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كرات�شكوف�سكي
و
المخطوطات العربية
« ..م��ع املخطوطات العربية» ،كتاب امل�ست�ش��رق �أغناطيو�س كرات�شكوف�س��كي ،كان العنوان الفت
بالن�س��بة �إيل ،وعندما طلبته يف مكتبة لينني �ش��تاء � ،1974أتت موظفة املكتبة ،بن�سختني ن�سخة
باللغ��ة الرو�سية ،والن�سخة الأخرى باللغة العربية كان ق��د ترجمها الدكتور امل�صري حممد منري
مر�س��ي يف مطل��ع �ستيني��ات الق��رن املا�ضي .وفيها يتح��دث امل�ؤل��ف كرات�شكوف�سكي ع��ن (امل�صادفات
ال�سعيدة) التي جعلت املكتبة الرو�سية تغتني باملخطوطات العربية النادرة.
كت��ب كرات�شكوف�سك��ي كتاب��ه الرائ��ع هذا «م��ع املخطوطات العربي��ة» يف �أثناء احل��رب العاملية
الثاني��ة عن��د ال�سوفيي��ت( :احل��رب الوطني��ة العظمى) ،وكان��ت �سنوات عجاف�� ًا قا�سية ج��داً ،مع
ذل��ك �ص��در الكت��اب يف �أيام ع��ام � 1945أي يف ع��ام الن�صر .يق��ول امل�ؤلف�« :صدر الكت��اب يف الأيام
امل�شه��ودة م��ن �أيار (مايو) عام  ،1945ح�ين ا�ستقبلت البالد كلها باحتف��ال النهاية املظفرة �أعوام
احل��رب» ،ويذك��ر امل�ؤلف �أن��ه مت الرتحيب بهذا الكتاب ترحيب ًا ودي ًا حت��ى من كان يف حياته بعيد ًا
عن املخطوطات العربية ،ومل يفكر مطلق ًا يف علم اللغات والآداب ال�شرقية.
يف كلم��ة االفتتاحي��ة ،يتمن��ى كرات�شكوف�سك��ي �أن ال ينظ��ر الق��ارئ �إىل ه��ذا الكت��اب عل��ى �أنه
مذك��رات �شخ�صية للم�ؤلف ،يقول« :ف�إنني مل �أكتب هذه املذكرات عن نف�سي ،و�إمنا عن املخطوطات
العربي��ة الت��ي لعبت دور ًا كبري ًا يف حياتي ،والتي �شاء يل احلظ �أن �أ�صادفها� ،أو ،التي �شقّتْ طريقها
�إىل دنيا العلم عرب يدي».
يتح��دث كرات�شكوف�سك��ي ع��ن املخطوط��ات العربية بول��ه العا�شق مم��ا يجعل الق��راء يرتابون
م��ن حديث��ه وع�شقه وحبه وتقدي��ره للمخطوطات العربية ،فيقول« :وقد ي��رى النا�س يف حديثي
في�ض�� ًا من العاطفة والرومانتيكي��ة� .إال �أين ال �أخاف هذا اللوم ،فهكذا ع�شت يف عملي ،وهكذا كانت
ذكرياتي عنه».
ال ين�س��ى كرات�شكوف�سك��ي الرع�شة التي انتابته وهو يجتاز عتب��ة املكتبة العامة يف بطر�سبورغ
�أول مرة� ،إذ ما زالت االنطباعات احل ّية ت�ستحوذ عليه ،والإجالل واملهابة اللذان ات�سمت بهما تلك
املكتبة ،يقول« :ولو �أننا جمعنا كل ما كتب عن مكتبتنا يف م�ؤلفات �أدبية فقط ،لأ�صبح لدينا كتاب
ممت��ع مفي��د ي�صور بو�ض��وح يف حياتن��ا االجتماعية ،ق�صة كفاحن��ا من �أجل حري��ة الفكر يف �صور
مملوءة �أحيان ًا بروح حما�سية عالية و�أحيان ًا برتاجيديا».
يتذك��ر كرات�شكوف�سك��ي ه��ذا بعد �أربع�ين عام ًا من زيارت��ه الأوىل لتلك املكتب��ة العامة�« ،أدخل
�إىل القاعات املهيبة بق�سم املخطوطات و�أرى خازنها العجيب وا�سمه ال يزال بيت�شكوف ذلك اال�سم
ال��ذي كان يعرف��ه جيد ًا جيل �آبائن��ا و�أجدادنا ،و�أح�س يف �صدري حما�سة رائع��ة و�أ�شعر بالأعمال
الرائعة التي حتقق فيها».
يع�ترف كرات�شكوف�سكي� ،أن ق�س��م املخطوطات العربية كان دائم ًا وم��ا زال مدر�سة نادرة ،دخله
وه��و طال��ب �شاب خج��ول ،وقام ب�أبحاث��ه الأوىل فيه ،وما زال ي��زوره يف كهولت��ه و�شيخوخته بعد
ع�شرات الأعوام ،ليعلّم تالمذته كما تعلم هو.
لوحتان للفنان الت�شكيلي غازي �أنعيم

و�أما عن املخطوطات العربية فللحديث القادم.
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في الذكرى ال�سابعة والأربعين لحرب ت�شرين

• د .علي دياب

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
ال��ف��ع��ل �أه�������دى ،م�����ض��ارع��هُ
ُيهدي .ويتعدى �إىل املفعول به
بحرف اجلر �إىل .نقول :رحم
اهلل امر�أً �أهدى �إ َّ
يل عيوبي.
وع��ام��ة ال��ن��ا���س يف ع�صرنا
ه��ذا ي��ق��ول��ون غ��اف��ل�ين :ه��داين
ف�لان ه��دي� ً�ة ثمينة .ويف هذا
بي .الفعل هَ دَ ى،
وقوع يف خط�أ نِّ
�ارع��هُ َي��ه��دي ب��ف��ت��ح ال��ي��اء
م�����ض� ُ
ويتعدى �إىل مفعوله دون حرف

يف ال�ساد�س من ت�شرين عام ثالثة و�سبعني وت�سعمئة �ألف ،افتتح
القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد حرب ت�شرين مبقولته« :ل�سنا هواة
قتل وتدمري ،ولكننا ندفع عن �أنف�سنا القتل والتدمري» .جاءت
حرب ت�شرين بعد ثالثة حروب مع العدو ال�صهيوين ويف احلروب
ال�سابقة ،كان العرب ي�صدون هجوم العدو عليهم الحتالله الأر�ض
العربية� ،سواء يف حرب ثمانية و�أربعني وت�سعمئة و�ألف �أو يف حرب
حزيران عام �سبعة و�ستني وت�سعمئة و�أل��ف! ويف كلتا املعركتني
خ�سر العرب مع ال�صهاينة على الرغم من الفارق ال�ضخم بني عدد
العرب و�إمكانياتهم باملقارنة مع العدو ال�صهيوين وداعميه� .أما يف
حرب ت�شرين فكانت حرب ًا عربية بامتياز� ،إذ هاجم العرب العدو
لتحرير �أر�ضهم املحتلة ،ويف هذه احلرب التي اتفقت فيها القيادتان
ال�سورية وامل�صرية مع امل�شاركة الرمزية ملعظم الدول العربية ،وقد
كان من املقرر وكما ح�صل االتفاق بني القائد اخلالد حافظ الأ�سد
والرئي�س امل�صري �أنور ال�سادات على �أن يتم حترير الأرا�ضي العربية
التي احتلت �سنة �سبع و�ستني وت�سعمئة و�ألف ،ومن ثم يكون الهدف
الثاين وهو حترير فل�سطني املحتلة من االحتالل ال�صهيوين� ،إال �أنه
وبكل �أ�سف كان الرئي�س امل�صري غري �صادق مع القائد الأ�سد ونظر
�إىل هذه احلرب لتكون مبثابة حتريك للمفاو�ضات مع ال�صهاينة،
وف��ق اخلطة الكي�سنجرية وعلى �أن يوقع معاهدة ا�ست�سالم مع
الكيان ال�صهيوين ،وق��ال يومها الرئي�س املنا�ضل حافظ الأ�سد
«�أردناها حرب ًا حتريرية وغرينا �أراده��ا حرب ًا حتريكية» ف�أعلن
�أنور ال�سادات وقف �إطالق النار بعد عبور اجلي�ش العربي امل�صري
البطل لقناة ال�سوي�س دون تن�سيق مع القيادة ال�سورية ،ولو �أن �أنور
ال�سادات بقي ملتزم ًا مبا اتفق عليه مع الرئي�س الأ�سد ،ملا كانت نتائج
حرب ت�شرين مبا و�صلت �إليه ،على الرغم من �أهميتها املت�ضخمة
�إنهاء�« :أ�سطورة اجلي�ش ال��ذي ال يقهر» والبطوالت الفذة التي
حققها جي�شنا العربي ال�سوري باحتالله مر�صد جبل ال�شيخ ومتكنه
من حترير كل من القطاع الأو�سط واجلنوبي� ،إال �أن وقف �إطالق
النار على اجلبهة امل�صرية مع الكيان ال�صهيوين وا�ستمرار اجلبهة
ال�سورية يف خو�ض حرب ا�ستنزاف مع العدو ل�شهور عدة ،حاول
ال�سادات �إقناع القائد امل�ؤ�س�س بالتفاو�ض مع العدو ال�صهيوين،
هذا التفاو�ض الذي ال ميكن �أن ي�ؤدي �إال �إىل املزيد من اال�ست�سالم
وخ�سارة العرب اخل�سارة تلو الأخرى ،ومل يقنع ال�سادات مبا �أ�سداه
له الرئي�س الأ�سد من ن�صائح تف�ضي �إىل �أن خطواته لن ت�ؤدي �إىل
�سالم عادل و�شامل يف املنطقة� ،إال �أن ال�سادات م�ضى يف خمططه
اخلياين ّ
ووقع اتفاق كامب ديفيد ،هذا االتفاق الذي �أخرج م�صر
الدولة ذات الثقل العربي من �ساحة ال�صراع العربي ال�صهيوين ،ومن
نتائج كامب ديفيد كان اتفاق �أو�سلو عام ثالثة وت�سعني وت�سعمئة

و�أل��ف بني �سلطة عرفات والكيان ال�صهيوين وتبعه اتفاق وادي
عربة الأردين ،وبقي قطرنا العربي ال�سوري وحيد ًا يف مواجهة
العدو ال�صهيوين ومن وراءه من القوى العاملية املتمثلة يف الواليات
املتحدة الأمريكية والغرب الأوروب��ي .وبد�أ الت�آمر على هذا البلد
حركوا ع�صابات
ال�صامد ،فكانت احلرب الطائفية يف لبنان ،ومن ثم ّ
الإخوان امل�سلمني يف �سورية بهدف �إ�سقاط ثورة البعث ،وا�ستمرت
يف تخريبها حتى غزو الكيان ال�صهيوين للبنان عام اثنني وثمانني
وت�سعمئة و�أل��ف وحما�صرة ب�يروت ،ه��ذه احل��رب التي ق��دم فيها
قطرنا ت�ضحيات ج�سام مادي ًا وب�شري ًا ،ومن هذه احلرب ال�صهيونية
القذرة �ضد لبنان ال�شقيق ولدت فكرة املقاومة الوطنية امل�سلحة،
الذي متكن حزب اهلل وبدعم قطرنا وقائده الأ�سد من ت�أ�سي�سها،
�إذ �شكلت حجر عرثة يف وجه هذا الكيان املتوح�ش ،وا�ستطاعت
مع الزمن �أن تقلق هذا العدو ،وت�شكل له �أداة رعب حقيقية ،مما
ا�ضطره لالن�سحاب من جنوب لبنان عام �ألفني دون قيد �أو �شرط،
وكذلك هزميته يف حرب �ألفني و�ستة التي ا�ستمرت ثالثة وثالثني
يوم ًا دون حتقيق هدف واحد من �أهدافها.
ب��د�أ الت�آمر على قطرنا العربي ال�سوري من كل حدب و�صوب،
�إذ كانت حرب ت�شرين املن ّبه الأ�سا�س لأهمية هذا القطر وماذا
يعنيه بالن�سبة �إىل مواجهة املخططات الأمريكية ال�صهيونية
والرجعية العربية التي تدور يف فلكهما ،فا�ستمر هذا الت�آمر �إىل
يومنا هذا ،وقد م�ضى قرابة عقد من الزمن و�شعبنا يواجه �أعتى
حرب كونية ت�شن عليه وحتت عناوين ما �أنزل اهلل بها من �سلطان،
فت�آمر القا�صي وال��داين على هذا القطر ب�سبب مواقفه الوطنية
والقومية ال�شجاعة ،وا�ستطاع بف�ضل حكمة قيادته و�شجاعة
الرئي�س ب�شار الأ�سد والتفاف �شعبه حوله� ،أن يحرر معظم املناطق
التي احتلها الإرهابيون بدعم القوى املعادية ويف مقدمها النظام
الرتكي الأردوغ��اين الإخوجني وبع�ض ال��دول العربية الرجعية
م�ستقويني بالإ�سرائيلي والأمريكي ،م�ستخدمني بع�ض ال�سوريني
املغرر بهم وال��ذي��ن مت �شرا�ؤهم بحفنات دوالري���ة ،ولكن �شعبنا
م�صمم على اال�ستمرار يف �صموده ومواجهة �أعدائه م�ستذكر ًا روح
ت�شرين وال يزال م�ستمر ًا يف حربه �ضد �أعدائه �إىل �أن يحقق وحدة
�أر�ضه العربية ال�سورية و�إعادتها �إىل ال�سيادة العربية ال�سورية،
فاجلي�ش العربي ال�سوري البا�سل الذي حقق انت�صار ت�شرين ،ال بد
و�أن يحقق انت�صاره على �أعدائه ودحر الإرهاب وداعميه ،و�سيبقى
قطرنا متم�سك ًا مببادئه غري مفرط بثابت من ثوابته ،يدرك جيد ًا
خبث عدونا وعدم �إميانه بال�سالم الذي يت�شدق فيه ،فال تفاو�ض
وال تطبيع معه ،فنهج املقاومة هو الكفيل بردعه واقتالعه و�إحلاق
الهزمية به.

جر .نقول هداين �صديقي �إىل
ج��ادة ال�����ص��واب� .إذ اً� ( ،أه��دى
�إىل) مبعنى قدَّ م هدية ،وهدى
�صدي َقه؛ مبعنى قاده �إىل �سبيل
الر�شاد.
وه��ذا االل��ت��ب��ا���س وال��ت��داخ��ل
بني الفعلني �شائع �شيوع ًا نكاد
ن�شهده يف ك��ل م��ك��ان يف وقتنا
احلا�ضر.
ي��وظ��ف ب��ع�����ض ال��ن��ا���س على
���س��ب��ي��ل اجل���ه���ل م��ع��ن��ى ال��ف��ع��ل
( �أه���اب ب��ه) توظيف ًا خاطئ ًا ،
ق��ا���ص��دي��ن ال��ت��ع��ب�ير ع��ن معنى
ا لإكبار والتعظيم ،فيقولون �أنا
َ
�سعة ثقافته .املعنى
�أهيب به
الدقيق للفعل (�أه��اب ب��ه) هو
أمر ما.
دعاه �إىل � ٍ
يقول كثري م��ن النا�س :زوج
�يرة (بك�سر
فالنة يعاين من ِغ ٍ
متاعب كثرية.
الغني) ت�سبب له
َ
وال�صواب �أن نفتح حرف الغني
ُ
فنقولَ :
(غيرْ ة).
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�صفوة الكالم
من حوارات الأدباء والمفكّرين

�إن���ه���ا �أح�لام��ه��م وت��ط� ّل��ع��ات��ه��م ال��ت��ي
ج�سدوها وث ّبتوها يف الكتب ..كي تبقى,
ّ
وتدّ ل على �أثرهم بعد الرحيل
هنا مقتطفات م��ن بع�ض كالمهم..
جاءت يف حواراتهم املن�شورة يف ال�صحف
والكتب واملجالت.
ق��د ت��ك��ون بع�ض ح����وارات الأدب����اء
والفنانني وال�شعراء �أج��م��ل بكثري من
ق�ص�صهم وق�صائدهم ومنحوتاتهم..
هنا بع�ض املقتطفات من كالم بع�ض الأدباء
ج���اءت ع��ل��ى �أل�سنتهم و ُن�����ش��رت يف الكتب
وال�صحف.
املفكّر والأدي��ب امل�صري م�صطفى حممود
يقول عن الأ�شياء التي غيرّ ت تفكريه:
اجلثث وامل�شرحة لهم ف�ضل كبري يف تغيري
طريقة تفكريي ,وذلك لأن املفكّر احلقيقي
ال يجب �أن ي�ؤمن بالأ�شياء على طول اخلط,
�أو يكفر بها على طول اخلط ,ولكنه بطبيعته
وي�صحح
ُيعيد النظر دائ��م � ًا يف الأ���ش��ي��اء
ّ
الأخطاء مهما كانت.
ودائم ًا يختلف املفكّرون عن الذين ينظرون
للأ�شياء بنظرة قلبية بال �أي �شك ,لأن كل
�شيء من حولهم ُم ّعر�ض ّ
لل�شك حتى يثبت له
العك�س ,والإن�سان الطبيعي والعادي حني يبد�أ
م�شواره ورحلة احلياة ,فهو يبد�أ بامل�سلّمات
الأولية التي �أمامه مبا�شرة ,ولي�س �أي �شيء
�آخ��ر وال ي�شغل تفكريه ب مل��اذا وكيف ومتى,
ح�سه هي التي يراها
والأ�شياء التي تقع حتت ّ
وي�سمعها ويتعلّم منها ,ولكنني مت ُ
ّردت على كل
هذه الطريقة التقليدية والروتينية ,وبد�أت
يف ط��رح الأ�سئلة التي كنت دائ��م � ًا ال �أج��د
الإجابة عليها ,فرغم انهماكي يف مواد كلية
الطب� ,إلاّ �أنني كان ي�شغلني دائم ًا البحث عن
�إجابات لأ�سئلتي ..البحث عن اليقني..
وعن عالقته باملوت واحلياة قال:
�إن الأط��ب��اء دائ��م��ي ال��وق��وف �أم���ام امل��وت,
وهم �أقرب �إىل امل ّيت من الآخرين ,فريون كل
يوم ب�أعينهم املوت وهو يقب�ض �أرواح الب�شر,
يف الوقت ال��ذي يفّر اجلميع منه ويهربون,
حتما الأقارب و�أقرب الأقربني والأ�صدقاء,
يف حني �أن الطبيب الذي يُعدّ �أ�شجع �إن�سان
ت�أتي به الب�شرية ,هو الوحيد الذي يواجه
امل��وت وي��ح��دّ ق يف عينيه متحدّ ي ًا ,وحم��او ًال
�إنقاذ املري�ض ,هذا ف�ض ًال عن �إنه الوحيد الذي
يح�ضر عيد ميالد الإن�سان ورحيله ,و�أ ّول َمن
ي�ستقبل الإن�سان يف الوجود ,و�أي�ض ًا �آخر َمن
يو ّدعه من الوجود.
وي�ضيف الدكتور م�صطفى حممود قائ ًال:
�إن التابوت لي�س ال�صندوق اخل�شبي الذي
يحمل بداخله املوتى�,أو احلجري يف الع�صر
الفرعوين الذي يحفظ به املومياوات ,ولكنه
ميثّل اجل�سد ال��ذي ت�سكن بداخله ال��روح,
ومبجرد خروجها ,ي�صبح هذا التابوت فارغ ًا,
وينتهي كل �شيء.
وعن احلب وعالقته بالن�ساء قال حممود:
�أري���د حلظة انفعال ,حلظة ح��ب ,حلظة
ده�شة ,حلظة اكت�شاف ,حلظة معرفة� ,أريد
حلظة جتعل حلياتي معنى ,فحياتي من �أجل
�أكل العي�ش ال معنى لها ,لأنها جمرد ا�ستمرار
ل��ل��ب��ق��اء ,ع�لام��ات احل���ب و���ش��واه��ده �أ�شبه
باجللو�س يف التكييف يف يوم �شديد احلرارة,

م�صطفى حممود

�أ�شبه با�ست�شعار الدفء يف يوم بارد.
احلب هو الألفة ,ورفع الكلفة ,احلب هو �أن
جتد نف�سك يف غري حاجة للكذب� ,أن ت�صمتا
�أنتما االثنان فيحلو ال�صمت ,ويتكلّم �أحدكما
فيحلو الكالم.
مبنتهى الب�ساطة ,ه��ذا ه��و احل��ب ال��ذي
امتناه.
�إن م�شكلة امل��ر�أة �أنها ت�ستنزف منك �شيئ ًا
غالي ًا جداً ,هذا ال�شيء ا�سمه االهتمام ,وهذا
�أغلى ما ميلك الإن�سان ,لأن��ه يعني الطاقة
النّف�سية.
 2ال�شاعر امل�صري فاروق جويدة:يف بداية ه��ذا احل��وار ,ك��ان للمحاور هذه
املقدمة ,وه��ي كلمات قالها ال�شاعر جنيب
�سرور:
(( الأل��ف��اظ لها م��ي��زان ..ثمة لفظ قد
ُيك�سبك العامل لكن تخ�سر نف�سك ,وثمة لفظ
قد ُيفقدك العامل لكن تك�سب نف�سك ..زن
�ألفاظك تعرف نف�سك)) .
يف ر ّده عن �س�ؤال حول املدار�س ال�شعرية
التي ينتمي �إليها قال ال�شاعر فاروق جويدة:
قد حتتوي الق�صيدة الواحدة على مدار�س
خمتلفة ,فيكون فيها التّجريد �أو التج�سيد
�أو اخل��ي��ال ,وه��ذه امل��دار���س الثالثة تخ�ضع
ملقايي�س خمتلفة ,فالتجريد مدر�سة رمزية,
والتّج�سيد مدر�سة واقعية ,واحللم مدر�سة
رومان�سية ,وقد جتد كل هذه العنا�صر يف عمل
فني واحد ,و�أنا حينما �أجل�س �إىل �أوراقي ال
�أحدّ د م�سبق ًا منهج ًا مق�صود لكتابتي.
بني املوقف واللحظة
يقول جويدة:
�أن��ا �أرى �أن ال�شاعر موقف ولي�س حلظة,
ولي�س م��ن الطبيعي �أن يعر�ض ال�شاعر يف
ال�سريك ال�سيا�سي ليلعب ت��ارة فوق احلبال,
وتارة يتح ّول �إىل بليات�شو �أو بهلوان ثم يعلّل
هذا التّحول يف النهاية ب�أن ال�شاعر حلظة,
كال ..ال�شاعر موقف ,وما يقوله بالأم�س �سوف
ُيح�سب له و ُيحا�سب عليه غداً.
وحول موقفه من العا ّمية والف�صحى قال:
الف�صحى ه��ي الف�صحى ,وال��ع��ام��ي��ة هي
ال��ع��ام��ي��ة ,ول��ك��ل منهما دوره وموا�صفاته,
فالعامية قد يكون لها دوره��ا يف الأغ��اين �أو
الت�سلية ,لكن هناك جماالت �أكرب و�أعمق ال
ميكن �أن ت�ستوعبها غري الف�صحى ,فالعامية

