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االفتتاحية

ً
ً
وتمسكا بمواقفها
مع تسارع وتيرة العودة العربية إلى الحضن السوري ،تبدو دمشق أكثر ثباتا ً
التي أعلنتها قبل أكثر من عش���ر س���نوات ،تلك المواقف التي ظنها البعض ضربا من الخيال ،أو
أقرب إلى عدم القراءة الواقعية لألحداث ،إال أن ما حدث بعد سنوات عجاف من الحرب على سورية
إن القراءات جميعها التي توقعت الهزيمة واالنكس���ار والسقوط للدولة السورية ،كانت قراءات ال
عالقة لها بالفهم السياسي وال بالقراءة الواقعية لألحداث ،ال بل إنها كانت قراءة الجاهل بطبيعة
الش���عب السوري وتفانيه في الدفاع عن أرضه .بعد عشر س���نوات من الحرب بدا الشقيق األقرب
ّ
بأمس الحاجة إلى رعاية أبوية بعد أن أسهم بتأسيس غرف الموت التي أريد منها تقويض بنيان
الدول���ة والنيل من كبرياء الش���عب وعزته ،اليوم يحاول هذا الش���قيق التكفير عن ذنبه ًمن خالل
مساع ًلتخفيف العقوبات عن الشعب السوري ،الذي لم يزده الحصار االقتصادي إال تمسكا بأرضه
ٍ
ودفاعا عنها.
ً
وإذا كان���ت بع���ض الدول العربية قد آثرت العودة إلى الحضن الس���وري ،وهو م���ا يمثل اعترافا
بانتصار الدولة الس���ورية ،وهزيمة للمشاريع التي تبنتها
تل���ك الدول وأس���همت في إذكاء ناره���ا ،إذا كانت بعض
ال���دول العربية قد فعلت هذا ،فإن األمر لن يقتصر عليها،
المعلومات أن ثمة ما يش���به االعتراف الضمني
تؤك���د ً
إذ ً
غربيا وعربي���ا ،بانتصار الدولة الس���ورية وصوابية النهج
الذي اعتمدته منذ البداي���ات األولى للحرب عليها ،ويؤكد
«إيغ���ور س���وبوتين» في مقال نش���رته «نيزافيس���يمايا
غازيتا» استعداد واش���نطن لتخفيف الحصار عن دمشق
ومساعدتها في مس���ألة أخرى ش���ديدة األهمية ،ويؤكد
المقال ،وفق مصادر مطلعة عل���ى نتائج اللقاء الذي جرى
ً
مؤخرا في جنيف بين مس���ؤولين روس وأمريكان ،أن ثمة
ً
تحوال ف���ي النهج األمريك���ي ،فاألمريكيون ليس���وا على
استعداد فقط للس���ماح لدمشق بالكسب من مشروع خط
أنابيب الغاز القادم من مصر إلى لبنان عبر س���ورية ،وإنما
لتأمين التواصل بين القوات الكردية التي س���يطرت على
مناطق في شمال شرقي البالد وبين الدولة السورية ،ال بل
إن «جون بولتون» مستش���ار األمن القومي في عهد ترامب
معلومات مهمة حول تفكير الرئيس األمريكي
قد كشف ً
السابق جديا باالنسحاب من س���ورية ،ويؤكد بولتون في
كتاب ( The Room Where Lt Happenedالغرفة حيث
حصل األمر) أن ترامب أصر على االنسحاب من سورية لكنه
واجه معارضة من الكونغرس ومن فرنسا وإسرائيل ،حيث
قال لهم الس���فير «اإلسرائيلي» «رون ديرمر» إن االنسحاب
هو أس���وأ يوم مر ّ
علي حتى اآلن في عهد ترامب  ،وبالرغم
ً
من أن ترامب كان ينوي االنس���حاب فعال من س���ورية ،إال
أنه خض���ع للضغوط الت���ي كانت تركز عل���ى خطر إيران،
وما تصريحه العلني باالنس���حاب قبي���ل نهاية عهده إال
تأكيداعلى هذه الرغبة.
ً
وتؤك���د صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير نش���رته في  2021/9/27أن خصوما س���ابقين
لألس���د من الذين تبنوا في الفترة الحرجة من «النزاع الس���وري» مواقف مناهضة له أصبحوا ينظرون
ً
اآلن إلى دمشق أكثر فأكثر كمفتاح إلعادة تجميع المنطقة المتمزقة ويؤكد التقرير أن سورية بدال
من أن تصبح بؤرة لزوال الش���رق األوس���ط أصبحت نقطة مركزية في الخطط الرامية إلى اس���تعادة
االستقرار في فترة ما بعد «الربيع العربي».
ويؤكد هذا مناش���دة األردن للواليات المتحدة المساعدة في اس���تعادة وحدة سورية ،ولهذا فإن
العاه���ل األردني أكد خالل زيارته إلى واش���نطن في آب  2021على ضرورة اس���تئناف التواصل مع
دمش���ق وطرح خطة تقضي ،على ما يبدو بإعادة منح عمان دور الوسيط بين إدارة الرئيس جو بايدن
ودمش���ق .وهو تواصل ال يمكن أن يتحقق إال بإصرار سوري على س���حب جميع القوات المحتلة من
األراضي الس���ورية ،وهو ما أكده وزير الخارجية السورية فيصل المقداد خالل لقاءاته في اجتماعات
الجمعي���ة العامة الـ  76لألمم المتحدة في نيويورك ،وما تمخض عنها من تغيير في خطاب بعض
الدول العربية تجاه دمشق ،إن ما يحصل اليوم من انفراج سياسي في العالقات بين دمشق وغيرها
من العواصم العربية والغربية ،ما كان ليتم لوال ثبات الشعب السوري واستبسال جيشه في الدفاع
عن أرضه وتمسكه بترابها.
األمر الذي دفع باتجاه اتصاالت روسية أمريكية حول سورية قادها مستشار البيت األبيض «بريث
ماغورك» حيث جلس رئيس األركان األمريكي «مارك فيلي» ست ساعات مع نظيره الروسي «فاليري
جيراسيموف» في العاصمة الفنلندية وهو ما أدى إلى تقارب في وجهات النظر الروسية األمريكية
حول سورية ،وهو تقارب تراه الدول العربية ضرورة للتسوية في سورية.
مم���ا تقدم يمكنن���ا القول :إن االنفراج في المواقف بش���أن الحرب على س���ورية قد دخل مرحلته
محالة إلى تحرير كامل األراضي السورية المحتلة ،وعودة دمشق ألن
األخيرة ،وهو انفراج س���يؤدي ال ً
تكون الدولة الفاعلة واألكثر تأثيرا على أكثر من صعيد.

دمشق وإعادة
تجميع المنطقة
المتمزقة
االنفراج في المواقف
بشأن الحرب على
سورية قد دخل
مرحلته األخيرة،
وهو انفراج سيؤدي
ال محالة إلى تحرير
كامل األراضي
السورية المحتلة،

لوحتان للفنان العالمي بول كلي

أسمهان الحلواني
في روايتها :الرفيف
إلى بوابة السماء

قراءة في ديوان:
تداعيات بين يدي
أبي العالء المعري

2

قضايا وآراء
العدد»1745« :األحد2021/10/3م-
 26صفر 1443هـ

قبل الرحيل
عن الرحيل
كتب :سمير عدنان المطرود
حدثني حجر الرصيف قال:
ُ
أخذت كل شيء لي هناك ،فمات كل قلبي هنا؛ دعه
َ
َ
ْ
َ
يمضي بال عنوان إلى النسيان؛ فمن يراك أنت الموت
وينسى أن موتك فيه؛ وحده آلة النفاق؛
ّ
يصلي ف���ي الزمن الجدي���د ،أوقات الض���وء األحمر،
ف���وق كل المالءات؛ بال تأخير بنب���ض اآله؛ ماتت عند
ُ
أخذت كل ش���يء لي هناك ،فمات كل
سور الكهف؛
أعط���ه أزمنة الفراغ ،كم يحتاج إليها اآلن..
قلبي هناِ ..
ٌ
ٌ
عقيم هذا الويل..
س���قيم
خ���ذ حلمك بطعم الهيل..
ً
ٌ
ٌ
امض بعيدا عنه هناك؛ فهو
غريب طويل هذا الليل..
ِ
ً
ً
يبحث عن أزمن���ة للتماهي ..ليصير بريق���ا أبديا ٌفي
صوت هندس���ة الفراغ ..وأنت لم يبق لديك إال كهف
ُ
ُ َ
عتم رصيف ..تخنق وقته ذكريات ِك أنت
متهالك في
وحدك يا عجوزِ ..خذ كل أشيائك منه ..دعه ّ
يمر ويعبر
ُ
أخذت كل
كس���ندباد من هش���ير ..دعه يمضي..
فيه
ٍ
ّ
شيء لي هناك ..فمات كل قلبي هنا؛ دعه يمر ..ابتعد
ُ َ
آهات
سعفك الش���وك المغروز بروحك فوق
قدر ما ُي ِ
ِ
ً
األلم ..اصرخ هناك وحيدا بأقصى ما يستطيع وجعك
الوصول لكل خطوات الطريق.
ُ
ْ
أزمنة لم ت ْح ِسن أنت قراءتها ..دعه
دعه يمضي إلى
ٍ
يبحث عن مس���امات الحروف والكلمات؛ بين أصوات
ُ
َّ
القراءة ..لم ُت ْحس ْ
���ن أن���ت قراءتها ،لم تحس���ن فك
ِ
ِّ
الطل ْسمات ..ال تقل قد حجب عنك ترتيب الزمان كله
َ
ليعيد ترتيب المكان ..اعترف أنك عجزت أن تهندس
أبنية الفراغ كلها!
ُ
َ
اعترف أن���ك لم تعرف؛ كيف تنق���ش فوق المرمر
والرخام ،بضوء شموع العيد هناك؛أغنية ذاك السالم..
اعترف أنك لم تعرف كيف تسرق روح الروح ،وتطحن
ً
قلب الريح هن���اك؛ بين يديه لتعص���ر منها ترياقا،
ُيزيل عناده األزلي!.
ُ
أخذت كل شيء لي هناك ،فمات كل قلبي هنا؛ دعه
ّ
أزمنة ،مات فيها الرقص هناك،
يمر ،دعه يمضي إلى
ٍ
وأخذ معه رسائل تاهت في الهيولى ،كعاشقين بلقاء
الضوء األول ،أقسما بال تكليف؛ حين قرأ فوق رأسها،
ُ
ما ّ
زلة من موت!.
تيسر من دوامة االهتراء ..قبل ع ٍ
فال تغضب؛ اآلن بدأ رقص الروح فوق ّألسنة الهباء..
اآلن جاء المستقبل كس���يل الماء المقطر ،يستبيحه
رعشة في نهارات الضباب.
حتى آخر
ٍ
ً
مئة وخمسين غروبا ،حين بدأ عناق الضوء
منذ
ماتت
ٍ
ً
ُ
س���را فوق مفترق النهار ،أخذت كل ش���يء لي هناك،
فمات كل قلبي هنا ..دعه يمضي كصوت الليل؛ بكل
ِ ُ
س���ر ُع حينها للوصول من
الزم���ن
حروف
ِ
الجوف؛ سي ِ
فوق َّ
ِّ
المجرة؛ وفي النهارات الخميس ،مات الزمان
حد
والمكان..
اعتقن���ي قد َ
نبت ل���ي جناحان ،قه���ري علمني ،أن
َ
المذهل؛ ٌ
ولد يتفنن بالطيران !
البعد والحرم���ان ..وال
إك���و ح���روف األغنيات بن���ار ً ِ
ِ
يبتس���م .امحُ
ُ
تأم���ن لوجه الش���مس ..خصوصا حين
كذب ذاكرتك ..توضأ وح���دك بالتراب ..وقل للكهف
ن���ام الضوء ف�ل�ا تنهض؛ فلن يعيد ل���ي حلمي؛ ذاك
الحقيقي في ألمي؛ إال الرحيل عن الرحيل!..

