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يبق ّ
ال�شعر اليوم ،من �أكرث �ضروب الكالم ُع�سر ًة ،فلم َ
قد يكون الكالم على �ش�ؤون ّ
لل�شعر يف هذه
وقلة قليلة من الناظرين يف �ش�ؤونهّ ،
كل �أولئك ُيقبلون عليه
امل�ستمعني،
الأزمنة �سوى حفنة من
ٍ
� َ
إقبال املُتخم ال َّريان من فرط املعارف وزخم املُ�سليات وتن ّوع املتاع ا ّلتي يحملها ّ
كل امرئ يف جيبه،
كل �شيء� ،أعني “ اجلوال “ ،ويف بع�ض الأحايني يخلو ُ
أهم الأدوات ا ّلتي يخت�صر فيها ّ
بع�ض
�
من
�أداة
ِّ
م�ستخدمي هذه التقنية �إىل نظم كلمات يبثها على مواقع التوا�صل االجتماعي يح�سبها �شعر ًا،
وماهي من ّ
ال�شعر يف �شيء ،يحفزه على الإفراط منها تعليقات الق ّراء ،ليتحول ّ
كل ذلك �إىل �ضرب
من املجاملة والت�شجيع ولكن بغري تذوق وبغري علم ،ح ّتى باتت ّ
كل عبارة ُت َ�ص ُّف هي �ضرب من
ال�سحرية ي�ضيع ّ
ال�شعر وت�ضيع معه
ال�سحر دونه ،ويف �ضوء هذه العجائبية ال بل ّ
ال�سحر �أو �أنّ ّ
ّ
مقايي�س النّقد ،لهذا �أحجم الكثريون من عاريف قوانني ّ
ال�شعر عن قراءة هذا ال ّلون من الن�شاط
وا�س َت ْعدُ وا ما بد�أ يظهر مع تقدم و�سائل االت�صال يف هذا الع�صر� ،أق�صد ما �سمي بالأدب
الكالميْ ،
يحل م�شكلة ّ
ال�شعر ،وال ّ
الرقمي ،بيد �أنّ ذلك االنكفاء ال ّ
يحل م�شكلة النّقد الأدبي الذي عدَّ ه
ناقد كعبداهلل الغذامي �أ�ضيق �أنواع الن�شاط الإن�ساين املعا�صر ،ذلك ل�ضيق حيز الأدب و�ضيق حيز
النّقد �أي�ض ًا ،ومن هنا دعا ا ّلنقاد لتو�سيع حيز عملهم ،فال يقت�صرون على �ضروب الأدب ال�ضيقة
بل ي�أخذون مبقارعة �ضروب الفنّ الأخرى كال�سينما والر�سم والأزياء والغناء وغري ذلك� ،أراد
الغذامي �أن يجعل من النّقد الأدبي “بانوراما” جتمع يف بوتقتها جميع �ضروب الفنّ وال ّثقافة
ٌ
جمال ثقايف وا�سع ،في�صبح بالفعل كما قال نقد ًا ثقافي ًا ي�سهم يف
عندئذ ي�ستقيم للنّقد
والإعالم،
ٍ
رفد املعرفة املعا�صرة ّ
بكل ما هو مفيد .
هذه هي �سرية ّ
ال�شعر اليوم� ،إذ هو يفتقر �إىل جمهوره ،ويفتقر �إىل مريديه ،ال بل يفتقر �إىل
ً
�شعراء يح�سنون تقدميه تقدميا يرعى الذوق اجلديد ،ويالم�سون فيه احلاجات اجلديدة للإن�سان
املعا�صر ،يحتاج ّ
ال�شعر �إىل مواهب تظهره م�شتع ًال �ساحر ًا يدافع عن نف�سه ويكت�سح ف�ضاءات ملأتها
ً
ّ
ّ
ً
�ضروب الثقافة الهام�شية� ،إذ ال يعلو ال�شعر علوا �شاهقا �إال باملوهبة والثقافة ،وما جنده اليوم
�شعر ينفث فيها ّ
النظامون كالم ًا على ن�سق املا�ضني ،وهم يحاولون عبث ًا القب�ض على
هو ر�سو ُم ٍ
جذوته احلارقة ب�أيدي املتقدمني ،يفعلون كما فعلوا يف رعاية القوالب ،ويحافظون كما حافظوا
على الرنني ،ويتم�سكون باملنرب وي�صيحون مطلقني كلماتهم يف عامل مل تعد له �أ�سماع كما كان له
�أ�سماع يف الزمن الغابر ،وال ي�صادف �أذواق ًا ك�أذواق من م�ضوا ،وليتهم يقفون من ال�شعر كما وقف
ال�سابقون الذين �أفرغوا طاقاتهم يف الق�صيد فهذبوها �أميا تهذيب ،و�أجادوا فيها �أح�سن ما تكون
عليها الإجادة� ،أما املحدثون فمقلدون يذيبون طاقاتهم يف �أتون �شعر لي�س لهم فيه �إال املحاكاة
مبعناها ال�سلبي العقيم ،على �أين ل�ستُ كاره ًا ِّ
ال�شع َر العمودي ّ
كل هذا الكره ،بل كرهت الكالم
اجلديد الذي لبث يف قالب قدمي ،فذابت روحه وتال�شت خ�صو�صيته ،ف�أم�سى غريب ًا عن احلياة
وغريب ًا عن الزمان الذي قيل فيه ،ومن هنا �أردت �أن �أُثري من جديد م�شكلة احلداثة ّ
ال�شعرية
كما �أثارها الكثريون قبلي يف وجه ّ
ال�شعر املبني على القالب القدمي ،بعد �أن كره ناظمو ال�شعر
التقليدي حداثة ّ
ال�شعر املعا�صر ملحموالتها الفكرية والثقافية ودعوتها التحررية من القوالب،
ف�آثروا التم�سك بالقدمي وامل�شكلة �أ ّنهم ال ي�ستطيعون م�ضاهاة �شعر بلغ فيه الأقدمون عنان
ال�سماء ح ّتى �أم�سى كام ًال يف ّ
كل �شيء ،وكيف لهم م�ضاهاة القدمي من غري مواهب ومن غري تثقيف ؟
يف �شعر احلداثة قيم مايزال كثري من ّ
ال�شعراء يغفلونها؛ من �أعظمها تخطي قيود القالب
ال�شعر التقليدي الذي نقر�أه يف هذا الع�صرّ ،
الوزين ،وهذه م�شكلة يعاين منها ّ
وال�شعراء الذين
ينظمون وفق هذا القالب يح�سبون �أن ا�ستقامة الوزن تولد �إيقاع ًا �شعري ًا يكفي حلمل القارئ على
قبوله ،وهذا وهم لأنّ عيوب القالب تظهر يف �صب الكلمات �صب ًا ومن هنا تفقد دالالتها الإيحائية،
ومعلوم حني يفقد الكالم �إيحاءاته يفقد روحه ،والأ�صل �أن تنبعث الداللة الإيحائية مع الكلمات
املنظومة املنغومة التي ال يحدها قيد القالب ،يجب �أن تنتهي العبارة يف ّ
ال�شعر مع انتهاء الدفقة
ّ
ال�شعورية واالنفعالية ،وهذا ال ي�ستقيم مع قوانني القالب ؛ لأنّ الوزن يحتاج �إىل كلمات وال
يحتاج �إىل دفقات �شعورية ،فتفعيالت الأوزان حتتاج �إىل احل�شو والتتميم� ،أي حتتاج �إىل �إمالء
القالب ،وح ّتى ال�شعر القدمي مرتع باحل�شو ،والعرو�ضيون حمقون حني �سموا �أوا�سط الأ�شطر
ح�شو ًا ،ويق�صدون الكلمات التي يتم بها القالب الوزين يف ال�صدر والعجز ،وعادة تقل الكلمات
املكررة �أو املرتادفة يف �صدور الأبيات وتكرث يف �أعجازها ،وال�سبب �أن ال�شاعر ي�ستفرغ طاقته
ال�شعورية يف �صدور �أبياته ،لكن الوزن ال�شعري ي�ضطره لتتميم العجز بكلمات جتان�س النغمات �أو
التفعيالت ،وهذا و�إن كان جزء ًا من البناء ال�شعري القدمي الذي حذقه �أ�صحابه� ،إال �أ ّنه مل يعد
حاجة بنائية اليوم يف �ضوء التوجه احلداثي الذي بد�أه بدر �شاكر ال�سياب وجنح فيه نزار قباين
وحممود دروي�ش وحممد املاغوط و�أدوني�س .
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أعالم

في �سجل الخالدين
ح�سن الكرمي� ...أغرم باللغة العربية والتراث ال�شعري الراقي
«قول على قول» �أغنى البرامج الإذاعية و�أطولها عمراً...

عن مئة وعام رحل ال�صوت املميز
الذي كان �صدّ اح ًا عرب �أثري حمطة الـ
 BBCالإذاعية الق�سم العربي ،رحل
املعجمي والفيل�سوف اللغوي ح�سن
الكرمي.
ول��د ال��ك��رم��ي يف مدينة طولكرم
(فل�سطني) ،يف العام 1902م ،لعائلة
عريقة يف الأدب والفقه واللغة ،ا�شتق
ا�سمها من ا�سم املدينة التاريخية التي
تنت�سب �إليها .فوالده ال�شيخ �سعيد
الكرمي (1935-1852م) ،در�س يف
الأزهر بالقاهرة وتتلمذ على ال�شيخ
ج��م��ال ال��دي��ن الأف���غ���اين ،واكت�سب
ع�����ض��وي��ة امل��ج��م��ع ال��ع��ل��م��ي ال��ع��رب��ي
بدم�شق يف العام 1920م ،وله ر�سالة
يف الت�صوف عنوانها “وا�ضح الربهان
يف الرد على �أهل البهتان”.
و�شقيقه الأك��ب��ر� ،أح��م��د �شاكر
ال��ك��رم��ي (1927-1895م) تلقى
علومه العليا يف الأزه���ر بالقاهرة
طيلة �ست �سنوات وعمل يف حترير
جريدة “القبلة” ،يف مكة املكرمة ،ثم
تنقل يف عامل ال�صحافة بني دم�شق
وال��ق��اه��رة .و�شقيقه الآخ���ر �شاعر
فل�سطني الكبري عبد الكرمي الكرمي،
ال�شهري ب��ـ “�أبو �سلمى” (-1907
1980م)
** *
بعد درا���س��ت��ه االب��ت��دائ��ي��ة توجه
ح�سن الكرمي من طولكرم �إىل دم�شق
ملتابعة درا�سته الثانوية يف “مكتب
عنرب” .ويقول الكرمي �إن��ه ك��ان هو
و�إخ��وت��ه الفل�سطينيني الوحيدين
يف املكتب .وير�سم يف مذكراته التي
ن�شرتها دار القد�س العربي يف عام
1990م��� ،ص��ورة حية ع��ن التعليم
واحلياة يف �سورية خالل تلك الفرتة.
وي����روي ك��ي��ف �أن ط�ل�اب “املكتب”
ا�ستقبلوا اجل�ن�رال الفرن�سي غ��ورو
بال�صراخ عندما زار املدر�سة لالطالع
على التعليم فيها .كما يتحدث �أي�ض ًا
عن م�شاركته يف تظاهرة �ضد الوجود
الفرن�سي يف �سورية.
وم������ن دم�������ش���ق ،ع������اد ال���ك���رم���ي
�إىل ال��ق��د���س ل�لال��ت��ح��اق بالكلية
الإجنليزية فيها .وحاز على بعثتني
درا���س��ي��ت�ين يف اجن���ل�ت�را يف ال��ف�ترة
ب�ين 1937و1945م ح��ي��ث در���س
�أ�صول الرتبية والتعليم والإح�صاء
الرتبوي يف معهد التعليم يف لندن.
غ�ي�ر �أن ال��ك��رم��ي ورغ����م �إع��ج��اب��ه
ال�شديد بلغتهم مل يغفر للربيطانيني
وه��و املراهق ال��ذي زام��ن وع��د بلفور
 1917ذل��ك الوعد امل�ش�ؤوم الذي
غري جمرى حياة ال�شعب الفل�سطيني
ب�شكل خا�ص ووجه ال�شرق الأو�سط
ب�شكل عام ،لذلك فقد عانى ال�شعب
الفل�سطيني وال ي����زال م��ن بط�ش
وهمجية االحتالل ال�صهيوين الذي
ارتكب بحقهم �أب�شع جمازر وحولهم
�إىل الجئني يف خيم بعد �أن كانوا
�أ���ص��ح��اب �أر����ض و�أ���ص��ح��اب ح��ق رغم

• حممد مروان مراد

ذلك مل يجد الي�أ�س طريق ًا �إىل قلب
الكرمي ،ومل ينل م��ن عزميته وهو
املقبل على احلياة من �أو�سع �أبوابها،
�أنه العامل اللغوي الذي كان يجد يف
الغالبية العربية الفل�سطينية عزاء
ل��ه ،ومل يت�صور يوم ًا ما �أن حكومة
املفو�ضية ال�بري��ط��ان��ي��ة �ست�ساعد
ال��ي��ه��ود يف اال�ستيالء على �أرا���ض��ي
الفل�سطينيني وعلى البالد� ،إال �أنه
ك��ت��ب ل��ه �أن���ه يعي�ش ه���ذه املرحلة
ال�صعبة من حياته ليجد ال�صهيونية
تنتقل م��ن ح�ضن الربيطانيني �إىل
�أح�ضان الأمريكيني.
عينّ الكرمي بعد عودته لفل�سطني
مفت�ش ًا لإدارة املعارف بالقد�س ،فعلَّم
اللغة الإنكليزية يف �أ�شهر املدار�س
العليا(( :الكلية العربية)) ابتداء
من عام .1938
قول على قول:
ب��ع��د ن��ك��ب��ة ف��ل�����س��ط�ين يف ال��ع��ام
1948م ،هاجر الكرمي �إىل اجنلرتا،
حيث ان��خ��رط يف ت��أل��ي��ف ع��دد من
القوامي�س النفي�سة ،ث��م عمل يف
�إع���داد وت��ق��دمي برناجمه الإذاع���ي
ال�شهري «ق���ول على ق���ول» ل�سنوات
طويلة ،جمع مادته ون�شرها بعد ذلك
يف كتاب حمل اال�سم نف�سه يقع يف
ثالثة ع�شر جملداً.
ميكن �أن نطلق على هذا الربنامج
ال�شهري ا�سم «�شعر على �شعر» فهو بال
�شك �أ�شهر برنامج �إذاع��ي خم�ص�ص
لتناول وعر�ض و�شرح �أجمل مناذج
ال�شعر العربي القدمي واجلديد.
كانت فكرة الربنامج تعتمد على
توجيه �أ�سئلة �إىل الأ���س��ت��اذ ح�سن
الكرمي ،عن بيت �شعر �شهري (�أو غري
�شهري �أح��ي��ان� ًا) ،م��ع ���س��ؤال تقليدي،
يتكرر يف كل م��رة :من القائل؟ ويف
�أية منا�سبة؟
واحلقيقة �أن��ه بعد ت�لاوة �أبيات
ال�شعر مو�ضوع ال�س�ؤال ،وطرح ال�س�ؤال
التقليدي املذكور ،كان ح�سن الكرمي
يغرق ،ويغرق معه ماليني امل�ستمعني
ال���ع���رب ،ب�ين امل��ح��ي��ط واخل��ل��ي��ج ،يف
حم��ي��ط ال��ت�راث ال�����ش��ع��ري ال��ع��رب��ي،
فيقود امل�ستمع يف رحلة ممتعة يتمنى
امل�ستمع معها ع��دم انتهائها .فيبد�أ
طبع ًا ب�شرح معاين الأبيات مو�ضوع
ال�س�ؤال ،ثم ي�ضعها يف املقطع ال�شعري

يف الق�صيدة التي تنت�سب �إليها ،ثم
ي�شرح املنا�سبة التي دفعت ال�شاعر
�إىل ق��ول الق�صيدة ،و�إىل ت�ضمني
الأبيات مو�ضوع ال�س�ؤال.
وق���د ظ��لَّ��ت احل��ل��ق��ات الأ���ص��ل��ي��ة
ل��ل�برن��ام��ج ،ت��ق��دَّ م ل�����س��ن��وات طويلة
يف الق�سم العربي بهيئة الإذاع���ة
الربيطانية ،فعندما توقف ح�سن
الكرمي عن ت�سجيل حلقات جديدة،
عمدت �إدارة الإذاع���ة الربيطانية
�إىل �إعادة بث جميع حلقات الربنامج
امل�سجلة ،فظل �صوت ح�سن الكرمي
يرتدد من �إذاعة لندن العربية ،بينما
كان هو قد �أنهى هجرته �إىل بريطانيا
وح���زم حقائبه وع���اد �إىل الأردن،
ت��ارك � ًا بع�ض �أف���راد عائلته ،ومنهم
ابنته غ��ادة التي انت�سبت �إىل �أحد
الأحزاب وانخرطت يف ال�سيا�سة.
ع��ا���ش الكرمي يف بريطانيا على
م���دى  41ع��ام � ًا ع��م��ل يف حم��ط��ة ال��ـ
 BBCالإذاع���ي���ة الق�سم العربي
ميل�ؤه �شعور بالغ�ضب العارم وال�سخط
على الواقع املرير ونظريات فال�سفة
الغرب الذين بنوا جل نظرياتهم على
مقولة “�أن اليهود �شعب اهلل املختار”.
حياة الكرمي بال �أدنى �شك حافلة
وم��ت��ن��وع��ة ،وللغربة ك��ان الن�صيب
الأك�ب�ر وكيف لها وه��و ال��ذي �شاهد
وعاي�ش ،بعد عودته من لندن عام
 .1946وعائلته ،الرعب الذي كان
يجتاح فل�سطني ويف ني�سان من عام
 ،1948وبينما ك��ان الربيطانيون
ال ي��زال��ون يتحملون م�س�ؤولية ما
�آلت �إليه الأو�ضاع يف فل�سطني كانت
�أنباء املجازر املروعة التي ترتكبها
ال�صهيونية بحق الفل�سطينيني تذاع
يف ع��ر���ض ال��ب�لاد وط��ول��ه وم���ن بني
هذه املجازر جمزرة دير يا�سني التي
ا�ضطرت الكرمي وزوجته ال�سورية
الأ�صل �أمينة و�أوالده الثالثة �إىل
مغادرة منزلهم متجهني �إىل القد�س
الغربية وكانت حادثة و�صفتها ابنته
غ��ادة يف مذكراتها “يف البحث عن
فاطمة” عام .2002
ويف مقابلة الكرمي بعد ع��ام من
هذا التاريخ قال :تركنا كل �شيء يف
بيتنا كنت �أملك مكتبة جيدة تركتها
على �أمل العودة لكن بيتي احتل ومل
�أ�ستطع العودة �إليه ثانية.
يف م�سرية حياة الكرمي لي�س القليل
من ال�سخرية ومنها �أنه عند قدومه
�إىل لندن �أ�س�س بيت ًا يف غولدرز غرين
�إال �أن زمي ًال له م�صري ًا �أخربه �أن هذه
املقاطعة تعد �أكرث املقاطعات امتداد ًا
لليهود يف بريطانيا ،وعلى الرغم من
�أن زوجته �أمينة مل تكن �سعيدة يف
�إنكلرتا �إال �أنها �أ�س�ست بيت ًا �آخر يف بلد
عربي ،وهكذا ن�ش�أ الأوالد ووط��دوا
عالقات قوية مع �أ�صدقاء مدر�سة
وج�يران من اليهود .ويف عام 1969
ذه��ب ال��ك��رم��ي �إىل ق�صر بيكنكهام
لينال مكاف�أة  MBEعن اخلدمات

التي قدمها للـ BBCال�سيما خالل
تلك الفرتة ال�صعبة من تاريخ العرب،
و�صعود النا�صرية و�أزم��ة ال�سوي�س
وث��ورة الفل�سطينيني ع��ام  1960ما
�ساعد الكرمي يف ا�ستعادة موقعه
و�سطوته يف الـ  BBCحتى بني �أف�ضل
زمالئه و�أكرثهم �شهرة.
يف عام 1983م ،عينه جممع اللغة
العربية الأردين ع�ضو ًا فخري ًا فيه.
وكان قد نال و�سام ًا من ملكة بريطانيا
يف ال��ع��ام 1969م على خدماته يف
جمال العمل الإذاعي.
معاجم الكرمي� :إ�ضافة �إىل كتاب
«ق��ول على ق��ول» �أ���ص��در الكرمي يف
العام 1995م ،كتاب «العلم والتعليم
يف فل�سطني وال��ك��ل��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة يف
القد�س» وهي الكلية التي د َّر�س فيها
اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة ،وك��ان��ت ال�صرح
الذي خ َّرج كبار املثقفني الفل�سطينيني
قبل النكبة .غري �أن �أ�شهر �أعماله
تبقى �سل�سلة القوامي�س واملعاجم
التي و�ضعها واب��ت��د�أت بـ»املنار» عام
1970م ،ثم تبعها «املغني» و «املغني
الكبري» ثم «املغني الأكرب».
ع���اد ال��ك��رم��ي �إىل الأردن ع��ام
1989م وتوفيت زوجته �أمينة بعد
عامني من ذلك �إثر معاناة طويلة مع
املر�ض و�أم�ضى الكرمي ما تبقى له
من حياته يعمل بجد على معاجمه
والتي بلغت  11معجم ًا �إحداها عربي
�إنكليزي والبقية �إنكليزي عربي.
هم له غري اللغة :من �شهادات
ال َّ
الذين عرفوا ح�سن الكرمي عن كثب،
قد يكون ما رواه عنه الكاتب امل�صري
ح�سني �أح��م��د �أم�ين �أبلغها و�أك�ثره��ا
�إيجازاً� .إذ يقول وهو الذي عمل معه
يف هيئة الإذاع��ة الربيطانية« :مل
يكن ر�ؤ�سا�ؤنا من الإجنليز يحرتمون
�أحد ًا منّا احرتامهم حل�سن الكرمي».
وي�����ض��ي��ف« :ك���ان ن����ادر ًا م��ا يبت�سم،
ون��ادر ًا ما ينفعل ،ب��ارد العاطفة� ،أو
هكذا خيل �إيل� ...أما امل�ؤكد فهو �أنه
ك��ان دودة كتب ،ال حديث له �إال يف
ما يقر�أ �أو يكتب ،يف ت�صريف فعل �أو
�أ�صل كلمة ...وال غرام ي�شغل قلبه
غري الغرام باللغة العربية ...مل ي�ش�أ
القدر لهذا الرجل اجلليل �أن يرحل
بهدوء و�سالم عن هذا العامل �إذ �إن
الأح���داث الأخ�ي�رة التي ع�صفت يف
منطقة ال�شرق الأو�سط مثل فل�سطني
وال��ع��راق و�أفغان�ستان ول��ب��ن��ان وما
يحوكه الغرب ملهد الديانات ال�سماوية
م��ن م����ؤام���رات ،ك��ل ه���ذه الأح����داث
�أذك���ت عنده �شعور الغ�ضب والكره
والإحباط ...و�آذنت �شم�س «الكرمي»
على الغروب وانطف�أ القنديل الذي
ظل متوهج ًا ط��وال ق��رن من الزمن،
وم�شت على هديه �أف���واج من ع�شاق
اللغة العربية ،م�ؤكدة �أن حياته مل
تكن عبث ًا...

