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�1 2صفحة

يف املواجهة الثقافيّة مدنيًّا

•د .فاروق ا�سليم

تعني مدن ّية �أيّ جمتمع �ضم ًنا �أ ّنه يتم ّتع بثقافة مدن ّية مهيمنة حتكم على نحو عا ّم �سلوك
توجهات
وتوجهاتهم الفكر ّية والإبداع ّية وال�سيا�س ّية ،وهي مع هيمنتها تتجاذب مع ّ
�أفراده ّ
تنزاح عنها �أو تفد �إليها جتاذبَ حوار وتفاعل ،ال جتاذب نبذ و�إق�صاء و�إلغاء.
وافتقار �أيّ جمتمع مد ّ
ين لوجود ثقافة مدن ّية مهيمنة يطرح ت�سا�ؤالت عن مدن ّية املجتمع
نف�سه؛ فالثقافة املدن ّية املهيمنة هي عنوان للعي�ش امل�شرتك يف دولة القانون واملواطنة ،مع
مالحظة �أنّ هذه الدولة حتميها هذه الثقافة يف �سياق يكون فيه تطبيق القوانني والأنظمة
على نحو عادل تاب ًعا لهذه الثقافة ال فرعً ا لها.
َ
إرها�ص والد ٍة
�
حالة
يعي�ش
املجتمع
�
إىل
�
وقد يرجع غياب الثقافة املدن ّية املهيمنة
أنّ
ِ
جمتمعي تتجاذب فيه على نحو ظاهر �أن�ساق ثقاف ّية متعار�ضة يف خطابها
رحم
ّ
جديد ٍة من ٍ
جدل �إن�سا ّ
ين مت�شابه ومتعاي�ش تاريخ ّي ًا،
املعلن ،لكنّ جوهرها متناغم يف الغالب؛ لكونها نتاج ٍ
وهذا امل�ستوى من الإرها�ص هو ال�سائد عرب ّي ًا ،وهو عنوان �أزمات ثقاف ّية تت�أرجح بني ثالثة
�أن�ساق رئي�سة.
�أ ّما الن�سق الأ ّول فهو ن�سق النكو�ص �إىل املا�ضي ،يف حماولة ال�سرتجاعه �شك ًال وم�ضمون ًا ،وفق
ر�ؤى ال تربط وجود مناذج املا�ضي بالبيئة التي �أنتجتها وفق متط ّلبات زمانها ومكانها وطورها
االجتماعي ،ويكاد هذا الن�سق ينح�صر يف م�شاريع ثقاف ّية تراث ّية يف عمقها ،لكنّها �سيا�س ّية
ّ
دين ّية يف �شكلها و�إجراءات ال�سعي لتح ّققها ،مع مالحظة وجود تن ّوع لهذه الإجراءات يقع بني
طرفني متباعدين جدًّ ا ،هما �صناديق االنتخابات وق ّوة ال�سالح.
و�أ ّما الن�سق الثاين فهو ن�سق اال�ستمرار ّية يف ت�سويق الواقع الراهن ّ
لكل دولة عرب مقوالت
�شكل من الأ�شكال .وهذا الن�سق له منجزات يفخر بها ،يتم ّثلُ
متجده وتدين ما يعار�ضه ب�أيّ ٍ
ّ
�أعالها يف بناء كيان دولة وطن ّية ،لها بنية م� ّؤ�س�سات ّية وا�ضحة ،ومعرتف بها على امل�ستوى
يل ،مع �أنّ هذا اخلطاب الثقا ّ
إقليمي والدو ّ
عربي
قومي
أعم خطابٌ
يف املعلن هو يف الغالب ال ّ
ٌّ
ٌّ
ال ّ
�شك ًالُ ،
ينق�ض ُّه �سلوك مغاير للعروبة ،قد يبلغ درجة العداء لها .وهنا تظهر �إ�شكال ّية ثقاف ّية
مبع ُثها التعار�ض بني ما يُقال وما يحدث حقيقة.
و�أ ّما الن�سق الثالث فهو ن�سق عدم االكرتاث مبا يحدث �أو مبا ميكن �أن يحدث ،وهذا الن�سق
بخا�صة ،وهو متن ّوع بتن ّوع احلاالت االقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية
يكاد يهيمن على فئة ال�شباب
ّ
ال�ضاغطة ،فث ّمة بيئات ال �أفق لل�سيا�سة فيها ،مع وجود �آفاق اقت�صاد ّية مقبولة ،وث ّمة بيئات
ال �أفق لالقت�صاد فيها لعطالة وا�ضحة يف الإمكانات الإدار ّية ولتغ ّول الف�ساد� ،إ�ضافة �إىل ذلك
توجد بيئات ال يجد ال�شباب فيها �أفقا اقت�صاد ّي ًا وال �أفق ًا �سيا�س ًي ًا ي�سمح لهم بالتناف�س املف�ضي
�إىل حماربة الف�ساد و�إىل تنمية م�ستدامة وعي�ش كرمي.
�إنّ التنازع بني هذه الأن�ساق الثالثة ي�ش ّكل مواجهة عنيفة بي َنها ،ويف هذا ما ي�شري �إىل
�أنّ املجتمعات العرب ّية� ،سواء التي بلغت ط��ور ًا مدن ّي ًا متقدّ م ًا �أو التي مل تبلغه بعد ،هي
ما�سة
جمتمعات م�ضطربة؛ �إذ تتنازعها انتماءات ووالءات تفتيت ّية ،وهذه املجتمعات بحاجة ّ
توحدها ،فلأيّ ن�سق ثقا ّ
يف �ستكون الهيمنة؟ ث ّمة �أفق م�سدود �أمام ن�سق
�إىل ثقافة مهيمنة ّ
ا�ستعادة املا�ضي؛ لأنّ ا�ستعادته غري ممكنة ،وث ّمة �أفق مغلق يواجه ت�سويغ احلا�ضر ،لأ ّنه
حقيقي� .أ ّما ن�سق الالمباالة فم�آله دول فا�شلة و�شعوب
جمتمعي
�أ�ضحى عائ ًقا لأيّ نهو�ض
ّ
ّ
مد ّمرة ومبعرثة يف �أرجاء الأر�ض.
ث ّمة �أن�ساق �أخرى � ّ
أقل ظهو ًرا ،لكنّها قد تكون �أكرث �أه ّمية يف امل�ستقبل ،و�أعني بها الأن�ساق
ّ
التي ّ
ويتجذر فيها االنحياز �إىل ق�ضايا الإن�سان لتحقيق �أمنه
تقل بها حرارة الإيديولوجيا،
والروحي ،وهذا النمط من الأن�ساق قد ال تكتب له الهيمنة ،لكنّه مفيد جدًّ ا يف والدة
املادّيّ
ّ
ثقافة جديدة ال تنفي الإف��ادة من التاريخ وال تنفي االنتماء �إليه ،وال تنفي االنفتاح
خارج حدود الدولة ،لكنّها تعمل من �أجل �أن يكون جوهرها مدني ًا يف انحيازه مل�صالح النا�س
اخلا�ص مب�صالح
إيديولوجي املرافق عادة للخطاب
وكرامتهم �أ ّو اًل� ،أ ّما م�س�ألة اخلطاب ال
ّ
ّ
النا�س فينبغي �أنْ يح�سم د�ستوري ًا ،كيال تن�شغل به الأحزاب وم� ّؤ�س�سات الدولة عن الوظيفة
الأ�سا�س ّية املنوطة بها ،وهي حماية النا�س وال�سري بهم دائ ًما نحو حياة �أف�ضل.

لوحة للفنان العاملي بابلو بيكا�سو

الزمن والتوتر:
درا�سة نف�سية لم�سرحية بيت الدمية
�أوراق
ال�سياب

في رحاب �أدب
الأطفال

ق�ص�ص من الحياة في مجموعة
(�شهريار)
القديم المتجدد
(م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبير)
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وفد اتحاد الكتاب العرب يزور �سفير �سلطنة عُ مان في �سورية

قام وفد من احتاد الكتّاب العرب يف اجلمهورية العربية ال�سورية بزيارة �سعادة ال�سفري ال�سيد البلدين ،واالتفاق على عدد من الإجراءات القادمة التي يتم التح�ضري لها ،مبا يعزز �آفاق التعاون
تركي بن حممود البو�سعيدي �سفري �سلطنة عمان يف �سورية ،وقد �ضم الوفد ال�سيد الدكتور حممد الفكري والإبداعي العام ،وي�سهم يف التوا�صل املعر ّ
يف بني ُم ْبدعي البلدين ومفكّريهم..
احلوراين ـ رئي�س احتاد الكتّاب العرب وال�سيد توفيق �أحمد ـ نائب رئي�س االحتاد وال�سيد د .جابر
ح�ضر اللقاء من اجلانب العماين امل�ست�شار ال�سيد خالد بن �سعيد الزيدي (نائب رئي�س البعثة)
�سلمان ـ مدير �إدارة العالقات اخلارجية يف االحتاد.
و�ساد اللقاء ج ٌّو عابق بالود واحلفاوة ،وقد مت بحث العالقات الثقافية بني االحتادين يف الذي بدوره قدم ر�ؤى �إ�ضافية �أغنت احلوار بني اجلانبني.

الوعي الجمالي
•عيد الدروي�ش
النا�س يحبون اجلمال والقلة منهم ي�صنعونه ،ومن ي�صنع اجلمال هو �أك�ثر حب ًا له ،و�أكرث
حب ًا لنف�سه وللنا�س من حوله ،الإن�سان يعطي اجلمال مفهومه ويحدد معايريه ،وي�شخ�ص منبعه
ومفرداته ،فاجلمال متعدد املذاهب وال�صيغ ،والوعي اجلمايل مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بطبيعة
و�سيكولوجية الفرد ،واال�ستعدادات الفطرية والعقلية التي ميتلكها هي من حتدد بواكري الوعي
اجلمايل لديه ،وال يتوقف الأمر عند ذلك �إن مل ي�سعفها بالتطوير وتنمية الذائقة اجلمالية لديه
من خالل الت�أهيل والتعليم واملعرفة واالطالع على علوم متعددة لرفع م�ستوى هذا الوعي ب�شكل عام
لتربز بني مفرداته تلك امليول والقدرات
الفردية التي ميتلكها الفرد دون �سواه
بني �أبناء املجتمع وللبيئة جانب مهم يف
هذه التن�شئة التي يتعامل بها وتتكامل
مع العوامل الذاتية لريتقي بوعيه من
حالة �إىل حالة �أرق��ى و�أج��م��ل ير�ضي
فيها دوافع وغرائز �شعورية وال �شعورية
تبحث عنها النف�س وتطمئن لها الروح،
ليغدو ال��ف��رد �أك�ثر �إيجابية يف الفعل
واحلركة والدافع ،فاالختالف بني بيئة
و�أخ���رى يخلق تباين ًا يف الوعي ب�شكل
عام والوعي اجلمايل ب�شكل خا�ص ،و�إن
�ضبط معايري الوعي اجلمايل هو قتل له،
وال ميكن حتديده و�ضبط معايريه وهذا
لي�س لعدم �أهميته فح�سب ،بل ينبع من ات�ساع م�ساحته لي�شغل جوانب عديدة ومتفرعة يف جوانب
احلياة االجتماعية اليومية ،والعالقة وثيقة بني تطور الوعي اجلمايل بني الفرد وبني املجتمع،
وكما يدفعه �إىل حالة الت�شاركية والتنمية بكل م�ستوياتها ويعد من العوامل الرئي�سة التي ترفع من
مكانة املجتمع بني �سائر املجتمعات ومعيار ًا لتقدمه وتطوره لأن التقدم والتطور هما ر�ؤية جمالية
كلية وانتقال مفردات احلياة وم�ستلزماتها مبا �صنع ذلك الوعي اجلمايل يف بث الطاقة الإيجابية
بني �أفراد املجتمع.
كثرية هي اجلوانب التي ت�سرتعي ذائقة الإن�سان اجلمالية؛ منها ما هو داخلي ومنها ما هو
خارجي فاخلارجي يكمن عرب احلوا�س اخلم�س لريى اجلوانب اجلميلة يف النظر لأل��وان و�سحر
مكونات الطبيعة املتعددة لتحاكي عامله الداخلي وت�شبع �أحا�سي�سه وتنمي م�شاعره الذاتية لتفي�ض
على جوارحه بالتعبري والبوح ،وهذا هو ال�صدى لعوامل التذوق اخلارجي ،ليتفتق وعيه الداخلي
الذي يظهر من خالل ال�صوت وال�صورة والفنون بكل �أ�شكالها وال�صور البيانية يف اللغة �شعر ًا �أو من
خالل مكونات جديدة يف املنمنمات �أو احلرف والأواين واملنحوتات ،ولكن يبقى التذوق اجلمايل
الداخلي للفرد امل�صدر الأعلى يف ر�سم انعكا�سات هذا اجلمال على البيئة املحيطة بالإن�سان لت�صبح
مادة جديدة ت�ساهم يف رفع م�ستوى الوعي اجلمايل للمجتمع ويبني عليها الآخرون �شك ًال جديد ًا.
مقيا�س الوعي اجلمايل لي�س واحد ًا عند اجلميع من حيث التذوق له �أو �صنيعه لأن اجلمال
من العلوم املعيارية ،والإن�سان الذي ميتلك الوعي اجلمايل متتلكه ال�سعادة التي ال يدانيها �شيء،
وكلما كانت جوانب التذوق اجلمايل متعددة لدى الفرد ازداد وعيه و�أ�صبح �أكرث قدرة على ا�ستثمار
جوانبه النف�سية والعقلية وت�صوراته وات�ساع خميلته ومداركه الداخلية وكلها �ست�ساهم يف تغري
نظرته للعامل املحيط به مما يدفعه للتغيري مبا حوله.
يظهر التذوق اجلمايل يف مفردات احل�ضارات لنتاج ال�شعوب ويعطي مقيا�س ًا لتقدمها وتطورها
لنقف �أمام عظمة تاريخها الفني يف مفا�صل متعددة حلياتها وي�شكل م�صفوفة متكاملة لن�شاطها يف
�شكل البناء �أو هند�سة الطرقات وامل�شاريع الأخرى يف �أدق التفا�صيل وتت�شح بها الأزياء ال�شعبية
ومفردات الطقو�س وممار�سة العبادات وما يعك�سه �أي�ض ًا يف بيان لغته وخميلته املعرفية اجلمعية
لين�ضح بني �صنوف الأدب من �شعر وق�صة وم�سرح وتنال احلرف اليدوية التي ي�صنعها �أبناء املجتمع
وتذوقهم اجلمايل ق�سط ًا كبري ًا منها �أي�ض ًا �آخذين من جتارب ال�شعوب واحل�ضارات ال�سالفة ومن
نتاج من حولهم من �أمم �أخرى لتتفرد عمن �سواها من املجتمعات الأخرى ،كما نلحظ التباين يف
احل�ضارة الواحدة من خ�صائ�ص متعددة للتذوق اجلمايل ،وهذا يزيد من قدرتها على الإب��داع
وال�ثراء املعريف يف ال�شكل اجلمايل بني مفردات احلياة اليومية ،التذوق اجلمايل ي�ؤدي وظيفة
اجتماعية و�أخالقية ويخلق م�ساحة وا�سعة للإبداع املعريف لأنه يحاكي الإن�سان ودوافعه ويحقق
لبنة �أ�سا�سية يف بناء احل�ضارة الإن�سانية من خري ومنفعة.

يظهر التذوق اجلمايل يف
مفردات احل�ضارات لنتاج
ال�شعوب ويعطي مقيا�س ًا لتقدمها
وتطورها

الق�صة الق�صيرة جدّ ًا
�سها �شريّف ..في ّ
• حم َّمد قرانيا

-1    تتج ّلى يف ق�ص�ص «�سها �شر ّيف» الق�صرية ج��دّ ًا
وم�ضات و�إ���ش��راق ٌ
ٌ
��ات ،وربمّ��ا برق ّيات ،تر�صد اللحظات
امل���أزوم��ة ،وت�ستجيب لطبيعة ع�صر ال�سرعة ،وحركة
املجتمع ،وقد بد�أت جتد لها مكانة ،يف زمن انت�شار ثقافة
(ال�سندويت�ش) �أو الـ(فا�ست فود) ..لتواكب الأح َ
��داث
امل��ت�لاح��ق��ة ،وال��ت��ق��ل�� ّب��ات االج��ت��م��اع�� ّي��ة وت��غ�ّي�رّ ات��ه��ا...
و�سريورتها..
ٌ
ملحات
    تتج ّلى يف ق�ص�ص الكاتبة (الق�صرية ج��دّ ًا)
ٌ
ٌ
وطزاجة ،كربقيتي (احلب الكاذب)
وطرافة
جمال ّي ٌة،
حمدود.
حدث
و(حتليق) ،وهذه الأخ�يرة �سردٌ مكتوبٌ  ،يدور حول
ٍ
ٍ
ممار�سة فن ّي ٍة م��� ّؤط��رةٍ يف ال��زم��ان وامل��ك��ان ،وه��ي مك ّث ٌ
فة
ويعبرّ عن
ٍ
وخمتزلة يف ثماين كلمات ،تقولَ :
ٌ
«ق�صوا له جناحيه ،و�س ّلموه الإدارة،
وقالوا له ح ّلق كيفما ت�شاء» ،والالفت يف هذه الربقية �أنها تخالف
املعهود يف الف�ساد الإداري ال��ذي تع ّريه الكاتبة ،لأن ال��ذي ي�ستلم
ً
أجنحة ،لتح ّلق فوق الريح.
الإدارة ،يقال له ر ّكبنا لك �
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ت��ر ّك��زت كل
��دث واح ٍ
ق�صة على ح ٍ
ٍ
���د ،وق��دّ م��ت نف�سها على ٍ
من الب�ساطة ،والو�ضوح ،بعيد ًا عن اال�ستغراق ال�شعري ،ك�شكلٍ من
الكتابة احل��داث��ي��ة ،ب���د�أ يفر�ض بنيته،
و�أ�سلوبه ،و(مو�ضوعاته)� ..إنها الق�صة
الوم�ضة ،كق�صة (م�ساومة) التي توم�ض
باللون واحلركة ،وتعتمد على احل��ذف،
وال��ت��ك��ث��ي��ف ،وع��ل��ى الإب������راق ال�����س��ري��ع،
والكتابة التلغرافية ...وه��ذا ما مينحها
جماليتها .ولكنها اعتمدت على النـزعة
الواقعية ،وال�سرد املك�شوف ال��ذي يقول
كل �شيءٍ يف ع�شرين ً
كلمة ،وال يرتك �شيئ ًا
للقارئ ي�ستوحيه بنف�سه.
    التزمت معظم الق�ص�ص مبد�أ الوحدة
وا���ض��ح ،يف
��دث
الع�ضوية� ،أي� :إ���ض��اءة ح ٍ
ٍ
مدرو�سة ،دون ترهّ لٍ  .ولعل الهو ّية
حبكة
ٍ
ٍ
ال��ب��ارزة ملعظمها جت ّلت يف تكثيف ال�صور
و�إيجاز الر�ؤى ،بغية احلفاظ على جوهرها
�شرح �أو تف�صيلٍ � ،أي تف�صيل ال�سرد
من دون ٍ
على مقا�سها متام ًا دون تطويلٍ ٍّ
ممل �أو اخت�صا ٍر مخُ ّل .وربمّ ا كان هذا
هو الأ�صعب بني عنا�صر الق�صة الق�صرية جد ًا ،لأنه تعب ٌري عن املوهبة
ّ
الذهني
ال�ث�رة ،وال��ق��درات اللغو ّية ،والرتكيز
املبدعة ،والثقافة
ّ
ال�شديد.
-3     وات�سمت بع�ض الق�ص�ص ب��ال��ط��راف��ة ،فر�سمت على ال�شفاه
الب�سمة ،والم�ست م�ستوىً من الإ�ضحاك يعتمد على املفارقات وتعار�ض
القيم الوجدان ّية ،ف�سخرت �سخر ّي ًة تف�ضح الواق َع املرير بالرمز ،كما يف
ق�صة (امل�ؤمتر) التي تر ّكزت على ال�سخرية ال�سيا�سية ال�سوداء ،بجر�أةٍ
وهدف وغاية ،ولي�س الأمر عفوي ًا
ر�سالة
عالية ،ت�صدر عن
وحرفية
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
لت�سلية الق ّراء ،والرتفيه عنهم..
-4     واتخذت بع�ض الق�ص�ص رموز ًا من احليوانات الأليفة التي ُت�سقط
بتقنية قوامها الإميا�ض ،والإ�شارة ،والتلميح،
دالالتِها على الإن�سان،
ٍ
و���س��واه من خ�صو�ص ّيات الق�صة الوم�ضة .لذلك حفلت باملفاج�أة،
والت�أثري ،والتبليغ الإ�شاريّ  ،واملجاز ...لتك�سر رتابة احلكي ،وثقل
ال�سرد ...وتخرج عن التقليديّ امل���أل��وف .فكان (الكلب) يف ق�صة
الكلبي ،كما كان (الع�صفور
(الوفاء بعينه) رمز ًا حيوي ًا يليق بالإن�سان
ّ
جت�سدت من خاللهما
والع�صفورة) يف ق�صة (طار قبل �أوانه) رمزينّ ،
العالقة الإن�سان ّية العاطف ّية ،بني الذكورة والأنوثة ،و�أدانت َت َع ٌّج َل
الع�صفور يف مالحقة الع�صفورة ،ولكننا نالحظ انحياز الكاتبة �إىل
توجه جانب ًا من الإدانة للع�صفورة التي �أغوت الع�صفور
الأنوثة ،فلم ّ
ٌ
م�شكلة
وكانت �سبب ًا يف هالكه ،متا�شي ًا مع الواقع الذي يقول �إنه ال تقوم
ٌ
عاطفية �إ ّال على طرفني..

