحلياكة على الأ�صابع وهي يف �سنة ال�ساد�سة دون وعي منها ،ا�ستمرت تن�سج
لنف�سها ،تنجح وتف�شل ،وتبكي �سائلة �أمها �أن تعلمها ،لكن ال من يعلمها الن�سيج ،تع ّلمت
من �أغالطها و�إ�صرارها ،تركت املدر�سة بعد نيلها �شهادة ابتدائية حتت �ضغط �أخوالها،
م�ستغلني غياب الأب بعد مالحقته وهربه للعمل يف بريوت ،التحقت العائلة بالوالد
بعد �سنة ون�صف ،تزوجت يف �سن ال�ساد�سة ع�شر يف بريوت من ابن عمتها ،بعد االنف�صال
عادت �إىل �سورية مع زوجها� ،سكنت حلب� ،صارت �أم ًا وهي يف �سن ال�سابعة ع�شر ،مل يكن
ذاك غبن ًا بحقها يف تلك احلقبة من العمر ،دخلت احلياة عن حب لكنها تك�شفت عن
حرب� ،صمدت رغم عدم االختالف الكبري بني بيت الأم �-أقول الأم لأنها حمور البيت
الكامل -وبني بيت الزوج الذي كان ي�شبه الأم بطبعه� ،أجنبت خم�سة �أوالد ،توفيت لها
طفلة بعمر ع�شرة �أ�شهر ،توقفت عن الإجناب بعد �ست وع�شرين عام ًا .يف �سن /26/
عربت العائلة ،البيت ،الأوالد ،كتومة ،تظهر الأبي�ض ،ت�سلط ال�ضوء عليه وتخفي

