الثقافـــة
ثــــــراء
و�سريورة
ال تنتهـي

العيد الذهبي
الحتاد الكتاب
العرب
 1969ـ 2019

www.awu.sy
الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1704" :الأحد2020/11/15م�30 -صفر 1442

�12صفحة

 25ل�.س

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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

مهرجان ال�شعر

لوحتان للفنان الت�شكيلي �سعد اللقا�سم

�أن ن�أت��ي من جهات خمتلفة �إىل ح�ض��رة ال�ش��عر،
يعن��ي �أن الدني��ا بخ�ير .و�أن يقي��م احت��اد الكت��اب
وجمعية ال�ش��عر مهرجان ًا �شعري ًا يف مثل هذه الأيام،
يعني �أن �س��وريا و�شعبها وجي�ش��ها وقيادتها وقائدها
ب�ألف خري.
بدوري �أرحب بكم ،ف�أه ًال و�سه ًال ومرحب ًا ،متمني ًا
لك��م التوفي��ق ودوام النج��اح والت�أل��ق و�أن يرتق��ي
ال�شعر على �أيديكم.
�أما بعد..
ال�ش��عر ..ه��ذا الع��ذاب ال�ش��هي ،ولأن ال�ش��عر
احلقيق��ي الأ�صي��ل ال يب��اع وال ي�ش��رى لأن��ه هب��ة
غالية يبق��ى ال�شعر كواح��د من الأجنا���س الأدبية
مبا فيه م��ن م�ؤثرات �أكرث فاعلي��ة من حيث جوهره
التحري�ضي :فال�شعر يحر�ض ،وال�شعر ين ّبه ،وال�شعر
يك�شف ،وال�شعر يعلل ،وال�شعر يقاوم ويجابه �أي�ض ًا.
ويف الوق��ت نف�سه ،قادر عل��ى �إثارة ال�شك والقلق
حول كل امل�سلّمات ،وكل امل�سائل �أو الق�ضايا الراكدة.
كان ال�شع��ر فيما م�ضى من الزم��ان وغابر الأيام،
هو الوعاء الذي يحتوي العلم والفل�سفة ،والأخالق
والدين ،لذلك �أطلقوا عليه (ديوان العرب).
***
ي�س�أل الناقد يو�سف اليو�سف:
مل��اذا كتب الإن�س��ان ال�شع��ر على م��د الدهور ومر
الع�صور؟
ابتغ��اء مر�ض��اة الكون ،وابتغ��اء مر�ض��اة الف�ؤاد
الب�ش��ري ،وابتغ��اء �صيان��ة املطلق��ات املتعالي��ة م��ن
الثلوت؟
ويجيب:
«فال�شعر قبل �سواه من �سائر الفنون ،هو ما يوازن
ب�ين �أنفا�سنا و�أنفا�س الك��ون الذي يتنف�س من حولنا
بجوانيت��ه اخلا�ص��ة ،وال�شع��ر قب��ل �سواه م��ن �سائر
الفنون ه��و الأقدر على التعبري ع��ن حياة الوجدان
الداخلي��ة مبا هو روح �صرف يختلج ويتماوج ،وتقوم
فيه �شتى لونيات ال�شعور وجزئياته”.
يقول الناقد الرو�سي بيلبين�سكي:
«كل عم��ل �شع��ري ثمرة لفك��رة ج ّب��ارة ت�ستويل
على ال�شاعر ،ولو �أننا افرت�ضنا �أن هذه الفكرة لي�ست
�س��وى نتيجة لن�شاط عقله ملا قتلن��ا الفن وحده ،بل
لقتلن��ا �أي�ض ًا �إمكانية الفن نف�سها .ويت�ساءل الناقد:
«فما الذي مينع حق ًا� ،أي �إن�سان من �أن ي�صبح �شاعراً؟
وم��ن الذي ي�ستطيع �أن ي�صبح �شاعر ًا ب�سبب احلاجة
�أو الربح �أو الرغبة؟
والف��ن ال ي�سمح للأف��كار الفل�سفي��ة املجردة وال
للأف��كار املنطقي��ة بااللت�صاق ب��ه� :إن��ه ال يقبل �إال
الأف��كار ال�شاعري��ة ،والفك��رة ال�شاعري��ة لي�س��ت
حماكمة منطقية ـ وال حكم ًا جامد ًا وال قاعدة ـ �إنها
عاطفة ح ّية� ،إنها روح.
يف يقين��ي� ،أن ال�شع��ر هو �أرق��ى الأجنا�س الفنية
وذروتها طراً.
ف���إذا م��ا نظرن��ا �إىل (العم��ارة) مث� ً
لا ،التي متثل
ال�ص��روح املعماري��ة الت��ي تده���ش امل��رء بهند�سته��ا،
وان�سج��ام �أق�سامه��ا ،ورمب��ا بفخام��ة �أ�شكاله��ا� ،أو
بر�شاق��ة بنيانها ـ كم��ا يقولون ـ لك��ن و�سائل جمالها
تق��ف عند هذا احلد .و�إذا م��ا نظرنا �إىل (النحت)،

يعب
رمب��ا كان جماله �أو�ضح من العمارة ،لأن النحت رّ
عن جمال ج�س��د الإن�سان ب�أ�شكال��ه املختلفة ،ويربز
تعاب�ير وج��ه ه��ذا الإن�س��ان� ،إال �أن��ه ال يلتق��ط �إال
(زمن�� ًا) واحد ًا من مالم��ح الوجه وتعاب�يره ،وو�ضع ًا
واح��د ًا حم��دد ًا من �أو�ض��اع اجل�س��د .و�إذا م��ا ت�أملنا
ً
لوحة لر�سام عظيم ،ف���إن هذه اللوحة ،وهي رائعة،
ً
ومهم��ا كان عبقري��ا ،ف�إن��ه ي�ستطي��ع �أن يدخ��ل �إىل
ع��امل الإن�س��ان الداخل��ي ،لكنه ال يلتق��ط �إال برهة
املج�سدة يف هذه
زمني��ة واح��دة م�ؤقتة هي الربه��ة
ّ
اللوحة.
�أم��ا ال�شع��ر :ف�إنه يجمع بني اللوح��ة ،واملو�سيقا،
والق�ص��ة ،كم��ا ويحت��وي يف داخله عل��ى كل عنا�صر
الفنون الأخرى.
***
ال�شع��ر قندي��ل �أخ�ض��ر ـ يق��ول نزار قب��اين ،ويف
كتابه هذا الذي يحم��ل العنوان نف�سه ،يقول الكثري
عن ال�شعر:
«الإن�س��ان كائن يقول �شعراً ،يتذوق ال�شعر ـ هكذا
أع��رف الإن�سان كما مل ُيع َّرف من قبل.
يطيب يل �أن � ّ
ال�شع��ر هو كلمة ال�سر ،من عرف مت��ى يقولها ،وكيف
يقوله��ا ،ا�ستط��اع �أن يزح��زح ال�صخ��رة امل�سح��ورة
وي�ص��ل �إىل �صنادي��ق الل�ؤل���ؤ واملرج��ان ،و�إىل احلور
املق�صورات يف اجلنان.
من��ذ �أن دار ه��ذا الكوك��ب املتح�ض��ر ح��ول نف�سه
كان ال�شع��ر ـ ويقول ن��زار :ال�شعر عافيت��ي ومر�ضي،
مول��دي ومقتل��ي� ،ض�لايل وتوبت��ي .ال�شع��ر �صلي��ب
م��ن خ�ش��ب الورد �ألقي علي��ه ذراعي كم��ا �ألقيها على
كتف��ي حبيبت��ي ..و�أمتن��ى ل��و يط��ول �صلب��ي ويقبل
ا�ست�شهادي.
***
ويقول بدوي اجلبل:
�أم��ا ال�شعر ف�لا تعريف ل��ه ،وكل تعري��ف لل�شعر
ج��ر�أة على تفرده ومتيزه ،كل م��ا ُيع َّرف به ميكن �أن
يعاين.
وال�شعر ال يع��اين �إ ّال من ال�شاعر .وال�شعر عندي
ن��وع م��ن النب��وة� .إنه خي��ال ،ونغ��م ،و�ض��وء ،و�صور،
ولكن��ه ف��وق ذل��ك �ش��يء �أ�شم��ل و�أدق .وال ميك��ن
التعب�ير ع��ن ه��ذا ال�ش��يء مطلق�� ًا ،وعندم��ا �أ�شبه��ه
بالنب��وة ،والنب��وة �إله��ام وغيبي��ة� ،أكاد �أح���س �أنني
ع�ّب�رّ ت ـ تعب�ير ًا ناق�ص ًا ـ ع��ن هذا ال�ش��يء يف ال�شعر.
�إن املدر�س��ة ،والثقاف��ة ،واملجتم��ع ،والتاري��خ ،ق��د
تخل��ق عامل ًا ،وق��د تخلق فيل�سوف ًا ،وق��د تخلق فاحت ًا
وقد تخل��ق خمرتع ًا ،وقد تخلق �أنواع�� ًا متعددة من
العظم��ة ،ولكنها لن ت�ستطيع �أن تخلق �شاعراً .فاهلل
وحده هو الذي يخلق ال�شاعر.
***
وه��ذا كله ين��درج يف ب��اب التنظري ،وم��ع التطور
الالحق العا�صف يف كل �شيء ،تطورت �أدوات ال�شعر،
ومذاهب��ه حتى ،ا�ست�سهل كث�يرون كتابة ال�شعر ،مما
جعل حمم��ود دروي�ش ي�صرخ ذات يوم“ :انقذونا من
هذا ال�شعر” .واليوم� ،أمتنى على جمعيتكم الرائدة،
جمعية ال�شعر يف احتاد الكتاب العرب� ،أن ت�ساهم يف
�صيانة ال�شعر وحفظه وتعليمه للأجيال القادمة.
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في اليوم العالمي للترجمة..
المترجمون ر�سل ثقافة

الرتجمة �أحد الأنواع الأدبية الثقافية تقوم بنقل ثقافات و�آداب
الآخرين وعلومهم �إىل ال�شعوب واحل�ضارات الأخرى.
وقد متيزت به ال�شعوب باعتبار الرتجمة �صلة الو�صل و�إحدى
�أدوات االت�صال الثقايف والإعالمي واملعريف بني احل�ضارات وال�شعوب
منذ القدم.
لذلك اعتربت الرتجمة مبثابة الو�سيط الذي مينحنا القدرة على
حت�سني فهمنا لق�ضايا التنمية ولثقافات ال�شعوب الأ�صلية ،وذلك
ب�أفكار تت�سم بقدرتها على جتاوز احلدود الثقافية واجلغرافية.
كما تكمن �أهمية الرتجمة يف دوره���ا ال��ف��ارق وامل��ه��م يف ح��وار
احل�ضارات الذي يهدف �إىل تقوية التوا�صل يف فهم احل�ضارة يف �إطار
من التعاون املبني على االحرتام املتبادل والأمانة والدقة.
و� ً
أي�ضا لعبت الرتجمة دو ًرا ح�ضار ًّيا وثقاف ًّيا وعلم ًّيا بد�أ منذ بزوغ
فجر التاريخ الب�شري ،وال تزال تقوم بدورها حتى وقتنا هذا.
واملتتبع لتطور احل�ضارات الإن�سانية وتنامي التقدم العلمي
الإن�ساين يجد � ّأن الرتجمة مهنة قدمية وظاهرة ت�سبق كل �إجناز
ً
مواكبة للنمو احل�ضاري لها.
ح�ضاري لأي �أمة ،ثم ت�ستمر
يوم عاملي للرتجمة
ولأهمية الرتجمة ودورها البارز يف الكثري من املجاالت مت حتديد
يوم عاملي لالحتفال بها ،والذي ي�صادف �ألـ  30من �أيلول كل عام.
ويرتبط هذا التاريخ بوفاة القدي�س جريوم �سنة 420م� ،أحد �أهم
�أعالم ترجمة الكتاب املقد�س من اليونانية والعربية �إىل الالتينية.
وقد مت ت�أ�سي�س هذا اليوم يف عام 1953م ،ويف العام 1991
�أطلق االحت��اد ال��دويل للمرتجمني فكرة االحتفاء باليوم العاملي
للرتجمة كيوم معرتف به ر�سم ًّيا؛ وذلك لإظهار تعا�ضد املرتجمني
يف جميع �أنحاء العامل ولتعزيز مهنة الرتجمة يف خمتلف الدول.
وتعترب هذه االحتفالية فر�صة لعر�ض مزايا هذه املهنة التي
تزداد �أهمية يو ًما عن الآخر يف ع�صر العوملة ،وتذكري امل�ستخدمني
للأعمال املرتجمة بالدور الكبري الذي يقوم به املرتجمون ،وغال ًبا
ما يكون ب�إتقان ومثالية ،وال يزال �أكرث ه�ؤالء املرتجمني يعملون يف
كثري من الأحيان يف الظل.
وقد لعبت الرتجمة دو ًرا ح�ضار ًّيا وثقاف ًّيا وعلم ًّيا بد�أ منذ بزوغ
فجر التاريخ الب�شري ،وال ت��زال تقوم بدورها حتى وقتنا هذا،
وت�ستمر يف �أدائه.
الرتجمة حاجة �ضرورية
يف وقتنا املعا�صر مل نعد مبقدورنا اال�ستغناء عن الرتجمة ،فقد
بات العامل قرية �صغرية ،وانت�شرت الأجهزة الذكية انت�شا ًرا وا�س ًعا،
وتنوعت الرتجمة با�ساليبها و�أدوات��ه��ا .ومل يعد مبقدور �أحدنا
اال�ستغناء عن الرتجمة يف عمله او كتاباته او لالطالع على ثقافات
ال�شعوب وعلومهم.
وتتنوع الرتجمة من خالل �أ�ساليب ممار�ستها كمهنة ثقافية ،و
تتمثل
�أنواع الرتجمة مبا يلي:
 1ترجمة حتريرية :وهي ترجمة ن�ص مكتوب �إىل ن�ص مكتوببلغة �أخرى.
 2ترجمة تتبعية :وهي عندما ي�ستمع املرتجم للمتحدث ،وبعد�أن ي�صمت املتحدث يبد�أ املرتجم ب�إعادة ما قاله املتحدث باللغة
املرتجم لها.
 3ترجمة فورية :وهي ترجمة حديث بع�ض النا�س بحيثي�ضع املرتجم �سماعة ي�ستمع من خاللها للمتحدث ويف نف�س الوقت
يرتجم �إىل اللغة الأخرى .ويعد هذا النوع �أ�صعب �أنواع الرتجمة
على الإطالق؛ حيث �إنه ال ي�ستحمل الأخطاء �أو التفكري والبد من
�أن يكون املرتجم متقنًا لكلتا اللغتني.
 4ترجمة الأفالم :هذا نوع يعتمد على ترجمة اللهجة العامية�أو اللغة الدارجة للمتحدثني.
- 5الرتجمة يف الأمم املتحدة

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
ال��ت��ه��ن��ئ��ة ،وج��م� ُع��ه��ا

لعل �أهم دور للرتجمة ذاك الذي يقوم به مرتجمو الأمم املتحدة؛
حيث ت�صدر وثائقها متزامنة باللغات الر�سمية ال�ست (العربية،
وال�صينية ،والإنكليزية ،والفرن�سية ،والرو�سية ،والإ�سبانية).
 - 6الرتجمة عرب ال�شابكة :و�صلت الرتجمة �إىل ال�شابكة
وو�سائل االت�صال والتوا�صل االجتماعي ،حتى انت�شرت يف الأجهزة
الذكية انت�شا ًرا وا�س ًعا ،و�أف�ضل برامج الرتجمة املتاحة بالوقت
احلايل لكل من �أجهزة �أندرويد �إ�ضافة �إىل �أجهزة �آيفون و�آيباد:
 /1تطبيق ترجمة جوجل Google Translate
 /2تطبيق ترجمة مايكرو�سوفت Microsoft Translator
 /3تطبيق الرتجمة iTranslate Voice
 /4تطبيق الرتجمة SayHi
 /5تطبيق الرتجمة .Speak & Translate
اهمية املرتجمني:
لكن الرتجمة عرب ال�شابكة لي�ست �إال جمرد حتويل كلمات اللغة
�إىل لغة �أخرى ،وهنا يظهر عيب الآالت الكبري� ،إذ ال ت�ستطيع فهم
الفكرة الكامنة وراء الن�ص ،كما تف�شل يف نقل “النربة” واللم�سة
الإن�سانية ،مما يح ّول الن�صو�ص �إىل كالم م�سطح بال روح.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ال ميكن للآالت حتديد وت�صحيح الأخطاء يف
الن�ص الأ�صلي ،فبخالف الأخطاء الإمالئية واملطبعية ال تتعرف
الربجميات واخلوارزميات على �أخطاء الن�ص امل�صدر وحت ّوله لغويا
�إىل اللغة امل�ستهدفة دون �إدراك لكونه خط�أ بالأ�سا�س ،وي�شمل ذلك
�أخطاء الداللة وامل�صطلحات والبيانات اخلاطئة واملتناق�ضة التي
ال ميكن �أن يدركها غري املرتجم الب�شري.
كما ال تقر�أ الآالت العواطف ،وتتعامل مع الن�صو�ص املحملة
بعواطف ب�شرية بطريقة حم��اي��دة ،بينما ي�ستطيع املرتجمون
املحرتفون العثور على “�شفرة” مكافئة للمعنى يف اللغة الأخرى،
ورمب��ا يعيدون بناء اجلملة �أو الفقرة كاملة با�ستخدام كلمات
خمتلفة ع��ن الن�ص الأ�صلي لنقل ال�شحنة العاطفية وحتقيق
اال�ستجابة نف�سها لدى القراء.
ويتطلب ذلك فهما عميقا لي�س فقط للغة امل�صدر واللغة امل�ستهدفة،
و�إمن��ا كذلك للثقافات املختلفة وراء اللغات .وعلى الرغم من
التطور الهائل يف حمركات الرتجمة الآلية وبرجمياتها وتزويدها
بن�صو�ص هائلة ،ف�إن �إمكانية �إدراك ال�سياق والأفكار والثقافة ال
تزال حمدودة �أمام الآالت.
�إن الآالت ترتجم الكلمات ،بينما يرتجم الب�شر الأفكار التي ال
ت�ستطيع الربجميات واخلوارزميات الآلية �أن تنقلها بني اللغات
املختلفة� ،إذ كل ما تفعله هو حتويل كلمات اللغة �إىل لغة �أخرى
با�ستخدام القوامي�س وقواعد النحو واللغة.
املرتجمون ر�سل ثقافة
� ّإن املرتجمني لي�سوا فقط و�سطاء بني الأنظمة اللغوية املختلفة
بل و�سطاء بني الثقافات � ً
أي�ضا ،وهم ر�سل ثقافة و�سفراء بلدانهم
وح�ضاراتهم ،وحملة لثقافة وعلم ثمني؛ فالرتجمة عامل من الآفاق
املفتوحة �أمام بيئات ثقافية ولغوية جمهولة.
ا�ستحوذت مهنة الرتجمة �أهمية خا�صة وكبرية من قبل احتاد
الكتاب العرب ومن قبل وزارة الثقافة وهيئاتها ومن قبل قبل جممع
اللغة العربية التي تواكب هذه امل�ؤ�س�سات التطورات وامل�ستجدات
لالرتقاء بالرتجمة مع العلم ان��ه التخلو وزارة او م�ؤ�س�سة لها
عالقات خارجية �إال ولها مرتجمني.
ون�شري �إىل ق�سم هام من املرتجمني العرب يتمتعون بثقافة عالية
ومكانة علمية ا�ضفت على ترجماتهم روعة ورفعة يف ال�صياغة
وحترير الرتجمات ،مما اعطتها عند قراءتها جماال وت�شويقا.
وهنا يربز دور املرتجم امل�س�ؤول يف النقل الأمني وال�صياغة الغنية
وال�سباكة رفيعة امل�ستوى ،التي ت�ستند اىل ثقافة املرتجم وفكره
وح�سه املرهف يف اختيار املعاين التي تو�صل الفكرة والإح�سا�س
املطلوب.

��دمي
(ت���ه���ن���ئ���ات) ت���ق� ُ
إعراب عن
املباركة ،وا ل
ِ
ُ
ر
ال�����س��ع��ادة ب��ح��ل��ول خ�ي ٍ
�أ���ص��اب �أح���د اً .ويجمع
النا�س كلمة (تهنئة)
ع��ل��ى (ت���ه���اين) ،وه��ذا
جمع خاطئ.
ٌ
ي���ق���ول �أب�����و ال��ط��ي��ب
امل����ت����ن����ب����ي�( :إمن��������ا
التهنئات للأكفاء).
ي���ع�ب�رون يف زم��ان��ن��ا
ه��ذا ع��ن ف��ع��ل امل��ن��اداة
ب���ك���ل���م���ة ( َن�������������دَ َه).
ي���ق���ول���ون :ن���ده���تُ لك
واندَ ُه لك .وهذا مغاير
للمعنى احلقيقي للفعل
( َن��دَ َه) ،ال��ذي يعني �أن
ً
�ساق ا ل ُ
ُت َ
جمتمعة .
إبل
ث���م���ة �أخ������ط������اء يف
و���ص��ف ال��ع��دد امل��رك��ب
من  .19-11يقولون:
م���وع���د االم���ت���ح���ان يف
الثالث ع�شر من متوز.
ِ
َ
الثالث
�واب :يف
وال�����ص� ُ
ع�����ش� َ�ر  .ول��ه��ذا ق��اع��دة
وه��ي ال��ب��ن��اء على فتح
اجل���ز�أي���ن .ن���ق���ول :يف
ع�شر من �آذار،
ال�ساب َع
َ
ع�شر من
وحتى التا�س َع
َ
�أيلول.
وم��������ن ا لأخ������ط������اء
فيما يخ�ص ا لأع���داد
ق��ول ال��ن��ا�� ً�س  :احللقة
ال��واح��دة وال��ع�����ش��رون،
ون���ح���ن ع���ل���ى �أب������واب
ال�������ق�������رن ال������واح������د
والع�شرين،

وال�صواب

�أن ن����ق����ول :احل��ل��ق��ة
احل��ادي��ة وال��ع�����ش��رون،
ون���ع���ي�������ش يف ال���ق���رن
احلادي والع�شرين.