فاروق جويدة
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اكت�شافه بعد وفاته ك�أطول قامة �شعرية يف
تاريخ العرب.
� 3أني�س من�صور ..ومدر�سة الفن للفنويف حوار مع الكاتب �أني�س من�صور قال يف
ر ّده على �س�ؤال عن الذي ُيطيل عمر الأديب..
كرثة القراءة �أما كرثة الكتابة؟ فقال:
�أنا �أعتقد �أن الأديب �أو الفنان لي�س له عمر
حم��دّ د ,ف��الأدي��ب له �شهادة ميالد ولي�س له
ت�صريح بالدفن ,لأن الفكرة ال متوت ,والفن ال
ميوت ,لكن هناك بع�ض الكتاب �أطول عمر ًا من
�أقرانهم ,فنحن –حتى الآن -مازلنا نتحدّ ث
عن املتنبي و�أب��ى متام واب��ن خلدون ,وهناك
– يف نف�س الوقت -عدد كبري من الفنانني
وال�شعراء والأدب��اء الذين ال يذكرهم �أحد,
وال�سبب يف �أننا نتذّ كر البع�ض منهم �أن فكرهم
مازال جديد ًا ومعا�صراً ,يف الوقت الذي نرى
فيه بع�ض الكتاب اجلدد بعيدين عن الذكر
والتّذكر ,لأن �إبداعهم لي�س باقي ًا ,والفنان
ال ي�ستطيع �أن يتن ّب�أ ببقاء ذكره بعد رحيله
لأن ه��ذه امل�س�ألة ُت�ترك للتاريخ وللأجيال
القادمة..
وحول عامل القراءة ,وهل الإن�سان ال�شديد
النهم للقراءة ,هو �شخ�ص �شديد النهم للحياة
لأن���ه ال يكتفي ب����أن يعي�ش ح��ي��اة واح���دة
ويحاول بالقراءة �أن ي�ضيف �إىل حياته �أكرث
من حياة خالل قراءة ما عا�شه الآخرون من
جتارب قال من�صور:
ال ن�ستطيع �أن نقول هذا على �شخ�ص ي�أكل
�أكرث من طاقته من الطعام ,لأن كرثة الطعام
ال تطيل ال��ع��م��ر ,فال�شخ�ص ي��ق��ر�أ بغريزة
الرغبة يف املعرفة ,والكاتب يتعلّم الكتابة
مما يقر�أه للآخرين ,فالفن يعي�ش على الفن,
ونحن ال نتعلّم الر�سم من مناظر الطبيعة,
ولكننا نتعلّمه من ت�أمل لوحات الآخرين ,وال
نتعلّم املو�سيقى من �أ�صوات البالبل ,ولكن من
املو�سيقيني ال�سابقني ,فالكاتب يقر�أ لأنه يف
حاجة �إىل معرفة ال تنتهي ملعاي�شة زمنه,
فال حيلة له �إلاّ �أن يقر�أ ,والعربة يف النهاية,
فيما ميكن �أن ي�ستفيده من القراءة ,وما مدى
ه�ضمه ملا قر�أ وما مدى قدرته على حتويل ما
قر�أه �إىل �شكل جديد.
وعن طقو�س الكتابة ,و�إذا كان يعترب نف�سه
ك�أديب يكتب بال�صحف� ,أم ك�صحفي يكتب
�أدب ًا؟ قال:
�أنا �أديب يكتب بال�صحف ,وال �أعترب نف�سي
�صحفي ًا رغم �أنني ر�أ�ست حترير ع�شر �صحف
ورغ��م �أن ال�صحافة �أعطتني كل ما تعطيه
ل�صحفي جمتهد ,حيث ر�أ�ست حترير جمالت
اجل��ي��ل ,وه���ي ,و�آخ���ر ���س��اع��ة ,ووادي النيل
وجملة الكاتب امل�صري.
ومل تتمكّن ال�صحافة خالل عملي بها �أن
تغيرّ حياتي ,ف�أنا �أ�صحو من نومي يف الرابعة
�صباح ًا ,و�أك��ت��ب يف منزيل حتى العا�شرة,
أتفرغ ملقابالتي و�أن��ام يف احلادية ع�شر
ثم � ّ
والن�صف.

– م��ث� ً
لا  -ال ميكن �أن جتمع ب�ين ال�شعوب
العربية ,وال ميكن �أن تكون الأ�سا�س ,لأن لغة
القر�آن الكرمي هي الف�صحى ,وجوهر اللغة
العربية هو الف�صحى ,فنحن منلك خم�سني
لهجة عامية على امتداد العامل العربي وعلى
امتداد التاريخ.
ماذا بقي من هذه العاميات؟
مل َ
يبق غري الف�صحى..
�إن العا ّمية تختلف من زمن �إىل �آخر ,ومن
وطن �إىل �آخ��ر ,بينما الف�صحى ثابتة ,غري
متغّرية على اختالف الزمان واملكان ,فنحن
نقر�أ  -حتى الآن -ال�شعر اجلاهلي الف�صيح,
بينما ال نعرف عن ال�شعر العامي ال��ذي كان
متداو ًال يف ذلك الوقت �أي �شيء على الإطالق.
وعن تعريف ال�شعر �إذا كان كالم ًا موزون ًا
ومقفى ,قال:
ً
ه��ذا �شكل ال�شعر ,ولكن ال�شعر يف ر�أي��ي,
اح�سا�س �صادق وموقف وق�ضية ,وبقدر �صدق
ال�شاعر مع نف�سه يكون توا�صله مع النا�س,
وبقدر اح�سا�س ال�شاعر بق�ضيته يكون موقعه
يف ال��ت��اري��خ وم���دى ت ��أث�يره وت����أ ّث���ره مبالمح
الواقع.
�أن���ا �أرى �أن ال�شعر ه��و ال��ع��م��ر احلقيقي
للب�شرية ,و�إذا كان الإن�سان ُيقا�سي بوجدانه
و�إح�سا�سه وم�شاعره ,ففي ر�أي��ي �أن الزمن
احلقيقي هو ال�شعر ,و�أن العمر احلقيقي هو
الكلمة ,تلك النّبتة الأوىل التي كانت بداية
اخللق وبها �ستكون النهاية ,فال�شعر لي�س كالم ًا
منظوم ًا فقط ,ولي�س خواطر مدرجة يف �سطور
متوازنة �أو متوازية ,ولكنه نب�ض و�إح�سا�س
وم�شاعر قبل �أي �شيء.
وع���ن ال�����ش��ع��راء وطبيعتهم ق���ال ف���اروق
جويدة:
ال�شعراء نوع ا�ستثنائي من الب�شر ,وهم �أكرث
اح�تراق� ًا و�أك�ثر قابلية لال�شتعال من باقي
الب�شر ,فال�شاعر م�صنوع من الكربيت� ,أو هو
لغم قد ينفجر يف �أي حلظة..
وقد ينفجر يف نف�سه �أحيان ًا..
ور ّد ًا على �س�ؤال :متى ت�صبح لل�شاعر مدر�سة
املراجع:قال:
ب��ع��د وف��ات��ه �إذا ك���ان ي�ستحق �أن يكون
 - 1جملة كل النا�س العدد  590لعام 2000
�صاحب مدر�سة ,وم��ا �أك�ثر ال�شعراء الذين م
�أُعيد اكت�شافهم بعد رحيلهم ,واملتنبي عانى
 - 2من كتاب مذكرات م�صطفى حممود ال�صادر
من رف�ض ال�شعراء والنّقاد يف حياته ,و�أُعيد عن دار اكتب –القاهرة2014 -
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ال�صورة
ال�ضوء...الوجهُ و ُّ
ل�سيِّدة َّ
قراءة �أدبية في المجموعة ال�شِّ عريَّة
ال�ضوء” لل�شاعرة ليندا �إبراهيم
“لِ�سَ يِّدة َّ

الدين حم َّمد
• حميي ِّ
يف التَّوليد الإحيائي الذي َ
وق َفتْ عليه الن ُُّ�صو�ص،
َ
وامت َل َكت من خالله َّ
ال�شاعرة ليندا �شهوة اخللْق يف
وم�ضمون ًا ،لتعطيه ُبعد ًا � َآخ َرُ ،ت ِطلُّ
بنية ال َّن�صِّ �شك ًال
ُ
تكثيف
عرب
وذلك
ة،
ي
االنتقائ
اللغة
فيه على جمال َّية
ٍ
َّ
ُ
عايل اجل��ودة ،و ِتقن َّي ِة االن�شغالِ بتالق ِح الأفكار،
اخلي احلاملِ للإ�شارات
وتن ُّو ِعها ،باعتماد الزَّمن الدَّ ِّ
القلق الذي كانت
يف دالالتها املفتوحة �شعري ًا على
ِ
إيحاءات النَّف�س َّية ،والتي
فيه وقد ُة اخليالِ ُمث َق َل ًة بال
ِ
ال َز َمت َّ
أزمة وط ِنها املُ َر َّكبة و املُ�س َتو َر َدة
ال�شاعر َة يف ِظ ِّل � ِ
مع ًا..
َ
ريورة،
وا�ستطاعتْ �أن تقر�أ بذكاءٍ �أه ِم َّي َة التَّح ُّولِ
َ
وال�ص ُ
َّ
َ
عتمة امل��رارات َّ
الطالعة من ال�شِّ فاه
�
اخلا
يف منزعها
صِّ
العي�ش ،وال َّروابط العميقة
فوح
الفقرية،
واملحر ِ
ِ
ُ
ومة من ِ
ُ
ُ
طاء،
�س
ب
ال
عا�شها
التي
ة
عانا
مل
ا
ْها
ت
ع
أوج
�
تداعياته..و
يف
َ
َ
ُ
َ
ُ
ً
َ
َ
َ
�صرخات روح َّية ،لتكونَ �إحدى
وا�ستنْطقت من خاللها
ٍ
لهج َتها
الفواحت احلزينة يف مطالع الن ُُّ�صو�ص ..و�أد َم��تْ َ
َّ
َّفاعلِ مع
أدوات �شعر َّي ٍة عرب امل��ج� ِ
املغطا َة ب���� ٍ
�ازات ،والت ُ
َ
ُّ
أهمها :كان ال�شعو ُر باالنتماء
يات
ٍ
النَّجوى يف معط ٍ
كثرية � ُّ
ولكن يف �أنا ُه املا�ضية واحلا�ضرة على حدٍّ َ�سواء،
الوطنيْ ،
ِّ
ُ
تقول يف �ص:19
طاء..
«بروحي �أ ُّيها ال ُب َ�س ْ
بروحي �أ ُّيها الفقراء..
بروحي �أ ُّيها ُّ
هداء
ال�ش ُ
ا�سم..بال عنوانْ ..
رب..بال ٍ
من رحلوا بال ق ٍ
�أفدي ُك ْم»
َّ
وم��ع ه��ذا ال��ط��واف باحت�ضان امل��ع��اين يف م�ستوياتها
ُ
امل�شاعر كي َت َت َجدَّ َد ِّ
الطبا ُع
القول �إنَّها ثورة
الر�ؤ َيو َّية ،ميكنُ
ِ
ُّ
التاريخُ
باخلال�ص من
معها
يكرب
التي
إبداع،
ل
ا
ن�شوة
عرب
ِ
احلاجات التي ر َمت بها الأوج��اع يف �أح�ضان املجتمعات
اختالف املُ ُيول والأهواء ،وكذلك الق�ضايا
ال�سور َّية ،على
ِ
ُّ
العالقة بالأذهان حول طبيعة الأزمة ،والتي كان وراءها
�أع��راب القرن احل��ادي والع�شرين ،ومعهم يهود العامل
الذين قادوا احلرب الإعالم َّي َة كوني ًاِّ ،
وبكل ما ميل ُكون من
املح َّر َمات ..
حتمل َ
ُ
و�إىل ِّ
غبط َتها حين ًا،
كل ه ��ؤالء كانت الأف��ك��ا ُر
ُ
يق�صد �إع��ادة
ومطلوب
عميق
�ي
�
وع
على
ت�شتغل
وحين ًا
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
الوطني الذي نزل بهم
البئر
أ�صحاب
يتابع �
املُ َت َلقِّي وهو
ِ
َ
ُ
ِّ
الظم�أُ َّ
َّ
ال�شديدُ  ،فاندكجوا مع من حولهم ليطالبوا “�س ِّيدَ
َ
يحمي �آبا َرهم من “قوم ثمود” الوافدين
أن
�
ب
راء”
ق
ال ُف
َ
من كل مكان الغتيالِ حياتهم الآمنة...تقول َّ
ال�شاعرة
يف �ص 24بعنوان”ن�شيد الفقراء»:
مح ..
« ُو ِل ْد َنا مِنَ ال َق ِ
�آنَ ْ
ِ�صب
ا�ش ِت َي ِ
اق احل ُقولِ َندَ ى اخل ِ
لمَ
ني ..
البائ�س ْ
ِ
ِم ْن �أ ِ
..ع َرا ًة..
ُع َفا ًة ُ ..حفا ًة ُ
..بحر �إىل امل ِِلح ..
ال�شم�س
ليل �إىل
ِب َنا َتوقُ ٍ
ِ
ٍ
اب �إىل َج َ�س ِد املُت َع ِبني ..
�شوقُ الترُّ ِ
نحنُ � ُ
أهل ال َكفاف ..
بالروح «..
ني
« املَ َ�ساك
ُ
ُّ
َ
َ
ني ..
ا�س ممَ ْ لك ِة اجلا ِئ ِع ْ
ُح َّر ُ
�أ َتي َنا � َ
إليك �أ َيا �س ِّيدَ الفقراء..
ج َمع َنا قرابيننا ...و بقايا ُخطا َنا
َ
زجي ُ
نذو َر هوانا
َو جئنا
ملعبدك الطُّ هرُ ..ن ِ
َف َيا َ�س ِّيدَ ا َ
ري ..
خل ِ
املأ ِ�س َ
الل َج َوا َنا..
العذب َّ
للظا ِمئني..
رحيق ًا من الكو َث ِر
ِ
�آمني»
ُ
شِّ
ُ
ال�صورة،
و�إذا
ِ
كانت ال� عر َّية ال ت�ق��و ُم على ح��رارة ُّ

وجدَّ ِتها ،او على كثافة التَّعبري فقط ،و�إنمَّ ��ا تقو ُم مبا
ِ
الر�ؤ َي ِو ُّي
هي عليه �ضمن �سياقها العا ِّم �أي�ض ًا ،فاالختيا ُر ُّ
خلق ما ُي َ�س ِّميه
ري بها نحو ِ
لل�صورة ال��ذي ي�س ُ
االنفعايلُّ ُّ
النَّاقدُ “كمال �أبو ديب” “فجوة التَّوتُّر” ،مل يبد�أ من
واقع لهذه العبارات،
العبارات املنتقاة بد َّق ٍة ،و�إنمَّ ا من خلق ٍ
َ
القول �إنَّ ما �أقد َمت عليه َّ
ال�شاعر ُة يف
بهذا املعنى �أ�ستطيع
عر ِّي ،والدُّ خول �إىل الف�ضاء النف�سي
تثمري خطابها ال�شِّ ِ
الذي عانقت فيه �شغفها بهموم بيئتها ،وعك�ست حالتها
االحتبا�س
عري الذي ف َّك َكتْ من خالله
ذلك املُعطى ال�شِّ ِّ
َ
الدَّ ال َّ
ِّ
وبكل ح�سا�س َّية ال ُه ِو َّي ِة ال�شِّ عر َّية،
أبعاد ف ِّن َّي ٍة،
يل ب� ٍ
تعزِّ
يات
ؤيتها
�
ر
من
العالقة
زه
وما
اخلا�صة حتت ُم َ�س َّم ٍ
َّ
ِّ
أهمها :ات�سا ُع االندفاعات التي جنَّدَ تْها على �صعيد
�شتَّى � ُّ
التَّم ُك ِّن النَّطق يف ع��امل الأ�شياء امل�شرتكة بني الوجه
خا�صة،
وال�صورة ،وظهر ذلك جلي ًا عرب جمال َّي ٍ
ات معرف َّية َّ
ُّ
بينها وب َ
ال�سلوكي والنَّف�سي ،والذي
ني من دخلوا خمت َ
ربها ُّ
�أ�شارت �إليه �سلطة اللغة وحركة الر�ؤية التي �أن َت َجتْها
الظُّ ُ
روف املُث َق َل ُة بامل�ؤثرات الكون َّية ،والتي جبلتها فو�ضى
الع�صر احلديث..
املجموعة:ل�س ِّيدة َّ
ال�ضوء” ،فقد بدا من
�أم��ا عنوانُ
َ
خالل االنفعاالت العالقة يف حلاف اجل�سد الأنثوي والذي
�سيبقى قادرا على حماية رتبة ال�شعر يف خميلة احلب
ال�سرمدي طاملا بقيت الأنثى تعي�ش احلياة يف كل مكان من
الكرة املرتامية ..
ُ
حيث
َّاريخي،
ت
ال
بردائه
ال�سومري،
القمح
لقد �شدين
ِّ
َ
ا�ستطاع � ُ
وحما ُة �سهلِ �شنعار ،بني دجلة والفرات
،
بابل
أهل
ُ
طر َد �أ�سارى اليهود ،ومع احتفال الكنعان ِّيني بخ�صوبة
ال�س ِّيد امل�سيح ،لتنتج
�أر�ضهم� ،أ�سع َفتهم يف ذلك �أ�سرار َّ
ُ
ُ
ال ُ
يبحث عن وجودها �أهل احل�ضارات،
أر�ض �سنابل زك َّي ًة
ُ
فتيات اجلليل يف �أر�ض فل�سطني الأحلان
لت�صدح بعدها
َ
العذبة التي ا�ست َوت “اليما َم” يف براريه الق�ص َّية الع�ص َّية
ال�سالم”
على العدوان ،فغنَّى منادم ًا تلك ال�ضِّ فاف “ن�شيد َّ
تقول َّ
ال�شاعرة يف ال�صفحة :45
« ل�س ِّيد ِة َّ
ال�ضوءِ ..
ت�ضج به ُمقلتاهَ ا..
ال�سو َم ِّ
لل ِ
ني ُّ
ري َّ
ألق َّ
ال�س ِّ
أر�ض كنعانْ ..
ة
د
ل�س ِّي
ِ
اخل�ص ِب يف � ِ
ْ
َّا�صري»..
بروح اب ِن َهـا “الن
ِ
ِّ
ل�س ٍّر ِ
هوب..
ال�س ِ
لأبهى الأيائلِ عند ُّ
�سالم � ...سال ْم»..
ال�صبايا ب�سهلِ اجلليلِ ٌ ..
لأغلى َّ
ُ
ُ
و�إذا كانت احلداثة م�س�ألة �إدراك َّية تدَ ِّلل على قدرة
حلظات مفاجئة ،ليعو َد
ال�شاعر يف اختبار فطرته داخل
ٍ
والدة ثانية يف َن�صِّ ِه،
عرب
آخر،
ٍ
بعدها �إىل قار ِئ ِه �شخ�ص ًا � َ
ف�إنَّ َّ
ال�شاعرة هنا قد ح َّق َقت هذه احلالة الإدراك َّية يف
اللغوي والقادر
جتربتها ال�شِّ عر َّية ،وهذا ماك َّر�سه املوجو ُد
ُّ