�أل��وان التعا�سة والقهر ،كان طبع زوجها �سبعي ًا ،حمبته
من�صرفة �إىل القهر واملغالبة ،كما �أمها ،مل تكن احلياة
هادئة ،كان �سيف الطالق م�سلط ًا فوق رقبتها حتى مماته،
لكنه م ّول ديوانها الثاين مادي ًا لطبعه.
وهي طفلة كانت �صبورة� ،صموت ،مطيعة� ،سريعة ،حتب
البحث واللعب املجدي ،تخيط اللعب من القما�ش ،تخيط
مالب�سها ،تطعمها قبل �أن ت�أكل ،تق�ضي معظم يومها يف
تق�ص تف�ضيالت من الورق
غرفة جدتها لأبيها ،مع لعبها ّ
مثل :ي��اق��ة ،ك� ّ�م ،فوقانية ث��وب ،تنورته ،بتف�صيالت
تختلف عن بع�ضها ،حتوك ن�سيج ًا على �أ�صبعها وهي ابنة
ال�ساد�سة� ،إذ جاعت تعجن بع�ض الدقيق ،ت�شعل موقد
الكريو�سني ،ت�ضع فوق ر�أ�س النار قطعة من التنك ،ترقّ
العجني �أقرا�ص ًا وت�شويه ،وت�أكل ما ين�ضج منه ،تظل ترقّ
وت�شوي وت�أكل حتى ينفذ العجني.
تخيط �أحذية من ورق مق ّوى تنتعلها وما �إن تقطع الغرفة م�شي ًا حتى يتمزق احلذاء
فتبكي ،تن�صب خيمة من عباءة والدها وكنزة �أمها احلمراء ،تلب�س جاكيت �أبيها
فت�صبح مثل فزاعة الطيور ،تلب�س �سبحة جدتها يف جيدها ،تخطو �أمام اخليمة تنتظر
�ضيوف ًا من وهمها ،ت�صنع �أزهار ًا وتيجان ًا من ورق ملون مزموم ،ت�ضعها فوق ر�أ�سها ،ت�صنع
نحا�سي رفيع.
�أقراط ًا من خرز ملون تنظمه ب�سلك
ّ
يف �سن ال�ساد�سة ع�شر حيت ُعر�ض عليها الزواج ،رف�ضت ،لكنها وافقت بعد تفكري يف
�أنها تود اخلال�ص من بيت �أمها �أو ًال ،تريد �أن ترى خارج البيت ثاني ًا ،تريد �أن ت�ضع
�أحمر ًا على �شفاهها.
ظلت حتى بلوغها اخلام�س وال�سبعني  /75/من العمر تلك الطفلة ال�ساذجة �صاحبة
الهوايات التي ال ت�ستطيع التخ ّلي عنها ،وكتبت يف �سنّ اخلام�سة والأربعني من العمر
بعد �أن زوجت ابنتها الكربى (مهند�سة ميكانيك) ،والتحقت االبنة الثانية بزوجها هي
واحلفيدة الأوىل بالزوج باليمن ،وابنها طبيب الأ�سنان الذي يدر�س يف رو�سيا مبدينة
ويتخرج بعدها .نعم خفّت طقو�س العبادة ،وتبقى
�/سيمفريوبل /بقي له �سنة درا�سية
ّ
مرت منى بعمر املر�آة �أبد ًا ك�أنثى ،ال وقت فراغ لديها،
لروحها املزيد من الوقت .ما ّ
من خياطة ملالب�س خروج الأبناء والبنات ،وحياكة ال�صوف ،وتدري�سهم حتى بلوغهم
اجلهدي ّ
خف مف�سح ًا لها وقت ًا وقد فار �صدرها ون�ضجت �إذ بلغت
اجلامعات .العبء
ّ
اخلام�سة والأربعني� ،أخبت ،ما تزوجت ومل تتزوج عن حب .حبيبها بال مالمح وا�ضحة،
لكنه طيب القلب ،طبعت الديوان الأول بعنوان /رعاف قلب /بعد وفاة الوالد ،حياتها
عا�صفة من طرف واحد ،ال متيل للر ّد على الإ�ساءة وتغابت ،مهما يكن الزوج قا�سي ًا ف�إن
ق�سوته �أرحم من الرجوع �إىل بيت الأهل.
حتتج �ضمني ًا وتر�ضى باملتاح من احلياة وهي طفلة ابنة ال�سابعة والثامنة من
كانت
ّ
العمر ،كانت تغم�ض عينيها وتتخ ّيل ب�أنّ لها ثالث بنات ،كرباهنّ بعمر الثالثة ع�شر
والو�سطى بعمر احلادية ع�شر وال�صغرى بعمر التا�سعة ،وقد خاطت هي لهنّ املالب�س
املزهرة بتف�صيالت مك�شك�شة ،كن �أ�سنّ منها ،وقد منّ اهلل عليها بثالث بنيات ماتت
�إحداهنّ وهي ابنة ع�شرة �أ�شهر ،ك ّلما تذكرتها تبكي بحرقة عليها ،العائلة هاج�سها
الأك�بر ،لذلك فرغت لنف�سها يف �سنّ اخلام�سة والأربعني ،وقد اكتملت �أنوثتها ،منى
كال�سفرجلة ن�ضجت مت�أخرة .منى تقر�أ ب�شراهة من مكتبة والدها مذ كانت يف ال�صف
الرابع ابتدائي ،مرة وهي يف ال�صف اخلام�س �أم�سكت جملد ًا بعنوان «من �شيم العرب»
ت�أليف «فهد املارك» وا�ستغرقها املجلد ال�سميك فما كان من �أ ّمها � اّإل �أن �أطف�أت م�صباح
يواف النوم منى وقد فتنت مبا قر�أت ،تقلبت كثري ًا يف فرا�شها
الكاز ودعتها للنوم ،مل ِ
الكازي وعادت لقراءتها،
ومل يواتها النوم ،فما كان منها �إال �أن �أعادت �إ�شعال امل�صباح
ّ
ما تركته حتى �أتت على نهايته .ظهر اليوم التايل والأب يتناول غداءه ،هرعت الأم
للمكتبة حم�ضرة املج ّلد الذي كانت تقر�أه منى يف �أم�سها الفائت ،رمق الأب املج ّلد بعينيه
وقال :ح�سن ًا .وتذكر �أنها و�أبيها كان يو�صلها للمدر�سة الكائنة يف حملة «اجلميلية»
حدث �أن ر�أت مدر�سة «الفنون الن�سوية» فقالت لأبيها� :أريد �أن �أدر�س هنا.
�أجابها ال بل �ستدخلني اجلامعة بعد نيلك ال�شهادة الثانوية.
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قراءة في رواية ن�صر مح�سن
�شوكة في الحلق