قراءات نقدية
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امر�أة ال تن�سى
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• �أحمد �سعيد هوا�ش
يف حلة ق�شيبة و�أخ��راج جيد� ،صدر كتاب �أنثى
ال تن�سى ،بقلم الكاتبة الأم�يرة بديعة احل�سني
اجلزائري ،يزين غالف الكتاب ر�سوم ًا ،متثل فتاة
جميلة حتيط بها الأزه��ار والنباتات اخل�ضراء،
ترمز �إىل امل���ر�أة ومكانتها ال�سامية العالية يف
الق�صور القدمية ،فكانت �آلهة اجلمال واخل�صب
واحل���رب وق��د ا�ستهلت الكاتبة الأم�ي�رة بديعة
احل�سني اجلزائري كتابها هذا�« :أنثى ال تن�سى»
يقولها« :ت�ساءلت يوم ًا �أثناء ت�أليفي لعدد من الكتب
يف تاريخ اجلزائر ،وتاريخ الأمري عبد القادر ،و�أبحاثي
يف تاريخ بالدي العربية الإ�سالمية ،وكتابة �سري ذاتية
موثقة ،منها لزوجي العميد عدنان العجالين ،وق�صة
ن�ضال جدي ال�شهيد الأمري عبد املالك يف املغرب العربي،
وا�ست�شهاده� ،أي �أكرث من �ستة ع�شر كتاب ًا يف �أمور �شتى،
ت�ساءلت ملاذا ال �أكتب عن �سري وتراجم و�أعمال ن�ضالية
بهن �أمتنا العربية الإ�سالمية»(*)
فكرية لن�ساء تعتز ّ
(�ص.)7
ونحن نبارك للم�ؤلفة ه��ذا اجلهد ال��ذي قامت به،
فكانت وما زالت ـ مدّ اهلل بعمرها ـ ت�صول وجتول بني
الت�أليف ،والدفاع بقلمها عن الأم��ة العربية الأ�سرة
اجلزائرية التي تنتمي �إليها ،وخا�صة الأم�ير عبد
القادر اجلزائري ـ رحمه اهلل ـ فقامت ت�ض ّمد ما حلق
به من اف�ت�راءات و�أك��اذي��ب وه��و ب��ريء منهما ،وكانت
حتا�ضر يف التاريخ العربي الإ�سالمي وتاريخ اجلزائر يف
دم�شق ،واجلزائر وغريهما من املدن العربية ،بالإ�ضافة
ملا ن�شرته يف ال�صحف ال�سورية والعربية ما تود قوله
يف بع�ض املوا�ضيع التي تخ�ص اجلزائر و�أمريها املجاهد
عبد القادر ،م�صححة ب ْع�ض الأخطاء واالفرتاءات التي
كتبت عنه..
ُ
فكان هذا الكتاب اجلديد� :أنثى ال تن�سى ..ا�سرتاحة
املحارب كما يقال.
وفيه كتبت امل�ؤلفة عن ن�ساء عربيات ،فكتبت عن
الأديبة وال�شاعرة وال�صحفية املنا�ضلة الدم�شقية
«ماري عجمي» ،وجملتها «العرو�س» التي �أ�صدرتها عام
1910م ،كما كتبت عن الأديبة «مي زيادة» التي كانت
�صديقة لعائلتها هي ووالديها .وتذكر امل�ؤلفة قول
العالمة ال�سيا�سي الوطني فار�س اخل��وري؛ يف حفلة
تكرمي جملة «ال��ع��رو���س» ،وت��ق��دمي اليوبيل الف�ضل
ل�صاحبة املجلة ال�سيدة ماري عجمي عام 1926م:
يا �أهل العبقرية
�سجلوا هذه ال�شهادة
ّ
�أن ماري الأعجمية
هي مي وزيادة
وت�أتي امل�ؤلفة على ذكر الدكتورة امل�صرية عائ�شة
بنت عبد الرحمن ـ املعروفة بـ«بنت ال�شاطئ» التي
�أث��رت املكتبة العربية مب�ؤلفاتها الكثرية و�أبحاثها
الأدبية الق ّيمة ،وعملها الطويل بالتدري�س يف اجلامعات
امل�صرية.
وتخ�ص امل�ؤلفة الأم�يرة بديعة احل�سني اجلزائري
املنا�ضلة ال�سيدة عادلة بيهم اجلزائري ب�صفحتني مما
قامت به من �أعمال كثرية يف الن�ضال الوطني وتعليم
الفتيات ،والأعمال الإن�سانية (�ص  18ـ  ،)19فتقول:
«و�أذك��ر من ه ��ؤالء اخلالدات ال�سيدة عادلة بينهم
اجلزائري ،التي بد�أت حياتها الن�ضالية يف �سن مبكرة
يف منت�صف احلرب العاملية الثانية ،وقد نزلت بلبنان
و�سورية النكبات ،وع َّمتْ وي�لات احل��رب ،فكانت هذه
املنا�ضلة ال�شابة حني ذاك تر�أ�س جمعية «يقظة الفتاة
العربية» وكانت �أول غر�سة لها يف احلقل االجتماعي»،
ومن ثم تعد �أوجه ن�ضالها و�أعمالها اخلرية ،وقد كرمتها
اجلمهورية العربية ال�سورية ف�أطلقت ا�سمها على �إحدى

املدار�س الثانوية للبنات يف حي املهاجرين.
ومن �أعلم بن�ساء الأ�سرة اجلزائرية من امل�ؤلفة نف�سها
فهي منهن ،فكتبت عن الأمرية «زينب» بنت الأمري عبد
القادر اجلزائري :وهي �أول �أنثى ُرزق بها هذا املنا�ضل
الكبري رمز املقاومة اجلزائرية العربية ،بعد �إقامته
يف دم�شق ،وقد ا�شتهرت هذه ال�سيدة ب�أنها كانت تداوي
املجاهدين الذين كانوا يقاومون امل�ستعمر الفرن�سي
يف �سورية ،وكانت مزرعة منزلها يف (حو�ش بال�س) يف
ريف دم�شق م�أوى ومكان ا�ست�شفاء لهم فيجدون فيها املاء
الدافئ لالغت�سال ،والطعام ال�شهي ،والأدوية ال�شافية،
والأ�سلحة التي كان ي�ؤمنها االبن الأكرب للأمرية زينب
«حممد» الذي كان يح�صل عليها من الأردن.
حتدثت املرحومة ال�سيدة «عادلة بيهم اجلزائري»
عن الأمرية زينب فقال�« :إنها الأمرية (زينب) كرمية
الأمري عبد القادر ووالدة ال�شهيد عز الدين �آخر �شهداء
الثورة ال�سورية ،فلقد ا�ستمرت هذه ال�سيدة املنا�ضلة
حتى بعد ا�ست�شهاد ول��ده��ا ،فتابعت ،على الرغم من
حزنها الكبري ،تقدمي العون لرجال املقاومة وعائلتهم»
(�ص .)31ف�ألقت ال�ضوء على �إبداعاتهن مثل الدكتورة
ع��زة ال��رب��اط ،وه��ي �أدي��ب��ة و�أك��ادمي��ي��ة وحم��ا���ض��رة،
وباحثة ،فكان م�ؤلفها الأول« :البيئة وجذور الرتبية
البيئية» ،وذكرت يف هذا الكتاب عالقة الإن�سان بالبيئة
معتمدة بذلك على ما جاء بالقر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ال�شريفة ب�أجمل �أ�سلوب علمي قيم وا�ضح
رائع�( ..ص 44ـ .)46
وتذكر امل�ؤلفة بهذا الكتاب ال�سيدة الدكتورة جناح
العطار التي �شغلت منا�صب عالية يف �سورية ،من وزيرة
للثقافة ل�سنوات عديدة� ،إىل نائب رئي�س اجلمهورية
لل�ش�ؤون الثقافية (�ص.)47
وكذلك الدكتورة ال�سيدة «بثينة �شعبان» املدر�سة
للأدب الإنكليزي يف كلية الآداب بجامعة دم�شق �سابق ًا،
كما �شغلت وزارة املغرتبني من ع��ام 2002م �إىل عام
2008م وهي تعمل حالي ًا م�ست�شارة �إعالمية بالق�صر
اجلمهوري (�ص.)48
وت��أت��ي امل�ؤلفة على ذك��ر الإعالمية ال�سيدة �إلهام
�سلطان ،وه��ي خريجة جامعة ت�شرين بالالذقية،
ب�شهادة عالية يف الهند�سة الكهربائية.
ومن ال�سيدات املكافحات يف �ش�ؤون الأ�سرة ال�سيدتان
�سمر مدين ،وغادة مل�ص ،وتقول امل�ؤلفة الأمرية بديعة
احل�سني اجلزائري« :ومن املا�ضي القريب البد يل من
ذكر املنا�ضلة (نازك العابد) فتنقل ما كتبته الدكتورة
الباحثة (ع��زة �آقبيق) عنها» ،قالت :ن��ازك العابد
حكاية دم�شقية لأ�سرة منا�ضلة:

قيل عنها�« :إنها ال�سيف الدم�شقي املن�سي» ،و�أطلقت
عليها بع�ض ال�صحف الأوروبية لقب :جان دارك العرب»
(�ص 60ـ .)63
وتتابع امل�ؤلفة �سرد �سري حياة ن�ساء منا�ضالت فتذكر
ال�سيدة �أم��ة العزيز احل��م��زاوي ،من مواليد ،1936
دم�شق ،كرمية ال�شيخ حممد �سعيد احل��م��زاوي ،نقيب
�أ�شراف دم�شق 1901م م�شرف فني على فتح نبع بردى
بدم�شق ،وال�سيدة احلمزاوية حتمل �إجازة يف التجارة ـ
فرع حما�سبة .وقد د َّر�ست يف عدد من الثانويات بدم�شق.
ومن ال�سيدات البارزات تذكر امل�ؤلفة �أ�سماء :ال�سيدة
«ليلى البكري» و�شقيقتها وكذلك ال�سيدتان« ،نهاد وقمر
قزعون» ،حيث خ�صتهما امل�ؤلفة بال�صفحات ( 67ـ .)72
وق��د �أ���ش��ادت امل�ؤلفة بال�سيدة ال��دك��ت��ورة�« :أي�سر
علي قلمي �إنهاء هذا الكتاب من
ميداين» فقالت�« :أبى َّ
غري تزيينه بجوهرة ثمينة ،وهي وم�ضات من ال�سرية
الذاتية للدكتورة (�أي�سر ميداين) التي تنتمي �إىل
عائلة �آل امليداين ،وهي من العائالت الدم�شقية العريقة
التي ا�شتهرت مبكانتها العلمية :ومواقفها الوطنية
و�أعمال الرب والإح�سان ،ومن العائالت التي وقفت �إىل
جانب الأم�ير عبد القادر يف الق�ضاء على الفتنة عام
1860م ،يف دم�شق (�ص 85ـ .)101
وال بد من الذكر ب�أن امل�ؤلفة �أرفقت �صور ًا �شخ�صية
ذكرهن مما يكمل ح�سن
لل�سيدات اللواتي �أت��ت على
ّ
لهن.
ال�سري الذاتية ّ
ويف اخلتام ال بد يل من ذكر ملحات من �سرية �صاحبة
الكتاب امل�ؤلفة الأمرية بديعة احل�سني اجلزائري وهي
مقتب�سة مما كتبه عنها زوجها الرحوم العميد عدنان
العجالين بر�سالة خطها بيده الي�سرى .قال خماطب ًا
�أح��د �أب��ن��ائ��ه ،وه��ي بعنوان (ر�سالة تكرمي وعرفان
باجلميل م��ن وال���ده الب��ن��ه بخط ي���ده)« :ل��ق��د كانت
احلبيبة وما زالت يا ولدي طيلة حياتي ال�ضمان الذي
ال يخ ّيب يل رجاء يف كل ما �أطلبه ،ت�ؤمنه يل ب�صمت
ودون �ضجيج ،بل كانت تفكر يف ما �أنا راغب فيه وما �أنا
بحاجة �إليه قبل �أن �أ�س�أله» ،و�إن �صورة مل�سودة الر�سالة
موجودة يف الكتاب (�ص 103ـ .)107
وق��د ن�ش�أت ه��ذه ال��زوج��ة والأم يف خ�ضن والدتها
الأمرية يف ق�صر ب�سفح قا�سيون م�شرف على نهر بردى،
وقد دخلت املدر�سة بالعا�صمة دم�شق ،وكانت املتفوقة
بني �أقرانها يف مدر�ستها ،ا�ستطاعت االنت�ساب �إىل دار
اللغات ،وح�صلت على �شهادة ك��ام�بردج من العا�صمة
الربيطانية لإتقان اللغة الإنكليزية ،وقبل التخرج
ت�سابق ال�شباب خلطبتها ،ثم تويف والدها ،وكان ن�صيبها
�شاب من �أق��ارب والدتها ،طالب يف الكلية الع�سكرية
ٌ
للجي�ش ال�سوري ،وبعد �سنة من ال��زواج �أ�صيب بال�شلل
الن�صفي �إثر �إ�صابته ب�شظية قنبلة دبابة يف حرب �ضد
�إ�سرائيل وكان يف الثامنة والع�شرين من العمر ،وهذه
الر�سالة بخط يده ال ُي�سرى لأحد �أبنائه يعرتف بها
تكرمي ًا للزوجة والأم ،ر�سالة وفاء ،وهذا هو ما كتبته
امل�ؤلفة بنف�سها (�ص.)112
م��د اهلل بعمر امل ��ؤل��ف��ة الأم��ي�رة ب��دي��ع��ة احل�سني
اجل��زائ��ري :التي �أث���رت املكتبة العربية مب�ؤلفاتها
القيمة ،ون�ضالها ال��ط��وي��ل لن�صرة الأم���ة العربية
وق�ضاياها العادلة ،وكان كتابها هذا (�أنثى ال تن�سى)
�أمن��وذج � ًا لوفاء الكاتبة بديعة احل�سني اجلزائري
للمر�أة العربية يف ع�صورها املتتابعة.
ــــــــــــــ
(*) �أنثى ال ُتن�سى ،بقلم الكاتبة الأم�يرة بديعة
احل�سني اجلزائري ،دار الع َّراب ،دم�شق ـ �سورية احللبوين
ـ الطبعة الأوىل 2019م�130 ،ص ،قطع كبري.
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رو�ضة الحاج محمّد عثمان
�شاعرة �سوق عكاظ

في عالم الفن

•�إ�سماعيل امللحم
ي�شكل الفن ب�شكل عام عالقة
م�شاركة ب�ين امل��ب��دع �أو الفنان
واملتلقي ،ينطبق ذلك على �شتى
مناحي الفنون املعروفة ابتداء
م��ن ال��ت�����ص��وي��ر وال��ر���س��م م���رور ًا
ب�أ�صناف الفنون الب�صرية عبور ًا
�إىل امل�سرح وال��رق�����ص ،وال�شعر
والإب��داع��ات الأدب��ي��ة الأخ��رى.
وهذا الفعل الذي ين�ضوي حتت
الفتة الإجن���ازت الفنية يكمن
ف��ي��ه ���ش��يء ي��ظ��ل ي��ث�ير احل�ي�رة
وي�سرتعي الإعجاب ،خا�صة وهو
ميتح من �أعمق �أعماق الال�شعور.
و���س��ر ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي قابليته
للتغيري ،مبعنى �أن ك��ل �شخ�ص
يرى فيه �شيئ ًا يختلف عما يراه
الآخ��رون ،فهو بهذا املعنى يظل
م�ستق ًال عن ال��ذي �أب��دع��ه وعن
الذين ي�شاهدونه عرب الع�صور.
ويرى فيه الكثريون من املبدعني
وامل��ت��ل��ق�ين خ���ل���ود الإن�����س��ان��ي��ة
وو�سيلتها املقد�سة لقهر عقبات
ال��ق��در ،وان��ط�لاق الإن�����س��ان .يف
ال��ف��ن يتغلب امل���رء ع��ل��ى ال��ق��در
وع��ل��ى امل�صري امل��ح��ت��وم ،ويخلق
ال��ع��امل وف��ق� ًا لطموحه و�آم��ال��ه،
بذلك ي�صبح الفن �سالح ًا مقد�س ًا
يغزو ب��ه الإن�����س��ان ال��ع��امل ،ف��إن
مل ي�ستطع الغزو الفعلي امل��ادي
امللمو�س فهو على الأق��ل يتحرر
من الأغ�لال والقيود وال�سيطرة
منطلق ًا انطالقة احلرية ،معرب ًا
عن ذاته يف �أعمق �أعماقه.
يعترب �أدورن��و �أن للفن وظيفة
ن��ق��دي��ة وث���وري���ة بخلقه ع��امل� ًا
جمالي ًا م��ع��اد ًال النغالق الواقع
وم��واج��ه� ًا ل��ه .يف الفن ي�ستعيد
ال��ع��ق��ل ق��اب��ل��ي��ت��ه ع��ل��ى ال��ع��ل��م
والتحليق ف���وق م��ا ه��و حم��دود
ن��ح��و ف�����ض��اءات غ�ير حم���دودة.
وم��ه��م��ا جت��ه��م��ت م�ل�ام���ح ال��ف��ن
وعتمت �ألوانه ،فهو يفتح نافذة
يتنف�س م��ن خ�لال��ه��ا امل�ستقبل
مط ًال على عامل احلرية والوعي
واالنطالق.
ي���ري الفيل�سوف الفرن�سي
 روج��ي��ه غ����ارودي  -يف العملالفني تعبري ًا عن �آمال الإن�سان.
ويف �أ���س��ط��ورة �إي��زي�����س زوج��ة
�أوزوري���������س �إل����ه اخل�����ص��ب ،ف ��إن
�إيزي�س باحلب والإرادة والعقل
والت�شكيل اجل��م��ايل متكنت من
�إعادة �أوزيرو�س �إىل احلياة بعد
�أن جمعت �أ�شالءه املبعرثة ،ب�سبب
طمع �شقيقه �ست �إله ال�صحراء يف
ملك �أخيه.
اخليال الب�شري الذي يتزامن
ويتمو�ضع مع �إرادة خرية ،قادر

فنون /أعالم

على �صوغ مبادئ ت�صون للإن�سان
�إن�سانيته ،ك��ان��ت ه��ذه الفكرة
�أح��د املبادئ الأولية يف انطالق
احلركة ال�سريالية.التي تقوم
على �أن اخليال ي�ستطيع وحده
�أن يعيد للب�شرية املهددة فكرة
احلرية.
يف مدخل من مداخل الال�شعور،
يقول كارل غو�ستاف يونغ:
الفن نوع من النزوع الداخلي
ميتلك كائن ًا ب�شري ًا ويجعله �أداة
له .ولي�س الفنان �شخ�ص ًا يتمتع
ب ��إرادة حرة ي�سعى �إىل غاياته
اخلا�صة ،و�إمنا هو �شخ�ص ي�سمح
للفن �أن يحقق �أغ��را���ض��ه من
خالله .وه���و�-أي الفنان -كائن
ب�����ش��ري ق��د ت��ك��ون ل��ه �أح��وال��ه
و�إرادت����ه ومراميه ال�شخ�صية،
ولكنه كفنان يُعدّ �إن�سان ًا مبعنى
�أ���س��م��ى .وه��و �إن�����س��ان اجتماعي
كما هو فرد ّ
يحل وي�شكل احلياة
الال�شعورية النف�سية للجن�س
الب�شري .لكل فرد ال وعي خا�ص
ب��ه نتيجة خ�برات��ه وجت��ارب��ه
ت�شكل حمر�ضات ملا �سينتجه من
خ��ي��االت و�أع���م���ال ،ول��ك��ل �شعب
�أو ج��م��اع��ة ب�����ش��ري��ة ال وع��ي
جماعي نتيجة �أ���س��ل��وب عي�ش
ه��ذه اجلماعة وال��ظ��روف التي
م���رت ومت���ر ب��ه��ا ع�بر تاريخها.
فالال�شعور اجلمعي ه��و مبعنى
م��ا خم����ازن اخل��ب�رة اجلماعية
ال�شاملة للجماعة ،وهو ما يطبع
�سلوكه ومييزها عن غريها .ي�أخذ
الفن ب�صاحبه من حيث يدري �أو
ال ي��دري �إىل امل��ث��االت اجلمعية
التي هي �صور نف�سية مغرقة يف
القدم تنبع من الال�شعور اجلمعي
وميكن اكت�شافها من خالل ال�صور
وال��رم��وز والأ���س��اط�ير والفنون
والأحالم...
ي ��أخ��ذ ال��ف��ن ب�صاحبه �إىل
ف�ضاءات ال ح��دود لها ،وكذلك
يفعل باملتلقي  ،ولطاملا �أحلقت
ب��امل�����س��ت��غ��رق�ين يف ع���امل ال��ف��ن،
م���ب���دع�ي�ن وم����ت����ذوق��ي�ن ���ص��ف��ة
اجلنون .يقول الر�سام وال�شاعر
ال�صيني �شيه تاو:
�أن����ا نف�سي جم��ن��ون ،ولغتي
جمنونة وم��ع ذل��ك ف���إين �أ�سعى
�إىل �إيجاد طريقي �إىل اجلنون
احلقيقي� .أ�ضحك لك والري�شة
م��ع��راة يف ي���دي ،وف��ج���أة �أب���د�أ
ّ
بالرق�ص و�أن��ا �أطلق ال�صرخات،
تنفتح ال�سماء �شا�سعة ،ويف كبد
القبة ال�سماوية ي��ت�ل�ألأ القمر
براق ًا بعيد ًا و�صغري ًا.
ومتثي ًال لعامل املتعة يف عالقة