-5    واعتمدت بع�ض الق�ص�ص على عن�صر (املفارقة)
التي تعمل على �إظهار التباين بني �أمرين متناق�ضني،
بو�صفها �إح��دى املح�سنّات البالغ ّية البديع ّية التي
يتناق�ض فيها معنى العبارة يف الظاهر مع معناها يف
أ�سا�س
الباطن ،لكنّها -يف مطلق الأح��وال -تقوم على � ٍ
�صحيح ،يجمع ب�ين النقي�ضني ،ومي��زج م��زج�� ًا طريف ًا
ٍ
بني املختلفني ..كق�صة (اخل��ل��ع) التي اعتمدت على
مفارقة احل��دث ،ومفارقة اللغة� ،أ ّم��ا مفارقة احلدث
��زوج للما�ضي
فقد اعتمدت على انقالب الفعل على �صاحبه ،فخ ْل ُع ال ِ
بت�شجيع من الزوجة التي مل تكن حت�سب �أن هذا اخللع �سينقلب
كان
ٍ
عليها ،وهذه املفارقة هي العن�صر اجل��وه��ريّ ال��ذي يتمحور حول
تقنية تفريغ الذروة ،و�صدم القارئ مبا ال ّ
يتوقع� .أما مفارقة اللغة
فقد اعتمدت على دالل��ة اخللع و�إيحاءاتِه ،واال�ستفادة من تقنية
كلمة« :خل َع ما�ض َيه
التكرار ،حيث تقول الق�صة التي جاءت يف ع�شرين ٍ
ف�شجعته
ف�شجعته زوج ُته .خل َع مباد َئه ّ
ف�شجعته زوج ُته ،خل َع �أحال َمه ّ
ّ
ُ
و�شجعته ،ولكنها حزنت
ه
ت
زوج
ففرحت
أ�صدقاءه
زوج ُته .خل َع �أه َله و�
ّ
َ
وثارت عندما قرر �أن يخلعها.».
        لقد ك ّررت الكاتبة كلمة (اخللع)
خم�س م��رات� ،أي �أنها �شغلت ربع الق�صة،
بعد �أنثوي م�صريي ،يقلق
وهي تنطوي على ٍ
ّ
ويق�ض م�ضجعها ،ويجعل �شخ�ص ّيتها
املر�أة،
ً
م�ستلبة ع��اج��ز ًة �أم���ام ق�سوة ال�شروط
ال�سائدة ،وق��د �أ�ضفت تقنية التكرار-
ال��ذي يُعدّ لون ًا من �أل��وان جتديد ال�سرد،
ويُعدُّ تلوين ًا فني ًا -على الق�صة الق�صرية
ً
ً
موحية،
حلية �إيقاع ّي ًة ،ودالل�� ّي ً��ة
ج��د ًا
طاقة
وذلك ب�سبب ما ميتلكه فعل اخللع من
ٍ
انفعالية نف�س ّي ٍة ،عملت
و�شحنات
تعبري ّي ٍة،
ٍ
ٍ
الق�صة ،وفن ّيتها .نظر ًا لت�أدية
على �إغناء ّ
اخلل ِع َ
فعل االرتباط الع�ضوي يف ال�سياق،
الذي يخدم املفارقة ،بو�صف املفارقة عن�صر ًا جوهر ّي ًا ،متحورت حوله
تقنية تفريغ الذروة ،و�صد ِم املتلقي مبا ال ّ
يتوقع .ولأن املفارقة ت�شكّل
عن�صر الت�شويق الآ�سر الذي يحقّق املتعة واالرتياح يف نف�س املتلقي.
حيوية
مو�ضوعات
وبكلمة موجزة ،فقد ا�شتغلت الق�ص�ص على
   
ٍ
ٍ
ٍ
حتمل طزاجة زمنها ،كق�ض ّية امل��ر�أة ،التي ُتظهر خ�صو�ص ّية الكتابة
الأن��ث��وي��ة يف االحتفاء بخ�صو�ص ّية ال���ذات على نح ٍو م��ن جتربتها
الوجود ّية ،التي تعك�س و�ضع ًا اجتماع ّي ًا وتاريخ ّي ًا و�إن�سان ّي ًا خمت ًال،
ً
نتيجة للقهر والت�س ّلط اللذين ميار�سهما عليها املجتمع الذكوري ،ب�صورةٍ
جتعلها ت�شعر بال�ضعف والدونية واال�ستالب ،وقد حاولت الكاتبة �أن
بنية �سرد ّي ٍة وم�شهد ّي ٍة
ٍ
ذاتي و�أنثويّ يف ٍ
ح�سا�سة ،تعبرّ
متازج بني ما هو ّ
عن ق�سوة التجربة التي تعي�شها املر�أة ،ولكن الطريف يف نظرة الكاتبة
للعالقة بني الذكورة والأنوثة� ،أنها تلقي اللوم يف بع�ض الق�ص�ص على
الرجل ت��ار ًة ،وعلى امل��ر�أة ت��ار ًة �أخ��رى ،وقد تدين الطرفني اللذين
ي�شاركان يف ت�أزمي العالقة بينهما.
الق�ص�صي،
ينم عن متك ٍّن من الفن
بتكثيف
    ا ّت�سمت الق�ص�ص
ٍ
ٍ
�شديد ّ
ّ
���س يف �صياغة ع��وامل ق�ص�ص ّي ٍة جتريب ّية ،ت�شدّ املتلقي...
ومت�� ّر ٍ
ليقينها ب�أن الق�صة الوم�ضة ،هي فنّ احل��ذف ،والرتميز ،والتكثيف،
وح�ضور النهاية القو ّية املركزة ،واملفارقة والإيحاء ،مع اعتماد لغة
بعناية تذ ّكرنا بقول «�أحالم م�ستغامني» يف
جميلة اختريت
تلغراف ّي ٍة
ٍ
ٍ
رواية «فو�ضى احلوا�س»« :يحدث للغة �أن تكون �أجمل منا ،بل نحن
نتج ّمل بالكلمات ،نختارها كما نختار ثيابنا ،ح�سب مزاجنا ونياتنا».

بتكثيف
   اتّ�سمت الق�ص�ص
ٍ
ينم عن متك ٍّن من الفن
ٍ
�شديد ّ
ومتر ٍ�س يف �صياغة
الق�ص�صيّ ،
ّ
ت�شد
عوامل ق�ص�ص ّي ٍة جتريب ّيةّ ،
املتلقي...

قضاياوآراء
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كلمتيَ التي �ألقيتُها في ت�أبين الأديب
ن�صار
الإن�سان عزيز ّ
• �أ .د .رمي هالل
حني طلبت منّي الآن�سة تيماء
ن�صار كرمية الأ���س��ت��اذ ع��زي��ز� ،أن
ّ
�أ���ش�ترك يف ت���أب�ين �أب��ي��ه��ا؛ عقّبتُ
ً
قائلة :بل �أن��ا التي دع ُ
��وت نف�سي
بنف�سي �إىل هذه املنا�سبة الغالية
التي تعنيني مثلما تعنيكم.
ن�صار
عزيز
ل��ن �أحت����دّ َث ع��ن
ّ
الإع�لام ّ��ي ،وال الأدي��ب ،وال كاتب
ن�صار
ق�ص�ص الأطفال ،بل عن عزيز ّ
الإن�سان ،بح�سب ما ا�ستخل�صتُه من
موقعه ال���ذي ك��ان ق��د اتّ��خ��ذه يف
جتربتي الذات ّية .فكثري ًا ما ن�سمع ع ّمن ُين َعت ب�أنه
عبقري؛ لكن
�أديب� ،أو طبيب� ،أو مهند�س� ،أو عالمِ � ،أو
ّ
ما �أند َر �أن ن�سمع ع ّمن ُين َعت ب�أنه �إن�سان ،وال �س ّيما يف
هذا الع�صر الذي يتخ ّبط يف ماد ّيته و�آل ّيته.
وكثري ًا ما كنتُ �أ�سمع من بع�ض الذين ينظرون
�إىل النا�س من ال�سطوح وال ينفذون �إىل الأعماق؛ �أنَّ
ن�صار انفعايلّ� ،سريع الغ�ضب� ،سريع
الأ�ستاذ عزيز ّ
التوتُّر؛ فكنتُ �أر ّد عليهم على الأقلّ بيني وبني نف�سي،
جمرد َز َبد يفور يف حلظته،
ب�أن هذا كلّه ال يعنيني ،فهو ّ
ثم ال يلبث �أن ينطفئ لكي ّ
يتك�شف عن جوهره الثمني.
ن�صار من الذهب اخلال�ص الذي ال �شائبة
ح ّق ًا �إنَّ عزيز ّ
فيه.
ن�صار بالن�سبة �إيلّ؟
عزيز
ّل
ث
مي
كان
ماذا
ّ
الكالم ال يتّ�سع ،ال يكفي ،برغم اتّ�ساع عرب ّيتنا
وثرائها ،الكالم ال يتّ�سع وال يكفي .لقد كان بالن�سبة
�إ ّ
يل �أب ًا روح ّي ًا� ،أب ًا تبنّاين ،عدَّ ين واحد ًة من بناته،
َ
منذ دخويل عامل الأدب وملدة ربع قرنٍ ق�ضيتُها فيه.
فرح
فكلُّ ما كان يعنيني يعنيه ،وكلُّ ما كنتُ � ُّ
أمر به من ٍ
مير به.
أ�سف �أو
ٍ
�أو حزنٍ �أو � ٍ
خيبة ُّ
لقد بد�أ لقائي به عام  ،1995حني �صدر كتابي
«العرافة» عن وزارة الثقافة بدم�شق وبتقدمي
الأ ّول
ّ
الأدي��ب حنّا مينه؛ �إذ �أر�سل �إ َّ
�صديقة
يل عن طريق
ٍ
إذاعي معي ،عرب
ٍ
م�شرتكة طلب ًا من �أجل �إجراء حوا ٍر � ٍّ
اليومي «هنا الالذق ّية» الذي كان يعدُّ ه
�أثري برناجمه
ّ
هو.
ذهبتُ �إىل مبنى الإذاعة والتلفزيون يف الالذق ّية
ً
تلبية لطلبه ،فافتقدنا مع ًا من كانت تقوم بتقدمي
برناجمه ،فلم ي� ّؤجل احل��وار ،بل �أج��راه هو بنف�سه
معي ،برغم �أنَّ هذا مل يكن من مه ّمته بل فقط �إعداد
الربنامج ،فكان لهذا احلوار وقعه املتم ّيز يف نف�سي ،من
خالل ت�شكيله ال�صدى الأول لتجربتي الأوىل يف عامل
الأدب.
كتاب جديدٌ يل �إال �أخذه
وبعد ذلك ما كان ي�صدر ٌ
بالعناية واالهتمام واحلر�ص وك�أنه له ،وحتدّ ث عنه
����ي ،ويف املجال�س ،وبينه
عرب �أث�ير برناجمه الإذاع ّ
وبيني ،ه��ذا �إن مل يكن بينه وب�ين نف�سه .و�سريتي
الذات ّية «الب�صر والب�صرية» كانت التزال قيد الن�شر
يف دار الآداب ببريوت حني بد�أ يبث مقاطع منها عرب
أ�شهر لفرط ت�أثّره بها.
�أثري برناجمه ،ولعدّ ة � ٍ
قبل رحيله بعام ،و�أن��ا مل �أك��ن �أدري �شيئ ًا عن
مر�ضه الع�ضال الذي �أ�صابه؛ تقدّ َم �إ َّ
يل بطلبه الوحيد
بعد طول عطاءاته يل� ،إنه كان يبتغي منّي �أن �أكتب
واحد من كتبه �أختاره بنف�سي ،ذلك من
مقالة حول
ٍ
�أجل �أن يجمعها مع املقاالت الأخرى التي ُك ِت َبت ب�ش�أن
ً
كتاب م�ستقلّ .
جتربته الأدب ّية ،وي�ض ّمها
جمتمعة يف ٍ
�أن��ا مل �أك��ن �أدري حينذاك عن مر�ضه ال��ذي ينذره
بالرحيل ،ويحمله على �أن يجعل كتاب املقاالت خامتة
رحلته املديدة .مع ذلك كان جوهري ًا �أن �أتلقّى طلبه
ُ
ا�ضطررت �إىل �أن
باملوافقة ورحابة النف�س ،لكنني
توج َب
�أ�ستمهله ،ريثما �أنتهي من الإج���راءات التي َّ
ترقية يل يف اجلامعة .لقد
علي اتّخاذها من �أج��ل
ٍ
َّ
كانت تلك الإج��راءات يف غاية ال�صعوبة والتعقيد؛
�إذ تطلّبت �إىل جانب الأبحاث التي ك ُ
��دت �أجنزها،

�أوراق���� ًا ك��ان م�ستحي ًال �أن �أمت��كّ��ن
من حت�ضريها من دون اال�سرت�شاد
ب�أوراق �سواي.
ُ
عام �أجنزت خالله
وبعد انق�ضاء ٍ
َّ
كل ما كان مطلوب ًا من �أجل ترقيتي؛
ا�ستُكم َِل ت�أخُّ ري يف تلبيتي الأ�ستاذ
عزيز لدى �إ�صابتي بنك�سة �صح ّية
�شديدة ك��ادت ُتدخِ ُلني القثطرة،
طبيب انت�شلني م�ستعي�ض ًا عن
لوال
ٌ
هذه العمل ّية باملعاجلة الدوائ ّية.
ُ
وجدت نف�سي �أمام جمموعة
وحني متاثلتُ لل�شفاء؛
علي
من كتابات الأدب���اء والإع�لام��ي�ين ب�ش�أين ك��ان َّ
تن�سيقها وجمعها ،وكان �أول ما وقع عليه انتباهي من
ن�صار حول عملٍ يل.
بينها مقالة للأ�ستاذ عزيز ّ
��ب �سطور
� ُّأي �شعو ٍر باالنقبا�ض انتابني و�أن��ا �أق�� ّل ُ
َ
مقالته حتديد ًا دون �سواها! ف� ُ
طوال ذلك النهار
أخذت
�أر ّد ُد �أمام الآن�سة التي ت�ساعدين و�أمام �أفراد �أ�سرتي:
كم �أنا � ٌ
آ�سفة لأنني ت�أخّ ُ
رت على الأ�ستاذ عزيز يف
تلبية طلبه �إىل هذا احلدّ !
ف�أنا ما كان ينبغي يل �أن �أكافئه على ما قدّ َم يل بهذه
الطريقة..
ثم رحتُ �أعقّب بتوت ٍُّر ملحوظ:
ال��ي��وم ���س���أب��د�أ بكتابة م��ق��ال��ة ح���ول جمموعته
الق�ص�ص ّية «وجو ٌه يف الذاكرة».
اليوم ولي�س غد ًا �س�أبد�أ كتابتها..
�س�أت�صل به بعد قليل ،و�أخربه ب�أنني اليوم �س�أبد�أ
بكتابتها..
ً
قائلة:
ثم بدّ لتُ ر�أيي
بل غد ًا �أت�صل به..
غد �س�أقول له:
لأنني يف ٍ
البارحة بد� ُأت بكتابتها..
بد ًال من �أقول له بعد هذا التق�صري:
اليو َم �س�أبد�أ بكتابتها..
ُ
و�أتى م�ساء ذلك اليوم؛ فوجدت �أن قد تبلورت يف
علي البدء
ذهني ال�سطور الأوىل من املقالة التي كان َّ
علي كتابتها يف ذلك احلني،
بها .ال �أدري كيف ّ
تي�سرت َّ
ٌ
ً
�أنا الكاتبة التي � ُ
أدرك كم هي الكتابة �صعبة غالبا ال
علي .هممتُ باالت�صال بالآن�سة
�أدري كيف ّ
تي�سرت ّ
امل�ساعدة ،كيال ت�أتيني غداً ،لأنني غد ًا �س�أتابع املقالة
ن�صار الق�ص�ص ّية ،و�س�أتّ�صل به
ب�ش�أن جمموعة عزيز ّ
ُ
أجنزت املقالة التي طلبها منّي
غد ًا لكي �أخربه ب�أنني �
منذ �أكرث من عام ،وكم �س�أعتذر له عن التق�صري الذي
بد َر منّي جتاهه لظروف خارجة عن �إرادتي وعن �أي
تق�صد.
ُّ
ُ
بهاتفي اجل��� ّوال؛ حتى فوجئتُ
وم��ا �إن �أخ���ذت
َ
بر�سالة من اتحّ��اد الكتّاب ال��ع��رب .ت�ساءلتُ  :ملاذا
هذه الر�سالة امل�سائ ّية وقد �أتتني منه اليوم ر�سالة
�صباح ّية ب�ش�أن ن�شاطات االتحّ��اد القادمة؟ �إذا هذه
الر�سالة تقول « :توفيّ َ �صباح هذا اليوم الأديب عزيز
ن�صار».
ّ
ٌ
عديدة هي اللحظات التي ال ُتن�سى عرب حياة
ك��لّ �إن�سان ،وتلك هي واح ٌ
حلظاتي التي لن
���دة من
َ
ٌ
علي �صاعقة ال تقلُّ عن التي
�أن�ساها �أبداً ،ففيها نزلت َّ
�أ�صابتني لدى رحيل �أب��ي .كيف ال؟ والأ�ستاذ عزيز
الروحي الذي تبنّاين يف عامل الأدب ،وهل
ن�صار �أبي
ّ
ّ
يكفي ما بقّى من زم��اين لكي �أع�ثر على من مياثله؟
ري �أن �أحظى من
ري كثري ،وكم هو ع�س ٌ
فرتاب العامل كث ٌ
ُ
ن�صار.
بني هذا الرتاب الكثري ،بجوهرةٍ مثل عزيز ّ
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العالقة
بين الأ�سطورة والأدب
•د.عبد اهلل ال�شاهر
تبدو العالقة بني الأ�سطورة والأدب فيها من التداخل �أكرث ما فيها
من التمايز �أو االنف�صال وذلك �أن بني الأ�سطورة والأدب الكثري من
تبادل الأدوار ،ف�إذا كانت الأ�سطورة �شك ً
ال من �أ�شكال الن�شاط الفكري
فهي بهذا املعنى تلتقي مع الأدب بو�صفه ن�شاط ًا فكري ًا �أي�ض ًا.
ف���الأدب كما الأ���س��ط��ورة يعد هو الآخ��ر بحث ًا يف ال��واق��ع من دون
االمتثال لقوانينه املو�ضوعية �أو ان�صياع ًا لأعرافه املادية.
ولعل من �أب��رز ال�صالت التي تقيمها الأ�سطورة مع الأدب وب�شكل
خا�ص ال�شعر �أو العك�س هو �أن لكليهما جوهر ًا واحد ًا على م�ستوى اللغة
والأداء ،فاالثنان ي�شرتكان بلغة ا�ستعارية تومئ وال تف�صح ،وتلهث
وراء احلقيقة من دون �أن ت�سعى �إىل الإم�ساك بها.
فالأ�سطورة تتداخل مع الأدب يف حكايات ذات طبيعة �شفهية
خرافية �أو بطولية �أو هي طوطمية يف الأ�سا�س �أنواع �أدبية حتاكي
الأ�سطورة.
واحلكاية هي لغة احلديث امل�ستملح� ،أو احلديث املتخيل ،وحكايات
اجلن والعفاريت ،وهي ق�ص�ص رمزية تن�ش�أ يف جمتمعات ال ميكن �أن
تو�صف بالبدائية ،وتبدو احلكاية البطولية �أقرب �إىل الواقع �إذ �إنها
تروي �أحداثها نرث ًا �أو �شعر ًا ب�أ�سلوب ق�ص�صي ي�صعب ن�سبه �إىل م�ؤلف
معني وهي ت�شمل بع�ض احلقائق التاريخية وبع�ض اخلوارق التي مل
ي�ألفها النا�س� ،أما احلكاية الطوطمية ف�إنها حكاية تدور على �أل�سنة
احليوانات وهي ذات بعد ترميزي تربوي غالب ًا ،ومن� أش� هذا النوع
من احلكايات يف الأدب العربي القدمي” كليلة ودمنة” البن املقفع
و”ر�سالة الغفران” لأبي العالء املعري ،و” ر�سالة التوابع والزوابع”
الب��ن �شهيد الأندل�سي ،ور�سالة” تداعي احل��ي��وان على الإن�سان”
لإخوان ال�صفا.
ويف الواقع �أن امل�شرتك بني كل هذه الأ�شكال احلكائية والأ�سطورة
هو �أنها نتاج ملخيلة واح��دة تهدف �إىل البحث عن �إجابات لأ�سئلة
الواقع من حولها و�أنها ت�شكل م�صدر ًا من م�صادر الإبداع الأدبي.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن ارتباط الأ�سطورة وتداخلها مع الأدب ي�شمل
كل الأجنا�س الأدبية و�إن تقدم ال�شعر على بقية الأجنا�س الأخرى،
وذلك الت�صافه بالغنائية و�إن�شاداته الدينية ،ومن هذا املنطلق ميكن
اعتماد الأ�سطورة م�صدر ًا للأدب ،واعتماد الأدب نا�شر ًا للأ�سطورة،
وهما �شكالن متكامالن يف حركة الفكر الإن�ساين بعامة.
�إن ت�ضمني الأ�سطورة يف الأجنا�س الأدب��ي��ة كافة هو دليل على
اجلنوح نحو اخليال وفتح �آف��اق وا�سعة خللق �صور �أدب��ي��ة جديدة
ت�ستمد روعاتها وهياماتها من الأ�سطورة التي �أنتجها العقل الب�شري
يف مراحله املختلفة وظل يتكئ عليها يف بناء منجز �أدبي رائع الت�صور.
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في رحاب �أدب الأطفال
• د� .صياح فرحان عزام
العقلي والعاطفي،
ُيعترب �أدب الأطفال الأ�سا�س الذي يقوم عليه التكوين
ّ
وخري �سبيل لتنمية مدركات اخليال ورهافة الإح�سا�س باجلمال لديهم.
وهذا الأدب يتك َّون من جمموعة من الأعمال املكتوبة والر�سوم التو�ضيح َّية
بهدف الرتبية والإر�شاد ،وي�شمل كال�سيك ّيات الأدب العاملي والكتب امل�ص َّورة،
والق�ص�ص املكتوبة �سهلة القراءة ،وبه تت�أ�صل القيم االجتماعية وال�سيا�سية،
وتت�أكد العواطف الوطنية والقومية النبيلة وال�سلوك ّيات الإن�سانية احلميدة
لأطفال اليوم و�شباب الغد �صانعي الأوطان والأمم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �أدب الأطفال ب�أنواعه املختلفة امل�سموعة منها
واملرئ َّية واملكتوبة ،هو نوع من �أنواع الرتبية املن�شودة ،على جانب كبري من
الفعالية والت�أثري ،فهو �أو ًال ي�شبع حاجات الطفل الأ�سا�سية ،ويحدد �سلوكه
ويك ّون توجهاته ،وير�سم �شخ�صيته ب�أبعادها املختلفة العاطفية واملعرفية
و�سبل التعامل مع حميطه ب�شكل يتوافق مع الأهداف
وال�سلوكية واجلماليةُ ،
املُراد حتقيقها .من جانب �آخر ،يختلف �أدب الأطفال عن �أدب الكبار ب�أنه
خا�صة ،وينطوي على التوجيه وغر�س الأفكار املنا�سبة
ظروف
ُي�صاغ يف ظل
ٍ
ٍ
يف ذهن الطفل املتلقّي ،وثاني ًا هو ي�ص ِّور حياة ال ت�ضبطها قواعد وال تقاليد
بقدر ما يحيط بها من متع و�آم��ال وطموحات و�أح�لام يريد �أن ُيحقّقها.
والكاتب املبدع هنا ،يعي�ش جتربة ب�شرية كاملة� ،إمنا يعي�ش موقف ًا تربو ّي ًا
إن�سانية اجتماعية �أخالقية مبا يتنا�سب مع حمتوى الأدب
ؤية �
ٍ
مت�سلح ًا بر� ٍ
وم�ضمونه مع عمر الطفل.
كما يختلف �أدب الأطفال عن �أدب الكبار ،يف كونه م�شاهد ب�صرية تت�ألف
من ن�صو�ص ور�سومات وكتابات قد تكون امل�شافهة واال�ستماع يف مراحل
الطفولة املبكِّرة ،وتتدرج بعد
ذل��ك لتكون ق���راءة ممزوجة
بامل�شاهدة� ،أي�ض ًا ،يحتاج �أدب
الطفل �إىل مهارة عميقة يف فهم
تنمية مهارات الأطفال وتعزيز
نف�سيات الأط��ف��ال و�أحوالهم
قدراتهم ورفدها و�إثرائها على
على عك�س غ�يره ال��ذي يعك�س
خمتلف امل�ستويات املعرفية
�أح������وال ال��ك��ات��ب النف�سية
والإبداعية والرتفيهية تكت�سب
و�أحواله املزاج َّية ،ولذلك ف�إن
�أهمية خا�صة عام ًا بعد عام
�أي كاتب يكتب للأطفال يرت ّتب
عليه مراعاة مالءمة الن�صو�ص
التي يكتبها �أو الأنا�شيد التي
ي�ؤ ِّلفها لقامو�س الطفل اللغوي
ومعارفه ووعيه وما يكتنزه ،وبالتايل ،عليه مراعاة �أق�صى حاالت الدقة
يف اختيار املفردات اللغوية واجلمل والتعابري ،ويراعي �أي�ض ًا مدى ت�أثريها
وانعكا�ساتها يف �شخ�صية الطفل ،وي�سعى كذلك �إىل َخ ْلق دعائم ،ومرتكزات
وبيئته وقيمه االجتماعية التي يقتب�سها
الأ�س�س املهمة التي تتعلَّق بالإن�سان
ِ
من الو�سط االجتماعي والقيم الرتبوية التي يعي�ش فيها الطفل.
هذا وتكمن �أهمية �أدب الطفل يف �أنه يهدف �إىل ملء الفراغ ،لدى الطفل
بالأ�شياء والأفكار املفيدة والنافعة والعملية ،وي�سهم �إىل حدٍّ كبري يف تكوين
طفل وا ٍع وقارئ ،ويغذي جوانب يف �شخ�صيته ويغذي َم َل َكة التفكري عنده مبا
ُيطلق العنان خلياالت وطاقات هذا الطفل باالجتاه ال�صحيح ،كما ي�سهم يف
تطوير النمو العاطفي ال�سليم واالجتماعي والوطني لدى الأطفال وي�ساعد
جيل �آخر.
جيل �إىل ٍ
يف نقل الرتاث واخلربات الرتاكمية من ٍ
ِّ
واملوجه بدقة من �ش�أنه �أن يهذب ذوق الطفل
�إن الأدب اجليد والهادف
َّ
ُ
واخللقية و�أهميتها ،من
وي�صقله ،ويعلمه كيفية تقدير القيم اجلمالية
ق�صة و�شعر وم�سرح وي�ساعد على الن�ضج حتى ي�صل �إىل الإجادة والتمكُّن
والإتقان..
�إن �أهمية تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم ورفدها و�إثرائها على
خمتلف امل�ستويات املعرفية والإبداعية والرتفيهية تكت�سب �أهمية خا�صة
عام ًا بعد عام وخا�صة يف الدول املتقدمة ،انطالق ًا من �أن هذا الطفل خامة
ثمينة للم�ستقبل ،وبالتايل البناء يف الأطفال والنا�شئة هو يف حقيقته ر ْف َع ٌة
ٌ
ملكانته ،و�ضمان ملوا�صلة ارتقائه وازده��اره بني الأوطان،
وتعزيز
للمواطن
ِ
على �أن يتقاطع هذا البناء من خمتلف جوانبه و�أهدافه وطرقه مع مناهج
التعليم الر�سمية.
ويف هذا ال�سياق ،من الأهمية مبكان �أن ُتقام مهرجانات قرائية �سنوية
ت�شجع على
للأطفال مبوجب خطة مدرو�سة ،لأن مثل ه��ذه املهرجانات
ّ
القراءة ،وتزرع فيهم ُح َّب الكتاب ومطالعة الق�ص�ص ال�صغرية.
وهنا يجب على الآباء والأمهات بدورهم �أن ي�شجعوا �أبناءهم وبناتهم على
ح�ضور هذه املهرجانات ،وعلى ارتياد املكتبات ومرافقتهم �إىل هذه الأمكنة يف
البداية ،الأمر الذي ُيعزز ثقة الطفل بنف�سه وي�شعر �أنه يف مو�ضع اهتمام
الفت من والديه..
ونختم بالقول �إن الطفل الذي يظنه البع�ض �أنه جرم �صغري ،فيه ينطوي
العامل الأكرب.

