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

•مالك �صقور

كلمة �أولى

تلك الرائحة
ـ2ـ

تعد الرواية برمتها ،ت�ص��وير ت�س��جيلي ،تف�ص��يلي ليوميات (الأنا ـ الراوي) اخلارج تو ًا من
ال�س��جن .والذي فقد توازنه ومل ي�س��تطع الت�أقلم مع (الواقع اجلديد)� ،أي يف جمتمع ما بعد
ال�سجن� ،إذ وجد نف�سه يف جتربة جديدة ،وكبرية ،ويف واقع �آخر ال عهد له به.
وهن��ا ،علينا �أن ن�س��جل �أن ثمة خ�صو�ص��ية �أخ��رى متتاز بها «تلك الرائحة» وهي �ص��دقها،
وعفويتها و�أ�س��لوبها و�شكلها الب�س��يط ،فالكاتب مل يتكلف موقف ًا �أو حدث ًا� ،أو فكر ًا ،ومل يقحم
يف روايته �أفكار ًا ثورية ،ومل يرفع �ش��عارات طنانة� ،أو عبارات رنانة جوفاء� ،أو ما �ش��ابه ذلك.
والرواي��ة ،بخالف قريناته��ا التي تلتها فيما بع��د وعاجلت مو�ضوع البط��ل املنا�ضل ،ور�صدت
حاله� ،إن كان يف املنفى �أو يف هروبه كرواية (الثلج ي�أتي من النافذة) حلنا مينه� ،أو (ال�سجن)
لنبيل �سليمان� ،أو (�شرق املتو�سط) لعبد الرحمن منيف �أو (بيت اخللد) لوليد �إخال�صي ،تلك
الرواي��ات الت��ي �صورت البطل يف معمعان الن�ضال� ،أو يف الهروب� ،أو املنفى �أو ت�سجيل التجربة
داخ��ل ال�سج��ن ..فهنا ،يف ه��ذه الرواية ،ال نرى البط��ل يقود املظاهرات ،وال ي��وزع املن�شورات
ال�سري��ة ،وال نراه يخ�ضع للتعذيب لتقدمي االعرتاف والرباءة ،وال نراه ي�صمد �أو ينهار حتت
كرابي��ج اجلالدي��ن ،وال ن��راه يع��اين يف �أقبية ال�سج��ون وال حتى �أمام املحقق�ين ،بل بب�ساطة
يعرفن��ا �صن��ع اهلل �إبراهيم عل��ى بطله حلظة خروجه م��ن ال�سجن(( :ق��ال ال�ضابط :ما هو
عنوان��ك؟ قل��ت :لي���س يل عن��وان .وتطل��ع �إيل يف ده�ش��ة� :إىل �أي��ن �ستذهب �أو �أي��ن �ستقيم؟
قل��ت :ال �أع��رف .لي�س يل �أحد ق��ال ال�ضابط ال �أ�ستطيع �أن �أتركك تذه��ب هكذا .قلت :كنت
�أعي���ش مبفردي ،ق��ال :ال بد �أن نعرف مكانك لنذهب �إليك كل ليل��ة .ليذهب معك ع�سكري».
هك��ذا يب��د�أ �صنع اهلل روايته وهكذا ،نتعرف على البطل ـ الراوي ،حلظة الإفراج عنه ،والذي
�سيخ��رج من ال�سجن ب�صحبة الع�سكري ،ال��ذي هو االمتداد لل�سجن� ،إذ �سيعي�ش بطلنا ،يف �شبه
م��ا ي�سمى بالإقامة اجلربية� ،إذ �سيذهب �إليه الع�سكري ،كل يوم عند مغيب ال�شم�س ليوقع يف
دفرت ال�سجن اخلا�ص ،ويت�أكد من وجوده.
�إذن ،البط��ل ،احل��ر الطلي��ق �سيخرج ب�صحب��ة ع�سكري ،وهن��ا ،ن�سجل (ال�صدم��ة الأوىل)
فاخل��ارج �إىل ع��امل احلرية( ،حر ًا ـ طليق ًا) لن يكون حر ًا كما كان يحلم �أو يتوقع ،فالع�سكري
�سيبق��ى مالزم ًا له� ،أما ال�صدمة الثانية فنرتكه هو يحدثنا عنها« :وهكذا خرجنا �إىل ال�شارع
�أن��ا والع�سك��ري .وتلف��ت حويل يف ف�ض��ول ،هذه هي اللحظ��ة التي كنت �أحلم به��ا دائم ًا طوال
ال�سن��وات املا�ضي��ة .وفت�ش��ت يف داخل��ي عن �شعور غري ع��ادي ،فرح �أو بهج��ة �أو انفعال ما ،فلم
�أجد .النا�س ت�سري وتتكلم وتتحرك ب�شكل طبيعي ك�أنني كنت معهم دائم ًا ومل يحدث �شيء».
وال�س���ؤال ال��ذي يتب��ادر لذهن القارئ حا ًال ،مل��اذا مل يفرح بطلنا ،ومل��اذا مل يبتهج علم ًا �أنه
انتظر هذه اللحظة �سنوات طويلة؟!
ت��رى مال�ش��يء الذي كان يتوقعه؟ �أو ما الذي كان يجب �أن يحدث من وجهة نظره؟ هذا ما
�سنعود �إليه ،بعد قليل.
لكن ال�صدمة الثالثة تبدو �أق�سى من الثانية« :ذهبنا �إىل البيت ،وقال يل �أخي على ال�سلم،
�أن��ه م�سافر والبد �أن يغلق ال�شق��ة ونزلنا ،وذهبنا �إىل �صديقي ،وقال �صديقي� :أختي هنا ،وال
�أ�ستطيع �أن �أقبلك وعدنا �إىل ال�شارع».
بع��د ذل��ك ،ي�ضطر الع�سكري� ،أن ي�صحب��ه �إىل ق�سم ال�شرطة وهن��ا (ال�صدمة الرابعة) �إذ
ي��ودع من جديد ال�سج��ن ليق�ضي ليلة رهيبة بني امل�شبوهني والل�صو���ص وال�شاذين ،وال�سكارى،
و�أ�صحاب ال�سوابق ،ومهربي املخدرات ،ويتعرف البطل ويعرفنا على عامل قا�س� ،شنيع وهناك
ي�س���أل« :و�س�ألن��ي �آخر :خمدرات؟ قلت :ال .قال� :سرقة؟ قل��ت :ال .ر�شوة :ال .تزييف؟ ال.
و�سكت الرجل حائر ًا .وجعل ينظر �إيل نظرة غريبة .وبد�أت ارجتف من الربد فقمت �أمت�شى
قلي ًال» .من خالل هذه الأ�سئلة ،نعرف هوية ال�سجني� :إنه معتقل �سيا�سي.
وللحديث بقية..

لوحتان للفنان الت�شكيلي ن�صري �شورى
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حين يبكي..

•جندت ا�سكندراين

قراءات

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان

�صبغت الرمانة احلمراء �أ�صابع كفي ،وكنت �أفرطها
حبة حبة ،و �أقذف احلبات �إىل فمي.
وال �أدري كيف انتقل اللون القاين �إىل هوام�ش وحوا�شي
تبك ..يا بلدي احلبيب) للأديب الأ�سمر
�أوراق رواية (ال ِ
_كما و�صفه الأدي���ب الكبري يو�سف �إدري�����س _ حني
التقى به يف غابر الأيام _ د.ح�سن حميد.
خمنت �أن انقطاع الكهرباء كان ال�سبب حيث حلت العتمة،
وكانت ال��رواي��ة تزاحم حبات ال��رم��ان بني ي��دي ..وم��ا بني
ال�ضوء والعتمة تبعرثت الأوراق ،ف�ضاع منها ما �ضاع يف دهاليز
اخل���وف ،و َفتحت الأُخ��ري��ات اجل���روح ،فنزف ال��ل��ون القاين
يف �أزق��ة املخيم ..وكانت رحلة الهروب الكربى �إىل املقربة
ال�صغرية ..فات�سعت م�ساحة املقربة طوال وعر�ضا ،وبد�أ النزاع
حولها ،لأنها �أ�صبحت البديل عن احللم املرتنح بالعودة �إىل
ح�ضن اجلدة احلاين فل�سطني و�أوالدها ..القد�س� ،أو حيفا� ،أو
تر�شيحا ...لأن ما جرى فاق اخليال.
وملا بعرثتهم جغرافيا املقابر ..خرجت الق�ص�ص واحلكايات ..واختلف النا�س
بالتف�سري ..من حرق �سوق احل�سبة؟
وهل حقا �أن هائل اللداوي �أحرقه انتقاما من باعة احل�سبة؟
�أم هو حزنه الدفني ب�سبب طرده من املخيم حي ًا �إىل املقربة من قبل الطرباين
لأنه �أحب ابنته هدبا؟
�أم هناك �أ�شباح افتعلت احلريق؟
مهما يكن الأمر ،كان م�شهد دفن (الق�ضية احلقيقية) مطرا حزينا �أغرق اجلميع
يف بكاء عميم.
الأوراق تبكي بني يدي الكاتب ح�سن حميد!
لأن حربها تدفق من رحم املعاناة.
ر�شدي البيك ،هائل اللداوي ،ح ّماد ال�صياد� ،أبو ليلى ،اخلر�سا ..هل هم �أبطال
الرواية �أم �ضحايا الأ�شباح؟
تزعم املقربة �صار يقول
وه��ل هايل ال��ل��داوي حقيقة �أم رم��ز احلكاية ،فحني ّ
للنا�س ( :ها �أنتم ت�أتون �إ ّ
يل �أحياء و�أموات ،هنا �آخرتكم ،وهنا دموعكم ،وهنا دارة
�ضعفكم ).من (�أوراق الرواية).
وحني عمت الفو�ضى جاء التاريخ (بق�ضه وق�ضي�ضه) ليد�س �أنفه يف جحيم
املقابر ،ويفتح �أوراق��ه ..وعلى �أنغام فرقة الدبكة العربية عقدت �صفقات لقرون
جديدة باللون الأحمر القاين ،ورفعت راي��ات ..وتلد املقابر مقابر ،وال�شتات يلد
�شتات ،وي�ستطيل البكاء ليعم الوطن ،وال�شهود تد ّون ،وت��ز ّور ،واملمولون يهرولون
بالدفع الرباعي ميين ًا ،وي�سار ًا ...حلفر املقابر من الفرات �إىل النيل! لقابل الأيام..

من �أجل حتقيق الوعد.
وح�سن حميد يلملم الأح���زان ،وي�ضيفها �إىل ذكرياته يف
تبك ..يا
املنفى ،يريد �أن يحتكر احلزن لنف�سه ...في�صرخ ال ِ
وطني احلبيب.
بالعودة �إىل الأوراق امل�صبوغة باللون القاين ،يف بداية
الرواية...
( �أنت �أ�ستاذ مدر�سة ،وتفهم �أكرث مني ،لعلك جتد فيها �شيئ ًا
مفيد ًا)
ثم رمى ( فواز التوبة) الأوراق �أمام الأ�ستاذ ك�أنه يريد �أن
يتخل�ص من جثة ..وم�ضى �سريع ًا ..ومل يعد..فقد م�ضى يف
التفجري الذي ا�ستهدف امل�شفى والذي يعمل فيه .مما دفع ف�ضول
الأ�ستاذ لف�ض الأوراق .وحني �سالت منها الدماء ..جعل الأ�ستاذ
يبكي ..ويقرر ن�شرها.
وق��د خمن الأ�ستاذ �أن ه��ذه الأوراق ل�شخ�ص واح��د ..لأن
�أ�سلوب الكتابة واحد؟ ويبقى ال�س�ؤال الكبري :هل هذه الأوراق كل �شيء؟
وعلى القارئ �أن يقفز من على من�صات هوام�ش وحوا�شي �أوراق الرواية �إىل
�أعماقها ليفهم احلكاية كاملة ...فالأ�ستاذ يخجل �أن يفتح كوابي�س الأحقاد
القدمية ،والثارات امل�ؤجلة.
وال عالقة له مبا جاءت به الأوراق من قوالت.
�أغربها حني خاطب الطرباين الأم��وات  :من ينظر �إىل حلمه ي�ستحق التهجري
�إىل املقابر.
هوام�ش الأمل نادرة يف الرواية ...لأن الأ�شباح املقنعة كانت ت�ستهدف كل فرح
ف�أطف�أت قناديل البهجة ..لتبدد �أحالم عائلتني ،عائلة �آل نا�صر ،وعائلة الطرباين،
بزواج الدكتور فار�س �أبو نا�صر على هدبا الطرباين ..بعد �أن وجدت جثة هدبا
الطرباين مرمية على مقربة من طريق املطار.
ويبقى النزوع للنقاء ...يربع الأدي��ب ح�سن حميد و�صف امل�شهد ..يف الهام�ش
الأخري ،للفتاة زريفة التي اختطفها ملثمون ملدة �سنة ،مل تنتقم لأملها ..من �أجل
ب�سمة ابنتها ( احلرام) جيهان ،يقول الكاتب :
(�أمي قالت يل خذي هذه الطفلة �إىل ملج�أ الأيتام ..ال نريد �شيئا يذكرنا مبا
حدث ،بكيت و�أنا �أرى الطفلة ت�ضحك يل ولأمي ،هي مني ،هي �أملي ،وتعوي�ضي عن
�سنة املوت..تلك).
الطرباين ورط الأ�ستاذ كي يك�شف ما هو مكتوب يف تلك الأوراق الدامية ،التي
يندى لها جبني الإن�سانية ..والتي تفرغ الكاتب للبكاء عليها.
عنوان احلكايه �أيها العزيز ح�سن م�ؤمل ..و�أوراق فواز التوبة ( �أبو ليلى) �أمطرتنا
بوابل من امل�آ�سي! فكيف ال نبكي واجلرح عميق ونازف!؟

يت�ساء ُل يف نف�سه عن
لمِ َ ْ��ن
َ
��ب
�����راب
ِ
�صيغة ال�ترح��ي ِ
�إع ِ
ال���ت���ي ن�����س��ت��خ��دم��ه��ا ع��ن��د
ا�ستقبال ال�ضيوف�( :أه ً
�لا
ً
و����س���ه�ل�ا) .ن���ق���ول� :أ���ص��ل
ال��ع��ب��ارة ه��وَ :ح�� َل�� ْل��تَ �أه ً
�لا
َو َو ِطئْتَ َ�س ْه ًال� .أي نزلتَ عند
أنا�س يحبونك ك�أنهم �أه ُل َك،
� ٍ
َ
نف�سك م��ا دم��تَ
ت���أ َم��نُ على
فيهم ،ونزلتَ يف مكانٍ فيه
ال َّر َغدُ والطم� ُ
أنينة وا ِّللني.
ن��ع��رب (� ً
أه�ل�ا
وع��ل��ى ه���ذا،
ُ
و�سه ًال) مفعولني به لفعلني
حم��ذوف�ين ه��م��ا( :ح��ل��ل��تَ )
و(وطِ����ئْ����ت) �أو (ن���زل���تَ ).
ُ
نقول يف مثل هذا ال�سياق:
َ
الكتاب،
البطاقة،
املفتاح،
َ
َ
��احُ ،
��ذ
وخ ِ
�أي �أعطني امل��ف��ت َ
َ
الكتاب.
البطاقة ،ونا ِولْني
َ
ٌ
عبارة
(ب�أبي �أنتَ و�أمي):
م�س َتخدَ ٌ
مة يف َمقو ِلنا تعني:
� َ
أفديك ب�أبي و�أمي يا فالن.

تعزية
فجع ال��دك��ت��ور عبد اهلل ال�شاهر ع�ضو
احتاد الك ّتـاب العرب بوفاة ابنته.
رئي�س احت��اد الك ّتـاب ال��ع��رب و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي يتوجهون �إليه بخال�ص
العزاء .راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد
الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها اجلنة،
ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون

ُ
ونقول يف �إعرابها( :ب�أبي)

رحيل الأديب فا�ضل ال�سباعي
نعى احتاد الكتاب العرب رحيل الأديب فا�ضل ال�سباعي ،ع�ضو
احتاد الك ّتــاب العرب.
ولد الأديب فا�ضل ال�سباعي عام  1929يف مدينة حلب.
م�ؤلفاته:
ال�شوق واللقاء.
�ضيف من ال�شرف.
مواطن �أمام الق�ضاء.
الليلة الأخرية.
جنوم ال حت�صى.
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة
حترير /الأ�سبوع الأدبي /يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من
�أ�سرة الفقيد الأدي��ب فا�ضل ال�سباعي .راج�ين اهلل عز وجل �أن
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

رب
جا ٌّر وجمرو ٌر متع ِّلقان بخ ٍ
فدي �أنتَ )،
ُم َقدَّ ٍم
تقدير ُه ( َم ٌّ
ُ
و(�أنتَ ) مبتد�أٌ ُم�ؤَخَّ ر� ،أي:
َمف ِْد ٌّي �أنتَ ب�أبي و�أمي.
���ك وح��ن��ا َن�� ْي َ
َ����س��� ْع���دَ ْي َ
��ك
ٌ
و َل َّب َ
كلمات نتداولها ،ومن
يك،
ري ب�إعرابها:
اجلميل التذك ُ
ُ
إع�����������راب
ن������ق������ول يف �
ِ
ٌ
مفعول مط َل ٍق
(�س ْعدَ ْي َك):
َ
ُ
الياء
من�صوب
ٌ
وعالمة ن�صبه ُ
��ذوف
لأن��ه مثنى ،بفعلٍ حم ٍ
ت��ق��دي��ر ُه (�أ����س��� َع���دَ َك ُ
اهلل
ُ
�إ�سعاد ًا بعد �إ�سعاد) .ومثلها
َ
(حنانيك ولبيك) .وت�أتي
بلفظ املثنى ،ولكنها ت��دلُّ
على اجلمع والكرثة.

قضايا وآراء /قراءات
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ماذا ترك الفال�سفة والأدباء
على �شواهد قبورهم
•�سهيل ال�شعار
قد يبدو هذا املو�ضوع غريب ًا بع�ض ال�شيء ،لكنه ا�ستحوذ على عقول
الكثري من الب�شر ..
خ�صو�ص ًا �أولئك الذين لهم عالقة باحلرب والورق ،ف�أح ّبوا �أن يرتكوا
مير بقبورهم بهذه احلياة
بعد رحيلهم جم ًال و كلمات تذكّر كل من ّ
العابرة  .فنحن يف نهاية املطاف �ضيوف عليها  ..وما �أجمل و�أ�شرف �أن
يرتك ال�ضيف بعد رحيله كل ما هو رائع وجميل.
هنا بع�ض من الكلمات واجلمل التي ُوج��دت حمفورة على �شواهد
قبورهم.
ج��اء على �شاهدة قرب امل�سرحي الأدي��ب االنكليزي وليم �شك�سبري هذه
اجلملة:
ّ
يحرك عظامي».
«ال�شكر ملن جاد بالأحجار لبناء مقربتي ،واللعنة على َمن ّ
�أما على قرب الفيل�سوف العربي املعروف �أبي عالء املعري فجاء:
«هذا ما جناه �أبي علي ،وما جنيتُ على �أحد».
وعلى قرب بلقي�س زوجة ال�شاعر ال�سوري نزار قباين فقد كتب نزار لها هذه
الأبيات:
(بلقي�س يا عطر ًا بذاكرتي ،يا زوجتي وحبيبتي وق�صيدتي ،نامي بحفظ
اهلل �أيتها اجلميلةّ ،
فال�شعر بعدك م�ستحيل ،والأنوثة م�ستحيلة).
واختار ال�شاعر الفل�سطيني الكبري حممود دروي�ش �أن يكتب على قربه هذه
الكلمات ،وهي من ق�صيدة م�شهورة له:
ي�ستحق احلياة).
(على هذه الأر�ض� ،س ّيدة الأر�ض ،ما
ّ
�أما ال�شاعر ال�سوري حممد املاغوط ،فقد كتب على �ضريح زوجته:
(هنا ترقد �آخر طفلة يف التاريخ ،ال�شاعرة الغالية �سنية �صالح).
وعلى قرب نزار قباين ُكتب:
(�إن �إىل ربك الرجعى ،مثوى فقيد ال�شعر العربي نزار قباين)
وحمل قرب �أريبيو�س الروماين هذه العبارة:
(�أيها املار من هنا ،كما �أنت الآن كنت �أنا ،وكما �أنا الآن �ستكون �أنت ،فتمتّع
باحلياة لأنك فان)
�أم��ا فولتري فقد تويف وهو يف الثالثة والثمانني من عمره تارك ًا لنا هذه
اجلملة على �شاهد قربه:
(�أموت و�أنا �أعبد اهلل ،و�أحب �أ�صدقائي ،و�أكره اخلرافات)
وقال يف حلظة موته:
�أريد �أن �أموت يف �سالم مل �أعرفه حتى الآن.
ُ
وكتب على قرب نريون:
(هنا يرقد نريون بجانب �ضحاياه)
وجاء على قرب كليوباترا هذه اجلملة:
(ظلّت �ساحرة حتى اللحظة الأخرية � ..أعرفتها؟ هي كليوباترا)
وقيل �أن هذه العبارة نُق�شت على قرب اال�سكندر الأكرب ،ملك مقدونيا:
(�إنّ قرب ًا يكفيه ،ذلك الذي مل يكن العامل ب�أ�سره يكفيه)
... ... ...
(ويف الكثري من كتابات �شواهد القبور ما يعبرّ عن حياة امليت �أو اهتماماته
واجن��ازات��ه ،فقرب املخرتع الكبري �أرخميد�س تعلوه ر�سمة لكرة حماطة
ب�أ�سطوانة ،وهذه الر�سمة هي �إحدى �أكرب �إجنازاته الريا�ضية ،وهي قاعدة
اال�سطوانة!
كذلك فعل �أحد علماء الفيزياء بحفر معادلة فيزيائية فوق �شاهدة قربه
احلجرية).
و�أو�صى �أحد الأدباء �أن ُيكتب على �شاهدة قربه:
حوائج مل َ
تق�ض ،و�آمال مل تنل ،و�أنف�س ماتت بح�سرتها.
مر على
ُيحكى �أن النبي داوود عليه ال�سالم ،بينما كان ي�سيح يف اجلبال� ،إذ ّ
غار ،ف���إذا فيه رجل عظيم اخللقة من بني �آدم قد مات ،وعند ر�أ�سه حجر
مكتوب فيه بالنّق�ش:
�أنا دو�سيم امللك ،ملكتُ �ألف عام ،وفتحت �ألف مدينة ،وهزمتُ �ألف جي�ش ..
ُ
�صرت �إىل ما ترى ،ف�صار الترّ اب فرا�شي ،واحلجارة و�سادتي ،فمن ر�آين فال
ثم
غرتني!!
تغره احلياة وزخارف الدنيا ،كما ّ
ّ
املراجع:
�صحيفة الد�ستور2017
املجلة العربية العدد  227لعام 2020
من كتاب طرائف على �شواهد القبور .للكاتب عبد الرحمن بكر.

