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كلمة �أولى

ال�سروة انك�سرت
ـ2ـ

�أ�ستكمل ما بد�أته الأ�سبوع املا�ضي عن ق�صيدة حممود دروي�ش (ال�سروة انك�سرت):
عالقة الطيور بال�ش��جر عالقة �أبد َّية ،كما هو معروف ،والطيور تبني �أع�شا�ش��هاعلى غ�ص��ون ال�ش��جر.
ومعروف �أي�ض�� ًا ،العالقة احلميمية بني الطري والغ�ص��ن ،مث ًال:(حلَّفتك بالغ�ص��ن يا ع�ص��فور) ،لكن انك�س��ار
ع���ش �آخر ،يف دا ٍر جم��اورةٍ  ،ومل يجعل
ال�ش��جرة ـ ال�س��روة ،مل يك ِّل��ف احلمام��ةعناء� ،س��وى �أنها انتقلت �إىل ٍ
احلمامة ذاتال�صلة القوية بهذه ال�شجرة ،تكرتث� ،أو تهتم .وك�أنَّ �شيئ ًا مل يكنَّ .
وكل ما يف الأمر،فيما بعد،
حلّق طائران مهاجران ،على ( َك َفاف) مكانها .رمبا ،كانا يف وقت ما،ي�س�تريحان على �أغ�ص��انها ،والآن ،عرفا،
�أنَّها غري موجودة ،تهام�سا ،متبادلني بع�ضالرموز ،وتابعا طريانهما ،ك�أنَّ �شيئ ًا مل يكن.
و�ش��حه.�أو ًالُّ :
تق�ش��ف ،ثاني ًا:
ال بدُّ من االنتباه �أي�ض�� ًا �إىل كلمة (كفاف) ،وهذا ت�أكيد على فقر املكان،
ّ
كفاف.
ً
عا�صفة؟
»وقالت امر�أة جلارتهاُ :ترى �شاهدت
جرافة ..وال�سروة انك�سرتْ »
فقالت :ال .وال ّ
م�ش��هد ال�سروة املنك�سرة ،جعل امر�أة تت�ساءل عن �س��بب انك�سار ال�سروة .فاملر�أةالتي تعي�ش �أو ت�سكن يف
مكان قريب من ال�س��روة ،تت�س��اءل عن �سبب انك�سار ال�س��روة،فهي ،مل تعلم ،ومل ت�سمع هبوب عا�صفة قوية
�سب َّبت بانك�سار ال�سروة ،وي�أتي ت�أكيداجلارة :مل ت�سمع بعا�صفة ،ومل تر ج َّرافة!! لكن ال�سروة انك�سرت.
لغز قد �س ّبب انك�سار ال�سروة!!
�سر ،من ٍ
�إذن ،ال بدّ من ٍ
ويتابع ال�شاعر �إكمال امل�شهد بقوله:
»وقال العابرون على احلطام
لعلّها �سئمت من الإهمال �أو هرمتْ
من الأيام ،فهي طويلة كزرافة ،وقليلة
املعنى كمكن�سة الغبار ،وال تظلل عا�شقني»
ُ
ويعل��ل العابرون على احلطام� ،س��بب انك�س��ار ال�س��روة ،فهذا يقول :رمبا �س��ئمت منالإهم��ال� .أي� ،أهمل
�أ�ص��حابها �ش���أنها ،والإهمال املتع َّمد �س�� َّبب لها ال�س���أم .فلم تتح َّمل.ويقول �آخر بال مباالة ،معل ًال وا�ص��ف ًا �أنها
هَ َرم��تْ  ،واله��رم نهايته املوت .ويقولثالث ،وا�ص��ف ًا ال�س��روة� ،إنَّها طويلة كزرافة .وال نف��ع ومنفعة من هذا
الطول.
ويق��ول راب��ع� :إنَّه��ا قليلة املعنى ،فهي كمكن�س��ة الغبار .فطبيعة �ش��جر ال�س��رو� ،أنَّهيجمع غب��ار ًا كثيف ًا،
ولذل��ك ،ال معن��ى له��ا� .أما الأخ�ير فيقول( :وال تظلل عا�ش��قني)،ويف ر�أيه ،ومن وجهة نظره� ،أنَّ �ش��جرة ال
تظ ِّلل عا�شقني ،ال نفع منها وفيها.
»وقال ٌ
طفل :كنت �أر�سمها بال خط�أ
ٌ
ف�إنَّ قوامها ٌ
طفلة:
�سهل ،وقالت
ٌُ
ناق�صة لأن ال�سروة انك�سرت
�إنَّ ال�سماء اليوم
وقال فتى :ولكن ال�سماء اليوم كاملة
لأنَّ ال�سروة انك�سرت .وقلت �أنا لنف�سي:
ال غمو�ض وال و�ضوح ،ال�سروة انك�سرت.
وهكذا كلُّ ما يف الأمر� :إنَّ ال�سروة انك�سرت»
بالن�س��بة لطف��ل ،ف�إن ال�س��روة تعني ل��ه ،فيما تعني� ،أنه كان ير�س��مها بال خط�أ،ف�ش��كل ال�س��روة ،يغري
الأطف��ال بالر�س��م ،وه��ذا الطفل �ش���أنه �ش���أن ِّ
كل الأطفال الذي��نيبد�ؤون بتعلم الر�س��م� ،أو متارين الر�س��م
عموم ًا� ،أ َّول ما ير�سمون �شجرة �سرو ،لأنَّ قوامها �سهل الر�سم .وكلُّ ما تعنيه الآن� ،أنَّه كان ير�سمها بال خط�أ.
�أ َّما طفلة �أخرى ،فر�أت امل�شهد ناق�ص ًا .فهي اعتادت على مر�أى (ال�سروة) دائم ًا.والآن ال تراها ،فال�سروة
كانت جزء ًا من م�شهد ال�سماء .لذلك ،من وجهة نظرها:(�إنَّ ال�سماء اليوم ناق�صة) من غري ال�سروة.
لكنَّ فتى �أخر ،يرى العك�س متام ًا .فبما �أن ال�س��روة باتت غري موجودة ،فمنوجهة نظره(ال�س��ماء اليوم
كامل��ة) ،لأنَّ ال�س��روة انك�س��رت .فهي كانت حتجب �أو ت�س��دُّ ر�ؤية ال�س��ماء� ،أو ج��زء ًا منها ،وعندم��ا �أُزيحت
ال�سروة ،اكتمل م�شهد ال�سماء كام ًال.وت�أتي اخلامتة بعد ِّ
كل ما قيل:
»وقلت �أنا لنف�س��ي� :إن امل�س���ألة وا�ض��حة ،عالم االلتبا�س بني الو�ض��وح والغمو�ض،�إنَّ َّ
كل ما يف الأمر� ،أنَّ
ال�س��روة انك�س��رت .وك�أنَّه يقول :عالم اخلالف واالختالف،وعالم التحليل والتعليل ،وال�ش��رح والتف�س�ير:
(�إنَّ ال�سروة انك�سرت) .هذا هو الأمراملهم.

لوحتان للفنان الت�شكيلي حممد العامري
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�أبوللو وال�صفقة الكبرى

• حنا عبود
ح�صلت ال�صفقة بني �أخوين :هرم�س ابن مايا و�أبوللو ابن
ليتو وكالهما ولدا زيو�س كبري الآلهة .بعد والدة هرم�س
بدقائق يف كهف ناء يف �أركاديا� ،سمع خوار بقر بجانبه فراح
يتحرى الأمر فوجده قطيع ًا بال راع .وحتى ي�ضلل �صاحب
القطيع �صنع لقدميه حذاءين خا�صني و�أل�صق بهما ع�شب ًا
ندي ًا حتى تتبعه الأبقار� .أما الأبقار فمزج ع�شب ًا ورم ً
ال
وتراب ًا وجعل لكل بقرة نع ً
ال مطمو�س الآثار حتى ال يعرف
مقتفو الآثار اجتاه �سري القطيع.
�أما راعي الأبقار (وهي �أبقار �أدميتو�س ،امللك الذي يخدم
عنده حتى يتطهر) فكان �أبوللو يرعاها يف الرباري عقاب ًا
له على ما اقرتفه من ذنب يف تدمري ال�سيكلوب ،عمال �أخيه
هيف�ستيو�س ،احلداد املاهر .وهذه هي العادة ،عندما يخطئ
�إله يعاقب بالعمل يف الأر�ض حتى يتطهر .وملا عاد �أبوللو
من مغامراته مل يجد القطيع ،ومل يعرف �أين ذهب القطيع
مع �أنه معلم النبوءات للكثريين والكثريات� .أخري ًا عرف �أنه
هرم�س الذي مل يرث غباء �أمه مايا وال غباء والدها �أطل�س،
بل ورث الل�صو�صية والذكاء من بروميثيو�س �شقيق جده
�أطل�س.
حاولت مايا �أن تتدخل زاعمة �أنه ال يعقل البن مولود
منذ �ساعات �أن ي�سرق قطيع ًا بكامله .فنهرها �أبوللو وقال لها
ب�أنه ال يوجد يف اجلرية �أحد �سواكما �أنت وابنك� .أما العمر
ف�إنك �أيتها ت�شبيهني الب�شر يف غبائهم ،فهم يعاملون الآلهة
ك�أنهم ب�شر ويعاملون الب�شر ك�أنهم �آلهة ،فيعانون امل�أ�ساة .لو
كان عمر الإل��ه ربع دقيقة ملا ف�شل يف �سرقة قطيع ب�ألف
ر�أ�س من املا�شية.
اتفق االثنان على املثول �أمام �أبيهما زيو�س ،رب احلكمة
والقوة والعدالة ،فنجح �أبوللو ،لأن هرم�س مل يقدم الدليل
على ملكية القطيع ،ثم �إن كرام ًا وحارث حقل �شاهداه ب�أم
العني ،كما �أن �سيلينا ربة القمر ر�أته لي ً
ال ...فقال لأخيه
تعال غد ًا وخذ القطيع� ،س�أنتظرك يف احلقل الأو�سط على
�ضفة نهر �ألفيو�س .قال له �إن��ك تغ�شني ف�ضفة �ألفيو�س
طويلة ،ف�أجابه هرم�س� ،أنت �إله و�سوف تعرف احلقل عندما
ت�سمع الأ�صوات.
ك��ان هرم�س قد �أم�سك ب�سلحفاة و�أف���رغ درعها و�صنع
قيثارة جميلة ،و�صنع الأوتار من �أمعاء بقرتني من بقرات
القطيع كان قدمهما قربان ًا لأبيه حتى ير�ضى عن �سرقته
وي�ساحمه .وقرب من النار قرنني وجعلهما يحمالن الأوتار،
وقد ثقبهما بعد �أن قربهما من النار حتى �صارا لدنني.
�سار �أبوللو يف اليوم التايل يبحث عن احلقل ف�سمع �أحلان ًا
�شجية ناعمة مت�سك بقلبه وت�شحنه بالت�أمالت .ن�سي
القطيع واجته �إىل ال�صوت ف�إذا �أخوه هرم�س يرعى القطيع
نف�سه .وملا �س�أله من �أين ت�صدر الأحلان �شرح له كيف ابتكر
القيثارة التي ت�صدر هذه الأحلان التي �أعجبته.
وق��ف �أبوللو يفكر وي�صفن �إىل �أن ق��ال لهرم�س :هل
تعطيني هذه القيثارة وت�أخذ القطيع؟ كله؟ بلى كله .وعاد
�أبوللو ولي�س معه �سوى القيثارة التي ا�ستغرق مدة طويلة
حتى تعلم عليها العزف والأحلان املده�شة .وهناك �شائعة
�سرت ب�أن �أبوللو هو الذي �أ�ضاف �إىل القيثارة وترها الرابع.

قضايا وآراء

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان

�أما هرم�س فكان عليه �أن يرعى القطيع الذي �صار ميلكه،
وحتى يت�سلى يف الرباري واحلقول �أم�سك بق�صبة وقطعها
وثقبها ف�صارت مزمار ًا راح يعزف عليه حتى يجنه الليل
ويعود بالقطيع �إىل املنزل.
مر �أبوللو ذات يوم بالقرب من مرعى �أخيه هرم�س ف�سمع
�صوت ًا عجيب ًا .لي�س �صوت القيثارة ،وال ي�شبهه� ،إنه �صوت
�آخر خمتلف كل االختالف ،فهو �أكرث رقة وحنان ًا ،فعرج
ي�ستو�ضح الأمر.
�س�أل :ما هذا الذي تلعب عليه؟
�أجاب� :إنه املزمار .اخرتعته حتى �أت�سلى.
فطلب� :أريده كتتمة لل�صفقة.
هرم�س :بل �إن��ه �صفقة قائمة بذاتها ،وال عالقة لها
بالقطيع ،هي �صفقة كربى ا�ستعني بها على �إ�صالح الأمور،
�أموري و�أمور النا�س.
�أبوللو :لقاء...؟
وقبل �أن يكمل �أبوللو �س�ؤاله �أج��اب هرم�س :لقاء هذه
الع�صا الذهبية  wandالتي معك.
رجع �أبوللو �إىل اخللف منده�ش ًا� :أتعرف ما هذه الع�صا؟
�أج��اب هرم�س� :أنا الذي �أعرفها� .إنها ع�صا ال�ثروة ،فال
يوجد يف العامل ثروة ت�ضاهيها� .إنها الع�صا ال�سحرية التي
تلبيك يف كل املاديات التي تطلبها.
�أبوللو� :أهكذا يا هرم�س؟ ثروة العامل كله مقابل ثالث
عقد من الق�صب املثقوب �ستة ثقوب؟ �ست�صبح الأغنى!
هرم�س :و�أنت �ست�صبح الأجمد ،فلي�س �سه ً
ال �أن ت�صبح رب
الفنون.
�أبوللو� :ستكون �سيد الرثوة.
هرم�س :و�ستكون �سيد الفن ،ا�سمك على كل ل�سان ،و�سوف
ت�صبح ماي�سرتو ربات الفنون يف جبل الربنا�س.
رفع �أبوللو نظره �إىل الأعلى وبحث عن جبل الربنا�س
ال�شاهق ،ثم ثبت نظره فيه ،وراح يتخيل كيف ي�صبح ا�سم ًا
يذكره كل الفنانني وال�شعراء والأدب���اء ...وكيف ي�سحر
النفو�س وي�سيطر عليها ،وكيف �سينه�ض بامل�شاعر الب�شرية
�إىل م�ستوى �أعلى.
ومت��ت ال�صفقة وعا�ش النا�س يف �أم��ان وبحبوحة ،لأن
الع�صا حتولت �إىل قادو�س  Caduceusوهي الع�صا التي
حتافظ على الوفرة جلميع النا�س .ولكن مع الأيام مل يعد
الب�شر يحرتمون الأ�صول والقواعد ف�صاروا �أدعياء فن
وحمدثي نعمة.
�إننا نن�صح الأحياء حق ًا يف جميع الأمم وال�شعوب والدول
يف العاملني الأول والثاين وبالأخ�ص يف العامل الثالث ،ونن�صح
�أ�صحاب ال�ش�أن والإدارة ،ل�صالح �أمورهم و�أمور غريهم ،ب�أن
تفر�ض هذه ال�صفقة الكربى فر�ض ًا بني رجال الأعمال (من
جميع الأن��واع :املتورط واجل�شع واملهرب وتاجر ال�سالح
واملتخلف عن �أداء ال�ضرائب والغ�شا�ش واملخادع واملتعدي...
الخ) وبني الفنانني ،ك�أن ال ي�سمح مبمار�سة �أي ‘بيزن�س’ �إال
�إذا تعلم فن ًا من الفنون �إىل درجة الع�شق ...من يدري فقد
ترق الطبائع وت�صلح الأمور ،بعد �أن يتذوق حمدث النعمة
طعم الفن وبعد �أن يتخل�ص الفنان من �سيف احلاجة امل�سلط؟

املتداول
اللغوي
يف منطوقنا
ِ
ِّ
ٌ
ٌ
ٌ
كثرية،
خاطئة
ا�ستخدامات
�آتي على ذكربع�ضها وت�صويبها.
كلمة (مبفرده) واح��دة من
تلك الأخطاء.
ال���ف���ر ُد يف ال��ل��غ��ة العربية
ال��وت��ر ،وي��ج��م��ع ع��ل��ى �أف����راد.
(كم ْر َ�سل) ا�سم
وكلمة ( ُمف َْرد) ُ
مفعول للفعل امل��ا���ض��ي املبني
للمجهول (�أُف��ر َد) .واملُف َْر ُد َم ْن
َّ
مت جع ُلهُ ف���رد ًا .و(مب��ف��رده)
ج���ار وجم�����رور غ�ي�ر متعلقني
ب�شيء .ولكي ي�صح ا�ستخدام
كلمة (مبفردي) علينا �أن نقول
مث ًال� :أن��تَ ُمف َْردي� .أي �أنا من
�أفردتك .وكان مبفرده جمتمع ًا
�أو ملت�صق ًا.
وي��ع��رب ال��ن��ا���س ع��ن معنى
الوحدانية خط�أً فيقولون :كان
مبفرد ِه .وهذا تركيب �سقيم.
وال�صواب �أن نقول :كان وحدَ ه،
�أو كان وحيد ًا.
املثال الثاين كلمة ( َمقْدور).
يقولون على �سبيل اخلط�أ :كان
مبقدورك ُ
فعل كذا.
َ
الفعل َ
(ق����دَ َر) يعني ق�لَّ� َ�ل.
ق���ال ت��ع��اىلَ { :ف���� َق����دَ َر عليه
َ
رزق�����ه} .وال���ق���د ُر ق�����ض��اء اهلل
امل��ح��ت��وم .وامل���ق���دور كمكتوب
ا�سم املفعول للفعل َ
(ق����دَ َر).
والقدرة واالقتدار اال�ستطاعة
والقوة و�إمكان القيام بالفعل.
وم���ن ه��ن��ا ال ي�صح �أن ن��ق��ول:
ك��ان مبقدورك �أن تفعل كذا.
ال�صواب �أن نقول :كنت تقدر
�أن تفعل كذا� ،أو كان قادر ًا على
النهو�ض ،وميكنك ُ
فعل كذا.
الفعل م���ا َز �أي ع��زل وف��رز،
وم�����ض��ارع��ه يمَ ِ ���ي� ُ
��ز ،وم�����ص��دره
( َم��� ْي� َ
��ز ًا) َك� َم� َّي� َ�ز يمُ َ � ِّي� ُ�ز متييز ًا
ف��امن��ا َز وام��ت��ا َز ،وا�سم مفعوله
(م� َّي��ز) .ويخطئون فيقولون
مُ َ
(م� َّي��ز) لأن
متم ِّيز وال�صواب مُ َ
(املُ � َت � َم � ِّي� َ�ز) ا���س��م ف��اع��ل معناه
ِّ
املتقطع .جاء يف �سورة امللك يف
و�صف النار:
{تكاد تمَ َ َّي ُز من الغيظ }� ،أي
َّ
تتقطع.
واملِيز ُة ما ميتاز به الإن�سان.
جمع لها
وجمعها ِميزات .وثمة ٌ
يتداوله النا�س خط�أً فيقولون
َم ِّي ٌ
زات و َم ِّيزة.

زوايا
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حبر كالدم..
وحبر كالماء..
•�سهيل ّ
ال�شعار
ُ
�صحيح �أن الذهب والياقوت والفريوز عنا�صر غالية� ،إنمّ ا هناك ما هو
�أغلى منها بكثري..
�إنّها الأي��دي التي تتعامل معها ،والعقول التي حتدّ د الهدف من تلك
العنا�صر.
�إن الورق الأبي�ض يف متناول اجلميع� ،أ ّما احلرب الذي �سيحمله فهو
الذي �سيحدّ د قيمة الورقة.
فهناك حرب كالدم
وحرب كاملاء
وحرب كرائحة البنف�سج
وحرب كرائحة الطني
وحرب يحيي الكلمات
وحرب يمُ يتها
وتبقى العربة ..بل كل العرب ،يف اال�ستخدام.
 2نظر العني وب�صرية القلبَمن ينظر ل ُيب�صر ،يختلف عن ذاك الذي ينظر لريى..
النّظر ت�شابه
�أي �أنّنا ك ّلنا مت�شابهون يف لون العيون و�أحيان ًا يف حجمها و�شكلها� ،إمنا العربة
يف الر�ؤية..
النظر ت�شابه ..والر�ؤية اختالف..
و َمن ينظر لي�شبع عينه ومعدته ،فال �أمل �أبد ًا يف �أن ي�شبع(( ،فقد ُولد لي�أكل
ال ليعي�ش)).
مرتني.
و َمن ينظر ليب�صر ..وتكون ب�صريته ر�ؤية وتفكري ،فقد عا�ش حياته ّ
 3ال ّت�أمل والإ�صغاء�صوت هي املوهبة ،واجلهد واالهتمام واملثابرة ،هي التي �ستح ّول ذاك
ال�صوت �إىل حلن و�أغنية� ،إىل وردة لها رائحة ،وغيمة حبلى بالثلج واملطر.
وكما �أنّ الع�صافري ال تقدر �أن تع ّلمنا الغناء والطريان � اّإل �إذا �أ�صغينا جيد ًا
ل�صوتها ،وت�أملنا كثري ًا حركة �أجنحتها ،كذلك هم املبدعون الكبار� ،إنهم
ي�ضعون الإ�صغاء والت�أمل يف مقدّ مة كل عمل عظيم ُيقدمون عليه.
ولكي يت�أ ّمل الإن�سان وي�صغي ل�صوت غريه ،عليه �أ ّو ًال �أن يكون متوا�ضع ًا،
فالتّوا�ضع �صفة عظيمة من �صفات الر�سل والعظماء.
((فالأنبياء رعوا الغنم ..ثم قادوا الأمم))..