قضاياوآراء

الزمن والتوتر:
درا�سة نف�سية لم�سرحية بيت الدمية

•�أ�سامة �إبراهيم

«�أوج ّي ًا( ،»)1حيث يظهر اب�سن
منذ �أي��ام �أر�سطو� ،أث��ار مفهوم
موهبة عظيمة حق ًا يف ا�ستثمار
الزمن يف امل�سرح ق�ضايا جدلية
الوقت� ،إذ ينتهي كل ف�صل بلحظة
ع��دي��دة ،فهو ي�ستخدم لإ�ضافة
م��ن ال��ت��وت��ر بغية الإب���ق���اء على
مل�سة حماكية للواقع بالن�سبة
عن�صر الت�شويق ل��دى اجلمهور.
لبع�ض ال��ن��ق��اد ،يف ح�ين اعتربه
وب���ع���ب���ارة �أخ������رى ،ي��ع��ل��م اب�����س��ن
بعد
البع�ض الآخ���ر مفهوم ًا ذا ٍ
وبدقة �شديدة كيف ومتى ينهي
�سيكولوجي ي�ستخدم لتحليل
حلظة حرجة يف �سري
الف�صل عند
االجتاهات والأ�شكال التطورية
ٍ
الأح��داث فيمتد ت�أثري الزمن �إىل
املختلفة يف نف�سية ال�شخ�صية.
ه����ذا وت���ل���ت���ز ُم م�����س��رح��ي��ة ب��ي��تُ
خارج العامل الدرامي و�شخ�صياته
الدمية مل�ؤلفها هرنيك اب�سن بهذه اجلوانب التي ذكرناها ليت�أثر اجلمهور �أي�����ض�� ًا نف�سي ًا بعامل ال��وق��ت وم���روره.
حيث ت�ستخدم الوقت م�صدر ًا لإ�ضفاء التوتر وو�سيلة ويرتبط هذا اجلانب باختيار اللحظة املنا�سبة ملقاطعة
احل��دث وب��ذل��ك يعي اجلمهور �أهمية ال��زم��ن وينخرط
لال�ستق�صاء ال�سيكولوجي.
لكن وقبل مبا�شرة احلديث حول الزمن وا�ستخداماته �أف��راده يف عملية حتليل �أ�سباب وت�أثريات هذه التقنية.
يف م�سرحية اب�سن على وجه االخت�صا�ص ،يتوجب تناوله حت��ادث ن��ورا نف�سها على �سبيل املثال عند نهاية الف�صل
يف الإط��ار امل�سرحي العام� ،إذ ارتبط هذا املفهوم لقرون الثاين� ،أي يف منت�صف عملية حتولها النف�سية ،فتقول:
مببد�أ �أر�سطو حول الوحدات الثالث الدرامية ،وقد قدّ م «�سبع �ساعات حتى منت�صف الليل .ثم �أربع وع�شرون �ساعة
الناقد الإيطايل لودفيكو كا�ستلفرتو قانون الوحدات حتى منت�صف الليل التايل ،عندما تنف�ض احلفلة� .أربع
الثالث للمرة الأوىل يف معر�ض تف�سريه لأعمال �أر�سطو وع�شرون و�سبع؟ �إح��دى وثالثون �ساعة هي كل ما بقي
يف ع��ام  ،1570وذل���ك بح�سب املو�سوعة الربيطانية يل يف احل��ي��اة» ،يفرت�ض من اجلمهور حينها �إدراك �أثر
 .Encyclopidia Britannicaولأن ما قام به هذا الوقت على حياة ال�شخ�صية الرئي�سية يف امل�سرحية .لقد
الأخري هو �أ�سا�س ًا جمرد تف�سري لكتاب �أر�سطو فن ال�شعر ،حتول وجودها وكينونتها �إىل جمموعة من ال�ساعات مما
ي�ضفي عام ًال من الت�شويق والتوتر
ب���د�أت ت��ي��ارات واجت��اه��ات جديدة
�إىل العمل ال��درام��ي الأم���ر ال��ذي
يف الظهور بناء على تف�سرياته مما
�سيثري احلا�ضرين ملعرفة الأحداث
و�ضع احلركة الدرامية حتت قيود
وعوائق م�ضجرة� .إذ اخت�صر بع�ض يعتمد ت�أثري الزمن على العامل الالحقة ويحثهم على البدء بربط
احل�����وادث م���ع بع�ضها ب��غ��ي��ة فهم
النقاد ،على �سبيل املثال ،مدّ ة احلدث
النف�سي �إ�ضافة �إىل
حالتي ن��ورا العقلية والعاطفية.
امل�سرحي �إىل �ساعتني اثنتني،
وذلك التوتر لتحقيق �أكرب قدر
ه��ذا وتعترب ه��ذه العملية جوهر
لر�ؤيتهم �أن الزمن الذي ت�ستغرقه
من الفاعلية الدرامية
ا�ستخدام ال��زم��ان كعن�صر ت�شويق
�أح��داث امل�سرحية يجب �أن مياثل
أوجي.
�
وتوتر
زم���ن ال��ع��ر���ض امل�����س��رح��ي نف�سه،
وكعاملٍ
ّ
ً
وكما �أ�سلفنا �سابقا ،يعتمد ت�أثري
مم��ا ي��زي��د م��ن �إح�����س��ا���س امل��ح��اك��اة
الزمن على العامل النف�سي �إ�ضافة
وال��واق��ع��ي��ة ل���دى ه������ؤالء ال��ن��ق��اد
�إىل التوتر لتحقيق �أك�بر ق��در من
بح�سب �أب��رام��ز  .Abramsلكن
تختلف الق�ضية متام ًا حينما نعاين ما قاله �أر�سطو نف�سه الفاعلية الدرامية .وي�شري هذا �إىل كون الت�أثري النف�سي
حول مفهوم الزمن ،حيث ي�ؤكد يف فن ال�شعر �أن الطول للزمن على الب�شر وحياتهم هو مو�ضوع �شائع يف احلياة
املنا�سب النتقال البطل عرب �سل�سلة من «املواقف املحتملة اليومية حيث ي�شعر معظم النا�س بهذا الأث���ر عليهم
�أو احلتمية» من حالة ال�سعادة �إىل احل��زن �أو بالعك�س بطريقة �أو ب�أخرى ،وقد يكون ذلك �أحد الأ�سباب وراء
بناء عليه ،تركيز اب�سن واهتمام اجلمهور بامل�شاكل التي تواجه نورا
«يفي بغر�ض �أن يكون ح��دّ ًا حلجم الق�صة»ً .
يكمن مق�صد �أر�سطو يف عدم فر�ض مدة زمنية حمددة على فمنذ �أيام �أر�سطو والزمن هو عن�صر نف�سي وت�شويقي هام
الأعمال امل�سرحية بل يف انبثاقها من داخل العمل نف�سه ،يف امل�سرح.
 1ـ �أوجي م�أخوذة من الأوج والذروة ويقابلها يف اللغة
وهذا ما �سنعاينه يف م�سرحية بيت الدمية.
وا�ستكما ًال لهذا النقا�ش ف�إن بيت الدمية تفكك وحدة الإنكليزية كلمة  climacticولها املعنى نف�سه �أي�ض ًا.
الزمان كيما حتلل حالة البطلة النف�سية ،حيث تو�صف
بكونها عم ًال مرحلي ًا نتيجة تق�سيمها �إىل ثالثة ف�صول
امل�صادر العربية والأجنبية
يوم
ت�صور ثالثة �أيام يف حياة البطلة نورا� ،إذ ميثل كل ٍ
�أو ك��لّ
��وج��ه البطلة
ٍ
مرحلة حالة نف�سية معينة يف ت ّ
 اب�سن ،هرنيك .بيت الدمية .تر .كامل يو�سف .طبعة خا�صة.يظهر الف�صل الأول كيف عا�شت نورا
لتحقيق ذات��ه��ا.
ُ
حياة اعتيادية �أو حياة دمية ،كما يقدم �أي�ض ًا امل�شكلة دم�شق :دار املدى للثقافة والن�شر .2007 ،ن�سخة مطبوعة.
 برن�س ،جريالد .قامو�س ال�سرديات .تر .ال�سيد �إمام .القاهرة:الأ�سا�سية يف امل�سرحية .يف الف�صل الثاين ،يتم تقدمي
ال�صراع النف�سي الذي تعي�شه البطلة� ،إذ تبد�أ بالت�أمل دار مرييت للمعلومات والن�شر .2003 ،ن�سخة مطبوعة.
حول املع�ضلة التي تورطت فيها لي�أخذ اكتئابها بالتزايد
Abrams. M.H. “Three Unities.” A�إىل درجة جلوئها �إىل حلول يائ�سة كاالنتحار �أو الفرار.
وي�أتي الف�صل الثالث كنتيجة لعملية اال�ستبطان هذه Glossary of Literary Terms. 7th ed.
حيث تكت�سب نورا ،من جتربتها ر�ؤية �سيكولوجية قادرة .321-Boston: Heinle & Heinle, 1999. 320
على حتليل نف�سية زوجها .على �سبيل املثال ،تعي البطلة .Print
Aristotle. Aristotle on the Art of�أنانية زوجها تورفالد حينما تقول« :عندما زالت خماوفك
– فيما يخ�صك �أن��ت ال فيما يخ�صني �أن��ا –  . . .عادت Poetry. Trans. Ingram Bywater. N.p.:
الأم��ور �إىل ن�صابها وك���أن �شيئ ًا مل يحدث» .وبناء عليه.Oxford, 1962. Print ،
”Unities.” Encyclopaedia Britannicaي�شري حتول نورا من �شخ�صية طفولية يف بداية امل�سرحية
لت�أخذ طابع ًا جديد ًا ور�صين ًا يف نهايتها �إىل �أثر الزمن على Ultimate Reference Suite. Chicago:
Encyclopædia Britannica, 2010. DVDالعملية النف�سية والتي جتلت خالل مدّ ة منطقية.
وفيما يخت�ص بجانب التوتر ،تعترب بيت الدمية عم ًال .ROM
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�أوراق ال�سياب
•�أ .د� .أحمد علي حممد
-1من عالمات بروز ال�سياب يف ال�ساحة
الثقافية والأدب��ي��ة يف الع�صر احل��ايل
جملة من الظروف يح�سن النّظر �إليها من
الزاوية التي ّ
تو�ضح خ�صو�صية التجربة
ال�شعرية الّتي جعلته من م�ؤ�س�سي ّ
ّ
ال�شعر
ثم ر�صد �أثر تلك التجربة يف
احلر ،ومن ّ
امل�شهد الأدب��ي املعا�صر ،فمن هذه اجلهة
يح�سن الت�سا�ؤل :كيف ا�ستطاع ال�سياب �أن
ي�شغل كلّ هذه امل�ساحة يف ّ
ال�شعر املعا�صر،
وما ال�سمة البارزة التي جعلته م�ؤ�س�س ًا
ال�ش َ
َ
للحركة ّ
عرية احلداثية؟
أه���م م��ا مييز جت��رب��ة ال�سياب
ل��ع َّ��ل � َّ
ّ
ال�شعرية انفتاحه على ال�ت�راث مبثل
توا�صله مع الثقافة الغربية ،وهذا فيما
�أظنّ من العوامل املُهمة التي خلقت لدى
النّقاد احلافز على جعله زعيم ًا حلركة
احل��داث��ة ب�صورتها املعتدلة� ،إذ هو مل
ُ
يغل غلو جماعة جملة �شعر يف مقاطعة
ال��ت�راث ،ومل ُي��ق��ب��ل ع��ل��ى �آداب ال��غ��رب
ً
و�سيلة لتخلي�ص ّ
ال�شعر العربي
بو�صفها
من حال التحجر التي �آل �إليها ،وباملقابل
مل يقطع �صلته بالغرب ،فكان لهذا ال�سبيل
املعتدل �أثر كبري يف تق ّبله من لدن قراء
ّ
ال�شعر ون��ق��اده ،ولي�س ذل��ك فح�سب بل
ُع���دّ تْ جتربته من��وذج�� ًا لتط ّور ّ
ال�شعر
احلديث والفكر احلديث.
وال�سمة الأخرى التي ربحها ال�سياب
يف م�س�ألة التحديث ال�شعري ات�صاله
باحلركات الي�سارية التي كانت تدعو
للتحرر من كل �أ�شكال التبعية والتقليد،
ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه مل ي��ق��ط��ع �صلته
بامل�ؤ�س�سات الثقافية املناه�ضة للحركات
الي�سارية كعالقته مع �أ�صحاب جملة �شعر
كما �سنو�ضح.
امل��ه��م �أنّ ال�سياب �أف���اد م��ن م�س�ألة
التناق�ض ه��ذه ،ف���أق��ام �شعره كلّه على
�أ�سا�سها� ،إذ ب��د�أ �شاعر ًا رومن�سي ًا حامل ًا،
ث��م م��ا لبث �أن تطلع �إىل حم��اك��اة علي
حم��م��ود ط��ه يف جت��� ّ��س��ره ع��ل��ى ال�شكل
العمودي ،ف�أدخل تنويعات جديدة على
قوايف ّ
ال�شعر ،وبعدها انخرط يف م�ضمار
ال�سيا�سة فات�صل بعدد م��ن الي�ساريني
العراقيني ،وقد حمل ديوانه “�أعا�صري”
معظم ما كان يهتف به ي�ساريو العراق،
وبعدها انفتح على اجل��ان��ب الإن�ساين
الوا�سع الذي بدا من خالله �شاعر ًا مكتمل
الر�ؤى والأفكار.
�صهر ال�سياب يف بوتقة �شعره الثقافة
الإجنليزية ،تلك التي امت�صها من �شعر
ت� .س� .إليوت ،فنظم ق�صيدة من وحي
�شعر �إل��ي��وت �سماها “�أزهار و�أ�ساطري”،
ويف ه���ذه الق�صيدة ب���رز لأول م���رة ما
ا�صطلح على ت�سميته بق�صيدة التفعيلة،
�صب كلّ �شعره يف هذا ال�شكل
وبعد ذلك ّ
اجلديد ،وكانت ق�صائده يف ه��ذا الباب
من املطوالت التي مزج فيها بني اجلانب
الذاتي واجلانب االجتماعي الواقعي،
على �أنّه يف م�ساره التحديثي هذا مل يقطع
�صلته بالرتاث ،وهذا جانب من التناق�ض
ال��ذي و�سم جتربة ال�سياب عامة ،ومع
مراعاته ال�شكل املنظم للجملة ّ
ال�شعرية،
� اّإل �أنّه �أن�ش�أ نظام ًا جديد ًا من العالقات
ال��ت��ي ت��رب��ط تلك اجل��م��ل يف ف�ضاءاته
النّ�صية ،ف��ك��ان ل��ه��ذا ال�سبب م���أخ��وذ ًا
ب����إع���ادة ت�شكيل اجل��ان��ب املو�سيقي يف
فت�صرف يف توزيع التفعيالت
الق�صيدة،
ّ
ب�صورة مل ُي�سبق �إليها من قبل ،لذا ظهرت
�أوىل مناذجه التحديثية عام 1946م،
وهو التاريخ ال��ذي ن�شر فيه ق�صيدته “
هل كان حب ًا” التي خرج فيها نهائي ًا على
الت�شكيل العمودي املوروث ،والواقع �أنّ ما
جاء به ال�سياب مل ينقطع عن حماوالت
التجديد ال�شكلي التي ُعرفت عند �شعراء
املهجر وجماعة �أبولو ،وه��ذا ّ
يو�ضح �أنّ
ال�س ّياب دخ��ل يف �أت��ون جتربة �شعرية
�إب��داع��ي��ة ال ُتعنى ب��االخ�تراع وال�سبق
بقدر عنايتها بالن�ضوج واالكتمال ،فلهذا
ال�سبب جعله النّقاد رائد ًا حلركة ّ
ال�شعر

�سعت احلداثة العربية
عامة �إىل �إيجاد بديل ّ
لل�شعر
العمودي يتمثل مببد�أ املغايرة
وال ّلعب احلر بال ّلغة واالنزياح
وخمالفة �أفق توقع القارئ
احلر لي�س يف م�س�ألة ال�سبق بل يف م�س�ألة
ن�ضوج التجربة وا�ستوائها ،من �أجل ذلك
يجد القارئ �أن جميع ما كتبه ال�سياب بعد
ذلك يرفد تلك التجربة الفنية.
-2من العوامل التي جعلت �شعر ال�سياب
ميثل كل هذا احل�ضور يف امل�شهد الثقايف،
اعتقاد احل��رك��ات الي�سارية �أنّ �شعره
مي ّثل مرحلة حداثية من �ش�أنها �أن تلبي
تطلعاتها �إىل ال��ت��ح��رر م��ن ك��لّ �أ�شكال
التقليد والتبعية ،وال��واق��ع �أنّ التفكري
احل��داث��ي ب���د�أ ج��دي�� ًا م��ع م��وج��ة �شيوع
الأف��ك��ار الي�سارية يف منت�صف القرن
الع�شرين� ،إذ وج��د الي�ساريون �أنف�سهم
يف ظل ال��دع��وة �إىل حتديث املجتمعات
العربية ويف ���ض��وء ت���أث��ره��م ب��الأف��ك��ار
اال���ش�تراك��ي��ة م��ن��ح��ازي��ن �إىل احل��رك��ات
التجديدية ّ
ال�شعرية التي بد�أها بدر
�شاكر ال�سياب ،وال �سيما حني تلم�س يف
�شعره بع�ض الظواهر الواقعية ،فكانت
ق�صيدة التفعيلة كما �صممها ال�سياب
مقرتح ًا حداثي ًا يتنا�سب م��ع تطلعات
احل��رك��ات التحررية العربية للتعبري
ع��ن هاج�س االن��ف�لات م��ن القيود التي
فر�ضها الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي يف
تلك املرحلة ،ف�صار لزام ًا على املثقفني
التقدميني التفتي�ش عن طرائق جديدة
للتعبري تتنا�سب مع تطلعاتهم �إىل التحرر
والتغيري ،وه��ذا ه��و ال�سبب املهم ال��ذي
جعل جتربة ال�سياب ذات قيمة فنية
ا�ستمدت م�سوغات وجودها من طبيعة
املرحلة التاريخية ال�صعبة التي تطلع
فيها املجتمع العربي �إىل االن��ف�لات من
ربقة اال�ستعمار اجلديد الذي ر�سخ مبد�أ
التجزئة والتخلف والركود واال�ست�سالم
لكلّ �أ���ش��ك��ال التقليد ،وم��ع �أنّ ال�سياب
م�سبوق �إىل التحرر الن�سبي من هيمنة
الأ�شكال ّ
ال�شعرية القدمية� ،إال �أنّ دعوته
حازت االعرتاف النّقدي الكامل بو�صفها
ً
جتربة رائدة يف جمال التحديث يف �ضوء
املراجعة الواقعية لكلّ �أ�شكال الن�شاط
الفكري ،يف حماولة للخروج من م���أزق
التخلف والتبعية ،و�صار لهذا ال�سبب �شعر
ال�سياب و�سيلة للتعبري عن ذلك التطلع
احلداثي .ومع ذلك فقد كان بدر �شاكر
ال�سياب متقلب ًا يف موقفه ال�سيا�سي� ،إذ
كان يف البدء منا�صر ًا للحركات الي�سارية
وك��ان قد �سجن مع نفر منهم يف العراق،
وقد �أ�شار �صفاء احلافظ �صاحب امتياز
جملة الثقافة اجلديدة يف العدد 3العام
دب ب�ين ال�س ّياب
1954م� ،أنّ خ�لاف�� ًا ّ
وال�شيوعيني جعله يرمتي يف �أح�ضان
منظمة حرية الثقافة الأمريكية التي
�أ�س�ست يف �أملانيا الغربية عام 1950م،
ملواجهة امل��دّ ال�شيوعي يف العامل ،وهذه