�شوارع اليا�سمين /مارثا/
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•خديجة مروان احل�سن
ي����ق����ول اب������ن ح���زم
الأن��دل�����س��ي ع��ن ماهية
احل���ب يف ك��ت��اب��ه ط��وق
احلمامة “ احلب �أعزك
اهلل �أول���ه ه��زل و�آخ��ره
ج�������دّ  ،دق�����ت م��ع��ان��ي��ه
بجاللتها عن �أن تو�صف.
ف�ل�ا ُت�����درك حقيقتها
�إال ب��امل��ع��ان��اة ول��ي�����س مبنكر
يف ال��دي��ان��ة وال مب��ح��ظ��ور يف
ال�شريعة �إذ القلوب �أمرها بيد
اهلل عز وجل “
اذن هو ينفي �سلطة الب�شر
يف اختيار �أي��ن متيل وتتجه
قلوبهم كي حتط رحالها.
(مارثا) رواية تتحدث عن
حياة �شابة م�سيحية تعي�ش
يف وادي ال��ن�����ص��ارى ت�سافر
�إىل دم�����ش��ق لتلتحق بكلية
الطب الب�شري وتقيم يف دير
ال��راه��ب��ات (املعتقل) .هناك
تعرفت على م��ارو و�شلتها امل�ؤلفة من جمموعة من
ال�شباب الواعي واملثقف والطيب ال��ذي ي�شكل وجه
مدينة اليا�سمني وجوهرها .ثم تقع يف حب مازن وهو
�شاب م�سلم يدر�س يف ال�سنة الأخ�يرة بحوث علمية
ويح�ضر نف�سه ليكون �أول املوفدين يف بعثة �إىل فرن�سا
مارثا متعلقة بوالدها فكان الأخ املغرتب القريب
وال�صديق والأم امل�شغولة .مل تكن تريد �إال ر�ضاه
يف اول زيارة لها للوادي �صارحت �أباها بحبها ملازن
ف�أخفى غ�ضبه وكلمها بكل ه��دوء “ ُ�صعق الأب من
جواب ابنته وا�شتعل ر�أ�سه واحمرت �أذن��اه وغرق يف
�صمته مبتلعا ردة فعله وغ�ضبه فما كان من مارثا �إال
�أن انهارت يف بكاء مل ينقطع تتو�سل �إليه �أن ي�ساحمها”
�ص “ 68هو يعرف ابنته و�إنها لن تخالفه مهما حدث
كما يعرف متاما ما معنى �أن تدرك �أنها عا�شقة و�أي
ظلم لقلبها ال�صغري� .أوهم نف�سه انه ا�ستطاع �إقناعها
واخذ وعدا منها �أن ت�صرفه عن تفكريها وتقلل من
لقائها به “ �ص 68ويف الزيارة الثانية للوادي قالت
“ :بابا �أري��د �أن �أخ�برك  :هرب الكالم عندما نظر
�إليها نظرته الع�سكرية القا�سية التي تن�سيه من
يكلم ويجعل من �إمامه متهما فح�سب� .أحبه يا �أبي،
ال �أ�ستطيع حتمل االبتعاد عنه ..مل ت�شعر �إال ب�صفعة
ذهبت بخدها و�سال ال��دم من انفها ،كانت �أول مرة
ي�ضربها مل ت�ستطع البكاء ومل ت�ستطع التنف�س �صمت
ثقيل ا�ستمر لدقائق �أح�ستها دهرا...ا�شتعلت النار
بينها وبينه و�أخريا اخذ منها عهدا غري قابل للنقا�ش
برتك مازن “
تنفذ مارثا و�صية �أبيها وي�سافر مازن �إىل فرن�سا.
تكمل درا�ستها بتفوق لكنها تعاين من قرحة معدية
تتابع الأح��داث ومت�ضي الأيام مير�ض والد مارثا
ويطلب منها وه��و على فرا�ش امل��وت ال���زواج من ابن
خالتها الدكتور مي�شيل “ اغت�صب ج�سدها ،ترك فيه
ب�صمات امل��وت ،حلب عا�شت لأجله و�أخل�صت له لوال
�أن �أباها �أراد �أن ينقذ ما ميكنه وهو على فرا�ش املوت،
ليت�أكد حينها �أنه تخلّ�ص من مازن”�ص170
ت��ت��اب��ع ال��ك��ات��ب��ة رواي��ت��ه��ا ال��ت��ي ت��ع��ج ب��امل��ف��اج���آت
والدالالت الوجدانية
ت�أتي الرواية يف �ستة ع�شر ف�صال ت�ستمد الكاتبة
�أوج��ي��ن��ي رزق مو�ضوعاتها م��ن ال��واق��ع الطبيعي
واالجتماعي املرتبط بالإن�سان ومت��رده على ق�سوة
العادات والتقاليد وتنري جانبا من احلياة الذي يجد
الكثري من ال�شباب �أنف�سهم يف مواجهته
تبد�أ الرواية بالنجاح والتح�صيل العلمي العايلوالأح�لام وهذا دليل على الطموح والتفا�ؤل والأمل
واحليوية وحب احلياة
� -شكلت البداية خلفية م��ادي��ة للقارئ وجهته

لكيفية ر�سم امل�شاهد الدرامية
القادمة يف ال��رواي��ة املطعمة
ب�أغاين فريوز الرائعة
 ���ش��خ��و���ص��ه��ا ي��ف��رح��ونوي��ح��زن��ون وي��ع��ان��ون ويت�أملون
وي��ح��ق��ق��ون ب��ع�����ض �أح�لام��ه��م
و�أم���ان���ي���ه���م وي���خ���ف���ق���ون يف
�أخرى ”.ل���ورا طالبة الطب
�سنة راب��ع��ة ،ن��ور ،عمر ال��ذي
مل ي��ك��ن ي��ح��ب امل�������س���رح وال
اجتماعات نور مع ال�شباب ومل
ي�ؤمن يوما ب�صداقة اجلن�سني
وه���و زوج ن���ور الح��ق��ا� ،آرام
�صديق لورا منذ الطفولة وهو
طالب يف كلية احلقوق و�شاعر
ونا�شط يف جمعية ب�سمة �أمل
ل�سرطان الأطفال وهو احلبيب
ال�صامت حتى مت ط�لاق لورا
ممن تزوجت وعرفت بحبه لها
وتزوجا،
خليل طالب الفنون اجلميلة
الذي �أحب بكل جوارحه مارثا ومل ي�صرح لها يوما
بذلك كان يكتفي بالقرب منها �إىل �آخر يوم يف حياتها
وكان يت�شابه و�آرام يف معاناتهما
 ت��ع��دد الأ���ش��خ��ا���ص يف ال��رواي��ة �أدى �إىل تعددالأ���ص��وات وه��ذا ما جعل م�ستوى اخليال �أعلى عند
الكاتبة وجعل م�ستوى الت�سا�ؤالت �أعلى لدى القارئ
فتفاعل معها وجذبت انتباهه
رك��زت على فكرة ال���زواج امل��دين دون الت�صريحبذلك
ه��ي مل تهرب م��ن واقعها ب��ل جعلت م��ن روايتهاو�سيلة للتم�سك مبا هو حقيقي (احلب) يف عامل تنهار
فيه القيم بل ينهار فيه كل �شيء
ت�صور التداخل الديني (التعاي�ش) يف املجتمعال�سوري بكل جماليته و�أهميته يف بناء الإن�سان
واملجتمع املتما�سك
 ربطت الإبداع الأدبي بالواقع االجتماعي بعيداعن التقريرية واملبا�شرة واخلطابة والوعظ ب�أ�سلوب
�سل�س وممتع.
 كان للحوار دورا هاما يف �إثراء الرواية والتعرفعلى ال�شخ�صيات و�سرب �أغوارها
 و�أي�ضا املفاج�آت التي مل نكن نتوقعها لعبت دوراهاما يف جناح الرواية وتن�شيط دماغ القارئ وحتفيزه
على املتابعة وجعله يتفاعل مع بع�ض ال�شخ�صيات
ويحبها وير�سم لها طريقا ،وينفر من بع�ضها الآخر
ورمبا يتمنى لها ماال حتب
_حتررت الكاتبة من قيود ال�سرد دون �أن ي�ؤثر
ذل��ك على جمالية ال��رواي��ة وم��ا تطلبته من حركة
و�إظ��ه��ار لبع�ض الأب��ع��اد االجتماعية والنف�سية
واملكانية ل�شخ�صيات الرواية و�أحداثها.
_ يح�ضر الزمان بقوة عند اوجيني رزق ف مارثا
التي تبدلت كليا من طفلة وكان يف النهاية هو الكفيل
للقاء مازن ومارثي
ك���م���ا جن���د ج���م���ال ال���و����ص���ف ع���ن االم����اك����ن..واال�شخا�ص..
(�شوارع اليا�سمني /مارثا )/هي دراما هدفها توعية
القارئ لأهمية احلب يف البناء النف�سي واالجتماعي و
حتمل م�شاعر احلب والهدوء اخلوف والت�شتت الب�ؤ�س
واالنفعال الوجداين
يتبدى انغالق الرواية من اكتمالها وانتهاء الن�صنهاية �صريحة هي موت مارثا وعودة مازن لفرن�سا
يعد هذا العمل الروائي من �أدب ما بعد احلداثة
الذي مينح الكاتب حرية ال�سرد والبناء والأ�سلوب يف
كتابة روايته
واليوم ب��د�أت الكاتبة م�شوارها الأدب��ي وت���ؤرخ يف
هذه الرواية حلظة ميالدها
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قراءة في ديوان:
�أنا وال�شعر ـ لل�شاعر محمد عدنان قيطاز

•�أحمد �سعيد هوا�ش
حممد ع��دن��ان قيطاز ،متعدد امل��واه��ب ،فهو
م����ؤرخ ،ون��اق��د ،و�شاعر ،زادت �إ���ص��دارات��ه على
ال�سبعة ع�شر كتاب ًا ..ما بني ال�شعر ..والتاريخ..
وال��ب��ح��ث الأدب����ي وال��ت��اري��خ��ي ..ول��ه العديد
م��ن الآث���ار املطبوعة والأب��ح��اث املن�شورة يف
خمتلف ال��دوري��ات ال�سورية ،لقي التكرمي من
جهات ع��دة نذكر منها :احت��اد الكتاب العرب
يف �سورية ،وجمل�س حمافظة ح��م��اة ،ونقابة
املعلمني ،وجمعية العاديات بحماة ،وق��دَّ م له
جمل�س مدينة حماه (و�شاح الوفاء حلماة) وقد
�أ�شاد ب�شاعريته الناقد الكبري الأ�ستاذ ح�سام
اخلطيب �إذ قال:
«ك���ان ال�شاعر حممد ع��دن��ان قيطاز ميثل
فحولة جيل الكال�سيكية املتجددة بقوة نربتها،
وان��ت��ظ��ام �إي��ق��اع �أوزان���ه���ا وق��واف��ي��ه��ا ،وج��زال��ة
�ألفاظها ،ومتانة تراكيبها ،وو�ضوح مراميها،
وت�أطر �صورها يف نطاق اخليال املمكن واملدرك،
�إنه �صوت البيئة الثقافية العريقة يف مدينة
حماة ،ذات ال�شخ�صية العربية النقية التي
ظلت وفية ل��وادي عبقر يف اجلزيرة العربية،
ولأ�صداء املعلقات ال�سبع» (الراية القطرية،
العدد (� 18 )6920إبريل  ،)2001و�إن من
يطالع ديوان ال�شاعر حممد عدنان قيطاز� :أنا
وال�شعر ،ليدرك �صحة ما قاله الدكتور ح�سام
اخلطيب متام ًا.
ففي ق�صيدته «���ش��ع��ري» �ص ،9يفتخر بها
ال�شاعر مبوهبته ال�شعرية ،حيث ين�ساق ال�شعر
عنده دون تكلف �أو �صنعة بديعية فهو يقول:
�شعري وتعرفه البال ُد ..و�إنه
ف�ضل باهر
	�أبد ًا لكم مذيا ُع ٍ
غنيتُ جمدَ ال�شام يف �أعرا�سها
هيهات َتنْ�سى ال�شام بي�ض م�آثري
نعم لقد غنَّى ال�شاعر حممد عدنان قيطاز
لدم�شق ،وللعروبة ف�أ�شاد بانت�صاراتها و�أفراحها،
فغنى للجالء ،وللفدائي العربي الفل�سطيني،
والن��ت�����ص��ارات ح��رب ت�شرين التحريرية عام
1973م وغ�يره��ا م��ن �أف����راح ���س��وري��ة والأم���ة
العربية ب�شعر ال �أجمل وال �أحلى �سار به على
نهج اخلليل بن �أحمد الفراهيدي.
وملدينته (حماة) ،م�سقط ر�أ�س ال�شاعر حممد
عدنان قيطاز الكثري من الق�صائد والأب��ح��اث،
وامل�ؤلفات واملحا�ضرات التي ي�شيد بها ب�أ�صالة
وع��راق��ة مدينة «ح��م��اة» ،و�إن ح��ب الإن�سان
مل�سقط ر�أ�سه هو املدماك الأول يف بناء احلب
للوطن والأمة.
ففي ق�صيدته (حماة و�شعري) �ص ،11ترى
�أ�صداء ذلك احلب ملدينته� ،إذ قال:
ينيك يا حماة
من �أجل َع ِ
�شعري ..وحتفظه اللغاتُ
		
�أبد ًا ..هو العا�صي املطيع..
ُ
الفرات
العذب
و�إنه
		
ُ
يل جنتان على ُرباك..
�سماك النيرّ ُ
ات
ويف
		
ِ
ري الثمنيُ..
وترابك الن ُ
ُ
الفتات
وما �سواه هو
		
و�إذا ذكرت «حماة» فال بد من ذكر نهر العا�صي
ال��ذي يجلب اخل�ير واخل�ضرة واجلمال ملدينة
«ح��م��اة»؛ حيث ي���روي ال�سهل والأه����ل مبائه
الفرات.
ولن�سمع ملناجاة ال�شاعر ملدينته ــ حماة ــ حيث

جند احلب ال�صويف واحلنان يغمر قلبه فيبث
�أ�شواقه احلارة ملدينة �أبي الفداء لك�أنها حورية
من حوريات اجلنة فيقول:
�أحما ُة يا جنوى هوايَ ..
و�أنت والنجوى جنا ُة
		
يا موطن الآ�سا ِد والآرا ِم..
أنت َ
يل احلياة
		� ِ
هم
مدينته:
أبناء
�
ب
ال�شاعر
ومن ثم ي�شيد
ُ
هم الهدا ُة فيقول:
الدعاةُ ..
وبنوك يا �أ َّم الفداءِ ..
ِ
ُ
هم الدعاة ..هم الهداة
		
ُ
وهم حما ُة الوطن وفدائيه ،الذين ال تفرت
عزائمهم عن الذود عن حيا�ض الوطن ،فهم � ٌ
أباة
ال يقبلون ال�ضيم والذل والهوان فيقول:
يتدافعون وهم فدى
وهم ُ
احلما ُة
أوطانهم..
		�
ُ
هيهات مل تهر ْم عزائمهم..
وما هانَ الأبا ُة
		
ويختتم ال�شاعر حممد عدنان قيطاز هذه
الق�صيدة اجلميلة ،بالإ�شادة ب�شعره ،ف�شعره:
حداء املجد والعلياء الذي يتغنى به احلداة
َ
وهم يذود عن حيا�ض الوطن فيقول:
املجد والعلياءِ تعرفه احلداة
�شعري
حداء ِ
ُ
�شعري �أغاريد البطولة ..كم به َ�س ِك َر الروا ُة
وم��ن طبع الإن�����س��ان �إذا �أح��ب ذك��ر حبيبته
كثري ًا ،وهذا حال ال�شاعر حممد عدنان قيطاز
امل��دن��ف ب��ح��ب حبيبته (ح���م���اة)� ،إذ خ�صها
بق�صيدة كاملة «حبي املقد�س» �ص 13زاد عدد
�أبياتها على الثالثني بيت ًا ،وهي من روائع ال�شعر
العربي ،حيث العاطفة اجليا�شة ال�صادقة،
والبيان الرفيع ،وال�شاعرية الوقادة فلن�ستمع
لبع�ض �أبياتها ،حيث مطلعها:
أجب
يت�ساءلون من التي تهوىْ � ..
ُ
تتغزل؟
ومن التي بجمالها
		
احل�سناء
أحب مدينتي
َ
ف�أجبتهم �إين � ُّ
ُ
املتف�ضل
نعم
		
فهي املُ ُ
و�أن حب ال�شاعر ملدينته «حماة» دائم على
مدى الف�صول ،و�أن ف�صل الربيع عنده من �أجمل
الف�صول فيها ،وهو احلبيب الأول لقلبه فيقول:
ُ
الف�صول ب�صيفها و�شتائها
وهي
احلبيب ال ُ
أول
وربيعها عندي
ُ
و�أن �أنَّ����ات ن��واع�يره��ا حبيبة لنف�سه ،فهي
النغمات ال�شجية التي ت�شغف �أذنيه فيقول:
ال�ضفاف �أح َّبها
ري
ِ
حتى نواع ُ

ُ
ُ
املر�سل
الهتاف
	�أولي�س فيهنَّ
�أم��ا نهرها «العا�صي» فله كل احل��ب من قلب
ال�شاعر الذي �آثر العي�ش بقربه مع مراكبه التي
متي�س به يف مائه الرقراق الذي يجلب اجلمال
ُ
والإلهام والزهور واخلري العميم فقال:
ولنهرها العا�صي َ�صنعتُ مراكبي
وجعلتها يف مائه تتوغلُ
		
هو دائم الإنعام والإلها ِم والأنداءِ
والأ�شداءِ  ،نعم املَ ُ
نهل
		
ون�ضارة
غ�ضارة
فنعمتُ ما بني
ٍ
ٍ
ُ
ُ
تذبل
خمائل ال
وغفوت حتت
ٍ
و�أن هذه النعم التي وهبها اهلل ملدينة «حماة»
بف�ضل نهرها «العا�صي» املعطاء �أ�صبحت كاملة
الأو�صاف ،فك�أن اهلل �أبدعها من الذهب الذي ال
يتغري على مدى الأيام فيقول:
وح�سانها
بح�سنها ِ
هذه حما ُة ُ
املح�ض بل هي � ُ
ُ
ُ
أكمل
الكمال
وهي
�سبحانك اللهم �أنت جبلتها
ُ
يتبدل
من طينة الإبريز ال
لهذا النعيم واجلمال فقد فنت ال�شاعر حممد
مقد�س لها
عدنان قيطاز بحب «حماة» فحبه
ٌ
مر الزمان فيقول:
على ّ
مقد�س
مر الزمان
ٌ
حبي على ِّ
كتاب َم ْن َز ُل
		
فك�أنه عندي ٌ
�إن حب ال�شاعر حممد عدنان قيطاز ل�شعره
ومدينته مل يثنه ع��ن ال��ه��م ال��ق��وم��ي ،فها هو
ي��ب��ارك ال��ع��م ُ��ل ال��ف��دائ��ي الفل�سطيني ال��ذي
انطلقت �شرارتهُ يف مطلع عام 1965م ،وذلك
يف ق�صيدته «الالجئون والفدائي» �ص ،20التي
�أبدعها عام 1969م ،وهي ق�صيدة طويلة تزيد
على اخلم�سني بيت ًا من ال�شعر العربي الأ�صيل،
وهي مبجملها متجد العمل الفدائي الفل�سطيني
وتظهر بطولة الفدائيني العرب الفل�سطينيني؛
وت���دل ع��ل��ى �أن ال��ع��م��ل ال��ف��دائ��ي ه��و الطريق
ال�صحيح ال�ستعادة فل�سطني املغت�صبة من العدو
الإ�سرائيلي ،ها هو ال�شاعر يبارك ذلك فيقول:
تبارك ُ
َ
الفتح موعو ُد
اهلل ..هذا
ُ
على فل�سط َ
ني والدنيا �أغاريدُ
ك�أنَّ َّ
جديد من مالحمه
كل
ٍ
ٌ
كنز من الثور ِة احلمراءِ مر�صو ُد
لقد قام العدو الإ�سرائيلي ب�أعمال بربرية
�ضد �أبناء �شعبنا العربي الفل�سطيني يف عام
1948م ،ف��ب��ق��روا ب��ط��ون الن�ساء احل��وام��ل،
وقتلوا ال�شعب الآمن من �شيوخ ون�ساء و�أطفال،
و�شردوهم يف �أنحاء العامل ،ليعي�شوا حتت اخليام
املهرتئة التي ال ترد عنهم املطر ،واحل��ر ..و�أن
تطوع �أبناء ال�شعب الفل�سطيني �ضمن تنظيم
العمل الفدائي لهو الطريق ال�صحيح للعودة ،و�أن
قبور �أهل فل�سطني لتنادي الفدائيني وال�شعب
الفل�سطيني �أال عودوا� ..أال عودوا فقال:
هذي القبور لقد ثارت حم ّي ُتها
كم ذا تنادي� ..أال عودوا� ..أال عودوا
ت�ستطيع لهبتْ من مراقدها
لو
ُ
حتمي حمى القد�س � ٌ
أبطال مناجيدُ
ُ
العمل
وال�شعب العربي الفل�سطيني يعلم �أن
الفدائي ال بد له من ت�ضحية و�سقوط �شهداء،
املراجع:
وال�����ش��ه��داء ه��م ال��ن�برا���س ال���ذي ينري الطريق
* �أن��ا وال�شعر ـ �شعر حممد عدنان قيطاز ـ دم�شق
لتحرير الأر�ض ،و�أن ال�شهداء هم يف قلوب �أبناء ـ ـ دار بعل للطباعة والن�شر والتوزيع ـ ط)2020( 1
�شعبهم و�أمتهم ،و�أن جنان اخللد هي مثواهم � 140ص قطع �صغري.
** �أب���و اخل�ي�ر :ه��و ال�شاعر ال��راح��ل عبد ال��وه��اب
الأخري فقال:
ك�أن َّ
كل �شهيد راية ُر ْ
ال�شيخ خليل.
كزت

