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لوحة الفنان الت�شكيلي �سعد يكن

جديد الدكتورة جناح العطار
�أيام ع�شناها..
وهي الآن للتاريخ
�أعلى �ضفاف الإبداع

ذهب مع النحل

الوجه والقناع

متكني
الكلمة املتفوقة

ميكننا القول �إن الثقافة ما هي �إال حقائق معرفية تراكمية مرتبطة مبقدار الوعي الذي ميتلكه
الفرد ،ليو�صف باملثقف نتيجة ر�ؤاه التحليلية الناجتة من تالقح ثقافته وجتربته ،هذا التالقح الذي
مبنطقية ما ،وفق منطلقاته.
يجب �أن ي ّت ِ�س َم
ٍ
و�إذا كان املقيا�س الثابت لت�سمية املثقف التي تختلف باختالف وجهات النظر والآراء واحلجج
والتحليالت ،غ َري موجود ،ف�إنّ من الطبيعي �أن يكون االنتماء الوطني ،واالنطالق من ق�ضايا ال�شعب،
ني �أ�سا�س ّيني للت�صنيف� ،إال �أنّ ما حدث عرب التاريخ �أثبت �أن املثقف لي�س حا ًال مثالية
ين و ُمنطل َق ِ
ُمرتك َز ِ
َ
ثابتة بالن�سبة �إىل هذين املرتكزين ،فكما جند املثقف الوطني ،جند املثقف غري الوطني ،وكما جند
العقائدية والثبات على املوقف الوطني الأ�صيل لدى مثقف ،جند اخليانة لدى �آخر.
�إن هذه احلال لي�ست جديدة ،وال تقت�صر على �شعب دون غريه ،فقد كتب الروائي الفرن�سي "جوليان
بندا" قبل نح ِو مئة عام ،وحتديد ًا يف عام ١٩٢٧م كتابه ال�شهري "خيانة املثقفني" ،و�سار على نهجه
ٌ
مثقفون كبار مثل "�إدوارد �سعيد" يف كتابه الذي يحمل اال�سم نف�سه� ،إذ �أُط ِل َقتْ
�صرخة قوية يف وجوه
املثقفني الذين ت�ستهويهم املغريات ،فتقودهم �إىل االنحياز �إىل م�صاحلهم ال�سيا�سية والنفعية على
ح�ساب �أدوارهم وم�س�ؤولياتهم الأخالقية ،وهو ما يقودهم حتم ًا �إىل التخلي عن ا�ستقامتهم الفكرية
"باعة للأوهام" ،وه�ؤالء ،ح�سب الر�ؤية الباندية ،هم الكهنة من
م ِ�ض
ٍ
واملعرفية ،ويُح ّولهم �إىل حَ ْ
"املثقفني" الذين يدّ عون التزامهم بقيم يتحدثون عنها ،ويدّ عون �أنها هي التي تحُ ّركهم ،وهم يف
احلقيقة ال يتحركون با�سم �أي قيم �إن�سانية حقيقية� ،إمنا تحُ ّركهم الأيديولوجيات ومنطق الأحزاب
وال��دول واجلماعات املنغلقة على نف�سها ،التي ال ت�سعى �إال �إىل ن�شر الكراهية وغريها من �أنواع
العداوات يف �سبيل ما يُخ ّيل �إليهم �أنها قيمٌ ترتبط باخلري واحلقيقة واجلمال.
هنا يربز ال�س�ؤال الذي يُدمي حلوق املخل�صني من �أبناء الأمة :يا ُترى! ما الذي يدفع املثقف �إىل �أن
ي�أخذ املوقف املغاير� ،أو �إىل �أن يُبدّ ل موقفه من �ض ّفة �إىل �أخرى؟ قطع ًا �إنه االرتزاق بالثقافة الذي
ب�سببه يتخلى بع�ضهم عن قيم الثقافة ومبادئها الأ�صيلة ،التي متثل احلال املثالية والأ�صيلة للثقافة،
َّ
ا�ستغل االلتزام الوطني ،وبعدَ
ممن
�أما املثقف املدعي فلي�س ممث ًال لتلك احلال بال�ضرورة ،لأنّ كثري ًا ّ
�أن ح ّق َق �شهر َتهُ َ ،
وانقلب على املبادئ الوطنية التي
ونال ما نا َلهُ من حظوة واحرتام ،بدّ َل موق َفه،
َ
�أوهَ َمنا �أنه من ُحماتها واملدافعني عنها ،ولعل "عزمي ب�شارة" ميثل الأمنوذج الأمثل لتلك احلال ،وهو
الذي ُو ِ�ص َف "باملفكر العربي" وبكثري من ال�صفات الالمعة ،وال �سيما �أنه كان يف وقت �سابق يف نظر
الكثريين �أيقونة للن�ضال ال�سيا�سي الفل�سطيني ،ورمبا العربي ،لكنْ ما ال�سبب الكامن وراء اندراجه
�ضمن امل�شاريع الإمربيالية وال�صهيونية التي د ّمرت دو ًال عربية ،و�ش َّت َتتْ �أبناء البلد الواحد با�سم
"الربيع العربي"؟!
يبدو الأمر �أكرث من ارتزاق ثقايف مت ّثل يف َت�س ُّلـمِه مركز ًا للدرا�سات والأبحاث ف�ض ًال عن كثري من
امل�ؤ�س�سات واملواقع وال�صحف التابعة له ،وهو ما ُي�ؤ ّكد �أن �أ�صحاب امل�شاريع التدمريية كانوا يف حاجة
�إىل ن�سخة معربة عن ال�صهيوين "برنارد هرني ليفي" ع ّراب ما يُ�س ّمى "الربيع العربي" ،وقد كان
"ب�شارة" البيدق الأمثل لأخذ هذا الدور ،ليبدو �أنه املكلف ب�إجناز هذه املهمة و�إجناحها منذ البداية.
بقاء ُه �أرب� َع دورات متتالية يف الكني�ست "الإ�سرائيلي" (منذ عام ١٩٩٦م ح ّتى عام ٢٠٠٧م)،
�إنّ َ
وفربكة ا�ستقالته ،ومغادرة فل�سطني املحتلة ،مل يكن ُّ
كل ذلك �إال لي�أخذ دوره يف مهمة تدمريية
َ
قنوات ف�ضائية عدّ ة مندرج ًا �ضمن امل�شروع التفتيتي
قائمة
جديدة للمنطقة ،فقد كان َت َ�صدُّ ُر ُه
ٍ
للمنطقة منذ البداية ،كما �أن ما حظي به من دعم غري حمدود من �أموال "البرتو دوالر" ،و�إدارته
لإمرباطورية م�ؤ�س�سة الدرا�سات اال�سرتاتيجية التي يرت�أ�سها ،وتغلغله �إعالمي ًا عرب �شا�شات التلفزة
عربي ًا ودولي ًا ،مل ي�أت من فراغ ،وال �سيما �أنه ،من موقعه كم�ست�شار لأمري قطر ،انطلق بدوره يف ما
يُ�س ّمى "الربيع العربي" ل ُي�ؤ ّكد هذا الأمر بجالء �أنه كان �ضمن خمططات و�ضعها "ب�شارة" نف�سه الذي
قدّ م �أوراقه �إىل من�صب رئا�سة الوزراء يف الكيان ال�صهيوين عام ٢٠٠٤م ،وذلك ما ر�أى فيه كث ٌري من
الإعالميني خطوات تطبيعية غري م�سبوقة بعد �أن ُك�شفت غاياتها يف اجتاهه �إىل قطر الـ ُمط ّبع الأول
مع الكيان ال�صهيوين ،كما �أنّ ّ
كل ما يقدّ مه من مواقف �ضد هذا الكيان ،ت�أتي يف �إطار تلميع �صورته
التي ت�ستوجب منه القيام بدوره يف م�سرحياته المت�صا�ص ردود الفعل ،وهذا ما انك�شف رويد ًا رويداً
مع الأيام ،لكننا كنا على يقني يف النهاية �أن �إمرباطوريته �ستندثر ،و�ستنفجر فقاعته الإعالمية
كي تثبت ا�سمه جا�سو�س ًا وعمي ًال وخائن ًا لدماء �شهداء الأمة العربية جميع ًا ،ف�ض ًال عن �أنّ دوره ال
يقل � ً
أهمية عن دور بع�ض دعاة التد ّين مثل "القر�ضاوي" يف �إ�شعال الفنت ،فهو و"القر�ضاوي" كانا
جناحـي امل�شروع "ال�صهيوقطري" يف املنطقة العربية كحال فريدة يف التقلب بني الي�سار الدميقراطي
َ
الليربايل الـمدّ عي والإخواين الـ ُمتط ّرف.
�أمام هذه احلال ،وبالنظر �إىل املثقفني الذين انتهجوا النهج الوطني ،ومل يبدلوا مواقفهم على
الرغم من ِّ
كل ما ُعر�ض عليهم من مغريات ل�شراء ذممهم ،وعلى الرغم من كل ما تعر�ضوا له من ظروف
�صعبة وم�ضايقات و�صلت �إىل حدّ حماوالت االغتيال ،فال ميكن �أن يوجد عذر �أو مربر لأي مثقف بدّ لَ
َ
ثمن بخ�س ارت�ضى لنف�سه �أن يُ�ش َ
رتى به يف �أ�سواق النخا�سة.
موقفه ،وباع وطنه ،وخان �أمته،
مقابل ٍ
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قائد في �أمة و�أمة في قائد
•�أ .د � .إبراهیم �أحمد �سعید

ت�أتي الذكرى احلادیة والع�شرون لرحیل القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ���س��د يف ظ��ل انت�صارات وطنیة مل
وتتج�سد تلك االنت�صارات يف
یعرف ال�سوریون مثلها ،
ّ
وحدة ال�سورینی على النهج الذي زرعه القائد امل�ؤ�س�س
حافظ الأ�سد يف بناء الدولة ال�سوریة وحمایتها ويف
الت�صدي لكل امل�شاریع اال�ستعماریة ال�صهیو�أمریكیة
لتكون �سوریة �سیدة قرارها الوطني يف املجاالت كلها
 ،الوطنیة والعربیة والدولیة  .ویت�ساءل املرء من �أین
لل�سورینی ه��ذا ال�شموخ وامل��ج��د وه��ذه الت�ضحیة دون
ح�سبان ؟ وی�أتي اجلواب طبیعی ًا  ،لقد تربى ال�سوریون
على هذه القیم خالل تطورهم التاریخي  ،الذي یختزل
اجلوانب املنریة يف التاریخ الإن�ساين  ،فمعظم احل�ضارات
العظیمة جاءت �إىل هنا � ،أعطت و�أخذت وتركت �أف�ضل
ما عندها  ،ولكن العربة كانت يف القدرة على فرز هذه
القیم وت�أ�صیلها يف ال�شخ�صیة ال�سوریة وجعلها فاعلة
يف �سلوك املجتمع وقیادته الفكریة وال�سیا�سیة  ،من
هنا جند �أن �أربعنی �سنة من عمر القائد الراحل حافظ
الأ�سد كانت كافیة لرت�سم طریق ال�سورینی نحو امل�ستقبل
 ،فهذا الإمیان بالقدرة على الثبات على املبادئ الوطنیة
حدد �سماتها الإ�سرتاتیجیة القائد الراحل ،
والعروبیة ّ
فاكت�سبت الدولة ال�سوریة مالمح الدولة الأمنوذج  ،وال
نبالغ �إذا قلنا على ال�صعید العاملي  ،يف الت�صدي لقوى
الإره��اب العاملي ويف حماربته والق�ضاء علیه  ،كما مل
یح�صل يف �أي مكان من العامل .بل �إن بع�ض قادة الإرهاب
اعتقد ب�أن الرئی�س حافظ الأ�سد مل میت و�أنه حي یقود
املعارك وی�صنع االنت�صارات تلو االنت�صارات  ،وهذا هو
الواقع فعال ً  ،ف�أعظم ما جاء به الراحل اخلالد هو هذا
القائد الب�شار �أو ً
ال وهذه ال�شخ�صیة ال�سوریة املزروعة يف
حد ال�سینفونیة يف
اجلماهری العربیة ال�سوریة املتناغمة ّ
نب�ضها وجتاوبها مع نهج الأ�سد م�ؤ�س�س ًا وقائد ًا .
لقد كانت حرب ت�شرین التحریریة يف عام 1973

م املحطة املف�صلیة  ،بقیادة الرئی�س حافظ الأ�سد ،
والدر�س الذي تعلمه ال�سوریون ب�ضرورة حتریر الإرادة
العربیة ويف القدرة على �صنع االنت�صار الإ�سرتاتیجي
وام��ت�لاك مقوماته  ،وكانت املحطة الثانیة يف لبنان
عندما �سار اجلی�ش العربي ال�سوري على نهج الت�صدي
للعدوان الإ�سرائیلي وتقدمی الواجب العروبي  ،وت�أ�سی�س
املقاومة وحمایتها  ،وكانت املحطة الثالثة يف طرح �شعار
التوازن اال�سرتاتیجي مع العدو ال�صهیوين وو�ضع الأ�س�س
ال�سلیمة لبناء الدولة ( دول��ة امل�ؤ�س�سات ) وامتالك
عنا�صر القوة وتنمیتها لتحقیق الأمن القومي املبني على
القوى والقدرات الذاتیة ال�سوریة يف الثقافة والرتبیة
واخلدمات والإنتاج  ،ويف مقدمته الأمن الغذائي  ،الذي
وظفته الدولة بنجاح يف ال�سنوات الأوىل من ت�صدیها
وحماربتها ل�ل�إره��اب ب��أب��ع��اده الفتنویة والع�سكریة
واالقت�صادیة .
�إن العقیدة التي حارب بها اجلی�ش العربي ال�سوري
البطل  ،ويف �إقدامه وب�سالته و�إتقان فنون القتال ويف
ت�ضحیته  ،التي ال مثیل لها يف التاریخ  ،كان قد ر�سم
خطوطها العامة يف ق��ی��ادات ه��ذا اجلی�ش العظیم ،
الرئی�س امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد  ،فقطفنا ثمارها �شهادة
ون�صر ًا وتراكمت يف الأجیال ال�شابة لت�صبح من خ�صائ�ص
هذا اجلی�ش الذي ال یقُهر  ،لأنه تربى يف مدر�سة الأ�سد ،
تدریب ًا و�إعداد ًا وعقیدة.
لقد ك��ان الرئی�س القائد حافظ الأ���س��د مدر�سة
ا�سرتاتیجیة متكاملة ح��ددت م�سار وطریق دولتنا يف
النهج الوطني والعروبي ويف الوفاء لأ�صدقائنا وحلفائنا
يف العامل  ،وفر�ضت اح�ترام ال�سورینی عند الأ�صدقاء
والأعداء على حد �سواء.
�سیبقى ال�سوریون �أوف��ی��اء للقائد امل�ؤ�س�س حافظ
ج�سد �أمة
الأ�سد بالثبات على نهجه وفكره و�سلوكه لأنه ّ
يف رجل وقائد ًا يف �أمة.

قضاياوآراء

القائد الم�ؤ�س�س
• الأ�سبوع الأدبي

م��رت يف العا�شر م��ن ه��ذا ال�شهر ال��ذك��رى احل��ادي��ة
والع�شرين لرحيل القائد امل�ؤ�س�س ال�سيد الرئي�س حافظ
اال�سد طيب اهلل ثراه ولروحه الرحمة هذا القائد الذي
بنى �سورية احلديثة وجعل منها دولة رائدة و�سيدة يف
املنطقة والعامل والذي كان دائما ي�ؤكد على دور الطبقة
العاملة وتنظيمها النقابي وهنا بع�ض ما قيل يف هذا
القائد العظيم :
نل�سون مانديال« :رج��ل دول��ة و�سيد وق��ور يف �أوق��ات
احلرب كما يف �أوقات ال�سلم وكانت م�صالح بالده دوم ًا يف
ف�ؤاده».
 - 2هرني كي�سنجر يف مقابلة مع �صحيفة نيويورك
الأمريكية� :إن الرئي�س حافظ الأ�سد هو الوحيد الذي
هزمني يف املا�ضي ،واليوم تده�شني �سورية ب�شار الأ�سد،
فال�شعب بغالبيته ال�ساحقة يح ّبه ويقف معه.
 - 3الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون :لقد
�أح�س�ست ب�شعور ال يو�صف عندما �سلمت عليه وعندما
نظرت لوجهه ،ر�أي��ت التاريخ كله والعنفوان كله  ..يف
تلك اللحظات بالذات ،حمدت اهلل على �أنه لي�س رئي�س ًا
لدولة كبرية لأن��ه عند ذلك كان ليحكم العامل بدون
منازع».
 - 4الرئي�س الإيراين الأ�سبق ها�شمي راف�سنجاين:
نتمنى ل��و ي�سلك ك��ل ال��ع��رب وامل�سلمني ط��ري��ق احلق
وال�صواب الذي �سلكه وي�سلكه الرئي�س حافظ الأ�سد.
 - 5جاك �شرياك رئي�س فرن�سا الأ�سبق :رجل دولة
حري�ص على رفعة ب�لاده وعلى م�صري الأم��ة العربية
وك��ان له دور مرموق يف التاريخ طيلة العقود الثالثة
الأخرية.
 - 7كويف �أنان الأمني العام للأمم املتحدة ال�سابق:
لقد كان الرئي�س الأ�سد طيلة الثالثني عام ًا املا�ضية
��دم م��ث��ا ً
ال للقيادة
ذا قيمة ك�برى ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة وق� ّ
ال�صامدة.
 - 8باتريك �سيل �صحفي بريطاين :دولة �صغرية
مثل �سورية تت�صدى للواليات املتحدة القوية ،وتقول
لها :لن تفر�ضي ارادتك  ..هذه هي الرتكة التاريخية
للأ�سد

قضاياوآراء
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جوهر العالمة :الحزن دا ًّال �شعر ّي ًا
2-2
• حم ّمد �صابر عبيد