املنظمة نف�سها قد دعته حل�ضور م�ؤمتر
ثم
ق�صيدة النرث يف روم��ا عام 1960مّ ،
ترجم ع��دد ًا من الكتب ل�صالح م�ؤ�س�سة
فرانكلني ،وبعد ذلك ن�شر ديوانه �أن�شودة
املطر بطريق جملة �شعر ،وح��از جائزة
ّ
ال�شعر العاملي مب�ساعدة يو�سف اخلال
وامل�ست�شرق لوي�س ما�سنيون ،كما قدمت
له منظمة حرية الثقافة م�ساعدة للعالج
يف م�شايف لندن ،وهذا كله جاء بعد خالفه
مع ال�شيوعيني الذين حذروه من التعامل
مع جملتي حوار و�شعر ،ف�ألف كتيب ًا �سماه”
عر�ض فيه
كنت �شيوعي ًا” عام 1959مّ ،
بال�شيوعيني.
-3�سعت احلداثة العربية عامة �إىل
�إيجاد بديل ّ
لل�شعر العمودي يتمثل مببد�أ
املغايرة واللّعب احلر باللّغة واالنزياح
وخمالفة �أفق توقع القارئ ،ولكن ذلك
مل يكن كافي ًا لت�أ�سي�س ذائقة لدى القارئ
ُ
ت�ستمرئ ذلك الإجناز ب�صورة جتعل منه
بدي ًال حقيقي ًا ّ
لل�شعر التقليدي ،فبقيت
احل���داث���ة ال ّ
�����ش��ع��ري��ة ال��ع��رب��ي��ة جم��رد
حماكاة للحداثة الغربية ،ومما زاد من
الغربة التي تعاين منها تلك احلداثة
�أنّ ّ
ال�شعراء اجل��دد عجزوا عن تطوير
ق�صيدة النرث التي �أ�س�سها الرواد ،ولي�س
ذلك فح�سب بل �إن ه�ؤالء �أ�سهموا بالفعل
يف ال��ق��ط��ي��ع��ة احل��ال��ي��ة ب�ين الق�صيدة
احلداثية واجلمهور.
ك��ان��ت ق�صيدة ال��ن�ثر يف الأ���س��ا���س
تعبري ًا عن رف�ض ح��ال التخلف الثقايف
واالج��ت��م��اع��ي ،وه��ذا م��ا �أل���زم ال�شعراء
املعا�صرين بالتفتي�ش عن و�سائل تعبريية
ت��دل على رف�ض ال�شاعر لتلك املظاهر،
فكانت ق�صيدة ال��ن�ثر تعبري ًا ع��ن ذلك
املوقف ،وم��ن ث ّ��م م ّثلت جم��اوزة للواقع،
وهذا الأمر اقرتن مب�س�ألة الوعي الفني
لهذا وجدوا يف �إزالة احلدود بني النرثية
وال�شعرية و�سيلة للتعبري ع��ن التبدل
ال�سريع يف الذائقة الفنية يف �ضوء وعي
احل�سا�سية الفنية احل��داث��ي��ة بعامل
االنفتاح على الثقافة الغربية و�إجنازاتها
احل�ضارية املذهلة ،من �أجل ذلك تخطت
ق�صيدة النرث الأعراف الثقافية وكانت
قريبة من جت��ارب احل��داث��ة الفرن�سية
والأجنلو �أمريكية ،ومن هنا حاول �شعراء
احلداثة احلديث عن مو�ضوعات ت�صور
هموم الإن�سان �أينما وجد دون �أن ينجزوا
�شعر ًا ذا بال يعالج م�شكلة الفرد يف �ضوء
امل�شكالت ال��ت��ي ي��ع��اين منها جمتمعهم
ال��داخ��ل��ي ،لذلك ب��دت معظم التجارب
احل��داث��ي��ة العربية عبثية ال تختلف
عن التوجهات الرومن�سية التي �شكلت
قطيعة بني ال�شعر وم�شكالت املجتمع،
وميكن �أن ن�ستثني م��ن ذل��ك ب��در �شاكر
ال�سياب ال��ذي قطع م�سافة جيدة �صوب
التحديث ّ
ال�شعري حيث جنح يف تركيب
العامل يف �صورة حملية بدليل �أن جيكور
�أ�صبحت رمز ًا �شعري ًا ،وكذلك بويب وهو
نهر �صغري يف الب�صرة الذي �أ�صبح رمز ًا من
الرموز التي عك�ست هم ًا اجتماعي ًا� ،صار
بت�أثري حداثة ال�سياب جزء ًا من مكونات
الق�صيدة احلداثية املرت�سبة يف �أذه��ان
قراء �شعره� ،أي �إن تلك الرموز �أم�ست لدى
ال�سياب كائنات �شعرية حية ،وال �أحد
ميكنه اليوم القول� :إنّ ما كتبه ال�سياب
ال يعدو كونه ق�صائد يومية يتحدث فيها
عن �أ�شياء الحظها يف قريته جيكور ،بل
�أ�صبحت مثار اهتمام ق��ارئ ال�شعر ،وهو
يرى كيف حتولت الأ�شياء العادية �إىل
قيم ت�ؤ�س�س منطق احلداثة احلالية ب�أدق
�صوره.
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من الذي جرَّ النهر �إىل العط�ش؟
•جناح �إبراهيم
منذ �أي��ام جرى ح��وا ٌر بيني وبني ناقد عربي حول ال�شعر والق�صيدة
احلالية .قال� :أال تالحظني خفوت ال�شعر؟ لقد �صدّ ع � ُ
أن�صاف ال�شعراء
ر�ؤو�سنا مبا ين�شرون على �صفحاتهم ،ثم فج�أة �سكت معظمهم� ،إن مل يكن
مرة واحدة.
كلّهم ،انطف�ؤوا ّ
قلتُ  :هذا ي�ؤكدُ �أنَّ ال�شعر يف �أزمة.
كتب الكثريون الق�صائد ،واعتلى الكثريون املنابر ،وجت ّمع الكثريون
قالَ :
يف ملتقيات ،ولكن قلة هم ال�شعراء ،فلو �أردنا �أن ن�ستعيد �أبيات ق�صيدة ما
ل�شاعر �أو �شاعرةٍ  ،هل ن�ستطيع؟
ٍ
�أجبتُ  :احلقيقة ال ميكننا ذلك ،لأنَّ ما ُيكتب اليوم و�أعني يف ال�سنوات
الرغم مما ُيطبع من مئات
الع�شر الأخرية ال ُيغري بتجذره يف الذاكرة ،على ّ
الدواوين يف العام ،ولكن من يتذكر عنوان دي��وانٍ ل�شاعر ما� ،أو ق�صيدة
تركت �أثر خطوها يف امل�شهد ال�شعري؟! ما �إن نقر�ؤها حتى تنطفئ على
الفور وك�أنها حتمل بذرة خفوتها معها!
�سر!
هناك ٌّ
بل هناك �أزم��ة حقيقية يف ال�شعر العربي احل��دي��ث ،فالذي
الرغم من جماليتها-غدت
ين�شر الآن على الأغلب هو ق�صيدة نرث – على ّ
م�ستهلكة ،مكرورة ،ال مو�ضوع جديداً ،وال معا َ
ين الفتة وال �صور مبتكرة
وال.....
هل ال�شاعر هو ال�سبب؟
بالت�أكيد ..دعنا نطلق عليه مبدئي ًا �صفة �شاعر ،فهذا ال�شاعر
يزاحم ويخو�ض يف نهر الإبداع بثقافة حمدودة  ،بينما ي�ستوجب ال�شعر
يجب من
ثقافة عالية وجتربة حياتية وفكرية واجتماعية  ،ناهيك عما ُ
امتالك �أدوات فنية  ،وموهبة ولغة ،و�أفكار و�إن كانت مطروقة �سابق ًا لكن
يجب �صياغتها بطريقة غري مطروقة.
منذ �أربع �سنوات �أح�صيت على "الفي�س" ال�شويعرات اللواتي ظهرن فج�أة
خالل احلرب ال�سورية ب�أ�سماء �صريحة ممن كن واثقات زيادة عن اللزوم
مبا ين�شرن ،وم�ستعارة حيث يح�سنب ح�ساب ًا لل....
وبوجوه ظاهرة �إن وجدت يف بع�ضهن م�سحة جمال� ،أو مقنعة لأنهن
قبيحات ..املهم و�صل عددهن �إىل مئة واثنتني وع�شرين �شاعرة.
ربك �أعلم بثقافتهن وكيف ظهرن ومن وراءهن؟
ِ
الرديئة رمبا �أف�ضل من الال كتابة،
الكتابة
ليكن،
لنف�سي:
قلت
ّ
واالن�شغال بالأدب خري من االن�شغال بالال �أدب ،وذلك بعدما �أقنعني د.
تي�سري م�شارقة من خالل مقالة له �إذ طالب بالكتابة الرديئة يف ال�سينما
تفتح الباب �أمام كتابة جيدة  ،ف�أقنعت نف�سي �أنَّ ما ينطبق يف الكتابة
لأنها ُ
ال�سينمائية قد ينطبقُ على الكتابة يف ِّ
كل الأجنا�س الأدبية.
انحراف النهر يدلُّ على عملية تخريب بال ريب.
ال�شعر
�
"
قال:
بعيد،
زمن
منذ
ري�شة
أبو
�
عمر
قاله
ما
هذا
إنَّ
َ
تخريب مق�صود.
العربي خ�ض َع منذ خم�سينيات القرن الفائت �إىل
ٍ
َّ
مل ال�شعر العربي حتديداً؟
هذا ال�س�ؤال طرح على �شاعرنا �أب��ي ري�شة ف�أجاب :لأن��ه من
مق ّومات الأمة و�أحد عنا�صرها الثقافية ،وعملية التخريب هذه من �ش�أنها
ف�صل حا�ضر الأمة عن ما�ضيها و�إ�ضعاف هويتها الثقافية و�إلهائها يف معارك
جانبية حول الأ�شكال ال�شعرية و".....
ل�سنا نخو�ض يف �أنواع ال�شعر ،بل يف يبا�سه.
وهذه هي �أزمته كما قلتِ .
تت�شعب الأزمة �إىل �أزمات؛ فكرية وا�ست�سهال وركاكة و�سرقة،
ُ
ً
و�أحيانا غمو�ض فيه تكلف ،و�أزم��ة لغة ٍّ
وتلق .والأنكى من ذلك كله هي
ال�شعر من
�أزمة ثقافة .ال �أحد يقر�أ ،ال �أحد لديه الوقت ليطلع ،فهل ي�أتي
ُ
فراغ؟.
يحمل ديواناً
ُ
ُ
مرة �أنَّ �أحمد �شوقي �شوهد وهو
�ضحك الناقد وقال :قر�أت ّ
َ
وف�ضول من ر�آه ،فقال لهم مو�ضح ًا
فيه �شعر من الع�صر اململوكي ،ف�أثار انتبا َه
�شعر ِّ
كل الع�صور ،فال يدري من �أين ت�أتي
فعلته :على ال�شاعر �أنْ يطلع على ِ
الفائدة؟!
والآن وبعد ِّ
كل هذا الفي�ض من الق�صائد العابرة ،يي�أ�س ال�شعراء
وال�شواعر� -س ّمهم هكذا  -من اال�ستمرار يف ن�شر خواطرهم فيعلنون
اليبا�س.
	�إنه التكرار والنمطية و�سطحية ما يطرحَّ ،ولعل ال�سبب �أي�ض ًا هي
اللغة العادية ،و�أحيان ًا الغام�ضة ،والتطفل على ال�شعر دون موهبة ،كلّ هذا
وجره �إىل العط�ش.
�أدى �إىل نفور املتلقي وبالتايل انحراف النهر عن م�سراه ّ
احلوار يف هذا ال�ش�أن يطول ،لكن ال�س�ؤال الذي ي�شرئب الآن :هل
ر�أيت نهر ًا يعط�ش؟!
"البقية ت�أتي"
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ق�ص�ص من الحياة في مجموعة (�شهريار)
للقا�صة فلك ح�صرية

• عو�ض �سعود عو�ض

بداية عنوان املجموعة (�شهريار) معروف �أن
�شهريار هو امللك �شهريار يف (�ألف ليلة وليلة)
نتيجة خيانة زوجته مع �أحد عبيده� ،صار يكره
الن�ساء ،ويتزوج فتاة عذراء كل ليلة ،ثم يقتلها
ملعاقبة بنات ح��واء ،فعل ه��ذا مع العديدات.
الوحيدة �شهرزاد ابنة وزيره هي التي اقتحمت
حماه ،وبد�أت تروي له كل ليلة حكاية ت�ستمر
حتى فجر اليوم الثاين ،و�صلت حكاياتها �إىل
�ألف حكاية وحكاية ،فنجت و�أ�صبحت امللكة.
جمموعة ق�صة �شهريار فيها �شيء من �شهريار
امل��ل��ك� ،إذ ي��ح��اول �أن يعبث ب��الأن��ث��ى ،ترف�ضه
وتدافع عن وجودها وكيانها وحتقق ما �أرادت
وهي مقتنعة وم�ستعدة لدفع الثمن.
�أنتقل م��ن ع��ن��وان املجموعة �إىل عنوانات
الق�ص�ص ،فقد الح��ظ��ت �أن �أرب��ع��ة وع�شرين
عنوان ًا م�ؤلف من كلمة واح���دة .من بني هذه
العناوين ثمة عناوين مع َّرفة ،وعددها �ستة
ع�شر عنوان ًا� ،أي �إنَّ �شخ�صية الق�صة معروفة
واملثال من ق�صة (املتمردة) التي نكت�شف �أن
املتمردة هي ال�شعرة البي�ضاء ولي�س غريها ،ويف
ق�صة (املحروم) يتم حتديد هذا ال�شخ�ص الذي
هو فطوم العان�س ،ومن بعدها ابنها �سعيد الذي
مل يرث �شيئ ًا .وهكذا يف بقية العناوين املع َّرفة،
�أما العناوين غري املع َّرفة فعددها ثمانية وهي:
غ�صة  -ازدواجية – ف�ضائيات – �سراب – �أنثى
– ر�شوة – انبعاث  -و�شهريار وهذا دال على
التعميم فمث ًال ق�صة �أنثى ال تعني �أنثى حمددة.
بل كلُّ �أنثى ،وحتى �شهريار الذي هو ا�سم علم
هنا ال يعني �شخ�ص ًا بعينه ،بل ميكن �أن يكون
ّ
كل �شخ�ص هو �شهريار� ،أما بقية العناوين ،فثمة
ثالثة عناوين م�ؤلفة من كلمتني ،و�أربعة عناوين
م�ؤلفة من ثالث كلمات ،وهي عناوين معربة.
انتقل �إىل م�ضمون الإهداء الذي هو وم�ضات
مفعمة باحلياة ،ترتك ذكرياتها على �شكل �صور
وكلمات تبقى حتى لو ذهب �صاحبها ،وهو �إهداء
جميل ومعرب.
املر�أة يف ق�ص�ص جمموعة �شهريار:
ح��وايل ثلث الق�ص�ص حتكي عن امل��ر�أة ،ومن
هذه الق�ص�ص ق�صة (ازدواجية) حيث �أطلقت
املر�أة العنان لقرارها ،ال�سفر �أو ًال قبل الأوالد
وال����زوج��� .س��اف��رت وق��ت ان��ع��ق��اد م���ؤمت��ر امل���ر�أة
العاملي ،فحققت ازدواجية العالقة داخل البيت
وخارجه ،لت�صري �إن�سانة مفيدة ومعطاءة� .أما
ق�صة (الف�ضائيات) ففيها �شيء من ال�سخرية

واال�ستغراب ،حيث تذهب الأم مع طفلها �إىل
طبيب الأ�سنان ،الذي يطلب منها �أن تعمل �صورة
لأ�سنان ابنها .تذهب �إىل جارها �أب��ي �سليم،
لي�صور �أ�سنان ابنها .يف اليوم الثاين �أخ��ذت
ال�صورة ،قهقه الطبيب وق��ال�( :أيعقل هذا يف
ع�صر الف�ضائيات).
تتحدث ق�صة (حفنة من اللريات) عن فتاتني
تبيعان الهوى واجل�سد .مع الفجر تندفعان وقد
�أثقلتهن الغنائم ،التي حترقها النريان ،وال يبقى
�سوى القرو�ش التي هي ثمن �إبداعات وق�صائد.
الق�صة ناقدة لهذا ال�سلوك امل�شني للمر�أة من
جهة ،وانت�صار احلياة ممثلة بالإبداع والفن.
�أم��ا ورق��ة اليان�صيب يف الق�صة التي حتمل
هذا اال�سم ،فجعلتها تعي�ش على �أمل غري واقعي،
تنتظر �أن يعلنوا البطاقة الفائزة ،التي مل تكن
بطاقتها .ا�سودت الدنيا يف وجهها ب�سبب الأمل
الكاذب الذي عا�شته� .أما ق�صة (حلظات هامة)
فتتحدث ع��ن متنع الأن��ث��ى وه��ي راغ��ب��ة ،م�� َّرر
اجلال�س �إىل جانبها ظاهر كفه و�شبك �أنامله مع
�أناملها ،ف�أح�ست بتيار لذيذ ،لكن متنعها وخجلها
�أديا �إىل �سحب يدها وحرمانها من حلظة متعة،
فارتدت �إىل اخللف ،لكنها مل متنع نف�سها من
التحر�ش به ،فرتكت ر�أ�سها ي�سرتيح على كتفه.
تتحدث ق�صة (انبعاث) عن جرائم ال�صهيونية
�ضد ال�شعب الفل�سطيني ،وتهجريه من �أر�ضه،
ومنها جرميتهم بحق �سعدى املر�أة احلامل ،التي
بقروا بطنها وذبحوا جنينها .خرجت من القرب
ت�س�أل عن زوجها و�أطفالها اخلم�سة الذين فروا
من القتل .ت�س�أل عن فل�سطني ،وعن مدن ال�ساحل
والداخل وخلفها �آالف الأطفال وال�شبان �أبناء
امل��ذب��وح�ين ،يف م��وق��ف ج��ن��ائ��زي مهيب ،وهم
يحملون الأكفان بيد ،والع�صي باليد الأخرى،
ومثل هذه الق�صة تذكرنا بجرائم ال�صهيونية
وامل��وق��ف ال�شعبي ال��ذي مل ين�س وط��ن��ه ،وهو
م�صمم على ال�شهادة �أو الن�صر.
�أم���ا ق�صة (اخل��ائ��ن��ة) فتحكي ع��ن تزوير
احتالل الغرب وخيانته للعرب ،وتق�سيم الوطن
العربي واحتالله ،يف حني كان الواقع غري ذلك:
(رياح غريبة عاتية ت�ضرب الأبواب والنوافذ
حماولة افرتا�س حلمها ،وبعرثة �أ�شالئها املمزقة،
كانت بيارات يافا و�سو�سن ون�سرين اجل��والن،
وبيل�سان القد�س تتعر�ش على �أ�صابعها) �صفحة
 16و.17
حتكي ق�صة (ال��ع��ر���س) ع��ن ذه���اب جندي

لقد بات معلوم ًا �أن الق�صة
الق�صرية جد ًا تتميز بالتكثيف
والرتكيز ،فهل حققت القا�صة
ذلك؟

عن وجنتيها الن�ضرتني حبتي ل�ؤل�ؤ هربتا من
غابتي مقلتيها النجالوين) ومن ق�صة (�أنثى)
�صفحة ( :87م�ضت برفقة والدها �صباح ًا وهي
تعانق خمطوطها الأدب��ي حتت �إبطها ،وتقفز
كع�صفور مزقزق يلج فردو�س اخللود) ومن ق�صة
(احل��د���س) �صفحة ( :99ليل كموج البحر..
زجنيته املقيتة غر�ست �أن��ي��اب��ه��ا يف ج�سده،
واغت�صب برببريتها �أفكارها �إىل مذبح قربانها)
ومن ق�صة (ال�صورة) �صفحة � :39ضمت ال�صورة
�إىل �صدرها بكلتا يديها فامتزجت ودقات قلبها،
و�شيء ي�صرخ بداخلها حماو ًال ا�ستنها�ض البقية
الباقية من ج�سد هو الن�سيان).
�أما اال�ستغراب والده�شة واالهتمام بنهاية
الق�صة بحيث ت��ك��ون مفاجئة ،ف����إن القا�صة
ق��د حققت ذل��ك يف ق�صة (ازدواج��ي��ة) حيث
ا�ستطاعت امل���ر�أة �أن حتقق معادلة �صعبة �أن
تكون داخ��ل البيت وخ��ارج��ه ،ت�سافر من �أجل
م��ه��ام وط��ن��ي��ة .ويف ق�صة (ف�����ض��ائ��ي��ات) تبدو
الده�شة من قبل الطبيب الذي ا�ستغرب ما فعلته
الأم� ،إذ �أح�ضرت �صورة لأ�سنان طفلها ،فكانت
ردة فعله مزيد ًا من ال�سخرية .ويف ق�صة (حفنة
من اللريات) نالحظ اح�تراق �أوراق من باعت
ج�سدها ،بينما تبقى القرو�ش للمبدعني ويف
هذا �إ�شادة �إىل نوع العمل وخ�سارة ذاتها .ويف
ق�صة (�أر���ض النفاق) حتتج ال�سماء على كذب
الرجل الذي ادعى �أنه �سيتكفل بزوجة �أخيه
و�أوالدها فتب�صق عليه .ويف ق�صة (املا�ضي يعود
غ��د ًا) ي�ضع امل��ر�أة بني موقفني� :إم��ا �أن تخ�ضع
ل��دوام��ة ال��ف��راق وتعي�ش حياتها �ضمن هذه
الدوامة ،و�إما تكون ثمة طريقة �أخرى و�شخ�ص
�آخر بانتظارها .تزغرد الأم والأخوات لل�شهيد
عندما يت�أكدن �أنه تلقى الر�صا�ص ب�صدره وذلك
يف ق�صة (العر�س).
�أخ�ير ًا علينا االبتعاد ما �أمكن عن املبا�شرة
وال��و���ص��ف يف الق�صة ال��ق�����ص�يرة ج����د ًا ،وكلما
ا�ستطعنا ال��ول��وج �إىل احل���دث �أو ال�شخ�صية
بفنية ،حققنا �أحد �شروطها الإبداعية.