• ريا�ض طربة

للوهلة الأوىل يتبادر للذهن �أن عنوان
الرواية يت�صل بتلك الواخزة التي ترافق
�أنواع عدة خمتلفة من النباتات ،وما �أكرثها
تلك الزاهيات اخ�ضرارا تتحول يف النهاية
�إىل �أ�شواك تدمي اليدين �أو جترح القدمني،
لكنها هنا تقف يف احللق لتبقى م�صدر �أمل
ووج��ع وق��ل��ق ،ولأن ال��رواي��ة ه��ي ف��ن ر�سم
ال�شخ�صيات بالكلمات ف�إن من اختارهم ن�صر
لينقلوا منتجه الإبداعي ويغدو رواي��ة من حق
اجلمهور فتحوا هذا الفن على احتماالت عدة،
ولكن ميكن اجلزم �أن معظم �شخ�صيات الرواية
الرئي�سة ك�سلفادور العربي (ب�شري عبداهلل)
ومن�صف بوع ّمة مثال لنجاح الكاتب يف مبتغاه.
�أما بقية ال�شخ�صيات ومل تكن ثانوية �أبدا بل
ترافقت مع �سلفادور على نحو مقنع و�إن مل يكن
بال�ضرورة �أنها رئي�سة ،لكنها د�أبت على التواجد
ل��رم��وز �أك�ثر منها �شخ�صيات حقيقية بذاتها،
وال�سيما تلك التي اغتنت بعد فقر� ،أو نالت من
جتارة ممنوعة ما �أهلها لأن تدخل عامل الأ�شباح.
و�أول ما ا�ستوقفني يف ه��ذه ال��رواي��ة هو �أن
يعمد الكاتب �إىل اختيار فنان ت�شكيلي بطال
للرواية ،مع �أن هذه البطولة تكررت يف كثري من
الروايات التي �صدرت بعد �أيام معه وتلك الأيام
ل كوليت خوري والتي �أزعم �أنها مل تكن �أول من
�أوكل للفنان الت�شكيلي هذا الدور بدال من ال�صفة
احلقيقية للبطل �أي الأديب �أو ال�شاعر ،مع ذلك ال
بد من االعرتاف ب�أن ن�صر حم�سن يف هذه الرواية
متثل �شخ�صية الر�سام و�سلوكه وامتلك ثقافته
الفنية �إىل حد كبري .فيما مل يفلح كثريون يف
متثل ك��ل ذل��ك خ�لال اختيارهم للر�سام ،وه��ذا
مو�ضوع ي�ستحق وقفة مو�ضوعية.
مثلما ت�ستحق مغادرة �سلفادور املعر�ض الذي
���ش��ارك فيه بلوحته (�شوكة يف احل��ل��ق) وقفة
حتليلية تقدم ما يف نف�س الأدي��ب من �أغرا�ض
دفعته لإبداع هذه ال�شوكة وجعلها يف حلق العدو
تارة ،خملدا بطوالت املقاومة يف اجلنوب وم�ؤكدا
الن�صر الذي انتزعته الدماء الطاهرة.
ويف الوقت ذاته ترك الباب مواربا ومل يح�سم
نهائيا خياره فقد جعل القارئ يرى �أن ما فعلته
مي�ساء النوري هو ال�شوكة يف احللق ،ومن يرى ذلك
ال ين�أى كثري عن ال�صواب ورمبا يكون على حق يف
ذلك بدليل �أن ر�ؤيته ملي�ساء ولقاءه بها بدل كثريا
من عواطفه وفجر موقفا مل نكن نتوقعه وهو
التخلي عن اللوحة التي فازت والعودة �إىل التلة
ال�شرقية ليقبل ب�أن تقوم �أمه يف �إمتام زواجه من
�أي فتاة من تلك التلة كما تزوج كثريون زواجا
تقليديا ال يحمل احل��ب اجل���ارف ال��ذي عا�شه
الفنان مع مي�ساء وكانت ملهمته� ،أو ال�صحفية
التي مل تتغلغل يف روحه.
للتدليل على ذلك �أكرث البد من التذكري ب�أن

�سلفادور مل مينح مي�ساء كلمة طالق التي طلبتها،
فهي �أي هذه الكلمة رمبا ظلت ال�شوكة يف حلقه.
ويف وجه �آخر لقراءة الرواية نرى جغرافيتها
من�سجمة مع تلك املرحلة �أي العقد الأول من
الألفية الثالثة و�صلة البحر بدم�شق باجلنوب
قبل العدوان الغا�شم وبعده ،وكذلك �صلة املغاربة
العرب بال�شام وجتوالهم يف امل�شرق وال�سيما لبنان
و�سورية والعراق ،وهذه مكرمة للرواية يف �أنها
�أ���ض��اءت على املقاومة العراقية التي ت�صدت
ل�لاح��ت�لال الأم�يرك��ي وان��دف��اع من�صف بوعمة
وانخراطه يف تلك املقاومة.
�أمر �آخر الفت لالنتباه يف الرواية هو �شخ�صية
الأ�ستاذ ع��ارف التي ح��اول الكاتب �أن يجعلنا
نتطلع اىل معرفتها ودوره��ا يف حياته لكنه مل
يقدم لنا ما ي�ساعدنا على ذلك �سوى غياب هذه
ال�شخ�صية ورمزيتها من خالل زنزانة افرتا�ضية
كان �سيلفادور يدخلها ليبقي على ذكرى �أ�ستاذه �أو
ليعلن رف�ضه العتقالهم ومل يحطم تلك الزنزانة
االفرتا�ضية اال بعد ظهور عارف يف ا�سبانيا ،ثم يف
اجلنوب ي�سري على عكازته ورهانه على م�شاركة
�سيلفادور باملعر�ض لكن �سيلفادر مترد على ذلك
املا�ضي وعاد ولكن �إىل �أين ؟
�س�ؤال طرحه الكاتب نف�سه وترك لنا اجلواب
لأراه ب�أنه عاد �إىل التلة ال�شرقية لي�ست لأنها
م�سقط ر�أ�سه كما يتبادر �إىل الذهن بل �أجزم �أنه
مل يفكر يف ذلك بل برمزية املكان �أي �إىل الريف
�إىل النقاء واهلل �أعلم ما يف نف�س يعقوب �أق�صد
ن�صر حم�سن الروائي الذي �أ�ضاف الكثري للأدب
العربي ولفن ال��رواي��ة وعواملهما م��ن قبل ومن
بعد فهو كاتب يعرف ما يريد ين�أى بنف�سه عن
الرثثرة ،كل مفردة لديه جزء من عمارة قائمة.