نعيد الآن و�ضع املعادلة الت�شبيهية« .قمر احلزن
العالمي ال��ذي
= رغيف �أب��ي�����ض» ،داخ��ل �سياق املنتج
ّ
اقرتحه املدخل ال�سابق للقراءة� ،إذ قام املدخل بتفكيك
املكونات اللغوية للجملة ال�شعرية ،وا�ستقدام ما يتي�سر
من �إحاالتها وموحياتها �إىل امل�شهد ،وح�شده �أمام ب�صر
املتلقّي ليت�سنى له فر�صة قراءة كلية تنفذ �إىل طبقاته
وموجهاتها،
املتاحة ك ّلها ،وت�أخذ ب�إ�شاراتها ومعطياتها
ّ
مبا ي�س ّهل اال�ستمرار يف �إنتاج كونٍ دال ّ
يل جديد ،ينه�ض يف
عمليات �إنتاجية على ما �أفرزه تفكيك املك ّونات اللغوية
للجملة يف امل�ستوى الأول من القراءة.
ّ
يحيل ذراع امل�شبه على ت�ضا ّد ل�ساين وم�شاك�سة داللية
بني جز�أيه «قمر × حزن» �إذ �إنّ «قمر» هو منطقة �ضوء
يحقق ح�ضوره ومتظهره يف �أف�ضل جتلياته و�سط حالة
من الظالم «الليل» ،لذا غالبا ما �شكّل مالذ ًا لل�شعراء بفعل
خا�صيته الت�أملية ،التي حتظى من قبل ه�ؤالء ال�شعراء
�شعري
رومان�سي هائل ،حت� ّول فيه �إىل كائن
بتحميل
ّ
ّ
م�ؤ�سطر ،على الرغم من �أنّ اكت�شافهم – فيما بعد –
ل�ضيائه امل�ستعار من ال�شم�س ،خفّف كثري ًا من رومان�سية
النظرة �إليه و�صوفيتها.
ل��ك� ّن��ه ح�ين ي�����ض��اف �إىل ج��زئ��ه ال��ث��اين «احل����زن»
مب��ا يعك�سه م��ن دالالت الإظ��ل�ام وال��غ��رب��ة والعزلة
واالحتجاب ف�إنّه يتنازل مرغم ًا عن الكثري من دالالته
التقليدية ل�صالح امل�ضاف �إليه ،ويتل ّون به وينتمي �إليه،
حتى تتق ّل�ص ا�ستقالليته متام ًا ،ويعود تبع ًا لـ «احلزن»
ً
اللغوي
وداللة ،وبذلك يف�ضي الإ�سناد
ومقرتن ًا به �صور ًة
ّ
بني امل�ضاف وامل�ضاف �إليه – مبا ينتج من ميثاق – �إىل
لغوي جديد ،يكون �أكرث ت�أهي ًال وا�ستعداد ًا
ا�ستيالد معنى ّ
وكفاءة للدخول يف لعبة الت�شكيل الت�شبيهي يف املعادلة
داخل امليدان الأو�سع للعبة ال�شعرية .يف املقابل ف�إنّ ذراع
امل�شبه به يخ�ضع ل�صريورة لغوية وداللية ،هي الأخرى
ت�ستجيب على نحو ما ملنطق اللعبة ،فـ «رغيف» اخلارج
من وهج «الإ�ضاءة  +النار» ينتمي يف خلق دالالته �إىل
خم�ص�ص لال�ستهالك ،ويكت�سب
«الوظيفة» �إذ هو منتج
ّ
بعده الدال ّ
ال�شعري من و�ضعه – وقيمة هذا الو�ضع
يل –
ّ
– يف �سياق املعادلة الت�شبيهية ،وحني و�صف بـ «�أبي�ض»
تخ�ص�صت الوظيفة �أك�ث�ر ،وا ّت�سعت ح��دود الداللة
ف�أ�صبحت �أكرث كفاءة وحيوية للدخول يف حقل اللعبة
ال�شعرية ،لأنّها ارتفعت �إىل منطقة الت�أويل و�صار بو�سعها
اال�ستجابة حلكم �آلياته.
ً
و�إذا كان علينا امل�ضي ُقدُ ما يف الك�شف عن وجه ال�شبه
ذراعي معادلة الت�شبيه ،من �أجل االقرتاب �أكرث من
بني َ
جوهر العالمة ال�شعرية يف ال�صورة ،ف�إننا �سنعمل �آل ّيات
الت�أويل يف عزل البنية ال�سطحية لل�صورة  -الواجهة،
والبحث يف طبقات البنية العميقة لل�صورة يف مناطقها
اخللفية امل�ستورة واملحجوبة� .إذ �إنّ هذا ال�ضرب من وجه
و�صرف له عن ظاهره،
ال�شبه ال��ذي يحتاج �إىل ت ��أ ّو ٍل
ٍ
ً
ً
يتفاوت �أم��ره عند اجلرجا ّ
ين تفاوتا �شديدا ،فمنه ما
يقرب م��أخ��ذه وي�سهل الو�صول �إل��ي��ه ،ومنه ما يحتاج
�إىل قدر من الت�أمل ،ومنه ما يدقّ ويغم�ض حتى يحتاج
ا�ستخراجه �إىل ف�ضل روي��ة ولطف ف��ك��رة .وم��ن هنا
جند �أنّ «قمر احلزن» �صورة حلمية من ت�أليف املهم�شني
«فقراء – �أطفال – ن�سوة …� ..إلخ» ،لأنّ من يت�سيدون
«املنت» غري معنيني �أ�سا�س ًا بـ «القمر» ،لأنّهم نادر ًا ما يرونه
�أو يهتمون به ،ولهم من البدائل ما يكفي لال�ستغناء عنه
متام ًا ،و�إق�صائه من حقول ا�شتغالهم ،كما �أنّهم يف الوقت
نف�سه يتحركون خارج قو�س احلزن ،ولي�س له ثمة ح ّيز
يف مكانهم امل�شغول دائم ًا ،وبذلك ي�صبح الت�شكيل «قمر
ح�صة املهم�شني ،فهم معنيون بجز�أيه ّ
كل
احل��زن» ،من ّ
على حدة �أو ًال ،وبالت�شكيل امل�ؤلف لهما ثاني ًا.
يتحدد «قمر احلزن» ،هنا بو�صفه حلم ًا خا�ص ًا بفئة من
املهم�شني «الفقراء» -قدر تع ّلق الأمر بالعالقة الت�شبيهية
«وجه ال�شبه» ،بينه وبني امل�شبه به يف الطرف الآخر
من املعادلة «رغيف �أبي�ض»-ـ� ،إذن «قمر احل��زن» حلم
ي�صطف خلفه جي�ش من الفقراء يرنون �إليه ،لينقلهم

�إىل ف�ضاء خمتلف خم ّل�ص ،وهنا بالذات يتمظهر وجه
ال�شبه الذي كان �إىل ما قبل قليل غام�ض ًا وملتب�س ًا ،لأنّ
«رغيف ــ �أبي�ض» ،هو حلمهم الآخر لالنتقال من «رغيف
�أ�سمر» �إىل «رغيف �أبي�ض»ّ ،
بكل ما ي�ستلزمه ذلك من
حتوالت من حال �إىل حال .ولو حاولنا �إخ�ضاع الت�شكيل
الت�شبيهي للعبة ريا�ضية ،بو�ساطة حتقيق ات�صاالت
ّ
اللغوي للمفردات امل�ؤلفة
متنوعة يتيحها التجاور
ّ
للت�شكيل ،خلرجنا بدالالت جديدة ميكن معاينتها بهذه
اخلطاطة:
قمر احلزن
رغيف �أبي�ض
وميكن ت�صنيف نتائج املعاينة باحلقول الآتية:
احلقل الأول:
قمر = احلزن
قمر = رغيف
قمر = �أبي�ض
احلقل الثاين:
رغيف = �أبي�ض
رغيف = قمر
رغيف = احلزن
احلقل الثالث:
احلزن = قمر
احلزن = رغيف
احلزن = �أبي�ض
احلقل الرابع:
�أبي�ض = احلزن
�أبي�ض = رغيف
�أبي�ض = قمر.
و�إذا ما �شئنا التوغل �أكرث يف ا�ستنطاق ح�ضور «بيت
الق�صيدة» ،داخل حا�ضنته ال�شعرية الأم ،للك�شف عن
جتلياته فيها ،ف�سنجد �أنه يحفر �سيميائي ًا يف منطقتني،
تقدمه املنطقة الأوىل بو�صفه �شعار ًا �أو �إعالن ًا �أو الفتة:
�أعرف �أنك مثلي
ت�صنع من حزنك �أرغفة …
وتطوف بها كل بيوت الفقراء
تكتب فوق الأبواب املو�صدة باجلوع والن�سيان:
« قمر احلزن رغيف �أبي�ض «.
ويحقق هنا ح�ضور ًا ا�ستثنائي ًا بو�صفه عالمة ت�ستدعي
القارئ لالت�صال بها والتوا�صل معها ،ف�ض ًال عن كونها
متاحة تقرتح م�شاركة اجلميع يف فتح الأبواب املو�صدة
عرب ك�سر اجل��وع والن�سيان ،وت��أوي��ل اجلملة بو�صفها
�إ�شارة ا�ستثارة وتثوير وفعل ،تكمن وراء �إيهام احلياة
يف كينونتها اال�سمية املعلنة� .أما املنطقة الثانية ف�إنها
ال�شعري نف�سه ،لكنّها تط ّور �آل ّيات
توا�صل �إنتاج املعنى
ّ
والعالمي:
إ�شاري
ل
ا
منطقها
عملها وت�ضاعف
ّ
ّ
�أكتب يا وطني يا وطن الفقراء.
�أكتب فوق الأبواب املو�صدة باجلوع والن�سيان
قمر احلزن رغيف �أبي�ض.
ين�ضج يف تنور العتمة
�إذ حتاط اجلملة ال�شعرية «بيت الق�صيدة» ،وت�سور
ومقرتبات ،تق ّلل من احلاجة �إىل الت�أمل،
و�ضفاف
بحواف
ٍ
ٍ
ٍ
وتزيح ق��در ًا من الإغما�ض للتو�صل بجوهر العالمة
ال�شعرية النابعة من خ�صوبة املعنى وثراء �شعريته.
�إنّ «بيت الق�صيدة» بهذا املنظور املتعلق بقراءة هذه
اجلملة ال�شعرية ،يلغي ما تبقى من الق�صيدة ،ويحيلها
�إىل �أ�شالء تعبريية ت�سعى �إىل اكت�ساب � ّ
�شعري
أقل قدر
ّ
متاح ،ي�ضمن لها � ّأي �شكل من �أ�شكال احل�ضور �أو املكوث
يف �أر����ض الق�صيدة ،بف�ضل امت�صا�صه كامل م�ؤونتها
العالمي فيها �إىل درجة متثيل
ال�شعرية ،وتركيز البعد
ّ
بناء ً
ولغة و�صور ًة ،على النحو الذي يكون
ك ّلي للق�صيدة ً
مق�ص التلقّي،
مبقدور القراءة �أن تعمل يف الق�صيدة
ّ
الفعلي لها،
ال�شعري
لتختزلها يف «بيت الق�صيدة» ،املمثل
ّ
ّ
مبعزل ع ّما يق ّلل من نقائها و�صوفية لغتها النادرة.

3

�س�ؤال بر�سم الإجابة
•د.عبد اهلل ال�شاهر
مل �أذك��ر �أن ق��ر�أت يف يوم من الأي��ام �أن �إنكليزي ًا واح��د ًا حاول
جمرد حماولة ولو من باب التجريب �أن كتب ا�سمه بلغة غري لغته،
وهذا ي�سري على ال�صيني والرو�سي والأملاين والفرن�سي وغريهم من
الأمم ،ذلك �أن اال�سم هو الرتميز اللغوي وال�صوتي ل�شخ�صيتك التي
تتميز بها عن غريك ،ولذلك مل يخطر على بال �أحد من هذه الأمم
�أن يكتب ا�سمه بلغة غري لغته ،لأن هذا النوع من التفكري يبعده عن
وجوده وعن ذاته وجمتمعه ،ورمبا عن حياته اخلا�صة والعامة و�إن
معنوي ًا.
واحلقيقة �أن الذي قادين �إىل مثل هذا الكالم ذلك الكم الهائل
من الأ�سماء التي كتبت باللغة الإنكليزية وهم من الناطقني باللغة
العربية على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وك�أن الذي يكتب ا�سمه
على و�سائل التوا�صل االجتماعي ي�شكل حالة ح�ضارية متقدمة عن
غريه ممن يكتبون �أ�سماءهم بلغتهم الأ�صلية.
والالفت للنظر �أي�ض ًا وهي حالة تدعو �إىل الأ�سف �أن عدد ًا ال ب�أ�س
به من املثقفني ومن الأدباء ،وممن ارتقوا مب�ؤهالتهم العلمية ،هم
الذين مهدوا �إىل مثل هذا ال�سلوك ظن ًا منهم �أنهم يتميزون يف ذلك
عن غريهم ،وقد جرى تقليدهم من بع�ض العامة الذين ال يجيدون
اللغة الأجنبية �أ�ص ًال ،وال حتى ي�صرفون مفرداتها �أو حروفها،
فوجدوا يف كتابة �أ�سمائهم باللغة الأجنبية مدعاة للرفعة واملكانة
املتقدمة ،وهم مع الأ�سف يجهلون �أنهم يف عملهم هذا يطم�سون
هويتهم ويتخلون من حيث يعلمون �أو ال يعلمون عن متكني لغتهم يف
ذواتهم قبل �سلوكهم وحياتهم.
ويف الواقع كم راود يف ذلك ال�س�ؤال الذي مل �أجد له �إجابة �شافية
خا�صة عندما �أت�صفح «الفي�س بوك» و�أجد هذه الكرثة الكثرية من
عرفت عن ذاتها بلغة غري لغتها فما عدت �أدري ما
الأ�سماء التي ّ
�أجيب والإجابات ت�أخذ احتماالت مت�شعبة.
�أمن وهن فينا بحيث مل نعد نقوى على �أن جن�سد ذواتنا بلغتنا؟
�أم هي حالة االغرتاب التي نعي�شها �صراحة يف وعينا وال وعينا
ونطمح يف دواخلنا �أن نتخلى عن �أثمن �شيء عندنا «�أ�سما�ؤنا» التي
هي معادل وجودنا..
�أم هي مقولة ابن خلدون التي تتجلى وا�ضحة املعامل «الغالب
واملغلوب» يف حياتنا و�أ�سمائنا وحتى طموحاتنا..
نفر من ذواتنا ون�سلخ جلودنا بحث ًا عن خال�ص ال
�أم �أننا بد�أنا ّ
ندري �أين مر�ساه ومنتهاه.
ويف كل ما تقدم ف�إن ما هو ماثل �أمامنا وعلى �صفحات التوا�صل
االجتماعي اعرتاف �صريح ووا�ضح بوجود حالة انف�صام يف ذواتنا
لأن��ن��ا ب�سلوكنا ه��ذا وع��ن غ�ير وع��ي نرغب ب ��أن ن�ستبدل هويتنا
وانتماءنا وهذا م�ؤ�شر على �أننا بحاجة �إىل �أن نعيد النظر ب�أفكارنا
وطموحاتنا ،و�أعود �إىل ال�س�ؤال الذي يحتاج �إىل �إجابة مل �أ�ستطع
�أن �أح�صل عليها ..ما الهدف من �أن نكتب �أ�سماءنا بلغة �أجنبية غري
لغتنا منطوق غري منطوقنا ..بر�سم الإجابة..؟
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نافذة على
العالم
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�أ َّي ُام ت�شيك المدر�سية
CHIKE’S SCHOOL DAYS
ت�شينوا �أت�شيبي CHINUA ACHEBE

كان �آخر �أوالد �سارة �صبي ًاَ ،ج َل َب مبولده
ال�سرور العظيم والفرحة الكبرية لبيت
�أب��ي��ه �أم���و����س .وك���ان �أب����واه ���س� َّم��ي��اه عند
تعميده بثالثة �أ�سماءٍ  :يوحنا ،وت�شيك،
و�أُبياجولو .1وي��ع��ن��ي اال���س��م الأخ�ي�ر:
«و�أخ�ير ًا ارتاح العقل» ،فكان كلُّ من ي�سمع
ذا اال�سم يعرف من فوره �أن حامله �إ َّما ٌ
طفل
وحيدٌ ال �أخ له وال �أخ��ت� ،أو �أن��ه ال�صبي
الوحيد يف �أُ�سرته .وكان ت�شيك هو ال�صبي
الوحيد يف �أُ�سرته؛ �إذ �أجنبت �أم��ه خم�س
بنات قبله.
ٍ
وتربى ت�شيك كما تربت �شقيقاته من
قبله� ،أي« :وفق ًا لرتبية الرجل الأبي�ض»،
ٌ
تربية ُتعاك�س ما �أل��ف��وه من �آبائهم
وه��ي
وع��ه��دوه من تقاليدهم .وكانت قد م�ضت
�سنون طويلة قبل �أن ي�شرتي �أمو�س جر�س ًا
يجمع به �أُ�سرته ويدعوهم �إىل ال�صالة،
ف��ي��ب��د�ؤون �صباحهم ب��إن�����ش��اد الأن��ا���ش��ي��د
الدينية والرتاتيل ،ويختمون بها نهارهم.
وكانت تلك من �أ�ساليب الرجل الأبي�ض.
وقد علَّمت �سارة �أوالدها � اَّأل ي�أكلوا يف بيوت
جريانهم؛ لأنهم ُيقدمون طعامهم للأ�صنام.
لذا اتبعت �سارة ما ورثته عن �آبائها الأولني،
ٌ
وا َّلتي ترى �أن الأطفال م�س� ٌ
�شرتكة
ؤولية ُم
جلميع �أف��راد الأُ�سرة ،وال بدَّ للأطفال �أن
يلعبوا مع ًا ويتقا�سموا الطعام وال�شراب مع ًا،
مهما كانت العالقة بني الأبوين.
��وم ،ق��دَّ م��ت �إح���دى اجل���ارات
ويف ذات ي� ٍ
ً
قطعة من احللوى لت�شيك ،وك��ان يبلغ من
العمر �آنذاك �أربع �سنني .فلفَّت الطفل ر�أ�سه
و�شموخ وق��ال« :نحن ال ن�أكل طعام
أنفة
ب� ٍ
ٍ
الأوث��ان!» .فغ�ضبت اجلارة غ�ضب ًا �شديداً،
غري �أنها متا�سكت و�ضبطت نف�سها ،ودمدمت
بكلمات بينها وبني نف�سها وهي تزفر ،وتقول
ٍ
�إن كربياء الأو�سو و�شموخه يف هذه الأيام
�إمنا يعود الف�ضل فيه �إىل الرجل الأبي�ض.
وكانت على حقٍّ  ،فلم يكن ال
أو�سوي 2يف
ّ
املا�ضي ليجر�ؤ على رفع ر�أ�سه الأ�شعث يف
حر� ،إ ْذ كان عبد ًا للكثري من الأ�سياد
وجه ّ
من تلك الع�شرية ،وك��ان الأو���س��وي يف نظر
الأ�سياد خملوق ًا ال ُي�ؤبه له ،وال ُينظر يف
�أمره ،بل و ُيب�صق عليه ،ويمُ �سح به الرتاب.
ومل يكن يحقُّ له �أن يتزوج امر�أ ًة ح َّر ًة� ،أو
بلقب من �ألقابهم .وعندما ميوت
�أن ُيلقَّب
ٍ
يدفنه �أقربا�ؤه يف الدغل.
�أ َّما الآن فكلُّ ذلك تغيرَّ � ،أو �أنه كاد يتغيرَّ .
فيمكن لطفلٍ من �أطفال الأو�سو �أن ُينكِّ�س
ر�أ�سه يف ح�ضرة ُح � ٍّر ،ويتحدث عن طعام
الأوث��ان .لقد حقَّق الرجل الأبي�ض الكثري
حق ًا!
ومل يكن والد ت�شيك �أو �سو ّي ًا �صايف الن�سب،
بل �إنه تز َّوج ام��ر�أ ًة منهم با�سم امل�سيحية.
ومل ُي�سمع من قبل عن رج��لٍ انت�سب �إىل

قبيلة الأو�سو بهذه الطريقة ،وعيناه فوق
ذلك مفتوحتان على و�سعهما� .إنه جمنونٌ ال
حمالة! وال ريب يف �أن الدين اجلديد خالط
مب�س ،وه��و يف ذل��ك �أ�شبه
عقله ،ف�أ�صابه ٍّ
باخلمر املعتَّقة ،ف�إن بع�ضهم ي�شربون اخلمر
فال يت�أ َّثرون ،وبع�ضهم ُي�صدعون و ُينزفون.
وكان ال�س ِّيد براون هو ال�شخ�ص الوحيد
ق�س
ا َّلذي �أ َّيد �أمو�س يف زواجه ذاك ،وهو ٌّ
كوخ يف القرية ،ويحرتمه النا�س
يعي�ش يف ٍ
احرتام .وهم ال يحرتمونه ملا ي�ؤديه من
�أيمُّ ا
ٍ
غرفة
طقو�س ،بل للعيادة ا َّلتي ُيديرها يف
ٍ
ٍ
من ُغرف ُكوخه .وكان �أمو�س قد خرج من
بيت ال�س ِّيد ب���راون حُم�صن ًا ،و�أخ�ب�ر �أم��ه
الأرملة بعد ب�ضعة �أيام مبا �آلت �إليه حاله،
ً
و�سميت با�سم
وكانت �أمه
معتنقة امل�سيحيةُ ،
�إليزابيث .فكاد اخلرب �أن يقتلها ،فل َّما ثابت
�إليها �صحتها وتعافت ،ركعت بني يدي �أمو�س
ورجته � اَّأل ُيقدم على هذا الفعل ،غري �أنه مل
ُي�ص ِغ �إليها ،فقد جعل اهلل على قلبه ِكن ًَّة
ويف �أذنيه وقراً .فل َّما يئ�ست الأم من ابنها
ق�صدت الع َّراف لت�ست�شريه.
وك���ان ال��ع � َّراف رج� ً
ً
ل�ا حكيما ذا �سطوةٍ
وق��وةٍ  .وك��ان �إذا ما َق َعدَ على �أر���ض كوخه
وه��و ي�ضرب �صدفة �سلحفاةٍ  ،وق��د دَهَ ��نَ
مب�سحوق �أبي�ض ،ف�إنه ال يرى احلا�ضر
وجهه
ٍ
فقط ،بل ما ك��ان ح�صل من قبل ،وم��ا كان
�سيح�صل ،وكانوا ُي�سمونه «الرجل ذو العيون
الأرب��ع��ة» .فما �إن دخلت عليه �إليزابيث
حتَّى ب��ادره��ا و�أخ�بره��ا مب��ا ج��اءت تفعله
�ك دي��ن الرجل
ع��ن��ده .ق��ال« :اعتنق اب��ن� ِ
الأبي�ض ،وكذلك �أن��تِ اعتنقتِ هذا الدين
عليك فيه �أن تحُ اذري وتكوين
زمن َو َج َب
ِ
يف ٍ
ً
ً
وفطنة ..فهل ت�س�ألني �إن كان
حكمة
�أكرث
م�س؟ فلينتظر �أولئك ا َّلذين يجمعون من
به ٌّ
حولهم ال�شوا َّذ من الرجال زيارة ال�سحايل
مرات،
لهم!» ،و�ضرب ب َودَعِ ه الأر���ض عدَّ ة
ٍ
وكتب ب�إ�صبعه �شيئ ًا على وع��اءٍ من رم��لٍ ،
ثم جعل يدمدم
بتميمة� ،أتبعها ب�أقوالٍ
ٍ
ومن َّ
وحكم �سائرةٍ .
م�أثورةٍ
ٍ