وفد من اتحاد الكتاب العرب
في زيارة للسفارة األرمينية
ّ
قام وف���د من اتحاد الكتاب الع���رب يضم الدكتور محم���د الحوراني رئيس
االتحاد ونائبه األس���تاذ توفيق أحمد والدكتور جابر س���لمان مدير العالقات
الخارجية بزيارة الس���فير األرميني في دمشق السيد تيغران كيفوركيان ،وقد
تبودلت اآلراء ووجه���ات النظر حول تطوير العالق���ات الثقافية بين البلدين
ً
الصديقين وأن يرسل االتحاد متخصصا بالمخطوطات العربية الموجودة في
جمهورية أرمينيا الختيار مجموعة منها والقيام بتحقيقها وطباعتها.

دور الفعل الثقافي في
نهوض األمة
كتب :عبد الحميد غانم

ّ ْ
����ل ثقافي
م����ا م����ن
ش����ك ف����ي أن أي ِفع ٍ
َ
ُّ
يس����تمد قيمته من مدى تأثيره في الوسط
ُ
االجتماعي ،ومقي����اس القيمة الثقافية ألي
فع����ل ثقافي هو المتلق����ي للحالة الثقافية
ٍ
أو للفع����ل الثقاف����ي؛ إذ بمق����دار اس����تج
اب����ة المتلقي وتفاعله م����ع الحركة الثقافية
َّ ُ
وأهميتها،
تتح����دد قيمة المادة الثقافي����ة
َّ ُ
ّ
تتحدد قيمة الفعل الثقافي وأهميته،
كما
َ
ِّ
لثقاف����ة أي ثقافة م����ا لم تقترن
وال قيم����ة
ٍ
الهممِّ ،
ويحرك
بفع����ل ثقافي يس����تنهض
ً
ِ ِّ
الراكد من م����وروث القيم ،بما يول ُد انتفاضة
ثقافية قابل����ة للحياة ،وق����ادرة على مواكبة
المس����تجدات ومواجهة التحديات وتذليل
م����ا يعترضها م����ن عقبات قد تح����ول دون
اس����تمرارها ومواصل����ة نش����اطها الفاع����ل
ِّ
ً
والمؤثر ف����ي محيطها المكان����ي أوال ،وفي
ً
ْ ٌ
ٌ
ّ
ِّ
ونبض
حي ِزها الزماني ثانيا .فالثقافة فيض
ُ
ْ ُ
ُ
وفاء
يعدله عط����اء ،ونب َّض ٍ
 ..في����ض عطاء ال ِ
ال يجاري����ه وفاء ،وذروة الفي����ض والن ْ
ض ما
ب
َِ
ّ
هز المش����اعر ،وجادت به القرائ����ح ،ونطق ْت
ُ
ّ
به ريش����ة فنان ،وارتسم على صحيفة ُم ْب ِد ٍع
ّ
سخر َ
لالرتقاء بالوطن .والوطن الذي ال
إبداعه
ِ
ً
ُ
ٌ
وط أو ربما
يملك ثقافة هو وطن آيل إلى ُسق ٍ
س����كون تنعدم فيه حركة الحياة التي
إلى
ٍ
ً
تكون مالزمة لنهوض
تقتض����ي الضرورة أن
ُ
ُ
ِّ
انعدام
����ة ،..إذ
النطالقة ّأي ِة أ ّم
ش����عب أو
أي
ٍ
ِ
ٍ
ُ ْ
ُ
حركة الحياة في منظومة قيم األمة يف ِقدها
ََ
قدرتها عل����ى المواجهة ،وتغ����دو ضعيفة
ِّ
َ
أبنائه����ا ،فتنمو
عاج����زة ع����ن رد ُّاألذى عن ِ
ّ
طفيليات التس����لق غير المشروع ،وتتسلل
طحال ُ
����ب الماء اآلس����ن إلى مفاص����ل الحياة
ِ
ُ
اليومية للمجتمع ،فتس����قط قيمه الوطنية،
ُ
وتغيب حركة التنوير فيه ،فيؤدي ذلك إلى
ُّ
تعث ٍر حضاري.
َّ
تتكون الثقافة الوطنية ألية أمة أو شعب
م����ن منظومة القيم االجتماعي����ة والثقافية
أرض
واألخالقية بين مواطنين يعيشون على ٍ
واحدة ،وفي محيط جغراف����ي واحد تتمازج
ُ
وتتالقح
مش����ارب الناس
فيه
وأهواؤه����مُ ،
ُ
ُ
طقوس����هم وتقاليده����م وأعرافهم،
في����ه
ّ
ُ
ٍّ
تحكمه
تاريخي
تساوق
وتتوحد رؤاهم في
ٍ
ُ
متشابكة
أبعاد فكرية
قواسم معرفية
ذات ُ ٍ
ٍُ
َّ
فيما بينها ،تتش����كل في نسيجها حضارة
ُ
أم����ة تبحث عن موقع
ش����عب وهوية
انتماء ٍ
ِ
ٍ
ُ
في محيطها ال����ذي تتنازعه ّ
الصراعات
لها
َ
ّ
السياسية ،وتتجاذ ُبه التيارات الفكرية.
وقد اس����تهدفت الحرب اإلرهابية الظالمة
الت����ي فرض����ت على س����ورية خ��ل�ال العقد
األخير الهوية الثقافية والعمل على تمزيق
وحدتها الجغرافية وضرب تنوعها الثقافي
وطالت بجرائمها المجتمعات المحلية ذات
ً
الخصوصية الثقافية والتي تش����كل مكونا
ً
أساس����يا في نس����يجنا الوطن����ي لذلك فإن

يتحدث الكاتب/الشاعر بألم
عميق عن الدمار والخراب الذي
خلفه اإلرهاب ..وعن القتل الذي
يوميا
ً
حدثا
أراده المعتدون ً
يعيشه السوريون والعرب

الحرص على حماي����ة التنوع الثقافي يوازي
ً
ً
الحرص على وحدة الوطن أرضا وشعبا.
التنوع الثقافي هو السمة المميزة للهوية
الوطنية الس����ورية الجامعة وأن الدس����تور
المعمول به في سورية منذ عام  2012كفل
حماية هذا التن����وع بجميع مكوناته وتعدد
رواف����ده إيمانا بأن الحري����ة حق مقدس وأنه
ال تمييز بسبب الجنس أو األصل أو الدين أو
اللغة أو المنشأ أو المعتقد.
كما كفل الدس����تور السوري الحالي حقوق
التأليف والنش����ر واإلب����داع الثقافي والفني
واالختراع ،فقد صدر القانون الخاص بحماية
حقوق المؤلف عام .2013
وق����د اتخذت س����ورية مجموع����ة إجراءات
لمواجهة التحديات الراهنة ال سيما جائحة
كورونا فقد تم اتخ����اذ اإلجراءات االحترازية
لتفادي انتش����ار الوباء برغم الحصار الجائر
أح����ادي الجانب المفروض على س����ورية من
خالل دع����م اإلب����داع والحفاظ عل����ى دوران
ً
عجل����ة الصناعة الثقافية إدراكا ألهمية دور
الثقاف����ة في التنمية المس����تدامة ومحاربة
اليأس والتطرف وفي ترس����يخ قيم العدالة
بلد يعد
والمس����اواة ًواحت����رام التنوع ف����ي ٍ
ً
نموذجا حي����ا للغنى والتن����وع الثقافي عبر
العصور.
ان س����ورية قدمت تقريره����ا الدوري حول
بناء الق����درات في مجال رصد السياس����ات
المس����تندة إلى النهج التش����اركي حيث إن
قان����ون الت����راث الثقافي الالم����ادي المزمع
إصداره يشكل اإلطار التش����ريعي الضامن
لصون التراث واستدامته.
والمع����روف أن اتفاقي����ة حماية أش����كال
التعبي����ر الثقاف����ي لع����ام  2005وتعزيزها
ً
ه����ي معاهدة دولية توفر إطارا لسياس����ات
إدارة الثقاف����ة وتعترف االتفاقية بالطبيعة
ً
ً
المتمي����زة للثقافة باعتبارها عامال مهما في
تحقيق التنمي����ة االقتصادية واالجتماعية