ا�ستعطاف الأذه���ان وال �س َّيما ما
على
ِ
َّقُ
يتعل منها بالت�أويل ،وال��وق��وف على
امل�ستقبلي ب���رداءٍ جما ٍّ
يل بالغ
اجل�سر
ِّ
الأهم َّية ،كما يف هذا املقطع �ص:46-45
خاطر اهلل � ُ
أكمل ِمن خل ِق َهـا ..
هي يف
ِ
« َ
و� ُ
برق َهـــا يف �ضمري ال َغ َما ْم..
أجمل من ِ
�ي�لات يف الأر�� ِ���ض  ،كلُّ
ه� َ�ي ك��لُّ اجل��م� ِ
أمريات َ
و�ش و �أختُ الورو ِد و
ال
ِ
فوق ال ُع ُر ِ
� ُ
أ�صل ُ
اخلزام..
على قدمي َها جثا � ُ
ألف غا ٍز ..و َ�صلَّتْ لها
ُ
ال�شاخمات ،
القمم
ُ
ُ
َ
ري
خ
ء
و
�ض
ها
ر
و
“ط
من
ُرب
ق
وبال
الكونَ
ْ
ِ
ُ
ِ
َّ َ
الأنا ْم»...
يف قراءة ال�شاعرة لكتاب َّ
ال�ش�آم عرب
تثوير الإغ��راء الذي يقوم على امتالء
دم�شق باجلمال ،وهي امل�شتقيمة يف تكوينها الع�صي على
النِّ�سيان ،وا�ستطاع احللم ال�شِّ ُّ
عري �أن يحمي وحدة ال َّن�صِّ
ال ُك ِّل َّية وان�صهار الذات الفردية مبا يخدم وجداني ًا ذلك
احل��راك املقاوم لأزم��ة الوطن املفاجئة يف املعاين التي
نقلها النَّ�ص� .إنها ال�شام التي اعت�صم بها ال�برق ليكون
ق��ادر ًا على اخ�تراق الغيب ،ناق ًال �أثرها املالك لأقفال
القلوب حني تتعانق الأهداب:
ُ
خاطر اهلل � ُ
برق َهـــا
من
أجمل
�
و
ـا،
ه
ق
خل
ن
أكمل ِم
هي يف
ِ
َِ
ِ
« َ
يف �ضمري ال َغ َما ْم»..
ذكرين هذا التالحم البنائي يف وحدة املقاطع والتي
كانت دم�شق فيها عرب �سنواتها ال�سبع /ملكة الزمان/
بقول ال�سيد امل�سيح حني دعا �إىل احلفاظ على ال�سعادة
الأر�ضية/داوموا على طاعتها و�سعادتها ،/وما ق�صده هنا
�سوى الدفاع عن احلياة �أي�ض ًا ،وهذا ماقامت به دم�شق يف
معركتها الكونية �ضد �أعداء احلياة..
اجلمعي ،مت�ضي َّ
ال�شاعرة
ويف التعبري عن ال��وج��دان
ِّ
و�ص لتحتفظ بعن�صر املفاج�أة ،واملاه َّيات
يف بقية الن ُُّ�ص ِ
العميقة ،يف العناوين امل��وزَّع��ة على مائة �صفحة يف
جمموعتها ،وكان لتلك العناوين طبيعة تالئم معمار َّية
خا�صة د َّل� َ�ل عليها ال��وع� ُ�ي اجل��م��ايلُّ عرب ه��ذا التوليف
َّ
ً
م�ستخدمة املفعول
ال��ذي �س َّبحت يف زم��ان حلب املقاوم
ُ
يحمل يف معناه مه َّمة جديد ًة
“�سبحا َنها” عنوان ًا
املط َل َق ُ
أبناء “حلب َّ
ال�شهباء”
للحر َّية التي انت�صر من خاللها � ُ
على الأوجاع التي طاردتهم عرب الت�ضحيات ،والتي كانت
احلوا�س
وم��ا زال��ت ذل��ك الإه��اب الفل�سفي ال��ذي يعانق
َّ
ا�ستيالج فكرة املوت من
والدخول �إىل العلوم القادرة على
ِ
�أجل احلياة..
كما يف هذا التَّ�سبيح املرتجَ َ ل واملقروء بالغي ًا يف �صورته
عر
العاك�سة للإ�ضاءات املُ َقدَّ �سة يف تكثيف انحا َز فيه ال�شِّ ُ
�إىل الإيحائ َّية ،كما يف هذا املقطع �ص  51تقول َّ
ال�شاعرة:
و�س ٌة « ....
« ِقدِّ ْي َ�س ٌة ُ ”..قدُّ َ
َل َك�أنَّها َر ْج ُع الإ َله..
َت َر ُّد ُد املَ ْع َنى ا َ
جلليل ..
و�أغ��ن��ي� ُ
العلي يمُ َ � ِّ�ج��دُ ون على املدى
ر�ش و املَ�ل��إِ
�ات ال َع ِ
ِّ
إح�سا َن َها �ُ :س ْب َحا َن َها ..!!.
� َ
....
« ِه َي ُ
آلهة ..
بع�ض � ٍ
و ُ
دينة ..
بع�ض َم ٍ
َ
إله..و ُد َّر ُة الأ ْك َوانِ ُ ،ق ْر�آنُ ال َّز َمـــــانْ
«حلب” ال ِ
ُ
َ
اف يا ُ�س ْب َحا َن َها !!»..
ل
أ
ا
ن
ع
و�ص ِ
جلَّت َ ِ
َ
ُ
ُ
َل� ُ�ربمَّ ��ا تتح َّول ه��ذه الترَّ
ال�صوت َّية �إىل �ساللة
ُ
اجيع َّ
اال�ستعاري ،الذي
جديدة وهي حت�ضن اللغة يف ردائها
ٍ
ِّ
ُ
شِّ
َّ
بدعون ..
مل
ا
فيه
قل
زمن
يف
م
امللتز
عر
�
ال
إليه
�
يحتاج
ِ
ٍ
ُ
ُ

قضايا وآراء

�أدبا ٌء من مقام ينبوع و�أكثر
• عبا�س حريوقة
ثمة ���س �� ٌ
ؤال لطاملا طرحته غري
مرة بيني وبني نف�سي و�أمام العديد
م��ن الأ���ص��دق��اء عقب ل��ق��اءات يل
مع بع�ض الأدب���اء الكبار �أ�صحاب
التجارب الباذخة وال ّ
رثة واملمتدّ ة
لعقود طويلة..
مع �أدباء �شكّلوا عالمات فارقة يف
امل�شهد الثقايف ال�سوري على � ّ
أقل تقدير ..
�اء ون��ور ًا
مع �أدب��اء يفي�ضون قمح ًا وم� ً
,وي��ت��ج � ّل��ى ه����ذا ال��ف��ي�����ض وذاك حني
ي��ت��ح��دّ ث��ونَ ع��ن جت��ارب��ه��م ومنجزهم
الإب��داع��ي,وع��ن عالقاتهم م��ع بع�ضهم
البع�ض �أبناء ذاك اجليل النبيل ..منجز
ت�أتّى من خالل الإمعان بالقراءة والبحث
 ,ومن خالل الوفاء للفكر وللقلب وللعقل
ف��أن��ت��ج��وا ن�صو�صا و�إ����ص���دارات مت ّثلهم
وتعك�س �شخ�صيتهم  ,ولأنهم �أي�ض ًا �أمعنوا
يف ثقافتهم املبنية والفيا�ضة باحلب
للحياة وللإن�سان راحوا ين�سجون عالقات
مع بع�ضهم البع�ض تعك�س ذاك الإمي��ان
اخلا�ص ج��دا ب�أنهم �أدب���اء و�شعراء من
مقام خا�ص ج��دا كيف ال وه��م �أق��ل ما
ميكن �أن نقول فيهم  :خليفة اهلل على
�أر�ضه .
�دي ط��رح ه��ذا ال�س�ؤال بعد
�
ل
ويتعزز
ّ
وف��اة اح��د تلك ال��رم��وز والتي كما قلنا
�شغلت ما �شغلته من ح ّيز هام يف حراك
ثقايف هام
وال�����س��ؤال ال��ذي يطرح نف�سه َم� ْ�ن ِمن
املحتمل �أن ميلأ هذا احل ّيز �أو ذاك الفراغ
املر ؟؟!! َمن ميلك مقومات ملء
بغيابهم ّ
هذا ال�شاغر َم ْن ؟؟
نعم ثمة �أدب���اء من ه��ذه املقامات يف
كل مدينة من مدننا �شكّلت �إن مل نقل
مرجعا ميكننا �أن نقول �إنهم قدوة للكثري
الكثري م��ن �أب��ن��اء جيلنا ..فعلى �سبيل
املثال �س�أنطلق من مدينتي م�صياف ثمة
�أ�ساتذة مثل  :علي اخل�ش فاديا غيبور
رفعت عطفة وعلي العمر �إىل مدينتنا
الأكرب حماة والتي رحل فيها ومنذ �أقل
من عام �أديبنا املرحوم عبد الوهاب �شيخ
خليل وقبله �أي�ضا علاّ مة اجليل الأ�ستاذ
حممود ف��اخ��وري رحمهما اهلل  ,والآن
يوجد �أ�ساتذة لنا �أم��دّ اهلل يف عمرهم
و�صحتهم من �أمثال حممد منذر لطفي
وعدنا قيطاز ..وم��ا زال �صوت ال�شاعر
عبد الوهاب ال�شيخ خليل حا�ضرا وهو
يتحدث عن طفولته املعذبة و�أي�ضا و
بكل حبور عن عالقته مع �أترابه �سيما
مع منذر لطفي وعدنان قيطاز واذكر انه
قال انه بدا قبلهم بكتابة ال�شعر ولكنهما
وبعد �سنوات قليلة جتاوزاه فنيا ف�أ�صبح
يرافقهما يف �أما�سيهما ال�شعرية وب�صفة
( م�صفقجي) على حد تو�صيفه ..قالها
وبدا ي�ضحك كطفل جميل حنون ..
ويف حم�ص �أ���س��م��اء �أي�����ض��ا ل��ه��ا ذاك
التاريخ العريق من �أهمها الدكتور �شاكر
مطلق وذاك الثالثي اجلميل وال��ب��اذخ
ع��ب��د ال��ك��رمي ال��ن��اع��م ومم����دوح �سكاف
وم�صطفى خ�ضر
اكتب مادتي هذه على �إيقاع خرب رحيل
ال�شاعر النبيل والطيب مم��دوح �سكاف
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رحمه اهلل َ ..من �سيملأ ذاك املكان املهيب
..و َم��ن �أي�ض ًا من الأدب��اء �سريث �شاعرنا
و�أ�ستاذنا عبد الكرمي الناعم ( �أمدّ اهلل
يف عمره و�صحته) بكل عظمته وخمزونه
املو�سيقي وال�شعري واحلكائي والنقدي ..
و�أذكر �أننا يف عام 2008ا�ست�ضفنا يف
مديرية الثقافة يف حلب فعالية �أدبية
�شعرية خا�صة بال�شاعرين عبد الكرمي
الناعم ومم���دوح �سكاف و�أك�ث�ر م��ا لفت
انتباهنا بدرجة ال تقل �أهمية عن ما
قدماه من ق�صائد هو حديثهما عن تلك
العالقة الراقية واخلا�صة فيما بينهما
�إذ �أكد ممدوح �سكاف رحمه اهلل انه ومنذ
عقود �أنه مل مير يوم دون توا�صلهما على
الأقل هاتفيا .
ومن حماة وحم�ص �إىل حلب مدينة
اهلل الطافحة بال�ضوء وبالنور جند ثمة
�أ�سماء �شكلت كما قلنا عالمة فارقة مثل
�صديقنا الذي رحل منذ ما يقارب العام
الدكتور حممد الرا�شد رحمه اهلل
..الآن يف حلب فيها ما فيها من �أدباء
�أم��ده��م اهلل بوافر نعمه بال�صحة مثل
 :عبد الفتاح قلعجي – وليد �إخال�صي
– فايز الداية -حممود على ال�سعيد
 وع�صام تر�شحاين  -م�صطفى النجاروغريهم .
ومن ال�ساحل �أي�ضا �أدباء �أمثال � :أحمد
يو�سف داود وحممود حبيب  ..جابر خري
بك
و�س�أختم ب�أ�سماء من مقامات دم�شق
ال تقل �أهمية عن ما �أتيت على ذكرهم
مثل كوليت خوري وناديا خو�ست ونذير
العظمة
ك��م��ا م��ن ال�����س��وي��داء ���ص��اب��ر فلحوط
وا�سماعيل امللحم ومن درع��ا علي عقلة
عر�سان
نعود ونقول ه�ؤالء الأدب��اء �شكلوا لنا
مالمح طريق ما ..كما كان قد �شكل لهم
�أ�ساتذتهم مالمح طريق ما وعملوا على
تعبيده ..وهذا ما ن�أمل �أن ننجح بتعبيد
طريق تركوا لنا مالحمه ونوا�صل فتح
طرق جديدة ودروب �أكرث �ألقا وحيوية
وقابلية للبقاء ..ط���رق تو�صل وتطل
على �آفاق طافحة ب�أقمار من احلب والنور
وال�سالم
كما ن�أمل �أن ننجح بر�سم مالمح طريق
يليق ب�أجيالنا القادمة
ولكن ال�س�ؤال الهام هنا وال��ذي يطفو
على ال�سطح كيف لنا وللجهات املعنية
�أن نكرم ه�ؤالء الكبار ماديا ومعنويا وفق
طق�س احتفايل يليق بهم وبعيدا عن تلك
الآليات املعتمدة ولعقود ( درع تكرمي –
�شهادات تكرمي ) وح�سب..؟؟
وكم علينا �أن ندرك �أن تكرمينا لهم هو
تكرمي للجمال وللثقافة ولأرواحنا قبل
�أن يكون لهم �أو ملنتجهم الثقايف الإبداعي
وكيف لنا �أن نعمل على حفظ هذا
امل���وروث �أو الإرث الثقايف ال��ب��اذخ حتى
ال�شفاهي منه ؟؟
هي ذي الأ�سئلة بر�سم العقل والثقافة
ومن ثم بر�سم اجلهات املعنية .

د.ح�ســن حميد

يو�سف �إدري�س� ..أي�ض ًا

دخلت �إىل غرفة ال�ضيف يف فندق ال�شام ،الدكتور يو�سف �إدري�س ،ور�أيت ما �أده�شني �آنذاك ،و�سيظلُّ
تذكر تلك ال�صورة مده�ش ًا بالن�سبة �إ َّ
يل ،ال بل �سيظلُّ حلم ًا �أرجو اهلل �أن يتحقق يل يف قادم الأيام.
و�سبب ده�شتي �سعة الغرفة ،غرفة اال�ستقبال التي امتلأت بزواره ،ومل تكن خربتي �آنذاك بالفنادق
تعن يل ،يف يوم من الأيام �شيئ ًا ،لأنها �أمكنة ت�شبه املخيمات ،و�أنا �أ�سكن
كبرية وال �صغرية لأنها �أمكنة مل ِ
يف واحد منها� ،أي هي �أمكنة طارئة بالن�سبة ل�سكانها ،و�إن كانت �أمكنة فخمة وقا ّرة ،ومل �أكن �أعرف �أن
للفنادق �أجنحة� ،أي الغرفة املتعددة الأغرا�ض ،والوا�سعة ،وامللحقة ب�صالون كبري حمت�شد بالكرا�سي
الفخمة جداً ،حق ًا ذهلت من عدد الأ�شخا�ص داخل الغرفة ،وغالبيتهم من الن�ساء اجلميالت ،وقد
جا�ؤوا ،بعد �أن تلبثت قلي ًال يف املكان ،واحلرية تلتهمني ،لأغرا�ض خمتلفة ،منهم من جاء لر�ؤية الكاتب
الكبري د.يو�سف �إدري�س ،ومنهم من حلق ببع�ض املمثالت امل�صريات اللواتي جئن لل�سالم عليه ،ومنهم
من جاء طلب ًا حلديث �صحفي �سريع� ،أو حلديث �أدبي طويل ،وقد �ضاقت بي نف�سي ،و�أنا �أرى ما �أرى،
ف�أي حديث �أدبي �سيدور مع د.يو�سف �إدري�س و�سط ه�ؤالء اخللق ،وقد علت �أ�صواتهم ،و�ضحكاتهم،
ون�شطت حركتهم حتى ليظن املرء �أنه يف معمل �أو خلية نحل �أو حمطة ركوب ،وقفت مع حريتي �أنظر
�إىل النا�س ،وهم يحيطون به ،و�إىل النا�س الذين جل�سوا على الكرا�سي الكثرية ،و�إىل النا�س الوقوف
يف جميع الأمكنة ،و�إىل حركة ندال اخلدمة الذين طافوا ب�صوانيهم على اخللق لكي ي�شربوا القهوة،
وبقيت هكذا �أواقف حريتي ،ونظري يل ّوب هنا وهناك ،ولكنه ا�ستقر �أخري ًا على الوجه العري�ض الطويل
احلليق الالمع ال�ضاحك املُنار مبحبة النا�س ،وجه د.يو�سف �إدري�س ،بدا يل مثل ن�سر ملأ املكان بجل�سته
ومهابته ،وردوده ال�سريعة على كل من ي�س�أله ،كانت �إىل جواره ،على اليمني والي�سار ،ممثلتان م�صريتان
ت�شعان بالألوان ،كان كل ما فيهما ع�شبي ،وندي ،وزاه ،ورحيب ،وم�ضيء ،كان ب�إمكاين ،وكذلك من هم
�ساعات وهم يتابعون هذه امل�شهدية ال�ساحرة� ،أ�سئلة ،وكلمات
يف ال�صالون الوا�سع� ،أن �أبقى ،ويبقون،
ٍ
جماملة ،و�ضحك ،وقهوة ،والتفاتات ،وطرائف ،و�أخبار �سريعة ،و�صخب ي�شبه �صخب مدر�سة فيها
�أطفال �صغار يريدون معرفة احلياة ،مثلما يريدون الطريان اخلفيف الداين نحو �أحالمهم ال�صغرية
الدانية �أي�ض ًا.
�سرقني الوقت ،و�أنا �أنظر و�أنتظر ،وال �سيما حني واقفني بع�ض من �أعرفهم من الأدباء وال�صحفيني،
وجمد مع د .يو�سف �إدري�س ،الذي ال �أدري
قالوا يل ،وقلت لهم ،يف هذه الأجواء لن يكون �أي حوار مثمر
ٍ
�إن كان قد جاء �إىل �سورية قب ًال� ،أم �أنه يف زيارته الأوىل ،كل ما �أعرفه �أن ت�أ�سي�س رابطة الكتاب
ال�سوريني يف الن�صف الأول من عقد خم�سينيات القرن الع�شرين� ،أ�شار �إىل وجود ا�سم الدكتور يو�سف
�إدري�س بني امل�ؤ�س�سني �إىل جوار �أ�سماء �سورية ولبنانية وفل�سطينية وم�صرية �أي�ض ًا ،واحلق ،وهذا
�صحيح ،لن يخرج �أحد من املحت�شدين يف �صالون د.يو�سف �إدري�س ب�أي حوار �أو نفع �صحفي �أو غري
�صحفي ما دامت هذه الكرثة من النا�س موجودة ،وما دامت هاتان املمثلتان امل�صريتان امل�شعتان ب�أنوار
غري عادية موجودتني ،وقد عرفنا بعد مكث دام �أكرث من �ساعة� ،أن الدكتور �إدري�س ،وكلما رن هاتفه
ً
غابة فع ًال حمت�شدة
املجاور له ،يقول ملن يحدثه� :أ�صعد ،واحلق مبن هم يف الغابة ،حتى غدا �صالونه
مبن �أحبوه!
كنت ،مع غريي من الأدباء وال�صحفيني ،نحاول �سبق ًا �صحفي ًا� ،أي �أن ن�أخذ حديث ًا ،ولو كان ق�صرياً،
مع د.يو�سف �إدري�س لن�شره يف عدد اليوم الآتي ،حتى لو كانت �صبغة هذا احلديث �صبغة ترحيبية به،
وحتبري انطباعه وقد �صار يف دم�شق اجلميلة ،ولكن هذا الأمر مل يحدث �أي�ض ًا ،لأن الرجل كان م�شغو ًال
بحديث املجامالت ،وقد �سمعت ،حني دنوت من جمل�سه �أكرث� ،أنه كان ي�ستمع للممثلتني امل�صريتني ،وهما
تق�صان عليه متاعب ال�سفر ،وما ر�أتهما من ترحيب �سوري مده�ش يف مطار دم�شق الدويل ،وكيف �أن
اخللق احت�شدوا حولهما ،و�أن كلمات الرتحيب غدت بيادر حمبة غامرة ،ويف الأثناء يتجلى �س�ؤال من
�أحد ال�صحفيني� ،أو �إحدى املعجبات ،فريد هو �أو ترد �إحدى املمثلتني ،فينقطع حواره معهما للحظات،
ثم ي�أتي �س�ؤال �آخ��ر� ،أو جماملة �أخ��رى ،في�ستمر انقطاع احلديث ال�سابق ،ثم يعود احلديث �إىل
االت�صال ،فتوا�صل �إحدى املمثلتني حديثها ،ورفيقتها ت�ص ّوب لها �أو تذكرها مبا قفزت عنه! وفج�أة
ران �صمت عجيب على ال�صالون الكبري جداً ،عندما وقف الدكتور يو�سف �إدري�س ،وقال كلمة واحدة،
راح يكررها مرات� ،أرجوكم� ،أرجوكم ..ف�صمت اجلميع ،وقال �س�أ�س�أل كل واحد منكم ماذا يريد ،و�أرتب
مواعيدي معه ،لأن ال�صالون ما عاد فيه من الهواء ما ي�سعفنا وي�سعدنا جميع ًا ،و�س�أبد�أ باجلن�س الناعم!
وراح ي�س�أل ال�صبايا وال�سيدات ويعرف منهن غر�ض �صعودهن �إىل غرفته ،وراح يرتب املواعيد �ساعة
�ساعة ،وكانت كل من �أخذت موعد ًا منه ،ت�شكره مبت�سمة وتخرج ،وهكذا راح ال�صالون ال�صاخب مثل
طفل �شغوب ،يهد�أ ثم يهد�أ ،وحني و�صل الدور �إ َّ
يل .قال يل� :إيه يا ا�سمراين ،عايز مني ايه .قلت� :أنا
كاتب ق�صة ،و�أعمل يف جريدة �أدبية ،و�أرجو �أن يتاح يل الوقت لكي �أحاورك حول ق�ص�صك ،ورواياتك،
م�ساء يف ال�ساعة كذا ،لأنك
ومقاالتك ،و�أفكارك يف �ش�ؤون خمتلفة .قال� :أنت حكاية ،تعال �إيل غد ًا
ً
حتتاج �إىل وقت ،و�صفاء ،كي �أكون واعي ًا متام ًا لأ�سئلتك!
نم ،لكنه �س�ألني ،وقبل �أن �أ�ستدير ،وماذا قر�أت من
حني �أخذت املوعد ،وددت اال�ستدارة ،فهذا ُغ ٌ
كتبي .فقلت له معدد ًا �أ�سماء عناوينها ،ف�ضحك �ضحكته البي�ضاء التي ملأت وجهه ،وقال� :أنت حكاية،
�إىل م�ساء الغد .وخرجت!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قراءات/حوار