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

• عبد العزيز اخل�ضراء
احلا�سة ال�ساد�سة ه��ي ن��داء القلب� ،أو
ذلك ال�شعور الغام�ض الذي ال ن�صدقه عادة،
والذي يحمل حكم ًا على �أمر ما �أو �شخ�ص ًا
معين ًا ليتبني لنا فيما بعد �أنه �شعور �سليم
و���ص��ادق .واحل��ا���س��ة ال�ساد�سة ه��ي جمرد
ت�سمية �شائعة ن�ستخدمها لندل بها على
احلد�س.
وب�ين الكثري م��ن ال��درا���س��ات �آل��ي��ة عمل عقل
الرجل وعمل عقل املر�أة ،لتظهر اختالفا بينهما
و�أمور ًا �أخرى قد يعد �أبرزها متتع املر�أة مب�ستوى
�أعلى من الذكاء العاطفي من الرجل .فيما تقول
درا���س��ات �أخ���رى �إن��ن��ا ن��ول��د جميعا ون��ح��ن منلك
احلا�سة ال�ساد�سة وال نطورها فت�ضمر فع ًال.
ولكنها تبقى متوقدة لدى الن�ساء بن�سب خمتلفة،
لأنهن يربني انطباعاتهن االنفعالية والعاطفية
ويعتنني بها.
واحلا�سة ال�ساد�سة حم�صلة جتارب وخربات
تختزن يف العقل الباطن ،وتظهر يف �أوقات ال�شدة،
ويف ح��االت حم��ددة وه��ي موجودة عند الرجل
واملر�أة.
وعلى �سبيل املثال ملاذا تفزع الأم فج�أة وتقول؛
�إن �شيئا ما قد ح��دث البنها �أو ل�شخ�ص عزيز
عليها ،ويكون هذا قد حدث بالفعل؟ وملاذا ت�صحو
الأم من نومها العميق معتقدة �أن طفلها ال�صغري
�سيقع من �سريره� ،أو �أن الغطاء يكتم على �أنفا�سه،
ويكون الطفل بالفعل يف احلالة التي توقعتها
الأم؟ مل��اذا ترتاح امل��ر�أة ل�شخ�ص ما من النظرة
الأوىل ،وتظل متخوفة كارهة لأ�شخا�ص �آخرين
حتى بعد طول ع�شرتهم؟
وملاذا تراودها �أحا�سي�س غام�ضة جتاه �أ�شخا�ص
بعينهم بدون �أن ت�ستطيع �أن تف�سر ذلك تف�سريا
منطقيا وا�ضح ًا؟
هذا كله وغريه يدفعنا �إىل ال�س�ؤال :هل �صحيح
�أن للمر�أة حا�سة �ساد�سة �أكرث حدة ،و�شفافية
متيزها عن الرجل ،وجتعلها تتوقع الأ�شياء قبل
حدوثها؟
ويقول خ�براء النف�س �إن احلا�سة ال�ساد�سة
ثبت وجودها ،وال ميكن �إنكارها �أو جتاهلها ون�شعر
بها بوجه خا�ص يف حلظات اخل��وف املفاجئ� ،أو
الإدراك امل�صحوب مب�شاعر م�ؤكدة .ويف حاالت
احلب ،والكراهية بوجه خا�ص.
البع�ض يرى �أنها نوع من الإلهام احتار العلماء
والفال�سفة يف تف�سريه وحتديد درجاته و�أنواعه،
وبع�ضهم ق��ال؛ �إنها غريزة فطرية يف الإن�سان
تظهر عند البع�ض ب�صورة وا�ضحة ،وال يلتفت
�إليها البع�ض الآخر.
وق�����ال الآخ��������رون� ،إن���ه���ا م���زي���ج م���ن ال��ع��ق��ل
والعاطفة ..من القدرة على التفكري ،والقدرة
على ال�شعور ،ولأن الإن�سان ال يعي�ش وحده منذ

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:
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االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