وتضم����ن قي����ام الفناني����ن والمهتمي����ن
العاملين في مج����ال اإلبداع والمواطنين في
جميع أنحاء العالم بإبداع مجموعة واس����عة
من الس����لع والخدمات واألنش����طة الثقافية
وإنتاجها ونشرها والتمتع بها بما فيها تلك
التي تخصهم.
ً
وانسجاما مع مشروع الحكومة اإللكترونية
والتحول الرقمي في س����ورية اعتمدت وزارة
الثقاف����ة الجهة المختص����ة البيئة الرقمية
في نش����ر المضامين الثقافي����ة واإلبداعية
فباتت كل مطبوعاتها تنشر بنسخة رقمية،
وأطلق����ت مش����روعات عدة منه����ا المتحف
الرقمي للف����ن الحديث والتوثي����ق الرقمي
لألعمال التش����كيلية ولمقتنيات المتاحف
والتعليم الرقمي للفنون والحرف التقليدية
ووضع خرائط رقمية ألشكال التعدد الثقافي
السوري المادي ولكل المواقع األثرية.
ُّ
وفي مي����زان تش����كل ُالحض����ارات يبقى
ُ
البن����اء الفك����ري المعرفي أ َّس أي����ة حضارة
ُ
����ب َرحاها ،وبالتالي َّ
فإن َّ
أي خلل يصيبُ
وق ْط َ
ٍ
ّ
الفكري المعرفي ألي ش����عب
منظومة البناء
م����ن الش����عوب أو ألية أمة م����ن األمم تكون
ُ
ل����ه ارتداداته على مختل����ف جوانب الحياة،
إذ ّإن ف����ي منظومة المع����ارف والعلوم التي
تحكم س����ير حضارات الش����عوب واألمم ما
بق����اء تلك الحض����ارات ،وعلى
يحاف����ظ على
ِ
ُّ
حال إلى
اس����تمرار توثبه����ا وانتقالها م����ن ٍ
متناغمة مع حركة التاريخ،
حرك����ة
حال ،في
ٍ
ٍ
ٍ
منس����جمة مع
أحداثه ووقائعه،
متوائمة مع
ٍ
ِ
ٍ
ّ
اته ومعطياته..
مستجد ِ
ّ َ
ُ
وإذا كان الوط����ن ذل����ك الحي����ز الجغرافي
ال����ذي تعي����ش في����ه مجموع����ات بش����رية
َ َ
وبقيم
بأع����راف ُمتوارث ٍة
ترتبط فيما بينها
ٍ
ٍ
إنس����انية وحضارية واجتماعي����ة وأخالقية،
ُ
َّ
المخ����زون المعرفي لتلك
ف����إن الثقافة هي
ُّ
ّ
ُ
والقلب الذي يضخ الد َم في
األعراف والقيم،
شرايين الوطن ،فيبعث فيها الحياة ،والروحُ
ِّ
ّ
فتحرك
التي تس����كن في كل ذر ٍة من ترابه،
َ
ّ
المحصلة
مكامن اإلب����داع ،وهي ف����ي
في����ه
ُ
الهوي����ة الحضارية واألخالقية واإلنس����انية
للمجتمعات البش����رية .وبالتالي فإن الوطن
ثقاف����ة وطنية ــ يس����تهدي بها
م����ن دون
ٍ
َ
ُ
ُّ
ويستمد منها ن ْس����غ الحياة ــ
ويسترش����د،
َي ْفق ُد بوص َل َته ،ويصبح َ
ُ
تخرج
أشبه ً باإلنسان
ِ
ِ
ًّ
منه ّ
الروح ،فيغدو ُجثة هامدة ال حياة فيها،..
فالثقافة الوطني����ة ّ
تحرك الراكد في الوطن،
ُ َ
وتبعث ْنبض الحياة فيه.
ُ
ومن الثقافة الوطنية تنطلق حركة التنوير
ً
الفكري الحضاري ،متواكبة مع مس����تجدات
ً
العصر ،ملبية االحتياج����ات الضرورية التي
ُّ
تقتضيها كل مرحلة من المراحل التي تمر
بها.
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ً
فف���ي كل صباح ينقص العم���ر قليال ويأخذ
طي���ور الخي���ال تجن���ح إل���ى الالمرئ���ي إلى
الالواقعي .طيور الخي���ال تمأل النفس بالمنى
الوقت من أيامنا هي س���نة الحياة لكن الشاعر
ثم تنثر الحلم إلى الالش���يء  ......وكم عاركتنا
هن���ا اعتمد فاء العط���ف للتعبير ع���ن الزمن
ً
الحي���اة وبقينا على قيدها وكم طال بنا المقام
الس���ريع تعزيزا لما أحس به م���ن مرور العمر
ً
لكننا لم نحسبه سوى رفة عين او لمح برق تجلى
س���ريعا وعلى غفلة منه ..(.يمر ..فينقر)
ثم غاب ...وشاعرنا يعتصر من الحروف حكمته
(صباح���ا) الثانية ظرف زمان ،أما األولى فهي
ومن الزمان تجاربه ومن الشعر أعذبه وأصدقه
الض���وء والتجدد واألمل .اس���تخدام الش���اعر
حين يبدأ بحكمة المقال الذي استوحى حروفه
للعنقود اس���تخدام مألوف عند العامة فيقال
م���ن تجربة خاصة لكنها تع���م بحجتها لرجل
آخر العنق���ود أو آخر حبة ف���ي العنقود...لكن
ً
في الثماني���ن من عمره أو يزي���د وما زادته إال
إي���راده ش���عريا للتعبير عن س���نوات العمر
ً
ً
بهاء وألقا ،وفي قصيدته المعنونة ب ( طيور
اسقاط جميل منه ..من شيء معنوي إلى شيء
الخيال) نقرأ حكمة المطلع:
محس���وس( .اللون واللم���س ..الحركة) بحيث
( هو العمر ثانية ليس إال )
استخدم الوصف ( المدلى) وهو اسم مفعول
بجملة خبرية بالغية أوجز لنا إحساسه بعمر
من الفعل (تدلى) الحركي ..العنقود مس���تند
زمني طوي���ل اختصره إلى ثاني���ة ثم نفى أن
إلى قاع���دة عريضة م���ن الحبات ث���م يتدلى
ً
ً
يكون غي���ر ذلك محصورا بثاني���ة (..ليس إال)
بالهواء إلى أس���فل متناقص���ا ...صورة جميلة
ّ
فق���د ضاع وتفلت من بي���ن يديه ( على غفلة ضاع من���ي وولى ) ....الشك ومعبرة وشفيفة ...
ً
فهو يش���به القميص لكن ال يكاد يلبس حتى يذوب ألنه من الشمع
و(الصب���اح) هو التجدد فالش���اعر المتج���دد الفتي روح���ا  ..غير
ً
ً
مصنوع فالشمع يتقد مزهوا بنفسه منيرا وبعد قليل ينطفئ كأنه معترف بهذا العمر الطويل والشيخوخة ألنه شاب بروحه وإنجازاته
لم يكن ...
المتجددة ..
ً
حينا
يكبر
الشمع
من
قميص
*
لكن هذا التجدد وليد خبرة واتزان وليس طيشا أو جهل مراهق أو
)
يبلى
و
يوم
كل
في
لينقص
فورة شاب جاهل فهو ينفي ذلك عن نفسه بقوله :
ً
وهذا العمر أيضا يشبه رغيف الماء في صحن الرمل...
وما طاش سهمي بعز شبابي
ً
فالخبز ليس عاديا بل هو خالصة زاد تجاربي خضع لعمليات نضوج
فكيف يطيش وقد صرت كهال
حتى احتوى هذا الرواء وهذه الحياة المتمثلة بالماء
واالستفهام هنا خرج عن معناه إلى التعجب ..من سؤال
وه���و الرمز ليصبح لدينا رغيف ماء ..والماء س���ائل
السائل له هل هو طيش؟
متحرك لكن الخبز مادة ساكنة متماسكة أما الرمل
ويس���تمر بوص���ف مش���اعره الت���ي
فهو الم���ادة التي تقتل األحي���اء ان وجدوا فيها
تعتمل في داخله فهو يعاني من عراك
فكيف سيستمر هذا العمر في الرمل؟ ..بالتأكيد
للمتض���ادات داخله ومشاكس���ة القلب
ً
ً
سيفنى ويموت متناهبا متقلقال كحبات الرمل...
واالحساس للعقل ..فقلبه يطلب الجمال
وهي ص���ورة بديعة مس���تحدثة مبتكرة بليغة
والحيوية والنش���اط والفتوة وهو يرفض
المعنى ليس���ت مألوف���ة من قب���ل جميلة حد
ذلك بسبب العمر
الشاعر و
ق
ع
ب
ي
ن
الدهشة
ط
ب
ع
عجبت لبعضي يشاكس بعضي
ين مختلفين
ت
ما
رمل)
صحن
في
الماء
من
(رغيف
ً
ما
:
طبع
إذا قال قلبي نعم  ..قلت كأل
الرفض والنف
ويكم���ل الص���ورة بطي���ور خي���ال تنقر من
ي
م
م
ث
ً
ال
وه���ذا الطب���اق الحاص���ل في حال���ة ثورة
ب
ل
ي
س
ال
ج
ه���ذا الصحن لتتس���لى ثم يبدي إحساس���ه
م
ل
ة ال
وهيجان  ،ولكن الش���اعر وق���ع بين طبعين
خبرية المثبتة
بجمال ه���ذه المفارقة فالخيال يعطي الفرح
ً
ً
ب
مختلفين تماما :طب���ع الرفض والنفي ممثال
والتس���لية ونس���يان الهموم وف���ي الوقت المبتدأ وال
خ
بر
(
و
ه
ي
تنفي سل ًبا بليس الجملة الخبرية المثبتة بالمبتدأ والخبر
ذاته هو مر ومعذب ألننا سنفيق على واقع
ً
ً
ً
( وهي تنفي سلبا وإيجابا)
وإيجا ًبا)
أليم .إذا ما أجمل هذا الخيال المحلى بملح
وطب���ع لع���ل وه���ي تفي���د التوق���ع واألمل
العذاب!
ً
ً
ً
واألمنيات  .وأيضا تفيد التوقع ( سلبا وإيجابا)
( محل���ى ..مل���ح) طب���اق المعن���ى على
ً
وهو ف���ي حالة مضطربة م���ا بي���ن الطباقات...
إحساس���ين متناقضين تمام���ا لكنهما
والشك أن الش���اعر أصابته حالة الغرور مستمرة
موجودان معا لديه ...
حيث إن مثله جدير بأن يصاب به لكثرة إنجازاته
*طيور الخيال به تتسلى
األدبية وإلبداعه المتميز الذي حققه من بين كل
*وأجمل ما في الحياة
ش���عراء عصره وما بعد هذا لسبب وضحه لنا ببيت
* شذاها بملح العذاب محلى
تال حيث قال:
ٍ
ث���م يعود إلى ذات���ه بعد رحلة التفك���ر بالحياة ه���ذه ليخبرنا أن
ً
ً
أزيد غرورا بنفسي ومثلي
الثمانين مرت س���ريعا على النقيض من شاعرنا زهير بن أبي سلمى
يليق به أن يرى السهل تال
مشاقها ويأنفها حيث قال:
ً
ً
الذي جعلته الحياة يسأم من ْ
فهو أعطى لنفسه مبررا وس���ببا الزدياد غروره الذي كان ويستمر
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش
ً
اآلن ( أزيد) بش���كل أكبر ..حيث أنه ال يستس���هل الش���عر وال يكرر
يسأم
ثمانين حوال ال أبالك
ِ
ولننظر اآلن إلى الصورة التي رس���مها ش���اعرنا له���ذا فقد جعل نفس���ه فهو متجدد بشكل دائم باحث مثقف يطور أدواته ونفسه
ً
ً
ً
عابرا وعمره الممتد بكل ما فيه من تجارب وس���مات الش���اعرة طلبا للتفوق الدائم  ،فالتل هو االرتفاع والسهل هو الخط
الوقت س���حابا
يشبه النخل الشامخ والس���حاب يمر على النخل ليقبله قبلة الوداع الرتيب المنخفض الذي ال ينبو دهشة أو اختالفا.
ومن ذلك قول المتنبي ورؤيته لألشياء من حيث العظمة والصغر:
...وهذه الصورة مس���تمدة من الطبيعة فالناظر من أسفل إلى أعالي
(وتعظم في عين الصغير صغارها
النخل وقد رأى الس���حاب فوقه يالمس���ه ألنه وراءه فالحواس ستراه
ً
وتصغر في عين العظيم العظائم )
كأنه يحتضن النخل حينا ليودعه ثم يمر مس���رعا ...فهذه الصورة
َ ً
وقد يرى نفس���ه ملكا لجم���ال الخيال لديه ولرق���ي مقصده منه
اعتمدت على حاسة البصر
ً
مشفوعا بالم التعليل لبيان فه���و فوق كل مبت���ذل وعادي وأخالقه راقية لدرج���ة النقاء من كل
ووظف الفعل الحركي ( مر) والمضارع
ً
مسبغا عليه صفات اإلنسان فالجمادات ال تودع ...مايشوبها حيث قال:
السبب ( ليودعه)
أكاد من الوهم أومن أني
االستعارة:
على سبيل
ّ
ً
ٌ
مالك على كل شيء تجلى.
نسيت الثمانين مرت سريعا
مرور السحاب ّ
ومن ذلك فخر الشعراء في العصر القديم باقتدارهم الشعري من
يودع نخال
ذلك قول المتنبي:
ثم يقول:
ً
ً
*إن ْ
ُ
عجيب
فعجب
أكن معجبا
يمر الصباح علي صباحا
ِ
فينقر عنقود عمري المدلى
مزيد
*لم يجد فوق نفسه من ِ

كتبها• :د .عبد الله الشاهر

ً
ٌ
مؤلم جدا ما آلت إليه أحوال الكتاب بحيث ابتعد
ً
ٌ
ومؤلم
عن���ه قراؤه وتركوه عرضة لله���رم والخواء،
أكث���ر أن مكتبات عدة في دمش���ق أغلقت أبوابها
ً
ً
بع���د أن كانت منارة ثقافية عالي���ة الحضور ،وأن
مكتبات أخرى س���تحذو حذوها إذا لم يتم تدارك
األمر.
وإن ه���ذا األمر في الواقع وف���ي كل الحاالت هو
ً
ً
ً
مؤشر خطير س���يترك آثارا س���يئة وكارثية في
المجتم���ع ؛ ذلك أن أي أمة تباعدت عن الكتاب لن
ُ
ترى النجاح في حياته���ا القادمة ولن تفلح فيما
ٌ
تريد أن تصل إليه ،وهذا حال يستدعي أن ُيحتاط
له بمعالجة واعية ومسؤولة.
وفي الحقيقة إن طرق المعالجة ليست عصية وال
هي بالمستحيلة ،وإذا أرادت المؤسسات التربوية
والتعليمي���ة والثقافية أن تنظر إلى األمر بصورة
ج���ادة ف���إن لديه���ا
الحلول الناجعة إلعادة
الكتاب إل���ى أحضان
قرائ���ه ،وذلك من أجل
أن تبق���ى الثقاف���ة
نب���راس حي���اة ووهج
تقدم.
وإنن���ي إذ أط���رح
ً
مش���كلة بمث���ل هذا
الحجم فإن من واجبي هي دعوة إلنقاذ
ً
أن أقت���رح
حل���وال لها المكتبات وإبقاء
ً
تفادي���ا لتفاقمه���ا ،الكتاب إذ إن
وأول ه���ذه الحل���ول دمشق حاضرة
أنني أقترح على وزارة
تعي���د ثقافية نرجو أن
التربي���ة أن
المطالع���ة للمرحل���ة نحافظ عليها
الثانية م���ن التعليم
األساس���ي كنش���اط
ال صف���ي ،وأن يك���ون
للمرحلة الثانوية قراءة كتاب وتلخيصه كوظيفة
ش���هرية ال صفية كذلك ،وهذا ي���ؤدي إلى حالة
تواصل بين الطالب والكتاب وتعليمه طرق البحث
والمطالعة كبدايات للتعرف على المعرفة  ،ذلك
أن الكتاب خالصة فكر وتجربة ومعرفة ،كما أقترح
على وزارة التعليم العالي أن تتخلص من المناهج
السابقة الصنع وتحرر الطالب كي ينطلقوا للبحث
في المكتبات ويس���تنبطوا المعرفة والحلول من
ً
ً
مناهله���ا ويكون دور الدكتور إش���رافا وتوجيها
ً
وتقويما بحيث يتخ���رج الطالب من الجامعة وقد
ً
اكتس���ب معرفة بحثية ال منهاجا يحفظه ليقدم
ً
به امتحانا كي ينجح.
وعلى وزارة الثقاف���ة أن تنوع في طرق تعاملها
وأن تشيع الكتاب وتروج له وتشجع عليه من هذا
ً
ً
كله يمكن أن نجع���ل من المطالعة هدفا ومعرفة
ً
وثقاف���ة وإنن���ي إذ أقول ه���ذا أعي أن لوس���ائل
ً
التواص���ل االجتماعي دورا ف���ي ابتعاد القراء عن
الكتاب  ،لكن ما نلحظه في الدول األخرى وبخاصة
الدول المتقدمة وعلى الرغم من انتش���ار وسائل
َّ
التواص���ل االجتماعي ظ���ل اإلقبال عل���ى الكتاب
ً
ً
ي���زداد يوما بعد يوم ونحن نتراجع يوما بعد يوم
عن اإلقبال على الكتاب.
هي دعوة إلنق���اذ المكتبات وإبق���اء الكتاب إذ
إن دمش���ق حاضرة ثقافية نرجو أن نحافظ عليها
ولنجعل من ق���راءة الكتاب عادة يومية البد منها
وهناك مقترح���ات كثيرة يمكن أن توطد العالقة
بين الكتاب والقارئ أرجو أن يلقى النداء مداه.

