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•مالك �صقور

كلمة �أولى

امر�ؤ القي�س
ال يعرف بحور ال�شعر
ـ2ـ

لوحتان للفنان الت�شكيلي وحيد مغاربة

«..كلم��ا ات�سعت الر�ؤية �ضاقت العبارة» هكذا يق��ول النفري ،ولهذا القول معناه ومغزاه ،وعندما
تك��ون الر�ؤي��ة وا�س��عة ،وبعي��دة وثاقب��ة ووا�ض��حة ،ت�ص��بح العب��ارة �ض��يقة� .أي ،ال داع��ي لل�ش��رح
واال�ستفا�ض��ة ،واال�ستطراد .من هنا ،ي�أتي التكثيف؛ وهذا الذي يف ّرق ال�شعر عن النرث ،فبيت واحد
من ال�شعر ،مث ًال ،يخت�صر رواية� ،أو ق�صة ،ورمبا هذا الذي يق�صده النفري.
ُكتب الكثري عن ال�ش��عر ،ومت تعريف ال�ش��عر ومل ُيتفق على تعريف واحد� ،أو تعريف جامع �ش��امل
لل�شعر ،مع هذا ،ال�شعر احلقيقي يبقى �شعر ًا ،وهو الذي يكتب له اخللود على م ّر الأيام والع�صور.
وانطالق ًا من �س���ؤال ما هو ال�ش��عر؟ هل ال�ش��عر هو «املوزون املقفى»؟! �أو ال؟ وهل ال�ش��عر حرفة �أو
�صنعة �أو نظم �أم �إبداع حقيقي وموهبة �أ�صيلة؟ خطر ببايل هذا العنوان منذ �أكرث من ثالثة عقود،
حتديد ًا يف نهاية ثمانينيات القرن املا�ض��ي �ش��اركت يف جلنة حتكيم مل�سابقات ال�شبيبة ..وكان ير�أ�س
جلنة التحكيم الأ�ستاذ ال�شاعر الكبري حامد ح�سن ،ويف �أثناء تقومي الأعمال ال�شعرية لل�شباب ،كان
ال�ش��اعر حامد ح�س��ن متحم�س ًا لل�ش��عر العمودي وكنت متحم�س ًا لل�ش��عر احلديث ،وال �سيما النرث منه،
ومما كان لل�ش��اعر الكبري الر�أي ال�س��ديد ،على الرغم من اخلالف يف وجهات نظر �شاب مثلي (�آنذاك)
و�ش��اعر كبري خم�ض��رم ،اتفقنا على �أن ال�ش��عر يجب �أن يكون �شعر ًا ،و�أن �ص��نعة النظم �شيء ،وال�شعر
�ش��يء �آخ��ر ،واتفقن��ا على �أن ثمة �ش��عر ًا جمي ًال لي�س منظوم�� ًا ،وهناك نظم جميل ال �ش��عر فيه ـ كما
يق��ول �أدوني�س ،وعندما �أطنبوا يف احلديث عن �أوزان ال�ش��عر وبحوره؛ حلظتئذ ،قلت( :امر�ؤ القي�س
ال يعرف بحور ال�شعر).
حق ًا ،يف زمن امرئ القي�س مل تكن قد �ص��يغت بحور ال�ش��عر ،لأن اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ولد
بعد ع�ص��ر امرئ القي�س بزمن بعيد� ،أق�ص��د� :إن ال�ش��اعر الأ�ص��يل ينظم �أو يقر�ض �أو يكتب �أو يبدع
ال�ش��عر قب��ل �أن يول��د الفراهي��دي ،واملوهبة احلقيقي��ة ،والقريحة ال�ص��افية هي الت��ي كانت جتود
بال�ش��عر ،ولك��ن �إن بد�أ ال�ش��اعر ق�ص��يدته على �أي بح��ر من البحور وقافي��ة ما ،كانت الق�ص��يدة كلها
تن�ساب على البحر نف�سه ،واملو�سيقى نف�سها.
وعندما انتبه اخلليل بن احمد �إىل ذلك �صنّف ال�شعر ،وجعل له البحور املعروفة ،التي �صارت فيما
بعد املقيا�س ،وبعد �أن حفظ بع�ض��هم البحور عن ظهر قلب� ،ص��اروا يق ّلدون البحور والأوزان ،عندها
ب��د�أ اخللل« .الذين يحتجون ب�أوزان اخلليل ،ذلك الأ�ص��ويل الكب�ير ،ال يفهمون معناها وداللتها ،فهو
مل يق�ص��د بو�ض��عها �أن تكون قاعدة امل�س��تقبل ،و�إمنا و�ض��عها لكي ي�ؤ ّرخ للإيقاعات ال�شعرية املعروفة
حتى يف �أيامه ،وكان عمله عظيم ًا �إذ حفظ لنا تلك الإيقاعات ونظمها يف �صيغ �أوزان» ـ هذا ما يقوله
�أدوني�س ،وي�شرح ذلك« :مل يكتب �أبو نوا�س كما كتب امر�ؤ القي�س ،ومل يتبع �أبو متام �أ�سلوب النابغة،
وال املتنبي �أ�س��لوب زهري ،فال يقلد ال�ش��اعر� ،إن كان التقليد �ضروري ًا� ،أ�سالفه ،و�إمنا يقلد القوة احل َّية
التي حترك العامل ،والتي حاكاها ه�ؤالء الأ�سالف ،ويحاكيها كل خالق».
ويف ر�أي �أدوني�س� ،أن الإيقاع كالإن�سان ،يتجدد ،ولي�س هناك �أي مانع �شعري �أو تراثي من �أن تن�ش�أ
�أوزان و�إيقاع��ات جدي��دة يف �ش��عرنا العرب��ي ،ثم �إن الوزن اخلليلي ال ي�ؤلف ال�ش��كل ال�ش��عري العربي
كله ،و�إمنا ي�ؤلف جزء ًا منه ،ولي�س ال�ش��كل ال�ش��عري خربة علمية تن�ض��اف بال�ض��رورة �إىل اخلربات
الالحقة وت�ش��كل معها ك ًال واحد ًا ،ولي�س جهاز ًا خال�ص�� ًا� ،أو قالب ًا �ص��ناعي ًا ،نتناقله ونتوارثه ،ال�شكل
ال�ش��عري كامل�ض��مون ال�ش��عري ُيولد وال ُيتبنىُ ،يخلق وال يكت�س��بُ ،يجدد وال ُيورث ،حني يكرر �ش��اعر
�شك ًال كان يف زمن غري زمنه ،م�شاعر غري م�شاعره ،وحياته غري حياته ،ال يكون �شاعر ًا ،يكون �صانع ًا.
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في اليوم العالمي للغة العربية ...
اللغة باب للدخول �إلى عالم ثقافي متنوع

•عبد احلميد غامن

يحتفل العامل باليوم العاملي للغة العربية يف
الثامن ع�شر من كانون الأول من كل عام.
وقد وقع االختيار على هذا التاريخ بالتحديد
لالحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت
فيه اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف عام 1973
ق��راره��ا التاريخي ب ��أن تكون اللغة العربية لغة
ر�سمية �ساد�سة يف املنظمة.
ُتعدّ اللغة العربية ركن ًا من �أرك���ان التنوع الثقايف
للب�شرية .وهي �إحدى اللغات الأكرث انت�شار ًا وا�ستخدام ًا
يف العامل� ،إذ يتكلمها يومي ًا ما يزيد على  400مليون ن�سمة
من العرب.
وقد �أبدعت اللغة العربية مبختلف �أ�شكالها و�أ�ساليبها
ال�شفهية واملكتوبة والف�صيحة ،وخمتلف خطوطها وفنونها
النرثية وال�شعرية� ،آي��ات جمالية رائعة ت�أ�سر القلوب
وتخلب الألباب يف ميادين متنوعة ت�ضم على �سبيل املثال
ال احل�صر الهند�سة وال�شعر والفل�سفة والغناء .وتتيح
اللغة العربية الدخول �إىل عامل زاخر بالتنوع بجميع
�أ�شكاله و�صوره ،ومنها تنوع الأ�صول وامل�شارب واملعتقدات.
ويزخر تاريخ اللغة العربية بال�شواهد التي تبينّ

ال�صالت الكثرية والوثيقة التي تربطها بعدد من لغات
العامل الأخرى� ،إذ كانت اللغة العربية حافز ًا �إىل �إنتاج
امل��ع��ارف ون�شرها ،و�ساعدت على نقل امل��ع��ارف العلمية
والفل�سفية اليونانية والرومانية �إىل �أوروب���ا يف ع�صر
النه�ضة .و�أت��اح��ت اللغة العربية �إق��ام��ة احل���وار بني
الثقافات على طول امل�سالك الربية والبحرية لطريق
احلرير من �سواحل الهند �إىل القرن الإفريقي.
عالقة اللغة ب��الأف��راد الناطقني بها ،لي�ست جمرد
�أع��راف وع��ادات وتقاليد ،ولكنها عالقة ع�ضوية� ،إذ �إن
الكلمات واجلمل يف حقيقتها ،تعبري غري جامد ،لكونها
تعرب عن �صورة الأ�شياء يف زمان ومكان حمددين ،وبالتايل
ف�إن ال�صيغ اللغوية هي تعامل وتفاعل ،مع بيئة حمددة
بذاتها .وهي تتغري وفق ًا لتغري الزمان ،كما تتغري الكثري من
الأ�شياء.
وعلى ه��ذا الأ���س��ا���س ،ميكن ال��ق��ول �إن اللغات لي�ست
�سابقة على التاريخ� ،أو �صانعة له ،بل هي نتاجه .ذلك �أن
املجتمعات التي ت�شعر بهوية واحدة تقوم ب�صياغة لغة
خا�صة بها ،حتقق من خاللها توا�صلها ،ومتكنها من التعبري
عن ذاتها ،كي متار�س �إبداعاتها وعطاءاتها الإن�سانية،

ولتميز ،ب�شكل حا�سم ،بني هويتها وهويات �شعوب الأمم
الأخرى.
ذلك �أن التفاعل الإن�ساين الذي يحدث ب�سبب من متازج
احل�ضارات ،مع بع�ضها بع�ض ًا ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل انت�شار لغة
احل�ضارة املهيمنة يف بقاع جديدة غري تلك التي انبثقت
منها ،م�ساهم ًا يف خلق واقع مو�ضوعي جديد ،تنتج عنه
هزمية البنية االجتماعية ال�سائدة من قبل ،وقيام �أخرى
على �أنقا�ضها.
ذلك هو واقع احلال عرب التاريخ ،فلغة القوة هنا �أي�ض ًا
تفر�ض �سطوتها ،وجربوتها .ف�أثناء �سطوع جنم ح�ضارة
العرب انخرطت �أقوام غري عربية يف �أمة العرب ،وباتت
�شعوبها من ال�شعوب الناطقة باللغة العربية ،كما هو
احلال الآن يف الأر���ض املمتدة من اخلليج العربي �شرق ًا،
�إىل املحيط الأطل�سي غرب ًا .وهناك �أمم تخلت عن اللغة
العربية ،بعد تراجع ح�ضارة العرب ،كما هو احل��ال ،يف
�إ�سبانيا ،والهند ،وتركيا.
فاللغة تاريخيا ،وع��دم �سكونها خا�ضعة كما خمتلف
ال�ش�ؤون االجتماعية ،لقانون احلركة ،وهي باب لعامل
ثقايف متنوع.

الم�أ�ساة اليونانية ..قراءة مخت�صرة في �سيكولوجيا القتل �أنموذجا
(ا�سطورة مـــيديـا)
•�أ�سيل حمدي مو�صللي

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
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العربية
ُ
الفعل امل�����ض��ار ُع (يحبو)
(،مب��ع��ن��ى ي��ع��ط��ي) ما�ضيه
،وفعل �أمر ِه َ
ُ
للمذ َّك ِر
(حبا)
(اح ُب) وللم�ؤنث (احبي).
ْ
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املخاطبة (تحَ ْ ِبنيَ) ،و َن ْف ُيهُ (
مل حتبي).
ُ
الفعل امل�����ض��ار ُع (يزهو)

| ميديا | تتحول ل�ساحة �سيكودرامية تتحمل �إ�سقاطات كثرية وعميقة وخ�صو�صا يف
علم النف�س العام وعلم النف�س االجتماعي وغريها من علوم النف�س الأخ��رى .وقد
در�سها الغرب درا�سة م�ستفي�ضة ،و�أخ�ص نخبة من علماء الأملان حتى و�صلت �إلينا ميديا
�إىل الع�صر احلديث ك�أحد رموز التحرر الأنثوي من ال�سلطة الذكورية بل وي�ستخدمها
البع�ض رمزا لل�صراع اجلن�ساين �أحيانا مثلما ا�ستخدمها | جاري | و | ابولونيري( |)8يف
حتليل م�أ�ساة « امل�ستجريات «
و ال�صراع اجلن�ساين قد يكون �أحد �شواغل الذي مييل يف �أغلب الأحيان ل�صالح املر�أة
فم�صطلح اللبيدو و�شهوة ال�ضد وغربها ) يثريان فزع امل��ر�أة وخا�صة امل��ر�أة املتجبرّ ة
(ميديا �صاحبة موا�صفات جتعلها ال تقبل املنازلة وهي املر�أة الربة وال�ساحرة ايل
يهابها اجلميع وهذا �أو ًال �أما ثانيا فيكمن بالغريزة املركبة (فميديا) ر�أت يف موا�صفات
ج�سم زوجها الع�ضلية ذات التقاطيع اجلمالية حالة �ستبني عليها �سر قوة �أوالدها من
�أمثال العظماء من « كريون « ولتباهي بربوبتيها من �أن �إجنابها كان فلذة عظام� .أما
الزوجفهو على عك�س ذلك فهو يعلم متاما من هي (ميديا) »..ا�سقراء نف�سي) ..لأن
ميديا يف نظره ما هي �إال حقرية خانت �أهلها ووطنها ومن املمكن �أن تخونه هو الآخر يف
�أى حلظة .وهى �أي�ضا ملعونة من الآلهة� ,أنها �أحقر من �أن تظل زوجته �سوف يتزوج من
غريها وي�أخذ الأطفال منها ويرتكها.

ي�شري مفهوم علم النف�س االجتماعي بح�سب معجم «ويبت�سر» �إىل �أنه العلم الذي
يدر�س مدى ت�أثري الفئات االجتماعية املحيطة بالفرد على �شخ�صيته و�سلوكه ومواقفه
ودوافعه( )1وبح�سب عامل النف�س «جوردون �أولبورت» ف�إن علم النف�س االجتماعي هو
�أحد فروع علم النف�س والذي يهتم بدرا�سة كيفية ت�أثري الآخرين على الفرد من حيث
تك ّون امل�شاعر والأفكار وال�سلوكيات ،فهو يبحث مبدى ت�أثري البيئة االجتماعية التي
يولد �أو يتواجد فيها الفرد عليه نف�سه ،فعلى �سبيل املثال يختلف �سلوك الإن�سان عند
تواجده مع حميطه من �أ�صدقاء ومقربني عن �سلوكه �أثناء تواجده يف عمله مع مديره
�أو بع�ض من زمالئه يف العمل ،وال يقت�صر علم النف�س االجتماعي على درا�سة ت�أثري
البيئة اخلارجية على الإن�سان و�إمنا ميتد لي�شمل مدى ت�أثري الطريقة التي يرى فيها
الفرد الآخرين والطريقة التي يعتقد ب�أن النا�س تنظر له فيها( )2كذلك يف الو�سط
البيئي ال�صيق (الأ�سرة وم�شكلها وخا�صة امل�شاكل العائلية اخلا�صة جدا – وكذلك احلي
ال�سكني – املدر�سة�...إىل �أخ)
من �أهداف علم النف�س االجتماعي :هناك �أهداف كثرية التي ي�سعى �إىل حتقيقها
نذكر منها على �سبيل املثال( :يهدف علم النف�س االجتماعي �إىل حماولة فهم ال�سلوك
االجتماعي والعوامل التي ت�ؤثر فيه وجتعله ممكن احلدوث �أو حدث فع ًال ،فعلى �سبيل
املثال ما الذي يجعل النا�س هادئون �أثناء االجتماعات الر�سم ّية� .أو ما لذي يجعلهم
غا�ضبني فيثورون  -يهدف علم النف�س االجتماعي للو�صول �إىل القدرة على التنب�أ
بال�سلوكيات العامة واخلا�صة والظواهر االجتماعية ا�ستناد ًا �إىل معرفة العالقات
التي بينها ،فمث ًال الطالب الذي ي�أتي من خلفية اجتماعية هادئة ومهذبة ي�سهل التنب�ؤ
ب�أنّه �سيكون هادئ ومهذب �أي�ض ًا داخل املدر�سة .يهدف للو�صول �إىل نتائج حقيقية
الهوام�ش:
ومطابقة للواقع والتي ت�ساعد على �ضبط ال�سلوك االجتماعي للأفراد والتحكم ،
(social psychology”, www.merriam-webster.com, Retrieved“ )1
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وما�س �أخ��رى جمهولة التاريخ
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يرمقها �إال بكره واحتقار .ويف �أحد الأيام علمت ميديا بنية الغدر التي بيتها لها زوجها مثل� :أندروماخي  ،و م�سرحية جنون هرقل و غريها - راجع ق�صة احل�ضارة ،ول ديورانت ،ترجمة حممد
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عليه (فـميديـا) متثل هذا اجلانب من التحول اخلطري الذي ال ميكن �ضبطه �أن �شخ�صية �أوىل 1989م/.
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قضايا وآراء

الأزمة الأرمينية الأذربيجانية واقع و�آفاق
•د� .سليم بركات
ناغورين قره باغ اقليم جبلي وجزء
من �أقاليم القوقاز يقع داخ��ل �أرا�ضي
�أذربيجان ،و�سكانه �أغلبية �أرمنية حتظى
بدعم م��ن �أرمينيا امل��ج��اورة ،م�ساحته
تقارب  4800كم ، 2وعدد �سكانه حوايل
� 145أل��ف � ًا ،ميثل الأرم���ن الأرثوذك�س
الن�سبة الأعلى فيهم ،وي�سكنون مدينة
«�ستيباناكريت» �أما الأذر فيقطنون مدينة
«�سوتا» الأذرية ،عا�صمته جانكندي ،ويبعد عن
باكو عا�صمة �أذربيجان حوايل 270كم غرب ًا،
وهو �إقليم فقري مب��وارده االقت�صادية ،ويعتمد
على الزراعة ،وتربية املا�شية ،ومن حما�صيله
احلبوب والقمح والتبغ وغري ذلك من املحا�صيل
الزراعية الأخرى.
ك��ان ه��ذا الإق��ل��ي��م يف امل��ا���ض��ي م��وق��ع �صراع
ب�ين ع��دة ام�براط��وري��ات رو���س��ي��ة ،وعثمانية،
وفار�سية� ،أم��ا يف الع�صر احلديث فتعود جذور
هذا ال�صراع �إىل �أكرث من قرن م�ضى ،حني كانت
املنطقة م�سرح ًا للتناف�س بني امل�سيحيني الأرمن،
وامل�سلمني الأتراك والإيرانيني ممن كانوا جزء ًا
م��ن االم�براط��وري��ة الرو�سية ،التي ���س��ادت يف
القرن التا�سع ع�شر ،والتي �أمنت لهم اال�ستقرار
الن�سبي ،على ال��رغ��م م��ن �أع��م��ال العنف التي
ارتكبتها عنا�صر من اجلانبني يف �أوائ��ل القرن
الع�شرين ،والتي مازالت عالقة يف الأذهان حتى
يومنا ه��ذا ،كما تعود ج��ذور ه��ذا ال�صراع �إىل
احلقبة ال�سوفيتية لبدايات القرن املن�صرم حيث
ال�صراع بني اثنيات الإقليم ،وبال�ضبط �إىل عام
 1923بعد �أن قامت القيادة ال�سوفيتية وبقرار
من �ستالني ب�ضم الأرم��ن �إىل حدود �أذربيجان،
رغم رغبتهم يف التبعية الأرمنية ،هذا بالإ�ضافة
�إىل منح «قره باغ» �صالحية احلكم الذاتي داخل
جمهورية �إذربيجان ،وهو ما كان �أ�شبه بالقنبلة
امل��وق��وت��ة ليبقى ه��ذا الو�ضع جم��م��د ًا �إىل �أن
تراخى االحتاد ال�سوفياتي وبد�أ تفككه يف عهد
ميخائيل غوربات�شوف رئي�س االحتاد ال�سوفياتي
ال�سابق عام .1991-1988
يف ع���ام  1988ط��ل��ب املجل�س ال�سوفياتي
الكازاخ�ستاين من ال�سلطة الرو�سية �ضم الإقليم
�إىل �إرمينيا ،واع�تر���ض ال��ق��ادة الأذري���ون لدى
هذه ال�سلطة ،لكن اال�شتباكات �سرعان ما بد�أت
لترتك قتلى وجرحى والجئني ،ويف عام 1989
ازداد املوقف ت�صعيد ًا نتيجة �إع�لان املجل�س
ال�سوفياتي الأرمني توحيد الإقليم مع جمهورية
�إرمينيا ،ويف ع��ام  1992وبعد تفكك االحت��اد
ال�سوفياتي يف عام � 1991أعلن االنف�صاليون يف
الإقليم رف�ض االن�ضمام �إىل �أرمينيا ،واال�ستقالل
عن �أذربيجان دون �أن يحظى هذا الطلب ب�أي
اع�تراف دويل حتى من �أرمينيا ذاتها ،والهدف
لكال الطرفني من �إعالنهم هذا اال�ستقالل �آنذاك
هو ال�سيطرة على �أكرب م�ساحة من الأرا�ضي يف
الإقليم ،كما �أن الهدف من نزاع اليوم هو تناف�س
الدولتني اجلارتني �أرمينيا و�أذربيجان ،لي�صبح
�صراع نفوذ وحرب ًا بالوكالة بني قوى خمتلفة يف
تلك املنطقة.
يف عام  1993وبعد خم�س �سنوات من احلرب
توغلت ال��ق��وات الأرمينية يف الإقليم وداخ��ل
�أذرب��ي��ج��ان مب�ساندة رو�سية لتكون النتيجة
�سيطرة الأرم��ن على نحو  20باملئة من �إقليم
�أذربيجان ،ويف �آيار عام  1994مت وقف �إطالق
النار� ،إال �أنه مل يتم التو�صل �إىل اتفاق �سالم على
الرغم من املفاو�ضات التي جرت حتت �إ�شراف
منظمة الأم��ن والتعاون يف �أوروب���ا املعروفة بـ
جمموعة «موني�سيك» وال��ت��ي فو�ضت بدورها
جمموعة من ال��دول برئا�سة فرن�سا ،وع�ضوية
الواليات املتحدة الأمريكية ،ورو�سيا ،لالجتماع
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يف «مني�سيك» عا�صمة بيال رو�سيا للبحث يف هذا
ال�ش�أن .ويف ت�شرين الثاين ع��ام  2008وقعت
�أرمينيا و�أذربيجان �إع�لان� ًا يدعو �إىل ت�سوية
�سلمية للنزاع ،لكن املعارك الع�سكرية توا�صلت
بني الطرفني ،وبقي كل طرف متم�سك مبوقفه،
حيث توعدت �أذربيجان با�ستعادة «ناغوروين
ق��ره ب��اغ» ب��ال��ق��وة ،ويف املقابل �أك���دت �أرمينيا
املدعومة من رو�سيا ب�أنها جاهزة ل�صد �أي هجوم
�أذربيجاين.
الت�صعيد الأخطر يف املنطقة كان عام 2016
حيث ت��ب��ادل��ت �أرم��ي��ن��ي��ا و�أذرب��ي��ج��ان التهديد
با�ستهداف م��واق��ع ا�سرتاتيجية ح�سا�سة يف
البلدين ،وعلى مقربة من خطوط نقل رئي�سية
للنفط وال��غ��از م��ن منطقة ب��ح��ر ق��زوي��ن �إىل
تركيا وجنوب �أوروب���ا ،ويف الوقت ال��ذي كانت
تتوا�صل فيه ال�ضغوط الداخلية على احلكومة
الأذربيجانية للرد بقوة على �أرمينيا ،كان يربز
�إىل العلن تباين كبري يف امل��واق��ف ب�ين رو�سيا
وتركيا ،ما زاد من حجم امللفات اخلالفية بني
الطرفني املتقابلني يف خنادق متعددة ،يف �سورية،
وليبيا ،و�أك��ران��ي��ا ،وعلى الرغم من �أن امليزان
الع�سكري يرجح ل�صالح �أذربيجان نظر ًا لتطوره
مع تركيا و�إ�سرائيل ف�إنه من ال�صعب �شن هجوم
ع�سكري �أذربيجاين على �أرمينيا ،لأن �أرمينيا
ع�ضو يف منطقة معاهدة الأم��ن اجلماعي التي
�أ�س�ستها رو�سيا يف ع��ام (2002حلف �سيا�سي
ع�سكري ي�ضم رو���س��ي��ا� ،أرم��ي��ن��ي��ا ،بيال رو�سيا،
ك��ازاخ�����س��ت��ان ،قرغيز�ستان ،وطاجيك�ستان)
ومبقت�ضى امل��ع��اه��دة يجب م�ساعدة �أي دول��ة
من دول ه��ذا التحالف �إذا تعر�ضت لالعتداء
اخل��ارج��ي ،زد على ذل��ك �أن �أرمينيا ت�ست�ضيف
القاعدة الع�سكرية الرو�سية يف جنوب القوقاز،
ما ي�شكل �ضمانة لأرمينيا مبنع �أي هجوم عليها.
ال��ن��زاع��ات الإقليمية ه��ي �أح��د �أب���رز �أن��واع
النزاعات التي ن�شبت بعد نهاية احلرب الباردة
ب�ين االحت���اد ال�سوفياتي ال�سابق وال��والي��ات
املتحدة الأمريكية ،نزاعات حملية بت�أثريات
�إقليمية ودول��ي��ة ،ط��ال��ت مناطق م��ت��ع��ددة يف
املنطقة وعلى �صعيد العامل ،نزاعات ي�أتي يف
طليعتها ال�صراع الأرمني الأذربيجاين على �إقليم
«قره باغ» والذي يزداد اليوم خطورة �أكرث من �أي
وقت م�ضى ،نظر ًا لت�شابك امل�صالح الدولية التي
توظف هذا ال�صراع ،ففي الوقت الذي تقوم فيه
رو�سيا ومن لف لفها بكل الدعم لأرمينيا ،جند
الواليات املتحدة الأمريكية ومن لف لفها�أي�ض ًا
تقدم دعمها لأذربيجان ،ويف هذا االجتاه تبلور
حم��وري��ن مت�صارعني ،الأول ه��و حم��ور «تركيا
�أذربيجان» وتلحق به جورجيا ،والثاين هو حمور
«رو�سيا �أرمينيا» وتلحق به �إيران.
من هذا املنطلق ويف هذا االجتاه يت�ضح املوقف
الأمريكي على �أنه موقف متواطيء مع تركيا،
وحمر�ض لإ�شعال حربها �ضد �أرمينيا ،وكيف ال
يكون ذلك وتركيا جتند الآالف من الإرهابيني
ب����أوام���ر �أم��ري��ك��ي��ة ،وت��ف��ت��ح ل��ه��م مع�سكراتها
ومطاراتها ،وتر�سلهم �إىل قتال �أرمينيا بعد �أن
�أغلقت احل��دود معها كمقدمة ال�ستبدال خط
الغاز الرو�سي �إىل �أوروب��ا باخلط الأذري الذي
ت�سيطر عليه ال�شركات الأمريكية والإ�سرائيلية،
ومن ثم كيف ال يكون ذلك و�أمريكا ت�صعد احلرب
�ضد �إيران التي �أخذت موقف ًا معتد ًال من �أرمينيا،
يف الوقت الذي تقوم فيه بدعم تركيا التي قامت
بالتحري�ض على �أرمينيا ،مدعمة �أذربيجان
بال�سالح والقوات الع�سكرية واملرتزقة.
ال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه يف ه��ذا اخل�ضم
ه��و مل��اذا ه��ذا الت�صعيد الأم��ري��ك��ي يف مواجهة
�إيران يف الوقت الذي يقدم فيه كل �سبل الدعم