والدته ،ف�إن �آالف التجارب التي مير بها ،وامل�شاعر
والأحا�سي�س التي يكت�سبها ت�شرتك يف تكوين
�شخ�صيته ،و�أفكاره ،ويختزنها العقل الباطن الذي
يقوم ب��دور الكمبيوتر فيمت�ص ه��ذه املعلومات،
والأحا�سي�س ،وامل�شاعر ،ويربطها ب�أحداث املا�ضي
واحلا�ضر ،ثم يرتكها لتطفو على ال�سطح خ�صو�ص ًا.
وعند اتخاذ ال��ق��رارات ،والتوقع امل�ستقبلي،
واحلكم على الآخرين ،ف�إن �أحكامنا على ال�شخ�ص
�أو الأ�شخا�ص الذين نقابلهم تت�أثر باالنطباع
الأول عنه؛ �شكله� ،صوته ،مظهره ،كالمه ،وغريها،
وهذه كلها لها ارتباطات بدالالت �أخرى خمتزنة
يف العقل الباطن.
احلا�سة ال�ساد�سة والعاطفة عند املر�أة
ولأن ق��وة العاطفة عند امل����ر�أة �أك�ب�ر منها
عند ال��رج��ل ،والتعبري عنها يكون �أك�ثر تقبال
يف جمتمعنا �إذا جاء من امل��ر�أة عنه �إذا جاء من
ال��رج��ل ،ف���إن الكثريين يربطون ه��ذه احلا�سة
باملر�أة �أكرث من الرجل ،وهي بالفعل �أقوى عند
املر�أة ،لأنها حتاول �أن تنميها بطريقة ال�شعورية
يف جمتمع يعطي كل القوة ،واحلقوق للرجل.
واحلا�سة ال�ساد�سة ما هي �إال ا�ستعمال احلوا�س
اخل��م�����س امل��ع��روف��ة بطريقة تنا�سقية بحيث
ي�ستطيع الفرد �أن ي�ستعمل كل حوا�سه يف الوقت
نف�سه .وبكل قدراتها وطاقاتها للو�صول �إىل
مرحلة ف��وق �إن�سانية �أو روحية وه��و ما يفعله
املت�صوفة ،وممار�سو اليوغا ،وذوو الإميان العميق.
وعموما ف�إن احلا�سة ال�ساد�سة قدرة يولد بها
الإن�سان ،وال ت��ورث مثل الذكاء ،وتتطلب نوعا
من ال�شفافية ،والنقاء الروحي ،والإميان لت�أكيد
قوتها وفعاليتها.
ويف الإطار نف�سه� ،أثبتت درا�سات �أخرى مدى
ق��درة امل��ر�أة على ك�شف كذب الرجل؛ حيث �إنه
�أثناء التوا�صل وجه ًا لوجه بني امل��ر�أة والرجل
ت�شكل الإ���ش��ارات غري اللفظية � % 60إىل 80
 %من ت�أثري الر�سالة ،بينما ت�شكل الأ�صوات
والكلمات الن�سبة الباقية.
وهنا يعمل جهاز املر�أة احل�سي على التقاط هذه
املعلومات وحتليلها ،كما �أن القدرة على االنتقال
ال�سريع بني �شقي الدماغ يجعل عقلها �أكرث قدرة
على دمج وفك ثغرات املعاين اللفظية واملرئية
وغريها من الإ�شارات.
بعبارة �أخرى ،ن�ستطيع القول �إن حا�سة املر�أة
ال�ساد�سة متكنها من ك�شف الكذب؛ حيث ك�شفت
الدرا�سات عن �أن  % 60من الن�ساء العربيات.