ليخرب �أهل زميله با�ست�شهاد ابنهم� ،س�أل والده
عن مكان الر�صا�صة يف �صدر ابنه �أم يف ظهره،
حكى زميله ق�صة ا�ست�شهاده وهو يواجه العدو،
�صاح الأب لزوجته زغردي ،ليتحول امل�أمت �إىل
عر�س لل�شهيد.
الناحية الفنية:
لقد بات معلوم ًا �أن الق�صة الق�صرية جد ًا تتميز
بالتكثيف والرتكيز ،فهل حققت القا�صة ذلك.
بداية الق�ص�ص ذات م�ستويات خمتلفة متيزت
بالق�صر والتكثيف ما �أمكن ،لذلك �أ�ستطيع القول
�إنها حققت جزء ًا من هذا ال�شرط ال�ضروري.
_____________
ً
أخرى،
�أما اللغة فهي خمتلفة من ق�صة �إىل �
�شهريار  -ق�ص�ص ق�صرية ج��دا  -فلك ح�صرية -
بع�ض
ت��ب��دو ال��ع��ن��اي��ة باللغة و�شفافيتها يف
�إ�صدار امل�ؤلفة دم�شق  - 2000تقع املجموعة يف مئة
لغة
ت�شبه
الق�ص�ص� ،أما الق�ص�ص الأخرى فلغتها
واثنني �صفحة من القطع املتو�سط يف واحد وثالثني
التايل
املقطع
الق�ص العادية ،من جماليات اللغة
ق .ق.ج.
من ق�صة (املا�ضي يعود غد ًا) �صفحة ( :45م�سح

حفل توقيع كتاب "باري�س عا�صمة عربية"
•مرينا �أوغالنيان
بح�ضور د .حممد احل��وراين رئي�س احت��اد الكتاب العرب وال�سادة
�أع�ضاء املكتب التنفيذي وجمموعة من املثقفني والإعالميني� ،شهدت
قاعة االجتماعات مببنى احتاد الكتاب العرب بدم�شق ظهر الثالثاء
 2021/8/10حفل توقيع كتاب “باري�س عا�صمة عربية” لل�صحفي
الفرن�سي (نيكوال�س بو) ودرا�سة وحتليل الرحالة الكاتب عدنان عزام.
�أدار فعاليات الندوة د .جهاد بكفلوين ع�ضو املكتب التنفيذي الحتاد
الكتاب العرب الذي �أ�شار �إىل �أهمية هذا الكتاب الذي �صدر يف ظرف
تاريخي ا�ستثنائي ،والذي يف�ضح خبايا الغرب ال�صهيوين وت�آمره على
العرب.
بدوره قدم د .ممدوح �أبو الوي عر�ض ًا ملا ي�ض ّمه الكتاب بني دفتيه،
م�سلط ًا ال�ضوء على الإعداد ملا مي�سى “الربيع العربي” يف باري�س وغريها
من العوا�صم الغربية وتل �أبيب ،وعلى واقع الوجود العربي يف باري�س.
يذكر �أن مقدمة الكتاب جاءت بقلم د .مهدي دخل اهلل ،و�أ�شاد فيها ب�شخ�صية الأ�ستاذ عدنان عزام
الفريدة املتدفقة كال�سيل وامل�ستقرة كاملحيط ،ف�سوريته دفعته �إىل �أن يع�شق العامل ويجول فيه ممتطي ًا
جواد ًا وحا�صد ًا الإعجاب من �أثينا �إىل روما �إىل مدريد حتى كاليفورنيا ونيويورك ،ليتجلى بو�ضوح �أن
العالقات احل�ضارية والثقافية هي التي جتمع النا�س� ،أما العالقات ال�سيا�سية فعابرة ،مبا فيها العالقات

اال�ستعمارية.
وقدّ م للكتاب اي�ض ًا املهند�س رافع �أبو �سعد مث ّمن ًا اجلهد الذي بذله الكاتب عدنان عزام يف توثيق جتربته
وو�ضعها بني يدي القراء وخياره املوفق لرتجمة هذا الكتاب الهام.
ويف ختام فعاليات احلفل �شكر الزميل عدنان عزام احتاد الكتاب العرب على مبادرته الطيبة يف ت�سليط
ال�ضوء على كتابه الذي يهديه للوطن جي�ش ًا و�شعب ًا وقائداً.

قضايا وآراء
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القديم المتجدد (م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبير)
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•د� .سليم بركات
بد�أ احلديث عن م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري يف الإدارة الأمريكية
بنهاية عام  2003بعد العدوان الأمريكي على العراق ،وكان يت�ضمن يف
البداية الدول ذات الأكرثية ال�سكانية امل�سلمة من املغرب �إىل تركيا،
ومن كازخ�ستان �إىل باك�ستان حتت �شعار دمقرطة ال�شرق الأو�سط ،كما
كان الرتويج لهذه امل�شروع منذ العقد الأخري من القرن املن�صرم عندما
ظهر ب�صي�ص �أمل يف حتقيق ال�سالم بني الكيان ال�صهيوين والدول العربية
مبوجب اتفاقيات �أو�سلو وم�ؤمتر مدريد ع��ام  ،1991لكن العمل من
�أجل حتقيقه بد�أ بوترية عالية بعد العملية الإرهابية التي تعر�ضت
لها الواليات املتحدة الأمريكية يف � 11أيلول  ،2001و�شجع القيادة
الأمريكية على هذه املبادرة �إ�سقاط نظام طالبان يف �أفغان�ستان عام
 ،2001و�إ�سقاط نظام �صدام ح�سني يف العراق عام  .2003وبالتزامن
مع هذه الأحداث ارتفعت موجة من الن�شاط الإرهابي يف �أوربا �أدت �إىل
ا�ستنتاج م�ضمونه �أن التخلف االقت�صادي وانعدام الدميقراطية ي�شكالن
تهديد ًا للأمن العاملي ب�أكمله ،ج��اء ه��ذا احلديث على ل�سان الرئي�س
الأمريكي �آنذاك جورج بو�ش االبن يف �أحد خطاباته حني قال( :نحن
نطمح �إىل حتقيق تقدم يف الدميقراطية لأ�سباب عملية حم�ضة ،وهي �أن
احلكومات الدميقراطية ال تدعم الإرهابيني وال تهدد العامل ب�أ�سلحة
الدمار ال�شامل) هكذا غدا امل�شروع الأمريكي (م�شروع ال�شرق الأو�سط
الكبري) مائدة د�سمة للمناق�شات على م�ستوى العامل ،غربه و�شرقه،
�شماله وجنوبه ،ويف اللقاءات الدولية العربية منها وغري العربية ،كما
غدا عنوان ًا الجتماعات حلف الأطل�سي (الناتو) وعلى م�ستوى االحتاد
الأورب��ي ،وحتى يف اللقاءات الثنائية بني ر�ؤ�ساء العامل مبا فيها لقاء
الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش االبن مع الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتن
يف كامب ديفيد يف �أيلول  ، 2003وكان الرئي�س الرو�سي بوتن قد �أبدى
�إعجابه بالفكرة ،لكن امل�شكلة النهائية من وجهة نظره والتي من الواجب
و�ضعها ن�صب الأعني هي كيفية حتقيق ذلك وما هي �شروطه.
ال�شرق الأو�سط الكبري هو �صوغ لنظرية �أمريكية �إ�صالحية عر�ضت
يف م�ؤمتر (�سي-ايالند) الأمريكية مبادرة يف �أثناء اجتماع الثمانية
الكبار يف حزيران  ،2004مبادرة عار�ضتها حكومات عربية وغري عربية
نتيجة �شكوكها فيها ،وهي ت�أخذ باحل�سبان ما تركه اجتياح العراق من
قبل �أمريكا وحلفائها ،وا�صفة الإ�صالح الأمريكي على �أنه لي�س �أكرث من
�سيا�سة �إمالء على �سلطات هذه الدول وم�ضمونها (�إما �أن ت�سريوا يف طريق
الإ�صالح الأمريكي� ،أو ينتظركم م�صري مماثل ل�صدام ح�سني) .الأمر الذي
اعتربته هذه ال�سلطات �آنذاك تدخ ًال ب�ش�ؤونها الداخلية ،وعم ًال عدواني ًا
من الغرب ي�شكل خطر ًا عليها ،وتالفي ًا لذلك اتخذت معظم هذه ال�سلطات
موقف ًا متذبذب ًا من املبادرة الأمريكية هذه ،وما �أث��ار خماوفها �آنذاك
هو �أن �إدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�ش االبن قد اعتربت
العراق و�أفغان�ستان �أمثلة موفقة يف جناح جتربة الدمقرطة ،ولي�س
من قبيل امل�صادفة �أن حلفاء الواليات املتحدة الأمريكية يف املنطقة
ومنهم رئي�سا م�صر وباك�ستان وملك ال�سعودية �آنذاك مل يح�ضروا اجتماع
الثمانية الكبار على الرغم من توجيه الدعوة لهم .وكما �أعلن وقتها
الرئي�س امل�صري ح�سني مبارك (�أنه من الواجب �أن تن�ضج الإ�صالحات يف
املجتمعات العربية وفق ًا للخ�صو�صيات القومية والعادات والتقاليد ودور
الأديان والتجربة ال�سيا�سية اخلا�صة قبل �أن تفر�ض هذه الإ�صالحات
من اخل��ارج حتى ال ت�صل الأنظمة املتطرفة �إىل ال�سلطة يف البالد
العربية) .ونتيجة ملباحثات دبلوما�سية ومب�شاركة �أوربية ورو�سية ومع
الأخذ بالآراء املعلنة من قبل احلكومات العربية فقد تعر�ضت املبادرة
الأمريكية �إىل جملة من املتغريات ،وال�سيما يف ت�ضييق املجال اجلغرايف

م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري هو م�شروع �أمريكي قدمي
متجدد ميتد من حدود ال�صني والهند �شرقا مت�ضمنا �أفغان�ستان،
باك�ستان� ،إيران ،تركيا ،القوقاز ،والوطن العربي و�صوال �إىل
�شواطئ الأطل�سي غربا
لها .وعلى الرغم من عدم �إعطاء تعريف دقيق مل�شروع ال�شرق الأو�سط
الكبري يف البيان اخلتامي الجتماع دول الثمانية �آنذاك فقد ذكرت الدول
العربية ،تركيا� ،إيران ،باك�ستان ،و�أفغان�ستان.
�أنهت الدول الكربى م�ؤمتر(�سي-ايالند) هذا بعدد من الوثائق وخ�صت
ال�شرق الأو���س��ط الكبري بوثيقتني ،الأوىل �شراكة من �أج��ل التقدم،
والثانية خطة جمموعة الثمانية لدعم الإ�صالح ،وخاطبت الوثيقتان
بلدان ال�شرق الأو�سط ويف �صلبها البلدان العربية ،خماطبة يفهم منها
حتولها من حال املتابعة احلثيثة من الغرب �إىل حال املتهم بالتقاع�س
عن الإ�صالح املطلوب .وبهذا التحول ت�صبح عيون الدول الكربى مفتوحة
على م�سرية تطوره و�إىل درجة تقرتب من الو�صاية .والثانية هي الف�صل
الوا�ضح بني الإ�صالح املطلوب وبني الق�ضية العربية الفل�سطينية وم�س�ألة
ال�صراع العربي ال�صهيوين ،حيث ارتبطت تلقائي ًا بالإ�صالح املطلوب،
و�إن كانت الإ�شارة يف ال�شراكة �إىل ما ال ت�سبق الإ�شارة له وهو التعهد
( بت�سوية عادلة و�شاملة ودائمة يتمخ�ض عنها دولتان عربية ويهودية
تعي�شان جنب ًا �إىل جنب مع الت�أكيد �أو ًال على �إ�صالح البيت الفل�سطيني
كمتطلب �سابق على ذلك .وهل جنانب احلقيقة �إذا قلنا �إن املراهنة يف
ذلك امل�ؤمتر كانت على تغري النظام العاملي من جديد ،من مرحلة التوازن
قبل �سقوط االحتاد ال�سوفييتي �إىل مرحلة الرعب بعد �سقوطه ،تغري
ل�صالح ال�صعود الغربي ويف الطليعة ال�صعود الأمريكي للهيمنة على
العامل ،تغري قد ي�ؤدي مع الزمن �إىل الإقرار فيه و�إىل التوافق وااللتئام
معه بعد �أن يقر اجلميع �أن ما يجمعهم �أكرب مما يفرقهم.
هذا الإقرار التوافقي جنده عند الدول العربية اخلم�س التي ح�ضرت
القمة يف (�سي-ايالند) وهي البحرين ،اجلزائر ،الأردن ،اليمن ،والعراق
ويجمع هذه الدول خيط واحد وهو �أنها جميع ًا �شرعت يف برامج الإ�صالح
الداخلي ال�سيا�سي واالقت�صادي كل بطريقته اخلا�صة ونتيجة لظروفه
املو�ضوعية بح�سب املبادرة الأمريكية .ونحن ال جنانب احلقيقة �إذا
قلنا �إن الدول العربية التي ح�ضرت هذا امل�ؤمتر �أو الأخرى املوافقة ومل
حت�ضر م�صر وال�سعودية كانت جميع ًا يف �صميم هذه املبادرة الأمريكية،
و�إن كانت يف العلن متذبذبة نتيجة ال�ضغوط املمار�سة عليها .و�إذا كان
هذا هو حال الدول التي ت�سري يف الركاب الأمريكي ،فكيف بالن�سبة حلجم
ال�ضغوط املمار�سة على الدول املمتنعة وامل�شككة يف املبادرة الأمريكية .ما
من �شك �أن طريقها �سيكون �أطول و�أ�صعب ،ومع ذلك ف�إن الظاهرة الواجب
مالحظتها يف هذا اخل�ضم هي �أن الواليات املتحدة الأمريكية قد غريت
يف �سيا�ستها على م�ستوى املنطقة من ت�أكيد الو�ضع القائم واحلفاظ عليه
�إىل النقي�ض ،وهو ال�سعي لتغيري الو�ضع القائم و�إبداله جذري ًا �أو جزئي ًا.
الأم��ر الذي ي�ستدعي من العرب اليوم التهيئة ملرحلة �سريعة التغيري
من خالل تبني عقد اجتماعي جديد يف عامل ي�ستبدل بحروب ال�سالح
حروب الأفكار ،وها هي الأفكار تتدفق على الوطن العربي اليوم معلنة
حربا جديدة عنوانها الإ�صالح يف ظل الإرهاب املدعم �أمريكي ًا وو�سيلتها
ا�ستخدام التقنية احلديثة للرتويج �إىل تلك الأف��ك��ار االمربيالية

ال�صهيونية بجانب الع�صا واجلزرة.
ما جنده اليوم هو خمطط قدمي بحرب جديد و�ضعته قمة (�سي-
ايالند) وهو ال�شرق الأو�سط الكبري مع �إفريقيا ال�سمراء يف �سلة واحدة.
خمطط يطرح �س�ؤا ًال غاب عن معظم الأذهان �إال عن �أذهان من �صنّعوه
وهو ،هل متكن خ�سائر الدول العربية يف �إطارها املحلي وم�ضاعفاتها من
الو�صول �إىل الغرب ويف طليعته الواليات املتحدة الأمريكية كي تغري من
اجتاهاته ل�صاحلها � .إننا ال نبالغ �إذا قلنا �أن املحللني العرب مل ينتبهوا
�إىل هذا التطور املهم ل�سببني الأول :مل تكن هي املرة الأوىل التي يناق�ش
فيها الثمانية الكبار يف قممهم م�س�ألة الفقر العاملي وال�سيما يف �أفريقيا
غري العربية التي تعترب �أفقر منطقة على وجه الب�سيطة و�أقلها �أمن ًا
وا�ستقرارا .والثاين �أنهم كانوا م�شغولني مبعرفة م�صري مبادرة ال�شرق
الأو�سط الكبري بعد احلمالت العنيفة التي تعر�ضت لها من جانب حلفائها
الأوربيني ،وبالتايل مل يفكر ه���ؤالء بالعثور على رابط بني الق�ضيتني
ال�شرق �أو�سطية والإفريقية لي�صبحا على طبق واح��د يف مثل هذه
القمة ،اللهم رمبا امل�صادفة وحدها قد �أوج��دت ذلك وكان على خط�أ،
لأن الثمانية الكبار حينما دجموا الق�ضيتني كانوا يعرفون ما يريدون
وي��ري��دون ما يعرفون والدليل وا�ضح وه��و حتويل ه��ذه القمة للمرة
الأوىل يف تاريخ القمم من م�ؤ�س�سة ت�سيي�س االقت�صاد العاملي �إىل هيئة
تقود االقت�صاد وال�سيا�سة العامليني مع ًا ،ومن ثم اقرتاح حلول �سيا�سية
واقت�صادية يف �آن واحد مع ًا للعرب والأفارقة تنطلق من مرجعية ال
عالقة لها مبفاهيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان ولها كل العالقة
بالتحليل املفاهيمي ال�سيا�سي البارد ،امل�ضلل وامل�صلحي .وال نبالغ �إذا قلنا
�أن الواليات املتحدة الأمريكية يف عهد بايدن الذي يعمل بجد من �أجل
�إحياء م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري �سين�شئ م�ؤ�س�سة �أو دائرة �شبيهة
بدائرة اخلدمة اال�ستعمارية التي �سبق للإمرباطورية الربيطانية
�إن�شا�ؤها يف ال�سابق التاريخي .دائرة �ستكون يف خدمة الغرب اال�ستعماري
ويف طليعته الواليات املتحدة الأمريكية ،دائ��رة تنظر من وجهة نظر
امربيالية �إىل الوطن العربي على �أنه جمرد كم جغرايف دميغرايف ملقى
على �ضفتي نهر التاريخ ،ال�ضفة الأوىل حتتوي النفط ،وال�ضفة الثانية
يع�سكر فيها الكيان ال�صهيوين .وهذا يعني �أنها تعترب التوحد العربي
اخلطر اال�سرتاتيجي الرئي�س عليها ،فال�شرق الأو�سط الكبري و�إفريقيا يف
�سلة واحدة من وجهة النظر االمربيالية ال�صهيونية لإعادة كتابة تاريخ
املنطقة من جديد.
بقي �أن نقول �إن م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري هو م�شروع �أمريكي
قدمي متجدد ميتد من حدود ال�صني والهند �شرق ًا مت�ضمن ًا �أفغان�ستان،
باك�ستان� ،إي��ران ،تركيا ،القوقاز ،والوطن العربي و�صو ًال �إىل �شواطئ
الأطل�سي غربا .م�شروع يقوم على فكرة �إع��ادة ترتيب �أوراق املنطقة
مبا يخدم امل�صالح االمربيالية ال�صهيونية وبحيث تكون اليد الأمريكية
هي اليد الطوىل حتى ولو تناق�ضت تلك امل�صالح مع امل�صالح الوطنية
القومية مع دول و�شعوب املنطقة ومما يجلب االنتباه يف هذا امل�شروع �أنه
مل يطرح ككتلة واحدة مت�صلبة بل طرح مبرونة تتقبل �إعادة ال�صياغة
والت�شكل وتغيري امل�سار كلما ا�ستدعت الأهداف الأ�صلية ذلك ،وملا كانت
ال�سيا�سة الأمريكية �سيا�سة داعمة للكيان ال�صهيوين وتراجعها غري
وارد كان البد من القيام ب�سل�سلة من العمليات التجميلية التي تلبي �أقل
من احلد الأدنى للمطالب العربية الفل�سطينية امل�شروعة والعمل على
ت�سويقها وت�صديرها ،لأنها تنازالت ح�صلت عليها من اجلانب االمربيايل
ال�صهيوين مع حتقيق �أعلى �سقف ممكن لهذا الكيان بهدف ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية.

�إلى الرقة ..في زيارة القا�ص والروائي �إبراهيم الخليل
•منري خلف

ب��ت��ك��ل��ي��ف م���ن ال�����س��ي��د ال��دك��ت��ور حممد
احل��وراين رئي�س اتحّ��اد الكتّاب العرب زار
الزميل ال�شاعر منري خلف ع�ضو املكتب
التنفيذي التحّ���اد الكتّاب ال��ع��رب القا�ص
والروائي �إبراهيم اخلليل يف منزله يف مدينة
ّ
الرقة د ّرة الفرات لبناء ج�سور توا�صل مع
ال�سابقة والالحقة رغم الظروف
الأجيال ّ
مرت بها عرو�س الفرات ود ّر ُتها
القا�سية التي ّ
الراقية عا�صمة الر�شيد ومهد اجلمال
رقتنا ّ
ومنهل الألق.
جاءت زيارة زميلنا ال�شاعر منري خلف �إىل
الروائي الكبري �إبراهيم اخلليل برفقة
�أديبنا
ّ
الزميل الباحث حم ّمد ج��دّ وع ع�ضو اتحّ اد

الكتّاب العرب ،ج��اءت الزيارة لالطمئنان
�صحة الأدي��ب اخلليل وتقدمي هدية
على ّ
له مبنا�سبة عيد الأ�ضحى امل��ب��ارك �أع��اده
اهلل على الدنيا كلّها باخلري واليمن والربكة
�سائلني املوىل عزّ وجل �أن تنعم �سورية كلها
بالأمن واال�ستقرار والتقدّ م واالزده��ار و�أن
تعود �إىل الرقة ّ
رقتها وت�ألّقها وجمالها الذي
ح��اول �أع��داء احلياة �أن ي�سرقوا منها كلّ
كواكبها الالمعني وجنماتها ال�ساطعات و�أن
يطم�سوا معاملها احل�ضارية ال�ضاربة جذورها
والرقي.
يف الأ�صالة ّ
والأ�ستاذ ال��روائ��ي �إبراهيم اخلليل من
ّ
الرقة  ،1944وله �أعمال روائية
مواليد

ج ّمة منها :ح��ارة البدو ،1980وال�ضباع
 ،1985والهد�س  ،1987وحار�س املاعز
�بر ّي
 ،2002و���س��ودوم � ..سباق الإو ّز ال ّ
.2003
�����ص��ة :ال��ب��ح��ث ع��ن �سعدون
ول���ه يف ال��ق ّ
الطيب  ،1969البازيار اجلميل  ،1998مال
احل�ضرة � ،1998أرغ��ف��ة النعا�س ،2001
الورل  2002وغريها.
رئي�س اتحّ���اد ال��ك��تّ��اب ال��ع��رب و�أع�����ض��اء
املكتب التنفيذي و�أع�ضاء جمل�س االحتاد
و�أع�����ض��اء االحت���اد يتمنّون العمر املديد
للأ�ستاذ ال��روائ��ي �إبراهيم اخلليل ودوام
ال�صحة والعافية والعطاء.