ل�ترك��ي��ا ،ل��ي��أت��ي اجل����واب �إن���ه م��وق��ع ت��رك��ي��ا يف
املنظومة الأمريكية العاملية ،اقت�صادي ًا ،ومالي ًا،
وع�سكري ًا� ،إنه املوقف الرتكي يف عهد رجب طيب
�أردوغان الذي يخ�ضع للرغبات الأمريكية ،و�إىل
�شروط �صندوق النقد ال��دويل امل�سيطر عليه
�أمريكي ًا ،ناهيك عن فتح �أرا�ضي تركيا للقواعد
الع�سكرية الأم��ري��ك��ي��ة واالن��خ��راط يف حلف
الأطل�سي ،وهو ما �سمح لأردوغ��ان ب�أن يتعمق يف
�إنتمائه �إىل التحالف الإم�بري��ايل ال�صهيوين،
وهو ي�ستخدم الدين ال�ستغالل �شعوب املنطقة،
وبهذا املعنى جند �إيران عك�س تركيا �أنها دولة
�سيدة وم�ستقلة مناه�ضة لل�سيا�سة االمربيالية
ال�صهيونية ،وقادرة على تكييف �سيا�ستها والدفاع
عن �سيادتها ،وحماية ه��ذه ال�سيادة بعالقات
م��ع حميطها االقت�صادي ويف مواجهة تركيا
املنخرطة يف التحالف االم�بري��ايل ال�صهيوين
الرجعي العربي.
يف هذا ال�سياق ميكن الإ�شارة �إىل جمموعة من
املعطيات ي�أتي يف طليعتها ازدياد الدعم الرتكي
لأذربيجان ،واجتماعات م�شرتكة بني الطرفني،
�أدت �إىل افتتاح م�شروع «تاناب» لتزويد تركيا
بالغاز الطبيعي ،ومروره عربها �إىل �أوروبا ،وهذا
يعني تراجع اعتماد تركيا على الغاز الرو�سي،
�إ�ضافة �إىل انخفا�ض �إ�ضايف ل�سعره العاملي ،الأمر
الذي ي�ضر ب�أمن الطاقة الرو�سية ،زد على ذلك
معطيات قدمية تعود �إىل ع��ام  ،2016حيث
كان اجتماع �أمن الطاقة النووية يف وا�شنطن،
وح�ضور كل من الرئي�سني الأرمني والأذربيجاين
يف هذا االجتماع ،واجتماعهما مع جون كريي
وزي��ر خارجية �أم��ري��ك��ا حينها للبحث يف حل
م�شاكل الإقليم ،الأمر الذي �أعدته رو�سيا ر�سالة
�أمريكية وا�ضحة �إليها ،كل ذل��ك وغ�يره ي�ضع
الإقليم وف��ق تاريخية الأح���داث وتطوراتها
�أمام ثالث �سيناريوهات حمتملة ،الأول �سيناريو
املواجهة الع�سكرية ،والثاين �سيناريو التفاو�ض
واحلل ،والثالث �سيناريو احلرب بالوكالة بحيث
ت�ستمر اال�شتباكات ،وي�ستمر الدعم لكل منهما
وهذا ال�سيناريو هو الأرجح.
بقي �أن نقول �إن املواجهة احلالية يف الإقليم
املتنازع عليه»قره باغ» ،حتمل �صفة نزاع ما بعد
نهاية احل��رب الباردة بني االحت��اد ال�سوفياتي
ال�����س��اب��ق وال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة من
حيث التدخالت اخلارجية ،ومن حيث ت�شابك
العالقات وتناف�س امل�صالح ،وال�سيما فيما يخ�ص
العالقات الرو�سية الرتكية باعتبارها �أح��د
�أه��م امل�ؤ�شرات على �سري الأح���داث اجلارية يف
هذا الإقليم وعلى �صعيد املنطقة ،وباعتبارها
�أي�ض ًا قابلة للت�أثري �أكرث من غريها على م�سار
اجلبهة الأذرية الأرمنية ،و�إن كان من املرجح �أن
تخرج مبعطياتها احلالية بني الطرفني الرو�سي
والرتكي لتكون �شاملة لكل الأط��راف التي لها
م�صلحة فيها .كما بقي �أن نقول �أن النزاع حول
�إقليم «ناغورنو قره باغ» هو �أحد �أبرز الأمثلة
على ال�صراعات املحلية القائمة على خلفيات
االختالف العرقي الثقايف ،وال��ذي يتم �إذك��ا�ؤه
بالتدخالت اخلارجية ب�سبب تقاطع امل�صالح
الإقليمية وال��دول��ي��ة ،وال�سيما فيما يخ�ص
العالقة ب�ين رو�سيا وتركيا ،التي تتجه نحو
خيارين ال ثالث لهما ،الأول هو الإبقاء على حالة
احلرب والالحرب وهذا احتمال م�ستبعد يف ظل
الت�صعيد القائم،لي�س على م�ستوى ال�صراع على
الإقليم فقط ،و�إمنا على م�ستوى املنطقة �أي�ض ًا يف
�سورية ،وليبيا...و�إما املفاو�ضات ال�شاملة حول
امللفات العالقة بينهما ،والتي �ست�ؤدي حتم ًا �إىل
حالة من التناق�ض ،وبالتايل �ستكون املواجهة
الرو�سية الرتكية هي الأكرث احتما ًال.

�أحمد جميل الح�سن
لروحك ال�سالم

•�سمري عدنان املطرود

ح����دّ ث����ن����ي ح���ج���ر ال���ر����ص���ي���ف ق����ال:
يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الع�شرين،
كانت �أ�سماء ال ُكتّاب وال�شعراء والفنانني،
يف الوطن العربي والعامل حتظى باالهتمام
ال��ك��ب�ير وامل��ت��اب��ع��ة م���ن ق��ب��ل اجل��م��اه�ير.
ك����ان����ت ت��ق��ال��ي��د
الأ�����ش����ي����اء ه��ي
ال�����ت�����ي ت���ر����س���م
م�لام��ح و�أمن����اط
ال���ت���ف���ك�ي�ر ،وك���ل
الأن�ساق املعرف ّية
املرتبطة بالعقل
الب�شري ،و�أ�سلوب
ح��ي��اة الإن�����س��ان؛
فلو �س�ألنا جيل
ال�شباب احل��ايل؛
ماذا عمل �أو يعمل
ٌ
كل من (�أنطون ت�شيخوف ،هرنيك �إب�سن� ،آرثر
ميلر ،تيني�سي ويليامز� ،أحمد �آقبيق امللقب
بالقباين ،برتولد بريخت ،نبيل احلفار،
حممود �أمني العامل� ،سعد �أرد�ش؛ �سعد الدين
وهبة ،حممود دياب ،عبد اهلل غيث� ،شريف
�شاكر ،ع�صام حمفوظ ،يعقوب ال�شدراوي،
ف��واز ال�ساجر ،مم��دوح ع���دوان .عز الدين
امل��دين� ،سعد اهلل ون��و���س .وليد �إخال�صي.
ندمي معال حممد ..جواد الأ�سدي ،يو�سف
الأبطح ،عبد الرحمن منيف ،عبد الرحمن
�أبوالقا�سم ،يو�سف العاين ،الطيب ال�صديقي،
الطيب ال�صالح ،كاتب يا�سني ،ح�سن حميد،
�أحمد جميل احل�سن ،عدنان كنفاين)..؟
و َم� ْ�ن هي جنمة؛ ومو�سم الهجرة لل�شمال،
وم��دن امللح.؟ والأح��ف��اد ،وليايل احل�صاد،
واحل���ق���ي���ق���ة ي����ا ب����غ����داد ،وال���زن���زخل���ت،
واخل�����دّ ام�����ة ،وج�����س��ر ب���ن���ات ي��ع��ق��وب.؟
وغ�ي�ره���ا ال��ك��ث�ير ال���ك���ث�ي�ر ..ك���م �سيعرف
ه��ذا اجل��ي��ل..؟ وم��ا ه��ي ح��دود معرفته!.
كان جمرد لفظ �أ�سماء كثرية مثل ت�شيخوف،
�أو بريخت� ،أو بيكيت �أو �آدام��وف وغريهم
الكثريين ،بالغ الأثر على احلياة الثقافية
عامة ،وامل�سرحية خا�صة؛ لكن اجلمهور الآن
مل يعد ي�ست�سيغ �إال ال��رداءة ،بعد �أن هجر
ال�سمووالعظمةبفعلعواملكثريةومتعددة.
ماذا َّ
حل بالعوا�صم العربية والعاملية التي
احت�ضنت ال�شعراء واملفكرين يف ال�ستينات
وال�سبعينات؛ بب�ساطة ���ص��ارت عوا�صم
لت�صدير اجلهل والإرهاب والفكر املتخلّف.؟
م��اذا حل بباري�س مدينة اجل� ّ�ن واملالئكة؛
وبالقاهرة �أ ّم الدنيا ،وبريوت باري�س العرب،
وبغداد عا�صمة الر�شيد ،ودم�شق د ّرة ال�شرق.
ع����م ي���ت���ح���دّ ث ال���ن���ا����س ه���ن���اك يف ه��ذه
ّ
الأم������ة ال���ت���ي �أغ��ل��ق��ت م��ن��اف��ذ اجل���م���ال؛
�أغ��ل��ق��ت م�����س��ارح��ه��ا ،وت��ن��ا���س��ت مفكريها،
واب����ت����ذل����ت ح�����دّ ال����ق����رف م��ث��ق��ف��ي��ه��ا!.
�أم���ة ع��رب��ي��ة ،بفعل ال���ب�ت�رودوالر؛ فتحت
ك���ل �أب�����واب ال���ظ�ل�ام ل��ت�����س��دّ �آف�����اق ال��ن��ور
ال�����ذي ي�����ش � ّع ع��ل��ى ال��ب�����ش��ري��ة م��ن��ه��ا! ..
���ن تبقّى
�أم����ة حت����اول �أن تق�ضي ع��ل��ى َم� ْ
م����ن امل���ث���ق���ف�ي�ن ،ب��دف��ع��ه��م ل��ل��ه��ج��رة م��ن
�أج����ل االرت������زاق� ،أو للبحث ع��ن ال���ذات
ال��ت��ي ���ص��ارت ري�����ش��ة يف م��ه��ب ال���ري���ح! ..
� ٌ
أمة باعت عقلها لتعمل حار�س ًا على واحات
وم�ستنقعات ال�شياطني،
ف����إن ظ � ّل��تْ ه��ك��ذا ه��ل �ستظل ج��دي��رة
باالحرتام!.؟
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الف�ضاء الذهني وجدل الغنائي والدرامي
ن�صي لل�شاعر حميد �سعيد
في نموذج ّ
ق�صيدة “زهرة الكوجرات”

• خرية مباركي /تون�س
وهذا قد يولّد �إيقاعا متغيرّ ا
م��ن �ش�أنه �أن يعطي خ�صو�ص ّية
لهذا الف�ضاء الذهني ،وهو �إيقاع
متولّد من االن�سجام على م�ستوى
احل��رك��ة ول��ك� ّن��ه يف الآن نف�سه
يعك�س تعدّ د الأ���ص��وات فيك�شف
ال�صراع الداخلي الذي يعي�شه
عن ّ
الن�ص ،وم��ن ث� ّ�م يحيلنا على البعد
الدرامي فيه ،وهو �أمر يتع ّمق بتنويع
تفعيالت كل من املتقارب وامل��ت��دارك
مب��ا ي��ط��ر�أ م��ن ت��غ��ي�يرات وزح��اف��ات
تت�أتّى من توظيف التفعيلة اخلالية
من االنفتاحات ال�صوت ّية (فعولن:
تتحول �إىل ف ْعلن وفعولْ  /وفاعلن:
مما يوجد �إيقاعا
تتح ّول �إىل فعِلن) ّ
خا�صا ينطوي على �شحنة انفعال ّية.
ّ
فك�أنّ عنف اللحظة النف�س ّية ت�ضاهي
عنف النربة الإيقاع ّية لدى ال�شاعر .وتكون بذلك حركة الذهن
يف عالقة و�شيجة بحركة الإيقاع ،كلتاهما تركنان �إىل حلظة
احللم والتذ ّكر والر�ؤيا.
ت�صرف
من
عنده
نقف
فما
الب�صري،
إيقاع
و�أ ّما على م�ستوى ال
ّ
يف ف�ضاء ال�صفحة ينبئ با�سرتاتيجيا ال�شاعر وترميمه لهذا
الف�ضاء ال��ذه��ن��ي ،ه��و “الوجود الفيزيائي للغة الن�ص على
الورقة” كما �سماه �سعيد �أ�صيل يف كتابه “ق�صيدة النرث و�إ�شكال ّية
امل�صطلح” وما ي�شد االنتباه يف الن�ص هذه الفراغات التي عبرّ ت
عنها خطوط غري متوا�صلة من النقاط املتالحقة على امل�ستوى
العمودي ،وه��و غالبا �صمت ال ينبئ باحلياد وال�ب�راءة ولي�س
ف�ضاءا مفرو�ض ًا على الن�ص من اخلارج بقدر ما هو عمل وا ٍع يقلّ�ص
ً
من �إمكانات التعبري واندفاعات الكالم:
كنّا �أقمنا مع ًا يف الثواين..
يح..
وفيها كتبنا معلّقة ّ
الر ِ
الع�شق
يو َم �أعدنا �إىل مدنِ
ِ
ما �ضاع منّا
أقيم بالد ًا كما تتمنّى البال ْد..
دعيني � ُ
َ
املخاطب
لقد �سكت ال�شاعر ع ّما �ضاع منه وقد يكون ذلك ملعرفة
به �أو لعدم رغبته يف الإف�����ص��اح ،ولكن الأم��ر قد يتجاوز هذا
التخريج فيعبرّ الفراغ ع ّما ال يقال وال ُيت�ص ّو ُر يف الذهن ،فت�صمت
اللغة ال طواعية و�إنمّ ��ا الخرتاقها ح��دود املعقول واملتناهي،
وهكذا فقد بعث زهرة الكوجرات من ال�صمت و�أنطقها من الغياب،
وتعبرّ عن ذلك جملة من امل�ؤ�شرات الزمن ّية “كنّا” التي تدل على
الكينونة واالنق�ضاء و”الثواين” التي تطرح الت�سا�ؤل :هل هي
ثواين الزمن الكرونولوجي �أم هي الزمن املطلق والثواين املتقابلة
يف الوجود .لعلّه املعنى الأقرب حني يربطه بزمن حمدّ د “يوم
�أعدنا �إىل مدن الع�شق ما �ضاع منّا” هي �صورة تنبعث منه رائحة
الرومنطيقية ومثاليتها يف فرادي�سها املفقودة .زمن اخللق الأول
واملدينة الفا�ضلة ،مطلق يف ف�ضاء ذهني ال حدود له ،والكلمات
الن�ص �ضربا من
هي التجلّي اخلارجي لعامل الباطن ،جتعل من
ّ
التقم�ص الر�ؤيوي الذي ي�شكّله عرب ال�شعور:
للحزن تاريخه املتعايل
ال�شعر منه
ويل منه ما ن�سي
ُ
ال�شعراء
وما اكت�شف
ْ
ا�ستفقتُ على حلم..
هنا يرتبط الزمن باحللم وهو من �أهم ركائز الف�ضاء الذهني،
وهكذا يت�أكد �أن هذا الف�ضاء الذي ير�سمه �أكرب من اللغة فيكون
ال�صمت ،وك��أن النقاط املرتا�صفة على اخلطوط م�سافات حلم
بعيد املنال ومقدار حزن ال تدركه الأ�شعار .وما احللم �إال ترياق
احلزن ،يتلفظه ببالغة ال�صمت وانقطاع ال�صوت .ولكنّه يحلم:
كان ف�ستانها الك�ستنائي مي�شي وحيدا
وكنّا معا بانتظار القطا ِر
�إىل �أين؟
ال �أتذ ّك ُر..
لكنّني ُ
عدت وحدي
�إىل �أين؟
ال �أتذ ّك ُر..
ً
حركة
يقرتن البيا�ض بالن�سيان وهو الوجه الآخ��ر للعدم،
ذهن ّي ًة تواجه امل�سافات املقفرة� .صورة تنحدر �إىل الأزمنة الغابرة
والتاريخ املتعايل ،قد يكون تاريخ الوطن وتاريخ �ألفة ال�شاعر.
وهنا تتقارب �صورة احللم و�صورة القطار يف �ضرب من التناظر بني
احللم املمتد يف الالزمان والقطار الذي يوحي بالالمكان ،كالهما
رحيل و�سفر ،وبني اال�ستفاقة على احللم وانتظار القطار ما بني
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الأم��اين وامل�ستحيل ،وك��أنّ القطار هو
بوابة احللم .لكن م�سافاته ال تتجاوز
الذهن وال يخرج عن دائ��رة التمني،
ويظل ميتطي فيكون احللم مطيته يف
الرحيل وال�سفر الذهني �إىل حيث
ت�ستقر به الأماين وتهد�أ الهواج�س.
وي��رك��ب القطار ال���ذي اق�ت�رن عنده
باالنتظار وهو م� ّؤ�شر لتجديد ال�شعور
بالغربة .لقد �أخ�ضع حميد �سعيد
الرمز �إىل ر�ؤي��ة الن�ص وم��ا فيه من
�أداء ،ب��ذل��ك فـهذه الأن��ث��ى “زهرة
الكوجرات” و”ف�ستانها الك�ستنائي
الذي مي�شي وحيدا” هي روحه التي
ت�صارع الغياب وق�صيدته التي ت�سافر
عرب الذهن �إىل حيث ربوع الوطن� ،إىل
التاريخ والذكريات البعيدة ،وذلك من
خالل مر�آة ذاته وروحه التواقة �إىل
الهدوء ،لعلّها ذاته التي تركن �إىل الراحة بعد ال�سفر ،هي وجه
من وجوه احلياة والوجود بوجهيه املظلم وامل�ضيء .وك�أنّها ثورة
على الركود واملوت ،فتمنحه هذه الثورة احلياة وتعينه على �إمكان
الإحياء .فيغيرّ موجة الركود ال�سلب ّية جتاهه وجتاه الآخرين
�إىل ما ميكن �أن يحظى به ،فيعتقه من هيمنة ال�ضياع والتيه تارة
مما جعلها حركة متذبذبة رهينة
وي�سقط يف غياهبهما طوراّ ،
حركة ذهن ّية ت�صول وجت��ول بني اجتاهات عديدة تتجاذبه
مرة:
وت�ؤ ّثر فيه ،فتكون الزهرة مقرتنة بالأمل ّ
الباب
وقلتُ افتحي
َ
�إنّ الغياب..
ً
قادمة..
أراك
علّمني �أن � ِ
من �شذى ورد ِة الكتابة..
مرة �أخرى:
وباحلزن واملوت ّ
مل تعريف حمنة املحو مثلي
ُ
اخلوف فيها..
ومل تعريف مدن ًا يتجاه ُل ِك
وقد ارتبط ذلك بجملة من م� ّؤ�شرات دلّ بع�ضها على الهروب
من الواقع �إىل عوامل متخ ّيلة يجد مالذه فيها ،وتنوخ روحه بعد
�سفر وتيه ،هي عوامل احللم:
تخ ّيلتُ �أن ِّك..
ُ
حيث ُتقيمني..
ٌ
قافلة..
منك
فاقرتبتْ ِ
مل � ُأعدْ �أتبينّ ُ من كان فيها
وما كان فيها..
ولكن �سرعان ما يجه�ض هذا احللم:
انتظر ُت ِك..
حتّى �إذا ما التق ْينا
وجد ُت ِك غري التي كنتِ
�أم �أنا غري الذي كنتُ
ومن امل�ؤ�شرات الأخرى ما دلّ على الت�شتّت والن�سيان:
وكنّا مع ًا بانتظار القطا ِر
�إىل �أين؟
ال �أتذ ّك ُر..
كلّ ذلك يوحي حركة ذهن ّية و�صل فيها ال�شاعر �إىل حلظة
مما يعطي الن�ص
ال��ذروة ،هي حمنة املحو واالندثار واخل��وفّ ،
بعدا م�أ�ساو ّيا ،هو الف�ضاء الذي ير�سمه حميد �سعيد من ت�ص ّوره
للواقع والوجود ،وهو ما يجعله قائما على �أ�سا�س التم ّثل الذهني
حلاالت توحي بالواقع ولكن ال تبا�شره ،لأنّها مل تتعدّ ى حدود
هذا الف�ضاء الت�ص ّوري ،فيغدو بذلك الن�ص �ضربا من التق ّم�ص
الر�ؤيوي ي�شكّله عرب الذهن وال�شعور ،وال�شعر هو ذلك التجلّي
اخلارجي واملنطوق للمت�ص ّور الذي يركن يف عامله الداخلي ،من هنا
ميكن القول �إنّ الف�ضاء الذهني هو الكون ال�شعري الذي يحت�ضن
عوامله الداخل ّية ور�ؤيته للوجود ،فيكون ذلك �أ�شبه باحللم الذي
يتجاوز فيه احلقيقة واملحاكاة �إىل التم ّثل والت�ص ّور العاطفي
والعقلي ،فيتجاوز التعبري ّية املبا�شرة �إىل الرتميز والإيحاء
باملعنى ،يكون فيه القارئ �شريكا فعل ّيا يف عمل ّية التم ّثل وذلك
عرب حماورة الن�سيج اللغوي الذي بدا يف الن�ص �أ�شبه بالتداعي
مما يعطي االنطباع على ت�شتت ال��ذات ال�شاعرة
احلر للأفكارّ ،
التي ي�صل فيها املقام ال�شعري حدّ الهذيان يف ت�شكيل �صور بعيدة
عمد فيها �إىل الإفادة من طاقات الفعل لتفعيل احلركة وجعلها
�أكرث دينام ّية ،وهو ما يك ّثف قناة التوا�صل يف اخلطاب ،وي�شحنها
بامل�شاعر والأحا�سي�س لأنا ال�شاعر الآملة واملت�أ ّملة واملت�أملة التي
حريتها من �صميم قيدها.
تن�سج احللم داخل �شرنقة املوت وت�صنع ّ