لها على الده ِر تكرميٌ ومتجيدُ
َج ُّل ال�شهيدُ فقد �أدى �ضريبته
اجلنات حم�سو ُد
رم َز الفدا فهو يف
ِ
وال�����ش��اع��ر ي��ط��ل��ب م���ن ال��ف��دائ��ي�ين ال��ع��رب
الفل�سطينيني �أن ي�ستمروا ب�أعمالهم البطولية
���ض��د ع��دوه��م و�أال ي��ن��ت��ظ��روا م��ن ال�سيا�سة
وال�سيا�سيني حل م�شكلتهم ،و�أن ر�صا�ص بنادقهم
هو الطريق ال�سليم ال�سرتداد حقوقهم وكرامة
�شعبهم فقال:
فتح ُ�ص َّبها لهباً
ويا
َّ
فدائي ِ
على الطواغيت ال يُرهْ َ
بك تهديدُ
نت ُ
دنيا ال�سيا�سة ال ُتف ْ
بزخرفها
عقبى ال�سيا�سة
تنقي�ص وتنكيدُ
ٌ
القيم �شعب ًا يف �ضراع ِت ِه
� ِأج ْر من
ِ
ُّ
رب من�ضو ُد
ذل الإباءِ
ُ
ودمع الك ِ
متمر�س بفنون
و�أن الفدائي الفل�سطيني
ٌ
القتال ،لذا يقوم بالأعمال اخلارقة التي يتفاج�أ
بها العدو فقال:
للفدائي ج ّلى يف خوارقه
يا
ّ
ُّ
وكل
		
خارقة بدْ ٌع وتوليدُ
ٍ
مم
�إذا رمى خ�شعتْفي ُتربها ِر ٌ
وا�ست�صرختْ َجزع ًا منه النماريدُ
و�أن ن�صر معركة (الكرامة) التي جرت يف �آذار
عام 1969م لأكرب �شاهد على بطولة الفدائيني
العرب الفل�سطينيني التي ورثوها عن �أبطال
�أمتهم العربية منذ موقعة «ذي قار» فيقول:
ُ
«الكرامة» من �آياتهم عجب ًا
تروي
ل
ول
يبلى
الزمانُ
آيات جتويدُ
ِ
هلل ما وهنوا
م�ؤيدين بن�صر ا ِ
عند اللقاءِ  ..وال اعت ّلوا �إذا نودوا
�ضر
جمد العروبة مل يعلق ِ
به َو ٌ
من يوم «ذي قار» هذا املجدُ معهو ُد
وال�شاعر حممد عدنان قيطاز و ٌ
يف لزمالء
احلرف والقافية الذين رحلوا ف�سيتذكر �أعمالهم
اجل��ي��دة و�إب��داع��ات��ه��م ،ه��ا ه��و ي�شيد مبناقب
�صديقه ال�شاعر الراحل عبد الوهاب ال�شيخ
خليل ،فقال من ق�صيدة (ق�ضى وم�ضى) �ص:31
ق�ضى من كان َو َّ�ضاح املحيا
َ
وم�ؤتلق املكارم واملعايل
		
ومن كان ندب ًا �أريحي ًا
حفي ًا باجلمالِ وبالكمال
		
املرجى حني يرجى
�أبو اخلري َّ
مل�س�ألة تهلل لل�س�ؤال
		
ونبل
�شرف
من
رديه
على ُب
ٍ
ٍ
حما�سنُ من مفاتنه احلوايل
نعم لقد ك��ان ال�شاعر الراحل عبد الوهاب
ال�شيخ خليل و���ض��اح ال��وج��ه ،مت�سم ًا باملكارم
واملعايل ،متحلي ًا بالكرم والأريحية العربية،
وترا ُه منهل ًال مرحب ًا بتلبية طلبك حني ت�س�أله
مب�س�ألة م��د اهلل بعمر ال�شاعر حممد عدنان
قيطاز الذي �أبدع يف ديوانه «�أنا وال�شعر» الذي
كان ثمرة عمر طويل ق�ضاه بالبحث واملطالعات
املفيدة رفد بها �شاعريته املطبوعة.

قضايا وآراء

غياب النّقد وازدهار النَّ�شْ ر
• د� .سمر روحي الفي�صل
��ض��م ن��وع�� ًا من
ع��ن��وان ه���ذه امل��ق��ال��ة ي��� ُّ
ِّ
الطباق بني االزدهار الذي يوحي بالدّ اللة
الإي��ج��اب��ي��ة ،وغ��ي��اب النَّقد ال��ذي يوحي
ال�سلب ّية .على �أنّ��ن��ا ن�ستطيع
ب��ال��دّ الل��ة ّ
التّوفيق بني الدّ اللتني املتناق�ضتني �إذا
حاولنا تفكيك طريف العنوان :االزده��ار
والغياب.
�أ ّما ازدهار الن َّْ�شر فال يجادل �أحدٌ فيه.
فهو مزدهر ح ّق ًا ،ولكنْ  ،ب���أيّ معنى ميكن
�أن نفهم هذا االزده��ار� .أعتقد �أنّ الف�ضاء
ال ّثقا ّ
العربي للن َّْ�شر يخدمنا هنا .ذلك
يف
ّ
�أنّ م��رك��ز الن َّْ�شر ال��ع��رب ّ��ي ح��تّ��ى نهايات
ثمانين ّيات القرن الع�شرين كان متمركز ًا
يف ال��ق��اه��رة وب�ي�روت وب��غ��داد .واملقولة
القدمية معروفة ،هي �أنّ القاهرة ُت�ؤ ِّلف،
وبريوت تطبع ،وبغداد تقر�أ .ودم�شق بني
هذه العوا�صم ال ّثالث كانت و�سط ًاُ ،ت�ؤ ِّلف
وتطبع ،ولكنّها ال ُت�ؤ ِّلف مبقدار القاهرة،
واملهم يف ذلك
وال تطبع مبقدار ب�يروت.
ُّ
�أنّ بق ّية الدّ ول العرب ّية كانت تعي�ش على
ما يُقدِّ مه املركز من مطبوعات ،وخ�صو�ص ًا
املطبوعات امل�صر ّية .وامل��ع��روف �أنّ هذا
املركز ب��د�أ ي�ضعف حني �أُغلقت املجالت
امل�صرية يف ثمانين ّيات القرن الع�شرين،
وتراجع مفهوم املطبوعات ّ
ال�شعب ّية ذات
ال ّثمن ال ّزهيد ،والتّن ُّوع الكبري ،وتو َّقف
�أي�ض ًا م�شروع ت�صوير كتب ال�ّتثرّ اث الذي
بد�أ بطباعة ما كان ُ�ص ِّور �سابق ًا ،كالأغاين
و�ص ْبح الأع�شى ...كما
والنّجوم ال ّزاهرة ُ
تراجعت حركة النَّ�شر يف بريوتَ ،
و�ض ُعف
اعتماد �سورية والعراق على املطبوعات
امل�صر ّية وال ّلبنان ّية ،انطالق ًا من مفهوم
اتيّ .
احلاجة �إىل االكتفاء ّ
ولعل �أبرز
الذ ّ
مظاهر َّ
ال�ضعف التي �أ�صابت مركز النّ�شر،
تق ُّل�ص الإن��ت��اج يف دور النّ�شر ال��ك�برى،
وخ�صو�ص ًا دار املعارف امل�صر ّية التي كان
�إنتاجها زاد ًا ثقاف ّي ًا للق ّراء ال��ع��رب من
املحيط �إىل اخلليج.
يف الوقت نف�سه ،كانت الأطراف البعيدة
عن مركز النّ�شر ال ّتقليديّ تقوى ،وتبد�أ
ُت�صبح املركز اجلديد للنَّ�شر .ومن َث َّم �صرنا
نالحظ من ّو حركة النّ�شر يف املغرب وتون�س
والكويت .و�شيئ ًا ف�شيئ ًا انتقل مركز النّ�شر
العربي ،وثبتت �أركانه يف العقد
�إىل اخلليج
ّ
الأ ّول من القرن احل��ادي والع�شرين .وال
�أُطيل هنا ،بل �أكتفي بثالث عالمات على
ازده���ار ه��ذا امل��رك��ز� .أ ّول��ه��ا ب��روز معار�ض
الكتب ّ
ال�ضخمة ،كمعار�ض ال�شارقة و�أبو
ظبي والكويت ،...بف�ضل �أ�ساليب ال ّرقابة
الـمقدَّ مة لدور النّ�شر
اله ّينة ،وامل�ساعدات ُ
ال�سياق
ّ
اخلا�صة .ولي�س بالغريب يف هذا ّ
�أن تربز ّ
ال�شارقة على �أنّها عا�صمة الكتاب
العربي ،مبا يعني �أنّها �أ�صبحت ب�ؤرة مركز
ّ
ال��نَّ�����ش��ر ،وال��ع��ام��ل على �إع����ادة النّ�شاط
ال ّثقا ّ
يف �إىل �سابق عهده .وثانيها بروز
ال�صغرية ،وما
الن�شر
دور
��ن
م
كبري
ع��دد
ّ
رافقها من اتحّ��اد النّا�شرين ،واالهتمام
املهم بالنّ�سبة
ب�أدب الأطفال .وثالثها ،وهو ُّ
�إ َّ
يل ،اختفاء دور النّ�شر الكبرية ،وتراجع
ال�صغرية
النّ�شر
احلكومي ل�صالح دور النَّ�شر ّ
ّ
اخل��ا� ّ��ص��ة ال��ت��ي ك�ثر ع���دده���ا ،وت��ن�� ّوع��ت
مطبوعاتها.
هذه الأمور ك ُّلها ُت�ؤ ِّيد الدّ اللة الإيجاب ّية
ل�لازده��ار .بيد �أنّ هناك دالالت �سلب ّية
خالطت الدّ اللة الإيجاب ّية� ،أ ّولها َ�ض ْعف
الإ���ش��راف على املطبوعات يف بع�ض ُد ْور
اخلا�صة ،وخ�صو�ص ًا عدم الإ�شراف
النَّ�شر
ّ
على ال ّلغة يف هذه املطبوعات ،الأمر الذي
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نتج عنه ك�ثرة الأخ��ط��اء املطبع ّية وغري
املطبع ّية فيها .وثانيها تدنيّ م�ستوى بع�ض
هذه املطبوعات؛ لأنّ معيار َن ْ�شرها مل ي�ستند
�إىل جودة م�ستواها الفن ّّي ،بل ا�ستند �إىل
قدرة �صاحبها على ّد ْفع نفقات ّ
الطباعة.
وثالثها ت�أ ُّثر هذا االزدهار مب�شكلة التّوزيع
التي �أبقت املطبوعات حبي�سة املدينة� ،أو
الدّ ولة التي ُط ِبعت فيها.
�أ ّم���ا ال ِّ
�����ش��قُّ ال�� ّث��اين م��ن ال��ع��ن��وان ،وهو
غياب النّقد ،فلي�س دقيق ًا �أن نقول �إنّ
ه��ذا النّقد غائب .ذل��ك �أنّ تاريخه بعد
بداياته الأوىل التي كانت �آراء انطباع ّية
ّ�ص الأدب ّ��ي ،راح ينف�صل عن
مرتبطة بالن ّ
ّ�ص؛ ل ُي ِّ
نظر للأدب وقد جنح ال ّنقّاد
هذا الن ّ
القدامى واملحدثني يف �أن يجعلوا النّقد
ذا فعال ّيتني :م�ستق ّلة وتابعة؛ م�ستق ّلة
ترود الأدب ،وتطرح النّظر ّيات الغرب ّية،
وت�سعى �إىل �إحياء النّظر ّيات العرب ّية.
ال خالف يف ذلك بني ابن ر�شيق القريوا ّ
ين
وعبد القاهر ُ
اجلرجا ّ
ين من القدماء ،وطه
ح�سني وح�سام اخلطيب وحميي الدّ ين
اليو�سفي وجابر
�صبحي وحم�� ّم��د لطفي
ّ
ع�صفور وغريهم من املحدثنيّ .
والظنُّ �أنّ
امل��راد بغياب النّقد هو َ�ض ْعف الفعال ّية
التّابعة التي تنقد النّ�صو�ص بعد طباعتها،
وتدل على قيمتها الف ّن ّية .و ُيخ َّيل �إ َّ
ُّ
يل �أنّ
الأدب��اء هم الذين �شعروا بهذا َّ
ال�ض ْعف،
وهم الذين ر ّوجوا له ،بل �إنّ بع�ضهم نا�صبه
العداء ب�سبب ذلك.
كيف ن��و ِّف��ق ب�ين االزده����ار وال��غ��ي��اب؟.
�أعتقد �أنّ ازده��ار النّ�شر بح�سب الدّ اللة
الإي��ج��اب�� ّي��ة ل��ه مل ي��واك��ب��ه من�� ٌّو يف عدد
ال ّنقّاد ،بحيث جتد النّ�صو�ص مَنْ يتحدَّ ث
عنها ك ّلها .ومل يواكبه �أي�ض ًا من ٌّو يف مفهوم
أدبي والعا ّم ،وخ�صو�ص ًا
النّقد يف املجتمع ال ّ
مفهوم االختالف ،وال ّر�أي الآخر ،بل واكبه
�إقبال على النّظر ّيات الغرب ّية ّ
ال�شكل ّية
تهتم بالنّ�ص ،وت�ستبعد �أحكام القيمة
التي ّ
ب��اجل��ودة وال���� ّرداءة .وم��ن املفيد لإع��ادة
التّوازن بني النّقد وازدهار النّ�شر االهتمام
بالأمور الأربعة الآتية التي حتتاج وحدها
�إىل �أحاديث منف�صلة:
= احل��ر���ص يف احل��ق��ل ال�ّت�رّ ب���ويّ على
تربية الأطفال على قيم احرتام الآخر،
واالختالف بينهم دون �ضغينة ،وت�شجيعهم
على تقدمي ال ّر�أي يف النّ�صو�ص ،وتعويدهم
لل�صوت
اجلر�أة يف القول ،وعدم االن�صياع ّ
ال��واح��د ،وم��ا �إىل ذل��ك من �أم��ور التّفكري
النّاقد.
ال�صحافة ال ّثقاف ّية
= زي���ادة اهتمام ّ
بنقد املطبوعات ،وتخ�صي�ص زوايا ثابتة
لنقد الكتب اجلديدة.
اخلا�صة بامل�ستوى
ّ�شر
= اهتمام دور الن
ّ
الفن ّّي وال ّلغويّ  ،وعدم االكتفاء بالقدرة
املال ّية ل�صاحب الكتاب املخطوط.
= ت�شجيع م�����ش��روع��ات ق���راءة الكتب
وع��ر���ض��ه��ا ون��ق��ده��ا يف م��ع��ار���ض ال��ك��ت��ب،
ال�صحافة ،ويف الإذاع��ت�ين املرئ ّية
ويف ّ
ً
وامل�سموعة ،ف�ضال عن م�شروعات حتدّ ي
ال��ق��راءة ،وج��ائ��زة �أف�ضل كتاب ،و�أف�ضل
م�ؤ ِّلف ،كجائزة زايد للكتاب ،وبيان الكتب،
وع�شر ّية القراءة ،وغري ذلك مما نعرفه يف
الإمارات ،ونرغب يف تعميمه.

د.ح�ســن حميد

الت�أ�سي�س والريادة ..يف �آن!
ـ4ـ

�أما م�ؤلفات الدكتور علي عقلة عر�سان فهي تكاد تكون يف �ضفتني اثنتني� ،أوالهما جتول فيها امل�سرحية
على اختالف �أ�شكالها ومو�ضوعاتها وتفاوت حجومها ،وهي ال�ضفة التي نذر الدكتور عر�سان نف�سه لها
من �أجل �أن يدح�ض احلجج الواهية القائلة �إن العرب مل يعرفوا امل�سرح ،و�إن الكتابة امل�سرحية جديدة
بالن�سبة �إليهم ،وما يكتبونه منذ مطالع القرن الع�شرين هو تقليد للكتابات امل�سرحية الغربية ،واحلق �أن
املبدع العربي كتب امل�سرح منذ بدايات التدوين ،ولكنه مل يناف�س بهذه الكتابات جن�س ًا �أدبي ًا ذائع ال�صيت
وي�ستحوذ على عقول النا�س وعواطفهم هو ال�شعر ،وال حتى اخلطابة ،و�إال ماذا ن�سمي احلواريات التي
اهتمت بثنائيات حياتية كثرية ،مثل حوارية ال�سيد والعبد ،وحوارية الأمري واحلاجب ،وحوارية الفالح
واملطر ،وحواريات الع�شاق يف �أوقات الغياب ومناداة �أحدهما على الآخر� ،أو يف �أوقات احل�ضور للمكا�شفة
والبوح.
ويف ال�ضفة الثانية كتب الدكتور عر�سان كتاباته الأخرى ،الإبداعية مثل ال�شعر ،والق�صة ،والرواية،
والفكرية ذات امل�ضامني الثقافية وال�سيا�سية والرتبوية ،ويف كال ال�ضفتني كان الدكتور علي عقلة عر�سان
املبدع الأ�صيل املهموم بنبل املو�ضوع وح�ضوره ،والأخذ بالتقنيات احلديثة والقدمية يف �آن كيما يجلو
جوهر الن�ص ،ويبدي مراياه يف �أبعاده الإن�سانية.
�شغلت الفنون امل�سرحية جلّ اهتمام الدكتور علي عقلة عر�سان ،وهو ال يزال طالب ًا على مقاعد الدرا�سة،
لهذا �شدّ الرحال من قريته (�صيدا) �إىل القاهرة من �أجل �أن يدر�س الفنون امل�سرحية ،ولي�س معه �سوى
�شهادته الثانوية وحلمه ب�أن يكون له ا�سم م�ضيء يف عامل امل�سرح ،وقد اجتهد يف �أثناء درا�سته ليكون ا�سم ًا
ليعب من معارفها ،وات�صل بالفنانني وكتّـاب
معروف ًا بني ر�صفائه ،وط ّوف يف م�سارح القاهرة والإ�سكندرية َّ
امل�سرح ،وزار �سور الأزبكية يف القاهرة مرات ومرات (وهو املكان املعني ببيع الكتب القدمية) وهو يبحث عن
�سال�سل امل�سرح العربي والعاملي املطبوعة واملرتجمة ،وم�ضى �إىل املجالت امل�صرية القدمية املعنية بن�شر
امل�سرحيات امل�ؤلفة (عربي ًا) واملرتجمة من اللغات العاملية �إىل اللغة العربية ،وبذلك مل ينهِ الدكتور
عر�سان درا�سته لفنون امل�سرح �إال وقد �أ�صبح العارف بكتابة امل�سرح وتقنيات الإخراج ،و�أ�سرار التمثيل،
وعوامل املكياج والألب�سة والإ�ضاءة واملو�سيقى والديكور؛ وحني عاد �إىل دم�شق ،عاد لي�ؤ�س�س انطالقة
جديدة للم�سرح يف �سورية ،وخالل �سنوات قليلة �أ�صبح الدكتور عر�سان من �أهم خمرجي امل�سرحيات يف
�سورية ،وقد كانت ر�ؤية ا�سم الدكتور عر�سان كمخرج لأي م�سرحية عربية �أو مرتجمة من لغات عاملية
�أخرى �إ�شارة �إىل �أهمية هذه امل�سرحية وجناح عر�ضها ،وقد كنت من بني �آالف املعجبني ب�إخراج الدكتور
عربها عرب التقنيات الإخراجية التي ا�ستخدمها ،حتى باتت دانية
عر�سان للم�سرحيات العاملية التي ّ
يف �أفكارها و�أزمنتها و�أبعادها الإن�سانية؛ ثم كانت االنطالقة الثانية للم�سرح يف �سورية ،حني �أ�س�س
الدكتور عر�سان مهرجان دم�شق امل�سرحي الذي غدا منذ دورته الأوىل عالمة فارقة يف احلياة امل�سرحية
العربية ،فقد اجتمع يف هذا املهرجان ،و�سنوي ًا ،الفنانون امل�سرحيون العرب ،و�أهل الإخراج والتقنيات،
و�أهل الكتابة والثقافة ،واملتفرجون لي�شهدوا جميع ًا �ألق ًا م�سرحي ًا عربي ًا غدا �أ�شبه باجلامعة امل�سرحية،
فاحل�ضور امل�سرحي كان ظاهرة لأن الكثري من املثقفني واملهتمني بامل�سرح جا�ؤوا من املحافظات ال�سورية
غ�صت بهم قاعات امل�سارح الدم�شقية ،وبعد اختتام �أعمال مهرجان دم�شق امل�سرحي ،تظل الكتابات
حتى ّ
عن عرو�ضه امل�سرحية دائرة يف امل�شاهد الثقافية العربية جميع ًا ،وتظلّ احلوارات مع امل�سرحيني� ،أهل
التمثيل والكتابة والإخراج والديكور واملو�سيقى والإ�ضاءة والألب�سة دائرة �أي�ض ًا ،ولهذا �أن�شئت يف وزارة
الثقافة جملة معنية بامل�سرح ُ�سميت بـ(احلياة امل�سرحية)! ولهذا كلّه كان ال بدّ لدم�شق من �أن تكون جهة
�إبداع مهمة للم�سرح العربي ،كتابة ،و�إخراج ًا ،وتقنيات ،ولهذا ما كان م�ستغرب ًا �أن ُيخرج املخرجون العرب
م�سرحيات �سورية ،وال �أن يخرج املخرجون ال�سوريون م�سرحيات عربية ،ال بل �إن بع�ض الروايات وال�سري
الأدبية حتولت �إىل عرو�ض م�سرحية والقت قبو ًال وترحيب ًا كبريين ،وبع�ضها الآخر انتقل من من�صات
العر�ض �إىل عامل الطباعة ،ولذلك كان مهرجان دم�شق امل�سرحي مو�سم ًا ثقافي ًا لي�س للعرو�ض امل�سرحية
فقط ،و�إمنا كان مو�سم ًا للثقافة امل�سرحية العربية والعاملية ،ومناددة لفنون التمثيل واملو�سيقى والغناء
والرق�ص وعامل الب�صريات ،لأن امل�سرحيات املطبوعة واملجالت ال�صادرة يف امل�شاهد العربية جميع ًا كانت
حتمل �إىل �أروقة املهرجان وتوزّع ،ناهيك عن اال�ستفادات الكبرية التي كان يجنيها طلبة معهد الفنون
امل�سرحية يف دم�شق ،ويف االجتاهات امل�سرحية كلها!
ولهذا كان غياب مهرجان دم�شق امل�سرحي ،وعدم توا�صل دوراته ،حزن ًا ع�ش�ش يف �صدور حمبي امل�سرح
وعرو�ضه وكتاباته وتقنياته ،لأن املهرجان كان �أ�شبه بدنيا للثقافة امل�سرحية اجلديدة املنتظرة.
الدكتور علي عقلة عر�سان كتب للم�سرح كثرياً ،ويف مو�ضوعات خمتلفة ،وب�أ�ساليب وتقنيات خمتلفة
�أي�ض ًا ،لكن �أه��م ما عني به كان اجل��والن يف اجل��رح الفل�سطيني �سرب ًا لآالم��ه والفجائعية التي تركها
الت�شريد الفل�سطيني الذي اقرتفته العن�صرية ال�صهيونية عام  ،1948فكتب �سل�سلة من امل�سرحيات
�سماها /الفل�سطينيات ،/وبع�ضها كان له احلظ يف عرو�ض م�سرحية مهمة ،كما كتب م�سرحيات ذات �أبعاد
اجتماعية عاجلت ثنائيات ت�صطرع داخل الذات الإن�سانية ،ومنها النبل والوغدنة ،والنفي�س واخل�سي�س،
والكربياء والذلة ،والغنى والفقر ،واحلب والكراهية� ..إلخ ،كما كتب م�سرحيات ذات �أبعاد فل�سفية
و�صوفية متجد الت�أمل واحلكمة والتفكري بامل�صري الإن�ساين؛ ويكاد املطلع على م�سرحيات الدكتور علي
عقلة عر�سان املطبوعة يوقن �أنه مل يكتب يف حياته �سوى امل�سرح ،مثلما يوقن عندما يطلع على كتابه
(الظواهر امل�سرحية عند العرب) �أنه مل يكتب �سوى هذا الكتاب.
يف امل�سرح كان الدكتور علي عقلة عر�سان هو امل�سرح وما يحتاج �إليه من ن�ص ،ومتثيل ،و�إخراج ،ومو�سيقى،
و�إ�ضاءة ،و�ألب�سة ،وديكور ،ومتفرجني ،لأنه عمل يف هذه الأمور املك ّونة للم�سرح كلها ،وكان عالمة للحذق
والإبداع واالطالع واملعرفة والنجاح ،ومن يتابع احلراك امل�سرحي يف �سورية منذ عهد دولة اال�ستقالل
وحتى يوم النا�س هذا يجد �أن �إ�سهامات الدكتور علي عقلة عر�سان كبرية ومهمة جداً ،لأنها تركت ب�صمة
خا�صة به يف احلياة امل�سرحية ال�سورية والعربية يف �آن.

