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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

كرات�شكوف�سكي
و
المخطوطات العربية
ـ3ـ

قلت� :إن امل�ست�ش��رق ـ امل�ستعرب الكبري كرات�شكوف�س��كي من �أهم امل�ست�شرقني وامل�ستعربني الرو�س
وال�سوفيي��ت ،الذين يع��ود الف�ضل �إليه��م بنقل الثقافة العربي��ة �إىل رو�سيا ،ولك��ن كرات�شكوف�سكي
ميتازعنه��م ،لي���س يف �أن��ه �أح��ب اللغ��ة العربي��ة حت��ى الع�ش��ق ،ب��ل ب�أن��ه ق�ضى عم��ره و�أفن��اه بني
املخطوط��ات العربي��ة القدمية ،وله ف�ض��ل ال�سبق �أي�ض ًا يف الك�شف عن تراثن��ا املندثر؛ فهو �أول من
اكت�ش��ف خمطوط��ة (املنازل والديار) ،الذي كتب��ه الأمري ال�سوري �أ�سامة ب��ن منقذ بخط يده �إبان
احلم�لات ال�صليبي��ة ،ومما يربز �أهمية ه��ذا االكت�شاف �أن امل�ست�شرق الفرن�س��ي «ديرانبور» ق�ضى ما
يقرب من ن�صف حياته يف درا�سة �أ�سامة بن منقذ ،ومع هذا مل يكن يعرف �شيئ ًا عن هذه املخطوطة،
و�إىل جان��ب هذا ق��ام كرات�شكوف�سكي بن�شر ر�سالة «املالئكة» لأبي الع�لاء املعري ،وكتاب «البديع»
البن املعتز ،واكت�شف لوحتني برونزيتني من لوحات اال�ستغفار من مملكة �سب�أ ،و�أقدم ر�سالة عربية
م��ن ب�لاد (ال�صغ��د) اكت�شفه��ا يف و�سط �آ�سي��ا ،وكذلك الأراجيز الث�لاث يف و�صف الط��رق البحرية
لأحمد بن ماجد ،املالح الفا�سكودي غاما يف رحلته الأوىل عام  1498من مالندي �إىل هند.
ي��روي �أغناطيو���س كرات�شكوف�سك��ي عن ع�شرات املئات م��ن املخطوطات الثمين��ة والنادرة التي
وجده��ا يف املتحف الآ�سيوي يف بطر�سبورغ ،ومنها :خمطوط �ضخ��م يحوي �أ�شعار ًا قبطية ،ورواية
عربية زيدة للأ�ساطري.
كت��ب كرات�شكوف�سك��ي ر�سال��ة املاج�ستري ع��ن ال�شاعر يف الع�ص��ر الأموي «ال��و�أواء الدم�شقي» يف
الق��رن العا�ش��ر وكيف ا�ستط��اع التمتع بن�سخة رائعة ملخط��وط من القرن الثالث ع�ش��ر من (الآثار
الباقية عن القرون اخلالية) للبريوين واخلوارزمي امل�شهور.
وبطراف��ة يروي كرات�شكوف�سكي عن «خمطوط وحيد» وعلماء «اثني ع�شرة لغة» ..واملخطوط
الوحيد الذي يق�صده هو خمطوط نادر عن �شاعر يدعى «ابن قزماق» الذي عا�ش يف مدينة قرطبة
يف القرن الثاين ع�شر� ،سطر رجال الق�صور ،وهو يرى �أنه موهوب ،وقد جعلت موهبته الكبرية يف كل
�أغني��ة �ص��ورة جريئة نا�صعة براقة عن كامل و�ضع احلياة املعي�ش��ة ،وكان يتناول الغزل املك�شوف،
ولكن ابن قزمان هذا ،للأ�سف ،ال ي�ستخدم اللغة الف�صحى �إال قلي ًال.
ويروي �أغناطيو�س كرات�شكوف�سكي� :إن هذا املخطوط ،بعد مئة �سنة� ،شق طريقه رويد ًا رويداً،
باجت��اه ال�ش��رق العربي �إىل فل�سطني .ويف مدينة �صغرية ،هي (�صفد) قام �شخ�ص عربي بن�سخ هذه
الأزجال بدافع اهتمامه اخلا�ص ،وقام بكتابتها بدقة وعناية.
وعلى كل حال فما كنا لنعرف ال�شيء الكثري عن �أبن قزمان لو مل يخزن هذا املخطوط (الوحيد
املعروف حتى الآن) عندنا يف املتحف الآ�سيوي وكان املخطوط �شاق ًا.
و�أخري ًا وقع يف رو�سيا يف متحف بطر�سبورغ بف�ضل امل�صادفات ال�سعيدة.

لوحتان للفنان الت�شكيلي حممد اجلالو�س

�أما عن امل�صادفات ال�سعيدة
و
املخطوطات العربية
فللحديث القادم

2

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1700" :الأحد2020/10/18م30 -حمرم 1442

االنتخابات الأمريكية وما بعد

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان

• د� .سليم بركات
االنتخابات الأمريكية القادمة والتي �ستجري يف  3ت�شرين الثاين
القادم � ،ستلقي بت�أثرياتها على جممل الأح���داث الدولية وقا�ؤعها،
اجتاهاتها� ،إعالمها ،عالقاتها...وما من �شك �أن ل�شخ�صية الرئي�س
املنتخب وتوجهاته �أك���ان «ت��رام��ب» �أم ك��ان «ب��اي��دن» دور ًا ك��ب�ير ًا يف
الت�أثري على جمريات هذه الأحداث� ،أكان ذلك داخل الواليات املتحدة
الأمريكية� ،أم كان خارجها ،بعذ هذا التناف�س القوي بني املر�شحني،
وبعد هذه االنتقادات الوا�سعة ل�سيا�سة «ترامب» الداخلية واخلارجية،
وطريقة �إدارته الفا�شلة التي قو�ضت مكانة �أمريكا العاملية.
من الوا�ضح �أن �سيا�سة «بايدن» اخلارجية �ستكون خمتلفة عن �سيا�سة
«ترامب» و�إىل حد التناق�ض ،ورمب��ا قلب «بايدن» معادالت «ترامب»
ال�سيا�سية ر�أ�س ًا على عقب فيما لو و�صل �إىل �سدة رئا�سة البيت الأبي�ض،
الأم��ر الذي يجعل من ال�س�ؤال التايل �س�ؤا ًال م�شروع ًا وهو ماذا يتوقع
العامل من هذين املر�شحني الرئا�سيني فيما يخ�ص م�ستقبل ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية ،وكيف �سيكون تعاطي كل منهما مع ملفاتها التي
تعك�س يف ال��وق��ت ذات��ه اخ��ت�لاف احل��زب�ين اجل��م��ه��وري والدميقراطي
وطريقة تعاطيهما مع هذه ال�سيا�سة� ،أكانت فيما يخ�ص العالقة مع
�أوروبا(احلليف) �أم كانت مع ال�شرق الأو�سط �إيران ،تركيا� ...أم كانت مع
ال�صني.
بالن�سبة لأوروب��ا احلليف فقد رفع «ترامب» منذ اليوم الأول ملجيئه
�إىل ال�سلطة �شعار �أمريكا �أو ًال� ،شعار حول االحت��اد الأوروب��ي من دور
ال�شريك �إىل دور اخل�صم ،ولدرجة �أن هنالك من يقول �إن «ترامب» ال
يرفع �شعار �أمريكا �أو ًال ،و�إمنا املال �أو ًال ،الأمر الذي �أدى �إىل �أن تتوقف
�أمريكا عن ت�شغيل قواعد ع�سكرية� ،أو ن�شر قوات على �أر�ض غري �أر�ضها،
�أو الدخول يف حتالفات ترتب عليها تكاليف مالية ،مبا يف ذلك تكاليف
حلف الناتو التي �أ�صبح من وجهة نظر «ترامب» قدمي ًا وغري فعال ،وهذا
يعني �أن على حلفاء �أمريكا من الأوروبيني �أن يتحملوا كامل �أعباء الدفاع
عن �أنف�سهم� ،إذا مل يدفعوا الأموال للواليات املتحدة الأمريكية ،و�سياق ًا
على هذا التحول عرب «ترامب» عن ا�ستعداده رفع العقوبات االقت�صادية
التي قر�ضتها ؟ �إدارة �أوباما على رو�سيا ب�سبب �سيا�ستها جتاه �أوكرانيا،
و�أع��رب عن رغبته االع�تراف ب�ضم جزيرة القرم �إليها� ،أم��ا بالن�سبة
للمر�شح «جون بايدن» يف حال فوزه ف�سي�سعى �إىل �إعادة ترميم اجل�سور
مع الأوروبيني ،ومع حلف �شمال الأطل�سي بعد �أن ت�صدعت هذه اجل�سور
خالل والية «ترامب» و�سيكون ذلك بالعودة �إىل االتفاقات ال�سابقة
املوقعة بني �أمريكا والأط���راف الأوروب��ي��ة ،ويف طليعتها متتني املظلة
الأمنية بني هذه الأطرف ،وبالتايل �سيعمل «بايدن» على تعزيز العالقة
مع حلفاء الواليات املتحدة وبخا�صة مع حلف �شمال الأطل�سي الذي
تعر�ض لالنتكا�سة يف ظل رئا�سة «ترامب» حماو ًال �إ�صالح ال�ضرر الذي
حلق بالر�ؤية الأوروبية الأمريكية امل�شرتكة حول العديد من الق�ضايا
الدولية ،ويف طليعتها االتفاق النووي الإيراين .1+5
�أم��ا فيما يتعلق بال�شرق الأو�سط فقد يكون هنالك ت�شابه �إىل حد
ما ما بني �سيا�سة «ترامب» و�سيا�سة «بايدن» مبعنى �أن ال ترتبط هذه
ال�سيا�سة ب�شخ�صية رئي�س معني �أو بدور قيادي معني وهذا يعني التقليل
من الدور القيادي لقيادات هذه املنطقة ،كما يعني احل�ضور الأمريكي يف
امللف الفل�سطيني ،باملزيد من الدعم الأمريكي لإ�سرائيل ل�ضم �أجزاء
من الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،حتى ولو كان هذا ال�ضم �سييجعل «جو
بايدن» يف موقف �صعب ،لأن املوافقة عليه �ستغ�ضب اجلناح الي�ساري
للحزب الدميقراطي ،وعلى الأرج���ح �سيرتك «ب��اي��دن» م�سافة معينة
للمناورة ،متبني ًا مواقف دبلوما�سية يف �إجناز هذا الدعم ،ليبقى الأمر
مرتوك ًا للإ�سرائيليني والفل�سطينيني ،كي يتخذوا قراراتهم ب�أنف�سهم.
�أما فيما يخ�ص العالقة مع تركيا ف�ستبقى ق�ضية خالف بني «ترامب»
و»بايدن» ب�سبب عالقة ترامب الوثيقة مع �أردوغان ،والتي جتلت بعدم
فر�ض العقوبات على تركيا عندما ا�شرتت نظام ال�صواريخ الرو�سي s400
مكتفي ًا بالتوبيخ املبا�شر لل�سلطات الرتكية� .أما بالن�سبة لـ “جو بايدن”
يف حال انتخابه ،ف�إنه �سبدعم القرار الذي �سبق واعرتف فيه باالبادة
اجلماعية للأرمن ،و�سيحافظ على انتقاده لقرار “ترامب” ب�سحب القوات
الأمريكية من �سورية ،والذي �سمح بالتوغل الرتكي يف الأرا�ضي ال�سورية
حمافظ ًا على قوله�”:إن “ترامب” قد باع الأكراد يف �سورية” �أما فيما
يخ�ص حروب و�صراعات ال�شرق الأو�سط ،فيعترب “ترامب” �أن القرار
بالذهاب للحرب يف ال�شرق الأو�سط على منط احلرب على العراق عام
 2003لن يتكرر ،لأن قرار هذه احلرب من وجهة نظره ،يعدّ الأ�سو�أ يف
تاريخ الواليات املتحدة الأمريكية ،ولن يتكرر ،مبعنى �أن �أمريكا لي�ست

قضايا وآراء

على ا�ستعداد للقيام بدور ال�شرطي يف ال�شرق الأو�سط حتت �أي ذريعة
كانت ،ولي�ست على ا�ستعداد للت�ضحية بجنودها يف �أي جانب خارج
الواليات املتحدة الأمريكية.
�إن “ترامب” يعار�ض اخلو�ض يف حروب و�صراعات بدون طائل ،وبدون
فائدة ،وتتلخ�ص فل�سفته هذه يف �أن ال��دول التي تن�شا فيها مثل هذه
احلروب ،البد لها من �أن تتحمل الأعباء ،و�أن ت�ؤدي دور ًا قيادي ًا يف حتقيق
الأمن لنف�سها وملناطقها ،و�إذا �أرادت تلك الدول احلماية الأمريكية فعليها
�أن تدفع مقابل هذه احلماية ،الأمر الذي ي�ؤكد �أن االهتمام الأمريكي
ب�صراع ال�شرق الأو�سط �سيبقى م�ستمر ًا ويف �إطار �إدارة الأزمات والتناغم
النفطي ،وهذا يعني �أن النزاعات العربية �ستبقى حا�ضرة يف االعتبارات
الأمريكية� .أما فيما يخ�ص “جون بايدن” فمن املرجح �أن يتميز نهجه عن
نهج “ترامب” يف هذا املجال ،من خالل املهادنة ،وبالأقل تدخ ًال يف �ش�ؤون
دول املنطقة� ،أما فيما يخ�ص االتفاق النووي الإي��راين الذي يعتربه
“ترامب” �أ�سو�أ اتفاق ،لأنه ي�ضع �إيران يف طريق احل�صول على �سالح
نووي ،ف�إن “جون بايدن” يعدّ من م�ؤيدي اخليار الدبلوما�سي يف التعامل
مع هذا امللف ،و�سيدافع بدون �شك عن هذا االتفاق باعتباره �أحد اجنازات
ال�سيا�سة اخلارجية للرئي�س ال�سابق باراك �أوباما ،واجلدير بالذكر �أن
“جوبايدن” كان قد �صوت �ضد اعتبار احلر�س الثوري الإيراين منظمة
�إرهابية عندما كان �سيناتوراً ،وهذا يعني �أنه �سيكون �أكرث حما�سة يف
الو�صول �إىل ت�سوية مع �إيران ،الأمر الذي يرف�ضه الرئي�س “ترامب”.
�أم��ا فيما يخ�ص العالقة مع ال�صني وهي بالن�سبة لأمريكا من �أكرث
العالقات الدولية تعقيد ًا وت�شابك ًا يف هذا الع�صر ،ف�إن “ترامب” قد
اختار بخ�صو�صها املواجهة ،ومبا يت�سق مع �شخ�صيته املتقلبة واملنقلبة
على كافة الثوابت واالتفاقات الدولية ،ومع ذلك يوجد اجماع بني
احلزبني الدميقراطي واجلمهوري على �صعيد الواقع الأمريكي ،ب�أولوية
التعاطي ال�سلمي مع ال�صني ،لكن ثمة خالفات على هذا التعاطي ،ف�إذا كان
“ترامب” قد اختار املواجهة ،والنهج الأكرث ت�شدد ًا من خالل ت�أكيده
على �أن ان�ضمام ال�صني �إىل منظمة التجارة العاملية كان خط�أ مميت ًا،
ف�إن هذا بالن�سبة لـ”جون بايدن” �أقل مواجهة� ،إذ �سيعمل على تخفيف
التوتر املحيط باحلرب التجارية مع ال�صني ،و�سيوا�صل املفاو�ضات ب�ش�أن
املمار�سات التجارية غري العادلة ،كما ميكن �أن يتجه نحو �إزالة العقوبات
عنها ،ومن املحتمل �أن ت�ستمر �إدارته على نهج �إدارة “�أوباما” التي عملت
على �إعادة التوازن يف حمور �آ�سيا املت�سم بالوفاق والتعاون ،والذي �ساهم
“بايدن” نف�سه بدور �أ�سا�سي فيه عندما كان نائب ًا لأوباما”.
فيما يخ�ص القيادة العاملية واملنظمات الدولية ،يعتقد “ترامب” �أن
الواليات املتحدة الأمريكية هي بلد حممي طبيعي ًا ،ولذلك يدعو �إىل
االنكفاء وعدم االنخراط يف ال�ش�ؤون الدولية ،وكل ما يهمه الرتكيز
على الداخل ،انطالق ًا من قناعته �أن �أمريكا ال حتتاج �إىل العامل ،و�إمنا
العامل يحتاج �إليها ،وهل جنانب احلقيقة �إذا قلنا �أن بهذا ال�سوء من الفهم
لـ”ترامب” كانت انعزالية �أمريكا ،كما كان تخليها عن التزاماتها جتاه
العامل ،الأمر الذي �أدى �إىل تراجع ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة
الأمريكية يف عهد “ترامب” و�إىل تدهور املكانة العاملية لها ،و�إذا كان
“ترامب” ال يف�ضل ب�أن يكون جزء ًا من املبادرات متعددة الأطراف ،كي ال
تفقد الواليات املتحدة الأمريكية ميزة امل�ساومة ،ف�إن ما كان وا�ضح ًا هو
ان�سحابه من املبادرات الدولية ،مثل �صفقة التجارة عرب املحيط الهادي،
واتفاقية باري�س للمناخ ،واتفاق �إي��ران النووي...ان�سحاب �أدى �إىل
تراجع مكانة الواليات املتحدة الأمريكية كقوة عاملية ،ويف املقابل �إذا
ما مت انتخاب “جو بايدن” ف�سيكون العمل على ا�ستعادة الدور القيادي
الأمريكي ،وعلى ا�ستعادة ال�شراكة مع احللفاء ،و�إىل عدم تبني �شعار
�أمريكا �أو ًال ،لأن الهدف الأ�سمى �سيكون لإدارت��ه هو اثبات امل�صداقية
واملكانة التي تليق بدولة عظمى كالواليات املتحدة الأمريكية.
بقي �أن نقول �إن مزيد ًا من الرتاجع �سينتظر دور الواليات املتحدة
الأمريكية على م�ستوى العامل� ،أكان ذلك يف عهد “ترامب” �أم كان ذلك
يف عهد “جون بايدن” وهذا ال يعني نهاية الدور العاملي للواليات املتحدة
الأمريكية ،و�إمنا يعني �أفول مكانتها وقدراتها ب�أن تكون القوة القطبية
رقم واحد لهذا العامل ،عندها �ستجد �أن التعاون والتفاو�ض على م�ستوى
العامل هو الأف�ضل من االبتعاد واملقاطعة.

�س�أورد يف زاوية هذا العدد
ب��ع�����ض ال����ف����روق يف م��ع��اين
كلمات خمتلفات ،حر�ص ًا على
ٍ
ا�ستخدامها بال�شكل الدقيق
واحلقيقي ملعانيها.
الت�أثر وال��ت��أث�ير .الكلمة
الأوىل معناها �أن تقوم �أنت
بالت�أث ُِّر ب�شيءٍ ما ؛ك�أنْ حتزنَ
�رح م��ن تلقاءِ نف�سك.
�أو ت��ف� َ
ُ
دخول
ري
عار�ض طارئٍ
ٍ
الت�أث ُ
مبوقف
ُي�����س� ِّب� ُ�ب ل��ك ال��ت ��أ ُّث� َ�ر
ٍ
م��ا  ،كقولنا  :ك��ان للن�ضال
ر
�����ض����دَّ االح�����ت��ل��ال ت�����أث��ي� ٌ
ير يف ن��ي��ل اال���س��ت��ق�لال.
ك��ب� ٌ
ُّ
����ح وال��ت�ر�����ش����ي����ح.
ال��ت��ر������ش� ُ
�����س��اء
ي
�ان
�
�ت
�
�م
�
�ل
�
�ك
ه���ات���ان ال�
ُ
ُ
ا���س��ت��خ��دام��ه��م��ا يف ع�����ص��رن��ا
املَ��ع��ي�����ش ه���ذا ،و ُي��خ��ل��ط بني
م��ع��ن��ي��ه��م��ا خ��ل��ط � ًا وا���ض��ح � ًا .
��ب �أن���ت
��ح �أن ت���رغ� َ
ال�ت�ر�� ُّ��ش� ُ
ن��ف�����س َ
��ك خل��و���ض
ب�تر���ش��ي��ح
ِ
الرت�شيح،
االنتخابات� .أم��ا
ُ
ٌ
برت�شيح َك
جهة ما
�أن تقوم
ِ
للم�شاركة يف االنتخابات؛
ك������أن ُي���ر�� ِّ��ش���ح� َ
����زب �أو
��ك ح� ٌ
ٌ
هيئة ما.
�اد �أو
منتخب �أو ن� ٍ
ٌ
�ات �أي�����ض� ًا :
وم��ن تلك ال��ك��ل��م� ِ
التقدُّ م والتقدمي.
ال��ك��ل��م��ة ا لأوىل ،ت��ع��ن��ي
�أن ت���ب���اد َر �أن����ت ب��ال��ت��ق��دُّ ِم
�إىل ع���م���لٍ م����ا �أو م��ه��م��ة
��دمي
م���ع���ي���ن���ة� .أم�������ا ال���ت���ق� ُ
خ��ارج��ي .
مب����َ�س � ِّب� ٍ�ب
ف��ي��ك��ون ُ
ٍّ
وم���ن ت��ل��ك ال��ك��ل��م��ات �أي�����ض � ًا ،
التو�س ُع والتو�سيع .الكلمة
ُّ
ٌ
الأوىل م���ب� ٌ
�شخ�صية
��ادرة
للقيام بالعمل؛ ك����أن تعمد
ُ
تعكف
بحث
التو�سع يف
�إىل
ٍ
ُّ
َّو�سيع
ت
ال
�ا
�
أم
�
��ازه.
�
إجن
�
على
ُ
ٌ
فعمل ي��ق��و ُم ب��ه �أح���دٌ م��ا �أو
ٌ
جهة ما؛ ك�أنْ تعمدَ احلكومة
��ات
�إىل ت���و����س���ي��� ِع ال���ط���رق� ِ
وال�شوارع.
��م� ُ
��ل وال��ت��ج��م��ي��ل.
ال���ت���ج� ُّ
ك��ل��م��ت��ان �أخ����ري����ان ي��ن��ب��غ��ي
ال���ت���ف���ري���ق يف م��ع��ن��ي��ه��م��ا.
الت ََّج ُّم ُل �أن ت��ت��ذ َّر َع بال�صرب
�أو تتجمل من تلقاء نف�سك
ب���اخل�������ص���ال ا لأخ��ل�اق����ي����ة
ٌ
ُ
فعمل
التجميل
احل�سنة� .أما
يقوم به �إن�سان لإن�سانٍ �آخر
ب��إ���ض��ف��اء زي��ن� ٍ�ة ع��ل��ى وجهه
ونحو ذلك ،كما يفعل �أطباء
ا لتجميل .