الثقافة المن�شودة
• د� .صياح عزام
ميكن القول ب�إيجاز� :إن الثقافة هي جمموعة ال�سلوك ّيات االجتماعية
التي حتتوي على كلّ �أو بع�ض الظواهر التي تنتقل من خالل تقليد الطفل
يف مطلع حياته؛ هذا التقليد الذي يقوده تلقائي ًا �إىل تعلّم بع�ض املمار�سات
االجتماعية ال�سائدة من حوله ،والت�أثّر باملمار�سات والأ�شكال التعبريية،
مثل الر�سم واملو�سيقى وال�شعر واختيار املالب�س التي تتطابق مع املعيار ال�سائد
يف املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل اكت�ساب طقو�س املنا�سبات االجتماعية املختلفة،
ليبد�أ خ�لال مرحلة الن�ضوج وا�ستكمال تكوين ال�شخ�صية؛ يف ممار�سة
�سلوكيات اختياراته مل�ضامني /الثقافة املادية ،/مثل االن�ضمام �إىل امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية ،والتجمعات احلزبية ،واعتناق ما ينا�سبه من معتقدات و�أفكار
ووجهات نظر �أدبية �أو فل�سفية �أو �أيديولوجية ،ورمبا عقائدية �أي�ض ًا ،وعلى
حمتوى وم�ضامني هذه الأ�س�س يكون احلكم على مدى ثقافة املجتمع الكلّية،
ومعرفة انعكا�س هذا الت�ش ّبع على معامالت الفرد اليومية مع جمتمعه الذي
واحلي ،من حيث النظام والنظافة وااللتزام
يبد�أ من البيت والأ�سرة وال�شارع
ّ
بالأعراف والقوانني ال�سائدة داخل املجتمع بكل فئاته وانتماءاته.
وبناء على ما تقدّ م ،ميكن القول� :إن الثقافة ب�شكل عام ،هي جمموعة
�إذنْ ،
ً
العادات والتقاليد والقيم الإيجابية ال�سائدة يف املجتمع ،مع احلذر كل احلذر
من �إدم��ان اعتناق /الثقافة اال�ستهالكية /التي ُي��ر ّوج لها الغرب ويحاول
تر�سيخها كمبادئ ال يجوز القفز فوقها ،والتي �سادت منذ فرتة لي�ست بالقليلة
داخل املجتمعات العربية واملجتمعات ال�شرقية ب�شكلٍ عام ،وهذه الثقافة يف
جوهرها (�أي الثقافة اال�ستهالكية) تن�سِ ف يف طريقها كل مظاهر اجلمال
املادي :باعتياد العني على م�شاهدة مناظر ومظاهر القبح،
املادي واملعنوي؛
ّ
واالعتياد على وجود �أكوام القمامة يف �أركان ال�شوارع واحلدائق وال�ساحات،
لت�صبح جزء ًا ال يتجزّ �أ من امل�شاهدات اليومية؛ والقُبح املعنوي الذي ي�ؤدي
�إىل جفاف و�ضمور �شرايني �أجهزة اال�ست�شعار الوجدا ّ
والروحي لدى
ين
ّ
الإن�سان وداخل النف�س الب�شرية ،بحيث مل يعد املرء ي�شعر مبدى القبح الذي
يطم�س لديه بو�صلة البحث عن اجلمال ،لت�ستوي كل الأ�شياء حتت نظره
وم�شاعره.
هذا ويبقى الأمر املهم ،هو البحث عن املعاين التي يجب �أن ت�سود الثقافة
املادية واملعنوية داخل املجتمع ،و َم ْن هي اجلهة املنوط بها غر�س �أو زرع بذور
ثقافة اجلمال يف �أعماق ُتربة املجتمع لي�صل ب�أفراده �إىل تذ ّوق جمال الثقافة
يف جميع مظاهرها و�أ�شكالها املادية واملعنوية ،ويف الوقت نف�سه ،كيف يجب
�إيجاد احللول الناجعة واملنطقية واملقبولة يف هذا املجال للو�صول باملواطن
�إىل القناعة التامة ب�أ�ساليب الثقافة الإيجابية املادية منها واملعنوية
الواجب اتباعها ،والوقوف على طرق تعريفها ب�أنها الو�سيلة الوحيدة واملُثلى
لإ�شباع حاجاته النف�سية واالجتماعية ولالن�صهار �ضمن منظومة املجتمع
الذي يعي�ش فيه ويتنفّ�س بني جدرانه ،لي�صبح الكل يف واحد؟
بالطبع ،هذه م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سات ال�سيادية يف الدولة وبخا�صة منها
امل�ؤ�س�سات واجلهات امل�س�ؤولة عن ر�سم ال�سيا�سات التعليمية للأجيال ال�صاعدة
بالتظافر والتوازي مع َم ْن ميلكون ري�شة جت�سد (لوحة الثقافة) على �أر�ضية
و�سماء املجتمع ،وه��ي بال �شك ،م�س�ؤولية كبرية وعظيمة يف ظل تخ ّبط
ال�سيا�سات التعليمية يف غالب ّية الدول العربية ،والتي جتمع حتت مظلّتها
�أ�شكا ًال تعليمية �شتى من مدار�س ومعاهد تعليم ،من دون الرتكيز �أحيان ًا
على مفاهيم �إعمال العقل ،والدعوة لتجديد اخلطاب الثقايف وال �سيما منه
الديني الذي ي�ستغلّه البع�ض من املغر�ضني يف ت�شويه قناعات املواطن
اخلطاب
ّ
ـ ال �س ّيما املواطن العادي ـ مبا يدفعه �إىل االجنراف وراء دعوات هدّ افة ت�سيء
له وللوطن يف نهاية املطاف.
كذلك يقت�ضي التف�سري الأمثل واملنطقي مل�ضامني ومفاهيم كلمة الثقافة
مبعناها ال�شامل امل��ادي واملعنوي ،بل من الواجب واملطلوب خماطبة رجل
ال�شارع ال��ع��ادي ،مبا يجب �أن تكون عليه �سلوكياته وع��ادات��ه الفطرية
والعفوية ،وهي العادات التي يجب ان ت�شكل يف الأ�سا�س اجلزء الأكرب من
مفهوم الثقافة املن�شودة التي يبحث عنها الكثريون يف ط ّيات املجتمعات
املتخ�ص�ص عن امل�صطلحات
الإن�سانية واحل�ضارية ،ولالبتعاد بالقارئ غري
ّ
اللغوية ال�صعبة� ،أو بالأحرى املعقّدة التي ي�ستخدمها ويتعامل بها �أ�ساتذة
علم االجتماع وغريه يف مد ّرجات العلم والتح�صيل العلمي داخل اجلامعات
واملعاهد التعليمية ،وذلك كله لي�ستوي يف هذا �أبناء املجتمع ،بحيث تكون
الثقافة هي الغالبة على ال�سلوكيات ب�أنواعها املختلفة الفطرية والعفوية
بني �أفراد املجتمع الواحد.
هل من حالة ّ
توقف اللتقاط الأنفا�س الالهثة وراء /ماراثون /حماولة
�إ�صالح ال�سيا�سات التعليمية من �أجل توحيد املقامات يف معادلة الثقافة
التعرف
املن�شودة يف املجتمعات العربية ،وذلك مبا ي�ساهم بفعال ّية عالية يف
ّ
على ثقافة اجلمال التي تقود �إىل تذ ّوق جمال الثقافة؟
ال �شك ب�أنّ للثقافة دور ًا كبري ًا يف ت�شكيل الفكر املجتمعي ،وتكوين ال�صورة
الكاملة وال�شاملة عن هوية املجتمعات الب�شرية ،لكن يف ظل تطور تكنولوجيا
االت�صاالت ،والتدفق الهائل للكتب واملعلومات والأفكار املتعدّ دة الأ�شكال،
وال �سيما ما تعر�ضه املكتبات االلكرتونية� ،أ�صبح من ال�صعوبة حماية ثقافة
املجتمعات من حماوالت اخرتاقها وت�شويهها واالنحراف بها عن �أهدافها� ،إال
�أنه تبقى هذه احلماية �ضرورية ،وتتطلب توفري كل م�ستلزماتها حر�ص ًا على
�سالمة الهوية الثقافية.

قراءات /قضايا وآراء
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ر�ؤى تنويرية
•ح�سن �إبراهيم احمد
ان��ط�لاق � ًا م��ن �إدراج احت���اد الكتاب
العرب دورته التا�سعة حتت �شعار «ثقافة
التنوير» �أ�شري �إىل:
�أو ًال :الق�ضايا الثقافية لي�ست ق�ضايا
قطّ اعية ،فهي ق�ضايا جمتمع ب�أكمله،
وحت���دي���د ه��ي��ئ��ات وجل����ان ت��ق��وم ب��ه��ذه
امل��ه��م��ات ،لي�س الطريق الأم��ث��ل .ورمب��ا
كانت اللجان (مع �أنني من �أع�ضائها ،وجممل
ما كتبت – وهو غري قليل -ينتمي �إىل ثقافة
التنوير) ذات �أثر �سلبي ومقربة ملا يجب �أال
يقرب .فالتنوير ال ينع�شه �سوى مناخ احلرية
امل�شاع يف جمتمع� ،سيا�سي ًا وعقدي ًا ،وانعكا�س
ذلك يف ميادين الثقافة.
ث��ان��ي� ًا :م��ع ���ض��رورة الإف����ادة م��ن جت��ارب
التنوير ال��غ��رب��ي وغ�ي�ره مم��ا حر�ضنا على
انتهاجه� ،إال �أنه يجب �أن ي�ستند �إىل املمكنات
التي تتيحها جت��ارب كل �شعب .والعقالنية
وم�ؤ�شراتها موجودة يف حياة ال�شعوب الفاعلة
ب�شكل ن�سبي .ويف ما�ضينا مبراحله املتدرجة،
ميكن تلم�س �أ���ص��وات العقالنية ،ابتداء من
اعتزاز ال�صعاليك بحياة احلرية �إىل حلف
الف�ضول� ،إىل مناه�ضة احلروب ،و�صو ًال �إىل
ثقافة الأحناف وغريها ،قبل �أن يعلن الإ�سالم
�أنه جاء ليخرج النا�س من الظلمات �إىل النور،
و�صو ًال �إىل علم الكالم فالفل�سفة العربية
الإ�سالمية ،و�إن مل يكن هذا تنويراً ،فيمكن
�أن ي�ستند �إليه التنوير يف الع�صر احلديث عرب
تربية تعيد له اعتباره.
ث��ال��ث � ًا� :أه��م��ي��ة ق����راءة ال��ت�راث ق���راءة
تخلّ�صه مم��ا ت��راك��م حوله ل�صالح ثقافات
تد ّرجت باالنحراف حتى اختلط ال�صحيح
بالزائف ملت�صق ًا بالعقائد التي قبلت حتت
مظلتها ما لي�س منها ،وقد ينتمي �إىل ال�سحر
وال�شعوذة واخل��راف��ة والأ���س��ط��ورة وثقافة
الوهم والتطرف التي �أ�صبح العقل الإمياين
رهينتها وحار�س ًا لها .والأه��م هو االهتمام
بامل�شرتك عقدي ًا ووطني ًا ،وا�ستبعاد الفئوية
والو�شائجية التحري�ضية.
رابع ًا :للخروج من اال�ستع�صاء ،يفرت�ض
اع��ت��م��اد العلمانية اللينة ال ال�صلبة يف
جمتمعاتنا امل��ل��ون��ة امل��ت��ع��ددة .وه��ن��ا ت�برز
�أهمية فهم �أي��ة علمانية ميكن �أن تنجح يف
جمتمع ما ،فال حتيله �إىل تناحرات ممتدة
ي��أت��ي م��ردوده��ا ث ��أري � ًا فجائعي ًا وانتقامي ًا
يف جمتمعات يرتب�ص بها العقل الإمي���اين
ب�سطوته .وميكن اعتماد التدرج الهادئ لق�ضم
امل�ساحات جتنب ًا مل�صادمات تناحرية ،مهما
كان احللم بتجاوز الإعاقات �سريع ًا ،فاخلطوة
الرا�سخة هي التي ت�صنع التغيري الفعلي ،ال
اخلطوة املتعجلة ال�ضعيفة.
خام�س ًا :نذكر النه�ضة واحلداثة والتنوير
ف��ن��ت��ن��اول م�صفوفة الأ���س��م��اء م��ن رف��اع��ة
الطهطاوي �إىل طه ح�سني وعلي عبد الرازق،
وهم امل�ؤ�س�سون الأف��ذاذ ،دون �أن نلتفت �إىل
الفئات االجتماعية وما ح�صل لها ،هل تنورت
وحتدثت �أم ال؟ ودون الإ�شارة �إىل االنتكا�سات
بعد �أن �أ�سلم ر�شيد ر�ضا راي��ة النهو�ض �إىل
ح�سن البنا ،م�ؤ�س�س الإخ��وان امل�سلمني ،و�إذا
كان من ورث م�س�ؤولية التنوير – وهم كرث-
قد ف�شلوا ،فلأن املجتمع و�سلطاته العقدية
وال�سيا�سية مل ينت�صر لهم ،ومل تعن الأحزاب
واجلامعات وامل�ؤ�س�سات ،حتى وال الأف���راد،
كفاية بتمكني ف��ك��ره��م ،وم��ا مت تلقفه من
�أفكار التنوير لدى ه�ؤالء فمن �أجل توظيفه
يف احل�صول على مكا�سب �آنية ،وك��ان الأهم
متابعة التنوير وما ي�ستجد يف حقل الفكر
العقالين وتوظيفه اجتماعي ًا ،كي ال يقع يف
مطب التعرث �أو املوت.
�ساد�س ًا :التنوير دائم ًا يجب �أن تتاح له
الرعاية واملناخ ،ورف��ع الو�صاية ال�سيا�سية
والعقدية عنه ،ومتكينه عن طريق امل�ؤ�س�سات
الفاعلة (�أحزاب ،جمعيات ،روابط ،جامعات
ومدار�س ،م�ؤ�س�سات الدولة ونظامها )..فهو
م�س�ؤولية جماعية جمتمعيه من �أجل حياة