• د .عـلي القـ ّيم

مـوت الفيل�سـوف

�أده�شتني درا���س��ة حديثة �صدرت
حتت عنوان ((�سبب موت �سقراط))
لروين وت��ر فيلد ،ال��ذي يعيد ترتيب
الأح��داث التي �أمم��ت بهذا الفيل�سوف
العمالق ،وكيف واجه تهم ًا �أمام قو�س
املحكمة يف ((�آغ���ورا) �أثينا بح�ضور
خم�سمائة من الق�ضاة الذين اتهموه
بالعقوق و�إف�ساد جيل ال�شباب ،وحامت
التهم يف ثالثة حم��اور :جتاهل �آلهة
امل��دي��ن��ة ،و�إدخ����ال �آل��ه��ة ج��دي��دة �إىل
املكان ،و�إف�ساد ال�شباب يف �أثينا.
لقد ت��ع��اون �سقراط م��ع جيل ال�شباب املثريين
للجدل ،ال��ذي��ن ث���اروا و���ص��اروا كالتقرح يف وجه
((ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل���رمم���ة)) وج����اءت حماكمة
�سقراط ح�صيلة ال�سيا�سات ال�سائدة يف �أثينا عام
 /399/قبل امليالد ،ويبحث ((وت��ر فيلد)) عن
الدوافع التي �أدت �إىل حماكمته وقتله ،فال تزال
الذرائع مبهمة ،و�أي �أذى قام به ،ومن كان ي�ستهدف
فع ًال؟ ..الإجابة ع�سرية ،و�سقراط من �صنف نبذ
املال ،ومل يتخذ يف الظاهر دور ًا حموري ًا يف ال�سيا�سة،
الرتحل يف �شوارع �أثينا ،متحدث ًا
ومل ينجز �سوى
ّ
�إىل النا�س ،وبالن�سبة �إىل املعجبني بدميقراطية
�أثينا الراويكالية ،بقي �إعدامه مو�ضوع ًا مزعزع ًا
وحمفز ًا للأ�سئلة ،لي�س �أقلها حماولة فهم �إمكان
�إدان����ة جمتمع احتفى بحرية التعبري ل�يرى يف
ال�سبعني من عمره.
منذ وفاته عا�ش �سقراط التاريخ ،على �أف�ضل
نحو بو�صفه �أول متمرد يف الغرب ،وكانت حماكمته
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حلظة مف�صلية يف تاريخ
�أثينا.
يق ّر الكاتب الإنكليزي
((روي�����ن وت���ر ف��ي��ل��د))
ب��أن �أ�ساطري عديدة قد
تبلورت على م ّر القرون،
منذ حماكمة �سقراط
ال�شهرية ،و�إدانته باملوت
متجرع ًا ال�سم القاتل..
لقد عمد كل ع�صر ،وكل
مفك ّر �إىل ن�سخ �سقراط
خا�صة ..ال ريب يف �أن��ه كان حمط �إعجاب فرتك
ثغر ًا يف حائط يقني الآخرين� ..أولئك جميع ًا ر�أوا
فيه مت��رد ًا على �أع��راف قرن عا�ش فيه ،يف املظهر
وال�سلوك ،ف�ض ًال عن املقاربات والأ�ساليب.
لقد د�أب كثريون من ال ّكتاب على و�صف �سقراط
باملزعج لأنه �أزعج ((دميقراطية �أثينا)) واقتنع
ب����أن �سلطة احلكماء م�شروع واق��ع��ي ..لقد بزغ
���س��ق��راط يف ك��ت��اب��ات �أف�لاط��ون وغ�ي�ره ،كمراقب
مثايل للطقو�س الدينية ،وكعارف للمدينة ونظامها
القانوين و�سيا�ساتها التي �أدت �إىل ح��رب منهكة
مع ا�سربطة ،و�ألقت بنف�سها حتت رحمة الطموح،
وح�شد من ال�سيا�سيني عدميي ال�ضمري ،لقد �سلط
ال�ضوء على �أم��ور كانت يجب �أن تبقى يف العتمة،
فباتت م�س�ألة يجب �إنها�ؤها ،و�أ�صبحت لغز ًا وفرد ًا
ّ
تعذر فهمه ،وكان البد من موت الفيل�سوف.

الر�أ�سمالية المعا�صرة في �أطرافها الر�أ�سمالية المعا�صرة في مراكزها
؟؟؟؟

���ص��در ع��ن امل��رك��ز الفل�سطيني للتوثيق
واملعلومات كتاب جديد من �سل�سلة (من الفكر
ال�سيا�سي الفل�سطيني املعا�صر) بعنوان:
؟؟؟
أ�سمالية املعا�صرة يف �أطرافها» للكاتبني
•«الر�
قي�س عبد الكرمي و�سليمان الريا�شي.
؟؟؟؟؟
جاء يف فهر�س الكتاب:
الق�سم الأول :مقدمات نظرية :2/1
الف�صل الأول ـ مارك�س :ح��ول تناق�ضات
الر�أ�سمالية ،وقوانني تطورها
الف�صل ال��ث��اين ـ لينني :الر�أ�سمالية يف
مرحلتها الإمربيالية
الف�صل الثالث ـ مو�ضوعات حول الر�أ�سمالية
املعا�صرة
ال���ف�������ص���ل ال�����راب�����ع ـ
االق��ت�����ص��اد ال�����س��ي��ا���س��ي:
مقوالت ومفاهيم
الق�سم الثاين :مقدمات
نظرية 2/2
الف�صل الأول ـ الطبقة
العاملة والفئات الو�سطى
ال���ف�������ص���ل ال�����ث�����اين ـ
�أزم�����ة «ع��ل��م االق��ت�����ص��اد
البورجوازي»
ال��ق�����س��م ال���ث���ال���ث :يف
االق��ت�����ص��اد ال�����س��ي��ا���س��ي ـ

منوذج البلدان النامية:
الف�صل الأول ـ ر�أ���س��م��ال��ي��ة الأط����راف:
تكثيف النهب الإم�بري��ايل وتعاظم ال�سمات
الكومربادورية.
الف�صل الثاين ـ النهب الإمربيايل للبلدان
النامية ،و�آث��اره االقت�صادية واالجتماعية
الراهنة.
الق�سم ال��راب��ع :يف االقت�صاد ال�سيا�سي ـ
منوذج البلدان العربية:
الف�صل الأول ـ معامل التطور الر�أ�سمايل
التبعي يف العامل العربي
الف�صل الثاين ـ الكومربادور يعمق التبعية:
من����وذج ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة
امل�صدرة للنفط.
ال����ف���������ص����ل ال�����ث�����ال�����ث ـ
الكومربادور يعمق التبعية:
من��وذج البلدان �/شبه وغري
النفطية.
الف�صل الرابع ـ العجز
عن التنمية امل�ستقلة وحركة
التحرر العربية
ج���اء ال��ك��ت��اب يف ح��وايل
� /280/صفحة من احلجم
الو�سط.

�صدر عن املركز الفل�سطيني للتوثيق واملعلومات
ك��ت��اب ج��دي��د م��ن �سل�سلة (م���ن ال��ف��ك��ر ال�سيا�سي
الفل�سطيني املعا�صر) بعنوان« :الر�أ�سمالية املعا�صرة
يف مراكزها» للكاتبني قي�س عبد الكرمي وخالد عطا.
جاء يف فهر�س الكتاب:
الق�سم الأول :تطور الر�أ�سمالية حتى نهاية
�ستينيات ق:20
الف�صل الأول ـ �أزم��ات ما بني احلربني ،التجديد
الذاتي بعد احلرب العاملية الثانية
الف�صل الثاين ـ ظهور االحتكارات فوق القومية
الف�صل الثالث ـ النهب الإمربيالية والأزم���ات
الدورية
ال��ق�����س��م ال���ث���اين :ت��ط��ور
ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة يف �سبعينيات
ق ،20ويف مطلع ثمانينياته:
ال��ف�����ص��ل الأول
ـ ت���ط���ور م����ع����دالت ال���رب���ح،
عالقاتها مبعدالت منو الإنتاج
ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين
ـ مت��رك��ز ر�أ����س امل���ال ،عملقة
االحتكارات فوق القومية
الف�صل ال��ث��ال��ث ـ
النهب الإم�ب�ري���ايل للبلدان
النامية

الق�سم ال��ث��ال��ث :دور ال��دول��ة� ،سمات الأزم���ة
االقت�صادية:
ال��ف�����ص��ل الأول ـ ت��ط��ور دور ال��دول��ة،
�سيا�ساتها االقت�صادية والنقدية
ال��ف�����ص��ل ال����ث����اين ـ ����س���م���ات الأزم������ة
االقت�صادية ،مظاهرها املزمنة
الق�سم الرابع� :سمات الر�أ�سمالية املعا�صرة:
الف�صل الأول ـ التدهور يف معدالت الربح،
تدويل الإنتاج والتبادل
الف�صل الثاين ـ تكثيف النهب الإمربيايل
للبلدان التابعة
ال��ق�����س��م اخل��ام�����س :ال��ت��ح��والت
البنيوية للر�أ�سمالية ،ج ّراء الثورة
العلمية ـ التكنولوجية:
الف�صل الأول ـ التحوالت
البنيوية ج��� ّراء ال��ث��ورة العلمية ـ
التكنولوجية
ال��ف�����ص��ل ال���ث���اين ـ ال���ث���ورة
التكنولوجية ،انعكا�سها على البنية
الهيكلية
ال��ف�����ص��ل ال���ث���ال���ث ـ من���و ق��ط��اع
اخلدمات ،دولة الدولة
جاء الكتاب يف ح��وايل /280/
�صفحة من احلجم الو�سط.
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ترجمة

�آدم �سميث وثروة الأمم

• �أ .د .م�صطفى العبد اهلل الكفري
�آدم �سميث عامل اقت�صاد وفيل�سوف وم�ؤلف ا�سكتلندي
عا�ش يف القرن الثامن ع�شر ،ويعد �أب ًا لعلم االقت�صاد
احلديث .كان �سميث م�ؤيد ًا ل�سيا�سات عدم التدخل
االقت�صادية وكانت �أفكارها اجلديدة تتناق�ض �أحيان ًا
مع �أفكار التجاريني (املركنتليني Mercantilism
) .وهو �أول من حدد ب�شكل علمي مفهوم الناجت املحلي
الإجمايل ونظريته يف تعوي�ض فروق الأجور(.)1
تاريخ ميالد �سميث امل�سجل كما ورد من املعمودية
 5يونيو  1723يف كريكالديبا�سكتلندا .انت�سب �سميث �إىل
جامعة غال�سكو يف ا�سكتلندا وهو يف �سن الثالثة ع�شرة،
ودر���س الفل�سفة والأخ�لاق .ثم التحق بالدرا�سات العليا
يف كلية باليول املرموقة يف جامعة �أك�سفورد .بعد عودته
�إىل ا�سكتلندا� ،ألقى �سميث �سل�سلة من املحا�ضرات العامة
يف جامعة �إدن�ب�رة� .ساعده جن��اح �سل�سلة حما�ضراته يف
احل�صول على �أ�ستاذ يف جامعة غال�سكو عام  .1751وح�صل
على من�صب رئي�س م�سار الفل�سفة الأخالقية .خالل �سنواته
التي ق�ضاها يف التدري�س والعمل يف جامعة غال�سكو ،ن�شر
�سميث بع�ض حما�ضراته .كما ن�شر كتابه (نظرية امل�شاعر
الأخ�لاق��ي��ة) يف ع��ام  . 1759ثم انتقل �إىل فرن�سا عام
 1763لقبول من�صب �أكرث مردوداًكمدر�س �شخ�صي لربيب ت�شارلز تاون�شند ،وهو اقت�صادي
هاو وم�ست�شار اخلزانة امل�ستقبلي .خالل فرتة وجوده يف فرن�سا ،عا�صر �سميث الفال�سفة
ديفيد هيوم وفولتري وبنيامني فرانكلني(.)2
معظم االقت�صاديني ي�ؤكدون �أن �آدم �سميث هو �أبو علم االقت�صاد احلديث ،وي�ستندون
بذلك �إىل �أنه منذ �أن ن�شر كتابه بعنوان:ثروة الأمم Wealth of Nationsتراجعت
�أهميةمعظم الكتب التي و�ضعت يف علم االقت�صاد قبله ،بعبارة �أخرى �أنه فاق من كان قبله
من علماء االقت�صاد� ،أما �أ�سباب متيز كتابه عن غريه من الكتب االقت�صادية فهي(    :)3
�أو ًال  -كان لكتابه يف عهده قيمة علمية وفكريةو�أدبية  .
ثاني ًا  -اقتب�س �آدم �سميث ممن �سبقوه من علماء االقت�صاد ،و�أ�ضاف ما اكت�سبه باخلربة
�أو و�صل �إليه بالدر�س فو�ضع نظام ًا جديد ًا �شام ًال .ويظهر �أن امل�ؤلفني الذين كان لهم عليه
ت�أثري كبري يف حياته� ،أو كانت �أفكارهم من دواعي �سلوكه الطريق التي �سلكها (هت�شون وهيوم
ماندفيل)  .
ثال ًث ًا  -ا�ستفاد من �آراء الفيزوقراطيني ،حيث التقى �أثناء �إقامته بباري�س عام 1765
اثنني من �أقطاب املدر�سة الفيزوقراطية (تريجو وديكناي) ،وت�أثر �سميث ب�أهم �آراء
الفيزوقراطيني ،وخا�صة ما يتعلق بتق�سيم الرثوة ،ويرجع تفوقه عليهم �أنه ترك الأنظمة
االقت�صادية املفككة ،و�أدخل االقت�صاد يف دائرة العلوم؛ ف�أ�صبح (علم االقت�صاد) .تويف
�سميث يف  19يوليو  ، 1790عن عمر يناهز  67عاما.
كتاب �آدم �سميث ال�شهري ثروة الأمم :Wealth of Nations
كانت م�ساهمة �سميث الأبرز يف جمال االقت�صاد كتابه»حتقيق يف طبيعة و�أ�سباب ثروة
الأمم» يف عام .)4(1776
ن�شر �سميث �أهم �أعماله بعنوان« :حتقيق يف طبيعة و�أ�سباب ثروة الأمم» مت اخت�صاره
�إىل «ثروة الأمم» يف عام  1776بعد عودته من فرن�سا والتقاعد يف م�سقط ر�أ�سه كريكالدي،
با�سكتلندا .يف كتاب «ثروة الأمم» ،قام �سميث بتعميم الأفكار التي ت�شكل �أ�سا�س االقت�صاد
الكال�سيكي .حيث بنى االقت�صاديون الآخرون على �أعمال �سميث الفكرية لرت�سيخ النظرية
االقت�صادية الكال�سيكية ،املدر�سة املهيمنة على الفكر االقت�صادي خالل فرتة الك�ساد
الكبري .وكانت �أفكار �سميث وا�ضحة يف �أعمال ديفيد ريكاردو وكارل مارك�س الفكرية يف
القرن التا�سع ع�شر ،وجون ماينارد كينز وميلتون فريدمان يف القرن الع�شرين(.)5
الرثوة كما يراها �سميث هي:
ما هي الرثوة؟ الرثوة هي جمموع الأموال املادية التي ت�صلح لإ�شباع احلاجات الب�شرية
والتي يح�صل عليها الإن�سان من عمله مبا�شرة �أو باملبادلة ،وال�ثروة ال�سنوية للأمة هي
جمموع الأموال املادية التي �أنتجها �أفرادها بعملهم امل�شرتك مبا�شرة �أو مببادلة ق�سم من
عملهم بنتاج عمل الأمم الأخرى ،ويبدو هنا جلي ًا انف�صال �سميث عن كل من املركانتيليني
والفزيوقراطيني.
عرف �سمث ثروة �أي �أمة من الأمم ب�أنها لي�ست مقدار الذهب �أو الف�ضة الذي متتلكه ،بل
هي الأر�ض وحت�سيناتها وغالتها ،وال�شعب وجهده وخدماته ومهاراته ومنتجاته( .وكانت
نظريته �أن �أكرب الرثوات املادية تكون نتيجة لأكرب احلريات االقت�صادية ،وهذا مع بع�ض
اال�ستثناءات .وحب املنفعة ال�شخ�صية �أمر عام بني جميع النا�س ،ولكننا لو �سمحنا لهذا
الدافع القوي بالعمل ب�أق�صى حرية اقت�صادية حلفز من الن�شاط واجل��ر�أة واملناف�سة
ما يثمر من الرثوات �أكرث من �أي نظام �آخر عرفه التاريخ ... ،وقد �آمن �سمث ب�أن قوانني
ال�سوق-خ�صو�ص ًا قانون العر�ض والطلب�-ستن�سق بني حرية املنتج وم�صلحة امل�ستهلك؛ ذلك
�أنه لو حقق املنتج �أرباح ًا باهظة لدخل غريه امليدان نف�سه ،ولأبقى التناف�س املتبادل بينهما
الأ�سعار والأرباح يف نطاق حدود معقولة .ثم �أن امل�ستهلك �سيتمتع ب�ضرب من الدميوقراطية
االقت�صادية .ذلك �أنه بال�شراء �أو برف�ض ال�شراء �سيقرر �إىل حد كبري �أي ال�سلع تنتج ،و�أي
اخلدمات تقدم وب�أي مقدار وثمن ،بد ًال من �أن متلي احلكومة كل هذه الأمور)(.)6
وبذلك يتوقف حجم ثروة �أي بلد على عدد ال�سكان امل�شتغلني يف جمال الإنتاج وعلى
م�ستوى �إنتاجية العمل (فالعمل هو الأ�سا�س لرثوة الأمم) ،وتتوقف �إنتاجيه العمل قبل كل
�شيء على درجة تق�سيم العمل .والإنتاج بر�أي �سميث يعني:
م�ضاعفة كميات الرثوة (الزراعة).