لغتنا الجميلة
• معاوية كوجان
�أتناول يف هذه الزاوية جزء ًا -
�أمتُّه يف زاوية الحقة  -من حاالت
�إ�سناد الأفعال �إىل ال�ضمائر التي
يقع كثري من النا�س يف اخلط�أ يف
�إ�سنادها �إىل ال�ضمائر.
�أخ���ط���اء يف �إ���س��ن��اد الفعلالثالثي املجرد املق�صور �إىل �ألف
الإثنني:
الأف����ع����ال امل��ن��ت��ه��ي��ة ب��الأل��ف
املمدودة كغزا ودعا .نر ُّد ال َ
ألف
�إىل الواو يف حال التثنية فنقول
ودع���وا.واخل���ط����أ ال��ذي
:غ����ز َوا َ
يرتكبه النا�س على نح ٍو �شائع
قولهم :غز َيا ودع َيا.نقول على
وج��ه ال�����ص��وابَ :ت � َل��وا ،و� َ��ص� َ�ح��وا
ورج َوا ،وج َث َوا ،وهَ َجوا.
،وبدَ واَ ،
�أخ���ط���اء يف �إ���س��ن��اد الفعلالواوي كي�سمو ويرجو ويدعو �إىل
نون الن�سوة:
يف هذه احلالة تظلُّ الواو كما
هي ونزيد النون على الفعل دون
تغيري.نقول:
الطالبات ي��دع��ون ،والن�ساء
ي���رج���ون .واخل���ط����أ ال����ذي يقع
النا�س فيه قولهم:الن�ساء ت�شكني
والطالبات يرجني.والفعل ت�شكني
للمفرد امل ��ؤن��ث امل��خ��اط��ب �.أن���تِ
ترج َ
ني النجاح.
�أخ���ط���اء يف �إ���س��ن��اد الفعلاملق�صور �إىل واو اجلماعة �أو ياء
املخاطبة:
يف ه��ذه حلالة تحُ ��ذف الأل��ف
وتبقى الفتحة قبل واو اجلماعة
�أو ي��اء املخاطبة ،للداللة على
الأل��ف املحذوفة�.أ�ضرب � ً
أمثلة
�صحيحة ع��ل��ى ذل���ك :ا�ستغنى
ا�ستدع ْوا.
:ا�ستغ َن ْوا.ا�ستدعى:
َ
ي�سعى :ي�س َع ْونَ و َت ْ�س َعينْ َ.و�إليكم
�أمثلة فيها اخلط�أ البينّ :
ي������ق������ول������ون���� :س���ي���ب���قُ���ون
،و�����ص����واب����ه����ا�����:س����ي����ب���� َق���� ْونَ .
الأع�����������ض�����اء ال�����ذي�����ن �أد ُل���������وا
ب�أ�صواتهم،و�صوا ُبها�:أد َل ْوا.
وي������خ������ط������ىء ك�����ث��ي��ر م���ن
ال��ن��ا���س ف��ي��ق��ول��ون ع��ل��ى �سبيل
/وال�صوابَ :ب ِقيتُ
الغلطَ :ب َق ْيتُ
ُ
بالذل،وال�صوابّ :ر ُ�ضوا.
،و َر َ�ض ْوا
ُ
ويف الزاوية املقبلة �أتناول �إن
�شاء اهلل باقي الأخطاء يف حاالت
�إ�سناد الأفعال �إىل ال�ضمائر.
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قضايا وآراء

كيف �أ�صبح ال�شيطان �إلكترونياً؟!
•ح�سن �إبراهيم �أحمد
ما لي�س يف حالة ا�ستنارة هو يف حالة جهل� ،أي ما
ال نعرفه ب�شكل دقيق فنحن جنهله ،واجلهل الن�سبي،
قد يكون فطري ًا ،وقد يكون منتج ًا ثقافي ًا .ونحن مع او
�ضد .بل قد نكون مع و�ضد (مع�ضد ّية).
يولد الإن�سان جاه ًال ،وهذه حالة فطرية ،ثم يكت�سب
املعارف واخل�برات .واجلهل مييز املراحل الأوىل من
وجود اجلن�س الب�شري ،كما مييز املراحل الأوىل من
طفولة الإن�سان قبل اكت�ساب املعارف ،وي�ستمر مع الب�شر
ن�سبي ًا ،فما ال يدخل ح ّيز املعرفة يبقى جه ًال .ون�شاط
العقل الب�شري يجعل الإن�سان يف حالة اكت�ساب دائم
للمعرفة واخلربة ،وقد �أثبت �أن ال �شيء قد ي�ستع�صي
فهمه .فلو �أخذنا بتاريخ املعارف تبني لنا �أن كل ما غدا
معروف ًا لنا كان جمهو ًال ،وهنا يربز ن�شاط العقل الذي
مل ولن يتوقف ،بل �إنه يت�سارع ويزداد قوة فيخ�ضع كل
�أمر لالختبار وحماولة الفهم ،فتقل م�ساحة املجهول
وتزيد م�ساحة املعلوم بفعل هذا الن�شاط .والثقافة
معطى تاريخي بناء على هذا الفهم ،ولي�ست غيبية �أو
ما ورائية ،وهي واعدة بق�ضم م�ساحات اجلهل.
�إذن ،ميكن القول �إن الإن�سان قادر على اخلروج من
حالة اجلهل �إىل حالة العلم ،من عدم الفهم واملعرفة
�إىل اال�ستنارة .وامل�شكلة هي �إ�صرار كثري ممن يرون
�أنهم يف �صف العلم ،على �إنتاج الت�ضليل ،والبقاء يف
الدوغما ،فاملقوالت بدون براهني ت�صنع الوهم بالعلم
دون علم ،ووهم املعرفة هنا ينتج ال�ضياع و�إعادة �إنتاج
اجلهل حتت راية العلم.
كل علم ال يفتح �آف��اق معرفة جديدة ،يو�صل �إىل
الأبواب املو�صدة ويدخل الدوغما� ،أي �إنه اجلهل الذي
ال يذهب بالإن�سان �إىل الوعي /التنوير .وهكذا يكون
اجلهل منتج ًا ثقافي ًا ،حتت وهم العلم� ،أي ا�ستمرار يف
ال�ضالل وال�ضياع ،والدخول يف الوهم من �أ�شكال اجلهل.
من ذلك ا�ستمرار اال�ستخدام املكثف مل�صطلحات من
حقل الإميان للإيحاء ب�إ�سهامها يف اال�ستنارة ،و�إال فما
معنى �أن ن�ستخدم م�صطلح (�شيطان) من �أجل و�صف
ما يجري يف عامل الإعالم احلديث و�أدواته وو�سائله
الإلكرتونية بـ(ال�شيطان الإلكرتوين) ما يذهب بنا
�إىل حالة الدوغما التي ظل الفكر الديني راعي ًا لها،
وال يتم التنوير احلقيقي ما مل يتم اخلروج منها ،فهي
من �أخطر �أمرا�ض الوعي ،بل هي اجلهل الذي يحاول
�أهله �إحلاقه بالعلم عنوة� ،إنه (اجلهل املقد�س) .وك�أننا
نحاول اال�ستقالة من امل�س�ؤولية عما نفعل.
متى حت��ول ال�شيطان من منتج الهوتي �إىل منتج
�إلكرتوين؟ �أم �أن العقائد تتطور وتتنا�سل فتنتج �آلهة
و�شياطني على مقا�س وطرز الع�صور؟ ورمبا كان كل جيل
من هذه ال�شياطني �أكرث عت ّو ًا.
ما يتم احلديث عنه يف برنامج تلفزيوين لي�س حالة
دمياغوجية (ت�ضليلية)� ،إنه ال�شبكة العنكبوتية التي
�أوجدها العقل الب�شري وهو يف ذروة من ذرا ن�شاطه،
خطط لها ونفذها بعد �أن �ساعده تطور العلم على ذلك،
والعامل ي�ستثمرها يف الو�صول �إىل �أغرا�ضه ،و�أ�صبحت
�إحدى �أهم و�سائل التغيري العاملي كما و�صفها �آل غور يف
كتابه (امل�ستقبل ـ �ستة حمركات للتغيري العاملي) .وال
تكون �أداة بهذه الأهمية وهي جمهولة ال يدري العاملون
بها ما طبيعتها وملاذا �أوجدوها وما يريدون الو�صول
�إليه عن طريقها� .إذ ًا ،هي لي�ست حالة �شيطانية �إال يف
العقل الالهوتي املرتاجع .عندما ي�صبح ال�شيطان علم ًا
يدخل عامل التغيري وقد يزول بتطور العلم.
ال�شيطان تطور حتى �صار �إلكرتوني ًا وقد كان �أمر ًا
معنوي ًا ي�شري �إىل ما يغاير فعل الألوهة اخل�ّي رّ � .إنه

ال�شماعة التي نعلق عليها عجزنا و�شرورنا .فكيف مت
نقله �إىل جمال العلوم احلديثة التي يتحكم الإن�سان
بها �إنتاج ًا وا�ستخدام ًا ،ف�أ�صبح �إلكرتوني ًا من منتجات
الب�شر العلمية وعلومهم املم�سوكة؟
تعودنا �أن نن�سب ل�شيطاننا كل ما جنهل (وهو كثري
ن�صر على عدم اخل��روج حتى
وم�ستمر)� ،أي ال ن��زال ّ
من امل�صطلحات التي �أودت بنا ،فلقد كانت ال�شياطني
ترتب�ص بنا ب��ا���س��ت��م��رار ،عند ك��ل ح��رك��ة ون�شاط،
�شره .هكذا نتوهم تربير ًا
فتحرمنا خريه وتك�سبنا ّ
لف�شلنا ،فلوال هذه ال�شياطني ما خابت �آمالنا وم�ساعينا
يف اخلروج من التخلف ،وعلينا �أن نبقى يف حالة رجم
و�شتم لهذه ال�شياطني حتى نهزمها ،وهي ع�صية على
الهزمية ،بداللة �أنها �أ�صبحت االنرتنت والفي�سبوك
والتويرت وغريها من الو�سائط ،وعند �إبعادها عن
طريقنا يكون التقدم م�ؤكد ًا .لكن امل�شكلة �أننا ال نفعل
�سوى تخ�صيب هذه ال�شياطني و�إع��ادة �إنتاجها �أكرث
قوة ،فنحن مل ن�سجل يوم ًا �إزاحة �أي �شيطان من عاملنا،
لكن ال نزال نا�شطني يف لعنها ورجمها (فامل�ستقبل لنا).
هل لذلك عالقة بدوام وجود �إبلي�س يف حالة �إغواء
لنا ،كما وعدنا اخلالق؟ هذا ما قاله يو�سف زيدان على
ل�سان عزازيل الذي قال للراهب�( :أي هيبا� ،أنا موجود
حيث هو موجود).
ال مهرب لنا م��ن ه��ذه ال�شياطني م��ا مل نقدر على
�إزاحتها ،و�إزاحتها يجب �أن ت�ؤكد عدم وجودها �إال يف
عقولنا (�شيطان كل ام��رئ مزاجه) ،فكيف �أ�صبحت
�إلكرتونية؟ وم��ا دام��ت عقولنا ال ت��ؤم��ن بالعلم وال
تنتجه ،ف�ستبقى لديها القدرة على ا�ستيالد الأبال�سة
املتكاثرة ،وزمننا واعد بتنا�سلها ما دمنا نقبل تربير
الإع��اق��ة والعجز والق�صور بهذا املنطق ال�شيطاين،
فلنب�شر بطول البقاء حتت �سلطة الإغواء املوعودين
بها يف غياب العقالنية.
لقد كان ال�شيطان الإلكرتوين (ال�شبكة العنكبوتية)
نعمة م��ن اهلل ،ك��ان��ت م�لاك� ًا �إل��ك�ترون��ي� ًا ،ث��م حتولت
�إىل �شيطان �إل��ك�تروين (كما عرب �أح��د املحاورين يف
برنامج ديني تلفزيوين  .)2016/7/28هل فهمتم
�أيها امل�ؤمنون؟ احلقوا املالئكة الإلكرتونية واهجروا
ال�شياطني الإلكرتونية .وم��ن مل يفعل (ذنبه على
جنبه).
لي�ست امل�شكلة فقط �أن ال�شيطان من عامل ما ورائي
اله��وت��ي� ،أي ع��امل الالعقل ،والإل��ك�ترون نتاج ذروة
من ذرا العقل ،وال�شيطان الالهوتي نهزمه بال�صلوات
والأدعية والن�صو�ص ،كما يعلمنا االكلريو�س فكيف
نهزم ال�شيطان االلكرتوين الذي ال ت�ؤثر به الن�صو�ص
وال ال�صلوات؟!
�أيها امللتحقون بثقافة التنوير ،و�أ�صحاب النية
على ذلك و�أنتم يف حالة ت�أرجح العقل ،هل فهمتهم
الآن �أي ( )...الكرتوين تتبعون؟ ويا �أبناء ال�شبكة
العنكبوتية ،هل ترحمنتم �أم ت�شيطنتم بعد ما علمتم
كيف ينتج الب�شر ال�شياطني والرحمانني؟!
�إن جم��رد ا�ستخدام امل�صطلحات با�ستقدامها من
حالة دوغما معينة ،ي�ؤ�شر �إىل �أي م��دى نحن على
خط احلداثة والتقدم والتنوير ،مع حق الثقافة يف
توليد امل�صطلحات� ،إمنا اخلوف مما تذهب بنا �إليه،
لكن اخل�شية تكون م�ضللة ،وما ال يبنى على الو�ضوح
والعقالنية ،فال �ضمان �أال يذهب �إىل اجلهل وا�ستمرار
ال�ضياع.
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ر�أي
يف الأدب الوجيز

•د.عبد اهلل ال�شاهر
مدير التحرير

يف احلقيقة ال ن�ستطيع �أن نتنب�أ مبالمح ال�شعر يف
امل�ستقبل ،لكن ال بد �أن نعي اليوم �أن �شعر ًا خمتلف ًا
يت�شكل و�أن جتارب ًا �شعرية جديدة وغري متوقعة تن�ش�أ،
و�أن جتارب �أخرى تندثر وتنهار وهذا يجعلنا ن�ؤمن �أن
�شعر ًا جديد ًا يت�شكل..
لذلك ف ��إن الأدب الوجيز لي�س حالة طارئة و�إمن��ا
هو حركة جتاوزية ،وال�شعراء الذين كتبوا يف الأدب
الوجيز �أ�صبحت ق�صائدهم �أكرث متاهي ًا مع احلدث..
و�أن بع�ضهم هجر �شعر التفعيلة �إىل غري رجعة ،و�آخرون
تخلوا عن الن�صو�ص الطويلة والبالغة ل�صالح العبارة
التي تكت�سب �شعريتها بعيد ًا عن ال�صورة واملجاز و�إمنا
�إىل الواقع الأق��رب �أو رمبا �إىل اخليال وقد اعتمدوا
يف بناء ن�صهم على مفردات جديدة اجتاحت معجمهم
اللغوي ...ه�ؤالء جنوا من فخ املبا�شرة والأيديولوجيا
لكن دون �أن يلغوا م�سافة الر�ؤيا التي تتيح لهم التقاط
احلدث وحتويله �إىل كائن ثابت يف اللغة ال�شعرية.
بالت�أكيد هناك معجم جديد ت�شكل و�سيت�شكل وللأدب
الوجيز يف هذا املعجم امل�ساهمة البارزة ذلك �أن��ه من
خ�لال ه��ذا املعجم اجلديد �سيتم �إع���ادة ط��رح �أ�سئلة
االنتماء والهوية والثقافة الوطنية ،ه��ذه الأ�سئلة
التي ب��رزت بخطوطها العري�ضة �إىل الواجهة والتي
بدا من خاللها �أن الأدب الوجيز معني ومعول عليه �أن
يعيد �صياغة الذهنية الثقافية على �أ�سا�س قاعدة
اال�ستنها�ض املتجدد...
لذلك ب��دا يف ن�صو�ص الأدب الوجيز الإحل���اح على
�صور االغ�ت�راب والنفي ال��وج��ودي وال��روح��ي مع نفي
عميق للذات ولكن ب�إبراز روح التحدي واملجابهة ،مع
تفاوت وا�ضح واختالف يف طرح طرق اخلال�ص� ،أو �إقامة
البدائل ،فقد تو�سع الأدب الوجيز يف جتزئة الفجيعة..
فهناك فجيعة ذاتية ،وفجيعة كونية ،وفجيعة روحية
ودنيوية...
والفجيعة هذه ال تعني فجيعة اجل�سد فقط ،و�إمنا
هناك فجيعة للطبيعة ،وفجيعة للعاطفة ،وفجيعة
للموقف ،وفجيعة للمعتقد ،وفجيعة للزمن ،وفجيعة
للمكان ،وفجيعة للإبداع والطموح ،وفجيعة للتاريخ
واحل�ضارة ،وفجيعة للرجولة...
ه��ذه الفجائعية منحت �آف��اق � ًا وا�سعة �أم��ام الأدب
الوجيز حيث ا�ستفاد من ه��ذه التجزيئية ف�أغناها
وجعل لها دالالتها الوا�سعة با�ستخدام مفردات اللغة
ا�ستخدام ًا ج��دي��د ًا مفتوح ًا على ك�ثرة م��ا حملها من
�إيحاءات ،وهو بهذا التوجه يرى ـ �أي الأدب الوجيز ـ �أنه
ال يكتب حكاية �سردية �أو و�صف ًا لأ�شياء و�إمنا يرى يف
ن�صه قراءة جديدة للحدث والعامل من خالل التكثيف،
والت�شكيل الب�صري ،والدفق العاطفي ،والده�شة �أو ما
يدعى ب�أفق االنتظار ،واالنزياح ،والإيقاع الداخلي.
�إذ ًا الأدب ب�شكل ع��ام غري قابل لأن يحدد بحدود
الزمان واملكان الرتباطه مبكنونات النف�س وتناق�ضاتها
وت�ضادها �أو ان�سجامها وه��ذا الت�ضاد قد �شكل ومنذ
الأزل منبع ًا دافئ ًا للأدب وو�سيلة مثلى للأديب ليظهر
اجلانب اجلمايل الالمرئي من ال��ع��امل ...حيث يولد
الأدب ب�أ�شكال جديدة ت�صنعها احلاجة لرتميم ال�شرخ
الإن�ساين..
وعلى ه��ذا الأ�سا�س ف ��إن الأدب الوجيز ي�سعى �إىل
البحث عن مناطق تك�سر النمط ،وتتمرد على ال�سيادة
الإجنا�سية ،بحث ًا عن �أق�صر طرق التوا�صل بني املبدع
واملتلقي ،والأدي��ب امل��درك لتقاطعات العالقة يتجاوز
حدوده �إىل وجوده وهذا هو الأدب الوجيز باخت�صار..
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قراءات