�أو م��وت املجتمعات ح�ضاري ًا ،حيث ال تكفي
�أجماد املا�ضي والتعلق املعوق بها ،وال حماباة
(امل�ؤمنني) على ح�ساب جمتمعاتهم.
�سابع ًا :للتنوير جانبه العملي ال��ذي ال
يكتفي مبواجهة الف�ساد وال�سيا�سات الرديئة
والثقافات املتهالكة ،بل يوجه لالنخراط يف
العمل املنتج ،فالتخلف والظالمية كما يكون
برعاية اجلهل ،يكون برعاية الفقر والتبعية
للزعامات املرياعية املتحكمة بلقمة العي�ش،
وه��ذه تنتع�ش يف الأزم���ات وح��االت ال�ضعف
واالنق�سام ،والرد الأقوى عليها بتمكني ثقافة
العمل املنتج.
ثامن ًا� :ضرورة االعتماد على التكنولوجيا
املتطورة املواكبة لزمنها ،وجتنب �أخطارها
القاتلة حني ترتك لع�شوائية اال�ستخدام.
ومن الهام الإفادة مما تتيحه و�سائل االت�صال
احل��دي��ث��ة م��ن خ�لال الف�ضائيات وال�شبكة
العنكبوتية ،و�أه��م��ي��ة ذل���ك لن�شر الفكر
العقالين النقدي ،واحل��د م��ن ت��أث�ير الفكر
الظالمي حتت راي��ة العقائد على املجتمع.
وه���ذا يتطلب ع��دم �إف�����س��اح امل��ج��ال لأ�شكال
الثقافة الرديئة من قبيل الأبراج والتوقعات
للأحداث ،والتي ترعاها الف�ضائيات ،فتخرب
ما تخرب من وعي املجتمع وتع ّوق التنوير،
حتى ال يتاح للمثقف التنويري املحا�صر ما
يتاح للمتالعبني بالعقول.
تا�سع ًا� :ضرورة العمل على �إخ��راج امل��ر�أة
من ثقافة اجل�سد �إىل ثقافة العقل� ،إذ يعترب
التحكم باجل�سد الن�سوي �سالح املتقابلني
واملتخا�صمني ،وبعد �أن حققت املر�أة يف العامل
ويف بالدنا تقدم ًا كبرياً ،ال ي��زال هناك من
مي�سك بتوجيه ح��راك��ه��ا ع��ن ط��ري��ق متلك
ج�سدها و�إخفائه� ،أو يف االجت��اه الآخ��ر ،من
يحاول متلكه عن طريق املتاجرة بامل�ساحات
والكتل التي ت�شكله ،والبقاء يف حقل اجل�سد
يفقد املر�أة حريتها ويع�صف مبا �أجنزته وال
تزال تنجزه ،علم ًا �أن ال �أحد ممن يحرتمون
الوجود الفاعل للمر�أة ،يكره �أن تكون جميلة
�أو متجملة ،لكن يف ح���دود ع��دم حاكمية
اجل�سد املطلقة.
ع���ا����ش���راً� :أه��م��ي��ة م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات
وال��ت��ح��والت يف ع��امل الثقافة وال��درا���س��ات
الثقافية احلديثة ،فهي تتحول �إىل حقول
جديدة ال جتوز الغفلة عن جيدها ورديئها
كما تنتجها وت�سوقها �شعوب لي�س لها هموم
�شعوبنا ،ومل تعد مرتهنة ل�صراع القدمي
واجل���دي���د .وم���ن ه���ذه احل��ق��ول ت��ل��ك التي
تنتجها و�سائل االت�صال والتحكم بها وهي
ثقافة بحد ذات��ه��ا ،ومنها ثقافة الرحالت
والبيئة ،والثقافة الريا�ضية ،وثقافة الطعام
و�صناعته ،وثقافة الأزياء و�صناعتها ،وثقافة
الإنتاج ال�شخ�صي الذي تتيحه التكنولوجيا
احلديثة .مع ع��دم �إغ��ف��ال ت��ط��ورات ما بعد
احلداثة «احلداثة م�ستمرة».
حادي ع�شر� :إذا كان كل ذلك من م�س�ؤوليات
املثقفني وال�شعوب وال�سلطات .فواجب اجلهات
املوكلة برعاية الثقافة �أك�ب�ر ،خا�صة يف
التوا�صل التنويري مع عموم املواطنني ،ما
يفر�ض عدم تقوقع هذه اجلهات ومنها احتاد
الكتاب .فعليه �إي�صال �إنتاجه الثقايف �إىل
اجلميع يف حني نرى ا�ضمحالل توزيع دورياته
واقت�صارها على الأع�ضاء ،كما �أن ن�شاطاته
تكاد تقت�صر على �أع�ضائه وبع�ض الأ�صدقاء
�أو املتعطلني وهواة املماحكات الكالمية ،دون
�أن جتتذب من هم بحاجة للتنوير ،ما يق�ضي
�ضرورة التوا�صل معهم حيث هم.
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الت�أ�سي�س والريادة ..يف �آن!
ـ6ـ
ظن متابعوه �أنه
�إذاً ،ا�ستغرقت احلياة امل�سرحية جتربة الدكتور علي عقلة عر�سان وقت ًا طوي ًال ،حتى ّ
نذر نف�سه للم�سرح فح�سب ،وقد كان كذلك حق ًا ،لكن العني الرائية �ستجد عيان ًا �أن الدكتور علي عقلة
عر�سان كان يكتب ال�شعر وين�شره يف جملة املوقف الأدبي التي بد�أت يف ال�صدور منذ عام  ،/1971/وكانت
ق�صيدته جتاور ق�صائد كبار ال�شعراء يف �سورية والوطن العربي ،وقد كتب الق�صيدة العمودية ،وق�صيدة
ً
التفعيلةَّ ،
وكتابة و�إخراج ًا وت�أليف ًا للدرا�سات
وظل يكتبهما على الرغم من �شواغله امل�سرحية متثي ًال
املعنية بامل�سرح العربي والعاملي من جهة ،والدرا�سات املعنية بالأبعاد ال�سيا�سية والفكرية التي يتق�صدها
امل�سرح من بني جملة �أهدافه من جهة ثانية ،وقد �أجنز الدكتور عر�سان دواوين عدة حظيت بتقريظات
نقدية مهمة ،ولكن ظلّ حيي ًا يف تو�صيف نف�سه ب�أنه �شاعر ،فيقول� :إنني كاتب م�سرحي يكتب ال�شعر �أي�ض ًا،
لأن قلبي ان�صرف �إىل امل�سرح منذ بدايات وعيي ب�أهمية امل�سرح ودوره يف حياة النا�س ،وب�أهمية امل�سرح
ودوره احليوي بني �أجنا�س الأدب عامة.
وبالإ�ضافة �إىل كتابة ال�شعر ،كتب الدكتور عر�سان رواية واحدة هي (�صخرة اجلوالن) التي �صدرت
عام  ،1982وهي تتحدث عن حرب ت�شرين عام  ،1973فت�سرد احلياة االجتماعية التي عا�شها �أهل
الريف الذين يقوم �أبنا�ؤهم عادة على �ش�ؤون املواجهة مع الأع��داء ،فيكون منهم ال�شهداء واجلرحى
تعرف البطولة ،وبهم تتجلى �ألوان املجد.
والأ�سرى واملفقودون ،وبهم ّ
ال�شخ�صية الرئي�سة احلاملة ملو�ضوعة الرواية يج�سدها حممد امل�سعود ،ابن الريف الذي ي�ستدعى مع
غريه للخدمة االحتياطية ،فيبلي الدعوة ،وتكون جغرافية مواجهته مع الأعداء هي املنطقة القريبة
جد ًا من جبل ال�شيخ الذي يراه حممد امل�سعود فذاذة يف ح�ضوره ومعناه ،وفذاذة يف ر�سوخه و�صموده،
وفذاذة يف تاريخه وما يتطلع �إليه من تاريخ جديد ،فيناجيه يف وحدته :ما دمت �أنت را�سخ ًا نحن يف ر�سوخ
�أكيد.
حممد امل�سعود متزوج من (زينب) وله منها ثالثة �أوالد ،وحني يلتحق باجلي�ش يرتك �أعباء احلياة
ومتطلباتها لها لتنه�ض بها ،وهي يف �أكرث حاالتها االجتماعية ب�ؤ�س ًا ،لذلك يظلّ يفكر بها وبالأوالد قبل
احتدام املعارك ،ويف �أثنائها ،وبعدها� ،إنه ينادي زوجته كي ترى البطوالت التي ي�سطرها هو ورفاقه،
وينادي �أبناءه ال�صغار كي يعرفوا �أ�سباب غيابه عنهم ،ولأي �أمر جلل يبتعد عنهم!
حممد امل�سعود ،وقبل �أن يلتحق باجلي�ش ،ق�ضى فرتة طويلة يف الكويت ،فقد ذهب ليعيل �أ�سرته ،وكان
ال يرى زينب و�أوالده �إال يف �إجازات ال�صيف ،وحني احتدمت احلرب ،مل يذهب �إىل الكويت ،بل ذهب �إىل
اجلبهة ليجاور جبل ال�شيخ يف ثباته ور�سوخه ومعانيه التاريخية واجلغرافية ،وما يرمز �إليه من دالالت
وطنية علوق مبفهوم ال�سيادة.
حممد امل�سعود ،وهو يف اجلبهة يلوذ بال�صخرة التي ر�أى �أنها ت�شبه �أمه لأنها حمته من ر�صا�ص الأعداء
واقتحاماتهم ،يفكر ب�صاحب حانوت البقالة يف القرية الذي ت�ستدين منه زوجته زينب كي تنفق على
معي�شة الأوالد ،وال �سيما ابنه ال�صغري الذي غدا تلميذ ًا يف ال�صف الأول ،ويحتاج �إىل الأقالم والدفاتر
والأل��وان ،واللبا�س ،واحلذاء .يفكر حممد امل�سعود بـ �أحمد احل�سن� ،صاحب حانوت البقالة ،ويقول له
�صراخ ًا وبال�صوت العايل� :أنا هنا �أدافع عنك يا �أحمد احل�سن� ،أدافع عن جتارتك وعن �أمنك ،و�سالمة
رزقك ،فانتبه لـ زينب زوجتي و�أوالدي ،و�سوف �أ�سدد الديون كلها حني �أعود �إىل البلدة .لكن حممد امل�سعود
ال يعود لأنه يقع �أ�سري ًا بني �أيدي الأعداء بعد معركة �ضارية ،مل يعرف على �إثرها ما �إن كان حي ًا �أو ميت ًا،
وما �إن كان ج�سمه م�صاب ًا �أو �سليم ًا ،كل ما عرفه �أنه كان يف غيبوبة مل يد ِر �سببها ،لكن وحني غدا �أ�سري ًا
بالء رائع ًا يف دفاعه عن ال�صخرة/الأم ،وعن تراب الوطن ،وعن جبل ال�شيخ ،وعن رفاقه،
عرف �أنه �أبلى ً
و�أنه �أ�صيب �إ�صابات قاتلة ،لكن احلياة ُكتبت له ،فغدا �أ�سري ًا يعاين من لوثه الهوان واخلذالن يف م�شفى
العدو.
رواية �/صخرة اجلوالن /رواية فذة يف تعبريها الأدبي ،وخالدة يف تو�سلها للقيم ال�سامية ،وفاتنة حني
ً
ق�سمة بني رفاق احلرب ،وهي رواية جامعة للمجتمع املدين (القرية) واملجتمع الع�سكري
جعلت النبل
(اجلبهة) كي يكونا جمتمع ًا واحداً ،يف �صالبة واحدة وهما يواجهان العدو الداخلي املتمثل بـ البقال
�أحمد احل�سن وج�شعه ،ومراوداته لـ زينب ،والعدو اخلارجي (الكيان ال�صهيوين) الذي دن�س تراب الوطن
ب�أفعاله الوح�شية والدموية.
هذه الرواية ،ولبدوها النايف يف مو�ضوعها (احلرب واملواجهة) ولأهمية بنيتها الفنية التي �صهرت
الأخبار والأح��داث واحلادثات والتواريخ واحلكايات والأح�لام يف م�سرب واحد هو ال�سرد الروائي،
ولتجلّيها يف غناها وهي تطوي الغايات ال�صغرية ،والأحالم الق�صرية ،والرغبات الآنية ،كيما ت�صري غنى
يغتني به الأف��راد ،واملجتمع ،والوطن مبعناه ال�سامي ..اختريت الرواية من بني �أهم مئة رواية كتبها
الأدباء العرب خالل القرن الع�شرين الفارط ،وقد عرفت الرتجمة ،فانتقلت �إىل لغات عدة ،ويف ذلك
هدف كبري �أحلق الرواية بالروايات العربية والعاملية التي �صنفت عاملي ًا يف خانة الروايات املقاومة للظلم
والوح�شية ،وبهذا فهي تعبري روائي ميثل مقاومة العرب للكيان ال�صهيوين الهجني منذ قرن من الزمن،
بد�أ باحتالل الإنكليز لفل�سطني عام ( 1917كانون الأول) ،وامتدَّ �إىل يومنا الراهن ،لأن معركة حترير
ً
كاملة برتابها ومعانيها وقدا�ستها ،وعودة �أهلها
فل�سطني ما زالت م�ستمرة ،ولن تتوقف �إال با�ستعادتها
الذين هجرتهم القوتان الربيطانية وال�صهيونية ق�سراً ،وهذا الأمر ميثل جوهر �إميان الدكتور عر�سان
بالق�ضية الفل�سطينية التي كتب عنها الكثري الكثري ،والتي عا�ش لأجلها منتظر ًا علوتني ،علوة �صوت
الن�شيد الفل�سطيني :موطني ،موطني ،وعلوة العلم الفل�سطيني ال�شارق ب�ألوانه الأربعة امتداد ًا نحو رحابة
ال�سماء.

Hasanhamid55@yahoo.com
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محنة الثقافة والمثقفين العرب

•د.رحيم هادي ال�شمخي
�ستظل حمنة الثقافة
وامل��ث��ق��ف�ين ال��ع��رب م��ث��ار ًا
جل���دل ي���دور ب�لا ت��وق��ف،
و�سوف تبقى امل�شكلة كما
ه���ي� ،إن مل ي��ن��ظ��ر �إل��ي��ه��ا
بو�صفها م�شكلة بنية جمتمع
ك���ام���ل ،وق�����ض��ي��ة م�����ص�ير �أم���ة
وم�ستقبلها.
�ألي�ست الثقافة هي الهيكل
الأ�سا�سي للح�ضارة يف خمتلف
مظاهرها؟ �ألي�ست منهج ًا ومنط
حياة؟ وهل بنية املجتمع بنية
اقت�صادية واجتماعية فقط
مفرغة من البنية الإن�سانية؟
وما هي احل�ضارة ،ح�ضارة �أي
�أم��ة ،هل هي ما تتمتع به من
�أكل ومتعة ،وطيارات و�سيارات،
وث�ل�اج���ات ،و�أج���ه���زة فيديو،
وت��ل��ف��زي��ون��ات م��ل��ون��ة� ،أم هي
�أو ًال قيم فكرية واجتماعية
و�أخ�لاق وجمالية؟ هل تقوم
احل�ضارة على علم وقيم �أم على
كمية املتع وال�سلع امل�ستهلكة؟.
ت�����س��ا�ؤالت ق��د تفتح �أمامنا
ب�صي�ص ���ض��وء ع��ل��ى حقيقة
واق��ع��ن��ا ال��ع��رب��ي ال���ذي يت�سم
ب�ضحالة ال��ث��ق��اف��ة ،وكثافة
التخلف ،نحن العرب كنا �أمة
ت��ق��ود ث����ورة ال��ع��ق��ل وامل��ن��ه��ج،
عندما وق��ف (اب���ن خ��ل��دون)
على قمة م�سرية الفكر العلمي
امل��ن��ه��ج��ي ،وال���ت���ق���ط ال��غ��رب
املتخلف –حينذاك -الكرة من
�أيدينا ،و�أخذوا من ابن خلدون
الفكر املنهجي ومن (احل�سن بن
الهيثم) املنهج التجريبي ،ثم
انتقلوا بالثورة املنهجية� ،إىل
الثورة ال�صناعية حتى و�صلوا
اليوم �إىل الثورة التكنولوجية
� ،أم��ا نحن ال��ع��رب فقد تركنا
ثورة املنهج وطريق العقل �إىل
ث��ورة اال�ستهالك ،و�أ�صبحنا
�أم��ة ت�ستهلك احل�ضارة التي
ينتجها الغرب� ،أمة يلفها �ستار
كثيف م��ن ن���زوات ا�ستهالكية
جنونية مفرطة ،غابت معها
التنمية احلقيقية ،و�سار منط
اال���س��ت��ه�لاك م��ع رق��م الك�سب
ال�سريع وغ��اب��ت ع��ن ال�شباب
ق��ي��م��ة ال��ت��ف��ك�ير وال����ق����راءة
والإب��داع ،و�أ�صبحت اجلامعات
ج���زء ًا ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن جمتمع
خمتل ،مل تعد اجلامعات كما
كانت اجل��زر ال��وارف��ة بالعلم
والأخ���ل��اق ،م��ا ع��م��ق عن�صر
االن��ح�لال يف اجل�سد العربي،
�إذ ًا من ذا الذي يختلف على �أن

الثقافة هي الهيكل الأ�سا�سي
للح�ضارة يف خمتلف مظاهرها،
و�أن��ه��ا من��ط ح��ي��اة ي��ق��وم على
منهج ،و�أن املثقفني هم القاطرة
ال��ت��ي ت��ق��ود ق��ط��ار احل�����ض��ارة
ومت�ضي به �إىل امل�ستقبل ،فهم
ال�صفوة من املفكرين واملبدعني
الذين يقومون بعملية تر�شيد
امل����واط����ن وت��ك��وي��ن��ه ع��ق��ل��ي� ًا
ووجداني ًا ،لذا ف�إن لب امل�شكلة
التي ي��دور حولها اجل��دل هو
غياب هذا كلّه.
و�إذا ح���اول���ن���ا ت�����ص��وي��ر
واقعنا العربي الثقايف جند
�أن ال���ه��� ّوة ق���د ات�����س��ع��ت بني
املثقفني وجمتمعاتهم ،و�أن
الفكر ال��ع��رب��ي يعي�ش اليوم
ال��ع��ق��دي��ن الأخ��ي�ري����ن ،فبعد
�أن ع��ا���ش��ت الأم�����ة ال��ع��رب��ي��ة
م�ستوى من النه�ضة والثورة يف
اخلم�سينيات وال�ستينيات� ،إذا
بها يف ال�سبعينيات والثمانينيات
تعي�ش ت���ده���ور ًا �شمل معظم
امليادين ،كانت انتكا�سة هائلة
عميقة ت��ك��اد تفقد ال�شباب
�أم��ل��ه يف امل�ستقبل ،ال�شباب
الذي يعي�ش احلرية والتخ ّبط،
حيث ان�سدّ ت �أم��ام��ه القنوات
التي ي�ستمد منها قيمه ،بعد
�أن ع��ا���ش م��رح��ل��ة ال���ك���وارث
التي �أ�صابت الأم��ة العربية،
فانكم�ش داخل ت�شتته القيمي،
مفتقر ًا �إىل املثل العليا ،لي�س
ه��ذا فح�سب ،بل �إن املفكّرين
املبدعني يف كل قطر عربي على
حدة ،ال ي�ستطيعون �أن يو�صلوا
�أ�صواتهم �إىل الآذان العربية،
�إذ ال يعرب �صوتهم �إىل م�سامع
�أبناء الوطن العربي ،ومن ثم
�أ�صبح الفكر العربي خا�ضع ًا
لل�سيطرة الثقافية والإعالمية
التي يفر�ضها العامل ال�صناعي
املتقدّ م ،وهكذا حدث اختالف
يف بنيتنا الإن�����س��ان��ي��ة ،نحن
نعي�ش �سنوات الطحن العربي،
طحن الق�ضية الفل�سطينية
واالح�����ت��ل��االت الأم��ري��ك��ي��ة
وال�صهيونية والرتكية لبالدنا
العربية ،طحن العقل العربي،
واملنهج العقلي� ،سنوات معاداة
ال��ث��ق��اف��ة وات�������س���اع ال���ف���راغ
الفكري ،فلم يظهر مبدعون
جدد كما ظهر يف اخلم�سينيات
وال�ستينيات ،مل تظهر جنوم
المعة يف �سماء الإبداع العربي
مثل (يو�سف ادري�����س� ،صالح
ع��ب��د ال�����ص��ب��ور ،ع��ب��د ال��وه��اب

البياتي ،ب��در �شاكر ال�سياب،
جن��ي��ب حم���ف���وظ و���س��ل��ي��م��ان
العي�سى) وغريهم من عمالقة
الفكر والعلم والأدب.
فقد خلقت احل��روب والقهر
مع ًا القلق والإح��ب��اط اللذين
يحر�ضان الإب���داع ،وف��رق بني
ّ
قلق �أو توتر يخ�صب وي�شغل
الإب�����داع ،وق��ل��ق �أو ت��وت��ر هو
نتيجة للقهر والت�سلل الفكري،
فقد غابت العبقريات العربية
ال��ت��ي ت�ستمد م��ن اخل�صائ�ص
ال���ع���رب���ي���ة وم������ن م��ع��ط��ي��ات
الواقع ما يقوى على مقاومة
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تلتف حول
الأم����ة ال��ع��رب��ي��ة ،و�أخ��ط��ره��ا
ال��ت��ف� ّ�رد ال��ث��ق��ايف ،ورغ���م �أن��ن��ا
�أم���ة ع��رب��ي��ة مت��ث��ل جمموعة
متميزة م��ن ال�شعب العربي
ال��ذي تربطه عرى ال تنف�صم
م���ن وح����دة ال��ل��غ��ة وال��ت��اري��خ
واحل�����ض��ارة وامل�صري امل�شرتك،
�إال �أن م�ساحات وا�سعة باتت
تف�صل ال��ي��وم ب�ين املثقفني يف
ك��ل ق��ط��ر ع��رب��ي ع��ن ثقافة
الأق���ط���ار ال��ع��رب��ي��ة الأخ����رى،
وهي �سلبية من �سلبيات التبعية
الثقافية ،ع ّمقت ال�سلبيات
الأخ�����رى ال��ع��دي��دة ،وم����ازال
املثقف العربي متمزّ ق الكيان
احل�ضاري بني مفاهيم غريبة
ع��ن��ه� ،أوروب���ي���ة و�أم��ري��ك��ي��ة،
تف�صله عنها م�ساحات هائلة
من التقدّ م العلمي املنهجي ،على
الرغم من �أنه يعي�ش احل�ضارة
الغربية يف ال��زم��ن الطبيعي
نف�سه ،غ�ير �أن ل��ك��ل ظ��اه��رة
�أ�سبابها املو�ضوعية ،فما مل
ي�ؤمن املثقفون امللتزمون ب�أن
الوحدة بينهم �ضرورة ملقاومة
احلواجز التي ت�ضعها الأنظمة
العربية ،والعقبات التي تقيمها
واحل�����س��ا���س��ي��ات ال��ت��ي مل تكن
م��وج��ودة م��ن قبل ،ف�لا �سبيل
�إىل الو�صول �إىل عقل عربي
ذي منهج له قدرة على اتخاذ
ال���ق���رار ،وق�����ادر ع��ل��ى حت��دي
ع��وام��ل التبعية اخل��ارج��ي��ة،
املحنة �إذ ًا لي�ست حمنة ثقافة
�أو مثقفني ولكنها حمنة جمتمع
ب�أكمله.

قضايا وآراء

ما �أحوجنا �إلى تمرّد
"زوربا" وجنونه!
•د .ب�سام اخلالد
ما من مرة �أعيد فيها قراءة رواية «زوربا» للكاتب اليوناين املبدع «نيكو�س
كازانتزاكي�س» �إال وتتملكني الراحة النف�سية و�أحلّق يف ف�ضاءات مفتوحة من
الفرح واحلبور واالنطالق بال قيود �إىل عوامل �أحلم باقتحامها!
ميل�ؤك الإعجاب و�أنت تقر�أ هذه الرواية برهافة احل�س التي يتمتع بها
امل�ؤلف ،وبذلك العمق املعريف الذي متتلئ به روحه ،و�أي�ض ًا بقدرته العجيبة
على و�صف ال�شخ�صيات ب�شكل عميق ومف�صل.
ينقلنا الكاتب يف هذه الرواية اىل جزيرة «كريت» يف اليونان لنعي�ش فيها
معه ومع �صديقه اجلديد «زورب��ا» يف مغامرة فريدة ،فبطل الرواية «زوربا»
�شخ�صية مميزة فع ًال ت�ستحق �أن يخلدها الكاتب يف هذا العمل الأدبي الرائع.
«زورب��ا» هذا �شخ�ص حمب للحياة ُيقبل عليها بكل جوارحه ويعرف كيف
ي�ستمتع بها ،يعي�ش كل يوم وك�أنه �آخر يوم له على هذه الأر�ض ،يطلق لروحه
العنان ويجعلها تعرب عنه بالرق�ص وال�صراخ وبكل ما ميكن �أن ميليه عليه
جنونه يف تلك اللحظة ،وهو بنف�س الوقت ميتلك قدرة عظيمة على التخلي
عن كل القيود والتحرر منها� ،إنه �شخ�ص جعل من فطرته دلي ًال له يف حياته
وبنى على �أ�سا�سها فل�سفته اخلا�صة يف هذه احلياة ،واملده�ش حق ًا �أن لديه
من احلكمة ما هو �أروع و�أب�سط و�أ�صدق من ِح َكم الفال�سفة رغم �أنه رجل �أمي
ومدر�سته الوحيدة هي احلياة وجتاربه فيها!
على ل�سان «زوربا» يورد « كازانتزاكي�س» بع�ض الأقوال التي ت�صلح لأن تكون
دليل حياة ،نتعلم منه الكثري ،فبطله ي�ؤمن بنف�سه وال يثق �إال بها� ،إنه «وجودي»
على طريقته ،حني يقول:
 ال �أ�ؤمن ب�شيء باملرة  ..كم مرة يجب �أن �أكرر هذا  ..ف�أنا ال �أ�ؤمن ب�أي �شيء�أو ب�أي �شخ�ص ..بل بـ «زوربا» وحده ،لي�س لأن «زوربا» �أف�ضل من غريه ،ولكن
لأن «زورب��ا» هو الوحيد الذي يقع حتت �سلطتي ،والوحيد الذي �أعرفه� ،أما
الباقون فكلهم �أ�شباح ،ف�أنا �أرى بهاتني العينني ،و�أ�سمع بهاتني الأذنني ،و�أه�ضم
بهذه املعدة..
عندما �أموت ،ف�سوف ميوت كل �شيء معي ..كل العامل «الزوربي» �سوف
يغو�ص يف الأعماق!
ويف مقاطع �أخرى يتحدث عن مفهوم احلرية واحلياة واملوت :
 �إذا �أردنا احل�صول على احلرية يف هذا العامل القذر يجب �أن نقوم ببع�ضاجلرائم!
 هناك ممران مت�ساويان قد ي�ؤديا �إىل القمة نف�سها� ،أن تعمل ك�أن املوت غريموجود ،و�أن تعمل متوقع ًا املوت يف �أية حلظة.
 �إن حياتي قد ذهبت �سدى ،فليتني �أ�ستطيع �أن �أحمو بقطعة من القما�ش كلما تعلمته وكل ما ر�أيته و�سمعته.
 �إن املوت ال يهمني ،فاحلياة �شمعة تطفئها لفحة هواء� ..أما ال�شيخوخةف�إنها عار وف�ضيحة ولهذا �أبذل ق�صارى جهدي لأمنع النا�س من االعتقاد ب�أنني
كربت!
 ماذا ميكن بنا�ؤه فوق االنقا�ض ،ال �أحد ي�ستطيع �أن يعرف ذلك على وجهاليقني؟!
 ماذا ت�ستطيعني �أن تفعلي بي يا �سماء ..كل ما ت�ستطيعينه هو �أن تقتليني..اقتليني �إذن فل�ست �أبايل ..لقد قلت لك ما �أريد قوله ..ورق�صت ما �شئت �أن
�أرق�ص!
تو�صف هذا الزمن الرديء الذي
تلك بع�ض احلِكم التي �أطلقها «زوربا» والتي ّ
يطحننا باحلروب والدماء وامل��وت والغالء والف�ساد والنفاق ويرتكنا لقمة
�سائغة بني فكّي �أمراء احلروب وجتار الأزمات.
كم نحن بحاجة �إىل مترد «زوربا» وجنونه؟!