قراءات نقدية

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1700" :الأحد2020/10/18م30 -حمرم 1442

قراءة في رواية "�سودوم" – �سباق الإو ّز البرّي

3

• وجيه ح�سن
يقول امل�ؤلف اخلليل ،لك�أ ّنه يك�شف عنوان
رواي��ت��هّ ..( :
فالذكورة يف ن�شاطها البدائي،
بعيد ًا عن �سلطة العقل الواعي تت�شابه ،ال فرق
جلمال الفت ّية ،وبني
بني ن��زوات الأكبا�ش ،وا ِ
نزوات ال�شباب من الفالليح وال ُّرعاة وعالقتهم
“ال�سادوم ّية” ّ
ال�شائعة)�( ..ص(..194
ّ
“  -عبد اهلل ..كانت �أم ف�ؤاد– �صاحبة
َ
تناديك لت�سمع لهجتك البدوية
البان�سيون –
الغام�ضة ،بحروفها املُ ّ
عط�شة ،وخمارجها
الفخمة ال��ق��ادرة على التعبري ع��نْ �صاحبها ،وكما
�سباق
تنفر الغزالن� ،أو يطري ِ�س ْربٌ من الإو ّز ال ّ
ربي يف ٍ
عبثي ،كانت تنفر الكلمات�( ”..ص..)204
ّ
يوم ًا تلو يوم ،يتو ّكد لدى ق ّراء الروايات ال�سورية
بخا�صة ،ب�أنّ يف “�سورية” روائيني كبار ًا ،يُ�شار �إليهم
بال َبنان ،مل يتع ّرف �إىل �أقالمهم اجلادّة ،ونتاجاتهم
الإبداعية ،ومنجزاتهم املتم ّيزة �سوى كرثة قليلة،
�أو ق ّلة خجولة ،من الق ّراء على امتداد اجلغرافيا
ال�سورية..
والآن ،نحن ب�صدد واحد من ه�ؤالء� ،صاحب رواية
ربي” ،مل�ؤلفها “�إبراهيم
“�سودوم – �سباق الإو ّز ال ّ
اخلليل”..ورد يف الرواية .
تقع الرواية يف (�261صفحة) من القطع الكبري،
ق�سمها الكاتب �إىل “�إ�شارة” و “�إهداء” ،و�ستة كتب،
ّ
ج��اءت مبنزلة الف�صول ،وال��رواي��ة م��ن من�شورات
احت���اد ال��ك � ّت��اب ال��ع��رب – دم�����ش��ق ،ال��ع��ام ،2004
وللم�ؤلف روايات وجمموعات ق�ص�صية عديدة ،وله
با ٌع م�شهود ٌة يف ميداين ال�شعر والنقد..
ورد يف “الإ�شارة”ّ :
“كل ما يف هذه الرواية منْ
�أح��داث و�شخ�صيات ُم َتخ َّيل � ،اّإل ا�سم الكاتب فهو
حقيقي” (�ص ..)5ويف “الإهداء”�“ :إىل ال َرقة،
وال َرقة فقط” (�ص(..7
يف التوطئة� :إذا ك��ان ك� ّ�ل ما ج��اء يف ت�ضاعيف
ال��رواي��ة م��نْ �أح����داث و�شخ�صيات وا���س�ترج��اع��ات
أ�سلوب
ّ
وتنا�صات وحكايات و�سرديات وح���وارات و� ٍ
ولغة روائية � -شعرية م�شرقة ،وو�صف بارع،
�سل�س ٍ
هي منْ ُ�صنع خميال الكاتب اخل�صب ،وذاته اخللاّ قة
املبدعة ،وم��نْ َ�ض ْف ِرعقله وذه��ن��ه وقلمه ال�س ّيال
ّ
وال�شرايني ،ف ��إنّ ال��ق��ارىء الل ّماح �سيقول يف �س ّره
بطريقة “املونولوج” :يا اهلل ،ما �أجمل هذا املُتخ ّيل
العري�ض ّ -
ال�ضايف ،وما �أخ�صب تربته البتول ،هذا
املُتخ ّيل الذي عال على الواقع� ،أم �أنّ الواقع كان ّ
بحق
وراء ّ
كل هذا املُتخ َّيل ،وهذا َّ
ال�ضفر الإبداعي ،وهذه
ال��رواي��ة املاتعة ب�شخو�صها و�أحداثها وحكاياتها
بكل روح وحياة؟! ولكنْ � ..ألي�س ّ
الناب�ضة ّ
لكل عالمَ ٍ
قائم على ال ّتخييل ،واقع ّيته ،وزمن ّيته ،ومادته
�أدبيٍ ،
التاريخية واالجتماعية؟! يرى (جورج لوكات�ش):
“�أنّ ّ
كل لون من �ألوان الكتابة ،ال بدّ و�أنْ يت�ض ّمن قدْ ر ًا
مع ّين ًا من الواقعية ،فالواقعية لي�ست �أ�سلوب ًا واحد ًا
أ�سا�س الأدب”..
من بني �أ�ساليب �أخ��رى ،و�إنمّ ��ا هي � ُ
ورواية “�سودوم” لك�أ ّنها م�ضما ٌر َ
ب�سط الروائي فوقه
ّ
كل ه��ؤالء الأ�شخا�ص على كرثتهم ،وعلى اختالف
�أمزجتهم وان�شغاالتهم وهمومهم وم�ستوياتهم
االجتماعية والفكرية ،كما طرح ّ
كل هذه الأحداث
على تكثرّ ها وتناميها ،التي امتدّ ت لفرتات زمنية
متباعدة �أو متقاربة ،ويف �أمكنة ح�ضرية وريفية ويف
البادية..
يف البدء� ،صحيح �أنّ ”د .عبد اهلل الرفاعي” ،هو
ال�شخ�صية الأكرث �سطوع ًا يف الرواية ،وكذا “احلاج
�سعيد ال ّنهري” ،ولكنّ ال�صحيح �أي�ض ًا� ،أنّ هناك عدد ًا
من ال�شخ�صيات كان لها ح�ضورها الديناميكي ال ِآ�سر،
ّ
والت�سطح
كذلك ث ّمة �شخ�صيات ام��ت��ازت بالفتور
يف �سياقات ال��رواي��ة ..وبت�ضافر هذه ال�شخ�صيات
املُتكثرّ ة جمتمعة ،وب��أح��داث ال��رواي��ة وحكاياتها
ال�ش ّيقة ،وبهذه اللغة الروائية  -ال�شعرية ،وبهذا
احلي ،وبهاتيك احلوارات املُ ْب َت َ�سرة الربق ّية
الو�صف ّ
املالئمة مل�ستويات ال�شخو�ص ،وب�إ�سقاطات التاريخ
ال��ذي مل ي �� ِأت ثقي ًال على ن�سيج ال��رواي��ة ،بهذا ك ّله
و�سواه ،يق ُع القارىء املُ ْ�ست�أنيِ على رواي��ة ما ِتعة،
جديرة باالقتناء والقراءة ،مل�ؤلفها الذي ينتمي �إىل
حمافظة “ال َر ّقة” :مق ّر اخلليفة العبا�سي (هارون
الر�شيد) ،التي كانت “عا�صمة الق�صة الق�صرية
يف �سورية” ،قبل �أنْ يدهَ َمها الإج����رام املُت�ش ّنع،
والإرهاب املُدان واملرفو�ض� ،شعبي ًا ور�سمي ًا و�أخالقي ًا
و�إن�ساني ًا ب��آن! وحني يخ ّو�ض القارىء يف �سرد ّيات
الرواية� ،سريى �أنّ التاريخ مل يكن جم ّرد �سر ٍد لأخبار
زعماء وق��ادة ب��ارزي��ن“ :ح�سني الزعيم”�“ ،أديب
ال�شي�شكلي”�“ ،شكري القوتلي”“ ،ناظم القد�سي”
�إلخ“ :حماولة انقالب جديدة تك�شفها احلكومة”،
قالها “ديران مينا�سيان” لـ “زكاء القربي” وهو يتابع

القراءة يف جريدة “الأيام” ..ف َرد َّْت:
ّ
كل يوم والثاين انقالب جديد ،ورئي�س جديد ،هذا
خائن عميل ،وهذا بطل ،لتنقلب الدنيا على ر�ؤو�سهم
جميع ًا..
�إن��ه��ا د ّوام����ة ..الزعيم ُق� ِت��ل ،وال�شي�شكلي ترك
ورحل ،والقوتلي يريد خمرج ًا للبلد ،قد يقوده �إىل
ّ
عمل مت�س ّرع ،وقد كرث احلديث عن
فخ �أو كمني� ،أو ٍ
خا�صة بعد احل�شود الرتكية...
الوحدةّ ،
املهم اخلال�ص ..قالت”زكاء”�( ،ص.)244
ّ
�إذن فامل�ؤلف مل ي�سرد م�سائل تاريخية جم ّردة
يتق�صد ذل��ك ،ومل يلج�أ �إىل الو�صف
ج��اف��ة ،ومل
ّ
التاريخي ،فمثل ه��ذا الو�صف لي�س من اخت�صا�ص
ال��روائ��ي ،بل �إنّ مه ّمته م � ْزج التاريخي بالروائي،
وال��روائ��ي بالتاريخي ،لإم��اط��ة اللثام ع��نْ بع�ض
ال�سرد
جوانب التاريخ ،بلغة روائية َطل ّية ،بعيدة عن ّ
التاريخي املُم ِّل ،وبهذا ال�صدد يقول الروائي والناقد
ال�سوري املعروف “نبيل �سليمان” ..“ :و�أنا �أنظر �إىل
الرواية على �أنها التاريخ احلديث للب�شر ،والروائي –
هنا – هو بديل امل�ؤ ّرخ ،بديله يف ال ّزمن ،وهو الذي يُع َنى
بدقائق حياة املُه َّم�شني ودخائلهم” ..مع ال ّتنويه� ،إىل
�أنّ وعي الروائي “اخلليل” بالتاريخُ ،ي َعدّ ُمك ِّون ًا �أ�سا�سي ًا
لعملية ا�ستمتاعنا بالفن بوجه عام ،والرواية على
أخ�ص :اال�ستعمار العثماين الظامل ،االحتالل
ٍ
وجه � ّ
ٌ
(جيل
الفرن�سي وجرائره ،احلديث عن “الكاولية”:
من ال ُق ْرباط عُ ِرف ّ
بال�شرا�سة والغدر) ،احلديث عن
“مذبحة الأرمن” وترحيلهم ،الظلم الواقع على فئة
الأُ َج َراء والعبيد ،ق�سوة “الأغاوات” و”البا�شاوات”،
وا�ستغاللهم لطيبة الفالليح ومقدّ راتهم� ”..إل��خ..
لواقعة م��ا� ،أو مل�س� ٍألة
لأنّ الت�سجيل الفوتوغرايف
ٍ
من امل�سائل التاريخية� ،أو االجتماعية ،ي�أتي دائم ًا
أ�صم ،ال روح فيه وال حياة وال �أنبا�ض..
وك�أنه �شرحٌ � ّ
�أمل يقل الروائي الت�شيكي “ميالن كونديرا”�“ :إنه
�زء ال يتج ّز�أ من
ال معنى للفنّ بحدّ ذات��ه ،فهو ج� ٌ
تاريخ املجتمع” ..فالرواية بهذا املعنى ،هي جزء
م��ن ال��ت��اري��خ ،ب��ل ه��ي تعمل على ال��ت��اري��خ“ :تاريخ
الهواج�س الداخلية ،تاريخ الوعي ال�سيكولوجي
ل��دى ال��ف��رد ،تاريخ القبائل واملجموعات والفئات
ال�صغرية يف املجتمعات ،وتاريخ احل��روب واملعارك
وال��ث��ورات وال��ت��ح � ّوالت ال��ك�برى يف العامل” ..كما
والق�ص يف ن�سيج
اهتم الكاتب “اخلليل” باحلكاية
ّ
ّ
فائ�ض من هذه احلكايات
روايته ،وفيها نقع على ٍّ
كم ٍ
ال�ش ّيقة ..وعلينا �أنْ نق ّر ب�أهمية ت�ضافر عن�صري
“احلكاية والتاريخ” بالرواية ،و�أ�شكال ا�ستخدامهما
يف الكتابة ال��روائ��ي��ة ..ونحمدُ للكاتب تخلي�صه
وال�سذاجة ،والبناء
روايته من الرتهّ ل ،واملبالغةّ ،
غري املنطقي لل�شخ�صيات والأح���داث والتعار�ضات،
التي كانت حتت�شد بها الكتابة الروائية من قبل...
والآن ما املو�ضوع الرئي�س الذي �أراد الكاتب نقله �إىل
الق ّراء؟ �أرى �إىل �أنّ مَنْ يقر�أ الرواية بت� ٍأن و�صرب،
�سيجد �أنها ا�ستطاعت َ
نقل لقطات وم�شاهد �سينمائية،
و���س��ردت حكايات بانورام ّية ،جمع بينها يف نهاية
املطاف الت�ساوق والتالحم واالندماج ..لكن املو�ضوع
الرئي�س بالرواية :التطورالإيجابي �أو ال�سلبي ،الذي
حلق البادية ومناطق “اجلزيرة” ال�سورية ،بف�ضل
ك�ثرة ك��اث��رة م��ن ال��ت��ح� ّوالت االقت�صادية “ -على
ر�أ�سها زراع��ة القطن”  -واالجتماعية وال�سيا�سية
والثقافية امل��ب��اغ��ت��ة ،ب�سبب ال��وج��ود الأج��ن��ب��ي،
العثماين �أو الفرن�سي ،ومفرزاتهما من “الأغاوات”
و”البيكاو ّية” ،و”البا�شاوات” ،و�أرب���اب امل�صالح
املادية ال�ضيقة ،و�أ�صحاب النفو�س املُبتذلة ..يقول
�أحد املحت�شدين �أمام �سراي احلكومة وا�صف ًا غ ْي�ض ًا
من هذه التح ّوالت:
“ماذا جرى للنا�س؟ �إذا �شب َع ابن كلب منهم عَ َّ�ض
جاره �أو قريبه ،وربمّ ا ابن �أ ّمه” ...ف َر ّد �آخر:
امتلأت جيوبهم ب�أموال القطن ،فماذا يفعلون؟
�إ ّما �أنْ يتزوجوا� ،أنْ يبت ّلوا عباد اهلل ،كل درهم مال
يحتاج �إىل درهم عقل”�( ..ص.)80
ويقول احلاج “�سعيد النهري” لأحد الغ ّنامة:
“ال�سوق ال��ي��وم للقطن ،ودع���م احل��ك��وم��ة كله
ال�سمنَّ ،
فقل الطلب عليه ،وال�سبب:
للمزارعني� ،أما ّ
ال�سمن النباتي.”..
ّ
ر ّد الغ ّنام:
“كل هذا من عالمات القيامة ..الدنيا �آخر زمن،
و�إال كيف نفهم هذه ا َ
خل ْربَطة؟ احليوانات :احل�صان
واجلمل واحلمار �أكلتها ال�سيارات ،وال��غ� ّراف �أكله
املوتور الذي يعمل على امل��ازوت ،وينهب هو و�أمثاله
رب��ع نهر ال��ف��رات يف ال��ي��وم ،وال�صوف �أكله القطن،
والغ ّنام �أكله املُزا ِرع ،وال�شريف �أكله ال َّر ِدي ،وال ّراعي
�أكله الفالح ،والع�شاير �أكل ْتها الأحزاب�(”..ص.)83

�أم��ا ال�شخ�صيتان الأكرث
ب���روز ًا -كما �أ�سلفنا  -فهما �شخ�صية “د.عبد اهلل
الرفاعي” ،ال��ذي كان منذ نعومة �أظفاره يالحقه
�صوت جدّ ه كظ ّله:
“يا عبد اهلل يا ولدي ،ال ت�أخذك الدنيا بعيد ًا،
وال تكن جمنون ًا بربيقها ،فهو خ���ادع ،ك��نْ م��ع اهلل
تك�سب �أثمن جوهرة يف هذا العامل� ،أال وهي
والنا�س
ْ
الطم�أنينة ..يا ولدي ال �أعظم من ال�سكون وراحة
البال� ..أبوك جمنون ،وال خري فيه ،يكرب مثل هر�ش
القرع ،ويف النهاية يذوي دون �أن يرتك وراءه غري
ح�صة هلل
املال ،واملال �سالح �إبلي�س� ،إذا مل تكنْ فيه ّ
والفقري ،يا عبد اهلل ..ا�سمع�( ”..ص ،)86و�شخ�صية
“احلاج �سعيد النهري” الذي كان والده ين�صحه:
“ولد يا �سعيد ..ا�سمع ،ما عندي مال �أعطيك ،لكن
عندي و�ص ّيةّ ،
ُ
دفعت
حطها مثل حلقة يف �أذن���ك،
عمري حتى تع ّلمتها :د ّو ْر على امل��ال ،لأ ّن��ك باملال
ت�شرتي الدِّ ْي َرة ،حلاهم و�شواربهم ون�ساهم ،الفقر ال
يدوم�( ”..ص !)62ويقول له معلمه القدمي “باوم”
الأملاين (ولد �سعيد ،هذه الر�أ�س الكبرية ي�صعب �أن
تفكر تفكري ًا نظيف ًا ..حافظ عليها ،فال بدّ �أن تقودك
�إىل املال� ،أ ّما ال�شرف واحلكمة فال ن�صيب لك فيهما،
فلقد ُو ِلدْ َت لتكون “بندوق ًا” حقيقي ًا)! (�ص..)56
ويف الرواية نقع على �شخ�صيات �أخرى ح ّية ،ناب�ضة،
تنمو �أمامنا ،وحت ّرك جمرى الأحداث فيها( :ديران
مينا�سيان“ ،مدير فرع بنك �سورية ولبنان” ،زكاء
القربي”،ع�شيقته” ،ف��ري��دة بنت عمر امل�سالتي،
“زوجة احلاج �سعيد النهري اجلميلة”� ،أبو جورج
“عامل املطحنة الديناميكي املخل�ص” ،ال�شيخ �ضاري
بن �سلطان ّ
وال�سالح”)..
“ال�شغوف بالغزو وامل��ال ّ
�إلخ ،وعلى �شخ�صيات جامدة ،ذات طباع تكاد تكون
منط ّية� ،أو لنقل �إن��ه��ا �شخ�صيات ُم ّ
�سطحة (عمر
�أقجة – “تاجر حلبي” ،يزد�شري الكاويل�“ -صاحب
�صندوق البويا املز ّين باملرايا” ،التاجر اليهودي
“عزرا حداد” ،هدلة “الفتاة اليتيمة” مع�شوقة
دح���ام� ،سلمون العبد “ق ّواد عريق وعجوز”)...
وهلم ج ّر ًا و ََ�س ْحب ًا! وال يزال الكاتب ينتقل بنا من
ّ
�أحداث الأ�شخا�ص على اختالف �أدوارهم ومواقعهم
و�سلوكاتهم ،حتى �إذا ا�ستق�صى طائفة من �أحداثهم
وحكاياتهم ،عاد بنا من ُ
فق�ص علينا
حيث ابتد�أّ ،
طرف ًا من �أح��داث و�سلوك “د.عبد اهلل الرفاعي”،
�أو “احلاج �سعيد النهري”� ،أو “رايف �صباغ”� ،أو “حاج
مامو”� ،أو “زكاء القربي”� ،أو “ال�شيخ �ضاري بن
�سلطان”� ..إلخ ،وتن ّقل بنا بني الأطراف والأ�شخا�ص،
وم��ا ي��زال يفعل ه��ذا عَ ��� ْود ًا على ب��دء ،وب���دء ًا على
عَ ْود ،حتى ينتهي بالقارىء �إىل �آخر الرواية ،وقد
اجتمعت الأح��داث التي �أراد الكاتب �أنْ ي�ص ّور بها
حكايا حياة ه�ؤالء الأ�شخا�ص جميع ًا ..وحتى و�إنْ
جم من الق�ضايا االجتماعية
ورد يف الرواية عد ٌد ٌّ
واحلياتية� ،سواء �أكانت �سلبية �أم �إيجابية ،التي �أراد
الكاتب نقلها للقارىء لإمتاعه وم�ؤان�سته و�إفادته،
ف��إنّ �أح��داث الرواية جاءت ب�صفة عامة مرتابطة
ترابط ًا داخلي ًا وا�ضح ًا ،ناهيك عن �أنّ يف ّ
كل حكاية
من حكايات الرواية عن�صر ًا من عنا�صر ال ّت�شويق،
الذي يجعل القارىء م�شدود ًا ملتابعة �أحداث الرواية
من �ألفها �إىل يائها� ،أمل يقل الروائي الكبري “عبد
الرحمن منيف” رحمه اهلل“ :الرواية – كما �أفه ُمها
وكما �أكت ُبها � -أداة جميلة للمعرفة واملتعة” ..وها ِته
حكاية “� ْأ�س َود احلردان” ،الذي “بنى �شهرة �أ�سطورية
يف الل�صو�صية ،وعبور احلدود �إىل اجلانب الرتكي،
لكنه ّ
ظل مفرد ًا ،ال ي�ألف �أح��د ًا ،وال ي�سرق عابر ًا
�أو فقري ًا” (�ص( ...)41ف�أمثال ه��ذه ال�شخ�صية
�أث�يرة لدى “د .الرفاعي” ،يرى فيها �إع��ادة لتاريخ
ال�صعاليك يف الع�صر اجلاهلي ،وا�ستمرار ًا لإرثهم)،
(�ص .)42يوم ًا قال له د .الرفاعي“ - :وكيف كنت
تذهب �إىل الغزو”؟
ُ
بر ال��ف��رات وثيابي على ر�أ���س��ي ،وعند
“كنت �أع� ُ
ال�شاطىء �أدفنها ،ثم �أنطلق عاري ًا ،ربّي كما خلق َت ِني،
حتى ّ
يتعذر الإم�����س��اك ب��ي ،ث��م �أع���ود ب��ال��ذي فيه
ال ّن�صيب عرب خما�ضات �أعرفها يف جم��رى النهر”

(�ص.)43
وهناك حكاية “�إ�سماعيل الفار�س”:
وه��ن��اك حكاية املعلم الأرم��ن��ي “قره بيت نها
بيديان”� ،صانع ال��ع��رب��ات العجوز ال�شهري ،يقول
لنف�سه ..”:ف�أيامك م�ضت� ،ص ّوحت بهجتها �أيام الذبح
والرتحيل ،حيث �أكلتْ من قدميك املم ّرات اجلبلية،
و�صحراء دير الزور والرقة ...فت�آخى هذا اجل�سد مع
ّ
كل �أنواع العذابات ..مَنْ �أر�سل القتلة بثياب النا�س؟
مَنْ قال ل�ل�أدوات اقتلوا �شعب ًا ال طرائد من الثعالب
وال��غ��زالن؟ :لي�ش؟” (�ص� 170+ص ..)171لقد
�أنهى “قره بيت” ّ
كل �أعماله ،و�صرف عماله جميع ًا،
يقول للم�سيو “ديران مينا�سيان”“ :مل يبق من العمر
ما يكفي مل�شاريع جديدة” (�ص ..)172وها هو يق ّرر
العودة نهائي ًا �إىل موطنه الأ�صلي “�أرمينيا”.
وال��زوج��ة “زكاء القربي” :م��ا حكايتها؟ لقد
طلبت الطالق من زوجها ال�ثري بالعا�صمة قائلة
له�“ :إ ّما طالقي� ،أو طالقها! من املمكن �أن يكون َ
لك
بيتان و�سيارتان ور�صيدان� ،أ ّما زوجتان؟! م�ستحيل”
(�ص(“ ..177ومل ت�س�أل نف�سها �إىل �أي��ن عليها
�أنْ تذهب؟ فهي �إنْ تعبت من امل�سري ،ف�ستذهب �إىل
منزل العائلة الباقي” (�ص ..)178يقول “�سيادة
الوكيل” الذي رافقها بال�سيارة من دم�شق �إىل قريتها
“ال ّرميلة”“ :امر�أة لو طلبت � َ
إليك ر�أ�س قائد الدّ َرك،
لقدّ مته لها على طبق من ّ
ف�ضة ..وم��ع ه��ذا تذهب
وحيدة ،وحزينة �إىل جهة جمهولة ..زمن ابن حذاء،
ورج��ال منْ َج ّ�ص) (�صّ ..!)179
“كل �شيء �أ�صبح
حقيقي ًا ،فمن ي�صدّ ق �أنّ “زكاء القربي” يف طريقها
�إىل قرية ال يعرفها � ٌ
أحد يف دم�شق”؟ ..قالت املر�أة!
(�ص..)178
(�أ ُّنوب� ..أ ُّنوب� ..أ ُّنوب..
وال َع َرق ب َّل الثوب..
ي ُْ�س َرى يا �أ ّم خزام..
ُح ّلي يل �أزرار الثوب..
�أن�صتت “زكاء” �إىل ال�����ص��وت ال��ط��روب ي�أتيها
من البيت املجاور ،م��دّ ت يدها �إىل جانبها بعفوية
فا�صطدمت بـ “ديران مينا �سيان”– مدير فرع بنك
�سورية ولبنان  -ال��ع��اري ،وق��د �سيطر عليه التعب
احلب واجلن�س)�(..ص.)197
والنوم ،بعد ٍ
ليال من ّ
وهناك حكاية “رايف �صباغ” ..( :وي��وم جاءها
القطن “قرية تل الهوى”– قرية �صغرية على �ضفاف
الفرات  -على يد “رايف �صباغ” ازدهرت ،ف�أقام �أ ّول
م�شروع �ضخم فيها ،يُ�س َقى من الفرات باملح ّركات)،
(�ص ،)239ورايف يف الوقت عينه “�صاحب حمطة
املحروقات وامل�شروعات الزراعية” ،الذي عُ ثرِ عليه
مقتو ًال بعد اختفائه“ ..ويف اليوم الثالث ُوجدت
اجلثة يف �أحد الوديان ،و�أم��ر “�سيادة الوكيل” �أبو
اخل�ير ،بتوقيف عامل املحطة ،و�إع���ادة التحقيق
معه ،على �ضوء ال��واق��ع اجلديد” (�ص(...217
“بعد مقتله ،رحل �أهله �إىل لبنان ،حيث �أ�صو ُلهم
فال�صدمة كانت �أكرب منْ �أنْ يحتملها الأب
البعيدةّ ،
�أو الأم”�( ،ص(“( ..239تل الهوى”! ماذا َ
بك
فعل ِ
القطن!! ..تلك �آخر جملة �أطلقها التاجر احللبي
“رحمو اجلريودي” ،وهو يقود �سيارته باجتاه حلب،
ويف ر�أ�سه �أ�صداء غام�ضة لوجوه و�أج�ساد وعيون..
بانتظار املو�سم القادم ليعود)�(،ص ..)242وها ِته
حكاية “�أبو علي” بائع �أقرا�ص امل�ش ّبك اجل ّوال ،الذي
انحنى على يد “ح�سني الرميالوي” (�صاحب مطعم)
يريد تقبيلها ،طالب ًا منه العون وامل�ساعدة:
ّ
”يا حاج دخيلك ..امر�أتي� ..أخذها مني �أوالدالكلب”!
”ومَنْ �أخذها”؟ “بيت �أهلها”!”يا ع ّمي �صارت روح��ي الآن بني يديك� ،أن��ا بالفطوم �أفط�س مثل الإكدي�ش ،وفطوم حلوة و�صغرية،
مثل البي�ضة املُ ّ
ّ
ومغط�سة بالع�سل ،واحلالوة
ق�شرة،
جتيب الذبّان ،وحماتي معبودها القر�ش”..
“راج ْعني بعد �أ�سبوع”�( ،ص� 113+ص...)114
ِ
وث� ّم��ة حكاية “فريدة بنت عمر امل�سالتي” وهي
حكاية جميلة..
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منارة ت�شرين تبدد
ظلمة الإرهاب والتطبيع
• ب�سام عمران
ت�ستنه�ض ال��ذاك��رة العربية لتجدد اليوم
وم�ضات منارات عزتها كلما ا�ستعاد احلا�ضر عينة
من �سطور املا�ضي وخا�صة تلك التي لونت ب�ألوان
بيارق فرح االنت�صار فالذاكرة ال�سورية التزال
مفرداتها تنب�ض عزة وكرامة وال�سيما عندما
تقف على عتبات حم��راب ذك��رى ح��رب ت�شرين
التحريرية التي قادها الرئي�س اخلالد حافظ
الأ�سد  ..ت�ستذكر كل الذين عانقوا تراب الوطن
ولبوا نداءات الإن�سانية لينف�ضوا عن كاهلها �صد�أ
الكذب والرياء واالفرتاء ففي ال�ساد�س من ت�شرين عام /
 /1973تعانقت الأكف العربية وامتزجت الدماء لتعطر
�أر�ض اجلوالن و�سيناء م�سقطة العديد من جمل الأوهام
التلمودية ورا�سمة معابر جديدة للأمل العربي وعندما
�أدرك �أعداء الأمة خطر هذه املعابر على �أطماعهم بد�أ
فحيحهم ال�شيطاين لإغ�لاق كل م�سالك الأم��ل وان�صب
جهدهم على ترحيل كل ق�ص�ص وحكايات البطوالت من
�أيقونات ذاك��رة التاريخ فعمل ال�شيطان الأك�بر املتمثل
بالتحالف ال�صهيو �أمريكي على تفخيخ جمتمعاتنا العربية
ب�ألغام الإره��اب وخا�صة يف �سورية منذ ثمانينات القرن
املا�ضي وحتى اليوم لإجها�ض كل �أم��ل عروبي بتوحيد
ط��اق��ات وق���درات الأم���ة ور���ص �صفوف �أبنائها ملواجهة
الأطماع ال�صهيونية والأمريكية وهاهي اجلراثيم امل�صنعة
يف خمابر وا�شنطن وت��ل �أبيب تعيث ف�سادا يف املنطقة
لت�صدع ما �أمكنها من حماور ومرتكزات االهتمام بق�ضية
العرب املركزية فل�سطني التي حت��اول �سكاكني التكفري
ذبحها من الوريد �إىل الوريد خدمة خلرافات التلمود عرب
ا�ستهداف قلب العروبة وح�صنها الباقي (�سورية ) املكللة
ب�أريج دماء ال�شهداء  ..ونتيجة الن�شغال منارة العروبة
وقلعتها �سورية ونف�ض الإرهاب عن كاهلها يتم حاليا تنفيذ
م�سل�سل التطبيع ال��ذي �أخ��ذ �أبعاد الت�ضييع رغم علمهم
امل�سبق �أن منارة ت�شرين تبدد ظلمة الإره��اب والتطبيع
معا  ..ومع ذلك وعلى عتبات حمراب ذكرى حرب ت�شرين
الت��زال حناجر ال�سوريني و�أب��ن��اء الأم��ة التي جت��ري يف
عروقهم دماء العروبة ويفوح من جبينهم �شذى اليا�سمني
الدم�شقي املو�شى بعبق التاريخ ت�صدح � .. (( :سورية
يا حبيبتي �أع��دت يل كرامتي � ..أع��دت يل هويتي ))..
ف�سورية اليوم �شعبا وجي�شا وقيادة كانت و�ستبقى هي ..
هي ت�صنع املعجزات وتطوي امل�سافات لت�سمع العامل هم�سات
ترابها و�أحلان �أبنائها الذين كحل العزم �أعينهم للت�صدي
لكل معتد على �سيادتها ولتعلن �أن �أر�ض الطهر ال ُت�ستباح ..
و�أن عزتها وكرامتها م�صانة ب�سواعد الرجال  ..رجال اهلل
يف امليدان اجلي�ش العربي ال�سوري لي�سمو وطنهم ويرتفع
نحو ف�ضاءات تعانق رحيق النور املت�صاعد كل �صباح من
رائحة تراب �سورية ..
�إن ال�شعب ال�سوري �سيقطف ثمار ت�ضحيات �أبنائه
قريبا والتي دونها التاريخ الإن�ساين �ضمن دفاتر حكايات
�أ�ساطريه فهو الآن وغدا �سيبقى يزين هامات �أبناء املجد يف
امليدان فه�ؤالء مل ترهبهم اخلطوب ومل ولن يالم�س دوائر
بطوالتهم املجدولة فوق قالع الزمن الي�أ�س لذلك �سنبقى
�سوريني مبفردات كلماتنا نعانق �صدر الزمن  ..لت�سكن
الأجماد ال�سورية الذاكرة العاملية والعربية .
�إن �سورية التي خرجت منت�صرة من كل امل�ؤامرات التي
حيكت �ضدها �سابقا �ستخرج من هذه الأزمة قوية و�صلبة
بف�ضل وعي �شعبها و�إميانه بوطنه ووحدته  ..و�أن �سورية
اجلديدة كما عهدناها �ستبقى معقل العروبة وح�صنها
املنيع لذا ن�ستلهم من عبق ذكرى ت�ضحيات الأج��داد ومن
بطوالت حرب ت�شرين جديد العزم وامل�ضاء لتتويج ن�ضال
�شعب �سورية بكل مكوناته مبا هو قريب املنال  ..الن�صر
الآتي على كل من �سولت لهم �أنف�سهم امل�سا�س ب�أمن املجد
ال�سوري املعنون � :أبت ان تذل النفو�س الكرام .
ت ��أت��ي ذك���رى ح��رب ت�شرين التحريرية ال��ي��وم وقد
جمعت مفردات �سطورها من نداءات ال�سوريني وعزميتهم
ومقاومتهم وطاقتهم اجلبارة و�صمودهم الأ�سطوري بوجه
�أعتى هجمة همجية �شهدها التاريخ  ..والذاكرة ال�سورية
تف�صح ب�ين ح�ين و�آخ���ر ع��ن �أي��ق��ون��ات حمملة باملعاين
وال���دالالت وال�سيما خ�لال بحثها ع��ن منظومات احلب
والدمع والوداد واليا�سمني وبوح الكلمات امل�ؤطرة ب�أكاليل
الغار واليا�سمني وكربياء ال��ذات ال�سورية املتناغمة مع
تراتيل جمد احل�ضارات الإن�سانية التي كانت وال تزال
ترفل بثياب املحبة والألفة ون�شيد حماة الديار عليكم
�سالم .