Hasanhamid55@yahoo.com
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قضايا وآراء

عندما تَم�أْ�سَ �ستْ ثقافة العالميات وعالميات الثقافة و�أ�شرقتْ

•د .معن النقري
ن�ضجت م�شكالت ع�صرنا ـ��ـ امل�شكالت العاملية ال�شاملة
الكوكبية /الأر�ضن ّية ــ مع ب��داي��ات الثمانينات وتبلْورت
ت�صنيفاتُها ودرا�ساتُها ونمَ َْذجاتُها ب�صورةٍ الئقة ،مع تل ُّك�ؤ
�إدخ��ال الثقافة �ضمنَها حتى ذل��ك احل�ين ،لكنَّنا من جهتِنا
ً
والتجاهل
ودرا�سة على الرغم من الإق�صاء
ك َّر ْمناها ت�صنيف ًا
ُ
ا�ستثناءات ن��ادرة وعجيبة
�ش ْبه ال�ساحقَني �أجنبي ًا ،ع��دا
ٍ
(ف��رول��وف ،وزغْ �لادي��ن مث ً
ال) من بني �أربعة �أعمال نا�ضجة
والفتة حملتْ َ
ذات العنوان وال�شارة:
لع�صرنا» خالل �أع��وام
«امل�شكالت الكوكبية /الغْلوبالية
ِ
(عمالن) َو  1982و1983؛ وقاد هذا الن�ضوج والتبلور
َ 1981
�سريع ًا �إىل بزوغ اهتمام عاملي منظَّ م بالثقافة �ضمن امل�شكالت
الكربى للأر�ض يف ع�صرنا وللمرة الأوىل ،وح�صل هذا خالل
�سنوات معدودات بدء ًا من منت�صف الثمانينيات عرب اليون�سكو
ومنظّ مات هيئة الأمم املتحدة؛ �أ َّم��ا اجل ْهد العربي املبكِّر ــ
والأ َّول على الأغلب ــ وال��ذي مثَّله د .ق�سطنطني زري��ق ــ يف
معاجلة م�شكالت الأر�ض /الكوكبية هذه حتت يافطة وعنوان
ق�سنا الت�سمية على امل�ألوف عاملي ًا
ّ
«التحديات العاملية» ــ �إذا ْ
بالتحديات الكوكبية ــ  globol challengerــ يف مقالهِ
ّ
حول احل�ضارة الإن�سانية حتت م�س َّمى :التحديات والأخطار
�أمام ح�ضارتِنا املعا�صرة بعا ّمة ،فقد جاء بعنوان «احل�ضارة
الإن�سانية �إىل �أي��ن؟» يف جملة الفكر العربي ،ع� ،10 /آذار ـ
ني�سان � ،1979ص 51ـ  ،56وفيه كثري من امل�شكالت املل ِّحة
العاملية ال�شاملة التي وج ْ��دن��اه��ا تن�ضج مب�س َّمى امل�شكالت
ولكن الثقافة تغيب كل َّي ًا
الكوكبية /الغْلوبالية كما �أو�ضحت،
َّ
والتحديات والأخطار عنده على
عن منظومة هذه امل�شكالت
ّ
الرغم من ح�ضور عدد معترب مما هو معروف �آنها لديه� ،أي
�أنَّ الفكر العربي املهتم مب�شكالت الأر�ض /الكوكب وامل�ستقبل
ؤ�س�سات �أممية ال
جهات وم�
�أهمل الثقافة ب��دور ِه كغري ِه من
ٍ
ٍ
تحُ �صى.
على �ضوء ما �سبق �س�أر�صد توثيق ًا �إرها�صاتِ بدايةِ االنتباه
الأممي امل� َّؤ�س�سي �إىل الثقافة كوكبي ًا يف ع�صرنا وبالتحديد
ن�شرناه هنا ،يف احت��اد الكتاب العرب� ،ضمن هذه
ِ
بتوثيق ما ْ
ً
ً
الأطُ ��ر التي مل تكن مطروقة �أو مفهومة
كم�ستجدات جا ّدةٍ
ٍ
حينَها بعد ،ورمبا يكون ا�ستذكا ُرها وا�ستح�ضا ُرها الآن �أعلى
وفعالية و�إل ً
ً
ً
لوعينا املتنامي بها بعد عقود.
مردودية
ْفة ْ
 1ـ يف من�شو ِرنا بعنوان «اليون�سكو» (الأ�سبوع الأدبي ،ع،63
دم�شق 23 ،ني�سان � )1987أ���ض���أْن��ا جوانب هامة ومتميزة
يف ن�شاطات وا�شتغاالت ه��ذه املنظمة الثقافية الأمم��ي��ة،
أهم والأج ّ��د من بينها ما جاء «بيانُه» توثيق ًا هكذا:
وكان ال ّ
«اجلوانب التعليمية والعلمية والثقافية والإعالمية من ن�شاط
املنظومة ،ي�سم ّيها ُ
بع�ضهم بـ «احليتان» الأربعة ..وي�ستحقّ
انتباه ًا �إ�ضافي ًا اهتمام املنظمة يف ال�سنوات الأخرية املا�ضية
بتحليل امل�شكالت العاملية والدرا�سات امل�ستقبلية ،والذي ترجع
جذور ُه �إىل بداية الثمانينات ،ويف �صميم هذا االجتاه برنامج
�سمى الربنامج  1ويحمل عنوان« :حتليل امل�شكالت
�ضخم ُي ّ
العاملية والدرا�سات امل�ستقبلية» ،وقد ب��د�أت الأمانة العامة
لليوني�سكو منذ �سنة  1984بج ْمع املعلومات حول الإ�شكالية
العاملية ،وج��رى عملي ًا �إ���ش��راك �سائر البلدان (وال��ت��ي كان
عددها يف فرتة تبنّي الربنامج  161دولة ــ ع�ضواً) على الرغم
ُ
من اختالف �أ ْو تعا ُر�ض ر�ؤيتها للم�شكالت الكوكبية العاملية،
ً
مراجعة تف�صيلية
وهذا اجلانب من ن�شاط اليون�سكو ي�ستحق
ال يت�سع املكانُ لها هنا»� .أري��د لفْت االنتباه �إىل تزامن ذلك
فعلي ًا ،بل و�سبب َّي ًا ،مع جهدي يف بحث الثقافة كم�شكلة كوكبية
�ضمن منظومة الكوكبيات منذ عام  1982بالعربية مبا�شر ًة
ع�صرنا» ،ثم كلياني ًا
يف مو�سكو« :حول امل�شكالت الكوكبية يف
ِ
و�شمولي ًا عام  1984يف ر�سالة �أكادميية متخ�ص�صة بامل�شكالت
الكوكبية  globalلأول مرة بنطاقِ ها العري�ض وحمتواها
ُ
الثقافة
الأكمل و�آفاقها وتنموياتِها ،و�شغلتْ ن�صف الر�سالة
للتقدم
و�شقيقاتُها :الرتبية والتعليم والعلم ،كمكونات �أ�سا�سية
ّ
العلمي التقني (كظرف يحت�ضن هذه امل�شكالت الكوكبية يف
ع�صرنا) ،كما يف عنوان وم�ضمون الر�سالة توثيق ًا ،وكذلك
باعتبارها ذاتها كوكبية عاملية �شاملة.
 2ــ ومن�شور �آخ��ر يف «الأ�سبوع الأدب���ي» /احت��اد الكتّاب
(ع 66يف � 14أيار  )1987حتت عنوان�« :أ�ضواء على «العقد
العاملي لتنمية الثقافة»» ،وفيه بيانات عديدة ن�ستعر�ض َ
بع�ضها

ً
تو�صية بفكر ِة هذا
فيما يلي« :تبنَّى امل�ؤمتر العام لليون�سكو
خرج ُت فيه
العقد عائدةٍ ل�سنة [ 1982هو ذاتهُ العام الذي
ْ
ً
م�شكلة كوكبية �ضمن
وجعلت فيه الثقافة
ال�سرب العاملي
ُ
عن ّ
ً
وحمتوى[ ،و�آمل �أن
ا
ت�صنيف
أر�ض
ل
ا
كوكب
م�شكالت
منظومة
ً
الدور
يتح�س�س �أ ْو يتمنَّى �
ال يرتاب �أحدٌ بذلك �أ ْو
إعطاء هذا َّ
َ
َّ
ل ّأي �آخر ولو كان عد َّو ًا �أو غري �سوري م .ن] ،وذلك يف دورته
ً
[وثانية هو عام
ــ �أي امل�ؤمتر ــ الثالثة والع�شرين �سنة 1985
اكتمال م�شروعِ نا وهيكلهِ وبنْيتِهِ الأ�سا�سية و�إتاحته ونفاذه
للنخب و�أ�صحاب القرار عاملي ًا وح�ضو ِر �آثار ِه البعيدة حتى يف
اليون�سكو م .ن] ،وجنحت اليون�سكو يف م�سعاها لدى هيئة
الأمم املتحدة يف دورتها �( 41أيلول ـ ك )1986 1ب�إقرار
العقد وموعد بدئِهِ لتقوم الهيئة الأممية واليون�سكو مع ًا
أواخ َر �سنة  1987بالإعالن عن ابتداء العقد عام 1988
� ِ
وامتداد ِه حتى �أواخر عام  ،»...1997وجاء يف من�شورنا �أي�ض ًا
التايل:
«ي��ه��دف العقد �إىل تطوير م�شاركة الثقافة يف تنمية
الإن�سان واملجتمع كو�سيلة ،وكغاية مع ًا ،و�إىل حت�سني عالقة
��اء ،و�إىل توثيق
الأف���راد واجلماعات بالثقافة � ْأخ���ذ ًا وع��ط ً
ارتباط الثقافة وال�سيا�سات الثقافية بالتنمية االقت�صادية
ً
ً
إ�ضافة �إىل زيادة االهتمام بالثقافة
خا�صة� ،
ــ االجتماعية
ً
تقييمنا
وجاء
،»...
ا
أي�ض
�
الدولية
العالقات
جمال
وبدو ِرها يف
ُ
الإجرائي لذلك كما يلي:
«�إن �إع�لان ه��ذه الأه���داف وحتقيقها يرتافقان مع ت���أزُّم،
و ُي�ساعدان على حلّ  ،امل�شكالت العاملية الكربى ،وهذا �أمر ال بد
حتديات الع�صر والثورة العلْمية ــ التقنية ،ال
منه يف مواجهة ّ
�سيما و�أن الثقافة و�سائر �أ�شكال الوعي الأخرى ميكن �أن تلعب
دور ًا ب��ارز ًا ومتزايد ًا يف مواجهة هذه التحديات وحل هذه
وجدته يف
امل�شكالت» :انتبهْ جيد ًا �إىل هذا التقييم و�أهميته ّ
ظروف انتفاء مفهوم �أو مقولة الثقافة �ضمن منظومة املادية
التاريخية والفهم املادي التاريخي وغياب الثقافة عن مناهج
وم��ق�� َّررات الفل�سفة للعموم يف جامعات ال�شرق اال�شرتاكي
املارك�سي ــ غيابها كلي ًا ،ثم ح�ضورها اخلجول الحق ًا ــ عندما
�أُ ْح�ضِ رتْ ـــ يف منظومة الوعي االجتماعي ،وحني لزم ما هو
�أك�ثر� ،أي �ضرورة ح�ضورها ال�شامل يف املنظومة الإجمالية
كلها :واقع ووعي ،بنية حتتية وفوقية ..الخ مما يعك�س �سعة
هت يف املن�شور ــ الوثيقة
و�ش�ساعة الثقافة ت�صاعدي ًا .وقد ن َّب ُ
ال�صدر والفهم واملفهوم يف خ�صو�ص الثقافة �ضمن
�إىل �سعة
ْ
مما يفتح �آفاق ًا تبعث
عقْدِ ها العاملي لتنميتها ،وهنا الإ�سنادَّ « :
على الأم��ل �أم��ام م�شروع العقد العاملي للتنمية الثقافية �أنه
ي�ستند �إىل مفهوم وا�سع وغري تقليدي للثقافة ي�شمل جوانب َها
الروحية واملادية ،الفردية وا َ
جلماعية ،الوطنية ــ القومية
والدولية مفهوم ينطلق من مبادئ ُتق ِّر الدميقراطية الثقافية
على امل�ستويني املحلي والعاملي وتدعو �إىل التعاون واحل��وار
الثقايف املتكافئ ،كتَب الأخ�صائيان ال�سوفييتيان العامالن يف
اليون�سكو �أوران��وف ،وكاناييف�« :إن برنامج م�شروعات العقد
ً
إ�ضافة هائلة
ذا املحتوى الوا�سع واملعقَّد يجب �أن ي�صبح �
�إىل التطور الالحق للثقافة واملدن َّية على كوكبنا»..[ .
�أورانوف ..كاناييف :عمر اليون�سكو ــ  40عام ًا ،دار «املعرفة»
(زْنانِيي) ،مو�سكو ،1986 ،ال�سل�سلة «العاملية ،ع،1986 /9
�ص .»]3ونُتابع �أي�ض ًا� :إن الع�صر يطرح على الدوام �ضرورة
الت�سلُّح مبزيدٍ من روح الإب��داع واالبتكار ،وه��ذا ما يرتبط
متام ًا ب�سعة وعمق الثقافة ...وم��ن املفيد ج��د ًا االعتماد
�أ�سا�س ًا على الإمكانات الذاتية ومراعاة اخل�صائ�ص املحلية
طبيعي ًا وب�شري ًا وعلْمي ًا ــ تقني ًا يف جمال الن�شاط الثقايف� .إن
تثقيف العلم وعلْمنة الثقافة ميكن �أن يقودا �إىل بعث ثقايف
املتحررة
تكنولوجي �أجن���ع ،...ونُتابع :بالن�سبة للبلّدان
ِّ
ً
خا�صة ف�إنَّ حجم انتفاعها من ثقافة الع�صر حمدود بقدر ما
هي حمدودة م�شاركتها يف �صنع ثقافة هذا الع�صر� .إن للإبداع
حتديات الع�صر والتقدم
واملبدعني دور ًا متميز ًا يف مواجهة ّ
العلْمي ــ التقني ب�آثار ِه املتباينة ،وقد �أق َّرت اليون�سكو � َ
أهمية
وخ�صو�صية �إ�سهام املبدعني يف العقد العاملي للتنمية الثقافية.
والإبداع فنّي بقَدر ما هو علْمي ،..ثم نتابع حول الإعالن عن
التعاون الثقايف والإقرار �أن �سائر الثقافات متكافئة مما �سبق
بلْورتُه يف م�سار اليون�سكو ،مع �إب��داء ما يلزم من �إث��راءات:
هو �أم��ر هام لتقوم عالقات �صحية و�صحيحة بني ال�شعوب،