قراءة في المجموعة الق�ص�صية "على �شفا حب" للدكتور نزيه بدور
• ميمونة حممد العلي

كمية الإي���ج���از والتكثيف ووح���دة
امل��و���ض��وع �صفات مت� ّي��ز ك��ت��اب الدكتور
نزيه ب��دور “على �شفا حب “ ،والكتاب
جمموعة ق�ص�صية م�ؤلفة م��ن خم�س
ع�شرة ق�صة على م��دى مئة وخم�سة
وع�شرين �صفحة من القطع املتو�سط.
يتّبع فيه الكاتب �أ�سلوب املذكرات بتداع
�سل�س .يقنعنا بوجهة نظره ب�أ�سلوب
م��ات��ع ،يلغي الإح�����س��ا���س ب��ال��زم��ن ،مما
يجعلك تتناول الكتاب جرعة واحدة،
دون �أن تل�سعك عقارب ال�ساعات التي
متر و�أن��ت ت�سرتق النظر وال�سمع �إىل
�أق�صو�صات الكاتب التي تعك�س ذاتيته،
فقد كان البطل �أ�ستاذ ًا جامعي ًا يف �أكرث
م��ن ق�صة ،وم��ت��ورط بال�شعر ويقرتف
الأل��وان يف �أحايني �أخ��رى ،وهذه �صفات
الدكتور بدور ذاتها جندها متناثرة هنا وهناك يف �أرجاء
�شخ�صياته الق�ص�صية ،وال�سرد ت�أريخي من حلظة العر�ض
�إىل حلظة التنوير ،وال يبدو ال�شكل الفني للق�صة مهما بل
ي�أتي عفو اخلاطر مالئم ًا للفكرة التي يرغب بدور ب�إي�صالها
للمتلقي ،بلغة ال�شاعر �أحيان ًا وبري�شة الفنان �أحايني
�أخ��رى .فكم ا�شتغل على خطوط �شخ�صياته وكم �أ�ضفى
عليها لغته ال�شعرية دون تكلف بح�سب ما يقت�ضيه املوقف
ال�سردي ،ليحقق توازن ًا فني ًا ُيقنع املتلقي ويثري لديه جموح
الت�أمل و اجرتاح احللول ل�شخ�صيات م�أزومة من حرب وورق.
�شعرية منذ العتبة الأوىل
“على �شفا حب” ال�شعرية وا�ضحة منذ العنوان وهو
كما تعلمون العتبة الأوىل لأي ن�ص ،وقد عنون الكاتب
جمموعته بهذا العنوان دون �أن تكون هناك ق�صة حتمل
هذا العنوان داخل الكتاب ،كما درجت عليه العادة عند
بع�ض الكتّاب ،وهو عنوان يلخ�ص ح��االت احلب الفا�شلة
ب��دالل��ة �شعرية تعتمد امل��ف��ارق��ة يف م�صري ال�شخ�صيات
متام ًا كما يف اخلامتة التي ترتك م�سافة للمتلقي يك ّون من
خاللها موقفه الذاتي من البطل ،ي�شجعه على ذلك ثقافة
ال�شخ�صيات النخبوية فالبطل مثقف يوظف ق�صائد نزار
قباين ولوحات بيكا�سو وق�ص�ص بو�شكني �ضمن واقعية
رم��زي��ة ت�شرك املتلقي يف �صناعة احل��دث حيث ي�شتغل
القا�ص على عر�ض هموم الواقع الثقايف املعي�ش للمثقفني
املهزومني ،ولعل تكرار �شخ�صية الأ�ستاذ اجلامعي امل�أزوم من
واقعه جتعلنا ندرك �أن التجربة الذاتية �أعظم قيمة من
�أي جتربة �أخرى ،خا�صة مع ا�ستعمال �ضمري املتكلم يف �أكرث
الق�ص�ص لذلك ي�صوغ القا�ص بدور الفكرة من احلدث حمور
الق�صة في�سرد احلادثة املعي�شة مت�ضمنة الفكرة والهدف
املرجو وهو هدف خال�ص لوجه الفن من �أجل تعرية واقع
الزيف الذي يلف حياتنا ب�سبب الف�ساد يف اجلامعة التي
ت�شكل الف�ضاء املكاين ملعظم الق�ص�ص كما ذكرنا� ،أو ب�سبب
كمية الهباب الثقايف املنبعث من �أجواء املثقفني.
و�صوليات
الو�صولية �صفة تلون �شخ�صيات غري ق�صة كما يف ق�صة
“�صحوة” ،فالبطلة التي حت�ضر الدكتوراه يف الهند�سة تنهي
عالقتها بالبطل الأ�ستاذ اجلامعي الذي �سفح كل �إمكانياته
العلمية �أم��ام �أنوثتها بعد مناق�شة الر�سالة متام ًا ،فقد
تنبهت فج�أة ل�شعره الأبي�ض ولإلتزامه بزوجة رو�سية ،و�أن
لديه ابنة تدر�س يف كلية الطب وهذه كلها �صفات الكاتب
ذاته فقررت ن�سيان حبه مع انتهاء م�صلحتها معه ،وهذه
الو�صولية يف �شخ�صية طالبة الدكتوراه جندها تتكرر
يف �شخ�صية ال�صحفية التي تعمل عم ًال �إداري � ًا يف �إحدى
ال�شركات وتتطلع لالنتقال للعمل ال�صحفي يف جملة وا�سعة
االنت�شار لتبني عالقة حب م�ؤقتة مع مدير التحرير يف
ق�صة “كر�سي الرجل الليمونة” ،وهي ت�ستمر بعالقته معه
دون االكرتاث للأقاويل �إىل �أن ُيحال �إىل التقاعد ،فترتدد
باالت�صال معه ملوا�ساته فيقول� :ص  ”:111ماذا �س�أقول
له لو كان ُ�س ِّرح فع ًال؟ ترى هل �سيتابع اليوم �أي�ض ًا غزله
املمجوج يل بالهاتف؟!مللت تلميحاته وبذاءاته ،ليته كان
يحرتم �سنّه.
�أع��ادت الهاتف �إىل حقيبة يدها...تخيلت هيئته وهو

يغادر كر�سيه العزيز ،تراءى �أمامها �أ�صفر يرتدد يف الإي�ضاح لها ب�أن تلك احلفرة تت�سع لها �أي�ض ًا �إذا
اللون ،بدين ًا ق�صري القامة� ،أ�صلع الر�أ�س ،ما ا�ستمرت يف االعرتا�ض فيقول� :ص “ 95ل�ست �أدري كيف
���ب رج� ً
لا
ق��ال��ت لنف�سها ك��ي��ف يل �أن �أح� َّ
�ضيعت من عمرك ع�شر �سنوات مع زوجك ال�سابق ،الذي مل
متقاعد ًا و �أنا �أملك مفاتيح امل�ستقبل.
حل�صلت
ث��م تنتهي الق�صة على ل�سان الكاتب يقدر موهبتك ..لو كنت زوجك لتلك الفرتة املديدة
ِ
العارف بخفايا نف�سها ليكتب“ :ثم انك َّبت على جائزة نوبل للآداب بف�ضل دعمي لك وم�ساندتي لك”
على متابعة حتقيقها ال�صحفي باندفاع ،طبعا هذا قبل الزواج �أما بعده فيقول �ص “ 96ر�أت وجه ًا ال
�آم��ل��ة �أن ال تقل مكانتها يف نف�س املدير
ي�شبه الوجه الذي كان يرتديه �سابق ًا .قال لها ب�صوت ي�شبه
الالحق عما كانت لدى �سابقه.
قرقعة الآلة ال�صدئة :ا�صمتي و�إن �شئت ففي احلفرة مت�سع
خائنات
النموذج الآخ��ر لن�ساء القا�ص بدور هن من املكان لك �أي�ض ًا“ .ونتابع مع ال�ساذجات املثقفات بطالت
اخلائنات ،يف �أك�ثر من ق�صة يقابلها رجل ق�ص�ص “على �شفا حب” ففي ق�صة “�صباح اخلري �أيها الوهم
م ��أزوم غري �آ�سف على �شيء بذله يف �سبيل
تلك املر�أة طاملا تعرت حقيقتها قبل فوات “ بطلة الق�صة كاتبة �أهدت خمطوط ًا لها لأديب معروف
َّ
الأوان كما يف ق�صة“ :معادلة حب متعددة كي يقر�أه لها ،وهو حبيبها الروحي الذي تقيم معه عالقة
املجهوالت “ حيث ي�صرح الرجل املخدوع ما ،فهي خمطوبة للدكتور جورج الذي مل ي�ستطع ت�شخي�ص
�أمام حبيبته التي يغدق عليها الهدايا ويكدُّ يف �سبيل جتهيز ع��وزه��ا لأدي���ب كبري يفهمها وي�شجعها فت�سافر �إىل هذا
ظروفه للزواج ،ي�صرح لها �أن��ه حالي ًا غري م�ستعد للزواج
فيفاج�أ بجر�أتها وات�صالها �أمامه ب�أحد الأ�شخا�ص تعلمه الأديب من القام�شلي �إىل دم�شق وتذهب للقاء الأديب الكبري
ب�أنها قادمة �إىل دم�شق غ��د ًا وب�أنها موافقة على دعوته الطاعن يف ال�سن ويف تعدد العالقات الثقافية امل�شبوهة ،و
للغداء لها �إذا ما فعل ،كل ذلك ب�صوت ناعم هادئ مغناج ،لكن للأ�سف مل يفتح لها الباب ومل يرد على ات�صالها وعندما
بعد �أن كانت جت�أر يف وجه البطل قبل قليل راف�ضة عذره ات�صلت ب�صديقة م�شرتكة بينهما فوجئت بالقول� :ص 21
الغري مقبول لديها فيقول� :ص 117يف رك��ن لقاءاتهما
التقليدي ك��ان كل �شيء يعرب عن انتهاء املقابلة ،مللمت “اطمئني� ..إن��ه يف �صحة جيدة ..لكنه م�شغول ب�ضيفة
�أ�شياءه املتناثرة على الطاولة ،التمعت يف مع�صمها �ساعة جميلة من لبنان و�أ�ضافت بخبث :لقد �أتينا على ذكرك ليلة
ثمينة كان قد �أهداها �إياها ذات وقت ..م�ضت دون كلمة البارحة ،اتهمته ال�سيدة اللبنانية ب�أنه �أ�ضحى يف الآونة
وداع ..ظل هو مت�سمر ًا يف مكانه وحيد ًا �أعزل �إال من حقيقة الأخرية منخف�ض الذوق يف اختيار الن�ساء ،وهذا من عالئم
كان قد عرفها اللحظة .ويتابع الكاتب يف تعرية اخلائنات
كما يف ق�صة “الليلة الأخ�يرة “حيث البطل مهزوم �أي�ضا انح�سار ال�شعرية “ .لتنتهي الق�صة بالت�أكيد على �سذاجة
يقرر االنتحار بعد �أن عرف عن طريق ال�صدفة املح�ضة هذه العا�شقة املثقفة بخ�سارتها خلطيبها ،ال��ذي �أهملته
�أن مدير تلك ال�شركة العمالقة يقيم عالقة حميمة مع مرار ًا وتكرار ًا ف�سافر للعمل خارج البالد.
زوجته “روالنا” املوظفة يف ال�شركة كم�ست�شارة فنية،
وت�ستمر ���س��ذاج��ة ال��ب��ط�لات م��ن خ�ل�ال بطلة ق�صة
فالبطل مل يطلق النار على امر�أته� ،أو على مدير ال�شركة
كما درجت العادة يف واقعنا ال�شرقي ،بل قرر �أن تكون تلك “فرو�سية معا�صرة “ حيث البطلة ت�ستنجد بثقافة
الليلة هي الليلة الأخرية التي �سريى فيها الفجر يقول� :ص حمبوبها لكي ينتقم من زميله �سعيد الذي و�صفها باجلارية
 53ع َّرج على غرفة النوم كانت روالنا نائمة
يف ب�ل�اط حبيبها ف��ت��ق��ول ل��ه ���ص 70
بني طفليها يف ه��دوء وطم�أنينة ،رن��ا �إليها
“�إملامك بالأدب الرو�سي كاف لأن يذكرك
فوجدها جميلة �أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى،
وا�ضحة
ال�شعرية
بفرو�سية بو�شكني كيف دفع حياته ثمن ًا
تذكر العبارة التي قيلت بحقها (�إنها �أ�شبه
بق�صيدة) ،لثم خدَّ ابنه البكر ثم حتول �إىل منذ العنوان وهو كما ل�شرف حبيبته حني دخل يف مبارزة غري
خدِّ ابنته ليقبلها.....ثم ح َّول نظره �إىل
متكافئة مع رجل �أهانها“ .وهكذا ات�صل
أوىل
ل
ا
العتبة
تعلمون
النافذة لي�شاهد انبالج الفجر لآخر مرة.
حبيبها ب�صديقه �سعيد وت��وع��د وه��دد
إهداء”
واخليانة موجودة �أي�ض ًا يف ق�صة “�
حيث ي�ساعد البطل خطيبته يف طباعة لأي ن�ص ،وقد عنون وزجم��ر ،ثم �أنهى مكاملته معه بكثري من
ديوانها ال�شعري الأول ثم تغرق يف �سيل الكاتب جمموعته الغ�ضب لتكافئه هي باحلب واحلميمية،
من املديح وح�ضور حفالت توقيع الكتاب،
وتخرج من مكتبه بعد �أن تواعدا على
أن
�
دون
العنوان
بهذا
وت�ستمر يف التغيب عن عملها وهو يقوم به
ح�ضور �أم�سية مو�سيقية يف ال�ساعة
بالنيابة عنها كونه زميلها يف العمل ،لكنها
يف زحمة �أ�ضواء ال�شهرة املزيفة ،تن�سى �أن تكون هناك ق�صة الثامنة يوم اخلمي�س لكنه يتخلف عن
موعده معها كرمى املوعد املعتاد مع رفاقه
َّ
تخط خلطيبها �إهداء خا�ص ًا به على ن�سخة
العنوان
هذا
حتمل
لوال
النور
لريى
كان
ما
الذي
هذا
ديوانها
من
للعب ال��ورق مع �سعيد و�شلته وهو ذاته
دع��م��ه ،فيقرر ن�سيان خ��امت اخلطوبة يف
داخل الكتاب
ال�صديق الذي ات�صل به و�أ�سمعه الكالم
زاوي��ة مهملة من خزانة املكتب ال��ذي كان
القا�سي بح�ضورها .وبهذا تكون البطلة
ي�ضمهما مع ًا كخطيبني وزميلني يف العمل.
�أي�ضا �ساذجة مبا يكفي لأن جتعل القارئ
�ساذجات
ويتابع القا�ص ب��دور ق�ص�صه يف تعرية من��اذج قامتة يعتقد �أن القا�ص يختار مناذجه الن�سائية من واقع يحكمه
للمر�أة ال�سلبية فيبني يف غري ق�صة �سذاجة املر�أة املثقفة الزيف ب�أداة الثقافة.
�أو املدعية للثقافة يف حماولة لتعرية الواقع الثقايف بكل
خامتة
ُعجره و ُبجره ،كما يف ق�صة “و�أد” حيث العري�س املثقف
لغة الكاتب من ال�سهل املمتنع تنا�سب �شخ�صياته ،و�أ�سلوب
ال�شاعر ال�ستيني الغني ال��ذي ت��زوج م��ن تلك ال�شاعرة
الأدي��ب��ة املطلقة من زوجها ال�سابق لأن��ه مل يكن ي�شجع ال�سخرية ي�ضفي ت�شويق ًا على الكتاب ،و�أبطاله يخلعون
موهبتها ،وق��د وعدها عري�س الت�ست�سرتون الثقايف �أنه وجوه ًا ويرتدون �أخرى بح�سب املوقف ،وك�أنه يعرب عن تغري
�سيو�صلها �إىل جائزة نوبل ل�ل�آداب بت�شجيعه واهتمامه
و�أنها كانت �ساذجة لدرجة �صدقته ،وتزوجت منه لتجده الوجوه يف واقع معي�ش ،الأقنعة فيه هي النموذج ال�سائد
يف �صباح العر�س يحفر حفرة يف حديقة منزله اجلديد الواقعي .حاولت يف قراءتي هذه �أال �أقع يف مطب التلخي�ص
ليدفن فيها �أوراق��ه��ا وخمطوطاتها وعندما اعرت�ضت مل فتقبلوا مني جهدي املتوا�ضع.
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قضايا وآراء

الجي�ش العربي ال�سوري
هويته في تاريخه الوطني

•عماد نداف

ما �أن الحت يف الأف��ق نهاية احلرب العاملية الثانية،
حتى غدا يف مقدور ال�سوريني �أن يتوقعوا ان�سحاب امل�ستعمر
الفرن�سي من �أر�ضهم ،وح�صولهم على اال�ستقالل .وبالفعل،
وكما ج��اء يف كتاب (�سورية  ،1958-1918التحدي
واملواجهة) للأ�ستاذ وليد املعلم ،ما �أن عينّ اجلرنال �شارل
ديغول با�سم حكومة فرن�سا احلرة ،اجلرنال كاترو مفو�ضا
�ساميا فرن�سيا يف �سورية ولبنان حتى �أعلن كاترو يف بيان
ر�سمي ن ّية بالده منح اال�ستقالل ل�سورية ،وقال يف بيانه يف
 8حزيران عام  ،1941خماطبا ال�سوريني واللبنانيني:
ــ �إين قادم �إليكم بهذه ال�صفة لإنهاء عهد االنتداب،
و�إعالن حريتكم وا�ستقاللكم.
يوم �صدر بيان اجل�نرال كاترو ،بكى رئي�س احلكومة
ال�سورية �سعد اهلل اجلابري وهو يزف الب�شرى للمجل�س
النيابي ولل�شعب ال�سوري .بكى النواب جميع ًا وهم يقفون
�صمتا �إج� ً
لاال و�إك��ب��ار ًا لأرواح ال�شهداء الذين �ضحوا يف
�سبيل اال�ستقالل ،ونه�ض جنيب الرئي�س وك��ان نائبا يف
الربملان ال�سوري و�أن�شد يقول :
		
قد كنت �أحلم قبل اليوم يف �سنة
و�صرت �أحلم بعد اليوم يقظانا
كانت ال�شهادة والت�ضحية من �أجل الوطن احلقل الوا�سع
ال��ذي منت فيه ب��ذور عقيدة اجلي�ش العربي ال�سوري يف
املرحلة التالية لال�ستقالل ،ولأن امل�ستعمرين الفرن�سيني
كانوا يتوقعون ذلك ،عملوا على وقف ت�شكيله رغم وعدهم
ال�سوريني باال�ستقالل.
ويذكر تاريخ �سورية وقائع املعركة الوطنية ال�صاخبة
التي رافقت والدة اجلي�ش يف ذلك الوقت ،فعندما �أعلن
اجلرنال كاترو �أن ال�سلطات الفرن�سية �ستحتفظ باجلي�ش
اخلا�ص بها ،فهم ال�سوريون �أن فرن�سا تعيق والدة اجلي�ش
ال��وط��ن��ي ال���ذي الب��د ويت�أ�س�س على القيم ال��ت��ي �سطر
ال�سوريون مالحمها وهم يكافحون من �أجل اال�ستقالل.
احتج ن��واب ال�برمل��ان ال�سوري على ت�صريح اجل�نرال
ك��ات��رو ،وت�صاعد االحتجاج لي�صبح احتجاج ًا وطني ًا
عارم ًا ،ومل تنجح حمالت التخفيف من هذا االحتجاج
والتي و�ضعت نفقات الت�أ�سي�س حجة للرتيث يف الت�أ�سي�س .
ت��داف��ع �صانعوا اال�ستقالل م��ن امل�شاركني يف ال��ث��ورة
ال�سورية �ضد اال�ستعمار الفرن�سي لعقد اجتماع �شعبي كبري
بتاريخ  1944/1/2يف اجل�سر الأبي�ض بدم�شق وح�ضره
فخري ال��ب��ارودي ومت االتفاق على �أن امل��ال ال ميكن �أن
يكون حجر عرثة يف �إن�شاء جي�ش وطني ،فال�شعب م�ستعد
لتمويله .
كان ت�شكيل اجلي�ش حقا م�شروعا لل�سوريني فهو منهم
وحار�سهم يف كل الأوق���ات ،وكانت ن��واة هذا اجلي�ش قد
خا�ضت معركة ا�ستقالل �أخرى حتى قبل دخول اال�ستعمار
الفرن�سي �إىل �سورية عندما قاتلت الأت��راك العثمانيني
ومت ت�شكيل «اجلي�ش العربي» ،يف عهد �أول حكومة عربية
قامت يف دم�شق يف �أواخر االحتالل العثماين ..
ت�شكّل اجلي�ش العربي وقتها على �أن يكون ع��دده يف
حدود  18000مقاتل ،وبهدف ا�ستكمال املالكات مت افتتاح
مدر�سة حربية يف «جامع دنكز» بدم�شق لتخريج �أفواج
جديدة �شابة من ال�ضباط ،ومدر�سة ع�سكرية متو�سطة
(ر�شدية) لتخريج �صف ال�ضباط ،وحاولت القيادة �سد
النق�ص احلا�صل يف عدد اجلنود عن طريقني :التطوع،
واخلدمة الع�سكرية الإلزامية.
وبعد ت�شكيل الوزارة الدفاعية يف �3أيار  ،1920وتوليّ
يو�سف العظمة وزارة الدفاع �أخذ على عاتقه مهمة تنظيم
اجلي�ش و�إيجاد هيئة �أرك��ان جديدة له تت�ألف من عدة
فروع.
�سجلت طالئع اجلي�ش العربي ال�سوري تلك مالمح الغد
القادم ل�سورية ،وكانت معركة مي�سلون بقيادة ال�شهيد
يو�سف العظمة منوذجا من ت�ضحيات هذا اجلي�ش عندما
ح�شد فيها جميع �أبناء ال�شعب ال�سوري وعب�أهم وطني ًا �ضد
الفرن�سيني ..
كانت فرن�سا تعرف �أن هذا اجلي�ش الذي �شكله العظمة
على عجل ال ير�ضى بتدني�س �أر�ض الوطن ،فتعرفت عليه