الأديب عي�سى �إ�سماعيل..
طالل الغوّار يحاور نف�سه في انثياالت
روايته (ر�صا�ص في حم�ص القديمة)..
..ال�شعر والطفولة والحياة
•الكاتب ال ي�ؤمن بطقو�سية الكتابة •الكاتب حديث النا�س ،تحكي عن التاريخ والنا�س عندنا
يتناول عملية ن�شوء الفكرة وتبرعمها حتى
مغرمونبتاريخهم
•�أحمد ع�ساف
ت�صبح جاهزة للكتابة •الكاتب يحاول �أن
يربط بين الطفل ور�ؤيته للحياة
•نزار عبد الغفار ال�سامرائي
“ما �أكتبه من ن�صو�ص �شعرية هي مبثابة املر�آة التي �أرى
فيها نف�سي”.
بهذه العبارة يبد�أ ط�لال ال��غ��وار �أوىل موا�ضيع كتابه
اجلديد “انثياالت” ال�صادر عن دار �أمل اجلديدة لي�ضعنا
�أمام ر�ؤية الكاتب لـ “ال�شعر ،الطفولة ،احلياة” عرب ن�صو�ص
وجدتني و�أنا اقر�أها ك�أين �أمام حماورة مع النف�س للك�شف
عن تطلعات ال�شاعر ور�ؤيته لن�صو�صه وفعل الكتابة.
ولو وجدتني حماورا لطالل الغوار يف حديث �صحفي ال
�أجد �أف�ضل من الأ�سئلة التي ميكن �أن �أ�ستمدها من الن�صو�ص التي
ي�ضمها الكتاب ،والتي و�ضعها الكاتب عرب فرتات زمنية خمتلفة.
يف الن�ص الأول الذي جاء حتت عنوان “مرايا” يجيب الكاتب عن �س�ؤال :كيف جتد ن�صو�صك
ال�شعرية وما حكاية ذلك الطفل الذي يرتدد فيها؟
يجيب الغوار بالعبارة التي افتتحنا بها مو�ضوعنا هذا وي�ستدرك بالقول :لكني �أجدين م�شدودا
بكل �شغف �إىل ذلك الطفل ،وهو يتنقل بني مرايا ن�صو�صي ،فهو دائم احل�ضور.
ويحاول الكاتب �أن يربط بني الطفل ور�ؤيته للحياة ،فالطفل عند الغوار لي�س ذلك الكائن الذي
يتعامل مع الأ�شياء برباءة فقط ،بل �أنه كائن “له القدرة يف تغيري العالقات التي تربط بني الأ�شياء،
العالقات املنطقية ،يفككها ،ويبعرثها ،ثم يخلق لها عالقات جديدة مبا متليه عليه خميلته”� .إنه الآن
ي�ضع ر�ؤيته للكتابة التي تفرت�ض عدم التعامل مع الأ�شياء كما هي بل خلقها من جديد بر�ؤية طفل
يعمل على تفكيكها قبل بنائها من جديد بر�ؤية مغايرة .وهو ما يف�صله يف الن�ص التايل الذي ي�أتي
حتت عنوان “كتابة” حيث يتناول الغوار عملية ن�شوء الفكرة وتربعمها حتى ت�صبح جاهزة للكتابة،
ورمبا يكتبها يف حلظتها �أو ي�ؤجلها �إىل حني �آخر كما ت�شاء هي (�أي الفكرة) “فال زمن حمدد لكتابة
الق�صيدة �أختاره �أنا ،وال مكان مف�ضل لكتابتها ،وهي من تختار �شكلها وال �إرادة لك يف ذلك .”,هذا الأمر
الذي يدفعنا �إىل �أن الكاتب ال ي�ؤمن بطقو�سية الكتابة .مبعنى �أنه ال يوجد لديه طق�س معني ي�ضع
عربه الق�صيدة ،فمخا�ض الكتابة ميكن �أن يكون يف �أي �شكل �أو وقت �أو مكان ،الحدود حتد الق�صيدة
�إذا ما جاء وحي ال�شعر.
وي�ستمر الكاتب يف تو�ضيح ر�ؤاه للكتابة ال�شعرية عرب الن�صو�ص الالحقة التي ي�ضمها كتابه
“انثياالت” حيث يو�ضح حتت عنوان “البحث عن التكامل” ر�ؤيته ملو�ضوعة احلب يف ق�صائده مبينا
ب�أنه ال يعني تلك العالقة العاطفية املحددة مع املر�أة ،فما يبحث عنه ويتعامل معه هو “ر�ؤيا تك�شف
عن عالقة الغياب باحل�ضور ،ر�ؤيا التحدي من �أجل احلياة ،من �أجل ا�ستمرارها ،لكونه حاجة �إن�سانية
روحية للبحث عن التكامل”� .إنه يقدم ر�ؤية للحب تت�سامى عن املعنى اجل�سدي الغريزي لت�صبح
“قدرة كامنة يف العمق حالة للتمرد وللتحدي لكل ما يعيق حركة احلياة لتعميق بعده الإن�ساين ،وما
ي�ساهم يف تكامله مع الآخر ،املر�أة ،احلبيبة ،الذي ال يكتمل.”.
واحلب عنده ي�أتي م�شابها لل�شعر ال يكتمل تف�سريها كما يذكر يف ن�ص “اخلروج” �أو ن�صل �إىل
حقيقتهما “فمهما �أوغلنا فيهما كثريا كي ن�شكل عنهما فهما معينا ف�أننا نواجه ما هو �أبعد و�أعمق
مما و�صلنا �إليه� ،أو �إننا ال ن�صل �أبدا” .فاحلب وال�شعر بهذا املعنى هما دميومتان م�ستمرتان ال ميكن
االنقطاع عن التوا�صل معهما مهما حاول ال�شاعر �أن يفعل ذلك ،فاملعنى متدفق طاملا احلياة م�ستمرة
وال ميكن الوقوف عند حد معني لنقول ها قد و�صلنا �إىل حقيقتهما ،وهذا ما ميكن �أن يف�سر لنا تلك
اال�ستمرارية باحلب وال�شعر منذ بدء اخلليقة حتى اليوم..
وهو بذلك ال يقف عند معنى من املعاين كون “ال�شعر وحده من ي�ستطيع اقتحام خفايا الأعماق �أو
املناطق ال�سرية فيها” ،كما يكتب حتت عنوان “التعبري ال�سامي” لذلك فال�شاعر حني يكتب ف�أنه ال
يعرب عن نف�سه فقط وال تكون الق�صيدة �إال عندما تن�صر مبجموعة �أ�صوات “لتخرج يف �صوت واحد
متميز” ذلك �أن �أنفا�س ال�شاعر تختلط مع �أنفا�س الآخرين وتتفاعل �أحا�سي�سه مع من قر�أ لهم �شعرا
�أو نرثا �أو حتدث معهم وعا�شرهم وم�شى معهم .هنا يقدم الكاتب ر�ؤية للتنا�ص يف الكتابة فهي لي�ست
فقط متثال لن�صو�ص �سابقة و�إمنا �أي�ضا تلك املواقف واملفاج�آت التي جتتمع فيها “الأرواح ،الأنفا�س،
واخلطوات والطرق الكثرية التي قطعتها الطفولة ،الوجوه ،احلروب ،ارجتاف القلب حني يلمح وجه
احلبيبة وهي تومئ �إليه بعينيها”.
�إن الن�ص عند الغوار يت�شكل من تلك احلياة التي عا�شها والوجوه التي التقاها والأحداث التي مر
بها لتختلط مبا قر�أ في�صبح الن�ص متنا�صا مع جمموعة �أ�صوات على ال�شاعر �أن “ي�صهرها بنربات
�صوته لتخرج يف �صوت واحد متميز ،يحمل ب�صمته”.
ويف كل الأحوال مهما حاولنا �أن ن�سرب غور ال�شاعر والكاتب طالل الغوار ف�أننا �سنقف عند نقطة ما
فهو يقر ب�أنه “ال ميكن الإحاطة الكاملة مبعرفة التجربة ال�شعرية لل�شاعر”.
يقدم ال�شاعر طالل الغوار جتربته يف كتابة ال�شعر عرب  92ن�صا �إذا ما ا�ستثنينا الن�ص  93والذي
هو عبارة عن لقاء �أجرته جريدة “ال�صباح اجلديد” مع ال�شاعر.
وتتنوع الن�صو�ص ما بني النرث وال�شعر ،وكلها حتمل ذلك ال�صوت الذي يريد الغوار �أن مييزه �سواء
بكتابته للن�صو�ص ال�شعرية �أو بر�ؤيته لتلك الن�صو�ص والتي يبينها لنا عرب انثياالت متتاز بالتداعي
احلر يف الكتابة املعربة عن ر�ؤى �شفافة يقدمها الكاتب عن نف�سه ،وك�أنه ي�ضعنا �أمام حوار طويل
و�صريح بني الكاتب وذاته.
.........................
�صدر الكتاب عن دار �أمل اجلديدة للطباعة والن�شر والتوزيع �سوريا ـ دم�شق*2019..

�أحاديث عن �أحداث مل تن�شر من
قبل حدثني بها ه�ؤالء ال�شعراء
الثالثة.فخالل �أكرث من ع�شرين
زيارة لل�شاعر املرحوم اجلواهري
يف منزله بدم�شق ومثلها للمرحوم
ال�����ش��اع��ر ال��ع��ي�����س��ى ..و�ضعفها
لل�شاعر احلارة..
ح�صلت على �أح��ادي��ث موثقة
ت�ضيء على �أ�شعار ه��ؤالء وتغني
�سريتهم ال�شعرية واالجتماعية
والوطنيةو�س�ألته :
-(م��ا ال��ذي يجمع بني ه��ؤالء
ال�شعراء الثالثة ؟!)
  -وكان جوابه ( :الذي يجمع
بينهم هو ال�شعر والإب���داع املتميز والعروبة فكر ًا
و�سلوك ًا ..والأهم العبقرية ال�شعرية بكل ما يتفرد
عنها من غنى وجتديد يف الفكر والأ�سلوب).
-و�س�ألته�(..أرى �أن ركزت على اجلانب ال�صويف يف
�شعر احلارة..وهذا لي�س معروف ًا على نطاق وا�سع..
ملاذا ؟!

-(احلارة �شاعر كبري له ق�صائد وطنية وقومية
ك��ث�يرة وع���دة دواوي����ن وق���د �أق����ام يف حم�ص مل��دة
ثالثني �سنة قبل �أن ي�ستقر يف الالذقية ..وق�صائده
ال�صوفية مده�شة وحتمل معاين احلب والإن�سانية
والإميان ..واملده�ش طريقته يف الإلقاء التي جتذب
النا�س و�صوته اجل��ه��وري وح��رك��ات يديه و تعبري
وجهه � ,إنه رجل املنابر يف ال�شعر كما يقولون عنه..
وديباجته تذكرك باملتنبي وبدوياجلبل..

لفت الأنظار �إليه قبل �سنوات
بعيدة عندما بد�أ ين�شر ق�ص�صه
الق�صرية يف ال�صحافة املحلية،
ف��ق��د �أ���ص��در ث�ل�اث جمموعات
ق�ص�صية هي (الإن�سان والأفعى
 ،1997ح����دث ذل����ك ال��ي��وم
2004م ،على ال�شاطئ الآخر
 )2007 ،وله كتابان يجمعان
م��اب�ين ال��ت��وث��ي��ق وال��ن��ق��د هما
(�أعالم الق�صة والرواية يف حم�ص –
طبعتان 2010 و 2017) و(ثالثة
�شعراء� -أحاديث وذكريات )2017
و����ص���در ل���ه م��ن��ذ ع���ام�ي�ن ,رواي��ت��ه
(ر�صا�ص يف حم�ص القدمية .)2018
ع�ضو احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ”جمعية الق�صة و
الرواية”
 -يحمل الإجازة يف اللغة االنكليزية
-عمل مدر�س ًا ثم رئي�س ًا لتحرير �صحيفة العروبة
()2011-2009
 -ي��در���س اللغة االنكليزية يف كلية الرتبية
بجامعة البعث
 -ن��ال ع���دد ًا م��ن اجل��وائ��ز الأدب��ي��ة ع��ن ق�ص�صه
الق�صرية
 -ع�ضو جمل�س راب��ط��ة اخل��ري��ج�ين اجلامعيني
بحم�ص
مع الأديب عي�سى �إ�سماعيل .كان يل هذا احلوار:
رواي��ت��ك (ر�صا�ص يف حم�ص القدمية)
-	
نالت �شهرة كبرية يف حم�ص ونفذت طبعتاها الأوىل
والثانية ..كيف تف�سر ذلك ؟!
-و�أجابني �إ�سماعيل بالقول:
-هل نعود �إىل البدايات و العوامل التي �ساهمت يف
-(ال�سبب الرئي�س هو �أن ال��رواي��ة تتحدث عن
�أحياء حم�ص القدمية ومعاناة �أهلها من ع�صابات �صياغة عاملك الأدبي ؟
الإره��اب التكفريي خالل عامي ()2014-2012
-عندما كنت �صغريا كنت مولعا بحكايات جدتي
عندما ا�ستباح الإره��اب��ي��ون ه��ذه الأح��ي��اء فقتلوا
وحرقوا واغت�صبوا ..قبل �أن يخرجوا مدحورين  ,و حكايات �أم��ي ,عن اجل��ان و الأم�ير و احل�سناء و
مهزومني ..فالرواية ،رمبا ،لأنها تتحدث عن تاريخ ليلى و الذئب  ,و ظلم الإقطاع .و عن جدي ,لأبي,
قريب عا�شه النا�س �أو �سمعوا عنه ..فهي توثق ملعاناة الذي ترك �أ�سرته و التحق بثورة ال�شيخ�صالح العلي
النا�س و�صمودهم ..وبطوالت جي�شنا الذي �أخرج واملعارك التي �شارك فيها مع رفاقه و هزموا فيها
امل�سلحني و�أجربهم على اال�ست�سالم ..ولعل بع�ض الفرن�سي املحتل مثل معارك :ورور و الفتوح و ال�شيخ
الأح��داث احلقيقية مثل م�شهد ت�صفية املخطوفني بدر.
الأب��ري��اء من قبل الإرهابيني وم�شهد مقتل الق�س
وعندما �صرت يف املرحلة الثانوية كنت �أكتب ما
ال�شهيد فران�س فاندورخت ..من العوامل التي جعلت
الرواية حديث النا�س ف�أقبلوا عليها ..فهي تتحدث �أ�سميته “ق�ص�ص” غري مكتملة فنيا و فكريا  ,وهذا
عن تاريخهم والنا�س عندنا ،ب�شكل ع��ام ،مغرمون �أمر طبيعي يف البدايات .وق�ص�صي الأوىل ن�شرتها يف
“ الثقافة الأ�سبوعية”  ,بت�شجيع �صاحبها و رئي�س
بالتاريخ
حتريرها ال�شاعر املرحوم مدحة عكا�ش .و ل�صحيفة
- و�س�ألت الأديب عي�سى �إ�سماعيل :
-(م���ا القيمة امل�ضافة ال��ت��ي متنحها ال��رواي��ة الثورة ف�ضل علي  ,حيث كنت �أن�شر يف �صفحة “ �أدب
ال�شباب” التي ك��ان ي�شرف عليها ال�شاعر الراحل
للحركة الأدبية ؟!
ح��ي��در ع��ل��ي� .أم���ا جمموعتي الأوىل ” الإن�����س��ان و
- ف�أجاب :
-(ال��رواي��ة �أوال ً تتحدث ،كما قلت ،عن تاريخ الأفعى “ ف�صدرت عام 1997. .يف مرحلة الدرا�سة
حم�ص القريب ..فهي ت��ؤرخ فنيا ً حلقبة يف �أذهان اجلامعية ,كنت مولعا ب��ق��راءة الق�ص�ص ,ال�سيما
النا�س ..والأمكنة املذكورة يف الرواية من �شوارع ال�صادرة عن احتاد الكتاب العرب و وزارة الثقافة.
و�ساحات و�أبنية يعرفها النا�س� ...أما على ال�صعيد
-�أين جتد نف�سك يف الق�صة �أم الرواية؟
الأدبي العام ،فاملعروف �أن حم�ص لي�ست مدينة رواية
-�إنني مغرم بالق�صة و عا�شق للرواية ز الق�صة
وروائ��ي�ين ب��ل ه��ي مدينة �شعر و�شعراء وم�سرح..
و���ص��دور رواي���ة يلفت االه��ت��م��ام� ..إذ ال تتجاوز ابنة الرواية  ,كما يقال .الق�صة عامل �صغري و هو
الروايات التي كتبها �أدباءحم�صيون حتى اليوم �أكرث جزء من العامل الكبري ,عامل الرواية .و لعل الرواية
من ب�ضع و ع�شرين رواية� !!..أهمها روايات الأدباء :ت�صري “ديوان العرب “ كما قال الراحل حنامينة.
و�سالت الأدي���ب عي�سى �إ�سماعيل عن
-	
نزيه بدور و عبد الغني ملوك و ف�ؤاد العلي و في�صل
اجل��ردي و �سامر ال�شمايل و نبيه ا�سكندر احل�سن و �أعماله القادمة ف�أجاب :
-	(�ست�صدر يل روايتان خالل هذا العام..
مي�سونجنيات و خديجة بدور.
-	 وانتقلت مع الأدي��ب �إ�سماعيل للحديث ولدي جمموعة ق�ص�صية خمطوطةُ ..
ث��م��ة رواي����ة ���س��ت�����ص��در خ�ل�ال �أ���س��اب��ي��ع
-	
عن كتابه (ثالثة �شعراء _ �أحاديث وذكريات)
عنوانها (مدن و ن�ساء)عن دار الينابيع بدم�شق  ,و
وقد �صدرعن دار الينابيع بدم�شق.
�أخرى بعنوان(كنت �أعدّ خطواتك) و �أ ّما املجموعة
 .ف�أجاب :
�صديقي ال��راح��ل�ين اجل��واه��ري الق�ص�صية فهي(من ق�ص�ص احلرب على �سورية) �أ ّما
(ه��و ك��ت��اب ع��ن
ّ
و�سليمان العي�سى رحمهما اهلل ..و�صديقي ال�شاعر كتابي (معجم امل�ؤلفني يف حم�ص يف حم�ص) فهو قيد
الدكتور �أحمد �أ�سعد احلارة �أمد اهلل عمره ..وفيه الإعداد.
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•د .يا�سني فاعور
((تذكرة �سفر)) جمموعة ق�ص�ص َّية
للقا�صة نهلة ال��ب��دوي ،تقع يف مئة
وت�ضم ثماين ق�ص�ص
وثماين �صفحات،
ُّ
متفاوتة يف ع��دد �صفحاتها،
ق�صرية
ٍ
ٍ
�أطولها الق�صتان ((�أرجوحة ال�شفق
– لعبة خا�سرة)) وتقع ك� ٌ�ل منهما
يف ع�شرين �صفحة ،و�أق�صرها ق�صة
((ح��ن�ين)) وج���اءت يف خم�س �صفحات،
وكتبت الق�ص�ص ((دوالب احل��دي��ق��ة –
�أرجوحة ال�شفق – امل��وت ع�شق ًا – تذكرة
ٌ
لعبة خا�سرة)) ب�أ�سلوب
�سفر – انتقام –
الق�صتان ((دوالب احلديقة
املقاطع� ،أكربها َّ
– لعبة خا�سرة)) وجاءت كلُّ واحدة منهما
يف ع�شرين �صفحة وخم�س مقاطع ،و�أق�صرها
الق�صتان ((�أرج��وح��ة ال�شفق – انتقام))
َّ
وجاءت �أرجوحة ال�شفق يف ع�شر �صفحات،
وق�صة انتقام يف اثنتي ع�شرة �صفحة،
وكتبت الق�صتان ((حنني – زائ��ر الليل))
يف ال�شكل العادي امل�ألوف ،جاءت الأوىل يف
خم�س �صفحات ،والثانية يف ثماين �صفحات،
و�صيغت الق�ص�ص ((دوالب احلديقة –
�أرجوحة ال�شفق – امل��وت ع�شق ًا)) ب�ضمري
الغائب ،و�صيغت الق�ص�ص ((تذكرة �سفر
– انتقام – لعبة خا�سرة – حنني – زائر
الليل)) ب�ضمري املتكلم ،وج��اءت الق�ص�ص
((دوالب احلديقة – �أرج��وح��ة �شفق –
امل���وت ع�شق ًا)) ح��واري��ة ب�ضمري الغائب،
و�صيغت الق�ص�ص الأخرى ب�ضمري املتكلم.
�أهديت املجموعة ((�إىل باقة �أزه��اري،
زوجي و�أوالدي� ،أهلي� ،أ�صدقائي ،وتغريد))،
و���ص��درت ع��ن وزارة الإع�ل�ام ،رقم،457:
تاريخ  2001-5-21م.
وكتبت ق�ص�صها يف �أزمنة خمتلفة �أقدمها
ق�صة ((لعبة خا�سرة)) وكتبت يف -4-25
 ،1998و�آخرها ق�صة ((امل��وت ع�شق ًا))
وكتبت يف .2001-9-24
ون�شرت ق�صة ((تذكرة �سفر)) يف جريدة
الأ�سبوع الأدبي يف  ،1999-2-15ون�شرت
ق�صة ((ال�شفق يف جريدة الزمان يف -28
 ،2000-6وحتمل عنوان الق�صة اخلام�سة
((تذكرة �سفر)).
ز َّي��ن��ت غ�لاف جمموعتها الأول بلوحة
ً
�شرفة تطلُّ على
على �شاطئ البحر ت�شمل
ال�شاطئ وزورقني �صغريين و�شجرة بلح.
تعالج مو�ضوعات اجتماعية متعددة
بد�أتها بق�صة ((ح��ن�ين)) التي كتبتها يف
طرطو�س يف  ،2000-4-5ا�ستذكرت فيها
�أحلى �أيامها ((ها �أنا يف واحة الذكريات،
ً
حلظة ،ت�شدُّ ين كلُّ التفا�صيل ال�صغرية
�أقف
�إىل وج��ع ال��ف��راق ال��ذي كرب معي ع�شرين
ع��ام � ًا ،تقفز امل�سافات ،ت��رنُّ �إىل م�سمعي
معزوفة الرحيل ،ت�صدح يف ملل بنغمات
الهثة وراء
أ�صوات
بكائ َّية ،ت�ش َّبثت ببقايا �
ٍ
ٍ
معبد،
حيطان الطفولة املت�سلقة �أ���س��وا َر
ٍ