جعل املادة �صاحلة لإ�شباع احلاجة (ال�صناعة).
وب�شكل عام ف�إن الإنتاج يف ر�أيه هو الإنتاج املادي ح�صراً.
يف احلقيقة �أن مقولة (ث��روة الأمم) تعني لدى �سميث
ر�أ�س املال و�أن الو�سيلة الأ�سا�سية لزيادة هذه (الرثوة) هي
تطوير تق�سيم العمل املانفكتوري.
ناق�شت�أعمال �سميث الفكرية تطور املجتمع الب�شري من
مرحلة ال�صيد ب��دون حقوق امللكية والإقامة املتغرية �أو
امل�ساكن الثابتة �إىل مرحلة الزراعة البدائية .ثم مرحلة
الإقطاعيية حيث يتم و�ضع القوانني وح��ق��وق امللكية
ريا
حلماية الطبقات املتميزة املالكة لو�سائل الإنتاج .و�أخ ً
املجتمع حديث يتميز بفل�سفة الأ�سواق احلرة حيث يتم
�إن�شاء م�ؤ�س�سات جديدة لإجراء معامالت ال�سوق(.)7
يف كتابه الأول( ،نظرية الوجدان الأخالقي) ،1759
اقرتح �سميث فكرة اليد اخلفية ،و�أكد ميل الأ�سواق احلرة
لتنظيم نف�سها بنف�سها عن طريق املناف�سة والعر�ض والطلب
واملنفعة �أو امل�صلحة الذاتية(.)8
ما يده�شنا يف مبادئ �سميث �أنه بالرغم من نظريته يف
تق�سيم العمل نرى �أنه ال يقدر� ،أو ال يريد �أن ي�ساوي الزراعة مب�صادر الرثوة الأخرى ،بل هو
ي�ضعها على ر�أ�س �سائر الفنون ،وهذا ال �شك راجع �إىل ت�أثري الفيزوقراطيني ،وقد �أكد �سميث
بالإ�ضافة �إىل مبد�أتق�سيم العمل مبد�أين �آخرين:
الأول  -ر�أيه يف طبيعة الأ�شياء،
والثاين  -ر�أيه يف ح�سن الظن بالأ�شياء.
ويق�صد بر�أيه يف طبيعة الأ�شياء �أن الأنظمة االقت�صادية ال ت�أتي بعد تدبري �إمنا هي
ت�أتي بطبيعتها العفوية دون تعليل ،ونق�صد بح�سن ظنه بالأ�شياء ر�أيه القائل :ب�أن كل
الأنظمة االقت�صادية واالجتماعية ترمي �إىل غايات حميدة.
كان �آدم �سميث يظن �أنه متى �أثبت �أن وجود الأنظمة االقت�صادية �أمر طبيعي� ،أمكنه يف
الوقت نف�سه �أن يثبت اجتاهها يف �سبيل اخلري الإن�ساين .لكن هذا غلط وا�ضح من الأ�ستاذ
العظيم؛ لأن �إثبات �صدور �أمر من الطبيعة �أمر ،و�إثبات اجتاه هذا الأمر نحو اخلري �أمر
ثانٍ  ،لكن �سميث مل يكن يف�صل بينهما� ،أما علماء االقت�صاد الذين جاءوا بعده اتخذوا الر�أي
الأول؛ �أي وجود الأنظمة االقت�صادية بطبيعتها ،ورف�ضوا الر�أي الثاين؛ �أي اجتاه تلك
الأنظمة نحو اخلري العام دائما.
طبق �آدم �سميث نظريته هذه يف م�س�ألة النقود .حيث ي�ؤكد �أن ثروة البالد هي املح�صول
ال�سنوي من �أر�ضها وعملها� ،أما النقود فهي ال ينتفع بها كما ينتفع بالقمح� ،إمنا هي �أداة
لتداول ال�ثروة لي�س �إال؛ لذا يقول �آدم �سميث ب�أهمية الأوراق املالية البنك نوت لأنها
بوجودها وبا�ستغناء النا�س بقطع من الورق عن مقادير وافرة من الذهب والف�ضة� ،أمكن
للأمة االنتفاع مبا عندها من الذهب والف�ضة ب�إر�ساله خارج البالد لزيادة الرثوة احلقيقية.
وخال�صة القول �أن ال�سيا�سة التي تعمل على تكومي املال يف بلد من البالد هي خمالفة
لفكرة ثراء الأمة؛ لأن املقدار الكثري من النقود ال يزيد ثروة الأمة �إمنا هو على العك�س
ي�ضايقها .وما ي�صدق على النقود املعدنية ي�صدق على الأوراق املالية؛ لذا كانت تلك الأوراق
النقدية تابعة لقانون ثابت ،يق�ضي عليها ب�أن ال تزيد عن املطلوب و�إال هبطت قيمتها.
�أم��ا القوة اخلفية التي حترك النا�س يف ن�شاطهم االقت�صادي نحو حياة التقدم هي
امل�صلحة الذاتية ،ورغبة الإن�سان يف حت�سني حاله ،وغريزة الفرد التي ال تفت�أ حتثه على
التقدم .فخال�صة فكر �آدم �سميث هي وجود �أنظمة اقت�صادية بطبيعتها ،و�أن هذه الأنظمة
حمفوظة مب�صالح الأفراد وحتقيق �شهواتهم ورغباتهم املختلفة.
املراجع:
( )1معهد �آدم �سميث« .ثروة الأمم» .مت الو�صول �إليه يف  1مار�س .2020
( )2مو�سوعة بريتانيكا�« .آدم �سميث ».مت الو�صول �إليه يف  1مار�س .2020
( )3حممد لطفي جمعة ،حما�ضرة بتاريخ :االثنني  16كانون الثاين/يناير �سنة .1911
/2/https://www.hindawi.org/books/91480861
( )4جامعة جرونينجن�“ .سرية �آدم �سميث ( .”)1790-1723مت الو�صول �إليه يف 1
مار�س .2020
( )5م�ؤ�س�سة تعليم االقت�صاد“ .بد�أ كل �شيء مع �آدم ”.مت الو�صول �إليه يف  1مار�س
.2020
(� )6آدم �سميث،
D%_85%https://www.marefa.org/%D8%A2%D8%AF%D9
8A%D8%AB%85%D9%8%B3%D9
( )7مو�سوعة بريتانيكا“ .ثروة الأمم” .مت الو�صول �إليه يف  1مار�س .2020
( )8مو�سوعة الفل�سفة على الإنرتنت�“ .آدم �سميث ( .”)1790–1723مت الو�صول �إليه
يف  1مار�س � .2020آدم �سميث ،راكي�ش �شارما،مت التحديثيف  16فرباير .2020
https://www.investopedia.com/updates/adam-smitheconomics/#citation-10

قضايا وآراء

التحية عند العرب

• �أ.د .منى �إليا�س

من الظواهر الكونية الكربى
التي لفتت �أن��ظ��ار الب�شر منذ
�أق���دم الع�صور ،طلوع ال�شم�س
وغروبها وما ين�ش�أ من ذلك من
ليل �أو نهار .ولهذا كانت التفرقة
بني النور والظالم م�ضرب املثل
يف التمييز ب�ين ���ش��يء وغ�ي�ره لدى
جملة ال�����ش��ع��وب واجل��ام��ع��ات ،كما
ُ
حتية بع�ضهم بع�ض ًا يف
يعم بينهم
ّ
ال�صباح وامل�ساء مما يدل على متني
اخل�ي�ر يف ه��ذي��ن ال��وق��ت�ين وي��ك��ون
اجل����واب ع��ل��ى وف���ق التحية ول��ه��ذا
تقاربت التحيات و�أجوبتها يف جملة
ال�شعوب .وقد لفت منت�صف النهار،
�أو تو�سط ال�شم�س ال�سماء نظر بع�ض
اجل��م��اع��ات ،ف�أن�ش�أت حتية مل��ا بعد
الظهر حتى مغرب ال�شم�س.
وك��ان العرب قبل الإ�سالم ك�أكرث
ال�شعوب حتيتهم «�أن��ع��م �صباح ًا»
م�ساء» وقد يختزلون الفعل
و«�أنعم
ً
«�أنعم» فيقولون «عم �صباح ًا» و«عم
�اء» �أو «ع���م ظ�لام�� ًا» وه���ذا يف
م�����س� ً
اجلاهلية التي �سبقت الإ�سالم بقليل،
�أما ما قبل ذلك فال نعرف ما كان لهم
من حتيات ،وم��ن حتيات اجلاهليني
القريبني من الإ���س�لام ما ج��اء على
ل�سان �شاعرهم يف حتيته للجن الذين
زعم �أنها زاروا داره ،فقال:
ـ �أتوا داري ،فقلت :منون �أنتم؟
ف��ق��ال��وا« :اجل�����ن» ،ق��ل��ت «ع��م��وا
ظالم ًا».
أنتم بجمع
و«منون �أنتم؟» �أي «من � ْ
«من» اال�ستفهامية جمع مذكر �سامل»،
وهذا وجه عجيب.
وك��ذل��ك ك��ان��وا ي��ح��ي��ون الأم��اك��ن
ال��ع��زي��زة �إع������زاز ًا لأه��ل��ه��ا الأوىل
ف��ارق��وه��ا وه���ذا ي��دخ��ل يف مناجاة
الأطالل ونحوها من �أغرا�ض الكالم،
ومن ذلك يقول امرئ القي�س:
ـ �أال عم �صباح ًا �أيها الطلل البايل
�صر
وه���ل َي � ِع� ُ�م� ْ�ن م��ن ك���ان يف ال ُع ِ
اخلوايل
وقول زهري �أي�ض ًا:
ـ فلما �أتيت الدار قلت لربعها
�أال عم �صباح ًا �أيها الربع وا�سلم
وقول �شاعر �آخر ب�صيغة �أخرى:
(�أال يا ا�سلمي ـ يا دار مي ـ على البلى)
وي�لاح��ظ �أن «ال�سالمة» وال�سالم ـ
حتية الإ���س�لام ـ قريبان م��ن لغتنا
لفظ ًا ومعنى ،ثم �إن ال�سالمة تقت�ضي
البقاء �أو احلياة ،وه��ذا �أ�صل معنى
التحية ،واحلياة والتحية قريبان
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كذلك لفظ ًا ومعنى .وكانوا يحيون
بع�ض ملوكهم بقولهم للملك�« :أبيت
اللعن» �أي ب��رئ��تَ م��ن فعل م��ا ُت�لام
عليه� ،أو �أن��ت ف��وق ال��ل��وم �أو ال��ذم،
ك�أنه مقد�س� ،أو فوق احل�ساب ،وقد
كبرّ ت �أدعية بع�ضهم لبع�ض مبا هو
�س ّبية بالتحية ،وم��ن ذل��ك قولهم
«خ�لال ذم» �أي عوفيت م��ن فعل ما
ُت��ذم عليه ،و«ال تبعدُ » �أي ع�شت �أو
دم���ت .وي�لاح��ظ �أن ه��ذه التحيات
و(�أجوبتها) يف كل اجلماعات ـ حتى
التحية الإ�سالمية ـ حتية و�أمنية
مع ًا .ف�إذا قلت لغريي «�صباح اخلري»
�أو «نهارك �سعيد» �أو «ط��اب وقتك»
فم�ؤدى ذلك متنى اخلري له ،و«كذلك
ال�سالم عليك» فم�ؤادها متني اخلري
له ،وكذلك «ال�سالم عليك» فم�ؤادها
متني ال�سالم وال�سالمة له� ،أو �أنا يف
�سالم و�سالمة معه ،و�إن مل يفطن
كالنا �إىل ذل��ك ،لأن معظم النا�س
ينطقون التحيات ونحوها وف��اق� ًا
للعادة دون ت�أمل والتحية الكاملة يف
الإ�سالم هي «ال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وب��رك��ات��ه» ،وكذلك ك��ان النبي
يحي �أ�صحابه فيجيبونه ،ويحيونه
فيجيبهم ،وق��د يكتفي يف التحية
ب��ال�����س�لام� ،أو م��ع ال��رح��م��ة ويظهر
م��ن حديث رواه ال��ط�بري �أن النبي
ك��ان يف�ضل رد التحية بخري منها،
و�إن ر�ضي اجل��واب مبثلها وي�ست�شهد
بالآية الكرمية (و�إذا ُح ِّييتم بتحية
فح ّيوا ب�أح�سن منها �أو ر ّدوها) والآية
القر�آنية جتمع �آداب التحيات يف
الإ�سالم �سواء كانت التحيات قولية
�أو عملية .و�أما اجلواب باملثل �أو ما هو
خري منه فبقدر اال�ستطاعة ،ولكن ال
بد من تقدير املوقف والعر�ض ،وقد
جرت عادة كثري من امل�سلمني يف بالد
كثرية وال �سيما غري العرب ـ ا�ستعمال
حتيات حملية متداولة بينهم بلغتهم
وه��ي ت���ؤدي معنى مثيالتها «�صباح
اخل�ير» و«م�ساء اخل�ير» املنت�شرة يف
جملة ال�شعوب قدمي ًا وحديث ًا ،وقد
عرفنا ذل��ك ق��راءة وم�شاهدة ،ومل
ن�سمع �إنكار ًا من �أحد ،وال نعرف �سند ًا
و�سعت
للإنكار ،والآي��ة الكرمية قد ّ
على امل�سلم ،وال حاجة بامل�سلم �أن
ي��ج� ِّ�رع غ�ير امل�سلم م��ا ال ير�ضاه من
التحية ،و�إ ّ
ال �أ ّدت التحية �إىل عك�س
املق�صود منها.

الب�ؤ�ساء
-4-

د.ح�ســن حميد

يف ظني �أن رواية [الب�ؤ�ساء] لـ فيكتور هيغو منجم ًا لأبعاد �أدبية وفنية كثرية ومتعددة اجلوانب ،لكن
�أبرزها هما البعدان االجتماعي ،والفني! ففي اجلانب الأول ،البعد االجتماعي ،ا�شتملت (الب�ؤ�ساء) على
�سراين و ّد �أهل فرن�سا �أن يروه ب�أعينهم و�أن يلم�سوه ب�أيديهم ،و�أن يروا كل ما هو �سلبي وهو يتحول �إىل
كل ّ
�إيجابيات حلموا بها ،لقد حتدثت [الب�ؤ�ساء] عن ال�سجون كلها� ،أي مل ُتوقف احلديث على ال�سجون التي
يدخل �إليها �أ�صحاب اجلنح واجلنايات ،و�إمنا حتدثت عن �سجون من نوع �آخر ،حني تطرقت �إىل احلديث عن
الأديرة ،و�أمكنة العبادة التي يدخل �إليها املرء ،ذكر ًا كان �أم �أنثى ،وال يخرج منها حتى بعد موته لأنه يدفن
فيها �إذا ما كتب و�صية بذلك ،و�إن خرج يخرج ميت ًا ليدفن يف مقربة خا�صة هي �أي�ض ًا �شبيهة بال�سجن ،وحتدثت
الرواية عن الأطفال اللقطاء يف مدينة باري�س ،فقالت �إن االح�صائيات ت�شري �إىل �أن حوايل ( )250طف ًال
لقيط ًا تك�شف عنهم النهارات الباري�سية الطالعة يف ِّ
كل �صباح ،و�أن ه�ؤالء ي�شكلون م�شكلة كبرية لأنهم يكربون
ومن دون رعاية �أ�سرية ،من دون معرفة الأبوين ،ومن دون �أن يتناولوا �أي جرعات عاطفية ت�شدهم �إىل اجلذور
االجتماعية ،والعادات والتقاليد� ،إنهم يكربون وهم ال يعرفون �شيئ ًا عن الرتبية االجتماعية وما يلحق بها
من تربية االنتماء �إىل املجتمع والوطن يف �آن� ،إنهم كائنات هوائية ،ورخوة ،وال تعرف ال�صالدة االجتماعية،
�إنهم �أ�شبه بفئران رميت يف متاهة كثرية الدروب ،كثرية االلتواءات ،وكل خروج منها هو وهم ،وكل مطاردة فيها
هي وهم ،وكل غاية مرجوة منها هي وهم �أي�ض ًا ،كما تتحدث [الب�ؤ�ساء] عن الدوائر املغلقة التي يعي�ش
فيها رجال الدين والراهبات ،والأنظمة ال�صارمة املفرو�ضة عليهم جميع ًا بو�صفها التقاليد التي ال حتتمل �أي
م�سا�س �أو خرق �أو جتاوز ،ولعل ال�صورة الأوفى لهذا تبديه لنا ال�صفحات التي تتحدث عن جان فاجلان الذي
�سقط يف حديقة عامة من فوق �سطح بناء ت�سلقه هو والطفلة (كوزيت) ،واحلديقة كانت تابعة للدير املغلق
على نف�سه ،وما من رجل فيه �سوى (فو�شلفان) الذي يعمل كل �شيء حتتاج �إليه غرف الراهبات ،وكل �شيء
حتتاج �إليه احلديقة ،بل هو �صلة الو�صل ما بني الدير وحميطه اخلارجي .جان فاجلان الذي �أ�شبهه بامل�صباح
الكا�شف عن �أ�سرار الأمكنة التي يلج�أ �إليها ،والكا�شف عن �أ�سرار ال�شخ�صيات التي يحاورها ،يف هذا املكان املغلق
حتدثنا (الب�ؤ�ساء) عن �صرامة القوانني والأوامر ذات ال�صبغة الدينية التي تعي�شها الراهبات ،فالأجرا�س
التي تقرع على نحو متقطع ،ويف رنات متالحقة �أو متقطعة هي التي ت�شري �إىل ما يحدث يف الدير ،وهي التي
جتهر بالن�شاط والطلبات داخل الدير لأنها �أوامر ومواعيد وذواكر ،وهي التي تتحدث وتطلب وت�أمر وتقول
نيابة عن الراهبات ،والرجل الوحيد يف الدير (فو�شلفان) يربط �إىل �إحدى ركبتيه جر�س ًا رنان ًا ،يظلّ يجلجل
كلما حترك ،واجلر�س يقوم بدور املنبه املزدوج لـ (فو�شلفان) وللراهبات ،وحرية املرء تتجلى حني يت�ساءل :ما
فائدة هذا اجلر�س يف عامل مغلق ،بل ما فائدته يف عامل كل �شيء فيه مغلق ،فالراهبات كائنات مي�شني بالبعد
وال�سرانية تكاد تلف كل حركة من حركاتهن ،ومع ذلك
الأخالقي ،وما من انك�شاف لهن ولو يف حاالت احللم،
ّ
يظل جر�س (فو�شلفان) يرن تنبيه ًا له من احلذر والتقاع�س واال�ست�سالم للنوم ،وتنبيه ًا للراهبات ب�أنه قادم
قريب منهن! وحتدثنا (الب�ؤ�ساء) عن هذا املكان بو�صفه مكان ًا مغلق ًا حتى على الأرواح كي ال
�إليهن �أو �أنه
ٌ
تفكر مبا هو دنيوي ،ولهذا ف�إن القطيعة ما بني الدير واملجتمع هي قطيعة �أ�شبه بالبرت �أو املوات ،لهذا تنتقد
(الب�ؤ�ساء) كل الأمكنة املغلقة من خالل ت�سليط ال�ضوء على ما يحدث فيها ،وقد جنحت (الب�ؤ�ساء) يف ت�صوير
هذه العوامل املغلقة ،وال �سيما ال�سجون ،لأن ما يحدث فيها خميف ،ويطوي امل�شاعر الإن�سانية ،بل ال يتعامل مع
ال�سجناء بو�صفهم كائنات ب�شرية� ،إنها تقول ،الرواية ،وا�صفة النا�س يف ال�سجون والأديرة :هنا ،يف ال�سجن،
ظهور ال�سجناء حمنية ب�سبب الأ�شغال ال�شاقة ،وهناك ،يف الأديرة ،الظهور حمنية �أي�ض ًا ب�سبب تخلي�ص هذه
الأج�ساد من كل عالئق احلياة االجتماعية اخلارجية التي يعرفها املجتمع ،فما من �أحد يفكر ب�شيء خارج
عامل الدير ،فالتفكري م�شدود �إىل اال�ستقامة طلب ًا للتطهر من كل �أدران املجتمع وت�شوهاته ،بينما ال�سجناء
ال تفكري لهم �سوى التفكري مبا هو خارجي كي يغادروا هذه الأقبية امللأى بالرطوبة والهواء الفا�سد والأفكار
ال�سود من جهة ،واملحت�شدة باخلوف والقلق والأ�سئلة الثقيلة والأحالم التي حتبطها يقظة ال�سجانني ،وكرثة
الأبواب ،واملتاهات التي تعرفها ال�سجون من جهة �أخرى!
جان فاجلان يف [الب�ؤ�ساء] �أ�شبه بالنور الذي ُيري القارئ الظلمات املوح�شة التي يعي�شها النا�س
يف الأرياف ،وال�سجون ،والأديرة ،ولأن احلديث عن الأديرة له ح�سا�سيته الدينية ،ف�إن قارئ هذه الرواية
[الب�ؤ�ساء] وهي يف متامها الآن من دون حذف �أو زل ،يدرك �أن يد اال�صطفاء كانت قد ح ّيدت كل ما قيل
�سابق ًا عن الأديرة ،ويف ذلك ثغرة وا�ضحة ،لأن هيغو �أراد احلديث عن عامل الأ�سرار يف اجلزر االجتماعية
املعزولة داخل املجتمع الكبري ،ومنها الأرياف ،وال�سجون ،والأديرة!
وعدا عن هذا� ،أرادت (الب�ؤ�ساء) احلديث عن تربية الأطفال الذين هم امل�ستقبل ،ف�أ�شار �إىل اللقطاء مرة
وما يتعر�ضون له من �سوء تربية وعدم اهتمام ،و�إىل الأطفال الذين ال يعي�شون حياة عاطفية �صحيحة لأنهم
بعيدون عن �أهلهم لأ�سباب كثرية ومتعددة مرة �أخرى ،و�إىل الأطفال الذين يغادرون املدار�س باكر ًا ومن دون
رجعة �إليها ،وهم مل يتذوقوا الطعوم احللوة للمدار�س وكتبها وعلومها ،وكل هذا ي�شري �إىل م�شكالت م�ستقبلية،
فعدم تربية الأطفال الرتبية الالئقة �ست�أخذهم �إىل تلك اجلزر املغلقة بحث ًا عن حياة اجتماعية و�إن
كانت قا�سية و�صعبة .وقد �أفلحت الرواية (الب�ؤ�ساء) حني ُقرئت على نحو جيد ،يف �أنها �أحدثت تغيريات
�شديدة الأهمية يف املجتمع الفرن�سي ،بعد �أن �صارت حديث النا�س لأنها ر�سمت مفارقات كبرية جد ًا بني الريف
واملدينة ،وبني حياة الب�شر يف ال�سجون وحياة الب�شر يف خارجها ،وبني احلياة يف الكنائ�س واحلياة يف الأديرة،
فالريف ،الذي هو رئة االقت�صاد الفرن�سي ،يعي�ش بال طرق جيدة ،وبال نقل ،وبال عادات وتقاليد �صحيحة،
وبال �أ�سئلة عن الرفاهية والعي�ش الكرمي ،وال�سجون هي �أ�شبه باملقابر� ،أو قل هي �أ�شبه بالعامل ال�سفلي ،وقد
كان احلديث عن ال�سجون مدعاة للحديث عن الق�ضاء والقوانني و�أ�صول املحاكمات ،واجلر�أة العمياء التي ت�أخذ
الأبرياء �إىل ال�سجون بالق�سوة الكاملة ،مثلما كان احلديث عن ال�سجون مدعاة �إىل التفكري بتح�سني �شروط
احلياة داخلها ،وجعلها �أمكنة للإ�صالح ال لتدمري الأج�ساد والعقول والأنف�س ،وكذلك هي حال الأديرة حني
�صار احلديث عنها يدور يف البيوت واملدار�س وداخل الكنائ�س والأديرة نف�سها من �أجل �أن يعي�ش �أهلها احلياة
التي ال تفارق طهارتها ،واحلياة التي يرجو �أهلها ما ي�سر يف احلياة الأخرى .عدا عن هذا كله ف�إن الرواية
(الب�ؤ�ساء) �أ�شارت �إىل �أمر جوهري �آخر وهو �أن الإن�سان الناجح ،ذكر ًا كان �أو �أنثى ،يف الريف� ،أو يف ال�سجن� ،أو
الدير ،من املمكن له �أن يكون ناجح ًا و�أزيد يف جمتمع مفتوح وا�سع لأن �آثار جناحه �ستكون روح ًا �شمولية ّ
تلف
اجلميع وت�سعدهم.
(الب�ؤ�ساء) ومن الناحية االجتماعية ،كانت مده�شة لكل فرن�سي قر�أ ما فيها لأنها فتّحت العيون على هذه
الأمكنة املغلقة ،وما يحدث فيها ،فكانت ال�صرخات املنادية بالعدالة والرحابة الإن�سانية �أو�سع و�أكرب من
الأفواه التي �أطلقتها ،ولعل هذا ما خلَّد هذه الرواية ،وجعلها الن�ص الأدبي الذي ال تنفد جمالياته مع �أن
جوانب كثرية منها باتت اليوم تاريخ ًا لي�س �إال.