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

حقولٌ مو�شا ٌة باليا�سمني
ً
ع�شق مو�شاةٍ بكل
متعة للناظرين ،ور�سائل
ي�تراءى وجهك حقو ًال وحدائق �أ بدعها اخلالق لتكون
ٍ
ً
لوحة ال�أبهى وال�أجمل،وترت�سم فوق حقول القلب متتد وتتطاول لت�أخذ
ماجادت به الأر�ض لتت�شكل �أمامي
خريطة �أت�سلق اليها درجات عاليات كي �أقبل ذرا اجلوالن ،وقمة جبل ال�شيخ ،ووجه قا�سيون الرا�سخ
�شكل
ٍ
كالأبد وعيناه ترقبان ال�شام ،وحتر�سان بيوتها ،و�إن همتا بالنوم تفتح اجلفون لتخبئ دم�شق كي تغفو
ً
أ�سى وح�سر ًة
حاملة بيوم �آخر من ال�صمود وال�صرب بعد �أن تقرحت عيناها من دموع التنفك ت�سيل �أ�سف ًا و� ً
على عقد من �سنوات مرت وانق�ضت طعنتها بالظهر حراب الغدر و�أوغلت يف مفا�صلها خيانات مل تكن تعلم
انها ارتكابات اليقبلها العقل وال ي�صدقها
املنطق واليقرها ال�ضمري ،وتبكي ..تبكي لأن ً
ثلة من �أبنائها الذين رعتهم �صغار ًا وحر�صت على تعليمهم،
ً
ا�ستماتة للذود عنها والدفاع
وقدمت لهم من الرعاية والعناية ما يفرت�ض ان يعيدونه اليها عم ًال ان مل نقل
ً
م�صانة لأن �أ�سوارها العالية التي �صمدت قرون ًا امام الطامعني والغزاة
عن حيا�ضها وترابها الوطني لتبقى
مل تنحن اال حينما مار�س ٌ
بع�ض من ابنائها طقو�س الغدر وراح��وا يعيثون تقتي ًال وتنكي ًال باخوة لهم
تقا�سموا معهم ذات نقاء رغيف اخلبز فباركتهم ال�سماء و�سيجت حقولهم ب�شقائق النعمان التي تلونت �ألق ًا
بدماء ال�شهداء...
قد يبكي القلب دموع ًا يف ال�شدائد وامللمات ،ولكنه يبكي دم ًا حينما يب�صر غدر الأخ ب�أخيه واالبن
ال�ضال بوالده وظن ه�ؤالء ان الأموال التي �أغدقها عليهم �أعداء الوطن �ستعو�ضهم عن رائحة الرتاب ،وبوح
اليا�سمني ،وهدهدة الأمهات ال�ساهرات على نومهم بعد ان �أر�ضعنهم لنب الكرامة ،و�أكدن لهم ان الدفاع عن
ً
امانة كان من
تراب الوطن واجب وف�ضيلة؛ اال �أن ه�ؤالء خانوا الو�صايا وتنكروا للوطن الذي �أودعم ا�سمه
لوطن �سهر ورعى
املفرت�ض ان ي�صونوا الأمانة ويحفظوا العهد ويكونوا حري�صني على املفاداة بارواحهم
ٍ
وعلم وداوى �أمرا�ض ًا وجراح ًا كان ميكنها �أن تفتك بقلوبهم لو ُتركت القلوب مل�صريها املحتوم...
هل ميكن لعاقلٍ �أن ي�صدق ب�أن ه�ؤالء الذين يحرقون الزرع وي�سهلون عبور العدو ليدخل حدودهم
وي�ستويل على خريات الوطن وي�سرق نفطه ميكن ان يكونوا دعاة حرية ودميقراطية �أو ث��وار؟؟ وهل
ي�ستطيع احد ان يقنعنا ب�أن من يقوم بقطع مياه ال�شرب عن مليون مواطن قد يكون ن�صفهم من الأطفال
هو ثائر وطالب حرية ،وهل ي�ستطيع واحد من ه�ؤالء ان يقدم لنا دلي ًال واحد ًا على �أن ما يقوم به من
قتلٍ وت�شريد و�سرقات وتنكيل باملواطنني العجز العزل الفقراء الأبرياء يعرف ماذا تعني احلرية ،وما هو
املعنى الأ�سمى للن�ضال احلقيقي ؟...
يا وطني اجلريح الذي غدر به �أبنا�ؤه �أو ًال وا�ستدرجوا العدو ليدخله ويعيث به ف�ساد ًا وارت�ضوا لأنف�سهم
حياة الذل واالنك�سار واملهانة �أمام �أعدائه املو�سرين� ..صرب ًا على اجلرح وليكن �صربك مفتاح ًا لكتابة
التاريخ من جديد؛ فقد اعتدت على ال�صرب ،واعتدت ان تتعر�ض للغدر ،ولكنك يف نهاية الأم��ر تنه�ض
ً
أيقونة يف القلب ها �أنا �أحزم
من حتت الرماد كما يفعل طائر الفينيق ...يا وطني الذي �أحمل ق�سماتك �
حقائبي العود اليك حمم ًال بال�شوق بعد ان بعدت بنا �شقة الفراق لأمور مل �أ�ستطع جتاوزها ومل �أكن قادر ًا
حانية منك ،وعندها ي�سلمني احللم الذي
على حلها؛ فهال فتحت يل ذراعيك احلانيني فقد ا�شتقت ل�ضمة
ٍ
حلم �أكرب و�أو�سع و�أجمل ،وهو �أن �أراك ترفل �سعيد ًا بكامل بهائك الذي �أعرف ،وتغفو هانئ ًا
حتقق اىل ٍ