وهو يقوم بواجبه كام ًال يف مي�سلون مهما بلغت اخل�سائر
والت�ضحيات فا�ست�شهد يف املعركة رب� ُ�ع ع��دد ال�ضباط
ُ
م�س عدد اجلنود الذين خا�ضوها.
وخ ُ
ومع ذلك ،يعترب يوم الأول من �آب عام  1946التاريخ
الر�سمي لت�أ�سي�س اجلي�ش العربي ال�سوري ،ففي ذلك اليوم
ا�ستلم اجلي�ش ال�سوري ل�سورية التي ا�ستقلت بكفاح �أبنائها،
معركة
ا�ستلم كل الثكنات التي كانت بحوزة فرن�سا بعد
ٍ
حامية لتربير وجوده و�إطالق �شرعيته .
ٍ
قاد املجل�س النيابي ال�سوري احلملة من �أجل ت�أ�سي�س
اجلي�ش وعقد �أكرث من جل�سة لتحقيق هذا الهدف  ،ويف
�إحدى اجلل�سات اقرتح �سعد اهلل اجلابري وهو �أحد رموز
الكتلة الوطنية التي قادت معركة اال�ستقالل اقرتح ان
تكون اجلل�سة �سرية وبالفعل عقدت اجلل�سة ،واتفق فيها
على ما يلي:
� 1شراء ال�سالح حتى ولو كان عن طريق التهريب. 2ان�شاء نواة للجي�ش والبدء بت�سليحه. 3منح احلكومة ال�صالحيات لدعوة �ضباط اجلي�شال�سوري و�أفراده لاللتحاق باجلي�ش الوطني .
ك��ان ال�برمل��ان ال�����س��وري ح�ضنا وطنيا تبنى املطالبة
ب�إن�شاء اجلي�ش الوطني ،وكانت نوايا الفرن�سيني وا�ضحة
يف �إذالل ال�شعب ال�سوري و�إبقائه يف حالة �ضعف وتبعية
دائمة حتى بعد نيل ا�ستقالله ،وعلى هذا الأ�سا�س ارتكب
الفرن�سيون جم��زرة ال�برمل��ان ال�����س��وري وق�صفوا دم�شق
بالقنابل يف � 29أيار 1945
قتلت القوات الفرن�سية حامية الربملان ومثّلت بجثث
املدافعني عنه  .كذلك �أ�شعلت احلرائق يف كل مكان وامتد
ال��ع��دوان لي�شمل كل املحافظات وامل��دن ال�سورية ،وظل
الإ�صرار قائما عند ال�شعب ال�سوري ،فكرامة ال�سوريني لن
ي�صونها �إال جي�ش وطني ي�ؤمن ب�شعبه .
امتد الغ�ضب لي�شمل �أنحاء �أخ��رى من العامل ،وحتت
زخم الإ�صرار الوطني ال�سوري ر�ضخ الفرن�سيون و�أعلنوا
�أنه مل يعد هناك �أي اعرتا�ض حول الرغبة امل�شروعة
التي �أبدتها احلكومتان ال�سورية واللبنانية ب�ش�أن ت�شكيل
جيو�ش وطنية لها.
�سلمت فرن�سا جميع الثكنات الع�سكرية �إىل احلكومة
ال�سورية ،ورفع العلم ال�سوري عليها و�أ�صبح اجلي�ش كله
تابع ًا للحكم الوطني وعني اللواء عبد اهلل عطفه قائد ًا
لهذا اجلي�ش حيث �أعيد تنظيمه من جديد يف الأول من
�آب عام . 1945
رفع اجلي�ش العربي ال�سوري رايته كجي�ش وطني منذ
اللحظة التي ت�شكلت فيها نواته الأوىل يف الأول من �آب
عام  ،1945و�إذا كان تاريخ نابليون بونابرت يحكي عن
عالقة وطيدة تربطه مع اجلي�ش نظرا لقناعته ب�أن
اجلي�ش القوي لن يكون قادرا على حت�صني البالد فح�سب،
بل �سيكون �أي�ضا قادرا على فتح العامل ،ف�إن اجلي�ش الذي
يحمل عقيدة �شعبه �سيكون قادرا على الدفاع عن وطنه
�إىل �آخر جندي فيه كما �ستثبت الأيام التي تلت قيامه،
وهكذا كانت عقيدة اجلي�ش العربي ال�سوري.
قوي
نتذكربطوالته يف معارك فل�سطني ،ومل يكن قد ّ
عوده بعد  ،ونتذكره وهو يقدم الدعم مل�صر �إبان العدوان
الثالثي على م�صر عام  1956متمثال برمز البطولة البحار
ال�سوري جول جمال ،كذلك نتذكره يف معارك الدفاع عن
لبنان يف �أكرث من مرحلة ومن خالل �أرتال ال�شهداء الذين
�سقطوا دفاعا عن عروبة لبنان .
�شكلت عقيدته يف حرب ت�شرين احلامل الكبري للحرب
التي �أعادت للعرب وهج كرامته وحمت ذل هزمية حزيران
عام  ، 1967وقد دافع اجلي�ش العربي ال�سوري عن وحدة
�سورية و�سيادتها يف �أطول حرب يف الع�صر احلديث �شنها
الإره��اب وع�شرات دول العامل على ال�سوريني ،وا�ستمرت
�أك�ثر من �سبع �سنوات ،وق��دم فيها ع�شرات الأل���وف من
ال�شهداء واجلرحى وامل�صابني �صونا لهوية الوطن التي
ا�ستمدها منه !
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قطوف دانية

نزهة اخلاطر وبوح امل�شاعر
•داود �أبو �شقرة
�أمني التحرير
خطوط درامية
ينهج جربان خليل جربان يف ق�صيدته (املواكب) ثالثة
ٍ
تتنازع بوح فكره يف فهم احلياة ،وهو يتناول كل مو�ضوع يف ق�صيدته وفق
هذه اخلطوط التي تبدو متناق�ضة للوهلة الأوىل ،فعندما يتحدث عن
احلب يقول يف اخلط الأول:
واحلب يف النا�س � ٌ
أ�شكال و�أكرثها
ُّ
ثمر
وال
زهر
ال
احلقل
يف
كالع�شب
		
ٌ
ُ
احلب ُ
الراح �أي�سر ُه
و�أكرث ِّ
مثل ِ
للمدمن اخلطر
ير�ضى ،و�أكرثه
		
ِ
واحلب �إن كادت الأج�سام موك َبهُ
ينتحر
		�إىل فرا�ش من اللذات
ُ
ٌ
ك�أنه ٌ
معتقل
ملك يف الأ�سر
ي�أبى احليا َة و�أعوانٌ له غدروا
		
ثان مناق�ض لتلك النظرة ال�شكالنية املح�سو�سة �إذ
بخط ٍ
ثم يرفده ٍ
يقول:
خليع
لي�س يف القلب ٌ
يدّ عي ُن َ
بل الغرا ْم
		
ْ
خارت
ف�إذا الثريان
مل تقل :هذا احلِ�صا ْم
		
داء
حب النا�س ٌ
�إن َّ
بني حلم وعظام
		
�شباب
ف�إذا وىل ٌ
يختفي ذاك ال�سقام
		
ُّ
بوح كالغناء يف �صفاء نف�س مطمئنة:
وين�شق عن هذا اخلط ٌ
�أعطني الناي وغنِّ
�صحيح
حب
		
فالغنا ٌّ
ْ
و�أن ُ
ني الناي �أبقى
ومليح
جميل
من
		
ٍ
ْ
ثم ير ُفد ذلك باخلط الثالث النازع �إىل اخلطاب غري املتكلف وك�أمنا
ُ
ين�شدُ اخلال�ص:
ف�إن َ
لقيت محُ ّب ًا كلف ًا
�شبع يف ورده ال�صد ُر
		
يف جوعه ٌ
والنا�س قالوا :هو املجنون ماذا ع�سى
يبغي من ا ُ
رب
		
حل ِّب �أو يرجو في�صط ُ
حماجر ُه
ي�ستدعي
تلك
هوى
�أيف
ِ
رب
		
ولي�س يف تلك ما يحلو ويعت ُ
البهم ماتوا قبل ما ُولدوا
فقل هم ُ
		�أ ّنى دروا َ
كنه من ُيحيي وما اختربوا
ولكنه ال يلبث �أن يعقد مقارنة بني احلب واملجد فيقول:
وكل ن�سينا فخا َر الفاحتني وما
الغمر
نن�سى املجانني حتى يغمر
		
ُ
ٌ
جمزرة
قد كان يف قلب ذي القرنني
�شا�شة قي�س ٌ
وق ُر
ويف ُح
		
هيكل ِ
ِ
ففي انت�صارات هذا غلبة خفيتْ
والظفر
ويف انك�سارات هذا الفو ُز
		
ُ
واحلب يف الروح ال يف اجل�سم نعرفه
ُّ
ينع�صر
لل�س ْك ِر
كاخلمر
		
للوحي ال ُ
ُ
ِ
�إن هذه النزهة تتجاوز اخلاطر وبوح امل�شاعر لتدلف �إىل عوامل عقلية
مده�شة يف�صح فيها عن م�سارب النف�س الب�شرية املتوزعة بني ما �صنعه
�سقراط عن فل�سفة عميقة عن �إدراك امل�شاعر وف�صلها عن الأحا�سي�س.
ً
لوحة
لعل جربان ي�صل يف هذا �إىل جتليات �أبعد من املح�سو�س لي�شكل
تظهر تناق�ض النف�س الب�شرية وتهي�ؤات مراتب النف�س ما بني «النف�س
اللوامة» و«النف�س املطمئنة» تلك التي ترقى �إىل الهيوىل واالندماج
الكلي بني املتخيل والواقع� .إنه يذهب �إىل الطبيعة البكر التي ال يدانيها
الطمع وترقى فوق (و�سط الغرائز) �إىل العقل املتب�صر.
�إنه يجعل تلك اخلطوط مت�صارعة وفق منهج مدر�سي قلما يتبدى للعني
�أو للإح�سا�س بل يعالج خلجات ال�شعور اخلا�ضع ملحاكمة العقل.
لهذا ف�إن مواكبه �سارت يف الطرق الوعرة امتثا ًال لواقع �أ�سري القوانني
الو�ضعية يف �سبيل �إىل املراقي التي ال ي�صلها �إال مت�صوف �أو متب�صر ب�ش�ؤون
احلياة.
(يتبع)
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عرفت مدينة دم�شق منذ قدمي الزمان
�أنها منبت العلم واملعرفة والثقافة �إذ تعد
من �أقدم العوا�صم يف التاريخ ،وتطور العلم
فيها مع دخول الإ�سالم �إليها فكان ثمرة ذلك
العديد من العلماء والفقهاء والفال�سفة
�أم��ث��ال (حم��ي ال��دي��ن ب��ن ع��رب��ي  1164ـ
 1240ـ واب��ن النفي�س  1213ـ )1282
وغريهم ،حيث كان �أبناء دم�شق يتعلمون
ال��ق��ر�آن ويعلمونه للعامة م��ن ال��ن��ا���س يف
امل�ساجد كما ذكر لنا “ابن جبري الأندل�سي”
عندما زار دم�شق يف القرن ال�ساد�س الهجري
�إذ وج��د ع��دد ًا كبري ًا من احلافظني لكتاب
اهلل بعد �صالة ال�صبح ي�ستند كل منهم �إىل
�سارية (عمود) بامل�سجد الأم��وي ويجل�س
�أمامه �صبي يلقنه القر�آن الكرمي .هذا ما
ذكره الأديب الباحث وامل�ؤرخ “منري كيال”
يف كتابه (يا �شام) �ص  ،59وذكر �أن “ابن
بطوطة” زار دم�شق يف الن�صف الأول من
القرن الثامن للهجرة وحت��دث عن تعليم
ال�صبيان يف ذل��ك امل�سجد ق��ائ� ً
لا“ :وبه
جماعة من املعلمني لكتاب اهلل ي�ستند كل
واحد منهم �إىل �سارية من �سواري امل�سجد
يلقن ال�صبيان ويقرئهم وه��م ال يكتبون
ال��ق��ر�آن يف الأل���واح تنزيه ًا ومت��ي��ز ًا له عن
غ�يره من العلوم التي حتتاج درا�ستها �إىل
ا�ستعمال اللوح والكتابة كما كان يحدث مث ًال
يف درو�س اخلط ،...ومعلم اخلط غري معلم
القر�آن يعلمهم بكتب الأ�شعار و�سواها”.
تبني �أن العلم تراجع كثري ًا بعد دخول
ال��دول��ة العثمانية �إىل ���س��وري��ة وفر�ض
الهيمنة ع��ل��ى �سكانها ح��ت��ى ع��م اجلهل
واجل��م��ود العقلي �إذ ان�����ص��رف ال��ن��ا���س عن
العلم واملعرفة التي كانوا �أ�ساتذة ورواد ًا
لها ف��غ��دوا غ��رب��اء عنها وطفقوا يلهثون
وراء هموم احلياة يف طول البالد وعر�ضها
ح�سب ما ذكر الباحث كيال ،كانت املدار�س
ُتدر�س باللغة الرتكية �آن��ذاك ومق�صورة
على اخلا�صة مع قلتها بل ندرتها ،هذا ما
جعل �أبناء دم�شق يتخذون لأنف�سهم منهاج ًا
خا�ص ًا بهم يتعلق باللغة العربية لغة القر�آن
الكرمي �إذ �أقدموا �إىل دعم “اخلوجة” يف
ذلك الوقت ،والتي كانت جتهيز ًا ومتهيد ًا
يف �إن�شاء “الكتاتيب” كما و�صف لنا منري
ك��ي��ال �إذ ق���ال“ :الدوافع ال��ت��ي �أدت �إىل
انت�شار دارة اخلوجة يف ه��ذا البلد كانت
�أي�ض ًا مدعاة النت�شار الكتاتيب ،كانت تلك
الكتاتيب ترمي �إىل �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه
من �صلتنا بلغتنا وتراثنا بعد نقل غالب ذلك
الرتاث �إىل الأ�ستانة (ا�ستانبول) ،وق�صر
املعرفة على مدار�س حمدودة ُتدر�س العلم
باللغة الرتكية” .وقال �أي�ض ًا :كانت الدور
الأ�سا�سية التي تلقّى فيها �أ�سالفنا مبادئ
القر�آن الكرمي وجتويده ،و�إمل��ام باحلديث
النبوي ال�شريف وال�سرية النبوية”.
لقد �أف��رد الباحث منري يف هذا املو�ضوع
ف�ص ًال كام ًال يت�سع الثنتني وع�شرون �صفحة
يف كتابه (ي��ا �شام) حت��دث من خالله عن

قضايا وآراء

دم�شق في ح�ضرة التاريخ
توثيق الباحث منير كيال

• �صالح ال�سودة

حتدث الباحث
منري كيال م عن كل
التفا�صيل املتعلقة
بدور العلم ال�شعبية
القدمية (اخلوجة ـ
والكتاتيب)
كل التفا�صيل املتعلقة بدور العلم ال�شعبية
القدمية (اخلوجة ـ والكتاتيب) من هنا
ب��د�أ منري كيال م�شواره العلمي يف �إح��دى
الكتاتيب املوجودة يف مدينة دم�شق على
�أطراف حي ال�شاغور الذي كان يقطن فيه
�أي��ام الطفولة ،حيث تعلم على يد ال�شيخ
�إبراهيم مبادئ القراءة والكتابة ومعلمه
يف اخلط العربي الأ�ستاذ “حلمي حباب”،
بعد ذل��ك التحق مبدر�سة �أب��ي عبيدة بن
اجل���راح االب��ت��دائ��ي��ة م��ا �أه��ل��ه �أن يدخل
ال�صف الثالث �إذ ختم القر�آن الكرمي وهو
ال ي��زال يف العام اخلام�س من ربيع عمره،
�أثناء ذلك كان يعمل �أيام العطلة ال�صيفية
يف مطعم العربي مبنطقة املرجة ،هذا ما
جعله يختلط بالبيئة ال�شعبية �أكرث ويعي�ش
مع معاناة النا�س ال��ذي عمل بينهم وت�أثر
بهم ،حتى ح�صل على �شهادة (ال�سرتفيكا)
ع��ام 1946م ،بعدها طلب وال��ده منه �أن
يرتك املدر�سة و�ألح يف طلبه حتى ا�ستعان
الطالب منري بعمه الكبري �أن يتدخل و�سيط ًا
من �أجل متابعة العلم ،و�أثمر هذا التدخل
ب��ال��ن��ج��اح م��ق��اب��ل �أن يتكفل بامل�صاريف
املرتتبة عليه لذا تقدم منري للعمل يف معمل
م�ساء بعد الدوام املدر�سي
لت�صنيع الزجاج
ً
للم�ساهمة يف نفقات البيت ،ك��ان يتجول
يف �أح��ي��اء دم�شق وح��ارات��ه��ا ح��ام� ً
لا بع�ض
امل�صنوعات الزجاجية من كا�سات و�أباريق..
يعر�ضها للبيع من �أجل احل�صول على باقي
املرتب من الأج��ر ،ويف �أيام اجلمعة يذهب
�إىل ال��ق��رى امل��ج��اورة ملدينة دم�شق م�شي ًا
على الأق��دام حتى يبلغ غوطتها ويتبادل
مع �أهل القرى من امل�صنوعات مبا تي�سر من
مواد املونة (الربغل واحلليب والبي�ض)..
يقدمها لأ�سرته ،مل يق�صر يف درو���س��ه مع
كل ذلك �أب��د ًا حتى نال ال�شهادة الثانوية
عام 1952م .ثم دخل كلية الآداب ق�سم
اجلغرافيا يف جامعة دم�شق ليتخرج عام
1962م .منري ك��ي��ال ال���ذي ول��د يف حي
ال�شاغور و�سط مدينة دم�شق عام 1931م
�إذ ن�ش�أ وترعرع بني �أهلها القدامى فاكت�سب
ال��ع��ادات والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع
الدم�شقي �ضمن فرتة تاريخية مهمة بد ًا من

الثالثينيات والأربعينيات واخلم�سينيات
من القرن التا�سع ع�شر ،حيث تعلم الكثري
من امل��ق��والت ال�شعبية التي عا�شها و�سمع
بها يف ال�سهرات التي كانت مبثابة النوادي
�إذ تتداول مقوالت الأدب ال�شعبي وتت�أ�صل
فيها ال��ع��ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ،فاهتم بجمع
الأغاين والأمثال ....من �أفواه النا�س بعد
ا�ستيعاب العظة التي ترمي �إليها وال �سيما
�أن تلك الأمثال حتكي حياة النا�س وتدون
قيمهم وم��واق��ف��ه��م م��ن احل��ي��اة ب��الأق��وال
والأفعال والأحاجي� ،أكل من خبز التنور
العربي و�شرب من م��اء الأن��ه��ر وال�سواقي
العابرة �أم��ام البيوت الدم�شقية العتيقة
ال��ع��ام��رة ب��احل��ب وال��ت ��أل��ف وال��ت��ي ارت�سم
اجلمال على �أو�صافها املعمارية والهند�سية
�إذ تزينت ب�أ�شجار الليمون والنارجن والورد
ال�شامي واليا�سمني املت�سلق على جدرانها
فتن�شق الباحث رحيق �أزهارها وتغذى على
موائد الطيب والأ�صالة والكرامة...حتى
�سرى كل ذلك يف عروقه لينب�ض قلبه بحب
دم�شق وع�شقها الأبدي �إذ قال :ال�شام بلدي
وفيها تفتحت عيوين على النور وتعلمت،
ولها علي دين وف�ضل كبري”.
الدكتور ح�سن حميد و�صف حالة الع�شق
بني الباحث كيال ودم�شق ق��ائ� ً
لا“ :دورة
املعرفة من جهة ودورة احلياة التي عا�شها
منري كيال من جهة ثانية هي دورة الع�شق
الأبدي حول دم�شق ال�ساحرة ،الدورة التي
ال ت�شبهها يف اجل���ذب واالف��ت��ت��ان واخل��در
امل�شتهي �سوى دورة الدراوي�ش حول املعاين”
ان��خ��رط ال��ب��اح��ث م��ن�ير ب�ين ال��ع��ام��ة من
النا�س يف املجتمع الدم�شقي ووثق العادات
والتقاليد واحلرف اليدوية التي متا�شت مع
الع�صر والأماكن الأثرية التي زارها حام ًال
بيده الكامريا يلتقط ال�صور الفوتوغرافية
(ال�ضوئية) م�سج ًال كل ما �أمكن يف كتبه
التي حملت عناوين هامة يف تاريخ دم�شق
حيث (فنون و�صناعات دم�شقية ـ احلمامات
الدم�شقية ـ رم�ضان �أيام زمان يف ال�شام ـ يا
�شام يف الرتاث ال�شعبي ـ حكايات دم�شقية ـ
درر الكالم يف �أمثال �أهل ال�شام) وغريها من
الكتب الغنية باملعلومات عن تراث دم�شق

وتاريخها� ،إذ ق��ال الباحث “ن�صر الدين
البحرة”�“ :ألذي تمُ يز كتب منري كيال
فقط املعلومات ال�شائقة التي ا�ستمتعنا
بها كثرياً ،وق��ال البحرة اي�ض ًا :وكتاب يا
�شام واحلمامات الدم�شقية موثقة بال�صور
والتاريخ الأمر الذي يدل على جهده املبذول
يف ذكر معلومات �شديدة القيمة والأهمية”،
لأن الباحث منري كان همه الوحيد �أن يكتب
عن دم�شق ال��ذي �أم�ضى حياته باحث ًا عن
معاملها الأثرية والتاريخية حيث وثق كل
ما ح�صل عليه من الكتب القدمية والأماكن
التي زارها والأقوال التي �سمع بها ومل�سها من
�أه��ل دم�شق بعاداتهم وتقاليدهم و�أ�صالة
ت��راث��ه��م ،ل���ذا م��ن ف���رط خ��وف��ه وحر�صه
ال�����ش��دي��د ع��ل��ى ه���ذا ال��ت�راث م��ن االن��دث��ار
وال�ضياع �سجل الواقع ووثقه بال�صور حتى
�أدم��ع��ت عيناه ف��ق��ال“ :كان همي الأك�بر
على ال���دوام �أن �أكتب عن دم�شق قبل �أن
يكتب عنها بع�ض امل�ست�سهلني وي�سيئوا �إىل
تاريخها ،لأن الكتابة ع��ن دم�شق �صارت
جتارة ما دام ا�سمها رائج ًا يف �سوق الكتاب،
ولقد �أ�صدرت على مدار خم�سني عام ًا حوايل
( )20كتاب ًا ،لكنني �أ�شعر ب�أن الكتابة عن
دم�شق دين يف عنقي يجب �أن �أوفيه ،وعندما
�أكتب “�شغلة” جديدة عن دم�شق �أ�شعر
مبتعة باللغة ،و�أف���رح و�أح��ي��ان� ًا م��ن فرط
فرحي �أبكي”.
ب��دوره��ا ال�سيدة �أح�ل�ام ت��رك مديرة
الرتاث ال�شعبي يف وزارة الثقافة قالت :منري
كيال جعل قلمه ين�ضح بحب الفل الأبي�ض
وال�تراث الدم�شقي اململوء �سحراً ،يقف يف
حمرابه يفت�ش عن �أ�سراره بني الذاكرات
الدم�شقية العتاق”.
الباحث وامل���ؤرخ منري كيال ال��ذي وافته
املنية يوم 2020/2/6م .عن عمر يناهز
التا�سعة والثمانني عام ًا ق�ضاها يف العلم
وامل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ب��ح��ث يف ت��اري��خ
دم�شق ،حيث كان من الذين �سخروا حياتهم
و�أنف�سهم يف خدمة وطنهم الأم �سورية،
وحر�ص جاهد ًا على ت��راث دم�شق ونقائها
و�أ�صالة �أهلها و�أن يبقى هذا الرتاث عامر ًا
مع مرور الزمان ال ت�شبه �شائبة من التزييف
والتغري ،وحافظ عليه من خالل م�ؤلفاته
التي جتاوزت الع�شرين كتاب ًا ،فقد مت�شى بني
البيوت الدم�شقية يف حاراتها القدمية حتت
�أزهار اليا�سمني �إذ �أطربته �أنغام الع�صافري
و�أ�صوات اليمام وو�شو�شة مياه “النافورة”
داخل البحرة املتو�سطة فناء الدار ،وا�ستمع
لأح��ادي��ث اجل��دات والعمات واخل��االت من
كبار ال��ق��وم ف��دون ك��ل كبرية و�صغرية من
حكايات و�أق��وال ،و�أهازيج �إذ ق��ال“ :هذه
احلكايات جتمع ما �أبدعه العقل اجلمعي
وال��وج��داين ل�ل�أم��ة ،لهذا ينبغي توثيقها
و�صونها وحمايتها ودرا�ستها للك�شف عما
انطوت عليه من بدائع وروائع و�أ�سرار.