Hasanhamid55@yahoo.com
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راعية الورد ..ال�شاعرة الفار�سة!
(عال هذا ال�سرج)
قراءة في ديوان ٍ
لل�شاعرة ال�سورية �سعاد محمد

•د .عبد املطلب حممود
�شاعر وباحث �أكادميي ـ العراق
بعد دي��وان��ه��ا الأول (ال��غ��ري��ب)،
جمعت ال�����ش��اع��رة ال�����س��وري��ة �سعاد
حم��م��د امل��م � ّي��زة بح�سها ال�شعري
(عال
املتدفق ،ق�صائد ديوانها الثاين
ٍ
هذا ال�سرج) ،الذي امتاز عن الأول
�ضم ق�صائد زخرت مبحموالت
ب�أنه ّ
وج���ع �أه��ل��ن��ا يف ���س��وري��ة ال��ع��زي��زة،
وه���م ي��واج��ه��ون ت��ت��ار ه���ذا الع�صر
�دب و���ص��وب ،وك��ان عنوان
من كل ح� ٍ
ال��دي��وان ق��د منحني فر�صة ر�ؤي��ة
فر�سني يت�سابقان على م�ضمار واحد،
َ
ب�سرجيهما العال َيني  :فر�س الوطن
ال��ذي ي�شاء �أن يظل عالي ًا �سرجه،
وه��و يندفع بت�ضحيات �أبنائه نحو
�آفاق احلياة مبقابل املوت الذي ُيراد
له ،وفر�س ال�شعر الذي ت�شاء ال�شاعر
�أن يظل �سرجه عالي ًا ،لكي ي ��ؤدي
دوره يف احلياة املن�شودة ،ويوا�صل
�سباقه فيها مع الوطن ،لكن من دون
�أن يتجاوزه �أو يتف ّوق عليه ،ما داما
يت�سابقان على م�ضمار واحد ولغاية
نبيلة واحدة.
يف (ح��ي��اة ���ص��ورة) �أول ن�صو�ص
ال�����دي�����وان ،و(�آدم) ث���ال���ث ه��ذه
الن�صو�ص ،تبدو لنا ه��ذه العالقة
وا�ضحة متام ًا� ،إذ بينما �أطلقت �أمامنا
يف الن�ص الأول بع�ض تفا�صيل �صورة
�شهداء بلدها ”:لي�سوا م ّيتني /هم
�أكرث حياة منّا /يحر�سون احليطان
م��ن ط��ب��ا���ش�ير ال��ت��اري��خ الكاذبة”،
اختارتللثالث �أن ُيرينالقطات من
�صورتها ـ ه��ي ال�شاعرة ـ �إذ ذك��رت
ٌ
طائلة من التما�سات
ودائع
 ...”:يل
ُ
ٌ
وق�صيدة من قمي�ص الغائب/
القلب/
كلما ّ
ب�ص َره”،
تن�شق ُتها /فقدَ �صربي َ
ثم راحت تخاطبهذا الـ (�آدم) م�ؤن ً
ّبة
محُ ����ذّ رة ”:ال ُت��ق��ام��ر ب��ي ي��ا �آدم/
هلل لأر ُدم� ّ�ن
ف�أنا �شجرة التفاح /وا ِ
َ
بحرك �إن رم�شتَ غريي /ولو مبثقال
ندى”(!) فهي ـ مثلما ُتخفي ـ �أمينة
ع��ل��ى ودائ����ع ال��غ��ائ��ب (ي��و���س� ُ
�ف م��ا)
بداللة قمي�صه الذي �صار ق�صيدة،
وق��د ا�ستعارت من (يعقوب)حزنه
البالغ ذاك ،بعد �أن �أح��ال��ت��ه �إىل
جت��رب��ة ان��ت��ظ��ار �أخ����رى مل تذهب
بعينيها وحدهما ،بل ببا�صرة �صربها
�أي�ض ًا كلما ّ
تن�شقت عطره الآتي من
البعيد ،وهي ـ بعدُ ـ واثقة من بقائها
مثل �شجرة التفاح التي ظلت مورقة
يف اجلنة ،مثلما ظل ال�شعر الطالع من
قمي�ص الغائب ـ �أحد �شهداء الن�ص
الأول رمب��ا ـ مينحها ق��وة التحدي
ودمي��وم��ت��ه وعنفوانه يف املواجهة
الدائرة.
ويف حني �ستختار من �أجواء ما
يدور يف بلدها من قتال عنوان (خرب
عاجل) لن�صها الثاين ع�شر ،وتعلن
فيه ببع�ض امل��ف��ردات ال��دال��ة على
حمموالت ه��ذا القتال ”:كل مطلع
ليحر�س
بخور� /أ ّمي توقظ الوجو َد
َ
ري احل��ي��اة /لكنه يت�أخر يف
ع�صاف َ

ال��ن��وم  ،ك��ث�يراً ،ه���ذه الأيام،”...
وت��روي لنا �شيئ ًا عن ال�شهداء ،وقد
قامت بينها وبينهم ”:حدود متنع
و���ص��ول املعونات العاطفية /لعدم
موثوق ّية م�� ّواالة الفرح” ،و�ستظل
”:حتت �أزي����ز ال�����ش��وق � /أت��ر� ّ��ص��د
ب ّوابة املطر� /أُف� ّت��قُ ذاك��رة احل ُلم/
و�أرجت���ل غابة ا�شتهاء� /أُ�س ّيج بها
خريف حمارب”،
غريبي /عن عيون
ٍ
�ستكون دم�����ش��ق ال��ع��زي��زة حا�ضرة
يف ال��ن�����ص ال���راب���ع ع�����ش��ر (ج�لال��ة
دم�شق) ،ب��دء ًا من العنوان اجلميل
ال��دال على �أعلى مراتب االح�ترام
وال��ت��ق��دي��ر والتعظيم� ،إذ و�سمتها
بهذا اللقب اخلا�صاملرتبط بامللوك
دون ���س��واه��م ،و�س ُتخاطبها �سعاد
ب��أج��م��ل م��ا يف ال�شعر م��ن مداليل
ظاهرة ومغ َّيبة على عمق االرتباط
الروحي بينها ـ هي ال�شاعرة ـ وبني
دم�شق  ...”:ي��ا دم�شق /ك��ل امل��دن
��ت
جت�ت�رح امل��ع��ج��زات ل � ُت��ذ َك��ر /و�أن� ِ
ت����زو ُر ِك امل��ع��ج� ُ
�زات ل��ت��ك�بر /.../ال
كرامة للدمع /ال كرامة للدمع يا
دم�شق� /إن راود هُ دبك /كل الذين
خانوا� /أنا يا دم�شق� /..أنا الغريبة
�ك على
يف ِخ���در ال��ن��ب��وءات /ج��ئ��ت� ِ
عجل /غنّي ُت ِك بخجل /كلما خفق
َ
�صدرك ا َ
ني
يف
حلمام /ون��دَ َه اليا�سم ُ
ِ
الذاكرة� /أذكريني وقويل  /:تلك
الفينيق ّي ُة ّ
ب�شرتني� /أنّ ذلك البحر،
َّ
كل يوم� /س َيه ُبني عائلة” ،يف �إ�شارة
�إىل مدينتها ط��رط��و���س البحرية
الفينيقية اجلذور.
و�إذ �ستطلق يف ن�صها اخلام�س ع�شر
(م�لام��ح  )1تفا�صيل حياة يومية
مليئة بالعوا�صف والآالم والأ�شجان،
لنا�س بلدها الب�سطاء وهو يواجهون
املتاعب احلياتية حتت وابل الق�صف
الهمجي وحماقات الغرباء الأ�شرار،
�ستجعل من ن�صها التايل (مالمح )2
ما تعادل به تلك التفا�صيل بتفا�صيل
ع��ن ال�شعر ،وع��ن روح ال�شعر التي
تعمرها  ...”:هنا حديقة �أق�لام
ت��ل��ه��ج ب���الأف���ك���ار /ورك����ن ح��� ّ��س��ا���س
يقف على خدمتي /ح�ين ي���زو ُرين
احل�����رف /ط���اول���ة تجُ ��ي��د ال�صمت
وترتيب املعاين /غالب ًا ما ُتغاف ُلني
�سطرين� /أو رمبا �أكرث بعد �أن
وتد�س َ
ُّ
�أنام”(!) ،ثم �ستجعل من ن�صها التايل
(غ���روب) حق ًال مثمر ًا باملزيد من
�أ�شجار ال�شعر و�شجونه مع ًا ،هي التي
عقدت مع هذا الكائن ال�ساحر و�شائج
�صحبة متينة ،حتى راحت تخاطبه
َ
غزلك
 ..”:ي��ا �أم�ي�ر /مللم خ ّيالة
وارحتل عن �أر�ضي القاحلة /درعي
�صمتي ،ورحمي الهزمية /عاجزة عن
خانة من احلياة� /أحمل كفن
ملء
ٍ
راعية
�أح ّبتي و�أم�شي /...ل�ستُ �سوى
ِ
ورد يا �أم�يرُّ � /
أه�ش ب�ضحكاتي على
ٍ
رف��وف الأح�لام /لأع��ود مع امل�ساء/
الوهم على �سرير الكلمات /ال
�أُق ّيد
َ
�شيء ُّ
يق�ض م�ضجعي �سوى /..ر ّمانة
َ

غوايةُ ،تفرط على و�سادتي /خرز
ٍ
غيمة جائعة/
الأن�ي�ن /وهمهمة
ٍ
تق�ضم كتف اجلبل القريب”(!)
لقد بدت هذه الـ (�سعاد حممد)
ال�شاعرة هنا كمن يحاول ا�ستعادة
ت�شكيل �إح����دى ق�ص�ص الأط��ف��ال
املح َّببة ،عن ع�شق الأمراء والأمريات
اخلالية من م�شاهد الب�ؤ�س ومتاعب
البحث عن �أ�سباب العي�ش الهانئ،
مقت ِب�سة من ال��ق��ر�آن الكرمي ج��زء ًا
م��ن ق�صة النبي الكليم (مو�سى)
عليه ال�سالم ،عن ع�صاه التي �أخرب
�أن��ه ّ
يه�ش بها على غنمه ،لكنها �إذ
�أك��دت �أنها (راعية ورد) جعلت من
�ضحكاتها بدي ًال بالغ العمق الداليل
على ا�شرتاكها م��ع ب�سطاء النا�س
املتقدم ذكرهم يف الن�ص ال�سابق،
ال��ذي��ن ال ميلكون غ�ير رف��وف طيور
الأحالم وما ُت�شيعه فيهم من �أوهام،
ً
و�سيلة ملواجهة ظ��روف معي�شتهم
ال�صعبة ،فهم وه��ي �إمن���ا ميتطون
فر�س ًا واحدة زمامها ال�شعر ،وهي من
َ
بينهم ـ حتديد ًا ـ َمن م َلك اجلر�أة على
خماطبة الأمري املف َ
رت�ض لكي ُيلملم
(خ ّيالة) غزله التي �ستتقاطع هنا
بالذات مع فر�س �أحالمهم!
غ�ير �أن ه��ذا التقاطع ل��ن ي��دوم
ط���وي� ً
ل�ا� ،إذ ���س��رع��ان م��ا �ستخربنا
ال�شاعرة ـ الفار�سة يف ن�صها التايل
(ع�شق) ،ب�أمور جتعلنا نعيد النظر
يف �أم��ر التقاطع ،ون��ع��اود ت�أكيد ما
ب��د�أن��ا به قراءتنا لديوانها ب�ش�أن
الفر�سني ،بقولها يف مفتتحها ”:يل
َ
يف ال��غ��ي��ب ح��ب��ي� ٌ�ب� /إنْ اخ�����ض� ّ�رتْ
�ضحك ُته /غزالن روحي تهرع �إليه”،
ً
خماطبة حبيبها
وقولها يف ختامها
ال��غ��ائ��ب نف�سه ”:حني ُي��ب� ّق��ع على
نافذتي وجهُ الفجر /ويعدو بخور
الطرقات� /أخلع ابت�سامتي
�أُ ّم��ي يف
ُ
أحتاجها غداً� /أُل ّوح
َ
لرتتاح قلي ًالُ � /
بها للعابرين � :إنيّ م��ازل��تُ بخري/
�أل��ب���� ُ�س غ��ي��ا َب� َ
�ك و�أدف�����نُ وج��ه��ي يف
الو�سادة”(!) ...لت�شارك (بخور)
الأ ّم الذي خربنا فعله يف ن�ص (خرب
ع��اج��ل) ال�سابق ،ال��ع��د َو ب�شجاعة
وعنفوان يف طرقات احلياة.

دموع الممر�ضة الأمريكية
(من حكايات زمن الكورونا)
• ر�شاد �أبو�شاور
وجه �شاب متوتر ،ودموع غزيرة ت�سيل من عينني متعبتني
متك�سر
حمتقنتني ..ووج��ه ق�سماته مت�شنجة ،و���ص��وت
ّ
مفجوع:
�أنا ممر�ضة� ،أحب عملي ..ولكنني ا�ستقلت اليوم من عملي.
ال توجد و�سائل حماية يف عملنا ..ال�شئ ،ونحن �سنعمل
مع م�صابني بالكورونا ..ثم �سنعود �إىل �أ�سرنا ..و�سنحمل لهم
العدوى� ..أنا ا�ضطررت لال�ستقالة من عملي لأنني ال �أريد
لأ�سرتي �أن..
وجه �شاب ين�ضح بالطيبة ،وجه ممر�ضة اختارت عملها
ب��وع��ي ..وبحب ،ولكنها ا�ضطرت ل�ترك عملها ،لأنهم يف
امل�ست�شفى ال ي�ؤمنون للمر�ضات واملمر�ضني احتياجات
حمايتهم مما يت�سبب لهم ولأ�سرهم بالهالك..
قبل �أي��ام ،يف بداية �أخبار تف�شي الكورونا يف العامل..
وق��ف ترامب منتفخا ..معلنا� :صنعنا �صواريخ ب�سرعة
خم�سة �أ�ضعاف �سرعة ال�صوت!
ولكنه ،مع ذلك ،مل ي�ؤمن للممر�ضات واملمر�ضني ما ي�صون
حياتهم ..وامل�ست�شفيات للمواطنني الأمريكيني يف كل �أرجاء
الإم�براط��وري��ة الأم��ري��ك��ي��ة ..وللمر�ضى �أج��ه��زة تنف�س،
و�أقنعة وقاية ،ومطهرات ومعقمات..
الإمرباطورية ال ت�ؤمن العالج لكل مواطنيها ،فمن ي�أتيه
دخل كبري ميكن �أن ي�شرتك مع �شركات عالج ..ومن لي�س معه
املال لل�شركات ..فليمت!
ال حقوق للإن�سان يف نظر قادة الإمرباطورية ..فالأولوية
لالقت�صاد ..و�صناعة �أ�سلحة الإبادة ملوا�صلة العربدة على
�شعوب العامل ..ودول العامل ..وم�ستقبل العامل.
هذا الفيديو عن املمر�ضة الأمريكية املفجوعة ب�إهمال
م�ؤ�س�سات دولتها العظمى لها ولزمالئها ..فجع املمر�ضات يف
الأردن ..و�أنا عرفت هذا من ابنتي زينب.
زينب ممر�ضة ،ماج�ستري متري�ض من اجلامعة الأردنية
بامتياز ..وع�شرة �أعوام عمل يف م�ست�شفى الأمري حمزة..
وزوجها ممر�ض منذ خم�سة ع�شر عاما يف م�ست�شفى الأمري
حمزة.
تعاطفت مم��ر���ض��ات امل�ست�شفى الأردين م��ع املمر�ضة
الأمريكية ،و�أده�شهن �أن م�ست�شفيات �أمريكا ال ت�ؤمن و�سائل
ال�سالمة للعاملني يف القطاع ال�صحي ..وبكني لبكائها.
قالت زينب لنا بعد �أن �أر�سلت الفيديو يل ولأمها :بكيت..
لأنني ممر�ضة مثلها ..فهي �أختي يف املهنة النبيلة ..ويل
�أ�سرة �أُفكر يف �سالمتها .نحن يف بلد فقري ،ولكن كل �شيء م�ؤمن
للمر�ضات واملمر�ضني .ت�صلنا وجبات �أثناء دوامنا ..جلميع
العاملني يف امل�ست�شفى ،من الطبيب �إىل عامل النظافة..
انتبهت لدموع زوجتي وهي تت�أمل الفيديو من جديد.
قلت� :إنها تفكر يف زينب وطفلتيها :م�يرا ..وما�سة..
وزميالتها ..و�سالمتهن و�أ�سرهن.
�أ ّما �أنا فكنت �أت�ساءل بحزن وغ�ضب :كيف �ستعي�ش هذه
املمر�ضة بعد تركها لعملها؟!
ترامب :قبل تطوير �أ�سلحة الإب��ادة� :أ ّم��ن م�ست�شفيات
ل�ل�أم�يرك��ان ..و�أق��ن��ع��ة و�أج��ه��زة تنف�س وو���س��ائ��ل تعقيم
للممر�ضني واملمر�ضات.
ترامب� :أما �شاهدت فيديو هذه املمر�ضة – هي لي�ست من
العامل الثالث -و� ..أما �شاهدت تظاهرة العاملني والعامالت
يف القطاع ال�صحي يف نيويورك احتجاجا على عدم تو ّفر
احتياجات امل�ست�شفيات ..والعاملني والعامالت فيها؟!
ت��رام��ب :نحن ال ن��ك��ره الأم�ي�رك���ان ..ف��دم��وع املمر�ضة
الأمريكية �أب��ك��ت كثريين يف ب�لادن��ا التي تعاين م��ن ل��ؤم
وانحياز �إدارتك املت�صهينة ..وعدوانيتها.
ترامب :اذهب �أنت وبومبيو ..وبقية ع�صابة املت�صهينني
م�صا�صي الدماء� ..إىل اجلحيم.