قراءات نقدية
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التوقظوها ..حالمة
• حيان حممد احل�سن
يقول ال�شاعر حممد حديفي يف تقدميه
للمجموعة ( �أن تدخل ال��ك��ون ال�شعري
لل�شاعر منذر يحيى عي�سى يعني �أن تتزود
بالكثري من الأجنحة ،كي ت�ستطيع اللحاق
بخيالهذا ال�شاعر املحيرّ ،وامل��رب��ك يف �آن
مع ًا… ب���دء ًا م��ن ال��ع��ن��وان ال���ذي اخ��ت��اره
ملجموعته ال�شعرية وه��و ( التوقظوها
حاملة)
�شاعر مرهف
عي�سى
يحيى
منذر
ال�شاعر
* �إنَّ
ٌ
،ماهر يف تروي�ض الكلمات وفنانٌ
واحلرف
احل�س
ٌ
ّ
ب��ار ٌع يف ر�سم الده�شة يف لوحاته ال�شعرية فهو
ميتلك ري�شة �سحرية و�أ�ستطيع �أن �أ�شبهه ببحا ٍر
�شجاع ال يخ�شى جمابهة الريح والطوفان ويقود
بر الأمان بكلّ اقتدار ومهارة ،
دفّة مركبه نحو ّ
لقد ا�ستطاع ال�شاعر �أن يبحر بنا من خالل
ق�صائده وحروفه �إىل ف�ضاءات من ال�سحر�،أفرحنا
تار ًة و�أبكانا تارة �أخرى ،وحلّق ب�أرواحنا يف عامل
اجلمال واحل�يرة ،جمال ال�صور البديعة وحرية
املفردات الر�شيقة وجزالة معانيه الرقيقة .
* يقول يف مطلع ق�صيدته ( م��راف��ئ دافئة
لنوار�س عا�شقة) �ص 39:
يف هد�أة الليل
وبعد الهزيع الأخري
يوا�صل القلب بنب ال�ضلوع ال�صهيل
فتورق حمرة ال�شفاه
ا�شتهاء
ً
ت�شتعل يف �ضلوع ال�شاعر براكني ال�شوق ويقلقه
وجيب خافقه ال�صب ال َّتعِب وتزدحم يف ذاكرته
�صور املا�ضي اجلميل ،فهذا ال�شوق امللتهب ملطارح
مابرحت خياله و�أ�شعلت نب�ض وري��ده بالأماين
والأحالم ،ف�أزهر عمره بالفرح و �أورقت ق�صائده
عط�ش طويل
بوح ًا وقب ًال بعد
ٍ
وهد�أ �ضجيج روحه املزمن .
* يقول يف ق�صيدة ( هجرتي الأخ�يرة) �ص:
48-47
هي
مرف�أ �آمن
ي�ستقبل قطع ال�سحاب
والطيور الهاربة
من نها ٍر بخيل
�إىل مدنٍ وادعة
ومنارةٍ تهدي مراكب الأيام
بعد �شتاءٍ طويل
هي زهرة الليل
وقد ك�سرت عتمة الدروب
والم�ست ّ
كف الغريب
يف ه��ذه الق�صيدة ي�سافر بنا ال�شاعر �إىل
مطارح و�أمكنة �سكنت وجدانه احلامل وجتذّ رت
يف �شرايينه والنب�ض ،ه��ذه الأمكنة التي ت�ضج
بالفرح واحل��ب وي�شتعل فيها الع�شق وال�سهر
وي�سعد قلب الغريب بعد �أن �أ�ضنته ليايل االنتظار
و�شردته عتمة ال��دروب ،ويدف�أ العا�شق وينعم
ّ
بالراحة والطم�أنينة بعد �أن ا�ستباح ال�صقيع
ج�سده الهزيل و�أ ّرقه هذا ال�شتاء الطويل واملرير.
* يقول يف ق�صيدة ( الزمن اجلميل) �ص63 :
نحاول �أن نهرب من �شغب الطفولة
بتوق ال يقاو ْم
ٍ
ندفع عربة الأيام نحو املحطة املجهولة
رب فج�أ ًة
نك ُ
حينها ندرك
كم جميلة هي �أيام ال�صخب
حتى ونحن نقرتب من النهاية
* يف هذا املقطع نالحظ كيف تداهم ال�شاعر
عوا�صف احل�يرة وري��اح احل��زن وتق�ض م�ضجعه
،ك��م��ا ه��ي الأي����ام ت�����ؤرق ليله و�أوق���ات���ه ف�نراه
دائ��م احل�سرة من احل��ال التي و�صل �إليها والتي
ع�صفت به وبروحه ،فهو كلما حاول الهروب من
دوام��ة �أح��زان��ه تقف له املحن باملر�صاد وتغلق
بوجهه �أبواب الفرح ،هكذا ليظل يطلق �أغنياته
وا�ستغاثاته يف املدى الف�سيح وعلى التخوم يرتد
�صدى �آهاته احلبي�سة .
يقول ال�شاعر يف ق�صيدة ( دفء ال�صقيع) �ص:

العطّ ابة وطفولة
عادت ك�أنها بالأم�س
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137
�أيها ال�صقيع القادم دون مواعيد
من خلف جدران الوقت
لك ال�شكر وال�سالم
كلما ق�سوت على ج�سدي
�أتذكر وجوه �أحبة راحلني
ف�أهاجر واله ًا
�إىل مرابع احلنني…
* ق��ا�� ٍ�س وم�����ض� ٍ�ن ه��و احل��ن�ين يفتك بنا دون
�أن ن�شعر بعمق اجل��راح ،يدمي قلوبنا ويحطم
عتمة من وجع
�ضلوعنا ويرتك �أرواحنا تت�أوه يف
ٍ
وي�شرذ ذاكرتنا على دروب الليل الكئيب ،فاحلنني
ّ
يجربنا على ارت�شاف امل��رار وال��وق��وف بخ�شوع
مبحراب الوقت فنبقى ننزف ب�صمت ونظل ن�شحذ
دفء �أح��ب� ٍ�ة رحلوا يف وح�شة الظالم وتركونا
نتوه يف دوامة غيابهم ونطلق احل�سرات لوداعهم
احلزين .
يقول ال�شاعر يف ق�صيدة (عطر الغياب) �ص:
202
غيابك
يف
ِ
تعبق رائحة عطرك يف راحتي
وجتري يف مدارات دمي
فيختنق القلب
�أدرك حينها
كم جميل
�أن ي�ستمر هذا ال�شميم
لأنه �أك�سري ال�سعادة
ومالذي عند التعب…
* رغم الغياب ورغم امل�سافات مازالت الذكريات
عالقة يف ذاك���رة ال�شاعر وط��ي��ف احلبيبة ال
يتعر�ش بثيابه وتفا�صيل حياته
يفارقه وعطرها ّ
ال�صب
والتكاد متر حلظة �إال ويذكرها ،فقلبه
ّ
دائم اخلفقان بحبها وروحه دائمة الرتحال يف
ف�ضاءات ذكرها فهي الراحة وال�سكينة من تعب
احلياة وق�سوتها وه��ي املر�سى الآم��ن لأحالمه
واحل�ضن الدافئ النك�سارات روحه .
* احلقيقة جمموعة ال�شاعر يحيى منذر
عي�سى ( ال توقظوها… ح��امل��ة) جمموعة
ت�ستحق الوقوف عندها مطو ًال والكتابة عنها
عدّ ة درا�سات نقدية ملا فيها من اجلمال والده�شة
،فقد حملت ق�صائدها هموم ًا وق�ضايا عاجلها
ال�شاعر بحرفية عالية مبتعد ًا كل البعد عن
التقليد ،فقد �سلك درب ًا مغايرة ومنهج ًا فريد ًا يف
طريقة تناول ن�صو�صه وق�صائده ،فوظّ ف ابداعه
لكي ي�صل مبفرداته الباذخة ل��درج��ة جتعله
را�ضي ًا كل الر�ضى عن ابداعه وم�سريته ال�شعرية.
واجلدير ذكره �أن املجموعة من القطع الو�سط
حتمل بني طياتها مائة وع�شرون �صفحة �سبعة
و�سبعون ن�ص ًا �شعري ًا حداثوي ًا ،واملجموعة �صادرة
عن احتاد الكتاب العرب 2017

ي�ؤكد الأديب �سلمان البدعي�ش �صاحب (العطّ ابة) �أن روايته �سرية ذاتية لثالثة �أجيال
من �أ�سرة وطنية مكافحة ،ومل يكن يخطر ببايل عندما بد�أت بقراءة هذه الرواية �أن
�أجد طفولتي فيها ،تلك الطفولة مبا حملته من متاعب �أو كانت فيه �شاهد ًا على �صدقية
ال�سرد وتطابق ال�شخ�صية املحورية مع الواقع ،وما �أ�ضافته الرواية من معلومات موثقة
عن �شخ�صية �صامتة هادئة كانت مثا ًال للرقي واملدنية والعطاء.
فال�شخ�صية الثالثة من هذه الرواية هو �أ�ستاذي ومدير مدر�ستي االعدادية التي
دخلتها يف �صيف العام الدرا�سي  1962المتحان انتهاء املرحلة االبتدائية ،حيث قيل
لنا �إن االمتحان �سيكون هناك يف االعدادية الثانية ،وكانت الأوىل ت�سمى با�سم ال�شهيد
عدنان املدين.
مدير املدر�سة الأ�ستاذ يو�سف الدبي�سي
مدر�س التاريخ يف مدار�س ال�سويداء وهو
ال�شخ�صية املحورية يف الرواية ،واملدر�سة
داره وه��ي يف اجل��ن��وب م��ن امل��دي��ن��ة ،وقبل
�سنوات وقفت على �سورها فانداحت من بني
جنباتها ذكريات طفولة وال �أحلى حيث
كم�شة الزعرور بفرنك �سوري و�سندوي�شة
الفالفل بفرنكني �أو ثالثة ،وحيث الهتافات
من تلك ال��دار املدر�سة �إىل ال�سرايا ( ال
درا���س��ة وال تدري�س �إال ب��ع��ودة الرئي�س)
واملطلوب عودة الوحدة بني م�صر و�سورية،
مثلما عادت اليوم مع �إمتام الرواية.
لقد �أجابت الرواية عن �س�ؤال كان يدور
يف خلدي على ال��دوام  :مل��اذا ك��ان الأ�ستاذ
يو�سف الدبي�سي �صامتا جتاه املظاهرات التي كانت تخرج منددة باالنف�صال ،ومل يحاول
ولو مرة واحدة �أن مينعنا من اخلروج ،لقد كان بعثيا.
تت�ضمن ال�سرية �صلة ال�سوريني بجبالهم و�سهولهم املمتدة من املتو�سط غرب ًا �إىل حدود
العراق ،ومن العقبة وغزة جنوب ًا �إىل حلب وال�ساحل ،مرور ًا بال�شوف الذي هجرته الأ�سرة
مرتني ،حيث ترك يو�سف الدبي�سي اجلد تلك القرية من قرى ال�شوف واختار �صلخد موطن ًا
افتتح فيها عملني جديدين فكان رائد مهنة احلدادة ثم رائد ًا لطاحونة ت�سري بالرياح بد ًال
من املياه نظر ًا ملا ميلكه من عقل ميكانيكي ومقدرة على التقاط ال�صنعة من الأرمن.لكن
�سرية هذه الأ�سرة خمتلفة عن �سري الأ�سر يف اجلبل التي اختارت القناعة كنز ًا ال يفنى
وقلما غامرت يف �شي فارت�ضت �أن تظل على حدود الفقر.
�إن امل�صائب والويالت وتك�سر الأحالم على جرف الواقع املر كانت على الدوام من ن�صيب
هذه الأ�سرة ،ف�سليم ابن يو�سف القى الكثري من تتابع االخفاقات ،منذ �أن �سبقت فر�سه
فر�س البيك يف �صلخد وما تال ذلك من مكائد ا�ستهدفت هذه الأ�سرة و�صلت �إىل تخريب
املطحنة بخلخلة �أوت��اد املطحنة لتكمل العا�صفة الهوجاء اقتالع البناء ،ما �أدى �إىل
خيارات �أخرى يف اجلبل ويف لبنان وحتى يف طلب الهجرة ،لكن �سوء الطالع ظل رفيق ًا
ومالزم ًا مل�شاريع الأ�سرة من اجلد �إىل االبن �إىل احلفيد.
�سرية هذه الأ�سرة جزء من م�سار الثورة ال�سورية الكربى بقيادة الرجل الكبري كما
�أ�سمته الرواية ،وما تعر�ض له اجلبل والثوار من قبل الثورة ومن بعدها ،وما عانوه من
حملة ع�سكرية ظاملة كان من بني �ضحاياها الأ�ستاذ يو�سف الدبي�سي ،وهو البعثي ال�صامت
واملحر�ض على املظاهرات.
لقد �أ�صاب ق�صف اجلبل من قبل ق��وات االحتالل الفرن�سي بيوت وحم�لات جتارية
وور�شات هذه الأ�سرة مثلما تعر�ض �سليم �إىل نهب قطاعي الطرق وهو عائد من دم�شق عند
تل اخلالدية ما دفع بيو�سف �إىل خيارات حمدودة طلبا للرزق وت�أمني حياة معي�شية الئقة
يكون فيها للأ�سرة منزل وحديقة و�أ�شجار مثمرة وم�ساحة لزراعة اخل�ضار ،مثلما اعتادت
�أن متلك وتعي�ش.
�أتقن يو�سف الفرن�سية وهو �صاحب ح�ضور جذاب و�أناقة رفيعة تدل على تنعم يف
احلياة ،واهتمام زائد باملظهر وهذا وفر له عمال لدي الفرن�سيني يف نادي ال�ضباط وبراتب
مغر يزداد ويت�ضاعف �أحيانا نتيجة �أمانة يو�سف وحر�صه على عمله ،لكن احلظ العاثر ال
يغادر هذه الأ�سرة حتى يعود ويظل بق�سوة فيفقد يو�سف عمله تارة ب�سبب ال�ضبع وخوف
الأهل من تعر�ضه له وهو عائد لي ًال من �شرق املدينة �إىل جنوبها� ،أو ب�سبب �أمانته يف دائرة
دخلها الف�ساد ليبعد ال�ضابط الرو�سي الأبي�ض ويو�سف عن العمل يف املرية وينقله �إىل
طرطو�س ثم الالذقية.
وليعود يو�سف من جديد �إىل البطالة فيدخل كلية الآداب ق�سم التاريخ وي�صبح مدر�س ًا
ثم مديراً.
على �أن الف�صل الأخري من حياة �أ�ستاذي كان �صفحة م�شرقة على الرغم من م�أ�ساوية
الرحيل ،فبعد التقاعد اختار وانحاز �إيل الأر�ض�،أعطاها الكثري من اجلهد والعرق ف�أ�صلح
ما بها من ت�صخر ،وقدم لرتبتها االنعا�ش باحلرث ،وعقد مع الأ�شجار �صداقة ما تبقى من
العمر ،بعدما �أح�س بالإحباط ملا ر�أته عينه من فجوة بني املبادئ وال�سلوك ،اختار الأر�ض
ومات يف املكان الذي ع�شقه مو�صي ًا من بعده � :أحبوا الأر�ض واخدموها ،الأر�ض هي الوطن.
بقي �أن ا�شري �إىل �أن العطّ ابة هي الزوجة التي �أنقذت حياة زوجها و�صدت عن رجله
هجوم الداء واحتمال القطع فعمدت �إىل النار والفتيل.
 .الرواية من �أدب ال�سرية والكاتب على معرفة وثيقة ب�شخو�صه وجغرافيا الرواية
و�أمكنتها ،وهو قامة تربوية معروفة.

8
• �إ�سماعيل ركاب
-1-

َه ُ
ديل َو َطن

ك�صبح
زا ٍه
ٍ
م ِْن �صباحاتِ القُرى،
مو�سم
يف
ٍ
َع َز َفتْ بِهِ «ع�شتا ُر»
م َّو َ
ال ُ
اخل�صوبَةِ ،
فا ْن َت َ�شتْ ُل ٌ
غة،
ال�س ُ
نابل يف ُ
احلقولْ
وغ َّردَتِ َّ
كح ٌل بهديلِ نرج�سةٍ ُترتِّلُ
و ُم َّ
َ
هواك،
تي�س َر م ِْن
�صبح ما َّ
ُك َّل ٍ
ال�ص ُ
َّدي
وت الن ُّ
في�صدَ ُح َّ
ُمعانق ًا ُط ْه َر «ال َبتولْ »
ُح ٌّر كن َْ�س ٍر..
ُم ٌ
�شرق كالورد ِة احلمراءِ
يف عِ زِّ ُ
اجلنونِ
وقد َغ َذتْ �أن َ
ْ�ساغها
َد َف ُ
طر
قات عِ ٍ
م ِْن د ٍَم غالٍ
ُ
د�سي املناب ِع والأُ�صولْ
وق ِّ
و ُم���ب� ٌ
��ن خ��ال� ِ�ق ال��دُّ ن��ي��ا،
��ارك ِم� ْ
ف َك ْم..
العوا�صف فوقَ
ُ
وج..
تتك�س ُر ال ُه ُ
َّ
�صخر َك،
ِ
تنحني،
�أو تنثني،
َ
فا�ض،
و
ال
خالية
وتعو ُد
ِ ِ
ٌ
ُ
و�أنتَ
ع�صي،
مروخ
�ش
ٌّ
يزيح،
ال ُ
وال يكلُّ ،
وال يزولْ
كم �أُجل َُّك،...
�أنا ْ
لي�س تكفيني القوايف
َ
كي �أُ ِّ
�سط َر جمدَ َك الزَّاهي
املالحم وال ُهطولْ !!
على َم ِّر
ِ
-2�أُه��دي� َ
�ك ِم� ْ�ن َ�س َه ِر اللَّيايل ما
ا�شْ تَهيتَ
لكي َّ
تغز ُل
تظل ُطيو ُر ع�شق َِك ِ
الأنغا َم
�آمن ًَة،
وال�سال ْم
وتن َع َم باملح َّبةِ َّ
و�أح� ُ
���ق ُّ
مو�س
���وك ِم� ْ
��ن �أ َل� ِ
ال�ش ِ
عباء ًة
َ
م��غ��م��و� َ��س� ً�ة ب��� َ��ش��ذا ال � َق� َ�رن��فُ ��لِ
نف�س ِج
وال َب َ
والنَّدى،
نا�سب َق����دْ َر َك العايل
كيما ُت َ
املَقا ْم
َ
َ
بهجة �شاعِ ٍر
�أُعطيك َ
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تزهو على َ�صفَحاتِهِ البي�ضاءِ
ٌ
قافية،
ُزْ
وح
الر
حاب
ر
يف
ر
هِ
ِ
وت ُ
ِ ُّ ِ
ُ
زنبقة الكال ْم
-3َ
ظلموك يا وطني كما
ً
طاح «ال َّربذةِ»
ب
يف
ا
قيم
م
ظلموا ُ
ِ ِ
القفراءِ
أفا�ضلَ،
�إ َّ
ال م ِْن مالئكةٍ � ِ
حي َجليلْ
�أو عنايةِ
ٍ
خالق ٍّ
رب َك،
ْ
فاهن�أْ «�أبا َذ ٍر» بق ِ
ُ�ش ُ
علة احلقِّ الَّتي �أوقد َتها
مل َّا َت َزلْ يف ُعرفِنا
كنز ًا َن�صونُ َجال َلهُ ،
درب،
�أو نُو َر ٍ
�أو َدليلْ
َ
ظلموك،...
يوط
ف��ا� ْ��س� ِ�ر ْج ما تبقَّى ِم� ْ�ن ُخ ِ
َّ
ال�ضوءِ ،
وان ْ
ْه�ض،
ٌ
ُط ُ
طارئة على
��راب
غمة الأع� ِ
�أ َل ِق املكانِ ،
حتتاج �سيف ََك
و�أُ َّم ٌة منكو َب ٌة
ُ
��اج� َ
��ق ل��ل��م��ق��دا ِم
��ة الإغ���ري� ِ
ح� َ
«� َ
آخيل»
بجلِ والنَّبيلْ
املُ َّ
والأُ
َ
ُ
�شقوك بالغد ِر
الر
ة
���و
�
خ
َ
املقيتِ
عي»؛
َ�سيندمونَ َندا َم َة «الك َُ�س ِّ
ال ٌ
ظل ُيظ ِّل ُل ُه ْم،
ٌ
قريب �أو َ�سبيلْ
وال �أمل
ٌ
-4َ�س َب َقتْ �أ���ص��ا ِئ� ُل� َ
�ج��نَ ِم� ْ�ن
�ك املُ��ه� َّ
ُخيولِ
َ
�سيلمة» ُ
اجلناةِ،
بني « ُم
للر�سالةِ وال َّر�سولْ
وقد ا�سا�ؤوا ِّ
و� َ��س � َب � ْق��تَ يف ُل��غ��ةِ الف�صاحةِ
والأ�صا َلةِ ،
�اظ على املُ��ق��دَّ �� ِ�س ِم� ْ�ن
واحل��ف� ِ
هُ دى
وال�ص ُح ِف
ال��ق��ر�آنِ والإجن��ي��لِ
ُّ
القدميةِ ،
َ
قلتاك َمكا َن ًة يف
فا�س َت َحقَّتْ ُم
ْ
َو�س
َج َّنةِ الفرد ِ
ُ
حيث فواكهٌ �شتَّى و�ألبانٌ ،
وماء َ�سل�سبيلْ
ٌ
َّ
ري
َع َ�ص َفتْ �أُ���س��و ُد َك
بالطواب ِ
تاحتْ
اج َ
الَّتي ْ
َ
َ
ُحدودَك َع ْ�صف «...م�أكولٍ »،

