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كلمة �أولى

الحرباء

لوحتان للفنان الت�شكيلي نزار �صابور

�إن �أب�ش��ع ما فينا ،هو �أننا نتكلم بطريق��ة ،ونعي�ش بطريقة خمتلفة �أخرى،
و�أن �أدنى ما فينا ،هو �أننا نرى عيوب الآخرين ونطم�س عيوبنا ،و�أ�سو�أ ما فينا،
هو �أننا نت�صيد �أخطاء النا�س ،ونحن ال نرتكب الأخطاء .نرى القذى يف عيون
الآخرين ،وخ�شبة الهاتف يف عيوننا ال ترى.
ويف حياتنا اليومية ،مناذج حية ،و�أمثلة �صارخة ،تعرت�ضك كل يوم ،بع�ض
ه��ذه النم��اذج الب�شرية ،كحبة العد�س ،ال وجه لها وال قفا ،يهلل لك ،ميدحك
بوجه��ك ويثني عليك ،ويف غيابك ينه�شك ،ويلف��ق عليك �أ�شياء ،وين�سب �إليك
كالم�� ًا مع��اذ اهلل ـ �أن تك��ون ق��د نطقت به� ،أو حت��ى ف ّكرت فيه .وق��د جتد ّمنْ
يتحام��ل عليك �أو يز َّور عنك �أو يزعل منك .ف���إذا ما دققت يف امل�س�ألة ،وجدت
د�س ْت علي��ك ،وال علم لك بذلك ،واحلرب��اء ،كما هو معلوم،
�أن احلرب��اء ،وق��د ّ
تب��دّ ل �شكله��ا على ل��ون الأر���ض التي عليه��ا تكون� ،أو كم��ا لون ال�شج��رة التي
تت�سل��ق ،وبني ظهرانينا يعي���ش �أنا�س يجيدون التمثيل احلقيق��ي ،تفتقر �إليه
بع���ض �أعمال خمرجين��ا وممثلينا الدرامية ،وه�ؤالء الذي��ن يجيدون التمثيل
انته��اء باملت�سلق�ين ،الذين
كث�يرون .بدء ًا م��ن املت�سول�ين م��رور ًا باملتمار�ضني،
ً
يخلعون قم�صانهم لكل منا�سبة ،ويف كل مقام.
واحلرباء وحدها من بنات جن�سها التي ت�ستطيع تغيري لونها .احلرباء هذه
الزاحف��ة ال�صغرية ،التي هي بطول �شرب ي��د الإن�سان ،ال تعرف �أنه ي�ضرب بها
املث��ل؛ �أو ،ي�شبهون بع�ض النا�س به��ا� ،أولئك الذين يتلونون ويتغريون ويبدلون
مواقفهم ومواقعهم ،كما تقت�ضي �أنانيتهم وم�صاحلهم ال�شخ�صية� .أو ،كما مُيلى
عليهم� ،أو ي�ؤمرون.
احلرب��اء ال�صغ�يرة حبتها الطبيعة ه��ذه امل ّيزة ،وهي تغيرّ لونه��ا ،كر ّد فعل
طبيعي .دفاع ًا عن نف�سها ،متوهمة �إنْ هي غيرّ ت لونها ما عاد الإن�سان �أو �سواه
يراه��ا� ،أو مييزه��ا عن لون الع�شب الأخ�ضر �أو الياب���س �أو لون الرتاب �أو يف �أي
م��كان توجد في��ه ،متماهية مع��ه ،مموهة نف�سه��ا بلونه ذاته ك��ي تتقفى �ش ّره
و�أذاه.
�أم��ا الأ�شخا���ص «احلراب��ي» من ذك��ور و�إناث ،ف�لا يفعلون ذل��ك فطري ًا ،كما
احلرب��اء ،الت��ي تغ�ّي�رّ لونه��ا وفق ل��ون املكان� ،أم��ا ه��م فيتلونون وف��ق املوقف،
معتقدي��ن �أنه��م غ�ير مك�شوفني ،م��ع �أنه��م مف�ضوحون لك��ن من ر�ض��ي �أن يتلون
ويناف��ق ّ
ويكذب ،ال يهمه �إن بق��ي م�ستور ًا �أو مك�شوف ًا مف�ضوح�� ًا �أو ماذا �سيقال
فيه وعنه ما دام النفاق طبعه و�صفاته.
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في الوطن ..المواطنة

لغتنا الجميلة

• عبا�س حريوقة
��د َث عن ال��وط� ِ�ن من ُ
حيث
لن �أحت� ّ
نرتبط به تاريخياً
ُ
هو املكانُ الذي
ُ
ُ
املنزل الذي
حيث هو
وال عنه من
ُ
جاء
كما
واملحل
نقيم به
واملوطنُ
ُ
َ
يف قوامي�س ومعاجم اللغة  ,وال عن
تر�شح من عباء ِته كـ
املفردات التي
ِ
ُ
َ
املواطنة – الوطنية) وال
(املواطن –
َ
تجُ
والتزام
من
الواجبات
عن
هُ
والءٍ
اهَ
ِ
ٍ
ب��ال��دف��ا ِع ع��ن��ه وب��ق��وان��ي��ن��ه الناظمة
ال�ضرائب
واح�ترا ِم النظا ِم العا ِم ودف� ِع
ِ
و� ..إلخ
�ب
�
�واج
�
ال
البدهية
حقوقنا
�ن
�
ع
وال
ِ
توا ُفرها وتقدميها لنا كمواطنني �-إن
�صح التعبري -كحقنا يف �أن يكون القانونُ
هو ال�س ّيدُ ال�سائدُ وعلى اجلميع الوقوف
ني حتققُ
�أمامه �أو خلفه �أو حتته ..قوان َ
وتتيح
امل�ساوا َة بني جميع �أفراد املجتمع
ُ
َ
َ
االنخراط يف البنى
امل�شاركة لأبنائه يف
ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية دونَ
الوقوف عند الدين �أو الطائفة
النظر �أو
ِ
ِ
�أو القومية �أو اللون.
قانونٌ يحققُ التوزيع العادل للرثوات
ويفتح ال َ
آفاق �أما َم حرية التعبري والر�أي
ُ
والتعددية احلزبية.
ول����ن ادخ� َ
�����ل يف ه����ذه ال��ت��ع��ري��ف��ات
ال��ك��ب�يرة وال��ك��ث�يرة وال��ت��ي ك��ت��ب فيها
وعنها الأبحاث والدرا�سات والّفت فيها
الكتب واملجلدات ..كما �أنني لن �أ�سر َد
َ
َ
وطرائق ت�ش ّك ِلها وجتذر
تاريخ الأوطانِ
جمتمعات دونَ �سواها..
مفاهيمها يف
ٍ
أطرح � ً
أ�سئلة
ولكن من املمكن فقط �أن � َ
ما وبكل النوايا احل�سنة..
ا�ستنكارية رمبا وا�ستف�ساريةً
ً
� ً
أ�سئلة
�أي�ضاً � ..
أ�سئلة تعك�سُ قلق ًا وحري ًة حيال
ما ع�شناه وما زلنا: ..
م��ا ه��و ال���وط���نُ  ..م��ا م��ق��وم� ُ
�ات ب��ن��اءِ
و�صياغة ال�شعور الوطني لدى الفرد..
ِ
وما هي � ُ
�صياغة الوعي الإن�سا ّ
ين
آلية
ِ
به.؟؟؟!!
ُ
ه���لْ ال���وط���نُ ه��و ال��ل��غ��ة ..الن�شيدُ
املاء؟؟
ال�سماء
العلم..
ُ
الوطنيُ ..
الرتاب ُ
ُ
ُّ
ٌ
ٌ
ٌ
ومتناقلة
متداولة
حكايات
هل هو
ُ
القمح
حقول
عرب قرون وقرون؟؟ هل هو
ِ
وال�سواقي و� ُ
أطفال املدار�س وامل�ؤ�س�سات؟؟
ال�شهداء الذين عرجوا
هل هو �أبنا�ؤنا
ُ
نحو اهلل فرح َ
ني با�سمني ليقفوا يف العال
َ
نوافذ النو ِر وال�ضوء يبت�سمون
فاحتني
ال�شهداء الذين حتولوا
لنا يف الأعايل..
ُ
معلقة على ج��دران املدار�س
�إىل �صو ٍر
ٍ
و�أع���م���د ِة ال��ك��ه��رب��اء والأ���ش��ج��ار وعلى
جدران بيوتاتنا احلزينة احلنون؟؟!!
هلْ الوطنُ هو تلك الأ�سواقُ املنفلتةُ
ُ
والفجار
التجار
الأ�سعا ِر ..هل هو
ّ
حفنة ّ

• معاوية كوجان
الذين �سُ لّطوا على رقابنا و�صادروا َ
قوت
يومنا..؟؟
و�سعر
هل الوطنُ بنوك و ن�شر ُة �أخبا ٍر
ُ
ال�صرف ..الذهب وبور�صات ..عقارات؟؟
ِ
ُ
هل الوطن تلك الطوابريُ املمتدة �إىل
�أقا�صي ال�برد والقهر واجل��وع والبكاء
املر..؟؟
هل هو تلك الطوابريُ املنتظر ُة �أق� َّ�ل
�ردات احل��ي��ا ِة و� َ
أب�سطها وال��ت��ي من
م��ف� ِ
البداهة توافرها للكائن الب�شري من
خبز وماء وكهرباء و..؟؟!!
ه��ل ال��وط��نُ َ
ال�ضالع يف
ذاك احل�
�ن�ينُ
ُ
ُ
ال�شوق الذي ي�شتعل فينا حني ابتعادنا
ِ
يلفحنا
اللهب املقد�س ُالذي
عنه وذاك
ُ
ُ
ني اقرتابنا منه �أك َ
ح َ
رث و�أكرث؟؟!!
َ
ُ
الطافح
ال�صوت
ذاك
هو
هل
الوطنُ
ُ
بالنبل والكربياء والعزة ال��ذي دعانا
للذود عن حيا�ضه حني احتالل وغزو
وم�ؤامرة؟؟!!
الوطن واحدٌ و�أبجديا ُته
م
ِ
وهل مفهو ُ
ٌ
وتعريفا ُته ومكونا ُته واح���دة؟؟!! هل
للمواطن ال�سوري
بالن�سبة
الوطن
مفهو ُم
ِ
ِ
ِ
والعراقي وامل�صري هو ذا ُت��ه بالن�سبة
لل�سعودي والكويتي والقطري؟؟!!
وهل هو هو بالن�سبة للفالح والعامل
ال���ك���ادح م���ن ج��ه��ة وم���ن ج��ه��ة �أخ���رى
ه��ل ه��و ه��و بالن�سبة للتاجر والفاجر
واملتنفذ؟؟!!
الذهنية
وه��ل الوطنُ وم��ا ي�شك ُله يف
ِ
العربية ذا ُت���ه َ
بالن�سبة
ذاك ال��وط��نُ
ِ
ِ
ل��ل��م��واط��ن الأم���ري���ك���ي وال��ف��رن�����س��ي
وال�صيني؟؟
وهل ما ك��انَ �سائد ًا من مفاهيم حول
الوطن من مئات مئات ال�سنني هي ذا ُتها
م��ا ك��ان��ت �سائدة م��ن ع�شرات ع�شرات
ال�سنني ..هي ذا ُتها ما كانت �سائدة قبل
ال 2011هي ذا ُتها ال�سائدة اليوم؟؟!!
ه���ل ..وه����ل ..وه����ل� ..أم ك���ان ثمة
معاين ودالالت متعددة ومغايرة حد
التناق�ض؟؟!!
كان َ
ُ
لي�صبح
القبيلة وتبدل
ثمة وطنٌ هو
َ
املدينة ..وتبدل لي�صبح �أك�ثر ات�ساعا
جغرافيا مب��ع��اين �سيا�سية كاخلالفة
الإ�سالمية مثال ..وتبدل لي�صبح بعد
احلرب العاملية الثانية والتحرر من غري
ا�ستعمار �أكرث خ�صو�صية قطرية بحدود
�أي�ضا مر�سومة من قبل رجال اال�ستعمار
ً
واقعية
لن�صدق ماهي َتها وجنع َلها حدودا
نخو�ض احلروب يف ما بيننا لتثبيتها؟؟!!
رغم وجود مفهوم �أكرث جمالية وحلما
ماتعا م���ازال ي��راودن��ا �أال وه��و الوطن
العربي ولكن يف يومنا هذا من ي�ستطي َع
ر�سم � َ
آفاق حتقي ِقه وال�سعي جلعل احللم
َ

تعزية

واملتخيل حقيقة؟؟!!
ونكو�ص وت�شو ٌه
تبد ٌل وتطو ٌر
�إذا ثمة ّ
ٌ
امل��واط��ن..
��ن..
وت��ق� ٌ
ِ
�زمي مل��ف��ه��و ِم ال���وط� ِ
الوطنية يف بع�ض البالد
امل��واط��ن� ِ�ة..
ِ
العربية..
��م ك� ِّ�ل ذل� َ
مفهوم ال��وط� ِ�ن
��ك بقي
ُ
ورغ� َ
ي�ر م��ت��ب��ل��و ٍر ب�شكله ال��ن��ه��ائ��ي ك��م��ا يف
غ� َ
البلدان الأوربية الأخرى وذلك ب�سبب
طغيان وتنامي الع�صبية وتعزيز �أو
تغذية االنتماءات القبلية والقومية
والطائفية والدينية واحلزبية على
ح�ساب االنتماء الوطني للوطن ..للدولة
ف�أ�صبح املواطن منق�سم بني بني ..فعلى
�سبيل امل��ث��ال ح��ار امل��واط��ن يف انتمائه
الأ�سا�س لدينه �أم لطائفته �أم لقوميته
�أم لقبيلته �أم حلزبه �أم ينتمي للوطن
الذي من البداهة �أن ي�ستوعب كل هذه
االثنيات والأديان والطوائف والعقائد
ويتيح لها حرية ممار�سة املعتقد يف ظل
و قانون يكفل احلريات للجميع� ..إلخ
ال���وط���ن ..امل����واط����ن ..امل��واط��ن��ة..
ٌ
ومفاهيم تعددتْ
م�صطلحات
الوطنية
ُ
وج��ه� ُ
النظر فيها وحولها ولكن مما
�ات
ِ
ال �شك فيه ث��م� َ�ة �إج��م��ا ٌع ب�ين خمتلف
ال��ر�ؤى والأف��ك��ار والفل�سفات والعقائد
أهمية
وال��دي��ان وامل��ث��ي��وجل��ي��ات ح��ول � ِ
ال��وط��ن و���ض��رور ِة حماي ِته وحت�صي ِنه
والنهو�ض به
مكوناته
واملحافظة على
ِ
ِ
ِ
والعملِ على حتويلِ املتخيلِ اجلميل �إىل
واقع حقيقي حق لأنه يف النهاية يحققُ
َ
امل�صلحة جلميع �أفراد املجتمع.
وهنا ترب ُز بع�ضُ
املقوالت لرموز الفكر
ِ
والفل�سفة وال��دي��ن تدلل على �أهمية
الوطن :
والفقر يف
الغنى يف الغربة وط��ن..
ُ
الوطن غربة (علي بن �أبي طالب كرم
ِ
اهلل وجهه).
ل�ست �آ�سفا �إال لأنني ال املك �إال حياة
واح����دة �أ���ض��ح��ي ب��ه��ا يف �سبيل ال��وط��ن
(�شي�شرون)
ر م��ن كعك الغربة
خبز ال��وط��ن خ�ي ٌ
(فولتري)
الوطن �شجرة طيبة ال تنمو �إال يف
تربة الت�ضحيات وت�سقى بالعرق والدم
(ت�شر�شل)
ال يهمني متى و�أي��ن �س�أموت بقدر ما
يهمني �أن يبقى الوطن (غيفارا)

تعزية

يف لغتنا العربية �أ�سماء تنتهي
ب��ي��اء الن�سبة ك��ع��رب��ي ودم�شقي
وم�صري وحلبي وما �شابههاَ .ب ْيدَ �أنَّ
م�شدد ِة الياءِ ؛
ري َّ
النا�س يلفظونها غ َ
َ
حلبي،
وال�صواب
فيقولون حلبي،
ُ
ّْ
عربي.
وال�صواب
وعربي،
ُ
ّْ
(ي��ل��ع��ب دوراً) م���ن ال��ت��ع��اب�ير
ال��ت��ي ت�سللت �إىل لغتنا العربية
ع�بر ال�ترج��م��ة احل��رف��ي��ة للغات
الأجنبية ،كالإنكليز َّية .يقولون يف
الإنكليزية:
The weather plays a
role in tourism motion
ويعمدون �إىل ترجمتها على النحو
التايل:
يلعب الطق�سُ دور ًا يف حركة
ُ
ال�سياحة .والأف�صح �أن نقول:
�إن للطق�س دوراً..
ر خمتلفة وكثرية
وث��م��ة ت��ع��اب�ي ُ
حتلُّ حملَّ هذا التعبري ال�سقيم؛ مل
ال نقول:
يقوم ب���دور ،وي����ؤدي دوراً ،وله
دو ٌر� ..إلخ..
ي�ؤدي املعلّم دور ًا عظيم ًا يف تعليم
تالمذته.
عظيم يف تن�شئة
تقوم الأ ُّم بدو ٍر
ٍ
�أبنائها.
للتذكرة� ،إن ما�ضي الفعل امل�ضارع
( َي������دَ ُع) ه��و ( َو َد َع) ول��ك��ن��ه غري
ال�شيء وال
م�ستخدم .نقول ترك
َ
ُ
وفعل الأم� ِ�ر منه هو
نقول َو َد َع���ه،
( َد ْع).
و�إنَّ م�ضارع الفعل املا�ضي ( َو ِج َل)
هو َي ْو َج ُل).

تعزية

فجع الزميل الدكتور فايز عز الدين ع�ضو احتاد الكتّـاب
العرب بوفاة ابنته.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
و�أ�سرة الأ�سبوع الأدب��ي يتوجهون �إىل الزميل فايز عز
الدين بخال�ص العزاء ،راجني من اهلل عز وجل �أن يتغمد
الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها اجلنة ،ويلهم �أهلها وذويها
ال�صرب وال�سلوان.

فجعت الزميلة كنينة دياب برحيل ابنة �شقيقتها
يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئ��ي�����س احت���اد ال��ك� ّت��ـ��اب ال��ع��رب و�أع�����ض��اء املكتب
التنفيذي يتوجهون �إليها بخال�ص ال��ع��زاء .راجني
من اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته
وي�سكنها اجلنة ،ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان

فجعت الزميلة ماجدة البدر برحيل والدها يف الأ�سبوع
املا�ضي.
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
يتوجهون �إليها بخال�ص العزاء .راجني من اهلل عز وجل
�أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه اجلنة ،ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

نقد أدبي
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مهب الحبّ )
قراءة �إنطباعيّة في ديوان (قلوبٌ في ِّ
لل�شاعرة عروبة البا�شا

3

•فرحان اخلطيب
�وب ،كالغزاالت ال�شّ اردة،
ق��ل� ٌ
حدائق الع�شق
بل املُ� َ�ط��اردة يف
ِ
ٌ
ُ
م�شاغلة
مهب،
واحلياة،
فكلمة يف ّ
تركن للطم�أنينة� ،أو
لقلوب مل
ْ
ٍ
ال� ّ�راح��ة الع�شق ّية يف م�سارب
و�شعاب ت�ضاري�س ُ
احل ّب والغرام،
ف��احل��ي��اة �أخ����ذتْ ع��ل��ى عاتقها
�رج��ه��ا يف هبوبها غ�ير املتّ�سق
�أن ت� ّ
واملن�ضبط� ،إىل هذا يقودنا عنوانٌ
بخيط
�ضاف على ق�صائد املجموعة
ٍ
ٍ
أ�ضاء عليها مبعظمها ،حيث
من نور � َ
تداف َع �أك ُ
ن�صف الق�صائد �إىل
رث من
ِ
الإن�ضواء حتت مفهوم احلب وال�شّ غف
وال�شّ وق ،حيث ال�شّ اعرة يف ق�صائدها ن��زّ اع� ٌ�ة وف ّي ٌ
ا�ضة
لوحات جاذبة ل َ
ِلذاتِ النف�س
يظهر ذلك عرب
بحب الآخر،
ٍ
ُ
الإن�سان ّية امل�شتهاة عند كليهما ،والتي �أظهرتها ال�شّ اعرة من
خالل تفاحتها امليثولوج ّية العابرة للنمط ّية املجتمع ّية،
والفن ال�شّ عري �أح��دُ �أ�شكال الت�صريحات الوجدان ّية
الهاربة من �شقوق جدران العادات �إىل بع�ض �ضوء الذّ ات
ببوح رفيف �شفيف على ل�سانها:
الذي يك�شفُ ه ال�شّ عر ٍ
ُ
يقول؟
باح ليلي وما ع�ســــا ُه
َ
ُ
يطول
كنت �أرجو ُه بالغـــــــرا ِم
ُ
َ
مّ َ
و�سحر
رن
احلرف يف بهاءٍ
ٍ
ُ
ي�صول (�ص )14
�شـغاف قلبي
وانثنى يف
ِ
لهفة واح��دة ،وقلبانِ يف
حيث ثنا ّية احل��بُ ،ح ّبانِ يف ٍ
فالروح
حلظة �آ�سرة ،وخفوقان يف
ٍ
ٍ
متاهة ماتعة وحائرةّ ،
ٌ
من�صرفة �إىل الرتاق�ص على نغمات اللقاء
واحلالة هذه،
إن�صات يف حمراب الوداد:
قلب
خا�شع ب� ٍ
املحمول على جوانح ٍ
ٍ
أنغام حتم ُلها
وح ،وال ُ
الر َ
يراق�صُ ّ
القلب مطواع ًا ب�إن�صاتِ (�ص )100
َف ُي ْق ِب ُل
ُ
وعندما يحتمي قلبان ويلتفان برداء احلب ،ال تخ�شى
الفح:
ال�شّ اعرة عليهما حتى ولو كان للحب
ٌ
هبوب ٌ
احلب �صامد ًا َ
�سيف
فا�ستوى
مثل ٍ
ٌّ
�سُ لَّ يف َو ْجهِ َم ْن طغى بالعداءِ (�ص )35
َ
البوح ،را�صد ًا خلجات وخفقات حلظة لقاء،
ت�شاهق
وكلّما
ُ
َ
م�ص ّور ًا كيف تتهام�سُ ال ُ
أ�شواق
أحرف جذىل لتغد َو
جداول � ٍ
تلمها � اّإل بحري ُة هناءات من ال�شّ غف اللذائذي حيث
ال ُّ
ً
غ�ضا�ضة من جتاوز عتبات الإ�ست�سرار
ال جتدُ ال�شّ اعرة
اخلجولة �إىل القول:
ف�سالتْ كماءِ املزن روحي لبوحهِ
وقلبي لدفءِ احلرف يف ن�شوةٍ َ�صا ِغ (�ص )60
تربهن ال�شّ اعرة ،وثقتها بنف�سها عالية� ،أنَّ ثنائ ّية
الرجل واملر�أة ،هي املعادلة الواقع ّية والتي حتفّز ال�شّ اعرة
ّ
دراج القلق ال��وج��ودي عرب جدل ّي ٍة حتكمها
�إىل �صعو ِد
ِ
الغريزة املتلفّعة بغاللةِ ُ
احل ّب حين ًا ،وبالنّد ّية الكامنة
املتحدية �أحيان ًا �أخرى ،وبحرف ّي ٍة بالغة
يف �إبراز الذات
ّ
الدقة تر�صدُ �شاعرتنا هذه امل�ساواة:
ّ
جن�س
يا �صديقي َم ْن قال لل�شّ عر
ٌ
قيود الع�شــرية
لعنة ال�شّ رق� ..أم ُ
يا �صديقي يف ال�شّ عر � ُ
ري
ألف �أم ٍ
يا �صديقي يف ال�شّ عر � ُ
ألف �أمرية (�ص )91