أعالم

• خديجة ح�سن
(يقول ك��ارل مارك�س :لي�س وعي الب�شر
هو ال��ذي يحدّ د وجودهم بل �إنّ وجودهم
االجتماعي هو الذي يحدد وعيهم).
رواية (�أواخر الأيام) للكاتب عبد الغني
م ّلوك تبني معنى الوجود الإن�ساين وترى �أنّ
االن�سان هو املحور الأ�صيل ال��ذي ي�ستحيل
ب��دون��ه وج���ود ق�ضايا �أ�سا�سية بالن�سبة
للوجود.
ً
ومع �أنّ املو�ضوع لي�س غريبا عن املجتمعات
العربية � اّإل �أنّ الكاتب ن�سج لنا رواية حتملنا
معها يوم ًا بعد يوم وحتفّزنا ملعرفة جمريات
الأحداث.
تبد�أ الرواية مبوت �شهناز زوجة التاجر
ال��ك��ب�ير ع��ب��د ال��ق��ادر ب��ع��د ���ص��راع ط���ال مع
املر�ض ،وبعد انتهاء مرا�سم العزاء يقوم عبد
القادر بدعوة ولده الدكتور �سليمان وابنته
قمر ال��زم��ان القت�سام ث��روة الأم املتوفاة
والتخطيط ملرحلة جديدة ت�ساعد الأب
على اخلروج من حالة الي�أ�س والك�آبة التي
حلت به..
�ري ج��د ًا
�
ث
دم�شقي
تاجر
�ادر-
�
�ق
عبد ال�
ّ
�أو�صاه والده بعد جناحه يف �شهادة التعليم
املتو�سطة:
( -مبارك جناحك يا بني ولكن عليك �أن
حت��دّ د حلياتك هدفا نهائيا يف احلياة ،فما
هدفك يا عبد القادر؟.....
بر�أيك يا �أبي ما الهدف الذي يجب
�أن �أ�ضعه حلياتي ؟
	�أن ي��ك��ون ه��دف��ك احل�����ص��ول علىالفانو�س ال�سحري او العجل الذهبي).
�ص11
وبقدرة غريبة �أقنعه وال��ده بجملة من
بررها له والتزم
املخالفات واملوبقات التي ّ
بها هو حتى �سن اخلم�سني ومنها:
تهربك من �ضرائب الدولة لي�س
ّ
حرام ًا.
احتيالك على جمعه لي�س حرام ًا.
	ال مانع من ارتكاب بع�ض املخالفاتحتج وتعود نظيفا كما ولدتك �أ ّمك
بعدها ّ
معظم املنا�صب ت�شرتى باملال.
جل�س عبد القادر يحاكم نف�سه مبونولوج
منطقي عقالين:
“لكنّ املال مل ي�شف زوجتي كما ّ
ب�شر �أبي،
احلب و�أنا مل �أعرف طعم
ال �أ�ستطيع �شراء
ّ
احلب يف حياتي كلها”.
ّ
�صحوة عبد القادر املت�أخّ رة جعلته يزور
عيادة طبيب نف�سي ك�شف له عن م�شكلته
احلقيقية:
“ م�شكلتك انك مل تقدّ م �شيئ ًا ذو قيمة
لنف�سك ومل تقدّ م ملجتمعك خدمة يذكرها
النا�س .مل تقدّ م �شيئا من �صنعك� .إنّك حتتاج
رجمت ك�آلة جلمع امل��ال,
اىل �إجن��از ،لقد ُب ْ
وه��ذا ذن��ب �أبيك .عليك �أن ت�شحن نف�سك
باحلب� ،أي نوع من احلب ،حتى لو كان حب ًا
�صوفي ًا ،كما عليك �أن تختار حلياتك هدف ًا
حقيقي ًا غري جمع املال “ �ص.15
ك��ان عبد ال��ق��ادر يريد التحرر م��ن قيد
املال ,يريد االنطالق للحب واخلري وم�ساعدة
ال��ن��ا���س ،ل��ك��نّ “ع ّبا�س الداعور” ك��ان له
باملر�صاد.
عبا�س هو ال�شخ�صية الثانية يف العمل
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�أواخر الأيام

ال��روائ��ي� ,شخ�ص حقود ح�سود ج�شع مل
يرتك موبقة � اّإل واقرتفها ،ت�س ّلل اىل عامل
عبد القادر بعد �أن عرف بوجعه ّ
بكل خبث
حتى �أ�صبح �شريك ًا له يف املتجر الكبري ,ثم
ال�شركة التي � ّأ�س�سها� ،ساعده يف ذلك قلة
اخلربة لدى عبد القادر ,وتفكريه ال�سطحي,
وكذلك ال��دور ال��ذي لعبته (ن��ور ال�صباح)
املوظفة التي انتقاها هو للعمل كمخ ّل�صة
جمركية لب�ضائع التاجر عبد القادر والتي
غرر بها وجعلها �شريكته يف عملية الن�صب:
ّ
“حتى ن�صل اىل االر�ض اخل�ضراء البد
لنا من اخلو�ض يف الوحل،حتى ن�صل اىل
التطهر ال بد من اال�ستحمام يف عني اخلطيئة
احلمئة “
وهكذا ا�ستدرجت عبد القادر لفعل ّ
كل ما
يريده ع ّبا�س من خالل �إيهامها له باحلب.
تز ّوج عبا�س نور ال�صباح بغدر وخ�سة بعقد
م��زور .ويف الليلة التالية لزواجها عر�ض
عليها احل��اج عبد القادر ال��زواج ,وق��دّ م لها
عرو�ض ًا مغرية .وذ ّكرها بو�صية والدها التي
ن�سيتها (متابعة التح�ضري للدكتوراه)”
ليت هذا العر�ضُ ،قدّ م قبل يوم �أو يومني يا
حاج فقد قطف عبا�س الع�سل من القفري ولن
جتد �سوى رمل و�صدف فارغني وتلك الل�ؤل�ؤة
التي تخ ّيلتها ماهي �إال جوهرة مز ّيفة لب ّلور
رديء “
مرة �س�أل عبد القادر نارميان عن اخبار
�سمرية� ،سمرية دروي�ش التي عملت يف ق�صره
و�سرت له بتفا�صيل حياتها وزواجها
خادمة ّ
من ال�سجني د ّب��اح البقر كانت �سمرية ذكية
وواعية تقول“ :لي�س كل ما نرغبه يف احلياة
يتحقّق� ،أحيانا تفاجئك احلياة ب�أعباء مل
تكن م�ستعد ًا لها ،و�أحيانا ال قبل لك بها ,لكنّ
اهلل �أعطى الإن�سان مز ّية التح ّمل� .أعتقد ان
ال�سعادة ن�سبية”...
وك��ادت �أن تن�ش�أ بينها وبني عبد عالقة
ح��ب بعد اهتمام ط��ال بها وو���ص��ل ملرحلة
تعليمها معه ا�صول العمل على احلا�سوب,
وات��خ��اذ ق��راره��ا بالتقدم ل�شهادة التعليم
اال�سا�سي يومها قال عبد القادر:
“الآن �شعرت ّ
بلذة العطاء وكنت �أظنّ �أن
ّ
اللذة ال تت�أتّى � اّإل من جمع املال” �ص؟
ح�ين رفعت �سمرية ي��ده لتقبلها بعد ان
�أف�ضى ّ
كل منهما مب�شاعره جتاه االخر
“ ظن انها تريد الغو�ص يف �آثام الرغبة

فطوقها من خ�صرها و�شدها اليه بقوة ونزل
غطاء الرا�س فرماها فوق ال�سرير القريب
وتن�سم من ج�سدها الغ�ض رائحة االث��ارة
فاندفع بجنون الرغبة البكر �سادرا يف غ ّيه
والول م��رة ج��رت دم��اء ذئبية يف عروقه
متدفقة ف��أل��ق��ى بنف�سه ف��وق��ه��ا ليحتوي
ج�سدها ف�صاحت ب��ح��زم  :ماهكذا يكون
احلب ال�صايف املنزه� .صاحت بعنف  :ال اريد
ذلك باحلرام بل باحلالل وبالوقت املنا�سب.
�صحا من حلم لذيذ ف�سقط عليه �شالل
بارد كال�صقيع فانطف�أت النريان وحل غ�ضب
وكره فقال  :تطمعني مبايل فرتاودك احالم
الزواج مني انها خدعة حقرية لن يكون ذلك
ابد ! كيف ت�سمحني لنف�سك بذلك؟” ُ�صدمت
�سمرية و�أ�سفت على �أفكار ل�صيقة به كاجللد
ك�أنّ ابوه يف قربه يحركه كالدمية .مل يكن
التغيري ال��ذي �أ���ص��اب عبد عميقا ومل تكن
قناعته يقينية عاد اىل افكاره القدمية يف
حلظة �صاعقة ك�أن ذلك التغيرّ الذي حدث
له ق�شرة �سطحية ملعت ثم غابت وبقيت
الروح جاهلة� ”.ص ؟
غادرت �سمرية الق�صر و�سط ذهوله وندمه
و�صممت �سمرية وب ��إرادة قوية �أنّها �ستثبت
ذاتها فتابعت درا�ستها وجنحت و�أ�صبحت
معيدة يف اجل��ام��ع��ة� .صمدت �سمرية رغم
ّ
كل العوا�صف التي ه ّبت عليها ومل تنزلق
ومل تنهار ,عك�س نور ال�صباح التي �أغواها
عبا�س وقادها لل�سقوط يف اخليانة والغ�ش
والتدلي�س وال��غ��در وخ���ذالن عبد ال��ق��ادر
الذي �أح ّبها وطلبها للزواج ,وكانت ال�سبب
يف ا�صابته بجلطة دماغية �سببت له �شلال
يف �ساقه الي�سرى وبع�ض ال�شلل يف �ساقه
اليمنى.
�سمرية وحدها من واظب على زيارته حتى
بعد زواجها من القا�ضي.
رواي���ة “اواخر االيام” رواي���ة واقعية
ت��ل� ّ�ح على اهمية ال��ع�لاق��ات ب�ين الطبقات
االجتماعية املختلفة وعلى �أه ّمية العوامل
الإن�سانية واالقت�صادية والأخ�لاق��ي��ة يف
بناء االن�سان .ت�أتي جمالية ال��رواي��ة من
كونها عمال حمكما مرتبطا باملنطق والعقل
وجمالية الو�صف املرافق لتتابع الأح��داث
فهو يف ب��داي��ة رواي��ت��ه ي�����ص� ّور لنا الق�صر
واحلديقة املحيطة به وعرائ�ش اليا�سمني.
ك� ّ�ل ه��ذا الو�صف ال�شاعري ي��أت��ي مرافقا
للحديث
ع��ن وف���اة “�شهناز” اذن ه��ن��اك ح��دث
م�ضمر حدث ي�شري اىل مفارقة كبرية ,حزن
وجمال� -ضياع وا�ستقرار -غربة وانتماء-
نهاية وبداية.
لقد جن��ح يف ر���س��م ف�ضاء ال��ب��داي��ة رغم
ت�سميته الرواية (اواخ��ر االي��ام) تداخل
ال�سرد ل��دى عبد الغني ملوك مع الو�صف
للم�شاعر (تنافرها وتقاربها) و�صف املا�ضي
اخلا�ص بعبد القادر والذي �أو�صله �إىل هذا
احلد من الك�آبة..
يبينّ لنا الكاتب �أنّ انف�صال ال��ذات عن
العامل اخلارجي يعني �أن هذه ال�شخ�صية ال
متتلك ما ي�س ّميه “لوكات�ش” بالنظرة اىل
العامل وهذه النظرة �إىل العامل هي ال�شكل
الأرقى للوعي وهي نتاج التجربة ال�شخ�صية
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العميقة التي يعي�شها الفرد بل هي �أرق��ى
تعبري مي ّيز ماهيته الداخلية (�شخ�صية
عبد القادر) وهنا جند تع ّمق الكاتب يف علم
االجتماع واخلربة احلياتية فكانت الر�ؤية
املعرفية للكاتب عام ًال �أ�سا�سي ًا من عوامل
جناح بنية الرواية التي حتتوي داخلها على
عنا�صر بناء وحتطيم بالوقت نف�سه حتطيم
لكثافة احلياة امل�صورة (الدميومة) كعادات
و�أفكار عبد القادر وكذلك �صحوة نور ال�صباح
واعرتافها لعبد بخياناتها املتعددة.
وب��ن��اء يف ن��ف�����س ال��ل��ح��ظ��ة ,رغ��ب��ة عبد
بالتغيري ,ومتابعة �سمرية ون���ور ال�صباح
درا�ستهما .وه��ذا �أم��ر يحتاج اىل فهم قادر
على التغلب على خبث الواقع �أي ر�ؤية جوهر
االن�سان الفاعل وغري الفاعل يف املجتمع.
ال����رواي����ة م��ت�لاح��م��ة ح����� ّول ال��ك��ات��ب
التناق�ضات املوجودة بني �شخو�صها اىل كلية
�سردية متناغمة �س ِل�سة .ي�ؤْمن الكاتب �أن
الواقع قابل للتغري بحرية الإرادة وقوتها
وي��رى ال��واق��ع يف م�ستقبله .ي�ص ّور الب�ؤ�س
وي��دع��و للتخل�ص م��ن��ه ،كما ت�ستطيع �أن
تتل ّم�س يف الرواية �ضجيج ال�سوق و�صخب
الروح و �أن ترى املع�ضالت يف ال�صراع اخلفي
بني الطبقات االجتماعية ,فالواقع فر�ض
م�شاكله على املثقّف املعا�صر ونتيجة وعيه
بدوره االجتماعي ون�ضجه الفني معا.
ت�أتي �أه ّمية الرواية من �صدق م�ضمونها
العام و�صلتها الوجدانية بال�شعب والتحرر
من قيود ال�سرد والنزوع اىل اغناء املونولوج
ال��داخ��ل��ي وال��ت�����ص��وي��ر ,وط���رح واك��ت�����ش��اف
ع��وام��ل التغيري داخ���ل ال��ف��رد ,ث��م �إب���راز
التناق�ضات وتفجري ال�صراعات املخف ّية بني
اال�شخا�ص .كما تتج ّلى �أهمية الرواية يف
معرفة الكيفية التي تتج�سد فيها الق�ضايا
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة وامل�����ص��ال��ح
الفردية واجلماعية.
عندما يتذكر عبد �أك�ثر من م��رة و�صية
وال����ده ل��ه “املال ه��و ال��ف��ان��و���س ال�سحري
احلقيقي” ,ندرك �أنّ الكاتب يريد لفت انتباه
القارئ خلفايا الن�ص او اجلزء امل�سكوت عنه
يف جمتمع يغرق بالف�ساد واملف�سدين.
ينظر الكاتب �إىل الواقع من خالل �أربعة
حم��اور داللية ك�برى هي امل��وت -الرغبة-
التطلع -االرادة -لكنه يتوق لتحرير الواقع
م��ن الوح�شية و���ص�لاب��ة العقائد وجمود
العواطف.
يكتب ليحقّق �أناه االجتماعية واحلقوقية
وحر فهو يقارن ب�أمانة
يف �أفق �أبي�ض رحب ّ
بني املظهر واجل��وه��ر ويك�شف ال��ف��روق بني
ال�صفات ال�شخ�صية وما يحركها من دوافع
وغ��رائ��ز .وم��ن هنا ج��اء ت�صنيف الرواية
بانها واقعية اجتماعية تقوم على ت�صنيف
الب�شر يف �ضوء وجودهم والنظر اىل الواقع
من جهات خمتلفة وهنا يظهر وعي الكاتب
املعريف الوجداين والقيمي الذي ي�شكل وعي
العامل.
�إنّ الكاتب عبد الغني ملوك جنح يف �صنع
مل�ستقبل خمتلف وجميل ل�شخو�ص
خمرية
ٍ
روايته.
وي��ت��ب��دّ ى االن��غ�لاق يف اك��ت��م��ال ال��رواي��ة
وانتهاء الن�ص نهاية �صريحة.
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بيروت

•�أجمد حممد �سعيد

1
ببريوت َ
َ
َمررنا
ذات م�ساءٍ
����اح ال�����ش��ت��اءِ
وك���ان���ت ري� ُ
خناجر
َ
كالن�سر
والثلج يطبقُ فوق املدينةِ
ِ
ُ
أكرث
�
و
ن�صف
من ِ قرنٍ
َ
يف
فندق دونَ تدفئةٍ
ٍ
�أو ُفطو ٍر
مكثنا ُ�سويعاتِ
الربج
يف �ساحةِ
ِ
املغيب !! .
ُعدنا ُبعيدَ
ْ
2
�ساحة الربج ٌ
ُ
مالذ
م�شرقي
وف�ضاء
ٌ
ٌّ
ُ
باعة املفر ِد
�صحنُ الفولِ
ُ
الر�صيف
ب�سطات
ِ
البن�سيونُ
ال�شايُ
كان الوقتُ قد َ
ْ
ندرك �سوى
فات ومل
َ
بريوت ,,
أ�صداء
�
َ
رجعنا
نام كل
البا�ص من بردٍ
ِ
ي�ساقط ,
وظل ُ
الثلج ّ
ي�ساااقط
ي�ساااااا
3
َ
مل � ْ
بريوت
أعرف
أ�شرب فيها ك�أ�س ًا
ومل � ْ
ما غازلتُ �آمر�أة
أن�شر كتب ًا
مل � ْ
�أو �أجل�س يف مقهى �أو با ٍر يف احلمرا
خزف
ظلتْ حلما من ٍ
ظِ ال يف �أقبيةِ الذاكر ِة املن�سيةْ .
4
ً
�صدفة مك�سور ًة كانت
ً
رغبة مبتورة �أن �ألتقي بريوتَ
وظلت
ظلت رغبة
حلما بعيدا حائر ًا
حتى توارى .
حلم يرحل مرات ومرات �إىل الظلِّ
ويخبو َ
ال�سكارى .
مثل �أحال ِم ُ
5
َ
� ُ
بريوت ..
أعرف
وال �أعر ُفها
ٌ
طيوف من ر�ؤ�آها العابرة .
ظلت
أنقا�ض احلكاياتِ
حائمة يف ظلِّ � ِ
وتيهِ الذاكرة .
ً
ً
هي ما ي�شبهُ وجها غائما يف لوحةٍ م�شقوقةٍ
تحف
قابعةٍ يف خمزنِ املُ ِ
ً
�أو � ً
ُر�ص ُمدْ َم ٍج
أغنية
مرتبة تاهتْ بق ٍ
تنظر �إليها � ٌ
آمراة ُ
ني .
مر�آ ُة مل
منذ �سن ْ
ْ
لكنني �أعرفها
ال�شرق
�أيقونة
ِ
َ
العرب .
وقنديل
ْ
فجرها احلقدُ على بوابةِ امليناءِ
حتى �إذا َّ
غيظ
من
ف َّز
القلب ْ ٍ
ُ
اللهب .
و�س ِط
وتا َه
ُ
ْ
احللم كاملجنونِ يف ْ

طيك كلَّ محبَّتي...
�أُعْ ِ
•�صالح هواري
ُق����ويل ال��� َّ��ص��ح��ي� َ�ح...
ٌ
را�ضية معي!!
�شجعي ...هل �أَ ْنتِ
َت َّ
ً
واطْ
�إنْ كنْتِ را�ضيةفزيدي يف دالل ِِك معي
لك النُّجو َم علىيدي التقْنعي
و�إذا َحملْتُ ِ
تمَ
ري من الأماينْ ...
فاقطفيو تَّعي
عندي الكث ُ
ُ�سفُني حم َّم ٌلة ب�أغلىماجن ْيتُ  ..ف� ْأ�سرعي
من توتِ �أحالمي ُخذي ..وعلى الطُّ يو ِرفوزِّعي
ب�سف َْرجليالتفْزعي
غ�صقل ُب ِكم َّر ًة َ
�إنْ َّ
ُ
ارتباك م�شاعريعند ال ِّلقاءِ املُ ْمت ِع
هذا
ُ
ن�س ٍر للمكانِ الأ ْرف ِعَ
لو مل �أح َّب ِك َّ
حب ْ
ينامب� ْأ�ض ُلعي
ماكنْتُ �ساد َّي ًا �أُعذِّ ُب من ُ
ت�سلم ًايف� ْإ�صبعي
�أنا ال�أُح ُّب ِك خامت ًا ُم ْ�س ْ
أهواك د ْم َ
لتم�س َح�أ ْد ُمعي
فرحةٍ وق َفتْ
� ِ
َ
عة ْ
ً
أو�س ِع
�أو
غيمة �أعلو بها فوقالف�ضاءِ ال َ
�أنا العِ ُب الك َُر ِة الذي َق َ
طفالنُّجو َم ومل ي ِع
�أهوى املُفاج�أ َةالتي ت�أتي بدون ُّ
توق ِع
جتيء ْ
بوقتِها املُ ْ�س َتق َْط ِع
ولذا ...ف�أَ ْهدايف
ُ
*****
َ
َّ
ً
قد ال �أَيف يومابوعدي �أو �أيففتوقعي
منِّي خِ �صام ًاحامي ًا قد اليليقُ مب ْوقعي
ت�سمعي ُ
وعليك �أ َّ
فا�سمعي
ِ
ماق ْلتُهُ � ..أو ْ
ال ْ
�إنْ طا َل َبت ِْكبو ْردةٍ َ�ش َفتايَ ال َتتمنَّعي
ُ
ري العناقَ
ميوت �إنْ َح َر ُمو ُهماء املنْب ِع
ط ُ
باحلب ُم َّتهمانِ �أنتِ �أنا ...على َم ْن ندَّ عي!!
ِّ
طيك َّ
�صايف معي))
�أُ ْع ِ
كل حم َّبتي ((�إنْ تحَ ْ لبي ْ