وهو يعني �ضرورة ن�شوء ح��وارات ثقافية متكافئة وال �سيما
بني الدول ال�صناعية والنامية ،والنامية ــ النامية �أي�ض ًا...
واحلقيقة �أن احل���وارات الثقافية و�إع���ادة بناء العالقات
الثقافية الدولية هي نتيجة منطقية توازي م�ساعي �إن�شاء
نظام «اقت�صادي» عاملي جديد و«�إعالمي» َو«علْمي ــ تقني»...
الخ� ،إذ �أن قائمة �إعادة بناء العالقات الدولية و�إن�شاء النظام
العاملي اجلديد تغتني وتتجه �إىل االكتمال تدريج َّي ًا...
وبت�أثري العدوانية الثقافية ..يتعر�ض للخطر تراث ال�شعوب
ً
خا�صة ــ مبا يف ذلك الرتاث الطبيعي واملا ّدي وغري
ــ ال�ضعيفة
امل��ا ّدي ،ولذلك فمن ال�ضروري �صيانة هذا ال�تراث ب��دون �أن
َ
وثمة طنني
يعني �أو يقود �إىل العزْ لة احل�ضارية ـ الثقافية..
طروحات �سابقة لنا كنّا بلْورناها يف وحدة وتنوع
خا�ص مع
ٍ
ّ
وتعددية الثقافات وحمايتها و�صيانتها قدميها وحديثها ..الخ،
جاء يف الفقرة  26من العقد العاملي للتنمية الثقافية ما يلي:
«ج َعل الرتاث الثقايف والطبيعي جلميع ال�شعوب تراث ًا م�شرتك ًا
ْ
للإن�سانية» مرفق ًا بالتعليق الت�أكيدي املتجدِ د لر�ؤيتِنا مبا يلي:
احلقيقة �أنه من ال�ضروري �إفادة الب�شرية ككل من �سائر ما م َّر
بها من ثقافات عرب التاريخ العاملي كما على ال�صعيد اجلغرايف
تواجهها هو
احلايل ،ال �سيما و�أن نوع امل�شكالت
ِّ
والتحديات التي ُ
مما يقت�ضي ذلك.
َّ
ــ لقد تفاعل العرب مع عامليات الثقافة وثقافة العامليات
ــ وم��ع العقد الثقايف العاملي عرب «اخلطة ال�شاملة للثقافة
العربية» وجاء يف تو�صيات الأليك�سو يف تون�س �سنة  1985ما
يلي« :اعتبار اخلطة والربامج املنبثقة عنها �إ�سهام ًا من الدول
العربية واملنظمة يف العقد العاملي لتنمية الثقافة الذي يبد�أ
عام  ،»1988مع الدعوة �إىل ت�أليف جلان وطنية لهذا العقد
براجمها لهذه املنا�سبة من اخلطة ال�شاملة للثقافة
وا�ستلْهام
ِ
العربية.
 3ــ ثمة من�شو ُرنا يف «مو�ضوع رعاية الإب��داع واملبدعني
العرب( »...الأ�سبوع الأدبي ،ع ،69يف  16حزيران )1987
عرب �سائر دورات ال���وزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية
عربي ًا ،وجاء يف ختام املن�شور� :أما وقد عر�ضنا �أهم القرارات
والتو�صيات ..ن�ستطيع الت�سا�ؤل بعدئذ عن جدواها ومدى
ون�سبة تنفيذها وحت ُّولِها الفعلي �إىل �أر���ض الواقع ..لكننا
�سنجد �أن ت�أكيد بع�ض احلقائق والقيم واملبادئ الواردة فيها
بحد ذاتِه قيمة م�ستقلة ال ميكن التقليل من �ش�أنِها؛ وهنا
يك ّون ّ
تفا�صيل مثرية �أي�ض ًا ،وكان �سبق ح�صول فعالية عاملية مناظِ رة
وم�شابهة لفعالياتنا هذه عام  1987ولكن قبل �شهور (نهاية
عام  )1986يف خ�صو�ص الإب��داع والتجديد �سوفيتي ًا حيث
طرحت م�سائل طاحنة يف م�ؤمتر �أق�سام العلوم االجتماعية
لعموم ال�سوفييت و�أَوردتْها جملة «العلوم الفل�سفية» الأكادميية
يف ع ،1987 /2ولتعرف عمق االهتمام مب�ؤمتر كهذا قد يبدو
اخت�صا�صي ًا بع�ض ال�شيء ،يكفي �إخبارك �أنه انعقد يف الكرملني،
وقد �أوردتُ تقييمي وتقوميي للمجريات يف «�أ�سبوعنا الأدبي»
يف مقتطفات جاء فيها :كان ع�شرات الأخ�صائيني يف الفل�سفة
من امل�شاركني قد ركّزوا ُجلَّ اهتمامهم على «مو�ضوعات» �إعادة
البناء ولي�س على �أدواتها وو�سائلها �أو «ذواتها» كعنا�صر فاعلة
يف التغيري� ،إذ �أن الإن�سان ،الكوادر (�أو الأطر) دائم ًا يف الطليعة
ومبثابة نقطة البداية ل ّأي جتديد ،وقد �أُغفِلتْ �شروط العمل
العلْمي والإبداعي رمبا با�ستثناء عبارات غ .غ .كْفا�سوف� ...إ ْذ
قال« :يف �إعادة البناء منط عملنا هو ال�شيء املفتاحي ،يجب
التخلي عن ع��ادات كثرية ،وع��ن غفوة الفكر ،وع��ن الت�أمني
الزائد عن احلد ،ي�ستحيل ال�سماح بال�ضغوط على الأخ�صائيني
االجتماعيني والو�صاية ال�سخيفة عليهم».
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الروائي وليد �أبوبكر
�أربع روايات ..ثم �صمت!
• ر�شاد �أبو�شاور
قد يبدو نتاج وليد �أبوبكر الروائي قلي ًال ،ولكن منجزه
الأدب���ي ،ح�ضوره ومتابعته للحركة امل�سرحية يف الأقطار
العربية م�شرقا وم��غ��رب��ا ،وعمله ال�صحفي م�شرفا ثقافيا
يتابع بن�شاط وجدية كل ما هو جديد وذي م�ستوى ..روائي ًا،
وم�سرحي ًا ،و�شعري ًا ..عربي ًا ،م�سهما بالإ�ضاءة على جتارب
ج��دي��رة باالهتمام ،وه��و م��ا �أع��ط��ى فر�صا لكثري م��ن الكتاب
العرب ،يف بلدان اخلليج ،وبالد العرب ،وانطالقا من �صحافة
الكويت التي احتلت ح�ضورا بارزا يف ال�ستينات ،وال�سبعينات،
والثمانينات.
وليد �أبو بكر متعدد ،لذا فما قدمه روائيا هو جانب ،من حيث الكم،
ولكن ح�ضوره الغني الف�سيح منحه ما ي�ستحق من تقدير على امل�ستوى
الثقايف العربي ،مع التذكري برتجماته ،وب��دوره كنا�شر بعد عودته
لرام اهلل.
من جديد �أعود لقراءة روايات وليد الأربع ،و�أت�ساءل بيني وبني
نف�سي :كيف ا�ستقبلتها عند �صدورها ،وفروغي من قراءتها؟
مل �أجد جوابا وا�ضحا ،وكل ما �أتذكره �أنني اهتممت بقراءتها ،و�أنني �أحيانا
تبادلت ال��ر�أي حولها� ،شفويا ،حتديدا مع �صديقي ال�شاعر �أحمد دحبور املتميز
بقراءاته اجلادة التي جت ّلت يف كتاباته حول كثري مما يقر�أ.
الآن �أعود لقراءة روايات وليد ،وقد بعد الزمن بيني وبينها ،بذائقة تختلف،
وبعمر م�ضى منه الكثري ،ويف زمن مرهق ،مفجع ب�أحداثه ،ويعاين من جدب ثقايف
عربي رغم الزحام ،واجلوائز.
رواية وليد الأوىل �صدرت عن �أكرب و�أهم دار ن�شر عربية ،هي (الآداب) اللبنانية
يف عام  ،1979و�أن ترحب الآداب بن�شرها فهذا يعني �أن مديرها الدكتور �سهيـل
�إدري�س قد وجد يف الرواية ما ي�ستحق الن�شر.
ال بد من عودة �سريعة �إىل ذلك الزمن ثقافيا ،ف�آنذاك كانت الفل�سفة الوجودية،
وكتابات �أعالمها الروائية والفل�سفية قد ازدهرت ..وت�س ّيدت ،وتف�شت بني املثقفني
ومت تبنيها فل�سفيا ..وفنيا ،و�أ�سئلة وجود.
رواي��ة وليد الأوىل (العدوى) �صدرت يف ذلك الزمن ،وهو مل يكن كاتبا نا�شئا،
فهو كان قد بد�أ رحلة ح�ضوره بعالقاته بامل�سرح العربي ،وب�صحافة الكويت وا�سعة
االنت�شار -القب�س ..والوطن -ومب�شاركاته يف املوا�سم الثقافية ،واملهرجانات العربية.
قر�أت (العدوى) وت�ساءلت :ماذا �أراد وليد من هذه الرواية؟
ثم �س�ألت نف�سي :كيف �س�أعرف ما دار يف ذهنه ،وما دفعه لكتابتها �آنذاك ،قبل �أزيد
من �أربعة عقود؟
هذه الرواية ال تقع �أحداثها ،و�أحداثها قليلة جدا ،يف مكان بعينه ،وهو بهذا �أراد
�أن (يعمم) �أ�سئلة الرواية على م�ساحة وا�سعة غري حمددة مبكان حمدود �صغري يف
الوطن العربي ،فلو فعل ل�صارت الرواية عمال روائيا �آخر يبتعد عما فيه من �أ�سئلة
وجودية ترتافق مع �أ�سئلة ذلك الزمن (الثقايف) ال�سائدة.
يف حوار معه يقول وليد� :أعجبت بالوجودية ،وقر�أت الالمنتمي ..وهكذا فهو
يعرتف بت�أثره ،وهو ما ن�ست�شفه من روايته (العدوى) حتى لو مل يف�صح عن هذا
الت�أثر.
يف (العدوى) حكاية هي حكاية العدوى التي ت�سببت بها �سلوى لنبيه ،و�سلوى هذه
فتاة �أجربها والدها على الزواج من كهل ..مات و ..ترك لها ثروة ،فانفلتت باحثة
بجوع ي�ؤرقها ع ّمن ي�شبع نهم اجل�سد والنف�س التي قمعت و�أكرهت على االقرتان
بعجوز �أتلف �شبابها و ..رحل.
مل تبح لنبيه ب�أنها (م�صابة) باملر�ض – ما هو هذا املر�ض؟ مل نعرف طيلة الرواية،
فالروائي معني ب�سلوك �شخو�ص(العدوى) ال بطبيعة املر�ض ،وك�أنه يقول :املر�ض هنا
نف�سي ،روحي ..حالة �شقاء ،تيه� ،ضياع ..و ..بحث عن حب حقيقي ينقذ النف�س
ال�شقية.
يُنقل نبيه �إىل امل�ست�شفى ،وهناك يلتقي باليائ�س �سليم ..امل�ست�سلم للمر�ض� ،أ ّما
نبيه الذي يدعمه �صديقه ر�ؤوف ..وحب �شقيقته ب�شرى ،لنالحظ اال�سم ،فيقويان
من مقاومته ،وجتد ب�شرى فيه احلب الذي انتظرته ،ولذا ت�سعى لإبعاده عن �سلوى..
وت�ستعني باملمر�ضة (�أمل) التي باتت �صديقتها بعد �أن تبددت هواج�سها بال�شك يف
�أن احلب هو حمرك �أمل يف العناية بنبيه ..فاطم�أنت لها ،وباحت لها بحبها لنبيه،
وب�شكوكها يف موا�صلة �سلوى حماوالتها ا�سرتداده بعد اكت�شافه �أنها هي من نقل العدوى
له.
ق��ارئ الرواية مي�ضي مع ف�صولها التي ت��روى بالتناوب بني �شخو�صها ،وتختتم
بالف�صل اخلام�س ال��ذي يرويه �سليم ..ال��ذي انتقل من ق��اع الي�أ�س �إىل املقاومة
والتفا�ؤل مت�أثر ًا بتجربة نبيه زميله يف امل�ست�شفى ..واحلب الذي جمعه مع ب�شرى.
يف الرواية يكون احلب هو اخلال�ص ،واملقاومة هي اخلال�ص ..هي االنت�صار على
(العدوى)  ..على املر�ض ،للخروج من الي�أ�س �إىل احلياة املتفائلة.
ت�أثر وليد بامل�سرح قراءة وم�شاهدة ومتابعة ،وحتى كتابة ،تتجلى يف رواية (
العدوى) ،فاحلوار هو الأ�سا�س ،وهو غالبا ينحو للت�أمل ،للتفل�سف ،لطرح الأ�سئلة ..
على النف�س ،وعلى الآخرين ,وي�ضئ دواخل ال�شخ�صيات ،و�أ�سباب قلقها.
العدوى رواية �أ�صوات تتكون من خم�سة ف�صول ،يروي الف�صل الأول نبيه ،وي�ضعنا
معه ،وهو يف عيادة الطبيب� ..أمام (م�شكلته) ،واحلوار م�سرحي:
 لكن ما تقوله يل خطر� .أعرف عنه .مل يحتمله �إن�سان .هل هذا يعني. .. خطر� ..أجل .لكن نتائجه يف يدك ،والإن�سان قادر على �أن يقاوم اجل�سم الغريب،�إذا عرف كيف .وما تعرفه لي�س احلقيقة كلها� .صحيح انه جزء من احلقيقة كلها..
�صحيح انه جزء من احلقيقة ،لكن هذا يبقى اجلزء الآخر ،الذي قد ال يكون كبري ًا. ..
من هنا تبد�أ الرواية ،ومعاناة نبيه ،ويتقاطع م�صريه مع �آخرين.
يف فرتة كتابة وليد �أبوبكر لروايته كانت الرواية العربية تنتقل من الرواية
الواقعية ،رواية الو�صف وال�سرد البطيء� ..إىل رواية الأ�صوات ،والتقطيع ،واملونتاج،
بت�أثري ال�سينما ،وامل�سرح ،والرتجمات التي ملأت واجهات املكتبات العربية بالروايات
العاملية لأ�شهر الكتاب ،وبالتلفزيون ،وال�صحافة ،وال�صراعات التي �شغلت العرب يف كل
�أقطارهم ..والتطلعات �إىل حياة جديدة خمتلفة يف حياة العرب.
كان طبيعيا �أن يكتب وليد رواية (حديثة) ال تثقل على القارئ بال�سرد اململ،

ولكنها ت�شغل تفكريه بالأ�سئلة ،وتفتح �أمامه باب الأمل.
يقول ر�ؤوف ل�صديقه نبيه:
 دع عنك هذا اخلوف ،وعليك �أن تواجه الأمر كما هو .يفهذا املر�ض لي�ست العدوى هي الق�ضية ،بل من ي�ستعد لقبولها.
 ماذا تعني؟ ما قلته لك كثريا ،وما �أرجو �أن ت�سمعه الآن .هذا اجل�سمله طاقته وحدوده ،وحوله �أعداء يف كل مكان ،يبحثون عن
ثغرة ،ف�إذا �ضعف دخل الأعداء �إليه فورا ،متاما مثل املدينة
املحا�صرة التي تبذل كل جهودها يف اال�ستمتاع دون �أن تعد
جنديا ليحميها�( ..ص ) 79
الف�صل الثاين ترويه �سلوى:
تطلع والدي يف وجهي بحدّ ة و�صرخ:
 �ستتزوجينه.مل يكن بيدي �أن �أحتج .كان الأمر قاطعا .وكل الظروف ال
ت�سمح يل ب�أن �أقول ال .لأنني �س�أختار ال�سكني.
وال�سكني �ستحز عنقها لتبرت ر�أ�سها ،هي الفتاة العربية التي تتمرد على ر�أي
(الأب) فاملجتمع الذكوري الأبوي باملر�صاد لها.
من هنا بد�أت م�أ�ساة �سلوى ،ناقلة العدوى لنبيه الذي كان �آخر من (التقطته) يف
رحلة بحثها عن رجل (خمتلف) مينح حياتها معنى ..فمنحته (العدوى).
هي لي�ست م�ؤذية ،فهي تتمنى لو ت�ستعيده بعد �أن اكت�شف ،وترغب لو تنبئه
وت�صارحه ب�أنها ال�سبب يف (عدواه):
_ لو عرف نبيه �أنني مل �أعد �أدخن ،مل �أعد �أ�شرب ،مل �أعد �أرق�ص ،مل �أعد �أ�سهر،
مل �أعد �أعرف �أحدا ..لو عرف�( . ..ص )86
تعرتف �سلوى لنف�سها :قد ال تكون حياتنا حبا ،لكنها كانت م�شاركة .كنت �آخذ
منه و�أعطيه)87( ..
امر�أة قلقة ،ذات ما�ض بال حب ،جتاربها  ..كما ن�ست�شف ،مل تغيرّ نف�سيتها وتنقلها
�إىل حب يعطيها ويغريها.
يف نهاية الف�صل تبوح لنف�سها :كنت حاقدة عليه .كنت �أريد �أن �أنتقم .هل يت�صور
�أنه يذلني؟  ..قذفته من ذاكرتي .تطلعت يف عيون النا�س ،يف عيون الرجال .كنت
�أبحث فيها عمن �أ�ستطيع �أن �أ�شري له دون تردد� .أن �أ�سعى �إليه� .أن �أهتف يف وجهه
بجر�أة وح�شية� :أنت الذي �أريد!�( .ص)91
الف�صل الثالث ترويه �أمل ،املمر�ضة ،وفيه نعرف �أنها كانت مري�ضة ،و�أنها تعلمت من
جتربتها مع املر�ض كيف تعتني باملر�ضى :مل يكن يل يد يف املر�ض .كنت �صغرية .يف
منزل ت�سكنه عائلة كبرية .كانت كل م�صائب الفقر تعي�ش يف املنزل .قبلي �أخوة تركوا
املدر�سة ،وبعدي �أي�ضا .لكن املر�ض فتح يل طريقا �صغرية لأ�ستمر قلي ًال�( .ص)92
نتعرف ب�أمل ممر�ضة تعتني باملر�ضى ،وتوا�سيهم ،وت�شجعهم ،وبهذا تكون قد
انت�صرت على املر�ض (العدوى) و ..جتاوزته �إىل العطاء ب�سخاء.
هي تعرفت على �سلوى ،ون�صحتها كثريا �أن تعتني بنف�سها ،واطلعت على عالقتها
بنبيه ،ثم ..على حب ب�شرى لنبيه.
ت�صف �أمل (�سليم) ب�أنه �إن�سان فقد طموحه متاما ،ال يهمه �أن ت�سري الأيام �أو تقف.
ولأن (�أمل) ممر�ضة ،فهي تنخرط معه يف نقا�ش حول حالته ،حتى �إنها ال تتحرج
من احلديث معه عن �ضرر اجلن�س راهنا به ..و� ..أنه �سيعود للممار�سة بعد ال�شفاء.
تتعمق معرفتنا بحالة نبيه من خالل ما دونته عنه (�أم��ل) و ..حر�صه على
�إر�ضائها كممر�ضة ،وهو ما �أراحها ،على عك�س �سليم اليائ�س دائما ..وغري امل�ؤمن
ب�إمكانية ال�شفاء.
تنهي (�أمل ) بوحها :ر�أيت ال�سعادة يف عينيه ،تركته يعي�شها .م�ضيت �إىل مكتبي،
دخلت مكتب الطبيب� ،أغلقته ،بكيت ،كنت �سعيدة �إىل حد البكاء.
يحدث هذا مع �أمل بعد �أن نبهت نبيها �إىل حب ب�شرى له ،ورات ال�سعادة يف عينيه.
�أيعقل �أنها بكت لفرط �سعادتها بجمع قلبي نبيه وب�شرى؟ �أم لأنها ودت لو �أن حب
نبيه لها ،هي التي قبلته قبلة �سريعة يف فمه ،وارتاحت ال�ستجابته لأوامرها يف
العناية ب�صحته؟ هي معطاءة ..ولكنها �أي�ضا متلك قلبا يف �صدرها ..ولكن!
الوحيد الذي ال يروي ف�صال بنف�سه ،وعن نف�سه ،وع ّمن يحيطون به ،هو ر�ؤوف،
ولكن �شقيقته تروي الف�صل الرابع ،وتبدي لهفتها وخ�شيتها من �سلوى على نبيه ..نبيه
الذي �شغل قلبها منذ عرفها به �شقيقها.
تعي�ش ب�شرى مع �شقيقها وحيدين ،هو بال زوجة ،وهي  ..تنتظر! وهما معا بال �أب
وال �أم وال �أخوة!
الكاتب يح ّرك �شخو�ص روايته وك�أنهم على خ�شبة امل�سرح ،وما ي�شغله نهاية
ال�صراع بينهم ،ومواجهة (العدوى) التي تغزو حياتهم ،وتف�سدها ،وت�ضعهم �أمام
خيارات حتدد م�صري كل فرد منهم.
لعل ف�صل اخلتام – هو ف�صل الأم��ل ..والفوز ،ومغادرة كابو�س تلك (العدوى)،
ففيه ي�سرد �سليم حكاية حتوله من يائ�س حمبط �إىل �إن�سان يعديه (نبيه) بتفا�ؤله..
و�إقباله على احلب مع ب�شرى ،فت�ستيقظ روحه ،ويفتح النوافذ لتدخل ن�سائم احلياة
املنع�شة ال�صحية. ..
ابت�سامة نبيه كبرية .ابت�ساماتنا .كنا معا ..كنا جميعا معا. ..
قال وهو يدخل داخل ال�سيارة :
 لعلك تعلمت كثريا. ..قلت �أودعه ،والفرح حزين:
 لعلنا تعلمنا � ..أن نبد�أ من جديد.هذا هو م�شهد اخلتام ملغادرة نبيه امل�ست�شفى مع ب�شرى ،وانتهاء حقبة الت�شا�ؤم يف
حياة �سليم. ..
وال نن�سى هنا �أن الروائي تربى يف �صفوف قوى الي�سار ،ولذا فهو ال ّ
يب�شر بالي�أ�س،
ولكنه يدعو للمقاومة حتى يتحقق الأمل ..ال�شفاء ،واالنت�صار على املر�ض ،كائنا
ما كان هذا (املر�ض) الذي يحتل الأج�ساد ..وال ميكن االنت�صار عليه �إ ّال بالإرادة
واملقاومة.
هل قالت رواية وليد �أبوبكر �أفكارا رافقته من بداية رحلته الروائية ،والكتابية،
وما زال يطورها و ..يعمقها؟

درا�سة نقدية انطباعية
لرواية الرجفة للكاتب
�صالح الحاج
•�أمل ابولوح ماغاكيان

..ه�����ي رواي������ة ذات��ي��ة
اج���ت���م���اع���ي���ة غ���رام���ي���ة
درامية..
ل��ك��ن يل حت��ف��ظ على
ال�صفة الذاتية ...فالكاتب
كان قد ب��د�أ ق�صته ب�ضمري
ال��غ��ائ��ب ث��م انتقل ل�ضمري
املتكلم وذلك بعد �أن تعدى �أربعة
عناوين م��ن ال��رواي��ة ليف�صح لنا
�أن ال�����س��رد ب�ضمري املتكلم �أك�ثر
م�صداقية ..ويف نهاية الرواية
عاد لل�سرد ب�ضمري الغائب ...ل�ست
ادري هل هذا االنتقال يح�سب للكاتب �أم عليه ...فهذه هي املرة الأوىل
التي �أ�شاهد بها هذا النوع ؟!
لكنني �شعرت بتغيري امل�سار ومن ثم البرت ..
هي ق�صة �شاب �أجربته الظروف املعي�شية القا�سية لالغرتاب عن
الأهل والوطن واملحبوبة...ليتزوج من �أجنبية ثرية ثم يتم االنف�صال
بينهما بعد مدة ق�صرية ...ثم بعد خم�سة ع�شر عاما يحن للوطن والأهل
واحلبيبة ..فيعود كزيارة �آم ًال بتحقيق حلمه يف االرتباط من حمبوبته
�سلمى وال��ع��ودة لربيطانيا معا ...تتالحق الأح���داث وتقف املعوقات
�أمامهما...و�ساترك للقارىء متابعة القراءة حتى نهاية الق�صة ..
الرجفة ..هي رجفة املغرتب �شوقا وحنينا للوطن والأهل ..هي رجفة
العا�شق �أمام حمبوبه ...هي رجفة املري�ض على �سرير الأمب..هي رجفة
اجل�سد عند حلظات االحت�ضار ...
الإطار العام للرواية
�أوال ..ال�شخ�صيات ..الأ�سا�سية ..
�أحمد �..سلمى ..مرمي ..
...الثانوية ...عمر �..سامر �..أخوة احمد وزوجاتهم ..احمد ال�صغري
..عادل طليق �سلمى وهو من ال�شخ�صيات املعيقة..
...ال�شخ�صيات املجازية ..الرجفة ..احلرمان ..ا
الفرات ..الوجع ..وغريها.
ثانيا ...بناء العمل من حيث ال�شكل والبنية ..
لقد ر�سم الكاتب �شخ�صيات الرواية ر�سما ب�سيطا كفى بالغر�ض ..لكن
ر�سمه ل�شخ�صية �سلمى كان ر�سما دقيقا ..كيف ال وهي تو�أم روحه ...
....ادخل الكاتب على احلوار م�سحة من ال�شفافية �..سواء كان احلوار
بالعامية �أو الف�صحى ..وذلك ليك�شف لنا نف�سية ال�شخ�صيات و�إحياء مناخ
داليل حمبب ..
مثال  :قالت والدته  :ل�سه مانبت ري�شك وراي��ح ب�لاد الغرب ربي
يحميك ياوليدي ...
و�أي�ضا �أ�ضاف الكاتب مقاطع من الأغاين لفريوز وفايزة احمد وزكية
حمدان ...كذلك �أ�ضاف الكثري من املقاطع ال�شعرية ...وكانت غزيرة
ب�شكل الفت ...رمبا �أراد الكاتب بها ت�أكيد م�شاعره �..أو �إبراز �شاعريته
�ضمن �أح��داث الرواية ...حبذا لو �أنها مل تكن مكثفة ..لكانت �أجمل
ولكانت منحت الق�ص النرثي احقيته...
...عالقة ال�سارد ب�شخ�صياته..
كان الفاعل الأ�سا�سي بالن�ص كله .
ثالثا ...بناء احلدث والزمن
اعتمد احلدث الأ�سا�سي على العودة حل�ضن الوطن ثم العودة لربيطانيا
ومن ثم العودة التالية للوطن واملوت فيه ..فكان الزمن عام ونيف للق�صة
...و�أي�ضا من خالل ال�سرد ا�ستطعنا �أن ن�ست�شف عمر احمد يف وقت وفاته
وهو العام الثاين بعد الأربعني (� 42سنة ) ..
رابعا ..ف�ضاءات الرواية ..
..1الرقة ..2بريطانيا ..3..حلب
ا�ستخدم الكاتب الو�صف بطريقتني ..1..الطريقة االنتقالية
..2الطريقة اال�ستق�صائية
خام�سا ..داللة الألوان
تراوحت الألوان بني الأ�سود والأخ�ضر والأبي�ض والأزرق الزمردي ..
فالأ�سود ي�شري للموت واحلزن وبقية الألوان ت�شري �إىل جنان اخللد
والروح ال�صاعدة نحو الأفق ال�سماوي الأنقى..
جاءت داللة الألوان متنا�سقة مع الأحداث ...
قبل اخلتام ..
�أود �أن �أنوه عن تكرار كلمة لكنما ب�شكل غزير والفت..ليت كاتبنا
ا�ستعا�ض عنها ببع�ض اجل��م��ل بكلمة مغايرة ت����ؤدي املعنى املطلوب
..فالتكرار الزائد لأي كلمة ي�ؤدي ل�ضعف الن�ص وللملل لدى القارىء ...
...ختاما �...أمتنى للكاتب كل التوفيق والنجاح ..