ت��رف��ل مب��ري��ل� ٍ�ة ب��ل��ون ت���راب ارت���وى بندى
ال�صباح)) (�ص.)6:
وختمتها بحكمة وحتية لبلدتها املحببة
((تابعي بوحك �أيتها الأي��ام ،فما رحل لن
يعود ،و�ستبقى اخلرائب يف �أزه��ار ،تتوجها
غ��رب��ان ،ول��ك��ن �ستبقني كما �أن���ت ،بلدتي
احلبيبة “قطنا” ويا طفلة ال�شام املد َّللة))
(�ص.)9:
ويف ق�صتها ((دوالب احلديقة)) التي
كتبتها يف  2000-5-20ت�����س��رد ق�صة
طريفة بطلها ((مروان)) مثال يف الن�سيان
والهذيان ،و�صديقه نبيل مثال يف املهاجر
املتغرب ،والزوجة التي ت�أججت نار الغرية
ِّ
يف �صدرها ،ونبيلة التي اتقنت لعبتها وحقق
نبيل ما عزم عليه ((كنتُ قد عاهدت نف�سي
واحدة� ،أنا
و�أق�سمت على تغيريك ولو مل َّر ٍة
ٍ
�أقوى منك يا مروان ا�ستطعت �أن �أجعلك مثلي
من غري �أن تدري ،هنيئ ًا لك لقلبك اجلديد،
اخلريط تليق بك� ،أ َّما الب ُّيوتي �ستكون يل،
ِّ
و�سرتى ماذا ينتظرك)) (�ص.)28:
ويف ق�صتها ((�أرج��وح��ة ال�شفق)) التي
كتبتها يف  2000-6-28وال��ت��ي ن�شرتها
يف جريدة الزمان ،ق�صة مر َّمزة جاءت يف
مقطعني ت�سرد ق�صة طريفة ،ت�صف ع�شق
املحبني ،وتعبرِّ عن م�شاعرهم يف الغياب
واللقاء ((فوق ج�سر ال�شوق مت�ضي خطوتها
الالهفة �إىل حيث ال�ضفة امل�ص َّورة بجدائل
اليا�سمني حيث التقيا ،وقفت على �شرفة
املفرتق الق�سري ،وتذ َّوقت من قدح الدمع
املعتَّق يف جرار القدر ،ي�سبقها البوح ،ويفتح
لها ذراع��ي��ه ع�بر م��دى م��ه��ج��ور ،جراحها
جنمات تهم�س يف �أذنها حلظة �شرود مباغت،
وجعها ن�سر ُّ
يع�ض النار التي �أحرقت ثوب
عر�سها ،وذ َّوب���ت �شمعدان اليا�سمني فوق
كر�س ٍي هجره احللم)) (�ص.)33-32:
ِّ
ٌ
ٌ
مو�ضوعات
متبادلة تناق�ش
��وارات
وح�
ٍ
َ
((هناك
�ساحرة
بوقفة
متعددة ،انتهت
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
القبالت
على �ضفاف املدى القريب ...كانت
َ
تعانق �أه��ازي� َ�ج َّ
ترحال الآم��الِ فوق
حطت

�أ���ض��رح� ِ�ة ال�شهداء ،و�شيئ ًا ف�شيئ ًا حلَّقت
�أعناق ال�ضحكات ...انت�صبت �سناء ومن معها
عرب االمتداد ...تر�شف مع الوافدين من ِّ
كل
ال�ضاحك
امللح
ْ
ِ
حد ٍب و�صوب �أقداح ًا بطعم ِ
لعودة طال انتظارها)) (�ص.)40:
ٍ
ويف ق�صتها ((املوت ع�شق ًا)) التي كتبتها
يف  2000-9-24ق�صة مقاطع م��ر َّم��زة
ج���اءت يف مقاطع ح��واري��ة ي�����ش��ارك فيها
�شخو�ص الق�صة �أفراد الأ�سرة تناق�ش ق�صة
حب فادي �أحد �أف��راد الأ�سرة لفتاة �س ِّيئة
ِّ
ال�سمعة ،مل يقل ا�سمها ولكنَّه حتدَّ ث عنها
ل�شادي ((وقال �أنَّها جميلة و�أنيقة و�أخذت
عقله)) (�ص .)42:ا�ستطاعت �أخته هالة
أظن �أنيِّ
حم�صنٌ �ضدَّ
�أن تك�شف �س َّره ((كنت � ُّ
َّ
ً
ريح الع�شق ،ثقتي بدت يل �ضعيفة عندما
نظرة� ،سحرتني� ،سكنت
تع َّرفت عليها �أ َّولِ
ٍ
ُ
رحلة عذابي
يا هالة قلبي وعقلي ،وبد�أت
معها ،طاردتها وطاردتني ،غمزتها الغمز َة
الأوىل� ،سخرت منِّي ،حلقتُ بها ،وعرفت �أين
ت�سكن)) (�ص.)45:
واجلميل يف الق�صة �أنَّها تعالج مو�ضوع
الع�شق ال���ذي �شغل �أف����راد الأ���س��رة حتى
الطبيب ((الطبيب ال يفقه �شيئ ًا من الطب،
ٌ
عا�شق �أكرث منَّا ،ملاذا ال يداوي نف�سه))
هو
(�ص.)55:
ويف طريق العودة كان �ضوء اللوحة يرافق
َ
((الر�صا�صة =
فادي وهالة وي�ؤ ِّكد لهما �أنَّ
موت �سريع ،وال�سيجارة = موت بطيء))،
وك��ان ���ص� ٌ
�وت ���ص��ادر ع��ن الكا�سيت ي�ضحك
احلب ما
وير ِّدد بنواحُ :ع َّ�شاق �آخر زمن ،ومِنَ
ِّ
َق َتل)) (�ص.)56-55:
ويف ق�صتها ((تذكر ُة �سفر)) التي ن�شرت
يف جريدة الأ�سبوع الأدب��ي وكتبت بتاريخ
 ،1999-2-15وهي ق�صة مقاطع مر َّمزة
جاءت يف �ستّة مقاطع واثنتي ع�شرة �صفحة،
وا�ستهلتها مبقولة لل�شاعر ((حممد فهد
العي�سى))(( ،باهلل �أيتها الأطياف ...كوين
�ضيفتي ف�أكرمك ...و�إذا يوم ًا ا�ست�ضفتني
فال تبخلي)) (�ص.)57:
ٌ
ٌ
يقظة و�أح�لام ((�ألتفتُ
معاناة و�شرود،
ٌ
ٌ
ٌ
واهنة
وعجالت
مطوية
دروب
�إىل الوراءٌ ...
متلأ الأفق نحيب ًا ،وتغزل �شرانق من �صدىً
م��د ٍو بك�آبتهُ � ،
عر�س تفر�ش ال�ساح،
أكاليل
ٍ
�سفر
وثوب
عر�س يبكي اجل�سدَ الراحل �إىل ٍ
ٍ
ُ
ٌ
ياب�سة...
أطياف ...ومقاعد
عنيد ،معامل � ٍ
وب��اك ،بع�ضه �سكن
�ضاحك
هم�س
وبقايا
ٍ
ٍ
ٍ
بعناد فوق
ق�صر ًا من ت��راب ،وبع�ضه تر َّبع
ٍ
عر�ش العتبة .تذكر ُة �سفر ...علقت هنا
ِ
وه���ن���اك� ...أو���ض��ح��ت ب�صمت ح��ن��ون عن
التغريد امل�سافر)) (�ص.)68:
((زائ��ر الليل)) التي كتبت
ويف ق�صتها
ُ
ٌ
يف  2000-10-21وق��ف��ة م��ع ال����ذات،
ٌ
��داث احل��ي��اة ،وا�سرتجا ٌع
وا�ستعرا�ض لأح� ِ
لأنَّات الذات ((باركتُ له رحلته العابرة من

�شرفة اللحظة �إىل اجل�سر الأبد َّية امل َّرة،
ُ
اخلريف ينرث
حلظات كان
فقد بارك وجعي
ٍ
َ
بيا�ض ال�صبح روي��داً ،روي��د ًا يف �أفق ي�ستعدُّ
للم�شاركة يف مرا�سم الدفن يف ح�ضن يا�سمني
يولد بحر َّية)) (�ص.)75:
ويف ق�صتها ((انتقام)) التي كتبتها يف
ُ
مقاطع مر َّمزة جاءت
ق�صة
2001-4-5
ٍ
ٌ
طويلة مع الذات ،و�أن ٌ
ٌ
َّات
وقفات
يف مقطعني،
ٌ
و�أوجاع ،وق�صة كثري ًا ما ترتدد �أحدا ُثها يف
املجتمعات ،تك ُ
رث �ضحاياها ،ويقلُّ عدد من
ٌ
خمل�صة لزوجها ،تداهمها
تنجو منها ،زوجة
همه مت��زي��قُ الأ���س��رة،
اع��ت��داءات ف�ضويل ُّ
َّ��ة م��وج��ع� ٍ�ة ((ق� ُ
���ررت البقاء
ختمتها ب���أن ٍ
حل�ضور حفلة زفاف زوجي الذي يعدُّ عدته
أعد
الآن مع طاقم العائلة الكرمية ...مل � ْ
�أعي ما يدور ...مل تعد تفيد االعتذارات...
أعد
وال املفاو�ضات ...وال الو�ساطة ...مل � ْ
�أع��ي� ...سوى �أنَّني �أ�ضعتُ الطريقَّ ...
وكل
َ
الطريق الذي
مفاتيح ال�صدق� ...أ�ضعت
كنت قد ر�سمته بفر�شاتي الربيع َّية ليتحول
دائم با�سم ِّ
كل الف�صول))
بعد ذلك ل�شتاء ٍ
(�ص.)88:
ٌ
ٌ
خا�سرة)) التي كتبتها
((لعبة
ويف ق�صتها
يف  1998-4-25وختمت بها جمموعتها
الق�ص�ص َّية ،ق�صة مقاطع مر َّمزة ،جاءت يف
�ست َِّة مقاطع ،رويت �أحداثها ب�ضمري الراوية
وتبادلت الروي مع راويات م�شاركات �سردت
فيها ق�صة ترتدد �أحداثها مع الكثريات من
الن�ساء اتبعتها بطلة الق�صة وكانت �ضحية
من �ضحايا الكثريات يف املجتمع(( .رج��ع
غرفة
زوجي ومل نتبادل �أ َّي َة كلمة ،ونام يف
ٍ
�أخ����رى بينما جل�ستُ وح���دي يف غرفتي
ً
ً
زوبعة من
وا�ضعة ر�أ�سي بني راحتي وك ��أنَّ
غ��ب��ار ت���د ِّوم ف��ي��ه ،وك���ان ال�����س ��ؤال الوحيد
الوا�ضح يل يف قلب تلك الزوبعة هو- :هل
�أن��ا على ح� ٍ�ق فع ًال �أ ْم �أ َّن��ن��ي �ضحية جنون
التب�صري والفرق يف تلك اللعبة اخلا�سرة
لعبة ق���راءة الفنجان التي ���ص��ارت هو�س ًا
لدي)) (�ص.)107:
ٌ
ٌ
مميزة تبدو يف:
�سمات
وللمجموعة
امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ت�����س��رده��ا ،والو�صف
الدقيق لأحداثها.
ال��ع��ن��اوي��ن اجل� َّ
��ذاب���ة ال��ت��ي ع��ن��ون��ت بها
الق�ص�ص.
ال�����ش��ك��ل ال��ق�����ص�����ص��ي ال����ذي ���ص��اغ��ت به
الق�ص�ص ،والأ�ساليب ال�سردية التي روت بها
الأحداث.
كانت املر�أة بطلة هذه الق�ص�ص.
و�إن ك��ان م��ن كلمة تقال يف نهاية هذه
الدرا�سة ،ف�إنَّنا نقول :هنيئ ًا للأديبة هذا
الإن��ت��اج الأدب����ي ،و�إىل مزيد م��ن الإب���داع
والعطاء.

8
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حبيبي قاتلي

 في �أرذل
العمر ...

• هيالنة عطا اهلل
ها قد قطفْتَ من الدماءِ ورو َدها
ونف ْي َتها
الروح الطليقْ
موطن
من
ِ
ِ
َ
ْ
ثغرها
مزَّقتَ �سكبة ِ
و�سلب َتها �ش ْهدَ الرحيقْ
زُهر َّي ُة البلّو ِر كم َ
�ضاقتْ على
أوراقها فرتن ََّحتْ
� ِ
بعد ما ع َّز ال�شهيقْ
من ِ
ماذا فعلْتَ
بنجمة؟
ٍ
َ
ال�سنا
�أنت الذي
قطف َّ
هد ِبها
من ْ
�أنت ا�س َت رَن َْت ويف الدجى
راحتْ تفتّ�ش عن بريقْ
َ
أنتَ
من � ؟
يا من كنتَ يل
كنبوء ِة الأحال ِم
يتب ُعها ال�شروقْ ؟

من �أنتَ ؟
يا من ِه ْمتُ يف �أفال ِك ِه
ُ
انهمرت
ثم
على
يديه ر�ؤىً
ِ
توهَّ ُج يف العروقْ ؟
ماذا � ُ
أقول
وقد ذوى َّ
يف ال ِفدا
ال�صدى
وغدا ّ
كهف �سحيقْ ؟
يرتدُّ من ٍ
قمري
الر�ضيع من ال�ضياءِ
ُ
�أَ َح ْل َتهُ حجر ًا
تعثرَّ َ يف
متاهات الطريقْ
ِ
َ
َ
َ
أ�صعب الع�شق املك َّبل «بالأنا»
ما � َ
به
من ِغ ِّي ِه �أو َدتْ ِ
وج البحا ِر
هُ ُ
�إىل امل�ضيقْ

وثنية الأ�صنام

• �صالح هواري
مرَّ ...
ياح ْ�سر ْه
يف �أ ْرذلِ ال ُع ِ
مع َ
ال�س ُ
خف َّ
َّ
َّهر ْه

وجف د ْم ُع النَّدى يف م ْق َل ِةالز َ
�إذا جل� ُأت �إىل املذْ ياع�أَ ْ�سمعهُ
بالكاد بالكاد حتَّى � ْأ�س َم َعالن َّْ�ش َر ْه

فتاة كيتو�شْ َ
و�إنْ �أ َتتْني ٌ
و�شني
جمر ْه
َتنْ�سى على �أُ ُذين من ثغْرها ّ



ياطي َبها ُق ْب ً
لة ت�أتيب ِفطْ ر ِتها
بالفطر ْه!!
وهل �أ َلذُّ من ال َّتقْبيلِ
ّ



وكيف ال�أَنْت�شي َّ
يب َي ْر َد ُعني
وال�ش ُ
وهلْ �أَنا ٌ
مو�سمال ُع ْمر ْه!!
نا�سك يف

ِ
على بق َّي ِة �س ْمعي يرتوي عط�شي
ال�س ْم َع بامل َّر ْه!!
ماذا لو �أنيّ َف ْ
قد ُت َّ



****
ٌ
ُ
تالفة
الطب
املفا�صل ...قال
�أ َّما
ُّ
باد ْر لت ْبديلها ...اليو َمال ُبك َْر ْه

بحكمٍ َك يل
ال�أ ُّيها
لم ُ
الطب التظْ ْ
ُّ

• علو�ش ع�ساف

َ
�شج ْعني ولو م َّر ْه
�

أرجوك ِ
ياط ُّب ِّ
و� ْأع ِطني ُج ْر ً
َ
كاملة
رب
لل�ص ِ
عة َّ


ُ
وعدت �إل َّيا
�أخرج ُتها منّي
بجمر عطو ِرها بيد َّيا
ف�إذا
ٍ

�أ ْو �أنْ ُت َق ِّ�س َطها يل َقطر ًة َقطْ ر ْه

عمر م�ضى وحياتي �ضاع � ْأجم ُلها
ٌ


وثن ّي ُة الأ�صنا ِم م�ؤ ِم ُ
نة الهوى
و�ش ُ
قلبي يف الهوى وثن َّيا
ِ
غاف َ

وماقطفْتُ من الأيا ِم� ْأق َن َعني


ٌ
�صوفية ُرغم ا�شتعالِ حنينها
وكذا �أكونُ بقر ِبها �صوف َّيا

ت�سهر اللَّ َ
يل عنّي وهي ُم ْ�ض َّطر ْه
�أنْ
َ



ت�سبح الفو�ضى فتعذ ُرين
يف غرفتي
ُ
كا َدتْ ُت َط ِّلقُني لو مل ت ُك ْن ح َّر ْه



العيد الّتي
ك�سكاكر
و�شه َّي ٌة
ِ
ِ

*****

ال�صيا ِم عل ّيا
جادتْ بها بعدَ ّ
�أُم ّي ٌة �إنْ �أ�سبلتْ �أجفا َنها

يوم طواين كان يل ِعبرْ َ ْه
وكلُّ ٍ

ال�شِّ ْع ُر �ص ْومعتي ،ماذ ْن ُبهاامر�أتي

و�شق ّي ٌة عندَ ال ّلقاءِ عيو ُنها
ما كنتُ �إ َّ
ال يف الغرا ِم �شق َّيا

رب ُت عليها ُحلو ًة ُم َّر ْه
وكم َ�ص ْ

هلل ...يف القنديلِ زيتُ دمي
احلمدُ ِ

�صبح حينها �أمو ّيا
فالكونُ ُي ُ

ُ
وا�صل َّ
ال�ض ْو َء يف َعزْ ٍم ويف ُق ْد َر ْه
ُي

وحني ي ْت َع ُب جفْنُ اللَّيلِ من َ�أ َر ٍق

الذنوب نق ّيا
و�أعو ُد مغفو َر
ِ

ال�س ْه َر ْه
� ْأ�س ِ
قيه َ
عطر دمي كي ُي ْكم َِل َّ

ثواب لقا ِئها
أتوب مقرتف ًا َ
ف� ُ
وردة
ُبلة ٍ
كانت تعطرين بق ِ
ري ب َ
ني العا�شقني نب ّيا
ف�أ�ص ُ
َ
ف�صاف عن �أو�صا ِفها
ال�ص
ال ت�س�ألِ ّ
مازال ريحانُ احلقول ند ّيا
�شاعر
ُبلة
واخل�صر مو�شوم ًا بق ِ
ٍ
َ



ٌ
رماح َّ
ال�ضوءِ هم َ�س َندي
ثالثة من ِ
علي النَّو ُر ُ
ُ
واخل ْ�ض َر ْه
منهم
يفي�ض َّ



غرهم
غ�سانُ �أك ُ
ب�سا ُم � ْأ�ص ُ
ربهمَّ ...
َّ
ري يفالبذ َر ْه
ٌح ٌ
�سام �أ ْو َ�س ُطهم ،واخل ُ



�أما ((هنادي)) ف�أغلى النّا�س يف نظري

والثغر يف كلّ الف�صولِ ثر ّيا
َ

((هيفاء)) �أ ُّم �صغاري ُ
زينةالأُ ْ�سر ْه

ُ
ٌ
مو�صولب�أوردتي
القناعة
كن ُْز
ِ

ري وف ّيا
يبقى ال�شهيقُ مع الزّ ف ِ

ال�سترْ ْه
وال�أُريدُ من الدُّ نيا�سوى ُّ

�شهيق ُرخا ِمها
�أبد ًا يدايَ على
ِ



دموع الماء
• منري خلف
ماء
يا ُ
َ
عينيك وا�س ِقه َما
خذْ ين �إىل
بدمــــع قلبي
ف�إين ال �أرى بهمـا ..
� ..إال خيام ًا
من الأج�ساد من ظم�أ
تريدُ
�أن تهجر الأوطان واخليما
تريد
�أن ترتك الأوطانَ
من خجل
ني
وتقتل
القهـــر يف العين ِ
َ
والند َمـــا
تريد
�أن
تهجر الأبدانَ
َ
يف عجلٍ
مما اعرتاهـــا،
ّ
�أقول الآن متّهما ..
َّ ..
كل الذين
ر�أوا ما ال تـــراه يدٌ
يف قطرة املاء
وجهَ العي�ش مبت�سما
�أال ترونَ
الغيـــم حائـرة
عيونَ
ِ
واملاء
َ
يف �شفة ال�صنبور منعدما ؟!
والكهرباء
املاء
ُ
اليو َم ح�سرتنـــــــا
نحيا بظلّهمــــــا
والعي�ش بينهمــــا
هما دليلي
�إىل ال�صحراء يف ج�سدي
َم ْن ميلك اليو َم
يف احلالني جمدهما ؟
نكون عندهما
�أو ال نكونُ
فمــــنيقودنا
نحو جمد قــــــــــام دونهما
بيو ُتنـــا
ِــــم،
مل تعد ُ�سكنى لأهله ُ
فالكلُّ يف �شغـــلٍ
قد َ
بات منق�سما
بيوتنا
مل تعد م�أوى لمِ ا نز َلـــــتْ
أر�ض
ب�ساحة ال ِ
و�شوك َع َمى
ظلم
ِ
من ٍ
مـــــاء
يا
ُ
خذين �إىل خدّ َ
يك من�سجما
�أق ّبلِ العيــنَ
يف كف َ
ّيـــــك � َ
أر�ض َ�س َما
ماء
يا ُ
ي�سعى � َ
احلاء ُملتحفــــ ًا
إليك
ُ
يـاء احليـــــــاة ..
َ
ونبقى فيهمـــا ِبهما