قراءات
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نحو نه�ض ٍة عربيّة ثقاف ّي ٍة جديدة..
• د� .إيا�س اخلطيب
لطاملا كان الأدب م��ر�آة الأمم ،وانعكا�س لنتاجها
احل�����ض��اري ،وال��ث��ق��ايف ،وامل���ع���ريف ،وامل��ع�ّبررّ ع��ن ر�ؤى
وطموحات وتوجهّات �أفراد جمتم ٍع ما ،ولطاملا و َ
ُجد
قا�ص ًا �أم روائي ًا �أم م�سرحي ًا
يف الأديب� ،شاعر ًا كان �أم ّ
ً
�شعب
�أو ف ّنان ًا ت�شكيل ًي ًا �صوت ًا م��ع�ّبًرّ ا عن هواج�س ٍ
ب�أكمله� ،أو فئة منه ،و�إن كان الأدب احلقيقي عادةً
لبا�س الإن�سان ّية جمعاء ،وبا�ستطاعته
يلب�س َ
�أدب � ًا ُ
التعبري عن طموحات و�آمال و�آالم الإن�سان ..الإن�سان،
�أينما كان ..ويف ّ
كل زمان ..وهذا ما جعل العربي يقر�أ
الأدب الغربي ،والغربي ي�صول ويجول يف بحور الأدب
العربي ،وقد �أف��ردْت قبل ذلك مقا ًال عن ذلك ،حتت
عنوان“ :الأدب العربي وت�أثريه يف الأدب ال ّرو�سي”..
مناذج كثرية تد ّلل على تالقح
وهذا فقط منوذجٌ من ٍ
الثقافات ،وت�أثري الثقافات املختلفة بع�ضها ببع�ض،
وقد �أ�ش ْر ُت حينها �إىل �إعجاب الكاتب ال ّرو�سي ّ
ال�شهري
تول�ستوي برجاالت العرب وزهدهم ووعيهم والرحمة
التي نزلت على قلوبهم ،والتكافل الإجتماعي فيما
بينهم ،كذلك �أ���ش � ْر ُت �إىل ت��أث��ر ّ
ال�شاعر الرو�سي
الكبري بو�شكني ب��الأدب العربي ،والثقافة العربية،
ق�صته ّ
ال�شعريّة (ر�سالن
وال�سيما ب�ألف ليلة وليلة ،يف ّ
ولودميلاّ ) .والكثري من الأمثلة ،وق��د �أف���رد ُْت الآن
هذين املثالني على �سبيل املثال ال احل�صر .ولن �أغو�ص
الآن كذلك يف م�س�ألة عمل ّية الرتجمة ،وم��ا الذي
�أ�سهمت به ،و�أين نحن الآن من هذه العمل ّية ،فاحلديث
عن ذلك يطول � ..اّإل �أ ّنني بق�صد ت�سليط ّ
ال�ضوء على
م�س�ألة ال ّروابط واجلمع ّيات الأدب ّية العرب ّية ،وكيف ّية
�إح��ي��اء وا�ستنها�ض ه��ذه امل�س�ألة امللحّ ة من جديد،
وقت م�ضى ،و�س�أع ّل ُل َ
ذلك َ
خالل
امللحّ ة �أكرث من �أيّ ٍ
ال�سطور القادمة!
ّ
ال �شك ب ��أ َّن احلالة الثقافية لأ ّم� ٍ��ة مع ّينة ،مت ُّر
كغريها من جوانب املجتمع املختلفة من الإزده���ا ٍر
ثم
والإنك�سار ،من التط ّور والإنفتاح �إىل الإنح�سارّ ،
العودة �إىل الواجهة جم��دّ د ًا ،من حالة م�ستق ّرة �إىل
حالة تع ّمها الفو�ضى ،كجوانب املجتمع املتعدّ دة:
ٍ
وال�سيا�س ّية ،والإجتماع ّية
الإق��ت�����ص��اد ّي��ة منها،
ّ
ب�شكل
وغريها ..وال �شك ب�أ َّن ذلك يرتبط وي�ستتبع ٍ
مبا�شر �أو غري مبا�شر حالة الأ ّم��ة ككل ،وتط ّورها..
من ع��د ِم��ه .ف��الأ ّم��ة امل�ستق ّرة ،ت�ش ّكل بتفوقها هذا
ب�ساط ًا ممهّد ًا �أما َم احلالة الثقافية ،و�أما َم �شعرائها،
وقا�صيها ،وف ّنانيها
و�أدبائها ،ومثقفيها ،وروائ ّيها،
ّ
ليت�صدّ روا الواجهة ،ويط ّلوا على الآخ��ر مبنتجهم
الأدبي والثقايف ،ولو كانت هذه الأمّة قابعة يف �أق�صى
خا�صة يف زمننا هذا ،الذي انتفت فيه عمل ّي ًا
املعمورةّ ،
من�ص ٍات تتيح للآخر الإط�لاع على
امل�سافات ،بوجود ّ
وعلم وفن وهو
ثقافات الأمم ،وما تنتجُ ه من � ٍ
أدب ٍ
جال�س يف مكانه� ..إذ ًا العامل الفارق يف هذا املنحى ،هو
ٌ
مدى تط ّور الدّ ولة وتقدّ مها يف جمتم ٍع دويل� ،أ�ضحى
قرية �صغرية.
اليوم عبارة عن ٍ
ولكي � ّ
أو�ضح �أكرث ،ف�أنا �أق�صد هنا ب�أ َّن الدّ ولة� ،أو
بن�سبة �أكرب لكتابها
الأ ّم��ة املتط ّورة واملتقدّ مة تتيح
ٍ
َ
نف�سه) ،وال
و�أدبائها الإنفتاح على الآخر
(وت�سويق ِ
�أق�صد ب�أ َّن الكاتب ي�ستطيع الإبداع فقط يف ِّ
ظل جمتم ٍع
يعم بال ّرخاء ..وهذان مو�ضوعان منف�صالن متام ًا ،ولن
ُّ
أغو�ص يف ٍّ
كل منهما ،لك ّني �أ�ستطي ُع �أن �أد ّل َل على ذلك
� َ
فرتات
من خالل �أدب احلروب ،وما �أنت َج من �أدب خالل ٍ
من احلروب والفو�ضى م ّر ْت بها ٌ
دول وجمتمعات ،وما
ّ
ّ
�شعر ون ٍرث
من
اب
ت
خطته �أنامل الأدباء والف ّنانني والك
ٍ
ٍّ
وفن ت�شكيلي وغري ذلك من �أنواع الفنون ..ولكي �أكون
�أك� َ
ثر و�ضوح ًا ،فتعالوا معي لنطر َح على �أنف�سنا هذا
نحن من ِّ
أين َ
ال�س�ؤالَ � :
كل ذلك؟!
ّ
نحن من ِّ
� َ
أين ُ
كل ذلك؟
ق�ص ًة ،بل �أذكر حقائق)
أق�ص ّ
يف يو ٍم ما (وهنا ال � ُّ
وحت��دي��د ًا اب��ت��دا ًء منذ ال��ق��رن الثامن م��ي�لادي �إىل
نهاية القرن اخلام�س ع�شر امليالدي –ثمانية قرون-
علماء العرب بالعلوم الإن�سان ّية ،والعلوم
ا�شتغل فيها
ُ
الطبيع ّية ،وال��ع��ل��وم الطب ّية وال� ّري��ا���ض� ّي��ة ،و�سائر
املح�صلة
املعارف ،ناهيك عن الآداب والفنون .فكانت ّ
تراث ًا عرب ّي ًا �ضخم ًا ،ومكتبات حوت �آالف املخطوطات
واملج ّلدات ،نذكر منها –على �سبيل التمثيل ال احل�صر-
مكتبة قرطبة يف الأندل�س �أيّام امل�ستن�صر ،وقد قيل
ت�ضم �أربعمائة �ألف جم ّلد عن طريق وكالئه
�أ ّنها كانت ُّ
يف �شتى الأقطار الإ�سالم ّية حينها ،وكانت (دار العلم)

التي �أن�ش�أها الفاطم ّيون ،يف م�صر ،من �أعظم اخلزائن
التي عرفها العامل ،و�أكرثها جمع ًا للكتب النفي�سة من
جميع العلوم .لكم �أن تت�ص ّوروا كم كانت خزائن (دار
احلكمة) التي �أن�ش�أها اخلليفة الع ّبا�سي املن�صور ،يف
بغداد ،ت�ضم من م�ؤ ّلفات .هذا �سوى اخلزائن واملكتبات
واخلا�صة التي ال ع َّد لها وال ح�صر � ..اّإل �أ َّن
العامّة
ّ
عاديات ال ّزمن ،و�سقوط بغداد يف �أيدي التتار ،وحرب
الإ�سرتداد يف الأندل�س ..كانت ك ّلها نذي َر �ش�ؤو ٍم للرتاث
ا ّلذي خ ّلفه الأقدمون .لقد روي �أ َّن ميا َه دجلة ْ
جرت
وال�صحائف،
ألقي فيها من الكتب ّ
�سوداء من كرثة ما � َ
وب�أمر من الكاردينال (فرن�سي�سكو) ،ع � ّراف امللكة
(�إي��زاب��ي��ل) فاحتة غرناطة� ،أح��رق��ت �آالف الكتب
�ان مت� ً
العرب ّية ،ال �سيما م��ا ك� َ
صال منها ب���الأدب �أو
الفكر �أو الدّ ين .و�أكرث الباحثني حذر ًا وعطف ًا على
الكاردينال يقدّ رونها بثمان َني �ألف ًا..
وما � َ
أفلت من عاديات ال ّزمن ،وتوفرت عنه �أو منه
بع�ض معلومات موثقة ،ي�شغل يف يومنا ه��ذا مكان ًا
ً
ُ
�ضخامة و�ض� ًآلة يف مكتبات العامل الكربى ،من
يتفاوت
مكتبة الأ�سكوريال� ،إىل املكتبة العامّة يف مدينة (�آملا
�آتا) ،كازاخ�ستان ،و�إىل مكتبة اجلامعة الكاثولك ّية
مئات املكتبات العامّة
الأمريك ّية يف وا�شنطن� ،إىل ِ
واخلا�صة..
ّ
�إنت�صار الأمم ي�ستدعي ّ
بال�ضرورة انت�شا َر ثقافتها
ولغتها كذلك ،ففي ي��و ٍم ما ���س��ادَت ال ّلغة اليونان ّية
وثقافتها العامل ،و�سادت ال ّلغة العرب ّية والأدب العربي
َ
تغو�ص �أوروبّا فيه حينها
خالل فرت ٍة من ال ّزمن كانت ُ
يف بحو ٍر من اجلهل (وقد �أكد علماء الغرب املن�صفون
�أن الأوربيني تناولوا م�شعل العلم من �أيدى العرب حني
ات�صلوا بهم واطلعوا على ح�ضارتهم ،فا�ست�ضا�ؤوا بعد
ظلمة ،وبلغوا به بعد ذلك ما بلغوه من هذا التقدم
العلمي العظيم الذي يعي�شون فيه اليوم ،ولوال هذا
االط�لاع وه��ذا االحتكاك لظلت �أورب���ا ،رمب��ا لقرون
عديدة �أخرى تعي�ش يف الظالم واجلهالة التي رانت
عليها يف الع�صور الو�سطى .وقد �أجمل امل�ؤرخ الفرن�سي
جو�ستاف لوبون يف كتابه ح�ضارة العرب ( )1ت�أثري
ح�ضارة العرب يف الغرب و�أرج��ع ف�ضل ح�ضارة �أوربا
الغربية �إليها وقال� :إن ت�أثري هذه احل�ضارة بتعاليمها
العلمية والأدبية والأخالقية عظيم وال يت�أتى للمرء
معرفة الت�أثري العظيم الذي �أث��ره العرب يف الغرب
� اّإل �إذا ت�ص َّو َر حالة �أوروب���ا يف ال� َّزم��ن ال��ذي دخلت
فيه احل�ضارة .و�أ�ضاف لوبون :ب�أ َّن عهد اجلهالة قد
َ
طال يف �أوروب��ا الع�صور الو�سطى ،و�أ َّن بع�ض العقول
امل�ستنرية فيها ملَّا �شعرت باحلاجة �إىل نف�ض اجلهالة
عنها ،طرقت �أبواب العرب ي�ستهدونهم ما يحتاجون
�إليه لأنهم كانوا وحدهم �سادة العلم يف ذلك العهد(.
واليوم يف ظل التفوق الغربي التكنلوجي واملعريف،
نرى �أوروبّا و�أمريكا يغزوان العامل بلغتهما الإنكليزيّة
وتقن ّياتهما التكنلوج ّيا التقدّ مية اجل ّرارة ،ويُقال :لو
انت�صرت �إملانيا يف احلرب العامل ّية الثانية ،لغزت اللغة
الأملان ّية �أ�صقاع ًا �شا�سعة من هذه املعمورة..
وب��ال��ت��وازي م��ع ذل���ك ،دخ��ل ال��ع��رب يف ح��ال� ٍ�ة من
ال�سبات ،ج ّرت معها نتائج كارث ّية على جميع امل�ستويات،
ّ
ول��ن �أدخ��ل هنا يف لغة الأرق���ام (الكارث ّية باملعنى
احلقيقي للكلمة) ،لكن �أقول ب�أّ َّن جمي َع الإح�صائ ّيات
والأرق���ام ،ت�شري �إىل تراجع ال ّناجت العربي بجميع
�أوجهه ،فت�صنيف اجلامعات العرب ّية طارَ ..ولكن �إىل
اخللف مرتاجع ًا ،وحركة الرتجمة العرب ّية ق ّلت �إىل
احلد الأدنى (مقارنة مبا يرتج ُمه وينتجه الغرب)،
والكثري من دور الرتجمة ،والتي �صالت يف يو ٍم وجالت
ْ
وحققت ح�ضور ًا مم ّيز ًا اندثرت وتوقفت عجلتها عن
الدّ وران ،والبحوث العرب ّية تكاد تكون معدومة �أما َم
الناجت العاملي للبحوث والدّ را�سات العامل ّية ،وما و َدد ُْت
ال�سنة  11كتاب ًا،
الإ�شارة �إىل � ّأن الربيطاين يقر�أ يف ّ
والأم��ري��ك��ي  9كتب ،والعربي رب��ع �صفحة ..فهذه
ً
معلومة َ
عند الكثريين.
�إح�صائ ّية �أ�ضحَ ْت
ُ
ٍّ
يف ِّ
ظل جمتم ٍع حايل متح ّو ٍل ومتغيرّ نعي�شه اليوم،
ُ
–غربي
حيث �ستنتقل فيه عوامل القوى من جمتم ٍع
ٍّ
أمريكي� -صرف مهيمن منذ �أربعين ّيات القرن املا�ضي،
� ٍّ
عاملي جديد� ،سيرب ُز فيه دو ُر ق��وىً
ودول
�إىل نظا ٍم ٍّ
ٍ
جديدة ،و�سي� ُ
دول �ساد َْت زمن ًاُ ،
أنف�سنا
جند � َ
أفل جنمُ ٍ
�أما َم حت ٍّد
وفر�صة جديد ٍة للنهو�ض ،فبقدر ما �سن�سهمُ
ٍ
َ
خالل
خا�صة
مل العامل اجلديد ال��ق��ادمّ ،
بر�سم معا ِ

ال�سنوات اخلم�س القادمة 2025-2020م بقد ِر ما
ّ
ظل ال ّنظام ا ّلذي بد�أ ِّ
وزن يف ِّ
�سيكون لنا ٌ
مالحمه
بخط
ِ
للتو.
ول��ك��ي ال �أت�����ش��ع��بُ يف ه���ذا احل��دي��ث الآن ،حيث
�سي�أخذين اال�ستطرا ُد يف الكال ِم عن هذا املو�ضوع �إىل
ال�سيا�س ّية والإقت�صاديّة للدّ ول
الدّ خول يف احلالة ّ
عاملي
وال��ت��ي قادتنا وت��ق��ودُن��ا �إىل ال��ول��وج يف ن��ظ��ا ٍم ٍّ
جديد ،ف�س� ُ
أترك الكالم عن هذا جانب ًا (ربمّ ا يف مقالة
منف�صلة �س�أتك ّلم عن ذل��ك) ،و�س�أبقى �ضمن احلالة
الثقافية املن�شودة يف القادم من الأ ّي���ام ،وال ّنه�ضة
العرب ّية الأدب ّية املنتظرة ،والدّ ور امللقى على الأدباء
يف هذه الفرتة املف�صل ّية يف تاريخ ّ
ال�شعوب (ربمّ ا �إذا ك ّنا
الندرك هذا الآن ،ف�إ ّننا حتم ًا �سنتذ ّكر ذلك وندركه
القليل من الأع��وام) ،ولهذا فالدّ ور امللقى
بعد م��رو ِر
ِ
على املثقف والأديب كبري ًا ،وهو القادر على ا�ستقراء
ال��واق��ع ،وا�ست�شرافه ،والنظر �إىل الأم���ام ،وه��ذا ما
ال�سطور� ،إىل
ق��ادَين يف بداية احلديث وكتابة هذه ّ
التط ّرق �إىل ظاهرة ال ّروابط الأدب ّية العرب ّية ،التي
يجب �أن تبزغ اليوم و�أن تعو َد �إىل الواجهة �أكرث من
�أيّ يو ٍم م�ضى ،كي يرى الأدب��اء واملثقفون �أنف�سهم يف
قادم الأيّام هم ا ّلذين ميار�سون دو َر القياد ِة والقرا ِر يف
املجتمع ،وكما يُقال :ال يوجد هناك فر�صة عظيمة،
يوجد فر�صة عاديّة ،ت�ستغ ّلها ،فت�صبح عظيمة.
�إ�ضاءة ال بدّ منها!
كل ذلك جعلني �أ�ستذك ُر �أه � َّم ال� ّرواب��ط الأدب ّية
التي ت�ش ّكلت يف عاملنا العربي ،منها ال ّرابطة القلم ّية،
فمنذ الربع الأول من القرن الع�شرين �شهدت الثقافة
العربية والدة الروابط الأدبية� ،أو ًال مع “الرابطة
القلمية” التي ت�أ�س�ست يف نيويورك ر�سمي ًا �سنة
 ،1920على �إثر جل�سات يف بيت كل من عبدا مل�سيح
ح���دّ اد (�صحايف ك��ان ي�صدر �صحيفة “ال�سائح”)
وجربان خليل جربان ،و�ضمت االجتماعات ك ًال من:
جربان� ،إيليا �أبو ما�ضي ،ن�سيب عري�ضة ،ر�شيد �أيوب،
عبدامل�سيح حداد ،ندرة حداد� ،إليا�س عطا اهلل ،وليم
كات�سفلي�س ،وميخائيل نعيمة ،وح�سب الأخ�ير يف
مذكراته ف�إن حم�ضر الت�أ�سي�س دوِّن بقلمه.
ويف هذا ال�سياق ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن ن�شوء
“الرابطة القلمية” ا�ستدعى والدة منابر �أدبية
وثقافية منها جملة “الفنون” ون��ا���ش��ره��ا ن�سيب
عري�ضة ،ج��ري��دة “ال�سائح” ونا�شرها عبدامل�سيح
ح��داد ،وجملة “ال�سمري” ونا�شرها �إيليا �أبو ما�ضي.
واحل��ال ينطبق على جماعة �أبولو التي ت�شكلت يف
القاهرة �سنة  ،1932وهي جماعة �شعرية رومانتيكية
كان ل�سان حالها جملة “�أبولو” وم�ؤ�س�سها هو ال�شاعر
�أحمد زكي �أبو �شادي و�ضمت �أعالما م�صريني وعرب ًا
من �أمثال �إبراهيم ناجي ،وعلي حممود ط��ه ،و�أب��ي
القا�سم ال�شابي ،و�آخرين.
بعد عام واح��د من ن�شوء جماعة �أبولو ت�أ�س�ست
“الع�صبة الأندل�سية” يف مدينة �ساو باولو بالربازيل
على ي��دي ال�شاعر اللبناين املهاجر مي�شيل نعمان
و�شفيق معلوف ،وعا�شت زمنا �أطول من رابطة جربان،
وقد تر�أ�سها بعد رحيل م�ؤ�س�سها ال�شاعر القروي ر�شيد
�سليم اخلوري وذلك بدء ًا من �سنة  .1958وكان من
بني �أب��رز �أع�ضائها ال�شعراء فوزي واملعلوف و�إليا�س
فرحات.
مع منت�صف القرن املا�ضي توقف ت�أ�سي�س الع�صب
واجلمعيات الأدبية يف املهجر وك��ان �آخرها جمعية
“النادي الفينيقي” التي �أ�س�سها عقل اجلر ،وكان من
بني �أع�ضائها مي�شيل معلوف.
لعب �أدباء املهجر بانفتاحهم على جتارب الثقافات
الأمريكية دور ًا �أ�سا�سيا يف �إلهام الأدباء العرب ت�أ�سي�س
اجلمعيات وال��ن��وادي الأدب��ي��ة .و�سوف ي�شهد العامل
العربي يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين قيام
ع�شرات اجلمعيات والنوادي واجلماعات الأدبية من
دم�شق �إىل �صنعاء ومن القاهرة �إىل ال��دار البي�ضاء
وم��ن ب��غ��داد �إىل ب�ي�روت .ومم��ا ال �شك فيه �أن هذه
اجلمعيات التي جمعت �أدب���اء متعددي االجتاهات
الفكرية وامل�شارب الأدبية وال�سيا�سية ،لعبت �أدوارا
بالغة الأهمية يف نه�ضة الأدب العربي.
ن�أمل �أن َ
نه�ضة عرب ّية ثقاف ّي ٍة جديد ٍة..
نكون �أما َم ٍ
ومتجدّ دة ..ت�ساهم يف قيادة املجتمعات �إىل � َ
أماكن
م�ضيئة بال ّرقي ..والإنفتاح ..واحل�ضارة!
ٍ

قضايا وآراء
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ال�شاعر الم�صري �أحمد حافظ:
حفيد المراثي ..يرتقي جبل ال�شعر يو�سف �إدري�س� ..أخرياً!