• ح�سني �سنبلي

و�أخ��ي�ر ًا ق��ال لها ال��ع�لاج� .إن الأ���س�لاف
غا�ضبون جد ًا وعليها �أن ت�سرت�ضيهم بذبح
معزاةٍ  .ففعلت �إليزابيث ما �أُمرت به ،غري �أن
ابنها َّ
امل�س ُّ
قط،
ظل على جنونه ومل يفارقه ُّ
ً
أو�سوية ا�سمها �سارة .فارتدت
وتزوج امر�أ ًة �
�سارة عن ن�صرانيتها ،ورجعت �إىل دين �آبائها
الأولني.
�أرى �أننا خرجنا عن ق�صتنا الأ�سا�سية.
ولكن من املهم �أن نعرف كيف �أ�صبح والد
ت�شيك �أو�سوي ًا ،لأننا �أ�صبحنا يف يوم اختلط
يف احلابل والنابل ،ونُ�سيت ه��ذه الق�صة
مت��ام � ًا .ول�نرج��ع الآن �إىل ت�شيك ا َّل���ذي
رف�ض طعام الوثنيني ،وهو ما يزال يف ال�سن
الرابعة �أو اخلام�سة.
ودخ��ل املدر�سة بعد �سنتني ،وه��و الآن
ي�ستطيع �أن مي�سك حلمة �أذنه الي�سرى من
فوق ر�أ�سه ،وهذا ٌ
دليل على �أن يف مقدوره
الآن �أن يتعلَّم علم الرجل الأبي�ض .وكان
�سعيد ًا جد ًا بقلمه اجلديد وممحاته ،و�أكرث
قمي�ص
�سعاد ًة بثياب املدر�سة الر�سمية:
ٌ
ٌ
ون�صفية بنية .ولكن ما �إن �أقبل عليه
�أبي�ض،
الف�صل الأ َّول من العام املدر�سي حتَّى رزح
عقله الن�ضر حتت وط�أة ق�ص�ص الأ�ساتذة
وع�ص ِّيهم ،وتذ َّكر �أُغنية كانت �أخته الأكرب
منه تغنيها له ،وهي � ٌ
�ضبط
أغنية حتتاج �إىل
ٍ
يف مبناها ،وهي على ال�شكل الآتي:
Onye nkuzi ewelu itali
piagbusie umuaka
�إن �إحدى طرائق الت�شديد يف لغة الإيبو3
على ما يبتغونه من معنى هي املغاالةَّ ،
فلعل
الأ�ستاذ يف الالزمة مل ي�ضرب الأطفال حتَّى
املوت ،لكنه �ضربهم ال م�شاحة ،وكان ت�شيك
ُيفكِّر يف هذا كثرياً.
وملَّ��ا كان ت�شيك �صغري ًا ج��د ًا فقد �أر�سله
والداه �إىل ما ُي�سمى« :ال�صفوف الدينية»،
حيث يغنون ،ويرق�صون �أحيان ًا ،ويتعلمون
ب�أ�سلوب ال�س�ؤال واجل��واب .ف�أحب كلمات
الأغ��اين و�أح��ب �إيقاعها .وكانوا يتحلَّقون
يف �أثناء درو�س ال�س�ؤال واجلواب ،فريق�صون
على �إيقاع ال�س�ؤالَّ .
فلعل الأ�ستاذ ي�س�ألهم:
«من هو قي�صر؟» ،في�شرع التالميذ بالرق�ص
والنقر ب�أرجلهم .وما كان يهمهم يف رق�صهم
�أن قي�صر ما ع��اد يحكم العامل يف القرن
الع�شرين.
ً
وكانوا �أحيانا يغنون بالإنكليزية ،وكان
�ات
ت�شيك مغرم ًا ب�أغنية« :ع�شر زُج��اج� ٍ
ُخ�����ض��ر» ،وال يحفظ منها ���س��وى الأب��ي��ات
يخ�ص الأبيات
الأوىل والأخ�ي�رة� ،أ َّم��ا ما
ُّ
ا َّلتي يف ال�صدر فيهمهمون فيها ،ويطمطمون،
ويدمدمون.
وه��ك��ذا انق�ضت ال�سنة الأوىل ،ف� ُ�ر ِّف��ع
ت�شيك �إىل �صفوف احل�ضانة ،حيث يجدِّ ون
�أكرث يف درو�سهم وتعليمهم.

نق�ص عليكم ما ح�صل
ونحن ال نريد �أن َّ
لت�شيك يف ح�ضانته ،ف��ه��ذه ق�����ص� ٌ�ة بحدِّ
ذاتها ،غري �أنها ال تختلف عن ق�ص�ص بقية
الأط��ف��ال .فل َّما بلغ املدر�سة االبتدائية
ت�شكَّلت �شخ�صيته وبانت ،وط � َّور يف نف�سه
حقد ًا على الريا�ضيات ُ
وك��ره� ًا لها ،لكنه
�أحب الق�ص�ص والأغاين .و�أحب على وجه
اخل�صو�ص �إيقاع الكلمات الإنكليزية ،و�إن مل
يكن لها � ُّأي معنى يف بع�ض الأحيان .وكانت
بع�ض تلك الكلمات متل�ؤه غرور ًا و�إعجاب ًا،
ككلمة «العناقية  ،periwinkle”4ا َّلتي
ن�سي الآن معناها وكيف حفظها ،غري �أنه
معنى ُمبهم ًا خم�صو�ص ًا
�أعطاها يف تلك الأيام ً
به يرتبط ب�أر�ض اجلن.
وك���ان �أ���س��ت��اذ ت�شيك م��غ��رم � ًا بالكمات
الطوال ،ويقولون �إنه ٌ
أملعي ،وكان يحب
رجل � ٌّ
كلمات ي�ستخرجها
�أن يزجي فراغه بكتابة
ٍ
من معجم �أ�صول الألفاظ ا َّلذي ميلكه .وكان
قد القى ا�ستح�سان ًا وتهلي ً
ال ملَّا َط َم َ�س ُعذر
�أحد ال�صبية عندما ت�أخر عن الدر�س ،فقال
له« :الت�سويف 5عذر الك�سول» .وبانت �سعة
اطالع هذا الأ�ستاذ يف كلِّ م��ادةٍ علَّمها؛ �إذ
كانت درو�س العلوم الطبيعية من الدرو�س
ين�سها �أح��د ،وتذ َّكر ت�شيك در�س
ا َّلتي مل َ
تطاير البذور جيداً .ووفق ًا للمعلِّم فهناك
خم�س طرائق لتطاير البذور :عن طريق
الب�شر� ،أو احليوانات� ،أو املاء� ،أو الهواء� ،أو
عن طريق «تقنيات القذف» ،وحتَّى �أولئك
التالميذ ال��ذي��ن ن�سوا الأرب��ع��ة الطرائق
الأوىل مل ين�سوا طريقة« :تقنيات القذف»
ُّ
قط.
وال ري��ب يف �أن ت�شيك ت ��أ َّث��ر ب�ألفاظ
الأ���س��ت��اذ املنتقاة ،غ�ير �أن��ه ا�صطفى منها
الأل��ف��اظ ا َّل��ت��ي ت�شبه لفظة �أر����ض اجل��ن،
وك��ان �أ َّول ما كتبه هو الآت��يُ « :يحكى �أن
�ساحر ًا عا�ش يف �إف��ري��ق� ّي��ة ،ف��ارحت��ل �إىل
ال�صني ليح�صل على امل�صباح» ،فكان ت�شيك
ُيعيد هذا ويكرره ،و�أ َّل��ف � ً
أغنية عليه ،وال
معنى لها على الإط�لاق ،وجعل فيها لفظة
«ت�سويف» ولفظة «دم�شق» .لكن هذا كان
مل
كنافذةٍ ا�ست�شرف م��ن خاللها على ع��ا ٍ
غريب ،وكان �سعيد ًا جد ًا بعامله.
�سحريٍّ
ٍ
()Endnotes
.Obiajulu - 1
 - 2ن�سب ًة �إىل قبيلة «الأو�سو»( .املرتجم).
.Ibo - 3
 - 4نبت ٌة معرت�ش ٌة( .املرتجم).
 - 5ه� � َّل ��ل ال� �ت�ل�ام� �ي ��ذ ل� ��ه و�� �ص� �ف� �ق ��وا لأن� ��ه
اخ �ت ��ار ل�ف�ظ��ة «ت �� �س��وي��ف» وه ��ي يف الإن �ك �ل �ي��زي��ة:
« ،»procrastinationف�ك�م��ا ت ��رون فهي
كلم ٌة ط��وي�ل� ٌة غ��ري�ب� ٌة ُتنا�سب ميل ذل��ك الأ��س�ت��اذ
الأملعي( .املرتجم).
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تمكين الكلمة المتفوقة
ـ
2
ـ
•ح�سن �إبراهيم �أحمد
ين�ساق الدور مع هدف بناء املجتمعات التي ت�سعى للخروج
من �إعاقاتها و�سلبياتها وارتهاناتها ال�سيا�سية والعقدية
واالجتماعية .واملجتمعات التي يغيب عن �أفقها الفكري هذا
الن�شاط احلر �سيكون م�صريها املزيد من التخبط .بالأحرى
�ستبقى رهينة قيم املجتمع الأهلي (الأب��وي -البطريركي)،
و�ستبقى امل�سبقات ت�شكل اال�ستع�صاءات املم�سكة بهذا املجتمع،
�سواء كانت العقائد تقودها �أو القرابات الن ََ�سبية .وهذا يعني
عدم ق��درة هذه املجتمعات على اخل��روج من �أف��ق ارتهاناتها
للما�ضي العقدي �أو الن ََ�سبي� ،أو عدم قدرتها على االنتقال �إىل
املجتمع املدين الذي كان ويبقى رافعة اخلروج من امل�أزق تقوده
�إىل ذلك الكلمة املتفوقة (املوقف ،الثقافة).
امل�شكلة هنا ،ويف كثري من البلدان التي مل حت�سن اخلروج
من ما�ضيها ب�شكل فاعل ،هي �أن قيم املجتمع الأهلي تخرتق
وتع�ش�ش بقوة داخل مكونات املجتمع املدين فتخربها� ،إذ جند
�أن الأحزاب والتنظيمات التي هي من �صلب املجتمع املدين ،قد
يتم اخرتاقها من قبل مكونات املجتمع الأهلي ،فنجد داخلها
تلك الع�صبيات التي تعلن ثورتها عليها يف �أ�سا�س تكوينها.
فعندما يتعلم النا�س من هذه التنظيمات� ،أن القيم العائلية
والع�شائرية والقبلية واملذهبية والطائفية...الخ ،هي قيم
تت�سم مبوقفها الرجعي وارتهاناتها ملا�ض ال بد من اخلروج منه
لبناء املجتمع احلديث ،ثم يجدون �أن هذه اجلهات ذات الوجود
ال�صلب تخرتق الأح��زاب ومكونات املجتمع امل��دين الأخ��رى
وتفعل فيها فعلها التخريبي� ،سيت�أكدون �أن هناك ا�ستع�صاءات
ال ت�سمح للجديد �أن يتخلق �أو يكون رافعة للنهو�ض.
دائم ًا ت�أتي دعوات التمرت�س باملا�ضي وقيمه حتت يافطة
الأ�صالة وعدم التفريط باملوروث الرفيع ،ويجد الكثريون
�أنهم مدعوون لالنخراط يف حماية الرتاث باعتباره �ضمان
�شخ�صية الأمة ،وهذا بال �شك غاية نبيلة ،دون �أن يكون يف
ذلك نوع من االرتهان الذي يدفع القيم املعوقة للتقدم �إىل
مرتبة القدا�سة .وهنا ينبغي التمييز بني قيم ترفع وقيم
ت�ضع.
ما يثبت يف حالة التماهي بالقيم الرتاثية ب�صيغها التي
وجدت قبل قرون عديدة ،هو قدرة قوى داخلية وخارجية
على تثبيت احلياة عند نقطة ي�صعب جتاوزها ،حتت زعم عدم
التفريط بالأ�صالة .واحلقيقة التي ال بد �أن تكون البديل
لذلك ،هي �أن قيم املا�ضي ال ي�صح �أن تبقى دون م�سا�س بها
على مر الع�صور ،وب��دون القدرة على التغيري يف القيم التي
كانت �أ�سا�س بناء احل�ضارات وتقاليدها الرا�سخة ،وجتاوزها
بكثري من االحرتام ،ب�إحالة ما ال ي�ساير التطور وقيم احلداثة
والتقدم �إىل املتاحف والذكريات النبيلة ،وا�ستبداله مبا
حتتاجه الأمة لتتطور.
ما ي�شكل موقع ًا للده�شة ال�سلبية واحل�يرة� ،أن جند يف
احلراكات التي �شهدتها كثري من املجتمعات العربية خالل
العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين ،كيف انبثقت تلك
االمتدادات الأهلية املدمرة التي ع�صفت بالكثري من القيم
الإيجابية ومتاهت مع �إرادة الغرب املدمرة ،وكانت حا�ضنة
لفكر ظننا �أن الزمن قد جتاوزه ،ف�إذا بالإرهاب ي�صبح الأداة
ال�صلبة التي حتطم الأحالم بتوظيفه حتت وهم احلفاظ على
العقائد .وهنا تبدو فاعلية الكلمة (الفكر) �سلب ًا و�إيجاب ًا.
ذهبت بنا الظنون �إىل �أن التالعب بالعواطف الإميانية
واالجتماعية �أم��ر قد �أ�صبح من املا�ضي وال ع��ودة له ،ف�إذا

بنا ال نح�صد الده�شة فقط بل احلرية واال�ستغراب والرعب
والكوابي�س .لقد بدت القوى التي �أملنا �إيجابيتها ومت �إطالق
(القوى التقدمية) عليها ،يف واق��ع مغاير ال حت�سد عليه،
وه��ي ت��رى كيف تتالعب ق��وى خارجية بعواطف امل�ؤمنني
ذوي ال�صالبة الإميانية امل�ستع�صية على االخرتاق الإيجابي
والتطور ،لتبقى رهينة ما�ض تظن �أنها تنت�سب �إليه ،لكنه مع
تخلفه يرف�ضها ،ففيه كان اخلط�أ بين ًا وال�صواب بين ًا ،والنا�س
يبتعدون عن اخلط�أ قدر الإمكان عك�س ما جرى ويجري يف بالد
ظننا �أن املجتمع املدين يقود �أهلها بعيد ًا �إىل خمارج ع�صرية.
وم��ن املنظور �إليه عاملي ًا �أن املجتمعات ت�شهد انتقاالت
وتطورات يف بنيتها ،فالعامل ينتقل من طور �إىل طور ح�سب ما
تقت�ضيه �أحوال جمتمعاته ،فبعد �أن تت�شبع املجتمعات بالقيم
الأهلية املعوقة للتطور ،حتى �إذا و�صلت �إىل طريق م�سدود
ال تفعل فيه القيم الإيجابية ،يتم االنتقال التدريجي نحو
جمتمع �أك�ثر تطور ًا هو املجتمع امل��دين .لكن الأي��ام ت�ضيف
�إىل الواقع ما مل يكن حم�سوب ًا ،حني تفعل التكنولوجيا فعلها
وي�صبح التوا�صل بني الب�شر مي�سر ًا بفعل الو�سائط احلديثة،
حتى من قبل الفقراء ،وعند ذلك جند �أن جمتمع ًا �آخر يقوم
على التداول احلر بني الب�شر ت�ساعد على ن�شاطه الو�سائط،
�أط��ل��ق عليه (املجتمع ال��ت��داويل) ال��ذي ي��أت��ي على �أعقاب
املجتمع امل��دين ال��ذي �سار باجتاهه م�سرع ًا ،وهو جمتمع له
توجهات عاملية ،والدعوة الزائفة �إليه تعرب عنها مقولة «
العامل قرية واح��دة» التي توهم النا�س بالوحدة الكونية
الكاذبة كذب ًا �صارخ ًا.
ً
الأك�ث�ر ا�ستغرابا �أن ت��ك��ون جماعات املجتمع الأه��ل��ي
قد تو�صلت �إىل �أهمية ال��ت��داول يف الوقت ال��ذي مل تغادر
ا�ستع�صاءاتها االجتماعية ،وقبل �أن ت�صل البالد �إىل جمتمع
مدين فاعل .هذا ما ظهر يف �سلوك اجلماعات الإرهابية التي
جرى ت�أهيلها �إىل مرحلة التداول عرب الو�سائط� ،إمنا يف ن�شر
التدمري والقتل ،ال يف ن�شر الدميقراطية املفتقدة وحقوق
الإن�سان.
واملوقف هنا يعيد التذكري ب�شعار « الكلمة الرفيعة �أو
املتفوقة» ال��ذي ك��ان دليل خ�لا���ص� ،أو م��ن �أدل���ة اخلال�ص
للمجتمعات ،من كل ما يعوق نهو�ضها ،و�أحد �أهم ال�سبل لذلك
ن�شر الثقافة العقالنية التي يتبناها الع�صر وقواه املتوجهة
�إىل الأمام ،عك�س تلك التي ترتب�ص بالواقع.
امل�س�ألة يف جذرها ثقافية ،دون نفي العوامل الأخرى التي
تذهب �إىل ال�سعي المتالك القوة املادية وتوجيه مقدرات
الأوطان �سعي ًا لتطويرها .وهنا �أحد ميادين بروز دور الثقافة
التي حتتاج �إىل املنظمات الفاعلة التي �سالحها الكلمة
املتفوقة لفظ ًا ومعنى ودوراً .بالتايل ال يعني هذا �أن يعترب كل
كالم يقال �أو يكتب متفوق ًا يت�سلل �أ�صحابه به �إىل التنظيمات
ذات التقاليد التي يجب احلفاظ عليها كاحتادات الكتاب.
وهذه م�س�ؤولية التنظيمات والقائمني عليها ،وهي يجب �أال
تقا�س مكانتها ب�أعداد منت�سبيها ،فالأعداد قد تكون بكرثتها
من املعوقات اخلادعة.
قد ميتلك الكلمة الرفيعة والقدرة عليها بع�ض ممن هم
خارج احت��ادات الكتاب� ،إمنا ال يجوز �أن يبقى داخلها من ال
يحوز تلك الكلمة والقدرة عليها ،ومزاياها لي�ست مادية بقدر
ما هي معنوية.