الفنان مبو�ضوعه وباملتلقّي يقول
ب�.آ .ت��و���ش��ار يف خ��امت��ة كتابه
(امل�سرح وقلق الب�شر):
ذهبت ذات م�ساء لزيارة (جان
كوكتو) يف م�سرح هيربتو �أثناء
ع��ر���ض م�����س��رح��ي��ة(ال��ن�����س��ر ذو
ال��ر�أ���س�ين) فقادين �إىل ال�صالة
ودعاين �إىل مراقبة اجلمهور من
خالل فتحة �صغرية متكنني من
�أن �أرى دون �أن �أُرى .كان ال�صمت
�شام ًال كانت الوجوه كلها تتط ّلع
ينم
�إىل املمثلني يف تعبري واحد ّ
عن االهتمام الواله والتعاطف
ال��ع��م��ي��ق .ق���ال ك��وك��ت��و :النظر
�إليهم وهم يف هذه احلالة �أكرب
فرحة �أح�س بها يف امل�سرح .كان
ال�شاعر العجوز يح�س �إح�سا�س ًا
خا�ص ًا ب�سحر العر�ض املده�ش
ال����ذي ي��ج��ع��ل �أن��ا���س � ًا جمهولني
اجتمعوا بال�صدفة ،يتمكنون من
الإح�سا�س مب�شاركة �شخ�صيات
وه��م��ي��ة� ،إىل درج����ة التنف�س
على �إيقاع �أنفا�سها ،والإح�سا�س
ب��أف��راح��ه��ا و�آالم��ه��ا يف اللحظة
نف�سها،ـ وب��ال��ق��وة نف�سها .هذه
املتعة التي عرب عنها كوكتو يقول
تو �شار:
ذك��رين ه��ذا اللقاء باعرتاف
غريب اعرتفت به ممثلة �أملانية
حت��دث عنها (غوته) يف ويلهلم
ما�سرت حتدثت عن املتعة التي
جت��ده��ا يف االت�����ص��ال بجمهور
�أ�صبح على ر�أي واح���د ،جمهور
ظنت �أنه ميكن �أن ترى فيه �صورة
ال�شعب الأملاين كله ،كنت �أخاطب
الأم���ة الأمل��ان��ي��ة .ت ��أث��رت بهذا
اجلمهور كما ت�أثر بي ،م�شاركته
تا ّمة ِخلْتُ �أنني �أ�شعر باالن�سجام
التام ،و�أرى �أمامي يف كل حلظة
�أف�ضل عنا�صر الأمة و�أ�سماها.
الفن يحتوي الأب���دي ،هكذا
و�صف �إبراهيم حممود �أعمال
ال��ف��ن��ان ن�����ص��ر ورور يف كتابه
منطق طائر اللون .م�ضيف ًا وحده
الفنان من ميكنه التعبري ال�صوتي
املتخلل ل��ل��ون وخ� ّ�ط��ه ،خطوط
حتركاته يف اجلهات ال�ست.
الفن رغم تعدد �أ�شكاله ففي
ك��ل عمل فني م��ا ي ��أخ��ذك �إىل
ع��وامل فنية متباينة الأ�شكال
وال�صور يف الوقت الذي جتد لك
�سبي ًال للعبور بني فن و�آخر .كيف
ع�ّب�رّ دافن�شي ع��ن ه��ذا امل�سار؟
قال:
الر�سم ُي��رى وال ُي�سمع ،و�أن
ال�شعر ر�سم ُي�سمع وال ُيرى.

•عي�سى فتوح
رو���ض��ة احل���اج حممد
عثمان �شاعرة و�إعالمية
و�أك���ادمي���ي���ة ���س��ودان��ي��ة
م���ع���روف���ة ول�����دت ع��ام
 1969يف م��دي��ن��ة
«ك�سال» الواقعة ب�شرق
ال�����س��ودان ،لأب �شندي،
و�أم من كردفان .ح�صلت
على �شهادة اللي�سان�س يف
اللغة العربية و�آداب��ه��ا
من كلية الآداب بجامعة
«النيلني» ع��ام ،1992
وعلى املاج�ستري من جامعة «�أم درمان» الإ�سالمية.
عملت مذيعة و ُم��ع��دّ ة برامج فمديرة برامج يف �إذاع��ة
«ك�سال» من عام  1994حتى عام  ،1996ثم مذيعة يف �إذاعة
ال�سودان ،وقناة «ال�شروق» الف�ضائية ال�سودانية التي كانت
تقدّ م فيها برنامج «�سفراء املعاين» ،وهو حوار فكري ثقايف
مع رموز الفكر وال�شعر والثقافة من ال�سودانيني والعرب.
ت�س ّلمت رئا�سة حترير جملة «�سمراء» ،وان ُتخبت ع�ضو ًا يف
الربملان ال�سوداين وقد ع ّينها الرئي�س عمر ح�سن الب�شري يف
 2019/4/3وزيرة للثقافة وال�سياحة والرتاث الإ�سالمي،
لكنها مل متكث يف هذا املن�صب املرموق �سوى ع�شرة �أي��ام،
ب�سبب االنقالب الع�سكري الذي قام به اجلي�ش ال�سوداين يف
 ،2019/4/13و�أطاح بالب�شري والوزيرة مع ًا.
�شاركت يف العديد من امل��ؤمت��رات وال��ن��دوات والأم�سيات
الثقافية والأدب��ي��ة حملي ًا وعربي ًا ،وح�صلت على بع�ض
اجل��وائ��ز الأدب��ي��ة ،منها ج��ائ��زة الأدب الن�سوية لوالية
«ك�سال» عام  ،1994وجائزة مهرجان الإبداع الن�سوي الأول
عام  ،1997وح�صلت على لقب �شاعرة �سوق عكاظ ،2005
ولقب �أمرية �شعراء ال�سودان.
كما �شاركت يف امللتقى الثاين لل�شباب امل�سلم الذي �أقيم
بدم�شق يف �شهر �آب عام  ،1996حيث �ألقت فيه ق�صيدتها
نبي».
«لك يا ّ
�آثارها ال�شعرية:
 1ـ هتفت ال (�شعر) اخلرطوم؟
منوذج من �شعرها:
نبي»:
يا
«لك
قالت يف ق�صيدتها
ّ
هذا الفتى
َ
املهيب
وجهٌ ي�ضيء �سما
«دم�شق» بحا ِل ِك الليلِ
ْ
متو�شح ًا َ
ّ
العروبة
�سيف
ِ
رافع ًا رايا ِتها
والروابي والدروب
بالن�صر قد زرع املدائنَ
َ
ر�ضع اجل�سارة من ربى «بردى»
أموي
الفجر عند
و�أيقظه حنني
ِ
امل�سجد ال ّ
ِ
كر م�ؤذّن ًا:
ّ
�أنْ يا رفاقُ �إ ّ
يل ه ّيا على ال َفالح!
يا با�س ًال
للطريق تدافع ًا
ها قد �أتينا
ِ
َ
الرهيب
الزحف
�سنوا�صل
ْ
ْ
ني
تعجل يا �أخي ،وقلْ لهم عني يق ْ
قف ال ّ
�أحملْ لهم عنا بر ّبك يا ُ
الفتح املبني
ب�شائر
رفيق
َ
ِ
ُ
النيل �أ�شعله حتدٍّ وانتماء
هذا الفتى،
الغاب ناداهُ � :
أ�سامة يا بن زيد
ُ
البيدُ �صاحت حني الح
أفواج �سارت
َ
ووراءك ال ْ
واملواكب والقوافل والبحار..
ُ

قضايا وآراء
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هل من �أمل
•هنادة احل�صري
ال �شك ب�أن الأزمة العربية بعد هذا الواقع املت�أزم
ال��ذي ن�شهده ت�شعر بحاجة ملخرج �أو بديل للحالة
الراهنة �سواء يف الفكر �أو املمار�سات اخلاطئة ...
وي�أتي غياب الفهم ال�صحيح للدين ولفقه املذاهب
ومل�س�ألة الهوية وللعالقة مع االّخر مبناخ منا�سب لكل
ال�صراعات الطائفية واملذهبية �أو االثنية اذ يعمل على
حتويل كل ما هو ايجابي قائم على االختالف والتعدد اىل
عنف دموي يناق�ض �أوال جوهر الر�ساالت ال�سماوية والفهم
ال�سليم للهوية الثقافية العربية ..
و�أمام هذه ال�صراعات الدموية اجلارية يف �أكرث من بلد
عربي وبروز ظاهرة “داع�ش” والفكرة امل�سيطرة االّن عن
�ضرورة تق�سيم ال�شرق الأو�سط ورغ��م كل هذه املخاطر،
ترى هل ميكن �أن جند بديال لهذه احلالة الراهنة من �أفكار
وممار�سات �سيئة بتحقيق ا�صالح جذري؟ ...
ولعل العودة اىل خال�صة جتارب الأوروبني الذين خا�ضوا
يف الن�صف الأول من القرن املا�ضي حربني عامليتني دمرتا
�أوروبا و�سقط نتيجتهما �ضحايا باملاليني ،نتيجة �صراعات
قومية واث��ن��ي��ة وطائفية ول��ك��ن ح�ين ت��وف��رت ال��ظ��روف
والقيادات والر�ؤى ال�سليمة ،طوت �أوروبا اّالمها واجتهت نحو
التوحد والتكامل بني �شعوبها متجاوزة ما بينها من خالفات
يف امل�صالح وال�سيا�سات ،واللغات والثقافات والأعراق ،كفيل
ب�أن يعيد ت�صحيح هذه اخلطيئة التاريخية التي ا�ستهدفت
عزل هذه املنطقة عن هويتها احل�ضارية وعن دورها العاملي
وعن هويتها الثقافية الواحدة وتقدمي الدين اىل كيفية
“العبادات “ بدال من الرتكيز على ماهية وكيفية املعامالت
!!..
ان الأمة العربية قامت مفاهيمها على احلوار مع االّخر
بينما ال يفعل ذلك �أفرادها ،االمة العربية هي مهبط كل
الر�سل والر�ساالت ،وفيها ظهرت قبل اال�سالم ح�ضارات
كثرية ور�ساالت �سماوية ،ويف ديننا دعوة �صريحة للتعارف
بني ال�شعوب وعدم التفريق بني الر�سل والأنبياء ،و�أمتنا
العربية جمبولة على التعددية وعلى حق وجود االّخر،
وت��ق��وم روح��ي��ا على ت��ع��دد ال��ر���س��ل وال��ر���س��االت ،وتقوم
دميوغرافيا على تعدد الأج��ن��ا���س والأع����راق والأل���وان
وح�ضاريا على جت��ارب واّث��ار �أه��م احل�ضارات االن�سانية .
وبعد كل هذا ت�شهد التخلف والتفرقة والفئوية والتع�صب
!..
اخريا ان نقد الواقع وو�ضع اليد على �سلبياته هو املدخل
ال�صحيح لت�صحيح م�سار هذا الواقع وحدوث حتول كبري على
م�ستوى احلكم واملجتمع معا  ...لتوفري مقومات نظام �سيا�سي
دميوقراطي دون اللجوء اىل العنف .

د.ح�ســن حميد
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الت�أ�سي�س والريادة ..يف �آن!

م��اذا ل��و قي���ض للأنه��ار العفي��ة �أن ت�صري ب�شراً ،ول��و �أن الأطيار غ��دت كائنات تنط��ق وتبت�سم وتفع��ل ما تفعله
امل��ودات ،وم��اذا لو �أ�صبحت الأزهار والرياحني والأع�شاب هي ُ
اخلطا الت��ي تدير �أمور احلياة باله ّمة الكاملة ،وماذا
ل��و غدت �أ�شج��ار ال�سنديان رجا ًال يف �أوق��ات املحن وال�شدائد ،و�ص��ارت اجلبال الأيدي يف �أوق��ات البناء والعمران،
وماذا لو غدت الدروب �آية لال�شتقاق والتفريع فتنوب عن العقول النابهة..
بل��ى ،ماذا لو غدت الطبيع��ة بغاباتها ،و�أع�شابها ،وبحرياتها ،و�أنهارها ،وينابيعها ،وغدرانها ،ورياحها ،و�أن�سامها،
و�صخوره��ا ،ومروجه��ا ،و�أوديته��ا ،وتالله��ا ،وجبالها ب�ش��ر ًا لهم رقتهم الت��ي ال تدانى يف وقت االجتم��اع ،وحمبتهم
الوارف��ة مث��ل ال��دوايل للألف��ة وامل�ؤان�س��ة ،و�صولتهم جتاه العم��ل والبناء والعطاء ،م��اذا لو غدا الب�ش��ر من طينة
الطبيع��ة الت��ي ال تعرف �إال النماء ،والعطاء ،واجلم��ال ،والده�شة التي تخلب الألب��اب ،واملعاي�شة التي هي درو�س
و�صور بل �أوفى!
�أم��دّ ه��ذا ال�س���ؤال الطوي��ل ،و�أنا �أتذك��ر �أ�ست��اذي الدكتور علي عقل��ة عر�سان ال��ذي رعاين مث��ل �أب ،و�أحاطني
مبحبت��ه مث��ل �سي��اج من توت راه��ج ،لزهره جمال ،وحلبات��ه طعوم ،ولوجوده معن��ى� ،أتذكره لأن��ه كان كذلك ،فهو
ال��ذي بن��ى �أحد ركني الثقافة ال�سورية حني ظ ّهر الثقاف��ة ال�سورية من خالل احتاد الكتّـاب العرب ،مبا �أ�صدره من
و�سع رحاب��ه امتداد ًا �إىل
مطبوع��ات ودوري��ات �أدبي��ة وفكرية ،وحني رع��اه بالن�شاطات الثقافي��ة النوعية ،وحني ّ
ال�ساح��ات العربي��ة� ،أي ح�ين غدا احت��اد الكتّـاب يف �سوري��ة يقود منظمة االحت��اد العام للأدب��اء والكتّـاب العرب
�سن��وات ط��وا ًال ،وحني �أق��ام الندوات وامللتقي��ات وامل�ؤمترات التي دارت ح��ول الظواهر الأدبي��ة والفكرية لتتجلى
�ص��ورة الع��رب �إبداع ًا ،وح�ضوراً ،وجم��ا ًال ،وحني �شكّل جلنة من �أهم نقاد العرب املعروف�ين اختارت �أهم مئة رواية
عربي��ة خ�لال القرن الع�شري��ن ،و�أعدها للرتجم��ة ملختلف لغات الع��امل ،وال �سيما اللغات الأهم منه��ا ،فكانت هذه
و�سع رح��اب االحتاد العام للأدباء والكتّـاب العرب نحو املعاين العاملية
اخلط��وة ا�شتقاق ًا لعقل فاعل م ّوار ،ثم حني ّ
م��ن خالل احتاد كتّـاب �آ�سيا و�أفريقيا ،والعالقات الدولي��ة مع االحتادات العاملية املعنية ب�ش�ؤون الثقافة والإبداع
والفك��ر م��ن الهن��د �إىل ال�صني �إىل ال��دول الأفريقية �إىل دول �أمري��كا الالتينية ،لتكون الثقافة ه��ي الكتاب الذي
تق��ر�أ الب�شرية فيه دالالت القي��م الإن�سانية الزاهية ومعانيها التي �أرادت التحالف��ات البغي�ضة والأيديولوجيات
ال�ضريرة �أن متحو �صورتها التي حتاكي �صورة الطبيعة وهي يف زهوها.
يف عق��دي ال�سبعيني��ات والثمانينيات ،وقد عرفت الثقافة العربي��ة ن�شور ًا لها مل تعرفه يف الع�صر احلديث ،كان
احت��اد الكتّـ��اب العرب ،ويف ظل عهد دولة اال�ستقالل منارة �أدبية ج ّال �صورتها ومعانيها الدكتور علي عقلة عر�سان
لأن��ه كان املثق��ف النوعي �صاح��ب امل�شروع الثقايف الذي غدا مث��ا ًال لأهم عوا�صم العرب الثقافي��ة� ،أعني القاهرة،
الكتاب ال�صادر يف دم�شق مطلوب ًا يف خمتلف ال�ساحات الثقافية العربية ،وغدا املهرجان
وبغداد ،وبريوت ،ال بل غدا
ُ
ال��ذي تقيم��ه دم�شق حلم ًا من �أحالم الأدباء والكتّـاب العرب كيما ي�شاركوا فيه ،ولهذا ،ويف الع�صر الذهبي للثقافة
العربي��ة جمع��ت دم�شق �إليها ،وباملحبة الغامرة� ،أهم الأ�سماء الأدبية والإبداعية والفكرية التي عرفتها امل�شاهد
الثقافي��ة العربي��ة من املحي��ط �إىل اخلليج ،وكان اجلميع يدورون ،مثل الدراوي�ش �أه��ل العقيدة والإميان املطلقني،
حول معاين العروبة ،واللغة العربية ،والأحوال العربية واقع ًا و�أحالم ًا ،وحول الأدب والإبداع والفنون عامة!
�إن م��ن يع��رف ال�شواغل التي جذبت الدكتور علي عقلة عر�سان ،وهي كث�يرة ،وكثرية جداً ،يحتار متى كان يجد
الوق��ت ليكتب �إبداعات��ه يف املقالة ،وامل�سرحية ،وال�شعر ،والق�صة ،والرواي��ة ،والزوايا اليومية والأ�سبوعية التي
كانت تطلب منه داخل بالدنا العزيزة وخارجها �أي�ض ًا ،ومن كان يعرف همومه من جهة ،ويف معظمها هموم عروبية،
ويعرف �أحالمه من جهة �أخرى ،وهي مديدة يدرك �أن حياة هذا الرجل كانت م�ساهرة ،ومكابدات لكي يكون كل ما
يفعله ،ويكتبه ،ويفكر به مثا ًال للأجيال التي جايلته ،وللأجيال التي عا�شت زمنه ،وللأجيال الآتية بعده.
قل��ت �إن��ه كان راع��ي �أحد ركني الثقافة ال�سورية يف جتلي��ات ازدهارها العظيمة يف الق��رن الع�شرين ،لأن الركن
الآخ��ر كان��ت ت�شرف عليه وترعاه الدكتورة جن��اح العطار ،فقد غدا الكتاب الذي ت�ص��دره وزارة الثقافة ال�سورية
مطلوب�� ًا لي���س يف البالد العربية فح�سب بل يف البلدان الأجنبية �أي�ض ًا ،وال �سيما اجلامعات واملراكز املعنية بالأدب
العرب��ي ،وكان لعقل الدكت��ورة جناح العطار الفاعل وامل ّوار �أي�ض ًا الدور الأبرز يف بناء ثقافة �سورية عالية امل�ستوى
من خالل ال�سال�سل التي ُ�شغلت بها وزارة الثقافة فط ّورتها حتى ذاع �صيتها لكل مهتم بالثقافة العربية ،و�أكاد �أقول
�إن ما ترجم يف زمن �إ�شراف الدكتورة جناح العطار على وزارة الثقافة ال�سورية لهو الأهم يف تاريخ الثقافة ال�سورية
كله��ا� ،أعني قدميها وجديدها ،والأهم �أن الرتجم��ات تن ّوعت فما عادت مق�صورة على اللغات التي جاءت بها جهات
االنت��داب م��رة ،وجه��ات اال�ستعمار مرة �أخ��رى ،بل امتدت �إىل اللغ��ات العاملية الأخرى ،فمن خ�لال وزارة الثقافة
عرفن��ا م��ا كتبه �أهل الهند ،وال�ص�ين ،و�إي��ران ،ودول �أفريقيا ،و�أمري��كا الالتينية ،والواليات املتح��دة الأمريكية،
وكن��دا ،وفلن��دة ،وال�سويد� ..إلخ ،وقد �شكلت ه��ذه الرتجمات ثقافة جديدة حلم بها كلُّ مثق��ف و�أديب وفنان ،كما
�أن رعاية الدكتورة جناح العطار �شملت الأجيال الأدبية الطالعة ف�أخذت بها �إىل حدّ �أن ما من �أديب تنف�س �أدبي ًا
وعرف طعوم املوهبة ور�سومها الأوىل �إال وخرج من بيت وزارة الثقافة ال�سورية ،لهذا ،وبهذا ،يعتز املرء الذي ر�أى
عقل الدكتورة جناح العطار م ّوار ًا وج ّوا ًال يبحث عن طيوب الإبداع وجمالياته �أ ّي ًا كان �صاحبها ،فالإبداع �أو ًال ثم
يليه ما يليه.
انهم بها ،والتي
والتي
نادته،
والتي
عر�سان،
عقلة
علي
بالدكتور
أحاطت
�
التي
ال�شواغل
عرف
من
إن
�
أقول،
�أعود ف�
َّ
ً
حل��م به��ا ..ف�إنه يتعجب �إىل حدّ احلرية كيف كت��ب هذا الرجل مدونة م�سرحية كان��ت و�ستظل تعريفا جلماليات
امل�س��رح العرب��ي ،ولي�س امل�سرح ال�سوري وحده ،و�أنه كتب تاريخ فن امل�سرحية العربية منذ �أن كانت حاالت جنينية
طي
�أو حماوالت �أوىل لي�ست �صافية لأنها كانت َّ
طي املجهولية بعد� ،أو ّ
طي الن�صو�ص الأدبية الأخرى� ،أو �أنها كانت ّ
احلكاي��ة والأدبي��ات امل�شفوهة ،ولع��ل كتابه (الظواهر امل�سرحي��ة عند العرب) هو احلج��ر الأ�سا�س لكل من يريد
معرف��ة امل�س��رح العربي على حقيقته ،ومنذ لمُ ع��ه الأوىل ،وداخل الطقو�س االجتماعي��ة والدينية يف �آن ،ولعله هو
الكتاب الأهم عربي ًا يف جمال الدرا�سات امل�سرحية الذي ال ت�ستغني عنه اجلامعات العربية التي تد ّر�س امل�سرح� ،أو
املعاه��د العالية املعنية بامل�س��رح ،ثم كيف فنت هذا الرجل بالإخراج امل�سرحي ،ف�أخ��رج م�سرحيات عربية وعاملية
عل��ى درج��ة هائلة من احل�ضور واجلمال والإبداع وك�أنه مل يعم��ل �شيئ ًا يف حياته �سوى �إعداد نف�سه ليكون خمرج ًا
يع��رف تفا�صي��ل التفا�صيل للعمارة امل�سرحية من جهة ،وتكوينات املحتل من جهة �أخرى ،وكيف �أنه هو الذي �أ�س�س
ملهرجان دم�شق امل�سرحي الذي غدا مو�سم ًا للم�سرح كتابة ومتثي ًالّ!