د.ح�ســن حميد

• د.عبد املطلب حممود
�أحمد حافظ �شاعر م�صري من �ش ّبان
ال�شعراء العرب ،الطالعني يف جيل �شعري
يواجه �صعوبات حياة تت�آكلها بعد عقود
�سني احلروب� ،صعوبات مواجهة احلياة
من ّ
نف�سها مبا �شاع فيها من ظلم وف�ساد� ،سعي ًا
ولنا�س
وراء حرية حقّة لوطن ويف وطن،
ٍ
م�سحوقني حت��ت ع��ج�لات ظ���روف معقدة
�شائكة ،حتول دون و�صولهم ـ احلق الطبيعي
ـ �إىل مطاحمهم النبيلة ،بعيد ًا عن هذه الظروف
و�إن يف جحيمها ويف �صميمها ،ال خارجها حيث
ال�سكينة وعدم املباالة وغ�ض النظر ع ّما يجري
ويدور.
و�إذا �شاء �أحمد �أن يتخذ لديوانه الأول ُثر ّيا
(�سالم ًا �أيها اجل��ب��ل) ،وح�سبته �أراد �أن ين�أى
بنف�سه ع ّما يجري وي��دور ،تبينّ عرب ق�صائده
اخلم�سة والع�شرين �أنه مل يكن كذلك ،بل �شاء
�أن يرتقي جبل ال�شعر ويطلع علينا من فوق ق ّمته
�أو �إحدى تالله املنبثقة عنه ،ل ُيطلعنا على هموم
جيله املوروثة ع ّمن �سبقته من �أجيال ،وامل�ستجدّ ة
ع� ّم��ا يعي�شه وي��ع��اين م��ن��ه ،لأن���ه بح�سب �أح��د
ت�صديرين قدّ م بهما لديوانه ،انتزع من الفرن�سي
املفكّر ج��ان ب��ول �سارتر ـ فيل�سوف الوجود ّية ـ
مقولته َ (:من ال يُجدّ ف هو الوحيد الذي ب�إمكانه
�أرجحة القارب) ،مبا حتمله من مداليل خف ّية
ت�شري �إىل �ضرورة عدم ركون َمن ال ميلكون و�سيلة
لدفع قارب احلياة �إىل ال�سكينة وانتظار الآتي،
بل ميكنهم عرب “�أرجحة” القارب يف الأق��ل �أن
ُي�سهموا بدورهم يف حتريكه ومنعه من ال�سري
الرتيب ال�شبيه باملوت البطيء.
لذلك؛ ومن �أجل ذلك الفعل ال�ضروري� ،س ُيهدي
ق�صيدته الأوىل (احلطّ ابون) �إىل رفاقه “حاملي
ال�شموع يف �ضريح العال” ،و�سيبد�أها بتوجيه
رب وقف لديه ب�إجالل ،داللة على
�سالمه �إىل ٍّ
روح��ه العامرة بالإميان والثقة باهلل العظيم،
على الرغم من دوالّ فقر احلال و�ضنك العي�ش
رب وقفتُ
ال��ذي وجد نف�سه فيه �”:سالم ًا على ٍّ
ب�إجاللِ  /لديه ..و�أ�سمايل ُتز ِّم ُل �أ�سمايل” ،ثم
مبن يكون
�سيفتح �أمامنا مغاليق �أعماقه ل ُيخربنا َ
ٌ
عمياء /..ال ر َّدين �صدىً  /وال �أحدٌ
�صرخة
�”:أنا
ُ
أر�ض �أ�صغى يل” ،ثم ل ُيخربنا عن �أبناء
يف هذه ال ِ
مالمح
”:رفاقي حطّ ابون يف غابةٍ  /لهم
جيله
ُ
َ
ٌ
أنياب �أغوالِ  /و�
أجنحة /ـ مثل الفرا�شاتِ
�إن�سانٍ ب� ِ
غ�ض ٌة /و� ٌ
ـ ّ
أ�سئلة غ�ضبى لها وق� ُ�ع زلزالِ ” ،ثم
ليختمها بـ ”:لهم حيثما كانوا� /..أحنُّ حم َّب ًة/
و� ُ
أربط يف رِجلِ احلمامةِ مِر�سايل!”(!!) ،متم ّث ًال
نبي اهلل (نوح)
عن
عرفنا
ما
بع�ض
من
مبرجعية
ّ
و�إطالقه احلمامة التي هدته �إىل الأر���ض بعد
ذلك الطوفان ال�شهري.
ولن يكتفي ال�شاعر (�أحمد حافظ) بهذا ،بل
�س ُيخربنا باملزيد يف ق�صيدته الثانية (�إىل �سِ درة
الإ���ش��راق) ،مبا دلّ عليه عنوانها من مرجعية
ُ
الطائ�ش املجنونُ  /ظِ لّي حقيقتي/
�صوف ّية �”:أنا
�قُ
ير
أم�
�
/...
/
�
�دائ
�
ح
�ي
�
وروح
وقلبي مو�سيقى/
ٌ
َ
عر�ش اخل�ساراتِ  /مل يزلْ بكفّيه �أ�صفا ٌر/
على
ِ
وم��واله �سارقُ ”� ،أما رفاقه هذه املرة �أي�ض ًا فهم
�راق� /أق��دا ُم��ه��م م�شتْ على
�”:إىل � ِ��س��در ِة الإ���ش� ِ
مهلِها /ك��لُّ اجل��ه��اتِ حدائقُ ” ،ث��م �سيختمها
بـتقرير حقيقة �إميان ّية ارتبطت دائم ًا ب�أعماق
أكتب �أنّ َ
اهلل مازال وا�سع ًاِ /لأنْ
املت�ص ّوفة �”:س� ُ
ّ
يتم�شى يف حواريهِ عا�شقُ !”(!!) ،فهو بهذا لي�س
وحده بل له ومعه �صحب كثريون يمُ اثلونه ،وهو
بعد هذا ال يبدو ـ �أو ال يريد �أن يبدو ـ �شخ�صا َّ
ين
الر�ؤى والت�ص ّورات ،فيكون خارج �سرب امل�سحوقني
امله ّم�شني فتبدو الهموم التي ينقلها �إىل متلقّيه
�ضئيلة حمدودة الف�ضاء ،هام�ش ّية ال تعني �سواه.
و�إذ ي��ب��دو يف ق�صيدة (���س�يرة ع��ن ف��ت� ً�ى ما)
الهم اجلمعي ،لأن��ه �سيحكي ”:عن
خ��ارج ه��ذا ّ
فتى مل تعرفوه /تف ّي�أ م� ّ�ر ًة ظ� َّ�ل النخيلِ  /هو
ً
الأعمى الذي اقرتفته �أنثى احلياةِ /فتا َه َ
خلف
امل�ستحيلِ ” ،الذي �سيزعم �أنه وحده املتعب من
درب
جمريات احلياة ”:تعِبتُ من
ِ
الطريق /وكلُّ ٍ
ُ
يومئ بالو�صولِ ” ،ويزعم يف
���ر ُب /..لي�س
�أُج� ِّ

ق�صيدة (ابن املاء) �أنه �”:أنا ابنُ املاءِ ُمكت ِم ًال/
بي
و�أولُّ م��ع��ج��زاتِ �أبي” وي��وا���ص��ل �”:أ�سرى َ
أمي
واملعراج
ال�شعر/
ُ
َ
ُ
�سافر بي يف اهللِ /والزمنُ ال ُّ
ما قر�أا” ،و�سي�ضعنا ثانية �أمام جيله كلِّه و�أبرز ما
يواجهه من همومه ،يف ق�صيدة (حديث الغرباء)
ال��ت��ي �سيعود ���ص��وت��ه اجل��م��ع��ي ل ُيعلن بو�ضوح
”:لنخلٍ ُ /ي ِّ
ع�صي على
ومعنى
قلب احلياةْ/
رط ُب َ
ً
ٍّ
املفرداتْ  /خرجنا من البَو�صالتِ اتجّ اه ًا /ي�ؤ ّدي
�إىل اهللِ /..ال للطغاةْ”(!!)
و�سيفعل هذا ال�شاعر املده�ش ال�شيء نف�سه،
يف ق�صيدتيه العا�شرة واحلادية ع�شرة ،وهما من
�شعر التفعيلة� ،إذ �سيبدو يف �أوالهما (�سوف �أبقى
ابتداء من ُثر ّياها هذه� ،شخ�صان ّي ًا
على ج َبلي)
ً
توجهاته الرئي�سة فيها ”:جل�ستُ  /على قِ ّمةٍ
يف ّ
أتبع
يف اجلبالِ  /ول�ستُ �أُبايل مبا �سوف يحدُ ُثُ � /
َ
خر ٍب
�صوت ال�س�ؤالِ �إىل نبعِه /و�أُطِ لُّ على عالمَ ٍ ِ
َ
ين /وق��ل� ٍ�ب ُّ
ير�ش
�
ت
�ور
�
�م
�
خم
ني
بعين
��دوء/
�
يف ه
ِ
ِ
حم َّبته فوق �أ�سمالِكم /وبال � ِّأي دا ٍع �أقول لكم/:
والذئاب
ري �إىل النب ِع مثل ظباءٍ ُمغ ّفلةٍ /
ُ
(ال �أ�س ُ
ُ
تنظر يل ،)..وي�ؤكد �أنه �سيبقى
مر
احل
ب�أع ُينِها
ِ
ُ
على جبله واقف ًا يتلقّى النبوءات ،وال يت�صدّ ع
��رب ،لكنه �سرعان م��ا يظهر
ح�ين تجُ � ّ�رح��ه احل� ُ
بوجهه الآخ��ر و�صوته الآخ��ر الزاخر بالنُّبل
مي ّرانِ َم َّر
نيُ /
”:لكنني �أت�صدَّ ُع من دمعةٍ وحن ٍ
والعذاب
املغولِ على ج�سدي! /ال�ضيا ُع �أب��ي/..
ُ
ري..
رفيقي الذي لي�س يرحتِ ُل /وك� ِّأي حذاءٍ �أ�س ُ
وال � ِأ�ص ُل!” ،و�سيبدو يف ثانيتهما (غريبان على
الباب)� ،صوت ًا لهموم عا�ش َقني وجدا نف�سيهما يف
حالة من التقاطع ـ التالقي ال��دال على تكوين
جمعي بال�ضرورة ،ف��إذ ب��د�أ الق�صيدة بـنف�سه/
غريب ًا �أ ّو َل �”:أنا تا ِئهٌ يف بالدٍ م� َّؤجلةٍ  /وفمي
�ضائع يف �أنا�شيدَ مهجورةٍ  /ويدايَ مق َّيدتانِ ،”..
ٌ
انتقل �إىل الغريبة الثانية التي �ست�شاركه يف ما
ٌ
هو فيه ”:و�أنتِ ُم�شت ُ
خائفة /حت ُلمني
َّتة اخلط ِو
وط��ن ج��ام��دٍ  /حتملني
على خجلٍ باملح ّبةِ يف
ٍ
�أغ��ا َ
احلرب
الرحب /للعائدين من
ين يف قل ِب ِك
ِ
ِ
منت�صرين /وتنتظرين ب�لا ط��ائ��لٍ  /..فكالنا
غريب!” ،ليدع َوها �إىل ع��امل �أرح��ب �أو وطن
ٌ
�أجمل ي�ؤ�س�سان فيه مع ًا ”:حزب ًا من ال ُق ُبالتِ ”،
احلناجر!”(!!)
ويكتبان ”:عن ثورةٍ مل تط�أها
ْ
ويا له هذا ال��دال (تط�أها احلناجر) مبداليله
امل�شحونة بالأمل من (الأنا�شيد) املوبوءة بالزيف
واملكتنزة مبا ال ينفع ،التي تدو�س على رقاب
�أمثالهما من املقهورين التائهني.
ويل �أن �أق��ف �أخ�ير ًا على ق�صيدة (العارف)،
التي ا�ستعاد فيها هذا الـ (�أحمد حافظ) �صوته
ال�صو ّ
يف ال�صايف ،و�أح�سبه مل يجد �سواه ملج�أ
يف الف�ضاء العام املحيط به وب�أمثاله ،مثلما �آل
�إليه حال مت�ص ّوفة ع�صر االنحطاط املعروف يف
تاريخنا العربي� ،إذ �سيقول �”:أنا حفيدُ املراثي/
ٌ
ُ
باكية/
تنداح
باكية/
القلب
كلما انكف�أتْ يف
ُ
ِ
وكلما �أو�شك الن�سيانُ  /..قلتُ له  :يل يف �أقا�صي
ٌ
ني الأر�� ِ�ض
البدائ ّياتِ ذاك��رةُ /يل
�شامة يف جب ِ
ُ
ُ
هلل �آهِ لة”(!) ..وتكفي
ناع�سة /ويل
�سماء ب�أهلِ ا ِ
ٌ
هذه (الهاءات) املتواترة يف (�أهل /اهلل� /آهلة)
اّ ً
دال مت�ضا ّد ًا بانفتاحه مع ما يف حرف (الهاء)
م��ن التفاف يوحي بال�ضيق وال����د َوران املنغلق
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•

�شاعر و�أكادميي ـ العراق

عدت يف امل�ساء..
ً
ال�سابق،
اليوم
يف
و�سمعته
أيته
�
ر
الذي
ذلك
غري
آخر
�
ا
�شخ�ص
أيته
�
فر
إدري�س،
�
يو�سف
لأقابل د.
ّ
كان جدي ًا متام ًا ،ال ابت�سامة و�سيعة ،وال ترحيب فائ�ض الداللة ،قلت له ،لقد �أتيت يا �أ�ستاذ!
فقال :و�أنا �أنتظرك ،وقد هي�أت نف�سي لالمتحان! فابت�سمت ،وقلت� :أي امتحان يا �أ�ستاذ ،نحن
نتمنى لو �أن الدنيا ت�ضحك لنا فن�صري على ربع ما �أنت عليه من �شهرة ،و�إب��داع ،وح�ضور .قال
مبت�سم ًا� :أنت تقوي معنوياتي! و�ضحكنا مع ًا.
يهم بالدخول �إىل قاعة االمتحان ،كان حذراً ،وحمتاط ًا ،ويقظ ًا
فع ًال كان �أ�شبه بالطالب الذي ّ
على نحو مل �أره عليه يف اليوم ال�سابق ،فقد كانت ال�صبايا ،وكان �أهل الإعالم حوله مثل �أعواد
الزل التي حتيط بالغدران ،وكانت �ضحكته املجلجلة متلأ ف�ضاء الغرفة� ،أعني اجلناح الو�سيع،
وكان يجيب عن الأ�سئلة ال�سريعة جد ًا ب�إجابات �سريعة جد ًا �أي�ض ًا� ،سمعت بع�ض ًا من هم حوله
ي�س�ألونه �إن كان يلعب ريا�ضة ،و�أي الريا�ضات هي املف�ضلة عنده ،وما هو برجه ،و�أي الألوان يحب
ويف�ضل ،وما هي طبيعة عالقته باملمثلني واملمثالت ،وهل �أف�سدت ال�سينما ن�صو�صه الأدبية ،وما
هو برناجمه اليومي؟!
املهم جال�ست د .يو�سف �إدري�س وحيداً ،يف البداية ،ولكن حني تقدم الوقت علينا ،جاء اثنان
من العاملني يف ال�صحافة ،وكنت �أعرفهما ،وكانا على موعد مع د.يو�سف �إدري�س ،ف�أذن بدخولهما،
ومن فورهما ،و�ضعا �آلتي ت�سجيل بيني وبينه ،و�أنا ما زلت �أ�س�أل ،وهو يجيب ،وقد �أخذنا الوقت
مرة �أخرى ،حوايل �ساعة ،والرجل يجيب عن �أ�سئلتي ،و�آلتا الت�سجيل ت�سجالن ما يقوله الدكتور
يو�سف �إدري�س ،وحني انتهيت من �أ�سئلتي ،و�أخذت �إجاباتها� ،شعرت بالظفر ،ف�شكرت د� .إدري�س
طوي ًال لأنه منحني �شرف مقابلته ،وقد ا�ستفدت كثري ًا من هذه املقابلة ووقتها لأنني كنتُ �أراقب
كل حركة من حركاته ،و�أح�س ب�أنفا�سه ،و�أدرك معاين نظراته وتعابري وجهه ،وهيئة جلو�سه،
وحركة يديه!
طبع ًا كانت �أ�سئلتي عن امل�شهد الثقايف ،الأدبي حتديداً ،قبل �أن يعلن د� .إدري�س عن نف�سه �أديب ًا
من خالل ن�شره للمجموعة الق�ص�صية الأوىل �/أرخ�ص ليال ،/و�أن يقول يل ر�أيه يف الكتابات
الق�ص�صية التي �سبقت جتربته ،كتابات :جنيب حمفوظ ،وحممود تيمور ،و�أمني يو�سف غراب،
وكيف �أدار ظهره لكل تلك التجارب �أ�سلوب ًا ،ومو�ضوع ًا ،وتقنيات ،وهل كان الأمر جر�أة �شباب
متحم�س �أم كان نهج ًا جديداً؟!
�س�ألت د� .إدري�س �أ�سئلة كثرية جداً ،لذلك كان ي�س�ألني ،وقد امتدَّ بنا الوقت طوي ًال� ،أكل هذا
حوار ل�صحيفة �أدبية؟! واحلق �أنني �أردت ان �أعرف الرجل وجتربته الأدبية و�أحالمه ،ولعل
�أهمها �أنه كان يعرف ب�أنه مر�شح جلائزة نوبل ،وكان الإعالم العربي ال يعرف ،وكان هو يخفي
الأمر ،ومل يعرف �أحد بهذا ال�ش�أن �إال عندما انفجر د.يو�سف �إدري�س غ�ضب ًا عام � ،1988أي بعد
�سنتني من حواري معه ،حني فاز الكاتب الكبري جنيب حمفوظ بجائزة نوبل ،فقال د� .إدري�س �إن
رجحت
�شياطني ،يعرفها ،هي التي �أخذت منه اجلائزة ،و�أن مواقف وقفها جنيب حمفوظ هي التي ّ
كفته لدى �أهل جائزة نوبل ،وهو ال ي�ستطيع �أن يقفها ،بل ال ي�ستطيع �أن يفكر بها ،وقد �أ�شار ،يف
حلظة انفجاره� ،إىل �أن ما قاله جنيب حمفوظ عن ال�سالم ،والكيان ال�صهيوين وم�آالته الأخرية،
هو الذي منحه جائزة نوبل ،ولي�س �أدبه .واحلق �أن جنيب حمفوظ جدير باجلائزة ،مثلما هو
د�.إدري�س جدير بها ،ومثلما هي �أ�سماء �أدبية عربية كثرية كان مبكنتها �أن ت�أخذ اجلائزة لو كان
للمو�ضوعية مكانتها وهيبتها ،مثل د.عبد ال�سالم العجيلي ،ونزار قباين ،وحنا مينة ،و�أدوني�س،
والطيب �صالح..
�أع��ود �إىل مقابلتي مع د.يو�سف �إدري�س ،ف�أ�شري �إىل بع�ض الأم��ور التي ال ميكن �أن تن�شر يف
مقابلة �أدبية ،وال �سيما حني �س�ألته عن �أدباء ال�سرد يف م�صر والبالد العربية ،فقد كان قا�سي ًا
يف �أحكامه .فهو �ضد الكميات لأن الكميات مكانها يف الأ�سواق ،كما قال ،ولي�س من�صات الإبداع
تعرف ب�صاحبها وثقافته وما يريد طرحه ت�ساوي �أكيا�س
والآداب ،يقول :ق�صة واحدة ناجحة ّ
خي�ش ملأى بق�ص�ص ال قيمة لها ،ولكن الإعالم من جهة ،و�أ�صحاب هذه الق�ص�ص من جهة �أخرى،
و�أ�صحاب املنابر واملنتديات من جهة ثالثة ال يريدون التفريق ما بني الكم والنوعية ،وقال يل
�إنه ي�ساهر ن�صه الق�ص�صي �أيام ًا حتى ير�ضى عنه بعد �أن يكتبه ،وبعد �أن ُيطلع عليه املقربني منه،
ويرتيث يف الن�شر حتى لو ر�ضي عنه كي ال يندم ،و�أن ال�صحافة واملجالت وكلمات املديح كلها مل
تغرر به يوم ًا ،وهذا ينطبق على م�سرحه ،و�أعماله التي �أُخذت �إىل ال�سينما ،و�أنه ال يتدخل يف
أح�س بالظلم فهو ثائر ال يهاب �شيئ ًا ،وقد فعل مثل هذا
�آراء الآخرين جتاه �أعماله ،ولكنه �إن � ّ
مرات لأنه يعرف قيمة ن�صو�صه ،ويعرف كيف يدافع عنها �أي�ض ًا.
�آراء كثرية قالها يف جتارب �أدبية ذائعة ال�صيت وال�شهرة يف م�صر ،وهي �آراء قا�سية جداً� ،آراء
يف جتارب �شعرية ،وم�سرحية ،وروائية ،وكان ي�سهب يف �شرح الأ�سباب التي جعلته يقول مثل هذه
الآراء القا�سية ،وحول العامية يف كتاباته ،قال ،وهذا مل �أن�شره يف احلوار� ،أن اللهجة املحلية
امل�صرية ،وكما يرى ،هي لغة قومية ،لأن من يتحدث بها هم ماليني ،و�سوف يت�ضاعفون ،و�أنه من
غري الإن�صاف احلديث عن اللهجة امل�صرية بو�صفها لهجة يتخاطب بها امل�صريون داخلي ًا ،لأن
هذه اللهجة منت�شرة يف الكثري من اجلغرافيات العربية ،وقد �أ�سهمت بن�شرها الفنون امل�صرية
الأخرى مثل ال�سينما وامل�سرح وامل�سل�سالت التلفزيونية ،وهي لغة ،كما يقول ،مفهومة و�سل�سة
وقادرة على الو�صول �إىل جميع النا�س من �أجل التفاهم على �أمور كثرية يف هذه احلياة ،و�أن هذه
اللغة امل�صرية ،كما يقول ،ال تعني �أقلية ،وال تعني تاريخ ًا خا�ص ًا بالفراعنة مث ًال ،و�أن اللغة
العربية لغة دواوين وخطاب ،و�أما اللهجة امل�صرية ،التي ي�سميها بـ اللغة ،فهي لغة احلديث
والتفاهم ،وهي تلعب دور ًا �أهم يف احلياة من دور لغة الدواوين واخلطاب( ،طبع ًا هذا الر�أي ال
ي�ؤيده �سواه) وقال يل �إنه يُعدّ يف م�صر واحد ًا من حمرري املر�أة ،وهو مل ي�س َع �إىل ت�شييئ املر�أة
�أو جعلها �سلعة حني حتدث عن جمالها ،فاحلديث عن جمال املر�أة هو حديث عن �أهم مقوم من
مقومات ال�شخ�صية الأنثوية ،وهو مل يتحدث عن ال�سيا�سة يف كتاباته ،لأن احلديث عن ال�سيا�سة
يقع يف مكان �آخر ،والأدب يخ�ص احلياة ،والنا�س ،والقيم� ،أما عامل ال�سيا�سة فهو عامل خارج
احلياة وبعيد عن النا�س ،مثلما هو بعيد عن القيم!
وبعد ،كان حواري مع د.يو�سف �إدري�س ،جتربة �أدبية كبرية لي�س من الناحية الإعالمية
واحلديث عن الأدب �إعالمي ًا ،و�إمنا جتربة �أدخلتني �إىل خمترب لغوي و�إبداعي و�أدبي �شديد
الأهمية والرثاء!
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ال�شعر بين االفتعال واالنفعال