عودة ال�سندباد رتيبة هي مو�سيقاك

•ر�ضوان احلزواين

-1ال�سندبا ْد
ال�س ِ
ـفر ّ
قريب ًا يعود منَ ّ
ومي�ضي ّ
تاء
ال�ش ْ
ُّ
وجهُ
ماء
ال�س
رت
ويف
ِه
ت
غيما
ُي َلمل ُِم
الداكناتِ
ّ
ْ
يجر َ
البهاء
ذيول
وي�أتي ٌ
ربيع ُّ
ْ
-2ُ
تكفكف عن خدِّ ها الأر��ُ�ض دم َع
ال�صباح
وعند ّ
املطر
ْ
القطرات  ..وتزهو ُ
ُ
هر
فتورقُ يف كفّها
بنات الزّ ْ
ُ
ملء الثّنايا �صبايا ّ
جر
وت�ضحك َ
ال�ش ْ
ِّ
ا�شتياقَ
ماء
الظ
تروي
الينابيع
وت�صحو
ُ
ْ
حتب  ،وكيف
ال�سواقي
تثـــرثــــر �أنّى ُّ
ُ
وجتري ّ
ت�شاء
ْ
وت�صغي ّ
القمر
وبوح
ال�ضفاف
ِ
ْ
لهم�س النّ�سيم ِ
ال�سندبا ْد
ال�سنونو م َع ّ
وترقب عو َد ّ
-3تطلُّ من الباب �أحلى البدو ْر
ُ
حت� ُّ
الفرا�شات وه��ي ن�����ش��اوى ..وتلثم ثغر
�ط
الزهور
ت�ضاء
ملء العيونْ
ُ
امل�صابيح يف الدّ ا ِر َ
ّقاء
ومت�سح �أ ٌّم جفونَ احلن ِ
ُ
ني ودم َع الل ْ
ُغب اليما ْم
ويحت�ضنُ ال�شيخُ حتت العري�شةِ ز َ
-4ال�سندبا ُد يعو ُد وحتلو حكاياه عن عا�صفات
هو ّ
فر
ّ
ال�س ْ
وعن جزر الواق واق ودنيا العجائب �شتى ال�صور
وق�صة ح���وتٍ  ..وط��ائ��ر ٍّ
رخ  ..وغ���ولٍ عظيم
اخلطر
ْ
مر
وت�صغي �شمو ُع النّجو ِم ال ِو�ضاء ..ويحلو ّ
ال�س ْ
وين ُ
ني
رث �أ�سرا َر ُه اليا�سم ْ

•رجاء علي

رتيبة هي مو�سيقاك
�أين �أ�صابع الفو�ضى
تدغدغ مفا�صل الروح
ترتكني ل�ساحات الرق�ص
�أقطف جنوما زرقاء
�أتلوى على �إيقاع اللحظة
�أر�سم ج�سدي لوحة
من �شذا تناثر
من ري�شة �أ�صابعك
�إذا ماان�شق من عيون ال�سحاب
ذاك الربيق
مدين ب�أ�ساليب اللقاء
التبخل
�إن قلبي يحتاج فر�صة كرم
من �أبجدية مليكها �أنت
�أحببتك
�شاركتني فيك ع�صافري الدار
جداول ماء و�أزاهري اخلزام
حبيبي
ياحبيبي
دع مو�سيقاك تهتف لقلبي
ازرع ال�شوارع �سوناتا جنون
الق على ذلك املقعد البعيد
ق�صائدك البدائية
لعل
مفاتيح اللهفة
و�أبواب الليايل
تع�صف فيها رياح احلنني

أندل�س
�شاع ٌر و� ٌ
وليله
• �أحمد عبد الر�ؤوف
الط َ
� ُ
أدرت ّ
أنتـظــــر اجلوابا
ـــرف �
ُ
ّ
الوهـــــــم يهـديني �إيابا
لــعــــل
َ
بعيد
ومازالــــتْ عـــيــوين مــن ٍ
تراقب مــــن لـهـــــا َ
ال�سرابا
ُ
ترك ّ
و�أم�ضـــي يف دروبي يف ظنونٍ
َ
ُ
الو�صـــــل يا �أملي غيابا
حتـيــل
َ
فكيف �أ�شــقُّ يف �شفتي ابت�سام ًا
أ�سـى وغابا ?!
و�أنقى
احلب َ
ِّ
الح � ً
ُ
ّ
�سر ًا
تنـــو�ش
أ�ســيـــاف
و�
َ
القلب ّ
أندلــ�س ت�صابى!
أمــيــر �
ُّ
ٍ
تظـــن � َ
و�أحــال ّم تـــمـــادتْ يف التّنائي
كــ�أنَّ ال ّل َ
غـــر َر بي و�شابا
ــيــــل ّ
غزاتي اليـو َم لــــم يبقوا فتوح ًا
ال�سحابا
وقــد منعـــوا ربا قلبي ّ
ري
ومــن
ٍ
حـــرب خـ�ســـرناها �أم ّ
أعـــنــاق نابا
لئيم غـــــــ َّز يف ال
ِ
ّ
وراح اليــــو َم ي�ســل ُبـني دياري
َ
هــــر �أن نبـدو غ�ضابا
وي�أبى ّ
الد ُ
فتـوح امل�سـلمني غــــدتْ كتاب ًا
ُ
تولىّ مــــن هـــــزمي ِتــنــا كتابا
وجـــاء اليــو َم يهديني انت�صار ًا
َ
ويخــلع مـــن �ضـلوعي ما �أذابا
ُ
قــــوم
لـمــا ح ّمــ ْل َتــني �أقـــدا َر
ٍ
	�أ�صـابوا يف ف�ؤادي مـا �أ�صابا ؟!
للمــلـــوك على انت�صاري
فــتــ ّب ًا
ِ
وت ّب ًا للــمــــــنــى قــتلــتْ �شبابا
حنيني للــــمـــــ�آذنِ َّ
فجر
كــــل ٍ
يهــاجـــمــــني ِغالبا
بقرطــبــة
ٍ
ُ
ّ
وحظي يف اجلزير ِة من هيامي
ق�صــــــو ٌر �أُغــــلقـــتْ باب ًا فبابا
ملن �أ�شـــكــو هزمي َتهم و�أم�ضي
	�إليهـــــم �آن�ســـ ًا �أبـــدو �شـــهابا
اعتماد
قــتيــل يف
ملعــتــمــد
ٍ
ٍ
ٍ
احلــــــب نفــيــ ًا واغرتابا
	�أتا ُه
ُّ
وعـــ�شـــق
البن زيـــدونٍ
ٍ
و�إال ِ
	�أبى يفــ�ضــي لـــهُ حتّى عتابا
ملن �أ�شكو? �إىل الرحمن �أ�شكو
وح�سبي يف الهوى نلتُ العذابا
فيــا �أن�ســـــا َم عـــود ِتنا �أقــ ّلي
ً
حـرقــة غر�ســــتْ ِحرابا
	�إليهم
ؤن�ســــنا ال ّليايل
�سنــلقـــاهم وت� ُ
ـــعر ّ
لـــذ يف روحـي وطابا
ِ
ب�ش ٍ
بفتح
ونخــبـــر �ســــاد َة ّ
ُ
الدنيا ٍ
هم ولـــــو �صـــرنا ترابا
ُ
يعـيــد ُ
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الموتى عندما يحلمون
•�إميان م�صطفى ليـال

• حممد �أبو معتوق 
بعد �أن ماتت زوجتي
ب�أيام ..ر�أيتها يف املنام..
ك��ان��ت مالحمها غائمة
وع����ات����ب����ة ..اق�ت�رب���ت
م��ن ���ص��ورت��ه��ا وال��ظ�لال
ال�شفيفة التي توهنها..
اقرتبت كثري ٌا و�س�ألتها
بغ�صة وحنني لأيامها ..كيف
هي الأحوال عندكم..
ف�أجابتني بلغة ممطوطة وواه��ن��ه..
م�شتاقة لكم.
فقلت لها بخوف.:ال ت�شغلي بالك بنا..
ميكنك ت�أجيل ال�شوق لر�ؤيتنا اىل �سنوات
بعيدة قادمه
 ..ففهمت علي وعلى خماويف من اللقاء
باملوت للتقرب منها..
وق��ال��ت :م�شتاقة ل��ك��م ول�����س��ت راغ��ب��ة
بر�ؤيتكم ..فحياتكم غالية عندي رغم
موتي.
ف�شكرتها بخ�شية املحبني
و�س�ألتها مرة ثانية :كيف هي الأحوال
عندكم؟..
وتابعت قائ ًال لأخفي ارتباكي.
�.أق�������ص���د ..احل��ي��اة ع��ن��دك��م معتمه..
والكهرباء لديكم مثلنا..
فقالت :هنا ال نخ�شى من انقطاع الكهرباء
كما هو احلال عندكم ..لأن �ضوءنا ينبعث
من داخلنا..
فقلت :وه��ل ي��وزع��ون عليكم بطاريات
م��ق��اوم��ة ل�����وزارة ال��ك��ه��رب��اء ال��ت��ي عندنا
لت�صبحوا م�ضيئني� ..أكرث منا ..فقالت :ال
�أع��رف �إن كانوا يفعلون ذل��ك ..املهم �أنني
�أراك و�أرى �أحزانك التي ال �سبيل لتجاهلها
ف�س�ألتها :وم���اذا ع��ن ملكي امل��وت �أنكر
ون��ك�ير ..وه���ل ك��ان��ا ق�����س��اة وخم��ي��ف�ين كما
يقول عنهم علما�ؤنا املك�شوفة عنهم وعن
ب�صائرهم خزائن العقاب والثواب امل�ؤجلة..
فابت�سمت ابت�سامة مائلة وقالت :ال ت�صدق
كل مايقوله املعممون..
لقد كانا مالكني لطيفني.
.ويف ق�سماتهما �ضوء �شفيف..
وكانت �أ�سئلتهما ال تخلوا من املرح..
ال���ذي يفتقر �إل��ي��ه ال��رج��ال الأم��ن��ي��ون
عندكم..
فا�ستغربت كالمها ..وقلت يف نف�سي:
الب��دو و�أن امل��وت مينح امل��ي��ت�ين ..م�ساحة

�أعلى �سعر
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م���ن احل���ري���ة ي�����س��ي��ئ امل��ي��ت��ون
ا�ستخداها ..وعلى ذل��ك �صرت
ح��ذرا يف ط��رح الأ�سئلة عليها.
ورغبت �أن �أبعدها عن الأحداث
املربكه والأ�سئلة احل��ادة ك�أن
�أ�س�ألها عن الأ�سعار وهل تقفز يف
بلدنا كما تقفز عندهم.
فابت�سمت زوجتي ك�أمنا عرفت
مبا ي�ضطرم داخلي من �أ�سئلة
وقالت :ال تخف ..الأ�سعار الت�ستطيع �أن
تقفز عندنا كما تفعل عندكم ..لأن الأ�سعار
التي عندنا ميتة مثلنا..
وخالل ذلك ملحت بوادر دمعة من الطرف
الغائر لفمها
فحزنت لأمرها ..و�شعرت ب��أن الأ�سعار
عندما تقفز قفزات هائلة ..لتطيح بنا..
فهذا ف�أل ح�سن لنا.
.ال ي�ستطيع امل����وت �أن ي��ج��ود مبثله
عندهم.مما يجعلهم يف بع�ض احلاالت �أكرث
حزن ًا منا .ومن م�صائرنا..
وهكذا حاولت �أن �أتركها لكي ال�أفاقم
ب�أ�سئلتي �أحزانها ..ولكنها فهمت ..وحاولت
�أن ت�ستبقيني �أط��ول م��دة ممكنة لتالم�س
بع�ض الهواء العالق بي لتدفئ به عزلتها
وذكرياتها..
ثم وب�صورة مفاجئة �س�ألتني عن الكورونا
الذي ينت�شر بينا ..وطلبت مني �أن �أحر�ص
على و�ضع الكمامات على وج��ه ابنتنا..
وب�أنها مكتفية مبوتها وقانعة به..
و غري راغبة �أن يطال املوت �أح��د ًا منا.
حتى ول��و مت��دد اىل ج��واره��ا ومتكنت من
عناقه والتمرغ على �صدره لت�ستعيد من
خالله ..بع�ض الهواء الذي يحيي ذكرياتها.
ف�س�ألتها :عن الكورونا ال��ذي عندهم..
وكيف يتمكنون من دحره
فقالت يل :نحن خالدون ..واليقدر �أي
مر�ض على دحرنا
 ..ثم �أغفت ..وتال �شى وجهها ..وم�ضت
�إىل �سماء ال يقدر �أحد على جتلي �أبعادها..
بعد ذل��ك نه�ضت ك��أمن��ا كنت غ��ارق � ًا يف
جلة..
نه�ضت و�س�ؤال كبري حمري ..يرتد يف زماننا
 ..هل الأحوال عندهم �أجدى؟
�أم الأحوال عندنا؟

ن�ستولوجيا الحب
•زهري بردى/العراق
ما �أن��ا ب�أرفيو�س يا كولومب�س لتكت�شفني وال �أن��ا كلكام�ش
�زف َ
لأع� َ
أحفر
فم �أنخيدونا يا بتهوفن وال �أنا �أدوني�س ل َ
لك يف ٍ
ٌ
ً
ُ
�ص على حوايف
تتل�ص
جمهولة
آلهة
�
منه
ر
تغا
ا
كالم
بالور ِد
كانتْ
ُ
ّ ُ
ٌ
غيم
من
أهرب
�
ز
با
أنا
�
ا
ر
دايل،
�سلفادور
يا
العجيبة
�شواربك
ُ
بمّ
ٍ
�أ�سود.
َ
القب�ض على
متحف غوتة الأر�ضي لألقي
أرتفع هابط ًا من
ِ
� ُ
أطل�س
أمل�س
ٍ
بعجب وب�شكلٍ �شاملٍ  .ال َ
ملا�سو يف �أ�صابع ع�شتار �،أو � َ
ُ
تثمل �أوتا َره
العراف زيو�س٠
البابلي يف �شار ِع املوكب .يق ّب ُل يدَ ّ
ّ
عروق يدِ فكتور جارا ،ت�ش ّع ب�ضوءٍ ر ّبا ّ
ين من �سماء خافرةٍ يف
يف
ِ
فم
مو�ضع ليلي من �صلعةِ والت وايتمان ،تر ّدده �أبجد ّية ِ
ٍ
تهرب من �شيخوخةِ �أنكيدو
نرام �سني بالر�ضاعةِ مع �أولب �أدد و�أعوا ِد البيبون ٠التي
ُ
و�صديقهِ احلميم الذي كانَ يغار من حياته ،فيبدّ ُد فنجانَ قهوته ال�ساخن يف �شفتي �صوفيا
أخطاء �آدم َ
اخللق و�أ�صابع �سوداء
قبل
لورين يف �سني ا�سطورةٍ  ٠تتقدّ ُمها �
تر�ضع ج�سدَ
ِ
ُ
ُ
ُ
دورق �شم�ش
،ي�سيل من ثقوبهِ
�أفروديت يف ط ّياتِ رع�شةِ �سارتر ونبيذٍ �شديد االبت�سامة يف ِ
الرب ،
ري
ني من
الط ُ
ِ
�سرة اوروك ،فيط ُ
النامو�س م�شي ًا على معجز ِة ّ
ُ
حوا�س عائلةِ ال�ضوء يف ّ
ً
احلب و� َ
تهزّ
أ�سمال
نو�ستولوجويا
�
إنانا
�
ا
اي�ض
ها
النخلة
٠يحملنَ
برفقةِ
بكفهنّ
آلهاتٍ فاتناتٍ
ّ
َ
العربة الآ�شور ّية٠
ألواح متحف بغداد يف قاعةِ دوين جورج ،وهي ت�صعدُ
اجلنّةِ
َ
و�ضوء � ِ
ليلم�سها نينو�س اىل �أعايل اجل ّو
َ

تبحث يف الإعالنات الكثرية التي ت�صلها يومي ًا ،من
خالل
ال�صفحات التي ا�شرتكت بها على �إح���دى و�سائل
التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك) والتي ت�شعر بال�ضجر
وهي تبحث لكرثة الأ�سئلة وال�شروط والت�شابه بينها.
�آه ها هي �صفحة جديدة “ بدك عمل يف �أمل «
تفتح ال�صفحة مت��رر �أ�صبعها على ال�شا�شة تقلب
ال�صفحة
مطلوب مندوب � /أو مندوبة ل�شركة م��واد جتميل
العمر ال يتجاوز اخلام�سة والع�شرون
مطلوب عامل لور�شة خياطة.
مكتب ا�سترياد وت�صدير بحاجة �إىل �سكرترية العمر
ال يتجاوز الثالثني ،اخلربة غري �ضرورية ح�سنة املظهر،
مغر
غري حمجبة ،راتب ٍ
يا �إلهي يطلبون ...ا�ستغفر اهلل
تقلب بني الإعالنات
هكذا حالها منذ ثالث �سنوات ،كل �صباح مع فنجان
القهوة ،تتكور جانب ًا مم�سكة باجلوال وتبحث ،وبفارغ
ال�صرب تقلب وتبحث وت��دون ما تظن �أن��ه منا�سب على
دفرت �صغري جانب ًا ،وبعدها تبد�أ رحلة املقابالت
ها ه��و :مكتب جت��اري بحاجة �إىل �سكرترية جتيد
مغر
العمل على احلا�سوب ،براتب ٍ
را�سلتهم.
راق� ،أنيق كل
حي
يف
مكتب
بدقائق،
املوعد
قبل
و�صلت
ٍ
ما فيه يدل على الرفاهية والذوق الرفيع.
ا�ستقبلتها �صبية فاتنة اجل��م��ال ���ش��ق��راء ،قامتها
مم�شوقة ،ترتدي قمي�ص ًا �أحمر قاني ًا �ضيق ًا مك�شوف
ال�صدر و�أكمامه من الدانتيل،
�أنا ليلى بخ�صو�ص الإعالن،
�أه ًال ..نعم ..نعم ،تف�ضلي� ،أ�شارت لها لتجل�س ،يف مقعد
جلدي �أنيق مقابل لها
ناولتها ورقة.
قالت ممكن ملء هذه اال�ستمارة ،وت�شري ب�إ�صبعهاالنحيل املنتهي بظفر ط��وي��ل م��ط� ٍ�ل ب��ط�لاء الأظ��اف��ر
الأحمر الالمع.
وتقول بغنج بند احلالة االجتماعية والـ�سرية ذاتية
خمت�صرة هام جد ًا،
قر�أت ليلى اال�ستمارة ،ا�ستمارة تقليدية اال�سم وا�سم
الأب ،العنوان ،التح�صيل العلمي  /و�صلت للبند الهام،
ملاذا ت�ؤكد عليه؟!
وهو الأه��م!! يبدو �أنهم �سيتفهمون ظروف املتقدمة
ويتعاطفون معها.
�آاااه م��اذا تقول؟ م��اذا تكتب؟ هل من ال�ضروري �أن
تفتح خ�صو�صياتها وه��ي �أغلقتها ج��اه��دة لت�ستطيع
ال�صمود يف وجه هذه الظروف القا�سية،
كل �إن�سان بحاجة �إىل العمل� ..أم عليها �أن ت�شتكي
وت�ستعطف
الأه��م احلالة االجتماعية! هل تكتب متزوجة؟
مطلقة؟ ال �أنا ل�ست مطلقة،
معلقة!! تكتب ملخ�ص ًا عن حياتها التي غ��رزت يف
حلمها �آالم ًا وجراح ًا مل تندمل بعد.
يرن جر�س الهاتف ..جتيب ال�سكرترية.
�ألو ..نعم� ..أه ًال ..ت�ضحك مرة ،ومرة تهم�س بكلمات
غري مفهومة لتعود وتتكلم بغنج ح�سب ما ي�أتيها الرد من
املت�صل تتحدث بدالل فائق.
يا �إلهي هل ه��ذا هو العمل؟! ال ..ال �أعتقد يبدو،
لكل
مطلوب �أن جتيد العمل على احلا�سوب ،بالنهاية ٍ
عمله.
تعود �إىل اال�ستمارة احلالة االجتماعية ،هل تكتب
معلقة !!..خرج ومل يعد!...
ق�صة حب دامت ثالث �سنوات ،وتكللت بالزواج ممن
حتب �شاب و�سيم يكربها �سنوات قليلة ،زميل الدرا�سة،
ك��ان ا�ستاذها ومرجعها يف كل �شيء ،تقا�سما احلياة
بحلوها وم��ره��ا .رغ��م اع�ترا���ض الأه���ل �إال �أن حبهما
انت�صر.
�شق طريقه وحققت له �أحالمه ،بينما ان�شغلت هي
ب�أمور البيت وال�سـيما بعد �أن �أجنبت ابنتها ومل تكمل
درا�ستها� ،أخربته �أنها حامل وت�شتهي احللوى ،خرج
ل�شرائها ،ومنذ ذلك اليوم مل يعد ،ثالث �سنوات مل ترتك
باب ًا �إال وطرقته ،ال جميب وال خرب.
هذا حال الكثريات يف هذه لأزمة ا�ست�شهد من ا�ست�شهد،
وخطف من خطف� ،أرامل مطلقات ،معلقات ،وهي ال تعلم