دراسات
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الجنّة في ال�شّ عر الأندل�سيّ
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• د .و�سـام ق ّبـاين
تقول �أ�سطورة �إ�سبان ّية:
�إنّ الأندل�س عند ن�ش�أ ِة الكون َط َل َب من
ً
�صافية ،وبحر ًا
�سماء
اخلالق �أن مينحه
ً
جمي ً
ال ،وحدائق غنّاء ،ون�ساء فاتنات.
وا���س��ت��ج��اب اخل���ال���قُ ل��ط��ل��ب��ه ،و�أ���ص��ب��ح
الأندل�س جن ًّة �أر�ض ّية.
فهل ك��ان��تْ ه��ذه الأ���س��ط��ورة القدمية
تنطقُ با�سم القدر حني �شاء �أن يكون
أندل�س جن َّة اهلل على �أر���ض��ه ،جن ًّة
ال ُ
تفي�ض ُح�سن ًا وب��ه��اء ،وت��ف�ت ُ
�اب
ن الأل��ب� َ
�سحر ًا و�صفاء .جن ًّة �ض ّيعها �أبنا�ؤها يوماً،
فبات ا�سمها منذ � َ
جنمها (الفردو�س
أفل ُ
املفقود).؟
وكيف ارت�سمتْ ���ص��ورة الأن��دل�����س يف
�أنظار �أهليها هل وج��دوا جن ًّة ال نظري
حل�سنها.؟
اقت�صر مفهو ُم اجلنّة لديهم على
وهل
َ
(الوطن) فح�سب.؟ �أو �أنّ ث ّمة ما ي�ستحقّ
ً
قدا�سة وت�شريف ًا؟!
و�سم باجلنّة
�أن ُي َ
ميكن اكت�شاف �أج��وب� ٍ�ة �شافية لهذه
الأ�سئلة يف �ضوء املحورين الآتيني:
* اجلنّــة و�صورة الوطـن:
* اجلنّـة و�صـورة املر�أة:
�أ ّو ً
ال :اجلنّــة و�صورة الوطـن:
ٌ
الوطنُ قطعة من اجلنّة تظلّنا يف رغد
نعيمها ،وتبقى �أرواحنا تهفو �إىل هذه
اجلنّة الأر�ض ّية يف احللّ والترّ حال ،يف
ال�سعد ّ
وال�شقاء .ومهما �أب�صرت عيوننا
ّ
من بقاع �ساحرة اجلمال ،يبقى الع�شق
الأ ّول والأخ�ي�ر لهذا ال��ف��ردو���س ال��ذي
�أب�صرنا النّور فيه.
و�إذا تت ّبعنا تفا�صيل العالقة بني
الوطن واجلنّة يف رحاب ّ
أندل�سي
ال�شعر ال
ّ
جند �أنّ �صورة الوطن واجلنّة تتقاطعان
عدة� .أبرزها:
يف حماور ّ
 الأندل�س قطعة من اجلنّة: االغ��ت��راب امل���ك���ا ّين (اخل�����روج من
اجلنّة)
 �سقوط الأندل�س (اجلنّة ّال�ضائعة)

* الأندل�س (قطعة من اجلنّة)

ري من �شعراء الأندل�س بالدهم
�ص ّو َر كث ٌ
على �أ ّن��ه��ا ج� ّن� ٌ�ة وارف���ة ال��ظّ �لال ،تغدقُ
الأمن والهناءة على قاطنيها .و�أ�سبغوا
عليها كثري ًا من الأو�صاف البديعة التي
أعدها
ا�ستعاروها من اجلنّة الإله ّية التي � ّ
الرحمن ث��واب� ًا لعباده املتّقني .فمث ً
ال
ّ
أندل�سي:
يقول ابن خفاجة ال
ّ
يا � َ
أندل�س  -هلل د ُّركم -
أهل � ٍ
ٌّ
وظل و�أ�شجا ٌر و�أنها ُر
ماء
ٌ
دياركم
ما جن ُّـة اخللد �إال يف
ُ
ولو تخيرّ ُت هذا كنتُ �أختا ُر
ال ت� ّت��ق��وا بعدها �أن ت��دخ��ل��وا َ�سقر ًا
فلي�س ُت َ
دخ ُل بعد اجلنّة النّا ُر

ّ
ُ
ي�صف الأندل�س باجلنّة التي وخ�شي عاقبة فعلته ،ف�أزمع �أم��ره على  -يقول ابن زي��دون خماطب ًا حبيبته
فال�شاعر
َ
تكامل ح�سنها ،و�أ�شرقتْ
حت�سر ّ
�شمو�س �سعدها ،الفرار من املر ّية ،فهرب ّ
ُ
ثم ّ
رياح البني:
وتندم ،والدة بعد �أن ع�صفتْ بهما ُ
َ
��اء النّمري ،وال��ظّ ��لّ فكتب �إىل ابن �صمادح معتذر ًا من فراره:
كيف ال؟ وفيها امل� ُ
الظّ ليل ،واحل��دائ��ق امل��ون��ق��ة ،والأن��ه��ار
يا جن َّة ُ
بدلْنا ب�سد َر ِتها
اخللد �أُ ِ
ابن
ر�ضى
�صمـادح فارق ُتـهُ
املغدقة .فهي �إذ ًا � ُ
أر�ض النّعيم ،ومبتغى
َ
ً
ّ
وغ�سلينا
والكوثر
العذب زقوما ِ
َ
فلم ُير�ضـني بعد ُه العـا ُ
َ
مل
كلّ عاقل ،ومق�صدُ كلّ حكيم.
وكانـتْ مر َّي ُتـهُ جن ًَّـة
آدم
فجئـتُ مبا
جـاء ُه � ُ
َ
فابن زي��دون تف ّي�أ ظالل النّعيم حني
* االغرتاب املكا ّ
ين (اخلروج
مقرب ًا من والدة� ،أ ّما بعد فراقها فقد
اعتذاري يعبق مب�شاعر النّدم ،كان ّ
من اجلنّة):
كالم
�إنّه ٌ
ّ
ال�شاعر ا�ستحالتْ حياته �إىل جهنّم يذوقُ فيها
فل ّما كانت املر ّية جن ًّة �أظلّت ّ
ٌ
ال�شاعر العذاب �ألوان ًا �شتّى.
�إنّ االغ�ت�راب ع��ن الأوط����ان
عقوبة بفيئها ،وط��ي��ب عي�شها ،غ��دا ّ
ٌ
ٌ
قا�سية
ال�سالم.
�شبيهة بعقوبة �آدم عليه ّ
ال�سالم يف مغادرتها �أ�شبه ب ��آدم عليه ّ
َ
ح�ين ُط ِ
ال��دي��ن ب��ن اخلطيب
���ر َد م��ن اجل � ّن��ة وهُ � ِب��ط ب��ه �إىل فكالهما دفعته مع�صيته �إىل حرمانه  -ي��ق��ول ل�����س��ان ّ
ثم �إىل النّدم .وكالهما
الأر�ض ليم�ضي �سائر عمره فيهاّ .
وق�صة من اجلنّة ،ومن ّ
م��ت��غ��زّ ً
بفتاة ب��اه��رة احل�سن ،زاهية
ال
ٍ
خ��روج ّ
ال�شاعر ال
أندل�سي من فردو�سه ح� ّف��زه الطّ مع �إىل اق�ت�راف اخلطيئة،
ّ
��د ،ع��اط��رة ك��ال��ورد ،ق�صدتْ عيونُ
غرر ب�آدم اخل� ّ
ال
أندل�سي ُمكره ًا حتم ًا �ستذكّرنا ّ
بق�صة والفرق بينهما �أنّ �إبلي�س قد ّ
ّ
ّ
�آدم ول��ع��ن��ة ال � ّت � ّف��اح��ة .ول��ع��لّ ال��ف��رق ف�أكل من �شجرة اخللد (ال ّتفّاحة)� ،أ ّما
بفي�ض من
الع�شاق وج َهها الفتّان لتنعم
ٍ
غررت به ّ
والرغبة
ّ
ال�شهرةّ ،
ّحلي فقد ّ
اجلوهري بني ّ
الق�صتني �أنّ �آدم �أدرك �أنّ الن ُّ
لكن جفنيها مهنّدان باتران ر ّدا
ال�سرورّ ،
ّ
فراقهُ اجلنّة فراق � ّ
َ
أبدي ال عودة بعده .يف حتقيق احلظوة عند املعت�ضد ،ف�صيرّ عنها فتكات ّ
وكذلك اجلنّة ال
الع�شاق،
�أ ّم���ا ّ
ني له لبلوغ م�أربه.
مع
خري
جاج)
(الد
ال�شاعر ال
ّ
ٍ
أندل�سي فكان ي��رى �أنّ
ّ
ال�سيوف:
تكون �إال حتت ظالل ّ
اغرتابهُ م� ّؤق ٌت وظلّ يف كثري من الأحيان
يعي�ش على �أمل العودة.
ّة
ن
(اجل
أندل�س:
ل
ا
�سقوط
*
اخلد َ
�شعري
ونقف فيما يلي يف رحاب منوذج
منك جن َّة عدنٍ
ّ
أ�صبح ُّ
� َ
ّ
ائعة):
ال�ض
قارب بني االغرتاب عن الأندل�س وخروج
	مجُ تـلى �أع ُي ٍـن َ
أنوف
و�ش َّم � ٍ
�آدم من اجلنّة.
ٌ
�سيوف
كبت خيول املجد العربي يف الأندل�س ظلَّلتْها من اجلفون
ّ
ق�صة طريفة حفظتها
يروي
النّموذج
ّ
جن ُّة ُ
يوف
ال�س ِ
اخللد حتتَ ظلّ ّ
ل��ن��ا م��ت��ون ال��ك��ت��ب الأن��دل�����س � ّي��ة ،فمن ذات يوم ،وانترث عقد الأندل�س الثّمني،
تفرقوا
ال�شهرية حكاية ن�ث�ر ُه �أب��ن��ا�ؤه��ا ب�أيديهم ح�ين ّ
احلكايات الأندل�س ّية ّ
االغرتاب
جحيم
إىل
�
فذهبوا
واختلفوا،
البطليو�سي م��ع وايل امل��ر ّي��ة
ّحلي
أندل�سي
وختام ًا نقول :لقد �أب��دع ال
ّ
الن ّ
ّ
املعت�صم �أب��ي يحيى حم ّمد بن معن بن باختيارهم بعد �أن ظلّوا ينعمون يف ظالل
يف توظيف �صورة اجلنّة ،فالوطنُ جنّة
البهي قرابة ثمانية قرون.
ّجيبي (ت  484ه��ـ) ،فم ّما فردو�سهم
ّ
�صمادح الت ّ
أندل�سي يبكي فجيعته الكربى انقلبتْ �إىل �سقر حني غفل الأندل�س ّيون
�لّ
ل
ا
�
وظ
ّ
ُي���روى �أنّ اب��ن �صمادح ك��ان ق��د �أح�سن
ال .من نحو ع��ن ب�لاده��م ،واملحبوبة ج � ّن� ٌ�ة ،لكنّها
بكاء طوي ً
ّحلي فارقهُ �إىل يف خ�سران جنّته ً
ّحليّ ،
ثم �إنّ الن ّ
�إىل الن ّ
ب�شعر ما جند عند ال�شاعر مو�سى بن ه��ارون حم��ف��وف��ة ب���ن�ي�ران ال���ف���راق ،وجحيم
�إ�شبيلية ،ومدح املعت�ضد بن ع ّباد
ٍ
أندل�سيني
ل
ا
�
�رى
�
ي
�ذي
�
ال
أندل�سي
ل
ا
أنّ
ّ
تعر َ
فيه:
مما قاله
اال�شتياق.
�ض فيه للمعت�صم ،و ّ
ّ
ا�ستحقّوا الق�صا�ص لت�ضييعهم حقوق
.................
اهلل ،وع�صيانهم �أوام��ره ،مثلما ا�ستحقّ
ـاد البـربرا
�أبا َد ابنُ ع ّب ٍ
ّة
ن
ج
من
به
الهبوط
الم
ال�س
عليه
آدم
�
ّ
امل�صادر واملراجع:
دجاج القـرى
معن
و�أفنى ابنُ ٍ
َ
أر�ض
ل
ا
�ضفاف
إىل
�
يبلى
ال
وملك
اخللد
ٍ
 دي��وان ابن الأ ّب��ار ،ق��راءة وتعليق:لا ،ومتاع �إىل حني ،وذلك ب�سبب خمالفته
غ�ير �أنّ الأق�����دار مل متهله ط��وي� ً
ال�سالم ال��ه� ّ�را���س ،وزارة الأوق��اف
عبد ّ
ف�سرعان ما حلّ النّحلي باملر ّية ،وانقلب �أوامر خالقه يوم ًا .يقول:
ّ
ّ
وال�ش�ؤون الإ�سالم ّية ،اململكة املغرب ّية،
��داً� .إذ �أح�ضر ُه ابن �صمادح
الهزل ج� ّ
َيا َج ً
عن َز َخـا ِر ِف َها
نة َز ْح َز َح ْتنَا ْ
1999م.
ُ
ح�ضرتْ
مل�سامرته ،وملّا كان وقت الع�شاء �أ ِ
ُذنُو ُبنَاَ ،ف َل ِز ْمنَا ا ْل َب َّث والنـ َّدَ َم
 ديوان ابن زيدون ور�سائله ،حتقيق:لي�س فيها غ�ير ال� ّ�دج��اج ،فقال
م��وائ��د َ
ة
ي
املر
يف
عندكم
ما
،
يا
ّحلي« :
مواليَ
ّ
علي عبد العظيم ،مكتبة نه�ضة م�صر،
الن ّ
الدجاج .؟ فقال� :إنمّ ا � ُ
حلم غري ّ
أردت � ْأن ثاني ًا :اجلنّة و�صورة املر�أة:
م�صر1957 ،م.
�أكذّ َ
بك يف قولك:
 دي���وان ل�سان ال� ّ�دي��ن ب��ن اخلطيب،ك��ان��ت امل����ر�أة وم���ا ت���زال منبع �إل��ه��ام
وقدي�سة القوايف التي ُتك َتب حتقيق :د .حم ّمد مفتاح ،اجلزء ،2 1-
دجاج القرى
عن
ّ
و�أفنى ابنُ َم ٍ
َ
ال�شعراءّ ،
الدار البي�ضاء1989 ،م.
من وحي �سحرها �أجمل الأ�شعارُ ،قربها دار الثقافةّ ،
َ
ّحلي،
وجعل يعتذ ُر ،فقال جن ٌّة وارف��ة ال��ظّ �لال ،وبعدُ ها �سقر ال
فطا َر ُ�سكر الن ّ
 نفح ال��طّ ��ي��ب م��ن غ�صن الأن��دل�����سّ�ض عليك� ،إنمّ ا ينفق َ
له :خف ْ
مثلك مبثل ُتبقي وال تذر.
ال� ّ�رط��ي��ب وذك���ر وزي��ره��ا ل�سان ال� ّ�دي��ن
َ
ه��ذا ،و�إنمّ ��ا العتب على َمن �سمعهُ منك وقد تر ّددت يف ّ
أندل�سي الكثري
ال�شعر ال
ّ
ّ��ري ،ج  ،4حتقيق:
فاحتملهُ منك يف حقّ َمن هو يف ن�صابه ».م��ن ال�����ص��ور ال��غ��زل�ي��ة ال��ت��ي رب��ط��ت بني ب��ن اخل��ط��ي��ب ،امل��ق ّ
ّ
ّ
ّحلي املر�أة والوطن ،وميكن الوقوف يف رحاب د� .إح�سان ع ّبا�س ،دار ���ص��ادر ،ب�يروت،
ث� ّ�م �أح�����س��نَ اب��ن ���ص��م��ادح �إىل الن ّ
1988م.
ّحلي ظلّ خائف ًا يرتّقب ،منوذجني:
وقربهّ ،
ّ
لكن الن ّ
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شعر

ع�شق ال�ضياء

•حيان حممد احل�سن

• نبيه ا�سكندر احل�سن

غواية

غواك
�شفا ُه
ِ
ُ
بي
ت�صرخ ْ
َ
تعال
ُ
وت�شعل
يف دم�������ي
الكونَ احتفاال
� ُ
أعي�ش بها
جمر ا�شتهائي
على ِ
من
�أمنّي ْ
غوايتها الو�صاال
القلب
وهذا
ُ
ت�سبقُهُ الأماين
اللحاق بها
فريكب يف
ِ
ُ
اخلياال

ٌ
عناقيد تد ّلت

ني مل�ستُ
نهديك
ِ
وح ِ
ا�س ُت ِفزّ ا
ري
م�سهما �سع ُ
ك�أرنبتني َّ
ك�أن َّك يف عناقيدِ تد ّلتْ
ُ
القطف
فطاب
َ
ري
الع�ص
واختمر
ُ
َ

احرتاق

َ
ي�سقط
�أنا مل �أنتظر �أن
الرطب ب َ
يدي
ني ّ
ّ
يكن يف ن ّيتي
ومل ْ
ه َّز جز َع ال َّنخلةِ
يك يكفيني
فتفاح خدّ ِ
ُ
واحرتاقُ
�شفتيك
ِ
يف خمد ِع �صمتي
ي�ؤن�سني
�أنا ل�ستُ على عجلةٍ
من �أمري
ُ
وبينك
فامل�سافة بيني
ِ
مقدا ُر قبلة
ُ
وارتعا�شة نهدٍ
ظم�آن

هم�سة عتب

ُ
منذ والدتي
ر�سمتُها
قو�س قزح
ب�ألوانِ ِ
دروب انك�ساراتي
َ
ُ
نتُ
ومر خطايَ
ّ
فوقَ لظى جمرها
ً
جيئة وذهاب ًا
ُ
منذ والدتي…
أتهجى حروفَ
و�أنا � ّ
القهر
ِ
ً
�شهقة… �شهقة
و�أح�صي طعنات
ال�شقي
العمر
ِ
ّ
ال حدو َد ل�صربي
َ
نهاية لأحالمي
ال
ال وطنَ حلزين !

عطر
الأر�ض
•د� .سامي ال�شيخ حممد

�س�أنرث احللم موا�سما
للح�صاد
وار�سم زهر الرنج�س
ق�ص�صا
للع�شق تتهادى
�أطيابها
كنوار�س بحر تع�شق بتل �أزهار
الربيع
البا�سم لأنحناء مناجل الفالحني
الوردية
ال�ضاحكة لرمو�ش �سنابل
القمح
احلانية جلدائل �شم�س
الظهرية
لتمنح املدارات ع�شق
ال�ضياء
وجنمة ال�صبح بو�صلة
الع�صافري
وقربات احلقول تعاند هوج رياح
النكبة
تبحر يف كنه ال�صدور بيانا
ع�شقيا

فيزغرد القمح النا�ضح على خدود
ال�صبايا على
البيادر
ع��ت��اب��ا ب��دوي��ا ب�ين نخيل ال��واح��ات
البا�سمة
للقمر
فيتك�سر القمر على ال��رواب��ي كعنق
بجعة
بي�ضاء
يراق�صها امل��وج م��ع ب�سمات ال�سحب
ودوي
الرعد
لعل القمر يقر�أ ذاته بني جنوم
الف�ضاء
كمن يقر�أ ذوات من يطلب ال�صلب لأجل
الفقراء
ال كرها يف الزمن رغم مرارة
اللحظات.