•�إ�سماعيل امللحم
لي�س يف امل�شهد الثقايف ،يف ظل معاناة النا�س القا�سية التي ت�ستهدف وجودهم ،ومتعن
يف ان�سداد الر�ؤى التي تطمح للخروج من �سراديب املتغريات ذات امل�سا�س بلقمة العي�ش
وانتزاع الفرح من اقفا�ص اجلمود والرتدي ،لي�س يف هذا امل�شهد ما يعيد الأمل �إىل جتاوز
امل�شكالت احلاكمة على م�سارات الفكر يف متظهراته الثقافية واالجتماعية والنف�سية.
ولعل ال�شعر هو من �أكرث الفنون يف حاجة �إىل املراجعة� ،سيما والذائقة ال�شعرية قد
غزاها االرجتال واالزدحام خا�صة على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،حيث ال رقابة
وال حدود على ما ين�شره املتنطعون للمبارزات على �شهادات التميز واالبتكار دون حدود
وخارج املعايري املعروفة .وتبدو هنا مقولة �شيلر وا�ضحة حيث قال :يف ع�صور ال�ضعف
واالنحطاط يظهر الواحد منهم �أنه ال يرتجم �سوى م�شاعره ،ومع ذلك يقنع بع�ضهم �أو
�أنه يقنع نف�سه يف مادته تلك ك�أنه �أحرز ك�شف ًا مل ي�سبقه �إليه �أحد.
كثري ًا ما جلب ال�شعر لغري املوهوبني الهزء حينما يرى (ال�شاعر) نف�سه �شخ�ص ًا فريد ًا من
نوعه .ومع هذا فال بد من وجود ق�صائد مبهرة مبنى ومعنى يعرب�أ�صحابها �إىل �أجواء ال�شعر
غري هيابني �إذا كان للق�صيدة �أن جتاوزت امل�ألوف وال�سائد ولبت ما يحتاجه الن�ص ب�أن مير لي�س
انتظام ًا ،بل عفوي ًا (يف حلظات من الذهول واالنخطاف والر�ؤى) ،بذلك ي�ضع هذا امل�سار حد ًا
�ضروري ًا بني عمليات اغت�صاب
اللغة وتوظيفها توظيف ًا �شكلي ًا فال تكون غري افتعال لل�صورة ،والفرق �شديد بني االفتعال
واالنفعال ،بحيث يقع الن�ص يف فخ االتكاء على مقوالت قد �أُح�سن توظيفها لدى �شاعر ما،
فيخطف املقلدون هذا النجاح يف تكرار واجرتار وا�ضحني مع التح�سني يف النربة �أو ت�صعيدها
حتى ت�صبح تلك الن�سخة املفربكة �أكرث منربية �إىل �أن ت�صري العبارة جمرد علكة ال تفرز يف
فم م�ستخدمها غري اللعاب ،فت�صدق احلكمة اليونانية ،حيث تقول� :إن �شيئ ًا ال يخرج من ال
�شيء .ف�إذا كان الف�ضاء يف ع�صور ما قبل الإ�سالم وما بعده بقليل يف �صحراء �شا�سعة تتكرر
فيه الأمكنة وال تعوز ال�شاعر ثقافة متعددة امل�ستويات فال يحوز عنى الأفكار التي تقت�ضي
التعمق والبحث يف ذلك امل�سرح املفتوح على كون ال متناهٍ ،لكن ف�ضاءات الع�صر الراهن خمتلفة
وهي مفتوحة على عوامل ال حدود لها من الأفكار والتقنيات الكثرية التنوع والتعدد .ال�شاعر
اليوم �أمام حتديات تفرت�ض ممار�سات خمتلفة عما كان يتحدى ال�شاعر اجلاهلي الذي اندمج
يف بيئته وا�ستطاع التعبري عنها وعن معاناته معها بروح (متوثبة وبعاطفة ال تغالبها ال�شهوات
الرخي�صة) والأنانيات املتحكمة بالأيديولوجيات املحكمة الأبواب على �شعارات طنانة.
بقدر ما يكون ال�شاعر قادر ًا على اجرتاح امل�ألوف وك�شف بواطن الأ�شياء امل�سورة باجلهل
وقوة التقاليد يكون دخوله �إىل عامل ال�شعر مغامرة حم�سوبة للخروج من املظاهر الآ�سنة
واخلادعة وامل�ضللة .بقدر ما يتجاوز الن�ص ال�شعري ثقافات ا�ستوطنت حيوات النا�س حتى
غدت م�ستنقعات ال جتود بغري ل�سعات احل�شرات وروائح العفن .وبقدر ما يكون لل�شاعر من
الثقافة ومن فهم م�سارها املتعايل والت�شبع بروح احل�ضارة احلديثة بعقل منفتح وفكر متطور
ي�ستطيع جتاوز امل�ألوف وتنغم�س جتربته يف احلياة .فهل كل من خا�ض هذا املجال ا�ستطاع (�أن
ي�سبح يف نهر ال�شعر الدفاق)؟ عرب �أدوني�س يف حديث له بو�ضوح عن جتربته �شارح ًا الوهن
وحتركه يف مدار �ضيق ،بينما
يف الن�ص ال�شعري العربي الراهن بعامة ،من حيث فقره ت�شكيلي ًا
ّ
�أنه كما يقول :وجد �أن ما �أثرى جتربته يكمن يف اكت�شافه نف�سه مت�أثر ًا بالإبداعية ال�شعرية
عند الغرب ككل فكري ولي�س الت�أثر باجلانب اجلزئي الذي مل ي�ستطع بع�ض من ال�شعراء الذي
اطلعوا على التجربة يف الغرب جتاوزه.
مت��ادى بع�ض ال�شعراء من االنغما�س بتجارب الآخرين ،خا�صة عندما �أقحم ال�شاعر
ن�صه �أو ن�صو�صه يف توظيف الأ�سطورة �أو اخلرافة �أوكلتيهما مع ًا ،مل ينفع بع�ض الن�صو�ص
التمادي يف هذا الأ�سلوب� ،إذ �صارت الأ�سطورة لدى �أ�صحابها �سلعة خ�ضعت لأذواق م�ستخدميها
يلب�سها بع�ضهم �أزي��اء مما يليق بها �أو ال يليق ،فيها الف�ضفا�ض وفيها ال�ضيق املتعمد �إبراز
العورات وت�أخذه حمى الن�ص امل�شتعل على ما يظهره من �ضيق النف�س و�سرعة الأداء ،بينما
ي�ؤخذ �آخرون ب�إظهارهم احلر�ص ال�شديد على الكرامة وال�شرف وغري ذلك من مفردات حياة
�أخالقية �أنتجنها ظروف وثقافات ا�ستوطنت �أذهان العامة حتى غدت تفرز مادة �آ�سنة �أكل
الدهر عليها و�شرب ،من مثل االعتزاز مبا�ض �أفل فرتتدي الق�صيدة ثوب ًا بدوي ًا مع ربطة عنق
تنتجها �أ�شهر دور الأزياء احلديثة .الأ�سطورة ال يح�سن توظيفها -كما يقول �إيلي حاوي -هي
يف كل لفظة منها تغتني بالرموز ال�شعبية فال يتي�سر فهمها �إال لعقل منفتح وفكر متطور يتجاوز
امل�ألوف .ثمة لفظة لها تاريخ وميكن �أن تنطوي على ما وراءها من تاريخ من التجارب والرموز
التي فا�ضت بها روح ال�شعب� .إن تفجري املعنى الذي هو من �أهم خوا�ص ال�شعر املبدع –كما كتب
عبد اهلل عبد الدائم -يظل �صبوة �أكرب �إىل �سر جديد.
عندما ينحو ال�شاعر نحو االفتعال ال يح�صد ال�شعر منه �إال الغلو ،و�إال اختالف ال يدل �إال
على كالم يتولد من عبث الفكر واخليال بعيد ًا عن االنفعال والتفاعل النف�سيني .فالعامل -كما
يقال -ال ينتهي عند فكرة عنه �أو نظرة فيه.
ال�شعر معاناة ،وال�شاعر دائم ًا يف حالتني مت�ضادتني عندما ي�صدق مع نف�سه ومع املتلقي
املنتظر وهذا ما �أف�صح عنه �صالح عبد ال�صبور قائ ًال:
الهدف الذي ي�سعى �إليه ال�شاعر ،منذ البداية ،يتمثل بتلك ال�سعادة النف�سية الناجتة عن
االن�سجام مع غنائية الكون وا�ستحقاق احلياة اخلال�صة من �أوزار املجتمع ،ومع ذلك ،كما احلال
مع الأنبياء والفال�سفة حت�صل لديه حلظات من الي�أ�س املرير واال�ستب�شاع ال�شامل للواقع
والطبيعة  ...يحمل �إزاءها �شهوة لإ�صالح العامل.
�شد ما ي�ساور ال�شاعر �شعور �شديد من القهر حيث ال يجد زاد ًا لديه �أو يتوهم �أنه كذلك
يف مواجهة �أ�سرار الكون واحلياة .ولعل هذا ما �شعر به حاوي يف حلظات دخول الدبابات
الإ�سرائيلية �أحياء من بريوت يف تلك الليلة احلزيرانية امل�ش�ؤومة ،حني دوت ر�صا�صة حكم
بها على نف�سه ورمبا على انتمائه فكانت �صدى ل�صرخة دوت مع هذه الر�صا�صة :رباه كيف
�أ�سنطيع �أن �أحتمل كل هذا العار؟
ك�أمنا كان حاوي مع لعلعة الر�صا�ص ي�ستعيد هذه املقطوعة:
عدت يف عيني طوفان من الربق
ومن رعد اجلبال ال�شاهقة
عدت بالنار التي من �أجلها
عر�ضت �صدري لل�صاعقة
وك�أمنا كان ال�شاعر يخاطب زميله عبد املعطي حجازي وهو يعاين من مرارة ما �آل �إليه واقع
احلال ،فيقول:
كلماتنا م�صلوبة على الورق /مل تزل طري ًا �ضريراً /لي�س يف جنبيه روح /و�أنا �أريد لها
احلياة على ال�شفاه /مت�ضي بها �شفة �إىل �شفة /فتولد من جديد
�أكان ال�شاعر حلظتئذ يغمره �شعور �أن �إيقاع الزمن ما بني حلظة اخل�صب وحلظة الفعل مل
يلد �سوى عقم جديد؟
يظل ال�شعر غنائية الكون كما يف كل فن عظيم ،وهو يف عليائه ،كما يقول الفيل�سوف
الفرن�سي فريناند �ألكييه :ال�شعر يف �أعلى م�ستوياته لي�س بخلق ،لكنه اكت�شاف روحي وعودة
�إىل حقائق �أ�سا�سية ،ورد وا�ستبعاد لكل املظاهر لكي نعود �إىل الوجود ،وتهدمي للعامل امل�صنوع
بعاداتنا ،طموح ًا للك�شف عن عامل �أكرث �صحة ،بحيث ميكن اخلوف من �أن ت�صبح الفل�سفة هي
التي تن�سى مهمتها يف احلني الذي يظل فيه ال�شعر وفي ًا ملهمته.

الوات�س �أب ..بين الفوائد والأ�ضرار
• د� .أحمد زياد حمبـِّك
انت�شار الوات�س �أب
يف عام  2009قام كل من بريان �أكتون الأمريكي وجان
ك��وم الأوك���راين الرو�سي املهاجر �إىل �أمريكا بت�أ�سي�س
الوات�س �أب  ،WatsAppوهما موظفان �سابقان يف موقع
ياهو ،ويف عام  2014ا�شرتت �شركة الفي�س بوك الوات�س
�أب مببلغ  19مليار دوالر ،ويبلغ ع��دد امل�شرتكني يف
الوات�س �أب مليار م�شرتك يف  180دولة ،ويبلغ اليوم دخل
جان كوم �أكرث من �ستة مليارات دوالر ،وكان يعمل عامل
تنظيفات يف حمل بوالية ماونت فيو بوالية كاليفورنيا،
والوات�س �أب هو و�سيلة توا�صل بني النا�س �سريعة وقليلة
الكلفة ،مثله مثل برامج توا�صل وات�صال �أخرى منها الفي�س بوك.
وتعني وات�س �أب ما اجلديد؟ ومل ي�ضع العرب لها ترجمة،
و�شاعت الكلمة على الأل�سن ،ل�سهولة نطقها ،ولو اقرتحت جمامع
اللغة العربية ترجمة فلن تنت�شر ،فلقد ا�ستقر امل�صطلح ،وال �ضري
يف هذا ،فقد ترجم العرب قدميا يف الع�صر العبا�سي م�صطلحات
كثرية من مثل مو�سيقى وفل�سفة وهرطقة وخيمياء وغريها.
و�أ�صبح الوات�س �أب ال�شغل ال�شاغل للنا�س ،فهو يتيح لهم
�إمكانية التوا�صل مع القريب والبعيد ،بكلفة ب�سيطة جدا ،ال
تكاد تذكر ،وهم يف هذا التوا�صل ير�سلون الر�سائل املكتوبة
وامل�سجلة بال�صوت ويتبادلون ال�صور وال��وث��ائ��ق والأ�شرطة
امل�سجلة الق�صرية ،ويتكلمون ويرى بع�ضهم بع�ضهم الآخر ولو بني
قارة وقارة� ،أو بني غرفة وغرفة ،ويظل ذلك كله م�سجال عندهم،
وثيقة يحتفظون بها� ،أو للذكرى� ،أو لال�ستعادة واال�ستمتاع.
فوائد الوات�س �أب
لقد �ألغى الوات�س امل�سافات املكانية والأبعاد الزمانية ،وحقق
لقاء الإن�سان بالإن�سان ،وك�سر ال�شعور بالغربة ،و�أقام التوا�صل
بني املغرتبني ،و�ساعدهم على االطمئنان ،و�أع��ان الإن�سان على
ق�ضاء كثري من حوائجهِّ ،
ري ِمن م�شاعره وعواطفه ،و َن ْقلِ
وبث كث ِ
املعلومات واحلقائق ،وحتقيق
كث ٍري من �أخباره و�أفكاره ،وتبادُلِ
ِ
قدْ ٍر كبري من الت�سلية وتزجية الوقت ،من غري كلفة كبرية ،ومن
غري م�شقة وال عناء.
فكم ابن م�سافر توا�صل مع �أمه و�أبيه دقائق طويلة بكلفة
ال تكاد تذكر ،وكم من وثيقة جرى نقل �صورة عنها من بلد �إىل
ْظ �صورة عنها على الأق��ل ،بل كم من �سيدة ذهبت
بلد� ،أو ِحف ِ
�إىل عملها ،ثم �سارعت �إىل االطمئنان على بيتها باالت�صال عرب
الوات�س باخلادمة يف البيت ،وك��م من �سيدة يف البيت ا�شرتت
حاجتها من املجمع التجاري عرب الوات�س �أب ،بل كم من تاجر
عر�ض ب�ضاعته على الوات�س ،وات�صل مع الزبائن وعقد �صفقات
ال�شراء عرب الوات�س �أب.
وم��ن الفوائد الطريفة �أن بع�ض الذين تركوا املدر�سة يف
املرحلة االبتدائية ،ومل يتابعوا حت�صيلهم التعليمي ،وانقطعوا
عن ال��ق��راءة والكتابة ،حتى ك��ادوا ين�سونها� ،أو ين�سوا مهارة
القراءة والكتابة ،قد عادوا �إىل القراءة والكتابة بف�ضل الوات�س
الذي �ساعدهم على ا�ستعادة مهارتهم يف القراءة والكتابة.
ويقدم الوات�س معلومات دينية وطبية وعلمية وتاريخية
وجغرافية من خالل �أ�شرطة ت�سجيل مرئية �أو م�سموعة �أو من
خالل �صور ،تطلع املرء على �أم��ور يف العامل ما كان له �أن يطلع
عليها ،لوال هذه ال�شبكة ،قد ال تكون معمقة �أو تخ�ص�صية ،ولكنها
تقدم معلومات تفيد �إذا �أح�سن املرء الإفادة منها ،وفوائد الوات�س
يف احلقيقة كثرية.
�أ�ضرار الوات�س �أب
ولكن ،بقدر ما للوات�س �أب من فوائد ،بقدر ما له من �أ�ضرار ،بل
لعل �أ�ضراره �أكرب من فوائده ،وهذه الأ�ضرار ال تن�ش�أ عنه ،فهو
و�سيلة حمايدة ،ال ت�ضر بذاتها ،وال تنفع ،و�إمنا ي�صدر النفع �أو
ال�ضرر عن م�ستعمله ،كيف ي�ستعمله؟ ويف �أي غر�ض؟ فالأ�شياء يف
حد ذاتها ال ت�ضر وال تنفع.
ولعل من �أبرز ا�ضراره الإدمان عليه ،فهو يقود �إىل العزلة عن
النا�س ،وعدم اللقاء مع الآخرين ،واالكتفاء بالتوا�صل معهم عرب
الوات�س ،وهو بذلك يحرم الإن�سان من دفء العالقة الإن�سانية،
وجمال لقاء الإن�سان بالإن�سان وجها لوجه ،والإح�سا�س احلي
بح�ضوره ،ف��الإدم��ان على الوات�س يقود �إىل ال�شعور باخليبة،
والإح�سا�س بالعزلة ،فالتوا�صل عرب الوات�س وحده يفقد الكالم
عفويته و�صدقه وحرارته ،حتى لو كان الكالم مبا�شرا بال�صوت
وال�صورة� ،أما �إذا كان التوا�صل بالكتابة فهو �أكرث جفافا ،وهو
بطيء ،ومتعب.
ولذلك قل تبادل الزيارات بني الأهل والأقارب والأ�صدقاء،
وقلت اللقاءات يف املقهى �أو املطعم �أو النزهة ،بل بع�ضها انقطع
عند بع�ض النا�س ،واكتفوا بال�سالم والتحية عرب الوات�س ،وال
�سيما يف املنا�سبات الر�سمية ،كالأعياد� ،إذ يكتفون بالتهنئة،
ويعتذرون ب�سبب �ضيق الوقت ،وكرثة امل�شاغل والأعمال.
بل �إن �أفراد الأ�سرة باتوا ال يجتمعون يف ال�سهرة ،بل �أ�صبح
كل منهم يخلو �إىل نف�سه يف غرفته مع الوات�س ،و�إذا ما اجتمعوا
فال حديث يدور بينهم ،كل واحد منهم مم�سك بهاتفه اجلوال،
وهو ما�ض يف الرتا�سل مع �صديقه على الوات�س� ،أو مع �أ�صدقائه.
ولذلك فرتت العالقات الأ�سرية ،و�ضعفت ،وغاب احلوار بني
�أفراد الأ�سرة ،بل حل مكانه ال�شك ،والقلق ،والعتب ،وال �سيما بني
الزوجني ،فكل منهما يغار من ان�صراف الآخر عنه �إىل االهتمام
بالوات�س ،بل �إن كال منهما ي�شك يف الآخر ،مع من يتكلم؟ وحول
ماذا؟ حتى �إن الأمر تطور �إىل �سوء الظن ،ثم تطور �إىل اخلالف،
فالطالق.
وق��د ن��ال ال�ضرر �أك�ثر ما ن��ال ال��ط�لاب ،يف خمتلف املراحل
العمرية� ،إذ جتدهم متعلقني بالوات�س ،مدمنني عليه ،من�صرفني
عن درو�سهم ،وال ي�ستطيع املعلم توجيههم ،وال تن�صح توجيهاته،
وال ت�ستطيع الإدارة منعهم �أو ال�سيطرة عليهم ،و�أكرث ما يكون

تعلقهم به يف ف�ترة االمتحانات� ،إذ يجدون فيه متنفَّ�سا من
ال�ضغط ،وخال�صا من التوتر .وت��زداد اخلطورة عندما يكون
الفرد �ضمن جمموعة ،وهو ما ي�سمى  Groupوعندئذ يت�ضاعف
ال�ضرر ويتفاقم� ،إذ يطول وقت االن�شغال به ،وتكرث فيه النزعات
والأهواء والرغبات.
ومن �أ�شد الأ�ضرار خطرا تبادل امل�شاعر والعواطف ،وحتولها
�إىل احلب والغرام ،عن بعد ،و�أكرثها زائف وغري �صادق ،بل غري
�صحيح ،وكم من �شاب غرر بفتاة ،والتقاها ،ثم نال منها� ،أو كم من
�شاب �ألهب م�شاعر فتاة وهي بعيدة عنه يف بلد �آخر ،ويف مثل هذه
امل�شاعر� ،إن كانت �صادقة� ،إلهاب للعواطف ،وتوتري للأع�صاب،
وحتقيق الإثارة ،من غري الو�صول اىل الإ�شباع �أو االرتواء ،وهذا
ما يخلق ارتكا�سات عاطفية ،وانتكا�سات ج�سدية.
وثمة �أخطار �أخرى ي�سببها الوات�س ب�صورة خا�صة وو�سائل
التوا�صل االجتماعي ب�صورة عامة ،وم��ن ه��ذه الأخ��ط��ار ن�شر
معلومات دينية وعلمية و�سيا�سية وتاريخية ب�أ�سلوب براق
وجميل وم��ن خ�لال اللون وال�صوت واحلركة وم��ن خ�لال ق�صة
م�شوقة ،وهي لي�ست مبعلومات حقيقية� ،إمنا هي �أقاويل� ،أو هي
يف جانب منها حقيقة علمية ،ولكن يف جوانب �أخرى منها لي�ست
كذلك ،الغاية منها الإف�ساد والت�ضليل ،وتخريب املجتمعات
وتدمريها ،و�إف�ساد الأخالق والدين والعلم وال�سيا�سة ،و�إحداث
ال�شقاق ،وزرع البغ�ضاء بني �شعب و�شعب� ،أو يف �أف��راد ال�شعب
الواحد ،وهي معلومات ت�صنعها مراكز بحوث متخ�ص�صة يف كثري
من بالد العامل ،وتبثها يف دولها ،ويف ال��دول الأخ��رى ،بح�سب
ما تقت�ضيه م�صلحتها� ،أو بح�سب ما تقت�ضيه �سيا�سة التدمري
والتخريب والفو�ضى.
ومن امل�ؤ�سف �أن تلك املعلومات ت�ساق ب�أ�سلوب علمي ،وبطريقة
فنية ،وغالبا ما ترتبط بالدين �أو العلم� ،أو غالبا ما ي�شار �إىل �أنها
نتاج بحوث يف مراكز علمية يف كربيات اجلامعات ،ومن ذلك على
�سبيل املثال ن�شرة تبث ب�أ�شكال خمتلفة عن ال�سرطان ،بالعربية
والإن��ك��ل��ي��زي��ة ،ويف �أف�ل�ام مقنعة ،ت��زع��م �أن���ه ال وج���ود ملر�ض
ال�سرطان ،و�أنه جمرد كذبة ،كي تبيع معامل الأدوي��ة �أدويتها،
ثم تذكر بعد ذلك �أن عالج ال�سرطان ،وهنا التناق�ض� ،إمنا يكون
بتناول �أن��واع من الفاكهة ،ثم ال ترتك فاكهة �إال ذكرتها ،ثم
ت�ضيف �أن عالج ال�سرطان ،وذلك بعد �أن ا َّدعت �أنه كذبة� ،إمنا
يكون بتالوة ب�ضع �آيات من �سور بعينها ،وهكذا تخلط تلك الن�شرة
العلم بالدين بال�سيا�سة ،كي ت�ضلل ال�شعوب املتخلفة.
ومثل هذه الأ�شرطة والن�شرات يف جمال الدين وال�سيا�سة
والعلم كثرية ،غايتها تدمري العقول ،وتخريبها ،وت�ضليل ال�شعوب،
والرجوع بها �إىل الوراء عدة قرون ،لتغرق يف التخلف واجلهل.
وللوات�س �أب والفي�س بوك وغريهما من و�سائل التوا�صل خطر
على اللغة العربية الف�صيحة� ،إذ يكتب �أك�ثر النا�س ر�سائلهم
بالعامية ،حتى �إن كثريا من املثقفني ومن حملة الإجازة يف اللغة
العربية يكتبون بالعامية ،وهم يظنون �أن الكتابة بالعامية
�أ�سهل ،وهي يف احلقيقة �أ�صعب ،فثمة �أ�صوات يف العامية ال حروف
لها يف الف�صيحة ،من مثل القاف عند من ينطقها همزة �أو َغ ْي ًنا،
وتبقى الف�صيحة �أجمل و�أ�سهل ،ولي�ست من ال�صعوبة يف �شيء،
وميكن �أن ميز هنا بني الف�صيحة والف�صحى ،فالف�صحى هي لغة
القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف ولغة ال�شعر ،و�أما الف�صيحة
فهي لغة هذه املقالة على �سبيل املثال.
وعدا هذا كله ،ف�إن مت�ضية �ساعات مع الوات�س� ،أومع الفي�س
بوك� ،أو ال�شبكة العنكبوتية ،هو م�ضيعة للوقت ،وهدر للطاقة،
وت�أخر عن �إجناز الأعمال ،وهو ما ت�شكو منه ال�شعوب املتخلفة،
وهي ال�شعوب الأكرث تعلقا بالوات�س من غريها.
�أ�ضرار �صحية
وثمة �أ�ضرار �أخرى� ،صحية ،منها التهاب �أوتار اليد ،وتقل�ص
ع�ضالت الرقبة ،وال�صدر ،وال �سيما عند الق�ص ،وق��د ي��ؤدي
الإدم��ان �إىل انقرا�ص يف فقرات الرقبة ،وزيادة يف منو املناقري
يف فقرات الرقبة و�ضغها على الأع�صاب مماي�ؤدي �إىل التهابها،
قد ي�ؤدي �إىل خدر يف اليد ،وح�صول �آالم روماتزمية يف مفا�صل
اليدين و�سالميات الأ�صابع ،وتقو�س الظهر ،ومن الأ���ض��رار ما
يحدثه الإدم��ان على �شا�شة اجل��وال ال�صغرية من �إره��اق للعني،
وق�صر نظر ،وما قد يك�شف عنه الطب م�ستقبال من �أمرا�ض ،نرتك
احلديث عنها للمخت�صني يف الطب.
الفرد هو امل�س�ؤول
�إن �أ�ضرار الوات�س ،ومعه الفي�س بوك ،وال�شبكة العنكبوتية،
هي بقدر فوائدها ،وال �شك �أن فوائدها �أك�بر عند من يح�سن
ا�ستخدام هذه الو�سائل اجلديدة يف التوا�صل ،وه��ذا يعني �أن
ريا على الفرد يف تعامله مع الوات�س ،وهو
امل�س�ؤولية تقع �أوال و�أخ ً
وحده الذي يتحمل امل�س�ؤولية� ،إن �أح�سن ا�ستعماله� ،أح�سن �إىل
نف�سه ،و�إن �أ�ساء ،فعليها ،وال ت�ستطيع احلكومات وال امل�ؤ�س�سات
الر�سمية �ضبط اال�ستعمال ،وال ت�ستطيع كل برامج احلظر �أو
املنع �أو احلجب الرقمي �أن متنع الفرد من التوا�صل �أو الدخول
�إىل املوقع الذي يريد ،فهناك دائما و�سائل و�أنظمة الخرتاق
الأن��ظ��م��ة� .إن على ال��ف��رد �أن ي���درك قيمة ال��وق��ت والتفكري
والعاطفة وامل�شاعر ،فال يبدد هذه الطاقات ،وال يهدر هذه القوى
يف ت�سلية جمانية� ،أو يف متعة عابرة� ،أو يف معلومة غري �صحيحة،
و�أن يوظف هذه القوى اخلالقة واملبدعة يف كل ما هو مفيد له
ولأوالده و�أ�سرته والنا�س من حوله.
�إن الفرد الواعي احل�صيف ،الذي يعرف كيف يبني نف�سه ،هو
الفرد الذي يح�سن التعامل مع و�سائل التوا�صل واالت�صال ،وال
يقاطعها ،وال ينقطع عنها ،هي و�سائل بناء الإن�سان� ،إن �أح�سن
ا�ستعمالها الإن�سان ،ولذلك فالإن�سان هو القيمة العليا ،وهو
امل�س�ؤول الأول.

دراسات
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•عبد احلميد غامن
�أث���ارت ال��ن��دوة الثقافية والأدب��ي��ة
التي �أقامها احت��اد الكتاب العرب يف
مقره بدم�شق يوم � 27أيلول ،2020
يف نف�سي الكثري من الت�سا�ؤالت حول
عالقة املتنبي بيوم اللغة العربية
العاملي ،وم��ا ه��و ال���دور ال��ذي ق��ام به
حتى ترتبط م��ب��ادرة �أح��د الأع�ضاء
وهو الدكتور جورج جبور ،بجعل يوم اللغة
العربية العاملي باملتنبي.
�أغلب املداخالت التي تناولت املو�ضوع،
حتدثت عنه ،بال�شجاعة والكربياء ،كما
�أنه ا�شتهر بحبه للمغامرة والطموح العايل،
وكان دائما معتزا بعروبته ،بلغته وعنفوانه،
مدركا لع�صره وفل�سفته ،فقيل فيه حكيم
الفكر والل�سان .وه��ذه ال�صفات كررها كل
من كتب عنه ،ال�سابقون والالحقون ،وك�أنها
متطابقة معه وال جتد ما يغريها عنه �أو
ي�ستبدلها بغريها� .أو هو لها كما يقال عنه،
لب�سته �أو لب�سها ،ال فرق ،هذه هي �صفاته
وميزاته.
�إن طرح املبادرة بهذا ال�شكل ال تكفي..
كنت �أمتنى لو �أننا �سمعنا دور ال�شاعر الذين
تغنوا به �أو حاربوه يف حفظ اللغة العربية
و�أث����ره يف االرت��ق��اء ب��ه��ا ،ه��ل جمع اللغة
وقواعدها يف �شعره؟ .ما هي م�آثر �شعره يف
�صون اللغة من ال�ضياع؟.
هل �شكل �شعره مرحلة انعطافية للغة
العربية مقارنة مع ال�شعراء الذين �سبقوه او
الذين جاءوا بعده؟.
كلها �أ�سئلة �أ�ضعها بر�سم الكتاب والأدباء
لأ بيان حيثيات املبادرة لربط املتنبي بيوم
اللغة العربية العاملي.
م��ن امل��ع��روف �أن الأمم الراقية حتتفي
بلغاتها وبرموزها املبدعني املمتازين فيها،
ولي�س خط�أ ذكر املتميزين ،لأن التميز هنا
ي�أتي للغيظ (متيز غيظا) .فاحياء يوم للغة
االم ب�شكل ح�ضاري مرتبط با�سم �أو داللة
ما لها �صلة �أو م�ستمدة من الرتاث واحل�ضارة
والثقافة على ال�سواء �سنويا �أو مبا ينا�سب
االحتفال يف �أكرث من منا�سبة.
وتغتنم �أي��ة دع��وة �أو م�شاركة من �أية
جهة ت�صب يف الهدف املن�شود .مثلما قامت
الأمم املتحدة يف حتديد يوم للغة العربية،
هو يوم الثامن ع�شر من كانون الأول من كل
عام ،لكنه بعيد عنا ،بل ال يجمعه برموزها
راب���ط ي��زي��ده عنفوانا واب��ت��ه��اح��ا ،وال يف
تراثها اللغوي ،مما حدا بالدكتوورج جبور
(ع�ضو االحتاد وباحث و�سيا�سي واكادميي
وم�ست�شار رىا�سي �سابق و�شارك بالندوة)يف
وقت مبكر �إىل الدعوة �إىل تغيري ال�صورة

حتت ال�س�ؤال� :أي رم��ز ثقايف نختار ليوم
اللغة العربية العاملي؟ وملاذا ال يرتبع املتنبي
عر�ش يوم اللغة العربية العاملي؟.
�إن مثل ه��ذه ال��دع��وة حتتاج �أن ترعاه
جهات ر�سمية ،حكومات ووزارات ثقافة
وجمال�س وطنية للثقافة واحت��ادات �أدباء
وكتاب ونقابات ومنظمات يهمها يوم اللغة
العربية العاملي و�شاعر العرب �أبو الطيب
املتنبي.
لكن ملاذا املتنبي بالذات؟� ...س�ؤال قائم
لأنه هو من ال�شعراء الذين اكت�سبوا �أهمية
جت��اوزت زمانهم ومكانهم ،فلم يكن املتنبي
�شاعر ميلك من الف�صاحة والبالغة
جمر َد
ٍ
ما ال ميلكه غريه من ال�شعراء ،بل كان ذا
�شخ�صية مميزة ،يعتز بنف�سه ويفخر بها
يف ق�صائده وجمال�سه .مما يعطيه متيزه
ال�شخ�صي ،و�أثره كبري يف
ال�شعر العربي امتدّ
ِ
من زمنه �إىل يومنا ه��ذا ،فلم ّ
يكف النا�س
عن قراءته ،ومل ّ
يتوقف الدّ ار�سون للأدب
العربي عن �شرحه وحتليله ودرا�سته .ومل
يحجبه زمن بل ا�سرت�سلت على �أل�سن النا�س
م ��آث��ره ،واليختلف فيه �أن���ه �أح���د �أعظم
�شعراء العرب ،و�صفه رواته ب�أنه �أعجوبة
ع�صره ون��ادرة زمانه ،و�أح��د مفاخر الأدب
العربي.
ويف تعريفه ه��و �أح��م��د ب��ن احل�سني بن
احل�سن بن عبد ال�صمد اجلعفي الكندي،
وكنيته؛ �أبو الطيب املتنبي (،)965 915-
ك��ان حكيما� ..شاعرا ،فقال يف الكثري من
�شعره حكما �ضربت مثال �أو و�ضعت حكمة
ترتدد ومازالت متناولة يف امل�أثور ال�شعبي
والثقايف.