الرحلة
�إذن ال�شّ اعرة مل تد ّون هذه ّ
جم��اين ،بل هي
ب�سرد
الثنائ ّية
ٍ
ٍّ
�شعري ّ
ال�صحيحة
هادفة �إىل بناءِ العالقة ّ
الندية التي
الندية،
والقائمة على
ّ
ّ
ت��ع��زّ زه��ا حم���طّ ���ات احل���ي���اة املختلفة
وك��لٌّ ح�سب ما وه َبه اهلل جت��ا َه الآخ��ر
واحلياة.
ال�شّ
(قلوب
ومل تغادر اعرة جمموعتها
ٌ
يف مهب احلب) � اّإل وتدلّنا على قلوب يف
مهب حب الوطن ،ال��ذي م�ل�أه احل��زن ملا
حلَّ به ،فتت�ساءل:
َ
اجلبهة ال��� ّ��ش��م��اء ،ي��ا لهفي
م��ن ع� ّل� َ�م
�أن ت�ستكنيَ ،وهل َ�صا َر ال�شّ قا دنيا؟
هذا الإ�ستفهام الإ�ستنكاري املوجع يقودها �إىل القول:
أحـــــــالم م� ّؤج ٌ
لة
موطن احلزن �
يف
ٌ
ِ
ذعر جنافيها
من خ�شــــــيةِ احللم ،يف ٍ
�ضوء غريُ �شموع اخلوف ن�شع ُلها
ال َ
أ�سى ..يرجو تعافيها (�ص )29
الروح نب�ضُ � ً
يف ّ
تفرع �شجرة جمموعتها �إىل
وال�شّ اعرة عروبة البا�شا ّ
متعددة ،فتذكر الطفولة ب�أبهى
�أغ�صانٍ ح ّم ٍ
الة ملو�ضوعات ّ
للرب ب�أن ي�صونها على خطا بدوي اجلبل:
�صورها ّ
والدعاء ّ
رب �صُ ْن قد�س الطّ فولة علّها
يا ِّ
باح جما َلهُ َو َدال َلهْ �( ..ص)22
ال�ص َ
ُ
تهب ّ
ولتماهيها مع ال�شّ عر تن�شده �أعذب الكلمات:
احلرف ٌ
ُ
بع�ض من جنيعي
فهذا
ؤاد بي ا�شتياق ًا (�ص )25
هاج الف� ُ
�إذا َ
ّ
وال�ضياع ،عنوانات لأكرث
ولكن الأرق واملنفى والغربة
من �سبع ق�صائد ،جتو�سُ فيها ال�شّ اعرة ا�ضطرابات النفو�س
�داء احل��ي��اة م��ن حت��ت خطواتها
احل��ائ��رة وال��ت��ي مت��ور ب��ي� ُ
املرتبكة و�أدل ُّل على ذلك بقولها:
على حافةِ الأحال ِم قل ُب َك قد َج َثا
يناجي رمــيــمــــــــ ًا يرجتيه ل ُيب َعثا
ت�ش ّو َه وجهُ الكون من ِّ
كف �أهلِهِ
ّا�س �أ�شعثا (�ص )50
ال�صدق يف الن ِ
وها َم خيال ّ
مهب احلب) يف مئة و�أربع �صفحات
جاء ديوان
ٌ
(قلوب يف ّ
بلغة ر�شيقة
من القطع الو�سط ،ن�سجت ال�شّ اعر ق�صائده ٍ
بك ،نبيلةِ الق�صد ما حاقها
ال�س ِ
�شاهقة �شاعر ّية ،متينة ّ
ٌ
ري ،وهي
غمو�ض �أو �إبهام ،ومل يعكّر م�سا َرها
ٌ
ت�سطيح �أو تقع ٌ
كما بدا لنا ح ّم ٌ
الة ملعانٍ �سامية وراقية ،اتك�أت على مرياثنا
القدمي ولكن عينها على احلداثة ،وك�أنّها تتمثّل َ
قول �أحدِ
تن�ص َل من جذو ِرهَ ،ف َقدَ هو ّي َتهُ َ ،و َم ْن � َ
أغلق
النّقاد (�إنَّ َم ْن َّ
الباب دونَ تط ّورهَ ،
عا�ش التخلّف وبعد عن رك ِْب احل�ضارة)
عدة ال�شّ اعر لتقدمي �أفكاره وم�شاعره يف �أبهى
واللّغة هي ّ
ٌ
علوق يف النّف�س
و�أرق��ى �ألفاظها وتراكيبها كي يكونَ لها
املتلقية ،وه��ذا ال يت�أتى � اّإل ل�شاعر
ي�ستطيع �إدارة َد َّف��ةِ
ُ
اللّغة �ضمنَ �أم��واج املعاين والقوايف والأوزان واخلياالت
حتى ت�صل �إىل ميناء التذ ّوق اجلمايل ب�أبهى ح�ضو ٍر و�أن�صع
يء
ح�سب تعبري �أدوني�س (ال
�صورة ،لأنَّ اللّغة
َ
تبتكر ال�شّ َ
ُ
تبتكر ُه ،وال�شّ عر هو حيث
تبتكر ذاتها فيما
وح��دَ ه ،بل
ُ
ُ
نف�سهاُ ،م ْف َل َت ًة من حدود حروفها ،وحيث
الكلمة تتجاو ُز َ
ال�شّ يء ي�أخذ �صور ًة جديد ًة ومعنى �آخر) وعلى هذا �أجادتْ

بانزياحات دالل ّي ٍة ملعنى
�شاعر ُتنا ب�أكرث من تركيب ،وم�ضت
ٍ
املفردة القامو�سي �إىل معانٍ �أخرى ولّدتها بتجاور لفظي
عدة �أمثلة كقولها (ر ّدت غ�صونُ القلب ال
دقيق ف ��أور َدت ّ
الدجى مرتقب ًا حتى َّ
يفك
يقبع يف ّ
تت�ألمّ ي �ص ( )76فالنّور ُ
(كحفيف �أ�شجا ِر ال� ّ�ر�ؤى يف خاطري
�ضفائره �ص  )77و
ِ
َ
�ص  )87واللّغة عند ال�شّ اعر تتعاون مع اخليال ليمنحانا
ن�سيج الق�صيدة ولوالها لبقي ال�شّ عر
تطر ُز
ال�صور التي
َ
ّ
ّ
�صامت ًا ب��ارداً ،وكالم ًا مه ّمتهُ �إي�صال املعنى ال طائل منه
و�ضرب من
جمال ّي ًا ،لأن ال�شّ عر على ر�أي اجلاحظ (�صياغة
ٌ
الت�صوير) وعروبة البا�شا بعد�سة ر�ؤيتها �أو�صلتنا ب�صورها
ال�شّ عرية �إىل ما ُي�س ّميه النقاد (لذّ ة النّ�ص �أو متعة النّ�ص)
تقول:
ال�ســلّه يف احلقل زهر ُة �أحريف
يا حاديَ الأحلان هاتِ ّ
خم�ضلّه (�ص)67
ال�صورة:
ويف ا�ستذكارها للحبيب تدير عد�ستها �إىل هذه ّ
وكنقرةٍ ت�سري على بيانو الهوى
الر�ؤى يف خاطري (�ص )87
ِ
كحفيف �أ�شجا ِر ّ
الديوان الأّ ّول ل�شاعرة �شا ّبة،
وما يلفت النّظر يف هذا ّ
هو � ّأن كلَّ ق�صائدِ ه جاءت على بحور اخلليل وجمزوءاتها،
وهذا يدلّنا على �شغفها ب�إحياء الق�صيدة العامودية وبثِّ
روح احلداثة فيها ،وجتديدها من داخلها ،فكانت متمك ً
ّنة
من �أوزانها ،فتعاطتْ مع الطويل والب�سيط والكامل والوافر
عناية و�إدراك ،وعندما
واملتقارب وبع�ض جمزوءاتها بكل
ٍ
منح بع�ض
ذهبت �إىل القافية وال� ّ�روي َو َج ْد ُتها ج��ا ّد ًة يف ِ
ورهافة
أناقة
ٍ
ال��روي غري املتداولة ح�ضو َرها ب� ٍ
ح��روف ّ
ال�ساكنه كقولها:
باديني كحرف الغني والثاء والفاء والهاء ّ
ُ
الياقوت
لقلب كما
الرتنيم فا�ضتْ م�شاعري
ويف روعة
ٍ
ِ
كف �صُ َّيا ِغ (�ص )60
يف ّ
وكقولها:
ُقت َِل امل�شوقُ ومل يزلْ يف املنفى
ينظم يف املواجع َح ْرفا (�ص )62
راح
�إ ْذ َ
ُ
جماليات يف �إحياء
الديوان ،من
ٍ
ري يف ثنايا ّ
وغريُ هذا كث ٌ
الق�صيدة العامود ّية عند �شاعرتنا عروبة البا�شا ،و�أرى
� ّأن كث ً
ريا من �شعرائنا ال�شّ باب م ّيالون لكتابتها و�إن�شادها،
حت�صلت على
تفرعت عنها ق�صيدة التفعيلة والتي ّ
بعد �أن ّ
ثم
م�ساحة ط ّيبة على خارطة الذائقة العرب ّية ،وم��ن ّ
الربع الأخري من القرن املن�صرم
تربعمت ق�صيدة النرث يف ّ
مقالة له عن كتاب �سوزان
قدح زنادها �أدوني�س عرب
ٍ
بعد �أن َ
برنار يف جملة �شعر ،وعليه ف�إنَّ الق�صيدة العامود ّية الآن
بحاجة �أك َ
وقت م�ضى �إىل حتديثها من ج ّوانيتها
رث من � ّأي ٍ
والعمل على ا�ستنها�ض جمال ّياتها ما يتوافق مع معطيات
النقد احلديث والذي يفيدنا بقد ٍر ،علم ًا � ّأن هذه الق�صيدة
ملّ��ا ت��زل ق��ادرة على �إق��ن��اع املتلقي مبا حتتويه من قدرة
على الت�أقلم مع هذا الع�صر و�أخذها ب�أ�سباب بقاء جمالها
ب�أعايل وجوهه ال�شّ ارقة ،وهذا يتطل ُّب منّا الإبتعاد عن
وال�صورة املكرورة،
املفردة املوح�شة ،واجلملة امل��ع��ادة،
ّ
و�إلغاء امل�ساحات النظم ّية اخلالية من ال�شّ عر ّية ،ولعلّ
ديوان عروبة البا�شا منوذج وا�ضح وج ّيد وجلي ملا �أق�صدُ
بقويل هذا ،متمنّي ًا لها املزيد من العطاء والإبداع.
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نقد أدبي

مرايا الق�صة الق�صيرة «حكاية الغناء في ق�ص�ص الراحل ب�سام رجا»

• �أ.د� .أحمد علي حممد
مل يق ْع يل فيما قر�أ ُته يف ت�صنيف النتاجات الق�ص�صية
العربية احلديثة عند الأعالم ك�أمني يو�سف غراب حائ ِز
جائز ِة الدولة يف م�صر للق�صة الق�صرية عام 1964م،
ويو�سف جوهر ال��ذي ن�شر �أك�ثر من مئتي ق�صة ق�صرية
يف جملة ال�سينما وامل�سرح امل�صرية وغريهما� ،أنَّ جنيب
حمفوظ بد�أ حياته الق�ص�صية كاتب ًا للق�صة الق�صرية،
وربمّ ��ا كان ملعا ُنه يف الكتابة الروائية قد و�أد كث ً
ريا من
الكالم الذي ميكن �أن يُقال عن جمموعتني ق�ص�صيتني ق�صريتني
كان قد �ألفهما يف بادئ زمنه :الأوىل بعنوان “ هم�س اجلنون
“ 1938م ،والثانية بعنوان“ :دنيا اهلل” 1962م ،والأخرية
فيها اثنتا ع�شرة ق�صة ق�صرية� ،أهمها �أق�صو�صته “ حنظل
والع�سكري” التي عبرّ من خاللها عن �إعجابه باملمثل ال�شهري
“ �شاريل �شابلن “ يف �أحد �أفالمه ال�صامتة وهو يحاور مخُ رب ًا
الطريفة
املجموعة
�أو �شرطي ًا ،ومن �أ�شن ِع ما قر� ُأت حول هذه
ِ
ِ
واملهمة لنجيب حمفوظ �أن نفر ًا من نقاد الق�صة ،وهو يعلل
كتابة الق�صة الق�صرية ،وانتقا َله
عد َم ا�ستمرا ِر حمفوظ يف
ِ
َ
املباغت �إىل جمال الرواية� ،أنّ الق�صة الق�صرية كانت عنده
جمر َد ِمرقا ٍة �أو برزخ عبو ٍر قطعه من ف�ضاء الق�صة الق�صرية
�إىل ف�ضاء الرواية ،بعدما متهّر ب ��أدوات الق�ص وو�سائله� ،أي
كانت �شك ًال من �أ�شكال التجريب �أو التمرين لديه لي�س �إال
ٌ
وت�شويه جلوهر الق�صة
( ،)2وهذا اخرتاق حلقائق الأ�شياء
الق�صرية التي و�إن ا�شرتكت مع فنّ الق�ص ببع�ض ال�سمات �إال
عالمات تفرقها عن �سائر فنون الأدب ،فمحفوظ كما
�أنّ لها
ٍ
وعاء كام ًال ي�ستوعب تف�صيال ِته
�أظنّ مل ي َر يف الق�صة الق�صرية ً
َ
نف�س ُه و�أدبَه ،ولي�س من
الواقعية ،وهو
ُ
املذهب الذي ملأ عليه َ
حتليالت جنيب حمفوظ
�ش�أن الق�صة الق�صرية �أن ت�ستوعبَ
ِ
َ
َ
َ
والنف�سية ،فهذا لي�س من
االجتماعية
الواقعية وتف�صيال ِته
ً
ً
طبيعة
جماال ِتها ؛ لأنّ للق�صة الق�صرية
خاطفة تتجاوز املالمحَ
َ
َ
الومي�ض و ُت�شغف بالإيحاء و ُتغر ُم
ؤثر
وتخفي
التحليل ،وت� ُ
ٌ
ّ
باملناورة و ُتهيم باملكر� ،إنها فنٌّ يحيل على نف�سه ،وكتابة تتجاوز
َ
َ
ُ
وتتعمق
الدرامية
احلركية والرتا�سل ،وتع�شق
�أن�سا َقها ،وت�ؤثر
َ
امل�سرحَ � ،إ ّنها � ُ
الذات ويخل�صها من
تون ي�صهر
أ�شبه ببوتقة �أو �أُ ٍ
العوالق ،ويُربز معد َنها احلقيقي ،وهي ف�ض ًال عن ذلك ك ّله ٌ
قدرة
ذات �صاحبها
نف�سها من خالل ِ
ت�شكيلة فائقة ،تعيد تكوينَ ِ
لرتينا عامل ًا مفعم ًا باالختالف والتناق�ض والت�شابه ،وهنا تكمن
�أهمي ُتها� ،أعني تكمن قيم ُتها يف نهايتها ،فمن مل يُح�سن َ
نهاية
الق�صة عليه �أن ي�ترك ه��ذا الفنّ كما فعل جنيب حمفوظ،
ُ
ُ
الق�صة ،والنهايات الق�ص�صية الق�صرية
الق�صة هي
فنهاية
ِ
نهايتان �أ�س�سهما عَ َل َما الق�صة الق�صرية يف �آداب العامل :الرو�سي
“�أنطون ت�شيخوف” والفرن�سي “غي دوموبا�سان” ،فمدر�سة
“ت�شيخوف” م�ضى على نهجها الي�ساريون ،وهي تلك الر�سو ُم
الواقعية واالجتماعية التي ثبتها �صوىً يف جم��ال الق�صة
الق�صرية ،لكنها ات�صفت بنهايات فاترة ،يف حني نحا �أ�صحابُ
�صاحب املذهب الطبيعي ،وهو
اليمني نحو ق�ص�ص “دوموبا�سان”
ِ
الأمر الذي يقوم على �إبراز جماليات ال ّلغة وقوة احلبكة ومتتاز
نهاياتها باملفاج�أة والإدها�ش.
الراحل ب�سام رجا يقدّ م لنا يف جمموعته “ غناء الليلة
ً
ق�ص�صية مي�ضي فيها
ع�شر ق�ص�ص ق�صار ،ر�ؤى
الأخرية” وفيها ُ
ُ
وفق نهج “ت�شيخوف” ،من ُ
و�شفافية
البناء الق�ص�صي
حيث
ُ
وت�صوير الواقع االجتماعي والنف�سي من منظور ذاتي،
ال ّلغة
ُ
ثم ينهي �أغلب ق�ص�صه بنهايات فاترة ،متام ًا كما هو ال�ش�أن
عند “ت�شيخوف” ،بيد �أنّ ذل��ك االمت�صا�ص الف ّني مل يَحُ ْل
من دون ت��رك ب�صماته على ج�سد الق�صة من جهة القدرة
الإدراك��ي��ة خل�صو�صية املعاجلة الق�ص�صية ،فمع �أنّ
عالمات
ِ
ٌ
غ�ضة� ،إال �أنها �شديد ُة االنغرا�س
الق�صة الق�صرية عند رجا
يف جن�سها ،لذلك نراه يف �أغلب تلك الق�ص�ص يُعنى بالبعدين
االجتماعي والوطني الذي يُظهرهما من خالل تفتيت الذات
يف خ�ضم ال�ضمري اجلمعي ،لذا تتحول الق�صة عنده ،يف كثري
من الأحيان� ،إىل �إيقاع نف�سي من�صهر يف بوتقة املكان ،وعادة
ينفتح جانب الق�ص من خالل تداعيات حكائية خادعة يتو�سل
فيها باحلديث املروي من قبل �شخ�صيات �أثرية كما هو ال�ش�أن يف
ق�صته “ الوادي الأخ�ضر” ،بو�ساطة �صوت الأم الراوية (�صوت
�أمي يعاند الوقت) و (تعيد توزيع الأ�سماء والأنهار والدروب)
و(ت�أخذنا يف رحلة احلكاية) ،وهنا يتجلى �سحر ال�شعرية من
خالل اندماج الأ�سماء بالأمكنة وت�شكيل احلدث الذي من �أجله
ُتكتب الق�صة ،ويبادر الكاتب ب�إبراز ر�أ���س املو�ضوع ،فيت�سلل
�إىل عامل الق�صة بعد �أن ر�سم الإطا َر ا َ
خل ِط َر كالتو�شح بالظالم
ُ
الرحلة
وغمو�ض امل�سالك و�أ�صوات االنفجارات ،ومن ثم تبد�أ
�إىل ال���وادي الأخ�ضر جللب ال���دواء ،وه��ذه الرحلة ال تتم
ً
حركة
بطبيعة احلال �إال من خالل تقط ِع امل�سرود الذي ي�ش ّكل
دورانية بني اخلارج الواقعي والداخل النف�ساين ،وتت�سرب من
خالل تلك احلركة �صو ٌر بطولية و�إ�شارات �إىل طرق مميتة،
ً
غام�ضة ل�شاب ا�سمه فتحي يريد �أن
لرت�سم يف النهاية مالمحَ
يحوز َّ
الف�ضائل دفعة واح��دة ثم ير�سمها �أفعا ًال ال جتوز
كل
ِ
حدّ الت�صميم ،لتتجمدَ يف �أجفان �أطفال ا�سرتقهم النوم وهم
ي�ستمعون ب�شغف �إىل حكاية فتحي من فم الأم ،ويف ذلك تلميح
يلوح يف �ضمائر ال�صغار �إىل �أن تلوحَ ُه
َي� ْق� ُ�ربُ من ّرم��ز يظل ُ
�شمو�سُ احلقيقة بالتحقيق والإجناز.
يف ق�صته “ كان �أ�سعد” � ٌ
إمعان يف واقعية جديدة ،م�ؤداها

ُ
َ
املوظف
�صدمة “ احلداثة”� ،إذ حتكي لنا �أنّ �أ�سعد
ما �أحدثته
الب�سيط الذي عمل َ
طول حياته وهو يرقن الكلمات على الآلة
الكاتبة ،دون ملل ،حتى �أم�ست قطعة من ج�سده ،وفج�أة ر�أى �أ ّنها
وتنحى جانب ًا َّ
ليحل
اختفت من مكتبه ل ُتود َع يف زوايا الإهمالّ ،
حم َلها احلا�سوب ،ولكن مع انتهاء احلاجة للآلة الكاتبة ي�شعر
�أنّ حياته انتهت ،ومل تعد لديه رغبة يف اال�ستمرار ،فالإلغاء
املباغت ملا هو قدمي �ألغى لديه م�ساحات الألفة ،ومل تكن لديه
ٌ
نية يف عقد عالقة جديدة مع احلداثة التي يراها ا�ستهدفت
وجوده هو ،و�أ�سهمت ب�صورة نهائية يف اجتثاثه متجاهلة الألفة
املرء �أنها � ٌ
أبدية لكنّ التطور
التي تتولد من خالل
ٍ
عالقة يعتقد ُ
جت�سد الإح�سا�س
ال يقيم للخاطر الب�شري �أي وزن ،هذه ق�صة ّ
ثم عليه
الإن�ساين يف حلظة فك ارتباطه مع ما هو م�ألوف ،ومن ّ
�أن يوجدَ ً
�صلة جديدة مع كل ما هو طارئ ،وتريد الق�صة �أن
تقول :لي�س بو�سع املرء �أن يفعل ّ
كل ذلك وبال�سرعة املطلوبة،
فهنالك �أ�شياء ال ميكن ن�سيا ُنها ؛ لأن الألفة مت�سي ً
هوية ووطن ًا،
وفيها تتجلى القدا�سة والوفاء واحلب واجلمال ،وبذلك تهوي
ق�ص�ص ب�سام رجا مرة ثانية يف منظومة القيم االجتماعية
َ
خ�صو�صية
الأ�صيلة ،لتغدو الق�صة ميدان ًا للذات الفاهمة
ً
الإن�سان يف عالقته بالواقع والكون ،فالق�صة ترينا �شيئا من
اخلوف والتوج�س على فقدان امل�ألوف ،وهي ال تني ت�صوغ ذا َتها
لتقف بجانب �أ�شياء ترف�ض �أن يطولها الن�سيان ،والآلة الكاتبة
جت�سيدُ فكر ٍة خبيئة يف ال�صدور ،مع جمموعة �أ�شياء نحتفظ
بها ،وال نريد اال�ستغناء عنها ُكرمى للحداثة ؛ لأنّ �إهدا َر جزءٍ
من الأ�شياء يجعلنا نقدم �أ�شياءنا اجلوهرية ليلتقمها الن�سيان،
حينئذ تت�سلل �إىل الإهمال �أ�شيا�ؤنا املقد�سة على غفلة منا،
وبذلك ينعدم وجودنا بانعدامها ،وهذه الطامة الكربى ،من
�أجل ذلك كان يف حفظ الأ�شياء ال�صغرية حفظ ًا للوجود ،وكان
�أ�سعد لهذا ال�سبب قد �س ّمر كيانه يف الآلة الكاتبة ،التي كانت
يف وقت م�ضى م�ضادة للن�سيان ،ف�إذا بالن�سيان يلتهمها ويف نيته
التهام الوجود.
يف ق�صة “للحكاية بقية” �إ���س��ه��امٌ يف تو�سيع م�ساحات
الذاكرة ،لتبلغ طاقاتها الق�صوى يف اختزان ال�شجن �إىل املكان
الفل�سطيني ،فحيفا وحكاية تخلي�صها من قب�ضة ع�صابات
“الهاغانا” ودخول اجليو�ش العربية التي �أطبقت على املدينة
يف خميال الكاتب ،كان ذلك من خالل �سيل من الذكريات التي ال
يريد الكاتب زحزحتها من مركز التذكر يف �أحاديث م�ستعادة
لإنعا�ش الأمل بعودة الفردو�س املفقود ،تلك الأماين ال تريد
الق�صة ت�ضييعها يف خ�ضم ما يُحكى عن نكبة فل�سطني التي ال
تزال تخفق يف �أفئدة الالجئني الذي ا�ستمر�أوا التحدث ولو
يف جماالت اخليال ليتحقق الأمل املن�شود يف احلكاية ،وك�أنه
�أمر واقع ال حمالة� ،إذ ال تزال حماو ُر احلديث ت�ستهدف تلك
الذكرى يف جمال الأدب على الأقل لتثبت الق�صة لنف�سها �أنّ
هذا املو�ضوع ال يزال يحظى بكامل االهتمام ،يف ت�شكيل جمعي
للحكاية الأثرية مع تقادم ال يريد �أن يُخرج تلك اللحظات من
�سجل املتحدثني عن الق�ضية الفل�سطينية مع ت�شعب متاهات
رحلة ال ّلجوء التي تلتقي يف �صدور كبار ال�سن ،ثم ترتكز بقوة
يف بنية ق�ص�ص ب�سام رجا ،لت�صرخ مبلء الفم �إ ّنا عائدون �أو
بعبارة الق�صة النهائية “ ومل يخفقوا يوم ًا يف التذكر ،ومل
ين�سوا و�إن ن�سيتهم الأيام بق�سوتها” (�ص.)41:
يف ق�صته “ درب الإياب” منولوج بديع يحكي كيف يحاور
�إبراهيم حممد ًا ال��ذي ُغ ّيب قبل �أن يفي بوعده ،وكانا قد
تعاهدا على ال ّنجاح �إىل ال�صف اخلام�س ،لكنّ حممد ًا انفلت من
ذلك الوعد وخلى مكانه لريمي على �إبراهيم تبعات كان عليه
�إجنازه قبل الرحيل الأبدي ،كان يقوم بتدون الدرو�س وي�ؤدي
واجباته ك�أ ّنه موجود ،ولكن الق�صة يف النهاية تريد �أن تقول:
�إنه مع غياب الآخر �إال �أن احلدث �سي�ستمر ،و�أن �سيول الذاكرة
لن تتوقف عن اجلريان ،و�أن ال�صوت املفرد الذي هو الق�صة،
البدّ �أن يحمل املجموع على اال�ستجابة والتفاعل ليتحول ذلك
ال�صوت راف��د ًا من الروافد العجيبة التي تخربنا ب�أن ق�ضية
ٌ
ع�صية على الن�سيان “كانت تكرب ال�ساحة ويلفها
فل�سطني