قصة
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كاد ُي ْح ِد ُث دمارًا
•كامل م�سقاين
مل يكن املطر الهاطل يف ذلك ال�صباح
ال�شتائي ال��ب��ارد ليمنع و���ص��ول ال�سيارة
املخ�ص�صة لتوزيع �أ�سطوانات الغاز �إىل
احلي ،فال�صخب الذي حدث حتت �شرفة
احلاج �أبو حمدي �أنب�أ ب�أن �سيارة توزيع
الغاز قد �صارت يف احل��ي ،ومل ي�ستغرق
احل��اج �أب��و حمدي م��ن ال��وق��ت �أك�ثر من
ً
جاهزا مرتد ًيا مالب�سه
دقيقتني ليكون
م�ستعدا للنزول �إىل
حاملاً الأ�سطوانة التي فرغت منذ �أيام على عاتقه
ًّ
ال�شارع لتبديلها ب�أخرى ممتلئة ،ونادى ابنته الكربى �سلوى لإعطائه
البطاقة الإلكرتونية التي ا�ستخرجها من مركز حم��روق��ات ،والتي
ي�ستطيع بو�ساطتها احل�صول على خم�ص�صاته من م��ادة الغاز املنزيل
املقنن ،وقد علت وج َهه فرحة عارمة ،وعراه �سرو ٌر بالغ �إذ تاق مزاجه
�إىل ك�أ�س �شاي �ساخن غري خمتلط برائحة اح�تراق ال��ورق واخل�شب
اللذين بد�أ ي�ستخدمهما للطهي منذ فرغت الأ�سطوانة اللعينة.
وطال غياب �سلوى ،فا�ستعجلها مناد ًيا:
البطاقة يا �سلوى.
و�سلوى مل تظهر ومل ت��رد ،لأنها فتحت العلبة اخل�شبية ال�صغرية
املخ�ص�صة لو�ضع الأ�شياء املهمة والتي يجب �أن تكون املكان الآم��ن
للبطاقة فلم جتدها ،فراحت تبحث ج ّيدً ا ،وتفت�ش بني املحتويات ،وقد
بدا عليها اخلوف واالرتباك.
وعاد ي�ستعجلها بنربة �أكرث حدة:
 البطاقة يا بنت!وما من جميب ،ثم نادى ابنته الثانية �سمر:
 �سمر ،قويل لأختك ت�ستعجل.فلحقت الثانية ب�أختها.
مل يكن احلاج �أبو حمدي ليطلب �شي ًئا من ابنتيه لو كانت زوجته �أم
حمدي يف البيت ،فقد نزلت مبكرة �إىل ال�سوق لت�أمني حاجات البيت من
طعام و�شراب ،فهي متتلك ه َّمة عالية قل نظريها يف الن�ساء ،وقد ت�صدت
مله َّمة الت�سوق منذ زمن بعيد الن�شغال احلاج ب�أعمال �شاقة ول�ساعات
ً
مميزا ومهابة عند رجل
طويلة ومرهقة ،وقد �صنعت لنف�سها ح�ضو ًرا
غ�ضوب �شر�س الطباع ينفعل لأب�سط الأمور.
ً
�صارخا ينادي ابنتيه ،وقد متلكه غ�ضب وانزعاج:
وعاد
البطاقة يا بنات الكلب!
وعادت �أ�صوات ا�صطكاك �أ�سطوانات الغاز ببع�ضها يف ال�شارع حتدث
قرقعة مزعجة،
وهُ ِر َع كث ٌري من �أهايل احلي م�سرعني ليح�صلوا على خم�ص�صاتهم من
الغاز ،وكل واحد منهم يحمل �أ�سطوانته الفارغة على عاتقه ،وحدث
�ضو�ضاء و�صخب ،وتعاىل �صوت خمتار احلي ي�صرخ يف اجلموع طال ًبا
منهم النظام.
بالدور ،يا نا�س ،بالدور.
حلظتها بد�أ احلاج �أبو حمدي يز�أر و ُيرعد وي�شتم ،و�أنزل الأ�سطوانة
على الأر���ض ،واندفع بحذائه �إىل الغرفة غا�ض ًبا ،حيث البنتان ما
ت��زاالن تبحثان عن البطاقة ،فجفلتا �أمامه متجمدتني ترجتفان،
ومتتمت �إحداهما:
ما ر�أيناها.
جحظت عيناه ،وتطاير منهما �شرر ،و�أطاحت يده ب�شيء كان متو�ضِّ ًعا
على طاولة ،وب�صق على مر�آة معلقة على اجلدار ،و�صرخ:
يجب �أن نراها.
وراح يبحث مع ابنتيه� ،أعاد فتح العلبة اخل�شبية املخ�ص�صة للأ�شياء
املهمة ،وطفق يبحث فيها ،ثم رماها على الأر�ض ،وفتح خزانة الألب�سة،
وفت�ش يف جيوب الثياب ،ثم ارتكز على كر�سي ،و�أجال ب�صره فوق ظهر
اخلزانة ،ثم اجته نحو احلقائب املدر�سية ،ونرث حمتوياتها على الأر�ض،
م�سرعا �إىل املطبخ ،فلرمبا يراها على �أحد الرفوف
فلم ير �شي ًئا ،ونه�ض
ً
�أو فوق الرباد �أو بني ال�صحون �أو داخل �أحد الأكواب يف امل�شبكة ،وفج�أة
�سكن وقعد على �أق��رب كر�سي ،يف حني كانت البنتان تتابعان البحث
والتنقيب ،وكانت اجللبة والأ�صوات وقرقعة �أ�سطوانات الغاز ت�صطك يف
�أذنيه ،فخطر له �أن ينزل �إىل املختار ليقول له �إن البطاقة الإلكرتونية
�ضاعت و�إنه بحاجة �إىل غاز ليطبخ الطعام وي�صنع �شا ًيا ،ولكنه �أحجم
�إذ تخ َّيل املختار املنهمك بعملية التوزيع ،وهو يجيبه غا�ض ًبا" :انقلع من
وجهي" ،وتذكر كم عانى وتعب يف ا�ستخراج هذه البطاقة امللعونة ،وكم
منتظرا دوره يف الرتل
�أم�ضى من الوقت و�سط الزحام ،ووقوفه امل�ضني
ً
بني جموع من النا�س ،ف�أ�صابه اختناق ،وباغته َك ْرب ،وهو يتخ َّيل نف�سه
مرة �أخرى و�سط الزحام ال�ستخراج بطاقة �أخرى بدلاً عن البطاقة
ال�ضائعة.
ويف الوقت الذي �صرخ فيه بابنتيه لي�س�ألهما ع َّما �آل �إليه بحثهما
انفتح الباب ودخلت �أم حمدي حتمل بع�ض الأكيا�س ،وقد تبلل معطفها
الأ�سود مبياه املطر املنهمر ،وقبل �أن جتفّف وجهها النديان مبنديل
�أخرجته من جيبها ،وقبل �أن تقول لهم هاتوا �أ�سطوانة الغاز �أعلنت لها
�سمر عن فقدان البطاقة الإلكرتونية ،فردت عليها �أمها بهدوء ،وهي
مت�سح عن وجهها البلل ،جعلت الأ�سارير تنفرج والنفو�س تطمئن واحلمام
يتطاير والع�صافري تزقزق والأ�شجار تورق ،وامتلأ البيت ب�أ�سطوانات
الغاز وبراميل املازوت وتدفقت زيوت و�سمون و�سكر و�أرز.
وكاد احلاج �أبو حمدي يهبط على الأر�ض ،وجاءه خاطر �سريع ونية
�شهرا هلل ،ويقر�أ ختمة م�صحف ،و�أن ي�صلي خم�سة ع�شر
ونذر �أن ي�صوم ً
�ألف ركعة ،عندما جاءه ردها:
 كانت معي يف حقيبة يدي� ،أعطيتها للمختار ،وهو ينتظر الأ�سطوانةالفارغة ليبدلها لنا ب�أخرى ممتلئة.
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• من�صور عيد احلامت
ُ
اعتا َد
يلعب �أم��ا َم دا ِر �أبيهِ  ،ج��دا ٌر منَ
الطفل �سمري �أنْ
َ
ين دا ِر �أه��لِ منالَ ،
ُ
يف�صل بينهُ وب� َ
ذات
البازلتي
احلجر
ِ
ِّ
�رف �أبوا ُبها
ال��ب� ّواب��ةِ الكبريةِ،
��ع غ� ٍ
تنتظم يف ال���دا ِر �أرب� ُ
ُ
ُ
�واب املعابدِ  ،و�شبابيكِها
اخل�شب ّي ُة
العتيقة ت��ذ ّك� ُ�ر َك ب��أب� ِ
ُ
ال�ض ّيقةِ  ،وفيها بوايك احليواناتِ والت ّبانِ اململ�ؤِ ب�أعالفِها،
ُ
وتالثة حي�شانٍ ،
اجلانب الآخ� َ�ر يقو ُم ف��ونُ ال��دا ِر،
وعلى
ِ
ٌ
ُ
ُ
تقع
تف�صل بينهما
خابية املاءِ
حبلة ويف اجلهةِ ال�شمال ّيةِ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
بحجر
املر�صوفة
الوا�سعة
ال�ساحة
املنامة وبعدَ ها
وعلى جان ِبها
ِ
َ
البازلتِ  ،تعيدُ ك دا ُر منال عدّ َة قرونٍ خلتْ .
املف�ض َ
ُ
�صوت بكائِها �إذا انتز َع �أخوها لعب َتها ّ
يتوجهُ
لة،
�سمع
ُي ُ
ّ
ّهُ
ربها بعامني،
يك
معها.
ليلعب
يراها
ل
ع
هم
ر
دا
باب
و
نح
ري
كانَ
ِ
َ
َ
ُ
�سم ُ
ِ
ُ
�ساعات فيها
،
ي
الرتاب
يف
ال�صباح
منذ
ّ ةِ يلعبانِ
يلتقيانِ
ِ ال�ساحةِ
ٍ
ٌ
يك ّومانِ احل�صى ي�سميانِ َ
�شرطة تطار ُد
بع�ضها جنوداً ،و�أحيان ًا
ني َ
املجرمني من ال�صهاينةِ الذينَ قتلوا ج��دّ ُه ح َ
رف�ض مغادر َة
ُ
ودخول ال�صهاينةِ قريتِهم
دار ِه وتر َكها لهم ،بعدَ نك�سةِ حزيرانَ
َ
رح َل اجلدُّ زوجتهُ و�أوال َد ُه ،بينما
القريبةِ من مدينةِ القنيطرةِّ ،
يراقب عناقيدَ ها التي مل
العنب
بقي وحيد ًا �إىل
جانب عري�شةِ
ِ
ِ
ُ
َ
تن�ضج بعدُ .
ْ
ح�ضروا مع
ي�ستجب اجلدُّ لتهديدِ جنو ِد ال�صهاينةِ الذين
مل
ُ
ْ
الغروب ب�سيارةٍ ع�سكر ّي ٍة نقلو ُه فيها �إىل مكانٍ جمهولٍ ومل ُي�سم ْع
ِ
فيما بعد عنهُ �شيئ ًا.
ع��ا�� َ�ش وال���دُ �سمري يف �إح���دى ال��ق��رى ال��ت��ي مل ي�صلْ �إليها
ً
ُ
فالحة وزرع� ًا،
أجر �أر�ض ًا يقو ُم بخدمتِها
االحتالل ،كانَ ي�ست� ُ
يذهب َّ
لريكب
يوم لبيد َر �أبيه
موا�سم البياد ِر،
ري
َ
َ
كل ٍ
ُ
أحب �سم ُ
� َّ
َ
ي�ضرب لونُهُ �إىل احلمر َة
قوي
فوق
يجر ُه ح�صانٌ ٌّ
ُ
النورج الذي ّ
ِ
حمج ُل الأيدي والأرجل.
الداك َنةِ ّ ،
َ
ُ
ُ
مثيل له ح� َ
ين يدعو ُه
وغبطة ال
يعي�ش فرح ًا
ري
ك��انَ �سم ُ
َ
َ
ُ
فيقف على ِّ
وينظر
كف املذرا ِة
الزرق،
الدارو�س لريى احلمامات
ُ
ُ
ُ
ري على وجههَ َ
فوق
ب�سرعة
في�سحب املذرا ِة
للف�ضاءِ
ٍ
في�سقط �سم ُ
ُ
ً
ثانية وينف ُ
ُ
العالق بها،
نب
فينه�ض
الناعم،
الق�ش
ِ
ِ
ّ�ض ثيا َبهُ من الت ِ
ِ
ُ
واالبت�سامة ال تفارقُ وج َههُ .
ُ
ومنال يتوجهانِ �إىل مدر�سةِ القريةِ املختلطةِ مع ًا َّ
كل
ري
�سم ُ
الظهر لإكمالِ الدوا ِم ،و�أحيان ًا ُ
ي�صل �إليها
�صباح ،ويعودانِ بعدَ
ِ
ٍ
أ�شهر الأخ�يرةِ،
حافي ًا يف
ِ
الطريق الرتاب ّيةِ امل��ؤدي �إليها يف ال ِ
تخرج َ
ال�شم�س لتنادي ولدِ ها ،وكثري ًا ما
غروب
قبل
كانتْ الأ ُّم
ِ
ُ
ِ
كانَ يتلك�أ يف العود ِة �إىل الدا ِر لأنّهُ يكر ُه
طقو�س غ�سلِ الوجهِ
َ
املنفو�ش ،ويتحا]ل للإفالتِ منها.
ومت�شيط �شعر ِه الأجعدَ
ِ
ِ
ُ
ترافقُ
ر
البيد
إىل
�
ها
م
�
أ
منال
القريب لتجم َع �سيقانَ ح�صيدِ
ِ
ِ
ّ
ً
يحتاجها البيتُ .
أدوات
القمح لت�صن َع منها �أطباقا �أو �صوانٍ �أو � ٍ
ُ
ِ
بجانب َ
ليهم�س
منال
ويجل�س
القريب
ري من بيدرهَ م
ِ
ِ
يح�ضر �سم ُ
َ
ُ
ُ
بريق
ليبحر بعيد ًا يف
غفلة عن �أ ِّمها ،تنت�ش ُلهُ ابت�سام َتها
لها يف
ٍ
ِ
َ
احللم وال ُ
أمنية.
ُها
ن
ي�سك
ِ،
ة
املهجو
ر
اجلز
�
إىل
�
عينيها،
أرخبيلِ
ِ
ُ
يا �إلهي ما �أجم َلها!.
ٌ
تنازعني عن نف�سي ،ف� ُ
ٌ
حلظات من الهيا ِم
أعي�ش
�ساحرة
نظرات
ٍ
ُ
َ
واخلد ِر اجلميلِ  .تلت ُه ُمني نظرا ُتها يعيدُ ح�ضو َرها �إ ّ
احلركة
يل
ُ
تزيل ارتباكي� ،أحتك ُّم يف َنف�سي الذي ت�سار َع وكا َد �أن
واحليا َة،
ينفلتَ .
لتع�شو�شب � ُ
أر�ضها خ�ضر ًة
احتبا�س
ح�ضو ُرها مثلما الطيرُ بعدَ
ٍ
َ
ألعب معها يف ال�ساحةِ
ن�ضر ًة .وكم كنتُ �أمتنّى �أنْ �أبقى طف ًال � َ
ري ازدا َد عجباً
الرتاب ّيةِ
خارج البوابةِ الكبريةِ ،وهي تتقافزُ كط ٍ
َ
بنف�سِ هِ .
أروعها! .قدُّ ها يداها� ،ساقاها� ،أردا ُفها� ،أثدا�ؤُها تنور ُتها
ما � َ
الق�صري ُة وحفّايتُها
كم متنيتُ �أن الته َمها كمحقانِ
احلمراء .نعم ْ
ُ
ً
تلت�صقُ
ُ
تهرب بعيد�أ ،وتعو ُد
بي،
تتعاطف معي ،تواقفُني،
ال�سكر،
ِ
ُ
ً
يل �ساحر ًة يف م�شيتُها ،يف �ضحكتِها يف دلعِها ،يف ِّ
ثانية �إ ّ
كل �شيءٍ
فيهاُ ،ت�ضفي على الأ�شياءِ �سحر ًا ومتلأُ الف�ضاءاتِ تفا�ؤ ًال وحبور ًا
ٌ
ُ
ب�شهي ثما َرها.
تقف �أمامي
�شجرة ازدهتْ ب�أغ�صانِها وازدا َنتْ
ِّ
هرب بعيداً ،زمنَ الدّ عةِ
هل يل �أنْ �أعيدَ زمنَ الطفولةِ الذي َ
واحلب والتالقي واحلياةِ؟.
ِّ
الظهر
وكثري ُا ما
يطلب منها �أن تعو َد وحيد ًة يف �ساعاتِ ما بعدَ
ِ
ُ
ويجتاحها �شعو ٌر
متانع ،يزدا ُد قل ُبها خفقان ًا،
ذريعة ،ال
حتتَ � ِّأي
ٍ
ُ
ُ
َ
تدهمها
تكن
مل ملىءٍ بالأخيلةِ التي مل ْ
ٌ
ُ
غريب حملها �إىل عا ٍ
يقرتب �أك َ
رث ،تعلو
الق�ش
من قبلِ .
يجل�س جان َبها يناو ُلها �سيقانَ
ِ
ُ
ُ
وج ُههُ حمر ًة َ
ُ
اجتاحهُ ليق ّب َل منال،
�شغف
�صاغها
االرتباك من ٍ
َ
ُ
تقول ( :خل�ص
بغنج وداللٍ تتفلّتُ منهُ وهي
يحت�ضنُها مط ّو ًالٍ ،
�سمري دعني � ُ
أعمل )؟.
ال ..قومي الآنَ لنعو َد �إىل الدا ِر؟.