كلها �أقوال ودرا�سات �أ�شادت
بال�شاعر و�شعره ،ومل تتناول
بالبحث والدر�س ماذا �أعطى
و�أثر يف اللغة العربية ،وكيف
ا�ستوى �شعر بتنظيم اللغة
وقواعدها؟.
لقد قدم املتنبي �أف�ضل ما
ع��ن��ده م��ن �شعر ل��درج��ة �أن
حذف ما ال يليق به وبلغته،
ومازلنا م��ن �شعر اق��ل بكثري
من ال�شعر الذي تركه ونظمه
بنف�سه.
كما ي�سجل له دوره الكبري
يف �إقامة وتا�سي�س املنتديات
الأدب��ي��ة يف ال�شام وال��ع��راق
وم�صر� ،أي �أينما حل.
تلك املنتديات التي در�ست
�شعره كلغة واختيار املفردات
وال�ترك��ي��ب واجل���م���ل ون��ظ��م
ال�صور البالغية والتالعب باملفردات يف
خدمة الهدف والق�صيدة.
مل ع�شوائيا يف نظم ال�شعر والرتكيز على
ذاته والت�سويق له بقدر ما كان تركيزه على
�إخراج الق�صيدة بال�شكل املنا�سب والراقي،
ولو ت�أخر �صدورها.
كان يتقن التفنن يف اختيار املعاين و�سبك
ال�صور البالغية لتح�سني �شعره.
مل يكن يدعي النبوة كما حاول البع�ض
ت�صويره ،بل كان يريد �أن يكون �شعره قمة
يف ال�شعر لغة وادبا.
ان����ا ل�����س��ت م���ع خ�����ص��وم��ه يف ال��ت��ن��ك��ي��ل
ب�شخ�صيته ،وال مع الذين يتعر�ضون له.
انا مع فكره و�شعره الذ تنتجه بعيدا عن
�صفاته اخللقية او انتماءاته ال�سيا�سية او
الدينية.
ان البحث وال��در���س بتجرد من امل�شاعر
والعواطف ،ويركز على الفكر اخلالق الذي
ت�ستفيد منه الب�شرية.
�إن ح�سن االختيار كرمز تراثي �أدبي ليوم
اللغة العربية العاملي يتطلب من الأدب��اء
والكتاب العرب م�س�ؤولية كبرية يف تقدمي
�أهمية الرمز ودوره يف حفظ اللغة كحال
�شك�سبري بو�شكني او �أي رم��ز �أدب���ي لأمم
�أخرى.
عرف عن املتنبي متكنه من �سحر اللغة
العربية وخمزونه منها بال �أبعاد ،مبا فيه
ابتكاره لعدد كبري م��ن امل��ع��اين وامل��ف��ردات
اجلديدة ،مبعنى �أنه �أ�ضاف للغة ما يزينها
ويو�سع مدياتها ويرثيها مفردات ومعاين،
وم��ن �أ���ش��ه��ر �صفاته �أي�����ض��ا ال��ت��ي ب���رزت يف
�أ�شعاره ،تفجر الأحا�سي�س وامل�شاعر لديه،

وتقدمي الفاعل �أو املفعول به على فعله،
كما �أن �أ�شعاره مل تكن تعتمد على التكلف
والت�صنيع ،فقد ك��ان��ت تتميز بالعذوبة
واجل����م����ال ،وال ت����زال ت����ردد �أو حتفظ
وي�ست�شهد بها وتعيد ل��ه �أل��ق��ه وق��درات��ه
الغنية باملعنى واملبنى .املتنبي �شاعر وفار�س
وحكيم وطموح لأكرب من زمنه �أو عهده وما
جايله �أو عا�ش ع�صره.
يعود لقبه باملتنبي لبع�ض �أبيات �شعره ،
ولتعاليه الدائم وتعاظمه ،ولي�س كما قيل
عنه ،وهو ما يذهب �إليه رواة له  ،منطلقني
من قوله :
�أنا يف �أمة تداركها اهلل
غريب ك�صالح يف ثمود
ومنهم من يرى دعوته هذه كانت �سيا�سية،
من قوله :
ما ُمقامي ب�أر�ض نخلة �إال
كمقام امل�سيح بني اليهود
ومن روائعه:
�أَلمَ ٌ �أَلمَ َّ �أَلمَ ْ �أُلمِ َّ ِبدَ ا ِئه �إِنْ �آنَ �آنٌ �آنَ �آنُ �أَ َوا ِن ِه
قدرة املتنبي على التعبري اللغوي خلدت
�إبداعاته ،بل جعلته �سيد املعاين و�ساحر
اللغة ونا�شدها ،كما قال:
ودع كل �صوت غري �صوتي ف�إنني
�أنا ال�صائح املحكي والآخر ال�صدى
وقوله :
وما الدهر �إال من رواة ق�صائدي �إذا
قلت �شعرا �أ�صبح الدهر من�شدا
اختلف ال���رواة ب��ي��وم والدت���ه ووف��ات��ه،
ولكن حدد يوم مقتله يف  23/9/965وهو
اليوم ال��ذي يقرتحه الدكتور جبور يوما
عامليا للغة العربية ،مقرونا با�سم �شاعرها
الكبري� ،أبو الطيب املتنبي .فلماذا ال يكون
كذلك ،كما هي مع اللغات الآخ���ر .وكتب
ر�سائل عدة �إىل اجلهات التي يراها م�س�ؤولة
ومكلفة ب��الأم��ر ،و�آخ��ره��ا تقدمي اق�تراح
�أو فكرة للدورة الأخ�يرة للم�ؤمتر القومي
العربي وتبني امل�ؤمتر لها كتو�صية يتابعها
مع املنظمتني العربية والإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ،وم��ن بني �أب��رز الرموز
التي اختارها ال��دك��ت��ور ،ال�شاعر العربي
�أبو الطيب املتنبي ،الذي نظر الأعمى �إىل
�أدبه ،و�أ�سمعت كلماته من به �صمم ،ونام هو
ملء جفونه وظل النا�س ي�سهرون جراها
ويخت�صمون.
وقد عر�ض رئي�س احتاد الكتاب الأ�ستاذ
مالك �صقور ان يدر�س املقرتح يف االحت��اد
ويخاطب اجلهات املعنية بذلك.
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ال�شَّ يطان

• وائل �أبو يزبك
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َ
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و َتهدَّ متْ ما بيننا ُح ُج ُب

ناع َك ح َ
ب�صرين
ني ُت ِ
فاخ َل ْع ِق َ
ْ
َ
َ
بوح ق�صيدتي َ�صخ ُب
واهد�أ ف ُ
يا واعدي ُ
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باحل ِ
َ
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ُ
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و َ
َ
َ
ِلتُ
مر  ...وال ِع َن ُب
خ
ال
م
ث
ف
ٌ
وح ُمرت َف ٌة
يا
ِ
والر ُ
خادعي ُّ
مما ترو ُغ وما بها َع َت ُب
َّ
ُ
م َّرتْ
احرات كما
ال�س
ِ
طيوف َّ
املمط ُر ال َّر ِط ُب
َم َّر ال َغما ُم ِ
و َعرب َنني ِّ
كالظ ِّل يف َن َه ٍر
وين�سح ُب
هل
مي�شي على َم ٍ
ِ
قل يل بر ِّب َك � ...أ ُّينا َق ٌ
لق
َّعب
ت
ال
نا
ي
�
أ
و
...
هيم
ُّ
فيما َي ُ
ُ
َيعلو َعزيفُ ك َكلَّما َن َق َرتْ
َ
أ�صابع ُ�ش ُه ُب
فوق ُّ
الد ِ
فوف � ٌ
ُ
ي�سيل �إذا
وك�أنمّ ا َن َغ ٌم
َ
َ
طر ٌب
وزائر
...
اك
�ص
ع
ق
ر
تْ
ٌ ِ
َ َ
َط َ
َّف�س ها ِدئةً
َخدَ ٌر َت ُ
روح الن ُ
طرح َجا َمهُ ال َغ َ�ض ُب
ِ
فيه  ....و َي ُ

قب�ض الريح

�أمطا ٌر لوجهك المالئكي

•علي معروف
�شق امل�سري على عهد الطوى زمن ًا
تقتادنا ،يف دجى ظلمائه احلفر
من�شي الهوينا ،فال هدي وال �أمل
وال دليل ،وال �شكوى وال حذر
حتدو القطيع ِتالوات وال �سور
حمرم �أن ترى �آياتها ال�سور
طغى الظالم على الر�ؤيا وغيبها
وا ّزاحمت يف مداها ،البهم والب�شر
�أعيد ذاكرتي ق�سر ًا �أ�سائلها
فينثني ،عن بقايا وهمها ،النظر
وا�ستفي�ض خيا ًال ق�ض م�ضجعه
رفاتها ،وبكى �أ�شالءه الأثر
ماء وياب�سة،
كانت موحدةً ،
لكنها الآن ،يف بحر النوى ،جزر
ال يرجتي �أحد منها هوى �أحد
وال يالقيهما ،يف حلمه القدر
فيا �شبابي ،ويا �أحالم وثبته،
ويا مرابع قومي ،جئت �أعتذر
زرعت فيك جماديفي و�أ�شرعتي
مكافح ًا ،وبقيت العم َر �أنتظر
ف�أثمرت خيبة يجرتها زمن
ّ
جر
ال�ض
يقتاتها
و�أينعت ح�سر ًة
ُ
وعدت �أُلقم نار ًا وقدها كبدي
ويف �سواد عيوين ينرث ال�شرر
�أهدهد النف�س لكن ،دومنا �أمل
فالنف�س مك�سورة والقلب منفطر
�ضاعت قالئد كم جمعتها بيدي
من�ضد ًا ،ا�صطفي منها وادخر
تناولتها يد ما زلت �أذكرها
ظلت ت�صفق يل حين ًا وتنت�صر
�أ�سديتها العون والإح�سان يف زمن
ال حول فيه لها �إذ ميثل اخلطر
يا عارها ،انقلبت ر�أ�س ًا على عقب
يفاخر القبل يف ميدانها الدبر
احلور يرنو �إىل �أبهى خمائله
وي�شرئب على �أقدامه الزهر
والنهر ين�ساب يف غدرانه جذ ًال
يروي حكاية ما�ضية وينحدر

را�ض ٌ
ية
َّف�س ِ
يا قا ِتلي والن ُ
َ
مر ُمرتهنٌ  ...و ُمغ َت َ�ص ُب
وال ُع ُ
من �أنتَ حتى َت�صطلي بدمي
َ
تب
�ضيء من
نريانك ال ُك ُ
ف ُت ُ
ق
تهمي ك�أنَّ َ�سحائب ًا َو َ عتْ
َ
واحتي وتداف َعتْ ُ�س ُح ٌب
يف َ
و�إذا ن�أَ ْيتَ فخاطري َح َط ٌب
ُ
ودوحة خافقي َح َط ُب
هَ ٌّ�ش
َ
لك من َجهن ََّم نا ُر �شهو ِتها
ومنَ ُّ
مو�س ال ِع ْرقُ وال َع َ�ص ُب
ال�ش ِ
انت�سبتَ
فلي�س من ِ�ض َع ٍة
َ
ف�إذا َ
َ
ِّ
ياء �أَ ُب
وال�ض
ك
م
�
أ
ر
النا
ُ ُّ
ُ
ُ
امللوك فما
بح�ضر ِت َك
َ�س َجدَ تْ َ
َ
عر ُب
َع َج ٌم َتثو ُر
عليك �أو َ
به
ور َفعتَ َعر�ش َا ال تحَ ُّف ِ
َ
ماح ُ
مر والق ُُ�ض ُب
الر ُ
احل ُ
تلك ِّ
َ
ُ
وى
ا�ص ُف خطوتْيك هَ ً
ُزرين ف َع ِ
يف ط ِّي ِه الن ُ
َّايات وال َق َ�ص ُب
َ
راحتيك َر ُ
حيق قافيتي
ِم ْن
كاملاءِ من كف َ
َّيك َتن�س ِك ُب
وا�ضر ْب ب�سي ِف َك ال َ
تخ ْف �أبد ًا
ِ
باته َخ َ�ش ُب
َ�سيفيَ ...ف َح ُّد َ�ش ِ

لدمي
رتثْ ِ
�أنا ِ
�شاع ٌر  ...ال تك ِ
أنت�ص ُب
ف�إذا َوق ْعتُ �أَعو ُد � ِ
و�إذا ُق ِتلتُ
ية
فلي�س من ِد ٍ
َ
و�إذا َحييتُ ف�أنتَ يل َ�س َب ُب
ُ�سبحانَ من َ�س َّو َ
اك من َل َه ٍب
روح َك ال ِّل َه ُب
�ضاءين من ِ
ف�أَ َ
ورمى َ
بك ُّ
عراء �إذ �أَ ِم َنتْ
ال�ش َ
ُع َ�ص ٌب َ
و�ضلَّتْ در َبها ُع َ�ص ُب
فتنة َعبرَ تْ
يا ما ِرج ًا
...كم ٍ
ْ
قلبي و�أَنتَ ال ِف ُ
تنة ال َع َج ُب
�أَ�ش ِعلْ ُحطا َم َك بي ..فبي َظم ٌ�أ
للنا ِر تحُ ِر ُقني  ...ف�ألته ُِب
معد َنها
ظامي �إنَّ ِ
وا�ص َهر ِع َ
ْ
جلدها ُت ُر ُب
رب...
وظاه َر ِ
ِ
ِت ٌ
َ
ف�إذا لمَ ْعتُ
فذاك �أنَّ دمي
�ضة  ...ولأنَّني َذهَ ُب
من ِف ٍ
ْ

وللع�صافري �أ�سراب مطهرة
وغريها يف احلقول الغرب ينت�شر
هذي تهام�س يف نعمى وعافية
خمتار ًة من حبوب الأر�ض ما بذروا
وتلك ما�ضية يف الأفق تعربه
�إىل البعيد ،لها يف عمقه وطر
فللأنام �ش�ؤون تبتغي عم ًال
وللطبيعة فيما تبتغي �آخر
وللنيام �ش�ؤون عز مطلبها
عليهم و�سبيل الطالب ال�سهر
يا �أمتي ،ل�ست �أجفو� ،إننا ب�شر
فوق �أبتها التنا يا �أمتي ب�شر
قلم
يتوجون مناهم علمهم ٌ
�أقوى �سالح ًا و�أم�ضاه �إذا نفروا
هل ي�ستوي اجلهل والعرفان منزلة
�أو اليقني ،مبا ي�أتيك ،واخلرب؟
�إن �أحملت �أمة واجتاحها قفر
ف�أين ،من عزها ،الإحمال والقفر؟
منفرج
فال الدعاء ،غداة الروع،
ٌ
بال �سالح ،وال الت�سليم معتمر
الأقدمون تباروا يف معارفهم
ويف عدالتهم ،فا�ستجلت ال�سري
تاريخهم حبرَّ وه من دمائهم
ف�صح ما جاءنا عنهم ،به الأثر
َّ
ما خلدوا بدعاة �أوردوا كذب ًا
وال رواة هراء كل ما ذكروا
قد قاوموا البغي كي ير�ضى اجلهاد ومل
يقاوموه لكي ير�ضى بهم عمر
يا كا�شف ال�ضر� ،شيئ ًا عن عزميتهم
ومن �سجاياهم ُيجلى به الب�صر

• مها ح�سن
�إىل والدي احلبيب الذي لن يكرره الزمن

�أيها القدي�س
�إن وطئت تراب ًا
ُ�صيرِّ ماء ًطهورا
اليباب طهر ًا
�أمطرت على
ِ
ً
وقدا�سة
�أ�ضحى ع�شباً
�شجر ًا يانع ًا
�أمطر خ�ضر ًة وجنان ًا
ثما ُر اجلنة
وطهر يو�سف..
َ
�أ ُّيها القدي�س
ً
جنمة
طلبتُ �إليك
ال�سماء جنوماً
�صيرَّ َت َ
يل
َ
�سناء بني يدي..
�أغدقتها ً
�أ ُّيها القدي�س
حللتَ ربيع ًا بعمري
َ
رددت ب�صري
ليعقوب النبي
كما ُر َّد
َ
ُ
حتمل طهر ًا
بريح
ٍ

كما ريحك حتمل �أم ًال..
�أ ُّيها القدي�س
�صحرائي رمالً
وطئتَ
َ
�أينع خريفي خ�ضرةً
ُ
وبا�سقات النخيل
�أمطرنَ رطب ًا..
�أ ُّيها القدي�س
�أ ُّيها املالك
حللتَ قلب ًا يباب ًا
َ�صريته طهر ًا
�صريته جنان ًا
�أ ُّيها املولو ُد عمر ًا
ال ترحلْ
ال ترتكني وترحل
ال مت�ضي وترتك
�سراب ًا �إىل �سراب
وظ ً
الال ُتعر�ش خ�ضرتها
فوق الرمال..
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يوم مثلج
• م.يا�سمني دروي�ش
تنه�ض رهام من رقادها ت�شعر بالربد ال�شديد يعرتيها ,تلف و�شاحها ال�صويف
حول رقبتها لين�سدل على ثوب النوم ال�سميك ,تنظر خالل نافذتها املطلة على
باحة املنزل (�أر�ض الديار) لتجد الثلج الأبي�ض يتهاطل من ال�سماء و�أر�ض الديار
مك�سوة بطبقة �سميكة من الثلج النا�صع البيا�ض.
حذاء �سميك ًا ...تخرج �إىل �أر�ض الديار فرتى
تعتمر قبعتها ال�صوفية وترتدي
ً
�آثار قدميها املنطبعة على الثلج املرتاكم ,ي�ستمر الثلج بالهطول ليملأ قبعتها
وو�شاحها ...تعرتيها ق�شعريرة فتفخ بيديها لتدفئهما ,تدخل املطبخ وتفتح
الثالجة لت�شهق قائلة :ال يوجد خبز بالثالجة.
تنحدر دمعة دافئة على خدها البارد وتتنهد قائلة:
كيف ن�سيت �أن �أتفقد اخلبز ليلة البارحة؟
وتتابع :تناولت البارحة معي ابنة �أختي وجبة الع�شاء ون�سيت �أن �أ�س�ألها عن كمية
اخلبز املتبقية.
جتول رهام ب�صرها يف باحة الدار فرتى الثلج يرتاكم على الأ�شجار ويغطي �أحوا�ض
الأ�شجار املحيطة بباحة الدار ...ت�شعر رهام بالوحدة واخلوف وترى الغرف كثرية
وفارغة...فتنادي �إخوتها:
�أين �أنت يا مالك؟ �أين �أنت يا همام؟ �أين �أنت يارا�ضي؟
ثم ت�صرخ ب�أعلى �صوتها� :أمي.
تعود للبكاء مرة �أخرى...تدخل غرفتها لتنكفئ داخل �سريرها ,وتهم�س� :س�أموت
اليوم برد ًا وجوع ًا.
تتذكر �أيام الثلج يف ال�سنوات ال�سابقة �أيام كانت الأم جتمع الثلج النظيف النقي
وت�ضعه يف الك�ؤو�س الزجاجية وت�صب فوقه �شراب الورد اللذيذ وا�سمه ال�سويء.
كانت ت�ضرب �أخوتها بكرات الثلج بال هوادة فال يغ�ضبون منها فهي �أختهم املدللة
التي يحرتمها ويحبها كلّ �أهايل احلي.
رهام معلمة لأبناء احلي تهتم بالطالب والطالبات وحت�ضر لهم و�سائل الإي�ضاح
امللونة ليفهموا الدرو�س جيداً ,ويف در�س املو�سيقى تعلمهم الأغنيات التعليمية ,ويف
در�س الر�سم والأ�شغال تعلم ال�صبيان الأ�شغال املفيدة والفتيات التطريز.
وهكذا �صنعت رهام لنف�سها مكانة مميزة يف احلي ,واليوم دخل الغرباء حاملني
الرايات ال�سود �إىل احلي� ,أخرجوا ال�شبان من احلي بحجة انتمائهم للجي�ش العربي
ال�سوري ,واتهموا ال�سكان تهم ًا خمتلفة لإفراغ البيوت من �سكانها و�إعطائها للغرباء.
حني خرج كل �أفراد الأ�سرة من البيت رف�ضت رهام اخلروج معهم قائلة:
لن �أترك الأوالد للجهل والظالم�...س�أبقى معهم لأعلمهم مبادئ احلب واخلري ,ولن
�أترك منزل �أبي للغرباء.
�أخ��ذت رهام تن�شج يف �سريرها وهي تفكر :خط الهاتف الأر�ضي مقطوع باحلي
واخلليوي مقطوع الإر�سال �أي�ض ًا.
بع�ض اجلريان تبدلوا والقدامى �أ�صبحوا �أكرث حيطة وحذر ًا يف التعامل مع �سكان
احلي خوف ًا من بط�ش �أولئك الظالميني.
مل يتوقف الثلج عن الهطول يومها وتقطعت الطرقات وال ت�ستطيع رهام التنقل
ل�شراء اخلبز من احلي املجاور كما اعتادت.
�سمعت رهام فج�أة عدة طرقات خفيفة على باب املنزل فر�أت �أحد طالبها يحمل
كي�س ًا بداخله ثالثة �أرغفة من اخلبز قائ ًال� :آن�ستي �أمي تقر�ؤك ال�سالم وتعطيك هذه
الأرغفة الثالثة.
عانقت رهام الطفل اخلجول ,والدموع متلأ وجنتيها.
بعد �أقل من عام حترر احلي من نري الإرهاب �إال �أن رهام ظلت تكره الثلج والأيام
املثلجة.
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•ر�شاد �أبو�شاور
..ويف خ���ت���ام امل���ك���امل���ة ،وب���ع���د دزي��ن��ة
�أخ��ب��ار تقب�ض النف�س ع��ن �أح���وال �أهلنا
الفل�سطينيني يف لبنان ،وعن امل�شردين يف
�أورب���ة ،وع��ن من ماتوا غرقا يف البحار،
وعن دمار خميم الريموكّ ،
زف يل ال�صديق
يا�سني معتوق خربا ّ�سارا:
 �أبورفيق يتعافى...و�أبورفيق وق��ع �ضحية فريو�س الكورونا..
و�أين؟ يف باري�س.
م��ن �أف�����ش��ى اخل�ب�ر يف ال���ق���ارات ه��و ن�ضال
حمد رفيق �أبورفيق ،ال��ذي هو رفيق لع�شرات
الفدائيني القدامى الذين وزعتهم ال�سفن بعد
معركة ب�يروت يف �أرج���اء ب�لاد العرب..حتى
و�صل بع�ضهم �إىل البالد الأوربية بعد( �أو�سلو)،
لأنها� ،أو�سلو ،مل ت�شملهم بربكات �إعادتهم �إىل(
وطن) منحوه دمهم ،وبع�ض �أع�ضاء �أبدانهم..
كن�ضال حمد الذي ترك �ساقه يف بريوت ،ورحل
ب�ساق واح��دة مثقبة بالر�صا�ص �إىل �إيطاليا
املتعاطفة مع الفل�سطينيني..ومنها �إىل بولندا
 كتب بع�ض ف�صول معاناته وت�شرده يف كتابني– و..ليتزوج وينجب �أبناء �أوربيني فل�سطينيني
يرف�ضون �أو�سلو �أك�ثر منه ،خا�صة بعد �أن (
عادت) يا�سمينا ،ابنته� ،إىل فل�سطني و�شاركت
�أهلها معانامت على احلواجز واملعابر يف ال�ضفة
الفل�سطينية ،حيث ال��دول��ة امل��وع��ودة (.هي
جامعية ..و�إعالمية مثل والدها).
�أبورفيق مل يغادر على منت �إح��دى ال�سفن،
بل بقي مع من بقوا يف بريوت ،لأنه مل ي�ش�أ �أن
يعود �إىل تون�س قبل �أن تتحرر فل�سطني ،وال
�أن يتوجه �إىل بلد عربي ما ،ولذا عا�ش ما بعد
معركة بريوت..و�أيام مذبحة �صربا و�شاتيال،
وكان خارج موقعة املذبحة.
علم رفاق �أبورفيق �أنه ُيعتني به يف م�ست�شفى
فرن�سي ،فتنادوا للوقوف مع رفيقهم �أبورفيق
الذي اندفع من جنوب تون�س قبل �أربعني عاما..
وو�صل �إىل بريوت وهو فتى �صغريا ،ثم فدائيا
�شابا..ثم مثقفا يعرف كل �شئ عن الق�ضية..
وع���ن ث����ورات ال��ع��امل ،ث��م دار���س��ا للإقت�صاد
ال�سيا�سي يف بلغاريا بعد مغادرة من تبقوا يف
بريت.
ع��رف��وا ا�سم ال�ست�شفى ،ث��م ا�سم الطبيبة
امل�شرفة على ال��ع�لاج..ث��م عرفوها ب�أنف�سهم
كا�صدقاء..و�أن�ش�أوا معها �صالت �إن�سانية..
ودع���وه���ا ل��زي��ارت��ه��م يف ب��ل��غ��اري��ا ،وال�����س��وي��د،
وال�نروج..وح��ت��ى يف ب�يروت..ف��ده�����ش��ت م��ن (
عائلة) �أبورفيق هذا..الذي هو تون�سي الأ�صل..
فرن�سي اجلن�سية..فل�سطيني الإنتماء..عرف
لبنان وعا�ش فيه �سنوات.
انت�شر خرب �إ�صابة �أبي رفيق بالكورونا بني
رف��اق��ه املنت�شرين يف ب�لاد ك��ث�يرة ،ثم..بعد
ات�صاالت ،وعالجات..ومنا�شدات لأب��ي رفيق
بقهر الكورونا�..صح�صح الرفيق �أبورفيق..و..
ها هو ينتع�ش..ويتهي�أ ملغادرة امل�ست�شفى ليق�ضي
حظرا ملدة  14يوما يف غرفة وحده!
وحده!..ولكنه يعي�ش يف باري�س يف غرفة
واحدة مع زوجته الفتاة التون�سية التي اختارها
من بلدة تون�سية يف اجلنوب ،و..ا�صطحبها معه
�إىل فرن�سا ..لتلد له طفال تون�سيا �أ�سمر ال�سمات
بعينني كحيلتني ت�ضحكان ل��ه �صباح م�ساء،
و..جت���ددان حبه وثقته ب ��أن احلياة تن�صفه
ت�شرد بعيدا عن تون�س..وبريوت..
بعد طول ّ
والرفاق الذين وزعتهم ال�سفن على �أربعة جهات
الدنيا بعد معركة بريوت املجيدة.
�أبورفيق بعد اخلروج من بريوت ق�ضى فرتة
يف دم�شق ،بني رفاقه الأوفياء ،الذين بعد جهود
تدبروا له بعثة درا�سية يف بلغاريا..وهناك
در�س الرفيق االقت�صاد ال�سيا�سي،ثم غادر �إىل