Hasanhamid55@yahoo.com
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نافذة على العالم

�أ�صداء الق�صيدة في الم�شهد ال�شعري الياباني

• عو�ض الأحمد
من �أ�شكال ال�شعر الياباين� ،شكلي (الواكا)
و(الهايكو) ،وكذلك ال�شعر احلديث ذي ال�شكل
احلر ،ومل تكن �أ�شعار (الواكا) املنظومة باللغة
اليابانية ،بالن�سبة �إىل الراي العام� ،شيئ ًا �آخر
�إال و�سيلة ي�ستخدمها الرجال والن�ساء للتعبري
عن عواطف احلب ال�سرية ،و�أداة توا�صل لها
�سمة اخل�صو�صية ،ومل يكن للق�صائد �آنذاك
ال�شرف الكايف للظهور علن ًا �أمام النا�س وفج�أة
يتحول �شكل (الواكا) ال�شعري �إىل �شكل ر�سمي
يف البالط ب�أمر �إمرباطوري ،وذلك بفعل دعم
الإمرباطور (ت�شو ـ كو�سني) تقديره املطلق
لهذا ال�شكل وبهذا يعلن انت�صار �شكل (الواكا)
ال�شعري على �شكل (الكان�شي).
كما ن��ق��ر�أ �أه���م ف��ق��رة يف مقدمة (دي���وان
ق�صائد الواكا القدمية واحلديثة) املن�سوبة
�إىل (كينو ـ ت�سورايوكي).
(لل�شعر املكتوب باللغة اليابانية (ياماتو
ـ كوتوبا) نواة يف قلب الإن�سان ،ويتكون من
كالم ال متنا ٍه ع��دده ،...،هل ميكن �أن نت�صور
ك��ائ��ن� ًا ح��ي� ًا واح����د ًا ال يكتب ���ش��ع��ر ًا عندما
ي�سمع غناء عندليب فوق �شجرة مزهرة� ،أو
�صوت �ضفدعة (الكاجيا) املقيمة يف املياه؟
زلزلة الأر���ض وال�سماء� ،إث��ارة �أرواح املوتى
الالمرئية ،تلطيف العالقات بني الرجال
والن�ساء ،تهدئة قلب املحارب املقدام ،تلكم
ه��ي ـ ودون اللجوء �إىل ال��ق��وة ـ ا�ستطاعة
وقدرة �شعر الواكا).
نقطة االن��ط�لاق املركزية بالن�سبة �إىل
(كينو ـ ت�سورايوكي) هي قلب الإن�سان حيث
كل �شيء ي�أتي من هناك قلب يتماهى ،وبال
عناء ،مع �أدنى اهتزازات النباتات والأ�شجار،
ويغني بالت�ساوق مع الع�صافري ،ومع الدّ ابات
الربية املوح�شة ،مع احل�شرات والأ�سماك.
ين�صب
�إن اهتمام (كينو ـ ت�سورايوكي)
ُّ
فعلي ًا ع��ل��ى ه���ذا االن�����س��ج��ام ،وي�ضفي على
(ال���واك���ا) ال��ق��درة على خلق حميمية بني
الرجال والن�ساء ،وعلى تهدئة قلوب املحاربني
الأ�شاو�س.
وك��ان امل��ث��ال الأع��ل��ى (ل��ل��واك��ا) ه��و تهدئة
القوى الفوطبيعية الأ�شد خطراً ،وحتريك
الطبيعة ،و�إث���ارة �أرواح امل��وت��ى ،و ُي�ستخدَ م
على قدم امل�ساواة مع بع�ض ال�صيغ والعبارات
ال�سحرية ،ك�إن�شاد ملقاومة اجلفاف وا�ستنزال
املطر وملنع الطوفانات وال��ك��وارث الطبيعية
الأخ������رى ،وحل��م��اي��ة ال��ن��ا���س م��ن الأوب��ئ��ة
اخلطرية التي كانت تعيث ف�ساد ًا �آنذاك.
كان يعتقدُ حق ًا �أن ق�صيدة (الواكا) متتلك
�سلطة فوطبيعية تكفي قوتها لدحر هذه
القوى ال�شريرة وهذا االعتقاد كان متجذر ًا
و�سائد ًا يف املجتمع الياباين القدمي ويف الع�صر
الو�سيط بني النا�س العاديني.
وال�����ش��اع��ر (ميت�شيزاين) خ�ير م��ن ميثل
ب�شعره هذه املرحلة من تاريخ ال�شعر الياباين.
وهذا املقطع من ق�صائد ق�صرية يعطي ملحة عن
حياة (ميت�شيزاين) يف �سنواته الأخرية ،بيته
حتول �إىل كوخ و�ضيع عا�ش فيه ال�شاعر حياة
انقبا�ض ،حلد �أنه فقد رغبة �أن ي�صنع لنف�سه
طعام ًا ب�شكل منتظم ،وحدهم �أطفال القرية
املجاورة ،كانوا يجلبون له ،من حني �إىل �آخر،

خ�ضاراً� ،أو يح�ضرون له وجية حقيقية لأن
معدته كانت �ضعيفة ومري�ضة.
�أما من �أحد نتحدث �إليه؟
�أنام وحيد ًا وذراعي و�سادة
يف ج ّو حانق مطر كئيب ال يتوقف
ووجبات الطعام نادرة :ال جمر يف املدف�أة
ماء؟
� َأ�سمكة ت�سبح يف القدر املليئة ً
وعلى العتبة �ضفدع �ساحر ال يكف عن
القرير
فالح �صغري يجلب يل خ�ضار ًا
و�إىل جانب الفرن طفلة تطبخ الدقيق
�إن ق�صيدة (كافكا) كانت �سالح ًا بحق،
وو���س��ي��ل��ة عملية الك��ت�����س��اب ق��ل��ب الآخ����ر،
ولإق��ن��اع��ه بعواطفنا .فهي مل تكن جمرد
منا�سبة �أو فر�صة لإظهار املواهب ال�شعرية
فح�سب ،بل كانت �أداة ا�سرتاتيجية غرامية
ق��ادرة على تغيري جمرى وج��ود ما ،ولت�سيري
احلياة يف املجتمع ،ولت�سهيل العالقات لي�س
فقط بني ال��رج��ال والن�ساء ،لكن �أي�ض ًا بني
خمتلف الطبقات االجتماعية.
و�إىل جانب طريقة نظم ق�صيدة (واك��ا)،
وهي طريقة موروثة عن التقاليد ال�شعرية
ال�����ص��ي��ن��ي��ة ،ظ��ه��رت ط��ري��ق��ة ن��ظ��م ق�صيدة
(الهايكو) وهي �أكرث ممار�سة وتطبيق ًا .وتكمن
خا�صيتها الكربى يف ما يجب على ال�شاعر،
باعتماده على خياله� ،أن يقول بالكالم واقع ًا
�شعري ًا ،وتتيح حرية �أكرب للت�صرف بطاقة
اخليال.
ويف ال�شعر الياباين الغنائي� ،أي يف (الواكا)
�أو يف (الهايكو) جند جت�سيد العامل الداخلي
وتبيانه من خالل و�صف العامل اخلارجي.
�إن �أول ميزة لل�شعر الياباين التقليدي هي
ق�صره ال�شديد ..فق�صيدة (ال��واك��ا) �أط��ول
�شكل �شعري ،وهي ال تتكون �إال من  31مقطع ًا
�صوتي ًا ال غري� ،أم��ا ق�صيدة (الهايكو) ف�أقل
طو ًال وال تتكون �إال من  17مقطع ًا �صوتي ًا ال
غري.
ول���دت وب�شكل طبيعي ج���داً ،يف ق�صيدة
(ال��واك��ا) ويف ق�صيدة (الهايكو) ،التقنية
ال�شعرية الأ�صيلة التي ت�ستند �إىل اللعب على
االلتبا�س بني ال��ذات واملو�ضوع .جاعلة من
ظواهر العامل اخلارجي املرئية ،ا�ستعارات �أو
رموز كون داخلي �سدميي� ،أن التمكن التام من
هذه التقنية ،ورغم الق�صر الوا�ضح للأ�شكال
ال�شعرية حيث ُتط ّبق ،يتيح خلق لغة تنطوي
وتت�سم بالعمق والغنى ،على حمولة انفعالية
جداً.
ويعود �أ�صل ق�صائد الهايكو �إىل الهوكو
�أو الأب��ي��ات اال�ستهاللية يف ق�صائد الرجنا
(الأ�شعار املرتابطة) وهذه الق�صائد الأخرية
كانت ت�ستهل بثالثة �أبيات �شعرية ت�شري �إىل
الف�صول �أو �إىل ال�سمات الأ�سا�سية يف املنظر
الطبيعي ،وقد ظهر هذا النوع الأدبي يف القرن
ال�ساد�س ع�شر ،وازدهر يف القرن التا�سع ع�شر.
و�أ�شهر �شعراء الهايكو (مات�سوبا�شو) ويعد
�أهم �شعراء الهايكو اليابانيني ويف عام 1684
قام با�شو ب�أوىل رحالته العديدة والتي يظهر
�صداها يف �شعر.
ً
وك��ت��ب ع��م�لا م��ن �أه���م �أع��م��ال��ه الأدب��ي��ة

ـ �أيتها ال�سيدة التي تركبني معي هنا
هم�ساتك!
�أما الهايكو ال�شعبية فتقول:
�أمطار الربيع :ومع هذا
بطن ال�ضفادع ال�صغرية
مل ي�صبها البلل
واالخ��ت�لاف ب�ين الق�صيدتني يبني مدى
ات�����س��اع ح���دود ال��ه��اي��ك��و وت��ن��وع �إمكانياته
التعبريية ،ومن �أ�شهر ق�صائد الهايكو التي
كتبها (با�شو) الق�صائد التالية:
قطرة الندى
�إن هي �إال قطرة الندى
ومع هذا ..ومع هذا
***
�أدنى ال�سفر
�أدور فوق الرباري اجلرداء
عامل الأحالم
***
�آه من قمر ال�صيف هذا
جعلني �أجتول طيلة امل�ساء حول البحرية
***
تطفو البجعة بعيد ًا وقد حملت يف ري�شها
�ضوء النهار
***
نالحظ يف الق�صائد ال�سابقة �أنها ت�ستمد
�صورها م��ن ع��امل الطبيعة املتنوع واملتغري
وحتتوي على �إ�شارة وا�ضحة �أو خفية �إىل �أحد
ف�صول ال�سنة �أو �أحد ال�شهور �أو �إحدى �ساعات
النهار ،و�صور الطبيعة الب�سيطة ت�ستمد قوتها
من املوروث ال�شعري وت�ستدعي يف ذهن القارئ
العنا�صر الفل�سفية ذات الأ���ص��ول البوذية
والطاوية وال�شنتوية.
وق�صيدة الهايكو تلمح وال تف�صح ،وتوحي
وال تعرب ،وكل العنا�صر م�ستقاة من الطبيعة
كما �أن ثمة ذكر للزمن كما يف هذه الق�صائد:
قطر الندى� /إن هي �إال قطرة الندى /ومع
هذا ..ومع هذا..
**
البحر �أخ�����ض��ر ه��ذا اخل���ري���ف /..وحقل
الأرز� /أخ�ضر مثل ال�سماء
**
و�إذا �أمعنا النظر اكت�شفنا �أن ال�شاعر
بت�أكيده �إن قطرة الندى هي ذاتها ،و�إن كل
�شيء �أخ�ضر وحقل الأرز هو الآخ��ر �أخ�ضر
ي��ؤك��د وح��دة ك��ل عنا�صر الطبيعة ووح��دة
الكون ،وبالتنا�سق والتناغم ،فالق�صيدتان
جت�سدان كثري ًا من التقاليد الأدبية ،والقيم
اجلمالية.

وهو( :الطريق ال�ضيق �إىل ال�شمال العميق)
ويكت�سب ه��ذا الكتاب �أهميته م��ن ق�صائد
الهايكو العديدة التي ت�سجل املناظر الكثرية
التي ر�آه��ا ال�شاعر يف طريقه وح�سب .و�إمنا
ي�ستمدها �أي�����ض � ًا م��ن امل��ق��ط��وع��ات النرثية
العديدة اجلميلة التي تزود القارئ بخلفية
الق�صائد.
وي�صف النقاد اليابانيون �شعر با�شو بكلمة
(�سابي) وهي تعني حب ال�شيء القدمي التي
بهتت �ألوانه والتي ال تقحم نف�سها على ح�س
الإن�سان ،كما يظهر يف هذا الهايكو:
رائحة زهرة الأقحوان
وفى نارا
كل متاثيل البوذ القدمية
ففي ه��ذه الق�صيدة متتزج رائ��ح��ة زه��رة
الأقحوان ب�صورة متاثيل ،لبوذا التي يعلوها
الرتاب وال�صدا يف (نارا) العا�صمة القدمية.
ومن امل�صادر الأ�سا�سية جلماليات هذا النوع
الأدب��ي� ،أن امل��وروث الديني يف �آ�سيا يختلط
باملوروث الفل�سفي وميتزج به ،و�أول م�صادر
جماليات الهايكو هو ال�شنتو ،وهي من �أقدم
الطقو�س اليابانية و�أول��ه��ا ،وه��ي من �أن��واع
الطقو�س ال�شعبية ال��ت��ي ت�ضفي على فوق
الطبيعة .وال حت��اول ال�شنتو �أي��ة تف�سريات
فل�سفية للكون و�إمن��ا ت�شجع على االمتزاج
بالطبيعة.
وث���اين امل�����ص��ادر الفل�سفية للهايكو هو
(الطاوية) وهي من �أهم الطقو�س ال�صينية.
بعد الكونفو�شيو�سية وكلمة (ط��او) تعني
الطريق .والطريق هو طريق الطبيعة.
طريق االت��زان بني عنا�صرها ،وتفرت�ض
الطاوية �أن ثمة عن�صرين �أ�سا�سيني يف الكون
ال يت�صارعان ،و�إمن��ا يتفاعالن ب�شكل جديل
�أولهما هو (ال�ين) العن�صر الأن��ث��وي القايل
الإي��ج��اب��ي وثانيهما ه��و (ال��ي��اجن) العن�صر
الذكوري الراف�ض ال�سالب .وعلى الرغم من
اختالف العن�صرين ف ��إن الإن�سان ال يحقق
ال�سالم والتنا�سق �إال ب��أن يعي�ش يف وئ��ام مع
كليهما ،يتبع الطريق ،طريق الطبيعة ،وكما
تقول الق�صيدة:
الطريق �أ�شبه ب�إناء فارغ
ومع هذا بو�سعنا �أن ن�أخذ منه
دون �أن يحتاج قط لأن منلأه
�أما امل�صدر الثالث فهو بوذية زن الت�أملية
وه��ي مدر�سة هامة من م��دار���س البوذية يف
ال��ي��اب��ان ،وه��دف ب��وذي��ة ال��زن الت�أملية هو
الدخول على قلب املو�ضوع عن طريق احلد�س
ولي�س عن طريق العقل� ،إن بوذية الزن حتاول
الو�صول �إىل قلب الأ�شياء ال�ساكن ،فال�سكون
هو �أ�صدق تعبري عن الر�ؤية العميقة.
و�أ�صول فن الهايكو ار�ستقراطية و�شعبية يف
ذات الوقت وقد قام با�شو باجلمع بني املوثني،
�إذ ن��ادى مب��ا �سماه الهايكو احلقيقي ال��ذي
الهوام�ش:
يبحث عن روح ال�شعر يف ال�صدق والإخال�ص
1ـ حما�ضرات يف التقاليد ال�شعرية اليابانية
فا�ستخدم �أب�سط الكلمات و�أق�صرها ،و�أدخل
على التقاليد الأدبية االر�ستقراطية م�شاعر ت�أليف� :أُوكا ـ ماكاتو ترجمة :حممد ع�ضيمة.
2ـ الهايكو� :أق�صر ق�صائد �شعرية يف �أدب العامل
النا�س الب�سطاء.
د.عبد الوهاب امل�سريي .الدوحة العدد  98ـ فرباير
تقول الهايكو االر�ستقراطية:
1984م.
�آه �أمطار الربيع

دراسات

•د� .ضياء خ�ضري
ٌ
ثرثرة
للونِ
حتاو ُر دمعتني
البنف�سج،
من
ِ
قطرتني
من ال�شعا ِع،
بلوحة
ٍ
ده�شة
غرائب
تركت
ٍ
َ
تقتب�س
العر�ض
يف َ
ُ
َ
اجلفون
الربيق من
ْ
ُ
يعرف
الر�سا ُم
ولربمّ ا ّ
حري َة الفر�شا ِة،
أحمر،
مزج ال�سواد ب� ٍ
ما َ
ُ
الظالل،
تنك�سر
ال�شم�س
يف
ِ
ُ
وربمَّ ا
عيني التي َب�صرتْ
ع َمى الألوان
تخون
يمُ كنُ �أن
ْ
َ
ر�س ٌام
وهناك ّ
ً
ً
وفرا�شة
لوحة
يكل ُّم
يرقب
قد كانَ
ُ
ُ�س َ
حنة الأ�شجا ِر
ً
غائمة هنا،
والليل � َ
ُ
أ�سدل �أحمر ًا
أيائك والعروق،
بني ال ِ
تف�ض َ
وما َّ
الغ�صون
�ض يف
ْ
ُ
بنظرة..
ودنوت منه
ٍ
ِّ
الظل
لوكانَ غري
الن�ساء،
يرت�سم
ُ
َ
ُ
الغيم،
ذ
رذا
من
يبلل
وما
ِ
ِ
العيون
�..أجمل يف
ْ
فحدقتْ ع ّينا ُه،..
ّ
يف الف َّر�شاة،
َ
قبل اللونِ ،
أيت،
ُيح�صي ما ر� ُ
ال�ضياء؟
ينك�سر
وكيف
ُ
ُ
وقلتُ �أتبعهُ ..
َ
لعلّ
البقعة احلمراء
متنحني الرياد َة يف الف�ضاء
ُ
وما ا�ستقلّ
من التماهي وال�سماء
ال�شجون
�سوى
ْ
امل�شرد،
ِ
ببالغة اللون ّ
يهم�س
رفيف كا َد
�أو ٍ
ُ
احلاملات
يف الن�ساءِ
ِ
الظنون
وغريهن من
ْ
ٌ
غام�ض،
�سر
للونِ ٌّ
وفرا ُ
�شة املعنى،
و�إ�شراقُ ا�ستعارة �أن ترى
يكون!
مالي�س ميكنُ �أن ْ
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ق�صيدة "فَان كوخ"
لعبد المنعم حمندي...