مر ًة �أخرى.
نه�ضتْ فاحت�ضنَها ّ
لي�س وق � َت��هُ الآنَ ؛ ق��د يرانا
�سم ُ
ري ً
�أحدُ هم.
َ
ال�صيف َ
ُ
ينتقل ُ
تكر َرتْ
عمل والدِ ها
قبل �أنْ
اللقاءات يف ف�صلِ
ِ
ّ
َ
َ
ُ
املدر�سة ،وظ ّلتْ مع �أخوتِها
هناك يف
منال
�إىل املدينةِ انتظمتْ
َ
َ
املرحلة
ري
مي�ضونَ
العطلة ال�صيف ّي َة يف القريةِ � .أنهى �سم ُ
ً
ً
َ
َ
بائ�سة يف
غرفة
أجر
�
فا�ست
ِ،
د
االقت�صا
ي
بكل
والتحق
ة
ي
ّ ةِ
الثانو ّ
َ
جنوب املدينةِ  ،و�صا َر يلتقي مع منالِ التي
ري من �أحومةِ
حي فق ً
ِ
ًّ
ً
ً
َ
ر�شيقة القوا ِم،
جميلة،
نا�ضجة،
ربتْ وبرزَتْ مفاتنُ ج�سدِ ها،
ك َ
ُ
ُ
ليالم�س ردفيها ،وعيناها تغزالن
ين�سدل على كتفيها
�شعرها
ليل ِ
َ
ال�شم�س ب�أ�شعتِها.
زرقاء داهمتْها
�شوق ًا كبحريةٍ
َ
ُ
َ
رائع ،و� ُ
ُ
أ�شعة
بديع
ر
نها
يف
الغرفة
ري
يدخل �سم
ال�شم�س املائلةِ
ٍ
ِ
ُ
ٍ ٍ
َ
تلتمع َ
تن�سلُّ
فوق
فيها،
الب�سيطة
أ�شياء
ل
ا
لتالم�س
ة
النافذ
من
ِ
ُ
َ
َ
َ
ٍّ
بع�ض ال�صحونِ املركونةِ على رف وط��ىءٍ  ،ت�شبهُ غرفة �أهلهِ
ِ
ُ
ُ
�راد وجدّ تِهم التي ُتبقي
يقيم فيها
يف القريةِ
خم�سة �أف� ٍ
حيث ُ
َ
أقرا�ص الفيتامني �إىل جانبها وقد اتّخذتْ
�دواء و�
َ
زجاجة ال� َ
ً
�شعرها
لفرا�شِ ها مكانا حتتَ النافذ ِة
جانب املنقلِ  .كانتْ
َ
تعق�ص َ
ُ
َ
ُ
القامة ،قو ّي َة البنيةِ ال
طويلة
وراء ر� َأ�سها،
الذي غزا ُه
ُ
ال�شيب َ
وخارجهِ .
تتكل ُّم �إ ّال قلي ًال ،ال تهد�أُ حركتُها يف داخلِ البيتِ
ِ
ُ
�ضوء النها ِر �سادتْ
القمر
�ضوء
ِ
الظلمة املكانَ َ
وراح ُ
م َع تال�شي ُ
ُ
ويتمايل
يرتاق�ص
الرخي يت�سل ُّل �إىل الغرفةِ الوحيدةِ،
الهادىءِ
ُ
ِّ
تتالمح فيها ال ُ
ُ
أخيلة
الباب دونَ ا�ستئذانٍ .
�شقوق
من
ينفذ
وه َو
ِ
ُ
ِ
ً
ُ
َ
ميتلىء
ري
املخيفة
َ
قلب �سم ُ
لرت�سم �أوهاما ت�سكنُ يف ذاكرة �أهلِهاُ .
ُ
ً
�رب �إىل الي� ِأ�س على
الرغم من حماوالتِهِ
تعا�سة ب�شعو ٍر �أق� َ
ِ
ً
رغبة يف الرجو ِع
احلثيثةِ لكتمِها و�إخفائِها،
روحهِ
يلملم يف ثنايا ِ
ُ
مل القريةِ .
�إىل عا ِ
�صيف َ
ذلك العا ِم التقى َ
وقررا زيار َة البيد ِر لأنّ
يف ِ
منال جمدّ د ًا ّ
واحلب والتماهي
ف�ضاء مملوء ًا
لهُ يف الذاكر ِة
مب�شاعر الرغبةِ
ِ
ِ
ً
واال�شتهاءِ � ،أبط�أتْ ُ
ثم قفزتْ َ
فوق ( ال�سن�سالةِ ) حبلةِ
منال قلي ًال ّ
الطريق العام ،وهي تقاو ُم الأوها َم التي
البيد ِر الذي يف�ص ُلهُ عن
ِ
ً
مرحة َ
قبل و�صولِ �سمري،
ت�سري يف عروقِ ها ،كانَ عليها �أنْ تبد َو
ً
ني
ني �شفتيها،
ت�شعر ب�أنّ �صو ُتها مل
وهي
مرتبكة حل ِ
يخرج من ب ِ
ْ
ُ
ً
ً
ح�ضو ِر ِه ا�ستدارتْ قليال ر�أتْهُ حماولة تبديدَ ارتباكِها ،دفعتْها
ُ
فوج َئتْ ب�صمتِهِ ُ ،خ ّي َل �إليها �أنّها �أغ�ض َبتْهُ  ،دا َرتْ يف
اللهفة �إليهِ ،
ٌ
كلمات حاو َلتْ مللمتْ حرو ُفها املبعرثةُ ،لت�صو َغ ما تو ّد
ذاكرتِها
لتخرجهُ عن �صمتِهِ � ،أ�سندتْ
قو َلهُ
بازلتي
حجر
ظهرها �إىل
ٍ
ِ
َ
ٍّ
ُ
تتم�س ُك بها لأنّ يف
حتاول �أال
وراءه��ا ،كا َنتْ �سعيد ًة ب�أوها َمها
َ
ّ
َ
حياتِها
حقائق ال تحُ �صى ،ز ّمتْ �شفتيها جم َعتْ �شجاع َتها ود َنتْ
منه �أك َ
أح�ستْ ب�أنّ ريح ًا معطّ ر ًة �شدّ تْها �إليهِ �سرتْ يف عروقِ ها
رثّ � ،
ً
لهفة
ت�شعر حينَها
خدّ رتْها ،مل
باالرتباك لأنّها مل�ستْ يف عيونِهِ
ِ
ْ
كادتْ
يبوح لها مبا
ِها،
ن
بتواز
تطيح
�
وا�شتهاء
فتو�س َلتْ �إليهِ �أنْ
أنْ
َ
َ
ً
ّ
ُيخبىء.
ري من وقتِها ولهفتِها وحنانِها،
يف ما�ضي الطفولةِ �أعطتْهُ الكث َ
م�شاعرها عنهُ  ،وهي يف هذا
تخفي
تكن يوم ًا
م�ضطر ًة �أنْ
ومل ْ
َ
َ
ّ
َ
اعت�صرها ق ّب َل �شفتيها
ه
ر
�صد
إىل
�
ها
ها
أم�سك
�
التداعي
يدَ
�شدّ
ِِ
َ
ُ
تنتظر
أرتخاء �ساقيها وهي
منال �
انت�شى بر�ضا ِبهما� ،أح�ستْ
َ
ُ
تدفع بِهِ نح َو
�سحب يدِ ها وهي
زمن ،حاو َلتْ
هذ ِه اللحظةِ من ٍ
ُ
َ
ُ
ِّ
يحاول الفرا َر
ظل اجلدا ِر( احلبلةِ ) ،احتقنَ وج ُهها كع�صفو ٍر
َ
ً
ً
َ
الرغم من ذلك بدتْ �أكرث ت�ألُّقا ون�ضوجا من
من قف�صهِ  ،وعلى
ِ
العا ِم الفائتِ .
ُ
ع��ادتْ
وقد
ِها
ل
أه
�
ر
دا
إىل
�
منال
حا�صرها القلقُ وتدافعتْ
ِ
َ
َ
ُ
بالزواج
تقنع �أهلها
الأفكا ُر يف خم ّيلتِها ،وهي تبحث عن
ٍ
و�سيلة ُ
ِ
ري ،فلج�أتْ �إىل �أ ّمها التي �ألقتْ على عا ِتقِها هذه امله ّم ُة،
من �سم ٍ
ٌ
ُ
و�أخذتْ
نف�سها عن االنتظا ِر لأنّ �أباها
ت�شغل
من�شغل يف حملةِ
َ
ً
االنتخاباتِ الربملان ّيةِ وق��د ت ّعهدَ �أن يدف َع مبلغا �إذا تبنتْهُ
ُ
زوجهُ
قائمة كبا ِر القو ِم ،مل يحقّقْ جناح ًا يف االنتخاباتِ  ،المتْهُ َ
بقولِها :لو دفعتَ املبل َغ الذي طل َبهُ حممود َ
منك لنزلتَ يف قائمةِ
اجلماعةِ ولكنتَ اليو َم ع�ضو ًا حتتَ ق ّبةِ الربملانِ .
ُ
ارتدتْ
ري يف املكانِ الذي يذك ُّرها
منال ثيا َبها لتلتقي مع �سم ٍ
ُ
وحلم �سيتحقّقُ ،
مرتقب
�
ب
ينتف�ض
ها
طفولتها،
ب�أيا ِم
ج�سدُ
أملٍ
ٍ
ٍ
ٌ
النا�س يرتاك�ضون يف ِّ
أتْ
َ
كل االتجّ اهاتِ ،
�
ر
ني
ح
ري
كب
خوف
ها
تمَ ّل َك
ٌ
َ
ُ
ولوالت الن�ساءِ مع
ارتف َعتِ �أ�صوا ُتهم وعال �صخ ُبهم وتداخلتْ
ري،
ا�ستغاثات تدعو
النا�س لإطفاءِ
ٍ
ٍ
�شب يف بيد ِر �أبي �سم ٍ
َ
حريق َّ
َ
ُ
حتمل
فا�سرعتْ بدو ِرها
�
ر
على
�سطول
الن�ساء
املاءِ
يحملنَ
ؤو�سهنَّ
َ
ُ
َ
َ
احلريق ،ع ّل َها
�سطل ماءٍ  ،وانطلقتْ نح َو البيد ِر
لت�صل �إىل مكانِ
ِ
كم متنّتْ �أ ّال َ
ري بعدَ اليو ِم.
ت�صل لأنّها مل ت ُعدْ ترى �سم َ
ترا ُهْ ،
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مملكة الماء والنار

الق�صة في القر�آن الكريم

حممد خمل�ص حم�شو
القر�آن الكرمي كتاب هداية وار�شاد ،وتعليم ،وتقومي ،جاء ليخرج
النا�س من الظلمات اىل النور ،وينقلهم من ال�شرك اىل التوحيد .مل
يعتمد القر�آن الكرمي �أ�سلوب ًا واح��د ًا لإي�صال ر�سالته �إىل النا�س ،بل
تعددت �أ�ساليبه وتنوعت ،فهو حين ًا يعتمد �أ�سلوب احل��وار ،وحين ًا
�آخر يعتمد �أ�سلوب �ضرب املثل ،وتارة يعتمد �أ�سلوب الرتبية النف�سية
والتوجيه اخللقي� ،إىل غري ذلك من الأ�ساليب التي ال تخفى على من
ت�أمل وتدبر كتاب اهلل العزيز .والقر�آن ي�ضع الق�صة يف �إطار ديني ،تنفذ
معه �أ�شعة روحية �إىل النفو�س ببيان العربة الأخالقية والرتبوية التي
من �أجلها �أنزل اهلل الق�صة.
و�أ�سلوب الق�صة من الأ�ساليب التي اعتنى القر�آن الكرمي بها عناية
خا�صة؛ ملا فيها من عن�صر الت�شويق ،وجوانب االتعاظ واالعتبار .وقد
�أملح القر�آن �إىل هذا يف �أكرث من �آية من ذلك قوله تعاىل{ :فاق�ص�ص
الق�ص�ص لعلهم يتفكرون} (الأعراف� ،)176:إىل غري ذلك من الآيات
التي تبني اعتماد القر�آن �أ�سلوب الق�ص�ص ،حتقيق ًا ملقا�صد الأمر الإلهي
وقد متيزت ب�سمو الغاية ،و�صدق الكلمة واملو�ضوع وحتري احلقيقة،
بحيث ال ي�شوبها �شائبة من الوهم �أو اخليال وخمالفة الواقع الق�صة
القر�آنية ذوق العرب وامل�سلمني بعيدة يف ا�سلوبها عن التف�صيل والإفا�ضة،
فقد �أت��ت مقت�ضبه لتنبيه الذهن واحل�صافة يف ا�ستح�ضار ال�صورة
العامة وارتقت ب�أجمل �أ�ساليب البيان ومهدت لآثار �ضخمة من الكتب
واملو�سوعات ,ودواوين ال�شعر .والق�صة القر�آنية عن�صر هام يف كتاب اهلل
العظيم ’ حيث انها �أدت فيه �أكرث من ر�سالة ،وحققت �أكرث من غاية.
ومن �آثارها العظة والتوجيه والإر�شاد كما �أدت وظيفة التلقني والتعليم،
وهي تبني يف �أ�سلوب موجز م�ؤثر بليغ� ،أن عقيدة التوحيد هي العقيدة
الغالبة ،و�أن ر�سل اهلل هم املن�صورون مهما لقوا من العنت وال�شدة.
الق�صة يف القر�آن نافذة ف�سيحة يطل منها القارئ على تاريخ �أنبياء اهلل
ور�سله و ما كان من اقوامهم و�أ�ساليب دعوتهم وكيف كانت ردود فعل
الأمم البائدة ,واملمالك املندثرة ،يف الق�صة القر�آنية ن�ستخرج كنوزا
بيانية ،وعقلية ،وعمرانية ودينية ،و�أهم ما تعلمنا الق�صة القر�آنية
هو االيجاز التام الذي النعرف له نظريا يف ثقافة �آثار الأمم الأخرى
مهما �سمت مكانتها البيانية .انه االيجاز املعجز واملذهل الذي يعرب يف
اف�صاح كامل عما يخالج النف�س ،وي�ساور العقل ويندرج يف �سطور ربانية
�شاملة لكل مالب�سات العاطفة والوجدان  ،كل ذلك يف الفاظ قليلة غاية
القلة ’ ب�سيطة غاية الب�ساطة ,لكنها م�ؤدية للمعنى ،وكذلك اتت الق�صة
القر�آنية والتي هي كالم اهلل بالأخبار واالنباء وقد خرجت ق�صرية
غاية الق�صر ’ �سريعة غاية ال�سرعة ’ مليئة بالوقائع من جهة ،فيا�ضة
باحلركة من جهة �أخرى ،فغاية االيجاز القر�آين يريد ان يت�صل بعقل
قارئ القر�آن �أو تاليه او �سامعه لتنري عقله  ،وتبعثه على الت�أمل يف حياة
نبي من �أنبياء اهلل ’ لي�صل اىل حقائق معينة للذات .فالق�صة القر�آنية
او ما جاء يف القر�آن من ق�ص�ص الأنبياء والأحاديث هي املتفردة بهذه
اخلا�صية لتبني �آثار الأمم القدمية والو�سيطة وليكون هذا الأ�سلوب يف
االقت�صاد “االيجاز” يف ا�ستعمال مادة التعبري ’ ويف اختيار اللفظ املوحى
واملعرب مت�ساميا عن الرثثرة ال�ضارة واال�سراف املهلك ان القر�آن الكرمي
لي�س كتاب تاريخ لريوي احداثا بل هو كما �أ�سلفنا للدعوة والتب�شري هو
كتاب هداية وما نزل فيه من �آيات بينات يتناول فيها �شيئا من التاريخ
قد �أت��ت ت�ستدعي احل��دث التاريخي من �أع��م��اق ال��زم��ن ،وجتمعه من
وجوه الأر�ض؛ لتعر�ضه على احلياة من جديد ،يف مقام العظة والعربة.
وبعبارة �أخرى� :إنه يبعث احلدث التاريخي بعث ًا جديداً ،ويجعله ح ًّيا
بعد �أن كان ميت ًا ،كل ذلك ب�أ�سلوب �شائق ،وم�ضمون فائق واجلدير بالذكر
ان الق�صة القر�آنية التقف عند تفا�صيل �صغرية او طرائف لتزيد من
اقبال القارئ او ال�سامع على متابعه احلكاية حا�شا لها ذلك ان الق�صة
الإلهية ال حتفل بذلك وال تقف عندها لأنها بعيدة عن الغاية واملق�صد
الذي رويت من اجله .الق�صة القر�آنية وكما ا�سلفنا لها خا�صية االيجاز
املعجز الذي ينقل اليك املعنى كامال م�ؤثر وحيا وموحيا ،ولكن يف اقل
القليل من الألفاظ مع ا�سقاط مئات من التفا�صيل اجلزئية التي كانت
ت�شغل حتما �أي كاتب مهما بلغت قدرته على االيجاز .ويبقى القر�آن
الكرمي كتاب اهلل االعجاز الرباين ال��ذي لو اجتمعت الأن�س واجلن
لي�أتوا مبثله الي�أتون مبثله ولو كان بع�ضهم لبع�ض ظهريا.

زوايا
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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 خباياحياة مثرية� ،أو ما يجري لك من وقائع يف احلياة ،بقدر ما تعي�ش نب�ضها من خالل الذات،وعالقتها
مع الآخر.
قر�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 �إىلغرفة �أخرى يف نف�س البيت ،مع فارق هو تغري ا�سم رب البيت فقط.
كتبت مما حولها فهي �أنثى الأر�ض ،وما ميتّ لها ب�صلة �أنوثة ما و�أمومة� ،سجلتمعظم الوقائع �شعر ًا خا�صة يف ق�صيدة «وحتلم املر�آة»،
فهي ت�ضم �أمرا�ض ًا اجتماعية خلقية�شتى� ،سلّطت 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 حرائقهاونداءات �أطفالها من خرائط التمزق والقهر ،ومل
التعبريي فيها،احلرب يجب �أن تعا�ش ،يجب �أن حتتك بها ،بالنا�س ،بال�شارع ،بالعمل ،ومنى ال عمل لها.�أهلها يف
ت�شكل احلرب مادة الأ�سى
ّ
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�ضاءوتخط حولها بالقلم لت�شرتي لها حذاء ،ت�شرتي ما تلب�سه منى على هواها ،منى ال دخل لها ،الاختيار ،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 �إلاّ بيتحرب من طرف واحد ،و�صربت ،جبهة احلرب داخ ًال وخارج ًا ،حرب الداخل �أ�سو�أ احلروبو�أطولها عمراً ،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.
تقتف �أثر �أحد ،لها خطوتها،
تعذبت منى حتى وجدت املبنى لت�ضع فيه املعنى حتى يوافق الظرف املظروف،اختارت درب ًا خا�ص ًا بها مل
ِ
دربها ،لغتها اخلا�صة ،اختارت درب ًامل ي�سلكه �أحد قبلها ،اختارت االختالف ،والغمو�ض املح ّبب ،حتب الدرب ال�صعب ،ابتعدتعن 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
ترى هل ا�ستطاعت ،يف �شعرها� ،أن تك�شف
ّ
عرت اجلمال ،م�سلطة �ضوء اللغة� ،شم�س احلرف علىعفونة بع�ض احلياة ،توختِ احلقيقة ال�صادمة امل�ؤملة
وعرت القبحّ ،
»نعم ،قد فعلت ّ
فهي الأجنع تداوي ًا من �أو�صاب 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 مبقدار �صدقه تكون قيمته ،مبقدار
امللح على ال�صدق و�سرب �أغوار احلقائقللو�صول �إىل حقيقة احلقائق ،مبقدار عمق الإميان ،يكون عمق املوهبة.
د�أبه ّ
ٌ
موقف
نعم ،هو ت�أ�سي�س للوجود ،وت�أكيد لقولة� :إنني هنا� ،إنيّ �أنا ،ما جئت للدنيا هكذا ،ولن �أق�ضي هكذا هباء بدون �أ�صدقاء .ال�شعر
�ضرب علىاليد
�صريح من احلياة وعمله الهدم والبناء،التعرية والإك�ساء ،الإميان بالإن�سان يف
حالتي �ضعفه وقوته.وال�شعر �أخذ باليد ال ٌ
ٌ
ّ
وموعظة ممجوجة .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
القطيعي العام ،فكره الإن�سا ّ
ين اخلا�ص الذي يخدم
ال�شعر ،وال�شاعر له لغته اخلا�صة به ،قدمه ،دربه ،نظرته املغايرة للنظر اجلمعي،
ّ
كل الأجنا�س والألوان والأعراق 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 كتابو�شعراء؟ تقول :بعد تزويج ابنتي الكربى ،واقرتاب تخرج ابني عمر طبيب ًا من رو�سيا،خفّت �أعبائي الذهنية
كثرياً ،كنت متفرغة للبيت والأوالد والزوج ،بعد ال�سببني اللذينذكرتهما خ�ص�صت منى وقت ًا لروحها واهت ّمت بنف�سها ،و�شرعت بالكتابة
على الورق� ،إذ قب ًال كانت 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.
أهم الركائز التي نه�ض عليها وعيها املعر ّ
إبداعي فتقول« :كنت �أفل�سفاحلياة يف خواطري و�أقد�س الإن�سان».
يف وال
�أما � ّ
ّ
ال طقو�س لل�شعر لديها .وتدخل ملكوته عرب بوابة احلزن النبيل الذي يلولب خيط ًامن 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 الفكريواجل�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 والغد بظهر 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 علىالورق 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.
�شعرها خالٍ من الرموز واال�ستعارات با�ستثناء ما جاء يف ديوانها «قلبي فرا�شة العقل» ا�ستخدمت 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 «قلّ رهط الغا�ضبون»،على الورق ،م�صادرها مما يليها هي
عندما تكتب ال�شعر يعني �أنها موجودة ،وتتنف�س.
ّ
�أر�ضية ال حتلّق عالي ًا ،تكتب مما يليها بيمينها ،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 يحفظاملعنى والظرف يحفظ املظروف ،تكتب برمز وببع�ض
املواربة ،تكتب حتى عن الو�صلوالعالقة املرجوة بني احلبيبني برمز ومواربة ،قلّ من مي�سك بها متلب�سة.
لنا�شر راحلٍ �أن يعدّ ل� ..أ ْبدل جم ًال
مل يحدث لها �أن ندمت على كلمة كتبتها ،ولكن ندمت لأنها يف الديوان الأول «رعاف قلب» �سمحت
ٍ
�شعرية بحالها وهذا �آذاها ،لن ت�سمح لأحد ما�أن يغري كلمة بعد 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 ،العائلة» ال�شعر يبد�أ وال ينتهي حتى
مر بحياتها من متاعب .فالفرح ٌ
»نعم ،هي معظم ما ّ
حجري ،ع�ساهاولعلها
م�صبوب فوق �سطور ،الكلمة احلقّة تخلّد �أبد ًا كما يف رقيم
مذاب
ّ
ٌ
بنهايتها هي ،ال�شعر م�سرية حياة ال تنتهي،هو �شعور ٌ
كتبت �أمر ًا ما م�ؤثر ًا 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 عنالعفن 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
احلب املتعرثة بني بني الإن�سان.
املجتمعية على �شكل �سنّ قوانني ل�صالح الطفولة ،لأنّها ال�ضح ّية الأوىل ،والأهم يفلعبة ّ

نافذة على العالم

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1699" :الأحد2020/10/11م24 -حمرم 1442