م�سائي الأ�سمر

•�سناء الذيب

-1يف م�سائي اال�سمر
�ستكون انت ق�صيدتي
لتطوف بهالتي عيناك بني
النجوم
اجمعها عقدا جميال لأعلو
بها جينك
الغايل
لأنك �ستتوج قمري
دعني قليال �أج���وب �سماك
حبيبي
تغمرك ذراعاي و�سط برودة
ال�سحاب
وم��ن ب��رودة �أنفا�سها ت�شعل
فيك احلنني جمددا
ا�ستلق فقلبي وثريك
�ست�شبعك نظراتي ت�أمال
وعيناك تغفوان رويدا رويدا
لتغفو معها بقية عمري
ف��وق ث��غ��رك ���س��أر���س��م قبلة
تالزم منك الروح
دف��ؤه��ا كمطر ال�سماء حني
يداعبه وهج ال�شم�س يف الأفق
عندها �ستتحول عيناك اىل
زمردتني تبددان ظالم ليلي
ويف غ��م��رة تت�سلل خيوط
ذهبية اىل نافذتي
ت����زرع ع��ل��ى ���ش��ف��ت��ي رح��ي��ق
ن��ح��ل��ةلأ���س��ت�����س��ل��م وا���س��ت��ق��ب��ل
دغدغةهم�ست يف اذين
ل���ق���د.ط���ال.احل���ل���م.وح���ل
ال�صباح
اجعليه طويال يا ن�سمتي
رقيقا....قريبا من غرفتي

ومن غربتي
دعيه طويال هذا العناق
ولو كان حلما اتركيه لعيني
فال �أ�ستفيق من غفوتي
كي ا�ستزيد يا حلوتي
ف�أحالمي دنيا هربت اليها
من دنياي
فرفقا ورفقا ورفقا دعيني
بعيدابعيدا يف غفلتي
وعن دنيتي
ـ2ـ
�ستندم حبيبي ميينا �ستندم
ب�أين �س�أغدوك طفال متيم
�سقيتني من مر ك�أ�سي علقم
ونور الليايل قريبا �سيظلم
ول���ن ي��ج��دي��ك ن��ف��ع��ا تو�سل
فاحلم
�ستندم وتذرف دموع ًا �سخية
فقد �ضقت ذرع���ا �أن �أك��ون
وفية
تذكر حبيبي �ستحزن عليا
�أنا �سوف يبقى حلمي لد ّيا
بقلبي �أخبئ حبا كبريا
هو يف كياين ويف مقلتيا
و�أنت �ستندم
�ستندم يوما حني تراين
�أذوب�....أموت
اذ ال تبايل
�أخ��������اف ع��ل��ي��ك ع��ات��ي��ات
ال�ضواري
اذا كربيائي يوما حتطم
�أراك ك���ب�ي�را...م���ه���م���ا...
عظيما
ولكن كربيائي منك �أعظم

�شعرا�....ستذرف

�ستكتب
دمعا
�ست�صرخ بعدي حياتك تهدم
وكل احلكايا وكل الق�صائد
وكل الر�سائل
�أخريا �ستعدم
�أقول وداعا حبيبي و�أذهب
اذا ما ارت�أيت حديثا تكلم
اذا ما حلمت وحدك احلم
ووحدك انعم.
ف��م��ن ج����رح ق��ل��ب��ي �أخ��ي�را
�س�أق�سم
وم���ن ن���زف ج��رح��ي وقلبي
املحطم
نعم �سوف تندم
وع���ن���ده���ا ل���ن ت�صطفيني
لأرحم
ف�سوف يكون قلبك �أرحم
تركتك حرا وما �سوف �أغرم
فعطرك فيا.....ولي�س لد ّيا
وبعدك حب حمرم عليا
ولكن رب��ي عظيم....كرمي
...رحيم
�سيحنو ع��ل��ي��ا....ب��ه �سوف
�أغرم
وعند الوداع �أخريا �ستعلم
ب��أين ما خلقت ي��وم��ا.......
لأهزم

باح بها  ..كما امل�ساء
ال�ص ُ
يتز ّينُ ّ
ُ
القمح
لة
لأنَّها �سن ُب
ِ
ورد ُة احلياة
البحر اجلميلة
ل�ؤل�ؤ ُة
ِ
أر�ض
طر ال ِ
عِ ُ
ال�سماء
عب ُ
ري َّ
ُ
ّ
ري
باخل
الواعدة
ال�ش
غيمة
تاءِ
ِ
�شم�س البقاء
ُ
قمر ا ّلليلِ
ُ
بد ُر الدّ جى
ُ
الوردي
ر�سلة ل�شاطئِها
موجة
ّ
ِ
البحر املُ َ
ُ
يف الف�صولِ كلّها
ُ
اخلفي
الع�شق
ن�سمة
ِ
ِّ
ُ
الربي ِع
فرا�شة ّ
ُ
يف
ال�ص
ميامة ّ ِ
اخلريف
قبرّ ُة
ِ
طر ّ
ال�شتاء
َق ُ
***
ُ
فرا�شة النّها ِر
� َأطلَّت
أبي�ض
بثو ِبها ال ِ
مت�ضي لوردتِها احلمراء
�شوق ًا
َ
ريف و�شِ تاء
بعدَ
�صيف وخ ٍ
ٍ
***
الفجر �أوكا َرها
ني
غاد َرت ح�سا�س ُ
ِ
احتفاء
ً
مو�سم عِ �شقِها املُبا َر ِك للحياة
ببدءِ
ِ
***
ُ
اجلنوب
ن�سمة
ه َّبت
ِ
َ
مو�سم ا َ
حل�صا ِد
القمح يف
�سنابل
ُت�صاف ُِح
ِ
ِ
تهم�س للورو ِد
ُ
لأغ�صانِ َّ
ال�ش َجر
الهواء
ُت َكل ُِّم
َ
ُتعا ِنقُ َوجهَ املاء
***
َ
ُ
�شوق كنعانَ ِل ُقبرَّ ِة با�شانَ ال َعتيد ِة
حتمل
ر�سالة ِ
ُت�ساف ُِر �إىل
ني والزّ يتونِ
موطن ال ّت ِ
ِ
وال�ص َّبا ِر
�إىل الرب ُتقالِ وا ّلليمونِ
َّ
�إىل الأر ِز والنّخيلِ والّلو ِز
الربي واملريم ّية اخل�ضراء
رت
ِّ
�إىل الزّ ع ِ
ُّ
حتط ِرحا َلها يف مملكةِ النّو ِر
ُّ
دي
ال�سر َم ِّ
تخط َ
�سفر ع�شقِها ّ
من بِدايةِ الزّ مانِ �إىل ُمنتهاه
***
للبحر �أغنية عناة ..
ُتغنّي
ِ
تيزي�س و �أفروديتَ
ُ
واويل تودة توبقال
�صاح ُب َم
ُت ِ
حيب
الر ِ
تن�شدُ �أن�شود َة الكون ّ
***
يا ِل ُبعدِ امل�سافاتِ
ريق
يا لعتمةِ الطّ ِ
القلب
يا لوجع
ِ
وح
يا لغربةِ ّ
الر ِ
جر
يا لوح�شة ا ِل َه ِ
يا لإ�شراقة ّ
ال�ضوء يف ُدجى العمر
بعد طولِ غيبة وانتظار
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قصة

انحراف العطر
•�أمال �شلهوب
طعنة م��ن الأم����ام وطعنة
م��ن اخل��ل��ف ..و���ض��ع ي��ده على
خ��ا���ص��رت��ه ،وا�ستنجد بها..
ي��ت��و���س��ل��ه��ا �أن ت��ت�����ص��ل ب ��أح��د
لي�سعفه.
رم������تْ زوج����ت����ه «جن���م���ة»
ال�سكني فوق الطاولة ب�أع�صاب
ب���اردة ،وجل�ست عل الكر�سي
تت�أمل �أمله وهو يزحف �أمامها.
تارك ًا �سجادة حمراء.
مل تتفوه بحرف ،عيناها ذابلتان ،و�شعرها الأ�سود يتدىل
ب�شكل ع�شوائي على كتفيها.
ارتخت يداه قبل الو�صول �إىل باب املنزل .حيث كان يحاول
االق�تراب منه كي يفتحه رمبا يراه �أحد في�سعفه .تو�سعت
بركة الدماء حوله ،وبات عاجز ًا عن احلركةّ .
حذرته روحه
من مغادرة ج�سده .ف�أغم�ض عينيه ومت�سك بها .بد�أ ي�سرح يف
�أفق منزله يجول يف كل رقعة منه ،حاول �أن يعانق زوجته التي
�أحبها و�أحبته .دعاها لتبت�سم لتفرح بعودته بعد غياب دام
�شهرين .تلك املدة التي م�ضت وك�أنها دهر وهو بعيد عنها.
�آه يا «جنمة» كم متنيت �أن �أن �أح�ضنك و�أح�ضن بطنك
املتكور .ن�ضحك مع ًا كلما دغدغت تلك الكرة .ندخل غرفة
طفلنا املنتظر نرتب الأل��ع��اب والأ�شياء التي جلبناها ،ثم
نت�شاجر مثل الأوالد حني نغري ونبدل مكانها.
لك ال تتعبي نف�سك يف مو�سم الزيتون ،و�أنت
كم مرة قلتُ ِ
ت�صرين �أن تذهبي معي وت�ساعديني..
تقولني� :شجرة الزيتون مقد�سة ومو�سمها يذكرين ب�أول
لقاء لنا .يف كل �سنة كنت تختارين �شجرة وحتفرين ا�سمينا
عليها .م�ضى مو�سم الزيتون اخلام�س و�أن��ا بعيد عنك وعن
فرحك .قلت يل� :أ�صبحت ا�سما�ؤنا على خم�س �شجرات.
�أق�سمت ب�أنك ذهبت �إىل الب�ستان دون �أن تعملي بالزيتون،
فكنت مطمئن ًا عليك ،وعند عودتي وجدتك الثكلى عندما
فقدت جني َنك .مل �أدرك حينها �أنك فقدت عقلك و�إح�سا�سك
معه.
ُ
مل �أفكر بتلك احلقيبة التي جلبتها له .مل �أخرج الورقة
التي يف جيبي منذ �شهرين وقد كتبت فيها كل الأ�سماء اجلميلة
التي �ستختارين له واحد ًا منها .بل كنت يف كل يوم اجته نحو
اخلزانة و�أتناول ف�ستانك الفريوزي املف�ضل الذي احتفظت به
منذ �أول لقاء لنا� .أ�ضعه �أمامك كي تتذكري �أجمل اللحظات
كما كنت تقولني .حتى عطري املف�ضل لديك .مل �أعد �أ�ضعه
على ثيابي .بل نرثت �أكرث من زجاجة يف كل �أرجاء املنزل لكي
ت�ستيقظي يا «جنمة» وتعودي كما كنت.
وكم متنيتُ �أن تعان َقني ونبكي .ليتحد دمعنا ونهد�أ ،فنحاول
�أن نر�سم بداية تكوين جديد .بعيد ًا عن النهايات التي جترف
الأحالم نحو ال�سراب.
�أم��ن��ي��ات متزاحمة يف تالفيف دم��اغ��ه حت���اول ح�صاره
والتم�سك به كي ال يغادر املكان .كل ما متناه ُيخت�صر ب�أن يلمح
ابت�سامتها على وجهها ،لأنها ظ ّلتْ م�سمرة يف الكر�سي .يداها
متدليتان �إىل جانبيها� .شفتاها ال�شاحبتان يف ا�سرتخاء تام.
تي ّقن �أنها غري معنية مبا حولها.
رمبا لأنها حتب كل َن َف�س فيه..
رمب��ا لأنها تغار عليه ك��ث�ير ًا .فعندما ع��اد ك��ان يحنّ �إىل
«جنمة» التي تركها قبل �سفره ففي كل مرة كان يجل�س قبالتها
يذكرها بها ،ويتغزل فيها بكل �صراحة
رمبا لأنه ارتكب فعل اخليانة عن عمد.
�أراد �أن ي�صرخ� ..أن يقول« :ال» ،لكن يده �سبقته وارتفعت
يف الهواء لت�صفع بكل قوة الو�سادة الفارغة التي بجانبه..
ا�ستيقظ والعرق يت�صبب من كل م�سام ج�سده.

مداد لقوافي الغوطة
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• عو�ض �سعود عو�ض

الزمن دوالب ،قد تتوقف عجالته يف �سنة �أو �سنوات،
لكن ال �أحد قادر على اغتياله� ،أو �إيقافه �إىل الأبد.
-1َ
غيومك ت�شف عن قمر خجول ،و�شم�سك نازفة لدمائها
ت��ودع نهار ًا بال �ضياء� ،أم��ا جنمك الباهت فيعك�س ما يف
الدنيا من فو�ضى ودمار وقتل .ظهرت على حمياك عالئم
َ
حملت معاناتك وارحتلت ،بعد �أن عزاك
احلزن والت�شرد.
الطبيب بقوله :عملنا جهدنا ،لكن الدماء التي نزفها
ابنك كانت كفيلة مبوته.
ق� َ
�ررت �أن تعود �إىل بيتك الطيني وب�ستانك ،لتدفن
َ
�سمعت �صراخ
�آالمك؛ بعد �أن �أم�ضيت ليلة يف امل�شفى ،والأمل يحدوك.
الأطفال الذين يطلبون �أن تظل �أمهاتهم �إىل جانبهم ،ور�أيت االنك�سار
ق�ضاء وقدر ًا
ت�صرب نف�سها ،وتعترب ما يحدث
ً
يف عيون الأمهات؛ التي َّ
لتخفف عن ذاتهاَ � .
أنت ال ترى ما تراه بع�ض الن�سوة ،القدر كما تفهمه
يكتبه الإن�سان ،تكتبه البندقية وغريها من و�سائل القتل والدمار.
�أ�شعلت �شمعة ،فتوالدت الذكريات ،مل تتوقع �أنَّ نهاية ابنك خالد
�ستكون م�أ�ساوية ،ذنبه �أنه ال يريد �أن يفارقك .عليك �أن تن�سى وترتب
َ
لب�ست عباءة الفقد وحتولت
�أم��ورك ،الزمن الذي جمعكما يفرقكما.
حياتك �إىل العدم ،كع�شب انقطعت املياه عنه� .أما زوجتك فقد ذبل
ج�سدها ،وفا�ضت عيناها بالدموع .العويل يف �صيحاتها .ما حدث َّ
�شل
َ
تفكريها وحياتهاَ � ،
وافقت على خروجها� ،ألي�س
أنت خائف عليها .ملاذا
املوت يف الأر�ض كرامة وعزة؟ لكن الأر�ض مل تعد كما كانت ،وها هي
ذي متطر اجل��دران والأب��واب واخل�لان ،وتدفنهم بال قبور وجنازات.
كثريون �أ�ضحوا �أموات ًا ُتلتقط �أ�شال�ؤهم من بني الرماد واخلراب والبيوت
املنهوبة واملدمرة .دهم الليل لي�س فقط الأر�ض ،بل ال�سماء والأفق وكل
مكان ،وفعل امل�سلحون ما �أرادوا .مل ت�صدر َ
منك �أيَّ كلمة ا�ستعطاف،
فالغيالن ال ت�سمع نداءات الآخرين.
-2احتل الإرهابيون بع�ض بلدات الغوطة؛ فاكت�ست الأر�ض ثوب ًا غري
ثوبها ،و�سماء بال �أفق و�ضوء ،تلهث خلف �شمعة� .أما ال�شم�س فقد نامت
يف ح�ضن الزمن .وبد�أت ال�شائعات ت�شكك يف املبادىء التي تتحلى بها
الأمم ،ويف �شرعة حقوق الإن�سان ،ويف الدول التي متدُّ امل�سلحني وتتفرج
على مذابحهم ،دول �أ�صبحت �أكرث بدائية من �أي وقت.
هبت رياح غريبة ترافقت مع نباح �صادر من غري مكان ،ماذا تفعل
الغوطة ،التي تغريت حياتها ،غيومها ال تنفث �سوى الغبار� ،أما القذائف
فتعيد البنايات �إىل �أكوام من الدمار .الأبواب والنوافذ ُخلعت وارمتت
بعيد ًا ،تناثرت احلجارة ،وته�شم البلوك ونام على الر�صيف بعيد ًا عن
البناء ،بينما حتولت احلدائق �إىل مقابر ،والبيوت املهدمة �إىل �أكفان،
والأوراق املت�ساقطة �إىل مزمار يلحن �سمفونية املوت� .أما بردى الذي
ركع لدم�شق وغوطتها فقد كف عن اجلريان ،حزين لدمار الغوطة� .آمله
�أن ت�صطبغ مياهه بالأرجوان ،لي ًال ينت�شر عويله يف جمراه ،ينعي البلدات
التي �أفاقت من حتت الرماد ،ترفع ر�أ�سها بانتظار هزمية الإرهابيني� ،أن
تخلع ثياب الذل .حتى الأر�ض مل ترت ِو من الأج�ساد ،وال من العويل
والعط�ش واجلوع وال�ضياح طلب ًا للطعام وال�شراب والهواء النقي.
-3�أه��ل الغوطة غ��دو غرباء يف دول اجل��وار .معظم �أهلها مهجرون،
ت�شردوا يف العراء وكفروا بالعدالة وبالدول الدميقراطية  ،ت�أكدوا �أن
الغرب ال يريد ل�شعب �سورية الأمان والتقدم.
َ
هل �سنظل هنا يا �أب��و �أحمد ن�ستقبل القتل؟ وه��ل ن�سيت ما فعله
ال�صاروخ الذي انفجر غري بعيد عنا ،كاد بيتنا �أن يتداعى ،ولوال لطف
اهلل لكنا يف عداد الأم��وات؟ وقبله ب�إ�سبوع �سقطت قذيفة عند حافة
البئر ،فهدمته وردمت ق�سم ًا منه .بتنا يازوجي نعاين العط�ش ،وبعد نفاد
امل�ؤونة اجلوع .ملاذا ال نخرج؟:
أنت والأوالد.
 اذهبي � ِو� َأنت؟
 يفرجها اهلل.-4�أم �أحمد م�شغولة طوال اليوم� ،صباح ًا تتفقد املوا�شي والدجاجات،
تكن�س البيت وترتبه ،وحت�ضر طعام الإفطار .تنادي زوجها و�أطفالها.
يتحلق اجلميع حول املائدة ،ويبد�ؤون بتناول طعامهم .قبيل الظهر
يدير �أبو �أحمد ماتور املاء لي�سقي الب�ستان� .أما هي فتملأ جرتها وبقية
�أواين ال�شرب من املياه املتدفقة وال�صافية .ي�ستمر عملها مابني الطهو
وال�شطف وم�ساعدة زوجها حتى امل�ساء ،حيث تغيرّ مالب�سها بثياب
ال�سهرة والنوم ،وعلى �أنغام بع�ض الأغ��اين وامل�سل�سالت التلفزيونية،
تذكره مب�شاوير �أيام اخلطوبة و�أول �سنوات زواجهما.
�أم �أحمد �أم�يرة بيتها الريفي ،راعية ومربية لأطفالها الثالثة،
احلب ممنوع ًا يف بلدتهما ،ويوم
�صديقة زوجها الذي �أحبها يوم كان
ُّ