حميم مع طبيعة الت�صميم الذي ينطوي عليه
فن الر�سم يف املدر�سة االنطباعية ممثال ب�أحد
�أقطابها البارزين وهو فان كوخ ..حوار �شعري
مت�أثر بالر�سم وطامح لإجراء مناقلة بني بنية
ال�صورة يف الق�صيدة وبنيتها كما تبدو يف اللوحة
االنطباعية والتعبريية التي نعرف كيف حاول
�أ�شهر رموزها �أن يو َ
يل �أهمية خا�صة للون وال�ضوء
وما بينهما من عالقات وظالل وت�شابكات �صار
معروفا فيها كيف كان الر�سام ينظر للطبيعة
امل�صورة و�أ�شيائها بعني ،و�إىل انعكا�س �ألوان هذه
الطبيعة داخ��ل وعيه وانطباعاته الداخلية
وعني خياله و�إح�سا�سه ،بعني �أخرى.
وحم��اول��ة ال�شاعر عبد املنعم حمندي هنا
ك��ت��اب��ة ق�صيدة ت��ق���� ُّ�ص ،ه��ك��ذا� ،أث���ر اللوحة
االنطباعية وت�ستجلي تفا�صيل خطوطها
و�ألوانها املرئية والذائبة يف هذا املزيج احل�سي
الظاهر ،والداخلي الغائر ،ت�ستدعي االنتباه من
حيث قدرة ال�شاعر غري امل�شكوك فيها هنا على
م�ساوقة قدرة الفنان على �إدخ��ال الت�شو�ش يف
�ألوان ال�صورة ال�شعرية وخلط عنا�صر ال�ضوء
والظل فيها بطريقة موازية ،من �أجل التعبري
عن عوامل �أخرى ال ت�ستطيع العني الزجاجية
للكامريا التي كانت قد ظهرت حديثا زمنَ فان
كوخ ،بنف�س الطريقة التي حاولها الر�سام يف
لوحته من قبل.
وال�شاعر الذي يحاول �أن يوجد يف ق�صيدته
مقابال كالميا و���ص��وري��ا يحاكي ب��ه فعل ذلك
ً
ً
ويرقب ُ�س َ
حنة
وفرا�شة
لوحة
الر�سام الذي يكل ُّم
ُ
ّ
ً
الغائمة ،ليحقق داخ��ل الق�صيدة
الأ���ش��ج��ا ِر
بالغة اللون امل�شرد يف اللوحة و�سر غمو�ض
�ألوانها وانك�سار �ضيائها ،يبدو قارئا جيدا للفن
االنطباعي ،عارفا ب�أ�سرار �صناعته ،وما ينطوي
عليه �صاحبه الفنان �آنئذ من ظرف نف�سي وفكري
ق�صيدة جميلة فيها افتتان باللون وح��وار مركب يخرتق اللوحة ب�أحزان وظالل غام�ضة

7

ال تخلو من بروق و�إ�شراقات لونية و�آمال ب�شرية
خائبة.
والق�صيدة يف جمموعها تبدو يف بنيتها اللفظية
العامة ا�ستعارة كالمية جم��ردة ومنطوقة يف
مقابل لوحة ب�صرية مرئية وحم�سو�سة .وحرية
فر�شاة الر�سام الذي �أحدث انقالبا يف فن الر�سم
و�أوجد �أ�سلوبا جديدا يف تاريخ الت�صوير الزيتي،
ك�سر فيه القواعد الكال�سيكية املتعارف عليها يف
هذا النوع من الفن بقواعده الرا�سخة منذ ع�صر
النه�ضة الأوربية ،جتد مقابال لها هنا يف حرية
ال�شاعر وهو يحاول ر�سم ال�صورة يف ق�صيدته.
لقد قيل ،منذ زم��ن بعيد� ،إن ال�شعر ت�صوير
ناطق ،والت�صوير �شعر �صامت .والأمر ال يتعلق
بال�شكل فقط ،و�إمنا �أي�ضا بالأدوات والو�سائط
امل�ستخدمة يف هذين الفنني التي تبقى موظفة
للتعبري عما ل��دى الإن�سان من �أحا�سي�س ،وما
ي��راوده من �أخيلة ،وي�شغله من �أفكار �إزاء هذا
الكون الغام�ض ،وك�أنه يحاول �أن ُيجيب بالفن
عما تجُ يب عنه الفل�سفة والفكر بطريقتهما
اخلا�صة املختلفة عن طريقة التعبري الفني
ب�أ�شكاله اخلا�صة بال�شعر والر�سم.
وحماولة ال�شاعر هنا تتبع طريقة الفنان
�سر اللون الغام�ض ،املحلق
و�أ�سلوبه للح�صول على ّ
مع ما ي�سميه “فرا�شة املعنى و�إ�شراق اال�ستعارة
يكون” ،هي يف الواقع
التي “ترى ما لي�س ميكنُ �أن ْ
ح�س ودقة يف البحث
جتربة ال تخلو من رهافة ّ
عن الطريقة التي ت�صنع فيها ال�صورة وجمالياتها
اال�ستعارية واملجازية اخلا�صة بال�شعر �أكرث من
كونها �إجنا ًزا م�ؤكدا �أو ثابتا ل�صنع هذه ال�صورة
وت�أكيد وج��وده��ا الكالمي املنطوق يف مقابل
وجودها اللوين املرئي واملح�سو�س� .إنه ال�شعر
ال��ذي يحاول العبث ب�شكل ال�صورة التقليدية
وخلخلة وجودها اال�ستعاري واملجازي الثابت،
وما يتطلبه ذلك من عك�س ل�صورة الت�شبيهات
واالنزياحات اللفظية املر�صودة.
الق�صيدة حتاكي اللوحة وجتعل من كلماتها
مر�آة تعك�س ما تراه العني وما ال تره على �سطح
تلك اللوحة .وخلط الكلمات وجتاورها املده�ش
يف هذا اللون امل�شرد ،والرفيف الذي كاد يهم�س،
والبقعة احلمراء التي متنح الريادة يف الف�ضاء،
وثرثرة اللون ،...ي�شبه خلط الألوان يف اللوحة
االنطباعية.
�أم��ا �صورة (الن�ساء احل��امل��ات) يف الق�صيدة،
فلعل فيها ،على هام�شيتها� ،إ�شارة �إىل الكيفية
التي ظهرت فيها الن�ساء يف بع�ض لوحات فان
ك��وخ ،حيث جند الفنان ال يركز على ت�شابه
ال�صورة مع الأ�صل ،و�إمنا هو يبذل ق�صارى جهده
للتعبري عن اجلمال الداخلي غري العادي للمر�أة،
مظهرها الناعم ،وما يبدو على وجهها من مالمح
ب�سيطة ،وما يرافق �صورة الوجه يف العادة من
النقاء والروحانية.
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شعر
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• �أو�س �أحمد �أ�سعد

بوثب ٍة ماهرة �أ�سقطُ ُفي فِخاخِ ِك

ـ5ـ
ـ1ـ
الكلّ يف مكانه اللاّ ئق
الريح
بني
ِ
�ضفائر ّ
ٌ
ُ
م�شلوحة يف الرباري
الكلمات
ال�صبايا
وخوخ ّ
ِ
ّ
م�س يف قب�ضة املزهر ّية
ث ّمة �شاعر يتدل
ال�ش ُ
����ش� ُ
��ال الأن���وث���ة ي���ز ّن���ر خ�صر
وق�صيدة ال تكتمل
الق�صب
ـ2ـ
تلك املنهمكة بتقليم �أغ�صانِ كفّاي يحر�سان َ
حقل احلنطة
والكرز
انتباهتها
َ
قمي�ص ِك
�آ ٍه من الكرز يتدلىّ من
تراك
ال تدعها
ِ
هي ْ
برق�ص ال ينتهي
فقط  ،من يحقّ لها التّظاهر
ٍ
ـ6ـ
بذلك
ُ
انثناءات ف�ستا ِنك النّبيل
�أتقن هذه العادة
لو �سمحت
�أ�شعلتْ الغ�صنَ
غام�ض
بهبوب
ـ3ـ
ٍ
ٍ
الريح
غنج يف ا�ستدارا ِتك الذّ ك ّية
احمرت له وجن َتا ّ
ّ
� ّأي ٍ
ـ7ـ
يا ال�صب ّية بقرنفل ولوز
ال�سرد
دالل
� ّأي ٍ
ُ
الع�شب يف �ضيافة ّ
كناية جميلة
ليلتفتَ الوجود كلّه
وب�ين �أع��ط��اف الق�صيدة جما ٌز
�إىل الوراء ؟!
رائع
ـ4ـ
�ضفافك
ك��ي��ف ت�سكنني ج�����س��دَ ك بكلّ �أ ّما �أن يغفو على
ِ
هذي ّ
مطمئ ّن ًا
ال�شمو�س
ف���ذا �أع���ل���ى م���ن ط��اق��ت��ي على
وال تذوبني
االحتمال
أقرا�ص الزّ بيب
كيف نرى �
َ
ـ8ـ
خي
ال�س
نبيذها
تقطّ ر
ّ ّ
ب�صحة ن�صف الك�أ�س النّاق�ص
دواليك
أعلى
من �
ّ
على �أمل � اّأل ميتلئ �أبد ًا
�إىل اخلابية
ال�سر
وال نحرتق
ّ
يكمن يف النق�صان !
كيف ؟!

ـ9ـ
حتت�شد بغريك كثري ًا
ال
ْ
كن �أنتَ
ْ
َ
لي�ست�ضيفك الوجود
على مائدته العامرة
ـ  10ـ
ٌ
ربهَ ا
من
�شاعرة
حني تعتلي
َ
أ�شف من ّ
بقمي�ص � ّ
ال�ضوء
ٍ
��ري���ح ح��دّ
وخ�����ص� ٍ�ر ت�صق ُله ال� ّ
الرهافة
ّ
هل الق�صيدة
ُ
برقوقها
�أم
ُ
جدول الكينونة
�أم
من يتد ّفق ؟!
ـ  11ـ
�إذا كانت اللّغة ماء
ّ
عر بخا ُرها
فال�ش ُ
هل قلتُ :
بخُّ و ُرهَ ا ؟!
ـ  12ـ
بعد كلّ هذا املحو
ما ُ
عدت �أ�ؤمن ب�آلهة
َ
القتل
ت�شبع من
ال
ُ
مهما اختلفتْ القرابني
لكننّي مل �أفقد ال ّثقة بالإن�سان
�أ ث ّمة فرق ؟!
ـ  13ـ
ال خوف من ّ
ال�شتاءات

البنادق
لدينا الكثري من
ِ
ّعو�ش
الن ِ
العرو�ش
ِ
ّ
ال�ضمائر اخل�شب ّية
�سن�شع ُلها جميعاً
لتطمئن �أرواحكم
ّ
�سادتي ّ
ال�شهداء
ـ  14ـ
ُ
جميل الأ�صدقاء
لدي كدالية
ممتدح
ٌ ّ
وقبيحهم �أُهديه
ُ
ً
مثقوبة بالدّ ه�شة واملاء
�سلّة
ـ  15ـ
�صديقي املحاور العتيق
ال�سنديان
�سليل �أحزاب ّ
والهزائم اليانعة
حتى لو وافقته على حقيقة
تبخّ ر املاء يف الدرجة املائة
�سرتى م�سدّ �س ًا
يتدلىّ من نظرته املرتابة
�صديقي ه��ذا ُي��ج��ي��دُ اعتقال
الهواء
رب واحدة
بطلقة ح ٍ
ـ  16ـ
اخلواء
املزهر
ذاك الغ�صنُ
ُ
�أهزّ ه كلّ �صباح
َ
يهطل ن ّو ُ
اركم
كي
ْ

�أث ُر ال�شوق

�إال َم...؟؟

• عمر حداد

• مر�شدة جاوي�ش

رق�ص على
الرمال
المتحركة
•روال عبد احلميد
ه��ذا القلب يرق�ص (الفالمينكو) على
الرمال املتحركة
ي�ضرب بجناحيه املهي�ضني �أبواب الأر�ض
املو�صدة
مو�صدة يا �أر�ض نوافذك
ومو�صد قلبي على حزن طفل �أ�سري به يف
دروب وعرة
ال �صوت لآدم هنا
المو�سيقا حلفيف �أوراق ال�صنوبر
ال لون لتغريد الع�صافري
وطفلي املو�شى بزرك�شة �أحزاين
يبكي
لكن مامن �صدى لبكاء البنف�سج
الدموع للغيمة املع�ش�شة على غ�صن روحي
�أيها العابرون قفوا هنا
حتت �شجرة ال�صف�صاف احلزينة
انظرو روحي املعلقة على �أغ�صانها

�إالم؟

بال وجوم..

حتا�صرين ف َّوهات النجوى

ف�صفحات ال�سراب

علي
ُ
تقطع ّ
اجلراح العتيقة
دروب
َ
ِ

وجو ٌه بال هوام�ش
تتنا�سل

َ
ايائل االنك�سارات
تطار ُد

�سطورها يف

كلما تغابت

خمادع ال�ضباب

عن �سهام اخلديعة

التر�سم

� ٍآت� ..آت

على ثغرالرحيل

ُ
املغم�ض ال�شرفة
ذلك

ع�صفور َة الإياب..

ُ
يتقاذف جنوم ال�سحت احلالل

� ٍآت!!..

يت�صيدُ

بال �صدى

اورد َة خرير مركوم

يبعرث

يف غابات الب�شارة

ذاكر َة الن�سيان

يحتطب ال�شفق

يف

قد لفَّها قلبي و�أ�سكنها

ومي�ضي بوجوم

�شرنقة الوعد

الترمتي

يكتب

عند وق ِع انفا�سه

للزمن عنوان

غواين الغدران احلاملة

� ٍآت

بقطف جدائلِ النوار�س

�آت..

ومي�ضي

وال�شروق

عم من �أبقى ومن نزال
َف ِن َ
اخللق �إ ْذ
�سائر
ِ
ف�ضلتها عن ِ
ال �شيء قبلها وال بدال
أنت ال بع�ضهم
كلُّ الن�ساءِ � ِ
ُ
اجلمال كلهُ ُج ِعال
لك
ِ
ٌ
حقيقة ال �شيء ينق�صها
أر�ض ُمف َت َعال
وكلُّ من يف ال ِ

فر�شتُ من �شوقي لها ِحلال
َ
وراق من دمعي لها ُ�سبال
أوراق فاجعتي
كتبتُ لل ِ
حتى بدى من طرفها بلال
ُ
�شكوت للإله ما َّ
حل بي
وا�سرت�سلت من َع رْبتي ُجمال
راقها ج�سدي
وذاب من ِف ِ
َ
جوفه ِعلال
وا�ستوطنت يف
ِ
�أذبتُ حريف من لظى خافقي
مايل �سواها يف الورى مثال
�أ�ضنى النوى قلبي و�أوردتي
واحلب عندي �أمر ُه جلال
ُّ
حا�ضر
فذكرها يف خاطري
ٌ
وح ُّبها قد مدَّ ين �أجال
ُ
ُ
وحيث ما وجهتُ وجهي �أرى
خيالها والوجهُ مكتمال

واقر�ؤوا يف �صحائفها
�سر تنهدات ميامات ناحت هنا
على درب يبتلعه ال�صمت
وا�سمعوا �أنني الأر�ض يف عتباتها
كل من حويل يتكلمون
لكني ال �أ�سمع
كل من حويل يتحركون
لكني ال �أرى
عيناي تريان طفال فقط
طفال يغيب يف ال�ضباب
ومعه م�صباحي
نور هناك خلف الغيمة
و�أنا هنا حتت اخليمة الواهية
�أ�ست�سلم للريح العاتية
طفل يختال يف العبق
ويلتحف ب�أغ�صاين
يغيب ومعه النور
و�أنا هنا يف العتمة
�أرتق وريقاتي
وقلبي يرق�ص الفالمينكو على الرمال
املتحركة