الأطفال من كل مكان يخرجون من بيوتهم واحد ًا تلو الآخر
ويف انتظارهم من ي�ستمع حلكاياتهم”(�ص.)49:
ٌ
كرنفال م��ن ذك��ري��ات يختزنها �أب��و
يف ق�صة “خريف”
خالد بعدما ت ّلقى خ�بر التقاعد م��ن عمله ،ال��ذي ا�ستنزف
فيه تف�صيالت حياته وهو مدر�س للغة العربية ،يف �سل�سلة
َ
�شريط حياته كلَّه ،ولكن �أوراق البهجة
الذكريات ا�ستعر�ض
ت�ساقطت واحدة بعد �أخ��رى ،ف��أودع زوجته يف قربها بعد �أن
ماتت نتيجة خلط�أ طبي ،وتفرق �أوالده يف �سبيل مت�شعبة ،ولبث
وحيد ًا يف بيته ،ولكنه يف �آخر املطاف يلتقى �أحد طالبه الذين
�آثروا درا�سة اللغة العربية يف اجلامعة ،ف�أعيد له ُ
بريق احلياة،
لتنزف حياته بحركة الطلبة يف باحات امل��دار���س و�أ�صوات
الأجرا�س ،وي�ستعيد حياة عامرة بال�صخب والتوثب واحلركة،
�إنه تنا�سل وا�ستمرار ي�شري �أن تيار احلياة �سي�ستمر.
يف ق�صة “ فر�صة العمر” تقنية ق�ص�صية بارعة ،تعتمد
على املقابلة بني الواقع واحللم ،فتبد�أ من م�ساحة حلم خ�ضراء
مفعمة ب�أمل تتحقق من خالل ذات �صحفي مغمور ا�سمه �سامل،
ُك ّلف يف احللم مبهمة مرا�سل ،فازدهرت له الأمنيات ،لكنها
َ
طرفة عني ال �أكرث ،ا�شتعلت يف خياله وهو يقعد قبالة
كانت
“ ال�سكرتري “ لينتظر �إجابة عن �س�ؤاله الباحث عن فر�صة
عمل ،وما بني �س�ؤاله واجلواب ت�شتعل خميلته باحلدث وال�سفر
واملغامرة والت�صميم على النجاح يف هذه الوظيفة �إن ُقبل طلبه،
بيد �أن احللم يخذله ،في�صور له تع َ
رثه يف �أي مهمة قد يك ّلف
بها ،لتتقل�ص الق�صة بني م�ساحة الواقع واحللم ،ثم تنتهي
بربود معتاد على ل�سان “ال�سكرتري” ”:بغ�ض ال ّنظر حتى لو
كنت من طريف ال توجد وظائف”(�ص.)68
يف ق�صة”غناء الليلة الأخرية” ن�شيج �أثري ي�صدر من خالل
غناء �أبي ح�سني الذي �صمم على البقاء يف قريته ،لأنه مل يطق
احلياة بعيد ًا عن جبل الكرمل الذي تهوي �إليه عيونه يف ّ
كل
�صباح ،وكان قد د ّرب �صغاره على �سفوحه وعلمهم منابت الع�شب
فيه وم�ساقط الغيث واملراعي وحدائق الدنيا املعلقة وهي تنبت
يف قلبه حمامات بي�ضاء ال تربح ذلك املكان الأثريّ ،
وكل ذلك
تر�سب يف �أغنياته التي ال يكف عن ترديدها ليل نهار ،بعدما
ّ
وقر يف �أ�سماع ال�صبية الذين يحومون حوله وهو م�ستلق قريب ًا
من زوجته ،فخال ال�صغار �أن �أبا ح�سني لن يتوقف عن غنائه
حتى امل���وت ،ال ب��ل ك��ان يدفع امل��وت بالغناء ،وي��ق��اوم �إرادة
املحتل بالغناء ،ويقاوم تعنت زوجته وهي تهز خيوط العطف
يف وجدانه على م�صري الأطفال �إن بقيت عيونه معلقة بجبل
الكرمل ،يقاوم حيا ًة تطرحه بعيد ًا عن مرابع ال ت�ألف العني
�سواها بالغناء ،ففي تلك الربوع الوارفة يلتحم ال�صوت ب�صداه،
ويف ه�ضابها و�سهولها ووديانها تلتقي ال�سموات بالأر�ضني ،وفيها
�صوت الأنبياء ،وتراتيل املالئكة ،و�صفحات الكتب املقد�سة
التي �شكل منها ذلك الن�سيج ال�سند�سي املمتد بني النهر والبحر
وه�ضاب اجلليل والكرمل وفم النقب وفوهة العري�ش و�صدور
�صبايا فل�سطني وه��ن يهزجن يف ف�ضاء الأدب الفل�سطيني
يبحثن عن وكون بني ت�ضاعيف ق�ص�ص كتبت من �ساعة النكبة
املنحو�سة �إىل يوم النا�س هذا.
لقد �أراد ب�سام رج��ا �إ�ضافة خيط ذهبي لذلك الن�سيج
ال�ساحر� ،أ�ضافه فع ًال بق�صته تلك ،على �أن ذلك الن�سيج لن يتم
�إال �أن ين�شر ذلك الن�سيج ليتن�سم رياح احلرية واخلال�ص ،ويف
�ضوء كل ذلك تنغلق ق�صة ب�سام رجا ب�أهزوجة �شجية تطلقها
حنجرة �أبي ح�سني ليرتدد �صداها يف �إيقاع لوين ب�صري يهيمن
عليها لونا الأبي�ض والأ�سود لتتناثر بني �أمداء اللونني ُ
بيوت
خياالت تن�شر ظاللها على م�ساحة البالد “ وعلى وقع الغناء
غطت �سماء القرية �صورة بالأبي�ض والأ�سود ،وفيها بدت بيوت
كثرية و�أ�شجار بحجم البالد” (�ص.)85:
ي�سح يف �شوارع املخيم،
يف ق�صة “ �أ���س��وار الن�شيد” ٌ
مطر ّ
وفار�س غطى الغبار عينيه ،مطر وغبار و�إبهام ،ت�شكيل فو�ضوي
يُحدثه ُ
خيال القا�ص ليدلنا �أن نوامي�س الكون مل تعد بذاك
االنتظام ،يف غياب املكان ال�سحري ،ال قوانني وا�ضحة حتكم
الوجود ،يف رحلة التيه جتتمع املتناق�ضات دفعة واحدة بني
�أ�صابع الأ�سئلة التي تتحرك يف ف�ضاءات املجاهيل ،يف املخيم
ّ
كل �شخ�ص عكا ُزه �س� ٌؤال يف �ضوء وجوه اختفت مالحمُ ها ،لتبد�أ
الق�صة من ال�س�ؤال :من �أنت ؟
ال �شيء وا�ضح ًا يف خ�ضم تلك الأ�سئلة �سوى خميم جنني،
�صفة اللجوء،
بعد �أن جتمعت فيه وجوه ال ي�ؤلف بينها �سوى ِ
َ
م�ساحة املخيم وان�شغلت يف التفتي�ش عما ميكن �أن
وجو ٌه �شغلت
ُ
غرا�س اقتلعت
يكون م�ألوف ًا ،وال�شي بذي هوية هنا ،كل الوجوه
ٌ
من منابتها ورك��زت جذوع ًا عَ نو ًة يف خميم اللجوء ،واجلميع
ي�شقى برحلة التفتي�ش عن مالمح الراحلني ،وتزداد على هذا
ُ
ألفة الوحيدَ
التحلق على
النحو غربة الأحياء ،ليكون مال َذ ال ِ
مائدة ال�شهادة حيث” يتجمع ال�شهداء يف حلظة واحدة ،ويبد�أ
النهار ن�شيد الر�صا�ص”(�ص.)92:
10يف ق�صة “فرحانة” جتاهل للأ�سماء لعدم �أهميتها،لأن ك��ام��ل اه��ت��م��ام الق�صة ين�صب على ر���س��م م�لام��ح املكان
الفردو�سي ال��ذي ال توجد فيه بقعة من ت��راب �إال احت�ضنت
نبتة ،يف هذا النعيم اخل�صب تدعى القابلة “فرحانة” لتقطع
رده��ات بيت �أظهر مافيه �سروايل اجل��د وع��ك��ازه ،ثم تت�شرد
الق�صة وهي تتابع حكاية فرحانة التي مل حتظ بزوج ف�ألفت
عنو�سة جافية بعد �أن قطعت �سن اخلمي�س ،وال تزال حبائل

الذكرى ت�شدها �إىل حبيبها خمي�س ،يف حلظة والدة املولود
وجدت فرحانة وليد ًا متجهم ًا ،ومع ذلك تنعقد عالقة بني ذلك
الوليد والقابلة فرحانة ،فمنذ �أن �سقط بني يديها ر�أت فيه
�سلوى عمن فقدت وهي يف خريف العمر ،ومع تقادم �أيامه كان
ال يني يد�س ر�أ�سه حتت حزامها ال�صويف ليهرب من كالم النا�س
الذي �صور له حراب ًا ال يجد منها مهربا �سوى عامل مظلم حتت
العباءة املهرتئة ،بيد �أن الطفل بد�أ يكت�شف يف دياجي الظالم
املختبئ بني �أ�سمال القابلة عامل ًا حافال باالنتظار والفرح و�صار
ي�شاطرها فرحة انتظار حبيبها خمي�س لكنه مل يعد �إال �أن
احللم ظل م�ستمرا “ يراها بوجهها امل�شع ت�سحب ظلها على
الورق وتنرث كالمها لي�ستحيل �ضوء ًا وقناديل حياة المر�أة مل
تزل حتلم”(�ص.)107:
10يف ق�صة “ املرف�أ الأخري” �إجابة افرتا�ضية وق�صةافرتا�ضية ل�س�ؤال لقارئ افرتا�ضي فحواه :ملاذا كتب ب�سام رجا
ق�صته هذه ؟
ح�صر امل�ؤلف ال َ
إجابة يف �س�ؤال احلقيقة ،حقيقة النكبة،
وكيف ُ�ش ّرد � ُ
أهل فل�سط َ
ني بعد �صمود �أ�سطوري ومن دون �سالح،
َ
َ
كانت ال�صدو ُر �أ�سلحة املقاومني ،وكانت الأه���داف يف الوقت
ٌ
حكاية رواها الآباء ومنهم �أبو ح�سني الذي عزم على
نف�سه،
ً
ُ
أغنيات
حكاية ال�شتات يف �ضمائر ال�صغار،
�أن تحُ فر
م�شفوعة ب� ٍ
ذاب ،ترتدد �أ�صدا�ؤها يف ال�صدور �إىل �أن ت�ؤذن الدنيا بالنب�أ
ِع ٍ
العظيم ال��ذي يطرز �أ���ص� َ
�وات ال�صبايا ،وتلهج القلوب بغناء
تاقت �إليه احلناجر ،يف جتاويف الأمل الذي ي�ستحيل �أ�شجار ًا
نابتة يف �سواد عيون الأطفال ،وهم الواعدون املن�شدون على
ال��دوام� ...إننا عائدون�”...س�أظل �أحلم ب�أبي ح�سني وب�أبي
حامت� ...أراهما يف عيون �أطفايل و�أطفال فل�سطني القادمني من
حكاية الغناء.
��ب ال��راح��ل ،ال��ذي
11تلكمُ
ِ
حكايات ب�سام رج��ا الأدي� ِ
ترك �صوت ًا وا�ضح ًا يف ف�ضاءات الق�صة الق�صرية ،وكان هاج�سُ
الرحيل كامن ًا يف �أغلب ق�ص�ص هذه املجموعة ،التي ت�سهم يف
ً
مطلقة عرب �أثري
تعيني �صدى العود ِة واالنت�صار ،كانت دعو ُة
ً
كلمة
�صوت يُطلق �إال يجدُ �أذنا
�صاغية ،وما من ٍ
الكلمات ،ما من ٍ
ُ
جتدُ
الكفاح ،وما من
جلنى
يتوق
من
إال
�
�ضال
�ساح ال ّن ِ
ِ
ت ُبذ ُر يف ِ
ٌ
ٌ
ُ
فنٍّ �إال له عالمات وف��وارق ،وما من ك�لا ٍم �إال له م�ساحات من
ٌ
ُ
حفنة من
مفردات املجموعة
الو�ضوح،
كلمات مقدا ُر احلزنِ
ٍ
فيها ُ
ُ
حناجر الراحلني،
كامل ع�صار ِتها ،هي �أنا�شيدُ تنجزها
ُ
وطاملا �أ ّنها ُن ْ
كتاب �أم�ست يف دائر ِة الأ�ضواء ،وهنا البدَّ
�شرت يف ٍ
�أن َ
يقول النقدُ كلم َته يف خ�ضم ما يُكتب وما يُن�شر ،فهل بقيت
ٌ
م�ساحة للن�ضال مل ي�شغ ْلها الأدبُ الفل�سطيني� ،أقول لقد وجد
َ
موطئ قد ٍم وهو يتحدث من خالل جتربته يف الق�صة
ب�سام رجا
ُ
فالق�صة
الق�صرية ،التي تدعوك لقراءة �سطو ِرها ح ّتى النهاية،
اجليدة هي التي مُت�س ُكك ح ّتى ت�صل بك �إىل النهاية ،ت�أخذ
بيدك حتى ُتفر َغ يف نف�سك َ
كامل خياالتها ال بل َّ
كل �أمواهها،
ٌ
وغاية ،ومن هنا �أ�ستطيع �أن �أقول:
و�سري ُة املاء للظم�آن م� ٌآل
الراحل ٌ
ٌ
ق�ص�ص
حية م�ستمرة بعد رحيل �صاحبها،
ق�ص�ص
�إن
ٌ
ِ
َ
هادئة مت�ضي َو ْف� َ�ق
ال�سرد املتحولة ،ال يحكمها نظامٌ
ِ
خطوط ّ
ُ
ت�ستحيل
وحاالت
ناب�ضة باحلياة،
حاالت
فردٌ � ،سوى �أ ّنها تر�صد
ٍ
ٍ
ٍ
�االت ت�صنع من الأ�شياء
حا�ضر
بالذاكر ِة �إىل
ٍ
وم�ستقبل ،وح� ٍ
ٍ
ُ
ال�صغرية قيم ًا يح�سنُ
حاالت
احلفاظ عليها يف �صدور الأطفال،
ٍ
�شبيهة بالأغنيات التي يح�سن ترديدُ ها �صباحَ م�ساء ،لأنَّ فيها
ٍ
َ
َ
واجلبل وال��وادي يف ح��وا ٍر دائ� ٍ�م ويف ت�سا� ٍؤل �سرمدي،
ال�سهل
ُ
حكايات رجا ال�شجية
وك��ذا ال�صدو ُر التي يف القبور تبع ُثها
ُ
لتطربَها ب�صدى منتظر ،ثم ت�ستحيل تلك
احلكايات �صوىً
يف طرق الراحلني املوزعني بني جتاويف ال�شتات ،وت�ستحيل
ُن�شدُ من خاللها احلاملون عن �شظاي ًا �أحالمهم التائهة
أغنيات ي ِ
� ٍ
خياالت
رعة
�ارب الأر����ض وم�شار ِقها ،ت�ض ُمهم �إىل ِ�ش ِ
ٍ
يف م��غ� ِ
باكية ت�ست�أثر بكامل مقدرات الق�ص�ص التي تركها رجا ،وهي
ٍ
حتاول جم َع الالجئني وامل�شردين واملهم�شني واملظلومني يف ّ
كل
الأ�صقاع لت� َ
ؤلف �إيقاعَ ها من جديد وتدعو اجلميع لإطالق حلن
َ
القدمية واحلا�ضر ِة
أغنية
ل
ا
نغمات
لتجعل
الفل�سطيني
الوجود
ِ
ِ
ِ
واملنتظر ِة جزء ًا من ال�صوت الأثريي املُ ّلح� ...أجرا�سُ العودة
فلتقرع...
ــ هام�شان:
رجا ،ب�سام ( جمموعة ق�ص�صية بعنوان:غناء الليلة الأخرية) ط1
دار ال�شجرة دم�شق 2004م.
ذكر ال�صحفي امل�صري حممد �شعري �أنه عرث يف بيت جنيب حمفوظ
ب��ع��د وف���ات���ه ع��ل��ى جم��م��وع��ة ق�ص�صية مل ك��ت��ب��ه��ا ب�ي�ن ع��ام��ي 1993
و1994م ،وعددها ( )28ق�صة ق�صرية ن�شرت بعنوان (احلي).

قضايا وآراء

"ابن �سينا ..الفيل�سوف التربوي"
•د .عي�سى ال�ش ّما�س
على الرغم من �شهرة /اب��ن �سينا/
يف الطب ،والفلك والفل�سفة ،فقد كانت
له �إ�سهامات مه ّمة يف املجال الرتبوي،
تتعلّق باملنهاج واملعلّم والتلميذ .فقد
�أ���ض��اف اب��ن �سينا للرتبية العربية
الكثري من املبادئ واملعطيات امله ّمة ،يف
حقول الرتبية الدينية والأخالقية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة واجل�����س��م��ي��ة
واجلمالية ،وله �آراء فل�سفية وتربوية مه ّمة
يف حياة الفرد واملجتمع.
ك��ان��ت ال�ترب��ي��ة يف ع�����ص��ره ،حت���� ّ�ض على
الأخ��ل�اق الفا�ضلة وامل��ع��ام��ل��ة احل�سنة،
وال�سلوك ال�����س��وي ،ل��ذل��ك ن�شطت عملية
التعليم ،وال �س ّيما عند �أب��ن��اء الأم���راء
والأث�����ري�����اء ال���ذي���ن �أح�������ض���روا امل��رب�ين
وامل��ع � ّل��م�ين لتعليم �أب��ن��ائ��ه��م وت ��أدي��ب��ه��م.
ولذلك كانت الرتبية �أحد املجاالت الذي
حظي باهتمام اب��ن �سينا� ،ضمن �أح��ك��ام
فل�سفته التي ناق�ش من خاللها مو�ضوعات
علم ّية متعدّ دة اجلوانب� ،ض ّمنها يف كتبه
ور�سائله ،وهو ير�سم معامل وا�ضحة لفكره
الرتبوي ،من خالل �ضرورة الأخذ باملبادئ
الأ�سا�سية للرتبية ،م��ر ّك��ز ًا على الرتبية
اخلّلقية بو�صفها عمل ّية متعدّ دة اجلوانب
(ال�شخ�صية واالجتماعية والإن�سانية)
م�ستمرة م��ع ا�ستمرار حياة
وه��ي عمل ّية
ّ
ال�شخ�ص.
اهتم ابن �سينا بالإن�سان ليكون
وهكذا
ّ
�إن�سان ًا كام ًال يف اجل�سم والنف�س ،قادر ًا على
اكت�ساب العلم والقيام ب�أعباء احلياة كلّها؛
فجاءت نظرية ابن �سينا يف الرتبية ،املنهل
ال ّ
رث الذي روى دوافع �أبناء ع�صره وحاجتهم
�إىل تعليم �أبنائهم ،وتربيتهم تربية فا�ضلة
تتما�شى مع مبادئهم االجتماعية وقيمهم
ال��ت��ي تنطلق م��ن معتقداتهم ال��روح��ي��ة.
فكتب ر�سالته يف ال�سيا�سة التي ت�ض ّمنت
خم�سة �أجزاء ،حتدّ ث فيها عن الرجل و�أهل
بيته ،ودخله و�أوالده ،م��ر ّك��ز ًا على تع ّهد
تربية الأبناء منذ الوالدة ،مرور ًا مبراحل
الطفولة ،وحتى �سن الن�ضج والبلوغ ،وحيث
ي�صبح الأبناء را�شدين قادرين على توظيف
اخلا�صة
م��ا تعلّموه يف حياته العملية،
ّ
والعا ّمة .وهذا ما يربز يف كتابي « القانون
وال�سيا�سة « اللذين يعدّ ان م�صدران تربويان
مه ّمان �إذا ما قورنا مبا يكتب عن الرتبية يف
الع�صر احلديث.
اتّخذ اب��ن �سينا من النف�س الإن�سانية
حم��ور ًا �أ�سا�س ّي ًا يف بناء فل�سفته الرتبوية،
بو�صفها �أ���س��ا���س� ًا لبناء الإن�����س��ان امل � ّت��زن،
ال��ر���ص�ين ،الناجح يف حياته ،اخل���ايل من
العلل النف�س ّية التي ربطها بالعلل اجل�سدية،
ان��ط�لاق� ًا م��ن نظرته الطب ّية ال�سليمة.
ولذلك ج��اءت فل�سفته الرتبوية من �أجل
احلفاظ على �سالمة الإن�سان /الفرد من
والت���ه وح��ت��ى �شبابه ،م��ن خ�لال تربيته
تربية �صحيحة ت�ؤ ّثر يف جناحه و�سعادته
وقدرته الإنتاجية.
�أب����دى اب���ن �سينا �آراءه يف التعليم،
واالعتناء بالطفل قبل والدت��ه وبعدها،
وينظّ م عالئق الولد ب�أمه ،واهتمامات الأهل
جتاهه ،و�إر�شادات توجيهية حل�سن التعامل
ب�صحته .و�أب��رز ما مت ّيز به
معه والعناية
ّ
املذهب الرتبوي البن �سينا ،هو �أنّ الرتبية
مل تقت�صر على مرحلة واح��دة بل �شملت
مرحلة تربية الطفل منذ والدت���ه حتى
زواجه وانخراطه يف احلياة االجتماعية،
كما �أنّه اهتمت بوحدة ال�شخ�صية االن�سانية
وتكاملها العقلي واجل�سدي واالنفعايل؛
وح� ّ�ث ب�صورة خا�صة �إىل وج��وب تدريب
ال�صبي على �صناعة تنا�سب طبيعته ،ومتكّنه
فيما بعد من ك�سب عي�شه .وبذلك انفردت
ر�سالة اب��ن �سينا يف ال�سيا�سة ،باالهتمام
الوا�ضح بالرتبية ،حيث ر�سمت اخلطوط
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الرئي�س ّية وامله ّمة يف تربية �أبناء املجتمع،
ليكون املجتمع �صاحل ًا.
ي��ت��ن��اول اب���ن �سينا امل��ذه��ب ال�ترب��وي
كقطاع من قطاعات احلكمة العملية التي
ت�شتمل �أغرا�ضها على ( :الأخالق و�سيا�سة
النف�س ،التدبري للعالئق العائلية �أو احلكمة
امل��ن��زل��ي��ة ،علم امل���دن �أو العلم امل���دين �أو
ال�سيا�سة املدنية) .وهكذا ف��إنّ الرتبويات
ال�����س��ي��ن��اوي��ة ه���ي جم��م��ل م���ن ال�����س��ل��وك��ات
والأفعال والتوجيهات التي يتوالّها الأب
واملعلم ،والبيت والكتّاب.
اهتم ابن �سينا برتبية الإن�سان املتوازن
ّ
املتكامل من اجلوانب اجل�سمية والعقلية
والنف�س ّية ،انطالق ًا من فل�سفته الرتبوية
تهتم
التي ت�ستند �إىل قواعد و�أ�س�س عمليةّ ،
ببناء الإن�سان ورعايته من طفولته وحتى
ن�ضجه وبلوغه �سنّ الر�شد واال�ستقالل ّية.
ولي�س ذل��ك فح�سب ،ب��ل ق���دّ م اب��ن �سينا
مف�صلة من �أجل
توجيهات تت�ض ّمن �سيا�سة ّ
تدبري ال��ف��رد نف�سه �أو تدبري غ�يره ،وهي
�سيا�سة ه��ادف��ة متكاملة ومتنا�سبة مع
مراحل من ّو الطفل من الناحيتني اجل�سدية
والعقل ّية؛ ويعطي ابن �سينا �أهم ّية كبرية
للمرحلتني ،ويقدّ ما ما ينا�سب ك��لّ منهما
من العناية والتدبري ،منطلق ًا من معرفته
بال�شخ�ص ّية الإن�سانية كوحدة متكاملة.
بحيث تت�ض ّمن هذه العناية مظاهر ال�سلوك
ال��ذات��ي واالجتماعي ،والتطبيق العملي
املطلوب لتنم ّية ال�شخ�ص ّية الإن�سانية التي
تعبرّ عن اجلوهر احلقيقي للإن�سان ،بو�صفه
كائن ًا اجتماع ّي ًا .و�إميان ابن �سينا ب�ضرورة
وجود �أفراد فاعلني خلري الفرد واجلماعة،
باعتباره اخلري غاية الفل�سفة العمل ّية.
وي��دع��و اب��ن �سينا �إىل تربية وتعليم
لكلّ فرد ،وهذا يتما�شى مع تعاليم ال�شرع
الإ���س�لام��ي ال��ت��ي ا���س��ت��وح��ى م��ن��ه��ا �آراءه
ونظرياته الفل�سفية ،يف املجالني النظري
والعملي؛ �إذ ال بدّ �أن يكون للعلم والتعليم
غ��اي��ة قريبة ذات �صلة بحياة الإن�سان
العمل ّية وحاجاته الدنيو ّية� ،إىل جانب
الأه����داف وال��غ��اي��ات البعيدة  /الق�صوى
ُ
واخل ُلق ّية .وهنا ير ّكز
للرتبية الدينية
ابن �سينا على جانبني  :اجلانب االجتماعي
ال���ذي ي��ق��وم بتوجيه ال��ف��رد مب��ا يتنا�سب
مع �إمكاناته ،لي�صبح ع�ضو ًا مفيد ًا لنف�سه
وجمتمعه؛ واجلانب ُ
اخل ُلقي ،لأنّ الرتبية
ُ
وامل��وج��ه��ة ،ه��ي غاية
اخل��ل��ق��ي��ة امل��ب��ك��رة
ّ
ومنطلق يف �آن مع ًا .وال ّ
�شك �أن ث ّمة عالقة
تكامل ّية بني اجلانب االجتماعي واجلانب
اخلّلقي ،باعتبار الإن�سان يحمل الأخالق.
ويف �إط��ار النظرة العامة �إىل العملية
ال�ترب��وي��ة ،عر�ض اب��ن �سينا ال��ط��رائ��ق يف
اكت�ساب املعرفة وحت�صيل العلوم ،وحول
ت�صنيف العلوم وواجبات املع ِّلم حيال املتع ِّلم.
فقد عالج وظائف املد ّر�س ،و�شروطه املهنية
والأخ�لاق��ي��ة ،ويف ت�أديب الولد و�إدماجه
االج��ت��م��اع��ي ع�بر جعله ي��ت��م� ّث��ل الآداب
ال�شائعة وال�سلوكات ال�سائدة .وتنتهي
الرتبية عند اب��ن �سينا ب ��أن جتعل الولد
يكت�سب مهنة ،ت�ؤهّ له للعمل واالنف�صال عن
�أ�سرته وتكوين خل ّية اجتماعية (�أ�سرة)
جديدة م�ستقلّة خا�صة به داخل املجتمع.
=====
املراجع:
 ابن �سينا .)2007( .كتاب ال�سيا�سة ،حتقيق:علي حممد �إ�سرب ،بدايات ،دم�شق.
 اخلوري� ،أنطوان (� )1990أعالم الرتبية-حياتهم و�آثارهم ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت.
زي��ع��ور ،علي ( )1985الرتبية وعلم نف�سالولد يف الذات العربية ،دار الأندل�س ،بريوت.
 ال��ن��ق��ي��ب ،ع��ب��د ال��رح��م��ن ( )2003الفكرال�ت�رب���وي ع��ن��د اب����ن ���س��ي��ن��ا ،دار ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي،
القاهرة.