كان وجه املر�أة عورة ،هذا الوجه الذي ر�آه �أول مرة لثوان
وهي خارجة من مدر�ستها الثانوية .جذبته كما يجذب
املغناطي�س ب��رادة احلديد ،من حلظتها قرر �أال يدعها.
راقبها و�أ�سمعها بع�ض الكلمات� ،إال �أنها مل تكن قادرة على
ال��رد� .سارت يف حال �سبيلها ،حلقها غري مرة و�ضايقها،
فرمت له ورقة التقطها وقر�أ حمتواها ):ال�سالم عليك
بي؟ �أح�س�ست � َ
�أيها ال�شاب ،ملاذا � َ
أنك تعاك�سني،
أنت مهتم َّ
وهذا �أمر ال يليق ،ي�سيء يل ولأهلي ،ابتعد عن طريقي
ودعني �أعي�ش ب�سالم ،وك�أنك ال تعرفني(.
جن جنونه وهو يعيد قراءة الأحرف والكلمات مرة تلو
املرة ،تكاد عيناه ال ت�شبع من احلروف .يف اليوم التايل وبالطريقة التي
افتعلتها ،رمى ورقة وم�شى ،تناولت الورقة وقر�أتها�( :إىل التي �ألهمتني
عيني ومقابل و�سادتي ،دعينا نلتقي يف
اجلمال� ،أنا معجب ِ
بك ،ر�سمتك يف َّ
املكان والزمان اللذين حتددينهما ،لنتحدث بحرية �أكرث) .
ج��اءت وهي تعاند الن�سيمات ،تتم�سك ب�أطراف ف�ستانها الناعم؛
لتحافظ على بيا�ض ما م�سه خملوق� .شعت عيناها لهيب ًا �أنثوي ًا .ر�آها
فا�شتهى ال��وردة ب�أ�شواكها ،والفاكهة التي يف �أعلى ال�شجرة .نظرتها
أنت نفحة طيب
�شلت تفكريه ،نظرة لن ين�ساها طوال العمر .قالِ � ( :
وجوهرة).
ابت�سمتْ وغردت �أطيارها ،التهبت وجنتاها ،فر�أى اجلمال الطبيعي
على حقيقته ،جمال يظل خلف اخلمار يف دائ��رة حم��ددة� .صافحته
وبرق ابت�سامتها ينري املكان� .شعر بدفء يدها ونعومتها .حدقت به
فاكتوى بنريانها� ،سلبته تركيزه و�صربه ،وباتت قادرة �أن تتغلغل �إىل
�أعماقه و�سرب �أغواره .قال لها:
�أمتنى �أن تدوم لقاءاتنا.يف عرف �أهلي اللقاءات التي تطلبها حمرمة .اليوم جازفت ،فالتدعني �أمار�س الكذب على والديَّ .
ُ
بحثت عنها طوي َال .
أنت التي
� ِو�أنا �آمل �أال حترجني ثانية بالقدوم �إىل دم�شق ،واللقاء بعيد ًا عن�أعني الأهل والنا�س.
 كوين غيمة معطاءة ،وال تكوين �سحابة تتناثر وتتبدد يف الف�ضاء.-5و�ضع �أهل الغوطة ملحهم على جرح الوطن� ،صاغوا عقد ًا ممهور ًا
بالدم بينهم وبني الدولة ،ت�آخوا يف الأمل؛ ويف ال�صمود ،فاخ�ضرت
�أ�شجار كانت يف طريقها لليبا�س� ،أما ال�سكان ف�ضحوا بالغايل والنفي�س،
ومل ي�ست�سلموا للم�سلحني .تاريخها فخر لها ولأبنائها ،فمنذ االنتداب
�أذاقت الفرن�سيني �أنواع املوت ،ومل يكفوا عن الن�ضال �إال بعد �أن ارتفع
علم احلكومة ال�سورية فوق ال�سرايا.
اليوم ذاقت الغوطة الأمرين ،ومع ذلك مل تكف ن�سا�ؤها عن والدات
على الرغم مما يعانني من الت�شرد واحلرمان ،يلدن امل�ستقبل ليحيا الفرح
يف البيوت ،نكبت بع�ض البلدات يف جو من ال�ضباب و�سحب الأكفان،
تت�سول الغوطة �سكانها �أن يعودوا ،ففي بحر من املوت تت�ساقط البيوت
بيت ًا بعد الآخر� ،أما الأر�ض فقد غدت مقربة� ،أما البحار فامتلأت بجثث
احلاملني �أن تنفتح لهم بوابات النور وامل�ستقبل امل�ستع�صي .الأحزان تبد�أ
�شوط ًا جديد ًا ،ترتاكم وت�صري ت� ً
لاال ،ن�ساء ورج��ال و�أطفال يوا�صلون
رحيلهم  ،يقت�سموت الرغيف واملاء والأ�سربين �إن وجد.
�أخ�بر �أب��و �أحمد زوجته و�أطفاله الثالثة ق��راره عدم اخل��روج من
الغوطة بقوله� ( :س�أظل هنا كواحدة من �أ�شجارها� ،أم��ا �أنتم فلكم
اخليار).
حتمل �أم �أحمد �صرتني ،واح��دة لبع�ض مالب�سها وغيارات �أبنائها،
والأخرى لل�شرا�شف والأغطية ،رافقها زوجها ،ون�صحها �أن تتجه �إىل
منفذ ميكنها يف حلظة ما �أن تغادر .بد�ؤوا م�سريتهم من زملكا متجهني
�إىل منطقة قريبة من برزة ،يف حماولة للتخل�ص من الإرهابيني .ففي
حلظة لن تتكرر ،ا�ستطاعت �أم �أحمد �أن حتبو وتزحف هي وطفلتها
�صفاء ،وت�صالن ب�سالم ،فج�أة انتبه قنا�ص �سدد بندقيته قال( :الذي
يخرج ممنوع من العودة ،والذي يبقي ممنوع عليه اخلروج).
ولدها خالد � َ
أفلت يده من يد �أبيه ،ورك�ض �إىل �أمه .فاج�أته ر�صا�صة،
على �إثرها دار ا�شتباك مكن �أبا �أحمد من �سحب ابنه� ،أما الأم فحاولت
�أن تعود لرتى ابنها امل�صاب� ،إال �أنَّ الر�صا�ص منعها .قالت لزوجها� :س�أظل
هنا حتى تعود وتخربين عن ابننا .
-6مل ترحل �أم �أحمد عن الغوطة؛ لأنها تهوى التنقل ،وال لأنها كرهتها،
بل حبها هو ما دفعها �أن َّ
تظل على قيد احلياة ،لرتاها وحتتفل بانبعاثها،
ولت�سلم الأمانة �إىل �أبنائها� .إنها كالبذرة التي مل يحالفها احلظ يف
النمو ،فبقيت يف الأر�ض بانتظار �شتاء �آخر� .أما خما�ض الغوطة ف�إنه
كمخا�ض فرا�شات تفت�ش عن �ضوء يف ليل حالك ،وبانتظار �ضوء يعيد
�أبناء الغوطة �إىل بيوتهم.
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ر�ؤية
• د .عبد احلميد احل�سامي
�أ�ستاذ الأدب والنقد ـ اليمن

يف ديوان البنف�سج
(وطن احلب يف البنف�سج
من �أنا
حبيبة �أنا
مل��ن ف��ك �سر احل�بر يف نب�ض
الكلمة
و�أ���ش��ع��ل الأل�����وان يف رق�ص
فرا�شة
غزالة �أنا
�إذا ما �أ�شرق حب على قمم
اخليال
وت�ألق على قمم اجلبال
كوكب
و�أنا ع�شتار الأنثى
الأخت
الأم
�أنا ....الوطن)
هكذا متزج ال�شاعرة �أميمه
ب�ين احل��ب وال��وط��ن ،ويتجلى
الوطن /الأنا جامعا لكل �صفات
املحبة واجلمال والكينونة.
يف ه���ذا ال���دي���وان «دف��ات��ر
البنف�سج» تت�شكل الق�صيدة
النرثية معتمدة على ت�شكيل
ال�صورة ،وتكثيف اللغة يف حني
تتخل�ص من الإيقاع اخلليلي،
حت���اول �أن تلتقط تفا�صيل
�صغرية يف م�ضمار احلياة.
ت��ق��ول يف ق�صيدة «رع�شة
قرنفل:
(تغادرين احلروف
واحلكايات ال�شغوفة بجمر
اخليال
�إىل دفرت البنف�سج
كي يخلدها احلب
يف ق�صيدة
ويكتبها على �صفحات الهوى
خرب�شات عا�شقة
تهيم بالوجد
ين�سكب يف خالياها
رع�شات قرنفالت
عانقها الندى).
�إن دف���ات���ر ال��ب��ن��ف�����س��ج هي
م�ستقر وم�ستودع احلروف التي
تفر حكايات �شغوفة بجمر
اخليال ،باحثة عن اخللود يف
جنان احلب الأبدي يف ن�صو�ص
���ش��ع��ري��ة ،ت�����ش��ك��ل خ��رب�����ش��ات
لعا�شقة هائمة.
هنا تتجلى الكتابة ف��رارا
مللكوت املحبة ،ل�صفحات الهوى،
هناك:

(�أعتق �ضوء ال�صباح
يف خوابي النور
فيبتعد
رمد املرارات
ويختفي)
�إن احلب يهيمن على الديوان
م���ن م���ب���ت���داه �إىل خ��امت��ت��ه،
وه���و ح���ب مم����زوج ب��اجل��م��ال
واال�ستغراق بالغيم ،والبنف�سج
املمتد يف �أقا�صي الروح.
ويف ق�����ص��ي��دت��ه��ا ي��ع�برون
ال�����س��م��اء غ��ي��م��ة غ��ي��م��ة جند
ال�����ش��اع��رة حتتفي بال�شهادة
حيث يفتدي الأبطال وطنهم:
(يتقاطرون �أ�سراب نور
يعانقون الف�ضاءات
يلثمون ال�شم�س
ثم يحلقون
�شهيدا تلو �شهيد
تخ�صب الأر�ض بدمائهم ).
...
هكذا م�ضوا نوار�س يقب�سون
�ضوء ال�شم�س».
ويتجلى ال�شهيد يف �إه��اب
�أ����س���ط���وري ف��ه��و مت����وز ال���ذي
يخ�صب الأر�ض بدمه ،ومينحها
دف احل���ي���اة ،وط���امل���ا تغنت
ال��ق�����ص��ي��دة يف ه���ذا ال��دي��وان
ب�أ�ساطري البقاء ت�شبثا بحياة
يف مواجهة امل��وت و�آل��ة املوت
املمتد يف ت�ضاري�س �أوطاننا
امل��ت��ع��ب��ة ،ول���ذل���ك ت��خ��اط��ب
القدي�سة:
(�صلي لأجلنا
�صلي لأجل انبعاث الوطن
فينيقا
من رماده
قيامة �أكيدة)
هذا الت�شبث باالنبعاث هو
�إ���ص��رار ال�شعر على احل��ي��اة،
و�إ���ص��رار احلياة على معانقة
ف�����ض��اءات ال�����ش��ع��ر يف دف��ات��ر
البنف�سج.

قضايا وآراء

توظيف حوا�سنا الخم�س في متابعة �أطفالنا
• عبد العزيز اخل�ضراء

�إذا �أردنا االنتباه �إىل كل ما يحدث لأبنائنا ،يتعني علينا متابعتهم با�ستمرار ومراقبة كل ما يحدث لهم .و�أول �شيء
يجب �أن ننتبه �إليه هو �أن لدينا خم�س حوا�س مما يعطينا خم�س طرق ميكن االعتماد عليها ملعرفة ما يتعر�ض له �أبنا�ؤنا
با�ستخدام هذه احلوا�س .فكل ما علينا هو �أن ن�سمع ونرى ونلم�س ونتذوق ون�شم .فبا�ستخدام كل حا�سة من هذه احلوا�س،
ميكننا معرفة الكثري من املعلومات اخلا�صة ب�أبنائنا وتكوين انطباعات خمتلفة عما ميرون به .لذا يجب �أن نتعرف على
كيفية ا�ستخدام حوا�سنا بطريقة فعالة ونربع يف ذلك .ولنتحدث عن كيفية ا�ستخدام كل حا�سة على حدة.
فا�ستخدم حوا�سك اخلم�سة ملالحظة ما يتعر�ض له �أبنا�ؤك .وعلمهم كذلك �أن يقوموا بال�شيء نف�سه وهم يتعاملون معك
لينتبهوا �إليك.
حاول االنتباه �إىل حالتهم ال�صحية وما �إذا كانوا ي�شعرون بالهدوء �أم بالغ�ضب.
 .كذلك حاول معرفة ما �إذا كانوا ي�شعرون بالن�شاط واحليوية �أم بالإرهاق والتعب وهل ي�شعرون بالتفا�ؤل واال�ستقرار �أم
�أنهم ي�شعرون بالي�أ�س واالكتئاب ،كما يجب عليك متابعة الطريقة التي يتفاعلون بها مع الآخرين بالإ�ضافة �إىل ذلك ،عليك
متابعة احلالة التي يبدو عليها غرف الأبناء ملعرفة �إىل �أي مدىً يعملون على تنظيم مالب�سهم وترتيب واجباتهم املدر�سية
ويهتمون بنظافتهم ال�شخ�صية .هنالك الكثري من الأ�شياء التي تت�ضح لنا من خالل م�شاهدتنا لأبنائنا ومتابعتهم .فم�شاهدة
ومتابعة �أي �شيء به حيوية ون�شاط من الأمور التي تثري يف النف�س البهجة وال�سعادة ،والأطفال من �أكرث الكائنات املفعمة
بالن�شاط واحليوية.
�إننا بحاجة �إىل الإن�صات جيد ًا لأبنائنا فن�س�أل �أنف�سنا :ماذا يقول �أبنا�ؤنا؟ وما الذي يق�صدونه مما يقولون؟ هل يقولون
�أ�شياء مهمة �أم تافهة؟ الحظ الأمور الأخرى التي ال يعربون عنها بالكالم بل بطرق �أخرى .ا�س�أل نف�سك :ما الطريقة
التي يتبعونها يف التعبري عما يريدون؟ تذكر �أن الكلمات وحدها ال حتمل الر�سالة كاملة ،بل هناك ما يكملها من احلركات
والتعبريات .هل يظهر لك من �صوت ابنك �أنه هادئ �أم ي�شعر باال�ضطراب �أو االكتئاب �أو القلق �أو احلما�س �أم يعي�ش حالة
من ال�سعادة �أو اخلوف �أو احلزن �أو احلب �أو الأمل �أو الرتدد �أو الغ�ضب؟ كذلك ،حاول �أن ت�ستمع �إىل ما يدور من �أحاديث بني
ابنك و�أ�صدقائه �أو باقي �أفراد العائلة .حاول �أن ت�ستمع �إىل كل ما يقوله ف�ستجد �أنك تتعرف على كثري من التغيريات التي
مير بها مبجرد اال�ستماع �إليه باهتمام.
حاول �أن تقرتب من �أبنائك وتلم�سهم و�ساعدهم على فعل ذلك معك .حاول �أن تتعرف على �شعورهم عندما تلم�سهم،
وحاول �أن تتعرف على �شعورك �أنت عندما تلم�سهم .فهل ي�شعر الأبناء باالطمئنان عندما تلم�سهم؟ وهل ت�شعر با�ستجابة
جيدة من �أبنائك عندما تلم�سهم؟ هل ي�شعر �أبنا�ؤك بالأمان �أو باالفتقار �إىل �شيء ما �أو باالجنذاب �إليك �أو بالتجاوب
معك �أو التوا�صل معك �أم �أنهم ي�صدون كل حماوالتك هذه وينفرون منها؟ فهناك الكثري من الأ�شياء التي ميكنك اكت�شافها
عندما تلم�س بيديك ذراع ابنك �أو ت�ضمه �إىل �صدرك �أو تقرتب منه .الحظ �أي�ض ًا الطريقة التي يتحرك بها ،هل يتخبط يف
الأ�شياء ويتعرث فيها� ،أم �أنه ي�سري بخطى ثابتة ر�شيقة ومت�أنية؟
تابع �أبناءك من خالل ا�ستخدام حا�ستي ال�شم والذوق .رمبا يرى البع�ض �أن هذا اقرتاح غري م�ألوف ،غري �أن البع�ض
الآخر يعتمد على ذلك كو�سيلة �أ�سا�سية يف متابعة الأبناء والتعرف على ما يحدث لهم .عادة يكون من الأ�سهل ا�ستخدام
حا�سة ال�شم �أكرث من حا�سة التذوق يف التعرف على ما يتعر�ض له الأبناء على الرغم من �أن ك ًال منهما يكمل الآخر .فرائحة
الأبناء ت�ساعدنا يف التعرف على الكثري من الأ�شياء اخلا�صة بهم �أكرث من جمرد االطمئنان على حالتهم ال�صحية .فعادة ما
يتمتع كل �شخ�ص �سواء �أكان كبري ًا �أم �صغري ُا ،برائحة مميزة ،و�أي تغيري يف هذه الرائحة يعد م�ؤ�شر ًا على وجود خطب ما.
فعادة ما يدل التغيري امللحوظ يف رائحة الأبناء على وجود تغريات مهمة يف حالتهم النف�سية .لذا كن حذر ًا يف حال ح�صول
�أي تغيري يف رائحة �أبنائك .تابع �أي�ض ًا رائحة غرف �أبنائك والأماكن التي يرتددون عليها ،وذلك للتعرف على �أي تغيري قد
يطر�أ يف حياتهم.
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نافذة على العالم

ق�صائد مترجمة
لل�شاعر الرو�سي الكبير الك�ساندر بو�شكين
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• ت.د ا�سماعيل مكارم
بو�شكني دون �أدنى �شك ا�سم معروف يف �أدبياتنا ،فقد
كتب عنه ،وترجم ق�صائدَ له زمالء لنا ،لهم باع كبري،
ومعرفة جيدة يف الأدب الرو�سي ،كما يف الأدب العاملي،
�أذكر منهم الأ�ستاذ مالك �صقور ،والدكتور ناظم جميد
حمود ،واملرتجم ح�سب ال�شيخ جعفر ...وغريهم.
لع ّلنا ال نخطئ �إذا قلنا �أنّ �شاعرا مل ينل من اهتمام
الباحثني والدار�سني والنقاد يف رو�سيا مثلما ناله ال�شاعر
الرو�سي الكبري �ألك�ساندر بو�شكني ،ال ميكن لك �أن ت�س�أل
مواطنا رو�سيا عن بو�شكني دون �أن تلقى منه االهتمام،
والغبطة ،والتقدير لإرث��ه ،وتركته الثقافية الكبرية،
والغنية ،وخا�صة ل�شعره ال ّرائع ،اجلميل ،ولعبقريته
الفذة.
الب��د هنا من القول �أنّ ال�شاعر الك�ساندر بو�شكني
بر�ؤيته للواقع يف جمتمعه الرو�سي ،يف الن�صف الأ ّول
من القرن التا�سع ع�شر ،وجد ال�صراع ،والظلم ،والقلق،
وال�ضياعَ ،غ�ير �أن��ه ك��ان دوم��ا متفائال ،متم�سكا بقيم
العدالة ،واحل��ق ،واخل�ير ،م�ؤمنا بقوة اجلمال ،والنور،
َ
واجلمال اخلالدين – هما
منطلقا من مفهوم� :أن النو َر،
م�صدر العبقرية والن�شاط الإن�ساين الرائع .يف ن�شاط
ال�شاعر الرو�سي الكبري ميكن لنا الإ���ش��ارة �إىل �أمرين
هامني -هما :موقفه املناه�ض ّ
لكل ما ك��انَ يعيق تقدم
جمتمعه وبلده ،وحمبته التي ال تو�صف لبالده رو�سيا،
�ألي�س هو من قال يف ر�سالة وجهها �إىل �صديقه ت�شادايف:
« بالطبع �أن��ا بعيد عن الإع��ج��اب بكل ما �أراه حويل،
وك�أديب �أنا منزعج ،وك�إن�سان يل قناعاتي اخلا�صة ،هذه
الأم��ور ت�شعرين بالإهانة ،ولكن �أق�سم لك ب�شريف �أين
ب�أغلى الأثمان لن �أبدّ ل وطني ،ولن �أقبل تاريخا �آخر غري
تاريخ �أجدادنا ،هذا التاريخ الذي منحنا �إياه ال ّرب»)1(.
نحن اليوم �سوف ال نعيد �إىل ذهن القارئ ما قد �سبق
وك ِت َب من قبل زمالئنا املحرتمني ،بل �سوف ن�ضيف �إىل
هذه املادة املعرفية الهامة جانبا جديدا ،ن�سلط ال�ضوء
فيه على �إبداع �شاعرنا الرو�سي الكبري ،يف ق�صائده التي
كتبها يف املديح ،و�شعر احلما�سة .عندما يُذكر �أمامنا هذا
اال�سم – الك�ساندر بو�شكني – غالبا ما يخطر على بالنا
�شعره يف العمل لأجل �إ�صالح احلكم القي�صري املطلق،
و�إلغاء نظام ال��رق يف رو�سيا القي�صرية ،والدعوة اىل
احلرية ،والوقوف �إىل جانب ال�ضعفاء ،ومنا�صرة احلق
وال��ع��دال��ة ...غري �أننا اليوم �سنعر�ض للقارئ الكرمي
ق�صائد لل�شاعر بو�شكني تت�سم باحل�س الوطني ال�صادق،
وال�شعور باخلطر ،واخلوف على وطنه الكبري -رو�سيا من
�إمكانية ت�شكيل حلف غربي جديد� ،شبيه بحلف �أوروبا
بقيادة نابليون وجي�شه الكبريعام � ،1812إذ بعد �أن
اجتاح جي�ش نابليون عددا من الدول يف �أوروبا،
غربها و�شرقها ،من �إ�سبانيا غربا �إىل بولونيا �شرقا،
وبعد �أن ت�شكلت قوة �أوروبية كربى بزعامة نابليون ،قام
هذا القائد الغربي بجي�شه ،مع من عمل حتت �أمرته من
�أبناء ال��دول الأخ��رى ،التي خ�ضعت لفرن�سا ،قام بغزو
رو�سيا ما �أدّى �إىل �سقوط مو�سكو بيده ،بعد معركة
(بورودينو) ال�شهرية ،التي قدم فيها اجلي�ش الرو�سي،
الذي كان يدافع عن �أر�ضه املقد�سة ،قدم �صورا رائعة
من الرجولة ،والقدرة على القتال يف الدفاع عن الوطن،
ولكنه ك��ان م�ضطرا ،وحت��ت وط ��أة ظ��روف قاهرة ،كان
م�ضطرا للتخلي عن مواقعه ،وبذلك مت ت�سليم مدينة
مو�سكو ،غري �أن ت�سليم املدينة كان ت�سليما مدرو�سا� ،إذ
�أف��رغ��ت املدينة من الذخائر وال�سالح وامل����ؤن ،وعرف
التاريخ ق�صة ح��رائ��ق مو�سكو ،فدخلها نابليون بعد
معارك قا�سية ،دخل مدينة خالية من كل �شيء .حني
كتب الك�ساندر بو�شكني ق�صائده اجلديدة ،يف دعم القوة
العظيمة للدولة ،وجي�شها �ضد (انتفا�ضة وار�سو) عامي
 ،1831-1830كانت �صور حرائق مو�سكو ال تزال عالقة
يف ذه��ن��ه ،كما يف ذه��ن النا�س م��ن ك��ل �شرائح املجتمع
الرو�سي ،وكانت �صور احلرب ال تزال حا�ضرة.
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ملحة تاريخية
لأجل �إحراز الن�صر على رو�سيا جهز نابليون جي�شا
ج��رارا �شارك يف �صفوفه الفرن�سيون� ،إذ كانوا ي�شكلون
ن�صف هذا اجلي�ش ،والن�صف الآخر كان من اال�سبان،
والبولونيني ،وااليطاليني ،والهولنديني وغريهم.
يف ال��ث��اين ع�شر م��ن ح��زي��ران  1812غ��زت جيو�ش
نابليون الأرا���ض��ي ال��رو���س��ي��ة ،وع�ب�رت احل���دود ،وك��ان
نابليون على ر�أ�س هذه احلملة ،تعداد جيو�ش نابليون من
امل�شاركني يف احلملة بل َغ � 420ألف ع�سكري ،بينما تعداد
اجلي�ش الرو�سي � 210آالف جندي .ح�صل ال�صدام الأول
يف مدينة �سموليان�سك.
كانت خ�سائر نابليون يف تلك املعركة � 20ألفا ،غري
�أن القائد الرو�سي قام بت�سليم املدينة� ،إذ كانت خطط
اجل�ن�راالت ال��رو���س مبنية على م��ب��د�أ (دع���وه يدخل،
وينت�شر ،فبعد كل م�سافة يقطعها �ستزداد لديه اخل�سائر،
وتقل امل�ؤن والذخائر) .بعد توحيد الفيالق واجليو�ش
الرو�سية توجهت اجليو�ش ال��غ��ازي��ة وامل��داف��ع��ة نحو
مو�سكو.
قرب بلدة (بورودينو) ،التي تبعد �أكرث من  125كم
عن مو�سكو خا�ض اجلي�شان الفرن�سي والرو�سي �أق�سى
معركة ،و�أكرب معركة� :شارك فيها من اجلانب الفرن�سي
� 135أل��ف جندي ،وم��ن اجلانب الرو�سي � 132ألف
جندي ،يف هذه املعركة ال�شهرية ،التي وقعت يف � 26آب
عام  1812وعُ رفت بالتاريخ مبعركة (بورودينو) ،كانت
خطة القائد الفرن�سي :دحر القوة الرو�سية باخرتاق
اجلناح الأي�سر ،غري �أن �صمود املقاتلني الرو�س جعل
اخلطة �صعبة املنال .يف خ�ضم هذا القتال ال�شر�س بني
اجلي�شني �سقط ،وا�ست�شهد عدد كبري لدى الطرفني :من
الفرن�سيني � 60ألفا ،ومن اجلي�ش املدافع عن �أر�ضه –
� 44ألفا� ،أم��ا �أع��داد اجلرحى فكانت ب��الآالف .القائد
الفرن�سي نابليون و�صف هذه املعركة فيما بعد قائال:
«لقد كانت �أق�سى املعارك التي خ�ضتها  -هي املعركة قرب
مو�سكو ،برهن فيها الفرن�سيون �أنهم جديرون بالن�صر� ،أما
الرو�س فقد برهنوا �أنهم لن يُغلبوا».
ونتيجة لتلك اخل�سائر الكربى قرر القائد الرو�سي
ال�شهرياملار�شال ميخائيل ك��وت��وزوف :ت�سليم مو�سكو
للغازي الفرن�سي ،بهدف احلفاظ على جي�ش رو�سيا ،ومن
جديد العودة خلو�ض املعارك �ضد اجلي�ش الغازي ،ومن
عباراته ال�شهرية »:خ�سارة مو�سكو ال تعني �أبدا خ�سارة
رو�سيا» ،علما �أنه بكى بعد اتخاذه قرار ت�سليم املَدينة.
دخل نابليون بجي�شه مدينة مو�سكو ،غري �أنها كانت
مدينة خالية ،باردة ،ال م�ؤن ،وال خبز ،وال خمرة ،وال
ن�ساء يرحنب بالغازي املنت�صر ،وال علف للخيول...فدخل
جنوده الكنائ�س الرو�سية ونهبوا ممتلكاتها ،مثلما نهبوا
الق�صور ،ونهبوا حتى القبور .لقد خا�ض اجلي�ش الرو�سي
معارك �أخرى �ضد جي�ش نابليون الغازي ،وقد حقق فيها
االنت�صار تلو االنت�صار ،مما اجرب نابليون على الهروب من
رو�سيا تاركا جي�شه يلقى م�صريه �أمام القوات الرو�سية،
و�أمام املقاومة ال�شعبية ،التي نظمت من قبل الفالحني
رجاال و�شبانا ،بتوجيه وقيادة من قبل �ضباط ن�شطاء
يف اجلي�ش الرو�سي� ،إذ هاجموا قوافل اجلنود الفرن�سيني،
و�أذاقوهم املر ،ومنعوا عنهم امل�ؤن ،و�سدوا �أمامهم الدروب،
و حرموهم من ا�ستثمار ما اعتربوه ن�صرا قرب مو�سكو..
وكثريا ما كانت مواجهة عنا�صر املقاومة للعدو الفرن�سي
تكبده خ�سائر �أك�ثر من ال�صدام معه يف تلك املعارك
النظامية� .أنتهت حملة نابليون على رو�سيا بو�صول
اجلي�ش الرو�سي �إىل قلب باري�س .و�إنت�صار ال�شعب
الرو�سي العظيم .و�أطلق على هذه احلرب ا�سم – احلرب
الوطنية.
ربمّ ��ا حتى لو كان االن�سان محَ �سوبا على املعار�ضة،
ح��ي��ث ك���ان ن�صيبه ال��ن��ف��ي ،والإب���ع���اد ع��ن العا�صمة،
والإق�صاء ،كما هو حال �شاعرنا بو�شكني ،ال��ذي عَ � َر َف