قصة
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َهذيان

ر�سائل الأمل
• علي املزعل
َّ
لف �سيجارته بعناية بالغة ،و�أوغلت عيناه يف ف��راغ املكان ،وك�أنه ن�سي
وجودي قبالته� ،أو مل يعد ي�سمع ما يدور حوله يف ف�ضاء املقهى الذي جنل�س
فيه ،فعلى الرغم من تداخل الأ�صوات حولنا ..املو�سيقا ،و�صخب �أحجار الرند،
و�صراخ بع�ض الذين مل يحالفهم احلظ يف �ألعابهم املعتادة ،وقرقعة الك�ؤو�س
والرناجيل ،ونداءات الزبائن ،وهدير املحركات التي تعرب ال�شارع املجاور..
ظل �ساهم ًا وك�أنه يف عامل �آخر،
قلت ما بك يا رجل؟
�إىل �أين و�صلت؟
ا�ستدار نحوي� ..صمت برهة ثم قال:
ُ
يا رجل هناك حلظات يف احلياة ال ميكن �أن تن�سى ..ف�أنت تعرف �أين �أم�ضيت
حياتي مقات ًال يف �صفوف اجلي�ش ،وم َّر على ر�أ�سي الكثري من الأحداث ،وعرب
ال�ستني عام ًا ..كنت �شاهد ًا وم�شارك ًا يف الكثري من الأح��داث ..لكن اللحظة
التي مل تربح ذاكرتي يوم ًا وتداهمني يف �أحالمي م��رار ًا هي حلظة النور
والأمل الذي ما يزال يف �أعماقي حتى الآن.
يف ذلك اليوم كنت متمرت�س ًا مع زمالئي يف د�شمة حم�صنة على قمة تل
ال�شحم املطل على اجلوالن وفل�سطني ..ال �شيء يربطنا مع الف�ضاء اخلارجي
�إال نوافذ �ضيقة ومناظري الر�صد التي الت�صقت بوجوهنا ط��وال �سنوات
اال�ستنفار والرتقب ..و�أجهزة االت�صال التي تربطنا مع غرفة العمليات
الرئي�سية.
يف تلك اللحظة ..مل نعد نرى �شيئ ًا �إال وم�ض ًا وغبار ًا و�سحب ًا من دخان
ولهب ًا يلف التالل يف عمق اجلوالن ،ومل نعد ن�سمع �إال دو ّي ًا عميق ًا على �أطراف
طربية.
بالدوي ،وغرقنا يف الده�شة والت�أمل،
علقت �أب�صارنا باللهب والغبار ،و�آذاننا
ّ
واحللم ،والأ�سئلة والرتقب وحت ّولت �أع�صابنا �إىل �أ�سالك تهتز كلما اهتزت
�أجهزة االت�صال ..لتنقل لنا ما يجري يف ف�ضاء الغبار واللهب املمتد �أمامنا
حتى فل�سطني..
م َّر وقت ق�صري حتى بد�أت الر�سائل ترك�ض �أمامنا على ال�شا�شة الرئي�سية:
�أنا املقدم فرا�س ..لقد جنحنا يف اجتياز خط الدفاع الأول ،وتل �أبو الندى
ب�سرعة فائقة ،واجلميع بخري وال خ�سائر ُتذكر
�صار خلفنا متام ًا ..نتقدم
ٍ
حتى الآن.
�أنا املقدم ر�شيد ..نخو�ض الآن ا�شتباك ًا عنيف ًا مع رتل من دبابات العدو على
م�شارف قرية ال�سنديانة ثم د ّوى انفجار عنيف ومل تكتمل الر�سالة.
�أنا العقيد جورج ..جتاوزنا قرية خ�سفني ،وطالئع قواتنا و�صلت �إىل �سهول
قرية العال ،و�صارت بحرية طربية �أمامنا متام ًا ..نوا�صل الزحف .وقد انهارت
دفاعات العدو ،وبد�ؤوا باالن�سحاب الكيفي كما نالحظ ..وخ�سائرنا حمدودة
جد ًا حتى الآن.
�أن��ا العقيد يو�سف� ..أخاطبكم من �سهول قرية كفر ح��ارب املطلة على
ط�بري��ة ..بني �أيدينا �أع���داء كبرية من الأ���س��رى ،ون��ح��اول �إخ�لاءه��م �إىل
اخلطوط اخللفية ..لقد كان الق�صف التمهيدي م�ؤثر ًا وفعا ًال جد ًا ..يرجى
اال�ستمرار.
ويف زحمة الر�سائل املتبادلة مع ق��ادة امليدان الذين اج��ت��ازوا خطوط
االحتالل ،ويف حلظة من حلظات الرتقب ،التقطت �أجهزة االت�صال �صوت ًا
مرجتف ًا جلندي �صهيوين يتحدث مع والدته:
يا �أمي� :أنا الآن يف اجلوالن ،كل ما حولنا غبار ودخان ونار ،لقد �أطبقت
علينا ال�سماء والتالل وال�صخور ،والأودي���ة ،الأر���ض متوج حتت �أقدامنا،
وال�سماء متطر لهب ًا ،وال�صخور حتولت �إىل �شظايا تطاردنا �أينما ذهبنا.
�أمي:
لقد اجتاز ال�سوريون كل اخلطوط احلمر واخل�ضر وال�صفر ،اجتازوا
اخلنادق ،والتح�صينات التي قال لنا قادتنا �أنها لن ت�سقط.
�سقط كل �شيء يا �أمي� ،صارت طربية على مرمى نريانهم ،مل جند مكان ًا �آمن ًا
نلوذ به ،نراهم الآن بالعني املجردة ،وال نعرف �أين نذهب؟
�سدّ وا علينا الطرقات واملعابر ،ورائحة املوت تزكم �أنوفنا..
�ساحميني �أمي� ..أنا الآن يف قلب النار..
�وك حاويل العودة �سريع ًا �إىل وار�سو� ،إىل بيتنا هناك� ..سامح اهلل
�أرج� ِ
والدي ،ملاذا جاء بنا �إىل هذه البالد ..وداع ًا �أمي..
ن�شيج وبكاء وانقطع االت�صال..
عب �سيجارته الثانية ..والتفت �أ�صابعه املرجتفة على مقب�ض عكازته،
َّ
وغامت عيناه بالدموع..
هل ميكن �أن تتكرر تلك اللحظة؟
دوي ولهب ودخان وغ�ضب ور�سائل الأمل تلوح
لفّنا ال�صمت ،ويف الأعماق ّ
على قمم التالل.
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• فاطمة �صالح �صالح
اليوم � َ
أكمل عا َمهُ اخلم�سني..
ً
ّ
مل �أكن �أتوق ُع �أنه �س ُي َع َّم ُر طويال ،ل�شدّ ة هُ زا ِله..
أنفر منه..
منذ الإرها�صات الأوىل لقدومه ،و�أنا � ُ
والبع�ض �أكلهُ ا َ
ُ
به ،ومل يعجبني �شكله.
بقدومه ،وتفاءلوا،
اجلميع
فرح
حل َ�سد� ..إ ّال �أنا ،مل �أكن راغبة ِ
ِ
َ
ُ
الفرح ،كي �أجاري الآخرين ،و�أ ّال �أكون ن�شازاً ،و�أكبتُ م�شاعري احلقيقية جتاهه.
كنتُ �أت�صن ُّع
َ
كان� ،أي�ض ًا ،يوم خمي�س ،قبل ن�صف قرن..
الق�سري� ،أذاقني ظله الثقيل ،من الكوابي�س ،ماكاد يقتلني..
خالل عمره الذي طال ،ويف منفاي
ّ
ً
كطفلة َ�س َرقوا �أ ّمها منها عن َو ًة ،ومل َ
متال�شية ،ت�شهقُ
قفر
مر ًة ،ر�أيتُ امر�أ ًة
ٍ
يبق لها ح�ضنٌ يحميها ،يف ٍ
ً
َ
ي�شبهُ
الباب خلفهُ  ،بعدَ �أن َدف َعها
فق
�ص
دها.
ع
و
ويت
دها
منها
ي�سخر
مي
د
ل
آ
ا
ال
وهيك
رعب.
ويهدّ
موح ٍ�شُ ،م ِ
ِ
َ
َ ّ
َ
ُ
َ َّ
وحو�ش الذاكرة ،ت�صارعهم ،وي�صرعونها كل حلظة مليون مرة..
وتركها وحيد ًة مع
ِ
�إىل الداخلَ ،
ومر ًة ُ
كالت،
ورج ٌل
(غا�ض ٌب يركلها بقدَ ِ
ِ
مه عدّ َة َر ٍ
كدت �أن�سحقُ و�أنا �أرى امر�أ ًة تتل ّوى على � ِ
أر�ض املطبخُ ،
َ
رع ٍب� ،أنه �سيرتكها وحدها يف ذلك الفراغ ،حتى لو ماتت ،لن ينقذها.
ويهَدّ ُدها
ب�صوت ُم ِ
ٍ
آخر ،ر�أيتُهُ ي�صفقُ
ُ
ترجتف خوف ًا و َبرداً ،ويبتعدُ  ،دون �أن يوليها
الباب دونهُ  ،وهي يف اخلا ِرج،
َ
ويف مكانٍ � َ
َ
الباب ّ
ُ
تدخل وتتنا َو َل
أمنية عندها �أن
نف،
حتى نظرة ..هُ ِرعتْ نحو
أعظم � ٍ
تدقهُ ب ُع ٍ
وحتاول فتحهُ  .و� ُ
ِ
ً
ت�سرتيح على الفرا�ش �أو
حبة �أو �أكرث من املُهدّ ئات الع�صبية وم�ضا ّدات الت�شنج ،وتدخل احل ّمام ،ثم
ُ
تلتم�س منه َ
بع�ض الدفءِ  ،لكن ،دون جدوى...
أي
�
ب
نف�سها
تغطي
،
أريكة
ال
�شيءٍ
ِ
ُ
َ
ً
َ
ُ
ُ
ّ
ف�أنتف�ض هَ لعا ،و�أمتثل احلالة ،ف�أ�شعر بالإختناق..
متهالك
�سرير
كلّ الكوابي�س كانت �صعبة ،ومن �أ�صعبها ،حني ر�أيتُ املر�أ َة ذاتها تتقل ُّب يف فرا�شها على
ٍ
ٍ
متوج ً
اقرتب ُ
الليل من منت�صفه ،هاهي ت�سمع
�سة من كل �شيء ،وعندما
رة من الليل،
�صغري ،يف
�ساعة مت�أخّ ٍ
ٍ
َ
ّ
اخلارجي ..لكن ..لكن �أكيد
الباب
�أحد ًا مي�شي داخل منزلها املنعزل(،معقول.؟! هي مل ت�سمع �صوت فتح
ِ
ّ
ُ
ت�صرخ يف داخلها ،كيف تتخلّ�ص
اخلارجي ..يا َويلي!..
يتحرك يف الغرفة القريبة من الباب
�شخ�ص
هناك
ٌ
ّ
ّ
أزق الرهيب..؟! من الذي دخل املنزل يف هذا الوقت..؟! وكيف دخل دون �أن يفتح الباب..؟!
من ذلك امل� ِ
أ�ضالعها  ،يكاد يخرج من �صدرها� ،ساقاها مل تعودا
هج َ�س قل ُبها الذي يطرقُ �
َ
ب�سم اهلل الرحمن الرحيمَ ..
تقويان على َحملِ ج�سمها الهزيل..
ً
ب�سرعة بالغة ،قبل �أن يدهمها ذلك ال�شخ�ص
لتخرج منه
اخلارجي،
حافية تقدّ متْ نحو الباب
ٍ
َ
ّ
وقبل �أن َ
َ
باب الغرفة املُخيفة� ،صرخت ب�أعلى �صوتها
الغريب..
ت�صل �إىل الباب اخلارجي بخطوةُ ،ف ِت َح ُ
َ
الرجل الذي كان مايزال يكمل
لكن
�ضي عليهاّ ،
ومن �أعماق الروح :ياويلي !..يا َويلي !...وظنت �أنه قد ُق َ
ُ
ارتداء منا َمته�َ ،ص َر َخ يف وجهها ُم َعنِّف ًا :ا�ضربيني ..ا�ضربيني !..كادتْ
ت�سقط قهر ًا عندما �أدركت �أنه
َ
ً
بيدين مرتع�شتني،
،
ا
مفتوح
مايزال
ها
ب
با
كان
ها،
م
نو
غرفة
و
نح
الطويل.
ه
هر
�س
من
د
عا
وقد
ها،
زوج
م�شتْ
َ ِ
ِ ِ
َ
ِ
ُ
َ
ُ
فتحت حقيبتها ،و�أخرجت حبتني من املهدئات الع�صبية ،وحبة من م�ضا ّدات الت�شنّج ،تناولتها مع قدر من
حماولة �أن تهد�أ وتنام ،ودموعها احلارقة تبل ُّل الو�سادة..
املاء ،وا�ستلقت
ٍ
ُ
وهي
تقتلع
تهب حتى تكاد
الطق�س �شتاء ،والرب ُد قا ِر�س،
ُ
َ
ُ
العوا�صف ُّ
ال�شجر من حولِ منزلها البعيدَ ،
ُ
فا�صلِ َ ،
ُ
ُ
وخدَ ر
اللحاف،
تنه�ض من حتت
ترجتف تكاد تتج ّمدُ .
وتدخل احل ّمام� ،إنها تعاين من �آال ِم املَ ِ
ِ
ً
أم�س َكت ب�صنبور ا َ
ُ
حل ّمام ،ت�ستعني به على النهو�ض،
�
القرف�صاء،
جتل�س
عندما
ا
خ�صو�ص
زمن،
مل
ا
�ساقيها
َ
املاء املثل ُّج منه على َ�صدرها وكامل ج�سمها من الأمام واجلانبني� ،أخذت
خر َج ال�صنبور ُ من
ِ
َ
احلائط ،واندف َع ُ
ت�شهقُ
العا�صف.؟! و�أنا �أعاين من ا�ضطرابات٤
أت�صرف ،يف هذا الطق�س
�
كيف
ياويلي،
واخلوف،
ة
الربود
من
ِ
ِ
ّ
املاء من النفاد من اخلزّ ان.؟! �سوف لن ي�أتي
ه�ضمية وغريها نتيجة الرب ِد ال�شديد ..ياويلي ..كيف �أمنع َ
َ
دو ُرنا يف توزيع املاء على البيوت َ
الطويلة الثقيلة ال�سميكة ،وغا َمرتْ
قبل �أ�سبو ٍع �آخر !!..حملتْ ثيابها
باخلروج حتت جناح ذلك الليل ال�صقيعي� ،صعدتْ �سال َ
مل ال�سطح ،واجتهت نحو مفتاح املاء الذي يغذي
اجل�سدي والنف�سي،
توعكها
ّ
البيت� ،أغلقته ،وهي متج ّمدة ،مل تفكّر باخلوف من الظالم ،خافت من ازدياد ّ
ببع�ض ال�سكينة ّ
لتوق ِف تد ّف ِق املاء..
نزلت ودخلت املنزل� ،شعرت
ِ
�صرختُ  ،وانتف�ضتُ جال�سة ،كيف �ستبدّ ل ثيابها ب�أخرى جا ّفة و�سميكة.؟! َمن
ا�ستيقظتُ ُمرتعبةَ ،
الغطاء ال�صو ّ
يف ،و ُي�ش ِعرها بالأمان..؟!
بع�ض الدفء..؟! َمن �سري ّد عليها
�سيوقدُ لها املدف�أة لتح�صل على ِ
َ
ا�ست َع ُ
و�س ّميتُ با�سم اهلل الرحمن الرحيم ..ازدا َد حقدي على ذلك
ذت باهلل من �شياطني ّ
اجلن والإن�سَ ،
ُ
يح�صل معي بعد كلّ كابو�س ،مل �أ�ستطع العود َة �إىل النوم..
الكائن الدخيل الذي �س ّب َب يل ما �أعاين ،وكما
ِ
ُ
تعا�ستك،
باب
أغلقي
�
النف�سية.
املري�ضة
أيتها
�
،
بهذياناتك
نا
ت
ب
ع
أت
�
لقد
كوابي�سك،
د
ر
�س
يكفي
(-
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
حياتك ،وارحت� ِ�ت،
قتلت ذل��ك الوغد ،قبل �أن يدخل
ليتك
و�أريحينا .فالينق�صنا خ��وف وال هَ لع..
ِ
ِ
ِ
و�أرحتينا)!!..
َ
تكاثرتْ
كثرية ال�ستعاد ِة (عافيته) �أغلب
حماوالت
رغم
يفيد،
دواء
من
وما
ل،
ل
الع
عليه
منذ عقود
ٍ
ِ
ٍ
تظهر عليه .مل يكونوا يرون احلقيقة� ،أم
النا�س مل يكونوا لي�صدّ قوا �أنه مري�ض ،فكلّ عالمات العافية
ُ
التهم �أغلبهم .وحدي كنت �أعرف امل�أ�ساة ،و�أعاين من الكوابي�س التي
�أنهم اليريدون معرفتها� ،أم �أنها
ّ
َ
ال�سن ،تزدا ُد علله ،ويهرتئ هيكله،
ت�سببها ،وكنتُ �أخرب املهت ّمني ،دون �أن ي�صدّ قوا ،وكان كلّما تقدّ م يف
ّ
ٌ
م�شلول َ�ش َل ًال كلّي ًا�ُ .صد َم �أغلبهم� ،إذ مل
حتى �سقط منذ حوايل ع�شرين عام ًا ،مغ�شي ًا عليه ،ليكت�شفوا �أنه
ٌ
لتح�سن حالته ،مل تنفع معه �أ�سطوانات الأوك�سجني ،وال كميات الدم التي �أدخلوها يف
جمال
يعد هنالك
ّ
عروقه املهرتئةَ ، ،
(املوت ال�سريري) .فتخلّى عنه اجلميع ،وتركوين وحدي �أعتني به،
مرحلة
دخل يف
ِ
ِ
قالوا �أنني الوحيدة القادرة على القيام بذلك .مل يدركوا مدى ُمعاناتي معه� ،أو �أنها التهمهم ،فلدى كلّ
لكن واجبي ي�ستدعي الإهتمام
منهم مايكفيه من الهموم اخلا�صة والعامة� .صحيح �أنني مل �أرغب به ،يوم ًاّ ،
دت �أنني مل �أعد قادرة على �أن �أقدّ م له � َ
به قد َر الإمكان .وعندما ت�أ ّك ُ
أية خدمة ،و�أن الأطباء �أجمعوا �أن
ُ
واهن جداً،
الفائدة من العناية به ،فلم يعد
يح�س �أو يعي ،ومل ي ُعد به �أي � ٍ
أثر للحياة� ،سوى بع�ض ٍ
نب�ض ٍ
ّ
ّ�ص منه ،و�أن �أخلّ�صه
�أه َملته ،فقد ت�أ ّثرت �صحتي النف�سية واجل�سدية من معاناتي معه ..حا َولتُ �أن �أتخل َ
(املوت الرحيم) ،ثم َعدَ لتُ عن ذلك ،وتركت لر ّبه وحده التكف َّل به ،وحاولتُ
من م�أ�ساته ،على �شكل
ِ
علي حقّ  ،واملحافظة على ماتبقى يل من طاقة ت�ساعدين على الإ�ستمرار يف
الإهتمام بنف�سي ،التي لها ّ
ً
ً
ً
ُ
وهاهي
أكرث،
�
ثم
،
ال
قلي
ع
فانت
،
ا
ومعنوي
ا
مادي
أغذيها
�
و�صرت
اهتمامي،
أول
هذه (احلياة) .جعلتُ نف�سي �
�شتْ
َ
َ
ُ
لّ
ورغم العطب الذي َح بها ،راحت ت َهلّل للحياة..
الآن ت َلم ِل ُم بع�ضها،
َ
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نقد أدبي

كمن ال يعرف ال�شاعر - 2 -

•د .عبد املطلب حممود /العراق

هنا؛ من �أعماق اللوحة� ،سيدخل الر�سام/
ال�شاعر مدينته ،و�سريى ما ظلّ قا ّر ًا يف �أعماقه
م��ن تفا�صيلها اجلميلة ،و�سي�ستعيد جانب ًا
من ليايل بغداد احلافلة باحلياة ومظاهر
احل��ي��وي��ة ،في�سمع خ��ي��ا ًال امل��ط��رب وامللحن
الراحل (عبا�س جميل) ،وهو :
ال�شجن الأبي�ض ..مبقام
طقو�س
قيم
ِ
« ُي ُ
َ
الالمي
ال يفت�أُ يبحث ع ّمن رحلوا..
ي�س� ُأل ع ّمن غاب من الأهلِ  ..عن الدا ْر
�أين هي الدا ُر و�أين حبيب ُته؟! ..ي�س�أل عنها
ويقول لها ..
يا نبعة الريحان
ِحنّي ف�أنا ولهان
يا نبعة الريحانْ »(...)9
وما �أ�سقطه ال�شاعر على ل�سان املغني مل يكن له
متام ًا كما يعلم البغداديون ،بل هو من تراث العراق
الغنائي ورمبا تكون املطربة الراحلة (�سليمة مراد)
�أول من غنّى (يا نبعة الريحان) ،ولي�س ثمة �ضري
يف هذا كما �أرى� ،إذ املهم �أن ثمة مقامات و�إغنيات
�ستنبعث يف الق�صيدة �صارت جزء ًا رئي�س ًا من تراث
الغناء العراقي /ال��ب��غ��دادي ،منها (على �شواطي
دجلة ُمر /يا ُمنيتي وقت الفجر) ،و�أغنية املطرب
الراحل ح�ضريي �أبو عزيز ال�شهرية (ع ّمي يا ب ّياع
الر�سام /ال�شاعر
الورد) ،ثم لي�أخذ احلنني بذاكرة ّ
�إىل (فرط الرمان) احلبيبة املختبئة يف حكايات
(ال�صمة
��وي
اجل���دّ ات ،فيقتن�ص من ال�شاعر الأم� ّ
ِّ
القُ�شريي) بع�ض مالمح بيته ال�شهري :
جند فما بعد الع�ش ّيةِ من
مت َّت ْع من
�شميم َعرا ِر ٍ
ِ
َعرا ِر()10
ومن �أبيات ال�شاعر عبد اهلل بن الدُّ َمينة ال�شهرية
املُغنّاة :
جند متى هجتَ من جندِ فقد زادين
�أال يا َ�صبا ٍ
َ
م�سراك وجد ًا على وجدِ ()11
يوجه به الق�صيدة ويزيد من وه��ج احلنني
ما ّ
العامرة به :
في�شم عرا َر �صباها
«كانت ُتق ِب ُل من جند �أنوث ُتها..
ُّ
امر�أة كالغيمةِ  ..متطر..
ال�سحر..
ذاك
ُ
طر جدائلِها...)12(»..
َ�صبا ٍ
جند يتفي�أُ عِ َ
لكنه �سيكرر مرتني ���س��ؤا ًال عن (ف��رط الرمان)
احلرى
ه��ذه ،بدا عرب �إطالقهما مبا ُي�شبه الزفرة
ّ
والنفثة املنفلتة من �أعماق روحه�« :أين هي الآن؟!»،
ولي�ستكمل ال�س�ؤال ب�إجابات بدا غري واثق من ّ
دقتها،
قادته �إىل الت�ش ُّبث بن�شيج �أغنية (ف��وق النخل)
الذائعة ال�شهرة �»:أه��ي هناك على ّ
�شط احل ّلةِ ..
حلن ُحجاز /فوق
تلوح ك�إيقا ٍع جذْ لٍ يف ِ
فوق النخلِ ُ /
النخل� /..أرى َ
�ضوء خ��دود؟!»،
برق خالخيلٍ � ..أم
َ
ً
ثانية و ُيريناه «واق��ف� ًا �أم��ام مر ّبع
بر�سامه
ليعود ّ
لوحته» من جديد ،ولكن الألوان �سرتتبك هذه املرة
َّ
بيات ..كان» ،لأن �أحد ًا
�إذ :
«تتخطفها �أحزان مقا ِم ٍ
مل يعد ي�سهر يف مقهى (ع��زّ اوي) البغدادي ال�شهري،
ال��ذي ترتبط ب��ه يف ال��ذاك��رة البغدادية �إح��دى
�أ�شهر الأغنيات ال�شعبية الرتاثية التي تقول ( :يا
قهو َت ْك عزّ اوي /فيها املدلّل زعالن)! و�س ُيخربنا ب�أن
الرماد �سيغت�صب الألوان بفعل انت�شار القنّا�صني من
�أفراد جي�ش املحتل الأمريكي ،بينما �سيوا�صل املن�شد
بحثه عن حبيبته (فرط الرمان) يف كلّ مكان ،ومعه
�سيرتدد �صدى �إحدى �أجمل �أغنيات ال�سمر يف الليايل
البغدادية (يا �ص ّياد ال�سمك�ِ /صدْ يل ُبن َّية) ،التي
كانت غنّتها قدمي ًا �إحدى مغن ّيات العراق الراحلة
(�صدّ يقة املُ�لاّي��ة) ،من بني املغن ّيات الأ�شهر حتى
تعر�ضت
منت�صف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،وقد ّ
(فرط الرمان) �إىل ما ر ّوعها :
ال�سمك البغدادي احل ّباب
«ر ّوعها د ُم �ص ّيا ِد
ِ
غاب الليلِ  ..على ما كانْ
هذا ال�شاهدُ يف ِ
َمن �سي�صيد لها �سمك ًا ( ُب ّن ّي ًا)
َ
زح����ف
ي����دف����ع ع����ن �أح����ل���ام ��ِ��ص���ب���اه���ا
َم������ن
ُ
ُ
اجلعالنْ ؟!»(...)13
وه��ن��اك ثمة تفا�صيل يف ال��ل��وح��ة الت�شكيلية
املف َ
رت�ضة ه��ذه ،توا�شجت مع �ألوانها التي راحت