أنقذوا

المكتبات
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قضايا وآراء
العدد»1744« :األحد2021/9/26م-
 19صفر 1443هـ

محمد الحورانيَّ ..
و(التعليم في والية دمشق
في العصر العثماني)
وثائقية للفترة من
دراسة
َّ
1278هـ ـ 1327هـ
 1861ـ 1909م

ّ
َ َّ
ُ ً
ُ
تكمن ّأوال في قيمة المعيار الفك���ري التي يمتلكها المؤلف
وأهميت���ه
*..ل َع���ل خطورة الكتاب،
الباح���ث (محمد إبراهيم الحوراني) ،من :خالل تعدد ِّ
الصي���غ الفكرية التي َيكتب بها ،بحيث يولي
َ ّ َ َّ
اعتباري ًة َّ
َّ
خاصة ،يش���عر القارئ م���ن خاللها :أ َّن هذا الباحث ُيخضع
قيم���ة «كل ُمؤل ٍف من مؤلفاته»
َّ
َ َّ
َّ
ّ
وجدانه ِل ُمؤل ِف ِه ،وكأنه كتاب الزمن كله؛ لذا؛ لو اس���تعرضنا ،م���ن خالل وقوفنا عند محطات
مي���زان
ِ
ّ
ُ
ُ
ُ
بعنوانات مستقبلية
إصداراته ،لذهب بنا طمع المتابعة إلى االستزادة من منتج هذا المفكر الباحث
ٍ
ً
َ
المكتبة العربية بما ُي ُ
نتجه (محمد الحوراني) من تلك العنوانات ُ
المفردة ،التي تشكل قيمة
تكمل
ً
ً َ َ َّ ً
ُ
َ
ّ
بحثية مهمة للغاية ،يحتاجها أفراد األمة ،والمؤسس���ات الوطنية ،كونها مس���ارا مختلفا ،وجذابا
ََ َ
���رادة منتجها ،في وقت غابت فيه ِّ
الجدية ،وروح البحث
لكتب تحمل خصوصيتها ،وف
ٍ
ل���روح القراءة ٍ
ًّ
ًّ
ً
ُ
ّ
ُ
لموضوعات؛
الج���اد عن غالبية الكتب والمطبوعات التي صدرت ،وتصدر ،عم�ل�ا وثائقيا ،وتوثيقيا
ٍ

َّ
ّ
واألهم في َّالراهن المعقد والمأزوم لدرجة الغرابة والمستحيل؛ لذا كانت ،وتظل مؤلفات
هي األخطر
ّ
اعتبارية ،مختلفة ألنها تحمل في مضامينها ُ
المختلف،
قيمة
ذات
الحوراني)
(محمد
الجاد
الباحث
ٍ
ٍ
والمغاير ،كما في عنواناتها المغايرة ،والمختلفة:
ـ القوميون واإلسالميون من ِّ
الصدام إلى الحوار.
ُ َّ
ـ أقنعة االستبداد ،ومحنة التحديث في العالم العربي.
َّ
ّ
َّ
االنتقالية».
الكردية ،إلى الحكومات
ـ التغلغل اإلسرائيلي في العراق :من «الثورات
ّ
األمريكية.
ـ عولمة التعذيب ..خفايا ُسجون الديمقراطية
ً
الس ُ
ـ االختراق ُّ
الصهيوني ألفريقيا ـ ُّ
ودان نموذجا.
 -وتحت الطبع :الكتلة الوطنية ودورها في استقالل سورية /1946/ - /1927/

كتب :محمود حامد
ّ
العربي
لقد كان تثبيت «عنوانات محم����د الحوراني» ،وإطالع القارئ
ً
على تلك العنوانات مقصودا ـ مئة بالمئة ـ لكون ما أنتجه هذا الكاتب
ُ ّ
ّ
مثل الخبز ّ
المر للطليعة العربية ،ومرارة الخبز من مرارة الدواء ،والذي
ي
يؤدي مفعول����ه في النهاية للمعافاة والش����فاء!!! ليس فقط هذا؛ بل
َّإن عي����ن البصيرة ل����دى المؤلف ذهبت إلى مراج����ع ووثائق غاية في
أهميتها لطب����ع كتبه بطابع ّ
الجدي����ة وااللتزام المطل����ق بما تتطلبه
ً
ُ
َّ
الم َّ
وعنواناته ُ
همة!!! ثانيا :إن التعليم في والية دمش����ق
موضوعاته،
في العصر العثماني للفترة من عام 1278هـ لغاية 1327هـ الموافق
1861م ،حتى 1909م ـ دراس����ة توثيقية يحمل في مدلوالته القيمة
َّ
األه����م ،واألخطر ،وهي اس����ترجاع الماضي بصيغ����ة َّ
ّ
الراهن المعقد،
ً
َّ
وما يحدث ،خصوصا ـ على الس����احة الس����ورية ،لالستدالل ،من خالل
ذلك ،عل����ى َّأن ُّ
الرؤية ـ العثمانية المتعصبة ـ ما تزال تحمل س����يف
َ ُ ُّ
ُ
ُ
اس����تبدادها القديم والبالي تهزه في وج����ه العصاة ،على أنها القدر
ً
ُ َ َّ
����لط على رقاب الش����عوب إلى يوم القيامةَّ ،
ألن تفويضا
المطلق المس
ْ ُْ َ َ ُ ً
َّ ً
من س����ماء ال وجود لها في س����ماوات الله ..استن ِبط همايونيا
وهميا ُ
كتاب ،وتنزيل ،وحتى في موضوع
ليك����ون قرآن العصر األعلى من كل
التعليم ،فقد َب َّين (محمد الحوراني) في ٍكتابهَّ :أن عسكرة الحياة َ
تجاه

الغير ـ غير العثماني ،ستظل قائمة بمفاهيمها ورؤاها لألبد.
ُ ِّ
ّ
����ه ،تكمن فيما جاء عبر الغالف األخير ،وهو ـ الزبدة
فروح الكتاب كل ِ
فص����ول الكتاب كلها ..حي����ث «لم يترك االحت��ل�ال العثماني في
ـ ِل
ِ
َّ
ُ
ّ
العربي َّ
ّ
ّ
تس����تذكره األجيال الالحقة،
حضاري،
علمي ،أو
أي أثر
الوط����ن
ب����ل على العكس من ذل����ك؛ عمد العثمانيون إل����ى تجهيل المجتمع
العربي ،وتدمي����ر تراثه الحضاري ،واإلنس����انيُ ،محاو َ
لين بناء حضارة
ِ
ِ َّ
َّ
وهمي ٍةَ ...ه َّشة ،وعلم ُخ ّ
رافي ،يعتمد على «الزوايا ،والتكايا ،وتقديس
ُ
َّ
األش����خاص» وقد اعتمدت الدولة العثمانية على[ :البداوة العثمانية
ُ َّ
َّ
َّ
العصبيات،
المغلفة بغالف التدين المذهبي ،والعرقي ،واستنهاض
وإثارته����ا بالفتن ،وإدامة الفوض����ى] ،مع حرص عثمان����ي كبير على
ُ
ُ
تغيي����ب ـ العروبة ـ ع����ن الوعي العام ،وإضعاف لغ����ة القرآن الكريم،
ّ
ّ
العربية اإلسالمية النهضوية ،وتعويم تراث [التخلف
وطمس الذات
َّ
ّ
العربي عانى ما عانى من
والتبعي����ة]!! ومع ذلك نقول :إذا كان الفك����ر
َّ
هذه التبعية الغاش����مة ،فإنه للحقيقة؛ قد وقف عند بعض المحطات
َّ
ّ
الض ّ
بابي الغاش����م ،ليبرز للعالم أجمع أنه
المضيئ����ة في ذلك التاريخ
ً ً
ً
ّ
ّ
يملك فكرا حرا نزيها يقف عند حدود الحق ،ويقول :هذا حق ،ويقف
ُ
عند حدود الباط����ل ،ويقول :هذا باطل؛ من هنا ج����اءت قيمة الكتاب
الس��ل�اطين َ
حس����نة عابرة ـ في عهود بعض َّ
الم َّيالين
نيات
ٍ
إلظهار ـ ٍ
ً
ً
َّ
للحكم����ة والعدل والبناء ،من تلك النيات الممتدة حقبا طويلة تميزت
ّ
َّ
ّ
لكل ما ه����و ّ
وعروب����يَ ،و ُيقيم
عربي،
بالحق����د والكيدي����ة والضغينة َّ
َّ
ُ
والعظي����م!!! ًولعل (محمد
فوق ت����راب العروبة عبر امتداده الشاس����ع
ً
ً
َ
الحوراني) باحث����ا عميق الرؤية لم يترك ش����اردة وال واردة إيجابية أو
َّ َ
ّ
الصوفية المنحرفة
س����لبية إال خ َّصها في موقعها ،فكما تح����دث عن
َ
ُ
ْ
َ
َ
في المجتمع ،والمقولة العجيبة :من ال ش����يخ له ،فش����يخه الشيطان؛
ً
َّ
للداللة على عمق االنهيار الفكري جزءا من منظومة دعامات متهاوية:
ُ
ّ
ُ
َ
ّ
همايوني ـ ال مثيل ِلمسماه في تاريخ
األسس والبنيان من خالل نظام
الكون َّ
فإن اإلنصاف ذهب بمحمد الحوراني الكاتب الباحث إلى القول
عن اس����تجابة قسم من سالطين النصف األول من القرن الثامن عشر،
أمثال :الس����لطان أحمد الثالث1703 :م ـ 1730مّ ،
والس����لطان محمود
األول1730 :م ـ 1754مُّ ،
والس����لطان عثمان الثالث1754 :م ـ  1757م،
ً
َّ
على العكس تماما
لفكرة:
اإلصالح ،وتطوير هيكلية النظام الس����ائدَّ ،
من بعض َّ
حقبة
السالطين المتزوجين بأوربيات ،سالطين َمثلوا أخطر
ِ
ضع����ف عثمانية ،في تاريخ بني عثمان!!! لق����د َب َّين (محمد الحوراني)
ٍ
ّ
ّ
العربي
ـ ص َّ 14أن العثمانيي����ن كان����وا األس����وأ بين ُمحتل����ي الوطن
وغاصبيه :عملوا على [تتريك] نمط الحي����اة ،وأفقروا الثقافة العربية