8

شعر

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الواحدة والثالثون" العدد"1739" :الأحد2021/8/15م 7 -حمرم 1442هـ

معجَ ُم الورد
لي�س
َ
معج ِم ال َوردِ،
يف َ
يا �س ِّيدي ،الآنَ َ ،وردٌ
عج َم الور ُد يف ليلِهِ ،
وقد �أَ َ
والكال ْم.
لي�س
َ
معج ِم ال َور ِد َوردٌ
يف َ
وقد �أَد َل َج الل ُ
ّيل يف َم ْتنِهِ
وا�ستبدَّ بت�أويلِ �أحرفِهِ يف الظّ ال ِم،
 :الظّ ال ْم.
لي�س
معج ِم الور ِد َوردٌ .
يف َ
من �أجلِهِ � ،س ِّيدي
وقد ِجئْتُ ْ
و َت َع َّم ُ
دت يف مائِهِ َق ْب َل هذا الفِطا ْم.
ِ ..ج ْبتُ �أُ َّم ال ُّلغاتِ
املعاجم
وطفْتُ ب�ألطافِها يف
ِ
الر�ؤى
 ..جبتُ ُّ
الفروق،
وات ََّ�ضحتُ على ليلِها يف
ِ
ال�ص َو ْر.
وغبتُ �أُ َط ِّي ُف �أمثا َلها يف ُّ
وارتبكتُ
على با ِبها يف َّ آَ
اللل ِِئ
ال�س َح ْر.
ْ
من �أُ َّمهاتِ َّ
َت َت َجلَّى،
فيحم ُلني َط ْو ُقها
يف الل
من َعنْدَ ِم الوَجدِ
ّواحق ْ
ِ
و
ال
م
�س
ي
م
من
وابق
ال�س
�أو يف ّ ِ ْ ْ َ ِ َعدِ
ال�س َه ْر.
عند اكتمالِ َّ
ُث َّم عِ جتُ
َ
على بيتِك الآنَ  ،يا �س ِّيدي
�أ�س� ُأل ال َو ْر َد �أعطا َفهُ يف النّدى
َّ
وال�ش َغ ْف.
فالّذي
كانَ ُم�ؤْ َتل َِف ال ِو ْر ِد

من َعطفِها يف الدِّ نانِ ،
ْ
اخت َل ْف.
والّذي
كانَ مخُ ْ َتل َِف ال َو ْر ِد
من ُلطفِها يف اختما ِر املعاين،
ْ
ا ْئ َت َل ْف.
وك�أنَّ الّذي
قطوف
من
ٍ
بيننا ْ
و�سك ٍْر
أمر
و� ٍ
حميم ُ
ٍ
حر و َت ْو ِريَةٍ  ،و َد َن ْف.
و�سِ ٍ
هاء
َ
معج ِم الوردِ ،يا �س ِّيدي،
يف َ
ورد ًة يف �أقا�صي ال َّت َل ْف.
***
�س ّيدي،
َ
جرح �أفقْتَ على
جرحهِ
ِ
ذات ٍ
والكال ُم الأنيقُ ُيرت ُِّب �أحوا َلهُ
يف الكال ِم الأنيقْ .
ْ
مل يك ُْن ممكن ًا
َ
تمُ
جوهر ُه وحوا َل ْي َك
ز
ي
�أنْ ِّ
َ
َ
زنابق
من َزهَ ِر ال ّليلِ َ�س ْب ُع
ْ
ٌ
م�شغولة بالقناديلِ ،..
�أ ّو ُلها
وا�ضح كاملرايا
ٌ
ٌ
و� ُ
غام�ض كالنّوايا،
أو�سطها
َ
بالرحيقْ .
ج
ل
د
م
ها
و�آخِ ُر ُ ٌ ّ
كنتَ تقر�أُ
معج ِم ال ّليلِ �أحوا َلها
يف َ
َ
احلريقْ
.
و ُتعاينُ �أمثالها يف
و ُت�صلّي لأهوالِها
يف
اجلحيم الّتي ات ََّ�س َعتْ
ِ
َ
ٌ
ُ
الطّ
ْ
َّ
ومل تت�سِ ْع ك َّوة يف ريقْ .
�س ِّيدي،

َ
�سوف �أُ ُ
غم�ض َع ْين ََّي:
�إنيّ �أرى �شجر ًا كاحل ًا ومرايا
ن يف َد ْو َر ِق ال ّليلِ
وقو�س ًا منَ الزِّ جْ ِ
ألواحها وال َّرقيما.
حتر�س � َ
ُ
ماءها
و�أرى َ
َ
وارير،
وت�صاريف َنعناعِ ها يف ال َق ِ
والأرجوانَ ال َّرخيما.
و�أرى ما �أرى
كتاب املجازاتِ  ،يا �س ِّيدي
ْ
من ِ
و�أرى يف التّخو ِم ،التّخوما.
***
�س ّيدي،
َ
�أنتَ �أوق ْف َتني يف الكال ِم
وقلتَ ُ :
ّجر َبةْ .
لتدخ َل يف الت ُ
و�أَ َقمتَ ليِ َ الل َ
ّيل
�أحمو على بابِهِ الل َ
ّيل
كي �أك ُت َبهْ .
ْ
كنتُ ُم َّت�شِ ح ًا بالأُفولِ
ومر َت ِبك ًا باخليولِ
وتغفو على راح َت َّي
طيو ُر الإ�شارةْ.
و�أنا �أقتفي �أَ َث َر النّو ِم
املمراتِ وا َ
ب َ
حل ْو َجالتِ
ني ّ
و ِزقِّ العِبا َرةْ.
و�أُواري دمي يف َد ِم الك� ِأ�س
�أو قِ ربَةِ الإ�ستِعا َرةْ.
رب بني املرايا
كنتُ �أع ُ
�أ�شدّ و�ضوح ًا منَ ال ّليلِ
والغيمةِ الوا�ضحةْ .
ريق � َ
َ
إليك
كيف �أُم ِه ُلني يف الطّ ِ
ال�صباحاتِ
وقد ر َّفتِ الآنَ نجَ وى ّ
�صحةِ الأجنحةْ .
يف َّ
كيف �أكت ُبني

عناق الورد
•�أمين ابراهيم معروف
ٌ
جنمة
كلّما هَ َج َعتْ
�أو دنا َل ْي َل ٌك..

َ
آخر ما تبقّى
عيناكُ � ..
من نخيلٍ
و�شجرياتٍ لزيتونٍ
تظل ُّل بيتنا
َ
آخر ما تبقّى
عيناكُ � ..
من طيو ٍر
هاجرتْ نحو ال�شمالْ
َ
آخر ما تبقّى
عيناكُ � ..
من دمو ِع اليا�سمني
ِ�شق
آخر ..ما تبقّى من �سنني الع ِ
� ُ
اليباب
زمن
يف ِ
ْ
َ
آخر ما تبقّى
عيناكُ � ..
عا�شق
من ر�سائلِ
ٍ
حتكي الغرا ْم
وتظلّ ما ب َ
ني الرتاثِ
وب َ
ني �أرديةِ الكال ْم
َ
احلرير
درب
ِ
عيناك ..يا َ
قوارير املح ّبةِ وال�سال ْم
ويا
َ
َ
آخر �ساحلٍ
عيناكُ � ..

البحر
مي�شي �إليهِ
ُ
يف َخ َللِ الظال ْم
ٌ
َ
�
أعجوبة� ..أن التقيك ب�صدفةٍ
وبغفلةٍ ..
بيت
�شطر ٍ
يف ِ
يف مقاط َع
ينحني ٌ
جبل ..وها ْم..
ٌ
وال�شعر ميلأ
أعجوبة..
�
ُ
َ
راحتيك
ً
براعم ًا ..زيتا� ..شرا ْع..
ً
�صرخة
و�أنا ..وجد ُت َك يف امل�آذنِ
الكنائ�س
وعلى
ِ
ورد ًة..
من زهوها ..رق�صتْ لهُ
ُ
والبنف�سج
احلمائم..
كل
ِ
ِ
واملباخر..
ِ
والعطو ْر..
كلّ
يا� ..صمتَ ق�صيدةٍ
كانتْ لأهلِ الفنّ مو�سيقا

أ�شواق �أعذ َبها
�ض ّمنتُ �شعري من ال ِ

***

حتى ظننتُ دمي يف �أ�سطري ح ّال

�س ّيدي،

ٌ
حافة
مع َبدي
ال تُراقُ على جانبيها،
اخلمو ْر.

َ
�سلـوت عليـ ًال كـا َد �أن َيبـلـى
حـتـى
ُ
وجدت قلبـي �إىل ِّ
�شط الهوى ولّـى
الـحـب جنمـتـهُ
يــا لـيتنـي ب�سمـاءِ
ِّ
لـكي �أكـونَ هدى من تـا َه �أو �ض ّال

�س ّيدي،
معج ِم الور ِد وردٌ
لي�س يف َ
وقد َ�ش َّحتِ الآنَ
الر�ؤى العاليةْ .
ك� ُأ�س ّ
ُ
والقناديل
فوق البحرياتِ َ�ش َّحتْ
َ
و�ش َّحتْ ميا ُه الينابي ِع،
والآ ِن َيةْ .
ف�أقِ ْم
مهرجانَ ال َعذارى
يُدِ رنَ املُدا ْم.

إلـي �إذا مـا كنتَ جته ُلـنـي ..
انظـر � َّ
ُ
ُ
أعيـن النجـال
القتيـل ..
�أنـا
قتيـل ال ِ
�أديتُ َ
فيك �صال َة
الــروح فـي وَلـهٍ
ِ
املحموم ما �صلى
الهائم
يعرف
مل
ِ
ُ
ُ
َ
خـلّيتُ
عنـدك عـمـري يــا مـعذّ بـهُ ,
الـروح ما خلى
حبيب
هلل قل يل :
با ِ
ُ
ِ
َ
بربك  :هل ما زلتَ تع�شقنـا
قل يل
�أم �أنَّ قل َب َ
ـك مـن هـذا الهوى مـالّ؟
�إنْ كنتَ عـا�شقنـا فالع�شق ديدننا
�أو كـنـتَ قـاتـلـنـا �إنّــا َ
بـك القتلــى

و� ِأ�ضئْ
َ
ليل هذا الكال ْم.

طيفكـم �أمـ ًال..
أرواحنـا عانقتْ …فـي
� ُ
ْ
ظلكم ظِ ـ ّال
�أج�سا ُمنـا زاحمـتْ فـي
ْ

أعجم الور ُد
فلقد � َ
يف ليلِهِ � ،س ّيدي

ُ
ٌ
�شــاهدة
حمبـوب
الر�سـالة يــا
هـذي
ُ

وا�ستبدَّ بت�أويلِ �أحرفِهِ
يف الظّ ال ِم ،الظّ ال ْم.

•�سليمان ال�سليمان

َ
آ�ســرها
تدرك
لـم
الـروح �أنّ
ِ
ُ
الع�شق � ُ
َ
عينيــك وجهتــهُ
ولّـيتُ قـلـبـي �إلـى

�ضوء
كلّما َ
داج ٌ
أ�ضاء الدُّ جى خمر ًة
� َ
ُ
ألف تدو ْر.
منذ � ٍ

• مي�ساء زيدان
الدروب
تدو ُر على
ْ
�أنا ..والق�صيد ُة توءمانْ
�أن �ألتقيها جمر ًة
حين ًا
وحين ًا ..عا�شق ًا
يهوى �شفاهي
ني
�أو
يذوب على اللّج ْ
ُ
ً
�أن التقيها ..حالة ُطهر ًا
تنا ُم ..وتنتقي ..حريف
ببحر
و ُتغرقني
ٍ
وت�شطر خافقي
بل
ُ
ني
يف فلقت ْ
ال�شعر ..بيتي ..زينتي..
ُ
وحمامتي
وجواهري..
ذنبي ..ب�أين اتّبعتُ طريقَهُ
وتركتُ خلفي
كلّ
طيب مفاخري..
ِ

ُ
تقول ملر�سالِ الهوى :كـال ّ..
يا من
�إنّـي بعثتُ � َ
إلــيــك الـــور َد والفُ ــ ّال

يف دِال الأبجد ّيةِ
أ�شرحهْ .
كي � َ
ْ

ال�شع ُر قنديلي ..وجواهري!!..

• غالب جازية

في
ان�سكاب
الندى

يف ان�سكاب الندى
ت�ستحم احلقولْ
ُّ
وتدور اخليولْ
ويظل املدى
يف انتظار ال�صهيل
كي ي�ضم ال�صدى
�أين منك ر� ْ
ؤاك
جني الف�صولْ ..
يا َّ
ْ
هواك
لن يمَ ُ َّر
عن ب�ساتني غبطة
ْ
�صباك
رق�صت يف
مل يزل هم�سها
ي�ستظل جما ًال حواكْ
�أين َ
منك ومني
ني
تراتيل ع�صفورت ْ
على �شفتنيْ...
يف ان�سكاب الندى
َتلمان �شهد الهوى من ْ
ملاك

فيهــا غـرامي وفيهـا لـوعتـي اخلجلى
�أخفيـتُ حـ ّب َ
ـك وال ُ
تــذبحنــي
آهـــات
ُ
َ
وجهـك ُ
مـثـل الـبـد ِر قــد طــ ّال
لـكــنَّ
ُ
�إن كنتَ
وجع
جتهل ما يف القلب ِمن ٍ
فــا�ســ�ألْ ن�سيمــ ًا عـلـى �أنفـا�سنــا د ّال
�أو �شئتَ فاقـر�أْ حروف ًا �أنتَ
مـلهمـهـا
ُ
من فرط ِح ّب َك �صارتْ يف الهوى ط ّال
َ
عينيك انبثـاقَ ر�ؤىً
زُرين ب�ش ّاللِ
طيف الـمـدى خِ ــ ّال
خِ ًّال يـالحقُ فـي ِ
حب �أو مـداد هـوىً
زُرنـي عبارة َ ٍّ
ين�سـاب �أو ُيـتـلـى
فــي كـلِّ ثـانـيـةٍ
ُ
أريج دمي
زُرين كنقطةِ �ضوءٍ يف � ِ
بـكـلِّ
خفـق تـرى يـا زائـري �أهــال
ٍ
َ
خذين
ب�صدرك مكتـوب ًا علـى ورق ٍ
احلــب ُمنحـ ّال
بحبـر
تـلقـى فـ�ؤاد ًا
ِ
ِّ
ع�شقتـك َ
َ
�إنيّ
الع�شـق يا قمـري
قبـل
ِ
والع�شـقُ كنتَ فكانَ الع�شقُ فـي ُج ّال
هــذا البيـانُ عِ ـنـاقُ الــور ِد ينفـحـهُ
ٌ
ٌ
وحـرف خـدّ َك ا�ستحلـى
يفـوح
حـرف
ُ
َ
فاطلقْ
�ضم الورو ِد �شـذ ًا
هواك على ِّ
ال�سما َع ّال
ْ
وار�سـم غـرا َم َك نـَجم ًا يف َّ
َ
كـفيـك �أنـثــر ُه
هــذا بــريـدي عـلـى
عطر ًا فريد ًا  ..فخذ ُه الآنَ �أو ُقـلْ  :ال.
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نقطة �آخر ال�سطر
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•توفيقة خ�ضور
جوالت ا�ستطالعية على مواقعه� ،أيقنتْ �أنه هو من
�إثر عدة
ٍ
ات متهيدية من عطرها الفريد
تفت�ش عنه ..نفثت يف وجهه بخّ ٍ
ً
انت�شاء ،ويدور حول نف�سه م�أخوذا ..هتفت
املُ�سكر ،ف�إذا به يتمايل
ً
احتفاء( :لقد �آن الأوان �إذن).
روحها
ً
وبد�أت متطره ب�صورها التي تنزّ عري ًا� ،شهوة ،وفتنة..
غيث تت�ش ّهاه عظامي)
(�أواه ما �أكرمه من ٍ
أ�سر لنف�سه وهو يتل ّوى ً
رغبة ،وبد�أ رذاذ توقه يهمي عليها �سخ ّياً،
� ّ
ُ
�شتاء تداعب دقائقه والثواين..
ون ّيته بقلب �صيفها ً
فر�شتْ حياتها على مائدة عمره ،وفر�ش تاريخه على مائدة
حا�ضرها وم�ستقبلها ،طبطبت كلماتها امل�شبوبة على �أدغال �صدره
اخلريفية ،ف�شهق الربيع يف مواتها نا�شر ًا عليها تبا�شري احلياة..
قيثارة م�شى فيها ال�صد�أ �أو كاد،
ع�شقها الطاغي يعزف على �أوتار
ٍ
فيجلوها و ُيخ ّل�ص من براثن الذبول ن�ضارتها التي فا�ضت توق ًا
و�أميان ًا غليظة ب�أنه بات ملكها من يائه حتى الألف..
..................
مل يكن ليتوقع �أن تختفي دومنا �سبب معلوم من نفختْ يف رحم
نايه املهجور من روحها فعاد �سوي ًا ..جواله ال يفارق يده يف ليل �أو
نهار ،وعيناه الئبتان تفت�شان عنها ..رباه ما الذي يحدث..؟ ملاذا
كل هذا الغياب..؟ �أيعقل �أنها كرهتني ونفرت مني بعدما �صرت طوع
�أمرها..؟ لكن ملاذا ..ما الذي اقرتفته بحقها..
ً
ويعود �إىل حمادثاته معها ،ي�شربها حرف ًا حرفا ،فال يعرث على
�سبب يدفعها لهجرانه .يتم ّلى �صوره و(فيديوهاته) التي و�صلتْها يف
ليايل الع�شق املجنون مجُ ّل ً
وحركات �صبابته..
بعريه
لة
ِ
ِ
ما من �شيء فيها ي�ستد ّر غ�ضبها ،قال لنف�سه ،و�أردف خمذو ًال
حائر ًا:
فعلتُ كل ما طلبتْه مني وبالطريقة التي تريدها ،واكتفيتُ منها
ب�صور جامدة �ساكنة ،ففيم رحيلها� ..أتكون مري�ضة..؟ �أجل..
ال بد �أن يكون الأمر كذلك ..لكنْ ملاذا مل تكتب يل كلمة واحدة
تطمئنني عليها..؟
ومازالت �أ�شواك �أ�سئلته تخز عظامه وتدمي ف�ؤاده حتى �أفرجت
عن روحه الأ�سرية يف قمقم حبها ذاك امل�ساء� ..شهقت فرحته وهو
يقر�أ ما كتبته له:
ــ كيف �أنتَ حبيبي..؟
كنت..؟ هل ُتعانني من
ــ �أنا� ..أنا كدت �أموت �شوق ًا وخوف ًا� ..أين ِ
�شيء حبيبتي..
هم�ست لنف�سها( :كان ال بد من هذه املناورة لتمكني مواقعي)
ثم كتبت له:
ــ هههههه ..ال ..ال ..حبيبي ..كنت فقط �أخترب مدى حبك يل..
لق�سوتك ..كيف ا�ستطعت الغياب عني �شهر ًا كام ًال..؟ �أال
ــ يا
ِ
تعرفني �أين �أموت كل يوم مئة مرة و�أنت بعيدة عني..؟
ــ مل �أكن واثقة من ذلك.
عرفت ..فكيف �ستداوين جراحي..؟
ــ والآن
ِ
ــ ههههه� ..أحلى �سهرة لعينيك حبيبي ..لكنْ قبل ذلك �أو ّد �أن
�أطلب منك �شيئ ًا.
احتفاء وغبطة ،ف�أن تلج�أ �إليه عندما حتتاج
�أ�شرقت عيناه
ً
�شيئ ًا ،يعني له �أم��ر ًا واح��د ًا ،هو �أن��ه بات الكل يف الكل ،والبطل
الأوحد على م�سرح حياتها..
ـ��ـ اطلبي م��ا ت�شائني حبيبتي ف��ال��روح ترخ�ص ف��دىً لعينيك
الفاتنتني.
ــ لن �أ ّدعي �أنه بريء متام ًا ،لكنّ (ح�سن الظن ورطة) كما تعلم.
ــ ع ّمن تتكلمني..؟
ــ �إنه� ..إنه �أخي ابن الع�شرين ،وقد ُرمي يف ال�سجن بني املجرمني..
فهل يهون عليك �أمره..؟
لك ب�صلة هو قريبي ونور عيني ..لكن
ــ خ�س�سا ..فكل من
ميتّ
ِ
ما هي تهمته..؟
ــ متويل �إرهاب..
ارتعدت جوارحه ،وب�صعوبة ابتلع ريقه ،ثم كتب لها:

ــ ماذا..؟ متويل �إرهاب..؟ يا �ساتر يا رب..
ــ ما بك حبيبي..؟ هل �أرعبك املو�ضوع و�أن��ت �صاحب احلول
والطول..؟
لكنك..
ــ ال ..ال ..لكنيِ ..
ــ لكني ماذا..؟
ــ �أمل تقويل �إنه لي�س بريئ ًا..
ــ نعم قلت ذلك ،لكنّ �أخي �أ�صغر من �أن يفهم هذه الأمور ،وكل ما
يف الأمر �أن �صديقه قد و ّرطه ،و�أنا �أعتمد عليك ل ُتخرجه منها كما
ال�شعرة من العجني.
مغلي ُ�سكب على ر�أ�سه ،ورق�صت من الذعر عظامه..
برميل ماءٍ ّ
(يا �إلهي� ..إنها بالفعل ورط��ة ..فكيف �س�أخرج منها دون �أن
�أخ�سر حبيبتي..؟ ف�أنا ال ميكن �أن �أ�ضع يدي يف م�ستنقع كهذا ..فهل
�ستتف ّهم (�سهر) و�ضعي ،و ُتعفيني من هذه املهمة امل�شينة..؟ �أم �أنها
�س ُت�ساومني على حبي..؟)
ــ �أين ذهبتَ حبيبي..؟ وهل ي�ستحق الأمر كل هذا التفكري..؟
حلظات قبل �أن يقول لها:
تر ّدد
ٍ
ــ �سهر ..قويل ب�صراحة ما م�صري حبنا �إن رف�ضتُ التدخل يف
ق�صة �أخيك..؟
بحزم �أجابته:
ــ ال ت�ستطيع.
وقبل �أن ي�ستفيق من �صدمة التحدي ،و�صلت �إىل جواله عدة
فيديوهات جعلته يدور على حمور الذهول ،فقد ر�أى نف�سه ُم ّ
ق�شر ًا
ٍ
من احلياء ،وفهم الر�سالة كما �أرادتها متام ًا ..قبائل من النمل
تدب على جلده ،تدخل عينيه� ،أذنيهُ ،تع ّبئ فمه و�أنفه..
بد�أت ّ
وهو ال يعرف �سبي ًال لإيقافها..
ــ ما ر�أيك ح ّبي..؟
ّ
بت�شف ،و�أردفت:
�س�ألته وهي ت�ضحك
ــ متى �سيخرج �أخي من ال�سجن..؟ �أنا �أنتظر جوابك ،و�أرجو �أال
ينفد �صربي.
�أغلق الربنامج ب�سرعة ،وغرق يف ّ
جلة ه ّمه الذي مل يح�سب له
ح�ساب ًا:
( كيف ن�سيتُ نف�سي� ،سنّي ،مكانتي ،و�سمحت لهذه الفتاة التي
�أكربها بعقود �أن ت�سلخ عني خجلي..؟ �أيعقل �أنها مل حتبني كما
�أحببتها..؟ �أربعة �أ�شهر ونحن ن�سهر مع ًا حتى �آخر الليل ،قلنا كل ما
يقال وما ال يقال� ..أيعقل �أن يكون كل ذلك كذب ًا..؟ ال ..ال ..ال بد
�أنها متازحني� ،أجل ..هي متازحني وح�سب)..
ويعاود فتح الربنامج ليلتقيها وي�ضحك من دعابتها الثقيلة ،ف�إذا

كطلقات ُولدت للتو من رحم م�سد�س
بكلمات حارقة،
بها تر�شقه
ٍ
ٍ
جمنون:
ــ �س�أنتظرك �شهر ًا واحد ًا فقط ،و�إن مل يكن �أخي بيننا� ،ستكون
�صور تع ّهرك على كل املواقع.
..........................
فكر بكل االحتماالت � اّإل �أن ير ّد ال�سهم من حيث �أتى ،فمازال قلبه
يتخ ّبط يف �شرك حبها ،فكيف يق�سو عليها وهو امل�ؤمن ب�أن الأنثى ال
ُي�شهر ال�سالح يف وجهها ولو عن درب الوداد حادت ،فماذا عليه �أن
يفعل لينجو من �سخطها ويحافظ على نف�سه يف ذات الوقت..؟ �أنفق
غربُ ،ينجد و ُيغ ّور
�شرق و ُي ّ
من مهلته �أ�سبوع ًا وبع�ض الأ�سبوع وهو ُي ّ
وما زال ّ
احلل الذي ُير�ضيه ق�ص ّي ًا ..هل �أحاربها ب�سالحها ذاته..؟
هم�س لنف�سه على ا�ستحياء� ..أيجدر بي و�أنا العا�شق حتى النخاع
�أن �أح��ارب من �أحب وب�سالحها نف�سه..؟ ال ..ال ..ال ميكنني �أن
علي بورقة ال متلك �سواها لتنقذ �أخاها من
�أفعل ذلك ،فهي ت�ضغط ّ
ال�سجن ،و�أظنها تر ّددت ع�شرات املرات قبل �أن تلج�أ لتلك الورقة،
ُترى كيف حالها الآن..؟ �أتكون بخري� ،أم �أنّ الأمل ينخر قلبها لأنها
علي..؟ �س�أدخل �إىل ح�سابها على الفي�س بوك ،و� ّأطلع على
ق�ستْ ّ
�آخر من�شوراتها ع ّلها تخربين ب�أحوالها ..وما �إن قر�أ ما جادت به
أ�سى وهو يقول:
قريحتها خالل اليومني املا�ضيني حتى نزّ قلبه � ً
أنت والفرح توءمان ،ومل َ
يبق �سوى �أيام حتى ُيك ّلل
(هكذا �إذنِ � ..
ال�س ّلم اخل�شبي املنخور الذي
النجاح
ِ
ُ
م�ساعيك ،وبعد ذلك �سرتمني ُّ
ا�ستعمل ِته يف اجلحيم)..
ً
م�ضغة يف فم جهنم..
�أنا هو ذلك ال�س ّلم الذي �سيغدو ع ّما قريب
عربد الغ�ضب والقهر يف �صدره ،فكتب لها:
و�صورك هي التي �ستغدو على كل
عيبك،
ِ
ــ �أنا رجل وال ُيعيبني ما ُي ِ
ت�صرف غري حم�سوب.
ت�صر ِ
فت � ّأي ّ
املواقع �إن ّ
لأول مرة ت�صله منها ر�سالة �صوتية ،فتحها على عجل ،ف�إذا به
ي�سمع �صوت ًا خ�شن ًا � ّ
أج�ش يقول له:
َ
�ساللتك �أجمعني يا ..يا حبيبي ،وال�صور التي
ــ �أنا رجل �أكرث من
عاهرة �أوربية تباهي بعريها ،فان�شرها يف التو
ُتهدّ دين بها هي �صور
ٍ
واللحظة ،فلرمبا ت�صلك هدية جمزية من �صاحبتها مل�ساهمتك فيما
تطمح �إليه من �شهرة وا�سعة..
تلجلجت روحه ،وغارت لغته بعيد ًا يف �أعماق �صدره ،فما عاد
قادر ًا على نطق حرف واحد..
ت�سجيل �صوتي جديد ي�ضع النقطة �آخر ال�سطر:
ٌ
حديث مبذاق �آخر� ..إىل
ــ يف نهاية املهلة التي منح ُتها لك لنا
اللقاء حبيبي..
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َ
�سوف تبقى لنا �شِ هاب ًا
•د .جهاد بكفلوين

العتاب.
يا �أبا الطّ ّي ِب ا�ستم َّر
ُ
َ
جواب.
هناك
ك�س�ؤالٍ وما
ُ
ٌ
َ
�أنتَ منّا ونحنُ منك �شكوك.
ارتياب.
ألح
ُ
راودتْني وكم � َّ
مركب مزّ قتّهُ .
نحن يف ال ّتيهِ
ٌ
� ُ
أ�سالب.
ريح �أ�شال�ؤ ُه � ُ
ألف ٍ
�شاعر ال ُع ْر ِب! ال ت�ضقْ
َ
ب�شكاتي.
أو�صاب.
الهموم وال
نه�شتني
ُ
ُ
ُ
كتاب.
واقع الأ ّمةِ
املخيف ٌ
ُ
لي َتهُ
الكتاب.
وبئ�س
مطوي
ٌّ
ُ
َ
كفرنا ب�أ�صلِنا واكت�شفْنا.
قد ْ
أعراب.
�أنّنا -ال
نفخر بهِ ُ � -
ْ
فرتْ .
ُد َخ ٌ
الء على احل�ضار ِة ّ
ّاب.
ك
�س
ها
ع
ودم
أذانا
من �
ُ
ُ
ْ
عظيم.
مل
نحافظ على تراثٍ
ٍ
اب.
م�ستباح يلهو بهِ ن ّه ُ
ٍ
�ضا ُدنا �أ�صبحتْ ل�سان ًا غريب ًا.
أغراب.
َ
راح يرثي حلالِهِ ال ُ
ح�سناء تختالُ
نجَ
مل دْ ها
َ
ُح ْ�سن ًا.
أتراب.
ح�سدتْها
الكواعب ال ُ
ُ
َ
نتغنّى بها �سالفة �إرثٍ .
أكواب.
باء وال ُ
ُ
فتمي�س ال�ص ّه ُ
ونحو ًا
مل نجُ ِ دْ ها نُطْ ق ًا ْ
و�ص ْرف ًا.
َ
أ�سباب.
وبنا قد تقطّ عتْ � ُ
م� ٌ
ؤمل �أنّنا �إليها انت�س ْبنا.
ثم �ضاعتْ يا ح�سرتي
ْ
أن�ساب.
ال ُ
عرنا ٌ
بال�صقي ِع مغطّ ًى.
�شِ ُ
كهف ّ
ترّ
هامدٌ
ج�سدٌ
اب.
ل
ا
ه
جفا
ُ
ُ
هذيانٌ ت�شدّ ٌق لغ ُو لغ ٍو.
ٌ
ٌ
و�ضباب.
ولوثة
وغمو�ض
ُ
�ضا َع قدْ ُر الإبدا ِع ،ح ّو َم
قِ �شراً.
منهُ
ُّباب.
ل
ال
ري
ي�ستج
تافه ًا
ُ
ُ
الفكر يف الزّ وايا
وانزوى
ُ
كئيب ًا.
رداب.
يف
ه
وحوا ُ قاعِ هِ �سِ ُ
َ
أدعياء قالوا خِ طاب ًا.
وقف ال
ُ
لي َتنا ُ�ص ٌّم كم َي ُ
ِطاب.
غيظ اخل ُ
نق�سهُ .
مل
كلُّ هذا يا �س ّيدي
ْ
مب�صاب خطْ ٍب َّ
�صاب.
وجل املُ ُ
ٍ
ّطبيع املذلُّ غزانا.
زا َرنا الت ُ
وان�سحبنا لو كان يكفي

ان�سحاب.
ُ
ُ
إ�سرائيل ما ِرنَ قومي.
مرغتْ �
ّ
اخلراب.
عم
برتاب
الهوانِ
ُ
َّ
ِ
يا قطا َر التّطبي ِع تعدو
�سريع ًا.
ّاب!.
الرك ُ
وعلى ّ
ال�س ّكةِ ارمتى ُّ
�صوب
� َ
أ�صبح املعتدي ال َغ ُ
�صديق ًا.
و�شراب.
فطعامٌ من � ْأجلِهِ
ُ
حقُّهُ نحتفي بهِ ونغنّي.
اب.
ال�صخّ ُ
ثم يتلو ُه ُ
ّ
رق�صنا ّ
ّحرير؟! مادتْ
ت
ال
حلم
أين
�
ِ
ُ
�سراب ًا.
اجلريُ متعِب ًا يا
ومل ْ
�سراب؟!.
ُ
البحر ماذا؟
�سوف نرمي يف
ِ
ثياب ًا.
ّياب.
�ضايقتْنا وهل تُطاقُ الث ُ
وبدتْ َ�سوء ُة اخليانةِ ُعر�س ًا.
اب.
�ضر ُ
للبطوالتِ طب ُلهُ ّ
يا �صدى ِحط َ
ني ارحتلْ عن
وجوهٍ.
ال�صدا ُع
�أنت
ُ
كابو�سها ُّ
هاب.
الر ُ
ُّ
تاريخَ
قوم.
ع
للبي
نا
طرح
قد
ٍ
ْ
ِ
يباب.
و
وه
واج
الر
يالقي
ال
ْ
ّ َ
ُ
فروا.
ُ
وهم اليو َم كال ِ
أرانب ّ
ُح ّمر ًا خلفَها الأ�سو ُد
ِ�ضاب.
الغ ُ
َّ
ا�ستحث ِركابي.
يا �أبا الطّ ّي ِب
مت�ض
يف
ِ
ال�سكوت ِ
طريق ّ
كاب.
الر ُ
ِّ
فبياين مك َّب ٌل ول�ساين.
إعراب.
�
أعجمي يخونُهُ ال ُ
ٌّ
لغتي يف �شيخوخةٍ �أرهقتْها.
ٌ
وحمال �أن ُي�سرت َّد ّ
باب.
ال�ش ُ
�أنت ت�صغي �إىل �شكاتي
ومتحو.
التهاب.
بحنانٍ دمع ًا برا ُه
ُ
�سوف تبقى لنا �شهاب ًا جتلّى.
رهنَ الدُّ جى يا
ال تذ ْرنا ْ
�شهاب!.
ُ

دم�شق بوح �سنبل ٍة تغازل قلبي

�صهيل ذكاء

•نبيه ا�سكندر احل�سن

•حممـد علو�ش/فل�سطني

دم�شق بوح �سنبلةٍ تغازل قلبي
والأ�صيل �صبح العناق املذهب
�شرفة النور الزالل لقلبي املتعب
عانقيني يا دم�شق
لأجعل نزيف بل�سماً
هدئي من وجعي
ا�سحقي قلقي املرتب بالغبار
والرحيل
افردي جدائل جمدك لأقبل
فيك
أجنم
يف �أدراج ال�صهيل وال ِ
�أعطني ملحك
حني تنكر املدائن خبزي
م�شرعة الدروب
لك املحبة ّ
لك ال�سور امل�شتهاة ووجه البدر
والطيوب .
***
نهر
تر�سمني اخلطى بري�شة ٍ
تنت�شرين �أكرث من مدىً للغيم
تبذرين من�ش ربيعي يف كتف
الوردة
أبراج
�
و
�شامي
أريج
�
ب
تتربجني
ٍ
ٍ
ٍ
�أمو ّية
تفتحني عباءة قا�سيون لزهرة
ال�شموخ
و�سبيل احلوريات

و�أنا�شيد ال�صخر واحلرية
ت�سرجني الليل ح�صان ًا لغديري
مليالد ق�صيدتي امل�ضفورة
بالعرفان .

اعاين �صهيل امل�سافر
�إىل جتاويف
القمر
و�أن���ا �أتهي�أ للوعد مع
البهية رغم �صفري
االنتظار
تهب يف خميلتي ن�سائم �أحالم
من�سية
�أغنيها لل�سحاب مع ب�سمات املزن
للروابي العط�شى
َ
�سنابل تراق�ص
في�ضج �شعري املجنون
اخلزامى .
فترتاق�ص الوعول فرحا بوجه الكون
الو�ضاء
لتكون ف�سحة الزهر كمعبد للركوع يف
الهاجرة
و�سنونة بي�ضاء طاهرة ت�ضمد اجلراح
النازفة
ولوعة �شموعي الدامعة يف حدائق الأمل
الغافية
وتطفر الينابيع �صوب ال�شعر املجنون
جنون
البحر
ملعانقة حقيقة �أزه���ار ال��رب��ا و�أح�لام��ي
الدامية يف زمن الكورونا

دم�شق
�أنت خارطة الطريق الوحيد
�إىل حكمة املاء
مالذ العا�شقني لبحرية البوح
حلم من تاهوا يف البحث عن
خيمةٍ
فج �أ�شعث �أتوا �إليك
كل
من
ٍ
و�أنت مع الفجر
تنرثين القمح ذخري ًة للحمام
و�أنت مع العط�ش،
ت�سكبني الندى يف قبعات املتعبني .
ف�سالم ًا يا دم�شقُ
�سالم ًا على �شجر املكان الظليل
يا جنة ال�صحو والنعا�س
يا بالد العروبة يف ن�شيد �صباها
قلبك وارف احلنني
ونهرك مي�ضي �إلينا بالوحدة
والنبوة
ف�أ�شربينا من �شهقة ال�ضوء
من جبالك التي ت�صعد امل�شهد
وفاء �أخ�ضر ًا وجمد ًا .
ً

وفرحت..

َ
حرفة يل...
ال
ٌ
أن�س
عاطل عن ال ِ
ُ
الفرح
كفيف
ِ
َ
تهجئة
أمي ال �أجيدُ
� ٌّ
ال�ضوءِ
احلرائق
كف
وال قراء َة ِ
ِ
ن�سيتُ َ
كيف يرتقونَ
قم�صانَ التفا�ؤلِ
� ُ
أخجل من ت�أت�أ ِة غدي
ول�ساين يعاين من قال ِع
للن�صر امل�أزوم...
الهتاف
ِ
ِ
ُ
�ضجر �أنا
�ساعة
ٍ
يف
مع�صم الوقتِ
ِ
االرتياب
باب
أفتح
َ
� ُ
ِ
و�أم�ضي حتتَ
مطر
ِ
اخليبةِ
ً
ني
أع
�
عن
خل�سة
ِ البللِ
أخرج من ا�سمي
� ُ
وال � ُ
أعرف العود َة �إليه
ف�أبقى على قارعةِ
الوح�شة

غريب ًا كالطفر ِة
أقارب امل�ألوف
بال � ِ
تتمطى املعجزاتُ
الدرب بي
يتثاءب
ُ
ُ
ُ
وتتبادل الغربانُ
اخلراب
أنخاب
� َ
ِ
على ركا ِم العمر..
كلما تنهدَ الوقتُ
ُ
ُ
غزال دمي
يجفل
رب � َ
أ�سالك ال�شريان
ويع ُ
تتربم لغتي من �أفعالها
ُ
يوقظني ت�أو ُه
ُ
ما�ض ناق�ص
فعل ٍ
ُ
مي�سك بيدِ مبتد�أ هزيل
ُ
ق�ش
يبحث يف كومةِ ٍ
عن �إبر ِة كمالهِ وحقيبة
خرب ِه
يف قا ِع مدينةٍ
ظهرها
�أنزلتْ عن ِ
َ
التاريخ ثم
خرافة
ِ
جفتْ ...

•�سليمان �أحمد العوجي
هنا يف عا�صمةِ
الأفعالِ امل�ضارعة
�سياج بال حقول
ٌ
موا�سم خم�صية الثمر
ُ
ٌ
فزاعات مت�آمرة
ُ
مرهقة احلنان
و�أمٌ
� َ
ُ
ال�شتات حليبها
أخذ
َ
ثدي
وترك لها َّ
احلقيقةِ ال�ضامر
جل�ستْ تفلي ر� َأ�س
ذاكرتها املهجورة
ن�سيتْ َ
اللطم
كف
ِ
على �صدرها ونامتْ
َ
الحرفة يل..
ري احللم
غ َ
� ِّ
م�ساكب النو ِم
أع�ش ُب
َ
من حنظلِ الكوابي�س
أحلم:
و� ُ
حلمتُ �أين َ
الغجري
ذاك
ُّ
ُ
يحفل بذكرى ال
الذي ال
مكان

وفرحتُ !!..
عناكب بال
و�أنَّ قومي
َ
�ألوان
تن�سج يف حلظاتٍ
ُ
كثرياً ..كثري ًا من
الأوطان
وفرحتُ !!..
ُ
و�أ َّ
يغزل
ين ع�صفو ُر النا ِر
يوم وليلةٍ �سقف ًا
يف ٍ
متين ًا لكرامته...
وفرحتُ !!..
حلمتُ �أين مل �أ�صحو
من النوم و�أين:
ما بقيتُ ردح ًا من هزائم
�أقار ُع َ
غول امل�صري
وفرحتُ !!..
ً
وما بقيتُ
�ضالة
�صحراء
ً
ال ُ
�شتاء
يبل ريقها ٌ
ُ
ربيع
وال
يتكفل يتمها ٌ
َ
تع ِّمدُ كثبانها على دين
ريح كافرةٍ
ٍ

َ
ت� ُ
الفرا�شة
أخذ
بجرير ِة العقرب!!!!
وفرحتُ !!..
وال بقيتُ ردح ًا من يبا�س
يف جيبي متائم الغيم
ويف عنقي خرز ًة زرقاء
املراكب
وما بقيتُ ربانَ
ِ
التي مل جتادل املوج
ويدعي احلكمة...
وفرحتُ !!..
أهازيج املهرج َ
ني
ثم تعلو �
ُ
يف اجلنازاتِ املجانية
ُ
ي�سقط النو ُم من يدي
ُ
الر�صا�ص مل
وعري�ضة
ِ
تزلْ
تطالب َ
املوت �أال ي�سرتيح.
ُ

نشاطات
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اتحاد الكتاب العرب بين دوره الثقافي والتزامه النقابي ..طموح نحو المجد
• ماجدة البدر

عقد امللتقى احل���واري ال�شهري مكا�شفات
جل�سته الأوىل للعام احل���ايل ،ي��وم الأرب��ع��اء
 2021/8/11يف فرع دم�شق الحتاد الكتاب
العرب ،وذلك بح�ضور هيئة الفرع د�.إبراهيم
زعرور رئي�س الفرع� ،أ�.أمين احل�سن� ،أمني ال�سر،
�أ�.أح��م��د خ���دام ال�����س��روج��ي� ،أم�ي�ن ال�صندوق،
كما ح�ضر الفعالية (د.توفيق �أح��م��د ،نائب
رئي�س احت��اد الكتاب العرب� ،أ.فلك ح�صرية،
�أ.ريا�ض طربة� ،أ.منري خلف� ،أ.الأرقم الزعبي)
�أع�ضاء املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب العرب ،والعمل على حتقيقها ،و�أكد على �أهمية العمل دور الن�شر اخلا�صة ،وزي��ارة ال�سفارات ،وعقد
بالإ�ضافة �إىل د.خلف املفتاح ،د�.صابر فلحوط ،على �إنهاء ظاهرة (�أمية الأع�ضاء) وهي وجود االت��ف��اق��ات معها� ،أم��ا من�شورات االحت���اد فهي
�أ.دي��ب علي ح�سن ،وح�شد كبري من الإعالميني �أع�ضاء غري م�ؤهلني ليكونوا يف هذه امل�ؤ�س�سة تخ�ضع لرقابة �صارمة حيث يحال املخطوط
وال�صحفيني ..غ�صت القاعة باحل�ضور� ,أدارت ثقافي ًا وفكري ًا و�أدبي ًا ،ب�سبب تف�شي (ظاهرة لأك�ثر من ق��ارئ ،ثم يتم ن�شره ،كما مت توقيع
امللتقى ال�شاعرة �سمر تغلبي.
الوا�سطة واملح�سوبية) .وبالن�سبة للعمل ال مذكرات تفاهم مع �أك�ثر من وزارة( ،الثقافة،
حيث متت مناق�شة العديد من الأمور الثقافية يوجد عمل من دون �أخطاء ،لذلك يجب التكاتف الرتبية ،التعليم ال��ع��ايل) ،ومت الرتكيز على
والأدبية املهمة ،وكانت الأ�سئلة �شاملة جلميع وال��ت��ع��اون م��ع االحت���اد للنهو�ض ب��ه وت�صويب اال�ستثمارات لتعود باملال الوفري على خزينة
الأم��ور التي تخ�ص االحت��اد ،وقد �أج��اب عنها الأخطاء ،من خالل �آراء ناقدة بناءة ،وبالن�سبة االحتاد التي بدورها تعمل على حت�سني الواقع
د.حممد احل��وراين بكل �شفافية وو�ضوح ،لأنَّه للدوريات ،يقول د.احلوراين( :وقد عملنا على املعي�شي للكاتب من خالل رفع �سقف اال�ستكتابات
يرى �أن العمل امل�ؤ�س�ساتي عمل جماعي وال ميكن عودة الكتاب الورقي لل�صدور والتداول وان�صب والتعوي�ضات امل�صروفة للأع�ضاء ..وقد خاطبنا
النهو�ض باالحتاد فكري ًا وثقافي ًا واقت�صادي ًا اهتمامنا على ت�سويق هذه الكتب التي ي�صدرها احل��ك��وم��ة لتخ�صي�ص �أرا�����ض الحت���اد الكتاب
و���س��ي��ا���س��ي�� ًا م��ن دون ال��ت��ع��اون م��ع الأع�����ض��اء االحت��اد ،وتغ�ص بها امل�ستودعات ،داخلي ًا من ال��ع��رب ،لتو�سيع جم��ال اال�ستثمار ،وخ�صو�ص ًا
واال�ستفادة من �آرائهم ومقرتحاتهم ومبادراتهم خالل املعار�ض ،وخارجي ًا ،من خالل التعاون مع يف الفروع ،لتعود بالفائدة املالية على الفرع،

والتي تنعك�س �إيجابي ًا على الأع�ضاء .وهناك
فكرة لإن�شاء م�ستو�صف الحتاد الكتاب العرب،
وكازية �أي�ض ًا ...ون�أمل �أن تعود هذه امل�شاريع
اال�ستثمارية على االحت���اد بعائد م��ايل وفري
ي�ساهم يف حت�سني ال��و���ض��ع املعي�شي للكاتب
والقارئ..
و�أن��ا مع تفعيل دور العمل الثقايف ال�شبابي،
نحن بحاجة ما�سة ملبادرات ،وا�ستقطاب املواهب
ال�شابة ورعايتها واالهتمام بها وم�ساعدتها
لن�صنع كاتب حقيقي للم�ستقبل.
ويف النهاية العمل الثقايف مرتبط �أي�ض ًا
بالناحية الإن�سانية ،واملحبة..
(وم�����ايف �أ���س��ه��ل م���ن ال��ه��زمي��ة مل���ا ا���ش��ت��غ��ل
حلايل...)....
ويف النهاية قام باملداخلة( :د.غ�سان غينم،
�أ.ع��م��اد ن��داف� ،أ.الأرق����م الزعبي ،د�.سليمان
ال�صدي( ،مغرتب)� ،أ.ديب علي ح�سن� ،أ.جمال
ق��ج��ة� ،أ���.س��ام��ر م��ن�����ص��ور� ،أ.خ��ل��ي��ف��ة ع��م��وري،
�أ�.صبحي �سعيد� ،أ.قحطان ب�يرق��دار� ،أ�.أمي��ن
احل�سن)
واختتمت الفعالية ب�شكر احل�����ض��ور على
مواظبتهم حل�ضور ما يقام يف فرع دم�شق..