8
•حممد ح�سن العلي
� ِأعرين من بيا ِن َك َ
رب
حرف ِت ِ
لأغنى من متار ِف ِه و�أثري
ً
و� ُ
أقط َف ِمنْهُ
قافية وجنم ًا
َ
ّ
�شعاعك بُر َد �شعري
�أو�شي من ِ
خمر
أ�سكر من بيانك دون ٍ
و� ُ
فال �أ�صحو ب�سكرك طول عمري
حما�سته �صهي ًال
�أعرين من
ِ
ِّ
ون�سغ ًا كي �أن�ض َر بيدَ قفري
ومن �أق�صى الق�صيد ِة جئت ت�سعى
لتنبئني مبن ينوون غدري
َ
واديك نور ًا
وقد �أن�ستُ يف
َ
ّ
بحلكة الظلماءِ فكري
ي�ضيء
ِ
ُ
َ
بحماك نار َا
وجئتُ لأ�صطلي
لهيب الفك ِر جمري
و�أق َب َ�س من ِ
ني
�صبح من يق ٍ
فهب يل وعدَ ٍ
َ
ن�سجت �سنا ُه حيث احل�سنُ يغري
جيل تعامى
�شكوت �إليك من ٍ
يحط ُم � َ
ِّ
إرث �أجمادي ب�أم ِر
نخيل
فكم �سفكوا بتدم َر من ٍ
َ
كنف املعري
الزند يف ِ
و�سقط ِ
ق�صيد
كما اغتالوا اخلرائدَ يف
ٍ
تخ�ضب ُ
قرطهن َف ْو َ
يق نح ِر
َ
ٌ
بحقد
فبع�ض طال �أخوته
ٍ
َّ
حديقة ب�سها ِم غد ِر
وكل
ٍ
وبع�ض �شدَّ بالأعداءِ �أزر ًا
ال�سلول بيوم بد ِر
أ�صحاب
ك�
ِ
ِ

شعر
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�أبو تمام �شهيد ال�شعر
ٌ
َ
علم
جاهل
يحط ُم
ِّ
متثال ٍ
َ
كما و�أ َد النّها َر ظال ُم كف ِر
َ
نرثت ال�شع َر يف حورانَ قمح ًا
ُ
َّ
تتوج كل ع�ص ِر
�سنابلهُ ُ
قلب
نحتَّ فرائد ًا بنجي ِع ٍ
بطيب ذك ِر
تفوح
قرابين ًا ُ
ِ
�سخي يا �شهيدَ ال�شع ِر طوبى
ٌّ
ْ
أدب بعم ِر
فلم
تبخل على � ٍ
يراعي �إن ذكرتك يف نزيف
راح يحبو فوق �سطري
وقلبي َ
ال�شعراء حج ًا
بلغتُ و�أخوتي
ُ
ن�ستميح َك َ
بع�ض عذ ِر
لأجلك
ُ
َ
َ
ال�صديق ملا
كيو�سف
�سموت
ِ
رماك احلاقدونَ بقعر بئر
ف�إن َ
ورد
أ�صي�ص ٍ
�سحق اجلنا ُة � َ
َ
نفح عط ِر
فما ا�سطاعوا �إزالة َ
لأنك ُ
كعبة ال�شع ِر املجلي
َ
َّ
�صوب بيتك كل �شط ِر
نيمم َ
ُ
َ
لنطوف �سبع ًا
مررنا جا�سم ًا
و�إما َ
�شئت �أمتمنا بع�ش ِر
أحباء و� ٌ
أهل
لنا فيها � ٌ
(من�شم) �شر عط ِر
ذراهم عطر
َ
�أتينا كي نهدهدَ فيك جرح ًا
م�سهُ اجلاين ب�ض ِّر
وقلب ًا َّ
ال�سيف �صدقاً
فز َّف لنا َ
ُ
�صليل
ِ
ً
وعمورية �أخرى بب�ش ِر

•فرحان اخلطيب

قد ي ّب�س القلب مر البعد عن وطني
كزهرة �شلّعتها الريح عن فنن
		
هبت عوا�صف �أيامي تدحرجها
مل يبق منها �سوى عطر يذكرين
		
غربت معتمر ًا غيم ًا وبع�ض �صدى
ينادم النف�س جمروح ًا ..ويجرحني
		
غربت غم�ضت عيني عن �ضحى بلدي
ّ
بل غم�ضت �شم�سها من �شدة املحن
		
وقطّ عت همي �أر�ض ًا متور لظى
جنت فراحت �إىل اله َّ
الك تقذفني
		
ً
ك�أنني مل �أذقْ ملحا مبخبزها
		�أم �أنها ن�سيت ملح ًا ..مت ِّلحني
�أم�شي� ،أ�ضم املنى� ،أعدو� ،أطاردها
يف غفلة العمر ،بل من رجفة الزمن
		
وبني جفني عني البحر واجدين
موج تعا�صف بي ،موج يغرقني
		
حتى و�صلت بالد ًا ل�ست �أعرفها
وهي البالد التي ،واحلق جتهلني
		
***
مللمت كل املواويل التي حمزت
عباب ر�أ�سي ،و�ألقتني على وهني
		
ورحت �أذكر باب الدار كم �شهقت
عني ملفتاحه التبكي ،تودعني
		
ك�أنها عني �أمي� ،إذ تب�سملني
فتدمع العني من نافورة ال�شجن
		
وهي الأمومة ،كالأ�شجار لي�س لها
		�إال حنني ا�صطبار ،وهي تنطرين
فقلت يا �أم عيناك و�ضو�ؤهما
هما دليالي لو تاهت هنا �سفني
		
�أماه ،عندي حتايا ،كيف �أبعثها
وروحك الآن تدري ما يعذّ بني
		
�أماه ج�سمي هنا ،قلبي يغادرين
فا�ستقبليه ،فهذا الوقت �شطرين
		
لو د ّمعت عينك اليمنى ،بكيت هنا
		�أو �أن ي�سراك ،رف اجلفن ،رجفني
هنا تاكل وجهي ،ومل �أذق قب ًال
كطعم تلك التي� ،أمي تقبلني
		
***
هاجرت ،ما ل ّونت عمري مذ اكتحلت
عيناي� ،إ ّال عذابات ت�ؤرقني
		

�سندفع بالريا ِع وباملنايا
ُ
ترخ�ص يوم ح�ش ِر
وبالأرواح
ُ
ُ
�ستنه�ض من جديد
و�سوريا
مقد�سة و حم ِر
برايات
ٍ
بيانك مل يزل فيها �شراع ًا
و�ضوء يف مداد ال�شعر ي�سري
ً
الأي��ق��ون��ة ال�سورية �شهيد ال�شعر ابي
متام حبيب بن �أو���س الطائي ال��ذي كان
يف ح�ضرة احمد اب��ن املعت�صم �صاحب
عموريه وعندما كان ميدحه قال:
�إقدام عمر ويف �سماحة حامت..
إيا�س
يف حلم �أحنف يف ذكاء � ِ
فقال �أح��د ح�ساده :ما َ
زدت �أن �ش ّبهت
اخل��ل��ي��ف��ة ب�����ص��ع��ال��ي��ك ال���ع���رب ،ف��ث��ارت
حفيظة اخلليفة وغ�ضب
فقال �أبو ّ
متام على البديهة وعلى نف�س
الوزن والقافية:
ال تنكروا �ضربي له من دونه..
والبا�س
مث ًال �شرود ًا يف الندا
ِ
فاهلل قد �ضرب ال ّ
أقل لنوره..
مث ًال من امل�شكاة والنربا�س
فقال الفيل�سوف الكنديّ  :هذا ال�شاعر ال
يعي�ش طوي ًال �إنه ينحت من قلبه ،وكان ما
قال الكندي ف�إن �أبا متام مل يع َّمر طوي ًال
ومات وهو يف زهاء الأربعني عام ًا.
ولذلك �أ�سميته �شهيد ال�شعر

الغريب
هناك جنم �سماء ال�شماء لوح يل
		�أما هنا ،فنجوم الكون مل ترين
وكنت كم �أرتوي من عني فيجتنا
و�صرت يف الهجر ،نهر ال�سني عطّ �شني
		
وكنت� ،أغ�صان عمري جد ،مزهرة
زهرين
		
والبعد ما عاد رغم الرغد ّ
وكنت كالربوة الفيحاء ذا �ألق
و�شح النبع جدولني
		
وكنت نهراًَّ ،
و�أذكر الأر�ض كم وافيت رو�ضتها
على امتداد ال�ضحى مرج ًا ّ
يخ�ضرين
		
و�صرت زرع ًا هنا ،ال ل�ست �أحملها
غرائر القمح ،بل ما عدت �أحملني
		
***
�أجول ما بني �أ�سواق ت�شع�شعني
طفلي عتّمني
وال�شوق للأهل ،عن
		
ّ
لو �أن ليلى معي ل ّب�ستها رهج ًا
لكرثة الزينة اللأالء يف املدن
		
وكنت �أهديتها ما كنت واعدها
وكنت حلّيتها من فاخر الثمن
		
لو �أن �سعد ًا هنا بدر لرحلتنا
يلهو كما �شاء ،مزّ اح ًا يولدنني
		
كانت �شقاوته املجنونة ا�ضطرمت
وقطّ ف ال�ضوء عن �ألعاب تبهرين
		
يا �أيها النهر� ،سر ال�شام يا بردى
ترجعني
		�أبعدتني وجع ًا ،عدينّ ،
***
الغريب هنا ،ال �شيء يفرحني
�أنا
ُ
مذ جئت �أحمل �أحزاين على كفني
		
و ّرقت بوحي من �آهات حمربتي
		�أما يراعي هنا ما عاد يكتبني
�أم�شي يتيم ًا� ،أعد النا�سُ � ،
أرقمها
ما رف قلبي �إىل �أي ي�ؤان�سني
		
ُ
أ�صوات ،تعجمني
هُ نا ت�ض ّبعني ال
لو �أنّ �صوتي معي ال بد عندلني
		
و�صرت يف غ�صة� ،شالت هراوتها
باتت تطارد روحي بي ،وتنهرين
		
ك�أنني طائر من دون �أجنحة
من دون زقزقة ،واجلو يخنقني
		
قد �ضيعتني هنا ،مهزومة لغتي
		�أم�شي ك�أين هنا ما عدت �أ�شبهني
ما ي ّب�س القلب ،ال جوع وال وجع
ما ي ّب�س القلب هذا البعد عن وطني
		

جا ِب ٌر ِم ُ
نهاج
روءة َّ
والندى
ال ُم ِ
• د� .أكرم جميل ُقنب�س
لَخي ال�شّ اعر الدّ كتور جابر
مُهداةٌ ِ أ
�إبراهيم �سَ لمان ...،املوقّ ر ،ر ّد ًا على
ق�صيدته التي وردتني بعنوان» الأُخ ّو ُة
قُ وّة».
متّت يف ال�شّ ارقة م�ساء يوم اجلُ معة
2020/11/6م.
رحنا ال َهتّانُ
رح َك ُج ُ
يا قَ ل ُْب ُج ُ
َكي َْف الكَرميُ تحَ ُ فُّهُ الأَحزانُ ؟  
ما ِزلْتَ قِ نْديلَ املَ َو َّد ِة والنُّهى
َونَقاءُ َ�صدر َِك عاطِ رٌ َريّانُ    
َلنْتَ ِمنْهاجُ املُروءَ ِة والنَّدى
و َ أَ
وَ�شَ مائِلٌ ما �شابَها �شَ ن�آنُ   
ناك �شَ رِ ْبتُهُ
َنبْعُ الأ ُُخ َّو ِة مِنْ �سَ َ
ِ�صرفاً ،وَفيهِ َت َ�ألَّقَ الإِح�سانُ   
وَعَ زميَةٌ غَ رّ اءُ ِمن َْك َت َعلَّقَتْ
بِدَ ميَ ،و َيبْني مجَ ْ دَ ها �إِن�سانُ   
روف نَدِ يَّةً
َوتَبرَ ُّين ِمن َْك احلُ ُ
ني ال�سُّ طو ِر ُجمانُ   
َوي َُ�ضمُّ ها ب َ
مازالَ َنهْرُ احلُ بِّ فيما َب ْينَنا
رحنا القُر�آنُ   
يَجريَ ،و َبلْ�سَ مُ ُج ِ
َووَهَ بْتَ �شِ عرَ َك لِل�شَّ �آ ِم فَرائِد ًا
�شَ هِدَ تْ بِها الأَقالمُ والأَقرانُ   
وَ�شَ حَ ذْ تَ َحرف ََك طالِب ًا وَجْ هَ العُال
وَ�شُ موخُ َحرف َِك للإِخاءِ بَيانُ   
كَمْ َ�ضمَّنا ال�شِّ عرُ الوَفيِ ُّ َك�أَنَّهُ
َبي ٌْت لَنا وَعَ قيدَ ةٌ َو�أَمانُ   
و ََحفِظْ تَ قَ ْلب ََك عا�شِ ق ًا �سُ ننَ َ الهُدى
لمَ ْ ُتغْرِ ِه الأَلقابُ وال َّزوَغانُ   
و ََحفِظْ تَ �إِبراهيمَ * ِم ْثل ََك عا�شِ ق ًا
ْ�س الطُّ موحِ ِلتَ�سعَدَ الأَوْطانُ   
�شَ م َ
وَعُ ال * تَرانيمُ احلَيا ِة تحَ ُ فُّها
ب َودَّةٍ  ،مِزْ مار َُك التَّحنانُ   
مِ َ
كيف يَعي�شُ ني
يا «جابِرَ » العَرثاتِ َ
فَرَ حٌ َ ،و�أَنْتَ تَعي�شُ َك الأَحزانُ ؟؟  
كُ لٌّ لَهُ �أَجواءُ غُ ر َبتِهِ الّتي
ما �صانَها �شِ عرٌ وَال �إِح�سانُ   
ذا ِ�صحَّ ةٌ تُ�شقيهِ �أَ ْو َ�أبْنا ُ�ؤ ُه
ِذاك َفقْرٌ ُخبْزُ ُه الأَبدانُ   
َوب َ
َفغَرَ تْ بِنا ُنوَبُ احلَيا ِة جَ ريئةً
وَجَ رى بِ�ساحِ ُ�صدورِنا احلِرمانُ   
الرِّ يْحُ تَعوي َحوْلَ َ�صدر َِك تا َر ًة
وَاملَوْجُ لمَ ْ تحَ لُمْ بِهِ ال�شُّ ط�آنُ   
ِجاف َت َو َّرمَتْ
�سَ نَواتُنا احلُ مْرُ الع ُ
�أَ�شداقُ هاَ ،وتَ�شَ يْطَ نَ الطُّ غيانُ   
وال�شّ ا ُم مِعراجُ الأَماين� ،إِنَّها
�أُ ٌّم يَبرَ ُّ ِب َعهْدِ ها الفُ ر�سانُ   
�سَ يَظَ لُّ هذا الوَجْ هُ َي�أْ�سِ رُ ُمهْجَ تي
مادا َم ِل ْلفَجْ رِ ال َولُو ِد �أَذانُ   
َو�إِذا �سَ َقتْني املُ َّر �آالمٌ فَما
يَ�شقى غَ رامٌ َنهْجُ هُ الإِميانُ   
بَرَ دى �سَ يَجْ َمعُنا على �أَنغا ِمهِ 
َويَهيمُ يف عِ �شْ قِ ال�شّ �آ ِم بَيانُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�إبراهيم :ابن ال�شاعر الدكتور جابر �إبراهيم �سلمان.
عُال :ابنة ال�شّ اعر الدكتور جابر �إبراهيم �سلمان.
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•د� .أمين �أبو ال�شعر
كان �أبو �سمري مي�سور احلال ،فقد ورث عن �أبيه
ماال وفريا ،لكنه ا�شتهر ببخله الرهيب حتى �صار
م�ضرب الأمثال يف احلارة بل يف البلدة ال�صغرية
كلها ،والنا�س يف القرى والبلدات يعرفون بع�ضهم
جيدا ،و�إن انت�شرت فكرة عن �أحدهم رافقته
حتى املمات ،بل وما بعده حني يذكر النا�س �أهم
�صفات الراحل مع عبارة اهلل يرحمه.
بعد حني بات �أبو �سمري بطال لق�ص�ص كثرية
يبتكرها اجل�يران للت�سلية يف ال�سهرات دون �أن
يدركوا �أنها عمليا ت�سيء لأ�سرة �أبي �سمري كلها،
من بع�ض ه��ذه الأقا�صي�ص �أنهم �شاهدوه وهو
ين�شر حمارم “الكلينيك�س” الورقية بعد غ�سلها
لكي ي�ستخدمها عدة م��رات� ،أو �أن��ه كان يدعي
دائما �أنه ن�سي حمفظته لكي يدفع زميل العمل
�أو املُراجع ثمن كا�س ال�شاي �أو فنجان القهوة يف
بوفية الق�صر العديل ،فيرتك ملن دعاه هو بنف�سه
من زمالئه �أو املراجعني ل�شرب القهوة �أو ال�شاي
�أن يدفع عنه حيث ك��ان يعمل رئي�سا لديوان
�إحدى املحاكم ،ويحدث �أحيانا �أال يوافق �أحد
يف الذهاب معه �إىل البوفيه فيطلب ن�صف كا�س
�شاي ،وقد يلعق الطحل الذي يتبقى يف فنجان
القهوة ،و�صاحب البوفيه ميرر كل ذلك مبت�سما
لطرافة املوقف وهو يردد “ن�صف ك�أ�س �شاي يا
ولد لعمك �أبي �سمري!!!”  ...ناهيك عن ُ
الطرف
ال�شائعة والأمثال ال�شائعة والكنايات والتوريات
عن البخالء التي تن�سب �إليه بب�ساطة ،حتى
�أن اجلار �أبا جمال �أق�سم �أنه �شاهد طابورا من
اجلرذان تخرج من بيت �أبي �سمري م�ستندة �إىل
العكاكيز وت�سد ُحفر اجلدران ،وهي هزيلة جدا
مت�ضي وت�صرخ“ :درب ي�سد ما يرد” ،وحدث
�أن �أخط�أ �صاحب ال�سوبر ماركت بب�ضعة لريات
�إب��ان كتابة الفاتورة عن ثمن خم�س زجاجات
من احلليب املب�سرت يف ال�شهر الفائت مع �إعادة
الفوارغ فتخا�صم معه ،واتهمه بال�سرقة ،ومل
ُيرجع الزجاجات الفارغة ل�صاحب ال�سوبر
ماركت ،بل قاطعه رغم �أنه قريب جدا من بيته،
و�صار ي�شرتي خ�صي�صا من �سوبر ماركت �آخر يف
نهاية ال�شارع ...كما انت�شر خرب خ�صومته مع
اجلار الذي ي�سكن يف الطابق الثاين حتت طابق
�أبي �سمري لأن هذا اجلار “�أبو كندي” ركّب يف
�شرفته واقيا مطريا ارتفع ب�ضعة �سانتيمرتات
عند حافة بلكون �أب��ي �سمري ف�أح�ضر البلدية
وال�����ش��رط��ة ،وك���ان ي��رجت��ف وه��و ي��ق��ول متوتر
علي
الأع�صاب �صحيح �أن طرف اخليمة ال يغطي ّ
املنظر ،ولكن الهواء مب��وازاة حافة بلكوين يل،
ورفع دعوى يف ذلك  ....ف�صار النا�س يلقبونه
�صاحب ال��ه��واء ....وك��ان له �شقتان ي�ؤجرهما
ل�شهر �أو اثنني �أو لأ�سابيع �أو لأيام فقط ب�أجر
�أغلى من الآجار املديدة منطلقا من �أن مثل هذه
ال�سكنى لفرتة ق�صرية جتعل امل�ست�أجر وك�أنه
يف فندق ،وكان يحا�سب امل�ست�أجرين بالقر�ش،
وي�ضيف حتى عدد ال�ساعات التي مي�ضونها بعد
انق�ضاء املدة يف العقد �إبان ا�ستعدادهم لل�سفر...
و�أ�شاع �أحد املاكرين �أن �أبا �سمري ل�شدة بخله �إن
�سمع طرفة ممتعة جدا ال ي�ضحك بل يبت�سم
وح�سب ،وحتى حني يبت�سم ف�إنه ي�شد �شفته
قليال نحو اليمني �أو الي�سار بن�صف ابت�سامة
باجتاه حمدثة ال��ذي ذكر تلك الطرفة ،و�أنه
حني ماتت �أم��ه بكى بعني واح��دة وذرف ن�صف
دمعة!!!!
كرب ابنه �سمري وابنته �سمرية ،وكانا نتيجة
هذه ال�سمعة عن �أبيهم معزولني اجتماعيا �إىل

حد ما ،وهما ي�شعران بذلك منذ الطفولة� ،أجنز
�سمري اجلامعة وتخرج ،لكنه مل يتزوج �إال ب�شق
النف�س بعد �أن �أثبت ا�ستقالليته وعدم وراثة
طبيعة البخل عن �أبيه ،لكن �سمرية وهي متفوقة
درا�سيا ظلت ت��راوح بني العمل واملنزل بعد �أن
�أنهت اجلامعة وما من �أحد يتقدم خلطوبتها رغم
�أنها ح�سنة املظهر ،وبد�أت ت�شعر بالعنو�سة حني
جتاوزت ال�سابعة والع�شرين من عمرها ،فا�شتكت
لأمها التي انفجرت يف وجه �أبي �سمري ،وحملته
كل �آثام الدنيا ،و�أخرجت ما يف جعبتها �ضده بعد
�أن حتملت عمرا كامال من البخل معه...
مل ينب�س �أبو �سمري ببنت �شفة ،فقد كان يعرف
�أنهما على حق ،و�أ�سقط الأمر يف يده ،ومل يكن
يعرف كيف �سيحل هذه الأزم��ة ،فج�أة خطرت
بباله ف��ك��رة ه��ائ��ل��ة...اب��ت�����س��م وات��خ��ذ ق��رارا
نوعيا ب���أن يتحول �إىل ك��رمي منذ �أول خطيب
ي�أتي البنته �سمرية ،ومتهيدا لهذا الأمر �أ�سقط
الدعوى التي رفعها على اجلار “�أبو كندي” الذي
ي�سكن يف الطابق الثاين ،و�أعاد زجاجات احلليب
لل�سوبر ماركت ،ومل ي�أخذ �أجرا من �آخر م�ست�أجر
عن ت�أخره ثالث �ساعات عن املوعد ح�سب العقد،
وراح مي�شي اخليالء يف احلارة ويحدث القريب
والبعيد عن م�آثره هذه...
ذات يوم جاء خطيب مهند�س البنته �سمرية
و�سرعان ما عمت الفرحة وات�سعت االبت�سامة،
وم��ن ال��ع��ادات �أن تتم اخلطوبة يف بيت �أه��ل
العرو�س ،فا�ستعد �أبو �سمري جديا ،ووفّى بوعده
لنف�سه ،ومل يكتف بقالب كاتو متو�سط احلجم
بل �أح�ضر الفواكه واللحم واملواد الالزمة لعزمية
غ���داء ،ودع��ا اخلطيب و�أم���ه و�أب����اه ،وتنوعت
الأحاديث ومل يتطرق �أح��د من ال�ضيوف �أبدا
�إىل �أي حديث عن البخل خا�صة �أنهم �شاهدوا
احتفاء ال ينم عن بخل �أبدا� ،صحيح �أن �أم �سمري
هي التي كانت تقدم لل�ضيوف هذا الطبق �أو ذاك
وت�شجعهم على تذوق ورق العنب والكبة والكو�سا
ومل ال�شرحات م�شددة على �أن �سمرية هي لتي
طبخت و�أب���و �سمري �صامت لكنه راح يرحب
بال�ضيوف بني حني و�آخ��ر ...بعد انق�ضاء وقت
كاف على مائدة الغداء �شكر اخلطيب �أهل البيت
على ح�سن ال�ضيافة فحاولت �أم �سمرية ت�شجيعهم
من جديد فقال اخلطيب ال مل �أعد �أ�ستطيع فقد
�أكلت حبتني من الكبة وثالث حبات كو�سا حم�شي
وقطعة حلم فكيف �آكل املزيد ،فتذكر �أبو �سمري
الطرفة ال�شائعة ورواها بتلذذ وهو يتعرق على
عجل ب�شكل عفوي ولكن بثقة بحيث ي�صعب
التمييز �أيقول طرفة �أم يتحدث ب�شكل جدي:
ال بل ثالث كبايات و�أرب��ع حبات كو�سا حم�شي
وقطعتي حل��م ���ش��رح��ات ،ي��ك��ون امل��ج��م��وع ت�سع
قطع ...ولكن تف�ضل تابع �أهال و�سهال ف�ضحك
اجلميع مبن فيهم �أبو �سمري ،وتذكر اخلطيب �أنه
بالفعل �أكل العدد الذي ذكره �أبو �سمري ف�أدرك
�أنه حتدث على مبد�أ “بال�ضحك والأمزاح ت�شتفي
الأرواح»....