تتال�شى بفعل جرائم املحتلني فاقدي القيم� ،أ�صداء
تعر�ضت �أي�ض ًا ويف الوقت نف�سه �إىل
�
ٍ
أغنيات �أُ َخ��ر ّ
كثري من الإمتهان والتخريب الهمجي املنظّ م� ،إذ �أخذ
َ
عفاف املعنى /والط ّبالون..
»:الق ّوالون /..يغت�صبون
يُذِ لّون �شموخ احلزنِ الطال ِع من حلن ال َّر ْ�ست» ،منها
الأغ��ن��ي��ة ال�تراث��ي��ة اجلميلة القريبة م��ن ن�شيد
الإن�شاد املعروف (يا هلخلك مِنْ �شاف ولفي واعرفه)
وقد ا�ستثمر حميد ما فيها من �أمل و�شجن ،ف�صارت
موجه ًا تراثي ًا بالغ الداللة بهذا
يف ق�صيدته هذه ّ
االجتاه :
أفيكم َمن �شاف حبيبي ..يا نا�س..
«يا خلْقُ ْ � ..
�أفيكم َمن يعر ُفه..
أو�صاف حبيبي..
يا �أنتم ..يا َمن �س�ألوا عن �
ِ
ُ
وفاء»(...)14
�إنّ حبيبي ..غِ ٌّر
وقليل ْ
ويف ظنّي /ورمبا يقيني ـ ال فرق ـ �أن حميد �سعيد
جل�أ �إىل هذه املزاوجة والتعالق يف توجيه مرجعيات
م��ا ُع��رف عنه م��ن ولعه بالغناء ال�شعبي ،وبالفن
الت�شكيلي وكبار فنانيه وحتى املبتدئني منهم ،يف
تعميق بنية ق�صيدته ه��ذه م��ن داخلها ،لغر�ضني
متوا�شجني �أي�ض ًا :
َ
وع��رف��ت عربه
الأول  :الإب���داع ال��ذي ُع��رف به ُ
التوجه
جتاربه ال�شعرية� ،إذ مل يتوقف عن ه��ذا
ّ
منذ بداياته ،فك�أنه �أراد �أن ي�ؤكد معارفه ومعلوماته
الفنية ال ّ
بكم غزير من
رثة ،واحتفاظه واحتفاءه ٍّ
امل��وروث��ات يف جم��االت متنوعة ،من �أب��رزه��ا ال�شعر
ال��ق��دمي والأغ����اين ال��ق��دمي��ة واملو�سيقى والفنون
الت�شكيلية ،ال��ت��ي ب���رزت هنا حتى الآن ،ومثلها
كذلك من احلكايات والأ�ساطري واملالحم العراقية
والعربية والعاملية التي �سبق ت�أ�شريها يف الف�ص َلني
ال�سابقني.
الثاين  :الرغبة غري القا ّرة ـ بل املنبعثة �أوان
حت��وي��ل ه��ذه التجربة النف�سية وال��روح��ي��ة �إىل
ق�صيدة ـ بجعل ما تقدّ م من ق�صيدته ه��ذه حتى
الآن ،قبل �أن يتغيرّ ما تبقّى منها مثلما �سيتّ�ضح لنا؛
�شبيه ًا بعر�ض بانورامي غنائي ميكن �أن نطلق عليه
م�صطلح (�أوبريت) ،لتقدمي الق�صيدة بهذه ال�صيغة
القابلة ل�ل��أداء امل�سرحي من جهة� ،إن رغ��ب �أحد
الفنانني امل�سرحيني بتقدميها ،وللتخفيف ـ و�إن قلي ًال
ـ من قتامة �سواد ال�صفحة التي انتهت �إليها جتربة
ق�صيدته الأوىل يف هذا الديوان ،من جهة ثانية،
حفاظ ًا على �شيء من اال�ستقرار النف�سي ،خ�شية من
الوقوع يف �أزمات قد تكون �شديدة الوط�أة عليه �أوال.
ذل��ك؛ �إن اجل��زء املتبقي من ه��ذه الق�صيدة،
�سيبد�أ وقد توقفت موجهات الغناء الرتاثية منه،
لت�أخذ بع�ض الأمثال ال�شعبية املتداولة مكانها� ،إذ
�سينطلق هذا اجلزء من الدم وقد �صار لون ًا وحيد ًا
انت�شر على ارجاء اللوحة :
دم ُيعلن عن حمنتِه..
«يف عر�س الد ِم ..كلُّ ٍ
يخرج من ُعزلتِه..
دم..
ُ
كلُّ ٍ
أبواب ..يقول..
ويطوف على
ِ
النا�س ..يدقُّ ال َ
�أف��ي��ك��م َم��ن يفتح يل ب��اب � ًا ُي��دخِ � ُل��ن��ي يف �أ���س��را ِر
الإع�صار»(...)15
وتبد�أ الأمثلة ال�شعبية بتوجيه ما �سي�أتي من
هذا املقطع من الق�صيدة� ،إذ راحت (فرط الرمان)
تت�سقَّط ـ بد ًال من ال�شاعر /الر�سام بالطبع ـ الأخبار،
منها (ردن��اه عون طلع فرعون) الذي يظهر ب�صيغة
قلق ..بني مدائن عون ومدائن فرعون/
»:وهي على ٍ
يف ُع�سر الغيبوبةِ �أو يف ُي�س ِر ال َغيبةِ  ..تبد�أ يف البحث
�شعبي �آخر
عن الغائب ،»...لتنتهي �إىل ترديد مثلٍ
ٍّ
(يا �أم ح�سني كنتي بوحدة و�صرتي باثنني) ،الذي
�سيظهر ب�صيغة »:ي��ا �أُ َّم ُح�سني /ذهبتِ بواحدةٍ
ورجعتِ ب�إثنني» ،من ج� ّ�راء ما �آل��ت �إليه الأح��وال،
ليحدث �أمر بالغ الت�أثري على جمريات الق�صيدة� ،إذ :
الر�سا ُم ..عن امل�شهد ..وارتبك امل�شهد ..مل
«غاب ّ
َ
يبق
على اللوحةِ
�ضجيج الألوانْ ..
غري
ِ
وغابتْ عنها الألوانْ
ف َّر من احلقلِ البيبونُ و�شاخ ال َّريحانْ ..
م��ا ك��ان ب�ل�اد ًا �أ�صبح يف ال��ل��وح��ةِ ظِ ً
�ل�ا ..مزّ قه
الأقنانْ »(...)16
ليكون جنود االحتالل وحدهم املتحكمني ببقية

تفا�صيل الق�صيدة ـ اللوحة ،ويبد�أ ال�شاعر ب�إطالق
عديد �أ�سئلة تبد�أ كلها بـ (ملاذا) عما حدث لدجلة
ـ �أو بغداد والعراق ال فرق ـ من دون �أن يتخلى عما
عرفناه عنه من قبل ،من ع��دم ال��ذه��اب بعيد ًا يف
الي�أ�س والقنوط� ،إذ �سيعرتف :
َ
البلبل �شاخ تخلّى عن جارتِه
«كنت �أظ��نُّ  ..ب��أنّ
النخلةِ ..
َ
���س��ا َو َرين ���ش� ٌّ
تخرج من �أ�س ِر
النجمة
�ك ..يف �أن
ُ
الليل...)17(»..
قبل �أن ُينهي الق�صيدة بعودة الر�سام ووقوفه �أمام
مر ّبع لوحته :
«فريى �ألوان اللوحةِ يف غري موا�ضعِها..
ثم يرى بغدادَ ..وقد ذهلتْ ع ّما كان بها..
تدخل من ِز ً
ُ
لة ما كانت تقربها..
مقامات ..وغبار �أغانْ »(.)18
حيث رماد
ٍ
مما يعني �أن امل�شهد هنا �صار خمتلف ًا كذلك ،بت�ش ّوه
اللوحة واختالط �ألوانها من جانب ،وبتح ّول تلك
املقامات ال�شجية اجلميلة �إىل رماد والأغ��اين �إىل
غبار..من جانب �آخر.
يف الق�صيدة الثالثة (ر�سالة اع��ت��ذار �إىل �أبي
جعفر املن�صور)� ،سي�أخذنا حميد �سعيد �إىل �أعماق
�أبعد من تاريخ بغداد التي �أح��ب� ،إىل حيث بناها
اخلليفة العبا�سي �أبوجعفر املن�صور ،واختارها وظلت
من بعده عا�صمة للخالفة العبا�سية ،و�س ُيدخلنا يف
�أجوائها ُ
احللمية وما ازدهرت فيها من علوم وفنون
وح��وارات فكرية و�أج��واء ،وما �شهدته من جمال�س
طرب وجدال عقلي� ،إذ من �أبوابها الثمانية «تخرج
أغنية بتول» ،و�إذ :
الدنيا ..وتدخل كلُّ � ٍ
«يتعاي�ش ُ
والفقهاء فيها..
لعاء
ُ
اخل ُ
ري ال�شق ّي ُة
حيثتلعب يف ح��دائ��ق��ه��ا ..الع�صاف ُ
وال�صقو ْر
ِّ
ال�شك والإميان..
امل�شاك�س يف جواز
يتحاور الثم ُِل
ُ
وال�شيخ الوقو ْر»(...)19
ولأن الق�صيدة مكتنزة مبرجعيات تاريخ بغداد
العريق ،كانت موجهاتها الرتاثية �أكرث من �أن تحُ �صى،
فقد توا�شجت فيها املعلومات والإ�شارت �إىل �أبيات
ال�شعر ومطربي ذلك الع�صر ومت�صوفته وع ّياريه
وكل جميل وعجيب فيها ،حتى لأده�شني �شخ�صي ًا
هذا الإم�ساك العجيب بذلك اجلمال التف�صيلي كله،
من دون �أن ُي�صيب الق�صيدة مر�ض الوقوع يف وهاد
املبا�شرة الفجة ،ل�سبب رئي�س ال ميكن �إغفاله �أو
جتاوزه هنا ،م�ؤداه قدرة ال�شاعر حميد على التعامل
مع مثل هذه التفا�صيل بروح �شعرية عالية ،قادرة
على توظيف املعلومات ـ مهما كانت حقيقية ـ توظيف ًا
ين�أى بها عن «املط ّبات» التي ال تخدم �شعريتها ،وهذا
ما �أكده �أحد �أبرز نقدة الأدب العامليني (تزيفيتان
ت��ي��دوروف) ،ال��ذي ر�أى �أن جوهر ال�شعرية «يقوم
�أ�سا�س ًا على خا�ص ّية البحث الأدبية ،بحث يف �أدب ّية
اخل��ط��اب الأدب���ي مب��ن��أى ت��ام ع��ن �سائر اخلطابات
ً
فل�سفية كانت �أم اجتماعية �أم تاريخية
الأخ��رى،
�أم نف�سية� .إنه البحث عن �أدبية اللغة يف �صورتها
الإنزياحية� ،...شعرية االنفتاح على �أفق امل�ستقبل
يف مت ّوجه الآين ،)20(»...وهذا ما �أدخلنا حميد
معه يف م�ساره ال�صعب ـ ال�سهل ،حني جمع ـ على �سبيل
املثال ـ ما ي�شي بالليايل الألف ال�شهرية وجعل منه
�صور ًا باهرة لبغداد العبا�سية :
« ُم����ذ ك���ان ع��ب��د اهلل ..ك��ان��ت ه���ذه ال� َق��ر���ش� ّي� ُ�ة
اخل�ضراء..
ُ
جلنانْ
ب�ستانَ املُح ّبني ..امل�آذن وا ِ
ٌ
ُ
حتاول �أن تنا َم وال تنا ْم
لعا�شقة
ليل..
ٍ
ٌ
ق�ص ُره القيا ْم
ليل ..لعابدةٍ ُي ِّ
ٌ
ل�صعلوك ُيقيم
ليل..
طقو�سه يف كلّ حانْ
ٍ
َ
ٌ
ليل..
جرب �أن يكونْ
ٍ
ململوك ُي ّ
ٌ
حدائق الأ�سرا ِر..
ليل ..لع ّيارينَ ينت�شرون بني
ِ
أر�ض ال�سوا ْد»(...)21
يف � ِ
ليقطع ف��ج��أ ًة بعملية تقطيع (م��ون��ت��اج) بالغة
الدقة والذكاء ،على م�شاهد اخل��راب والدمار وما
تبعهما من قتل وتزوير و ..و ..ما يعجز املرء عن
مالحقته ،ويلخّ �ص برباعة ما حلّ ببغداد احلا�ضر
من وقائع امل�شهد املختلف :
« َمن ه�ؤالء؟!
نج ُم قد روى من ُ
قبل..
�س�ألتُ عبدَ اهلل ..هل كان املُ ِّ

الكوابي�س..
وح�ش
عن
ِ
ِ
الفرادي�س التي ح َملتْ �سِ فاح ًا� ..أ�سقطتْ ُحمم ًا
ُ
وح ّمى..
ُ
ُ
العتيقة..
والكراري�س املُخ ّب�أ ُة
ُ
�أجنبتْ ُ�صحف ًا ..على �صفحاتها تت�ش ّم�س الغيالنُ
ُ
بني �سطو ِرها ينزو
ال�ضئيل الأل ُعبانُ
وهل ر�أى بغدادَ..
ٌ
أ�ساورة ورو ُم
يغ�ص ُبها �
امللح مي�شي يف �شوارعها ..و ُت ُ
غتال الكرو ُم»(...)22
ُ
لكن حميد ًا ك�ش�أنه دائم ًا ،ومثلما �صرنا قد خربناه
من قبل ،ال ي�شاء الإبقاء على هذه التفا�صيل البالغة
الإيالم يف م�شهد بغداد احلا�ضر ،بل �س ُيخربنا بعد �أن
يمُ �سك ب�أنا�شيده التي بقيتْ له من ذلك الإرث العريق،
ب�أمور �أخرى ُتعيد و�إن قلي ًال من ال�ضوء �إىل امل�شهد
جمرد وهم
مر ّ
املعتم ،و ُيبدي حريته مما �إذا كان ما ّ
الوهم /..ما غنَّتْ ُعل َّي ُة يف منازلهم..
»:الوهم ..ثم
ُ
ُ
الغري�ض» ،يف �إ�شارة �إىل الأمرية العبا�س ّية
وال ُذكِر
(عل ّية
ال�شاعرة التي ع�شقت الغناء و�أ ّدت��ه بتف ّوق ُ
بنت املهدي العبا�سي)( ،)23و�إىل املغنّي (غري�ض)
ً
ثانية عبد
ال��ذي ذاع��ت �شهرته �أيامئذ� ،إذ �سريى
اهلل العبا�سي قائم ًا و ُيعيد فتح الأب��واب الثمانية
ُ
واخللعاء ،»..وقد ر�آه
«للماءِ وال�شعراء /..للفقهاءِ
احل َم َ
مثلما تخ َّيله « ُم َع ّمم ًا بالريح /..يختار ُ
يمة
مر ًة �أخرى /..ولي�س �سوى ُ
احل َميمةِ من طريق» ،ثم
ّ
ليقطع حميد مرة �أخرى على ما يبدو �صوته الذي
كان افتتح به ق�صيدته هذه ،خماطِ ب ًا م�ؤ�س�س بغداد
بثقة وطم�أنينة ومبا ُي�شبه تراتيل من�شدي املعابد
العراقية املوغلة بالقِدم :
«�أو َرثتنا ُح ُلم ًا جمي ًال..
ُ
اجلميل..
�أيها احل ُل ُم
بغدا ُد ..ظِ لُّ اهللِ ..حيث تن َّزلتْ ..
ُ
م�ستحيل.)24(»..
و�ضوء
روح..
ٌ
ٌ
ويف الق�صيدة الرابعة (�أوراق من دفرت املراثي)،
ق�صر ال�شاعر �أوراق مراثيه على ثالثة من الأ�شخا�ص
الذين ربطته بهم و�شائج �صداقة وود عميقة مثلما
يبدو ،و�شكَّلوا جانب ًا من تراثه ال�شخ�صي الدائم
احل�ضور يف وجدانه ،هم كل من  :املُ� ّ
لا حممد علي
واملطرب وامللحن عبا�س جميل وال�شاعر الأردين
�سليمان عوي�س ،الذي ُ�شهر بكتابته ون�شره للمواويل
ال�شعبية ف�ض ًال عن ال�شعر .ف ��إذ فتح �أم��ام املتلقي
ورقة الرثاء الأوىل ،و�ضعنا مبواجهة رجل عجيب،
ُ
فهو»ي�ضحك حيث كانَ  /..ثم يبكي /..حني تنتهي
أ�صحاب /ي�ضحك يف بكائه
ال�سهرةُ� /..إذ ين�صرف ال
ْ
ويف الغناءِ  /ثم يبكي بعد �أن يعو َد من غربتِه..
أبواب»( ،)25و�سنعرف
�إليها /..ث ِم ًال /..و ُيغلقُ ال ْ
ناعمة..
لفة
ٍ
�أنه كان يخ�شى املوت حتى راح ُي�شغله «ب�أُ ٍ
..ورق�صة /وبالغناءِ /
�صاخبة
و�سكرةٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ونكتةُ /
ُ
يحتاط له ب�ضحِ ٍك مل َت َب ٍ�س» ،و�سرياه ال�شاعر ذات
يوم «يف
م�سارب القبو ِر /ين�سلُّ وحيداً ..مثل خِ ل�سةِ
ِ
املُختل ِِ�س» ،التي تحُ يل �إىل تلك ّ
املو�شحة الأندل�سية
ال�شهرية لل�سان الدين بن اخلطيب :
جاد َ
ُ
ُ
الغيــث ه َمى
الغيث �إذا
َك
أندلــ�س
يا زمـانَ الو�صــلِ بال
ِ
لــم ي ُكــنْ و�ص ُل َ
ـــك �إ ّال ُح ُلمــا
َ
ُ
َ
الكـرى �أوخِ ل�سة املختل ِِ�س()26
يف َ

قضايا وآراء
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الحركة الأن�سية في العالم العربي والفوات الح�ضاري

• د .عدنان عو ّيد

يف املفهوم:
تعترب احلركة الإن�سية يف �سياقها العام ,حركة فكرية
ت�ساهم يف حتقيق نه�ضة �إن�سانية لأمة �أو �شعب ,بفكر جديد
ي�ؤمن باحلركة والتطور والتبدل داخل الدولة واملجتمع,
�أي داخ��ل ع��امل الإن�����س��ان ,م��ن خ�لال متجيد عقل وق��وة
الإرادة الإن�سانية وا�إ�شعار الإن�سان ب�أنه قادر على حتقيق
م�صريه ,و�أن كل التاريخ الذي عا�شه هو و�أجداده من �صنع
الب�شر .ولكي يعود الإن�سان بعد ت�شيئه واغرتابه وا�ستالبه �إىل
مرجعيته الإن�سانية ,ال بد من مواجهة الفكر الأ�صويل اجلمودي
اال�ست�سالمي االم��ت��ث��ايل ,ديني ًا ك��ان �أو و�ضعي ًا ,م��ع حوامله
االجتماعيني من القوى امل�ستبدة والظالمية ,التي عملت على
ا�ستالب اجلوهر الإن�ساين تاريخيا.
احلركة الأن�سية يف التاريخ العربي الإ�سالمي:
لقد �شكل بر�أيي م�شروع اخلليفة «امل�أمون» يف بداية القرن
الثالث للهجرة (العا�شر م��ي�لادي)� .أول م�شروع «�إن�سي» يف
تاريخ اخلالفة العربية الإ�سالمية ,عن طريق �أعلى الهرم
ال�سلطوي ذاته (اخلليفة) ,عندما �أ�صدر اخلليفة امل�أمون فرمانا
( 212للهجرة) يطالب به الفقهاء ورج��ال الدين والق�ضاء,
باعتمادهم العقل واملنطق و�سيلة لت�سيري حياة النا�س ,وهذا
تطلب �آن��ذاك �إع��ادة تف�سري الن�ص املقد�س وت�أويله من منطلق
عقلي يحاكي خ�صو�صيات الواقع والتطور املعريف الذي ح�صل يف
تلك املرحلة .فكانت امل�سائل التي ُطرحت �آنذاك وا�شتغل عليها
الكثري من املفكرين الإ�سالميني وخا�صة (املعتزلة) ,مثل خلق
القر�آن ,واعتماد العقل و�سيلة للتفكري وتداول الن�ص املقد�س
بدل النقل ,وحماربة رجال الفكر الأ�صويل الذين مثلهم ابن
حنبل �آنذاك ,واالنفتاح على الفكر اليوناين العقالين املنطقي,
وترجمة الكثري من م�ؤلفات فال�سفة اليونان وغريهم من �أ�صحاب
احل�ضارات الأخرى ذوي التوجهات العقالنية التنويرية.
لقد �شكلت حركة امل�أمون الأن�سية يف احلقيقة ,نقطة حتول
كبرية يف م�سرية الفكر العقالين العربي والإ�سالمي ,و�ساهمت يف
الت�أ�سي�س حلركة �أن�سية ,رمبا مل ت�ستطع اال�ستمرار يف الواقع
عملي ًا ب�سبب ما قام به اخلليفة «املتوكل» عند ا�ستالمه اخلالفة,
و�إ�صداره فرمان ًا  233للهجرة) حتت �ضغط الأتراك ال�سالجقة
عليه ,يناق�ض فرمان امل ��أم��ون ,وال��ذي ت�ضمن حماربة العقل
والعودة �إىل النقل ,وت�سليم �أبي حنبل قيادة امل�شروع ال�سلفي,
الذي و�ضع ن�صب عينيه حماربة احلركة الإن�سية ,وحماكمة
كل من يقول بالعقل نهج ًا يف الفكر واملمار�سة ويعطي الإن�سان
تلك امل�شروعية يف اخلالفة والتحكم مب�صريه على هذه الأر�ض,
ويخالف النقل .نقول بالرغم من �أن الردة ال�سلفية قد �أق�صت
الفكر الأن�سي من التطبيق العملي� ,إال �أنها مل ت�ستطع �أن تلغي
فكر هذه احلركة على امل�ستوى النظري ,حيث ظل ميار�س دوره يف
ال�سر عند العديد من الفال�سفة والفقهاء مثل ابن �شد والفارابي
وابن �سينا وابن حزم و�أبو حيان التوحيدي وكل من ا�شتغل على
فكر املعتزلة و�إخوان ال�صفا .و�صو ً
ال �إىل ع�صرنا احلايل.
وعلى الرغم من ظهور بع�ض احلركات الأن�سية يف تاريخنا
احلديث واملعا�صر كحركة «حممد علي با�شا» و»خ�ير الدين
التون�سي»� ,إال �أن ثقل حمولة الفكر ال�سلفي و�أدوات��ه يف عاملنا
العربي �ساهم يف اجها�ض هذه احلركات �أو حرفها عن خطها �أو
م�سارها العقالين ,الأمر الذي ترك الفكر ال�سلفي يفر�ض نف�سه
من جديد وب�صورة �أكرث ح�ضور ًا وفاعلية يف وقتنا حلا�ضر.
على العموم ن�ستطيع القول� :إن الأفكار التي مثلت احلركة
الأن�سية يف �أورب��ا ,يف القرنني اخلام�س وال�ساد�س ع�شر ,تظل