د.ح�ســن حميد

�إبـراهيــم طوقــان
ال�شاعر الذي مات وهو يردد:
موطني موطني! ـ  3ـ
وحني غادر �إبراهيم طوقان بريوت يف عام 1929م ،عاد
يق�ض فيها
�إىل نابل�س ليد ّر�س يف املدر�سة الر�شيدية ،ومل ِ
�سوى عام درا�سي واحد ،ثم عاد �إىل بريوت ،لك�أنه ترك قلبه
فيها ،ليدر�س يف اجلامعة الأمريكية �سنتني من عام 1931
�إىل ع��ام  ،1933لكن الأح���وال وال��ظ��روف تعاونت عليه
واجتمعت ،فتثاقل عليه ج�سده النحيل ب�سبب الأمرا�ض التي
تناهبته ،ويف ر�أ�سها داء املعدة الذي �أتعبه �إىل �آخر يوم يف
حياته ،لذلك عاد �إىل نابل�س ليد ِّر�س يف كلية النجاح لكنه
مل ي�ستمر يف حقل التعليم �سوى �أ�شهر ،لذلك وب�سبب مر�ضه
عني يف وظيفة �إداري��ة تابعة مل�صلحة مياه مدينة نابل�س،
ويف عام  1936عني مدير ًا للق�سم العربي يف �إذاعة القد�س،
ثم ُرقي فعني مدير ًا للربامج العربية ،ويف هذه الفرتة �أبدى
�إبراهيم طوقان من الوطنية ما جعله مثا ًال للإخال�ص يف
مواجهة الربامج الإنكليزية والتوجهات ال�صهيونية ،فقد
ح�شد طاقاته الثقافية والأدبية وال�شعرية والتاريخية
كلها من �أجل احلديث عن فل�سطني اجلغرافية وال�سيا�سية
والثقافية والتاريخية والب�شرية حديث �أمكنة ،و�أزمنة،
و�أعالم ،ومو�ضوعات ،وقيم ،فقد كتب التمثيليات امل�سرحية،
واملقطوعات الغنائية ،واخلواطر ،وال�سري الذاتية لأعالم
فل�سطني ،وقدَّ م احلادثات والأح��داث الفل�سطينية بو�صفها
تاريخ ًا وطني ًا ،كما ق��دَّ م �أخبار الكتب وامل��دار���س واملناهج
الرتبوية ،و�أح��وال النا�س االجتماعية كما �أذاع الأنا�شيد
الوطنية ،والق�صائد املوثبات من �أمثال ق�صيدته (الثالثاء
احلمراء) التي كتبها عام  1930يف �إث��ر �إع��دام املنا�ضلني
الفل�سطينيني ال��ث�لاث��ة :عطا ال��زي��ر ،وحم��م��د جمجوم،
وف�ؤاد حجازي ،تلك الق�صيدة التي �أطارت �صواب ال�سلطات
الإنكليزية فغ�ضبت عليه ،لكل ذلك ،ولأنه جعل من الإذاعة
الفل�سطينية يف القد�س بيت ًا لبث الروح الوطنية ،والتوعية
والتب�صر بكل ما يفعله الإنكليز وال�صهاينة� ..أقالوه من عمله
�سنة .1940
وقد كان ذلك من الأمور الداويات يف مدينة القد�س ،وقد
عا�ضدته ووقفت �إىل جانبه ُّ
جل ال�شخ�صيات الفل�سطينية
على اخ��ت�لاف م�شاربها الثقافية وال�ترب��وي��ة وال�سيا�سية
واالجتماعية ،وعلى �إثر ذلك وجهت �إليه دعوة من العراق
لكي ي�أتي �إىل بغداد فيكون �أحد �أ�ساتذة مدر�سة دور املعلمني
فيها ،وهذا ما �أثلج �صدره ،و�أن�ساه قهره ،فذهب �إىل بغداد
حممو ًال على ّ
كف وطنية �أن�سته �أي�ض ًا �أمرا�ضه اجل�سدية
والنف�سية مع ًا ،لكنه ،ويا للأ�سف ،ما �إن َّ
حل يف بغداد حتى
ا�شتدَّ عليه املر�ض �أك�ثر ف�أكرث ،لذلك بالكاد �أكمل عامه
الدرا�سي الأول يف دار املعلمني العراقية ،ثم عاد �إىل فل�سطني
�إىل م�سقط ر�أ�سه ليموت يف نابل�س بعد �أيام فقط من عودته
�ست وثالثني �سنة،
�سنة  ،1941ولي�س له من العمر �سوى ٍ
وهنا يبدو �أن نحولة اجل�سد ،والذكاء املفرط ،والطموح
الوطني �أم��ور ثالثة ق�ضت على �إبراهيم طوقان ،ففحولة
اجل�سد فتكت بها الأمرا�ض ،والذكاء املفرط ع�صف باجل�سد
تعب ًا وم�ساهرة و�أرق�� ًا وجوالن ًا يف عامل اخليال ،والطموح
الوطني يحاول �أك�ثر من طاقته لكي يحفر ا�سمه نق�ش ًا يف
لوح �صخري ا�سمه التاريخ الوطني الفل�سطيني ،وهذا الأمر
الثالث ال��ذي يتمثل يف وطنية �إبراهيم طوقان ،هو الأمر
الأكرث خطورة وت�أث ً
ريا لأن الروح الوطنية التي حتلَّى بها
�إبراهيم طوقان كانت روح ًا �شاملة لي�ست يف مواجهة الإنكليز
وال�صهاينة وح��ده��م ،و�إمن���ا كانت �شاملة وم��واج��ه��ة لكل
�سما�سرة احلال الوطنية الفل�سطينية ه�ؤالء الذين �أف�سدوا
احلياة ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية،
والدينية ،والأخالقية! �إن ما حمله �إبراهيم طوقان على
كتفيه من ثقل وطني �أودى به لأنه كان يقاوم عدوين �شر�سني
�أحدهما خارجي متعدد ال��ر�ؤو���س ،وثانيهما داخلي متعدد
الر�ؤو�س �أي�ض ًا.
ولكي �أك���ون م��ع ال��ق��ارئ ال��ك��رمي ال��ذي حيل بينه وبني
ديوان �إبراهيم طوقان املطبوع مرات عدة� ،أوالها كانت عام
 ،1955ف�إنني �س�أقدم بع�ض ًا من �شعره ويف جمال من جمالني
اثنني هما جوهر �شعره و�شاعريته ،وجوهر روحه ورغائبه،
و�أعني بهما :الوطن وامل��ر�أة� ،س�أترك ما قاله يف امل��ر�أة �إىل
وقت �آخر و�أقدم �شيئ ًا عن ما قاله عن الوطن ،فالوطن عنده
الذي يتمظهر �أر�ض ًا ،وتاريخ ًا ،ومدن ًا وقرى ،وعادات وتقاليد،
ً
ً
وهوية ،وب�شر ًا ،كان �شغله ال�شاغل ،وهمه الأهم،
وثقافة
ورغيبته الأبدى لكي يبقى �سامل ًا ُمعافى من �أمرا�ض اال�ستعمار
الإنكليزي و�أك��اذي��ب ال�صهاينة ودعاويهم الزائفة ،ويف

مقدمة هذه الأمرا�ض والأكاذيب والدعاوى اال�ستيالء على
الأر�ض بالطرق والأ�ساليب ال�شيطانية املتعددة واملختلفة
ع�بر طعومها ال��ق��ات�لات ،ه��ا ه��و ذا يقول ع��ن بع�ض �سا�سة
فل�سطني �آنذاك ،وقد كانوا متنفذين و�أ�صحاب �سطوة ،وهم يف
احلقيقة ما كانوا �سوى �سما�سرة وداللني وخمربين ،و�سا�سة
اللحظات ال�شيطانية.
وطني مبتلى بع�صبة (داللني)
ال يتقون فيه اهلل
يف ثياب ُتريك عز ًا ولكن
ح�شوها الذل والرياء �شذاها
ووجوه �صفيقة لي�س تندى
بجلود مدبوغة تغ�شاها
لهذا ،وبعد هذه املكا�شفة واملجاهرة ب�أولئك ال�سما�سرة
الكذبة ،ينادي من تقع عليه امل�س�ؤولية ليتخل�ص منهم ن�سف ًا
من اجلذور� ،إنه ينادي ال�شعب ،ي�س�أله �أن يدع الت�أوه واحلزن،
و�أن ينه�ض ،فهو وحده القادر على تخلي�ص الزمن والأر�ض
والهوية من هذا النبت ال�شيطاين:
�أم�سيت يا م�سكني عمرك بالت�أوه واحلزن
وقعدت مكتوف اليدين :حاربني الزمن
ما مل تقم بالعبء �أنت ،فمن يقوم به �إذن؟!
وي�ؤكد على دور ال�شعب يف اخلال�ص من كل ال�شرور التي
ج��اءت بها ع�صي اخل��ارج وال��داخ��ل ،و�أال ي�ست�سلم �أو يقعد
للبكاء والعويل.
البكاء وال العويل
كفكف دموعك لي�س ينفعك
ُ
وانه�ض وال ت�شك الزمان فما �شكا �إال الك�سول
وا�سلك بهمتك ال�سبيل ،وال تقل كيف ال�سبيل
ما َّ
�ضل ذو �أمل �سعى يوم ًا وحكمته الدليل
كال وال خاب امر�ؤ يوم ًا ومق�صده نبيل
ويكا�شف �إبراهيم طوقان كل من �أعمته �أح��داث البالد
الفل�سطينية ،وحادثاتها اجلائرات ،فيحدد �أع��داء الوطن
بهذين االثنني :العدو الداخلي ،والعدو اخلارجي ،وبهاتني
القوتني :القوة الغا�شمة ،والقوة الناعمة.
لنا خ�صمان :ذو حول وطول
و�آخر ذو احتيال واقتنا�ص
توا�صوا بينهم ف�أتى وبا ًال
و�إذ ً
الال لنا ذاك التوا�صي
ٌ
وا�ضحات
مناهج للإبادة
ُ
وباحل�سنى ّ
تنفذ والر�صا�ص
ثم وبعد ال��ط��واف امل��ر وامل��وج��ع يف كل ما يحدث للبالد
الفل�سطينية ،ي�صرخ �صرخته الأبعد التي يوجهها �إىل كل
العرب ،لأن �ضياع فل�سطني هو �ضياع للعرب ،ولأن فقد فل�سطني
هو فقد لكربياء العرب وعزتهم.
�أمامك �أيها العربي يومٌ
ت�شيب لهوله �سود النوا�صي
و�أنت كما عهدتك ال تبايل
بغري مظاهر العبث الرخا�ص!
�أما وقفات �إبراهيم طوقان مع الفدائيني الذين ر�أى يف
ن�شورهم ن�شور احلياة ،ور�أى يف خطوهم امل�ستقبلي �إع��ادة
لزواهر احلياة العربية ،و�أح�س بعزائمهم عزائم �أولئك
الذين �آخوا الأودية ،والغابات ،واجلبال ،والكهوف م�ساهر ًة
ُ
الفل�سطينية العزيز ُة عزيز ًة ،تلك الوقفات
لكي تظل البال ُد
كثرية ،وق��د �شالت بها الأنا�شيد احلما�سية التي ب��رع بها
�إبراهيم طوقان لأنه كان يريد لنف�سه و�شعره �أن يكونا مع ًا:
املُغني والغناء ،والفعل و�صداه!
واحل��ق� ،أن �أنا�شيد �إبراهيم طوقان لعبت دور ًا وطني ًا
�شديد الأهمية داخل املدار�س ،وداخل البيوت ،ويف ال�ساحات
وال�شوارع العامة لأنها كانت حمفوظة وذائعة قبل �أن تن�شر
يف ال�صحف واملجالت ،وقبل �أن تبث من الإذاع��ة ،لقد كانت
هي من يلهب النفو�س يف املدار�س على اختالف م�ستوياتها،
وهي من يوقد احلما�سة يف نفو�س املواطنني يف �إ�ضراباتهم
وتظاهراتهم �ضد الإنكليز يف عموم فل�سطني.
لقد م�ضى غ�سان كنفاين يف درب �إبراهيم طوقان الذي
ماثله يف العمر املعا�ش حني تقفاه يف الفكر والوطنية والإبداع
قائ ًال عن الفدائيني� :إنهم ر�سل احلا�ضر �إىل امل�ستقبل� ،إنهم
بناة امل�ستقبل ،بناة احلياة ،ولي�س من �أوراق اعتماد لهم
�سوى خطواتهم ،ودمائهم ،و�أ�شواقهم الفل�سطينية ،لقد مات
�إبراهيم طوقان ال�شاعر ،والعا�شق ،والوطني ..ولي�س يف
لهاته �سوى ن�شيده اخلالد :موطني موطني!

Hasanhamid55@yahoo.com
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خليل حاوي
االنبعاث الح�ضاري والرحيل

• �إ�سماعيل امللحم

هل كان خليل حاوي قد و�صل
لديه تفكريه ،حلظة ت�سمح له
باختيار موته؟ �أم �أن املفاج�أة
ك��ان لها ت�أثريها �إىل �أن يتخذ
ما �آل �إليه م�صريه� ،أي �إىل ذلك
املوت الفاجع الذي فاج�أ به خليل
ح����اوي ك��ل �أ���ص��دق��ائ��ه وحمبي
ق�صائده؟ يقول �أبيكتات الفيل�سوف
الرواقي القدميّ :
كل ن�شاط فل�سفي
من �ش�أنه �إتاحة الفر�صة لكل �إن�سان
ي�صل �إىل حياة �سعيدة جيدة .وذلك
بتعليمنا �أن نعي�ش �سعداء �أو منوت
ك�آلهة� .أي يتو�صل الإن�سان عن طريق
�إدراك��ه لعالقته املميزة مع الآخرين
يف قلب التناغم الكوين �إىل ال�سكينة
مبعنى
و�إىل الوعي ب�أنه �إذا كان فاني ًا
ً
ما ف�إنه خالد مبعنى �آخ��ر .مل ي�شهد
�أح����د حل��ظ��ة ان��ت��ح��ار ال�����ش��اع��ر ومل
ي�ستطع �أح���د �أن ي�صل �إىل م��ا كان
يفكر فيه .مات خليل حاوي منتحر ًا
وح�سب .وثمة ت�سا�ؤل هل امتلأ �شعور
خليل حاوي ب�أن �إيقاع الزمن ما بني
حلظة اخل�صب وحلظة العقم مل يلد
�سوى عقم جديد؟ كل ما نعرفه �أن
خلي ًال قد م��ات منتحر ًا .ك�أمنا كان
�صالح عبد ال�صبور يف تلك اللحظة
يتمثل تلك احلالة النف�سية لل�شاعر
حني قال:
الهدف ال��ذي ي�سعى �إليه ال�شاعر
منذ انبثاقة �أول �شرارة من ق�صيدته
ي��ت��م��ث��ل ت��ل��ك ال�����س��ع��ادة النف�سية
الناجتة عن االن�سجام مع غنائية
الكون وا�ستحقاق احلياة اخلال�صة من
�أوزار املجتمع ،وكما احلال مع الأنبياء
والفال�سفة حت�صل لديه حلظات من
الي�أ�س املرير واال�ستب�شاع ال�شامل
للواقع والطبيعة ..يحمل �إزاءه���ا
�شهوة لإ�صالح ال��ع��امل� ...أو �أن��ه �شد
ما ي�ساوره �شعور بالقهر �شديد ال يجد
زاد ًا لديه �أو يتوهم �أنه كذلك ملواجهة
�أ�سرار الكون واحلياة� .أكان هذا كله �أو
بع�ض منه �ضغط على ال�شاعر حلظة
عربت �أ�صوات الدبابات الإ�سرائيلية
�إىل �أحد �أحياء بريوت يف تلك الليلة
امل�ش�ؤومة م��ن ح��زي��ران ع��ام 1982
دوى �صوت ر�صا�صة و�صرخة يف منزل
خليل حاوي وكان لهما �صدىً مل يربح
�سمع ال�شرفاء والأح���رار يذكرونها
كلما �أملت ب�أوطاننا واقعة وما �أكرثها:
رباه كيف �أ�ستطيع �أن �أحتمل كل
هذا العار......
من كان خليل حاوي؟
على خ�لاف مع ال��واق��ع ك��ان خليل
حاوي يقول �إين ولدت يف لبنان ،لكن
�أخاه �إيليا حاوي الناقد املعروف كان
ي�ؤكد �أن مكان والدة �أخيه هو قرية
الهويا النائية على ح��دود البادية
ال�سورية �إىل ال�شرق م��ن حمافظة
ال�����س��وي��داء يف ���س��وري��ة .ك��ان وال��ده
كغريه من الذين كانوا يعملون يف مهنة
بناء احلجر من �أبناء بلدة ال�شوير
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ذي��ن ب��رع��وا يف ه��ذه
املهنة .برع ال�شويريون يف هذه املهنة
ووجدوا يف �سورية خا�صة يف جنوبها
فر�ص عمل لهم ،يف زم��ن ك��ان لبنان
يعي�ش م�أ�ساة مر�ض الكولريا والفاقة
يف �أثناء وبعد ما عرف بال�سفر برلك،
فوجد ه��ؤالء الفر�ص متاحة لهم يف
�أنحاء خمتلفة من �سورية .كتب �إيليا

ح���اوي يح�سم م��ك��ان وت��اري��خ والدة
ال�شاعر ،قال:
ول��د خليل يف الهويا ع��ام 1919
ولي�س كما ك��ان ي��ق��ول خليل نف�سه
يف بع�ض املقابالت التي كانت جترى
معه �أن��ه م��ن مواليد لبنان .1925
لقد اختار لنف�سه مكان والدة وتاريخ
ميالد جمافي ًا الواقع ،كانت والدته
�سليمة ع��ط��اي��ا ت��ه� ّ�م ب��ال��ع��ودة �إىل
ال�شوير مع زوجها �سليم حاوي الذي
ك��ان يعمل ه��ن��اك و�أع����دّ ا نف�سيهما
للرحيل من الهويا مكان عمل �سليم �إىل
ال�شوير لت�ضع الزوجة احلامل حملها
يف بلدتهما ،وب�ين الأه���ل والأق���ارب
�إال �أن الثلوج الكثيفة ت�ساقطت يف
مكان عمل ال��وال��د ،و�أقفلت الطرق،
و�صار ال�سفر ع� ً
سريا ،فغادر الزوج �إىل
لبنان تارك ًا زوجته يف الهوية ليتفقد
�أهله الذين مرت عليهم ويالت احلرب
العاملية الأوىل .و�أثناء غيابه و�ضعت
زوجته �صبي ًا ٌ�سمي “خليل”.
ويذكر �إي��اي��ا بع�ض ما متيزت به
م�سرية حياة خليل ،قائ ًال :كان خليل
منذ طفولته كثري التمرد وتعر�ض
�إب��ان درا�سته يف املدر�سة الي�سوعية
لل�ضرب ملعاندته معلمه الي�سوعي
ال��ذي فر�ض عليه ال��رك��وع ق�صا�ص ًا
يف زاوي��ة ال�صف لكنه رف�ض ذلك ما
عر�ضه لل�ضرب� .إثر ذلك نقل خليل
�إىل املدر�سة الوطنية العالية.
مات خليل منتحر ًا عام  1982على
وق��ع االح��ت�لال اال�سرائيلي لبريوت
ب��ه��دف التغيري الأك�ب�ر – كما كتب
�صديقه ن�سيم خ���وري -مل يطق كل
ذلك الذل عالق ًا ب�أكتافه .وك�أنه يريد
�أن ي�ؤكد ه�شا�شة ال�شعر �أمام ف�صاحة
امل���وت� .أث���ار ان��ت��ح��اره امل�شاعر ،ذات
م�ساء �صار ال�صمت مطلق ًا – كما كتبت
مينى العيد -كان ذلك يف ال�ساد�س من
حزيران عام  .1982حلظة ذاك كان
ما يحدث هو الأو���ض��ح� ،سقط احللم
وكان �سقوطه هو وحده املمكن :لقد
الح الآت���ي ..الح يف الأف���ق ...فغادر
ال�شاعر ب�إرادة وترك �صمته يقول...
ي��ق��ول خ��ل��ي��ل ح����اوي يف �إح���دى
املقابالت التي �أجريت معه:
لقد �أدركت �أن االنبعاث احل�ضاري
يقت�ضي ف��ع� ً
لا خ���ارق��� ًا� ،إن����ه �أ���ش��ب��ه
مب��ع��ج��زة .ن�����ش ��أت ك��غ�يري وال�����ش��رق
العربي عامة ،على االعتقاد بقيم
موروثة را�سخة يف الرتاث مل تتبدل
منذ �أجيال .هذا الر�سوخ يف الواقع
�أدى �إىل حتجر احل��ي��اة يف قوالب
جامدة .وي�ضيف:

قي�ض يل� ،أثناء درا�ستي اجلامعية
در�س ال�شاعر يف اجلامعة الأمريكيةيف بريوت� -أن �أتعر�ض لتيارات الفكر
والأدب ال�شائعة يف ال��غ��رب� .شغلت
ف��ك��رة االن��ب��ع��اث احل�����ض��اري ح��ي��ز ًا
كب ً
ريا يف تفكري خليل حاوي ال�شاعر
وال��ن��اق��د ،ب��ل �أن تلك الفكرة التي
�أبرزت هذا الهاج�س لديه �ش�أو ًا �سمح
لبع�ض جمايليه من النقاد والأ�صدقاء
املقربني �أن ي�صفوا �أبرز ما كان ي�صور
�سلوكه ومييز �شخ�صيته .كتب طبيبه
و�صديقه ن�سيب همام وا���ص��ف� ًا �إي��اه
من حيث ما كان يتمتع به من دماثة
اخللق واللطف من جهة ،وحدة الطبع
وال�شرا�سة من جهة �أخ��رى ،فكتب يف
ذلك ،قائ ًال:
خ��ل��ي��ل ح������اوي ذو ���ش��خ�����ص��ي��ة
لطيفة ودم��ث��ة ،ك��ان �أني�س ًا ج��د ًا يف
جل�ساته اخلا�صة منطلق ًا يحكي نكت ًا
وي�ضحك ك��ث�ير ًا وي��ق��ه��ق��ه ...يغني
عتابا وزج��ل��ي��ات ريفية جبلية...
ي��ح��ب ال��ك ��أ���س كمنا�سبة لاللتقاء
بالأ�صحاب والأ�صدقاء للجو احلميم
ال��ذي تتيحه هذه اللقاءات ،مع �أنه
ال يفرط �أب���د ًا .ك��ان قليل ال�شراب،
لكنه مقابل ذلك كان �شر�س ًا جد ًا ،فهو
رجل يجمع املتناق�ضات .وهو ذو مزاج
ك�شريط البوالد ،دقيق وقوي ,متوتر
با�ستمرار.
مل يكن يف الو�صف ال��ذي �أثبتناه
�أعاله ما تفرد به �شاعرنا ،فذلكم ما
يت�صف به ال�شعراء على الأغلب .ومل
يكن انتحار خليل حاوي حدث ًا فريد ًا
بني ال�شعراء الذين يكونون م�سكونني
بالقلق ،يجد معظمهم يف �أكرث الأحيان
�صعوبة يف التكيف مع �أجواء الع�سف
والقهر التي تتولد عن عادات وتفاليد
املجتمع التي حتا�صر الفكر وتتحكم
بالعواطف حيث ي�صبح ال��ف��رد منا
م�����ش��دود ًا ب�ين ح��دي��ن ،املجتمع بكل
معايريه و�إرثه وما فيهما من خرافات
وغيبيات ،وحد الطموح والرغبة يف
اقتحام املجهول .ال غرابة �أن يظل
الفرد ذو احل�سا�سية املفرطة� ،شاعر ًا
كان �أم مل يكن ،حمكوم ًا بالغربة يف
الوقت الذي ت�شغله هواج�س التغيري.
ول��ن يكون ما تبناه خليل ح��اوي من
دعوته �إىل االنبعاث احل�ضاري �شعار ًا
ق��اب� ً
لا ل��ل��زوال .فطائر الفينيق لن
يتدثر ب��رم��اده لأن��ه �سينه�ض يوم ًا
منه ليتبو�أ مكانه يف خرائط التقدم
وا�سرتاتيجيات امل�ستقبل.
�سيظل ال��ن��ق��اد وم��ت��ذوق��و الأدب
يقر�ؤون ق�صائد خليل حاوي و�أمثاله
من ال�شعراء الأف���ذاذ فال ميلون وال
ين�سون دوره يف ال�شعر مهما انت�شر
على �صفحات ما ي�سمى بال�شعر زور ًا من
طفيليات متتلئ بها �صفحات التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي حت���ت م�����س��م��ي��ات ي��رى
بع�ضهم فيها ما يراه الثعلب وهو يلعب
دور الأ�سد .فال يكون الأدب م�ستحق ًا
ال�سمه �إذا مل يحمل يف داخله حلم
اخللود و�صدى وجود الكون و�أ�سراره
رغم ال��زوان والفجاجة التي نعاينها
يف مرحلة التهتك والبعرثة وزخرفات
الأباطيل� .سيظل خليل حاوي عالمة
بارزة يف ديوان ال�شعر العربي يف القرن
الع�شرين حيث عا�ش �أكرثه.