فرن�سا..وت�شرد..وعانى..وتعب..وجاع..ويف
النهاية ح�صل على �إقامة..وما ي�شبه الغرفة.
عرفته يف بريوت ،وكان ُينادى (�أبورفيق) ،ال
ا�سم �أول..وال ا�سم عائلة ..ولكن مع �أبي رفيق
كنية متيزه :التون�سي..فهو �أبورفيق التون�سي.
عندما �أخ�برين �صديقي يا�سني �أن �أبا رفيق
يتعافى نب�ض قلبي فرحا ،و�شعرت بان�شراح غاب
منذ زمن عن نف�سي..ووجدتني �أت�ساءل:
ول��ك��ن��ك م��ا ا���س��م��ك ي��ا رف��ي��ق..ي��ا �أب���ا رفيق
التون�سي؟!
ثم هم�ست لنف�سي :يكفي �أن��ه رف��ي��ق..و�أن
رفاقه ينت�شرون يف بلدان كثرية ،و�أنهم يتبادلون
�آخر �أخبار مقاومته للكورونا.
يا اهلل ما �أجمل الرفقة�..أي �إن�سانية جتمع
رف���اق م��ن ب�لاد ال��ع��رب..ك��ل م��ا يعرفونه من
�أ�سمائهم �أنهم رفااااااق :الرفيق فالن..والرفيق
�أبوفالن...
تنويه:
كتبت ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء  28ني�سان2020
ل�صديقي الإعالمي املقاوم ن�ضال حمد :طمئني
على �صحة �أبي رفيق.
رد :ال��ي��وم ف��ت��ح عينيه و..اب��ت�����س��م ،بهذا
�أخربتني زوجته يف باري�س.
ده�شت و�س�ألته� :أ�إىل هذا احلد كان و�ضعه
�سيئا؟
كتب يل :و�أكرث .لقد كان �شبه ميت �إكلينيكيا
ب�سبب الكورونا..ولكنه مقاوم عنيد ،و�أح�سب
�أن��ه �سينت�صر على الكورونا� .أن��ت تعرف �أننا
بقينا يف بريوت..وهو بقي معنا ورف�ض اخلروج
م��ع اخل��ارج�ين على ال�سفن بعد ح��رب ..82
ويف الفاكهاين خ�ضنا معركة مع قوات �شارون،
و�..سقط رفيقنا حممد علي �شهيدا..و�أنا �أ�صبت
�ساقي..وا�ستيقظت يف امل�ست�شفى وهو فوق
يف
ّ
ر�أ���س��ي عند �إج���راء عملية �إي��ق��اف النزيف..
وهو يبت�سم ابت�سامته الهادئة املعهودة ،ويربت
على �صدري :عمر ال�شقي بقي..كما يقول املثل
الفل�سطيني.
�أبورفيق �أتقن اللهجة الفل�سطينية ،وحفظ
الأمثال الفل�سطينية� .أنا نقلت �إىل خارج لبنان
للعالج ،وبرتت �ساقي ،ورممت �ساقي الثانية..
وه��و انتقل �إىل دم�شق ،وع��ا���ش معكم �إىل �أن
غادر �إىل بلغاريا..ثم �إىل فرن�سا..وبعد عمر
امتد ت��زوج و�أجن��ب..وه��ا هو يقاوم الكورونا.
�س�أوافيك ب�أخباره با�ستمرار .اطمئن �سيعي�ش
�أبورفيق التون�سي..الذي وهب عمره لفل�سطني.
تنويه :توا�صلت مع �أبي رفيق يف �شهر ايلول
مرات ،وقد جاءين �صوته
اجلاري  2020عدّ ة ّ
بلهجته التون�سية الفل�سطينية .ورنّت يف �أذين
�ضحكته اللطيفة ..و�أ���س��ع��دين �سماع �صوته
الودود� :أنا بخري ..عمر ال�شقي بقي يا رفيقي.
مرة �أن�سى �س�ؤاله عن
رغم توا�صلنا ففي كل ّ
ا�سمه احلقيقي� ..أو يبدو �أنني ال �أريد �أن �أعرف
ا�سما �آخر له غري �أنه (�أبورفيق التون�سي).
��م م��ا �أهمية �أن �أع���رف ا�سمه احلقيق؟!
ُث ّ
�إنه رفيق �سنوات ال�شجاعة البطولة وال�شرف
والرفقة واملحبة ..والإخ�لا���ص لفل�سطني..
والإمي�����ان ب��ن��ه��و���ض الأم����ة مب�لاي�ين �أب��ن��ائ��ه��ا
وبناتها ..رجالها ون�سائها ..ل�صنع فجر جديد
لأم���ة ج��دي��رة ب��احل��ي��اة واحل��ري��ة وال��ع��دال��ة
والعي�ش بكرامة على �أر�ضها بني املحيط واخليج.
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�أربعة ت�شكيليين من �آل ا�سماعيل

�سعد القا�سم
�أواخ����ر ال��ع��ام امل��ا���ض��ي غ��ادرن��ا
الفنان الت�شكيلي القدير عزيز
�إ�سماعيل ،رابع الأ�شقاء املبدعني
الأرب���ع���ة ال��ذي��ن �أث����روا حياتنا
ال��ث��ق��اف��ي��ة والأدب����ي����ة وال��ف��ن��ي��ة
بح�ضورهم ال�ث�ري ،و�إبداعاتهم
الفنية والأدب��ي��ة التي ت�ستحق
الو�صف ب�أنها م��ع��امل م�ضيئة يف
تاريخنا الثقايف.
يف واق���ع احل���ال ف����إن ال��راح��ل
ال��ك��ب�ير ه���و ال���راب���ع يف م��ف��ارق��ة
احل��ي��اة ،ولي�س يف ال��ق��دوم �إليها
ف��ف��ي ال�����والدة ك���ان ال��ث��ال��ث بعد
�أخويه �أده��م ()1963 - 1922
و���ص��دق��ي (،)1972 - 1924
وت�لاه �شقيقهم نعيم (- 1930
 ،)1979وقد ترك رحيلهم املبكر
�أث��ر ًا عميق ًا يف نف�سه ،فقد غ ّيب
املوت �شقيقه الأكرب �أدهم يف مطلع
�أربعينات عمره ،و�صدقي ونعيم
قبل �أن يبلغا اخلم�سني ،وكانوا
جميع ًا يف عنفوان العطاء .وقد
مل�ست هذا الأثر بجالء منذ بداية
تعريف عليه يف منت�صف ال�سبعينات
حني حظيت بفر�صة الدرا�سة على
ي��دي��ه يف م��رك��ز �أده���م �إ�سماعيل
للفنون الت�شكيلية و�أن����ا �أت��ه��ي��أ
المتحان القبول يف كلية الفنون
اجلميلة.
ك��ان ال��راح��ل بج�سمه الرقيق
و���ص��وت��ه ال���ه���ادئ ال���داف���ئ مينح
الإح�سا�س ذات��ه جلميع من تعلم
ع��ن��ده ،ف��ق��د ك���ان مي��ل��ك ح�����ض��ور ًا
�شخ�صي ًا مرتف ًا يف �أناقته ورقيه،
ميتزج مع توا�ضع املوهبة ،والقدرة
اال�ستثنائية على ا�ستحواذ م�شاعر
امل��ح��ب��ة وال��ت��ق��دي��ر واالح��ت��رام
ل�شخ�صه وب��راع��ت��ه .ك��ان يجول
على ط�لاب امل��رك��ز جميع ًا مانح ًا
م�لاح��ظ��ات��ه وت��وج��ي��ه��ه بر�صانة
وح����زم ل��ط��ي��ف ،ف�����إذا م��ا اح��ت��اج
احل��ال �أن ي�شرح بقلمه ما ينبغي
�أن يكون عليه ال�شكل� ،أ�ضيف �إىل
ما �سبق االنبهار  -الذي مل يق�صده
 ب�براع��ت��ه يف ال��ر���س��م .وم��ع كلهذه الرباعة التي �صاغت موهبة
رفيعة يف �إدراك ال��ل��ون وال�ضوء
وال�����ش��ك��ل ،وق���درة ا�ستثنائية يف
التعبري عنها ،وق��د �صقلتهما مع ًا
اخلربة التي اكت�سبها من درا�سته
التخ�ص�صية يف �أكادميية الفنون
اجلميلة يف ا�ستانبول ،وخا�صة من
الفنان (فيهمان دورانن) �أحد �أهم
فناين الوجهيات (البورترية).
ومع كل ما �سبق فحني �س�ألته عن
�سبب عدم �إقامته معر�ض ًا للوحاته
�أجابني �أن الوقت ما زال باكراً،
و�إق��ام��ة معر�ض ف��ردي م�س�ؤولية
فنية كبرية!!
ال��غ��ري��ب يف ه���ذا اجل�����واب �أن
إح�سا�س را�سخ
الراحل كان ميتلكه �
ٌ
بقرب دنو �أجلّه ،فقد بلغ يومذاك

�أدهم ا�سماعيل
العمر ال���ذي ت��ويف قبله �أخ���واه،
وكان كل ما يف املركز يذكره بهما،
فاملركز ك��ان يحمل ا�سم �شقيقه
الأك��ب��ر �أده�����م ،وك����ان ل�شقيقه
الأ�صغر نعيم مكتب فيه ب�صفته
مدير الفنون اجلميلة حينذاك.
مل ي��ك��ن �إح�����س��ا���س خ���وف ،و�إمن���ا
�إح�سا�س فقدان تع ّمق �أك�ثر حني
رح��ل �شقيقه الأخ�ي�ر نعيم وك��ان
الأ�ستاذ عزيز يعترب نف�سه م�س�ؤو ًال
ع��ن��ه وق���د �أ���ش��رف ع��ل��ى درا���س��ت��ه
الفنية العليا يف ا�ستانبول ،واعتاد
ل�سنوات عديدة �أن يلقاه دوم� ًا يف
املركز .وقد التقط هذا الإح�سا�س
بعمق ابن �شقيقته الفنان حيدر
يازجي ،فكان يحر�ص على زيارته
دون متهل .وامل��ف��ارق��ة امل�أ�ساوية
�أن امل���رة الأخ�ي�رة ال��ت��ي �شاهدت
فيها الأ�ستاذ عزيز كانت يف عزاء
املرحوم حيدر.
وامل���ف���ارق���ة امل����ؤمل���ة �أي�����ض�� ًا �أن
معظم �أع��م��ال ع��زي��ز �إ�سماعيل
مل ي�شاهدها اجل��م��ه��ور �إال بعد
رح��ي��ل��ه ،ح�ي�ن ن�����ش��ره��ا مهتمون
وطالب له على �صفحات التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،ف��أده�����ش��ت و�أث���ارت
اال�ستغراب للجهل بهذه التجربة
البالغة الأهمية .لكن هذا اجلهل
كان �ضحية توا�ضع الفنان عزيز
�إ�سماعيل ،وحر�صه على العمل
بعيد ًا عن البهرجة .و�إح�سا�سه
امل���ف���رط ب��امل�����س ��ؤول��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة.
وم�س�ؤوليتنا اليوم ت�سليط ال�ضوء
ع��ل��ى ال��ف��ن��ان امل���ب���دع وجت��رب��ت��ه
الرثية.
احلال خمتلف كلي ًا مع ال�شقيقني
�أده��م ونعيم ،فتجربتيهما كانت
حتت ال�ضوء منذ البداية ،بحكم
�أهمية هاتني التجربتني يف امل�شهد
الت�شكيلي ال�سوري ،وم�ساهمتهما يف
�إطالق تيارات احلداثة فيه .فقد
ك�شفت اللوحات الأوىل لأده��م
�إ�سماعيل
عن �شخ�صية فنية لها ا�ستقاللها.
وقد برزت �شهرته يف عام  1951مع
لوحة (العتّال) التي ا�ستخدم فيها
(اخل��ط الالمتناهي) ،امل�ستوحى
من (اخليط) الوا�سع اال�ستعمال يف

�صدقي ا�سماعيل
الزخرفة العربية (الأرابي�سك)،
حم��دد ًا ال�شكل عن طريقه .وقد
�صقلت درا�سته يف ايطاليا جتربته
و�سارت بن�ضج �أ�سلوبه يف التعبري
ال��ف��ن��ي .وت���دل على ذل��ك ب�شكل
خا�ص لوحة (الفار�س العربي)
عام .1953وبعد انف�صال دولة
ال��وح��دة ،وحتطم حلمه القومي
عام  1961اجته �إىل املو�ضوعات
اجلمالية و�أ�سهم يف جتديد لغة
ال��ت��ع��ب�ير ال��ف��ن��ي يف ���س��وري��ة ،ويف
اكت�شاف ما ميلكه ال�تراث العربي
من �أ�شكال فنية ميكن ا�ستخدامها
للتعبري عن م�ضامني متنوعة.
�أم��ا نعيم ا�سماعيل فقد كانت
موهبته الفنية املبكرة خري دافع
له ليتابع الدرا�سة يف ا�ستنبول
ب�إ�شراف �أخيه عزيز  -كما �أ�شري
�سابق ًا  . -لكن نعيم مل يكت�شف
نف�سه �إال ح�ين ن��زح �إىل دم�شق
عام  1955وتعرف على �أحيائها
القدمية وما حتفل به من زخارف
عربية ،وما يف هذه الزخارف من
�إمكانات تعبريية .وتدل لوحاته
الأوىل ،يف دم�شق ،على بداية ر�ؤية
فنية خا�صة ،وعلى بداية تكوين
مفهوم جديد لل�شكل الفني ي�ستمده
م��ن ال���زخ���ارف ال��ت��ي غ���دت لديه
متثل جوهر الأ�شياء ،و�أن تكون
قادرة على التعبري عن املو�ضوعات
الإن�������س���ان���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة
وال�سيا�سية ،ولغة حديثة تقوم
ع��ل��ى ج���ذور يف ال��ت�راث ال��ع��رب��ي،
لهذا حذف التكرار الرتيب منها،
وا�ستعا�ض عنه باملفاج�أة ،وجعل
الوحدات الزخرفية تتنا�سق وفق
مفاهيم الت�صوير وما فيها من بعد
وق��رب ،وع�لاق��ات بني امل�ساحات،
وتناغم بني الأل��وان .وق��دم نعيم
�إ�سماعيل فناً حديث ًا بروح عربية
 كما ي�صفه طارق ال�شريف  -على�صلة بالزخارف العربية والرتاث
ال��ف��ن��ي ال��ع��رب��ي ،وق���د ال��ت��ق��ى مع
�شقيقه �أدهم يف الأهداف ،واختلفا
يف امل�صادر واملعاجلة.
ه��ذا عن ثالثة ت�شكيليني فمن
ال���راب���ع؟ و�أج���ي���ب� :إن���ه �صدقي
ا�سماعيل .و�أعلم �أن هذا اجلواب

نعيم ا�سماعيل
�سيثري ا�ستغراب كثريين ،وخا�صة
من �أج��ي��ال جديدة رمب��ا ال يكون
يف معارفها عن من واحد من �أعالم
ال��ث��ق��اف��ة يف ���س��وري��ة ���س��وى �أن��ه
م�ؤلف رواي��ة (اهلل والفقر) التي
�أُخ���ذ عنها امل�سل�سل التلفزيوين
ال�شهري(�أ�سعد الوراق).
بعد �أرب��ع��ة عقود على رحيله
�أع���ادت زوجته ال�سيدة عواطف
احل��ف��ار �إح��ي��اء ذك����راه ب��إ���ض��اءة
ج��ان��ب ي��ك��اد ي��ك��ون جم��ه��و ًال من
جتربته املعرفية الإبداعية ،وهو
جانب الفن الت�شكيلي الذي خا�ض
غماره باحث ًا ون��اق��داً .ففي كتاب
�صادر عن الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب ع��ام  2011حتت عنوان
(م��ط��ال��ع��ات يف ال��ف��ن الت�شكيلي
العاملي) ،ن�شرت الزميلة العريقة
جمموعة مقاالت للراحل الكبري
حول �أعالم ومدار�س فنية متتد:
تاريخي ًا م��ن ع�صر النه�ضة �إىل
تيارات التحديث يف �أواخر القرن
التا�سع ع�شر حتى خم�سينيات
القرن الع�شرين ،وجغرافي ًا :من
ال�صني �إىل رو�سيا و�أوروب��ا م��رور ًا
ب��إي��ران و���ص��و ًال �إىل �إفريقيا ،مع
وقفة هامة عند �أثر (الأرابي�سك)
يف الفن العاملي..
و جاء يف تقدمي النا�شر« :كان
ك��ات��ب ه���ذه امل���ق���االت م��ث��ق��ف� ًا من
ط��راز ف��ري��د ،ام��ت��دت اهتماماته
�إىل ح��ق��ول وا���س��ع��ة يف الثقافة،
ب��دء ًا من ال�تراث العربي القدمي،
وا�ستعادته ،و�إحياء رموزه ،وال�شعر
و�إبداعه والكتابة فيه ،وال�سيا�سة،
والرواية والق�صة �إبداع ًا ونقداً،
وتقريب الفكر والثقافة والفنون
الأوربية ،والتنويه بنتاج �أعالمها
حملي ًا .ولعل هذه املقاالت �أن تكون
م��ث�ل ًا طيب ًا على اه��ت��م��ام كاتبها
بالفنون الت�شكيلية ،ويبدو �أنه
كتبها �أو قام برتجمتها من امل�صادر
التي اقتناها يف �أث��ن��اء رحالته
و�إقامته يف �أوروبا».
ت�شي خيارات �صدقي �إ�سماعيل
الت�شكيلية (�أي�ض ًا) عن انفتاحه
الفكري والثقايف على التجارب
املجددة يف الفن الت�شكيلي �أينما

عزيز ا�سماعيل
كانت ،جنب ًا �إىل جنب مع تقديره
ال���ع���ايل ل��ل��ت��ج��ارب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة
املتمكنة .و�إذا ك��ان ال��ك��ت��اب قد
�أقت�صر على ن�شر ما و�صفت ب�أنها
�أوراق من�سية مل تن�شر ،ف ��إن يف
مقاالت �صدقي �إ�سماعيل املن�شورة
مت�سع خبري لتجارب الفن الت�شكيلي
ال�سوري التي عا�صرها ،ترتجم
ب��دوره��ا ف��ك��ره املنفتح ال��رح��ب.
ففي مقالة �صحفيه ن�شرت عام
 1950عن معر�ض للفنان املعلم
ن�صري �شورى جند منوذج ًا متقدم ًا
للنقد الفني� .إذ ي�ستعر�ض جتربة
الفنان ويقارنها بتجارب عاملية،
وي��ج��د ال��ع��ذر ل��ه ب��ت ��أث��ره ب��أك�ثر
من واح��دة منها « لأن الفنان يف
ب�لادن��ا م��ا ي���زال غ��ري��ب� ًا ع��ن �أي��ة
ت��ي��ارات فنية حملية ،وح��ي��د ًا مع
ري�شته والإن���ت���اج ال��غ��رب��ي » ومع
ذل��ك ال يندفع �صدقي �إ�سماعيل
ب��اجت��اه �إع�����داد و���ص��ف��ة ج��اه��زة
يطالب الفنانني االلتزام بها كما
فعل �أدب��اء كثريون ،و�إمن��ا يناق�ش
بعقلية املثقف املتنور الأ�سا�س
امل��ت�ين لإن��ت��اج ف��ن ي�برز �شخ�صية
الفنان ،وي���راه يف « ا�ستقالل فن
الت�صوير كتعبري باللون وال�شكل
والنور ،عن كل �شيء �سواه ،وهذا
اال���س��ت��ق�لال ي��ق��ت�����ض��ي �أن يهتم
ال��ر���س��ام��ون منذ ال��ب��دء بالتعبري
عن �إح�سا�سهم بالعامل اخلارجي،
و�شعورهم باملوا�ضيع التي يرونها،
قبل �أن يفكروا بتوجيه الر�سوم،
�أو اجلنوح للخيال� ،أو التعبري عن
الأفكار� ،أو حماولة ت�صوير الواقع
بق�صد االنتقاد� ،أو التمجيد.» ..
ه����ذا ا ال��ف��ه��م امل��ت��ق��دم للفن
الت�شكيلي الذي مل يبلغه كثريون
ممن يكتبون فيه بعد �ستني �سنة
و�أكرث ،والقائم على �أر�ضية فكرية
ثقافية عميقة ومتما�سكة ،هو ما
�أتاح لكتاباته �أن حتتفظ بقيمتها
رغم مرور كل هذه ال�سنوات عليها،
وهو بع�ض ما �أعطى جتربة �صدقي
�إ�سماعيل الثقافية الإب��داع��ي��ة
�أهميتها اال�ستثنائية..