ن�شاط فرع حلب ل�شهر حزيران 2021
الثالثاء  6/15ندوة نقدية ظاهرة الإبهام يف ال�شعر احلديث �أ .ع�صام تر�شحاين ـ �أ� .إبراهيم ك�سار ـ �أ .عبد
اجلواد ال�صالح.
الثالثاء �	6/22أم�سية �أدبية	�أ .حممود علي ال�سعيد ـ �أ .بيانكا ما�ضية ـ �أ� .أديل بر�ش
الثالثاء  6/29قراءة يف كتاب مذكرات يو�سف ال�سعدون يف الثورة والقتال حترير وحتقيق د .فاروق ا�سليم
�أ .جمال الطرابل�سي
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أدب يف خطر
ال ُ
• جناح �إبراهيم
يف كتابه « الأدب يف خطر» ي�ص ّرح تزفيتان تودروف
أدب ب��ات غريب ًا عنا ،لأن��ه مل يعدْ يخاطب
ب����أنَّ ال َ
ّ
�أحا�سي�سنا ،وال ميكننا من فهم الآخر ،كما �أنه مل يعدْ
ميدُّ لنا ج�سر ًا للعبور بني الثقافات.
أدب يعينني على �أن
على ال ّرغم من �أنه قال� :إنَّ ال َ
ُ
يفعل الكثري ،ي�ستطيع �أن ميدَّ لنا اليد
�أحيا ،والأدب
حني نكون يف �أعماق االكتئاب ،ويقودنا نحو الكائنات
الب�شرية الأخرى من حولنا ،ويجعلنا �أف�ضل فهم ًا للعامل
ويعيننا على �أن نحيا...
ملاذا �إذ ًا الأدب يف خطر؟
ُ
أدب بالو�ضع اخلطري لعاملني اثنني،
ي�صف تودروف ال َ
يتداخالن مع بع�ضهما وي�ؤدي �أحدهما �إىل الآخر دون
ريب .فما هما؟
العامل الأول :يعرت�ض تودروف وبق ّوة على طريقة
ُ
يركز على التحليل النقدي «
التدري�س ل�ل�أدب التي
ال�شكل» ويهمل املعنى « امل�ضمون» �أي ين�أى عن روح الن�ص
فينتهي الطالب �إىل درا�سة نظريات النقد �أك�ثر من
املادة الأدبية.
�أي �أنَّ ت��ودروف يدعو �إىل اكت�شاف روع��ة القراءة
الن�ص والقب�ض على اجلوهر.
والدخول �إىل عمق ِّ
العامل الثاين :هو علمنة الفنِّ وف�صله عن الواقع،
وهذا ما �أفرزته احلركات الأدبية والفنية التي ظهرت
يف القرن الع�شرين ،واهتمت بال�شكل والرتكيب �أكرث من
املعنى كما جاء يف العامل الأول ،لهذا قلنا �إن العاملني
متداخالن.
�إن ت��ودروف ر�أى انحراف ًا يف مه ّمة الأدب الأ�صيلة،
املتمثلة يف التعبري عن كينونتنا الإن�سانية؛ يف حما�سنها
وم�ساوئها ،يف تناق�ضاتها وقلقها وب�أ�سها .و�سبب هذه
اخلطورة يعود �إىل �أهل االخت�صا�ص يف الأدب ومن تكون
لهم م�س�ؤولية و�ضع �أ�ساليب تدري�س املادة الأدبية..
ال َّ
�شك..
�إنَّ الأدب يف خطر يف الوطن العربي ،ويف م�شاهدنا
الثقافية والأدبية ،فبالإ�ضافة �إىل ما ذكره تودروف
ي�أتي اال�ست�سهال يف الكتابة ورمي ّ
كل هذه التفاهات
يف وجوهنا يومي ًا على جدار ال�شابكة التي �أخذت منا
وقت ًا لفرزها ،وظهور الع�شرات �إن مل يكن املئات منهم،
ومنهن يف فرتة وجيزة ككتاب و�شعراء ،ظهور ي�شبه
النباتات التي تطفو على �سطح املاء� ،أو كالفطر الذي
ينبت فج�أة يف الظالم دون جذور ،وذلك بغية تزجية
�شهرة �سريعة مع انكباب نقاد الهثني
التما�س
وقت �أو
ٍ
ٍ
ِ
�إىل املديح.
أدب يف خطر حني يدركنا الوقت فال نقب�ض على
ال ُ
ن�ص يخرتقنا� ،أو يثبت يف ذاكرتنا فن�ست�شهد به الحق ًا.
ٍّ
الهائل
الكم
ِ
ال ُ
أدب يف خطر حني ال ن�ستطيع قراءة ِّ
من الروايات املطروحة َّ
كل �شهر!
يكر�س م�س� ٌ
ؤول يف دوري��ة ما
أدب يف خطر حني
ال ُ
ُ
كتابته للنيل من �أحدهم � /إحداهن ،فيوظف حقده يف
عمود كان الأجد ُر به �أن يرتقي مبادته ولغته و�أ�سلوبه
ل ُيخرج لنا قطعة �أدبية هادفة وماتعة.
أدب يف خطر حني نفتقد نقاد ًا حقيقيني ،ونقد ًا
ال ُ
أدب يف �أجنا�سه املختلفة.
يواكب ال َ
أدب يف خطر....
ال ُ
ثمة �أ�سباب كثرية ما عليك �سوى �أن ت�ضيفها لتعرف
كم الأدب يف خطر.
وكم �إبداع اجلمال يف انح�سار؟!
وكم اكتمال الإن�سان مهدّ د؟!
�ألي�س الأدب �أح��د ال�سبل الأكيدة التي تقو ُد �إىل
اكتمال ِّ
كل �إن�سان؟!.
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عاتكة الخزرجي ()1988-1924

�شاعرة ال�شوق والحنين والألم

•حممد عيد اخلربوطلي
ولدت الدكتورة عاتكة وهبي اخلزرجي
يف بغداد عام  1924وهي �شاعرة وكاتبة
م�سرحية و�أ����س���ت���اذة ج��ام��ع��ي��ة ع��راق��ي��ة
معروفة.
بعد والدت��ه��ا ب�ستة �أ�شهر ت��ويف والدها
الذي ينت�سب للخزرج ،فربتها �أمها �أح�سن
تربية و�أر�ضعتها احلنان العظيم و�أدخلتها
املدر�سة ،و�أث��ن��اء حت�صيلها للعلم انبج�س
نهر ال�شعر متدفق ًا من قلبها ،فخرج على
ل�سانها �شعر ًا عذب ًا رقراق ًا ب�أنغام �ساحرة،
در�ست اللغة العربية بدار املعلمني العالية
فنالت اللي�سان�س يف الآداب ع��ام 1945
و�صارت مدر�سة للأدب العربي يف ثانويات
بغداد ،ويف عام  1950دخلت كلية الآداب
يف جامعة ال�����س��ورب��ون يف ب��اري�����س فنالت
الدكتوراه يف الآداب عام  1955ب�أطروحة
قدمتها عن ال�شاعر العبا�سي (العبا�س بن
الأحنف).
ويف غربتها هذه عن بلدها و�أمها وحبيبها
ات�سم �شعرها بالواقعية ،وعادت مدر�سة يف
ق�سم اللغة العربية بدار املعلمني العالية،
ثم �أ�ستاذة للأدب احلديث يف كلية الرتبية
بجامعة ب��غ��داد ،وبقيت يف عملها حتى
�أحيلت على التقاعد يف �أواخر الثمانينيات،
ووافاها الأجل عام .1988
يف �شعرها نزعة تقليدية وت�أثر وا�ضح
باملتنبي والعبا�س بن الأحنف ،قال عنها
روز غريب :مع �أن عاتكة نهلت من ثقافات
خمتلطة يف دار املعلمني ويف بالد الغرب ،ر�أت
�أن حت�صر منابع وحيها من الأدب العربي،
وب�شكل خا�ص القدمي منه.
قالت عاتكة ال�شعر ون�شرت بع�ضه يف
ال�صحف وهي يف الرابعة ع�شرة من العمر،
وقد غلب على �شعرها احلنني وال�شوق �إىل
احلبيب والوطن والأم وال �سيما يف غربتها
الباري�سية ،فلم جتد باري�س بلد احل�ضارة
والفتنة واجلمال بل ر�أتها �صحراء قاحلة
مل تعو�ضها ع��ن م����ر�أى ال��ع��راق وف��رات��ه
ال�ساحر فتقول:
�أواه لو تدرين كم �ضا
قت بها �سبل احلياة
وبدت لها بنت احل�ضا
رة وهي �أقفر من فالة
وت�شوقت تبغي الفرا
ت فلم جتد �إال �صداه
وت��ذك��رت �أم��ه��ا التي تركتها يف العراق
وهي بعيدة عنها وحيدة ،ولعب �شوقها �إليها
فقالت:
�أ ّما هواك فل�ست من �أن�ساه
يوم ًا �إذا ن�سي املحب هواه
�أواه! لو تدرين ما فعل اجلوى
بح�شا�شة عزت عليها الآه
يدري الهوى خريي وال من الئم
فهواك ما يدعو �إليه اهلل
وملا تركها احلبيب وهجرها كاد �أن يق�ضي
هذا الهجر على توهج احلب الكامن يف قلبها،
فتقول بعد زيارته لها قبل الهجر:
�أمل بنا ما كان �أحلى و�أجمال
فما �ضر لو دارى وداوى وعلال

�أنا ن�شوى� ..أين خمري
�أين ندمائي وك�أ�سي

ومل��ا تركها وب��ع��د عنها م��ن غ�ير رجعة،
�أنذرته ب�أنها �ستن�أى عنه وتذهب �إىل غري
رجعة كما يذهب الطيف يف مل��ح الب�صر،
و�سيبقى هو وحده يعت�صره الأمل:
م��ن �أن���ا؟ م��ا كنت؟ م��ا���ص��رت؟ يومي غري
�س�أن�أى �س�أذهب ال رجعة
�أم�سي؟
ترجى حلبي وال �أي عوده
ومن �أثارها املطبوعة ما ذكره د .بدوي يف
�س�أذهب كالطيف يف ملحة
�س�أن�أى ويبقى حبيبي وحده
كتابه �أدب املر�أة العراقية �ص90-
 - 1ديوان العبا�س بن الأحنف حتقيق -
مع �أن عاتكة مل يقت�صر �شعرها على احلب
وو�صف تباريحه فح�سب ،بل ك��ان لل�شعر ط -القاهرة 1954م.
ال�صويف م�ساحة يف دواوينها ،ففي ق�صيدتها
 - 2حياة العبا�س بن الأحنف و�شعره
بني يدي اهلل تعرتف �أن لغتها وبيانها �أعجز
بالفرن�سية ترجم �إىل العربية  -ط -بغداد
وما هي �إال غم�ضة وانتباهة
من �أن ي�صف حبها هلل فهي تقول:
�أمرت علينا كل ما كان قد حال
1977م.
�أحبك لو �صح �أن الهوى
لقاء و�شيك ثم بني على املدى
ترتجمه �أحرف �أو معان
� - 3أنفا�س ال�سحر � -شعر  -ط -القاهرة
فيا للنوى للقلب ما كان �أقتال
�أحبك للحب لو �أغربت
1963م.
عن احلب قافية �أو بيان
وت�ستعطف احلبيب الذي بذلت له النف�س
 - 4لأالء القمر �-شعر  -ط -القاهرة
�أحبك رباه فوق الهوى
رخي�صة ومع ذلك غدر بها وهجرها فكابدت
�أيا من به كنت واحلب كان
.1975
�آالم الهجر ،ومرارة البعد ،فقالت:
جمالك يا رب عم الوجود
�أموالي فيم الهجر فيم التباعد
� - 5أفواف الزهر �-شعر – ط -الكويت
فلي�س لقبح به من مكان
وحتام �أق�صى يف الهوى و�أكابد
.1975
�أمن بعد بذل النف�س فيك رخي�صة
كذلك كان لل�شعر القومي م�ساحة جيدة
 - 6جمنون ليلى م�سرحية �شعرية.
ت�شكك حتى �أعوزتك ال�شواهد
يف دواوي��ن��ه��ا ،وت ��أت��ي ق�ضية فل�سطني يف
ومن �آثارها املخطوطة:
وت�س�أل حبيبها مل��اذا رده��ا خائبة ،دون ال�صدارة ،ففي ق�صيدتها �سريوا �إىل احلرب
ذنب منها مع �أن روحها ت�شتعل بحرارة احلب ت�ستثري نخوة العرب وحميتهم وحما�ستهم
 - 1العبا�س بن الأحنف حياته و�شعره
مذكرة �إياهم ب�أجمادهم الغابرة:
فتتمنى لو يرحمها ،فتقول:
بالفرن�سية.
�آن اجلهاد ب�ساح املجد يا عرب
 - 2الآن�سة مي بحث حتليلي.
فذي فل�سطني تدعوكم وتنتحب
ما كان ذنبي �سيدي
نفر وذي
 - 3جمموعة ق�ص�ص ومقاالت متفرقة.
�ألي�س عار ًا علينا �أن ّ
�إنا بال ذنب نرد
ديارنا يف يد الأعداء تنتهب
موالي هذه مهجتي
وق���د ط��ب��ع ل��ه��ا ع���ام  1986املجموعة
من حر ما فيها تقد
ومل تقت�صر ع��ات��ك��ة ع��ل��ى ���س��ور الأمل ال�شعرية الكاملة ت�شمل �ستة دواوي���ن
رحماك لو �آ�سيتها
وجميل عطفك ال يحد
وحتليله فح�سب ،بل �إنها ذكرت �أيامها التي وم�سرحية.
كانت ت�سرح فيها ب�شيء من اجلدل فت�صوره
وم��ن �شعرها الرثائي ق�صيدتها  -غد ًا
وبعد �أن عانت كثري ًا من الهجر و�أقعدها لنا ب�أنعم مو�سيقى حتت عنوان بني الأم�س
املر�ض يف ال�سرير متنت زي��ارت��ه ول��و مرة والغد ولي�س فيها تناق�ض� ،إذ �أن احلياة مل نلتقي -وق��د رث��ت بها �أ���س��ت��اذه��ا العالمة
واحدة ،فها هي تناجيه قائلة:
جتر على وت�يرة واح��دة ،فال بد من ع�سل الراحل الدكتور م�صطفى ج��واد وقالت:
يداف بعلقم ،والبد من ع�سل خال�ص ،وال بد
هذي فتاتك يف ال�سرير
�أهدي �إليه هذه اال�ضمامة احلزينة:
من الرتح وال�شقاء ،فتقول:
تذوب من وجد وح�سره
لعلّ ال�ضنى عن بع�ض ما ّ
يف �شاهد
كنت حلم ًا يف حياتي
تهفو �إىل لقياك ظم�أى
نف�سي
غنوة
يف
الح
قطره
غاديك
ت�ستقي
فكيف �أداري من جوى و�أجالد؟
ماذا عليك �إذا عطفت
و�أراك اليوم يق�ضي
�أال َم ن�صايف الدهر وهو يكابد؟
وزرتنا يف العمر مره
ملء عيني وح�سي
وفيم تداري وهو غر يعاند؟
�أي�شكلنا العلق النفي�س ومن لنا
بزاك – اجلواد -الفرد والفرد واحد
ويا حريتي �إذا �أن�شد العني ظله
فجعت الزميلة كنينة دياب برحيل �أختها علية دياب.
وا�ستمتع الأجفان وهي جوامد
رئي�س احتاد الكتّـاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي وجمل�س االحتاد يتقدمون �إليها
م�ضى م�صطفى فينا حميد ًا وما
بخال�ص العزاء واملوا�ساة ..راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها
م�ضت له الباقيات ال�صاحلات اخلوالد
اجلنة ،ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.
م�ضى م�صطفى لكن �إىل يفء رحمة
وظل رحيم يرجتى وينا�شد
ولكن م�صطفى
م�ضى م�صطفى ج�سم ًا ّ
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
ب�أرواحنا باق به الدهر خالد

تعزية

حوار
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�أعلى �ضفاف الإبداع
الجزء الثاني من حوار مع الأديب وال�سيناري�ست ال�سوري ح�سن م .يو�سف
•حوار :نور ندمي عمران
هناك من يقول� :إنّ �صورة البطل قد تعك�س موقف الكاتب
العقائديّ وانتماءه الفكريّ الذي جاء ا�ستجابة لتحقيق التفاعل
اخلا�صة وبني املعاناة التي يراها على �أر�ض الواقع لكن
بني جتربته
ّ
ح�سن م يو�سف ال يوافق على هذا الكالم ،فقد يكون البطل خمالف ًا
ب�شكل جذري ملوقف الكاتب يف احلياة ،وي�ست�شهد على ذلك بق�صته
(الويل للكوز) ،فيقول:
البطل الأول يف الق�صة �أحد الأخوان امل�سلمني خرج من ال�سجن،
والثاين طبيب �أع�صاب لديه رغبة يف �أن ي�صبح كاتب ًا ،وال ميلك
املوهبة ،وكالهما ال ي�شبهني يف �شيء.
ـ �إذ ًا �أهي جمرد �أفكار تراود الكاتب� ،أو م�شاهد يلتقطها من الواقع
ويحولها �إىل �شخ�ص ّيات؟
ثمة فكرة لل�شاعر الفرن�سي (جان كوكتو) يقول فيها :ال�شعر
�ضرورة وليتني �أعرف ملاذا...
ً
حقيقة وال �أعرف ملاذا.
الق�صة �ضرورة
واحلقيقة �أنا كذلك� ،أرى ّ
ً
الذي يحدث �أن املكونات جتتمع معا ،يف البداية حتدث اللمعة،
كما يف علم الفلك ،النجم يبد�أ غيمة من الغبار ي�سمونها (قزم ّية
بي�ضاء (غيمة غبار ال نواة لها ،تنجذب �إليها العنا�صر من املحيط
وتكتمل كتلتها لت�صري جنمة ،ثم ي�صبح �ضغط نواتها �أكرب من قدرة
ق�شرتها على التح ّمل فيحدث انفجار كبري وهذا ما ي�سمونه (�سوبر
نوفا) ،بعد االنفجار يعود النجم كما بد�أ (قزم ّية بي�ضاء) غيمة من
والق�صة بالن�سبة �إ ّ
يل هي التي جتمع موادها وتفا�صيلها
الغبار...
ّ
وجتذبهم �إليها ،و�أنا �أخ�ضعها الختبار الزمن� ...إن كانت قادرة �أن
لل�صحافة اليوم ّية.
تعي�ش �أم ال ،وما تبقى من �أفكار �أكتبها ّ
ال�صحافة ...فال بد �أن نذكر �أنك من الأدب��اء
ـ مبا �أنك ذكرت ّ
الق�صة الق�صرية ،فكثري من
القالئل الذين حافظوا على هوية
ّ
ال�صحافة فال يتمكن القارئ
الأدباء يقعون يف هذا امل�أزق �إذا امتهنوا ّ
من الف�صل ما بني ق�ص�صهم ومقاالتهم ...كيف متكن ح�سن م يو�سف
من ذلك؟
ُ
ال�صحافة ا�ستفادت
�أعتقد �أين
ال�صحافة ،وكذلك ّ
ا�ستفدت من ّ
ال�صحافة جعلتني �أنغم�س يف الواقع ب�شكل يومي� ،أنا �أكتب
منيّ ...
زاوي��ة يوم ّية عن �شكاوى النّا�س و�آالم��ه��م ،وذل��ك مل ينعك�س على
نظرتي للحياة فقط بل على عالقتي باللغة �أي�ض ًا.
ال�صحافة �أن الكلمة يجب �أن تكون �شفافة مثل
لقد ع ّلمتني ّ
الك�أ�س ،حتفظ املحتوى ومتنعه من ال�ضياع ويف الوقت ذاته متكن
املتلقي من ر�ؤيته بو�ضوح.
�أنا �أنظر �إىل اللغة بالطريقة ذاتها ،يف الأدب يختلف الو�ضع،
ال�صحافة
ب�إمكانك �أن تنحتي كلمات ،تخلقي �صور ًا �شعر ّية ....بينما ّ
ال�صحافة �أن �أعرف ماذا �أقول ،معنى
حتتاج لغة وا�ضحة ،ع ّلمتني ّ
وال�صحافة
الكلمة قبل ا�ستخدامها ،اللغة العرب ّية غن ّية ومتطورةّ ،
ع ّلمتني �أن �أ�ستخدم الكلمة ال�صحيحة يف مكانها املنا�سب ،ع ّلمتني
كيف �أ�سمع �صوت احلياة وكيف �أعبرّ عنه ،ويف املقابل �أخذت مني
الكثري من الوقت وما زالت.
ـ مبا �أننا نتحدث عن اللغة العرب ّية� ...س�أتطرق �إىل مو�ضوع
الق�ص�ص ّية اخلم�س،
اللهجات املحل ّية التي ا�ستخدمتها يف جمموعاتك ّ
ف�أنت تبني حوارات ب�أكملها على تلك اللهجات ،كما جند الكثري من
الأمثال ال�شعب ّية ،هل تع ّمدت ذلك ال�شيء لتالئم ما بني الكالم
وال�شخ�ص ّيات الب�سيطة التي تنطقه �أم �أنّ َ
ّ
ثمة �أ�سباب ًا �أخرى؟
يف احلقيقة موقفي من العام ّية ي�شبه موقفي من البهارات التي
خا�صة على الطعام ،واللهجة املحك ّية تعطي �ضوء ًا
ت�ضفي نكهة ّ
خا�ص ًا لل�شخ�ص ّية وللعقل ،لذا ا�ستخدمتها يف احل��وار فقط�...أما