• �سامر �أنور ال�شمايل
()1
الزجاجة نف�سها ،مي�سحها بالعناية ذاتها كل مرة ،ك�أنه مي�سح عيني طفل �صغري ال يكف
عن البكاء ،ثم يعيدها �إىل مكانها فوق الرف الذي ي�ضع عليه زجاجات العطر املو�صى عليها
من الزبائن.
رغم �أنها ت�أخرت يف املجيء ،ولكنه مل يفقد الأمل بح�ضورها ،لهذا كان يقوم ب�أفعال �شتى
لأنه ينتظرها ،بل مل يعد يجد ما يفعله غري انتظارها منذ التقاها للمرة الأوىل ،والأخرية.
تغريت حياته بطريقة مل يكن ي�ستطيع تخيلها من قبل� ،أخذ ي�شرتي الزهور البي�ضاء
بلون وجهها ال�صايف ،ويتنف�س عبريها بعمق لي�شعر بعبق ح�ضورها البهي ،وهو مي�شي الهوينى
يف طريقه �إىل دكانه يف ال�سوق العتيق.
ال�شك يف �أن امر�أة برقتها حتب الزهور.ذات مرة ت�ساءل بحرية:
ملاذا مل �أكن ا�شرتي الزهور يف ال�سابق؟!.لأنك بائع عطور ..والروائح الطيبة من حولك.�سرعان ما �أتاه اجلواب ،فقد كان ي�شعر بها بجانبه .بل ويح�س ب�أ�صابع يديها مت�سك
بيده حني ي�صيبه اخلذالن ،فيحت�ضنها �إىل �صدره يف احللم ،ويطوح بيديه يف الفراغ ،ويدور
حول نف�سه حتى يفقد �صوابه .لهذا مل يعد يجد مربرا لزيارة الأقارب والأ�صدقاء ،وهم
بدورهم انقطعوا عن زيارته جلفائه .وله عذره ،فهو م�شغول بالتحدث �إليها طوال اليوم،
فعندما ي�ستيقظ يهم�س:
�صباح اخلري يا حلوتي.ويتخيلها تفتح عينيها الوا�سعتني ،وترم�ش بجفونها الطويلة ،وترد ب�صوت ك�سول:
�صباح الطيبة.وقبل �أن ينام يتمتم:
�أحالما �سعيدة.في�شعر بها �إىل جانبه تتمطى يف الفرا�ش ،وهي ترفع الغطاء �إىل كتفيها العاريتني.
كما واظب على حالقة ذقنه ،لأنه ال يعرف يف �أي يوم �ست�أتي .وبدل �ألوان قم�صانه كيال
تعاتبه:
الألوان الداكنة ال تنا�سبك.وا�شرتى كر�سيا جديدا مبطنا لرتتاح يف جل�ستها ،فال تغادر مبكرا .وف�ضل �أن ي�ضع
الكر�سي بعيدا عن عيون املارة ل�شدة غريته عليها.
ال ت�ضع الطاولة مبواجه الباب� ،ضعها خلف زجاج الواجهة كيال ت�شعر �أنك مراقب.و�سرعان ما غري مكان الطاولة لأن هذا ما تريده ،بل غري �أ�سلوب حياته لينال ر�ضاها،
حتى �إنه �أخذ يتناول الأطعمة املف�ضلة لديها ،لي�أكل معها من ال�صحن نف�سه بعدما يتزوجان.
ورغم �أن الرحلة يف احلافلة مل ت�ستغرق �أكرث من ثالث �ساعات ،حدثته عن حياتها
منذ �أن كانت طفلة تبكي لأن الع�صافري تهرب عن ال�شجرة املزروعة يف منزل جدها ،وال
تنتظرها لتلعب معها� .إىل �أن �صارت �صبية ت�شرتي الأحذية ذات الكعب العايل لأنها ق�صرية
القامة.
كانت ال تكف عن ال�ضحك وهي تتحدث بعفوية ك�أنها تعرفه منذ �سنوات.
وا�شرتى لها ال�شوكوال لأنها مولعة بطعمها ،خا�صة وهي ت�شرب القهوة ال�ساخنة.
وكان يربد فنجانها ،وت�سقط دموعه يف ال�سائل الأ�سود ،وهو يتخيل �آثار ال�شفاه الغائبة،
فيتجرعه على مهل ،ويحاول �أن يخمن ويربر �أ�سباب ت�أخرها:
ال�شك �ست�أتي غدا ..لن تتخلى عني بهذه ال�سهولة.()2
وقفت �أمام الواجهة الزجاجية لبائع العطور ،ولكن �سرعان ما رجعت خطوة �إىل اخللف،
فلم ت�شعر بالراحة وهي جتول بب�صرها يف �أثاث الدكان القدمي ،غري املرتب ،لهذا وجدت
�أن هذا العجوز الذي يرتدي قمي�صا غري �أنيق لن يجيد �صناعة عطور جيدة.
وفج�أة خطر لها �أن هذا العجوز الك�سول النائم على الكر�سي ،ت�شبه مالمح وجهه
ال�شاب الذي وعدها ذات يوم ب�أنه �سيهديها زجاجة عطر ،وا�ستغربت كيف باغتتها هذه
الذكرى التي مل جتل يف بالها من قبل!.
ال �شك يف �أنه ن�سي �أمر زجاجة العطر ..وقدمها لأول امر�أة وقع يف غرامها.كان ال�سوق مليئا بدكاكني العطور الفاخرة ،ولكن مل تعد جتد �أي رغبة يف �شراء
ولو زجاجة �صغرية ،فقد �شعرت ب�أن ال فائدة ترجى من كل العطور دون موعد غرامي تذهب
�إليه وهي ت�سمع دقات قلبها الذي يرجتف من �شدة اللهفة ،وع�صرت احل�سرات ف�ؤادها لأنها
مل تقابل رجال يحبها بجنون كي تهبه حياتها دون مقابل ،لهذا ف�ضلت العي�ش مبفردها مع
قططها املدللة التي تبدد �شيئا من �شعورها بالوح�شة ،ال�سيما حني تغيب ال�شم�س باكرا ،فال
ترى من نافذة حجرتها غري الظالم الدام�س.
وقالت لنف�سها قبل �أن تدخل �سوبر ماركت ل�شراء علبة تبغ:
ليتني تذكرت املوعد يف حينه ..رمبا تغريت حياتي.ومتتمت وهي ت�سري و�سط زحام ال�شوارع:
يا �إلهي ..لقد مر على ذلك اللقاء �أكرث من ثالثني عاما!.-متت-
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الأمالي في التراث العربي

•�أ.د .منى �إليا�س
ظ��اه��رة الإم��ل�اء والأم����ايل كانت
����ض���رورة علمية اقت�ضتها طبيعة
الع�صر ،وات�����س��اع �آف���اق املعرفة فهي
وليدة احلاجة التعليمية ،واحلياة
العلمية يف امل�سرية املبكرة للح�ضارة
الإ�سالمية وهكذا غدا �أ�سلوب الإمالء
املنحى ال�شائع لدى املعلمني واملتعلمني
يف الأو�ساط العلمية والثقافية كما
غدا يف الوقت نف�سه النواة احلقيقية
حلركة الت�أليف عند العرب .وكانت
امل�ساجد منبع ًا للمعرفة وتبادل الآراء
بني العلماء الذين ق��ال عنهم «وول
دي���وران���ت»�( :إن ع��دده��م ف��اق عدد
الأعمدة يف امل�ساجد).
ول��ف��ظ «الأم������ايل» ا���س��م منقو�ص
بياء �ساكنة غري م�شدودة ،وهو جمع
�إمالء على غري قيا�س ك�إن�سان و�أنا�سي،
والأم���ايل �أي�ض ًا جمع �أملية ومثلها
إمالء،
�أغنية و�أغ��اين .ويقال� :أملى � ً
و�أملى �إمال ًال ك�أخربت� ،أخرب �إخباراً،
لغة احلجازيني وبني �أ�سد ،وبها جاء
قوله تعاىل (فليكتب وليملل الذي
عليه احلق وليتّق اهلل ربه وال يبخ�س
منه �شيئ ًا ف���إن كان ال��ذي عليه احلق
�سفيه ًا �أو �ضعيف ًا �أو ال ي�ستطيع �أن ميل
هو فليملل وليه بالعدل) وليملل �أي
ي�سمع الكاتب الألفاظ التي يكتبها
ويلقيها عليه ،والإم��ل�اء والإم�ل�ال
لغتان ف�صيحتان ،وليملل �أمر من �أملل
ميلل .فلما �سكن الثاين جزم ًا ،جرى
ّ
الفك وهو لغة احلجاز،
فيه لغتان:
والإدغام وهو لغة متيم ،وكذا �إذا �سكن
وقف ًا نحو� :أملل و�أمل ،وهو مطرد يف
كل م�ضاعف ،ويقال� :أمللته و�أمليته،
فقيل :هما لغتان ،وقيل :الياء بدل
م��ن �أح���د امل��ث��ل�ين ،و�أ���ص��ل امل��ادت�ين:
الإع��ادة م��رة ،و�أغلب الظن �أن كلمة
«الأمايل» ،مبعنى ما ميليه �أ�ستاذ على
تلميذ على نحو ي�شبه التلقني� ،إمنا
ت�شري �إىل بواكري حركة الت�أليف عند
العرب ،عندما كان ال�شيوخ يلقون ما
لديهم من املعارف ارجتا ًال وب�شيء من
البطء على ملأ من طالب العلم الذين
يتحلقون حولهم ،فيتلقى ه�ؤالء عنهم
ما يقولونه ويدونونه يف القراطني،

القرين
•�أ .د عبد الفتاح حممد

ويغدو بني �أيديهم من ذلك يف نهاية عن طريق الإمالء يف كتاتيب حتفيظ
الأم��ر جمموعة من «الأم���ايل» التي ال����ق����ر�آن ،وال��ك��ت��ات��ي��ب ج��م��ع ك��ت��اب
ت�صلح لأن تكون نواة لكتاب.
«بت�شديد التاء» وهو املدر�سة اخلا�صة
وت�سمية الكتاب التي �أمالها العلماء بالقر�آن الكرمي.
وال�شيوخ وجتمعت يف �أيدي املريدين
ونظر ًا لأن تدوين احلديث النبوي
ب���الأم���ايل ت�����س��م��ي��ة ع��ام��ة وا���س��ع��ة كان الباعث الأول للحركة العلمية
ً
الداللة ،ولهذا كان طبيعيا �أال تقت�صر عند ال��ع��رب ف���إن��ه م��ن الطبيعي �أن
كتب الأمايل يف مو�ضوعها وم�ضمونها
ي��غ��دو رواة احل��دي��ث وع��ل��م��ا�ؤه رواد
على علم من العلوم �أو فن من الفنون،
حركة الت�أليف التي ن�شطت يف القرن
م��ا دام��ت �صبغتها عامة باعتبارها
الثاين الهجري ،و�أن تنتقل طرائق
ح�صيلة ما يلقيه �أو ميليه ال�شيوخ يف
املحدثني تبع ًا لذلك �إىل �سائر رجال
جمال�سهم من معارف �شتى ،ويالحظ
ال��ع��ل��م والأدب ،وق���د ا�ستتبع ذل��ك
�أن ظاهرة الإم�لاء مل َ
تبق حم�صورة
�أي�ض ًا م�شاركة املحدثني واللغويني
يف ن��ط��اق ك��ت��ب «الأم�����ايل» امل��ع��ه��ودة
يف طريقة الإم�لاء ،و�إىل ذلك ي�شري
فح�سب ،ب��ل تعدّ تها �إىل كتب كان
�أ�صحابها من ال�شيوخ العلماء ميلونها ال�سيوطي يف قوله�( :إن من وظائف
على مريديهم وتالمذتهم دون �أن احلفاظ يف اللغة �أربعة� :أحدها وهي
حتمل بال�ضرورة ا�سم الأمايل عنوان ًا العليا الإمالء .كما �أن احلفاظ من �أهل
لها ،وطريقة الت�أليف يف «الأم��ايل» ،احلديث �أعظم وظائفهم الإمالء).
ع��ل��ق �أح�����د ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ك�لام
هي �أن يق�صد عامل وحوله تالميذه
باملحابر والقراطي�س فيتكلم مبا ُمنتج ال�سيوطي فقال ... :يف ه��ذا الن�ص
عليه من العلم ويكتبه التالميذ في�صري ت�أكيد على التالزم بني طرق املحدثني
كتاب ًا ي�سمونه «الأم��ايل» وكذلك كان وب�ين ط��رق ال��ل��غ��وي�ين ،وه���ذا يعني ـ
ال�سلف من الفقهاء واملحدثني و�أهل بعبارة �أخ���رى ـ �أن���ه مت التو�صل يف
العربية ،والأم���ايل تت�ضمن العلوم مرحلة التفتح احل�ضاري عند العرب
وامل��ع��ارف املختلفة م��ن فقه وتف�سري �إىل �إيجاد منهج وكيف �أ�صبح ق�سمة
وحديث ولغة و�أدب ،ومن هنا وتبع ًا م�شرتكة ملجموعة من علوم الع�صر،
ل��ل��م��دل��ول ال��وا���س��ع للكتب الأم����ايل وق��اع��دة وط��ي��دة للبحث والت�أليف
كرثت الكتب التي حتمل هذا اال�سم والعليم.
كرثة بالغة يف ال�تراث العربي ،ولعل
والنتائج التي ينبغي الو�صول �إليها
القارئ يعرف �أنه �إىل عهد قريب كان
هي �أن «الأم��ايل» كانت حركة علمية
حتفيظ القر�آن الكرمي للنا�شئني يف
واكبت التقدم العلمي ال��ذي �شهدته
الكتاتيب املنت�شرة يف القرى والأم�صار
الأمة الإ�سالمية يف ازدهارها ،وكانت
يف معظم ال���دول العربية ،ك��ان عن
الأم���ايل و�سيلة م��ن و�سائل ت�سجيل
طريق الإمالء ،وبعد �أن يجيد الطالب
العلم ،ولها مكانة �سامية ،وا�ستمرت
حروف الهجاء وتراكيبها ،يبد�أ ال�شيخ
جمال�سها ت�ؤدي دورها يف جمتمع اهتم
املعلم ،وي�سمى «اخلطيب» �أو �سيدنا ،يف
التملية فيملي على الطالب كل �صباح بالعلم ،وتطلع �إىل العلماء ،و�صار
يوم �آي��ات من القر�آن الكرمي ،ويقوم النا�س يتناقلون ما ج��اء ب��الأم��ايل،
الطالب بحفظها وجتويدها ويتدرج ويتدار�سون ما فيها فتو�سعت املدارك،
يف ذل��ك كم ًا وكيف ًا حتى يتم حفظ وتفتحت العقول ،وتنبهت الأذه��ان،
القر�آن الكرمي كله ،وقد تخرج على وحت����رر ال��ن��ا���س م��ن �أ���ص��ف��اد اجلهل
ه��ذه الطريقة ك��ل م��ن يجيد حفظ وظلمته ،ونختم كالمنا ب��ق��ول ابن
القر�آن الكرمي .و�صاحب هذه الكلمات خلدون�[ :إن العلوم �إمنا تكرث حيث
قد حفظ القر�آن الكرمي يف �سن مبكرة يكرث العمران وتعظم احل�ضارة].

ُ
واخلليل ،وقرينة
وال�صاح ُب،
 ال�� َق��ري��نُ  :امل��ق��ارِنُ ،ِ
الرجل امر�أ ُتهُ  ،والقرين ال�شيطان.
وق��د ُخ َّ�صتْ بع�ض امل��ف��ردات من ه��ذه امل��ادة ب��دالالت
مع َّينة ؛ فقد قيل :ال ِقرن – بك�سر القاف  :-املعا ِدل
يف ِّ
ال�سنِّ ،
ال�شدَّ ةِ ،وال َق ْرنُ  -بفتح القاف  : -املعادل يف ِّ
والقرين :املعادل يف العلم والتجارة .
و ُتل َْح ُظ يف (القرين) خ�صو�ص َّية من جهتني:
 �أ َّما الأوىل فهي �أنها َفعيل مبعنى فاعل ،من الإقرانمبعنى امل�صاحبة واملالزمة .
 و�أما الثانية ،فهي �أن القرين ا�سم جن�س ،وقد يقعللجماعة واالثنني.
ح�سي هو
ومدلول امل�صاحبة واملالزمة جاء من معنى
ٍّ
ال َق ْرن :مبعنى احلبل املفتول من لحِ اء ال�شجر ،وهو �أداة
امل�صاحبة واملالزمةُ ،ث َّم �شهد هذا املدلول تطور ًا ف�أُط ِلق
امل�صاح ِب �أو املالزم .
على
ِ
ُث َّم �أطلق على امل�صاحب الذي يالزم ب���أداة م�صاحبة
ً
َ
قرينة� ،أو جعل
الزوجة
معنو َّية كال َعق ِْد ال��ذي جعل
ً
ُّ
قرينة ،كما يف قول �شاعر يهدِّ د زوجته التي كانت
ال�ض َّر َة
ت�ستخ ُّف به:
ِ
ف�إن َِّك �إ َ
ال تترْ كي َ
بع�ض ما �أرى
رينة يف احلبلِ
ُتنا ِز ْع ِك �أُخْ رى كال َق ِ
ً
عالمة ودلي ًال على حقيقة �سلوك
وقد يكون القرينُ
ُمقا ِر ِن ِه:
عن املرءِ ال ت�سلْ و َ�سلْ عن قرينه
فكلُّ
قرين باملقارِنِ َيقْتدي
ٍ
وقد يكون للقرين �إ�سهام ٌ يف �إ�صالح املقارن:
الكرمي كنف�سِ ِه
املرء
ُ
ما عا َت َب ُ
واملرء ُي ْ�ص ِل ْحهُ القرينُ ال�صا ِل ُح
ُ
إ�سهام يف �إف�ساده ،فيكون بئ�س القرين:
�أو � ٌ
لقرينه
قرين �شا ِئ ٍن
من
ِ
كم ْ
ٍ
ومهج ٍن منهُ ِّ
حما�سن
لكل
ِ
ِّ
َ
َّ
وي��رى ُ
ِّرات
وال�ش ْي َب
البدانة
بع�ضهم �أنَّ
والهم ُم َنف ٍ
َّ
للقرين ،يقول:
وكنتُ ِخلْتُ
ال�شيب والتبدينا
َ
والهم مما ُيذْ ِه ُل القرينا
َّ
وت�ستخدم القرين يف �سياق املدح ،فيقالُ :فالنٌ ُم ْن َق ِط ُع
ن�سيج وحدَ ُه.
القرين� ،إذا مل يكن له ِمث ٌْل ،وكان َ
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"قراءات في �أعمال القا�ص �أيمن الح�سن"
ن�شاط ثقافي في فرع القنيطرة التحاد الكتاب العرب

مهرجان العجيلي في الرقة
لكي ال نن�سى ممن �أحببناهم

• مرينا �أوغالنيان

•متابعة� :أحمد ع�ساف

�ضمن خطة الن�شاط الثقايف لفرع القنيطرة الحتاد الكتاب العرب �أقيمت ندوة “قراءات يف
�أعمال القا�ص �أمين احل�سن” يف مبنى االحتاد باملزة يف ال�ساعة الثانية ع�شرة من ظهر االثنني
.2020/11/23
قدّ م �أ� .أمين احل�سن يف بداية اللقاء قراءة لق�صتني من �أعماله هما“ :الذئب الثاين” و”غ�ضب
�أمي”.
ثم �أ�شار د .غ�سان غنيم �إىل ح�ضور عن�صر مهم جد ًا يف املدونة ال�سردية لأمين احل�سن هو عن�صر
“املذكرة ال�شخ�صية” فال�شخ�صية الرئي�سية وغريها من ال�شخ�صيات الأخرى هي من ا�ستح�ضار
ذاكرته ،يف خلط بني الفانتازيا والواقع ويف تعددية للرواة �ضمن العمل الواحد.
كما �سلط ال�ضوء على اال�ستطاالت الكثرية يف �سرد الأح��داث يف �أعمال �أمين احل�سن كونها حوادث
�صغرية عا�شها وحت�ضره يف �إط��ار اخلطاب ال��روائ��ي ،وه��ذا �أم��ر حتتمله ال��رواي��ة كما حتتمل املحاور
املتعددة وال�شخ�صيات الكثرية .ف�أمين احل�سن بنظره قا�ص متميز وروائي جمتهد ،راجي ًا �أن يخرج من
الذات والتقوقع يف الرواية �إىل املجتمع واحلالة العامة مما �سي�شكل �إ�ضافة كبرية �إىل �أعماله الروائية
القادمة.
بدورها �أ�شارت �أ .فلك ح�صرية ع�ضو املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب العرب �إىل ميل الأديب �أمين
احل�سن �إىل التخل�ص واالنعتاق من قيود الق�ص املعتادة ،معتمد ًا الولوج �إىل التجريب واالنفتاح نحو كل
الآفاق ،والتالعب بالأزمنة والأمكنة ،وحماولة الت�سلل �إىل ال�سرد بطريقة جميلة و�سل�سة وناجحة مع
�إحكام قب�ضته الق�ص�صية الأدبية والروائية على حماور الق�ص وال�سرد لي�شكل بذلك لوحة �آ�سرة من
منط يغو�ص يف �شتى االجتاهات وي�سبح يف تيارات متعددة تنطبع �أعماله بها ،وتقوم ب�سمو وارتكاز على
متدداتها وت�شعباتها و�أنواعها و�أق�سامها وتفرعاتها و�أمناطها.
وقدّ م �أ .عماد الدين ابراهيم قراءة نقدية يف ق�ص�ص الأديب �أمين احل�سن �ضمن ثالثة حماور.
املحور الأول هو االنتماء �إىل عامل الفقراء والكادحني والب�سطاء الذين يفنون حياتهم يف الكد
والعمل مقابل القليل من املال الذي بالكاد يوفر لهم القدرة على �شراء حاجياتهم ال�ضرورية.
املحور الثاين هو البعد الوطني يف �أدبه ،ف�شخ�صيات �أمين احل�سن الروائية والق�ص�صية تهتم وتتابع
احلالة الوطنية التي مير بها البلد رغم فقرها وحرمانها من الرفاهية والرتف ،و�أبطاله يف مواقفهم
الوطنية مثاليون يتم�سكون مبواقفهم حتى الرمق الأخري.
�أما املحور الثالث فهو املر�أة وهاج�س احلب والع�شق والبحث عن ال�سعادة ،ففي �أعماله جند �شخ�صيات
عا�شقة فقرية لكنها حمافظة على القيم الأخالقية ،ترف�ض تدني�س قد�سية احلب كعقيدة �أ�سا�سية يف
احلياة.