«لم يترك االحتالل العثماني في الوطن
تستذكره
ُ
حضاري،
ّ
علمي ،أو
ّ
العربي َّأي أثر
ّ
الالحقة ،بل على العكس من ذلك؛ عمد
األجيال َّ
العثمانيون إلى تجهيل المجتمع العربي،
ِلين بناء
وتدمير تراث ِه الحضاري ،واإلنسانيُ ،محاو َ
رافي
وهميةٍَ ...ه َّشة ،وعلم ُخ ّ
َّ
حضارة
َّ ً
باستالب
روحيا ،وأفس����دوا اإلدارة ،وأصيب الش����عب العربي
األصيلة،
ٍ
وضعف
سياسي»
«فراغ
خلق:
إلى
بعد
فيما
أدى،
الذي
األمر
سياسي،
ٍ
َّ
اقتصادي خطير ،أنهك مقاومة الش����عبِ ،م َّما مكن الفرنس����يين من
احتالل البالد ،في مراحل الحقة!!!.
ً
بدءا من الصفحة ـ  17ـ يذهب الباحث (محمد الحوراني) إلى موضوع
ّ
التعليم والتعلم ،اللذين هما المحور األهم في كتابه المذكور ...فمن
ّ
الحث الدين����ي واألخالقي على طلب العلم؛ َّ
والس����عي إلى ذلك
خالل
َّ ً
ُ
ُّ
من خالل الس����بل المتاحة كافة ...فقد س����ارت الدولة العثمانية على
ّ
نهج ّ
الدول اإلس��ل�امية التي س����بقتها ،ودأبت على تشجيع التعليم،
ُ
ُ
ومنح����ت العلماء مكانة مرموقة بين طبق����ات المجتمع العثماني (ص
 )17والحقيقة َّإن مدينة دمش����ق س����بقت مدينتي بغداد والقاهرة،
في تأس����يس المدارس ،والعناية به����ا ،واالهتمام بطلبة العلم فيها،
َّ
ّ
النظامية ـ عام 1077م
وتقديم اإلعانات الالزمة لهم!!! ولعل المدرسة ـ
بعد المدرس����ة «الصادرية» و»الرشائية» ،هي المسمى األول للمفردة ـ
مدرسة ـ ص  ،17بالمقابل كانت هناك مدارس عامة ،ومدارس َّ
خاصة
ُ
ألبن����اء األمراء ورجال البالط ...ومدارس تعليم االنكش����ارية ـ ص  18ـ
ولعل المدارس العثمانية أولت اهتمامها بطالب مس����يحيين ويهود
ً
ُ
وهذا جزء في مدارس
تماما كما أولت
اهتمامها ّبالطلبة المس����لمينَّ ...
َّ
ُ
دمشق يتعلق بالتس����امحية مع أطياف الطلبة كافة!!! بل لقد ذهبت
استجابة الدولة آنذاك إلى َّ
الس����ماح :بافتتاح المدارس ،ورفع األيدي
ً
ًّ
ً
عنه����اَّ ،
وقدم����ت لألهالي دعما سياس����يا واقتصادي����ا ،وأجازت لهم
َ
َّ
َ
ُ
َّ
اس����تيراد لوازم ومعدات التعليم من أوروب����ا وكلفت الوالة جميعهم
َّ
بالمس����اعدة في ذلك (ص  ... )19ولعل مفتاح الفصول جميعها في
الكت����اب ،هو الفص����ل ّ
األول ...حيث السياس����ة التعليمية في الدولة
العثمانية خالل القرن التاسع عشر.
ّ
حيث منظومة األفكار في الكتاب تتعلق:
 1ـ باهتمام َّ
السالطين بالتعليم.
ُ
َّ
 2ـ التعلي����م ف����ي الدولة العثماني����ة قبل التنظيم����ات 1255/هـ/
1839م.../
أ ـ التعليم الحكومي الحديث.
ب ـ التعليم األهلي [تكايا وزوايا]...
جـ ـ التعليم في عهد ُّ
السلطان عبد الحميد األول [ 1188ـ 1204هـ/
 1774ـ 1789م].
د ـ التعليم في عهد الس����لطان س����ليم الثال����ث 1204/ :ـ 1222هـ/
الموافق  1789/ـ 1807م./
 3ـ حركة اإلصالح وانعكاساتها على التعليم [1223هـ1808 /م].
 4ـ التعليم في عهد السلطان محمود الثاني 1808[ :ـ 1839م].
 5ـ التعليم في عهد السلطان عبد المجيد 1839[ :ـ 1862م].
 6ـ دور خط شريف كلخانة في تطوير التعليم1839 :م.
 7ـ النشاط التعليمي في دمشق خالل القرن التاسع عشر:

ً
أوال :مدارس قبل التنظيمات:
أ ـ المدارس هي :المساجد والجوامع.
ب ـ الكتاتيب.
َّ
جـ ـ الزوايا ّ
والروابط والتكايا:
 1ـ المدارس غير الدينية.
 2ـ المدارس المذهبية.
أ ـ مدارس الشافعية.
ب ـ مدارس الحنفية.
جـ ـ مدارس الحنابلة.
ء ـ مدارس المالكية.
دمشق.
في
الخاصة
اإلسالمية
 8ـ المدارس
ً
هذا الكشف المتنوع للمدارس الدمش����قية يعطينا صورة واضحة
للقيمة التعليمي����ة ُ
الس َ
المعطاة لهذه المدينة التاريخيةَّ ،
����باقة في
ّ
اس����تلهام تاريخها وحضارتها قب����ل كينونة أي����ة مدينة أخرى في
َّ
التاريخ.
َّ
َّ
ـ لعل اهتمام الس��ل�اطين بالتعليم :جاء م����ن خالل الغازي عثمان،
وخليفت����ه أورخان ،منذ اتخاذ بورصة عاصمة لدولتهم الناش����ئة ،وأن
َّ َّ
توطيد دولتهم ال يتحقق إال بنظام:
َّ
والس����يما :التعليمي����ة والقضائي����ة ،حي����ث طبقوا
ـ المؤسس����ات،
مؤسسات شبه تربوية ،وتعليمية!!! ص .26
ـ التعلي����م قبل التنظيمات  :1839م����دارس التعليم العام :تطوير
االس����تفادة من خبرات أهل المنطقة من بعض المدرسين
المدارسُ ،
م����ن عرب وف����رس ...واالس����تفادة من :تدري����س العل����وم التعليمية
الفلسفية من بغداد وسمرقند.
تط����ورت الحركة التعليمية فكانت مدارس حاش����ية التجريد (ذات
العش����رين) :ومدارس المفت����اح الثالثينية ،ومدارس الخمس����ينيات،
ومدارس َّ
الصحن العثماني ،ومدارس الستينيات ،ومن المدارس التي
أنشاها سليمان القانوني:
ـ الم����دارس االبتدائي����ة الخارجية ،الم����دارس االبتدائية الداخلية،
مدارس الحركة الخارجية ،مدارس موصلة صحن ...في عهد السلطان
س����ليم الثالث ّ
تم التوس����ع في زي����ادة المواد التدريس����ية ،ولطالب
َّ
المدارس لباس خاص ...وإجراء اختبارات شهرية للطالب ،ولعل الدول
لتطوي����ر التعليم ،قد عمدت
العثماني����ة المتعاقبة من خالل رؤيتها
ُ
إلى خطوات إصالحية باتجاه القضاء والتعليمَ ،وق ِّس َم ِت الوظائف إلى
أقس����ام رئيسة هي :وظائف علمية وهي :القضاء والتدريس،
خمسة
ٍ
وظائف قلمية وهي :صدر أعظم ،دفتردار ،ديوان ،خزنة.
وظائف حربية وهي :إنشاء جيش متطور وعلمي.
وظائف القصر وهيَّ :
السراي ،والحريم...
ً
َ
َّ
ولع����ل هذا النظام ُع ِمل به تعاقبا لس����لطنة الدول����ة العثمانية عبر
َّ
حق����ب عديدة .ولعل الكلم����ة األخيرة ما ورد ف����ي خاتمة الكتاب ص
 196ـ حي����ث َّإن الحرك����ة التعليمية والثقافية التي ش����هدتها بالد
َّ
َّ
َّ
بالتساوي مع بيروت َولدت النهضة والثقافة،
الش����ام ،ورعتها دمشق
َّ
َّ
ُ
وإن كانت مس����تقاة من الغرب األوروب����ي ،إال أن المثقفين العرب في
بالد الش����ام َع َّرفوا بأخالقية العرب وتراثه����م الحضاري ،وذلك عندما:
انكب الشباب المثقفون على دراسة ُلغات تلك ُّ
َّ
الدول وأدبياتها التي
ً
َّ
ً
قطعت :ش����وطا كبيرا في المجال العلمي والثقاف����ي ...وفيما يتعلق
بالعثمانيي����ن في مجمل أبحاث الكتاب؛ فقد خلص إلى نتيجة مهمة
ُ
مفادها :ـ َّأن العثمانيين لم ُيس����هموا بأي تطور حضاري أو فكري في
َ
ُ
الوط����ن العربي في أثناء احتاللهم له؛ كم����ا أنهم اعتمدوا على تراث
العثماني في الوطن العربيُ ،ي ُ
من سبقهم في القولَّ :إن الوجود ُ
شبه
ّ
إل����ى ّ
حد كبير َم َّد البحر وج����زره ،وليس أدل على هذا من انعدام اآلثار
اإليجابية للمرحلة العثمانية في الوطن العربي!!؟.

ً
ال أعرف حدودا فالعالم بأسره وطني.
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قراءة في كتاب خطأ ما
كتب:عادل نايف البعيني
هو عن���وان لمجموع���ة قصصية قصيرة
ً
جدا للقاص س���مير فليح���ان ،صادرة في
الس���ويداء عن دار البلد للطباعة والتوزيع،
مئة وثالث صفحات
جاءت المجموعة ف���ي ٍ
ً
س���بعة وتس���عين عنوان���ا لقص���ة
م���ع
ٍ
قصي���رة .فما هي القص���ة القصيرة جدا؟
يغام���ر في
وه���ل اس���تطاع الكات���ب أن
ً
هذا الجن���س الوليد ،ويت���رك بصمة فيه؟
الق.ق .ق هي جنس أدبي قصصي ،يمتاز
بقصر الحج���م ،والتكثيف ،واإليحاء الرمزي
المباشر وغير المباشر ،واإليجاز واالقتضاب،
ّ
ُ
والفكرة المركزة التي تطرح بطريقة إبداعية
ً
مميزة بعيدا عن اإلطناب والس���رد الممل.
وه���ي كجن���س أدب���ي حدي���ثّ ،
تعرضت
ّ
ّ
قد والتهيب
وتتعرض إلى الكثير م���ن الن
ِ ّّ
واالس���تنكار ،حيث حاول بع���ض النقاد أن
ّ
ّ
ّ
ّ
وأهم ّيته .ككل
يقوض���وا هذا الجنس ويصغروا ،من ش���أنه
ً
نوع جديد ،ينزل الساحة باحثا عن ذاته .وباعتقادي إن هذا
ّ
تمكن من أن ّ
يحدد له موطئ قدم بين األنواع األدبية
الجنس
ً
ّ
ويلق���ى مكانا بينها ،فالمولود أثب���ت وجوده وحدد طرائقه،
ّ
وتقنياته ولغته عبر المصطلح والمفهوم والجنس.
ّ
ً
ّ
ّ
مز والتناص
وهذا الجنس إجماال يق���وم على
المفارقة والر ِ
لعناصر ّ
ّ
ّ
القصة
المتممة
األساس���ية
واالختزال وهي األركان
ِ ً
القصيرة جدا ،التي أوردتها أعاله.
فإل���ى أي م���دى اس���تطاع س���مير فليح���ان؛ أن يحقق ما
جاء أع�ل�اه ف���ي مجموعت���ه .بالواق���ع ّإن الباح���ث والقارئ
ف���ي كن���ه ه���ذه المجموع���ة ,وم���ا حوت���ه م���ن نصوص
ّ
متنوع���ة ،يج���د غالبي���ة م���ا ج���اء م���ن تقنيات وش���روط
ّ
ال���ق.ق.ج ق���د تحققت لدي���ه  ،فيما كتب ،أض���ف إلى ذلك
االبت���كارات والص���ور والبالغة وقصص الدهش���ة واإلمتاع.
ً
فلو تصفحنا ما ورد م���ن قصص قصيرة جدا نجد الدقة في
اللغة المقتضب���ة ،والتكثيف الممي���ز  ،واالختزال الدقيق،
ّ
كل ذل���ك بلغة راقي���ة ومميزة وموحية ،تق���وم على اإليحاء
الرمزي وغير ّ
ّ
الرمزي ،باإلضافة لتحقيقه المكونات األساسية
للق.ق.ج كالمفارقة في قصته ( مناجاة) حيث يقول:
«شدتني الصورة المنتصبة بين أكاليل الوردّ ،
ّ
شدني هذا
البريق في عيني صاحبها ،حادثته بجمل قصيرة؟.
ُ
ّ
قال _ :ال تحزن يا صديقي  ،فقط فكر كيف يتوقف سيل
ّ
الصور.
قصة عميق���ة الداللة ،مؤث���رة ومؤلمة ،يختمه���ا الكاتب
بخاتمة مدهشة (كيف يتوقف سيل الصور؟» ويتوقف
نزف دم الشهداء.
لالختزال ،والتكثيف س���نرى الكاتب يبدع إذا
وإذا جئن���ا
ّ
ً
اختزلُ ،ويجيد إذا كث���ف ،مبقيا بكلمات قليلة على الجوهر
والهدف ،ففي قصة (مش���هد) بعش���ر كلم���ات معدودات
يختصر ما جرى ويجري ف���ي وطنه من دمار وموت وتخريب
حيث يقول:
ّ
ِّ
كل ّ
ُ
القبور على كل
اس���تحوذت
الدمار ال مكان للبناء،
«رغم
ِ
األمكنة»
َّ
ّ
ّ
والوطني
االجتماع���ي،
اله���م
فالكات���ب كما ن���رى حمل
ّ
والسياسي ،وحاول ما استطاع تسليط الضوء على ما يجري
ً
عل���ى أرض وطنه ،آم�ل�ا أن يخرج الناس م���ن معمعة القتل
والدمار  ،للبناء والتعمير .ففي قصة «ش���واء» يعطينا صورة
عن مدى ما أص���اب المجتمع من خلل اقتصادي ،وفقر حتى
ً
َ
بات مرافقا للناس في حياتهم فت ْح َت هذا العنوان يقول:
«بفرح تابع نهم أوالده في التهام وجبة الشواء األولى في
ٍ
حياتهم..
ً
أعطته ابنته قطعة..
ّ
لم تكن بحاجة إلى الملح؛ فقد تكفلت دمعتان باألمر».
دمعت���ان مالحتان س���قطتا من عين���ي األب ،لكي تعطي
فك���رة كم ه���و متأل���م لع���دم مقدرت���ه إطع���ام أوالده ما
ّ
يش���تهون ،إال بش���ق النفس ،فبهذه الكلمات القليلة سلط
الكات���ب الض���وء عل���ى حالة إنس���انية اجتماعية قاس���ية.
تعيش���ها األس���ر الفقيرة بوطن���ه ،بينما كبار المس���ؤولين
واألغنياء والفاس���دين والتجار الكبار يعيش���ون عيشة بذخ
ً
ورغ���د ،تاركين الفق���راء ي���زدادون فقرا ،فاتحي���ن الطريق
لالنهي���ار األخالق���ي والس���لوكي ف���ي صفوف الش���عب.
ّ
وتستمر المجموعة على هذا الزخم من القوة والغنى ،حيث
ّ
يتألق الكاتب في تصوير مش���اهد صادمة ومؤلمة بكلمات