حول فعاليات مهرجان الوفاء ال�شعري بدرعا
• �إبراهيم عبا�س يا�سني

بدعوة من فرع احتاد الكتاب العرب بدرعا،
واح��ت��ف��اء ب��والي��ة د���س��ت��وري��ة ج��دي��دة لل�سيد
الرئي�س د .ب�شار الأ���س��د� ،أح��ي��ت كوكبة من
ال�شعراء على م��دى ي��وم��ي / 7 / 15 – 14
2021م مهرجان الوفاء ال�شعري على �صالة
دار الثقافة بدرعا ،وحظي املهرجان بحفاوة
بالغة على ال�صعيدين الر�سمي وال�شعبي،
ومبتابعة �إع�لام��ي��ة الف��ت��ة لالنتباه م��ن قبل
و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية.
�شارك يف افتتاح اليوم الأول من املهرجان
ال�شعراء ال�سادة� :سمري املطرود ،علو�ش ع�ساف،
ج��ه��اد الأح��م��دي��ة ،قحطان ب�يرق��دار ،ومنري
اخللف ،وتعذر ح�ضور ال�شاعرتني د .مرام الن�سر
ولينا املفلح لأ�سباب طارئة.
حفلت ق�صائد ال�شعراء ،بوجه عام ،بالهموم
الوطنية والوجدانية واختلطت الذات باملر�أة
بالوطن بال�شهادة بالإميان بالن�صر يف معظم
الق�صائد.

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

قدم ال�شاعر �سمري مطرود ق�صيدة مط ّولة
ب���رزت فيها ال�����ش��ه��ادة قيمة �إن�����س��ان��ي��ة عليا
و�سامية ،وم��ا ك��ان لتلك االنت�صارات الباهرة
التي حققها جي�شنا العربي ال�سوري يف حماربة
القوى الظالمية الغا�شمة لتكون لوال ت�ضحيات
ال�شهداء و�إميانهم بحرية وطنهم وكرامته.
ال�شاعر علو�ش ع�ساف ق��ر�أ ق�صيدتني من
ال�شعر امل��وزون واملقفى ا�ستطاع من خاللهما �أن
يوائم وبرباعة الفتة ما بني قطبي الأ�صالة
واملعا�صرة ،و�أن يحقق معادله املو�ضوعي ملا يود
قوله �شعر ًا م�س�ؤو ً
ال.
كما قدم ال�شاعر جهاد الأحمدية بع�ض ًا من
ق�صائده التي ب��دا فيها الهم الوطني حا�ضر ًا
وبقوة:
" �أبحث عن وطن ير�سمني
بندى وزهو ْر
ً
َ
َ
بحروف من نو ْر
عن عل ٍم �أر�سم قامتهُ
ٍ
عن م�أوى لق�صائدِ ع�شقي

ومالذ لثمانيناتي من ثلج الوح�شة والديجو ْر"
ال�شاعر قحطان ب�يرق��دار �أ���ش��اع روح��� ًا من
التفا�ؤل بالإميان بالن�صر وبغد م�شرق ال خوف
فيه وال حزن ،وبدت �شاعريته جلية ووا�ضحة
يف خطابه ال�شعري كالعادة:
" يا كاتب التاريخ �سجل �إننا
مل تفرت�سنا �أ�شر�س الأزمانِ
لهم عِ دوا
واكتب كما تهوى وقل ُ
من
�شئتم بالأر�ض وال�سلطانِ
ُ
َ
اعرتتك �أ�صالة يف �أمرنا
ف�إذا
�أو حرية جئناك بالربهانِ
ور�أيتَ �أنا يف عرين �ش�آمنا
� ْأ�سدٌ يلبون النداء القاين "
وك��ان ختام اليوم الأول مع ال�شاعر املت�ألق
منري خلف ال��ذي ا�ستطاع ،كعادته دائ��م�� ًا� ،أن
يرتقي بخطابه ال�شعري �إىل مرتبة الإب��داع
ً
حقيقة ال ق��و ً
ال ،ومن ق�صيدته (يداي
الفني
�صهيلها) �أقتطف الأبيات التالية:

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 وجهة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

" روحي لر�ؤياك املدى ت�أويلها
أ�صغراي �سبيلها
ف�إذا عربت ف�
َ
أحرف
هذي لغاتي من �ساللة � ٍ
ظبي حمياها و�أنت �سليلها
ٌ
قلبي يرتل يف انتظارك �آيةً
خ�ضراء يعلنها هوى ت�أويلها "
يف اليوم الثاين كان اللقاء مع بع�ض �شعراء
املحافظة م��ن �أع�����ض��اء ف��رع االحت���اد �إ�ضافة
لبع�ض الأ�صوات ال�شعرية اجلديدة حيث قدم
ال�شعراء :عبد ال�سالم املحاميد ،حممد �إبراهيم
عيا�ش ،حممد خري الزعبي� ،أو�س �أبو عطا ،عدد ًا
من ق�صائدهم التي مل تخرج عن الإط��ار العام
للخطاب ال�شعري ال�سائد والتي تباينت �أ�شكالها
الفنية من الق�صيدة املوزونة املقفاة �إىل ق�صيدة
التفعيلة �إىل الق�صيدة املنثورة ،لكن روح ال�شعر
كانت حا�ضرة على اختالف الأ�شكال وتباين
املحتويات.

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

• توفيق �أحمد

فرحان بلبل

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

امل�سرح وارث الرتاث الإن�ساين
امل�سرح عنده هاج�س يومي وقلق �إبداعي ور�سالة ح�ضارية
بلبل :الإ�صرار العنيد على اال�ستمرار وغزارةِ الإنتاج
والنقا ُء الأخالقيُّ �أ�صْ لٌ ثابتُ يف قبول الأع�ضاء
ُ
ال�صحف
�شاعر َتن ُْ�ش ُر
يف عام  1964كان يف حم�ص
ٌ
َ
بع�ض ما يكتب ،وكان �أي�ض ًا يكتب الق�صة الق�صرية التي
بع�ضها .فج�أ ًة �أدركَ
ُ
جملة (الآداب) البريوتية َ
َن�شرت
َ
�أنَّ ال�شع َر والق�صة لي�ستا در َب��هُ  .و�أنَّ امل�سرح هو الذي
يجب �أنْ ُ
يدخ َل غما َر ُه .ومل يكن يعرف عن امل�سرح �إ َّال
َ
رات عن م�سرح �أحمد �شوقي در�سها يف اجلامعة.
�شذ ٍ
املدنية و�أغلقَ
ولذلك ان َْ�س َح َب من احلياة الثقافية يف
ِ
نف�س ِه مد َة �أرب ِع �سنوات َد َر�س فيها امل�سرح
الباب على ِ
َ
َ
وتاريخهُ و�أ�صو َلهُ .
َ
كتب ،حتى
امل�سرحية ِتلْو
و َك َت َب
ِ
امل�سرحية ومز ََّق ما َ
َك َت َب (اجل��دران القرمزية) التي اعتربها نا�ضجة.
وقدمها يف (نادي
دوحة امليما�س) الذي �صار فيما َب ْعدُ
ِ
رئي�سهُ .
َ
لكنه عندما ب��د�أ ب�إخراج امل�سرحية � َ
أدرك �أن��ه ال
ُ
يعرف �شيئ ًا عن فنِّ الإخ��راج .فكلَّ َف امل�صري املرحوم
�سنوات �أخرى
حممود حمدي ب�إخراجها وبقي �أرب�� َع
ٍ
يدر�س َفنَّ الإخراج نظري ًا وتطبيق ًا.
ُ
والز َم املخرجني ال�سوريني وتعلَّ َم منهم .وعندما �شعر
بقدرته على الإخراج قام ب�إخراج �أول م�سرحية وهي
ُ
(احلفلة ْ
دارت يف احلارة) وهي من ت�ألي ِف ِه عام .1972
ني عاماً
َ
َ
ولأنه عرف ن ْب�ض اجلمهور ال�سوري ،بقي �أربع َ
و�ضحكات وت�أييدَ وا�ستنكار
و�شحناء ودمو َع
ُيثري َغ َ�ض َب
ِ
َ
َ
َّ
بطريقة ظلتْ مدا َر َحيرْ ِة الآخرين.
اجلمهور ال�سوري
ٍ
بيح د ُمهُ مع م�سرحية (املمثلون
اتُّهم بالكفر والردة و�أُ ُ
َ
امل�سرحية ُقدِّ َمتْ كثري ًا
يرتا�شقون اجلدارة) .علم ًا �أن
مل�سرحية ناظم حكمت (جوهر
خارجها .و�أثار �إعدا ُد ُه
ِ
َ
كيفية الإع���داد بعد
الق�ضية) �أ�ساتذة ال��درام��ا عن
ِ
ن�شرها يف جملة (احلياة امل�سرحية) و�أَغْ َ�ض َب اجلمهور
يف م�سرحية (الع�شاق ال يف�شلون) ح َ
ني ا َّتهم ُهم ب�أنهم
َ
كيفية التعامل مع بنا ِتهم .لكنَّ امل�سرحية
ال يعرفون
َ
ً
ُعر�ضت ثمان َ
احلقد
ني م���رة ..كما �أن��ه �أث��ار م�شكلة
ِ
الطبقي عند الفقراء يف (ال تنظر من ثقب الباب)
التي عر�ضت ت�سع َ
��رات يف
ني م��ر ًة يف �سورية وع��د َة م ٍ
العراق.
�أ ّم��ا م�سرحي ُته (ال ترهب َح��دَّ ال�سيف)
ف�ساحتْ
َ
جمموعته م�سرحية
عربيةَ ..ق��دَّ َم مع
يف عد ِة مدنٍ
ِ
ٍ
(م�أ�ساة احل ّالج) عام  1973وهي من �إخراجه .وقد
َ
(فرقة امل�سرح العمايل بحم�ص).
�شك ََّل
َ
ُ
�إىل �أنْ �أق��ي َ��م (م��ه��رج��انُ امل�سرح ال��ع��م��ايل) عام
ُ
 1975وقد و�ض َع تعريف ًا للم�سرح الع ّمايل ب�أنَّهُ
(وارث
الرتاث الإن�ساين ُك ِّل ِه) ُيقدم من امل�سرحيات العربية
ِ
َ
الطبقة
���داف
والأجنبية ما ي�ستطيع بها
ِ
خدمة �أه ِ
العاملة يف الدفاع عن �إن�سانية الإن�سان وحماربة الظلم
ِ
واال�ستبداد والفقر والقهر.
وم��ع َت���وايل الأع��م��ال وال�سنني ك��ان��ت املجموعة
امل�سرحية ت��زداد تالحم ًا ومتا�سك ًا ،ومل يكن يقبل
االن�ضمام �إليها �إ َّال من يريد التط ّوع للعمل امل�سرحي،
أخ�لاق��ي �أَ ْ���ص ٌ��ل ث��اب ٌ��ت يف قبول
��اء ال
ومنها �أَنَّ ال��ن��ق َ
َّ
الأع�ضاء.
ويقول الكاتب والناقد ندمي مع ّال حممد:
ُي�� َع��دُّ ف��رح��ان بلبل من��وذج�� ًا للكاتب ال��ذي ميتلك
القدر َة على التطور واحلركة دون حتفظ �أو عناد� .إنه
َ
نوافذ ُه ليتلقّى امل�ؤثرات ،من�سجم ًا بذلك مع حركة
يفتح
ُ
ُ
العائمة �إىل
املبهمة
احلياة .فَترَ ا ُه ينتقل من الإ�شار ِة
ِ
ِ
ت�سمية
التحديد ،من الدوران يف َف َلك العموميات� ،إىل
ِ

الفني،
الأ�شياء ب�أ�سمائها وهو يف ذلك يجدُ املُ��ع��ا ِد ُل
ّ
�ساير التط ُّو َر الفكريَّ حمقّق ًا جدل َّي َة ال�شكل
الذي ُي ُ
وامل�ضمون .ينتقل من الإ�شارة �إىل الظلم االجتماعي
تغليف ال�صراع
�إىل حتديد ق��وى ه��ذا الظلم ،وم��ن
ِ
ً
�صراحة ،عن
الطبقي بال�شعور القومي �إىل احلديث
وفاعلة يف املجتمع واحلياة،
كة
ٍ
حمر ٍ
هذا ال�صراع كق َّو ٍة ِّ
ومن الدراما التقليدية وامليلودراما �إىل (الربيختية)
ُث َّم �إىل املزج بني كليهما .وقد يكون كو ُنه على ر�أ�س
فرقة من الهواة ،وممار�سته الإخراج ،عام ًال مه َّم ًا ورمبا
ٍ
�أ�سا�سي ًا ،من عوامل تط ُّو ِرهِ� .إنه يرتكز على التجربة،
واحتماالت
إ�شكاالت
تطرحهُ هذه التجربة ،من �
وما
ٍ
ٍ
ُ
أفعال.
وردو ِد � ٍ
ري ُه الإبداعي والفكري
لقد ربط فرحان بلبل م�ص َ
ري ُه
(بفرقة
امل�سرح العمايل يف حم�ص) فكان لذلك ت�أث ُ
ِ
بالطبقة
��اج ِ��ه ،من حيث االل��ت��زا ُم
ِ
املبا�شر على �إن��ت ِ
العاملة وق�ضاياها وم�شاكلها ،وحماولة جت�سيد هذا
ِ
االل��ت��زام ،وق��د �أ ّدى ذل َ
���ك �إىل امل��ب��ا���ش��ر ِة يف الطرح
التعليمية حين ًا ،والإف�لات مِنْ �إ�سارهما
والإغ��راق يف
ِ
حين ًا �آخر.
لكن ما يلفت النظر يف �إبداع بلبل ،هو ذلك الإ�صرار
العنيد وغزارة الإنتاج.
فرحان بلبل
من مواليد مدينة حم�ص � -سورية عام .1937
تخرج من جامعة دم�شق ع��ام  1960ق�سم اللغة
العربية و�آدابها.
ع�ضو احتاد الكتاب العرب منذ عام .1971
 بد�أ العمل يف امل�سرح منذ عام  1968يف الأنديةالفنية يف مدينة حم�ص.
 يف عام � 1973ساهم يف ت�أ�سي�س (فرقة امل�سرحالعمايل) �ضمن احتاد عمال حم�ص .وكان مدير ًا لها.
وهذه الفرقة تعترب �أطول الفرق امل�سرحية عمر ًا فيما
نعرفه من تاريخ امل�سرح العربي والأجنبي .فقد بد�أ
جتمعها منذ عام  .1968ثم حتولت �إىل فرقة امل�سرح
العمايل .وظلت يف كامل ن�شاطها وقوتها حتى بداية
عام  2011حني توقفت مع بداية الأزمة ال�سورية.
وكانت م�سرحياتها تناق�ش الأو�ضاع االجتماعية
والفكرية يف �أخطر الق�ضايا .فلقيت من جمهورها
الت�أييد العنيف والرف�ض العنيف .وبذلك خلقت حالة
من التوهج الفكري واالجتماعي عند النا�س .وكان
جمهورها على اختالف مواقفها منها يكن لها احرتام ًا
فائق ًا �أينما ذهبت.
كانت ال�سبب يف �إن�شاء (مهرجان امل�سرح العمايل)يف االحتاد العام لنقابات العمال .و�أهم ما �أجنزه هذا
املهرجان �أنه �أفرز ُكتَّاب ًا وخمرجني وممثلني �أقوياء.
و�ضع املفهوم الفكري للم�سرح العمايل ب�أنه (وارثال�تراث الب�شري) .فهو يقدم امل�سرحيات الأجنبية
والعربية وال�سورية .على �أن تقدم هذه امل�سرحيات
من وجهة نظر الطبقة العاملة يف الدفاع عن �إن�سانية
الإن�سان يف �سعيه نحو كرامة العي�ش وكرامة الوطن.
ومن هذا املفهوم قدمت الفرقة م�سرحياته وم�سرحيات
�أجنبية و�سورية وعربية.
 �شارك يف جلان حتكيم عدد كبري من املهرجاناتامل�����س��رح��ي��ة وجل����ان حت��ك��ي��م ال��ن�����ص��و���ص والأب���ح���اث
امل�سرحية ال�سورية والعربية .كما ُد ِع َي �إىل عدد كبري
من املهرجانات امل�سرحية العربية �ضيف ًا وحما�ضر ًا.

ا أل�سبوع ا ألدبي

احتاد الكتاب العرب  -دم�شق

 منذ عام  1986حتى عام  2011عمل يف املعهدالعايل للفنون امل�سرحية بدم�شق �أ�ستاذ ًا ملادة الإلقاء
امل�سرحي.
 جمموع الن�صو�ص التي كتبها  32م�سرحية منها�ستة ن�صو�ص للأطفال .والن�صو�ص التي �أعدَّ ها ف�أعاد
ت�أليفها  6م�سرحيات.
 جمموع الكتب النقدية التي �أ�صدرها ( )15كتاب ًا. م�سرحياته وكتبه طبعت يف �سورية ولبنان وم�صرودولة الإمارات العربية.
 ُقدِّ مت م�سرحياته يف عدد كبري من �أقطار الوطنالعربي لأكرث من مرة وماتزال.
 جم��م��وع امل�سرحيات ال��ت��ي �أخ��رج��ه��ا  36عم ًالم�سرحي ًا.
 ت��وىل رئا�سة حترير جملة احلياة امل�سرحية)التي ت�صدرها وزارة الثقافة ال�سورية عام .2005
ُك ِّر َم يف القاهرة وحلب ونقابة الفنانني ال�سوريني
ووزارة الثقافة واحت��اد وعمال حم�ص والعديد من
اجلمعيات والنقابات واالحتادات وامل�ؤ�س�سات يف �سورية
والوطن العربي.
كتب للم�ؤلف
		�إ���ص��دار
	�أو ًال :الأعمال الكاملة
دار حوران  -دم�شق 2002 -
ثاني ًا :امل�سرحيات ما بعد الأعمال الكاملة:
ثالث ًا :الدرا�سات النقدية منها:
 - 1امل�سرح العربي املعا�صر يف مواجهة احلياة،
وزارة الثقافة  -دم�شق 1984 -
� - 2أ�صول الإلقاء والإل��ق��اء امل�سرحي ،الطبعة
الأوىل  -املعهد العايل للفنون امل�سرحية  -دم�شق -
 1991ـ الطبعة الثانية  -مكتبة مدبويل  -القاهرة
 1996ـ الطبعة الثالثة  -املعهد العايل للفنون
امل�سرحية  -دم�شق –  2001الطبعة الرابعة  -الهيئة
العربية للم�سرح  -ال�شارقة  -دولة الإمارات العربية
 2012 - 3امل�سرح ال�سوري يف مئة ع��ام ،املعهد العايل
للفنون امل�سرحية  -دم�شق 1946 – 1847ـ 1997
 - 4امل�سرح التجريبي احلديث ـ الطبعة الأوىل
 وزارة الثقافة امل�صرية  -عاملي ًا وعربي ًا ـ القاهرة -من�شورات مهرجان القاهرة ـ الدويل للم�سرح التجريبي
1998ـ الطبعة الثانية  -دار ح��وران  -دم�شق –
.2002
 - 5مراجعات يف امل�سرح العربي ـاحتاد الكتاب
العرب  -دم�شق 2001 -
 6من التقليد �إىل التجديد ـ يف الأدب امل�سرحيال�سوري ـ املعهد العايل للفنون امل�سرحية – وزارة
الثقافة  -دم�شق .2002 -
ويف احلقيقة �أن احلديث يطول ج��د ًا عن فرحان
بلبل الكاتب وامل��خ��رج امل�سرحي والإن�����س��ان النبيل
و�صاحب ال�ضمري احل ّ��ي وال��روح العذبة اخلالية من
ومكافح
أمرا�ض املجتمعات وذلك لأنه مبد ٌع كب ٌري
ٌ
جميع � ِ
كبري ا�ستطاع �أن يتجاو َز العاديَّ من الأ�شياء ليح ِّل َق يف
ال�سماء ال َّر ْحبة..
وهنيئ ًا حلم�ص و�سورية واملجتمع العربي بهذا
الد ّفاق ا َ
خل َّالق..
العالية ال�ش�أن يف جميع تفا�صيل
بهذه ال�شخ�صية
ِ
احليا َة.
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