على خريطة الوطن التي د�أب �أعدا�ؤك منذ الأزل على تفتيتها ومتزيقها و�إ�ضعافها ولكنهم خابوا و�سيبقوا
خائبني..
يف حقيقة االمر ان ماحل ب�سورية من خراب ودمار وتنكيل وت�شريد يعجز عن ت�صوره العقل ،و�أ�ستطيع
القول ان �صمود �سورية و�شعبها االبي طوال الع�شر �سنوات التي مرت وانق�ضت يكاد يكون من املعجزات التي
مل حت�صل لوال �صمود هذا ال�شعب االبي ووقوفه �صف ًا واحد ًا خلف جي�ش ابي �أق�سم ان يقدم الروح رخي�صة
يف �سبيل ان يظل الوطن �شاخم ًا مرفوع الر�أ�س موفور الكرامة...
يرتاءى امل�شهد امامي الآن ف�أرى بطوالت بلغت حد اال�ساطري �صنعها اجلي�ش العربي ال�سوري البطل
وهو يجابه اكرث من ثمانني ً
دولة ملكت اكرب تر�سانة من الأ�سلحة الفتاكة يف العامل ،ولكن �صربه واميانه
بقد�سية تراب الوطن وحر�صه على حماية كل ذرة تراب فيه مكنه من ال�صمود طوال هذه الفرتة التي
مرت وانق�ضت وهو مايزال ثان ًا را�سخ ًا مقدام ًا كما يقت�ضي الواجب ويرجوه الوطن� ..صحيح اننا فقدنا
اعداد ًا كلرية من خرية ابنائنا ،وقدمناهم �شهداء على مذبح الوطن؛ اال ان دماءهم مل تذهب هدر ًا وامنا
اينعت �صمودا من اجل حماية االر�ض والكرامة الوطنية؛ فاىل ارواحهم الطاهرة تنحني اجلباه ،واىل نبل
مواقفهم وبطوالتهم تكتب الق�صائد...
جنات يرفلون بها هانئني مطم�أنني
اخللود
لهم
فيوهب
املوت
يطلبون
هذا مانفطرن عليه كعرب �سوريني
ٍ
بعد ان ادوا ر�سالتهم ال�سامية واكملوا واجبهم فهزم االعداء وانت�صر الوطن ...وان كان هناك من كلمة
تقال يف هذا املقام فلي�س اقل منزانت تقدم لهذا ال�شعب بكثري من االعجاب الذي يبلع حد الده�شة بهذا
ال�شعب الذي �صرب على اجلوع و�صابر امللمات التي حاقت به كي يبقى حافظ ًا لكرامة الوطن وحامي ًالقد�سية
ترابه ،واحلقيقة التي علينا ان ندركها ون�سلم بها ان ت�ضافر ال�شعب ال�صامد مع هذا اجلي�ش البطل حققا
معجزة ال�صمود...
عاي�شت عن كثب بع�ض ًا من الدول التي متلك امو ً
اال التعد والحت�صى ،والتتعر�ض لعقوبات اقت�صادية من
اكرب الدول يف العامل كما تعر�ضت وتتعر�ض له �سورية حتى االن فر�أيت هذه الدول كيف و�صلت حد االنهيار
االقت�صادي؛ البل وح�صلت فيها ماي�شبه املجاعات رغم غناها واكتناز ار�ضها لرثوات طائلة وذلك حينما
اجتاحها املر�ض الذي داهم �سكان الكرة االر�ضية والذي اطلق على م�سبباته ت�سمية جرثومة الكورونا او
(كوفيد )19كما ا�صطلح على ت�سميته عاملي ًا...
ر�أيت بام العني كيف راحت هذه الدول تت�صرف بارتباك �شنيع وتتخبط يف اتخاذ القرارات حتى انني
رايت ان حكوماتها تقدم القرار ونقي�ضه يف اقل من �ساعة من الزمن ،فت�ساءلت :ترى ماذ كان ميكن ان يحل
بهذه الدول لو انها عا�شت عام ًا واحد ًا كما عامت �سورية طوال عقد من الزمن؟ وهنا ادركت ا�صالة ال�شعب
العربي ال�سوري الذي يحارب على اكرث من جبهة ورغم �ضائقته طل �صابر ًا و�صامد ًا يف وجه امللمات..
فتحية اعجاب واكبار وتقدير لهذا ال�شعب الذي �ساند جي�شه البطل ومكنه من ان ي�ضع اقدامه على طريق
ال�صمود امل�ؤدي يف نهاية املطاف اىل ح�صاد الن�صر الذي بات على قاب قو�سني او ادنى وان غد ًا لناظره قريب
الكويت يف 2020/8/28
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�شروط التر�شيح لع�ضوية مجل�س
اتحاد الكتاب العرب
بناء على :
�أحكام املر�سوم رقم  /72/لعام  1969وتعديالته
�أحكام النظام الداخلي الحت��اد الكتاب العرب
ال�����ص��ادر ع��ن ال�سيد وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ب��ال��ق��رار رق��م
 /1841/تاريخ  2009/12/23وال�سيما الف�صل
اخلام�س منه.
ـ حم�ضر جل�سة املكتب التنفيذي لالحتاد رقم
 /211/تاريخ 2020/9/1
يقرر الآتي:
�أو ًال ـ حت��دد ���ش��روط الرت�شيح لع�ضوية جمل�س
احتاد الكتاب العرب لدورته العا�شرة وفق الآتي:
 1ـ �أن يكون قد م�ضى على ع�ضويته يف االحتاد
حتى تاريخ  2020/9/4ع�شر �سنوات عدا �سنوات
الرت�شيح.
 2ـ �أن ال ي��ك��ون �أم�ضى دورت�ي�ن متتاليتني يف
جمل�س االحت��اد ،وال يعد الع�ضو االحتياطي ع�ضو ًا
يف املجل�س.
 3ـ �أن يكون بريء الذمة جتاه االحتاد و�صندوق
التقاعد
 4ـ �أن ال تكون �صفة الع�ضوية للع�ضو املر�شح
للمجل�س مزالة �أو ُمر َّقنة �أو جممدة.
 5ـ ال يحق لأي ع�ضو يف االحتاد كان قد ر�شح
نف�سه �سابق ًا وانتخب وت�سلم مهمة قيادية يف االحتاد
ثم تخلى عنها وا�ستقال يف الظروف ال�صعبة التي
مرت ومتر بها البالد �أن ير�شح نف�سه لأي انتخابات
احتادية.
 6ـ ال يحق للأع�ضاء املر�شحني �أو امل�شاركني �أو
�أع�ضاء ال�شرف الرت�شح لع�ضوية املجل�س.
 7ـ يحق للع�ضو امل�شارك "فقط" الت�صويت ،يف