آراء/قراءات نقدية

قراءة في كتاب (مطالعات)
للكاتبة خديجة الح�سن
• �أ .حممد ح�سني طربيه
�سعدت ك��ث�يرا مبطالعة مطالعاتك
وق��راءت��ه��ا ،و�أول م��ا يلفت النظر فيها
توا�ضعك اجلم الذي ال يبدو �أنه متكلف
�أو مفتعل �أبدا ،اذ ي�صنف علماء االجتماع
التوا�ضع اىل توا�ضع �أخالقي وهو تكلف
�أو ا�صطناع حالة �أق��ل من الواقع ك�أن
يقول �أح��ده��م ل�ل�آخ��ر� :أن��ا ل�ست �سوى
قطرة يف بحرك ..وتوا�ضع علمي ناجت
عن التقدير احلقيقي لتبعة العمل الذي
يقوم به املرء وهو ي�شي باعرتاف املرء
�ضمنا ب�أن ما عليه �أن يقر�أه ويطلع عليه
كثري جدا ال تت�سع له �أيامه املقبالت..
وه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��وا���ض��ع ي��ك��ون �أك�ثر
مطابقة للواقع واحلقيقة.
توا�ضع الكاتبة العلمي يبدو �أوال يف
ا�ستخدام كلمة (مطالعات) ولي�س درا�سات �أو �أبحاث �أو ما �شابه ذلك ..ثم
(قراءة �صحفية) يف ن�صو�ص �أدبية معا�صرة وهو ما ي�شي ب�أن املق�صود هو �أن
هذه الن�صو�ص للكاتبة لي�ست قراءات نقدية ويف احلالتني ف�إن الكاتبة هي
الرابحة فهي من جهة متوا�ضعة توا�ضعا علميا يحمد لها ومن جهة ثانية
ت�صبح واحلالة هذه يف من�أى عن النقد من قبل قراء كتابها.
و�إذا كانت الكاتبة تلخ�ص وجهة نظرها وتكثفها يف عنوان كل ف�صل من
ف�صول كتابها مثل “جمرد تلفت لل�شاعر حممود نق�شو-عنوان حممول على
الت�سا�ؤالت” �أو “رواية �أواخ��ر الأي��ام للروائي عبد الغني ملوك – جتليات
الرواية الواقعية”وحني تنتقل �إىل الدرا�سة التف�صيلية والأحكام الأدبية
النقدية بعد �شرح باحلد الأدن��ى ل�ل�أح��داث وال�شخ�صيات وبقية عنا�صر
الرواية ف�إنها تركز على م�ضمون العمل ب�أكرث مما تركز على فنيته مثل
قولها “رواية �أواخ��ر الأي��ام رواي��ة واقعية تلح على �أهمية العالقات بني
الطبقات االجتماعية املختلفة وعلى �أهمية العوامل الإن�سانية واالقت�صادية
والأخالقية يف بناء الإن�سان ..ت�أتي جمالية الرواية من كونها عمال حمكما
مرتبطا باملنطق والعقل وجمالية الو�صف املرافق لتتابع الأح��داث فهو يف
بداية روايته ي�صور لنا الق�صر واحلديقة وعرائ�ش اليا�سمني كل هذا الو�صف
ال�شاعري ي�أتي مرافقا للحديث عن وفاة �شهناز� ،إذن هناك حدث م�ضمر ي�شري
�إىل مفارقة كبرية حزن وجمال� ،ضياع وا�ستقرار ،غربة وانتماء ،نهاية
وبداية �ص 47و�ص48
وت�ستطرد وتقول” بينّ لنا الكاتب �أن انف�صال الذات عن العامل اخلارجي
يعني �أن هذه ال�شخ�صية ال متتلك ما ي�سميه لوكات�ش بالنظرة �إىل العامل وهي
ال�شكل الأرقى للوعي وهي نتاج التجربة ال�شخ�صية العميقة التي يعي�شها
الفرد بل هي �أرق��ى تعبري مييز ماهيته الداخلية (�شخ�صية عبد القادر)
“�ص48
وت�ضيف يف ال�صفحة نف�سها “جند تعمق الكاتب يف علم االجتماع واخلربة
احلياتية فكانت الر�ؤية املعرفية للكاتب عامال �أ�سا�سيا من عوامل جناح بنية
الرواية”
ومثال �آخر على الرتكيز على امل�ضمون وعر�ضه املبا�شر يف الرواية تقول
الكاتبة” �أ�شار الكاتب للف�ساد امل�ست�شري يف حم�ص من خالل �سرقة املعونات
الغذائية والعينية التي كانت تقدم للمحا�صرين واملهجرين وبيعها �ص،65
كما �أ�شارت ل�صمت وجتاهل املنظمات الدولية ل�شهود العيان الذين خرجوا
من حم�ص القدمية م�صرحني �أمام �شا�شات التلفزة عن جرائم قتل �شاهدوها
ب�أعينهم لع�شرات املخطوفني بعد �إجبارهم على حفر الأنفاق”
و�أحيانا يكون الكالم �إن�شائيا مثل قول الكاتبة عن �شعر حممود نق�شو
�ص“ 58ميتلك ال�شاعر براعة نافذة يف ال�صياغة والرتكيب والتخيل وتتميز
ق�صائده بعمق املعنى وامل�ضمون واجلمال املو�سيقي ويعد �شعره من ال�شعر الفخم
يف مكوناته ومكنوناته لغة و�إيقاعا ونغما ور�ؤيا ،يف ق�صيدته �سيد احلزن ت�أتي
امل�شاعر من ينبوع قلبه وروحه التدفق بالأخيلة التي تعانق البحار والدوايل،
النهار وامل�ساء من حدائق اللوز والظالل “ فهذا كالم على جماله تغلب عليه
ال�صفة الإن�شائية ال النقدية.
ويف مو�ضع �آخر متتدح الكاتبة �شعرية اللغة يف رواية جوليا للكاتب في�صل
اجلردي بقولها� ”:أهم ما مييز لغة الأ�ستاذ في�صل هو ال�شعرية التي تدخل
القارئ يف جو من ال�سحر وال�سفر يف الزمان واملكان التاريخي حتى يندمج
القارئ يف ما ت�سرده لوحاته وم�شاهده بعبارات م�شحونة ب�شحنات عاطفية
وفكرية ،فالو�صف لديه �ساحر واللغة مطواعة”�ص 15يف حني �أن النقاد
الأدبيني يعدون �شعرية اللغة يف الرواية عيبا من عيوبها لأنها تن�أى عن
العرف الوظيفي للغة يف الرواية .كذلك ف�إن تعبري (الر�ؤية املعرفية) غري
موفق لأن الر�ؤية و�سط بني االنطباعات وامل�شاعر اخلام وبني املعرفة بحيث
ال ي�ستح�سن و�صف الر�ؤية باملعرفية.
مع كل الأمنيات الطيبة للآن�سة خديجة احل�سن التي �سوف تتحفنا يف
امل�ستقبل بدرا�سات و�أبحاث �أذهب يف النقد و�أعمق يف التحليل .فهي متتلك
املوهبة النقدية والإح�سا�س الفني وتتحلى بالتوا�ضع العلمي.
�أما التوا�ضع املفتعل ف�س�أختم بقول �أحد املفكرين املارك�سيني عنه (التوا�ضع
والغرور كالهما رذيلة برجوازية).

قراءات نقدية

•د .يا�سني فاعور
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حلويات الحلبي وح�سني هالل

((ح���ل���وي���ات احل���ل���ب���ي)) امل��ج��م��وع��ة
الق�ص�صية الثالثة للقا�ص ح�سني هالل،
�صدرت عن الهيئة العا َّمة للكتاب–وزارة
الثقافة -دم�شق � ،2016أه��داه��ا ((�إىل
ِّ
ِّ
ِّ
مما مل
�شات
كل
املتعط ِ
واملتعط�شني لقراءة َّ
ير النور من الق�ص�ص بعد�( .))...ص،)3:
َ
وق����دَّ م ل��ه��ا ال��دك��ت��ور ث��ائ��ر زي���ن ال��دي��ن:
((ح�سني هالل يكتب حياة ال�سوريني ِّ
بكل
م��ا فيها ،خ�لال �سنوات املحنة ،و�أح��ي��ان� ًا
بعقد �أو اث��ن�ين ،لكنَّه ال يفعل
قبل ذل��ك
ٍ
بيانات
ذلك مببا�شرة ممجوجة� ،أو بطرح
ٍ
�شعارات كاحتة ،ف�إذا ما جنحت
�سيا�س َّي ٍة� ،أو
ٍ
ُ
الق�صة �إىل �شيءٍ من املبا�شرة يف الطرح
كما هي احل��ال يف ((الكوجمي فهيم)) �أو
((�أ�سئلة بته ِّوي)) �أنقذها الكاتب من تلك
العرثة بال�سخرية ،التي ت�أتي على الأغلب
ٌ
ً
حقيقة هي ال�صفة الثانية لأ�سلوب
�سخرية م َّر ًة جارحة ،وهذه
ري من ن�صو�ص املجموعة))�( .ص.)7:
كث ٍ
ً
ً
متفاوتة يف عدد
ق�صة
ت�ضم املجموعة ث�لاث � ًا وع�شرين
ُّ
�صفحاتها� ،أطولها الق�صتان�(( :أبو حلب – حلويات احللبي))،
وجاءت ٌ
�ست �صفحات ،و�أق�صرها الق�ص�ص(( :الطرف
كل منهما يف ِ
ق�ص ٍة يف �صفحة
الآخر – ال�صمت الثقيل – فر�صة)) ،وجاءت كلُّ َّ
واح��دة ،وج��اءت الق�ص�ص(( :الكفيل – النافذة – �أب��و حلب
ٌ
ٌ
تنته بعد – ورق� ٌ
جمهولة لأديب م�شهور
�ات
– مهند –
ق�صة مل ِ
– حوا�شي على منت املحبوب – ف�ضل اهلل – اللوحة الأخرية –
�أوادي�س – حلويات احللبي� ،صوت ...و�صورة – �أب��و زي��د)) يف
ال�شكل املر َّمز.
ي��ع��ال��ج يف ق�ص�صه م��و���ض��وع��ات م��ت��ع��دِّ دة ب��د�أه��ا يف ق�صته
((الكفيل)) ،وقدَّ م لها مبالحظة متهيد َّية ((تعود احلكاية التي
�س�أرويها الآن حمافظ ًا على وقائعها وخطوطها العري�ضة -مثلما
فعل وتناقلها ٌ
رواة ك�ْث�رْ ٌ قبلي– �إىل ما بعد احل��رب –الكون َّية
الأوىل -حني مل تكن طرق املوا�صالت وال و�سائل النقل متوافر ًة
وحديثة كما هي اليوم)) (�ص.)11:
ق��دَّ م فيها عر�ض ًا للخ�صالِ العرب َّية(( :الوفاء – ال�صدق –
الإخ�لا���ص ،))...وختمها ((ملَّ��ا كان من �شيم الأق��دار الإعجاز
طي �أعوامه،
غالب ًا ،وطبع ال�سنني امل�ضي قدم ًا ،فقد تابع الزمنُ َّ
الغيب توقيع ر�سائله ،حتى جاء ي��ومٌ كان فيه ((ابن
ووا�صل
ُ
بعيد عن
غري
اجلبل،
قرى
من
واحدة
يف
إبله
�
ي�سوق
ال�شعالن))
ٍ
ٍ
قرية �صميد ،التي كانت تو ِّدع �شيخها �أبا ح ُّمود يف ذلك اليوم،
فح�ضر ال�شعالين و�أ َّ
مت الت�شييع وروى للم�ش ِّيعني ((ق�صة)) ثمن
اجل��م��ل ...والكفيل ...وم��ا ح�صل بينه وب�ين �أب��ي ح � ُّم��ود!)).
(�ص.)14:
ويف ق�صته الثانية ((النافذة)) �سرد ق�صة �إن�سان عا�ش �أحالم
اليقظة مفتون ًا بر�ؤية جارته (ناهد) التي كانت متنحه ر�ؤية
ج�سدها عرب (النافذة) ،وتقدَّ م للزواج منها بعد وفاة زوجها،
وخابت �آماله يف ذلك عندما رف�ضت ال��زواج منه لأنَّها ما زالت
ً
ً
متجاهلة ما كان بينها وبني �ساهر من
خمل�صة لزوجها املتو َّفى
م�شاهد كان يتابعها عرب النافذة ،وملَّا عر�ض ق�ضيته على الطبيب
ي�سجل الطبيب مالحظاته يف دفرت املعاينات ،و�إنمَّ ا
النف�ساين مل ِّ
�صفحة مع َّينة ،وخط بالقلم الأحمر
((�سجل يف دفرت خا�ص ،ويف
ٍ
َّ
�ضح َّي ًة �أخرى من �ضحايا ال�س ِّيدة نون ...وبني قو�سني (النافذة)
))�( .ص.)18:
الق�صة ((�أب��و
ويف ق�صته ((�أب��و حلب)) يقدِّ م �صور ًة لبطل
َّ
حلب))�(( :أب��و حلب �أ�صبح �شخ�ص َّي ًة م�شهور ًة يف ال�شام يعرفه
ُّ
احلظ وما التقيته بعد ،ما عليك � اَّإل
الغادي والرايح ،ف�إذا ناكدك
�أن تكرث من التجوال (راح ًال) يف �شوارع املدينة ،ف�إذا تعبت ميكنك
املتابعة (با�صي ًا) لأنَّ �أبا حلب ٌ
�شعبي ،وما ركب يف حياته،
رجل
ٌ
ح�سب كالمه ،غري رجليه والبا�ص و�( ))...ص.)19:
ويف ق�صته ((�أجوبة ِبتْه ِّوي)) يقدِّ م �صور ًة للواقع العربي الذي
يعي�ش �أحداث احلا�ضر ،يقدِّ م �صورة االبن (عمرو) الذي يحاور
والده بالأحداث التي يعي�شها العامل العربي ((مل��اذا يا �أفندي،
ُ
ت�صرخ بوجهي وت�شتمني و�أنت من ع َّودتني ال�س�ؤال واال�ستف�سار
ُ
عن ِّ
ا�ستعدت �أناتي ،مازح ًا معه،
كل ما يخطر ببايل! ف�أجيبه وقد
و�ضاحك ًا باكي ًا ،من نف�سي وعليها)) (�ص.)27:
ويف ق�صته ((مهنَّد)) ق��دَّ م �صورة للعالقة الزوج َّية مُم ً
ثلة
أح�س �سامي �أنَّ هذا اال�سم
باال�سم املختار ((مهنَّد))(( :مع الأيام � َّ
�صار على ل�سان �سهى قامو�س ًا ميور ب�أطيب املعاين والأماين ،مببهج
ومغري الو�ضع َّيات وال�صور والأ�شكال التي جتمعه ب�سهى� ،أ�صبح
ِّ
بحركة
�رف من ح��روف (مهنَّد) �صدىً وت��ردد ًا خا�صني،
ٍ
لكل ح� ٍ
نة من ج�سد �سهى الأمر
ي
بع
يف
بذاتها،
اهتزاز
أو
�
رفعة
جزءٍ
ِّ ٍ
�أو ٍ
الذي مل ي�ستطع �سامي معه �صرب ًا ،ما دفعه دفع ًا للزواج بها))
(�ص.)31:

7

((م � َّر ًة عندما حكت له �أُ ُّم��ه كيف قتل الأت��راك جدَّ ه مع من
ُقتلوا يف مذبحة الأرمن ال�شهرية.
وم � َّرة عندما بلَّغوه ا�ست�شهاد وال��ده حتت التعذيب يف عهد
(الوحدة) وم� َّرة حني تلقَّى خرب اختطاف الإرهابيني ابنه!))
(�ص.)60:
ق�صة ن�ضاله وق�ص�ص
ق�صة ((حلويات احللبي)) ي�سرد َّ
ويف َّ
ن�ضال الآخرين ،و�سجنه ،كما ي�سرد معاناته يف �سجنه ،ويختمها
بق�صة ((علبة حلويات احللبي)) ،وقالت له عيناه(( :متنَّيت لو
َّ
كانت احللوى يل و�أ�ضعتها� ،أو �أ�ضعتُ ما بقيمتها نقود ًا ،ومل يح�صل
معي الذي ح�صل�( ))...ص.)66:
ق�صة �ضح َّي ٍة و((�صورة
ق�صة (�صوت ...و�صورة)) ي�سرد َّ
ويف َّ
جمموعة �أفراد ينت�سبون لأحد التنظيمات التكفري َّية يجتمعون
يف �إح��دى �ساحات الوطن ال�سوري املثخن ب�أوجاعه وتداعيات
�أزمته)) (�ص.)68:
َ
زوجة (فرحة) من زوجها
ة
معانا
ي�سرد
زيد))
ق�صة ((�أبو
ٍ
ويف َّ
حال من الأحوال،
(�أبو زيد) يختمها بـ ((يف يوم من الأيام ،وال يف ٍ
ً
نت�شية
ما �أن الم�س �شارباه وجهها ،حتَّى انتف�ضت كلب َّو ٍة من حتتهُ ،م
وغ�ضب ...وخنوع!))
مل...
ٍ
يف �صدره جمموع ما فيها من � َ
أظافر و�أ ٍ
(�ص.)72:
ق�صة �صاحب د َّكان �ساعد
ي�سرد
آخر))
ل
ا
((الطرف
ة
ق�ص
َّ
ويف َّ
ح�شد من ال�سيارات ،ومل يجد
ثالثة �أطفال يف اجتياز الطريق بني
ٍ
من ي�ساعده للعودة �إىل مكانه�( .ص)73:
ق�صة فتاة ((رج��اء))
ق�صة ((ال�صمت الثقيل)) ي�سرد َّ
ويف َّ
فقدت جدَّ ها ،ومل ي�ستجب لندائها ،وقد تابعوا حمله على �أكتافهم
وال�سري به ،غري مكرتثني لبكائها و�صراخها(( :جدِّ ي ...جدِّ ي)).
(�ص.)74:
ق�صة حلم اليقظة ومنح قلب
ق�صة ((فر�صة)) ي�سرد َّ
ويف َّ
ال�ضيق ...ي�أتي ال�ضيق! ((ق��ال غ�سان ه��ذا ...ثم جعل َّ
يلتذ
ويتمك َُّث وي�ستغرق ويعي�ش كل حوا�سه ،النعيم ال��ذي �آل �إليه،
وك�أنَّه بذلك ((يوقع)) ما هو فيه ،ويدفع عنه خطر احتمال �أن
يكون يف حلم!)) (�ص.)75:
ق�صة ((ال�شعبي)) وهو اال�سم الذي �أطلقته ِ�شلَّتنا ،على
ويف َّ
احل��ان� ِ�ة التي اعتدنا ارت��ي��اده��ا يف ال�صوب الغربي م��ن مدينة
(مو�سكو) ،وا�سمها الأ�صلي (ك��ارال  )Korallوتعني بالعربية
(مرجانة) .ا�سم �أطلقته �شلَّة القا�ص حتى غدا علم ًا ((ينق�صه
�أن يخفق ،ونحن جنود ًا ينق�صنا الن�شيد الوطني ...ال�شعبي))...
(�ص.)76:
وم��ث��ل ذل��ك ((ف��ي��ت��ي��ا)) ال��رو���س��ي �أعجبته اللفظة ،و�أخ��ذ
مما تعلَّم من العرب َّية ح�سب (الدرزي):
((يبتدرنا ب�أحلى ما عنده َّ
بالـ...روه� ...أ�شـ �شـ� ..أ بـ ي�( ))..ص.)77:
ق�صة ((رجولة)) نقدٌ
أ�سطورة تتكرر حتى
لواقع ُيعا�ش ،و�
ٍ
ويف َّ
ٍ
�إذا تك َّررت ((انقلب عنها ،تارك ًا لأفراد القبيلة تقطيعه ب�سواطري
جهلهم وتطرفهم وغباء تقاليدهم)) (�ص.)79:
وللمجموعة الق�ص�صية �سمات �أدب َّية تبدو يف:
الر�سم بالكلمات :يقول يف و�صف (�أبو حلب)(( :غاية القول
عندما ت�صادف رج ًال (( َو ِر�ش ًا)) ِّ
بكل ما فيه من قراحيف رجلَّيه
ً
َ
م�شغولة
طاقية ح� ٍ�ج بي�ضاء
لكر�شه ...حتَّى �شاربيه ،يعتمر
بال�سنَّارة ،يرتدي ِ�سرو ً
اال �أ�سود ،و((�صاكو)) ُمقلَّم ًا �شاهر ًا حجره،
فقلْ هذا هو �أبو حجر� ،أبو حلب ،ال فرق ،فامل�س َّمى واحد ،وينادونه
بكال اال�سمني)) (�ص.)20-19:
توظيف ال�سخرية والدعابة(( :لأنَّ �أ�سئلتك ((بته ِّوي))
يا �صديقي ...عندها نه�ض عمرو با�سم ًا و ُم�سرع ًا نحوي ،ليحكم
قب�ضتيه ال�صغريتني ح��ول عنقي �ضاغط ًا ،وي��ق��ول يل غامز ًا
بعينيني تن�ضحان براء ًة و�شقاو ًة وذكاء :بابا �أ�سئلتي ((بته ِّوي))
�أم �أجوبتك؟!)) (�ص.)28:

ٌ
تنته بعد)) ِّ
يو�ضح
ويف ق�صة
((ق�صة مل ِ
ً
عالقة بني مي وزي���دون بطلي ق�صة ((مع
ت��وايل الأي��ام وتوالف الأق��دار� ،صار يتع َّز ُز
لدى مي حقيقة ما ُيكنِّه لها زيدون من رفيف
طق�س
�صادق امل�شاعر ،التي كانت حت�سبها
َ
أح�سن الأح���وال،
ٍ
جماملة ال ُي��ع � َّم��ر ...وب� ِ
�إعجاب ًا ع��اب��ر ًا ال ي��دوم ،غري �أ َّن��ه��ا مل جتد
يف نف�سها ال�شجاعة وال التوا�ض َع الكافيني
َ
وامل�صارحة
للرتاجع عن موقفها ال�سابق،
واالعرتاف ،فيما اكتفى هو بح�ضانة ُح ِّبه لها
احلب الذي حت َّول مع الزمن
طرف واحد،
من ٍ
ُّ
��ارف يُهدِّ ئه زي���دون ،ويرعاه
�إىل
ع�شق ج� ٍ
ٍ
بالكتابة با�سم مي)) (�ص.)33:
ِ
ويف ق�����ص��ة ((ورق�����ات جم��ه��ول��ة لأدي���ب
م�شهور)) ثالث ورقات.
الورقة الأوىل :تلخِّ �ص �أح��داث ع�شق مع
ع�شق جارف .كالنا
احلبيبة ((كان �أن �أتى املراد ،و�صهرنا يف �أتون ٍ
كان فيه للآخر :املو�ضوع والو�سيلة والهدف)) (�ص.)35:
الورقة الثانية :تُلخِّ �ص معاناة بطل الق�صة وجهوده لتحقيق
�آماله حتى حقق ما ي�صبو �إليه ف�إذا به يقول(( :ها �أنا �أطوي
�أيامي ،بعيد ًا عن النا�س ...غريب ًا عن نف�سي ...ال حول يل وال
ق�سم ِّ
أمة من ن�أمات
طول� ،سوى
بكل ن� ٍ
أح�س و�أُ ُ
التح�سر على زمنُّ � ،
ُّ
ُ
روحي� ،أنَّني ِع�شتهُ وحييتهُ
و�سعدت به .وال َم ْن ي�صدِّ ق))!...
(�ص.)36:
الورقة الثالثة :تُلخِّ �ص ما �آلت �إليه الأمور(( :ا�ستفزَّت ال ِف ُ
علة
احتماالت توازين ً
ركلة
م�شاعري� ...أرهقتْ �أع�صابي ...و�أعطتْ
ِ
على القفا!)) (�ص.)36:
ويف ق��� َّ��ص��ة ((ال��ك��وجم��ي “فهيم”)) ن��ق��د امل��واط��ن ال��ع��ادي
(الكوجمي) لل�صحايف املم َّيز وممار�ساته ال�صحف َّية والنقد َّية،
ور ُّد ال�صحفي التف�صيلي يف �أربعة بنود مفحمة ((من ِّ
كل ما �سبق
ُّ
ويق�ض
وما يلحق وغ�يره و�سواه .مل يطق براغي (ب�سكليتك)،
مفك �شقَّ (البلدين ال�شقيقني) ؟!))
م�ضجع (طرطريتك) .غري ٍ
(�ص.)40:
ق�ص ُة ُح ٍب تثمر مبولود
املحبوب))
منت
على
((حوا�ش
ة
ق�ص
ٍ
َّ
ويف َّ
يكون �أخ ًا البن ال�شاعر ((�ألف))(( ،كان ابن ال�شاعر ((�ألف)) يف
رحلة مدر�س َّي ٍة على ال�شاطئ الأزرق يف مدينة (الالذق َّية) حني م َّر
ٍ
ُ
ُ
املقبلة �أخ ًا
�ستحمل لك الأيا ُم
به �أحد الدراوي�ش لين ِّبئه قائ ًال:
ً
ُ
ري �شقيقُ ...
كاملة...
ويحفظ �أ�شعا َر �أبيك
يلثغ بحرف اجليم،
غ َ
ً
ح�سنُ �أحوالكم� ...س ُت�سعدون
ي
�س
واجلمال...
أخالق
ل
با
آية
�
�سيكون
ُ ِّ
ني ومحُ ب�( ))...ص.)43:
ري مخُ ٍ
ل�ص و ُمع ٍ
به ...و�سيكون لكم خ َ
ٌ
غريبة
ق�صة ((ف�ضل اهلل)) م�سرية حياة لبطل الق�صة
ويف َّ
ٌ
ٌ
ؤول
عجيبة ،ونهاية �أ�شدُّ غرابة ،فقد اختفى بعد زيارته مل�س� ٍ
كبري يف العا�صمة(( ،وتباينت الأخبار حول اختفاء ف�ضل �أثناء
عودته من زيارته ذلك امل�س�ؤول ...وهكذا �أُ�سدل ال�ستار على
اختفاء ف�ضل ،الذي مل ُيعرف مكانٌ له� ،أو يتع َّرف على جثته� ،أو
حتَّى يطالب به �أحد ،حتَّى اللحظة)) (�ص.)48:
ٌ
وخياالت تفوقُ امل�ألوف،
ق�صة ((ر�ؤي���ا)) عنوانٌ ُمعبرِّ ،
ويف َّ
ٌ
ُ
أ�ضغاث �أحالم ((عندما �صحا ال ُأب من غفوته
أحقيقة هي �أم �
�
وغفلة الزمان عنه ،كان االبن قد م�ضى ،وذهبت املر�أ ُة ال�صب َّي ُة
َّ
لتحل حملَّها عجو ٌز عجفاء طاعنة ،تتطلَّع �إليه بعيني
ال َف ُتون،
الرغبة ...واال�شتهاءِ  ...والأمل)) (�ص.)50:
ِ
ُ
وحقيقة حياة ،نحا�ضر
تهجم)) �أ�سطور ُة واقع،
ق�صة ((املُ ِّ
ويف َّ
((حمِيدْ
وال نويل احلقيقة حقَّها ،ون�سمع وال نعطي املو�ضوع حقَّهِ ،
ربك �إذ راح عليك ربع املحا�ضرة ...حم�سوبك ما �سمع منها وال
كلمة .كلُّ الوقت �إتهملج بدِّ ي ُقلُّو ق ِّوي �صوتك ِّ�ش َو ْي يا �أ�ستاذ...
ق ِّوي �صو َتك يا �أ�ستاذ ...وما كانت تطلع معي!)) (�ص.)54:
حب عا�شتها عزيزة
ق�ص ُة ٍ
ق�صة ((اللوحة الأخ�يرة)) َّ
ويف ِّ
بفي�ض م��ن اخل�ير والعطاء
يف ف�صل ال�شتاء ،غمرها ال�شتاء
ٍ
((يف ال�شتاء يغدو لكالمها مع احلبيب ،رجع ًا خمتلف ًا وطعم ًا
التمهيد بال�شعر:
وطق�س ًا�( ))...ص.)56:
ٌ
عا�شقة
احلي
((يا نا�س �أذين لبع�ض ِّ
قد ت�سرتعي بع�ض اللوحات اهتمام عزيزة �أك�ثر من غريها
ُ
تع�شق قبل العني �أحيانا))
لوحات �شاهدتها عزيزة ،ومل ت�ستطع ا�ستيعاب ًا لها		 ،
والأذنُ
((غري �أنَّ ث َّم َة
ٍ
						