يف ال�سرد فقد �أترك الراوي الب�سيط يتحدث بلغة ف�صيحة لها يف
ق�صتي (بط�شيت (�أو (�سيل الهدهد)
الأذن وقع الكالم املحكي كما يف ّ
فال�سارد ميتلك خلف ّية ثقاف ّية ب�سيطة لذا يتكلم لغة ف�صيحة لها يف
الأذن وقع الكالم املحكي.
أخفيك �سر ًا� ...أنا مل �أح�سم �أمري �صراحة جتاه العام ّية،
ولكن ال �
ِ
ف�أنا �أحيان ًا �أردد يف نف�سي :يا ليتني مل ا�ستخدمها ،فالعامية ت�شكل
�سماكة �أمام القارئ الذي ينتمي �إىل بيئة �أخ��رى ...يعني مث ًال يف
ق�صة (�أين �أنت الآن �أيها ال�ضابط) وردت عبارة «�سمعت عياط»،
ّ
والعياط باللهجة ال�سورية تعني الكالم ب�صوت مرتفع ،بينما
الق�صة يف
العياط باللهجة امل�صر ّية يعني البكاء لذا عندما ن�شرت ّ
م�صر كتبوا تو�ضيح ًا يف الهام�ش.
هناك م�شكلة يف ا�ستخدام العام ّية وخا�صة عندما ّ
توظف ب�شكل
غري مدرو�س وغري جم� ٍ�د ،كما على �صفحات التوا�صل االجتماعي
والإعالنات (�ألبي – زوء – امل�س�أف (....هذا ت�شويه للغة وت�شويه
للخطاب.
فيما يتع ّلق با�ستخدامي للهجات املحك ّية يف ق�ص�صي لقد غيرّ ُت يف
�أ�سلوبي من هذه الناحية كثري ًا يف املجموعة الأخرية ،لأين اكت�شفتُ
الكثري من اجلوانب ال�سلب ّية يف هذا اخليار.
ـ على الرغم من تعدد الأ�صوات ال�سرد ّية يف جمموعاتك اخلم�س
عدد
نالحظ �أي�ض ًا ح�ضور �صوتك ب�شكل وا�ضح وباال�سم ال�صريح يف ٍ
ّ
وتتدخل ب�شخ�ص ّيتك احلقيق ّية
الق�صة
من ق�ص�صك ،ف�أنت توقف زمن ّ
يف �أكرث من موقف ،كيف يحدث ذلك؟
نعم فعلتُ ذلك ،بل �إين يف �إحدى الق�ص�ص اختلفتُ مع ال�شخ�ص ّية
الق�صة كما
وق�سمتُ ال�صفحة بيني وبينها بحيث ُتكمل هي ّ
الرئي�س ّية ّ
تراها و�أكملها �أنا كما �أراها ،رمبا ينبع ذلك من نزوعي للم�شاركة� ،أنا
أحب م�شاركة الآخرين يف كل �شيء ،و�أ�شعر �أنّ �شخ�ص ّياتي الق�ص�ص ّية
� ُّ
ً
�شريكة يل ،حتى ي�شعر امل��رء �أنها حقيق ّية متام ًا ،بل �إنها كذلك
بالن�سبة �إ ّ
يل.
ً
لكني ل�ستُ مع تكرار التقن ّية دائما� ،أعتقد �أن ال�شكل هو اجلانب
ٌ
ومتزق
املرئي من امل�ضمون ،فعندما يكون امل�ضمون خالفي ًا وفيه �صرا ٌع
�أتعمد �أن �أجعل ال�شكل متمزق ًا ،و�أختا ُر تقن ّية من�سجمة معه.
الق�صة ،ف�أنت ت�ضعنا يف قلب
وم��ن الالفت دخولك املبا�شر يف ّ
احلدث من خالل قول لإحدى ال�شخ�ص ّيات  ....هل تتجنب املقدمات
اال�ستهالل ّية؟
هذا �أمر �أ�سا�سي بالن�سبة �إ ّ
يل فالقارئ مل يعد لديه الوقت لن�صف
ُ
يعي�ش يف
كاتب
لهُ الدرج ال�صاعد �إىل الغرفة بتف�صيل ممل ،و�أنا ٌ
الع�صر احلديث ي�ستخدم احلا�سوب ويتبع �إيقاع الزمن ،لذلك �أبد�أ
بب�ساطة من النقطة التي �أ�شعر فيها �أن اهتمام القارئ يجب �أن يبد�أ،

الق�صة منذ الأ�سطر الع�شرة الأوىل،
حيث يجب �أن نو ّرط القارئ يف ّ
�إنها ت�شبه الدقائق الع�شر الأوىل يف الفيلم ال�سينمائي ،فهي �إما �أن
جتذبك ملتابعته و�إما �أن تتجاهليه.
ُ
وذكرت �أن الفن هو �أرقى �أ�شكال االقت�صاد لذلك كل ما
وقد �سبق
ميكننا �إلغاء ُه يجب �أن نلغيه.
ـ تتداخل امل�أ�ساة بامللهاة يف بع�ض الق�ص�ص مثل (�شر البلية ما
ي�ضحك) ،بر�أيك هل ُتنهي الفاجعة ال�سخرية؟
مل ي� ِأت هذا املو�ضوع متعمد ًا ،بل جاء عفوي ًا و�أقرب �إىل منطق
احلياة ،هناك �سيناري�ست �أمريكي يقول( :من ال�صعب �أن نكتب دراما
جيدة ،ولكنه من الأ�صعب �أن نكتب كوميديا جيدة ،لكنّ الأ�صعب على
الإطالق كتابة دراما تتخللها كوميديا ،فتلك هي احلياة).
�أنا �أمار�س ذلك الفعل يف ق�ص�صي قبل �أن �أقر�أ هذا الكالم بكثري
لأين �أرى كيف ت�سري احلياة� ،إنها جملة من التناق�ضات ،ف�أحيان ًا
جند يف الوقت ذات��ه خيمة ع��زاء يف احلي ال�شرقي بينما يزفون
و�شخ�ص ي�ضحك ....وجوه
�شخ�ص يبكي
يف احلي الغربي عرو�س ًا،
ٌ
ٌ
أرغب ب�أن �أم�سك نب�ض احلياة
احلياة متعددة بتعدد الأحياء ،و�أنا � ُ
الواقع ّية لأقدمها بكامل تعقيدها و�ألقها ودالالتها وت�شظ ّياتها ،مث ًال
يف �إحدى ق�ص�صي يكون الفدائيون حما�صرين ،وينزع �أحدهم حذاءه
الع�سكري ،فيخاطبهُ �صديقُهُ �ساخر ًا :اهلل ال يوفقك يا �صالح� ،شو
�أنت دافن الناقة تبعك ببوطك.
ك��ذل��ك يف (ن��ه��اي��ة رج��ل ���ش��ج��اع) ويف (�أخ����وة ال�ت�راب (ت�سري
االبت�سامة والدمعة مع ًا ي��د ًا بيد ،وبر�أيي احلياة لي�ست طريق ًا
باجتاه واحد بل هي ُط ٌ
رق يف كل االجتاهات ،والفن وجهة نظر...
ُ
ا�ستفدت ممن جاء قبلي و�أن�ش� ُأت جملتي،
ال يوجد �شيء نهائي� ،أنا
ورمبا �أرحل قبل �أن �أكملها ،في�أتي �أحدٌ بعدي ليبني على ما تركتُهُ
اخلا�صة.
ويبد�أ جملته
ّ
ب�شكل حاذق فقدّ مت
نا�ص
ٍ
ـ �أذ ًا ميكننا القول �إنك ا�ستخدمت ال ّت ّ
ال��ق��دمي م��ن زاوي���ة احل��ا���ض��ر ،ك��أن��ك تعيد بناء ال��ر�ؤي��ا القدمية
بناء جديد ًا:
والأحداث القدمية ً
أ�شكرك ....مالحظة يف مكانها متام ًا� ،أعتقد �أن �أهم واجبات
�
ِ
الكاتب جت��اه احلكاية �أن يعيد �سردها بلغ ِت ِه و�أ�سلو ِبه حتى يف
ال�صحافة عندما �أقر�أ خرب ًا ما و�أو ُد ن�شر ُه� ،أعمدُ لتقدمي اخلرب من
ّ
وجهة نظر جديدة وبكلمات خمتلفة و�إال �أفقد حقّي يف تناول هذه
املادة ودرا�ستها.
نا�ص بحاجة لقارئ مثقّف حتى يكت�شفه ،فقد مير على
ـ ولكنّ ال ّت ّ
القارئ العادي دون �أن يدرك هويته� ،ألي�س كذلك؟
مت��ام�� ًا ...وق��د ح��دث ذل��ك معي يف م�سل�سل (ح��ار���س القد�س
(فالأدعية التي �سمعناها من املطران كبوجي ظنّ كثريون �أنها �أدعية
تقليد ّية كن�س ّية ،ولكن يف احلقيقة �أنا الذي كتبتها جميعها ،لأنني
خمت�صة بطائفة حمددة بل � ُ
أردت �شيئ ًا يلم
مل �أرد �أن �أقدم �أدعية
ّ
النّا�س ويجمع النّ�سيج ،حتى �أن �أحد رجال الدين قال يل(:يجب �أن
�أقوم بدرا�سة عن الأدعية التي كتبتها يا �شيخ ح�سن).
واحلقيقة �أنّ �شخ�ص ّية املطران �ساعدتني كثري ًا يف �إجناز مهمتي،
عربي م�سيح ّيتي وعروبتي توءمان ،من ال
فهو كما يقول �:أنا ِق ٌ�س
ّ
يحب �أُمتهُ خائن لر ِب ِه.
ُّ
ـ الأ�ستاذ ح�سن� .....أبهجتنا بحديثك و�أثريت ذائقتنا الأدب ّية
نكهات �إن�سان ّية و�أدب ّية وجمال ّية ،ماذا تود �أن تقول
مبا قدّ مته من
ٍ
يف ختام لقائنا؟
ال�شكر لكم ...كنت م�سرور ًا �أي�ض ًا  ....ويبقى �أن نقول :احلياة
م�ستمرة وما الإن�سان �إال جملة ناق�صة فيها.

لي�س الأمر كما يبدو..الرواية الأولى للكاتبة مرغريت جمل �صدرت عن دار دال للن�شر والتوزيع_ دم�شق
هي ر�ؤية متزج بني الواقع واخليال ،ب�سهولة لفظية حتفر يف العمق ،مق�سمة �إىل ثماين حمارات
وبداخل كل حمارة ل�ؤل�ؤتان اثنتان وقد �أطلقت الكاتبة ا�سم ًا على كل ل�ؤل�ؤة يوحي مبا تخبئه من
مفاج�آت ،هي رواية عن احلب واحلكمة وبحث الإن�سان املوجع الكت�شاف ذاته وفق خياراته امل�صريية.
�أرادت الكاتبة �أن ت�ؤكد �أن ال�صراع الأ�سا�سي للإن�سان هو �صراعه مع نف�سه لتطويعها وال�سيطرة
عليها هذا ال�صراع يبد�أ عند اللحظة التي يعي بها غرائزه ونزواته وم�صاحله ال�شخ�صية وال ينتهي
حتى ي�سلم روحه �إىل بارئها ،ومن خالل الأحداث والت�شابكات جتد �أنه ال يوجد �إن�سان خيرِّ باملطلق
�أو �شرير باملطلق ،و�أن الوقت هو �أثمن ما عني الإن�سان بحفظه كونه احلقيقة اخلال�صة التي يطبق
عليها بكل كيانه� ،صحيح �أن الإن�سان ال ميلك تغيري مدة وقته ولكنه ميلك �أن ي�ستثمره يف �صاحله لذا
جتد �أن الوقت هو البطل الأ�سا�سي يف الرواية وكذلك ال�ضمري والإرادة الإن�سانية ،ورغم �أن قوة

الوقت جبارة �إال �أنها مل ت�ستطع تطويع فكر الكراهية الذي ي�ستبيح الأرواح فيدن�س براءتها ويثقل
على كاهل الأج�ساد فينهك رونقها لذا يبدو الإن�سان �أكرب �سن ًا من حقيقته و�أكرث �إمعان ًا يف احلزن...
الرواية تنقل القارئ بخفة بني رحلتني ،الأوىل تبد�أ يف عام  2010حيث تخو�ض ال�شخ�صية
الغام�ضة رحلة داخلية ا�ستك�شافية بحث ًا عن ذاتها وخال�صها خالل ثالثة �ساعات تبد�أ اخلام�سة
ع�صر ًا وتنتهي عند الثامنة م�ساء� ،أما الرحلة الثانية ف�إنها ترجع بالزمن �إىل عام  2007يخو�ضها
القارئ وهو يتنقل من حمارة �إىل �أخرى بحث ًا عن الأ�سرار اخلفية وحماولة تف�سري الأحداث وردود
�أفعال ال�شخ�صيات ....
هي رواية تغو�ص يف النف�س الب�شرية وظاللها وتطرح �أ�سئلة عميقة املعنى ،حتاول �أن تخرج
املده�ش واملفاجئ على الدوام.
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و�أخرياً...
الباب
�أغلقت
ْ
أثواب
ونزعت جميع ال ْ
عا ٍر
وحدي
يف ظلمة ما بعد الروح �سالمٌ
و�أمامي
ميتد �شريط الأيام على مهلٍ
ال �شيء ورائي
الطق�س.
�سيعطّ لني عن هذا
ِ
يف كل الأ�سفار
�أظلّ الغائب عن معنى اخلطواتِ
الكامن
وعن تف�سري الوجع
ِ
يف تيه الطرقاتِ
�أراو ُد نف�سي
حلم يف م�ستنقع هذا العمر
عن ٍ
�سيجري
منفلت ًا من كيد املعنى
و�أحاول تف�سري الليل

ال �أُ�شبهني
مبا �أوتيت من الي� ِأ�س.
احلب
ما زلت �أحب
ّ
و�أبني من ح ّبته الق ّبةْ
ما زلتُ
�أراقب �أ ّيامي
يف حنظلها الداين
هلل الغربةْ
تطحنها يف فلوات ا ِ
و�أقي�س جراحي يف الرب ّية
وحدي و�سمائي
حزين ٌ
�شوك
أر�ض
ينزل مثل الدمعة من عني ال ِ
وما ي�سقط من �صرة هذا العمر رثائي
قربي
�أجمل مما ظنّوا
�أخ�ضر مثل الرغبة
ومريح
ٌ
مثل ذراع الأ ّم
الفقهاء
و�أو�سع من تابوت
ْ
و�أمامي ت�سجد �أخطائي
ف�أقيم احلدّ على �صحوي

• فدوى رجب عثمان

-2وتعرثت عيناه..
باحللم امل�سافر قبل �أن �ألقاه
بالأنها ِر
برق الأنا�شيد التي
يف ِ
تخ�ضر كالأقما ِر
ّ
لظل
�إمعان ًا ٍ
كي تراه ال�شم�س يف �أجفانها
ُ
ت�صب الفج َر
�شرفات مرجانٍ
ّ
اليتيمة
العناقيد
رمق
ِ
ِ
يف ِ
وال�شفاه..
تنهدت وتوالت ال ُ
آهات
وارتع�شت يدا ْه
����ب خم��ت�����ص� ُ�ر
�أي����ظ����نّ �أن احل� َّ
البدايهْ .
يفي�ض وجه الغيب
ُ
والعربات
يجفو دونه الإن�شا ُد
ال�صمت
والأعيا ُد ي�سرقها �أوانُ
ِ
كبد احلكايهْ ،
من ِ
وطريقُهُ املوعو ُد
بالأ�سرا ِر
ميحوه الرما ْد
احلب
ُمعذبي يف ّ
ير�سم للهوى درب ًا
بدايته النهايهْ .

ال�صمت ديانتنا الآن
توحدنا يف �آخرة الأر�ض
ّ
ونلم�س �أعمق �سر يف ح�ضرتها
عماء
فاحلكمة يف كنهِ الأ�شياء
ْ
ما �أدراين
�أن الأ�سالف هنا مكثوا

�أن الأ�شياء
أ�شياء
هي ال ْ
ُ
واملوت...
ُتراه الطوق الآمن
�شرطي
�أم
ّ
ينقل خوف الكائن
�شم�س
ني يتخوف من طلعة
ِ
نحو يق ٍ
ال �أ�شبه نف�سي
لكنّ الك�أ�س
على �ش ّباك احل�سر ِة
ك�أ�سي
منق�سم
و�أنا كالعادة
ٌ
ال �أعرف وجهة من ي�سكنني
ٌ
غائمة
كلّ الأ�شياء بر�أ�سي.
و�أنا �أ�شرب
حتى �أب�صر من ي�شبهني
ِّ
ال�شك...
يف زحمة من م� ّ�روا من درب
وما و�صلوا
�أ�شرب هذا َ
الليل لوحدي
حتى ي�شبهني

ف�أنا ال �أ�شبه نف�سي.
فر�ضي يف غابة ّ
�شك
�شجر
وحياتي ٌ
ٌّ
اب
و�أنا حطّ ٌ
يقلقني �صح ُو الأ�شجا ِر
ف�أُ ْ�سك ُِرها
واخلمر ُة
ف�أ�سي.
الآن...
وبعد جلو�س املوتِ بقربي
� ُ
أجه�ش باملرث ّيةِ
احلب�س
باحلرية يف
ِ
...
قرب املوتِ
وال �أحدٌ ي�شبهني
و�أنا..
ال �أ�شبه نف�سي.

�آال ُم يهوذا.....

تراتيل
-1َ
كوين كظ ّلي وزُفيّ ال�شوق للقم ِر
واجف حذ ِر
بليل
�أو ال مت ّري ٍ
ٍ
كزنبقة
وتو�سدي �آية الذكرى
ٍ
ّ
�سكرى تر ّتل ن�شواها بال كد ِر
ٌ
خائنة
حكاياك �إن ال�شم�س
ُ�ض ِّمي
ِ
ً
رب
خ
من
للوعد
وما
تغيب
ا
حين
ِ
بلحن احللم �أحر ُف ُه
�سحر الغناء ِ
ً
دعي حرو َف ِك ترتيال على الوت ِر

أخذ عنّي َ
من ي� ُ
بع�ض حنيني؟
ٌ
مرتعة
ك�أ�سي
أ�سماء
وورائي كومة � ْ
و�أن�����ا �أ����ش���رب...ك���ي ي��ح��ت��ل��م النهر
بذاكرتي
ويعود املاء �إىل فطرته
حتى يندلع الع�شب
العمياء
وتهتز ال�شاهدة
ْ
كي ي�سقط �إ�سمي
حتى �أ�شرب مثل جميع الأموات نبيذ
ال�صمت
أحياء
ل
ا
حمق
من
ون�ضحك
ْ

•�أديب ح�سن

�سحائب �صيف

• �شادي �صوان

( )1
الرتكاب الإثم ِقالوا.....
مفتاح باب ٍ
ُ
ِ
لل�شر نف�سي.
ٌ
مربع ّ
ز ّينوا خ�صري ب�ألوان ِال�شتائم ِ.......
عيني.....
د�سوا جمرتني ِمبحج َري
ّ
ثم ّ
َّ
تي�س َر من ُب�صاق ٍفوق ا�سمي.
�س ّلوا ما ّ
لغة ٌ�أنا ....
بالل�ؤم ِ ّ
أ�ضاميم الورقْ .
غطتها �
ُ
يفهمها املدى و�أنا....
بالكاد ِ ُ
ٌ
الطريق ِ...
وبع�ض من ع�صافري ِ
ِ
ُوث ّلة ٌمن رمل ِ�أر�ض ٍ�أجدبتْ .
ج�سدي ح�صاة ٌفوق ماء ِبحرية ٍ ْ
ركدت.
جربت َ�ض ّمي....
مفتاح ُباب ٍالحتمال ِالعدل ِ�إنْ ّ
يف �شغاف ِالفكر ِطلقة َثائر ٍ....
تهوي على وجه ِالغ�سقْ
()2
�أن�شودة ًيف حو�ض ِ�آبائي ُو ْ
لدت
وال�شم�س ُ �أ ّمي....
ُ
ت�ضيء ال�صرخة َالأوىل بوجدي....
كي
َ
�أطبقتْ �أنياب َلوعتها على قدمي...
و� ْ
للمرة ِالأوىل لأح�ضان ِالأ ْ
مل
أهدت ُجذوتي ّ
�أن�شودة ًيف حو�ض ِ�آبائي َ ْ
منوت
باحلب ر ّباين �أبي.....
ِّ
بالعطر ِ والأ����ش���واق ِ �أ���س��ب � َغ ���ص��وت َ حكمته ِ
العجيبة...
ِ
مثل َعنقاء ِالرماد ِ....
ليعرتيني ما اعرتا ُه من الكالم ِ ،من الهيام ِ ،ومن
القلم
م�صادقة ِ ْ
ن ّوار ًة بي�ضاء َ ِ�ص ْ
رت
ت�شتم رائحتي � ُ
أنوف النحلِ ِ...
ُّ
ت�شرب من رحيقي ما ا�ستطابتْ ....
ُ
ْ
الكمال
ثم تخرج ُمن م�ساماتي لتمتهنَ
ّ
زيتونة ًيف كهف ِ�أح�شائي حملتْ
وبد� ُأت �أبحث ُعن رديفي يف احلياة ِ....
لنن ُق َ�ش الوجد َالثمني َعلى معا�صمنا...
ونبت ِك َر اجلمال ْ
لكنّ �شوك َالأر�ض ِفاج�أين ....
وط ّو َر ذاتهُ
�شرفات ذاتي ...
احلمقاء ملت ّف ًا على
ِ
َ
فوق مر�آتي....
َ
وخلف �أ�صابعي
َ
اخل�ضراء يخنقها ب�أدران ِالغالل ْ