ذاكرة
اح،
ال�س ُ
ُ
وجنَّ َّ
�أو « َو ْق ُع النِّ�صالِ على النِّ�صالِ »،
و� ْأ�س َر َعتْ َن�شوى «�أثِينا»
تحَ ُ
ُ
ر�ص َع
مل
وا
َّاج املُقدَّ َ�س
مل الت َ
َّ
بالنُّجو ِم
لكي ُتت ِّو َج ر�أْ َ�س َك العايل،
ال�صهيلْ
ويعلو يف املدى ُحل ُو َّ
َ
وغ َمزْ َت فانْه َم َر «النَّ�شامى»
َ
مثل َ�س ْيلٍ جا ِر ٍف،
وبيا ِر ٌق
وجمو ُع �أ�شبالٍ ،
ُ
و َر ْعدٌ ها ِد ٌر:
«حنَّا ُحما َت ْك يا َع َل ْم»...
ِ
تب�سلوا؛
وا�س َ
ْ
ُ�شلَّتْ يَدُ املوتِ الكريهِ ،
و���ش��ق� َ
�رق��تْ ُق��ط��ع��انُ غِ ����زالنِ
احلياةِ،
و َف َّر ُ
«�سلطانُ » املَظالمِ ِ
ثوب الإها َنةِ والذُّ هولْ
يرتدي َ
و َت َظلُّ «�أمريكا» تقولْ :
�آهٍ« ..دم�شقُ »
و�ضاعتْ هيبتي
َف َقدْ ُت �أوراقي
َ
يف قلعَةٍ كامل�ستحيلْ !!
-5��ز َم���تْ َغ��م��ا ِئ� ُ�م� َ
َح� َ
�ك املَ��ط�ير ُة
أمرها،
� َ
فا�س َ
تب�ش َرتْ ُم � َه� ٌ�ج و�أ� ْ��ش� َ�ر َق��تِ
ْ
ال ُعيونْ :
�أَي��ج��و ُز �أنْ نن�سى «فل�سطنيَ»
اجلريح َة
َ
يف زمانٍ
َخ � َّي� َ�م الأن� ُ
����ذال يف ُط� ُ�رق��ا ِت��هِ
كا َ
حل ْي َزبُونْ ؟!!
ُ
َت�������ش���ت���اق� َ
��ك «ا َ
جل�����������والنُ » و
ُ
القدمية
«ال ُقدْ ُ�س»
وال َّثكاىل والأرام ُِل
ال�سجونْ
والأ�سارى يف ُّ
ري
و ُيعلِّقُ الوطنُ الكب ُ
على جدائِلِ َ�ش ْع ِر َك َّ
هبي
الذ ِّ
�آما ًال،
قر ْر� :أنْ َنكونْ
َف ِّ
-6وجاللِ َقدْ ِر َك َل ْن َتهونَ ،
َ
َ
و�سوف تمُ ِْر ُع يا َو َط ْن
َ
وتظلُّ ِنبرْ ا�س ًا على َم ِّر ال َّز َم ْن
َ
َّ
قُ
م�س
ال�ش
ُ�شر
ت
�س
يديك
وعلى
َ ِ
ُ
ال َبه َّي ُة؛
تُزْ هِ ُر الدُّ نيا،
وتخ�ضر الفُ �صولْ
ُّ

خبز وع�شق في ال�شام

َ
ع�شاق
أنفا�س
يا �شا ُم ر ِّدي �إىل ال ِ
َ
ا�شتاق
قلبي
ولكن
ً،
ا
كم قلتِ � :صرب
َ
ٌ
كم قلت� :صرب ًا �إذا «حم�صية» عرثتْ
بال�شا ِم ع�شق ًا و�أ�شعار ًا و� َ
أوراق
ؤادك ،قد �أحرجتِ جائعنا
ُغ ِّ�ضي ف� ِ
احلب � َ
آفاق
ي�صري
ي�صلى..
بقيدِ
ِّ
َ
اخلواطر كي
رب
نبني
ِ
املحبة من ج ِ
َ
َ
“خبط � َ
أ�شواق”
�شام
تمُ ِّل َح
اخلبز ٌ
ذاب يف بردى
طبخُ احلجار ِة ٌ
ملح َ
َّ
امللح � َ
أخالق
خبز ًا و�شعر ًا
..وجل ُ
ٌ
اليتم !ح َ
مرتبك
رب
ما �أوج َع
َ
ني ال�ص ُ
ع�ض � َ
ذئب َّ
أعناق
حريانَ  ,فاجلو ُع ٌ
َ
وجع
�إن
م�سه ٌ
الرغيف �إذا ما َّ
املطر العط�شانُ � َ
أطواق
تي َّب َ�س ُ

شعر

هنا دم�شقُ �إذا ما اخلبزُ �أخرجها
بي�ضاء من غري �سوءٍ َّ ,
َ
خالق
جل
َ
منتظر
ني على احليطان
واليا�سم ُ
ٌ
مثخن بال�شوق َ �,
إ�شفاق
يحنو على
ٍ
مت�سع
أوطان
إليك نلفي ويف ال
� ِ
ٌ
�,ضاق � َ
َ
�إنْ ْ
أرزاق
مل تكونيه حلم ًا
مهما منوت �ستبقى ال�شا ُم تنجبنا
ً
ترياق
� ٌأم
وت�ستمطر النريانَ
ُ
َ
ما � َ
ُ
منهزم
أعدل املوت حني املوت
ٌ
�إ ْذ �صا َر واحدُ نا جمع ًا و� َ
أعراق
حرب ويتم ,ولن ترتاح قافيتي
ٌ
َ
رقراق
حتى نرى الن�صر يف العينني

• موفق نادر
م َّر ًة
بعيد
يف زمانٍ
ْ
أر�ض
وكان على ال ِ
َ
مثل جمي ِع الع�صو ْر
حروب
ٌ
ٌ
دماء
ونافورة من ْ
ال�سماءِ
وقفتُ على حدِّ ِ
قو�س َّ
ُ
كطائر ٍّ
رخ
نظرت
ِ
�شهقتُ
دميي
َ
الهواء َّ
ال�س َّ
�ضلوعي
ملء
َ
ْ
ال�ضوء َ
و�أطلقتُ يف َّ
جناحي
خفق
ِّ
رفرفتُ
أمل�س جنم ًا �صغرياً
�أو�شكتُ � ُ
على حا ّف ِة الكونِ
َخات َلني �ضاحك ًا
ثم ف َّر �أمامي
ماء
كقطر ِة ْ
�أنا ال �أنا ُم كثري ًا
َ
لكيال ميزّ َقني ُ
وقت
احلل ُْم �
أ�ضغاث ٍ
وحني َ� ُ
أحاول �أجم ُعهُ
كي �أعو َد �إىل بهجتي يف الوجو ْد
�س� ُ
أجزاء ِمنّي
بع�ض �
أغفل عن ِ
َ
َ
فكيف
 �إذا ما لقيتُ جمي َع دمائي -�سيمكنُني
اجلديد ؟
ْمي
ل
ح
ْ
�أنْ �أعاو َد ُ ْ
ب��ل�ادي ت�����ش� َّ�ظ��تْ ون�����اءتْ ب� َ�ح � ْم��لِ
ني
اجلثام ِ
َ
املطر
قبل نزولِ
ْ
َ
ياح �أنا�شيدَ ها
وقبل اذدكار ِ ّ
الر ِ
فر
ال�س
ليايل
يف
َّ ْ
وح َ
�شاهق
ني حططتُ على
ٍ
من جبالِ بالدي
مل � ُأع ْد طائرا ً
بجناحني ِمن َ�ش َج ٍن
مامات
ني ال َي
ِ
وحن ِ
�صر
َمدَّ ال َب ْ
ُ
ته َّر� ِأت ِّ
كريات
الذ
ومادتْ بحا ٌر
�شحيح
وقت
ري
ع
ٍ
ُ
ونامتْ على ِ
ٍ
ال�صغا ُر
ُقرانا ِّ
الراحل َ
ني
�أ�صختُ لكي �أ�سم َع ّ
اب
�إىل
غدهم يف الترُّ ِ
ْ
هم
هجون � َ
ُي ُّ
أ�سماء ْ
وي�ستذكرونَ بقايا حكايا ِتهم
يف ليا ْ
اخلطر
يل
ْ
َ
ملحتُ
ري �إىل حتْفها
ت�س
اجلبال
ُ
يف َّ
باب
ال�ض ِ
نحيب
موكب من
يرافقُها
ٌ
ٍ
فوح َّ
ال�ش َج ْر
ويلط ُم عندَ
ِ
ِ
�سرير ّ
ال�س ِ
هم
ر�أيتُ �صغارا ًميدُّ ونَ �أيد َي ْ
من خالل امليا ِه
هم
فال
تلم�س الأ ُّم �أحال َم ْ
ُ
الطّ
املوج
ع
م
د
ا
ع
فال
ج�سدُ
فلِ
َ
َ
َ ِ
قيم له م�أمت ًا من غبا ٍر
حتّى ُن َ
للموت
البحر
ي�ص ُلح
ِ
ُ
وال ْ
ح َ
ني اندثار الدّ يا ِر
َ�سقطْ نا على وجه ِنا ُمرغم َ
ني
ؤال :
الريح ُبقيا ُ�س� ٍ
وعاد َمع ّ
�ستكفي
ُترى هل
ْ
دمو ُع ال َب َ�شر ْ؟
يح
وعا َد
ُ
اجلواب م َع ِّ
الر ِ
َ
ن�شيج
بع�ض
ٍ
ً
�ضج ْر !
وزوبعة من َ

ال َو َدا ُع
•�أحمد عبد الرحمن جنيدو
ْـ�س َت ْـر َتـحِ ُـل.
َيـا َم ْـن ُتـ َو ِّد ُعـنِـي ،والنَّـف ُ
َتـر ْكـتِ يف ال َقل ِْب ُجـرح ًا ِك ْي َف ُي ْح َت َملُ.
ـاجـرتِي،
الـحـزْ نُ خِ ـ َّي َـم فِـي الأَ ْجـ َواءِ هَ ِ
ُ
َ
َ
الـ�س ُب ُل.
هَ ـلْ َبـ ْعدَ �أ ْو َجاعِ نَا ،قـدْ ُت ْهـ َتـدى ُّ
ـاء َتـفْـ ُت ُك َها،
َت ْعـدُ و املَ َـ�سـا َف ُـة َو الأَ ْح َـ�ش َ
الـمـ ُث ُ
ـــل.
و َلـ ْم َـح ٌـة َو َ�ضـ َعـتْ �أَ ْو َزا َرهَ ـا ُ
�أَ َعـدْ تِ َعـ ْهـد ًا َم َ
ـ�ضـى ِب ُ
احل ِّـب َيغ ُْـم ُر َنا،
و َلـ ْم َـ�س ً
ـالـر ْو ِح َتـ ْبـ َتـه ُ
ِــل.
ــــــة ُولِـدَ تْ ِب ُّ
َ
ـــد،
�أَتَـذْ ُك ِـر ْيـنَ قِ َـطـاف الـ َو ْر ِد م ِْن َج َـ�س ٍ
َوالنُّـ ْو ُر م ِْن نَـظْ َـر ِة الإِ ْي َـحـاءِ َي ْـ�شـ َتـع ُِـل.
ـ�ش،
ـاء َع َلى َع َـط ٍ
وال َّر ْ�س ُ
ــم فيِ َ�شــ َف ٍـة َم ٌ
ـا�س َيـنْـ َهـم ُ
ِـل.
وال َف ْـج ُـر م ْ
ِـن َقـدِّ ِك الـمِـ َّي ِ
ـ�س فيِ َلـ ْهـ َفةِ ال ْأ�ضـال ِع �أُغْ ـنِـ َي ًة،
وال َهـ ْم ُ
َ
ُ
ُ
ـاب َين َْ�سـدِ ُل.
ْـ�س
ن
مل
ا
ك
ر
ع
ـ
�ش
ِن
م
ـل
ي
ِـ
ل
وال
ْ ْ ِْ ِ
َ ِ
ـف ا َ
كِـ ْي َ
حلـ َيـا ُة ِبـدُ ْونِ الـ َو ْ�صـلِ َنعْبرُ ُ هَ ا،
ُ
اق َيـغِـ ْي ُـب الـ َو ْ�ص ُـل والن َُّـزلُ.
وفِـي ف َـر ٍ
ـب ُّ
الـ�شــ ْو ِق فيِ ُل ُـج ٍـج،
�أَتَـذْ ُك ِـر ْيـنَ َلـهِـ ْي َ
ِـي الـ َمـ َهـا ُقـ َبـــــلُ.
ُف َـرا ُتـ َهـا ِبـ ْيـنَ عِ ـ ْيـن ِّ
وال َل ْـحـنُ م ِْن َخـطْ ِوها َي ْ�شـدُ و َخ َواطِ َر َنا،
ُّ
ـاء َيـغْـ َتـ�سِ ُل.
وال�ضـ ْو ُء م ِْن َخـدِّ ها َقـدْ َج َ
َتخْ َ�ض ُّر تحَ ْ تَ ُ
اخل َطا َّ�ص ْح َرا�ؤنا َف َرح ًا،
ـ�ص ِّ
الـطـ ْي ُـر عِ ْـ�شـق ًاُ ،ين َْ�شدُ الأَ َم ُل.
و َي ْـرقِ ُ
َ
َّ
ــــــحـر َنا،
ـ�س
ي
ـم
ال�ض
ث
ي
ح
�أَتَذْ ُك ِـر ْيـنَ َ دِ ْ
ُ
ِّ َ ْ
و َلـغْـ َو َة ال َو ْجـدِ فيِ الأَ ْح َ
ـ�ضانِ ُت ْـرتجَ َ ُـل.
ـــي َي ْـج َـر ُحـنَا،
َ�ســ�أت ْْـر ُك ال َعـ َت َ
ـب الأُ ْنـ�سِ َّ
فالنَّـطْ ـقُ يف َّ
ال�ض ْع ِف تجَ ْ ِر ْي ٌح بِهِ ال َع َذ ُل.
من ُّ
تغ�ض العيونَ احلو َر عن نظري،
يا ْ
ـداب ُيـنْــدَ م ُ
ِــل.
أه
ل
ا
يف
،
جب
ح
ي
ع
م
والدَّ
ْ
ُْ ُ ْ ُ
ِ
ِـحـ َهـا،
ـــر ًا َمـلاَ م َ
َتـ ُبـ ْو ُح فيِ ُلـ ْو َعـتِـي �سِ ّ
الـ�صـ ْمـتَ م ِْن �أَ ْعـ َمـاقِ ـنَـا ُجـ َم ُـل.
ُتـ َكـلَّ َـم َّ
َكـا َنـتْ َت ُ
ـ�ضـو ُع ِج َنانَ املِ ْـ�س ِك م ِْن َف ِم َها،
ـرب ا َ
خلـ ْم َـر م ِْن �أَ ْو َراكِـ َهـا ال َّثـمِـلُ.
ْ
و َيـ�ش ُ
و ُيـ ْبـدِ ُع ِّ
احـ َل ٍـة،
الـ�شـــ ْع َـر َم ْـجـنُـ ْونٌ ِب َـر ِ
ويـ ْوقِ ـدُ الن ْ
الـ�سـك َْـرى ِب َها ال َو َج ُـل.
َّـ�شـ َو َة َّ
َ
ِـر ًة
ك
ا
ذ
ي
ـــــ
ِّـ�س
ن
ِـلـ
ل
ُكـنَّـا َ�صـغِـ ْي ِـر ْي ِـن
ـانِ
ْ َ
َ
َ
ـ�صـ ْو ُل ،و ُيـغْـنِـي ُحـ ْل َمنَا الأ َز ُل.
ُبـ ْعـد ًا َي ُ
َمـ َّرتْ َعـلِـ ْيـنَـا ُخـ ُيـ ْو ُط ال َو ْعـدِ فيِ َم َللٍ ،
ــح ِـر َنـا املَ َل ُل.
َفـ َيـكْـ َتـفِـي َر ْو َع ًـة م ِْن �سِ ْ
ال�صـدَ ى َع ِجـالً،
و َي ْح َزنُ الكونُ �إنْ َمـ َّر َّ
َف ُـمـثْـ ُلـنَـا فِـي ُج ُـمـ ْو ٍدُ ،يـ ْبـدَ ُع الـ َف َـ�ش ُ
ـــل.
ِـحـ َب َـر ٌة،
َيـا َم ْن �أُ َعـاتِـ ُبـ َهـا  ،والـدَّ ْم ُـع م ْ
َعـ َب ْـر ُت َنـزْ ف ًاَ ،ت َـجـلَّى ُج ْـر ُحهُ ا َ
خل ِ�ض ُل.
اء م ِْن ُم َ
ــــــزنٍ
هَ ـاتِـي َق َ
ـ�صـائِـدَ َنـا ال َغـ َّر َ
َ
حارتْ
الر ُ�س ُل.
ُّهى
ن
ال
يف
ْف
ت
ه
ال
قوقة
مر
َ ِ
ُّ
ْ
َ
اب َخـاتِـ َم ًـة،
ــاح ِلكِي �أغْ ـ َت َ
وا ْرمِـي الـ ِو َ�ش َ
ـ�ص ُـل.
َنـ َق ْـ�شـتُ فيِ َم َـط ِـر الترِّ َْحـالِ َمـا َي ِ
َّـك مِـ ْيـ َعادٌ ِبـال �أَ َجــلٍ ،
َح ْـ�ســــــــــ ِبـي ِبـ�أن ِ
َّـ�ص َـل يف ُ�صـ ْوالتِهِ الأَ َجـلُ.
ال ُيـغْـمِـدُ الن ْ
�إِنِّـي َز َر ْعـتُ َعـ َلـى الإِ ْيـ َمـاءِ ِفـطْ َـر َتـــهُ ،
هَ لْ َم َ
ـات َقـ ْب َـل َيـقِـ ْيـنِي خِ ـفْـ َي ًـة �أَ�سِ ُـل.؟!
َ
َ
َ
ـ�ص َتنا،
ـق
ي
ـز
م
َّـ
ت
ال
ـة
ـظ
ـح
ل
قِ
�أَ ْم َق َّـطـ َعـتْ ْ
ْ ِ ْ ِ َّ
ْـ�ض ُـح ُعـ ْمـق ًا َط ْر ُفها ا َ
الَ ،يـف َ
َمـا َز ُ
خل ِج ُل.
الظ ِّـل الهِ َثةً،
اء َّ
َتـ ْم ِ
ـ�ضـي ،وعِ ـ ْيـنِـي َو َر َ
و َت ْـ�سـ�أَ ُل الـ َقـدَ َر الـ َم ْـحـتُـ ْو َم َمـا الـ َعـ َم ُـل.
َي ِـر ُّد مِـ ْي ٌ
ــلَ ،و َقـدْ َغ َّـطـــى الـدُّ َنا َو َجع ًا،
ـاحـتْ ُد ُمـ ْو ٌع ُ�ســـ�ؤَا ًال فِـ ْي َ
ـك ُيـخْ ـ َت َـز ُل.
َب َ
فِـي َو ْقـ َف ٍـة َ�صـا َر ُكـلُّ الـكُـ ْونِ َمـقْـ َب َـر ًة،
�أَ ْبـ َقـى �أَنِـ ْيـنـ ًا َخـفِـ ّيـ ًا َذل َ
ِـك َّ
الـ�شـــــــــ َل ُـل.
ِـل َب ْع َ
ف ُعدْ ُت �أَ ْحـم ُ
ال�صبرْ ِ يف ُج َع ِبي،
�ض َّ
ـ�ض ُـغ ا َ
و�أَ ْم َ
ـاء� ،أَ ْعـ َت ِـز ُل.
حل ْـ�س َـر َة ال َعـ ْمـ َي َ
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في �سوق العراة

هذيان الحروف..
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• حممد �أبو معتوق

•هبة وفيق الأحمد

كنت يف �سوق اخل�ضار �أيام احل�صار �أت�أمل ما تطرحه الأر�ض العظيمة اخلالية الذهن..
من منتجات المعة عابقة بالرائحة وال�شماتة واجلمال..
وكنت انظر وات�أمل الفتنة والأ�سعار ..وال �أجر�ؤ على ال�س�ؤال وال�شراء
وقد �شعرت ثيابي باخلجل ..بد ًال مني وودت لو تهرب عني ..ليفت�ضح �أمري ..و�أظهر
على حقيقتي ..كائن ًا وحيدا مرجتف ًا من الربد والتجاهل ..كائن لي�س له �سوى جلده العاري
الذي �سيواجه به تقلبات الأيام ..وانتبهت والتفتت اىل الرجال والن�ساء يف ال�سوق ..فوجدتهم
جميع ًا عراة ....ولي�س لدى �أحدهم كي�س مملوء ي�سرت به عورته..
�أو .مال يدفعه لل�شراء..
ومل يكن �أحد من النا�س ب�سبب كثافة الزفرات التي �أثقلت الهواء ..ينتبه ..لعورة �أخيه..
الإن�سان .ليح�ضه على الهرب من عيون الباعة ..واملالئكة التي ت�سجل تبعات اخلطايا التي
يرتكبها النا�س يف الأ�سواق
ثم وب�صورة مفاجئة ظهرت من قلب احل�شد فتاة باهرة اجلمال وبيدها مايكروفون ..و�إىل
جوارها م�صور يتحرك مثل مهرج امللوك �أيام احلكايات..
مذيعة التلفاز ..كانت جتري مقابالت مع رواد ال�سوق لت�س�ألهم عن الأحوال والأ�سعار ..وخالل
حركة مذيعة التلفاز املمنهجة وعنا�صرها اجلميلة التي حت�ض على ال�ضالل..
اقرتبت املذيعة من رجل على ك�آبة وفحولة وعنفوان..
وال تعني اجلائع على ال�شراء...
ِ
وقالت له :مرحب ًا يا عم..
فابت�سم الرجل وقال للمذيعة� :أهلني
فقالت له برباءة ت�ضاهي براءة الأطفال :ما ر�أيك يا عم بالأ�سعار وهل هي معقوله� ..أم ن�صف
معقوله� ..أم هي �أ�سعار فوق االحتمال.
فقال لها الرجل بابت�سامة عطوف :الأ�سعار فوق االحتمال..
فقالت له املذيعة برباءة احليتان :هل تق�صد ب�أن �أ�سعار الفواكه واخل�ضار غالية.
فقال الرجل� :إنها غالية..
فقالت له املذيعة با�ستغراب وا�ستهجان :مهما كانت اخل�ضار والفواكه غالية الثمن ..فلن تكون
�أغلى على قلب احلكومة من الإن�سان.
فالإن�سان هو �أ�سا�س احل�ضارة والعمران.
�أما �أنا فانتبهت �إىل كف الرجل املثري لالرتياب فوجدته يكز على فب�ضته كزاً ..ليمنعها..
من ال�شطط وارتكاب املوبقات
 ..ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ك��ف تفكر
باخلروج على ال�سيطرة و�صفع
الوجه الربيء للمذيعة �صفعة
ما �أنزل اهلل بها من �سلطان..
ل���ذل���ك ت��اب��ع��ت امل��ذي��ع��ة
ا�سئلتها امل��ث�يرة قائلة :لقد
�صرح �أح��د م�����س��ؤويل الغذاء
يف ب��ل��دن��ا ت�����ص��ري��ح � ًا ..يعزز
���ص��م��ود م��واط��ن��ي��ن��ا يف وج��ه
جنون الأ�سعار ..فقال جملته
الفل�سفية املتعددة الدالالت..
ال �أح��د يف بلدنا ..ينام من
دون ع�شاء..
فما ال��ذي �ست�أكلونه اليوم
ح�ضرتكم على الع�شاء
ف���ق���ال ال����رج����ل��� :س��ن ��أك��ل
املالمة..
وق����د ق��ال��ه��ا ب��ث��ق��ة ودون
انفعال..
فارتعدت املذيعة من ق�سوة
ه����ذا ال����ك��ل�ام ..وت�����س��اق��ط��ت
عنها ثيابها كلها م��ن الفزع
واال���ض��ط��راب ..ورغ��م جمال
ج�سدها وعذوبته..
مل ي��ف��ك��ر �أح����د ب��االن��ت��ب��اه
جل�سدها ال��ذي �صار يلتمع يف
املكان.