قليلة ،وعرض موجز  ..فتلك أس���رة وصل
بها الخوف من المجهول ،والفزع من رعب
ما تصنعه بع���ض التنظيمات اإلرهابية،
فدفعه يأسه من الحياة للتحضير إلنهاء
حياته وحياة أس���رته ،فيتخ���ذ قراره بعد
موافقة زوجته بالموت الجماعي ،وهي قصة
واقعية الحدث يختزله���ا الكاتب بقوله:
ُ َ
َ
لك ال ُّ
المزاح..
أحب هذا
قرار قلت
ً
َ َ
ّ
أرجوك َد ْعها من ي ِ ّدك بعيدا عن ..؟؟!!
 ..في ليلة غائمة الثواني
احضرها َ
َ
وج َم َع أسرته
انتزع صمام األمان..
أومأت برأسها بالموافقة».
وفي قصة أخرى وببضع كلمات ،اختصر
الكاتب الموت المشفوع بقول المجرمين
(الله أكبر ) حيث يشير ألساليبهم بقتل
ً
الناس تكفيرا لهم يقول تحت عنوان (حظ):
ً
«كم كنت محظوظا ،عندما غادرت ذلك المكان ،قبل ساعات
ّ
حضور من كفروني».
من
ِ
ً
ً
ّإن ما كتبه األس���تاذ س���مير فليحان ،لم يكن شيئا عاديا
ً
وعابرا ،بل وضع اصبعه عل���ى الجرح ،وحدد هوية ما يبتغي
إيصال���هّ ،
وقدم���ه للجمهور بكلم���ات قليلة لكنه���ا معبرة
وموحي���ة ،فالمبدعون في بالدنا ،الذين ل���م يلقوا االهتمام
ً
الالئ���ق بإبداعهم ،وبعد تكريمه���م واالحتفاء بهم كالميا،
ال يجدون في جيبهم أجرة الس���رفيس ،فيعودون لبيوتهم
ً
مشيا على األقدام« :المبدعون
ُارتقى المسرح ببذلته الوحيدة ...
ق ّدمت له شهادة التقدير وسط إعجاب الجمهور بإبداعه،
ّ
خرج من المس���رح ،فتش جيوب���ه؛ أدرك أن عليه العودة إلى
ً
البيت مشيا على قدميه»
ّ
ّ
ويعبر
ولم���ا كان الكات���ب صورة ع���ن واقع وطنه ،يحي���اه
معاناة هذا الوط���ن ،ال يغفل كاتبنا
عما يج���ول بخاطره من ّ
ع���ن التعبير بطريق���ة فذة عما جرى ويج���ري في البالد من
اس���تهداف ألمنه وفرح أبنائه ،فيصور بطريقة بارعة مقتل
ّ
فتاتين بتفجير إرهابي كانتا متجهتين لحضور فرح ما:
“وجهان
ّ
ّ
منذ ّ
منهن بزينة األخرى ..
الصباح الباكر ،اعتنت كل
ّ
وقفت األم مودعة ابنتيها  ،لم يشفع لهما كل هذا الفرح ..
مكان ما كان الحقد أكبر ..
في
ٍ
هاهي األم تعتني بزينة قبرين احتضناهما”.
ّ
وال يش���اء الكاتب إال أن يس���تثمر معاناة الناس
ً
ً
غ�ل�اء أو تواف���را ،والتي حرم الن���اس منها،
لم���ادة التدفئة
ّ
ليعيش���وا حياة صعبة ،حيث تتحول المدفأة بس���بب عدم
ّ
سكن للحش���رات والعناكب ،بينما األطفال
توفر الوقود إلى
ٍ
غدوا كومة من األغطية تفاديا للبرد:
«دفء
ّ
بكل م���ا لديها من أغطي���ة حين ّ
تحولت
طم���رت أوالدها
فندق للعناكب”.
المدفأة إلى
ٍ
ّ ً
متوجا مضمون
وقي قصة (تأبين) ُيبدع الكاتب في سرده
القصة خاتمة مدهش���ة ،وموحية ،حينما يبتاع الرجل وردة
حمراء ككل عام لزوجته ،ولكن القدر جعله يضع الوردة على
رخامة قبرها:
«تأبين
ً
ً
ّ
نه���ض باكرا وابتاع وردة حمراء كعادت���ه في كل عام ،لم
تكن في البيت.
رخامة باردة.
وضع الوردة على
ٍ
صمت
وتح���ت عنوان قصة “المش���هد األول” يع���رض الكاتب
ّ
ببراعة ما حل في الوطن من دمار وخراب ،الذي فاق الوصف،
فسطل السمن وحده بقي ينبض بالحياة بفعل شتلة الحبق
المزروعة فيه:
“ كان مشهد الدمار أغرب من الوصف والصورة ،في حارته
التي غادرها منذ س���نوات ،وحده “س���طل السمن” ينبض
بالحياة ،فقد زرع فيه شتلة حبق”.
ً
أختم مشيرا إلى أن القاص سمير فليحان قد نجح بإيصال
ً
أف���كاره ،عبر قصص قصيرة جدا ،معبرة ومنجزة ،س���واء أمن
حيث الش���روط العامة لهذا النوع ،أم من حيث لغته الراقية،
وأفكاره المبتكرة التي تصب في الهم العام.
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قطوف دانية
كتبت :نجاح إبراهيم
ُ
باألمس فكرت،
ُ
أعدت التفكير ّ
للمرة ال...
أو باألحرى
ّ
ُ
وربما َ
ّ
فكر الكثير من الكتاب مثلي.
ُ
وتساءلت:
ُ
َ
العمر للكتابة؟”
أرهن
“ ما الذي يجعلني
ٍّ
ْ ّ
مني س���نوات طويلةّ ،
قدمتها له���ا على طبق من قش
هذه التي س���لبت
ً
مستعرة.
حطبا لتبقى
ُ
ّ
َ
لبياض الورق،
النفس
ُ فمنذ عقود وأنا أعكف عليها؛ أمسك بالقلم  ،وأجن ُد
ِ
ُ
َ
َ
ببطء أفكاري  ،مستمرئة نزيفي.
النظر ،وأتلو
الظهر  ،أغرز
أحني
ٍ
ُ
ً
ُ
الكاتب عبدا لها؟ ومع ذلك يعيش
من
تجعل
التي
الكتابة
من
الغاية
م���ا
ً
ً
َ ِ ً
َ ّ ً
كتابا  ،تجده ُ
حياة سعيدة ّ ،
يرفع رأسه عاليا
نصا  ،أو أصدر
حرة  .كلما أنجز
ّ ً
ً
َ
ّ
َ
غزو ما ،أو جائحة !
مزهوا
 ،نافخا صدره ،
كأنما حرر العالم بما كتب من ٍ
ُ
ُ
على ّ
الرغم من أنني طويت الحالة االجتماعية إلى غير رجعة  ،واكتس���بت
ً
ُ ّ ْ
مرارا وليس في ظهري” مغرورة” ومع ذلك فرضت عليَّ
صفة صبت في أذني
ً
ً
جلوس���ا طويال على األريكة  ،وأجبرتني على العزلة واالنفصال والتفكير “
الكاتب األميركي “ س���تيفن كينغ” »:على
كيف أصوغ فكرتي؟» آخذة برأي
ِ
الكات���ب أال يجلس وينتظر اإلله���ام  ،عليه
ً
أن ّ
وبشكل
يدر َب نفس���ه على الكتابة يوميا
ٍ
منتظم”..
ً
َّ
إذا الكتابة كل يوم..
ُ
ه���ذا الفع���ل اليوم���ي القات���ل ،والمحرج
للغاية!
أس���رة
الذي يأخذنا من حياة طبيعية ؛ من
ٍ
ومش���اركات اجتماعي���ة  ،ويدخلنا في
وفرح
ٍ
ٍ
ّ
ومس���رات لنجبر على نفي
وعود
من
انسالخ
ٍ
ُّ
ٍّ
نصب في مداه عواطفنا وانفعاالتنا
طوعي،
شكل كتابة .
على
ِ
َ
نكت���ب دون أن تكون ثمة
ف�ل�ا يج���وز أن
عاطفة مش���بوبة ّ
تحركنا .وه���ذا ما نصح به
الش���اعر “ روبرت
سلبت
ْ
فروس���ت” إذ ق���ال  :على هذه التي
الكاتب أن يكتب ما ّ
أن
لدرجة
عواطفه
ك
يحر
منّي سنوات طويلة،
يجعل القارئ يش���عر بدموعه داخل العمل  ،قدّ متها لها على
بل ويشاركه البكاء”..
قش حطباً
يجيء من ّجراء الكتابة طبق من ٍّ
ُ
هذا االنفصال الذي
ُ
وصب لتبقى مستعرة.
ِّ
 ،وال���ذي كما قلت ،يجبرنا على االنزواء
النظر على مس���افة قصي���رة للغاية  ،مداها
ِ
ً
بين س���بابة وإبهام .إذ يؤكد يوما بعد يوم
ً
ٌ
ً
أن���ه انفصال عن العالم  ،واألدهى أنه ليس انفصاال فرديا فحس���ب ،وإنما
ّ
ُّ
يمتد إلى األوالد ،فتش���عر بانفصالك عنهم م���دة طويلة في اليوم الواحد
ُّ
الحيف الذي مارس���ته
 ،فكيف على م���دى عمر برمته؟! هذا يعد في قمة
ِ
ً
عليهم حين كانوا صغارا ويافعين.
َّ
َ
َ
الشعور المتزايد باالنفصال عن العالم
بينما ُالكاتب ج .م كوتزي ،يرى أن
ً
ُ
ٌ
للكثير من الكتاب وهو عملية يمكن تفسيرها
أمر يحدث طبيعيا بالنسبة
ِ
ٌ
ّ
على أنها تحرر ،كما هو الشأن بالنسبة الكتساب المزيد من الصفاء الذهني