ماذا ر�أيتْ ؟
بلد ًا حزين ًا جائع ًا.....
يحتاج عينا ًمن حنان ٍ...
ُ
كي يرى �أحالمهُ
مر ًة
َ
ال�سمراء تُ�شرقُ ّ
ْ
يحتاج ثغر ًا ط ّيب ًا.....
ُ
ُ
جفافه املكنو ِز بوح ًا م ّيت ًا
الكلمات بئ َر
ِ
ْ
كي متلأ َ
ّ�س الأنغا َم من قيثارة
ُ
يحتاج �شباكني ِ كي ْ يتنف َ
ِال�سلوى...
ومي�ضي نح َو ّ
�ضيائه امل�سجونِ غيم ًا عابث ًا
تل
ِ
حمراء يف �شفة ِال�شقاء ِ...
َ
�أرجوحة ً
�أقمتْ .
()3
قدْ ع ّلمتني جدّ تي لأبي....
رغم فقري...
ب�أنْ �أحيا مليكا ً َ
للغريب...
�أنْ �أُقاو َم مدَّ كفّي
ِ
وال �أل ّوث َحنطتي بزوان ِ غريي...
�أنْ �أ�ض ّمد َ ُجرح َمن حويل ب�أدعية ِال�سال ْم
بالأم�س ِ ماتتْ جدّ تي....
و�أبي � َ
أناخ ُجفونها ،و�سعى �إ َّ
يل...
َ
العميق بداخلي...
ليك�س َر الوج َع
و َك َمن ْ ُيرممِّ ُمقعد ًا للبوح ِ� َ
أطلق هامتي...
لأكونَ من �سرب ِاحلما ْم
ُ
بالطهر ِ� َ
أنفق ّ
وذاب
كل �أنفا�س ٍ ْ
�ضم �صفوة َ ب��وح� ِ�ه ال�����ص��و ِّ
يف مثلَ
�أُم���ي ت��و ّل��تْ َّ
حديقة....
ٍ
منْ دمع ِعينيها �سقتْ �أ�شجارها...
و ُبعيدَ �ألف ٍ �أغ�سقتْ ...
علي...
من دون ِ حتنانٍ َّ
ول َّوحتْ يل َ
ال�سحاب
فوق �أردية ِ
ْ
قد ْعلَّموين جدّ تي و�أَبي و�أُمي...
أبارح خمد َع ُ
ال�ضعفاء ِ ...
�أنْ � َ
ري...
مع�صو َم ال�ضم ِ
لكي �أكونَ �أنا � ...أنا
ْ
فرا�شة....
ُح ّر ًا ك�أيِّ
ٍ
ع�ساء ق ْوتي....
�أنْ � َ
أمنح ال ُت َ
ا�س والفقهاء َ ُ
ربتهم...
بناء َح
� َ
احلر َ
واجل َ
ْ
أ�سلب ّ
رياء.
لأطعن َما ت�ش ّع َب من ْ
كق�صبة ٍ ُ
الريح ع�صف ًا...
تنهال فيها
ُ
َو ْ
كاء.
�أ�سلموين لل ُب ْ
()4
�أحببتهُ .

عينا ُه َ�ضو ُع ُّ
توقدي...
�شفتا ُه من بلح ٍونار ٍ...
ُ
املجاعة....
ِ
ت�شعل الرغبات ِيف وطن ِ
ني وت�صطليني
ت�صطلي ج�سدَ ال�سن ِ
ْ
كلماتهُ العذراء ُ ُ
تهطل َ
فوق قفر ِ �صبابتي..
وتعيدُ �إحياء َاجلما ْد .
�أحببتهُ .
كانتْ يدا ُه تع َّمدُ الوثنَ املع ِّر َ�ش يف الوهاد .ِ ..
اخلال�ص ..وحتتويني
نب�ضات �أفئد ِة
وحتتوي
ِ
ِ
متتدُّ نح َو ُ
احللم ِ...
َ
متنحهُ
اكتمال البدر ِيف �شهر ِاحل�صا ْد .
�أحببت ُ ّ
اء...
متردي يف
ِ
روحه ال�ش ّم َ
كل َ ُّ
اله�شيم...
قلب
والإع�صا َر يف ِ
ِ
�أوانَ تغزو بهجة ُالإن�سان ِ�أطياف ُاجلرا ْد .
�أحببتهُ .
وحفظتُ ّ
حكاية كانت ْتثو ُر بال انتهاءٍ ...
ٍ
كل َ
ُ
تبعث املوتى..
ِّ
حتطم ُغفو َة َ الأقنان ِيف مهد ِالبال ْد .
َ
يا �أ ّيها ال�ص ّيا ُد �إنيّ
خلف ظ ّل َك ...
قر ُ
رت �أن �أحيا �شباكا ًيف يديهْ
هكذا ّ
()5
هذا �أنا ...
ٌ
احرتاق يف �شرايني ِالظال ْم .
ن�صفي
ن�صفي نزقْ .
ٌ
هطول من جنيع ِ ُ
احل��زن ِ ف� َ
�وق ُخ�صوبة
عمري
ِاملعنى....
�أجو ُع �إذا ا�ستكنتُ .....
ميائم منْ �سال ْم .
ورفرفتْ حويل
ُ
قلبي ح�صانٌ من ُجموح ِ ِّ
ال�شك...
يرك�ض َ
ُ
احلقيقة ..
ِ
خلف �أ�سراب ِ
(ينطفي).....
ُ
ْ
التوج�س ِوالقلقْ .
خفافي�ش
هاجرت منّي
�إنْ
ّ
هذا �أنا
بحر يفت ُ
ُ
ّ�ش عن ُ�سفنْ .
�صوت
التمرد ِيف دمي ٌ
ُّ
بومي�ضها...
عيني ت�شك ُّل �س ْمتها
ِ
املمتدِّ من �شفة ِاملكان ِ�إىل ذ�ؤابات ِالزمنْ
هذا �أنا
كي �أحيا قلي ًال دونَ خوف ٍمنْ َغدي .
� ُ
أحتاج ْ
ُحر َّية ًبيدي .

• رايق ديوب
َ
ال�شفيف
ذات اخلِما ِر
ِ
هل �أ�سكرت ِْك حرويف؟
ُ
بداهات َ�ص ٍّب
هذي
يذوب وجد ًا ك�صويفْ
ُ
يرنو
خليط �ضياءٍ
ٍ
ّ�صيف
يرتاح حتتَ الن ِ
ُ
�أطعمتُها من ُ�سهادي
َ
وطال فيها وقويف
جدب
ف�أورقتْ بعدَ
ٍ
يف
و�أع�شبتْ بعدَ َح ِ
طاك
و�أودعتْها ُخ ِ
الوريف
�س َّر الربي ِع
ِ
وعطر طيف ِِك طا ٍغ
ُ
الطيوف !
ِ�سحر
ِ
فيا ل ِ
من عندالتِ ال�سواقي
اخلريف
�شم�س
ودفءِ
ِ
ِ
ولوحةٍ �أبدعتْها
الظريف
يدُ اجلمالِ
ِ
جرحتُ �صمتَ القوايف
َ
ف�سال عطر ًا نزيفي
بياد ٌر من نُ�ضا ٍر
وجلّنا ٌر قطويف
�أنهبتُها َّ
قلب
كل ٍ
ُم َّ
لهوف
عذ ٍب َم ِ
فوح �صالتي
فاحلب ُ
ُّ
وقِ بلتي وعكويف
�إنْ كنتِ ُت ّيمتِ ع�شق ًا
َ
فحول خيمتي طويف
عر
فرثوتي بيتُ �شِ ٍ
نيف
ق�صر ع ٍّز ُم ِ
ال ُ
ُ
ِّ
يختال زهو ًا
عر
وال�ش ُ
ما ب َ
يف
ني غِ يدٍ وهِ ِ
ربي
وعدتٍني �أنْ ت ّ
وف
ي
احلر
ق�سم ُّ ُ ِ
�إنْ ُي ِ
فكم قطعتِ عهود ًا
�صيف
كانتْ
�سحائب ِ
َ
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تحرير الجزائر

اللقيط
• حممد �أحمد الطاهر
قا َم برتتيب ثيابه الر�سمية وترك
ربطة عنقه جانب ًا ،وجل�س على كر�سيه
املريح بلبا�سه الداخلي� ،أ�شعل �سيجارة
و�أخ���رج ورق��ة مكتوبة ،ق��ر�أ م��ا فيها
ب�صوت خفي�ض ،ثم قال:
ــ الآن قد انتهيت من اجلميع.
�أخرج م�سد�س ًا من خزانة ثيابه ،عاد
للجلو�س على كر�سيه ،تفح�ص م�سد�سه
وج���ه فوهته
ت ��أك��د م��ن ج��اه��زي��ت��هّ .
�إىل ر�أ���س��ه وه��و يف حالة م��ن الهدوء
وال��ط��م��أن��ي��ن��ة� ،ضغط ب�أ�صبعه على
الزناد .طلقة واحدة اخرتقت ر�أ�سه،
نفر الدم حار ًا على عنقه و�صدره ،بعد
حلظات كانت طرقات اجل��وار تتواىل
على الباب ،مت ا�ستدعاء ال�شرطة التي
قامت بخلع الباب.
بر انتحار الدكتور حامد
وك��ان خ� ُ
ال��روم��اين �أ�ستاذ العلوم اجلنائية يف
كلية احلقوق.
ع�ثرت ال�شرطة خ�لال البحث يف
موقع احلدث على ر�سالة حتتوي على
جمموعة �أ�سماء �شخ�صيات �سيا�سية
واجتماعية واقت�صادية ،والغريب يف
الأمر �أن كل تلك الأ�سماء املدونة قد
م��ات بع�ضهم منذ خم�س �سنوات ويف
ظروف غام�ضة ،وقد مت حفظ ملفات
موتهم لعدم توفر الدليل ،والأدهى من
ذلك� ،أن الدكتور حامد ًا كان له ر� ٌأي يف
كل التحقيقات التي �أجرتها ال�شرطة
اجلنائية ومل ت�صل �إىل دليل.
ك��ان هناك رب��ط حمكم بني انتحار
حامد �أ�ستاذ العلوم اجلنائية وخريج
ج��ام��ع��ات ف��رن�����س��ا ،وب�ي�ن م���وت تلك
الأ�سماء املدونة يف القائمة التي تركها
قبيل انتحاره ،ك�أنه �أراد ترك ر�سالة
معينة ،بل �إن البع�ض اعترب انتحاره
هو حلقة يف �سل�سلة القائمة املذكورة
بورقته.
م��ا �أث����ار احل�ي�رة واالرت���ب���اك ل��دى
عنا�صر البحث اجلنائي� ،سبب انتحاره،
فهو م��ع��روف ب�سمعته الطيبة ،وقد
رف�ض من�صب ًا وزاري ًا ُعر�ض عليه ،لأنه
يجد �ضالته يف جامعته وب�ين طالبه
وكتاباته القانونية ،رغم �أن��ه يعي�ش
وح��ي��د ًا يف �شقته ومل ي��ت��زوج ق��ط،
رغم بلوغه ال�ستني من العمر ،وقد مت
اال�ستماع �إىل �أق��وال �صديقه الوحيد
ال��ذي ك��ان ي�تردد عليه �أح��ي��ان� ًا ،وهو
ال��راه��ب حنا ال��ذي ب��دا م��ت��أث��ر ًا ملوت
�صديقه � ،إذ مل يتوقع يوم ًا �أن يقدم
على ذل��ك ،لكنهم مل يح�صلوا على ما
يفيد التحقيق يف جرمية االنتحار ،بل
�إنَّ �أحد املنظرين يف الإعالم ال�سيا�سي
اعترب �أن ما ح�صل للدكتور حامد �سببه
حالة مر�ضية نف�سية كان مير فيها.
�صديقي
يف ال�����ص��ب��اح ال��ب��اك��ر ك���ان
ّ
الذيب واحلفري يدعواين للم�شاركة
يف جنازة الدكتور حامد� ،إذا كان لدي
أعط نف�سي وقت ًا
مت�سع من الوقت ،مل � ِ
ك��ث�ير ًا للتفكري يف الأم���ر ب��ل �سارعت
بالإيجاب ،حيث التقينا عند الكني�سة

املرق�سية ،كان الكاهن يتلو الرتاتيل
وي����ؤدي اجلميع طقو�س ال�صالة على
امل��ي��ت ،وب��ع��د ذل��ك مت��ت ق���راءة بع�ض
الكلمات متجد م�سرية حياة املتوفى،
�سرنا جماعات يعلو �سيم�أها احل��زن
والأ���س��ى ،حتى �إي�صال اجلثمان مكان
اللحد ليتوىل بعدها �شخ�صان عملية
الدفن ،ثم دعانا الكاهن قائ ً
ال:
ــ هيا يا جماعة �إىل ال�صالة لتناول
الغداء.
كانت هذه املرة الأوىل التي �أح�ضر
فيها مثل هذه الطقو�س ،وال �سي َما يف
�صالة م�شرتكة م��ع الن�ساء اللواتي
جل�سن مت�شحات بال�سواد ،ال��ذي مل
يخف ح�سن وج��م��ال بع�ضهن ،وكنت
ِ
�أهم�س يف ذاتي و�أنا �أ�سري خلف �صديقي
ال��ذي��ب واحل��ف��ري ،لكي ن����ؤدي واج��ب
العزاء لأهل املتوفى:
ــ رحمه اهلل الدكتور حامد كان علم ًا
م��ن �أع�ل�ام القانون اجلنائي ولكنني
مل �أ�سمع �أنه ينتمي لعائلة ما ،م�ضينا
بطريقنا ،و�أخذنا مكاننا املخ�ص�ص مع
البقية يف �آخر ال�صف لتناول الغداء
الذي كان عبارة عن �صفيحة من اللحم
�صديقي
واللنب ،وملا كنت الأ�سرع بني
َّ
بتناول الطعام ،ا�ست�أذنت باخلروج
للمغا�سل القريبة ،وما �إن انتهيت من
ذلك حتى بادرين �صوت من حويل:
ــ هل لديك نار؟
التفت �إىل م�صدر ال�����ص��وت ،كانت
ُ
امر�أة يف اخلم�سني من عمرها تقريباً،
وب��ي��ده��ا �سيجارة ت��ود ا�شعالها ،وملا
هممت بالرد:
ــ �آ�سف �سيدتي ..ال �أدخن.
جتمدت نظراتي و�شعرت بالكلمات
تتحجر على ل�ساين ،و�أنا �أحدق مفغور
ال��ف��م بعينيها ال��ل��ت�ين الح ال��دم��ع يف
�أعماقهما وحركة �شفتيها املرجتفتني،
تعجزان عن ترجمة �شيء ما..
ــ رميا؟
ــ �أن�س؟
ـ��ـ غ�ير م��ع��ق��ولِ  .رمي��ا! �ألتقيك بعد
ثالثني �سنة؟!
افرتتْ �شفتاها عن ابت�سامة �أ�ضاءت
عمق مقلتيها ال��دام��ع��ت�ين قبل فمها
القرمزي فنطقت ب�صوت مبحوح من
احلزن والأمل:
ــ �أمل �أقل لك يوم ًا� ..إننا �سنلتقي بعد
احلرب؟
ــ نعم .نعم ومل �أن�سها �أبداً.
ــ ح�سن ًا عزيزي .علي االن�صراف .
قاطعتها بلهفة وقلبي يعت�صرين:
ـ��ـ كيف �أل��ق��اك  ..م�شتاق للحديث
معك؟
التفتتْ كمهرة توقفت فج�أة والتفت
ُ
خ�صالت �شعرها الأ�سود حول عنقها
أ�سود معظمهُ ،
الذي �أخفى
اللبا�س ال ُ
ُ
ما خال ذل��ك القلب الناب�ض ال�ساكن
ب�صدرها الذي رغم مرور ال�سنني مازال
مت�أهب ًا مت�ضرع ًا كما عرفته منذ ثالثني
عام ًا مرت .قالت بلهجة الواثقني:

ــ �سنلتقي بكل ت�أكيد.
ارجت����ف ق��ل��ب��ي وك����أن���ه ينخلع من
�صدري:
ــ رميا ..ال�أريد �أن �أفقدك ثانية.
مل تنطق بحرف بل م�ضت يف طريقها
ملوحة حتية الوداع بيدها ،بينما كنت
�أغرق يف بحر م�أ�ساتي و�سعادتي يف �آن
واحد.
جل�ست على كر�سي منفرد خ��ارج
�صديقي الذيب
ال�صالة �أنتظر خروج
َّ
واحلفري لنعود �أدراجنا �إىل املكتب،
كي نكمل �أم�سيتنا ،و�أحدثهم عما جرى
معي ،حيث كانا يف حالة ذه��ول وهما
غري م�صدقني مما ج��رى� ،إىل �أن نطق
�صديقي الذيب قائ ً
ال:
ــ عليك �أن ت�شكرين لأنني �صاحب
ف��ك��رة جميئكما ،م��ن �أج���ل �صديقي
الراهب الذي �أ�صر على ح�ضوري وال
�سي ّما �أن الدكتور حامد كان وحيد ًا وال
عائلة له ،منذ وف��اة خ��ادم الكني�سة،
الذي تبناه منذ �أن وجده مرمي ًا عند
مدخل الكني�سة يف �إحدى ليايل ال�شتاء
الباردة ،فقام باالهتمام به وتعليمه
يف مدر�سة الكني�سة ،وب���دا ذك��ي � ًا ذا
���ص��وت ج��م��ي��ل ،ف�����ش��ارك يف اجل��وق��ات
املو�سيقية والرتاتيل  ،لكنه كاد يفقد
تلك الرعاية يف �سن الثانية ع�شرة
عندما ت��ويف اخل���ادم ف��ج��اءة ،ونظر ًا
لقوته البدنية وذكائه و�أمانته ،توىل
�أع��م��ال اخل����ادم� ،إىل ج��ان��ب تفوقه
يف ال��درا���س��ة يف كلية احل��ق��وق ،حيث
ح�صل على منحة درا�سية للقانون يف
فرن�سا بدعم من الكني�سة ،فح�صل على
الدكتوراه يف العلوم اجلنائية ،وعمل
م�ست�شار ًا قانوني ًا ل��دى �إدارة البحث
اجلنائي �إ�ضافة لعمله �أ�ستاذ ًا حما�ضر ًا
يف اجلامعة ذاتها ،التي تخرج فيها يف
وقت �سابق.
ـ��ـ يبدو �أن��ك تعرف عنه الكثري يا
�صديقي؟
ــ ال ..كل ذلك عرفته من �صديقي
الراهب حنا يف ليلة �أم�س .و�أفيدكما
علم ًا �أنه مل يع�ش �إال ق�صة حب يتيمة
مع فتاة تدعى لولياء من غري طائفته
انتهت بالف�شل بعد ع��دة �سنوات من
احلب املتبادل ،وال �أحد يعرف ال�سبب
احلقيقي وراء ف�شله ،على الرغم من �أن
كل من عرف بق�صتهما مل يتوقع تلك
النهاية ،بل �إن حبيبته كانت ما�ضية
ل��ل��زواج م��ن��ه ،لكن ه��ن��اك �أم���ر م��ا قد
حدث بينهما فج�أة ،ما جعلهما يفرتقان
ب�شكل غام�ض.
ــ حق ًا كل �شيء فيه مثري للت�سا�ؤل من
بدايته �إىل حلظة وفاته.
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�إىل ال�شاعر يو�سف �شقرة
رئي�س اتحِّ اد الك َّتاب اجلزائر ِّيني
• �أمين احل�سن
ِّ
بفك
يو�صينا م���د ِّرب الفتوة ،كما ن�س ِّميه ،بعدما قمنا
البندق َّية الت�شيك َّية ،عيار  57ملم ،ث� َّ�م تركيبها ،ونحن
املوحدة:
نرتدي بزَّة اخلاكي الع�سكر َّية َّ
َّ
الفك والرتكيب ج ِّيداً ،لأنَّنا بعد مدَّ ة
 عليكم �أن تتقنواوجيزة �سنتد َّرب على الت�صويب ،يا �شباب.
و�أ�ضاف بعد برهة �صمت:
نحرر فل�سطني ،وكلَّ
العربي.
وطننا
من
َّة
ل
املحت
املناطق
 كي ِِّّ
ثم نظر يف �ساعته ،فوجد �أنَّ ث َّمة وقت ًا ،ال ب�أ�س به ،قبل �أن
َّ
ح�صة املو�سيقا الَّتي حفظت من
وبعدها
الفر�صة،
جر�س
ع
قر
ُي َ
َّ
�أجلها ن�شيد الثورة اجلزائر َّية عن ظهر قلب ،ف�س�ألنا:
 ليخربين ك��لُّ واح��د منكم �أ َّي��ة منطقة حمتلَّة ،يريدالذهاب �إليها.
فرحنا نت�سابق للإجابة عن �س�ؤاله املح َّبب �إىل قلوبنا،
فاختار �أكرثنا ،الذهاب �إىل فل�سطني لتحريرها ،و�آخ��رون
ال�سوري� ،أ ّم��ا زميلنا ح�سام الدين
العربي
اختاروا اجل��والن
َّ
َّ
فتذكَّر لواء ا�سكندرون الواقع على الزاوية ال�شمال َّية الغرب َّية
من �سورية ،ورفع يده قائ ً
ال:
 �أ�ستاذ� ،أريد حترير لواء ا�سكندرون. من الَّذي يحتلُّه ،يا ح�سام؟ تركيا.بينما راح رفيق مقعدي �أن�س يدمدم هام�س ًا يف �أذين:
 لو تعرف �إىل �أين �أريد �أن �أذهب!�أ�ستف�سر منه:
 �إىل فل�سطني� ،أم اجلوالن؟ ال هذه ،وال تلك. �إىل �سيناء �إذاً؟َّ
وانده�ش لال�سم ،ال��ذي ربمَّ ا ي�سمعه للم َّرة الأوىل ،لذلك
�شرحت له:
 �شبه جزيرة �سيناء منطقة م�صر َّية ،حتتلُّها �إ�سرائيل منذعام .1967
علي:
فر َّد َّ
 ال.وك�أنَّ املد ِّرب انتبه �إىل دمدمتنا ،ال �س َّيما و�أن�س مل يجب بعدُ
عن �س�ؤاله ،ف�ألتفت نحوه:
 �إىل �أ َّية بقعة تريد الذهاب لتحريرها ،يا �أن�س؟فر َّد ب�صوت مرتفع:
 �إىل اجلزائر� ،أ�ستاذ.و�صحح له:
فابت�سم املد ِّرب،
َّ
لكن اجلزائر حم َّررة الآن.
 ًَّ
عندئذ �سكت �أن�س ،ولكنَّني مل �أطق �صمتا ،فقلت:
 يق�صد �أ َّن��ه يتمنَّى لو كان مع الث َّوار اجلزائر ِّيني عندماح َّرروها.
ونظرت �إليه ،م�ستف�سراً:
 �ألي�س كذلك؟�أجاب �أن�س مع هزَّة ر�أ�س كبرية:
 نعم� .صحيح.بعد ذلك مدَّ يديه �إىل حقيبته املدر�س َّية داخل درج املقعد،
ثم �أخرج دفرت املو�سيقا ،وراح يحفظ الن�شيد
مت َّعن فيها مل ّي ًاَّ ،
املطلوب:
ق�سم ًا بالنازالت املاحقات
نحن خ�ضناها حيا ًة �أو ممات
وعقدنا العزم �أن حتيا اجلزائر...
بينما رحنا نر ِّدد هذا الق�سم العظيم ب�صوت جهوري ،ونحن
نخرج �إىل باحة املدر�سة بعد �سماع �صوت جر�س الفر�صة بني
الدرو�س.
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شعر
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َذ َه َب َم َع النحل..