ملتقى الروائي عبد ال�سالم العجيلي ،تقليد �سنوي يحظى
يكر�س ح�ضور قامة �أ�س�ست مل�شروع
بح�ضور عربي و�سوري متميز ّ
رواية �سورية متقدمة .الدكتور الروائي عبد ال�سالم العجيلي.
(�أدي��ب الأطباء وطبيب الأدب���اء) .يف م�ضاربه �أحيا ذكراه
ع�شاقه وحمبوه .هنا وقفة مع بع�ض امل�شاركني يف هذا امللتقى
ال�سنوي:
حممد العبدون – مدير ثقافة الرقة.
ماهي انطباعتك عن هذا امللتقى؟ -
كل ال�شكر ل��وزارة الثقافة على الرعاية واالهتمام الكبري
مبلتقى الدكتور عبد ال�سالم العجيلي ،للإبداع الروائي� .أقيم
امللتقى هذا العام يف الريف الغربي يف (دب�سي عفنان) يف الرقة
مدينة الأ�سد .مدينة العجيلي ،والر�شيد ومدينة الثقافة
واحل�ضارة والعلم والتاريخ امل�شرق ،درة الفرات .ملتقى العجيلي
هو تقليد �سنوي حافظت عليه وزارة الثقافة ومديرية الثقافة
يف الرقة ،توقف امللتقى فرتة احلرب الكونية اجلائرة على
بلدنا احلبيب �سورية ،وبعد حترير الريف الغربي من حمافظة
الرقة .عاد ملتقى العجيلي بتقليده ال�سنوي وب�ألقه وبريقه
وح�ضوره املتميز .الرقة التي متيزت بتلك النكهة الثقافية
الإبداعية الفنية احل�ضارية املتميزة.
عن الأ�سماء امل�شاركة يف هذا امللتقى قال يل الأ�ستاذ حممد
العبدون « :العام الفائت �شاركت فيه قامات �إبداعية من
�سورية ومن الوطن العربي ،هذا العام وب�سبب جائحة كورونا.
اقت�صرت امل�شاركة على �أ�سماء من مدن عديدة من �سورية.
ليحتفوا بذكرى امللتقى الروائي للدكتور عبد ال�سالم العجيلي.
ويبقى ه��ذا امللتقى عالمة فارقة يف امل�شهد الثقايف العربي
وال�سوري ،نظرا ملا يحظى به العجيلي من ح�ضور �سوري وعربي
يكر�س �أيقونة الإبداع لرقة
وال �أبالغ �أن قلت حتى عاملي .فهو ّ
الأ�سد ولرقة هارون الر�شيد وجليل مبدع توارث يف اجلينات
قمم الإبداع يف �شتى م�شاربه .كل ال�شكر لوزارة الثقافة ،ولكل
الذين �شاركوا يف هذا امللتقى لكل و�سائل الإعالم التي تابعت
هذا امللتقى وقامت بتغطيته م�شكورة .ولكل من �ساهم بنجاح
هذا امللتقى.
د .عاطف البطر�س .لي�ست هي املرة الأوىل التي �أ�شارك فيها
يف فعاليات ملتقى عبد ال�سالم العجيلي ،فما �أن وط�أت قدماي
ت��راب الرقة املحررة حتى ت�شبعت ب�أريج عطرها وفراتها،
وعظمة �سدها العمالق ،حيث كان يل �شرف امل�شاركة وللمرة
الثانية يف ملتقى العجيلي للإبداع الروائي – وعن م�ساهمته
يف امللتقى قال يل الدكتور عاطف لبطر�س “ :حول �آخر عمل
روائي �أجنزه العجيلي والذي يحمل عنوان (�أجملهن) حتدثت
عن الرواية وقلت للجمهور :تدور �أحداث الرواية حول �شاب
يقوم بزيارة �سياحية (لفيينا) ملدة ب�ضعة �أي��ام ،ي�ضطر �إىل
متديدها يومني ال�ستكمال عالقة حب مع �شابة من�ساوية.
للوهلة الأوىل تبدو الرواية لي�ست �أكرث من عزف على مو�ضوع
العالقة بني ال�شرق وال��غ��رب ،من خ�لال اللقاء بني الرجل
ال�شرقي والفتاة الغربية.
بطل العجيلي مثقف حمب لل�شعر مطلع خبري بالن�ساء،
اليعاين من الإح�سا�س بالإخ�صاء املعريف الثقايف ،فليكن رجال
و�أك�ث�ر يف م�ضمار ال��رج��ول��ة .مفهوم �شرقي يقوم على ربط
الرجولة بالقدرة اجلن�سية هو �أقرب ما يكون �إىل ديك التفلت
منه دجاجة”
يتابع البطر�س عاطف قائال “ :امل�ستوى الثاين لرواية
�أجملهن للعجيلي :متثل العالقة القائمة بني ندى (الراهبة)
القادمة من فرن�سا ،وعبد العزيز �صديق �سعيد ،الذي يحكي
ق�صة ندى ل�سوزان التي اختارها من النم�سا .امل�ستوى الثاين
للرواية .وميكن �أن نقول بكل ثقة واطمئنان �إن هذه العالقة
هي �أ�سا�س ال��رواي��ة .ي�ضيف البطر�س “ :اللعبة الفنية يف
الرواية على مبد�أ ت��وازي الأزمنة زمن احلكاية /الق�ص /
لقد �أفلتت من يد الكاتب ،لعبة فنية ذات داللة كبرية لو �أنه
�أقام هذا البناء الفني عن طريق اخلطوط املتقاطعة ولي�س
املتوازية لأن م�ضمون الرواية يقوم على مبد�أ حلظة اللقاء.
نقطة االفرتاق..حممد الطاهر

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�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

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com
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ابن الرقة البار ،الروائي الذي �أجنز �أكرث من عمل روائي
يقول يل “ :تطرقت يف مداخلتي عن احلديث عن عدة نقاط
وحماور لكتاب نهجوا منهج الواقعية
لكنهم مل يكتبوا بالعامية .ومل يطّ عموها ب�ألفاظ عامية
رغم �أن احلدث يكون �أحيانا يف الريف� ،أو يف البادية وكتاب
كان نهجهم الف�صحى و�إدخال بع�ض العبارات �أو اجلمل املحكية.
متذرعني ب�أن املتلقي يحب �أن يقر�أ بلغة ال�شخ�صيات ،حيث
املكان الذي تتواجد فيه ،ومنهج لكتّاب �آخرين اعتربوا الكتابة
بالعامية هي تعبري عن روح الفكرة التي يريد الكاتب وت�صل
بي�سر وب�سهولة للقارئ .لقد �أبديت �أنني �أكتب بواقعية �أحبها،
و�إن كان اخليال يحتاجه الأديب يف كثري من مواطن التعبري عن
الأحداث وتطور احلاالت ال�شخ�صية ل�شخو�ص العمل الإبداعي
داود �أبو �شقرا:
يعد ملتقى العجيلي للرواية من العالمات املهمة يف احلياة
الثقافية ال�سورية .فقد د�أب��ت ه��ذه املحافظة دائم ًا لت�ضع
ب�صمة لها يف اخلريطة الثقافية ال�سورية دائم ًا وكانت ال�سباقة
دائم ًا �إىل �إقامة املهرجانات امل�سرحية والأدبية والفنية عرب
تاريخها ،على حني تابع حممد العبدون مري ثقافة الرقة.
على �إ�صراره يف ا�ستمرارية احلركة الثقافية العالية يف الزمن
الأ�صعب حيث تعي�ش املحافظة احتال ًال بغي�ض ًا يف �أجزاء منها،
لكن الإ�صرار على �إقامة ملتقى العجيلي يف جزء حمرر منها له
ر�سالته املهمة والثمينة مع طرح العنوان املوحي (متثالن املكان
وال�شخ�صية يف الرواية ال�سورية) وهما حموران يعربان بحق
عن الإن�سان ال�سوري الذي يواجه حتديات كبرية ،ترقى �إىل
�أن تكون (حتديات وجودية) فوق �أر�ضه ويف �سبيل حتقيق
�سعادته و�أهدافه يف احلياة والكرامة واحلرية.
�إن امللتقى بال�شخ�صيات امل�شاركة فيه من مفكرين و�أكادمييني
ومبدعني ونقاد ترك �أثر ًا كبري ًا على �صعيد الدرا�سات املقدمة
والتي �ستطبع يف كتاب ي�ضاف �إىل منجز الثقافة ال�سورية
�إ�ضافة �إىل ذلك ال�صدى الإعالمي الذي ترك �أث��ر ًا ور�سالة
يف �أن ال�سوري ال يتخلى عن مبادئه بقدر ما يتم�سك بحريته
وبحرية وطنه وا�ستقالله.
حممد احلفري:
بدعوة كرمية من مديرية ثقافة الرقة ك��ان يل �شرف
امل�شاركة يف مهرجان العجيلي للرواية هذا العام بورقة عمل
�أحتدث فيها عن ال�شخ�صية يف جتربتي وجتارب غريي الروائية
وكانت احلفاوة التي ا�ستقبلنا من قبل ال�سيد حمافظ الرقة
وامل�س�ؤولني بالغة وكبرية ولعل الأه��م من كل الأوراق بر�أيي
هو تلك اللقاءات التي جمعتنا مع الأ�صدقاء والأهل يف ريف
الرقة.
�أ�صدقك القول ب�أنني كنت جمنون ًا �أو على و�شك اجلنون
حني وجدت نف�سي يف قرية دب�سي عفنان بني �أولئك النا�س
الذين يتقطرون حمبة وطيبة ،ه�ؤالء الذين ح�ضنتنا قلوبهم
قبل �أن متتد �أيديهم وت�صافحنا ،وكنت �أمتنى و�أنا عند �شاطئ
البحرية الكبرية لو �أنني �أ�ستطيع �أن �أرافق طيور البط ال�سابحة
�إىل ال�ضفة املقابلة لأقابل تلك املر�أة التي حظيت مبواعدتها
ذات حلم ،لكنني خفت من البنادق امل�صوبة جهة الروح .و�س�ألت
نف�سي حلظتها �أال ت�ستطيع البحريات �أن تكون ب�ضفة واحدة
يجتمع عندها الع�شاق واملحبني.
لقد �سحرتني الرقة بنورها ورقة �أهلها وطيبتهم وروعتهم
وهم كالأوتاد التي زرعت يف تلك الأر�ض لت�صري �أ�شجار ًا تطاول
النجوم .لقد كتبت عن تلك الرحلة ومازلت �أفعل ذلك.

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

رجال املواقف ال�صعبة - 2 -
يرى بع�ض الباحثني املهتمني بعلم النف�س ومرتكزاته و�أ�س�سه� ،أن املرء حينما يرى
عقم احلا�ضر �أو �إفال�سه ،يذهب �إىل املا�ضي ليبحث فيه عن نقطةٍ م�ضيئةٍ � ،أو موقف
طافح بالنبل والفرو�سية ،حتى �إذا ما متثله بكل ما يحمل من نبلٍ و�صمود وثبات
ٍ
يف املواقف ال�صعبة ،تزداد ثقته بنف�سه ،وبحا�ضره ،ومب�ستقبله ،في�ستعيد توازنه
الداخلي ،ويح�صل بجدارة على املقومات الأ�سا�سية لال�ستمرار يف احلياة� ،سالحه
الثقة بالنف�س ،ومرتكزاته جتارب املا�ضي التي كان �أبطالها قد اجرتحوا املعجزات،
ودخلوا التاريخ من �أو�سع �أبوابه ،فرتكوا للأجيال �إرث ًا ينري عتمة الطريق ،وي�شكل
ماد ًة لالفتخار واملباهاة..
�أعتقد جازم ًا �أن العودة للما�ضي �سواء �أكان املا�ضي البعيد �أو القريب ال يعني
بال�ضرورة �إفال�س احلا�ضر دوم�� ًا ،و�إمن��ا يف العودة فائدة قد تقل �أو تكرث ،وهذا
�أمر م�سلم به ،وهو �أن العودة للما�ضي ال�ستقاء احلقائق ،واال�ستفادة من التجارب
�أمر �إيجابي ،فلل�شعوب ذاكرة تخزن ال�سلب والإيجاب ،ف�إذا ما ابتعدنا عن ال�سلب،
واعتمدنا الإيجاب ،وبنينا عليه نكون قد حققنا الفائدة املرجوة ،وع�صمنا �أنف�سنا
من خطورة االنزالق يف متاهات قد ت�أخذنا نحو الظلمة والعدم..
نحن الآن ما زلنا ثابتني فوق تراب هذا الوطن وقاب�ضني على جمار ال�صرب والفقر
واملعاناة وندرك جيد ًا �أن ال�صبح يطلع من قلب الظلمة ،و�أن الذي ي�ستهدف وطننا
وي�سعى �إىل تدمريه ،وخرابه ،وت�شريد �أهله� ،إمن��ا ميتحن �صربنا ،وقدرتنا على
التحمل التي �أو�صلت عدونا ،ال بل قل �أعداءنا �إىل بوابة الي�أ�س� ،إذ �أدرك اجلميع
َ
ف�ضيلة ال�صرب ،وجي�ش ًا حمل يف �أعماقه عقيدته الثابتة
�أنهم يجابهون �شعب ًا عرف
الرا�سخة وهي �أن اال�ست�شهاد يف �سبيل الدفاع عن الوطن ،يعني ال�سبيل الوحيد �إىل
الن�صر ،وحينما �أدرك �أعدا�ؤنا �أنهم �سي�صلون يوم ًا �إىل طريق م�سدود ،وهم يرون
�صمود هذا ال�شعب وب�سالة هذا اجلي�ش ،ت�شكلت لديهم قناعة را�سخة �أنهم �أمام
هذا الثبات وال�صرب البد من االع�تراف ب�أن عيونهم ترنو �إىل هدف ع�سري املنال،
ومن ال�صعوبة مبكان �أن يحققوا �أهدافهم املرتكزة على الباطل ،ويتمكنوا من عبور
احلدود وحني يحاولون يكون م�صريهم االندحار واملوت يف �آنٍ مع ًا.
يحدثنا التاريخ عن جتارب مماثلة تعر�ض لها الوطن العربي ،وقد كانت يف كثري
من الأحيان �أ�شد ق�سو ًة و�أكرث �ضراو ًة مما ن�شهده الآن ،وقد خرج ال�شعب منت�صراً،
وعاد العدو مندحر ًا ذلي ً
ال ،فبقي ال�شعب وبقيت الأر�ض بكامل اخ�ضرارها بعد �أن
ً
روتها دماء الأبطال بدماءٍ زكيةٍ طاهرة ،ف�أمرعت عز ًا وكرامة ،وجتذرت يف م�سام
ترابها �شقائق النعمان.
حت�ضرين الآن و�أن��ا �أحت��دث عن ال�صمود والب�سالة وال�صرب وال�شهادة املواقف
البطولية النبيلة لل�شهيد «عمر املختار» الذي حار العدو يف �إيجاد طريقة لرتوي�ضه،
ومل يرتك هذا العدو و�سيلة من و�سائل الرتغيب والرتهيب �إال وح��اول جتربتها
معه� ،إال �أنه وحينما �أفل�س من تروي�ضه و�شراء مواقفه علقه فوق عود امل�شنقة �أمام
الآالف من �أفراد �شعبه الذي ر�سم �صورة هذا البطل فوق �صفحات القلب ليخلد بط ً
ال

ر�سخ املبادئ النبيلة واجرتح املعجزات..
�أ�سطوري ًا ّ
عمر املختار هذا الذي ح�صد �إعجاب وتعاطف الكثريين يف حياته ،و�أ�شخا�ص
�أكرث بعد �إعدامه ا�ستقطب انتباه الكثري من امل�سلمني والعرب الذين كانوا يعانون
من نري اال�ستعمار الأوروبي يف حينها ،وحثّ املقاومني يف العامل على التحرك �ضد
اال�ستعمار ،ورف�ض الهيمنة ،وعدم الر�ضوخ لإمالءاته� ،أما �صورته وهو معلق على
حبل امل�شنقة �أدت �إىل �إثارة النخوة واحلمية يف �أعماق �شعبه ،وحفرت عميق ًا يف
�أذه��ان العاملني ال�شرقي والغربي ،على حد �سواء ،فكرب املختار يف �أذه��ان النا�س،
و�أ�صبح بط ً
ال �شهيداً ،رثاه عديد من ال�شعراء ،وظهرت �شخ�صيته يف فيلم من �إخراج
املرحوم م�صطفى العقاد عام  1981حمل عنوان «�أ�سد ال�صحراء» وفيه ج�سد املمثل
العاملي املك�سيكي ـ الأمريكي «�أنطوين كوين» دور عمر املختار.
ولد عمر املختار يف الع�شرين من �آب عام  ،1858وقد لُقب ب�شيخ ال�شهداء ،و�شيخ
املجاهدين ،و�أ�سد ال�صحراء ،وينتمي �إىل بيت فرحات من قبيلة منفة الهاللية التي
عا�شت متنقلة يف بادية برقة.
حارب عمر املختار الإيطاليني منذ �أن كان عمره  53عام ًا لأكرث من ع�شرين �سنة
وخا�ض �ضدهم عدد ًا كبري ًا من املعارك �إىل �أن ُقب�ض عليه من قبل اجلنود الطليان
املدججني ب�أحدث الأ�سلحة ،والذين ميلكون املجنزرات املتطورة قيا�س ًا �إىل ذلك
ً
إ�ضافة �إىل الطائرات ،بينما كان ورفاقه يجابهون ويقاتلون وهم ميتطون
الع�صر �
�صهوات اخليول ،و�سالحهم ال�سيف والرمح والبلطات ،التي كانت جتابه املدافع
والر�شا�شات ،وقد حققوا الن�صر يف �أكرث من معركةٍ ب�سبب ب�سالتهم و�شجاعتهم
النادرتني..
ُيروى عن عمر املختار �أنه ،ومنذ �أن كان �صبي ًا �صغري ًا لفت انتباه �شيوخه ،وهو
ذكاء وا�ضح ًا �أدى �إىل اهتمام علماء ذلك الع�صر بهذا
اليتيم اليافع الذي �أظهر
ً
ال�صبي الذي مل يخيب ظنهم به ،فكان نعم التلميذ الذي �أو�صله حت�صيله واجتهاده
�إىل �أن ي�صبح معلم ًا للأجيال ،ليغر�س فيهم القيم والف�ضيلة ،واال�ستماتة يف جمابهة
العدو ،لأن الأر�ض بالن�سبة له �أثمن ما ميلكه املرء ،والدفاع عنها و�صون كرامتها
واحلفاظ عليها �أ�شبه ما يكون بالدفاع عن العر�ض والكرامة..
خا�ض عمر املختار ورفاقه الأبطال �أعظم املعارك ،وقاد ال�صراع �ضد الطليان،
ومن �أهم املعارك التي خا�ضها �ضدهم تلك املعركة يف منطقة «درنة» التي دامت ملدة
ً
إ�ضافة �إىل معارك كثرية
وجرح  400منهم� ،
يومني ُقتل خاللها  70جندي ًا �إيطالي ًاُ ،
كان عمر املختار خاللها البطل املتجذر يف م�سام الأر�ض ،والفار�س الذي ال ُي�شق له
غبار.
من خالل ما تقدم �أرى م�شروعية �سعينا واهتمامنا بالذين �سطروا بالدم تاريخاً
يقت�ضي الوفاء �أال ننكره ،ال بل ون�سعى للبناء عليه حتى يعلو ال�صرح ،ويكتمل
البنيان.
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