لن أكون
نسخة عن
الكسعي
ُ

الذي يسمح لنا بمواجهة األمور األكثر أهمية.
ً
ُ
ّ
ٌ
إذا هذا ُ
ُّ
واقع
من
تحرر
إال
هو
م���ا
فيه
المجازي الذي دفنت نفس���ي
القبر
ٍ
أحداث أو كان
أشخاص ،أو
يحيط بي  ،واقع ال أرضى به  ،س���واء احتوى على
ٍ
ٍ
ً
مكانا.
َ
ً
ّ
ُ
ُ
ْ
لهذا رحت أش���كله كما يروق لي  ،وكم تمنيت أن أجيز لنفسي مكانا آخر
َ
أس���تطيع الكتابة َ
خارج
بقعة أخرى  ،بمعنى أن
 ،أي أنتقل بقبري هذا إلى
ٍ
ُ
ُ
ّ
ُ
البيت كما يفعل بعض الكتاب ،ومنهم نجيب محفوظ الذي كان يكتب في
المقهى  ،فيس���تلهم من المارين األفكار واألحداث والشخصيات ،وكذلك
أكتب في ِّ
ُ
مكان ما عدا
أي
الكاتب الفرنس���ي “ غيوم ميس���و” الذي قال “ :
ٍ
البيت  ،ألنني أخصص وقتي مائة بالمائة ألسرتي”..
ُ
أثر ذنب���ي  ،وال أحيد  ،فهل هذه
بينم���ا أن���ا أمعن في جريمتي  ،واقتفاء ِ
لعنة تواكبني طيلة العمر ،أم مغامرة؟!
خالل اللغة ؟!
وأية مغامرة أقترفها من
ِ
عاصفة م���ن ّ
ّ
الباهت،
التمرد
الداخل ،لها طعم
تكون صامتة من الخارج،
ِ
والسيطرة المخفية.
إنها ٌ
حلم في الحقيقة..
َّ
َ
ْ
َّ
االنتصار  ،ولشد ما أخشى أن يكون هزيمة
بروح
ِ
نحققه كل يوم  ،نسربله ِ
كتابه “ الف���ن والحلم والفعل” َّ :
إن
 ،كم���ا قال “ جب���را إبراهيم جبرا” في
ٌ
َ
انتصار  ،فهو س���قوط على العالم الالمتحرك في
الحلم هزيمة بقدر ماهو
ً
ً
الداخل ،ولكن له أن يكون أيضا امتدادا نحو الالنهائي والمستحيل”..
ً
َّ
ُ
ل���ن أع���ض على أصابع���ي مهما ندمت ك���ي ال أكون نس���خة ثانية من “
الكسعي» وقتها من ُيحصي خساراتي؟!.
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ندوة حلب :لن يتهود الوعي العربي

غالية خوجة

ّ
ماذا بين القدس والشباب؟ وماذا بين التحرير والكتاب؟ وماذا بعد االحتالل إال العودة إلى الوطن من أوسع األبواب؟
ّ
أس���ئلة كثيرة عكسها اللقاء الش���بابي حول كتاب ّ“القدس بين التحرير والتطبيع” للدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب الذي قدم من دمشق إلى
للمش���اركة في هذا اللقاء الذي أقامه اتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع مديرية الثقافة ومكتبة المش���هد ،في المركز الثقافي العربي بالعزيزية ،وقد تحدث د.
حلب
ً
:
قائال
الحوراني
ّ
ً
ً
ً
أراد الكيان الصهيوني تأس���يس كيانه في القدس ألهداف كثيرة أهمها مكانة القدس دينيا وتاريخيا وجغرافيا ،وخطط هذا الكيان لذلك بدقة متناهية ،ومنها محاولتهم الس���يطرة
ً
على القدس والعقل العربي وتزييف الوعي واإلساءة إلى رموزنا العربية التي نفخر بها ،وإدخال الوطن العربي في صراع دائم لتفني الشعوب العربية بعضها بعضا،
مما يساهم في إضاعة االنتماء وتشتيت الهوية وتعويم التطبيع ،لذلك ،ال بد من عودة ثقافة المقاومة إلى المناهج التربوية والتعليمية.
وقد تخلل اللقاء اإلعالن عن نتائج المسابقة القرائية الفصلية لمكتبة المشهد.

أسمهان الحلواني في روايتها :الرفيف إلى بوابة السماء
كتب :إسماعيل الملحم
روائية تأخ���ذ باألحداث إلى كثي���ر من المطارح
المزدحمة باألخطار ،في تجربة موازاة اإلرادات التي
يوجهها أصحابها إل���ى مواقع يتم فيها مواجهة
نتائ���ج حرب مدم���رة لعله يكون فيها ما يس���هم
ف���ي معالجة اآلثار الت���ي أحدثتها في الحجر وفي
البش���ر ،هي حكاية العنقاء ورفيف وآدم وياقوت
وليلى وغيرهم ،وحكاية اآلثار التي دمرتها الحرب
واتخذت بعضه���ا لتكون مراكز لإلغاث���ة أو للجوء
وكذلك الم���دارس .إنها حكاي���ات موجعة .وعلى
الرغم من بش���اعة الحرب فهن���اك أناس تحركهم
عواطفهم اإلنس���انية يلملمون الج���راح ويبذلون
ما يس���تحق مواجهة الش���رور ب���اإلرادات الطيبة،
وبالمس���ؤولية األخالقي���ة .تخرج العنق���اء حاضرة
المس���تحيالت الثالث���ة ،في الوقت الذي
من دائرة
يكون آلدم ُف َ
���ر ٌص ًينتهزها لتجاوز الخطيئة التي
كانت الحرب واح���دة من تجلياتها .وألن العابر هو
المحتوم ،فالعبرة بالثابت ،هذا م���ا قررته الرواية منذ البداية
لتك���ون في النهاية النتيجة التي حتمتها هاتان المقدمتان
ً
وفقا لمنطق أرسطو...
بمقولتين كانتا شغل الروائية من البداية إلى النهاية ،على
الرغم من وعورة الطريق واحتشاد النص بالصور واألحداث:
ً
ف���إذا كان الحب –قالت ياقوت -ف���ي قلبك حتميا فلتعبري
آمن���ة .ثبت���ي أركانك واس���تقبلي الزلزلة وهات���ان مقدمتان
أخري���ان ،مما لج���أت الرواية إل���ى اس���تخالص النتيجة التي
تعيدن���ا إلى ثبات العبرة عبرهما .لعل المرء يجد في الصفحة
كاف من المواس���اة حين تخرج األرض بعض
المقدم���ة ما هو ٍ
أثقالها ،فتختمها بانسجام الرؤية مع الحكمة ،فتقول:
اإلل���ه الذي صنع العاصفة هو اإلل���ه الذي صنع القمح ،تلك
نتيجة جديدة.
الرواية جملة من األحاس���يس والمشاعر ربما
في
تتعش���ق
ً
يكون التقاطها جزءا من التعلق بالنص ،حيث تتدخل الذائقة
ّ
فينش���د القارئ إلى المش���اركة فيما يستحوذه من
الجمالية،
دالالت تتمح���ور حول مفردات ال تبخل بم���ا توحيه معانيها
المتتالية :الحزن ،الهجر ،الرغبة ،الخالص ,النأي ،الحب ،الحرب
وغيره���ا  ...الرواية غني���ة بعبقها اإلنس���اني وبالدخول إلى
األعماق ووصف العواطف والعالقات بين الش���خوص وتعدد
أس���مائها .ربما يكون التأني في إط�ل�اق األحكام أكثر جدوى
من التفكيك وتش���تت المعنى ،وضي���اع التراكيب وصياغة
المقوالت التي تأخذ برق���اب بعضها البعض ،فيكون للنص
جمالياته حيث ال يس���تطيع الق���ارئ أن يتجاوزها .من لوحة
الغالف التي رسمتها ريشة الكاتبة وهي الفنانة التشكيلية
المبدع���ة ،إلى الغالف األخير المزين بصورة الكاتبة نفس���ها
والمش���فوع بمقطع من النص الروائي مما يؤدي بنا إلى نتائج
منطقي���ة منها :يا َّ
بني كثر من هم أحياء لكنهم أموات ،وكثر
م���ن هم أموات لكنهم أحياء ،وقلة من يبقون على قيد حيا ٍة ال
تموت .قال حفار القبور ،حمل رفشه ومضى.
من عنوان الرواية إلى محتشدات األحداث تتكاثر األسئلة.
من الرفيف إلى بوابة السماء تقودنا الكلمات منذ البداية ألن
نس���تبق القراءة مأخوذين بالدهش���ة التي تؤدي إلى معارف

جم���ة( .أثارت في ذهن���ي صورة تفاحة
ضخم���ة تتماي���ل بصخب عل���ى غصن
ش���جرة المعرفة الغض ،تغري بالقطف
وباللم���س والت���ذوق والش���م وس���ماع
صوت اقت�ل�اع نكهتها المميزة :حواس
اجتمع���ت ترتبت ف���ي ترتي���ب إلهي
غريب ،بي���ن منح وعطآء خلق الش���هوة
والنهي عنها ،إثمار الش���جرة والتحذير
من قطافها ،دخول الجنة والطرد منها).
إنها خي���ارات متحدية حي���ث ترفرف
الروح بين المتقابالت .همس���ت العنقاء
وهي تعبر األحداث والصور المحتشدة
بالذه���ن( :آ ٍه  ...المعرفة تلك التي كلما
ذكرنها).
يبحث الس���نونو خالل رحلته وعودته
إلى المكان في فصل ثابت من الس���نة،
فيأخذه رفيف أجنحته داخل الحجرات العتيقة إلى س���قفها
رفيف اليوسف ذكرها
الحجري حيث يتوق إلى بناء أعشاشهَّ .
باق في الذاكرة فال ينفك عن محاولته فك لغز نس���بها عالقة
يحيى العابرة بزوجة سامي في غفلة تستعصي على التبرير.
موت رفيف التي ظل إقرار نسبها يرف:
(الخطيئة تدرك نفس���ها ،الينفع معها عق���اب أو ثواب أو
اختفاء ،بالخطيئة ج���اءت وبالخطيئة ذهب���ت ،وظلت روحها
ترفرف بين يحيى وس���امي وياقوت) ف���ي طريقها إلى بوابة
السماء .انفرد آدم بنفسه وهام كطائر مصاب بشظايا األحالم،
يقلق���ه منظر رفي���ف وهي تضحك آفل���ة وصوتها يرن
كان ً
انتقاما .كانت رسالة رفيف قوية قاسية هذه المرة وأصابتني
بالذعر.
ً
س���ار آدم متثاق�ل�ا حين اقت���رب من قبر رفيف اليوس���ف
.كانت ش���اهدة القبر المعة تحت الش���مس .نظ���رت إلى آدم
نظرة مالئكية  ....رفيف ،قال آدم .لم تجب انش���غلت ًبمراقبة
جناحيها الرقيقين وقد اكتستا بالريش الناصع بياضا فردت
كفيه���ا وبدأت بالخف���ق( .أنا حرة يا آدم ,ح���رة من جديد اآلن
اكتمل موتي وها أنا ذي أستعيد روح العالم وأحلق .وللرفيف
مواسمه ومفاجآته:
(ف���ي كل مرة تتعرى بجس���دها الهائل أم���ام فضة المرآة
تدرك أنها آلهة الخصب بكل مزايا اإلثارة األنثوية المختلفة.
كعادتها تس���رع في ارتداء ثيابها حين تش���عر بطيف خفي
شفيف يراقب منها اكتنازاتها ورفيف الثياب مع استدارتها
المترع���ة) .وللرفيف مواقع متع���ددة في النص ال تخفى على
العين الفاحصة:
لولع
نعيه
امتثال
وأي
قويم؟
إيمان
عن
فيها
نحن
(أي غفلة
ٍ
تساءلت العنقاء).
التعفف؟
عنوة
منا
يغتصب
جارف
ٍ
ً
تغتني الرواية بصور تكاد تكون جزءا من ًلوحات تشكيلية
تختارها ريش���ة فنان ،وهذا يكاد يكون عاديا عندما تنطق به
فنانة تشكيلية ترصفها وتزهو بألوانها مهرجان جمال:
(هو موعدها األزلي قبيل شروق الشمس ،حين تتحين تلون
الس���ماء بزرقة تفوق البرتقالي المس���ود ،ويدرك السكون كل
ّ
ّ
مضي وانقضاء).
شيء حتى الهواء ،ووحده الوقت
( قامت العنقاء بتبديل مالبس���ها ،كعادته���ا أمام مرآتها