َ
النفي ،والإب��ع��ا َد �أك�ثر من م � ّرة ،غري �أنّ
تعر�ض البالد
َ
للخطر َجعله ين�سى �إح�سا�سه باملظلومية ،ليقف بقامته
ال�شاخمة مع كل ال�شعب ،متغنيا ببطوالت جي�ش بالده،
وقادة هذا اجلي�ش ،مدافعا عن �سيادتها ،وكرامتها ،فها
هو يكتب ق�صائدَ املديح واحلما�سة� ،إذ نراه يتغنى ب�أجماد
رو�سيا ،متحديا �سا�سيي الغرب � -أعداء رو�سيا قائ ًال:
�أقف بخ�شوع �أمام ال�ضريح املُقد�س
� ُ
أقف بخ�شوع �أما َم ال�ضريح املقدّ ِ�س
مط�أطئ الر� ِأ�س....
ّ
بات
كل �شيء هنا يغفو يف ُ�س ٍ
َ
بالذهب
ن
و
تل
الظلمة
يف
وحدها
�صابيح
مل
فا
ُ
ّ
ِ
�أعمدة َ ا َ
حل َرم ،وجدرانَ الغرانيت ّ
ال�ضخ َمة َ،
َ
وذلك املَكانَ ُ ،
حيث ُ
رايات ال ُغرباء.
**
العظيم،
هنا َيرقدُ ذلك احلا ِك ُم
ْ
ني � -أبناء ّ
ف�صائل املُتطوع َ
ال�شمال،
مَعبو ُد
ِ
حار�س بال ِدنا ،بل دول ِتنا ال ُعظمى،
ُ
وقاه ُر جميع �أعدا ِئها،
ِ
جيد،
رب املَ ِ
�أجل �إنه واحدٌ من ذلك ّ
ال�س ِ
امللكة كاترين.
آخر ُ�صقو ِر ِ
� ُ
**
قربك تعي�ش ال ِعزة ُ وا َ
َ
ما�س،
يف
حل ُ
ُ
ينبعث ِم ُ
رو�سي
�إذ
نه َ�صوت ٌ ّ
يُذكرنا َ
القا�س َية،
نة ِ
ال�س ِ
بتلك ّ
عندما �أكدَ
ال�شعب �إميا َنه بك،
ُ
متوجه ًا نحو م َ
َ�شيبك املُقد�س ِ ،بذاك النداء:
قم للغزا ِة «  −فنه َْ�ض َت َ −
وكنت املُخ ّل َ�ص...
« ْ
**
َ
ال�صادق اليوم،
نداءنا
ِا�س َم ْع جيدا َ
القي�ص َر ،و�أن ِقذنا.
قم� ..أن ِقذ
َ
ْ
ُ
لحظة،
�أيها
ال�شيخ اجل ّبار! ولو ِل ٍ
باب ال�ضريح،
ِاظ َه ْر يف ِ
روح الغرية ِ وا َ
ِاظ َه ْر ،واب َع ْث َ
حلما�س ِ
لدى تلك الألوية التي قد ت َركتها
**
ِاظه ْر ،و� ِأ�ش ْر بيمي ِن َك
�إىل َجمهر ِة القاد ِة تلك،
َ
ْ
اخرتت !
خليفتك ،ومن
قل لنا ..من هُ و
وال�سكونَ َي ُع ّم ِان ا َ
حل َرمَ،
غري �أنّ َّ
ال�صمت َ ّ
َ
قربك املَتني
ال�سكينة ُ يف
وهذه ّ
ال تنقط ُع ،وت�أخذ ُ ِ�صفة َ الأزل ّي ِة.
**
1831
�إىل من افرتوا على رو�سيا.
ّ
عب ؟(*)
ال�ش
طباء
لمِ َ هذا
ُ
ال�ضجيج ،يا ُخ َ
ِ
باللعنة؟
ملاذا تهدّ دون رو�سيا
ِ
ُ
ا�ضطرابات لتوانيا؟
هل �أقلقتكم
ٌ
خالف ب َ
ال�سالفيني
دعوكم من ذلك ،هذا
ني ّ
محَ ّلي ال�ش�أن� ،إنه ِنزا ٌع قدميٌ  ،فهو قدَ ُرهم
هذه م�س�ألة� ،أنتم غري قادرين على حلها.
َعيد
فمنذ زمن ب ٍ
ُ
القبائل ب�ش�أ ِنها
تتناحر هذه
َ
ا�شتدت الأمو ُر بينها
م ّرات عديدة
ِ
ومالتْ الأمور ُحينا ل�صاحلهم وحينا ل�صالحِ نا
ال�صراع غري املتكافئ
فمن ي ُ
َنت�صر يف هذا ّ
ذلك البولو ُّ
و�سي؟
ين املَغرو ُر� ،أم ال ّر ّ
كل ا َ
ت�صب ّ
و�سي،
� َأ�س ّ
جلداول ّ
ال�سالفية يف ال َبحر ال ّر ّ
�أم �أنه َ�س َ
وف ي ّ
ال�س�ؤال.
َجف؟ هذا هو ّ
**
دعونا و�ش�أننا� :أنتم مل تقر�ؤوا
َ
ألواح التاريخ ّية الدّ مو ّية
تلك ال َ
ُ
لكم،
مفهوم
غري
اخلالف
هذا
وغريبٌ
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�إنه نزا ٌع عا ِئ ّلي
هاتان القلعتان( :الكرميلني) و(براغا) لن تخربا
ب�شيء،
عبثا يُغريكم الإقدا ُم
ال�صراع املُخيف −
على هذا ّ
�إذ �أنتم بال �شك تكرهُ وننا..
بب؟ هل تف�ضلتم بالإجابة! كل ذلك
ال�س ُ
ما هو ّ
كوننا على �أنقا�ض ِ حرائق مو�سكو
مل نخ�ض ْع َ
لتلك االراد ِة الوقحَ ِة،
َ
لذلك الذي ركعتم �أمام َُه بخنوع ٍ مَرجتف َ
ني،
ميقة م�شاري َع
كوننا قد َرمَينا يف ُحفر ٍة عَ ٍ
َ
ذلك املعبو ِد ،الذي قد حتكم مب�صا ِئر الدّ ول بق�سو ٍة،
ونحنُ بدما ِئنا قد ا�شرتينا لأوروبا
ا ُ
وال�سالمَ.
حلر ّية َ ،والكرامة َّ ،
**
�أنتم �أقوياء يف الكالم فقط ،دَعونا نرى �أفعالكم!
الفار�س عندنا قد َخلدَ اىل ال ّراحة،
�أتظنون �أن
َ
إزمائيلي؟(*)
ولي�س با�ستطاع ِت ِه تناول خنجره ال
َّ
�أو �أن كلمة الق ْي َ�صر لدينا فقدَ ْت �أهميتها؟
أمر َجديدْ ؟
�أو �أن �صراعَ نا مع �أوروبا � ٌ
ن�س َي ط ْع َم االن ِت�صار؟
�أو �أن
الرو�سي قد ِ
ّ
ير ْم )�إىل
�أو �أننا قليلو ال َعدد؟ �أو �أنه من مدينة (ب� ْ
طورو�س،
ومن �صخور فنلندا الباردة اىل كوخليدا الدافئة
ومن ح�صن الكرميلني الغا�ضب
اىل جدار ال�صني املتني
تهب ال ُ
أر�ض ال ّرو�س ّية
ال ّ
رباق؟!!
بالدّ رع الفوالذي املَتني ال ّ
�أر�سلوا الينا �أوالدَكم الغا�ضبني،
�أيها ا ُ
طباء !
خل ُ
هوب رو�سيا،
�سنجد لهم مكانا يف ُ�س ِ
ب َ
ني قبور �أقربا ِئهم.
**
1831
--------------------هوام�ش ،وم�صادر:
* �إنتفا�ضة وار� �س��و �ضد ال��رو���س ج��رت يف ع��ام��ي -1830
 ،1831وح ��اول ال�غ��رب ب��زع��ام��ة ال�برمل��ان الفرن�سي ت�شكيل
جبهة غربية بغر�ض التوجه ملقاتلة اجلي�ش الرو�سي ،وم�ساعدة
املتمردين يف (وار�سو)*.ال�ضريح يف الق�صيدة الأوىل  -هو �ضريح
القائد ميخائيل كوتوزوف ،يف كني�سة كازان ،يف بطر�سبورغ.
*ال�ق��ائ��د ال��رو��س��ي ال�ك�ب�ير ،ال��ذي ج��اء ذك��ره  -ه��و امل��ار��ش��ال
ال��رو��س��ي ،ال��ذي ح�ق��ق ذل��ك الن�صر العظيم ع�ل��ى ن��اب�ل�ي��ون ع��ام
 - 1812ميخائيل كوتوزوف * .القلعتان هما( :الكرميلني)
يف مو�سكو ،و (براغا) قرب وار�سو* .خطباء ال�شعب :هم نوابٌ يف
الربملان الفرن�سي� * .إزمائيل :مدينة يف جنوب رو�سيا ،حررها
اجلي�ش الرو�سي من الأتراك.
1) Пушкин А.С. Письмо П.Я.
Чаадаеву от 19 октября 1836 г.
« * См. «Перед гробницею святой»،
Клеветникам России»// А. ПУШКИН
А.С. Сочинения в трех томах. Т.1.
М.:1954 г.

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

حممد �سليمان الأحمد
(بدوي اجلبل)

ول��د �سنة  1900يف قرية
(دي���ف���ة) م��ن��ط��ق��ة احل��ف��ة -
الالذقية..
تلقى تعليمه على يد والده
ال�شيخ �سليمان الأحمد �سمي
ع�ضو ًا جممع اللغة العربية يف
دم�شق .جده الأكرب (املكزون
ال�سنجاري) .ن�ش�أ وترعرع يف
قرية (ال�سالطة) و(ب��دوي
اجل��ب��ل) ل��ق��ب �أط��ل��ق��ه عليه
امل��رح��وم (ي��و���س��ف العي�سى)
�صاحب ج��ري��دة (�أل���ف ب��اء)
الدم�شقية يف الع�شرينات،
عمل يف احلقل ال�سيا�سي ع�ضو ًا
يف الربملان عدة مرات ،ووزير ًا
لل�صحة ،ووزي����ر ًا ل�ل�أن��ب��اء يف
الأربعينات واخلم�سينات ،كما
�شارك يف الن�ضال �ضد فرن�سا.

م�ؤلفاته:

 - 1البواكري � -شعر .1925
 - 2الأع���م���ال ال��ك��ام��ل��ة ،
بريوت .1979
تويف يف1981/8/19 :

• توفيق �أحمد

كلمة �أخرية

رئي�س التحرير

عندما يُغنّي ال�شجر
تكف عن �إمعانها يف اخل�ضرة والبهاء ..و�أن ترتك مكانها قلي ًال كي ُ
قولوا لها �أن َّ
مت َّر وفود ال�ضباب �سائرة
باجتاه حتفها وقتَ ارتطامها ب�أول طق�س م�شم�س..
لأنها عندما ال تفعل ذلك يتبعرث ال�ضباب حلظة مالقاتها له خا�سر ًا �إمكانية �إي�صال ر�سالته التي َح َّملتهُ
ُ
امل�شيئة يف احلفاظ
�إياها الطبيعة دون �أن تكون له �إراد ُة َحمل �أو �إي�صال الر�سالة ،ودون �أن تكون له
على نف�سه كلوحة رمادية �سمراء وقتَ ا�صطدامه مبن ُيلوي قامتهُ
وينهب جمال �أي لوحه؛ �أق�صد بذلك
ُ
متنع �أعاليه من رغبات االنحدار..
�شجريتي اخل�ضراء املاكثة على ال�سفح وهي ُ
ً
من �سمع �شجرية تغني فت�صغي �إليها الع�صافري ..ومن ر�أى �شجرة يتحول جذعها �إىل حنجرة ت�صدح
أهم �شجرات ال�سرو عن�صر ًا يف فرقتها املو�سيقية ..وي�صبح الطي ّون والزوفا والبابوجن والزعرور
فت�صبح � ّ
مرددين ملقاطع الأغ��اين ..من �سمع �شجرة تزف مواويل الفرح كي تخف وط ��أ ُة اخلريف وتطلق عتابا
الدفء لي�ستحي �صقيع ال�شتاء على حاله ..ومن �سمعها تغني لتزداد زهو ُة الربيع فيقتطع �أيام ًا �أخرى من
ف�صل يليه عابث ًا بذلك بقوانني الف�صول.
�أتذكر �أننا جل�سنا حولها على مقاعد من خ�شب ُتظللنا دالية ويحاورنا طيور وب�شر وحكايا عابرة..
ولكنا كنا من�شغلني بها فقط ،وتدور احلكايا حولها ومن �أجلها �شاخ�صني �إىل منوها ال�ساحر وفيئها وظاللها
وثمارها الواعدة..
هذا بع�ض ما اقرتفتهُ روعتها بحقنا وحق البحر واجلبل والريف ..وما زالت.
ُ
يف ِّ
رائحة
وغطاء ر�أ�سها الريح وال�ضباب واملطر ،و�سروالها
كل ذلك كان قمي�صها حتوالت الليل والنهار،
ُ
امل�ضرج دائم ًا بالثلج وال�سيول والنباتات الطاهرة ،وعباء ُتها الوطن امل�ستحم �أبد ًا ب�شمولية اجلمال.
الرتاب
ّ
خدعوها مر ًة ف�ألب�سوها قمي�ص ًا من حوانيت املدينة ..وذهبوا بها �إىل املن�صات واملنابر والتجمعات التي
ً
غريبة على املكان ومرارته ،والزمان ،وقدرته على ق�صق�صة �أي �ضفرية
ت�شبه احلاالت االحتفالية ،كانت
عذراء خجلى قادمة من خارج هذا ال�سرداب املعتم امل�ضيء .لكنها عندما �ألقت بنف�سها على يا�سمني املدينة
تعانق �ساعتها البابوجن والبيل�سان ،ومتازج ال�صوت املبدع بعراقة جتربة املكان ،وتداخل الهدوء بال�صخب،
واملطر بال�صحو ،والنقاء بالغبار ،واملدى العفوي املفتوح بالغرف املغلقة ،والعطاء مبن يقدر ُه ويحميه ،ومن
ثم حتا�ضن الوطن مع الوطن.
َّ
�سالحه ون�سيه حتتها
حار�س الغابة :م َّر من هنا �ص ّياد وعندما ر�أى �شجريتك اخل�ضراء �ألقى
قال يل
َ
ُ
وكتب على جذعها هذه الأبيات:
َك َتب ُتك فوق �صدر الغيم ع�شق ًا
ندي ًا َفاكت�شف ُت ِك يف �ضمريي
كتب ُت ِك نهر نور يف خيايل
ري
أق�صر من ق�ص ِ
ك�أن العمر � ُ
أنت �أ�سجدُ يف هدوء
أنك � ِ
ل ِ
َ
ال�سرير
طرف
على
ومرحمة
ِ
ً
ق�صة كانت وتبقى
َكتب ُتك
بذاكر ِة الع�صور مع الع�صو ِر

رحيل القا�ص وال�صحفي الدكتور جمال عبود
نعى احتاد الكتاب العرب القا�ص وال�صحفي الدكتور جمال عبود،
ع�ضو احتاد الكتّــاب العرب ،الذي وافته املنية الأ�سبوع املا�ضي.
وعبود من مواليد احل�سكة يف �سوريا ،يف العام 1956
حا�صل على دبلوم عال يف الدرا�سات العربية والإ�سالمية.
ع�ضو جمعية النقد الأدبي
وع�ضو احتاد ال�صحفيني العرب.
م�ؤلفاته:
1م�صرع التمثال�2أخبار املنزل3مقدمة يف النقد4غلطان يا بطيخ وق�ص�ص �أخرى5حكي بردانني -ق�ص�ص -دم�شق .1994رئي�س احت��اد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير /الأ�سبوع الأدب��ي/
يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من �أ�سرة الفقيد الدكتور جمال عبود .راجني اهلل عز وجل �أن
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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

املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:

د.حممد احلوراين

رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئيـــ�س التحريــر:

�أ .توفيق �أحمد
مديـــر التحريــر:

د.عبد اهلل ال�شاهر
�أمني التحرير:

داود �أبو �شقرة
هيئـة التحريـر:

فائزة دا�ؤد ،د� .سليم بركات،
�سهيل الديب ،علو�ش ع�ساف،
عماد نداف ،حممد احلفري
جهاد الأحمدية

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

اجتماعات اجلمعيات انتخاب مقرر و�أمني لعام 2021
حتدد اجتماعات اجلمعيات ح�سب اجلداول والتواريخ املحددة �أدناه النتخاب مقرر
و�أمني �سر لعام � 2021آملني ح�ضوركم يف املوعد:

مالحظة :يف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين ي�ؤجل االجتماع ملدة �ساعة واحدة ثم يعقد االجتماع ويعد قانونياً مهما
كان عدد احل�ضور.

جدول الأعمال:

 1انتخاب مقرر و�أمني �سر اجلمعية لعام  2021على �أن يكون قد م�ضى على ع�ضويتهما خم�س �سنوات دون�سنتي الرت�شيح ،علم ًا ب�أنه ال يجوز �أن ي�ستمر املقرر و�أمني ال�سر �أكرث من �سنتني متتاليتني ح�سب املادة  12من
النظام الداخلي للجمعيات.
 - 2تر�شيح ع�ضو واح��د لل�سفر خ��ارج القطر �ضمن وف��ود االحت��اد لعام ( 2021النقد� ،أدب الأطفال،
الرتجمة ،امل�سرح) وع�ضوين لبقية اجلمعيات ،علم ًا ب�أن هناك �أ�س�س الختيار املر�شح لل�سفر �ضمن وفود االحتاد.