ب���د�أتْ
مالحمها
ُ
�رب منها �شيئ ًا
ت��ه� ُ
ف�شيئ ًا ..اقرتبتْ
من مر�آتها فوجدت
وم�ضات
يف عينيها
ٍ
ت��روي ق�ص�ص ًا عن
حمكمة
�ذة
ِ
ت��ع��وي� ٍ
لغجرية
ل�اق
ٍ
الإغ� ِ
م�شعوذة
ُ
�����د
�أل�
����������ف وع� ٍ
��������اذب ل����ع����ود ِة
ك�
ٍ
م��ه��اج� ٍ�ر ..ر�سالة
ملنتحر..
�أخ��ي�رة
ٍ
ح����ف� ُ
�ل�ات رق����� ٍ��ص
�أر���س��ت��ق��راط � ّي� ٍ�ة ؛
زج���اج� ُ
��ات ن��ب��ي� ٍ�ذ ؛
م�لاب���� ٌ�س ر���س��م� ّي��ة
ل����وج����وه خ��ب��ي��ث��ة
ب���اع���ت ال�����ض��م�ير
وا����ش�ت�رت ع��و���ض� ًا
عنه علبة �سيجار
ك��وب�� ّي��ة ..دخ���انٌ
��روب ون��زاع� ٌ
�ات
ح� ٌ
با�سم الأديان..
ِ
ج���ل�������س���تْ ع��ل��ى
�أريكتها منهكة من
تلك ال��وم�����ض��ات..
ل��ت��ع��ان��ق ب�����رودة
اجل��دران اخل�شنة
والأزه���ار الياب�سة� ..أغم�ضت عينيها حاملة ..لتجمع مالحمها التي هربت منها
رويدا ..رويدا
ّ
لتلتف على عنقها وتخنق �أحالمها ..رغبت يف �إطالق
�ضفائر الوقت تداهمها
بد�أت
ُ
�صرخة واحدة� ..صرخة قوم “ عاد “ لتف�ض غبار التعب عنها ..ولتدفن �أوجاعها يف
ٍ
واد �سحيق؛ فخانها ال�صدى..
�أ�شعلت �شمعة �صفراء كمالمح وجهها التع�س  ،نادت احلروف:..
ـ تعالوا لأن�سج منكم احلكايات لأخط �أجمل ال�صور ..لأ�ضعكم يف �أرجوحة البوح
قزح ونزرعه �أفقا طاهر ًا نقي ًا عذب ًا..
وحدائق ال�سحر ..تعالوا لنل ّون قو�س ٍ
�صرخت احلروف يف وجهها:
ـ ال ..نحن حروف ال تن�سج منا احلكايات وال�صور ..نحن ف�صل خام�س من ف�صول
ال�سنة يحمل فيه �أنني القيظ و�صقيع الثلج بوح الزهر و�شحوب الغ�صن  .نحن غيمة..
بال�سراب..
باهتة توعد بغيث من الأماين الباليات ..غيمة رمادية متزج احلقيقة
ِ
تتقن فن تبديل الأدوار  .تركة ال تورث �سوى مذلة ال�س�ؤالِ  ..نحن �شجن عنادل
لعازف مبتور الأنامل يعزف على �صدى دموع الأوتار..
ترف�ض العودة للديار ..حلن
ٍ
نحن فداحة حزنِ ثكلى ر�أت عجلة تدور ف�أ�ضحى ذو اللب يغرق يف م�ستنقع �آ�سن
وذو اجلهالة يتنعم باجلنة ويقطف الثمار ..وغربة مقيتة تقتات من ملح ال�صرب..
�شركاء يف جرمية حفر هوة �سحيقة دفنا فيها الفرح وحولناه ل�صكوك خيانة مقيتة
وو�صايا كاذبات منمقات ..فتحول ال�صدق حلرباء ماكرة وهربت عن �أع�شا�شها
الأطيار ..نحن كتاب منمق جنته حمبة مغلفة بالرياء و�صالة �أ�سطورة كاذبة ترتل
على �سجادة من�سوجة من ثوب املكر املختبئ وراء قناع العفة ..و�أ�ضحية عيد جن�سة
ال تقتات �إال على ميا�سم الأزهار..
ـ ال تت�أملي �أيتها احلروف من الوعود الزائفات ..هناك �أمل بعيد  ،هناك يف الأفق
�أراه مبت�سما� ..سيولد فجرا جديدا ويحقق كل الأمنيات– ..
ـ عن � ّأي �أملٍ تتكلمني?? مل يكن هنالك من �أفق ليجعلك هكذا تهذين
ـ �أنا ال �أه��ذي ..فعندما تغيم ال�صور ..ي�سعفنا �ضوء القمر ..ليزهر فجر ربيع
خجول يذيب الثلج املختبئ وراء خلجان احلرمان ..فتتحرر �أ�صابع ال�شم�س وت�صبح
حرة حتلق يف ال�سموات ..تبني �أع�شا�شا للأملِ  ..هناك بعيداً . ..هناك يف
طيور ًا ّ
رحم الأفق البعيد
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حوار مع الأديب ال�شاعر محيي الدين محمد
2من 2

• �سالم مراد

• عقدت �صلح ًا مع الكون�• ...أحلم �أن تنت�صر المحبة• ...ال�شعر عا�صمة الفنون• ...حجم المعاناة واحدة لجميع ال�شرفاء...
�س 9-ه ��ل ت� ��رك ال �ع �� �ص��ر احل��دي��ث
�سجاالته النّاعمة يف النّقد على الق�صيدة
املعا�صرة؟ ما ر�أيك يف هذا املوقف النّقدي
اجلديد؟
ل��ك��ل ع�����ص��ر ���ش��ع��را�ؤه وم��ب��دع��وه،
و�شاعر ّية ع�صرنا احلديث على ما
بحدود �شائكة نقد ّي ًا،
يبدو �أنّها م�س ّيجة
ٍ
�صاحب
ل ّأن ال�شّ عر احل��دي��ث يف ع�صرنا
ُ
وجع كوين ،وبدا غمو�ضهُ ال�شّ فاف يحملُ
ٍ
�سحر ًا من نو ٍع �آخر ،و�أكرث ال�شّ عراء يف هذا
ال�صداعات
الزّ من ميتلكون فهم ًا يف تاريخ ّ
الطّ بق ّية ،وق��د ال تعجزهم احل��ل��ول من
خ�ل�ال امل���ج���اورة ال��� ّ��ص��ادق��ة مل��ف��ردات��ه��م
وخوامت القفالت املتوازنة يف معا�صرة مريحة..
وح�ين تقر�أ ال�شّ عر قد تلتقيك ق���ارورة تت�ض ّوع عبق ًا
لت�سكب �أريجها يف انفعاالت الورق ،ومع ذلك فالنقد يجب
�أن يحوك قما�شته مك ّل ً
ال باحلب بعيد ًا عن عجرفة االنتماء
حجج مليئة بلغةِ املتحالقني �ضد م�سارات الأرواح
حتت
ٍ
ال�شّ اعرة الوف ّية ل�صرخة اللّغة التي جتعل من الق�صيدة
ملكة يطمع القارئ يف مالحقتها وتكون اخلامتة واملطلع
كالهما ال� ّ�روح واجل�سد يف رداء التّعبري العفوي املرتبط
بالذّ وق الذي ال يقوى النّقاد على مواجهة عامله وقد �أ�شعل
لل�شّ عر �أغوار املياه ليخرج ما فيها من احلجر الكرمي..
�س 10-االيقاع الزّمني يف رداء النّ�ص ّ
ال�شعري العربي عالقة
تقولّ :
ال�سمة
“ال�شعر ديوان العرب” هل ما تزال هذه املقولة هي ّ
الفاعلة يف املتابعة التي يلتزم بها ر ّواد ّ
ال�شعر �أم �أنّها عادت منذج ًة
باطلة؟!
مل ت���زل م��ق��ول��ة ال��� ّ��ش��ع��ر دي����وان ال��ع��رب ه��ي االكليل
والدقة داخل املناخ
الرومان�سي
املتجدد يف �شمول ّية التّعبري ّ
ّ
ّ
الذي ولدت فيه الق�صيدة العرب ّية عرب ذلك التّوليف الذي
لزمن طويل ،ورغم وجود �أ�سواق عتيقة
�ألفتهُ الذّ اكرة
ٍ
الدعوة �إىل ن�سيان
حاول من خاللها �أعداء الترّ اث العربي ّ
ال�سر ّية يف وحدتي الزّ مان واملكان ،التي
هذه امل�شاعات ّ
الده�شة والغواية املعلّقة على الفطرة
ممرات ّ
عا�شت فيه ّ
ال�سليمة ،التي امتازت بها ال�شّ اعر ّية الطّ العة من فردو�س
ّ
تلك املقولة التي ما زالت ت�ستميل الأتباع طهرها الأ ّول،
الرغم من بع�ض الفئات ّ
ال�ضالّة التي نا�صبها العداء
على ّ
يف زمن التّطبيع مع العدو الإ�سرائيلي ،الذي مل يعد للترّ اث
ال�صراع ،ال��ذي بعرث فيه
ال�شّ عري الأ ّول مكان يف حلبة ّ
الرخي�صة حتت �أحذية الفئران داخل
امللوك �شهواتهم ّ
املطابخ الغن ّية بالكحول.
�س 11-كيف ي�ستطيع ّ
ال�شعر مواكبة احلياة يف ع�صرنا امل�أزوم؟
يف النّ�سيج ال�شّ عري ،الذي �ساهم يف ترقية الفكر ،وتهذيب
النّفو�س و�إغ��ن��اء التّجربة ،التي حتت�ضن ب��ذور الإب��داع
من خالل تلك العالقة اجلدل ّية ،بني النّ�ص وبني منتجه
ومبقدار ما ترتقي هذه العالقة �إىل م�ستوى يوازي حدود
احلياة ،ويتفاعل مع حر ّية التّعبري ،وك�سر املوجودات التي
لة ت�ضيء له الأب��راج
ال تر�ضي طموحه الفنّي عرب خم ّي ٍ
ي�شرب فنجان قهوته على �إحدى ال�شّ رفاتـ و�إذا كان من
وهو
ُ
�شروط العمل ال�شّ عري امل�ساهمة يف ترقية الفكر و�إغناء
التّجربة التي حتت�ضن ب��ذور االب��داع وتكون ق��ادر ًة على

�صنع املثاقفة ،التي حتتاج �إىل جمتمعات
تب�ض فيها الذّ اكرة الب�شر ّية والتي تبعد
العمل الإب��داع��ي عن الت�شذرم ،والبقع
بن�صه ل�صياغة
ال�سوداء ،ويتّحد ال�شّ اعر ّ
ّ
لغة الع�صر احلديث..
�س� 12-أي��ن موقع الأدب ��اء م��ن رحلة
اليقظة التي يقف فيها اجلميع على املخافر
الأمام ّية يف ّ
ظل الأزم��ة املر ّكبة التي يتع ّر�ض
ال�سوري؟
خلطرها املجتمع ّ
مم��ا ال ���ش� ّ
�ك فيه � ّأن الأدي���ب امللتزم
بق�ضاياه ال��وط��ن� ّي��ة ،واالن�����س��ان� ّي��ة ،قد
ال�سرمد ّية عرب
ّ
يجدد متيمة �أوجاعه ّ
�شعاع لغوي م�شحون ب��الأح��داث التي
خا�صة من
يعي�شها �أبناء جمتمعه ،وهذا ما يجعل ال�شّ اعر ّ
نغم
بني الأدب��اء يعلّق �ألفاظه يف �أدائها اال�ستعاري عرب ٍ
ت�سكنه اللغة ،ويخرتق يف �إيقاعاته النّف�س ّية كل الأبعاد
التي يعاين فيها وطنه و�سكّان العامل �أي�ض ًا ،لأنّه قر�أ عرب
متر �أمامه ،ذلك التّدوين الطّ وعي
فتيل اللحظات التي ّ
الر�ؤيا ،و� ّأن
املن�ضبط يف ر�سالته للأدب ،وال �س ّيما ق�صيدة ّ
حجم املعاناة واحدة بالنّ�سبة ل�شرفاء الكون على اختالف
يدعي يف نقده
�أجنا�سهم وبلدانهم ،وباملقابل ف� ّإن هناك من ّ
املعايري النّاق�صة للمواقف غري املن�سجمة مع ر�أي��ه ،كما
يظن وال �سيما ما يتعلّق منها بالأزمنة املفتوحة على كلّ
ّ
االحتماالت ،ويف م�ساحة التّجربة التي كان فيها الأديب
امللتزم فار�س ًا ال يعب�أ باخل�صومات والتّجاذبات النّقد ّية
يعجل مب�شروع الفرح الذي هو
توجه �إىل �أدائه مبا ّ
التي ّ
زمن قلّ فيه املن�صفون.
�شهادة على حمكمة الوجدان يف ٍ
ً
�سّ 13-
كفي�ض لغويّ �آ�سر يف حياة النّا�س ريفا ومدينة،
ال�شعر
ٍ
�أين يجد ّ
ال�شعر العربي نف�سه يف حركة الع�صر احلديث؟
يف ف�ضاء ال�شّ عر الغني يف وجع العروق حيث يقر�أ ال�شّ اعر
الأمني على جنومه ،و�أمواج بحره بعيد ًا عن �أولئك املن�شغلني
مب�صاحلهم الآنية ،كل ما حتتاج �إليه احلياة الآمنة دون
الداخل ّية ،التي كانت وراء
عالقة ما مع م�سارات الغربة ّ
اغتيال الأجيال ال�شّ ا ّبة يف الوطن العربي حتت م�شروع
الربيع العربي ،وقد جنحوا يف ترتيب خدعة
�س ّماه اليهود ّ
عجلت باخلراب
ال�سيا�سة ،والتي ّ
ال�ساكنة يف بركة ّ
املياه ّ
العربي يف ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين ،وت��ق��ول امل�صادر
التّاريخ ّية � ّأن “غولدا مائري” و”هرني كي�سنجر” كانا قد
كلّفا �أحد الطّ لبة اليهود بدرا�سة ذلك امل�شروع يف جامعة
ال�صفاء
كمربدج الربيطان ّية ،وقد حقّق اليهود اغتيال ّ
العربي ،وعتّموا الوظائف اجلمال ّية للإبداع من خالل
ال�سالطني واحلكّام الذين مل يكن لهم عالقة بالقراءات،
ّ
ال على �صعيد الأدب وال على �صعيد الإب��داع بكلّ �أبعاده،
ال�سيا�سة ،فغمرهم الفزع من اليهود ومالوا
مبا يف ذلك ّ
�إىل �سيا�سة التطبيع التي حافظوا فيها على منا�صرة املال
الدول
والقمار وممار�سة ال�شّ هوات ،وارتكاب اجلرائم يف ّ
احل�ضار ّية ،وكم حاولوا �أن يعطّ لوا م�سارات الأمن النّف�سي،
وطن مي�سك مبفاتيح اجلملة ال�شّ عر ّية دائم ًا ،وهو �سورية
يف ٍ
الرهان الذي وقفوا عليه دون �أن�صار.
وخ�سروا يف ّ
�س 14-من يتبع ّ
ال�شعراء يف الع�صر احلديث؟
ال�شّ
�أ�ستطيع ال��ق��ول :ه��ذا ه��و زم��ن النّفع خ�صي على

ح�ساب القيم التي ترافقها االنهيارات اخللق ّية واحليات ّية،
النّازلة من ال�شّ عوب البعيدة والقريبة مع ًا ،كما � ّأن الثقافات
الوا�سعة يف التّجارب الفل�سف ّية قد بردت �أه ّميتها داخل
العقل االن�ساين الذي كان رائع ًا ،و�صار القاب�ض على ر�أ�س
مال ال�شّ عر يت�أ ّبط حجره امل�سن ،ويداعبهُ منفرد ًا �أمام هذا
ال�سواد املفاجئ ،والذي ابتليت فيه عجينة الأ�سرار والتي
ّ
هجر معها املبدعون ذلك اللّغو امل�سيء �إىل الوجدان الثّقايف
يف كلّ مكان من عاملنا املرتامي ،رغم معاناة احلاجة �إىل
امل�سرى االجتماعي والإن�ساين ،وانت�شرت احلانات اململوءة
الرذيلة ،وانعدام الأم��ن ،حيث تتداعى اجلدران
بدوافع ّ
ال�سلوك ،ف�أين �أن�صار ال�شّ عر يف
جراء هذا ّ
فوق �أمكنة النّوم ّ
�أ ّيامنا؟ �إنّهم �أقلّة.
�س 15-للكلمة �أهلها رغم الأمل الذي يالزم حريقها� ،أين
ال�صراعات احلديثة؟
جتد نف�سك يف زمن ّ
ال �أن�سى م��ا كتبه ج�بران ي��وم� ًا ح��ول تبديل املالب�س
ال�صوف ّية منذ �آدم وحتّى ع�صر القبلة الذّ ك ّية ،والهدف
ّ
كان كما يعتقد جربان ومنا�صروه هو احلر�ص على نظام
العالقة ما بني الأمر الكون ّية ،وهذا ما يف�ضي �أي�ض ًا لأقر�أ
ب�أمانة الفالح العربي ذلك الهوى الذي مال �إليه من �أجل
حجة عليه،
خربة الق�صا�ص من نف�سه ،حتى ال يكون لأحد ّ
وال�سلوك احل�ضاري
وهذه هي حايل �أنا مع كلّ �شهود املح ّبة ّ
املت�ألّق الذين ينعمون ينعمون مبفاهيم العي�ش امل�شرتك رغم
كلّ احلروب وامل�شاهد العالقة على �أذهان م�ؤ�س�سي احلروب
وتفجري الأزمات.
�س  16-ما هو دور الفنون ومنها ّ
ال�شعر على �صعيد املكان
العربي والعاملي؟
يف زمن العي�ش املجروح يظلّ ال�شّ اعر يطلق �آهاته فوق
الدروب ،ويحر�ص على امل�شي يف احلارات ّ
ال�ض ّيقة ،وفوق
كلّ ّ
اجل�سور حتى ت�صل مركبته املثقلة ب�أوجاعه ،وهمومه �إىل
كلّ مكان ،ومع ذلك فهو يقود هذه العربة باطمئنان �إىل
حيث تزهر اللّذة يف بيوت الفقراء واملعوزين ،و�إىل جانبهم
ممن يغازلون الأ�شجار ويقطفون الثّمار،
ع�شّ اق الأر���ض ّ
وهذه هي حال الفنّان الذي ت�شهد لوحته فطامها يف عر�س
املت�أ ّملني بجمال �ألوانها التي تنقل م�شاعرهم نحو ال�شفق،
الرغم من �ضيق املكان.
حتى يهاجروا يف ف�ضائها على ّ
�س 17-ماذا تقول للق ّراء �أو ًال؟ وللكتّاب ثانياً؟
على ال� ّ�رغ��م م��ن اجل��و ال��ع��ام ،ال��ذي تهاجر يف ف�ضائه
من ت�سعفه قراءته حني يرغب يف البحث عن ج��دار� ،أو
عن ام��ر�أة ت�سكن حياته ،وك�أنّه يغو�ص يف لفظة احلزن
الك�ستنائ ّية ،لريوي من خاللها فلكه املفتوح على املعارف
ال�صافية،
ب�أنواعها ،وليتح ّول فيما بعد كاتب ًا له نبعته ّ
اخلا�صة ،ونربته التي ت�ستع�صي على التّقليد،
ولكنته
ّ
هذا هو القارئ لأدمع ال�صحارى من البدء ليع ّمر بيوت ًا من
الرخام كي يظلّ العطاء الفكري م�ساهم ًا يف �إغناء جتربته،
ّ
�إنّه املثقّف الذي نتوك�أ عليه ،ونبارك له م�ساره االبداعي
على كلّ �صعيد.

قضايا وآراء/نافذةعلى العالم
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�أ�شهر ق�صيدة رو�سية

الحرب الناعمة للنيل من نموذج المقاومة المنت�صرة
وا�ستهداف الوعي… و�سبل �إحباطها

زمن الحرب الوطنية العظمى (انتظريني �سوف �أعود)
•�أمين �أبو �شعر

• ح�سن حردان
منذ االنت�صار التاريخي للمقاومة
امل�����س��ل��ح��ة وال�����ش��ع��ب��ي��ة ع��ل��ى جي�ش
االح����ت��ل�ال ال�����ص��ه��ي��وين وحت��ط��ي��م
�أ���س��ط��ورت��ه ب ��إج��ب��اره على الرحيل،
حت��ت �ضربات امل��ق��اوم�ين ،ع��ن معظم
الأرا�ضي اللبنانية التي كان يحتلها
ب�لا قيد �أو ���ش��رط وال ثمن مقابل،
وم���ن ث��م ت��ك��رار ه���ذا االن��ت�����ص��ار يف
قطاع غ��زة ،ب��د�أت حرب ًا �شر�سة �ضدّ
ه��ذه املقاومة املنت�صرة التي غيرّ ت
املعادلة يف ال�صراع العربي ال�صهيوين
وك�����س��رت ���ش��وك��ة ال���ع���دو و�أح���دث���ت
زل��زا ً
ال يف الوعي العربي ونقلته من
مرحلة الي�أ�س والإحباط والهزمية،
والنظريات التي كانت تعظم من قوة
ال��ع��دو وج�بروت��ه وت��دّ ع��ي ا�ستحالة
هزميته لتربير ال�سري يف �سيا�سات
اخلنوع واال�ست�سالم… �إىل مرحلة
���س��ي��ادة ال��ق��ن��اع��ة والإمي�����ان ب��ق��درة
املقاومة على حترير الأرا�ضي العربية
املحتلة و�إحلاق الهزمية بكيان العدو
ال�صهيوين.
ل��ق��د ات���خ���ذت ه���ذه احل����رب ���ض��دّ
امل���ق���اوم���ة �أب�����ع�����اد ًا غ�ي�ر م��ب��ا���ش��رة
ان��درج��ت يف �إط���ار م��ا ُ�س ّمي باحلرب
الناعمة الأمريكية ال�صهيونية ،التي
ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الإعالمية
واالقت�صادية والثقافية والأمنية
ور���ص��دت يف خدمتها م��ئ��ات املاليني
من ال���دوالرات ،وه��ي ا�ستهدفت وعي
اجل��م��ه��ور ال��ع��رب��ي ،ال �سيما يف دول
املقاومة� ،أو التي توجد فيها مقاومة
مقتدرة وق���ادرة� ،أو يف ال���دول التي
حظيت فيها املقاومة بت�أييد ودعم
�شعبي كبري…
غاية هذه احلملة �شيطنة املقاومة
م��ن خ�لال ت��زوي��ر احلقائق ب�ش�أنها،
والإ�ساءة �إىل �سمعتها للنيل من املثال
ج�سدته يف
والنموذج الريادي الذي ّ
عقل املواطن العربي ووعيه ،وبالتايل
ت�����ش��وي��ه ال�����ص��ورة ال��ن��ا���ص��ع��ة ال��ت��ي
قدّ متها املقاومة م��ن خ�لال جناحها
يف �إحل��اق الهزمية القا�سية بجي�ش
ال��ع��دو ال�صهيوين ،و�إع����ادة �إدخ���ال
الي�أ�س والإحباط �إىل نفو�س وعقول
ال��ن��ا���س ..وق���د راف���ق ذل���ك عمليات
اغ��ت��ي��ال و�إث������ارة ل��ل��ف��و���ض��ى وات��ه��ام
�شن
املقاومة بالوقوف ورائها ،ومن ثم ّ
احل��رب الإرهابية بالوكالة للق�ضاء
عليها وحما�صرتها بالفتنة املذهبية..