هي الأفكار الأكرث تعبري ًا عن هذه احلركة الأن�سية النه�ضوية
يف وقتنا احلا�ضر ,مع ت�أكيدنا ب ��أن ه��ذه الأف��ك��ار النه�ضوية
للحركة الأن�سية يف �أوربا ,مل ُتفرخ جمردة ,بل كان لها مقوماتها
املو�ضوعية والذاتية التي انطلقت من �إيطاليا لتعم �أوربا فيما
بعد .حيث كانت �أهم هذه املنطلقات هي:
�أو ً
ال :موقع �إيطاليا اال�سرتاتيجي و�سط حو�ض البحر
املتو�سط حيث لعبت دور الو�سيط بني �آ�سيا وغرب �أوربا ,مما �أدى
�إىل ازدهار مدن �إيطاليا امل�ستقلة (فلوران�سا ،جنوة ،البندقية)
كذلك موقعها بني العامل الإ�سالمي و�أروب��ا الذي �سمح بانتقال
مظاهر احل�ضارة الإ�سالمية �إىل �أوربا.
ثاني ًا :بعد �سقوط الق�سطنطينة على يد العثمانيني انتقل عدد
من العلماء ومعهم العديد من املخطوطات والوثائق الإغريقية
لال�ستقرار باملدن الإيطالية� ,إ�ضافة �إىل وجود الآثار الرومانية
التي �أث���ارت اهتمام الإيطاليني للبحث يف اجل��وان��ب الفنية
والعلمية والهند�سية للعامل اليوناين والروماين.
ثالث ًا :امل��دن الإيطالية كانت �أك�ثر امل��دن الأورب��ي��ة جتارة
و�صناعة مما �أدى �إىل تراكم الأرباح والرثوات وظهور م�ؤ�س�سات
بنكية ومالية و�أ�سر غنية �ساهمت يف تطور احلياة الثقافية
والفنية.
�أهم املظاهر الفكرية والعلمية والفنية التي ت�ساهم يف انبعاث
احلركة الأن�سية العربية يف تاريخنا املعا�صر فهي:
� 1ضرورة تطوير مناهج العلوم من خالل قيام املعرفة على�أ�سا�س التجربة واملنطق والتحليل واال�ستقراء واال�ستنتاج,
وبالتايل اعتماد قواعد الفكر العلمي احلديث ،وتطبيق املنهاج
العلمية يف البحث.
 2الت�أكيد على �أهمية ن�شر العلوم التنويرية الإبداعية يفالأدب والفن واملو�سيقى والفل�سفة .وال بد �أي�ض ًا من الرتكيز على
تنوع املوا�ضيع املرتبطة بحياة الإن�سان ,والرتكيز على الإن�سان
ذاته و�إبراز قوته وعظمته ودوره يف �صناعة تاريخه ,وكذلك
الرتكيز على نواحيه اجلمالية ,واخللقية.
 3اال�شتغال على كافة العلوم التطبيقية كعلوم الهند�سةوامليكانيك وكل ما يتعلق بحياة الإن�سان االقت�صادية من زراعة
و�صناعة وجتارة,
 4ا�ستخدام الثورة املعلوماتية وتوظيفها التوظيف الأمثلعلى كافة جماالت حياة الفرد واملجتمع والدولة.
 5الرتكيز على �إحياء اجلوانب العقالنية يف الرتاث العربي,ونبذ كل تفكري ال ي�ستخدم العقل واملنطق و�سيلة للو�صول �إىل
احلقيقة.
 6اال�ستفادة من جتارب ال�شعوب الأخرى العملية والفكريةوحماولة تطبيقها يف الواقع ,مع مراعاة خ�صو�صيات الواقع
املعيو�ش.
�إن �إلقاء نظرة �أوليه �إىل واقعنا العربي ترينا غياب العديد
من مقومات احلركة الأن�سية على �أر�ض الواقع املعيو�ش� ,إال �أنها
متواجدة يف حالة كمون ,ب�سبب وجود قوى �سيا�سية حاكمة يف
عاملنا العربي ومن ي�ساندها من قوى الظالم وثقافة القبور ,ال
تريد لهذه املقومات �أن تظهر ,كونها تدرك �أن ظهورها وبالتايل
تطبيقها على الواقع� ,سيعمل على حتطيم تلك القوى امل�ستبدة
واملتخلفة ح�ضاريا واق�صائها ,لذلك غالب ًا ما تلج�أ هذه القوى
املفوتّة ح�ضاري ًا� ,إىل تعومي وت�شغيل كل معوقات قيام هذه
احلركة الإن�سية وحماربة من يعمل على �إحيائها.

املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:
جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

�أحييك يا �سيد ماكرون على مت�سكك مببد�أ حرية
ال���ر�أي والتعبري .بيد �أين �أود لو �أن��ك جتيب �شعبك
وال��ع��امل كله على الأ�سئلة التالية ب�صدق و�أم��ان��ة
و�صراحة.
1ـ هل لو �أ�ساء بع�ض امل�سلمني يف فرن�سا ،مثال� ،إىل
ال�سيد امل�سيح (عليه ال�سالم)� ،أو �إىل �سيدنا مو�سى (عليه
ال�سالم) ر�سما �أو قوال و�أخ��ذوا ين�شرون هذه الإ�ساءة
من حني �إىل حني على اجل��دران وعرب و�سائل الإعالم
املختلفة ويف مدار�سهم وم�ساجدهم وعلى امل�سارحُ ،ي َعدُ
ذلك يف نظرك حرية ر�أي وتعبري �أم خطاب كراهية
وحتري�ض على احلقد والفتنة والعنف �ضد الآخرين؟
يجرم
2ـ مل��اذا مل يت�ضمن القانون الفرن�سي ال��ذي ِ
انتقاد اليهود والهولوكو�ست بالال�سامية م��ادة جترم
الإ���س��اءة �إىل ال��ر���س��ل ال��ك��رام؟ �أمل تعاقب املحاكم
الفرن�سية الفيل�سوف روجيه غارودي والفيل�سوف روبري
فوري�سون ملجرد انتقاد الهولوكو�ست؟ �أين حرية الر�أي
والتعبري؟
3ـ مل���اذا مل يتهم ال��ي��ه��ود بالعن�صرية الدينية
وال�سيا�سية عندما �أ�صدر الكني�ست الإ�سرائيلي قانونا
ين�ص على يهودية الدولة ،ولو فعلها برملان عربي �أو
�أي��ة دول��ة �شعبها كله من امل�سلمني التهمت بالرجعية
والتخلف والإ�سالموية ال�سيا�سية� .ألي�ست ال�صهيونية
يهودية �سيا�سية ،بل وعن�صرية تنطلق من �أ�سطورة
دينية ال �أ�سا�س لها يف حقيقة الأم��ر والتي تقول:
ان اليهود هم وحدهم �شعب اهلل املختار ،وغريهم من
ال�شعوب ما وجدوا �إال خلدمة اليهود.
4ـ من الذي يدعو �إىل خطاب الكراهية ويروج له،
الذين ي�سيئون للر�سل يف الإعالم واملدار�س� ،أم القر�آن
الكرمي الذي يحث �أتباعه على احلوار الودي وال�سلمي
بني ال�شعوب والأديان� ،إذ يقو تعاىل يف كتاب الكرمي:
�أ ـ “ وال ت�سبوا الذين يدعون من دون اهلل في�سبوا اهلل
عدوا بغري علم ،كذلك زينا لكل �أمة عملهم ثم �إىل ربهم
مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون( ”.الأنعام)108:
ب ـ “ ادع �إىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة
وجادلهم بالتي هي �أح�سن� ،إن ربك �أعلم مبن �ضل عن
�سبيله وهو �أعلم باملهتدين( “ .النحل)125 :
وختاما �أحب �أن �أطمئن امل�سلمني ب�أن اهلل لن يكون �إال
مع احلق� ،ألي�س هو احلق؟ لقد قال يف كتابه العزيز« :
�إن الذين يحادون اهلل ور�سوله كبتوا كم كبت الذين من
قبلهم»...
“ �إن الذين يحادون اهلل ور�سوله �أولئك يف الأذلني.
“
“ كتب اهلل لأغلنب �أنا ور�سلي� ،إن اهلل قوي عزيز”.
(املجادلة)21 ،20 ،5 :
فعاجلوا الأم��ر بحكمة كما �أمركم اهلل جل وعلى.
واعت�صموا بحبل اهلل وال تفرقوا.

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.

• د� .إبراهيم يحيى �شهابي

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

هيئـة التحريـر:
�أمري �سماوي ،د� .سليم بركات� ،سهيل الديب،
علو�ش ع�ساف ،عماد نداف ،حممد احلفري

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

لعملة واحدة
ٍ
وجهان
الآن ،وبعد �أن انق�شع غبار املعركة االنتخابية ال�شر�سة التي خا�ضتها الواليات املتحدة
الأمريكية النتخاب الرئي�س ال�ساد�س والأرب��ع�ين لها ،وات�ضح ال�سقوط امل��دوي لرئي�سها
الأرعن «دونالد ترامب» وفوز خ�صمه يف االنتخابات جو بايدن هلل بع�ضهم لهذه النتيجة
ت�شفي ًا بدونالد ترامب الذي �سيتنحى قريب ًا ويغادر �سدة الرئا�سة مهزوم ًا ،بعد �أن �شارفت
واليته على النهاية ،تلك الوالية التي �أم�ضاها طاوو�س ًا يختال على م�سرح البيت الأبي�ض
ظن ًا منه �أنه �أ�صبح �سيد العامل ،وعليه وحده م�س�ؤولية توجيه دفة ال�سيا�سة العاملية حتى
نهاية العمر� ،سالحه البط�ش والفتك والقتل ،وتغذية الإرهاب يف العامل ،وجتنيده خلدمة
اللوبي ال�صهيوين العاملي الذي �أتى به �إىل �سدة الرئا�سة ،و�أذل بع�ض احلكام العرب الذين
ركعوا و�سجدوا و�صلوا جلربوته ،وقدموا له من �أموال �شعوبهم ما ميكنه من موا�صلة البط�ش
م�ستخدم ًا تر�سانة الأ�سلحة الأمريكية التي �سخرها لقتل وت�شريد ال�شعوب الآمنة ،بعد �أن
دمر املنازل فوق ر�ؤو���س العزّ ل الأبرياء ،ودرب الإرهابيني ،وعلى ر�أ�سهم «داع�ش» ليقوموا
بكل ما من �ش�أنه �أن يقلق راحة الب�شرية ،و�إع��ادة العامل �إىل �شريعة الغاب ،حيث البقاء
والغلبة ملن يكون �أ�شد بط�ش ًا ،ويتقن جز الر�ؤو�س وترويع الآمنني ،وهنا يقفز �إىل الذاكرة
ما ح�صل حني اختار ترامب �أن تكون �أول زيارة خارجية له �إىل اململكة العربية ال�سعودية
التي ا�ستقبلته ا�ستقبال الفاحتني ،حيث ركع حكام ال�سعودية �أمام �إطاللته البهية ،و ُبهروا
باجلمال ال�صارخ البنته ،واالبت�سامة الآ�سرة التي مل تفارق ثغر زوجته طيلة �أيام الزيارة،
و�أمام ذلك كله راح الذهب ال�سعودي يتهاطل ليت�ساقط حتت �أقدام الركب امليمون ،وحني ر�أى
ترامب هذا البذخ وهذا الكرم رفع �سقف مطالبه ووظف زيارته امليمونة لتكون على �شكل
ر�سالتني اثنتني الأوىل ..حلكام ال�سعودية ،وبقية احلكّام العرب وبخا�صة منهم من ميلك املال
وال ميلك الإرادة� ،أن ادفعوا لأمريكا �إن �أردمت حماية عرو�شكم من غ�ضبة �شعوبكم ،والثانية
�إىل ال�شعب الأمريكي حيث قدم له الرباهني ب�أنه قادر على تعزيز �سطوة الواليات املتحدة،
وجلب املال الوفري ،وت�شغيل امل�صانع التي قاربت على الإفال�س ،والالفت �أن ترامب كان �أكرث
ً
�صراحة وو�ضوح ًا� ،إذ �أعلنها دون تورية �أو لب�س ،فقال بعد عودته
الر�ؤ�ساء الأمريكيني
وباحلرف الواحد موجه ًا كالمه لل�شعب الأمريكي والعامل ،قلت للملك يق�صد امللك ال�سعودي:
�أيها امللك �إين �أحبك ،ولأكن �صريح ًا معك� ،إن جي�ش الواليات املتحدة الأمريكية هو من يحمي
ً
�صريحة ودون مواربة ،وعلى الفور متت اال�ستجابة،
عر�شك ،ولقاء ذلك عليك �أن تدفع ،قالها
ومت الدفع الذي ا�ستمر وما زال �إىل �أن �شارفت اململكة العربية ال�سعودية على الإفال�س،
بحر من البرتول ،ها هي ت�ضطر �إىل
ولأول مرة يف تاريخها ،وهي الدولة التي ت�سبح فوق ٍ
تقلي�ص حجم اخلدمات املقدمة ل�شعبها ،ال بل ا�ضطرت �إىل اال�ستدانة من البنك الدويل..
وعلى اجلهة املقابلة �سخّ ر ترامب ما متلكه �أمريكا من قوة يف تر�سانتها الع�سكرية ،و�صب
جام غ�ضبه على �سورية وحلفائها الذين �أعلنوا رف�ضهم ل�سيا�سته اجلائرة الرعناء ،و�أعلنوا
موقفهم �صريح ًا ب�أنهم يرف�ضون �إمالءاته و�سيختارون املقاومة وال�صمود لأنهم �أدركوا منذ

الوهلة الأوىل �أن الأ�صابع التي حترك �سيا�سته هي �أ�صابع �صهيونية تعمل ليل نهار خلدمة
ً
مك�شوفة لكل
�إ�سرائيل وم�ساعدتها على حتقيق �أهدافها املخيفة والعلنية ،والتي �أ�صبحت
صري وب�صرية ،وهي اال�ستمرار بق�ضم الأر�ض ،واحتالل الوطن العربي من حميطه �إىل
ذي ب� ٍ
خليجه ،ولديها و�سائلها يف حتقيق ذلك ،فمن مل يقبل بفر�ض �شروطها يف ال�سلم عليه �أن
يواجه تدخالتها غري امل�شروعة� ،أو تعلن عليه احلرب ،وهنا تك�شفت �سيا�سة ترامب وبدت
وا�ضحة للعيان حني قام برتجمتها على �أر�ض الواقع ،وجل�أ للح�صار االقت�صادي ،وت�ضييق
اخلناق على �سورية وال�سوريني حني هدهد دول العامل ب�أ�سرها� ،إن من يتعامل اقت�صادي ًا مع
�سورية� ،أو يدخل �إليها �أية �سلعة مهما كانت� ،سيواجه ح�صار ًا مر ًا ودائم ًا ،وتفر�ض عليه
العقوبات االقت�صادية ،وقد قام بتنفيذ تهديده وما زال حتى الآن حتى ا�ست�شرى الغالء
ب�سبب هذا احل�صار اجلائر ،وعدم توفر ال�سلع ال�ضرورية ال�ستمرار احلياة� ،إال �أن ال�سورين
ً
�صريحة
كعادتهم دائم ًا �صربوا و�صابروا وحتملوا ق�سوة احلياة و�شظف العي�ش ،و�أعلنوها
ووا�ضحة« :جتوع احلرة وال ت�أكل بثدييها»..
ً
قلت �إن بع�ضهم هلل لفوز الأمريكي ال�صهيوين الآخر «جو بايدن» ت�شفيا برتامب وجربوته،
وهنا علينا �أن نذكر ب�أن الواليات املتحدة ب�شكل خا�ص ،ودول الغرب ب�شكل عام يقعان حتت
�سيطرة اللوبي ال�صهيوين ،فمن �أ�سقط دونالد ترامب ،وجعل جو بايدن يفوز يف االنتخابات
هو اللوبي ال�صهيوين الذي ا�ستنزف كل ما عند ترامب من م�ساوئ و�شرور ،و�أتى برئي�س جديد
قد يكون �أكرث قبح ًا من �سابقة ،ولكي نت�أكد من �سالمة هذا القول ما علينا �إال �أن ن�ستعر�ض
�سيا�سة ر�ؤ�ساء الواليات املتحدة الأمريكية منذ �أن ت�أ�س�ست هذه الدولة وقامت على �أنقا�ض
الهنود احلمر �سكان �أمريكا الأ�صليني بعد �أن �أبادتهم �إب��ادة تامة وق�ضت على �ساللتهم،
وامتلكت الأر�ض التي كانوا فوقها يعي�شون �آمنني م�ساملني مطمئنني..
ٌ
تهليل يف غري مكانه ال�صحيح ،ويف هذا
لذلك �أرى �أن التهليل املبالغ به من قبل بع�ضهم
ال�ش�أن علينا �أال ننتظر احللول من �أعدائنا التاريخيني ،و�إمنا علينا موا�صلة ال�صمود وال�صرب،
ور�ص ال�صفوف ملجابهة الآتي الذي رمبا يكون �أعظم من �سابقه مدركني �أننا �أ�صحاب حق ،لأن
الذي يتعر�ض لكل هذه الويالت من قبل ال�صهيونية العاملية و�أن�صارها يف العامل هو وطننا،
و�أن اال�ستماتة يف �سبيل الدفاع عن ترابه حق مقد�س لنا ،مدركني �أن �أ�صحاب احلق هم
املنت�صرون يف نهاية الأمر ،ولنا من التاريخ �أن�صع العرب و�أ�شدها و�ضوح ًا ،ف�سورية عرب قرون
م�ضت تعر�ضت للكثري الكثري من الهجمات اال�ستعمارية ومن امل�ستعمرين الطامعني ب�أر�ضها
الذين متكنوا من اخرتاق حدودها �إال �أنهم مل يتمكنوا من البقاء فيها ب�سبب بطوالت العرب
ال�سوريني وت�ضحياتهم ،ولأن العرب ال�سوريني ي�ؤمنون الإميان القاطع ب�أن من يطلب املوت
دفاع ًا عن الكرامة والأر�ض تكتب له احلياة احلرة الكرمية ،و�سي�أتي اليوم الذي نقف فيه
فوق تراب هذه الأر�ض مرفوعي الر�أ�س ،موفوري الكرامة...
mouhammad.houdaifi@gmail.com

رحيل الدكتور عمر الدقاق
نعى احتاد الكتاب العرب رحيل الدكتور عمر الدقاق،
الأعداد 20 ،ـ منهل البالغة 21 ،ـ االجتاه القومي يف
رئي�س فرع حلب الحتاد الكتّــاب العرب �سابق ًا.
ال�شعر املعا�صر 22 ،ـ الأدب والن�صو�ص 23 ،ـ الأدب
ولد الدكتور عمر الدقاق عام  1927يف مدينة حلب.
العربي احلديث 24 ،ـ القواعد للثالث يف دور املعلمني،
ـ ع�ضو احتاد الكتّـاب العرب.
 25ـ القواعد للرابع يف دور املعلمني 26 ،ـ م�صادر
ـ ع�ضو جممع اللغة العربية.
الرتاث العربي 27 ،ـ املقتب�س من وحي الر�سالة28 ،
ـ عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية جامعة حلب
ـ املقتب�س من في�ض اخلاطر 29 ،ـ املقتب�س من وحي
�سابق ًا .
القلم 30 ،ـ القروي ال�شاعر الثائر 31 ،ـ فنون الأدب
ـ �أ�ستاذ يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة
املعا�صر يف �سورية 32 ،ـ عنادل مهاجرة 33 ،ـ مالمح
حلب.
ال�شعر الأندل�سي 34 ،ـ �شعراء الع�صبة الأندل�سية يف
م�ؤلفاته:
املهجر 35 ،ـ �أبو علي القايل ومنهجه يف البحث 36 ،ـ
 1ـ الأع��م��ال الكاملة خلليل ال��ه��ن��داوي 2 ،ـ �شذور
نقد ال�شعر القومي 37 ،ـ �إيبال :منعطف التاريخ.
الأمايل 3 ،ـ معركة الزالقة 4 ،ـ معارك اجلبل الأخ�ضر،
رئ��ي�����س احت����اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب و�أع�����ض��اء املكتب
 5ـ معركة مي�سلون 6 ،ـ �صناع الأدب 7 ،ـ اللغة العربية
التنفيذي و�أ�سرة حترير /الأ�سبوع الأدبي /يتقدمون
لغري املخت�صني 8 ،ـ يف �صميم املو�ضوع 9 ،ـ مواكب الأدب
ب�أحر التعازي واملوا�ساة من �أ�سرة الفقيد الدكتور عمر
العربي ع�بر الع�صور 10 ،ـ الأدب والن�صو�ص 11 ،ـ
الدقاق .راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع
�أ�صداء حطني و�صالح الدين يف ال�شعر العربي 12 ،ـ املدخل �إىل اللغة والأدب ،رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.
 13ـ املقتب�س من الأدب العربي 14 ،ـ املنهل من الأدب العربي 15 ،ـ تطور ال�شعر
العربي احلديث 16 ،ـ مالمح النرث احلديث وفنونه 17 ،ـ �أعالم النرث النفي يف
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
الع�صر العبا�سي 18 ،ـ الرتقي�صات والرتنيمات يف �أ�شعار الأمهات 19 ،ـ مو�سوعة