مثل �أي منهنّ تكون.
اجنبت طفلها الثاين وا�سمته
فرج لتتفاءل قلي ًال
ماذا تكتب معلقة ،زوج خرج
ومل ي��ع��د ..خطفه ارهابيون،
ل��دي��ه��ا ط��ف�لان ب��ح��اج��ة �إىل
الغذاء وال���دواء و ..وال مورد
لنا،
�أنا بحاجة ما�سة للعمل ،عمري ينفلت من بني �أ�صابعي،
وين�ساب �شبابي و�أقاوم �ضعفي وال ا�ست�سلم.
رفعت ر�أ�سها وج��دت ال�سكرترية تقف عند النافذة
تت�أمل ال�شارع وهي تنفث دخان �سيجارتها.
قالت يف �سرها احلمد هلل مل تطلب اال�ستمارة بعد.
كان باب املكتب املقابل مفتوح ًا ال ي�شغله �أحد مكتب
�صغري وعليه حا�سوب.
_ ابت�سمت وقالت يف �سرها يا رب تكون الوظيفة من
ن�صيبي ،وهذا مكتبي ،املكان جميل و�أنيق ،هادئ ،يطل
على حي راق ،يعطي الراحة ،والأمان ،والتكيف �أعطى
جو ومنع�ش ب��ارد� ،أن�ساها �ضجيج احل��ي ال��ذي ت�سكنه
واحلر ال�شديد خارج املكتب.
يا للغرابة مكان مثل هذا و�إعالن �أعتقد �أنني �س�أجد
املناف�سات كثريات ،تزحف عيناها على اال�ستمارة من
ج��دي��د ،وكتبت متزوجة ،وزوج��ه��ا اختفى يف ظ��روف
غام�ضة ،ولديها ط��ف�لان ،بحاجة مل��ن يعيلهما ،انهت
اال�ستمارة وك�أن حم ًال ثقي ًال كان على ظهرها.
�أل��ق��ت ن��ظ��رة ���س��ري��ع��ة ع��ل��ى اال���س��ت��م��ارة ،ون��اول��ت��ه
ال�سكرترية ،حملتها الأخ��رى بدورها وراح��ت تتمايل
باجلينز ال�ضيق بغنج ودالل ،غابت حوايل ع�شر دقائق
ثم خرجت ل��ت��أذن لها بالدخول ،وه��ي تعيد هندامها
وتبت�سم ابت�سامة �صفراء.
مكتب فخم ،يجلـ�س وراء الطاولة رجل يبدو يف نهاية
اخلم�سني من العمر ،نظر �إليها ب�إعجاب فائق ،و�س�أل
بجدية ماذا عن اللغة
قالت :ال ب�أ�س.
هو :مممم يعيد النظر �إىل اال�ستمارة زوجك اختفى
منذ �سنوات
جتيب بارتباك ..نعم
 هل ما زلت حتبينه ،فاج�أها ال�س�ؤال� ،أخذت تعدلمن ربطة حجابها.
عال ،ما بك اجل�سي هناك و�أ�شار �إىل
�ضحك
ب�صوت ٍ
ٍ
كر�سي مكتبي �أم��ام طاولة احلا�سوب ،اكتبي مرحبا
حبيبي ،فاج�أتها اجلملة وتفاج�أت �أكرث بوقفه جانبها،
كتبت ،التفتت �إليه كان رج ًال خمتلف ًا بدا �أكرب �سن ًا،
نحيل وق�صري،
احفظي اجلملة مبلف و�أعطيه ا�سم ًا.وبينما تنفذ املطلوب ،اقرتب �أكرث ،من الكر�سي وو�ضع
يده على امل�سند ،وخف�ض ر�أ�سه وجعل فمه عند �أذنها
وقال� :أنت جميلة جد ًا ،وما زلت �شابة ،خ�سارة �أنتكون
هكذا حياتك.
عفو ًا ماذا تق�صد؟�س�أوافق �أن عملتي هنا و�س�أعطيك �أعلى �سعر تطلبينه،
حم��او ًال ال�صاق الكر�سي باجلدار ،انتف�ضت كمن ل�سعها
عقرب ،وابتعدت
ا�ستاذ!!تابع :ليكن �أربعون �ألف ًا مبدئيا ،يتحدث وك�أن �شيئ ًا مل
يكن.
ً
�أجابت :رخي�ص جدا!..بحلق عينيه ،ب�صقت على الأر���ض ،قائلة هذا �أعلى
�سعر َ
لك ،فتحت الباب كانت ال�سكرترية باملقابل من�شغلة
ب�إعادة مكياجها وت�سريحة �شعرها.
الآن عرفت �سبب عدم وجود املناف�سات ،حثت اخلطى
م�سرعة ،بلحظات كانت يف و�سط ال�شارع ،تبكي من زمن
ُمر� ،صعب� ،أ�صبح الرخي�ص ب�أعلى �سعر ،يرن جوالها،
مت�سح دموعها ،تنظر ر�سالة جديدة من جمموعة “بدك
عمل يف �أمل” ،تبحث من جديد.
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• حم ّمد جمعة ح ّمادة

مملكة الماء والنار
 2من 2

وعندما ت�س�ألها ،فيما �إذا حققت
هويتها ال�شعرية ،جتيب ب�أنّها تظن
�أنها فعلت ،فق�صائدها هي نتيجة
تراكم املعرفة ،وجتربة ذات ّية،
ال تتحدث عن �أ�ساطري ،وال تروي
خبايا حياة مثرية� ،أو ما يجري
لك من وقائع يف احلياة ،بقدر ما تعي�ش
نب�ضها من خالل ال��ذات ،وعالقتها مع
الآخر.
ق��ر�أت �أ�ساطري �شتى ،لكنها ال ت�شري
�إليها يف ق�صائدها �إال ملام ًا ،فهي ترى
�أن هذا �إبراز ع�ضالت قرائية وجمال
مباهاة ،ال �إثارة يف حياة منى �سوى �أنها
انتقلت من غرفة �إىل غرفة �أخرى يف
نف�س البيت ،مع فارق هو تغري ا�سم رب
البيت فقط.
كتبت مما حولها فهي �أنثى الأر�ض،
�����س����ج����ل����ت
وم��ا مي��تّ لها ب�صلة �أنوثة ما و�أمومة،
ً
معظم الوقائع �شعر ًا خا�صة يف ق�صيدة «وحتلم املر�آة» ،فهي ت�ضم �أمرا�ضا اجتماعية خلقية �شتى،
�س ّلطت ال�ضوء عليها ،تخجل وك�أنها هي من �صنع يدها ،ك�أنها من قام بكل هذااملنكر.
مل تعجن احلرب على بلدها حدّ ة التعبري امل�أ�ساوي يف ق�صائدها التي حملت حرائقها ونداءات
التعبريي فيها ،احلرب يجب �أن
�أطفالها من خرائط التمزق والقهر ،ومل ت�شكل احلرب مادة الأ�سى
ّ
تعا�ش ،يجب �أن حتتك بها ،بالنا�س ،بال�شارع ،بالعمل ،ومنى ال عمل لها.�أهلها يف جنوب القطر وهي يف
�شماله ،ال �أقارب ،ال منفذ لها �سوى وقت الذهاب لطبيب ما،كان هذا من �أول العمر حتى �آخره ،منى
كانت �أمها تدعها ت�ضع قدمها على ورقة بي�ضاء وتخط حولها بالقلم لت�شرتي لها حذاء ،ت�شرتي ما
تلب�سه منى على هواها ،منى ال دخل لها ،ال اختيار ،قالت لزوجها :فكرت ب�أن �أعمل كذا من الأمر،
�أجابها :ملاذا تفكرين� ،أنا �أفكر عنك! �إن مل تع�ش الأمر �أنت بنف�سك لن ت�ستطيع �أن تعرب عنه �أدب ًا
�سواء كان �شعر ًا �أم ق�صة �أم رواية ،منى كتبت عن ال�شقاء الإن�ساين للرجل واملر�أة فهما �صنوان هما
وجهان لعملة واحدة ،هي احلب واجلمال ،قد تغنت باجلمال فيما كتبته و�سلطت �ضوء الكلمة على
القبحالإن�ساين ّ ،هي عا�شت حرب البيت ،دخلت الزواج وهي تظنه بيت احلب ،فما كان � اّإل بيتحرب
من طرف واحد ،و�صربت ،جبهة احلرب داخ ًال وخارج ًا ،حرب الداخل �أ�سو�أ احلروبو�أطولها عمر ًا،
فهي ال تنطفئ ،قد كتبت عن احلرب امل�ستمرة.
قيمة ال�شعر ال تكمن يف املو�ضوعات مهما تكن نبيلة وعادلة وحيوية وم�صريية و�إمنا هو ال�شكل
الغني الذي يختاره املبدع للإبالغ ر�سالته.
تعذبت منى حتى وجدت املبنى لت�ضع فيه املعنى حتى يوافق الظرف املظروف،اختارت درب ًا خا�ص ًا
تقتف �أثر �أحد ،لها خطوتها ،دربها ،لغتها اخلا�صة ،اختارت درب ًامل ي�سلكه �أحد قبلها ،اختارت
بها مل
ِ
االختالف ،والغمو�ض املح ّبب ،حتب الدرب ال�صعب ،ابتعدت عن الكلمات ال�شعرية امل�ستهلكة ،غرفت
من بحر اللغة ال ّ
رث ،لعبت على وتر التميز عنالغري ،حتى حتاكي نف�سها �شبها ،مل تكن غريها قط.
احلقيقي؟
احلياة
وجه
عن
تك�شف
أن
�
�شعرها،
يف
ا�ستطاعت،
ترى هل
ّ
عرت اجلمال ،م�سلطة �ضوء اللغة� ،شم�س احلرف على عفونة بع�ض
وعرت القبحّ ،
»نعم ،قد فعلت ّ
توخت احلقيقة ال�صادمة امل�ؤملة فهي الأجنع تداوي ًا من �أو�صاب احلياة».
احلياة،
ِ
�أ ّما عن قيمة ال�سعادة يف ال�شعر؟ فتجيب�»:أن تكتب يعني �أنك موجود ،وهذا منتهىال�سعادة وكاف
للحياة ب�سالم».
ال�شعر هو ت�أ�سي�س للوجود بوا�سطة الكالم ،وقيمة ال�شاعر ال ت�ستمد ك ّمها وكيفها منالق�ضية و�إمنا
امللح على ال�صدق و�سرب �أغوار احلقائقللو�صول �إىل حقيقة
مبقدار �صدقه تكون قيمته ،مبقدار د�أبه ّ
احلقائق ،مبقدار عمق الإميان ،يكون عمق املوهبة.
نعم ،هو ت�أ�سي�س للوجود ،وت�أكيد لقولة� :إنني هنا� ،إنيّ �أنا ،ما جئت للدنيا هكذا ،ولن�أق�ضي هكذا
ٌ
�صريح من احلياة وعمله الهدم والبناء ،التعرية والإك�ساء،
موقف
هباء بدون �أ�صدقاء .ال�شعر
ٌ
�ضرب علىاليد وموعظة ممجوجة.
حالتي �ضعفه وقوته.وال�شعر �أخذ باليد ال
الإميان بالإن�سان يف
ٌ
ّ
وعن جدلية اللغة ،يف جمال التفكري والتعبري ،وهل يعترب ال�شعرباللغة �أم يفكر بها؟
تقول« :كما �أ�سلفت �سابق ًا ،اللغة غري امل�ستهلكة وغري املحفوظة ،املعلبة ،هي لغةالفكر واالعتمال
بالنف�س ،كما لكل جلده اخلا�ص ،كذلك ال�شعر ،وال�شاعر له لغته اخلا�صة به ،قدمه ،دربه ،نظرته
القطيعي العام ،فكره الإن�سا ّ
ين اخلا�ص الذي يخدم كل الأجنا�س والألوان
املغايرة للنظر اجلمعي،
ّ

تعزية

قضايا وآراء

والأع��راق الإن�سانية ،بحيث يحفظ �شعلة ال�صدر متقد ًة ،وميلأ
معدة احلب ال�سامي لرت�ضي �إله احلرف واملوقف ال�سموء ّ
يل الأحد،
الأوحد».
جمموعتها الأوىل �صدرت وهي يف �سنّ اخلام�سة والأربعني� ،أين
كانت من قبل،ماذا كانت تفعل؟ ومن �أول �شاعر قر�أته وقادها �إىل
طريق ال�شعر ،ومبن ت�أثرت من كتاب و�شعراء؟ تقول :بعد تزويج
ابنتي الكربى ،واقرتاب تخرج ابني عمر طبيب ًا من رو�سيا ،خفّت
�أعبائي الذهنية كثري ًا ،كنت متفرغة للبيت والأوالد وال��زوج،
بعد ال�سببني اللذين ذكرتهما خ�ص�صت منى وقت ًا لروحها واهت ّمت
بنف�سها ،و�شرعت بالكتابة على الورق� ،إذ قب ًالكانت تكتبه �شفاهة،
ال �شاعر حمدد ت�أثرت به �سوى �شعراء املناهج التعليمية فقد تعلمت
مع �أوالدها وهي تعلمهم ونتوقع لهم �أ�سئلة االمتحانات ،ال�شعراء
مثل ابن زريق البغدادي،املتنبي ،ابن زيدون ،معروف الر�صايف.
�أم��ا �أه� ّ�م الركائز التي نه�ض عليها وعيها املعر ّ
يف والإب��داع� ّ�ي
فتقول« :كنت �أفل�سفاحلياة يف خواطري و�أقد�س الإن�سان».
ال طقو�س لل�شعر لديها .وتدخل ملكوته عرب بوابة احلزن
النبيل الذي يلولب خيط ًا من بخور لي�صل ال�سماء ال�سابعة حينها
تكتب منى ،فالفرح طارئ ،واحلزن النبيل ل�صيق.
قليلة التفكري يف نف�سها ،تفكر بالعائلة دوم ًا ،هي مهددة ب�سيف الطالق دوم ًا،وبالإهمال ،والتنديد
ب�أنوثتها ،وب�أنها اليد ال�سفلى التي يتوجب عليها التذلل والت�شكر والتم�سيد ،منى مزيج من �ضعف
وقوة.
تقوم منى بجل�سات مراجعة �صامتة مع الذات ،ويف كل خالف مع �إن�سانٍ ما ،منى ت�ستذنب نف�سها
ال غريها ،ما فكرت مب�سريتها الأدبية �إال مت�أخرة ،وذلك للزخم الفكري واجل�سدي الكبريين اللذين
توليهما للعائلة والزوج ،مل حتلم ب�شيء �سوى بالعائلة وكيفية�إ�سعادها ،وما فكرت ب�أي م�ستقبل �سوى
�أوالدها وم�ستقبلهم ،وعالقتها بزوجها وبيت حماها ،ما كان التفكري بامل�ستقبل بقادر على �أن ي�أخذ
منها التفاين باحلا�ضر ،اليوم لها وللعائلة والغدبظهر الغيب ،تخل�ص لليوم ب�أمت اال�ستعداد للغد ،ال
�شيء يخيفها �سوى الطالق ،البيت يعني:العبادة الأوىل وعبادة العبادات.
خا�ضت منى نزا ًال �شر�س ًا مرير ًا مع اللغة ال�شعرية ،واهتدت للطريقة الفنية اللغويةالتي مل يكتبها
�أحد من قبل ،هذا بر�أيها� ،إذ �أنها جتيد اللعب باللغة وتوظفها يف خدمةامل�شاعر ال�شعرية والتخييل
ال م�أ�ساة حينما تتمكن منى من كتابتها �إذ فور و�ضعها على الورق يكون قد ّ
مت التغلب على ما ي�سمى
م�أ�ساة ،تكون قد هانت و�أ�صبحت من املا�ضيوالذي قلما تلتفت �إليه �إال فيما ينفع ما تكتبه من �شعر.
خال من الرموز واال�ستعارات با�ستثناء ما جاء يف ديوانها «قلبي فرا�شةالعقل» ا�ستخدمت
�شعرها ٍ
فيه الرمز� ،أما عن فهمها لل�شعر ،وطبيعة عملها على الق�صيدة ،وعن بع�ضم�صادرها ومراجعة فتقول
بكثري من اجلر�أة واحلرية وعن الإ�شكاليات التي تواجههاك�شاعرة؟
ت�صب جام غ�ضبها حيث ّ
«قل رهطالغا�ضبون»،على
عندما تكتب ال�شعر يعني �أنها موجودة ،وتتنف�سّ .
الورق ،م�صادرها مما يليها هي �أر�ضية ال حت ّلق عالي ًا ،تكتب مما يليهابيمينها ،م�صادرها املطالعة ،هي
تقر�أ الرواية �أكرث من ال�شعر حيث بر�أيها :قليل من ال�شعر يقر�أ .ال �إ�شكاليات حالي ًا فقد تو�صلت
للقالب الذي �ست�ضع فيه كلماتها حيث املبنى يحفظ املعنى والظرف يحفظ املظروف ،تكتب برمز
وببع�ض املواربة ،تكتب حتى عن الو�صلوالعالقة املرجوة بني احلبيبني برمز ومواربةّ ،
قل من مي�سك
بها متلب�سة.
مل يحدث لها �أن ندمت على كلمة كتبتها ،ولكن ندمت لأنها يف الديوان الأول «رعافقلب» �سمحت
راحل �أن يعدّ ل� ..أ ْبدل جم ًال �شعرية بحالها وهذا �آذاها ،لن ت�سمح لأحد ما�أن يغري كلمة بعد
لنا�شر
ٍ
ٍ
اليوم �إال بالن�صح فقط.
هل �سريتها هي �شعرها؟ �إذا كان هذا حق ًا ف�أين تنتهي احلياة و�أين يبد�أ ال�شعر؟
عابر ،واحلزن مقيم ،ال فرح �سوى الأوالد،
مر بحياتها من متاعب .فالفرح ٌ
»نعم ،هي معظم ما ّ
مذاب
العائلة» ال�شعر يبد�أ وال ينتهي حتى بنهايتها هي ،ال�شعر م�سرية حياة ال تنتهي ،هو �شعور
ٌ
حجري ،ع�ساهاولعلها كتبت �أمر ًا ما م�ؤثر ًا
م�صبوب فوق �سطور ،الكلمة احلقّة تخ ّلد �أبد ًا كما يف رقيم
ّ
ٌ
كما نق�ش على حجر.
هل كتبت ما اختربته بنف�سها وتذ ّوقت �أمله ولذته؟
نعم ،هي ال تكتب من هباء ،ال لغر�ض اللعب باللغة فقط ،بل لهدف الك�شف عن العفن االجتماعي
وك�شطه وتعري�ض البنية املجتمعية ،ل�شم�س ال�شعر و�أتونه ،الأدب لي�س لعبة ،الأدب وال�شعر متعة
مقرونة بفائدة ،ت�شخي�ص للعلل ،وترتك للقارئ �سبل ا�ستنباط احللول املجتمعية على �شكل �سنّ
احلب املتعرثة بني بني الإن�سان.
قوانني ل�صالح الطفولة ،لأنّها ال�ضح ّية الأوىل ،والأهم يفلعبة ّ

نعى احتاد الكتاب العرب الأديب حممد راتب احلالق الذي وافته
املنية بتاريخ 2020/9/10
عن عمر يناهز ثمان و�سبعني عام ًا.
الأديب ع�ضو يف احتاد الكتاب العرب ,جمعية الدرا�سات ،وله عدة
م�ؤلفات.
رئي�س احت��اد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة
حترير "الأ�سبوع الأدبي" يتقدمون ب�أحر التعازي من �أ�سرة وذوي
الأديب حممد راتب احلالق.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله

وذويه ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
من م�ؤلفاته
ـ فن احلياة.
ـ عبد احلميد الزهراوي.
ـ الفقه والت�صوف.
ـ الن�ص واملمانعة.
ـ نحن والآخر.
ـ من ديوان ال�سرد العربي.