حني ال يحق للع�ضو املر�شح �أو ال�شرف الت�صويت.
 8ـ تعد مهمة طالب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س
االحتاد ممن هم من املكلفني مبهمة يف هيئات االحتاد
[�أع�ضاء هيئة الفرع /مقرر جمعية� /أم�ين �سر
مهمة ُمعلَّ ً
ً
قة ُحكْم ًا
جمعية /ع�ضو هيئة حترير]
عند تقدمي طلب الرت�شح حتى �صدور النتائج.
 9ـ تعد ن�صف الدورة زائد ًا يوم ًا دورة.
 10ـ يتم قبول طلبات الرت�شيح ملجل�س االحتاد
ب����دء ًا م��ن  2020/9/5/ول��غ��اي��ة ن��ه��اي��ة ال���دوام
الر�سمي من يوم  ،2020/10/5/وال تقبل طلبات
الرت�شيح التي َت��� ِرد �إىل دي���وان االحت���اد بعد هذا
التاريخ.
ثاني ًا :الأوراق املطلوبة
 1ـ �صورة عن هوية االحتاد.
 2ـ �صورة عن الهوية ال�شخ�صية.
 3ـ ب��راءة ذمة من االحت��اد و�صندوق التقاعد
موقوفة حتى تاريخ .2020/9/4
 4ـ خال�صة �سجل عديل (ال حكم عليه).
ثالث ًا� :آلية تقدمي طلبات الرت�شيح:
ً
 1ـ تقدم طلبات الرت�شيح �شخ�صيا �إىل ديوان
االحتاد يف املزة خالل الفرتة املحددة يف الإعالن.
 2ـ ملء منوذج طلب الرت�شيح املعد لهذه الغاية
مرفق ًا بالأوراق الثبوتية املطلوبة املبينة �أعاله.

رئي�س احتاد الكتاب العرب
مالك �صقور

�شروط التر�شيح لع�ضوية مجل�س �إدارة
�صندوق تقاعد اتحاد الكتاب العرب
بناء على:
ً
�أح���ك���ام امل��ر���س��وم رق���م  /72/ل��ع��ام 1969
وتعديالته
ـ حم�ضر جل�سة املكتب التنفيذي لالحتاد رقم
 /211/تاريخ 2020/9/1
يقرر الآتي:
�أو ًال ـ حتدد �شروط الرت�شيح لع�ضوية جمل�س
�إدارة �صندوق تقاعد احت��اد الكتاب العرب وفق
الآتي:
 1ـ �أن يكون قد م�ضى على ع�ضويته يف االحتاد
حتى ت��اري��خ  2020/9/4خم�س �سنوات عدا
�سنوات الرت�شيح.
 2ـ �أن ي��ك��ون ب���ريء ال��ذم��ة جت��اه االحت��اد
و�صندوق التقاعد.
 3ـ �أن ال تكون �صفة الع�ضوية للع�ضو املر�شح
لل�صندوق مزالة �أو ُم ّ
رقنة �أو جممدة.
 4ـ ال يحق للأع�ضاء املر�شحني �أو امل�شاركني
�أو �أع�ضاء ال�شرف الرت�شح لع�ضوية �إدارة جمل�س
�صندوق التقاعد.
 5ـ يحق للع�ضو امل�شارك "فقط" الت�صويت يف
حني ال يحق للع�ضو املر�شح �أو ال�شرف الت�صويت.
 6ـ تعد مهمة طالب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س
�إدارة ال�صندوق ممن هم من املكلفني مبهمة يف
هيئات االحت��اد [�أع�ضاء هيئات الفروع ـ مقر
ً
مهمة
جمعية ـ �أم�ي�ن �سر ـ ع�ضو هيئة حت��ري��ر
ُمع ّلقة حكم ًا عند تقدمي طلب الرت�شيح حلني
�صدور النتائج.

 7ـ ال يجوز تر�شيح من كان غائب ًا.
 8ـ يتم قبول طلبات الرت�شيح ملجل�س �إدارة
�صندوق االحتاد �شخ�صي ًا بدء ًا من 2020/9/5
ولغاية نهاية الدوام الر�سمي .2020/10/5

ثاني ًا :الأوراق املطلوبة
 1ـ �صورة عن هوية االحتاد.
 2ـ �صورة عن الهوية ال�شخ�صية.
 3ـ براءة ذمة من االحتاد و�صندوق التقاعد
موقوفة حتى تاريخ .2020/9/4
 4ـ خال�صة �سجل عديل (ال حكم عليه).
ثالث ًا� :آلية تقدمي طلبات الرت�شيح:
 1ـ تقدم طلبات الرت�شيح �شخ�صي ًا �إىل ديوان
االحتاد يف املزة خالل الفرتة املحددة يف الإعالن.
 2ـ ملء منوذج طلب الرت�شيح املعد لهذه الغاية
مرفق ًا بالأوراق الثبوتية املطلوبة املبينة �أعاله.
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