وال تف ُّهم ًا� ،آخرها و�أغربها ،كانت ع�ش َّي ُة عيد الأ�ضحى املبارك ،من
ب�شار بن برد (�ص.)29:
للنكبة اجلهنم َّي ِة التي تغ َّولت وطنها ال�سوري حني
الرابعة
ال�سنة
ِ
ِ
املو�ضوعات الق ِّيمة وامل��ع�ِّبرِرِّ ة ،والعناوين املغرية الف�صحى
ا�شتعلت ال�سماء بنارين (نار القذائف ونار الرعد) ،وات�صلتا –
�أق�صد الأر�ض وال�سماء -بحبال من مطر ،ال يكاد َم ْن يراها مي ِّيز ما والعام َّية.
اللغة املعبرِّ ة الف�صحى والعام َّية الدارجة وامل�ش ِّوقة.
ً
�إذا كانت ً
طالعة من �أ�سفل ،والتفت قلب العزيزة،
نازلة من �أعلى� ،أو
ال�شواهد ال�شعر َّية والرو�س َّية والعام َّية.
ٌ
ُ
َّ
الثياب
ذوي
من
ة
ل
ث
مهم
والر�صا�ص،
النا�س
من
ف�إذا بزوبعة
تتقدَّ
ِ
البن َّية الق�ص�صية.
طة ،يحملون على الأك� ِّ
�ف �صندوق ًا ملفوف ًا بالعلم ال�سوري،
املر َّق ِ
كلمة تقال يف نهاية ه��ذه ال��ق��راءة للمجموعة
و�إن ك��ان من
ٍ
يتوجهون �صوب اجلنوب)) (�ص.)57:
َّ
ق�صة ((�أوادي�س)) ي�سر �سرية �أوادي�س ن�ضاله ومعاناته ،الق�ص�صية ،ف�إنَّنا نقول :هنيئ ًا للقا�ص هذا الإبداع اجلميل ،و�إىل
ويف َّ
قال� :إنَّه بكى يف حياته ثالث م َّرات:
مزيد من العطاء والإبداع.
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دم�شق اليا�سمين
وطائر الزيتون
وقد�س اهلل

•حممود حامد
كي �أ�سرتيح؛ فخافقاك مهادي
و�صباك جنوى كل ثغر� ..صاد
ً
�صبابة
�أ�شعلت هذي الروح فيك
حتى غدوت على ال�صبابة زادي
�أوهمت قلبي �أن يتوب عن الهوى
ف�سلي ظباء البيد ..حال ف�ؤادي
�أنا موغل باليا�سمني؛ فهل درى
�أنّات �آه الناي ..ثغر احلادي
**
ح�سها
حتى ترابات البالد� ..أُ ُّ
من نكهة الزيتون ..والكباد
ما بني م�شرق �شم�سنا؛ وغروبها
جن الزمان ..برائع الأجماد
ي�ستلهم الأحفاد فينا ..ما �سرى
من نعميات الدهر ..يف الأجداد
ومبا حفرنا ..من �صبابات الهوى
بني الرمال ..و�شاهق التوباد
ف�سلي خيام الريح؛ يف �صبواتها
كيف ا�ستثار الآه؛ يف الأوتاد
**
قي�س؛ مر يف توبادها
كم �ألف ٍ
وال�ساح؟! كم به :طارق بن زياد!؟
ّ
نرث املنايا ،واملنى؛ يف ع�شقنا
كم ن�ستلذ ..تزاحم الأ�ضداد
و�أقول :لو فت�شت بي عن خافقي
�ستجيب عنه الغيد ،فوق و�سادي
**
أندل�س �صدى
كم خلّفت بي ريح � ٍ
جرح العروبة؛ من �أ�ساه ينادي
�صاح؛ مبوتى �أمة؛
من يا ترى ٍ
ومن ا�سرت ّد ال�صحو؛ بعد رقاد؟
ف�إذا ب�صوت الدهر؛ يوجع عاتب ًا
دع �ساح عر�س املجد ..للأوالد
�أوالدنا� ..أكبادنا؛ ف�إذا بهم،
عفو ال�صهيل؛ اجلن فوق جياد
ً
وقفة
تعبت �سياجات التمني
هي ما تبقّى من نزيف ح�صادي
ً
حلظة
عرج
يا طائر الريموك ّ
واحمل �سالم الأهل نحو بالدي
فاجلرح مل يربح لهيب ق�صائدي
يف جمرها؛ و�أنا جنون رمادي
�سبعون عام ًا؛ كيف مرت؛ واخلطا
ما بني غلِّ ال�صمت؛ والأ�صفاد
يا �شام ،والتفتت على ما ن�شتهي
منها ..طريق الث�أر ..يف امليعاد
كم بي �إليك من احلنني �صبابة
�أحيا بها ..يف ن�شوة الزهاد
لكن �ساحات املنايا ..واملنى
تبغي عبور املوت ..يف امليالد
�إين �أمد لك اجلناح؛ فكم على
ذاك اجلناح ..م�شى رفاق جهادي
كانوا رفاق ال�شم�س؛ فوق �أ�سرة
دوي دمائهم� ..إن�شادي
�صاغت ّ
أدنيك حتى ال تزاحم بيننا؛
� ِ
مذ ذابت الأرواح ،يف الأج�ساد
حتى �صحونا؛ كنت �سابقتي..
ل�صدري؛ تلهمني النب�ض درب ف�ؤادي
ها �أنت بدء اخلطو؛ يف معراجه
فلنبدءِ املعراج فيك �إىل ذرا الآباد
يا قد�س ،وانهمز لن�شيد ب�ساحه
ها �أنت بني اهلل:تنهرين بي وال�ضاد!!

شعر
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ال�شاعر ودخان المدينة
•عبد املنعم حمندي
�سقطتْ يف الدموع وجو ٌه
وب��ي�ن ال���ت���ق���اومي �أي���ا ُم���ك
الياب�سات
وك��ن��ت ال � َّن��� ِ��ش��ي��ج امل��ع��ت��ق يف
احلدقات
تنتقي وقعها الكلمات
ك���م ���ص��ب��اح م�����ض��ى يحمل
الذكريات
يف قطار احلياة
رمبا فا َر َقتْك الهواج�سُ
يف الغربة املنتقاة
....
ري �صورة وجهك
غ
ترى
ال
َ
حني تغيب وحني تعود
�سرك ذاك
غري ِّ
َ
�صربت وها �أنت ذا رغم
كم
موتك
نافحتَ باملوت معنى الوجود
أ�صماء هذي املدينة،
�
ُ
تهز�أ بال�صمت
حني ابتدعتَ الرعود؟
�أم عجو ٌز ..
م���ن ال�����ص��ع��ب �أن تعتليها
ُ
الفحولة
مثل خيول من النار جتري
وفر�سانها ي�سقطون
....
�أ�صماء تلك املدينة
�أم هي َ�س ِيئة ا َ
حل ِّظ،
ُع�شاقها ُيذبحون
فلم تدفع ال�شر عنها
وال عن �أنوثتها يف املجون

�أ���ص��م��اء �أم ه��ي خ��ر���س��اء،
عمياء
هذي املدينة ؟
داهمها �سِ ٌ
ول�صو�ص زناة
فلة
ٌ
مزقوا قلبها وعلى �صدرها
يرب�ضون
�أ�صماء ال ت�سمع النهر ..
نوحها
هل يا ت��رى �سمعت َ
وعويل بنيها؟
�أ ال ت��ت��ج��رد م���ن ح��زن��ه��ا
واجلنون؟
......
هي رائعة يف الن�ساء
م�س قلبي
�صوتها ّ
رمى حجرين بوجه امل�ساء
ورمى حرفها يف ال�شغاف..
و�صاح خذي :
ورد ًة �أو كتاب ًا،
خذي ما ت�شائني مما كتبتُ
غرك ال�صمت،
فال ّ
ثرثارة احلرف هذي ال�سماء
حربها يف �أنني الدماء
ودفاترها النائحات،
ت�صب لظاها ..
وتن�سى خطاها على الرمل
ماء
.....
فمتى ت�ستغيث  ..وت�صرخ ال
للظالم؟
لمِ َ ال تث�أرين لنزفك حني
ا�ستقام
تلعقني جرا حي ...

فهل غادرتك املروءة �أم ُقدَّ
قلبك
من �صخرةٍ ورخام
ك��ان و�أد الطفولة �ش�ؤم ًا
و�أنتِ
ع��ل��ى احل����رب ت�ستعذبني
القتام
فت�شاجرت النار ملا احرتقنا،
ومثل الفخار غدونا حطام
مذبح
�أنت بني ال�سكاكني يف
ٍ
ُي�ست�ضاء به �أو ينوح على
نخلةٍ ال تنام ..
�صرتِ مرتع حزين وي�أ�سي
تك�سر فوق القباب..
ولي ًال ّ
دم ًا ي�ست�ضام
�أما �آن للنهر �أن ي�ستجيب
لهارون..
�أوم�أ للغيم..
�أين اخل��راج ..وكيف يعود
اخلراج
وه����ذا ال�����س��ق��ام مت����دّ َد بني
العظام؟
.....
ا َّننِي الآنَ منك� ،إليك،
ملاذا حجبتِ الظهرية عني؟
دعيني � َأق ُ
اتل وحدي الفناء
ف َقا َتلْتُ من قبل هذا الهواء
كل �شيء هباء ..
و�أنا دومنا �أملٍ ُيرجتى
ٌ
يائ�سة ..
واملدينة
واملَ َطا ِرق يف كل ر�أ�س

ال�س ْ
َب ُ
يف
الغة َّ

• ح�سن عماد

رف الأمل
يا�أيها الركب ال�سريع بنا انتظر
مازالت الأحالم فينا تنت�شر
مازال فينا نب�ضة من الأمل
ال حلم فينا ينتهي �أو ينك�سر
نحن احلقيقة عندنا جتد الطريق
كل الدروب �إىل اليقني �ستنت�صر
�سنظل رغم الأمل نبتدع الهوى
�إن القلوب بدون حب حتت�ضر
نحن املحبة جر�سها �أعماقها
ورحيقها يف كل حقل تنت�شر
ن�صحو لنب�سم لل�صباح بفرحة
نغفو لنحلم بالغد احللو العطر
يف كل يوم للحنني حكاية
وحكايا ود ال تزول وتندثر
يا قارئ الكلمات افهم مق�صدي
ما من جماز يف حرويف فاعترب
هذي احلياة مفادها حلو نقي
لو كنت �سئت الظن ا�سرع واعتذر

انتظر

•ه�شام عمران

�سام
لل�سيف جمدَ ه يا ُح ُ
�أَعِ دْ ّ
الكالم
َو َد ْع زيف ًا ُي َج ّمله
ُ
ُ
ال�سيف �أَ ْب ُلغ من بيانٍ
�صليل ّ
تاله على م�سامعنا الأنا ُم
ال�سيف �أحيا جمدَ ُع ْر ٍب
َف َحدُّ ّ
تغنّتْ يف ُعروبته ّ
ال�ش�آ ُم
ّ
الع�شاق �شوق ًا
وهامتْ �أَنفُ �سُ
وطن ُيكلّله الوئا ُم
�إىل ٍ
وفخر
فما�ضي ال ُع ْرب �أجمادٌ
ٌ
ْتظام
َو َب ْع ٌث للح�ضارة وان ُ
أرباب العقول به تالقوا
و� ُ
الم
فغاب الظّ لم وانْق�شع الظّ ُ
ومن َن َكدِ ا َ
حل�سُ ود رمى ُ�شرور ًا
ب�أر�ض الغار فانْتع�ش اخلِ�صا ُم
وعاد احلقد ينخر يف النّوايا
الغمام
و�شم�س الو ّد يحجبها
ُ
أر�ض
�أَ َ�ش ُّر النّا�س �أ�سيادٌ ب� ٍ
عليها �آدمٌ �صلّى و�سا ُم
�صنم تالقوا
و� ٌ
أعراب على ٍ
مع اجلزَّار يف الأوهام عاموا
�أباحوا كلّ حمظو ٍر ب�شر ٍع
احلرام
فعم اجلهل وانْت�شر
ُ
ّ
أعراف و�إرثٍ
وباعوا كلّ � ٍ
به �أو�صى اخلليفة والإما ُم
َو�أُ ُّم ّ
قوق
ال�ضاد ت�شكو من ُع ٍ
رتام
اح ُ
فال ِب ٌّر يلوح وال ْ
غريب
و ُدو ُر الفكر دنّ�سها
ٌ
فال ٌ
�سالم
عدل ي�سود وال ُ
ربوع القد�س تغرق يف �شتاتٍ
و�صُ بح ّ
ال�شام عكّره الّلئا ُم
و�ساحات احلِداد على ات َّ�سا ٍع
اليمام
يحوم على مدارجها
ُ

ق�صيدتان

قالت �أحبك فانتظر
لأنّ ّ
ال�شام مل تر�ضخ لوغدٍ
�شراه الغرب وال َع َر ُب ُ
احلطا ُم
رموها باحل�صار وبامل�آ�سي
و�أهل اجلهل عن حقٍّ تعاموا
حكم و ُمل ٍْك
طغى الأعراب يف ٍ
وحول العر�ش حقدٌ وانْتقا ُم
َف َم ْن حمل الأمانة �صار عبد ًا
لأ�سيادٍ بظلّ اجلهل قاموا
لفقر
فقر ٍ
احلر من ٍ
فبات ّ
وراعي ّ
ال�ش ّر تك�سوه النّعا ُم
�صعاب
َ�صبرَ نا يف احلياة على
ٍ
ومن �أوجاعنا ناح ا َ
حلما ُم
احلر جوع ًا
�أَ ُي ْع َق ُل �أن ميوت ّ
وحتكمه البداوة واخلِيا ُم
�شام
بحب ٍ
�أَ ُي ْع َق ُل �أن نُال َم ّ
ال�شام ٌ
وحب ّ
فر�ض والْتزا ُم
ّ
هَ َو ْينا ّ
ال�شام �إميان ًا وعِ �شق ًا
َ
اجلميلة ال ُيال ُم
ومن يهوى
ٌ
ف�أر�ض ّ
ر�سول
كرمها
ال�شام ّ
لها يف كلّ موعظةٍ مقا ُم
احلر ترهبه الدّ نايا
و�صوت ّ
وال�سها ُم
وتع�شقه ّ
ال�صوارم ّ
وحول ّ
ال�شام �سدٌّ من �أُ�سودٍ
حماها اهلل ّ
وال�شعب ال ُهما ُم
و� ٌ
آيات ترفرف يف �سماها
واهتما ُم
لها عهدٌ عليها ْ
�سي�شرقُ من جبني ّ
فجر
ال�شام ٌ
وتنك�شف اخلديعة واللّثا ُم
ومرج الغوطة اخل�ضراء يزهو
ويزكو العطر منها ُ
واخلزا ُم
وقو�س النّ�صر ت�صنعه �أُ�سودٌ
و�سيف احلقّ ت�صنعه ّ
ال�ش�آ ُم

�أرجوك ال ال تعتذر
ال ترتك الأ�شواق بل
ارحم ف�ؤادي املنك�سر
�إين على تلك العهود
�أبني فتاتي املنترث
�أبكي جروحا» لن تطيب
�أبكي على حظي العرث
ارحم جنوين مل �أزل
�أتلم�س الطيف العطر
و�أحادث الأ�شياء فيك
يف وحدتي �أنا احت�ضر
كم من غياب هدين
و�شحوب وجهي يخت�صر
كل احلروف تخونني
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�أبو عبدو ال�ساعاتي

•�سليمان ال�سلمان

•عي�سى �إ�سماعيل
بعد �أ�سبوع من تلك الفاجعة عاد �أبو عبدو ليفتح دكانه يف ال�شارع
الرئي�س من ه��ذا احل��ي القدمي يف املدينة .الغبار يعلو ال�ساعات
املعرو�ضة على ج��دران الدكان ،وي�شكل طبقة رقيقة على ال�سطح
الزجاجي للطاولة الكبرية التي اعتاد �أن ي�ضع عليها عدة �إ�صالح
ال�ساعات ،و �ساعات اليد التي حتتاج �إىل �إ�صالح .كانت ال�ساعات قد
توقفت يف ال�ساعة الواحدة من يوم الأح��د املا�ضي �أي قبل �أ�سبوع
متام ًا!!.
بد�أ مي�سح بقطعة قما�ش الطاولة ،ثم ال�ساعات ،ثم كر�سيه اخل�شبي
املرتفع القدمي ،الذي اعتاد �أن يفخر �أن عمره جاوز اخلم�سني عاما ،فقد
اعتاد املرحوم والده ،الذي �أورثه هذه املهنة� ،أن يجل�س عليه ً!!..
” حافظ عليها ....هذه املهنة تدر ّذهبا يا بني “اعتاد والده �أن يردد �أمامه .وقد �أثبت االبن �أ ّنة ال يقل جدارة عن �أبيه.
بعد �سنوات قليلة �أ�ضحى �أبو عبدو� ،أ�شهر م�صلح لل�ساعات يف مدينتنا،
فال�ساعة التي يعجز امل�صلحون الآخرون عن �إ�صالحها ي�أخذونها �إىل �أبي
عبدو.
يتناولها .يزيل غطاءها .ويخرج ما بداخلها ويلقي نظرة فاح�صة
عليها ...ثم يقول ل�صاحبها:
“ تعال ...غد ًا ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء”!!.
وعندما ي�أتي الزبون يف اليوم التايل قبل املوعد املحدد يبادره �أبو عبدو
بالقول
“ موعدنا ال�ساد�سة متام ًا ولي�س قبل ذلك“ !!...
يخجل الزبون وعندما يهم مبغادرة الدكان يناديه �أبو عبدو:
“ تعال ..اجل�س هنا “
له ابن وحيد ا�سمه “ عبد ال�سميع “ ومعروف يف احلارة با�سم “ عبدو
ال�ساعاتي”..
عبد ال�سميع ،طفل مدلل� ،آخر العنقود ،فقد جاء بعد ثالث بنات .هو
الآن يف ال�صف الثاين.
يعمل �أبو عبدو دون كلل �أو ملل ،طيلة النهار فهو بائع وم�صلح لل�ساعات.
تدق ال�ساعة الواحدة ،فتنهمر عينا �أبي عبدو بالدموع ال�ساخنة ..يتمتم
بكلمات ال�شكر واحلمد هلل تعاىل ،والر�ضا بق�ضاء اهلل وقدره والدعاء �أن
يرحم اهلل ال�شهداء وين�صر الوطن .وي�سحق ع�صابات املجرمني.
يف مثل هذا الوقت قبل �سبعة �أيام ..كان منهمك ًا يف عمله ب�إ�صالح �ساعة
ثمينة من نوع “ اوميغا “ عندما ه ّز احلارة انفجار �ضخم جد ًا اهتزت معه
كل ال�ساعات يف املحل
“ يا رب ..يا �ساتر� ”!!..صاح �أبو عبدو ب�شكل عفوي.
انت�شر اخلرب ب�سرعة الربق:.
إرهابي يفجر نف�سه بني تالميذ مدر�سة “عكرمة املخزومي االبتدائية
“� ّ
“ ،عند خروجهم نهاية الدوام املدر�سي”...
�سيارات الإ�سعاف والنجدة و�سيارات �أخرى تطلق �أبواقها م�سرعة تنقل
ال�شهداء واجلرحى ال�صغار �إىل امل�ست�شفى القريب.
�أمام باب املدر�سة م�شهد فظيع� :أحذية مبعرثة كتب ودفاتر وحقائب

•با�سل مزعل
خالد �أرجوك ال تبد تعليقاتك ال�ساخرة حتى �أنتهي -ح�سنا..
�أرجو �أال تكون طويلة � -صفحتان ون�صف فقط  -هيا فلتبد�أ كلي
�آذان �صاغية .وو�ضع هاتفه جانبا ،تنحنحت وب��د�أت� ..أ�سبوع
واح��د وتتوج اخلطبة بالعر�س ،ب��ال��زواج� ،أ�سبوع واح��د ،متى
تن�صرم هذه الأي��ام ويحل يوم اخلمي�س؟! متى؟! يا اهلل راح
الكثري وبقي القليل! هذا ما حادث به ع�صام نف�سه وهو م�ستلق يف
�سريره .ع�صام الذي تخرج يف كلية الطب اال�سنان منذ عامني،
لوال �سلمى ما �أ�ستطاع �إمتام درا�سته! �سلمى التي التقى بها يف
الكلية ،وكما يقال القدر جمعهما جمع قلبني وطبعني منا�سبني
لبع�ضهما البع�ض ،كالهما يعرف ما يريده الآخر كالظل للج�سد!
ك�أنهما كانا قطعة واحدة فانف�صال! (�أف�ضل �شيء �أن �أملأ وقتي
فغدا ي��وم جمعة) ونه�ض ،وت��ن��اول هاتفه من على املن�ضدة،
ت�صفحه مقلبا؛ ثم �ضغط على تطبيق خا�ص بلعبة ال�شطرجن.
يف �صباح اليوم التايل بينما كان والداه يتناوالن وجبة الفطور
تبادال نظرات مت�سائلة؛ تنحنح الأب (ع�صام ما خطبك؟! �أراك
�شاردا ال متد يدك؟!) وك�أن ت�سا�ؤل �أبيه �ساعة منبه ايقظته!
(�أن����ا؟! )..و�أم�سك بالكوب ال�شاي متما (ال �شيء) (ع�صام
ابني �أنا وامك ل�سنا غريبني ..ثمة �شيء ح�صل لك؟!) متلمل
ع�صام ،وقد هم بقطع قطعة من رغيف اخلبز�( .سلمى!) (ما
بها؟!) تابع ببطء (منذ ليلة �أم�س وهاتفها مغلق!؟) (هاتفها
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و�أجزاء من اللحم الآدمي الطري على الأر�ض ،وعلى جدار املدر�سة ،برك
�صغرية وخطوط من الدم امل�سفوح على �إ�سفلت ال�شارع ،رجال ون�ساء و�شيوخ
وفتيان ي�صرخون ..يولولون ..تختلط الأ�صوات والأ�سماء:
“ با�سم ..فاطمة ..طوين ..خالد “كل ينادي ابنه �أو ابنته”!!..
انت�شر خرب يقول:
“ �إن عدد الأطفال ال�شهداء واجلرحى من الأطفال زاد عن الأربعني!!...
�أبو عبدو ي�صرخ:
“ عبدو..عبدو“ ..
ثم ي�صمت حلظة ويعود لل�صراخ “ عبد ال�سميع ..عبد ال�سميع!!.
يهرول .يرك�ض �إىل امل�ست�شفى القريب لأنه مل يجد ابنه بني الأطفال
املرعوبني ،الباكني ..دون �أن يفهموا ما الذي يحدث ...وملاذا؟
يعرت�ضه احلار�س كما يعرت�ض النا�س الآخرين ..ب�صوت متو�سل:
“ �أرجوكم ...انتظروا قلي ًال...دعوا الأطباء يقومون بعملهم!!”.
ينتظر مع النا�س املنتظرين يف اخلارج .ن�صف �ساعة تعادل �ألف �سنة!!...
يخرج ممر�ض طويل القامة يل�صق على اجلدار ورقة عليها �أ�سماء مكتوبة
بخط اليد ،على عجل ،حتمل عنوان ًا هو “�أ�سماء اجلرحى “
يبحث ...مرة ..مرتني....ال يجد ا�سم “ عبد ال�سميع “
يعود املمر�ض لي�صيح:
“ هناك جثث مل نعرف هويتها رجاء من يريد الدخول ن�سمح له ،ولكن
من الباب اخللفي”
“ هرع مع بع�ض النا�س �إىل الباب اخللفي ،الذي يف�ضي �إىل درج للأ�سفل
يف�ضي بدوره �إىل قبو ف�سيح .اجلثث ال�صغرية م�صفوفة بعناية فوق طاالت
كبرية ..راح يتفح�ص واحدة منها ثم انتقل �إىل الثانية وعندما و�صل �إىل
اجلثة الثالثة �شعر ب�أن �شيئ ًا ما يجذبه �إليها.
يتمتم بكلمات غري مفهومة وك�أنه فقد عقله!! �شعر �أن قلبه يكاد �أن
يتوقف ..الوجه مغطى بالدم املتخرث وكذلك الر�أ�س� ..أم�سك اليد الي�سرى
و�سحبها برفق من حتت اجل�سد امل�سجى ،هذه هي ال�ساعة التي �أهداها له
بداية العام الدرا�سي!!....
“ ال...ال عبدو ..عبدو !!..رد علي”!!....
====
�صباح اليوم التايل ،كانت املدينة تبكي ،وهي ت�شيع� ،ستة وع�شرين طفال
وطفلة ،يف موكب واحد ،جاب �أرجاء املدينة.
====
امر�أة يف باب املحل فاج�أته ..قطعت �شروده ..راح مي�سح مبنديل ورقي
عينيه ووجهه.
خاطبها قائال:
“ ما الأمر ..هل راجعت الطبيب؟”
ردت املر�أة باكية:
“ نعم ..نعم� ..سيعود لنا عبدو ..يا �أبا عبدو ...ما �أكرمك يا رب”!!..
و�أنخرط االثنان يف البكاء.