العيد ...و�سفر الروح

• جـوانا �إح�سان �أَ ْب َل ِّحد  -العراق
ملبورن /ا�سرتاليا

لي�س خِ �صام ًا..
َ
ُ
�ص النحلِ -
هو ا
تقر ِ
ِ�سرتاحة َو ْج َن َت َّي م ِْن ُّ
عِ نْدَ َك -
ري املُ َح َلّى  -عِ نْدِ ي -
هو ز ُّم
�شفتي َع ْن التعب ِ
َّ
هو هَ د�أ ُة
اللم�س بهذ ِه الأيادي الدَ ِبقة  -عِ نْدَ
ِ
كل ْينا -
لي�س خِ �صام ًا..
َ
ٌ
َ
ُ
قليلة جد ًا
خالياك
البوح يف
عا�سالت
َبل
ِ
ُ
يجعل َ�ش ْهدي الناطق يتك َت ُّل �سكوت ًا
وهذا
لي�س خِ �صام ًا..
َ
َ
ُ
ُ
َبلْ
الو�صول �إىل
تعرف
ري َك ،ال
ناقالت تعب ِ
َم ْي َ�س ِم نجَ ْ َوايَ ..
ُ
يجعل هَ ْم�سِ ي املُ َح َلّىَ ،ي ْح َم ُ
�ض َ�س�أ َم ًا..
وهذا
:
روي� َ
���دك و�أن����تَ ت��ق��ر�� ُ�ص �أوراق�����ي الناعمة
بنحالت َِك الرب َّية
ماذا َل ْو َ�س َب َق ف َ
ر�صةِ َلـثْـ َم ُـة ق ْولِها..
ِعل ال َق َ
روي� َ
ُّ
�دك و�أن��تَ
ال�شمعي بيدِ َك
�صرنا
تق�ض َق َ
َّ
الواجمة
تربير هَ ْولِها..
ماذا َل ْو تواىل على ُحطامِنا
ُ
:
نح َ
ال الوقتِ الذي بيننا..
يا َّ

النحالني الواقية َعن َْك واِرمِها
اِخ َل ْع بَدْ َل َة
َّ
بحاويةِ َّ
من
الز ِ
َفـ َل ْ�س َع ُة هذا ال َنحلِ ما عادتْ تت َو َّر ُم ِبنا!
نح َ
ال الوقتِ الذي بيننا..
يا َّ
دقيقة خالد ًة تليقُ باِنهيا ِر َّ
ً
َ�س ّجلْ
ال�ش ْم ِع فينا
ُ
والعامالت ح َتّى
َفـ َم ِل َك ُة هذا ال َنحلِ غ��ا َد َرتْ ،
لمَ ْ َي�س�ألْنَ عنها!
:
ُ
تويجات اجل���وري الغافية
ه��ذه َو ْج � َن��ت��ايَ ،
حالي ًا..
وها َقدْ تف َت َّحتْ على َق ْر َ�صاتِ نحلت َِك..
كيف ترنو َم َ
ر�صةٍ �صامتةٍ ،
ر�ضا َة خ� ِّ�دي ب َق َ
بالرحيق الناطق
وتريدُ ين �أنْ �أ�سا ِو َر َك
ِ
َ
�صوت ال َنحلِ ِمن َْك “ طنين ًا “ وما
كيف � َأ�س ْمي
مرة بمِ َ ْ�س َم ِع جور َّيـتِـي
َط َّن َّ
َبلْ َ
ري َك الع�سل َّية
كيف �
أ�ستغرب �شِ َّـح َـة تعاب ِ
ُ
ْـحـ َل ًـة بداخل َِك !
و�أنتَ لمَ ْ تمَ ْ ُل ْك َي ْوم ًا َمـن َ
:
� / 30شباط � /ألفني َو :
ِ�س َنح ًال..
عندما �أ َتـ َو َّه ُـم اخلناف َ

ق�صيدتان
•�أميمة �إبراهيم

مزاد احلياة
�أدندنُ نعا�سي � َ
فجر
أغنية ٍ
َ
�شوق �صحراويٍّ
وترنيمة ٍ
أفتتح مزا َد احليا ِة
و� ُ
برهف الكال ِم
ِ
َ
ح َ
حرير �شرنقتي
يق�ص
ني ال
َ
م�ستحيل ُّ
�أو َّ
يق�ض م�ضاج َع كلماتي
�إال �أناي
ال�شغوفة بالتفا�صيلِ املاطر ِة
� ً
ألفة.
ُ
احلكاية
تلك هي
امر� ٌأة �إذا ما م�سحتْ وجهَ
احلب
ِّ
بقطرةٍ من بردى
ُ
اجلمال
طفح
َ
ومالت طرب ًا غ�صونُ الهوى يف خ�ضر ِة �أيكِها.
**
يا لل�ش�آ ِم يف ذ ّي َ
اك الأ�صيلِ
أحالم
�آن رافقتنا بقايا � ٍ
ما ك�سرتْ مراياها
ُ
قذائف احلقدِ
وال حطّ متْ �أ�سوا َرها
ُ
و�شايات الوج ِع.
ويا ليديكَ
َ
�شوق.
ت�شرعان
اللهفة نداءاتِ ٍ
ّ

**

�أكنت تدري
ني الكر ِز
كم تاقت ب�سات ُ
ري �ضيعتنا
يف حواك ِ
م�سرمن باحلكايا
لعا�شق
ٍ
ٍ
ُ
تقطف اللونَ م�شتع ًال بكرز املعاين.
وعا�شقةٍ

وماذا لو
َ
عينيك
وماذا لو راودين على
لونُ ّ
ال�شجر
ودفء املطر
ُ
الهدب
وماذا لو على ر ّفةِ
ِ
ِّ
الكف
ورع�شةِ
�ضوء القمر
�ساومني
ُ
وماذا لو
َ
يديك بعرث ُْت عمري
بني
�أو �ض ّيعتُ عقلي
وماذا لو �أن
لو �أن َّك
لو �أنّنا يف �شهقةِ القدر
ٌ
وردة وعبق
�أو عودٌ ووتر

•منذر يحيى عي�سى

ـ1ـ
عبق الطفولةِ
يف ف�ضاءٍ من ِ
أر�ض
ورائحة ال ِ
ً
خافقة تحُ لّقُ
ني
الروح بجناح ِ
ُ
من ورد وكال ْم
ت�ستحم بزرقةِ املدى
وتهيم يف �سماءٍ
ُ
ُ
فيو�شحها الغما ْم...
**
هي الروح يف ترحالها
ُ
ت�ستبدل باحلزنِ
عزف الن�سمات البكر يف احلقول
ُ
ال�سنابل
وحني تنحني
وتداعب الريح �أ�صابع ال�سنديان
ترمح يف دمي
ٌ
َ
خيول تعتقُ
ال�صهيل
املريب
ال�صمت
وحتتدي
َ
وخيبات املكانْ ...
ـ 2ـ
ال�سهوب
كوعول
ترحالها
يف
الروح
هي
ْ
الريح
ت�صارع
َ
رب كاملهرجان
وهي تع ُ
كي ت�ستفيق البيوت الكابية
ُ
العمر
وت�شعل يف رما ِد
ِ
أغنياتْ
...
في�ض ًا من ال
ـ 3ـ
الروح
هي
ُ
تزغرد ك�ضحكة الأطفال يف �صباحات الندى

الوهم
• عتاب نزيه ال�سعد
َقد َ
تالق ْينا وعِ �شْ نا ع�ش َقنا
في�ض ال َهنا
كم ر َو ْينا
القلب من ِ
َ
بح ِل ُلقيانا مع ًا
َب َ
ال�ص ُ
�سم ُّ
ِلجنى
والعناقيدُ تدَ لَّت ل َ
طر الور ِد ملَّا َ�ض َّمني
َ
فاح عِ ُ
هم�سنا
احل�سونُ جارى َ
َّ
غرد ُّ
باح يل
ما �أُ َحياله بو ٍّد َ
ين من َثغري دَنا
ق ّبل اخلدَّ ِ
ُ
ير�ش ُف َّ
ال�شهدَ و َي�سقي ُغلَّهُ
غر ل َيبقى ُمذعِ نا
ُي ُ
�شبع ال َّث َ
ب َ
ني �أَح�ضاين يواري �صد َر ُه
ُ
يطيل املَ ْ�س َكنا
�آه لو عمر ًا
ٌ
�ساعة
هِ متُ بال َو�صلِ َوم َّرت

تنويه

عند َ�صحوي لمَ ْ � ِأجدْ � اّإل �أنا

امل�ستمر خط�أٌ يف العدد رقم
ورد من دونَ ق�صدٍ منّا ،ونتيجة تزاحم العمل
ّ
 /1730/من جريدة الأ�سبوع الأدبي تاريخ  ،2021/6/6حيث ن�شرت اجلريدة
ق�صيدة بعنوان (�أنا يف �أ ّمة) مذ َّيلة با�سم وليد العريف ،بينما كاتب الق�صيدة هو
قرائنا الكرام
ال�س ّيد وليد ح�سني الذي ّ
نتقدم �إليه و�إىل الدكتور وليد العريف و�إىل ّ
باالعتذار متمنني قبوله.

�أ�سرة الأ�سبوع الأدبي

ُ
يف ُتوا�سي مد َمعي
ال�ص ِ
ن�سمة َّ
خافقي َّ
مل ِجراحي ُم َ
ثخنا
زا َرين َّ
الط ُ
يف لهيب ًا ماتِع ًا
وح ذ َراين ُموهَ نا
الر َ
�أَل َ
ْهب ُّ
َ
وه َم َّ
لذاتِ ال َهوى
�سوف �أَ�سلو ْ
بر ُئ الأ َّيا َم مِن داءِ املُنى
�أُ ِ

وقد طال انتظار العيدِ
هو ذا
يجيء من انفراجات الوقتِ
ُ
حام ًال فرح ًا
�ألفه ٌ
توق
ٌ
ني
ويا�ؤ ُه دمعة يف الع ِ
وبني البداية والنهاية
أخ�ضر من �شغب الطفولةْ ...
ميتد ٌ
مرج � ٌ
ـ 4ـ
يمَ ُ ُّر العيدُ ...
وح
الر
�أ�سر ُع م َع
رحيلِ
ُّ ِ
�ألعقُ الذكريات
اله�ضاب
على
التي تناثرت
ِ
ب�صمت ر�ؤى
واحتوت
ٍ
ر�ؤى تبدت وجوهاً
ي�ضيء وجدُ ها غيابة الوقتِ
ُ
فيغت�سِ ُل املكانْ
رب
تع
مل
الروح
لك�أن
ثقوب الزمانْ
َ
َ
ْ
ترمح يف ردهات املكانْ ...
�أو
ْ
العمر
مفرتق
ويف
ِ
ِ
يعتمر الرما ُد الدخانْ
ُ
ُ
الروح:
وت�صرخ
ُ
ترى.........هل انطف�أ املهرجان؟!

�أ�شهى َ
قــدر
•�إبراهيم عبا�س يا�سني
ال�ضجر
على �شرفةٍ من رماد
ْ

نتظر
�أ�صلّي
ِ
مليعادك املُ ْ

مهب النداء
ك�أين ال�صدى يف ّ
انك�سر
ِلم من قلبهِ ما
ُيلم ُ
ْ
�أعدّ ،لكي ت�شرقي ،ما ا�ستطعتُ
ال�س َو ْر
من الأغنياتِ ومن َب ّيناتِ ُّ
لوجهك مما يليق
�أعدّ
ِ
ال�ص َو ْر
به من
�صباح ّ
ثري ُّ
ٍ
لعينيك لي ًال كموج البحار
ِ
كواكبه ُمطْ ف�آتِ ال�شر ْر
أر�سم �أيقونتني
ولل�صدر � ُ
املطر
و� ُ
أذهب يف و�شو�شات ْ
و�أ�شهدُ �أنك فجري املُبني
أنك مبتدئي واخلرب
و� ِ
أنك �أنثى الن�شيد امل�ضيء
و� ِ
الح من نور ِه وا�ست ْ
رت
وما َ
راحتيك ُت�صلّي النجوم
على
ِ
وين�شقّ ٌ
قمر
ليل  ..وي�صحو ْ
وبا�سمك تورق كل الرمال
ِ
ويخ�ضر ّ
بال�شدْ ِو �صمتُ
احلجر
ّ
ْ
طاك الطريق
ع�شب خلف ُخ ِ
و ُي ُ
ال�شجر
عليك التحايا
و ُيلقي
ِ
ْ
ٌ
�ضاحكة كالنهار
وها�أنتِ
املطر
وجمل ّو ٌة كمرايا ْ
ني ُم ً
جتيئ َ
ثقلة بال�ضياء
وتر
ك�أن�شودةٍ هاجرت من ْ
حب
و� ِ
ألقاك كال َقدَ ِر املُ ْ�س َت ّ
كاحلب �أ�شهى قد ْر .
لأنك
ّ

قصة
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• عر�ض وتقدمي :الأرقم الزعبي
�أ���ص��درت ال�سيدة ال��دك��ت��ورة جن��اح العطار
اجلزء الأول من كتابها املو�سوم:
«�أيام ع�شناها» ،وهي الآن للتاريخ ال�صادر
عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب 2021م،
والواقع يف � 335صفحة من القطع املتو�سط.
والكتاب عبارة عن جمموعة مقاالت عددها
 /26/مقالة و�إهداء ومتهيد..
يف الإهداء :اختارت ال�سيدة الدكتورة جناح
�إهداء عملها �إىل الكبار الكبار القائد اخلالد
حافظ الأ�سد وال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد
تقدير ًا واحرتام ًا ملواقفهما الفريدة واملتفردة
يف قيادتهما..
يف التمهيد �ص ( 9ـ  :)14حتكي ال�سيدة
نائب رئي�س اجلمهورية �أ�سباب جمعها لهذه
امل��ق��االت امل��ن�����ش��ورة منذ الن�صف ال��ث��اين من
ال�سبعينيات والن�صف الأول من الثمانينيات..
قائلة ..« :وجدت من املفيد �أن �أعيد ن�شرها
ملا حملته من نذر احلا�ضر ،ومن م�ؤامرة كانوا
يخططون لها ..اليوم ندرك حقيقة م�ؤامراتهم
هذه» (�ص.)10
�إنها تعيد ن�شر ه��ذه امل��ق��االت لأنها جت�سد
الإدراك الواعي للم�ؤامرات التي حاكوها �ضد
�أمتنا ـ ال �ضد �سورية فح�سب �( ..ص )11
تعيد ن�شر هذه املقاالت لأن امل�ؤامرة تت�ضح
�أكرث..
اليوم مل يعد من اجلائز ال�سخرية من الذين
يتحدثون �أن هناك م�ؤامرة ..لأن الواقع ي�شري
�إىل �أن من كتب ونبه يتمتع بالتفكري البعيد عن
اجلهل والأقرب للمنطق..
ترى ما فحوى هذه املقاالت وما املخاطر التي
�أ�شارت �إليها كاتبة هذه املقاالت بعد �أن نبهت
وحذرت وحتملت نقد ًا عبثي ًا ..ولكن للأ�سف
كان ما كان وحتقق املحظور من تفكيك الت�ضامن
العربي ،والتطبيع �سر ًا وعالنية مع الكيان
ال�صهيوين ..وحتول بع�ض الدول العربية �إىل
�أدوات للإرهاب املمول وامل�سلح وامل��أج��ور �ضد
�سورية ..واخل�ضوع لأمريكا و«�إ�سرائيل»...
والأهم من هذه املقاالت �أنَّ كاتبتها على يقني
�أن من يحمل راية املقاومة هو املنت�صر و�أن هذه
املقاالت كانت ومازالت نذير خري تب�شر بالن�صر
يف �أوقات ي�صبح احلديث عن الن�صر غربة عن
الواقع ولكن ..تقول« :ها هي �سورية تزهو ،مبا
حتققه من انت�صارات بجي�شها و�شعبها ورئي�سها
وقائدها الب�شار.)12( »..
***
من ال�صعب جد ًا عر�ض حمتوى هذه املقاالت
ولكننا اخرتنا بع�ضها وعر�ضناها وف��ق نظام
الربقيات ..العتقادنا �أن عر�ض �أي كتاب ال
يغني �أب��د ًا عن العودة �إىل �أ�صل الكتاب حيث
يكتمل املعنى وتت�سع ر�ؤية املعرفة �أكرث...
ـ ر�سالة وجوابها من ( 15ـ  )21ر�سالة ثقة
بالوطن وقيادة الوطن ..وحب قطعي للوطن
احلب جعل
رغم الزمن ال�صعب الرديء ..هذا
ّ
كل من ع�شق الوطن يدعو �إىل كلمة حق..
�صرخة يف وج��ه ك��ل م��ن يَ��دْ ُع��ون �إىل كلمة
باطل..
حب ويقني بالن�صر جعل الكاتبة معجبة
ب��رب��اط��ة ج ��أ���ش امل��داف��ع�ين ع��ن ب�ي�روت رغ��م
قذائف النابامل ...هذا احلب هو الذي جعل
ر�سوم الكاريكاتور لناجي العلي ..حتكي عن
حوار امل��ر�أة العربية احلبلى التي متثل الأمة