حوار
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• د .ع�صام �شرحت
�صالح هواري،
�شاعر فل�سطيني كبري ،كتب ال�شعر كي ال ينفجر
�صدره مبا يحمله من �آالم ،وكتب ال�شعر كي ال تنفجر
�صدور �أهله الذين اكتووا بنار الت�شرد ،وترك الوطن
الفل�سطيني ،وكتب ال�شعر مواكبة لأفعال الفدائيني
امل��اج��دة تثمين ًا ملقاومتهم ودرب��ه��م املبا�شر املنادي
باخلال�ص من املحتل الإ�سرائيلي ،وكتب ال�شعر لكي
يبدي جماليات املوهبة الكبرية التي راحت ت�ضيء
جوانب روحه كلما كتب ق�صيدة جديدة.
هنا حوار مع �صالح هواري ال�شاعر ،والفل�سطيني ،وعا�شق
الفن وال�سمو..
الطبيعة ،كيف َّ
 ال�شاعر اب��ن املخ ِّيله ،واب��نُ َّوظفتَ
َّ
الطبيعة يف ق�صائدك بني احلقيقة واخليال؟
=  .ال�شاعر بطبيعته م َّيال �إىل َّ
الطبيعة والتعامل مع
ً
داللية ُيعبرِّ من خاللها عن
معطياتها وا ّتخاذ �أدواتها رموز ًا
احلياة ،ومكنوناتها وي�صوغ من م�شاهدها م�شاعره ،وال�شاعر
احلقيقي مَنْ يندمج َّ
بالطبيعة اندماج ًا وجداني ًا حتى ي َّتحد
بها وتتّحدبه ،والفائدة من هذا االندماج �إذا بقي راف ًال يف
و�شاحه الرومن�سي اخلال�ص...
يقول ال�شاعر الفرن�سي الرومن�سي �شاتوبريان معبرِّ ًا عن
ا�ستغراقه يف م�شاهد ّ
الطبيعة:
أح�س ك�أمنا ي�سيل يف قلبي ماي�شبه جداول من
(( كنتُ � ُّ
�شيء �أملأ به ه َّوة
ٍ
�سيول بركانية مت� ّأججة ،وكان يعوزين ٌ
الفراغ يف وجودي)) .
وعلى �ضوء هذا �أقول:
�إنَّ �شغفي ّ
بالطبيعة يفوق الو�صف ،ف�أنا يف ُج ِّل ق�صائدي
�أجنح و�أتعامل مع �أدواتها ل ّ
أوظفها توظيف ًا �إن�ساني ًا يقود �إىل
معنى ..وال�أكتفي بالوقوف �أمام حائطها اخلارجي لأ�صفها
بل �أم��ت��زج بكل ج��زءٍ من جزئياتها بكل م��ال��ديَّ من �شوق
للإف�صاح عن �أحا�سي�سي ...و�أ�ستطيع القول �إنَّ ن�صو�صي
ْردة
ال�شعرية تنهل مفرداتها من نبع الطبيعة ،وك� ُ�ل مف ٍ
ا�ستمدُّ ها منها لها وظيفتها احلياتية يف �سياق الن�ص ...فمث ًال
يف ق�صيدة (�أنا والقمر) �أ�صف القمر زورق ًا من ال�ضوء يتهادى
يف بحرية ال�سماء وقد �ض َّيع مرف�أَ ُه ...والنّجوم التي �أثق َلتْهُ
جعلته ينحني ولكنه مل يغرق ...والقمر هنا هو املعادل
املو�ضوعي لذاتي ال�شاعرة املُ ْثخنة ّ
بال�ضياع يف غربتي عن
وطني� ...أقول:
		
ن�صب البدر �شراع ًا َوهَ ما
َ
أزرق
بحر � ِ
يتهادى و�سط ٍ
		
�ض َّي َع املرف�أ من ن�شوته
�سق
وارمتى يغفو بح�ضن ال َغ ِ
		
الدَّ راري �أثقلتْ د َّفته
ح َّملتْهُ بال�شذى وال َع َب ِق
		
تاه يف بحر الدُّ جى م�ضطرب ًا
يغرق
فانحنى ،لكنّه مل ِ
وه��ذا يقودنا �إىل �أن ال�شاعر اب��نُ املخ ِّيلة ،ول��وال هذه
ن�صه يف ثوبه الفنّي الأنيق ..وبر�أيي �أنَّ
املخيلة ملا خرج ّ
ن�ص عا ٍر من اجلمال
ّ
الن�ص الذي يخلو من مفردات الطبيعة ُّ
و�سائب يف براري ال�سرد املتكّئة على كثبان رملية ت�صفر فيها
الريح...
ويف ق�صائدي الوطنية �أي�ض ًا �أميل �إىل الطبيعة موظف ًا
ئي الذي
مفرداتها عن طريق الرمز ال�شفيف والغمو�ض ال ُّل�ؤ ُل ِّ
ُّ
ي�شف ع َّما وراءه من ظالل و�أ�سرار...
�أق��ول من ق�صيدة (القمح يتيمٌ يامرمي) قاب�ض ًا على
وراءها من خالل (القمر الغائب) الذي
احلقيقة التي �ألهث َ
�سيبزغ بعد ظ�ل�ام ..وحقول البنف�سج �ستطلع من جراح
ال�شهداء ...وي�أتي بابا نويل حام ًال قناديل الورد- :
َ
�شيء
قد يحدُ ُث �أ َّال
يحدث ٌ
�إ َّال �أنَّ دواليب الأ َّيا ْم
�ستدور على َّ
الطاغي
والقمر الغائب يبزغ بعد ظال ْم
بنف�سج
وجراح ال�شهداء �ستطلع حقل
ْ
بنف�سجة تتوهَّ ْج
بنف�سجة �ألف
يف كل
ٍ
ٍ
ُ
ُ
�شاء
واهلل ُت
�ضاعف كفَّا ُه ملن ْ
يا�أطفال فل�سطني الأيتا ْم ؟!!
بابا نويل �سي�أتي

حوار مع ال�شَّ اعر �صالح هواري
َّيه قناديل الور ِد
يف كف ِ
ُ
وكعك العيد ...و�أجرا�س الأحال ْم
 =:ماهو منظورك �إىل ____
 - :احلداثة ؟ وماهي احلداثة يف لغة ال�شعر من خالل
جتربتك ،و�إح�سا�سك بها؟؟!
 ...احلداثة ب�شكل عام هي خروج على امل�ألوف والتُّمردعلى الأمناط التقليدية املوروثة ،والنزوع نحو التغيري...
و�أما احلداثة يف ال�شعر فهي ٌ
رف�ض ملنطق ال�صنعة القدمية
والعزوف عن كل �شكلياتها الهند�سية ،والو�صول �إىل ت�شكيل
بناء �سوريالي ًا تتالحق
جديد من العالقات الدَّ اخلية املبن ّية ً
وراءه
حلم يلهث املبدع َ
فيه ّ
ال�صور النف�سية املُفْ�ضية �إىل ٍ
للقب�ض عليه .واالنتقال من التعبري �إىل الر�ؤيا من خالل
انزياحات لغوية تلغي املبا�شر وتنتقل �إىل الرمزي...
ٍ
واحلداثة يف منظوري تتجلَّى يف الإبداع �شك ًال وم�ضمون ًا،
ال�صدمة ال�شعرية اخلف َّية بحيث ت�صل �شرارة الن�ص
و�إثارة َّ
�إىل املتلقي فت�أخذه ُ
حالة الك�شف �إىل عامله اخليا ّ
يل...
إيقاعي ،فهناك
منط �
والعالقة للحداثة يف ال�شعر ب�أيّ ٍ
ّ
بطة على التفعيالت �أثبت
الق�صائد
العديد من
املوزونة املُن َْ�ض ِ
ِ
ِ
قدرتها الفائقة على الو�صول �إىل نبع احلداثة يف �أجلى
�صفا ِئه وجتل َّياته كما يف ق�صائد (�أدوني�س) املوزونة على
البحور اخلليلية...
وباملقابل ف�إنَّ كثري ًا من الن�صو�ص املتح ّررة من خيوط
ً
تر�سبات التقليدية ف��ن��أت عن
التفعيالت بقيت
حاملة ُّ
احلداثة ،ومل ت�ستطع �أن ت�صل �إىل الك�شوف املده�شة التي
و�صلت �إليها بع�ض الن�صو�ص االبداعية املوزونة على يد
�شعراء حقيقيني مبدعني.
وم��ا ا�ستطاعت احلداثة �أن ت�صل �إليه يف ال�شعر هو
خروج الق�صيدة من �أقمطة اخلليل بن �أحمد الفراهيدي كما
ي�سميها ال�شاعر (حممد املاغوط) لتدخل نهر ًا من مو�سيقى
ً
ً
ً
إيقاعية العهد للق�صيدة
�صدمة �
حمدثة
غنى وتن ُّوع ًا
�أكرث ً
التقليدية بها.
ومن خالل جتربتي ال�شعرية املديدة حاولت جاهد ًا
التجريب يف كتابة الن�ص فما و�صلت يف قناعتي �إ َّال �أن
احلداثة تكمن يف عملية الإب��داع ولي�س يف ال�شكل ،فبقدر
ماي�ستطيع ال�شاعر �أن يو ِّلد املعاين املذهلة ي�أخذ بتالبيب
املتلقي �إىل الإده��ا���ش عن طريق لغته ال�شعرية الباذخة
امل�شجرة بثمار ال���دَّ الالت املبتكرة ،فهو �شاعر حداثوي
َّ
بامتياز...
 -:لل�شاعر �أداته اللغة ..كيف تنظر �إىل اللغة وكيف
ً
جذابة يف ُم ْغرياتها وم�ؤثراتها يف
تكون اللغة ال�شعرية
ق�صائدك؟
وهل ال�سرد ُي ْغني الق�صيدة �أو يكون �أحيان ًا ع ْبئ ًا عليها؟
ٌ
غفلة واعية،
ال�شعر كما يع ّرفهُ (اليا�س �أبو �شبكه):
تت�سلل �إىل الأعماق عرب �شبكة من الأحا�سي�س املرتبكة
واملت�شابكة....
ومن هنا ن�صل �إىل �أن ال�شعر �إح�سا�س قبل ِّ
كل �شيء،
والي�ستحيل ه��ذا الإح�سا�س �إىل �شكل فنّي باهر �إ َّال �إذا
م�ستْهُ يد ال�صنعة ب�إزميلها القادر على ت�شكيل جوهر الذي
َّ
الفني
يختفي خلف تالفيف الروح ..وما اللغة �إال الوعاء
ّ
ن�ص �أن يكت�سب �صفة
الذي يحت�ضن الفكرة ،والميكن لأيّ ٍ
لغوي باهر
ال�شعرية بامتياز �إ ّال �إذا خرج �إىل النور
بو�شاح ٍ
ٍ
قادر على النفاذ �إىل وجدان املتلقّي ،وال�شاعر احلقيقي هو
الذي ينت�شل املفرد َة من طينة واقعها �إىل جمرة اخليال بعد
�أن يلقي عليها �شرارة من ذاته املتوثبة.
حر�ص كل احلر�ص على �أن تكون
ويف ق�صائدي بالذات �أَ ًُ
�شعرية تنبثق عنها ال�صور وامل��ج��ازات واال�ستعارات
لغتي
مبتعد ًا عن ال�صنعة والتك ّلف وال�سردُ ..م ْطلق ًا العنان ملخ ّيلتي
�أن تقول مات�شاء بعفوية تخفق باحلركة عرب لغة داخلية
آلف...
ن�ص مت� ٍ
للنّ�ص تتالقى مع �إيقاع الوجدان للو�صول �إىل ٍ
ابتداء بال�صوت
ويف ر�أيي �أنّ جزهر ال�شعرية يكْمنُ يف اللغة
ً
وانتهاء بالرتكيب ،ومن جهتي �أحيان ًا �أميل
ومرور ًا باملفردة
ً
ال�سرد الذي البدَّ منه ل�شرح الفكرة ،غري �أين �أقع يف
�إىل َّ
املبا�شرة ..و�صاحب الق�ض ّية عليه �أن ّ
يب�شر بها ب�أ�سلوب فني
وا�ضح لكي ت�صل �إىل املتلقي ،وهذا يكون على ح�ساب الفنّ
ن�صه
والر�ؤيا التي البدّ لل�شاعر من القب�ض عليها ليتج ّلى ُّ
بهاء...
وي�صبح �أكرث ً

املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:
جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
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املرا�سالت
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مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

ويف معظم ق�صائدي �أميل �إىل التعبري عن طريق الت�صوير
ال التقرير .و�إىل ا�ستخدام الغمو�ض ال�شفيف الذي البدَّ
منه ليظهر الن�ص �أنيق ًا يثري ت�سا�ؤل املتلقّي وحريته...
ويغريني دائ��م� ًا ا�ستخدام اال�ستعارات املكْنية التي
ُت�ؤَنْ�سنُ اجلمادات وتبث يف �أو�صالها احلركة واحلياة .و�إال
خرج الن�ص كال�شجرة العارية ت�أنف الع�صافري من الوقوف
على �أغ�صانها ،و�إىل جانب ذلك �أميل �إىل ا�ستخدام اجلنا�س
والت�ضاد ،ف�أنا �شاعر يع�شق اللغة وي�سعى دائم ًا �إىل تفجريها
وت�شقيق طينتها للولوج �إىل �أعماقها..
ومن �أمثلة ا�ستخدام اجلنا�س �أقول:
وماذا يف حياتي قد جنيتُ
�سوى �أين على نف�سي َجن ْيتُ
ومن �أمثلة الطباق �أقول:
�شموع الور ِد بني يديَّ جتري
ملاذا كلَّما �ضحكتْ بك ْيتُ
و�شغوف �أي�ض ًا با�ستخدام الت�ضاد لأنه يولد �شرارة املعنى
الذي يبعث احلرية واالدها�ش لدى املتلقي� ،أقول من ق�صيدة
(قطار الندى) :
�أ�شعليني لأنطفي
�أطفئيني ل ْ
أ�شتعل
ف�أنا جمرة الهوى
�أتال�شى ...ل ْ
أكتمل
اللغة قبل ِّ
كل �شيء� ..شرط �أن ي�سحب منها ال�شاعر
احلقيقي مادِّي َّتها و�شي ِئ َّيتها لي�صعد بها �إىل ملكوت اخليال...
� -:أن���تَ ع��ان� ْي��تَ االغ��ت�رابَ يف ق�صائدك� ،أيّ �أ�شكال
االغرتاب عان ْيتها :
�أ�ستطيع �أن �أع ِّرف االغرتاب ب�أنه حالة اجتماعية
ت�ستبدُّ بالفرد وجتعله ي�شعر �أنه غريب عن جمتمعه ،و�أنه
�إن�سان غري قادر على تغيري واقعه االجتماعي الذي يتفاعل
معه ب�سبب وجود قوى خارجية ت�ستنزف طاقاته الكامنة
والتتيح له فر�صة ا�ستغاللها ل�صاحله ..ومبعنى �آخر ف�إنَّ
املغرتب ي�شعر ب�أنه غريب عن الأه���داف احل�ضارية و�أن��ه
يعي�ش يف دائ���رة ال�لاج��دوى وان��ع��دام امل��غ��زى ب�سبب عدم
متكُّنه من حيازة اجلوهر الذي يكمن يف العمل الذي ي�ؤديه.
واليرتدُّ �إليه بل يرتدُّ عليه ليزيد من عبوديته...
وهناك اغ�تراب عن الوطن واالبتعاد عن املكان الذي
ظلم
نبتت فيه جذوره منذ والدته وفقد
َ
انتماءه �إليه بفعل ٍ
ُمور�س عليه من قبل قوى مت�سلطة ا�ستعمارية مل يق َو على
جمابهتها وهذا النوع من االغرتاب هو الأقوى الذي �أعاين
منه ،فقد ت�ش ّردت عن وطني فل�سطني منذ طفولتي ،وكابدت
م��رارة الغربة والعي�ش يف املخيمات حتت �شعوري بق�ساوة
الظلم الذي �أحاق ب�شعبي الفل�سطيني �صاحب الأر�ض التي
احتلها ال�صهاينة بقوة ال�سالح وم�ساعدة الدول اال�ستعمارية
الطاغية وماجعلني �أزيد اغرتاب ًا عن عاملي هذا �أنَّ الدّ ول
املقموعة من قبل الهيمنة الأمريكية ت�ؤمن فع ًال بعدالة
ق�ضيتي ولكنها ال جتر�ؤ حتت مطرقة الق ّوة �أن تعرتف بذلك،
بل بالعك�س ُتدْ يل ب�أ�صواتها اخلائفة �ضدَّ احلق الفل�سطيني
امل�شروع و�إ ّال قطعت عنها امل�ساعدات ،ومانفعل نحن �أ�صحاب
احلق �سوى �أن ن�ستم َّر يف املقاومة...
ت�ستمر م�سريتي ال�شعرية من خالل هذا االغرتاب
وهكذا
ُّ
ُّ
واليكف قلمي عن التعبري ع ّما �أكابده من مرارة
القا�سي
الواقع ال��ذي �أعي�ش يف م�ستنقع ال�صمت العربي املوبوء.
�أ�سري و�أ�سري و�أنا م�سلح بالكفاح الذي اليلني ،و�أملي بعودتي
امل�ضي يف م�سريتي حتدي ًا وعاقد ًا
�إىل وطني يدفعني �إىل
ِّ
العزم على انت�صار احلق العربي امل�شروع �أقول من ق�صيدة
(من الأزل) :
نحن هنا من ال ْ
		
أزل
		
ن�سغ َّ
ال�شج ْر
نذوب يف ْ
جذورنا التعرف
		
وال�س َف ْر
الرحيل عنا َّ
يف الورد نحن مل ْ
		
نزل
		
ويف عناقيد املط ْر
وحتت ِّ
		
جنمة
كل
		
ٍ
تلعب فوق املنحد ْر
		
القد�س يف دما ِئنا
		
ُ
ناعورة من ال�شر ْر

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

نز ُّفها للفجر يف

		

		
عر�س انتفا�ضة احلج ْر
مهب املنايف) �أقول ُمعبرِّ ًا عن غربتي:
ومن ق�صيدة (يف ّ
أدعوك  /البيت يل
		�إىل �أينَ �
ِ
غ ُري هذي الق�صائد ع َّمر ُتها يف
		
مهب املنايف
ّ
نيك
		
طعم ع�صفور ع ْي ِ
وماذا �س�أُ ُ
الياب�سهْ
القمح عندي� ...سوى هذه الغربة
َ
				
عليها �أمدُّ �ضفايف
وتعلو �صرختي عالي ًا:
ُغ ٌ
زاة ...لئِنْ قتلوا و ْردنا 		
		
ني
فلن يقتلوا احللم يف اليا�سم ْ
ٌ
طغاة ..لئنْ ك�سروا عَ ْظمنا 		
		
من املوت ُنولدُ يف ِّ
ني
كل ح ْ
ك�أ�شجار زيتوننا يف((جننيْ))
		
ني
منوت على �أر�ضنا واقف ْ
� -:أن���تَ م��ن ال�شعراء امل��ؤث��ري��ن يف توظيف امل��ك��ان يف
ق�صائدك ،كيف ّ
وظفت املكان يف ق�صائدك؟
املكان يف منظوري لي�س هو امل�ساحة اجلغرافية التي
يرتبط بها الإن�سان ارتباط ًا مادي ًا� ...إنه ت�شكيل وجداين
يخفق باحلياة ...وانتماء روحي �إىل كل ذ ّرة من ذ َّرات��ه.
وب�صفتي �شاعر ًا اغرتب عن وطنه فل�سطني فعالقتي باملكان
عالقة م�صريية ،لأنه جوهر ق�ض ّيتي الفل�سطين ّية ،وحمور
ال�صراع بيننا نحن الفل�سطينيني واحلركة ال�صهونية ...ومن
خالل هذا املعنى للمكان ا�ستطعت �أن �أعيد �صياغته وفق
ر�ؤيا وجدانية جتاوزت حدود اجلغرافية ..واملكان بالن�سبة
لل�شاعر عامل حتري�ض ملخ ّيلته التي تزخر بالذكريات
والأ�شجان ،فهو يخاطبه و ُي َ�ؤن�سنه وي�ستنطقه عرب �إيقاع
حركي وت�أملي وب�صري يُنتج عنه �شعر ًا يف احلنني �إىل الديار
ومرابع الطفولة ...وال�شاعر العربي منذ القدمي وحتى
اليوم مرتبط مبكانه مهما ن�أى عنه ،ويختزنه يف ذاكرته
متغنّي ًا بجماله لأن��ه من �أه��م العوامل التي ت�ش ِّك ُل كيانه
ي�ستمر معه طوال حياته
وح�سي ًا
و�إدراك��ه �إدراك � ًا مبا�شر ًا ِّ
ُّ
من خالل عالقة حميمة تربطه به ارتباط ًا روحي ًا يعيد
ال�شاعر �إنتاج ماعرفه عنه وماا�ستوحاه منه فتت�شكل لديه
ال��ر�ؤى من الكلمات عرب ن�ص �شعري ..ولو ت َّتبعنا الألفاظ
الدالة على املكان يف الق�صيدة العربية منذ القدمي ،ومن
�أمثلة ذلك ماجنده يف مع ّلقة (امرئ القي�س):
قفا نبك من ذكرى
		
حبيب ومنزلِ
ٍ
				
ب�سقط اللوى بني الدّ خول وحوملِ
ْ
ولأهمية عالقة ال�شعراء باملكان دفع القدماء �إىل ت�أليف
كتب هامة عن املنازل والديار لأ�سامة بن منقذ ،واحلنني
ال�صبا البن حبيب احللبي..
�إىل الأوطان للجاحظ ،ون�سيم ّ
وهذا البعد انتقل من القدماء �إىل املحدثني ُم ْظهر ًا �أهمية
ارتباط النف�س باملكان ارتباط ًا نف�سي ًا يدل على توق الإن�سان
�إىل مكانٍ تركه..

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

�سالمتك يا وطن اجلمال
هاوية
�شرفة من �شظايا الروح املتناثرة لهب ًا فوق م�ساحة الوطن ،وعلى حافة
على
ٍ
ٍ
�أحدثها زلزال اخليانة والغدر� ..أقف وقلبي م�أخوذين بهول الفاجعة ،وفداحة
اخلطيئة ،قلبي يحدثني عن خ�ضرة الوطن التي كانت �إىل حني تغ�سل �أدران النف�س،
وتبعث يف ُذبال الروح حيا ًة لت�ضمن الدميومة واال�ستمرار ،وجتعل من تراب الوطن
م�ؤئ ًال للمقيل �ساعة التعب ،و�سرير ًا يرتاح فوق �ضفتيه ج�سدٌ لطاملا �أنهكته ليايل
العتم الطوال وهو يدب فوق ت�ضاري�س الوطن املدماة باحث ًا عن جرعة ماء نقية،
وحفنة من هواء مل تلوثه خطايا املجرمني احلاقدين الذين امتهنوا القتل ،وحملوا
ٍ
�ألوية املوت �شعار ًا لقتل �سورية وال�سوريني.
طينة
أي
�
من
أت�ساءل:
�
و
الكارثة،
لفداحة
�أقف وقلبي م�شدوهني ونحن ننظر
ٍ
حقد �أ�سود ميلأ قلوبهم؟! وهل ي�ستطيع �أحد يف الكون،
ُجبل ه�ؤالء املجرمون ،و�أي
ٍ
كل الكون� ،أن يقنعني ب��أن ما ت��راه العني ،وما يح�سه اجل�سد من لهيب �أذك��ت ناره
أياد جمرمة ملوثة بدماء ال�سوريني هو من �أجل حرية �سورية وال�سوريني؟! ف�أية
� ٍ
�ورة تلك التي ي�سعى م�شعلوها وم�ؤججوها ومدبروها الغتيال الرباعم اخل�ضر
ث� ٍ
إرث ح�ضاري �شيده الآباء والأجداد منذ غابر الع�صور؟!
يف وطني ،والق�ضاء على � ٍ
�إنها بحق جرمية �أكرب مما ميكن للعقل �أن يت�صورها ،وللقلب �أن يحتملها؛ فالذين
ق��ام��وا بهذا العمل الإج��رام��ي امل��دان ه��م �أن��ا���س جت��ردوا م��ن �إن�سانيتهم ،وباعوا
ً
مال حرام �سخره املانحون لتدمري �سورية،
�أنف�سهم
رخي�صة لأعداء الوطن مقابل ٍ
و�إف��ق��ار ال�شعب ال�سوري عن طريق حماربته بو�سائل عي�شه التي ي�سعى جاهداً
لإدارتها بدمه وعرقه وكده و�سهره ،من �أجل �أن يطعم �أوالده خبز ًا ح ً
الال ،وي�سرت
عري ًا �سعى احلاقدون على فر�ضه لتحقيق م�آربهم و�إركاع ال�سوريني من �أجل قبول
ال�شروط القا�سية املجحفة التي حاول �أعداء الوطن فر�ضها م�ستغلني حقد الغرب
الذي تقوده الواليات املتحدة الأمريكية ،وت�آمر بع�ض احلكّام العرب الذين باعوا
كراماتهم وارتهنوا للعدو ال�صهيوين ،وراحوا يت�سابقون لطلب وده ور�ضاه ،واالرمتاء
اذالء ب�أح�ضانه كي ير�ضى عنهم ويبقيهم على �سدة عرو�شهم التي بنوها من عرق
مواطنيهم وجهودهم ومالهم الذي يذهب هدر ًا خلزائن ال�صهاينة والغرب ،كي يدير
امل�صانع التي ُتنتج �أفتك الأ�سلحة ،و�أ�شدها قدر ًة على القتل والتدمري ال�ستعمالها
�ضد �سورية وال�سوريني� ،أو �أي �شعب يرف�ض االنقياد واال�ست�سالم.
يزول العجب واال�ستغراب حينما نعود بالذاكرة قلي ًال �إىل الوراء لن�ستذكر ما
�أق��دم عليه الإره��اب يف وطننا ال��ذي اتخذ القتل والت�شريد والتدمري �شعار ًا له،
وح��اول عن طريق ن�شر فكره الظالمي الأ���س��ود �أن يغ�سل �أدمغة الذين وقعوا يف
ني ،و�أنهار من الع�سل والطيبات
قب�ضته عن طريق �إيهامهم بجنة مزعومة ،وحو ٍر ع ٍ

�إ�صدارات جديدة
من�شورات اتحاد الكتّاب العرب

•فرا�شات ملونة
• ر�ضوان احلزواين
• �شعر

من امل�آكل وامل�شارب ،وكثري ًا ما �شاهدنا ب�أم العني يافع ًا يقتل والده ووالدته بحجة
�أنهما كافران وقد فوتا �أحد فرو�ض ال�صالة ،وذلك بعد �أن �أوهمه الإرهابيون ب�أن
طريقه �إىل اجلنة ي�صبح مي�سراً ،و�أن اهلل �سيحت�سب له عمله هذا ،و�ستتم مكاف�أته
يوم القيامة.
يف الأي��ام القليلة املا�ضية �شاهدنا ب ��أم العني البقعة الأج��م��ل يف �سورية وهي
ال�شمال ال�سوري حترتق بفعل فاعلٍ ؛ �إذ لي�س من قبيل ال�صدفة �أن ت�شتعل �أحرا�شنا
اجلميلة من جهاتها الأرب��ع يف توقيت واحد مدرو�س ي�أخذ بعني االعتبار اجتاه
الريح وحركتها لكي ي�صعب �إطفاء احلرائق التي كانت �أ�شبه باجلحيم ،وقد قطع
املجرمون ال�شك باليقني حينما �أعلنوا يف �أكرث من منا�سبة م�س�ؤوليتهم عن هذا العمل
الإجرامي ،وراحوا يتباهون به ،ويت�شفون ب�صراخ الن�ساء والأطفال ،وهم يهرولون
مذعورين ،والنار تالحقهم من كل حدب و�صوب.
�أعلن الإرهابيون م�س�ؤوليتهم عن �إ�شعال النار و�إذكائها ،وراح��وا يتباهون ب�أن
م�ساعيهم ال�شريرة جنحت ،ال بل ويعدون ال�شعب ال�سوري باملزيد من الأذى وال�شرور
قاطعني العهد على �أنف�سهم مبوا�صلة ال�سعي لإحل��اق �أذى �أكرب و�أ�شد فداحة مما
قاموا به واقرتفت �أيديهم ال�شريرة الغادرة.
مل تت�ضح حتى الآن �أحجام اخل�سائر الفادحة التي ُمني بها الوطن جراء هذا
العمل املجرم ،ومما ال �شك فيه �أن اخل�سائر التي �شاهدناها ب�أم العني كبرية وفوق
طاقة الفالح الذي ُفجع ب�أر�ضه وم�سكنه وممتلكاته التي �صرف عمره بالكد والتعب
وال�سهر من �أجل �صونها واحلفاظ عليها ،فجاءت النار املجرمة الغادرة والتهمت كل
�شيء؛ حتى �أن كثريين غادروا بيوتهم مكرهني لأن بقاءهم يف هذه الأمكنة يعني
موتهم احرتاق ًا مع ما يعني ذلك من وجع يف ال��روح ،وخ�سائر ال ي�ستطيع �أحد �أن
يقوم بتعوي�ضها.
نخل�ص �إىل القول� :إن قدر ال�سوريني يف هذه املرحلة �أن يواجهوا ما يواجهونه
حمن تتواىل ،وال�سوريون يعلمون علم اليقني الأ�سباب والدوافع الكامنة وراء
من
ٍ
ه��ذه الأع��م��ال الإج��رام��ي��ة املتالحقة ،وم��ع ذل��ك جندهم �صابرين حمت�سبني لأن
�سام ي�ستحق الت�ضحية ،فهم
املبد�أ الذي اتخذوه نهج ًا ود�ستور ًا لهم يف احلياة مبد�أ ٍ
ٌ
ميلكون الإميان الرا�سخ الأكيد �أن املال يع ّو�ض ،وال�شجرة يغر�س بديل لها من جديد،
ً
قاحلة جرداء الآن ميكن �أن ت�ستعيد ثوبها الأخ�ضر
والأر�ض التي �صيرّ ها الإجرام
البهي؛ �إال �أن ال�شيء الوحيد الذي ال ميكن �أن يعو�ض هو الكرامة ،وال�سوريون ومنذ
غابر الع�صور �شعب ات�سم باال�ستماتة مفادا ًة للكرامة ..حماك اهلل يا وطني الغايل
وحمى �أنا�سك الطيبني ال�صابرين.
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