ي�تراق�����ص اجل��م��ال ع��ل��ى �أل��ق
دائ��م ،وي��دور َ
��وان من
فرا�ش َة �أل� ٍ
قلب َ
فافتح
امل�شاهد ال�ساحرة ،زاخ��ر ًا يف كل �شيء،
ْ
عينيك جت��دْ ك� ُّ�ل م��ا ح��ول��ك يمَُ ���دُّ �أن��ظ��اره ويديه
..ليقول � :إ َّ
يل �..أنا هنا يف زاوية القلب التي حتنُّ
�إىل ال�شوق امل��م��دود يف ثنايا الوطن بني عنا�صر
الطبيعة ..ف َي�س�ألني الأل��ق� :أين �أنت  ،وما حولك
.؟..ملاذا تغلق جفنيك فيحا�صرك ال�سواد ؟
اترك لرق�ص �أهدابك ارتعا�شات زهرة لن�سمة
هن ّية فرتى الوجود يفتح ناظريه بالفرح ،حيث
تن�ساق �أغنيات ع�صافري الورد ..فتتفتح براعم الروح
َ�ضج بك عبري الأ�شياء
،ومت�ضي معها يف الإ�شراق ..وي ُّ
غيمة �أو رك�ض
،فتمتد معها ،وت�ستطيل على امتداد
ٍ
هَ َّب ِة ريح �،أو ب�سمة على �شفا ٍه ت�سرتيح َ ،ف ُت ِط ُّل من
عيون املدى يف ال�صباح لآلئ الندى يف ف�صل ال�صيف
يب القطرات الراع�شة يف �إ�صباحات اخلريف
و�ص ِب ُ
َ ،
وال�شتاء فتعرف �أنك الآن حيث �أنت ..وها هنا كنت
..فما يدور من هنا �إىل هناك يتن ّزل من ف�ضاءات
�ساكنة �إىل حقول ممدودة اجلهات ،تنظر � َأ�شجارها
ب ��أذرع م�شرعة نحو �آف��اق الأف��اق الرحيبة ،ت�شدّ
ب�آمالها �إطاللة الفجر،و�إ�شراقة ال�شم�س  ،لريتفع
النهار بنور من نور �..ساحر ًا املخلوقات يف ُو َك َنا ِتها
�أحيان ًا،و�أحيان ًايف م�سارح اخلطا ..بني ال�صمت املهيب
�،أوالغناء الفاتن �،أو يف م�سارب الأحداق  ..مبا ُّ
يطل
من �سحر عجيب ،تراه فتغيب معه �إن عانقت جب ًال او
� َ
أطلقت �صيحة يف ريا�ض م�ؤنقة  ..يجيبك ال�صدى �أو
�صوت حبيب قريب ..يوم�ض يف ال َقلب في ْه ُز النب�ض
مرحب ًامبا ال يب�صر  ،لأن يف ذكراه ما كان يف ر�ؤياه
 ،فينادي بال ح��دود جمتازا ال�صوت م��داه ،فيدور
ويدور ..ثم مي�ضي �إىل حيث كان املراد  ..فيتن ّقل
يف البالد �سائ ًال كل ن�سمة ُح� ّرة ف� َّر ْت �إىل �أغ�صان
مخُ ْ َ�ض َّرة ...ت�س�أل احلدائق ..من �آخر ال�سهول يف
ريف اخلري �إىل �أ�صغر بقعة يف مدن اجلمال .
وكيفما توزعت العيون ..الب��د من منظر بهيج
بهيج يطلق ِ�س ْح َر ُه يف جوانب ا ُ
�سن ،فنطلق معه
حل ِ
الآه �إعجاب ًا ونقول ..نقول :
ياوطني !..ياوطن اخلري ..!...مل��ن كل ما متلكُ
ألي�س للحياة..لكل من � َ
أحبك
من جمال بهاك ؟! � َ
وا ْفتداك ؟!!

مثالية في زمن
مغلق؟!) كانت هذه �أم��ه وهي ت�سكب ما يف االبريق ال�شاي يف
كوبها (نعم ..وقد �أعدت املحاولة ولكن �سدى!) قال الوالد وهو
ينظر �إىل زوجه (هممم ....ال داع للقلق ..رمبا ظرف ما متر
به( )..كيف يل ،ال �أقلق وبعد �أيام معدودات حفل الزفاف؟!)
(معك حق) (و�صفحتها في�سبوك!؟) �س�ألته �أمه (منذ العا�شرة
ليال مل تفتح ..رزمة من ر�سائل بعثتها!) (ومبا �أنك خطيبها
فلتتوجه �إىل بيتها) اقرتحت االم .الأب وهو مي�سح باملنديل ما
علق حول فمه (الأف�ضل �أن ينتظر وو )...وما منع تتمة كالمه
هو رنني جر�س الباب فا�ستبق ع�صام �أمه؛ ويا لها من مفاج�أة!
كانت �سلمى بجمالها الرباق فمن يرها �سيح�سبها من �إحدى دول
البلقان! (احلمد هلل ..لقد ظننت الظنون) (�أهاتفك معك؟)
قالت بوجه كالح كمن �شم رائحة نتنة .وهم بالرد لو ال �أنه �سمع
�صوت �أمه ت�س�أله عن القادم ف�أجابها (�أمي �إنها �سلمى) (هاتفك
ب�سرعة؟!) بدى ع�صام يف �أوج االرتباك ،ك�أن من يقف قبالته
لي�ست �سلمى ،فقط ت�ستبدل بثيابها هذه بذلة �ضابطة �أمن
ليكتمل امل�شهد!؛ لذا تردد بني �أن ي�س�ألها عن م�أربها �أو يناولها
هاتفه ،االمر جلي كال�شم�س هذه عادة جميع الن�سوة ال�شك،
الغرية ،ال�شك ..ثم اعطاها هاتفه وقد ا�ست�سلم للف�ضول .وبعيد
�أن ت�صفحته �أرجعت �إليه هاتفه ،وهي تقول بكل توءدة ك�أنها
موظفة ا�ستعالمات (الآن ت�أكد وتبني يل حقيقتك!) (عن �أية

حقيقة؟ ..عما تتكل )..قاطعته (ال ..ل�ست �أعني �أنك خائن ال
�سمح اهلل) (�إذن ماذا؟!) وهو يكاد يغمى عليه (�أم�س كنت �أفكر
واتخيل حفل زفاننا الآت��ي( )..و�أنا كذلك) (دعني �أكمل لذا
ا�شغلت نف�سي بلعبة ال�شطرجن وبينما كنت ابحث عن متحد يل
ظهرت يل �أنت يف التطبيق) (�أنا؟!) (نعم ..وال تن�س �أنك �أريتني
من قبل هذا التطبيق يف جهازك �أتتذكر؟! ).رفع يده كاملجرم
الذي ر�أى �أن ال مفر من الأدلة الدامغة (�أعرف ما �ستقولينه..
�أرجوك فال تكملي )..وبغتة �سحبت خامتها من �أ�صبعها ،ورمته
يف وجهه؛ ثم قالت له (ملا ت�صلح اخالقك تعال واطلب يدي
مرة �أخ��رى ..باي) وك�أنها رمت تعويذة ال خامتا! فتحول �إىل
جماد ،لكن دماغه كان كامل�صنع يقوم ب�إعادة التكرير تكرير
ليلته الفائتة ملا كان يواجه خ�صمه عرب التطبيق ،كان ال يفت�أ
يبعث خل�صمه عبارات بذيئة ،قذرة ،وهو جاهل �أن خ�صمه مل
يكن �أال �سلمى التي كان �أ�سمها يف التطبيق مزيفا� ،أما هو  -ول�سوء
حظه -كان �أ�سمه حقيقيا ،بل لو اتيح له لو�ضع رقم هاتفه،
و�صورته ،وب�صمته! ..قام خالد بعدما اطف�أ �سيجارته خملفة
ً
�سحابة من الدخان (هذه املر�أة من �أي زمن قادمة؟!) (قل يل
ر�أيك �أ�أعجبتك؟) (ال) وبينما هو يتجه نحو الباب كان يدندن
(ام��ر�أة مثالية يف زمن االنحطاط ..ام��ر�أة )..رددت (عنوان
رائع مثالية يف زمن!)
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لقاء مع ال�شاعرة ال�سورية ب�شرى بدر

•ر�ؤى حيدر
ر�أت طفال يبكي ،فاكفهرت غيوم ال�سماء يف وجدانها ،تلبد ًا خريفي ًا
ج�شم على �صدرها فباحت به ق�صائد مرتاق�صة يف ربيع �شرفتها .ر�أت
فق ً
ريا جائع ًا ،فهرع �صرير �أمل معانقا قلبها املنفطر دموع ًا ،ي�ستميحه
عذراً ،فن�ضح قلمها با�شعار ت�صدح ب�أمل روحها .عاي�شت حرب ًا �شعواء،
وا�ضعة اوزارها ،واطئة بثقلها بيداء الروح ،فانعك�س �أثرها بوح ًا يذري
�سراب الدماء .من بريق عينيها ..من ثغرها تتدحرج درر الكلمات
فيفوح بخور املعاين بالطيوب وامل�سك عرب هذا احلوار ال�شعري والفكري.
ال�شاعرة ب�شرى بدر
•�أين و�صلت بك �أمواج ال�شعر اليوم؟
•• لي�س لأمواج ال�شعر قرار ،فهي و �إن الم�ست �شاطئ ًا قد يوهمنا الب�صر
ب�أنّ رماله ابتلعتها � اّإل �أنّها يف حقيقة الأمر موجودة و يف دميومة حركة .و
الرتجل عنه � اّإل مب�شيئته ..لذلك �أراين الآن
َمن ركبها يدرك ج ّيد ًا �أنّها باتت قدر ًا ال ي�ستطيع
ّ
اخلا�ص� ،أريد �أن �أقول كلّ ما فاتني قو ُله فيحاربني
معها يف م�ضيق زمني على ال�صعيدين  :العا ّم و
ّ
خذالنُ اجل�سد من جهة و قناعة الالجدوى من جهة �أخرى� ،إ�ضافة �إىل قيود حر ّية التعبري يف
ينجم عن ك�سرها ،دائرته
وخيم
العربي الراهن و التي ال ميكن اال�ستهانة باملخاوف من
واقعنا
ُ
ٍ
ّ
�أو�سع منك و �أمله �أكرب من حت ّملك..
•كتبتِ �شعر التفعيلة و ال�شعر العمودي� ..أ ّيهما �أقرب �إىل نف�سك؟ و ملاذا؟
و َ
مل نرى تقهقر ًا يف ق�صيدة التفعيلة؟ ما م�ستقبلها بر�أيك؟
النف�سي تت�شاجن فيها امل�شاعر و تتوالد مرتاوحة
••كلّ كتابة ت�سبقها حالة ُمبهمة من ال�شحن
ّ
مو�سيقي يتماوج مع املكنون
رمت
وفق
أنفا�س
ل
ا
حتدو
بني ال�شعور و الال �شعور� ،إىل �أن تتخلّق نب�ضة
ّ
يف الذات ،فيكون البوح..
نمّ
الن�ص هو الذي يختار �شكله بعيد ًا عن �إرادة قابلة للتف�سري..
ا
�
إ
أنوي،
�إذ ًا �أنا ال �أميل و ال �
ّ
اللهم �إ ّ
ال �إذا كان االنح�سار
�أ ّما بالن�سبة لق�صيدة التفعيلة ف�أرى �أنّ احلكم بتقهقرها غري دقيقّ ،
االفرتا�ضي الّذي ال ُيع ّول عليه ذلك �أنّه
هو ما ق�صدت بالتقهقر و كان احلكم مبن ّي ًا على املنت�شِ ر يف
ّ
عامل يخلط بني �أرباب القلم و بني الكاتبني بالقلم ،و عا ّمة هناك اتّفاق على �أنّه ال اندثار ل�شكل
�شعري و لكن يف مرحلة ما قد يطغى انت�شار �شكل على �آخر تبع ًا لتغيرّات يف الواقع تره�ص لهذا
ّ
ال�شيء ..حال ّي ًا دائرة ق�صيدة النرث هي الكربى �إنمّ ا ذلك ال يعني تف ّوقها ،حيث احلكم على جودة
اجلديني يف
الكم و الغزارة من جهة ،و حيث ق�صيدة النرث ذاتها تفتقد ُحما َتها ّ
ال�شعر بعيد عن ّ
تخلي�صها من كتابات دخلت �ساحتها بال هو ّية �شعر ّية ،و هذا على الأقلّ يف �سوريا الّتي كان لأدباء
منها دور الريادة يف هذا املجال.
مندي ًا قل َم ِك ,،يف
•يف حلظة ما يحدث �إيقاع يف القلب
تطمئن له النف�س ف�إذا بالإلهام يهبط ّ
ّ
حينها ملن تكتبني؟ و ما هي احلدود الّتي تر�سمينها مع القارئ؟
••كلّ حرف _ �أ ّي � ًا كانت وجهته _ يل ّون القلب م��داده ،و قد � ُ
أوردت �أ ّن��ه ما من كتابة � اّإل
لح على النف�س
للتحرر منها ،ف�إذا كانت تالم�س يف بع�ض خيوطها ال�ش�ؤونَ
و ت�سبقها حالة ما ُت ّ
ّ
اجلماع ّية فاحلروف تكون عنها و لأجلها ،و �أ ّما �إذا كانت موغلة يف ( �أنا ) الذات فعندها �أكتب
مالمح ،كينونة وجودها رهن وجودي تنب�ض بنب�ضي
لكينونة �أمل�سها بالإح�سا�س و ال �أعرف لها
َ
و تناجي �سريرتي بلغةٍ غانيةٍ عن املعاجم ،و لأنّها �أرقُّ من احلياء و �ألطف من الأثري و �أقوى من
رع�شة احلياة الأوىل ف�إنّ الروح �إليها تلوذ و مب�سحة منها على اجلبني ت�ستكني..
و �أ ّما احلدود فلي�س يل �أن �أر�سم للقارئ حدود ًا ما دام احلرف يف متناول ذائقته� ،إنمّ ا هي حدود
ُ
ع�سف الت�أويل و ال�شرح.
�أر�سمها حلرويف عند الن�شر مع االحتفاظ بحقّ الدفاع عنها �إذا ما طالها
احلد املطلوب من
•بر�أيك هل متتلك اللجانُ القائمة على تقييم املواهب يف امل�سابقات ال�شعر ّية ّ
اال�ستقامة و النزاهة؟
•• مع �أنيّ مل �أدخل يف هذا املجال ،و مع �أنّ ال�سائد هو « َمن فا َز نـزّ َه ،و من مل� ...شك َّك«� ،أقول :
َ
َ
الثقة
القناعة بالنزاهة الأدب ّية لتلك امل�سابقات �أو
امتلكت
ن�ص ًا لب�شرى بدر ملا
ُ
حتّى لو كان الفائز ّ

بخا�صة يف ظلّ فو�ضى العامل الواقعي،
مبو�ضوع ّية جلانها و ب�أدواتهم النقد ّية،
ّ
باالفرتا�ضي الذي اختلط نابله بحابله و بات متجر ًا ل�شهادات وهم ّية
فما بالك
ّ
ممهورة بري�ش الطواوي�س؟!
احلقيقي؟ كرثة الدواوين �أم املوهبة الفطر ّية
ال�شاعر
•ما هو مقيا�س تقييم
ّ
�أم االكت�ساب الثقايف و امل�شاركات يف املنابر ال�شعر ّية �أم ر�أي الذائقة؟؟
•• مع فو�ضى ال�ساحة وغياب الرقابة و تبع ّية املنابر ال ميكن اعتماد
املطبوعات و امل�شاركات �سوى مقيا�س ك ّم ّي ملا َ
قيل �أو ُكتب ،و يبقى كلٌّ من املوهبة
ال�شعر ّية و ر�أي الذائقة املُعتمد الأ�سا�س يف التقييم..
قلت نحن نفتقر ٍّ
لكل من العني امل� ّؤهلة للنقد ال�صحيح ،و الذائقة
لكن و كما ُ
املثقّفة الّتي متلك �أدوات القراءة الواعية� ...أقول  :نفتقر� ،إنمّ ا ال نعدم.
ُ
•قلتِ �إنّ ال�سرقة الأدب ّية ال تجُ دي ال�سارق نفع ًا ،لأنّه ال ي�سرق طريقة
االفرتا�ضي ،فهل
لكن ال�سرقات الأدب ّية منت�شرة بكرثة يف العامل
التفكري الّتي �أنتجت الق�صيدةّ ..
ّ
احلد منها؟
هناك طريقة ملنعها �أو ّ
أدبي ك�سارق املولود ال يعي�ش حالة املخا�ض و ال الوالدة و يفتقد
ل
ا
الن�ص
••�صحيح ،ف�سارق
ّ
ّ
عدة كتفاوت امل�ستويات و
للحميم ّية بينه و بني امل�سروق ،و �سرعان ما تك�شف �سرقاته بدالئل ّ
املعجم و اختالف هو ّيات الن�صو�ص « �سيكون لديه من كلّ قطر �أغنية كما نر ّدد ،و �أبناء مبالمح
متباينة ربمّ ا ال ُيح�سن فهم �أغوارهم «..
لعدة �أ�سباب �أ ّولها
أمر �شبه متعذّ ر ّ
و �أح�سب �أنّ منع ال�سرقات يف ظلّ الفو�ضى الأدب ّية احلال ّية � ٌ
العاملي
أدب
ل
ا
على
االنفتاح
إىل
�
�سعة ال�ساحة الأدب ّية عرب ّي ًا و عامل ّي ًا ،و افتقار مناهجنا املعرف ّية
ّ
احلقيقي
أدبي
الذي مل ي�سلم من الل�صو�ص ّية الأدب ّيةُ ،ي�ضاف �إىل ذلك و هو ال ّ
ّ
أهم غياب النقد ال ّ
ً
ل
مقروء،
أو
�
م�سموع
غري
ا
ب
عن ال�ساحة ،و يف حال ُوجد _ على ندرة ذلك _ جنده محُ ا َر
أنّ
املعي�شي
أ�شد عرقلة ملنع ال�سرقات هو واقعنا
للكم ال للنوع ،و رابع الأ�سباب و لعلّه ال ّ
التوجه غالب ًا ّ
ّ
ّ
النقدي و لالهتمام مبا
أدبي
مبا فيه من �ضغوط على الأ�صعدة كلّها و الذي ُي�ص ّعب
ّ
ّ
التفرغ للعمل ال ّ
يجري يف دائرة متوا�صلة الزحام ،و االتّ�ساع ،و االنفتاح على ت ّيارات جديدة.
مما مل �أذكر ،و هو كثري� ،أرى �أنّ العمل لإيجاد هيئة �أدب ّية موثوقة غري
يف ظلّ هذا و غريه ّ
ً
حرة تابعة لدولة
هيئة
،
ا
أي�ض
�
هة
موج
ة
ي
�سلطو
ة
ي
أدب
�
هيئة
أفرت�ضها
�
ال
خا�ضعة ل ّأي توجيه ،و
ّ
ِّ
ّ
ّ
أدبي ورق ّي ًا
الأدب و لها �ضوابطها البعيدة عن القيود املُر ِبكة للإبداع ،مه ّمتها القيام بالتوثيق ال ّ
و �إلكرتون ّي ًا للمحافظة على حقوق الإبداع و املُبدع ..و �أنا ال �أ ّدعي ابتكار الطرح فث ّمة ما ي�شبه
بد
ذلك موجود لكنّه مل يبلغ امل�ستوى املن�شود حيث الأهم ّية ال تكمن يف التوثيق وحده و �إنمّ ا ال ّ
للمبدِ ع من جهة �أخرى ..لعلّ مثل
من اقرتانه مبه ّمة التحقّق من ن�سبة
الن�ص للإبداع من جهة و ُ
ّ
يحد من ال�سرقات �أو على الأقلّ ُير ِبك من يقوم بها.
هذا العمل ّ
• ويف ختام حديثنا ..هل لنا بنفحة عطر خمت�صرة عن حياتك؟
•• حبة حنطة جبل ّية َ
ق�ضت امل�شيئة �أن يزرعها قدمو�س يف م�ساكب �شميمي�س ،حيث �ضفرت
ثم طرحت �سنابلها للحياة.
�شرايينها مع كرومه و ن�ضجت ّ
ُو ُ
ثم قبل �إمتام الرابعة
لدت عام 1957م ،و يف عامي الأ ّول ُ
جئت �إىل �سلمية بحكم وظيفة �أبيّ ،
ع�شرة اجرتح الزواج املبكّر طفولتي و �أُ
قحمت يف معرتك حياة ح ّملتني من الأعباء ما �شاءت
ُ
الكتاب و تابعت الدرا�سة
ف�صاحبت
لكن زحامها مل ُين�سِ ني حم ّبة املعرفة،
ُ
لها الأقدار من ق�سوةّ ،
َ
بطريقة(الأحرار) و كان ذلك يف ال�شهادتني الإعداد ّية و الثانو ّية ،و من بعدهما يف درا�ستي
ة،ثم دبلوم الت�أهيل الرتبوي فيما بعد..
اجلامع ّية بكل ّية الآداب ق�سم اللغة العرب ّي ّ
التخرج مار�ست التدري�س (خارج املالك) ل�سنوات ريثما ُفتح باب التعيني عام 1989م،
بعد
ّ
ً
فقدمت ا�ستقالتي من
أنفا�سي،
�
ار
و
احل
ر
غبا
هزم
أن
�
إىل
�
الهواية
بدرجة
مهنة
أمار�سه
�
بقيت
و
ُ
ّ
ُ
ّ
اخلا�صة ،و هو �أمل �صادرته الأحداث
الوظيفي� ،آملة بوقت �أكرب لالهتمام بكتاباتي
االلتزام
ّ
ّ
العا ّمة و ما فر�ضته على النف�س و القلم من بلبلة و قيود.

تعميـم

حتية عربية:

�إلى الزمالء �أع�ضاء اتحاد الكتاب العرب

ي�سر املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب العرب �أن يوجه لكم الدعوة حل�ضور امل�ؤمتر االنتخابي الحتاد الكتاب العرب الذي �سيعقد يف ال�ساعة العا�شرة من يوم االثنني
الواقع يف  2021/1/18يف قاعة املحا�ضرات يف مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق.