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

العربية �ص ( )18لرجلها الب�سيط� ..إن خلفت
�صب ّي ًا لأعلمه كيف يحارب الأنظمة املهرتئة
قبل ما يحارب �إ�سرائيل..
تنتهي هذه املقالة التي تتحدث عن الغزو
ال�صهيوين لبريوت بعبارة يقني« :لن منوت..
�سننت�صر» وكانت احلياة؛ وكان الن�صر.
مع ًا يف ت�شرين �ص ( 23ـ  :)29تركز الكاتبة
على خال�صة وعربة ونتيجة ا�ستخل�صتها من
هذه احلرب حني تقول�« :أنا ال �أقول �إن ت�شرين
�ألغى ح��زي��ران ،و�إن الن�صر حما الهزمية� ،أو
م�سحها من دف�تر ال��زم��ن ،ولكن ت�شرين ترك
كتابة �أخرى مقابلة يف دفرت الزمن ،خمالفة
مل��ا �سبق ،متميزة عنها ب�أنها البيا�ض وهي
ال�سواد�( »..ص .)24
مقالة تت�سم باالتزان ..متجد حرب ت�شرين
قيا�س ًا حلروب �سابقة وت�ؤكد �أن هذه احلرب
ـ ت�شرين ـ لن تكون الأخ�ي�رة مع ه��ذا الكيان
والن�صر الت�شريني لن يكون الأخري �أي�ض ًا ،وهذا
ما جرى.
...قدر ال�شعوب (�أن) ت�صنع �أقدارها برغم
جميع �أعدائها �ص ( )29هذا ما �أك��دت عليه
�أي�ض ًا يف مقاالتها املعنونة بـ «ال��ذك��رى التي
ن�ستقبل» (�ص .)31
نكون �أو ال نكون
�سورية لن تركع �أب��د ًا ..ولن ت�أبه لل�ضغوط
(�ص  31ـ  :)60مقالة طافحة باحلب و�أجمل
عبارات الأدب وتوظيف �أجمل ما كتب الأدباء
عن الدفاع عن الوجود ،ملن ال�شعوب التي قررت
��اء لل�شهداء
�أن تكون ـ �أم��ان��ة ل�ل�أج��داد ،ووف� ً
�إخال�ص ًا لكرامتنا.
هنا ت�صف الكاتب الوطني (�ص  )41ك�أي
حم��ارب ي�ضع ج�سده ح��دَّ ًا بني الوطن وامل��وت،
وينذر هذا اجل�سد للموت طريق ًا �إىل احلياة..
ت�ستنطق م��واق��ف حممود دروي�����ش و�شعار
«وط��ن��ي لي�س حقيبة و�أن���ا ل�ست م�سافر»..
وت�ستنبط ال�شاعر العربي ال�شهيد عبد الرحيم
حممود حني قال:
		
�س�أحمل روحي على راحتي
و�أُلقي بها يف مهاوي الردى
		
ونف�س ال�شريف لها غايتان
ورود املنايا ،ونيل املنى
..تو�سع الكاتبة الدائرة �أكرث نحو الدائرة

الإن�سانية وم��واق��ف الأدب���اء من ال��دف��اع عن
�أر�ضهم ..الكاتب الفرن�سي «فريكور» وق�صته
«�صمت البحر» رغم ما تع َّر�ضت له هذه الق�صة
من انتقادات ..املحتل حمت ًال ال ميكن �أن يكون
جمي ًال..
وترف�ض مواقف بع�ض الأدب��اء حتت �ستار
الواقعية ـ توفيق احلكيم ـ منوذج ًا الذي و�صل
به الأم��ر �إىل م��دح «دي���ان» وزي��ر دف��اع العدو
�سابق ًا ..ويطالبه ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة ثقافية
�إ�سرائيلية ـ عربية (�ص  )45خالف ًا ملوقف
بع�ض �أدب���اء ال��غ��رب ال��ذي��ن يفتخر احلكيم
بهم ..فهذا ال�شاعر الفرن�سي «بول �إيلوار» مل
ي�س ّبح بحمد املحتل الأملاين لفرن�سا ،ومل يَدْ ُع
غني هذا املقال «نكون �أو ال
�إىل م�ساحمتهمٌّ ..
نكون »..بعر�ض مواقف �أدباء املقاومة وعر�ض
مناذج للأدب املقاوم..
«ال�شاعر الفيتنامي»« ،نغوين هيوهوان»..
[ثقيلة هي الأعباء التي نحملها جميع ًا ،فيا
للخجل من �أولئك الذين ال يعرفون ال�صمود
كرجال] (�ص )48
ووج��ه��ت د .العطار ر�سالة مل��ن ت��خ��اذل من
الأدباء مما جاء فيها:
«ون��ح��ن ن��ق��ول ل��ت��وف��ي��ق احل��ك��ي��م ،وجنيب
حمفوظ ،ويو�سف ال�سباعي ،وباقي الكتاب
الذين خانوا ق�ضية الأمة العربية :يا للخجل
من �أولئك الذين ال يعرفون ال�صمود كرجال»..
(�ص  )48هم ي�شبهون اخليانة يف ال�سيا�سة
ـ ال�سادات منوذج ًا ـ ال يفوقها �إال اخليانة يف
موقف الأديب..
ال مكان لبع�ض الأقالم العربية ذات احلرب
الأم��ري��ك��ي «ل��ن حت�سم الق�ضية العربية �إال
ل�صالح العرب ،ال بو�ضعها الراهن بل يف م�سارها
املقبل ..ولي�س ب�أخذ �سورية ودول ال�صمود
مب��ع��زل ع��ن ال��ق��وى ال��ع��امل��ي��ة ال�����ص��دي��ق��ة ،بل
باعتبارها حليف ًا لهذه القوى.»..
تنهي الكاتبة مقالتها بقول للرئي�س حافظ
الأ�سد:
«ق��ررن��ا� ..أن نرتك لأمتنا و�أجيالنا تركة
رج���ال� ..آث���روا ال�شهادة على ال���ذل ،و�آث���روا
الكرامة يف احلالني� ،أحياء و�أم��وات � ًا�( »..ص
.)60
الوحدة العربية ثورتنا الكاملة� :ص ( 61ـ

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.
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 :)74ن�شرت عام 1978م يف هذا املقال تو�سعت
ال�سيدة العطار يف البحث يف النقاط الآتية:
ـ وحدة �سورية والعراق.
ـ حلم الثوريني العرب يتحقق بلقاء بردى
وال��ف��رات على ن�صرة الكفاح العربي �ضرورة
االنتباه �إىل ردة فعل �إ�سرائيل العدواين على
الوحدة.
ـ �أعداء الوحدة ثالثة( :ال�سادات)« ،زمن
التطبيع» ـ (�أمريكا ـ �إ�سرائيل).
لفر�ض �إ�سرائيل على الدول
ـ �أمريكا تعمل
ِ
العربية وحماية تيار التطبيع.
�إىل �أبطال م�صر ..لن تركعوا ..ولن نركع!:
(�ص  75ـ :)84
مقالة ت�ضامن مع كل من وقف �ضد التطبيع
مع الكيان ال�صهيوين قدمتها ال�سيدة العطار
ب�أ�سلوب �أدبي غني بالتنا�ص الديني والأدبي
حني قالت�( :ص )77
وال يمَ ْ ُك ُث يف الأر�ض �إال ما ينفع النا�س
وحكاية الزبد الذي يذهب جفاء قد نزلت
يف القول الكرمي.
فيا �إخوتنا يف م�صر
يا �سنابل القمح يف حقول العطاء الأخ�ضر
يا زهر اللوت�س يف البحريات الزرق
يا اندفاق النيل يف ثورة الفي�ضان
يا حزمة الغ�صون يف كف املالحة
نحن �أدرى بكم ،وب�صالبتكم ،وقوة �شكيمتكم
يف الن�ضال.
�صمودنا يعطي �صمودكم ن�سغ ًا.
و�صمودكم ،يعطي �صمودنا ع�ضد ًا.
�سدنا ..هي قولتنا من
لن نركع ..تلك قوة �أَ ِ
املحيط �إىل اخلليج ..وي�أتيك بالأخبار من مل
ُت َز ِّود.
*جمموعة مقاالت خا�صة باحلالة ال�سورية
مثل:
وجه �سورية ال ي�شوه� :ص ( 85ـ .)94
ومقالة «�سورية ت�ستعيد املبادرة ال�سيا�سية
يف املنطقة» ( 95ـ .)107
ق��وة ���س��وري��ة ال��ذات��ي��ة ال��رادع��ة ( 109ـ
.)124
وحدتنا الداخلية وكلمة �سورية هي التي
تقرر كل �شيء من ( 181ـ .)194
�أراد معاقبة �سورية على التحوالت الكبرية
فكان ردها :حتوالت �أكرب (�ص  233ـ .)248
املغامرة الإ�سرائيلية �ضد �سورية ما تزال
قامتة (�ص  279ـ .)292
نرف�ض اال�ست�سالم ..وال نخ�شى احلرب (�ص
 293ـ .)304
لي�س هناك م�شكلة �سورية ،لكنهم يريدون
خروج �سورية وحدها (�ص  305ـ .)318
مقاالت العامل امل�شرتك بينها قدرة �سورية
ع��ل��ى ال�����ص��م��ود ووح����دة اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة
وتالحم اجلي�ش وال�شعب والقيادة..
م��ق��االت تب�شر ب��االن��ت�����ص��ار ال�����س��وري قبل
ان��ط�لاق م��ا ي�سمى ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي بكثري..
«كتاب� ..أيام ع�شناها وهي الآن للتاريخ» كتاب
ي�ستحق القراءة ..حمتوى يعلمنا كيف يكون
اليقني بانت�صار احلق و�صدق الوالء للوطن يف
�أحلك الظروف..
كتبته كاتبة حتمل ما حتمل من �شعور متميز
وقناعة مطلقة ب�أن القادم �أجمل..

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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كلمة �أخرية

• �أ .توفيق �أحمد

وهيب �سراي الدين...
من ال�سويداء �إىل كامل تراب الوطن
إبداع �إىل �إبداع
ومن � ٍ
هُ َو ذَا على �سرير الأُفُ ق..
أديب من بالدي
�إنه � ٌ
وهيب �سراي الدين :ولد يف قرية (املجيمر)
جنوب مدينة ال�سويداء ..وقد ذكر هذه القرية
ال�����ش��اع��ر ام����ر�ؤُ ال��ق��ي�����س ع��ن��دم��ا ك���ان ق��ادم�� ًا من
(�أَ ْذ َرعات) �إىل ال�شرق ذاهب ًا �إىل الأنا�ضول ،وذكر
ا�سم هذه القرية يف البيت الثاين وال�سبعني من
ُم َعلَّ َق ِت ِه امل�شهورة:
ك�أنَّ ُذرى َت ِّل املجيمِر ُغدْ َو ًة
من ال�سيلِ والإغثاءِ ُف ْل َك ُة ِم ْغ َزلِ
َم ْن َبتُهُ يف املجيمر ،وق��د َت َن َّ�ش َق طفو َل َته فيها
َ
و� َ
امل�ستقبل
أخذ منها الأحال َم والطموحات ،و َت َع َّ�ش َم
يطمح �إليه...
الذي
ُ
َت � َع � َّرف��تُ �إل��ي��ه ع��ام  1998م��ن خ�لال ق��راءت��ي
تراب على نهر جغجغ) ..وعلى
(ح ْف َن ُة
لروايته َ
ٍ
م��ا �أذك����ر ف��ق��د حت� َ
��دث ف��ي��ه��ا ع��ن االع��ت��م��اد على
النف�س والعمل يف الأر�ض والثبات فيها واالعتماد
ُ
بع�ض املالحظات
على اجل��ه��د الإن�����س��اين ..فيها
واالنتقاد لقانون الإ�صالح الزراعي القدمي ،كما
بيد الفالح الذي يكدّ
ت�ؤكد الرواية على الأخ��ذ ِ
ويجتهد..
ملوقف الإن�سان والفالح
كما �أنني قر� ُأت له دعم ًا
ِ
والتم�سك بها وا�ستنباط خرياتها يف
والأر����ض
ُّ
رواية �أخرى له عنوا ُنها (�سالم ًا يا َظ ْه َر اجلبل).
التقي ُته منذ �أك�ثر م��ن ع�شرين ع��ام� ًا يف �أح��د
أدبية م�شرتكة
أم�سية � ٍ
املراكز الثقافية بدم�شق يف � ٍ
ٌ
طويل وط ّيب ..وبعد تقاعده من
وجرى بيننا حوا ٌر
احتاد الكتَّاب العرب والوظيفة �أراد �أن يخ ُل َو �إىل
ي�ست�شعر وجو َد اخلالق والآخ��رة..
وروح� ِ�ه
نف�س ِه
ِ
ِ
ُ
�سهب الآن يف الروحانيات ال�صوفية وقد َط َغتْ
و ُي ُ
عليه بعد �أنِ انحا َز �إليها �أو �سيطرت عليه ،وهو
البحبوحة الروحية..
الآن يعي�ش يف هذه
ِ
وهيب �سراي الدين كان يحب �أن يزور ُك َّل مكانٍ
وحب النا�س
يف �سورية فهو يتمتع بالع�شرة الطيبة
ِّ
دواخ َله
ل
البيئات،
والقدر ِة على التك ّيف مع كل
أنَّ
ِ
تخلو من جميع الأمرا�ض االجتماعية.
نعود �إىل والد ِت� ِ�ه يف قرية املجيمر ـ حمافظة
ال�سويداء عام  1934لأ�سرة فالحية مكافحة،
در���س االب��ت��دائ��ي��ة يف م��دار���س ال��ق��ري��ة ،ث��م تابع
حت�صيله العلمي يف م��رك��ز مدينة ال�����س��وي��داء..
ف��ح��از �شهادة ال��درا���س��ة الإع��دادي��ة ع��ام 1953
وبعدها عمل يف التدري�س يف م��دار���س املحافظة
ويَدْ ُر ُ�س ب�آنٍ مع ًا فح�صل على ال�شهادة الثانوية عام
1956م.
وبعدها وعلى الرغم من رغم ظروفه القا�سية
در����س يف ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق كلية الآداب وال��ع��ل��وم

ليتح�صل على ال�شهادة
الإن�سانية درا���س� ً�ة ح��رة
َّ
اجلامعية يف ق�سم التاريخ عام  1960م.
وبهذا يكون خالل فرتة درا�سته قد مار�س مهنة
التعليم مدة �سبع �سنوات.
وب��ع��د تخرجه ب��د�أ ين�شر ق�ص�صه الأوىل يف
ال�صحف امل��ت��وف��رة �آن����ذاك ب��ع��د تعيينه رئي�س ًا
للمركز الثقايف يف عني عرب حمافظة حلب حتى
عام .1964
 عني رئي�س ًا للمركز الثقايف يف مدينة �صلخد يفحمافظة ال�سويداء حتى عام .1967
 رئ��ي�����س� ًا مل��رك��ز ث��ق��ايف ال�����س��وي��داء ح��ت��ى ع��ام.1970
 مدير ًا لثقافة احل�سكة من عام  1970حتىعام .1975
 كما عني مدير ًا لثقافة درعا حتى عام 1982حيث متت �إحالته على التقاعد.
 ���ص��درت �أوىل رواي��ات��ه (ق��ري��ة رم���ان) عام.1965
ثم انقطع عن الكتابة لفرتة تزيد عن ع�شر
�سنوات حيث تابع �إ�صداراته برواية جديدة عام
 1978بعنوان (حفنة تراب على نهر جغجغ)
و�أ�صبح ع�ضو ًا يف احتاد الكتاب العرب يف العام
نف�سه.
ل��ت��ت��واىل �إ���ص��دارات��ه وي�صبح جمموعها ثالث
َع�شرة رواية.
وع�ش َر جمموعات ق�ص�صية ،وكتابان يت�ضمنان
جم��م��وع� ً�ة ه��ام� ً�ة م��ن امل���ق���االت ،وه���و م�����س��اه��م يف
مو�سوعة�/سويداء �سورية/الق�سم الثقايف.
�سر فرع ال�سويداء الحتاد
وقد ُك ِّل َف
ِ
مبهمة �أمني ّ
مرة..
من
أكرث
�
العرب
الكتاب
ّ
له يف الرواية
 1قرية رمان ،دار الإتقان ،دم�شق 1965 ،م. - 2حفنة تراب على نهر جغجغ ،احتاد الكتاب
العرب ،دم�شق  1978م.
 - 3الرجل والزنزانة ،احتاد الكتاب العرب،
دم�شق .1988
� - 4سالم ًا يا ظهر اجلبل ،احتاد الكتاب العرب،
.1990
 - 5املهند�سون ،دار عالء الدين ،دم�شق .1993
 - 6م�ساحة م��ا م��ن العقل ،وزارة الثقافة،
دم�شق .1995
 - 7ا�شتقاقات الف�صل الأخري ،احتاد الكتاب
العرب ،دم�شق .1996
 - 8خيمة تخفق حت��ت ال�شم�س ،دار ع�لاء
الدين ،دم�شق .2001

� - 9شعلة ال تنطفئ ،دار الينابيع ،دم�شق
.2004
 - 10حنني اللون الأزرق ،احتاد الكتاب العرب
.2005
 – 11ما بني ال�سطور ..ما بني ال�صخور ،دار
اخلري ،دم�شق .2008
 - 12حدث يف ذاك الزمان ،دار ر�سالن ،دم�شق
 2009م
 - 13حديث الذرى ،دار ر�سالن ،دم�شق .2011
املجموعات الق�ص�صية.
 - 1الرقيق ،احتاد الكتاب العرب.1985 ،
 - 2احلل ،دار �إيبال ،دم�شق .1991
 - 3الطائر الكرمي ،دار عالء الدين ،دم�شق
.1992
 - 4العامل يف �سهرة ،احت��اد الكتاب العرب،
دم�شق.1994 ،
 - 5بركة الطيور ،دار ع�لاء الدين ،دم�شق،
ق�ص�ص للأطفال.1997 ،
 - 6نفاد الرمل ،احتاد الكتاب العرب ،دم�شق،
.1998
 - 7ط��ي��وف ،احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ،دم�شق
.2000
 - 8ال��ره��ان ،احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ،دم�شق
.2002
 - 9ثمة م��وت �آخ���ر ،احت��اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب،
دم�شق .2006
� - 10إليك يا ذات النون ،دار الينابيع ،دم�شق،
.2007
الدرا�سات
 مو�سوعة ال�سويداء مع جمموعة من امل�ؤلفني،دار عالء الدين دم�شق .1995
 من دفرت الكلمات ،دار الر�أي ،دم�شق .2007 يف معنى العمل ،دار ر�سالن.2012 ،و�إذا تفح�ص القارئ جممل �أعمال الأديب وهيب
�سراي الدين َ�س َي ِجدُ �أنها تدور جمي ُعها حول حمور
الإن�سان وهمومه وتطلعاته نحو م�ستقبل م�شرق،
وهي ُ
ومعجمهُ
اللغوي
وطنية و�إن�سانية،
أبعاد
ُّ
ٍ
ذات � ٍ
ُ
ري مرتبك �إ ْذ تبدو جملتُهُ
ثر ومتني ومتما�سك ،وغ ُ
ّ
ً
معنية بالزخرفة اللفظية لأن ه َّمهُ
ري
ٍ
واقعية وغ َ
أحداث رواياته وق�ص�صه ب�أمانة.
الأكبرَ َ َنق ُْل �
ِ
َق��دَّ م��ن��ا يف ه���ذه ال � ُع��ج��ال� ِ�ة بع�ض ًا م��ن ال�����س�ير ِة
ال��زاخ��رة ل��ل��روائ��ي الأدي���ب وهيب ���س��راي الدين
الذي َّ
وظ َف َّ
كل
طاقاته للإبدا ِع والوطن والعملِ
ِ
واملحبة ..
ِ

ا أل�سبوع ا ألدبي

احتاد الكتاب العرب  -دم�شق

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

�أمينا التحرير:

جناح �إبراهيم ،داود �أبو�شقرة

هيئـة التحريـر:
فائزة دا�ؤد ،حممد ح�سن العلي،
جهاد الأحمدية ،د .غ�سان غنيم،
حممد احلفري ،علو�ش ع�ساف،
عبا�س حريوقة

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

م�شوح وزيرة الثقافة اىل معر�ض
لقطات من زيارة الدكتورة لبانة ٌ
الفنان ال�صغري الطفل ريان حفيد الفنان الت�شكيلي ب�شري ب�شري ع�صر
اخلمي�س  ٢٧ايار بح�ضور ال�سيد و�سيم املبي�ض مدير ثقافة دم�شق
وال�سيدة رباب احمد مديرة املركز الثقايف بابو رمانة وقد اهدى
الفنان ال�صغري ريان احدى لوحاته لل�سيدة الوزيرة يف نهاية جولتها
يف املعر�ض ..وال�صور بعد�سة امل�صور �أ.حمي الدين كاظم م�شكورا.

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