والقول للر�أي العام ب�أنّ الأزمات التي
يعاين منها ،على ك��لّ ال�صعد� ،سببها
حكومات وق��وى امل��ق��اوم��ة ،وان��ه �إذا
كان النا�س يريدون اخل��روج من هذه
الأزمات عليهم التخل�ص من حكومات
وقوى املقاومة باعتبارها م�س�ؤولة عن
هذه الأزمات ..وانّ الإرهابيني �إمنا هم
ثوار حرية و�إ�صالح…
و ُوظ��ف��ت يف ه��ذه احلملة ،و�سائل
�إع���ل��ام وق�����وى ���س��ي��ا���س��ي��ة وك��ت��اب
و�صحافيون ونخب ثقافية واجتماعية
عملت على تزوير احلقائق وت�ضليل
ال����ر�أي ال��ع��ام و�شيطنة احل��ك��وم��ات
وامل���ق���اوم���ات ال��راف�����ض��ة ل�لاح��ت�لال
والهيمنة اال�ستعمارية وت�صويرها
ب ��أن��ه��ا ه��ي ال��ع��ق��ب��ة �أم����ام ح���لّ ه��ذه
الأزم���ات ،لت�صل يف نهاية الأم��ر �إىل
ال��ق��ول للنا�س ب����أنّ احل��لّ �إمن��ا يكمن
باخل�ضوع لل�شروط الغربية مقابل رفع
احل�صار االقت�صادي وامل��ايل وتقدمي
امل�ساعدات املالية…
يف هذا ال�سياق ميكن �إدراج ما ح�صل
تتعر�ض
ويح�صل من ح��روب ناعمة
ّ
لها �إيران و�سورية ولبنان وقطاع غزة
�إلخ…
غ�ير �أنّ م��ا يجب �أن ننتبه �إليه
هو �أنّ ال�سقوط يف فخ هذه الدعاية
املعادية امل�ضللة ،عدا عن انه لن يقود
�إىل اخل�لا���ص امل��زع��وم م��ن الأزم���ات
ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا جم��ت��م��ع��ات دول
وق��وى املقاومة وعموم ال���ر�أي العام
العربي والإ���س�لام��ي ،ف�إنه يقود �إىل
ال�سقوط جم��دّ د ًا يف �شباك التبعية
لقوى االحتالل واال�ستعمار ،والق�ضاء
على النهج التحرري الذي ي�شكل �أمل
دول و�شعوب املنطقة يف �سلوك دروب
حتقيق اال�ستقالل احلقيقي والتنمية
االقت�صادية ،والعدالة االجتماعية،
وال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور احل�����ض��اري ،فهذه
الآمال والتطلعات هي نقي�ض التبعية
املنتجة للتخلف وال��ع��ب��ودي��ة لقوى
النظام الر�أ�سمايل الغربي امل�ست ِغلّ
وال��ن��اه��ب ل�ث�روت ال�شعوب وال��دع��م
لكيان االحتالل ال�صهيوين.
هذا هو اجلوهر احلقيقي ملا يجري
من حروب ناعمة ت�ستهدف دول وقوى
املقاومة وبيئاتها ال�شعبية.
ل��ك��ن م��ا ي��ج��ب ال��ت ��أك��ي��د ع��ل��ي��ه يف
هذا ال�سياق هو �أنّ قوى اال�ستعمار،
و�أدوات��ه��ا الداخلية املتعاونة معها،

ت�ستغل ،يف حربها الناعمة ،الثغرات
العديدة ،ويف مقدّ مها ق�صور ال�سيا�سات
االقت�صادية واالجتماعية يف حتقيق
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ع��دال��ة
االجتماعية وحم��ارب��ة الفا�سدين
وال��ت��وزي��ع ال��ع��ادل ل��ل�ثروة الوطنية،
ف��م��ث��ل ه���ذه ال��ث��غ��رات وال�����س��ي��ا���س��ات
القا�صرة جعلت من احلروب الناعمة
ت ��ؤث��ر ب�شكل ملمو�س ع��ل��ى ال��واق��ع
االقت�صادي واملعي�شي للنا�س…
من هنا يجب مواجهة هذه احلروب
الناعمة من خالل العمل على ما يلي:
�أو ً
ال ،ف�ضح طبيعة احل��رب الناعمة
و�أدواتها و�أهدافها للر�أي العام حتى
ال ي�سقط يف فخ الدعاية املعادية التي
ت�ستهدف ت�أليب النا�س �ضدّ حتالف
دول وقوى املقاومة.
ث��ان��ي� ًا ،العمل على ���س��دّ الثغرات
وحت�����ص�ين جم��ت��م��ع��ات دول وق���وى
امل���ق���اوم���ة ،ع�ب�ر ت��ع��زي��ز ���ص��م��وده��ا
االق���ت�������ص���ادي االج���ت���م���اع���ي ،لأنّ
مقاومة احل��روب الناعمة و�إحباط
خم��ط��ط��ات��ه��ا اال���س��ت��ع��م��اري��ة �إمن���ا
ي�ستدعي املزيد التما�سك يف اجلبهة
ال��داخ��ل��ي��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة ،وال��ت��ف��اف
اجلماهري ح��ول حت��ال��ف دول وق��وى
املقاومة ،وهذا االلتفاف يزداد عندما
يتم �سدّ الثغرات وقطع الطريق على
ّ
الفتنة والدعاية املعادية…
ع��ل��ى �أنّ امل��ع��ان��اة ال��ن��اجت��ة عن
احلروب اال�ستعمارية طاملا كانت تدفع
�إىل تعزيز نهج املقاومة املتنامية،
�ألي�ست هي ال�صورة التي كانت قائمة
يف فيتنام واجل��زائ��ر وك��وب��ا وغريها
م��ن ال����دول ال��ت��ي واج��ه��ت احل���روب
اال�ستعمارية املتعدّ دة الأ�شكال…
وجنحت مقاومتها امل�سلحة وال�شعبية
يف حتقيق االنت�صار عليها.
دائ��م� ًا ما يولد االنت�صار من رحم
املعاناة والظروف والتحديات ال�صعبة،
لكن مع توافر مقاومة �شعبية م�سلحة
على ر�أ�سها قيادة ثورية ال تهادن وال
ت�ساوم يف مواجهة امل�ستعمرين ،وتعمل
على رف��د ه��ذه امل��ق��اوم��ة ب�سيا�سات
تنموية واجتماعية حتقق العدالة يف
توزيع امل��وارد املتوافرة ،وزيادتها مبا
يعزز التفاف اجلماهري حول املقاومة
ونهجها التحرري يف مواجهة احلروب
اال�ستعمارية املتعددة…

املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:
جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املرا�سالت
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مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

الق�صيدة لل�شاعر ق�سطنطني �سيمونوف  1915 1979-ال��ذي �شارك بنف�سه يف
املعارك �ضد النازية مبا يف ذلك يف حترير عدد من دول �أوربا – والق�صيدة من ال�شهرة
بحيث ي�صعب �أن جتد دار�سا يف االحتاد ال�سوفييتي �أو رو�سيا ال يحفظ هذه الق�صيدة �أو
ال يعرفها على الأقل ...ق�صيدة بهذه ال�شهرة كان من البديهي �أن تلفت نظر املبدعني من
هنا تكاثرت ترجماتها بروح جميلة مقاربة مهما اختلفت الأ�ساليب لأن املبدع يتح�س�س
القيمة اجلمالية ،ولكن �سهولة الق�صيدة وعذوبتها وقربها من القلب دفع عددا غري
قليل من املتطفلني على الإبداع والأدب عموما �إىل ترجمتها ،ولكن الذواقة قادرون
على متييز الغث من الثمني...
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ان�������ت�������ظِ �������ري يف ال������� ُب�������ع�������دِ احل�������ائ�������لْ
ح������ت������ى �إنْ مل ت������������������أتِ ر�������س������ائ������لْ
������ع ال�������ن�������ا�� ْ������س
ح�����ي�����ن مي��������������لُّ ج�������م�������ي� ُ
��������م امل���������ن��������� َت� َ
��������ر امل����������وع����������و ْد
��������ظ� ِ
ح���������ل� َ
َ
���������وف �أع����������������و ْد
ان�������ت�������ظِ �������ري�������ن�������ي �����������س�
�����������������ن
ر لمِ َ�
ْ
ال ت�������ت�������م�������ن�������ي اخل�����������ي���������� َ
ُ
ق����������د ح��������انْ
ي�����ح�����ف�����ظ غ�����ي�����ب����� ًا �أنْ
ْ
يف ال������� ُب�������ع�������دِ �أوانُ ال�����ن�����������س�����ي�����انْ
������واء
�����ق االب����������������نُ الأ ُّم ��������س�
ف������ل������ي������ ِث� ِ
ْ
ُ
��������اء
�أنيّ م��������ا ع�
�����������دت ِم������������نَ الأح���������ي� ْ
�����ب ������ص�����ح�����ب�����ي يف ال���������������دا ْر
ول������ي������ت������ع� ْ
������������رب ال�����������ن�����������ا ْر
ن ب�������������ق�
م��������ل��������ت��������ف����ي��� َ
ِ
وع��������ل��������ى ذك����������������رى روح����������������ي خَ �������م�������را
����������را
�إنْ َج����������رع����������وا ت�����������ذك�����������ار ًا ُم� ّ
أ�����������س خ������ل������و ْد
ال ت������ر َت�������������ش������ف������ي ك����������� َ
َ
���������وف �أع����������������و ْد
ان�������ت�������ظِ �������ري�������ن�������ي �����������س�
َ
���������وف �أع����������������و ْد
ان�������ت�������ظِ �������ري�������ن�������ي �����������س�
دروب امل�������������وتْ
���������������م ج�������م�������ي������� ِع
رغ�
َ
ِ
ول����ي����ج����ه����ر �����ص����ح����ب����ي َم���������ن َح�������� َ�����ض������روا
��������رج���������وع���������ي مل ي�����ن�����ت�����ظِ �����روا
م���������ن ِل� ُ
�أنْ ح�������ظ������� ًا ح������ا َل������ َف������ن������ي ال��������� َق���������دَ ُر
ي�������ف�������ه�������م �أح���������������������دٌ �أ َب������������������دا
ل��������������ن
ْ
َ
���������س� َ
�������م امل�����������وتْ
���������ط ال����������ن����������ا ِر ب��������رغ� ِ
و�� ْ
َ
�����������ذين َف������� َن�������ج�������وتْ
ر ِك �أن������������ق�
�����������ص�����ب���� ُ
َ
�������������������ف َح���������������� َي����������������ي����������������ت؟
ك��������������������ي�
َ
ال ب������������دَّ �������س������ن������ع� ُ
ذاك َغ���������دا
�����رف
َ
ُ
أع������������������رف
���������������دي �
وح�
ذاك و�أن�������������تِ
ْ
ي�����ك�����ف�����ي �أ َّن�
��������������������ك �أن������������������تِ ق���������������دِ رتِ
ِ
�أن ت�������ن�������ت�������ظِ �������ري دونَ �� ُ������س�������دى
ِ������ك �أح����������������دٌ م��������ا �� َ�����ص������ َم������دا
وك������م������ث������ل ِ

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

alesboa2016@hotmail.com

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

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

ما زال ال�شعر بخري
حينما ت�شرق ال�شم�س بعد طول غياب وعتم ،وينداح
رخي كبنات احلكاية ي�صبح �ضوء ال�شم�س �أجملْ ،
�ضوء
ٌ
ٌ
وبريق ال��دوح �أكملْ  ،فتهم الق�صيدة الغافية على ي�سار
القلب،
ري ..جناحاها من خمملٍ
لت�سرح �شعرها ..وتط ْ
ّ
ن�سجته ال��روح ،وعيناها م�سروقتان من رحيق القرنفل،
ووجهتها القلوب التي غفا ال�صبح فيها ردح ًا ،و�أعلن �أنه
يف �سبات عميق..
للق�صيدة مهما ٌز من حرير البوح ،ولها لهفة العا�شق،
��ادم م��ن وراء
�رب م��ن ع�صافري ق� ٍ
وتلفّت الغريب �إىل ���س� ٍ
البحار ،عله يحمل خ�بر ًا يوقظ ال���روح ،ويعيد للقلب
جذوته التي �شارفت على االن��ط��ف��اء ..ولل�شعر ح�ضو ٌر
كح�ضور الفرا�شات حني ت�شتعل املوا�سم ف��وق احلقول،
فهو يوقظ الأرواح من �سباتها ،ويظل يلح ويلح ويلح حتى
ي�شرق ال�صبح وتندلع الق�صيدة..
كل ه��ذه الأحا�سي�س احت�شدت يف داخلي و�أن��ا �أق��ر�أ
املجموعة ال�شعرية الأوىل لل�شاعرة مها هنيدي {�أم�شي
ويف قلبي غزال} التي بدت وك�أنها مدينة من ُر ُقم نق�ش
التاريخ فوق �صفحاتها �آالف احلكايا ثم �أقفل باب املدينة
بحر عميق وعلى مها �أن جتد املفتاح
و�ألقى مفتاحها يف قاع ٍ
لتدخل عامل ًا تزورها �أطيافه التي ترتاءى لها مر ًة نوافذ
ً
مقفلة (بالطوب) ي�صعب اخرتاقها والدخول �إليها ،ومر ًة
�أ�سراب ع�صافري وفرا�شات و�شّ ت �أجنحتها �ألوان الطيف
فراحت تتمايل �أمامها وتدعوها �إىل الدخول واقرتاف
ف�ضيلة احلياة..
�إذن مها موزعة بني عاملني عامل يكبل روحها ويلجم
�أجنحتها ليمنعها من الطريان ،وعامل يدعوها لأن تك�سر
ً
متماهية مع
القيد وتت�آلف مع الفرح فاختارته وم�ضت
ع�شقها املقد�س ومربرة ذلك بقولها:
من ُي�سكن الأمواج يف عمقي �إذا ثارت بحاري
من يعيد تفا�ؤيل
قبل ال�سواد يرى البيا�ض
يرى احلمائم والطريق
�أو من �سيغفو فوق زندي كاملالك؟
ويف مكان �آخ��ر تُده�ش لقرارها ه��ذا ال��ذي اتخذته
وتت�ساءل:
ً
هل كان ذلك �صدفة� ..أين �أعي�ش؟
�أنا ال�صبية ابنة ال�ستني
ي�سري يف العروق دم جديد
و�أنا ال�صبية ال �أزالْ
�أم�شي ويف قلبي غزالْ
ومير يف خلدي �شريط الذكرياتْ
من قال �إن القلب ماتْ !

هنا تبدو ال�شاعرة وا�ضحة وتعلن �أنها اتخذت قرارها
بعد ط��ول ت��ردد وانك�سار فال�سنوات التي كانت تظنها
�أول �سنوات الكهولة جتاوزها الغزال اجلموح يف داخلها
ووا���ص��ل امل�سري ،ح��ام� ً
ع��امل من
لا روح��ه��ا ال�شاعِ رة �إىل
ٍ
ال�سحر وال�شعر ،كل ذلك بعد �أن �أم�ضت ال�شاعرة لياليها
الطوال تتح�سر على زم��ن ف� ّ�ر من بني �أ�صابعها لتجل�س
وح��ي��د ًة تبكي بعد �أن �أو�صلها ال��واق��ع امل��ر لأحا�سي�سها
ً
معلنة
املت�شائمة ولياليها الباردة ال�سود ،ف�ألقت �سالحها
�أن كل �شيء يف هذا الكون قد خذلها حتى ال�شعر ،تقول يف
ق�صيدة بعنوان «حني القوايف غادرتني»:
�شابني �شيء من الت�سليم
عاداين جنون ال�شعر
ال�شم�س تعلو ثم تن�أى يف الغروب
الليل يتلوه النهار
ثم تختم الق�صيدة مبقطع موحي م�ؤثر:
حني جافاين يقال فُك �سحري
عاد يل عقلي
مت
ُ
برئت ثم ُّ
وهكذا جند �أن ال�شاعرة م��رت بلحظات �أح�ست فيها
بدبيب امل���وت ي��ق�ترب م��ن ب��اب��ه��ا ،وك��ل ذل��ك لأن ال�شعر
جافاها �إىل حني ،وهنا البد من القول �إن جميع املبدعني
ميرون بلحظات من اجلدب والقحط الفكري والعاطفي،
ويظنون �أنهم و�صلوا ملرحلة املوت ال�سريري فيكت�شفون
�شعر و�إبداع.
عقم احلياة دون ٍ
تقول يف ق�صيدة «خريف»:
و�أنا هي امر�أة اخلريف
فمن يلم �شتات عقد اليا�سمني
هل يل مبعجزة امل�سيح
ثم تختم بالقول:
�ضوء خبا يف وجنتي
آخر َ
ليل �شعري
لينري � ُ
�إنه حكم اخلريف على احلديقة
والالفت �أي�ض ًا فيما قدمته ال�شاعرة من �صور ر�شيقة
متالحقة هو خيالها اخل�صب الذي وظفته لتفريغ �شحنة
عاطفية مزمنة لديها وكما كل ال�شعراء و�ضعت الأعذار
واملربرات امل�سبقة لت�أخر احلبيب الغائب الذي انتظرته
طوي ً
ال فتقول:
�صباح
ذات
املحطة
درب
أق�صد
�س�
ٍ
�صباح
ككل
ٍ
ْ
يديك
�أهيء كفي للُقيا
َ
ُ
يكفكف دمع ًا
عطر
ومنديل
ٍ
ْ
مقلتيك
�سين�ساب «ال بد» من

ولكن
وحني يغيب نهاري
وي�أتي قطا ٌر وراء قطا ٍر
بكل الأحبة �إال حبيبي
ْ
عليك
�س�أفهم �أن املجيء ا�ستحال
و�أنك مثلي
ُ
تذرف دمع ًا وت�أ�سى
و�أعلن �أنك البد ت�أتي
و�أن�سى ب�أنك تن�سى
من خالل ذلك كله �أجدين �أمام �شاعرة ر ّو�ضت ال�شعر
ع��ن ط��ري��ق ا�ستخدامها ل�صور ر�شيقة وت��ول��ي��د املعاين
احلداثوية بال�شعر ،وهذه تحُ ت�سب لها ،و�أراها ت�ستخدم
لغتها ال�شعرية بحر�ص مفرط وك ��أن بداخلها �شرطي
ملراقبة ال�سكنات واحل��رك��ات ،و�شرطي لتوليد املعاين
وعندها ت�أخذنا للغمو�ض املحبب غري املعهود ..في�صبح
ذلك عندها قاعدة ،ومنهج عمل ،وهذه تحُ ت�سب لها مر ًة
زمن تخلى به عن هذا الأمر كثريون..
�أخرى يف ٍ
من يقر�أ دي��وان مها هنيدي بدقةٍ ومتعن يجد نف�سه
وجه ًا لوجه مع احلداثة وال�شعر الر�صني الذي ي�شبه نف�سه
فقط ،فيح�س �أن ال�شعر ما زال بخري ،و�أن هذه املجموعة
ال�شعرية التي حملت هذا العنوان الالفت الداعي �إىل
الأم��ل بالغد وال�صبح بعيدة عن املبا�شرة وال�سطحية
وا�ست�سهال الطرق الرامية �إىل ت�سويد ال�صفحات ب�أفكا ٍر
ال لون لها وال طعم وال رائحة ،و�أثبتت ال�شاعرة �أي�ض ًا �أن
حتج �إليها حني يهمزها ال�شعر غري �آبهةٍ
كعبتها هي ال�شعر ُ
بال�شهرة التي �أثبتت الأيام جدوى املقولة التي حتذر من
اللهاث خلف �شهرة �آنية ما تنفك تتبخر وتتال�شى بزوال
ال�سبب و�أ�سباب ال�شهرة يف هذا الزمان كثرية ومتعددة.
عمدت ال�شاعرة �إىل تكثيف �أ�شعارها للو�صول للمعنى
ب ��أق��ل الكلمات م��وظ��ف� ً�ة ال�����ص��ورة ب��ل ال�����ص��ور الر�شيقة
بطريقة فيها الكثري من احلرفية واملوهبة ،الأمر الذي
ي�شي ب ��أن ال�شاعرة امتلكت وب��ج��دارةٍ وا�ضحة �أدوات
الإبداع الالزمة ،ودخلت حمراب ال�شعر بثقةٍ واقتدار.
يف الديوان الكثري من الق�صائد اجلميلة امل�شغولة جيد ًا
والتي ميكن درا�ستها واال�ست�شهاد بها �إال �أن ذلك يتطلب
مكان ًا �أرحب من املكان املخ�ص�ص هنا..
ويف الديوان �أي�ض ًا  37ق�صيدة وعدد �صفحاته 129
�صفحة م��ن القطع ال�صغري ،وق��د ق��دم��ت ل��ه ال�شاعرة
مبقدمةٍ �صغرية �شكرت من خاللها كل الذين �شجعوها على
موا�صلة الكتابة وا�ستثمار املوهبة ،وطباعة الديوان
الذي ن�أمل �أن تتبعه دواوي��ن �أخ��رى راجني لها موا�صلة
الإبداع و�إحتاف القارئ بكل ما هو جميل ور�صني.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�إ�صدارات جديدة

•وماذا بعد..؟

•اخلروج من الزمن

•ق�صة

•م�سرح

• حنان دروي�ش

•حممد احلفري

•تفاح ال�ضوء •تراتيل على �إيقاع العمر

•�سمري �أبو غازي

• خالد م�صطفى بيطار

•�شعر

•�شعر