مع �أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

دم�شق يف 2021/ 1/ 11

رئي�س احتاد الكتاب العرب
مالك �صقور

نافذةعلى العالم

تيري �إيغلتون..
حار�س بوابة الأدب

• �سامر �أنور ال�شمايل
ت���ي��ري �إي���غ���ل���ت���ون (Terry
 )Eagletonاملولود عام ،1943
وع�����ض��و الأك��ادمي��ي��ة الربيطانية،
والأ�ستاذ املحا�ضر يف �أه��م جامعات
�أوربا ،من �أهم الباحثني يف النظرية
الأدب��ي��ة والنقد الأدب���ي احلديث.
وقد �صدر له �أكرث من �أربعني كتابا،
منها�( :إيديولوجيا علم اجلمال-
�أوه����ام م��ا بعد احل��داث��ة -مقدمة
النظرية الأدبية).
�أم���ا ك��ت��اب��ه (ح���ار����س ال��ب��واب��ة)
فمختلف عن �سائر كتبه لأن��ه دون
على �صفحاته �سريته الذاتية منذ
�سنوات طفولته الأوىل .ومما ال�شك
فيه �أن الكاتب مل يخطر له حينها،
�أن��ه �سي�صبح من امل�شاهري ،و�سيكتب
ع��ن ح��ي��ات��ه ال��ت��ي مل ي��ك��ن فيها ما
يدعو �إىل الده�شة والعجب .ولعل
هذا الكتاب �سيكون �أقرب الكتب �إىل
قلبه -كما �أرج��ح -فكتب الدرا�سات
النقدية بعيدة عن القلوب -حتى
قلب م�ؤلفها� -أغلب الأحيان.
(نظرة من الباب)
ت��وزع��ت ف�صول ال��ك��ت��اب بح�سب
امل���و����ض���وع���ات ال���ت���ي ع���ر����ض فيها
(�إيغلتون) حياته ،واحلياة العامة
م��ن زاوي��ت��ه اخل��ا���ص��ة ،وب��ذل��ك كان
الكتاب بابا مفتوحا للقارئ ليلقي
بب�صره على ال�����ش��وارع التي م��ر بها
�صاحب املذكرات ،وعلى البيوت التي
عا�ش فيها ،وعلى الأف��ك��ار والآراء
التي �أحبها �أو �أبغ�ضها .فالكتاب مل
يكن جم��رد م��ذك��رات تقليدية كما
عهدنا يف كتب مم��اث��ل��ة ،ب��ل كانت
ذكريات عن ع�صر عا�ش فيه �صاحب
امل����ذك����رات وك��ت��ب ع��ن��ه بطريقة
بعيدة عن ر�صانة �أ�سلوبه يف كتبه
الأخ��رى ،لهذا نلحظ وهو يروي لنا
ذكرياته �أن��ه �صاحب ل�سان �سليط،
و�أن ال �شيء ينال ر�ضاه ،وذلك دون
التخلي عن �سخرية الذعة ،و�إن كان
فيها �إ�ساءة �أو فجاجة ال مربر لها:
(لقد كانت فكرة �إ�شعال �سيجارة
يف املكان ال ت�صدق كفكرة م�شاهدة
رئي�س اجلامعة يثب بخفة يف �أرجاء
احلرم وهو ي�ضع ثديي امر�أة مزيفني
ويرتدي ج��وارب من �شبك ال�صيد)
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�ص.159
(مذكرات الفقراء)
مل ي��ق�����ض (�إي���غ���ل���ت���ون)
طفولة �سعيدة .ومن اجلدير بالذكر
�أن �أكرث من كتبوا مذكراتهم عا�شوا
حياة مثقلة بال�شقاء ،ولكنه خالفهم
ال يرى يف ذلك ميزة ح�سنة لتعليم
احلياة بطريقة جيدة�( :إن الفقر
لي�س �أف�����ض��ل م��در���س��ة لتعلم ت��ذوق
الأ�شياء التي فينا .بهذا املعنى هو
غ�ير جميل ،ولي�س فقط بغي�ضا.
ك��ان��ت ح��ي��ات��ن��ا يف امل���ن���زل مقفرة
كحياة حيوان الع�ضل ،بال �أ�صدقاء،
�أو رح�ل�ات� ،أو ت�سلية� ،أو م��ه��ارات
اجتماعية) �ص .112وي��ب��دو �أن
م��رارة تلك الأي��ام مازالت ملت�صقة
ب��ذاك��رت��ه ال��ت��ي حت��ت��ف��ظ بالكثري
م��ن الأ���ش��ي��اء امل��زع��ج��ة ،وامل��ث�يرة
ال�شمئزازه.
وق���د ع��م��ل اب���ن الأ���س��رة
الفقرية يف دي��ر مل يخلف يف قلبه
�أدن�����ى ت��ع��اط��ف م���ع امل���ك���ان ال��ب��ارد
و���س��ك��ان��ه ال��ب��ائ�����س�ين ،لأن���ه ب��ر�أي��ه
ت�����س��وده ال�����ص��رام��ة وال��ق�����س��وة دون
م�برر ،وتعي�ش فيه راهبات ال معنى
حل��ي��ات��ه��ن .ول��ي�����س��ت ه���ذه ال��ن��ظ��رة
ال�سوداوية لطفل يف العا�شرة من
عمره ،بل نظرة الذي مل يعد طفال،
ومل يعد يرى يف طفولته �إال املعاناة
واحلرمان العاطفي واملادي.
ويف تلك الكني�سة كلف بالعمل
ك��خ��ادم م��ذب��ح يف امل�����ص��ل��ى ،وبفتح
الأب���واب يف منا�سبات ال تدعو �إىل
ال�����س��رور ،وال �شك يف �أن��ه مل يكلف
بعمل احلرا�سة ،فالأطفال ال يكلفون
مبثل هذه الأعمال اخلطرية يف �سن
�صغرية ،ورغم ذلك �أطلق (�إيغلتون)
على نف�سه لقب (حار�س البوابة)
وهذا اللقب و�ضعه عنوانا ملذكراته!.
ول��ك��ن ه��ل املق�صود م��ن العنوان
ال�سخرية املبطنة املريرة من �سرية
�صاحب املذكرات التي بد�أت بداية
ال تدعو �إىل الفخر؟! �أو �أنها طريقة
فيها الكثري من الغرور للم�ؤلف يجد
نف�سه موكال ب���الأدب وحار�سا على
بابه!؟.
م��ن ال�صعب الإج��اب��ة على هذا

ال�س�ؤال يقينا لأن الكاتب مل يعالج
مو�ضوع العنوان مبا يكفي ،رغم �أنه
يف كتابه ه��ذا مييل �إىل ال�ثرث��رة
ك��أغ��ل��ب ك��ت��اب امل���ذك���رات .فهو كما
ي��ب��دو م��ن كلماته املطبوعة نزقا
بامتياز ،وال يتحدث بجدية ،وال
ينال �إعجابه �أي �شيء �آخر ،ويهاجم
اجلميع بال ا�ستثناء ،ودون الكف عن
اال�ستهزاء با�ستعالء رج��ل يعي�ش
حياة رغيدة هادئة بعدما تقدمت
به ال�سن وامتلك الكثري من املعارف،
ون���ال ح��ظ��ه م��ن ال��ث�روة ،ومل تعد
احل��ي��اة تبهره مب��ا يكفي ك��ي يبدي
ا�ستح�سانه ب�صمت لبع�ض الوقت ،فهو
كثري الكالم ،وكثري الكتابة �أي�ضا:
(وب��دل �أن �أج��د نف�سي عاجزا عن
ت�أليف الكتب ،وجدتني عاجزا عن
التوقف� ،إىل درجة �أن بع�ض النا�س
ت�ساءلوا �إن كنت يف احلقيقة �أ�شكل
جلنة) �ص .63وه��ذا الأم��ر يروقه
ج��دا ويعتز ب��ه ،فهو يجد الكتابة
ال��غ��زي��رة ت��دل على �إن�����س��ان ميتلك
ثقافة وا�سعة ت�ؤهله للكتابة عن �أي
�شيء ،وعندما يكتب عن كل �شيء
يكتب من زاوي��ة فوقية ال تخلو من
غرور باذخ.
(اخلطوة يف �شارع الأدب)
اجته الطفل احلار�س �إىل الأدب
دون �إي��راد �أ�سباب ه��ذا التحول يف
�شخ�صيته( :يف نحو عمر التا�سعة
علي �أن
�أو العا�شرة متلكني يقني ب�أن َّ
�أق��ر�أ الكال�سيكيات ،مع �أن��ه مل تكن
لدي �أي فكرة عن معنى الكال�سيكيات،
وم��ا �إذا كانت ع��ب��ارة ع��ن كتاب �أم
ع��دة ك��ت��ب ،كتبا م��ن ت�أليف كاتب
واح��د �أم ع��دد من الكتاب �أم م��اذا.
رافقتني �أمي ،التي كانت مثلي لي�س
لديها �أدنى فكرة عن الكال�سيكيات،
�إىل دك��ان يبيع الكتب امل�ستعملة)
�ص .60وه��ن��اك اخ��ت��ار املجموعة
الكاملة ل��ـ(دي��ك��ن��ز) و���س��ددت �أم��ه
ثمنها على دفعات ،وم��ازال يحتفظ
بتلك الكتب ال��ق��دمي��ة على رف��وف
مكتبته الفخمة ،والتي �أ�ضاف �إليها
كتبه امل�ؤلفة .لعله �صار كاتبا �شهريا
مثل الكاتب االنكليزي ال�شهري بعد
رحلته ال�شاقة التي تذكرنا براويات

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

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

(ديكنز) التي تتحدث عن الأطفال
الأ�شقياء الذين �سرعان ما تتبدل
حظوظهم وينالون الرثوة ويعي�شون
حياة هانئة.
�أخ��ذت احلياة (�إيغلتون) الذي
ا�شتغل يف مهن ب�سيطة يف دروب كانت
�أبعد ما تكون عن اال�شتغال يف الأدب
ودرا�سته( :كنت �أم�ضي �صباح يوم
يف الأ�سبوع �أنقل معي عامال م�ساعدا
و�أوزع كمية م��ن وج��ب��ات ال��غ��داء
اجلاهزة الكريهة الرائحة يف �أرجاء
امل��دي��ن��ة .وه���ذا ج��ع��ل م��ن��ي ام���ر�أة
�شرفية ،مبا �أن العملية كانت تديرها
جمعية اخلدمة التطوعية للن�ساء)
�ص .146ونلحظ �أ�سلوبه ال�ساخر
حتى يف احلديث عن حياته ال�شقية،
�أو حتى بعدما ا�ستقرت به احلال
وعمل �أ�ستاذا يف اجلامعة العريقة:
(�شاب مثله ذو ن�سب عريق ال ينتقي
عادة �أن يقر�أ الإنكليزية يف جامعة
�أك�سفورد ،وحتما لي�س مع مدر�س
ي�����س��اري �سيئ ال�سمعة يف جامعة
متميزة اجتماعيا وذات ا�سم �شائع
كمخزن بيت التجزئة) �ص.164
(تاريخ الفرد وتاريخ العامل)
يف م��ذك��رات املثقفني ال نقر�أ عن
عاملهم الداخلي فح�سب ،ب��ل نطلع
على الع�صر الذي يعي�شون فيه ،لهذا
جند غنى تلك امل��ذك��رات مبناق�شة
الكثري من الأفكار التي جتول يف ر�أ�س
كاتبها� ،أو املطروحة على النقا�ش يف
ع�صرها .و�صاحب املذكرات يقتن�ص
ب��ع�����ض الأف���ك���ار امل��ه��م��ة ليعاجلها
بطريقته اخلا�صة ،ويتناولها بي�سر،
ويتحدث عنها مبرح ،دون �أن تفقد
عمقها ب��ال�����ض��رورة( :م��ع��روف �أن
مارك�س الحظ �أن التاريخ ينحو �إىل
تكرار نف�سه ،وال �شيء يفوق هذا
الت�صريح �صحة �إال �إعالنات نهاية
ال��ت��اري��خ� .إن �أ���ش��ب��اه ر�سائل النعي
هذه �صدرت مرات كثرية منذ العهد
اجلديد وحتى هيغل .و�إع�لان موت
التاريخ ي�ضيف بب�ساطة قليال من
التاريخ �إىل م��ا يتوفر ب�ين �أيدينا
�أ���ص�لا ،وي�ساعد على الإب��ق��اء على
حيوية التاريخ ،وهكذا يت�ضح �أنه
ي��دم��ر نف�سه بنف�سه) �ص.111

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

وع��ن��دم��ا ي�صف (�إي��غ��ل��ت��ون) نف�سه
ب�أنه ي�ساري� ،أو عندما يتحدث عن
(م��ارك�����س) فهذا ال يعني �أن��ه يلزم
نف�سه ب��اي��دول��وج��ي��ا معينة ،فهذا
الكاتب امل�شاك�س بعيد عن االلتزام
امل�����ؤط����ر ،وخ�����ارج ك���ل امل��ن��ظ��وم��ات
الفكرية اجلاهزة.
(خامتة غري لطيفة)
ي��ج��ب علينا ون��ح��ن ن��ق��ر�أ كتاب
(حار�س البوابة) �أن نحاول التفكري
بطريقة م�ؤلفه العزيز (تريي) لعلنا
نفهم تلك املذكرات بطريقة �أف�ضل،
وال ب�أ�س من الت�شكيك فيما ورد فيها،
كما ي�شكك كاتبها بكل ما حوله .وال
مانع من ال�سخرية بطريقة ما من
بع�ض ما ورد فيها ،فكاتبها مل يتحرج
م��ن ال�سخرية حتى م��ن مقد�سات
الآخ��ري��ن دون �أن ي��أب��ه مل�شاعرهم
الرقيقة!.
ورمبا هذه ال�سطور غري �ضرورية
للتعبري ع��ن ر�أي����ي ب��ط��ري��ق��ة غري
���ص��ادم��ة ل��ل��ق��ارئ ،فقد ال ي��ك��ون من
املتوقع �أن �أقول جهرا:
�إن ه��ذا الكتاب غ�ير ممتع ،والي�ترك يف نف�س ق��ارئ��ه �أث���را طيبا
بعد االنتهاء م��ن ق��راءت��ه وو�ضعه
على ال��ط��اول��ة .ف�صاحب امل��ذك��رات
اف���رغ ذك��ري��ات��ه و�أف��ك��اره بطريقة
ا���س��ت��ع��را���ض��ي��ة تفتقد �إىل حنني
العودة للما�ضي .ولكن هذا ال يعني
�أن��ه ال بد من قراءته لفهم امل�ؤلف
بطريقة �أف�ضل عند االط�لاع على
كتبه الأخرى!.
ورمب��ا لو �أن م�ؤلفه اطلع عليه-
دون �أن يكون ه��و م��ن كتبه -لقال
ال�شيء نف�سه!.
العنوان :حار�س البوابة
امل�ؤلف :تريي �إيغلتون
املرتجم� :أ�سامة منزجلي
النا�شر :دار املدى 2015

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.

12

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1712" :الأحد2021/1/17م4 -جمادى الآخرة 1442

•�أ.حممد حديفي  -رئي�س التحرير

على �أبواب امل�ؤمتر االنتخابي
�أيام قليلة معدودات تف�صلنا عن امل�ؤمتر االنتخابي العا�شر الذي �سيتم انعقاده يف مكتبة الأ�سد الوطنية يوم االثنني يف الثامن ع�شر من كانون الثاين احلايل،
وملا كان حق الرت�شح ملجل�س االحتاد واملكتب التنفيذي حق ًا م�شروع ًا لكل من تنطبق عليه ال�شروط القانونية املطلوبة ،فح�ضور امل�ؤمتر والإدالء بال�صوت واجب
على كل ع�ضو من �أع�ضاء االحتاد ،و�أرى لزام ًا على اجلميع وبخا�صةٍ الناخبني توخي الدقة واملو�ضوعية يف عملية اختيارهم ملن �سوف ميثلهم ويرعى �ش�ؤونهم
لل�سنوات اخلم�س القادمة ،تلك املهمة املقد�سة املرتبطة بتوجيه دفة الثقافة يف وطننا الغايل �سورية التي تعاين منذ عقد من ال�سنوات ،ومتر ب�أيام ع�صيبة،
ن�ستطيع القول �إنها مل متر مبا ي�شبهها من قرون خلت ،ومل يحدثنا التاريخ �سواء كان القدمي� ،أو احلديث� ،أو املعا�صر عن �شبيه لهذه احلرب ..حرب عاملية
جائرة و�شر�سة ي�شنها �أعداء الإن�سانية على هذا البلد اجلميل مبوقعه اجلغرايف ،ونا�سه ،وقيادته الر�صينة ،التي ثبتت �أمام عوا�صف اجتاحت الوطن من
�أق�صاه �إىل �أق�صاه ،و�أهدافها وا�ضحة وجلية ،وهي �إركاع ال�شعب ال�سوري ،وت�شريد ال�سكان الآمنني ،لإخالء الأر�ض من �أ�صحابها ،واحتالل �أجزاء غالية منها،
وكل ذلك طبع ًا ي�صب يف م�صلحة الكيان ال�صهيوين الذي زُرع يف هذه املنطقة ليكون قاعدة متقدمة لال�ستعمار واالمربيالية العاملية التي ا�ستطاعت �شراء
�ضمائر بع�ض العرب الرخي�صة ،وجندتهم ليكونوا ر�أ�س حربة متقدمة هي�أتها و�أعدتها الواليات املتحدة الأمريكية ،ودفعت تكاليف ذلك كله بع�ض دول
اخلليج التي رهنت قرارها وكيانها ،و�أموالها لدول الغرب من �أجل البقاء فوق عرو�ش �شيدت من جماجم ال�شعب ،وبنيت على �أج�ساد �أبنائه بعد �أن متت �سرقة
ثرواته ،وهي كثرية وكافية لإقامة امل�شاريع التي من �ش�أنها لو ا�ستخدمت يف مكانها ال�صحيح �أن ت�سهم يف عملية التطور لال�ستغناء عن كل ما ينتجه الغرب
ً
ً
فتاكة تقتل ال�سوريني� ،أو و�سائل ترفيه ال لزوم لها ليتنعم بها حكام عاطلون عن العمل ،وكذلك عن التفكري..
أ�سلحة
وي�صدره �
يف ظل هذه الظروف القا�سية وال�ضاغطة واال�ستثنائية ُيعقد امل�ؤمتر العا�شر الحتاد الكتّـاب العرب ليختار الناخبون ممثليهم �إىل املجل�س واملكتب التنفيذي
كما �أ�شرت قبل قليل ..لذلك �أرى �أن م�س�ؤولية الكاتب الناخب كبرية وخطرية يف �آن �إذ �أن من ير�شح نف�سه لإدارة االحت��اد وقيادته عليه �أن يدرك �أن
م�س�ؤوليته م�ضاعفة يف هذه الظروف التي متر بها �سورية ويكون على قدر امل�س�ؤولية �إذ على الكاتب �أن يرتقي للم�ستوى العايل الذي �أو�صلنا ال�شهداء �إىل قمته،
والت�ضحيات اجل�سام التي قدموها حينما �سُ فحت دما�ؤهم الطاهرة على مذابح الوطن..
ولأن للكلمة الهادفة الر�صينة مفعول الر�صا�صة و�أكرث يف غالب الأحيان ،فيجب �أن يرتكز االهتمام ،وتتجه الأنظار الختيار الأكفياء الذين �صربوا على
جراحهم ،وثبتوا داخل حدود الوطن ،وحتملوا �شظف العي�ش وق�سوة احلياة ،كما وندين للذين �أعلنوا موقفهم بعد �أن اكت�شفوا خيوط امل�ؤامرة منذ اللحظة
الأوىل وانحازوا للوطن ،و�شرعوا �أقالمهم ،و�سخروها للت�صدي لهذه امل�ؤامرة �آخذين بعني االعتبار �أن كرامة الوطن و�صموده وثباته يف وجه الإرهاب الداهم
واجب مقد�س ،وفوق كل االعتبارات املتبناة من �أ�صحاب الأفق ال�ضيق الذين راحوا ي�صطادون يف املاء العكر ،ويروجون لإ�شاعات تهدف �إىل خلخلة الن�سيج
الداخلي للمجتمع ال�سوري هادفني �إىل ت�سهيل اخرتاقه وتفتيته بطريقة ت�سهل على الكيان ال�صهيوين الذي يعي�ش فرح ًا عارم ًا هذه الأيام ظن ًا منه �أن موقف
�سورية قد �ضعف ،وبالتايل �أ�صبحت حدودها م�شاع ًا ي�ستطيع دخولها متى ي�شاء� ،إال �أن ما ُقدم من ت�ضحيات من قبل ال�شعب ال�سوري الثابت ال�صامد ،والوقفة
الوطنية امل�شرفة للجي�ش العربي ال�سوري الذي ثبت و�صمد وقاوم يف خنادق الن�ضال على تخوم الوطن ف ّوت الفر�صة على الإرهاب ومر�سليه وداعميه ،ف�أُ�سقط
يف يده حيث انت�صرت �سورية واندحر الإرهاب البغي�ض..
معركتنا مع �أعدائنا الكرث مل تنته بعد ،وما زال �أمامنا الكثري كي نفعله من �أجل �إنقاذ الوطن ،لذلك نرى الدور الهام واخلطري املف�صلي الذي يجب �أن يت�صدى
له املثقفون..
من هنا يت�ضح �أنه من ال�ضرورة مبكان �أن ي�صل �إىل قيادة االحتاد ويكلف بهذه املهمة ال�سامية من قدم الأمثلة والرباهني الكثرية خالل الأزمة املحنة التي
مرت بها �سورية وهو ميثل العربي ال�سوري املنحاز لوطنه وق�ضاياه ،واملتمرت�س خلف مبادئ هذا الوطن التي ر�سختها دماء ال�شهداء ،وتعمدت بالدم الطاهر
ً
امل�سفوح نب ً
و�شهامة و�صمود ًا على مذبح الوطن..
ال
ر�أينا كثريين وقفوا متفرجني على ال�شاطئ يرقبون �سورية ب�شعبها وجي�شها وقيادتها وهي ت�صارع الإرهاب القادم من كل جهات الأر�ض ..وقفوا دون �أن
يهم�سوا ولو بكلمة واحدة تبني موقفهم احلقيقي من كل ما يح�صل ،ولعمري ه�ؤالء يف تقديري ال يقلون خطور ًة عمن حمل ال�سالح و�أ�شهره يف وجه الوطن،
لأن املرء حينما يعرف عدوه ُيبدع الكثري من الو�سائل والطرق الكفيلة مبجابهته والق�ضاء عليه� ،أما املتواجدون بني �صفوفنا والذين اختاروا لأنف�سهم املكان
الرمادي ليكونوا فوقه ،فه�ؤالء من يجب �أن ن�شري �إليهم ب�صراحة وو�ضوح ،وال ن�أمن جالهم لأننا ك�شعب م�ؤمن بعدالة ق�ضيته ن�ستطيع �أن نت�ساهل يف �أمور ال
تُ�شكل خطور ًة على م�صلحة الوطن� ،أما ما يخ�ص الوطن ووجوده وكرامته فهذه خطوط حمر ،من يتجاوزها يجب �أن يحا�سب ويعزل ..وال ُيعطى دور ًا قيادي ًا
يف هذه املرحلة� ،أو �أية مرحلةٍ كانت.
لنا يف وعي زمالئنا من الكتّـاب والأدباء يف هذا الوطن كبري الأمل يف �أن يرتقوا مل�ستوى امل�س�ؤولية وينحازوا للوطني الذي ما �ساوم يوم ًا على ق�ضايا وطنه
وثوابته.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

البيادر

عن دار الب�شائر للطباعة والن�شر والتوزيع بدم�شق
�صدر دي��وان �شعر جديد لل�شاعر جميل عزيز حداد
بعنوان «البيادر» وهو ديوان يحمل بني دفتيه �أ�شعار ًا
متنوعة تبني معاناة ال�شاعر وهو يرى ج��راح الوطن
النازفة ،وحر�صه على �إذكاء الروح الوطنية ملواجهة
الإره��اب بكافة ا�شكاله و�أنواعه ،وقد خاطب يف عدة
ق�صائد �شجرة ال�سنديان امل��ع��م��رة يف م��ن��زل الأه��ل،
تلك ال�سنديانة التي وقفت �شاهد ًة على االجتماعات
املتكررة ملنا�ضلي �سورية يف الأربعينيات واخلم�سينيات
من القرن املا�ضي وه��م يخططون ملقارعة اال�ستعمار
وح��م��اي��ة ح���دود ال��وط��ن ،وق��د ق��دم للكتاب �سماحة
مفتي اجلمهورية العربية ال�سورية الدكتور بدر الدين
ح�سون.
يقع الديوان يف � 400صفحة من القطع الكبري وقد

اعتمد ال�شاعر ل��غ�لاف دي��وان��ه ���ص��ورت�ين حيتني من
البيئة .ال�صورة الأوىل متثل جني املحا�صيل من على
البيادر ،والثانية �صورة حية لل�سنديانة التي مثلت
رمز ًا وتاريخ ًا م�شرفني.
قال ال�شاعر خماطب ًا ال�سنديانة:
منفطر
يا �سنديانة قلبي الآن
ٌ
ينفطر؟
فهل عرفتِ ملاذا القلب
ُ
أخذهم
أحقاد ت�
تفرقوا وال
ُ
ْ
قومي ّ
ما � َ
َ
خطر!!
النبل يف �أعماقهم
أيقظ
ُ
ُ
�سنديانة خلِّ القلب يل �سكن ًا
يا
حتت�ضر
وهدهديني ف� ّإن الروح
ُ
يذكر �أن هذا الديوان هو الديوان اخلام�س ال�صادر
لل�شاعر حتى الآن.