ر�سول حمزاتوف ..ر�سول داغ�ستان �إلى العالم وال�شعر

11

• �أجمد حممد �سعيد

(طاملا الأر�ض تدور)
(�إذا �أطلقتَ ن�يرانَ م�سد�سِ َك على املا�ضيَ � ،
أطلق
ُ
امل�ستقبل نريانَ مدافعِه عليك)
( َو َ
أنتظر مرت ِبك ًا
وح � ُ
جل ّ
الر ِ
ماذا �سيقول يف �شِ عري
ال النقا ُد يف مقاالتهم العلمية
ال�ش ُ
�إنمّ ا ُّ
يوخ يف بيوتهم اجلبلية)
حينما حدثنا ال�شاعر والكاتب الداغ�ستاين
الكبري ر�سول حمزاتوف يف كتابه (داغ�ستان بلدي)� ،شعر ًا
ون�ثر ًا ،عن كنز حياته و�شعره ،عن ت�سادا ،تلك القرية
اجلبلية النائية يف �أعماق داغ�ستان ،عن �أهلها وطبيعتها،
وعاداتها وطبائعها ،و�أغانيها وحكاياتها� ،أدركنا كم �أن
ذلك العامل الق�صي قريب من قلوبنا ونفو�سنا ،وعقولنا
و�أ�شواقنا ،حتى طمحنا �إىل معاي�شة ذلك اجلو الأليف
الغريب الذي ملك علينا م�شاعرنا.
�إنها �أمنيات ا�ستطاع فن ال�شعر ال�صايف �أن يجعلها يف
دائ��رة ال�سحر والأح�ل�ام ،كتلك احلكايات الأ�سطورية،
والعوامل اخلفية التي زرعتها �شفاه �أمهاتنا وجدّ اتنا يف
ذاكرة كل منا منذ عهد الطفولة ال�شفاف الأول.
ال��ذي وحدنا مع جتربة ر�سول حمزاتوف وعامله ،هو
قدرته الفذة على �إ�ضاءة اجلوانب الإن�سانية امل�شرتكة
بني الب�شر ،فى كل بقاع الدنيا ،وتقدميه املعنى ال�شامل
امل�ستخل�ص من عالقات الإن�سان بالإن�سان ،وعالقات الإن�سان
بالبيئة ،وعالقات الإن�سان بالزمن ،وكذلك عالقاته مع
تراث وتاريخ وحا�ضر �شعبه ،و�أخْ ذِ �ش�ؤون وتفا�صيل حياة
النا�س يف بلده ،كثيمة �أوىل ي�ستوحي منها ق�صائده و�أغانيه
حل� َك��م من ق�ص�ص ال�شيوخ
و�أمثاله ،وي�ستخل�ص العِبرَ وا ِ
والأبطال والرعاة واملزارعني واملغنني وال�شعراء املنت�شرين
على جبال داغ�ستان وودي��ان��ه��ا ورواب��ي��ه��ا ،ويف حوارية
مفرت�ضة ،ي�شري حمزاتوف يف �إحدى مقاطعه ال�شعرية �إىل
�أن التفاعل مع الرتاث ،وح�سن الإ�صغاء �إليه ،هو ما مينح
ال�شاعر احلديث قدرة �إ�ضافية على معاجلة �ش�ؤون احلياة
احلا�ضرة وهمومها ،والتعبري عن �آفاقها اجلديدة:
كل �شيء يتغري و� ُ
أغنية (دالالي)
مل تعدْ متتلك الرن َ
نف�سه
ني القدمي َ
و�أجابتنى � ُ
أغنية دالالى
ما زال رنيني دون تبدُّ لٍ مثلما كان
فال تعذلني اليوم
َ
تبدلك غري القليل
�آخِ ذ ًا علي
َ
تعزف كما عزفتَ من قبل
لتحاولْ �أن
�أو ل ُت�صغ �إ َّ
يل يف الأقل
كما عهدتك قدمي ًا
�أع��ط��ى ر���س��ول ح��م��زات��وف معان جوهرية م��ن خالل
�إ�ضاءات �شعرية دفاقة ،معنى فرو�سية الفر�سان من خالل
الو�ضع الإجتماعي والنف�سي واحلياتي النابع يف عامله،
املعنى الأخالقي يف اجلمال واحلب من خالل ق�ص�ص احلب
والع�شق ،ومن خالل فتيات داغ�ستان و�أغانيهن وثيابهن
وجمالهن� ،أعطى خال�صة جتربة �ستكون عرب ق�صائده
�شكال من �أ�شكال الوجود له مميزاته و�صفاته ،و�ستكون
�صدى لتلك القيمة الأدبية التي �أثبتت جدارتها ،وهي �أن
العاملية يف الإبداع متر عرب خ�صو�صية البيئة ومكوناتها،
وكما ظللنا نقر�أ ون�سمع �أن العاملية تنطلق من املحلية
ب�صدق ،و�سيتحقق هذا الإبداع ،وينت�شر وي�ؤثر ويكون �صوت ًا
ي�صل الأ�سماع الق�صية ،موقع ًا ولغة وجتربة وتاريخا..
دي��وان (طاملا الأر���ض ت��دور) لر�سول حمزاتوف الذي
واملرتجم من قبل ال�شاعر العراقي
نتناول بع�ض جوانبه،
َ
الكبري ح�سب ال�شيخ جعفر ،وطبعتنه دائ���رة ال�ش�ؤون
الثقافية يف بغداد� ،إجن��از يدلل على �صحة هذا املذهب
يف جت�سيد حقيقة الت�أثري يف الآخ��ر البعيد ،ولكن عرب
الت�أثري يف املجاور القريب ،ف�إذا كنت ت�ستطيع �أن تعرب عن
�آالم و�أفراح وتطلعات العامل �أجمع ،فل َ
أنك ا�ستطعت قبل

ذلك� ،أن تعرب عن حلم �شعبك و�أهلك ،و�أن تتمثل جتاربهم
وحياتهم ،وه��ذا ما فعله ر�سول حمزاتوف ال�شاعر الذي
حمل داغ�ستان بني �أ�ضالعه ،بعفوية مدركة ،وقناعة
خال�صة ،وامتثاال لتجربة عا�شها بعمق ودراي��ة ،و�إذا ما
فعلت ذلك ك�شاعر ،ف�إنك �ستجنى ثمرة جهدك الأدبى كما
يقرر حمزاتوف يف مقطع �آخر من ق�صائد الديوان:
(كثري ًا ما تغنى ال�شاعر
بقرانا وجبالنا العالية
وها هي �أر�ضنا اجلبلية
منذ مائة وع�شرين �سنة
تتغنى عنه بل�سانِ �سيولها)
ُ
هدف ال�شاعر� ،أو لنقل من �أوليات �أهدافه الو�صول �إىل
حتقيق الرابطة والعالقة بينه وب�ين املتلقني من �أبناء
وطنه و�شعبه ،املدن والأقاليم و�صوال �إىل قريته ال�صغرية،
الو�صول �إىل �أولئك ال�شيوخ من الرجال والن�ساء الذين
ُيطلق عليهم (اجلبليون القدامى) وال��ذي��ن ي�ستطيعون
تقومي ق�صيدته ب�شكل ثاقب وعميق ،لأن لهم من قيم
احلياة وجتاربها ،ومن �إرثهم القومي والإن�ساين ،ما ميكنهم
من احلكم ال�صادق القومي� ،إنهم يعتربون �شرفهم �أعلى من
كل قمم اجلبال يف ال�شرق ،و ُمنحوا من الب�صر ما ميكنهم
من �أن يقدِّ روا �أهمية �أي �أحد من خالل نظرة ،وهم يعرفون
قبل املعركة من هو الذي �سي�صمد ،ومن الذي �سريكع على
ركبتيه ،ويعرفون الكلمة الكاذبة من �أميا �شفة مهما تكن
ماكرة �أو منمقة:
(يف اجلبال
يعرف ال�شيخ الأبي�ض الر�أ�س
املت�سكع يف فرائه طيلة النهار
كيف يطلق الكلمة
لتذهب مث ًال يف العامل)
ومثلما حتدث ال�شاعر عن ه�ؤالء ال�شيوخ ،ف�إنه ميتلك
القدرة نف�سها ،للعناية بتقدمي مناذج �أخرى حملية ،و�إبراز
�صور التفا�صيل املميزة لطبيعة بيئته ،وجذره الذي َتع َّرف
من خالله على �أ�سا�سيات احلياة والفن ،واحلب واملو�سيقى،
واملوت والبطولة ،و�صو ًال �إىل الرثاء الروحي ،والإكتناز
النف�سي ،لقد وظف حمزاتوف كل تلك احل�صيلة الهائلة
من �إرثه ال�شعبي ،لتطبع �شعره ،حيث ي�ستفيد من الطبيعة
املتميزة القا�سية واجلميلة يف الوقت ذات��ه من امل��وروث
التاريخي وال�شعبي املرتاكم عرب �آالف ال�سنني ،من احلكمة
ال�سائدة التي تخرج من �أفواه ال�شيوخ بعفوية ودراية ،لكي
يعطى فهمه اخلا�ص لل�شعر ووظيفته يف املجتمع والعامل� ،إنه
ي�ؤمن ب�أن ال�شعر ي�ستطيع ا�ستيعاب هموم العامل كلها و�أماله
وم�شكالته و�إجنازاته ولي�س هناك ما يع�سر على ال�شاعر
جت�سيده� ،إذا �أمتلك �أدواته الفنية ،و�أح�سن �أ�ستخدامها:
(�سمعتُ �أن ابن �سينا
كان يكتب للمر�ضى و�صفاتِه �شعرا
و�سمعتُ �أن �أورفيو�س
كان ي�شفى املر�ضى مبو�سيقاه
يف برهة واحدة)
جهد ر�سول حمزاتوف �أن يقدم نف�سه ب�صورة ا�ستثنائية
خا�صة ،مرتني ،الأوىل �ضمن وطنه ال�صغري �أم��ام �شعوب
ال��ع��امل الأخ���رى ،والثانية �أن يتميز ب�ين �شعراء وطنه
�أنف�سهم مبعنى �أن بحثه الد�ؤوب عن التفرد واخل�صو�صية،
كان وراء حتقيقه الأثر املطلوب ال ل�شيوخ بلدته ورجالها
ون�سائها و�أطفالها ،و�إمنا حقق ذلك �أي�ضا لكل قارئ ،بعيد ًا
عن الزمان واملكان.
و�إذ ي�س�أل ال�شاعر �أحد �أ�ساتذته عن ماهية وكيفية
الو�صول �إىل الإب��داع ال�شعري واخل�صو�صية فيه يجيبه
بقوله:
(ذلك ال�سفط املكنون
لن تفتحه �إال مبفتاحك اخلا�ص
�إبحث و�ستجد املفتاح �أخري ًا

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

ولن تكون �أغنيتك كاذبة)
وتتحول هذه الن�صيحة �إىل نهج طاملا �أك��ده ال�شاعر
يف ديوانه (طاملا الأر���ض ت��دور) ويف كل كتبه ودواوينه
الأخ��رى ،وطاملا �أ�ضاء له الطموح الأب��دي الفريد ،حيث
يعك�س يف ق�صائده الهم الدائم يف البحث عن اجلديد الذي
هو دائم ًا ال�شعر:
(�أريد كلمات �أخر ومو�سيقى �أخرى
كلمات مل ينطق بها حتى اليوم)
�إ�ستطاع ال�شاعر ر�سول حمزاتوف من خالل رموز بيئته
وطبيعتها ،و�أ�سمائها و�أ�شيائها �أن يفجر معاين الإن�سان
ال�شاملة املتجاورة حافات الزمان واملكان� ،إ�ستطاع �أن ي�شحن
هذه الكلمات (الرموز) املحدودة مبا ميكنها من الو�صول �إىل
�آفاق تتجاوز حمدوديتها و�أن مينح ب�ساطة الأ�شياء اليومية
حكمة الوجود وال نهائية املعاين ،وحني يقول مث ًال:
(�أ�سرع واملأ خمزن حبوبك �أيها اجلبلي
�سينق�ضي اخلريف..
ويحل ال�شتاء)
�أال يقدم لنا خ�صو�صية من خ�صو�صيات �شعبه املادية
املعتادة ،نعم ،ولكنه يف الوقت ذات��ه �أ�ضاء معنى خالد ًا
يجابه الب�شر �أن��ى ومتى م��ا وج���دوا ،ه��و مواجهة امل��وت
احلتمي ،والرحيل عن العامل املادي ،وحني يقول:
(�إن عربتي تظل منحدرة من اجلبل)
ف�إنه مينح املتلقي �صورة ي�ستطيع ا�ستيعابها ح�سب فهمه
اخلا�ص يف احلياة واحل��ب ،يف العدالة يف احلرية ،بعيدا
عن املوقع اجلغرايف ،يف البيت ال�سابق يتحدث بخ�صو�صية
رمزية عن �شيخوخته وانتهاء �أيامه ،هذه العربة هي عربة
احلياة التي حان �أوان ارتطامها ب�أ�سفل الوادي.
(�أال يتوهج موقدي ال�ساعة
هذا التوهج كله
فلماذا تريد
�أن ت�ضرم النار يف موقد �آخر)
املوقد ،النار ،العربة ،اجلبل ،خمزن احلبوب ،اخلرج...
الخ ،كلمات ومفردات اتحَّ َ دتْ مع بع�ضها البع�ض ،يف �صياغة
�شفافة �أدت �إىل �شمولية الإح�سا�س الإن�ساين ،وقدمت
معاين خالدة �أبدية� ،إن كل حبيبة �ستقول حلبيبها� :أل�ست
�أنا جميلة ،ودافئة ،ومتوهجة؟ فلماذا �إذن تبحث عن فتاة
�أخرى؟ وهل ي�صعب على املتلقى ا�ستيعاب املعنى ،والإعجاب
به؟.
يف ديوان (طاملا الأر�ض تدور) يح�س ر�سول حمزاتوف
باقرتابه من املوت� ،أن ال�شيخوخة متال م�ساحة وا�سعة من
تفكريه وق�صائده ،تنتقل بني امل�أ�ساة الإن�سانية والر�ضى
باملحتوم� ،إن��ه ح��زن على مغادرة العامل ،ت�شوبه �سعادة
قانعة ،لأن ال�شاعر �أدى ر�سالته يف احلياة ،ولهذا فهو ال
يح�س بالرعب ،وال باخلوف ،فلقد �أجنز وحقق ما ي�ؤمل �أن
يبقيه حيا يف ذاكرة ال�شعب والأجيال:
(�أي �شيء �أتعط�ش �إليه �أكرث من غريه
فقد ع�شت حياتي فماذا �أود بعد؟
�أن يظل احلب مق�صد ًا يل
هي ذي رغبتي الأوىل والأخرية
ولتجمد احلياة ر�صيدي يف ال�ساعة الأخرية
فقد قلت وعملت كل ما يف ا�ستطاعتي)
وتتحول �أحا�سي�سه بقرب النهاية وحلول امل��وت �إىل
و�صايا و�أمثال ،و�إىل نتائج حياة عا�شها ال�شاعر بكل طاقته،
مبعنى �آخر �إنه يقدم حكمته للنا�س ،فحتمية املوت وا�ضحة
جلية ،ولي�س هناك ما يبدو يف الأفق غريه:
(ال مفر من �أن يجيء اخلريف
عبث ًا نحاول �أن ن�ؤجله
لتت�ساقط الأوراق..
لتنهمر الثلوج
فاخلريف بديع بجماله اخلا�ص)
فلتكن حكمته الأوىل :هذا التطور الأبدي يف احلياة،

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

حمزاتوف

�إن لكل مرحلة من مراحل وجود الإن�سان على الأر�ض �شكال
خا�ص ُا ،وطبيعة مغايرة ..وكما �أن للربيع – ال�شباب -
جماله اخلا�ص  -فكذلك اخلريف – ال�شيخوخة لها جمال
�آخ��ر ،ومن يدرى كيف هي احلياة بعد امل��وت؟ �أما حكمته
الثانية فهي احلب ،احلب ب�أ�شكاله املختلفة حب الوطن،
حب الإن�سان للمبادئ العليا ،حب احلقيقة ،حب الإن�سان
للإن�سان ،حب اجلمال واملر�أة.
�أما املر�أة فت�أخذ هي الأخرى حيز ًا وا�سع ًا من كتاباته ،ال
بل �إنه ي�صرح يف �إحدى ق�صائده �أنه �سوف ال يكتب م�ستقبال
غري الغزل ،ونكت�شف من خالل ديوان (طاملا الأر�ض تدور)
ع�لاق��ة احل��ب ال��ت��ي تربطه مبحبوبته ال��ت��ي ا�ست�أثرت
بالعديد من الق�صائد ،كما نكت�شف من بني �سطور �أبياته
القرب والبعد من املحبوبة ،الغ�ضب والإع��ت��ذار ،الأم��ل
والوجد ،الأتكاء على امل��ر�أة يف �أخريات الأي��ام ..ولذلك
ف�إنها كما يقول املنقذ له من الأزمات وامل�صاعب:
(�أنا �أعرف ..ال �أحد غري املر�أة
يقتلنا �أو ينقذنا يف �أميا زمان
ومبفردك �أنقذتني مرار ًا
حني كنت واقف ًا عند احلافة)
دافع ر�سول حمزاتوف ك�أي مبدع حقيقي عن �شعار اخلري
�ضد ال�شر ونوازعه ،ووقف م�صطفا مع العدالة وال�شجاعة
والقناعة واحلرية مع النا�س الب�سطاء الطيبني �ضد كل ما
من �ش�أنه �أن ي�سلب �إن�سانية الإن�سان ،ولذلك فهو يطالب هذه
الأر�ض العمياء �أن ت�سري معه لكي يدلها �إىل طريق ال�صواب،
وب��ذل��ك فهو ع�بر (ال��ف��ن) يعطى للمبدع موقع ال��ري��ادة
والقيادة ،وعلى الزمن �أن ينحني للمبدعني الذين يفجرون
احلياة باحلب.
(ال تتفاخر �أمامنا �أيها الزمن
متوهما �أننا جميع ًا ظالل لك
ما هم بقليلني �أولئك الب�شر
الذين كانت حياتهم منبعا لتوهجك
كن �شكور ًا �إذن ملن ي�ضيء حياتنا
من املفكرين وال�شعراء والأبطال
متوهج ًا كنت وها �أنت متوهج الآن
ال ب�ضوئك اخلا�ص �إمنا ب�ضوئهم هم)
�إن �أي حديث عن �إجنازات ر�سول حمزاتوف ال�شعرية
تبقى �أبد ًا بحاجة �إ�ضافية �إىل الغور الأبعد والأعمق يف
عامله الالحمدود ،عامله الفريد.

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

حني تنت�صر الإرادة
لكم �شجرة العزة ،وحداء القلب ،وا�شتعال املواويل يف الذاكرة ،لكم كل هذا من مال ،وبكل ما تبقى لهم من �إرادة يف �سبيل �سقوط �سورية ،لكنهم مك�شوفون
ب�صر وب�صرية ،ولي�س يف �أيديهم الآن �إال ذرف
ال�صباح الباذخ الذي �صنعته �أيديكم اخلرية ،ولكم زغاريد الأمهات ال�شاخمات حد العري ،ومعروفون لكل ذي ٍ
املتباهيات ب�أنهن قدمن للوطن ال��غ��ايل ،وت��راب��ه الطاهر ف��ل��ذات �أكبادهن دموع اخليبة ،واجرتار عار الهزمية� ،أما الذين ظلوا قاب�ضني على جمر ال�صرب،
لب�شر يف حتمله فهم اجلديرون ب�ألق احلياة لأنهم �أبناء
را�ضيات حمت�سبات ،ولكم بهاء ال�ضوء الطالع �ألق ًا من �أخاديد بهية حفرها وحتملوا ما ال طاقة
ٍ
الزمن يف وجوه الآباء املعروقة وهم يكدحون لتح�صيل لقمة العي�ش حال ًال من احلياة..
فلول اخلائبني املندحرين الآن يهيمون على وجوههم ،ولي�س �أمامهم �إال �أن
قلب الزمن ،ولكم حتايا بهيات من �شعب ناداكم فلبيتم النداء ،فوقف �إجال ًال
يختاروا م�صري ًا من اثنني ،ف�إما الركون �صاغرين �أمام �أحذية اجلي�ش العربي

ومهابة �أمام علم الوطن وهو يردد :حماة الديار عليكم �سالم..
ً
ً
وخمتلفة هذه ال�سوري ،و�إما املوت الذي ي�ستحقه كل طامع برتاب �سورية ،وكل خائن ملبادئها
بهية
ها هي الذكرى ال�سابعة والأربعني تطل على الوطن
ً
ً
وخمتلفة لأن الذين ال�ساميات التي ر�ضعها الأبناء �أقانيم نو ٍر ،وقوانني حياة من حليب الأمهات
بهية لأن ح��دوده تطهرت �أو كادت من الإره��اب،
امل��رة،
كن وما زلن م�ضرب املثل يف الثبات وال�صرب وال�صمود..
راهنوا على انك�ساركم وتراجعكم ُ�أ�سقط يف �أيديهم ،وراحوا يجرتون اخليبة اللواتي ّ
ه��ا نحن الآن على �أب���واب ال��ذك��رى ..ذك��رى ح��رب ت�شرين التي خا�ضها
واملرارة واالندحار..
ل�ست �أدري ما الذي ميكن �أن يقوله الآن �أعداء الوطن يف الداخل واخلارج؟ اجلي�ش العربي ال�سوري الذي و�صلت بطوالته حد الأ�ساطري ،وا�ستحق ثباته
ترى ..هل اقتنع ه�ؤالء �أخ�ير ًا �أن ما هللوا له ،وباركوه ،و�صفقوا له مل يكن يف املعارك ال�ضارية التي ُفر�ضت عليه �أن ي�صبح م�ضرب املثل يف ال�شجاعة،
ثورة كما زعموا وتخر�صوا؟ وهل اقتنعوا �أن ما تعر�ض له الوطن وما يزال و�إدارة رحى احلرب ،و�أية حرب تلك التي خا�ضها هذا اجلي�ش البطل؟! �أال
ما هو �إال م�ؤامرة قذرة تعر�ض لها الوطن الثابت يف وجه العوا�صف ،وال�صامد يكفي �أن نقول �إنه ثبت �أمام جحافل �أكرث من ثمانني دولة متلك �أعتى تر�سانات
�أم��ام رغبات الكيان ال�صهيوين و�أن�صاره يف العامل للنيل من هيبته ،وحمو الأ�سلحة ،وحتت ت�صرفها ُو�ضعت �أموال اخلليج الطائلة ،وهذان الأمران كانا
الذاكرة التي اختزنت منذ قرون وجه �سورية التي �ضم ترابها الطاهر رفات كفيلني بهزمية �أقوى دولة يف العامل؛ �إال �أنهما عجزا ال بل اندحرا �أمام �صمود
الآباء والأجداد؛ بعد �أن حفروا �أ�سماءهم بال�ضوء والدم فوق جبهة الوطن وب�سالة هذا اجلي�ش ما يثبت �أن الذي يقاتل يف احلروب ،وينت�صر يف نهايتها هو
ً
جبهة يليق بها ال�ضوء ،ويليق بنقائها ثوب العزة والكرامة؟ ،و�أن �سورية التي الإرادة ،و�أية �إرادة �أقوى و�أ�صلب من �إرادة اجلي�ش العربي ال�سوري الذي كتب
ً
عالية وحدودها منيعة؟ ..ق�صائد الن�صر يف معاركه ،وحقق املعجزات..
واجهت منذ الأزل جحافل الغزاة ما زالت �أ�سوارها
لقد ذهب �أعداء الداخل واخلارج بعيد ًا يف �أحالمهم ،وراهنوا بكل ما ميلكون
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�إ�صدارات جديدة
من�شورات اتحاد الكتّاب العرب

•الربيع الأ�سود
• حممد حممد املقالح
• درا�سة

•

•�أريد �شم�س ًا
ر�شيق عز الدين �سليمان

• جمموعة ق�ص�صية

•اجل�سد بيت القدا�سات
• ح�سني عبد الكرمي
• رواية

•من حلب احلالج
• فرا�س فائق دياب
• �شعر