قراءات
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النقد الأدبي  /من الخ�صو�صية �إلى وحدة المعرفة
انت�صار على الزوال والن�سبية
 1من 2

• �إ�سماعيل امللحم

�إذا كان الأدب اليفكر ،كما تفكر الفل�سفة ،وال يحتمل وجود �أفكار فل�سفية جاهزة ت�ضاف �إليه
وتنتزع منه ،لأنها تكون كخاليا ميتة يف ج�سد حي ،و�أنها مل تكن فن ًا لغوي ًا �صرف ًا وال �شك ًال خالي ًا
من م�ضمون .ف�إن الأدب وهو ينتج �أ�شكا ًال و�صور ًا و�أمناط ًا تعبريية و�صفية و�سردية وحوارية،
ينتج يف الآن ذاته �أفكار ًا ،ويطلق ر�سائل ولكنها لي�ست مبا�شرة كما يف التوجيهات الأخالقية
واملبادئ التعليمية .وكونها كذلك ال ُينتق�ص من قيمتها كتجارب فكرية ،بل يك�سيها �صفة خا�صة،
ومينحها بعد ًا �آخر� .إنها ن�سيج مت�شابك اخليوط كثري الت�شعب متعدد الألوان .فال يجردها ذلك
من طبيعتها الأدبية.
مب يفكر الأدب “”1
بيار ما �شرييَ :
بداية ،يقت�ضي التعامل نقدي ًا مع �أي ن�ص �أدبي من وجهة الثقافة ،والثقافة هي دوم ًا متحركة لذلك
قد يقع بع�ض العاملني يف الأدب ويف النقد منه ب�شكل خا�ص باالجرتاء على النقد الأدبي �أو النقد
الثقايف مبعناه الأو�سع ما قد ُيدخل الأدب والفكر عامة يف �إ�شكاليات ت�شتت الن�ص ،وقد يخرج عن
�سكته التي يبدو �أنه قد انطلق منها .حتى بدا يف كثري من الأحيان� ،أن بع�ض الأ�صوات من هنا وهناك
وخارج امل�شهد الأدبي ،ف�سحت يف جمال التجر�ؤ من بع�ضهم على �إ�صدار �أحكام قاطعة ي�شري فيها �إىل �أن
القول بوجود ن�صو�ص �أدبية لها ما لها وعليها ما عليها هو خروج عن جادة ال�صواب التي ت�سلكها املعارف
الب�شرية ،فت�أتي �أحكامهم متفقة ،ب�صورة ما ،مع �أولئك الذين يتنطعون �إىل تكرار �أقوال من جهات
خمتلفة ت�صر على تبني مقولة موت الأدب عامة� ،أو �أن بع�ضهم ل�سبب �أو لآخر ال يتورع عن الإ�ساءة
للم�شهد الأدبي معمم ًا بنفي الإبداع يف الن�ص الأدبي عامة بقوله �أن ال �أدب ي�ستحق ا�سمه عندنا يف
هذه ال�ش�ساعة للمعرفة و�سيادة التقنيات احلديثة والدائمة التطور.
القول بنفي وجود �أدب� ،أو بق�صور الن�صو�ص يف ع�صر الت�سابق املحموم على املعرفة وجتددها ال يعني
احلكم مبوت الإبداع .الإبداع موجود ومرتبط بالإن�سان ،لكن بع�ض العوائق واحلواجز لي�س مردها
الإبداع نف�سه ،و�إمنا هي حواجز غالب ًا ما تعود �إىل �أ�سباب من خارج الن�ص ،منها ما يتعلق مب�شاعر
اخلوف والقلق التي ت�ساور املرء وال تتعلق بقيمة العمل الأدبي فح�سب ،و�إمنا هي �أ�سباب تعود �إىل
�إمكانيات جناح العمل يف �سلوك درب الن�شر من جهة ،وجتاوز البريوقراطية املتجذرة التي متد �أذرعها
للت�شوي�ش على االنت�شار الأدبي ،من خالل عمل مثل تلك اجلهات الدائب يف �سعيها لتنميط ال�شخ�صية
الإن�سانية ومنذجتها وفق معايري ال ت�أبه بقيمة الإبداع،من جهة �أخرى ،ناهيك عن ت�شجيعه .وثمة
جانب هام يف جمال املداخلة على النقد يتمثل يف تلك احلقب التي الزم فيها النقد الأدبي مقايي�س
االلتزام التي �أقامت طوي ًال لدى النقاد ،حتى غدا الأدب بعامة وال�شعر منه بخا�صة �أ�سري علب العقائد
اجلامدة ،كما �شخ�صها �أوكتافيوباث ،حني قال:
حينما �أقول �أن اال�شرتاكية املارك�سية التي نظرت �إىل الواقعية االجتماعية يف الفن و�أ�صبح مفهوم
االلتزام يف ال�شعر ،مث ًال ،مرتبط ًا بها كانت يف بداياتها انتقادية ومل تكن تدمريية للإبداع غري �أنها
مب�أ�س�ستها ال�ستالينية حتولت �إىل �أداة تدمري للإبداع الفني وعك�س ذلك االجتاه نف�سه على كل البلدان
والتيارات الأدبية املرتبطة ،ب�شكل ما ،باملركز ال�سوفييتي .وقد جاء رد ال�شاعر اللبناين حممد علي
�شم�س الدين يف �إحدى احلوارات معه مقارب ًا لفكرة االلتزام يف الأدب ،كالآتي:
اللحظة اجلوهرية الآن ملعنى ال�شعر ،و�أجتر�أ،كما يف �أي ن�ص �أدبي �آخر ،وكما �أعتنقتها على الأقل،
تتلخ�ص يف �أن ال�شعر ،كما �أعتقد ،هو حلظة حرية عظيمة تتحرر من جميع البالطات  ...تتحرر ليكون
ال�شاعر ،هو ملك نف�سه .مل يعد هناك �شعر التزام ،باملعنى الذي �شاع يف الأدبيات اال�شرتاكية .اللحظة
احلالية لل�شعر ،الق�صيدة كما �أراها ،تنطلق لتتوج ال�شاعر ملك ًا على نف�سه .و�أن حلظة احلرية التي
�أدركتها الق�صيدة مبعناها املعا�صر جتعلها يف ٍّ
حل من �أن تلتزم ب�شيء� .أنا ملتزم ،ي�ضيف ال�شاعر ،بالقلق،
وكل من كتب ال�شعر مبحر�ضات غري داخلية ،مل ي�ستطع �أن يت�صالح مع ال�شعر وخرج خارجه”2”.
�أي��ن من تلك املالحظات الواثقة ما توفره و�سائط التوا�صل االجتماعي من فو�ضى التقوالت
ال�شعرية،الآن وغد ًا ،وتلك املواقع املم�سو�سة ب�إر�سال بطاقات و�شهادات ورقية �أو افرتا�ضية ،وتتويجات
لأمراء مزيفني تغدق عليهم ما �أنزل اهلل بها من �سلطان ت�ضاف �إىل �أ�سمائهم �إىل جانب ن�شر �صورهم
فيتداخل فيها ال�صالح مع الطالح� .إنه وقت الردة �إىل ع�صر املنابر التي تبحث عن النربة العالية و�إن
كانت خاوية.
النقد والوعي النقدي:
�أ�سو�أ النقاد هم النقاد امللتزمون ،لأنهم و ّلدوا ما ال يولد من الرداءة� ،أجاب ال�شاعر يف احلوار نف�سه
عندما �سئل عن النقد من وجهة نظره ،قال:
لقد اخرتعوا �شعراء ومطربني ومغنني.ال يغدو فعل النقد خالق ًا �إال حني يتحول هو ذاته �إىل
ر�ؤية .يلعب النقد يف �أي جمال من جماالت احلياة دور ًا هام ًا وم�ؤثر ًا كونه يتناول ن�شاطات �إن�سانية
ال حتكمها قوانني الفيزياء �أو �أحكام الريا�ضيات بقدر ما ت�شري �إليه هذه القوانني والأحكام من �أ�سا�س

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
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مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

منطقي يقبله العقل ”3”.مهما تقدمت علوم الإن�سان تظل مق�صرة عن اكت�شاف ما يفكر به املرء يف
�ش�ؤون احلياة املختلفة .ما ي�صدر عن الفرد من �سلوك وما قد ي�صدر عنه من �أحكام ال ي�صدقها قانون.
قد يحوز �إخ�ضاع هذه اجلوانب �إىل �أحكام املنطق وقوانينه على م�صداقية الأحكام �أو النتائج التي
ت�سجلها املحاكمة .لكن هذه املقاربة ال تعني ما يريده ناقد الن�ص الأدبي.
كانت املرحلة الأوىل للوعي النقدي تنح�صر يف معرفة املعنى اللغوي للن�ص ومقا�صد الأديب �شاعر ًا
كان� ،أو كاتب ًا يف �أجنا�س �أدبية �أخرى مبا فيها تلك الن�صو�ص امل�سرحية ببعدها اجلمايل ،وكذلك
طريقة و�أ�سلوب الن�ص .وهذا ينقلنا �إىل مرحلة �أعلى �أنتجت وعي ًا نقدي ًا تعاملت مع الن�ص من حيث �أن
مطالعته تقت�ضي �أن ُيقر�أ الن�ص �ضمن ا�سرتاتيجية واعية باخلطاب كونه يعرب عن ذات لها خ�صو�صيتها
وبالثقافة كونها تعبري ًا عن وعي جمعي� ،إ�ضافة �إىل م�ساعدة القارئ يف عدم الوقوع يف �أ�سر التكرار.
ما �سبق يفيد املتلقي يف قراءة الن�ص ونقده قراءة جمالية نقدية تك�شف عن الر�صيد اجلمايل للعمل
املنقود”4”.
حتوالت يف مفهوم الأدب:
ال يزال مفهوم الأدب من خالل الفكر النقدي خا�صة يف الع�صر احلديث يخ�ضع ب�شكل �أو ب�آخر
لتحوالت جوهرية تتعلق مبا ي�صيب مفهوم الأدب ذاته من تلك التحوالت .ومبعنى ما يظل تعريف
الأدب ق�ضية مطروحة على ال��دوام .وطاملا حذر كتاب ومفكرون من وقوع الأدب يف فخ املوثوقية
وبراثن الوثائقية فيفقد جاذبيته ومتعته ،كما يقول �ألربتو مورافيا م�ضيف ًا �أن املدار�س الأدبية متوت،
لكن الأدب يبقى . .وعلى منوال ذلك يقول �أندريه مالرو :الأدب مثل الفنون الت�شكيلية جوقة �أ�صوات
عرب الع�صور� ،إنه انت�صار على الزوال والن�سبية ،فالن�ص الأدبي ي�شرتك مع الن�ص الفل�سفي يف �أنه ال
يجود مبعانيه دفعة واحدة� ،أو �أنه واقع فيما ي�شمله القانون يف الفيزياء �أو النظرية يف الريا�ضيات
حيث يفقد القدمي م�صداقيته �أمام االكت�شافات اجلديدة( .فما من �أحد ي�ستطيع �أن يدعي بعد قراءة
�أفالطون يف املا�ضي �أو يف احلا�ضر �أو يف امل�ستقبل �أنه يف زمن ما قد اكتمل لديه فهم �أفالطون وانتهى).
والأمر نف�سه بالن�سبة �إىل ديكارت �أو كانط ،خمطئ من يعتقد �أنه لي�س له�ؤالء �إال قيمة تاريخية
فح�سب .ف�إذا قلنا �أن ال �أحد اليوم ي�أخذ بنظرياتهم يف الثقافة نكون واهمني لأننا واجدون دائم ًا من
ينت�سب �إىل فل�سفة �أو ميتافيزياء ديكارت �أو كانط �أو �آخرين. .
ذلك ال يعطي القول الفل�سفي حق الثبات والقد�سية بقدر ما يك�شف عن الر�ؤى التي ال ترتهن �إىل
دائرة التكرار �أو التقليد .كاتب ع�صره ذلكم هو الذي يتجاوز نف�سه �إىل عامل غني باملعرفة واجلمال.
�أما �أولئك الذين ينغلقون على مقوالت م�ضت وجتاوزتها املعارف والأذواق فهم ال يتعدون كونهم مر�ضى
نرج�سيني وحيدين يف عامل يطرد ال�شوائب كل حني عن مر�آة الوجود� .أما ذاك الذي يحيا يف مر�آة
ذاته فهو �أي�ض ًا ال يعدو �أن يكون ،بح�سب بع�ضهم ،كتلة جمبولة بكحول رخي�ص ال يلبث �أن يتبخر.
ال يغدو الن�ص الأدبي هو ذاته �إذا مل يح�سم �أمره يف جتاوز الأيديولوجيات ال�شديدة التزمت .و�ضح
�سارتر هذه الفكرة قائ ًال:
جدير بالكاتب والأديب يف �إعطاء ن�صه فر�صة انتقال اجلماعة �إىل التفكري والت�أمل يف ذات نف�سها،
فلي�س فن الكتابة عامة بعد حممي ًا بقوانني العناية الإلهية �أو عناية قوانني و�ضعية .النا�س يف النهاية
يختارون فنونهم وي�صنعون ن�صو�صهم لكن ،البد من الإ�شارة –بح�سب حممد غنيمي هالل� -إىل �أن ال
يتحول الأدب �إىل دعاية حم�ضة �أو �إىل ما ي�شبه ال�صالة املح�ضة في�ؤدي �إىل تردي املجتمع يف حم�أة
الأمر املبا�شر� ،أي �إىل حياة بدون ذاكرة كحياة احل�شرات والزواحف ،في�سري كل الي�سر �أن ي�ستطيع
العامل اال�ستغناء عن الأدب وهذا يعني �أنه ي�ستطيع خري ًا من ذلك �أي�ض ًا �أن ي�ستغني عن الإن�سان.
لي�س الأدب اجلدير باحلياة الذي ت�شغله املكا�سب الآنية �أو هو الذي ي�صدر عن متك�سب �أو طامع
بوجاهة ما ،فاملت�سكع على الأبواب يت�سول ما الحق له فيتحول �إىل كاتب يوجهه االفتعال فيهبط مبا
فعل �إىل قاع االتباع بعيد ًا عن �أي �صلة بالإبداع.
الهوام�ش:
مب يفكر الأدب؟ -ترجمة جوزيف �شرمي –املنظمة العربية للرتجمة –بريوت 2009
 - 1بيار ما�شرييَ :
 - 2حممد علي �شم�س الدين :حوار يف ملف (�أي معنى لاللتزام اليوم؟) – جملة البحرين (العدد�-)41ص59
–�آذار 2005
 - 3ال�سابق �ص60
 - 4عبد الفتاح �أحمد يو�سف :ا�سرتاتيجيات القراءة يف النقد الأدب��ي –�ص 165-عامل الفكر عدد 36/1
–�أيلول 2007

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

جميلةٌ �صباحات الوطن
كان قا�سيون ما يزال يوا�صل �إغفاءته احلاملة الوادعة حني �صارت دم�شق
مر بطيئ ًا ثقي ًال
على مرمى الق�صيدة من دمي ،و�أنا �أعود �إليها بعد ٍ
غياب ق�سري ّ
�ضاغط ًا� ،أح�س�سته دهر ًا من الغربة؛ �إذ كان ال�شوق يحملني بني جناحيه كل
يوم ،ويطري بي عائد ًا �إىل دم�شق لأ�سري يف احللم يف �شوارعها ،و�أمتلى من
عبق و�ضياء ب�أيام
حاراتها العتيقة التي تذ ّكرين من خالل ما تن�شره من ٍ
مرات
عليها
تعاقبوا
�أثبتت دم�شق من خاللها �أنها ع�صية على الغزاة الذين
ٍ
ومرات ،يف ع�صور خلت ،لكنهم حتطموا �أمام �أ�سوارها وعادوا خائبني خا�سرين
يجرون �أذيال الهزمية والعار..
عدت لدم�شق اجلريحة النازفة التي تكالبت عليها كل قوى ال�شر يف العامل،
ً
فاجعة لأن الذين غدروا بدم�شق
وتعر�ضت لأ�شر�س فاجعة يف التاريخ� ،أقول
كرث؛ �إال �أن الوجع الأكرب الذي عانته كان من بع�ض �أبنائها الذين تنكروا
لف�ضائلها التي ال ُتعد وال حت�صى ،ومدوا �أيديهم لأعداء العروبة الأزليني من
�صهاينة وغرب ،وارمتوا �أذالء يف �أح�ضان العدو ،وكان املقابل بع�ض دوالرات
قب�ضوها �صاغرين �أذالء حينما بد�ؤوا �سل�سلة التنازالت التي تالحقت وما
زالت تتاىل والهدف وا�ضح وهو �إذالل دم�شق و�إركاعها ،ي�ساندهم يف ذلك
دول عربية اختار حكامها البقاء على �سدة عرو�شهم ،وثمن ذلك �أموال
ب�ضعة ٍ
العرب وبرتولهم ،وكلما حتتويه الأر�ض من خريات ذهبت ،وما زالت تذهب
�إىل خزائن الغرب لرتفد م�صانعه التي ال تنفك تنتج ال�سالح الفتاك ،وتقوم
ببيعه ب�أثمانٍ باهظة ملن يطمحون �إىل قتلنا ،وتهجري ن�سائنا و�أطفالنا؛ �إن مل
ً
هدية للكيان ال�صهيوين الذي يحلم
يكن �إزالتنا من الوجود ،وتقدمي الأر�ض
منذ قرون ب�أن ي�ستويل على هذه الأر�ض اخلرية املعطاء..
تزامن ذلك كله مع جائحة املر�ض الذي داهم الكرة الأر�ضية و�أُطلقت
عليه ت�سمية «كورونا» التي قيل يف كثري من التف�سريات �أنه �صنيعة الدول
الكربى ،وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة الأمريكية التي ترى ح�سب ما جاء يف
مل قليل ال�سكان وكثري اخلريات حتى ي�صبح دخل
التحليالت �أنها تطمح لعا ٍ
الفرد عالي ًا مما يتيح ملن تبقى على قيد احلياة �أن يعي�ش هانئ ًا ويح�صل على
متطلبات احلياة املرفهة الهانئة ب�سهولة وي�سر..
يف �أوج تفاقم املر�ض �صدف �أن كنت يف زيارة خرجت �أحداثها عما كنت �آمله
و�أخطط له� ،إذ كان برنامج زيارتي كما هو مقرر �أن ي�ستغرق �أ�سبوع ًا وعلى
الأكرث ع�شرة �أيام �إال �أن �إقفال املطارات ،وعدم متكني من العودة �إىل �أر�ض
الوطن ا�ضطرين �أن �أبقى لفرتة طويلة مل تكن باحل�سبان يف هذه الدولة
النفطية قليلة عدد ال�سكان� ،إال �أنها متلك �إمكانات هائلة من عوائد النفط

بي�سر ودون عناء يذكر ،وقد لفتني يف الفرتة املذكورة
التي جتود به الأر�ض
ٍ
ارتباك هذه الدولة ،وتخبطها يف اتخاذ القرارات ملواجهة اجلائحة ،ور�أيت
�أنها راحت ت�صدر قرار ًا ،وبعد حلظات ت�صدر نقي�ضه ،وعندها تذكرت �سورية
وطني الرائع الذي ما زال ينزف دم ًا منذ ع�شر �سنوات ،ويجابه الأع��داء
على جبهات عدة؛ حيث و�صل �أعداد الدول التي تكالبت عليه �إىل �أكرث من
ثمانني دولة ولكنه ما زال �صامد ًا �صابر ًا حمت�سب ًا ي�شد الأحزمة على البطون،
ويكابد اجلوع والفقر واحلاجة يف �سبيل �أن تبقى كرامته م�صانة وحدوده
ً
منيعة وهامته مرفوعة ،وهكذا كان..
�صحيح �أن �سورية الآن وللأ�سباب الآنفة الذكر متر ب�ضائقة مادية خانقة،
وتكابد �شظف العي�ش ،وحتتاج �إىل الكثري من مقومات احلياة ال�ضرورية،
�إال �أن ال�صعب يف تقديري ولىّ وانق�ضى ،واال�ستمرار يف ال�صمود للبقاء هو
الهدف الأ�سمى الذي ت�سعى �إليه ،وهنا تذكرت قوافل ال�شهداء التي قدمها
هذا الوطن ،والتي حققت ب�صمودها وت�ضحياتها املقدرة على اال�ستمرار حتى
الآن ،ول�سوف نوا�صل م�سرية ال�صمود حتى حتقيق الهدف الأ�سمى والأنبل،
وهو طرد �أعدائنا �أو دفنهم هنا يف هذا الرتاب الذي لونه الأحمر القاين
لكرثة ما �أريقت فوقه دماء ذكية طاهرة ر ّوت الأر�ض ،ف�أينعت فيها �شقائق
النعمان..
ال �أحد الآن ي�ستطيع نكران ما منر به من �ضائقة ،وما نكابده من حاجة
ومعاناة �إال �أن �إمياننا ب�أن امل�ستقبل لل�شرفاء و�أ�صحاب احلق هو الذي يخفف
الكثري من معاناتنا ،ويثبت �أقدامنا يف تراب الأر�ض الذي نعتز بع�شقنا له،
وتفانينا للذود عنه؛ كي يبقى طاهر ًا مطهر ًا وندرك ب�أن الن�صر لنا يف نهاية
املطاف ،لأن �أحداث التاريخ علمتنا وتعلمنا �أن من يت�شبث ب�أر�ضه ويدافع عنها
�سينت�صر يف نهاية الأمر؛ بينما امل�ستعمر الغا�صب �إىل زوال..
عدت �إىل �أر�ض الوطن ،وكلي �شوق وعزمية �أن �أوا�صل مع �أهله م�سرية البذل
وال�صمود والعطاء �أ�سوة ببقية �أبنائه الذين ف�ضلوا العي�ش به رغم ق�ساوة
هذا العي�ش� ،إال �أنهم يح�سون يف �أعماقهم �أن الوطن اجلميل كي ي�صبح �أكرث
جما ًال يجب �أن ُيروى بالدم والعرق لأنهما يف نهاية املطاف �سيثمران نخي ًال
معطاء ،وعندها �سنن�سى ما عانيناه وكابدناه ،ونفخر ب�أننا جديرون
وارف ًا
ً
بحمل ا�سم هذا الوطن ،وفخورون ب�إعالء رايته..
�أح�س الآن ب�سعادة غامرة ،وفرح داخلي افتقرت �إليهما ل�شهور يف الغربة،
و�أعلن �أنني �صربت و�صابرت� ،إال �أن نتيجة ال�صرب قطفتنها بفرح و�سعادة،
وكيف ال وها �أنا �أ�ستن�شق رائحة الرتاب العابقة بدماء ال�شهداء.
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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