ً
وقد وقع خيارها على الفيروزي الذي يزداد ألقا تحت ش���عرها
الالمع).
ً
ً
ً
األسود ً
(كان لون���ا بترولي���ا أنيق���ا هادئا يبعث ع اله���دوء ويزينه
انعكاس الضوء شمعدان فضي اعتلى المنصة الرخامية على
الجدار المجاور والتي احتف���ت بالتحف الصغيرة المجموعة
م���ن مختلف أنحاء العالم) .تحتش���د الصور كأنها صوت (من
الرس���م بالكلمات) يبسطه نزار قباني شاعر الجمال .أما قلنا أن
الرواية مهرجان ألوان.
تتبعثر الصور لكن الكاتبة ال تدعها تهرب من الخيط الذي
يعود فيجمعها في ترتيب يعرفه المغرمون بالسبحات التي
وإن كانت مجموعة حبات إذا انقطع خيطها س���رعان ما أعادوا
جمعه���ا بترتيب يختارون���ه  .األقدار والمواق���ف والعالقات
تتش���عب وتع���ود إلى حيث يج���ب أن تك���ون .التقى يحيى
بياقوت ،بالضاهر كان اللقاء مصادفة .يلتقيان في دار األوبرا،
لكن ما حدث لقد تحركت حواسه بأكملها ًباتجاه هذه األنثى.
المس مرفقه بلمح منها الذراع .قال  :عفوا ابتس���مت وقالت
ال علي���ك .تابعت تلقي كلمات اإلعج���اب ،وفي غمرة ازدحام
الكلمات هنا وهناك انفرد يحيى بش���عور غريب كان أش���به
بالس���حر .هو من فقه لغة العطر منذ أبد .بدأ اآلن يشم رائحة
األنوثة وبالرغبة اآلن ق���د اكتملت الحواس ،وتحركت بأكملها
باتجاه هذه األنثى .قال أنا يحيى.
ً
قال���تً :أنا ياقوت .إنه الحب ال يعرف تس���ويغا لكنه يجد
له تفس���يرا .قالت :غاليتي التعلق طبع بش���ري خلق معه منذ
خلقت أناه .
وقال���ت مخاطب���ة ابنتها ً :عالج���ي كل ما يمر ب���ك بالحب،
ففي الحب تبدو اللحظة دهرا ،تحتش���د األس���ماء في الرواية
م���ن العنقاء التي يق���وم حضورها بدور البطول���ة إلى ياقوت
ويحيى اللذين بدأ بهما خلق اللوحة التي تزدهي بها الرواية
م���ع غيرهما ،من آدم الذي قاده س���لمان إلى العنقاء فالكابتن
وس���امي ونزار  ،ناجي أنور هديل ،مطر  ،هادي ومعروف (من
مف���رزات الحرب والتهجير واليت���م) ودرويش وأبو طارق وريم
والطبي���ب أدوار ويارا .يأت���ون من أمكن���ة مختلفة تجمعهم
األقدار وظروف الحرب ونتائجها وما نش���أ عنها من أش���كال
اإلغاث���ة والتهجير واس���تخدام المدارس واألماك���ن األثرية
الم���أوى ًوالمعونات .ثمة صور عن اس���تغالل الحرب
لتقديم
ً
لإلثراء متخذا صورا مختلفة من االبتزاز إلى الخطف واألفعال
الش���نيعة ،كان من هؤالء األش���خاص المجرم���ون الذين آذوا
رفيف .كانت رفيف بحاجة إلى عناية الحب ..الحب واالهتمام
بقضية تناس���اها الجميع فظل المجرمون هاربين منتش���ين
الشنيع.
بفعلهم
ُ
وفي برهة تختصر الس���نون .واألش���ياء الجميلة تأتي لمن
يعرف كيف ينتظر ،تقول العنقاء:
كنا جميعن���ا آلهة فتزلزلت الس���ماء وحي���ن أدركنا عجزنا
تقمصنا المالئكة بعضنا كس���ر أجنحته وبعضنا أحرق البرق
ريشه وزغبه فأصبحنا جميعنا أنبياء.
هذه كلمات من الرواي���ة لكن ،ما زال فيها الكثير مما يقال
ومم���ا يزيد القارئ متعة ومعرفة وجم���ال تزدهي به الحروف
وتب���وح به الصور ،فال يغيب ع���ن القارئ وعي تلك الروح وهي
تتعشق السمو.

ال شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم .ا
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قراءة في ديوان :تداعيات بين يدي أبي العالء المعري
للشاعر محمد منذر لطفي
كتب :أحمد سعيد هواش
باألم���س ناجى أبا الطي���ب المتنبي ،واليوم
يناج���ي أبا العالء المعري ،إنه الش���اعر محمد
منذر لطفي ،النس���ر العربي الذي اس���تهواه
التحليق في الجو وفي التاريخ ،عشق الشاعر
التحليق في الجو ليصد بواشق صهيون عن
الوطن ،والق���دس ،وكل أرض عربية ..وهاهو
اليوم يتابع التحليق في أجواء التاريخ الغابر
ذي المجد المزدهر ...ليبعد نفسه الحزينة عن
الواقع المأساوي لألمة العربية الذي انعكس
أثره على روح الشاعر نفسه.
فقال شاعرنا منذر لطفي من قصيدة( :بيني
وبين المجتمع) يشكو دهره:
رماني دهري بالسهام وليتني/أصبت ولكن
ما أصيب سوى حزمي
ُ
ٌ
وقلبي غ���زاه الليل ...والليل حالك/فأكثر من
ّ
همي ..وأوهن من عزمي
ً
بساتيني الخضراء أضحت فقيرة/من الزهر...
والديدان قد أتلفت كرمي
ُ
ٌ
عش���ت في السما/بروحي...
شاعر
وما أنا إال
ولكن عاش فوق الثرى جسمي
أعيش مع األحالم في كل موسم/من العمر...
ُ
ُ
الرغيد مع الحلم
والعيش
ً
ولنعش العيش في الواقع مهما كان مرا...
(فإن الحاضر أحلى)...
ً
ً
ولكأن الش���اعر ارتبط ارتباطا وثيقا بالحزن،
والش���كوى المرة فها هو يخاطب العيد الذي
قدم فيق���ول من قصيدة( :واش���تعل العيد
ً
أمال):
ي���ا ُ
عيد  ...ماذا ف���ي قدومك هل أرى بيض
الليالي..؟
ُ
فالصدر ضاق بموس���م األح���زان ..تمأل لي
ساللي...
ً
إن نفس���ا مألى بالحزن واألش���جان ...بماذا
تتش���بث لتذهب عنها معاناتها وهمومها
لتفرح القل���ب وإلى أي مالذ تلجأ لغير األعالم
الذين أضاؤوا تاريخنا بأمجادهم!
فها هو الش���اعر محمد منذر لطفي يناجي

الذي أس���قط طائرة
الش���اعر العرب���ي
«الفانت���وم» الت���ي
ا لفيلس���و ف
ظنت إسرائيل بأنها
الحكي���م أبا العالء
األمل
روح
فيه
وبث
الشاعر
أسعد
مما
س���تقهر به���ا األمة
المعري فيقول:
ً
«أبا العالء» سالما بصحوة هذه األمة المنكوبة رؤيته العربي���ة ،فتعال���ت
ُ
إسرائيل وتغطرست،
العلم /يا من
أيها
ً
العدو
يقارعون
وهم
الحجارة
أطفال
ُّ
ففاجأه���ا الش���هيد
أضاء الدنى ،فكرا
بسالح الحجر فقال:
حمش���و
بس���ام
لمن قدموا
ْ َّ
بطائرته «الميغ(»)21
يا من أطل علينا
ً
وأفهمها بأن الفارس
في مواسمه/بدرا...
هو األصل ال الفرس.
فراح���ت ليال���ي
ُ
فلنس���مع ش���اعرنا
تبتسم
الشرق
ُ
ْ
«لطفي» يرثي رفيق
ملكت
خ���ذ كل م���ا
ّ
كف���يَ ..
س�ل�احه في قصيدة
وه ْب قلمي/
َّ
«المجد للنسر»:
س���ر الخل���ود الذي
وافى به ُ
في ذم���ة الل���ه يا
القلم
ً
«بس���ام» ي���ا علم���ا/
وش���اعرنا ف���ارس
ً
أضاء ..ثم هوى نجما
س���يف وقل���م ،كان
وأقمارا
وما ي���زال ي���رى من
أرثي الشباب الذي
أولى واجبات���ه بكاء
َّ
رفاق الس�ل�اح والقافية ...فكيف إذا كان ذاك غابت مفاتنه/أرثى الكمي الذي قد مات إيثارا
ً
ً
ش���هيداَ ،
لقي وج���ه ربه وهو أرث���ي المالحم ..أرثي اليوم فارس���ها/أرثي
الفقيد نس���را
َ
يدافع ويمنع العدو من االقتراب من الحمى؟ الذي َّ
األوراد والغارا
شرف
وش���اعرنا رزق موهبة الش���عر فهو الشاعر
لنسمعه يرثي البطل الشهيد المقدم «ناصح
العلوان���ي» الذي استش���هد في أول يوم من المحلق في الخيال كما في الجو ،فال ينس���ى
معارك الشرف في حرب حزيران عام 1967م رفاق القافي���ة فها هو يرثي زميله الش���اعر
المبدع «عبد الرحي���م الحصني» في أربعينه
فقال من قصيدة (نجم ...ال يغيب).
أيا فخر الرج���ال ..وأنت عندي /من األبطال ..فيقول:
ً
إي���ه «عب���د الرحي���م» يا ف���ارس الش���عر..
ِعقبانا ...فحوال
ُّ
َّ
عل���ي أن ألقاك تهوي /ويطويك الثرى أتمضي..؟ /وكيف يمضي اليماني..؟
يعز
ً
َ
َ
َ
وزينت
العناقي���د/..
أس���كرت بالبيان
أنت
نسرا جليال
ً
ُ
أناصح ..يا من���ار الخلد فينا/ويا بطال تحدى بهجة البستان
َّ
فج���ر َت «باألصي���ل» الينابيع/وأجريت
أنت
المستحيال
ٌ
َ
َ
وكيف ..وذكرك الخفاق بدر/وقد مثلت في أعذب األلحان
وش���اعرنا ٌ
محب لوطنه وأمته العربية ولعل
العلياء جيال
َّ
َ
(وأنى) لمسلس���ل الحزن أن ينتهي ...ومن مأساة أمته كانت من أس���باب حزنه فها هو
لم يبك الش���هيد الرائد الطيار بسام حمشو يخاط���ب «القدس» في ش���عر مؤث���ر حزين

فيقول:
ً
ُ
َ
يا «قدس» ...ي���ا أعذب ألحاننا/يا نغما يحيا
ببال َّ
الر ْ
باب
ْ
أنت ..ي���ا لؤلؤة ضيعت/يا بلد «األقصى»..
يا ِ
وتلك الرحابْ
ُ
َّ
ولكن الصدى وحده /يحمل للشاعر
عودي..
ْ
الجواب
ُم َّر
حرقة/ن���أى صباح
ح���زن ..وف���ي
ٍ
يرن ف���ي ْ ٍ
القدس ..غابت ..وغاب
ومما أس���عد الش���اعر وبث في���ه روح األمل
بصحوة ه���ذه األمة المنكوب���ة رؤيته أطفال
الحج���ارة وهم يقارعون العدو بس�ل�اح الحجر
فقال:
ً
ً
واديك..
قد أزهر الجرح دم���ا ثائرا/في بطن
ِ
وفوق الهضاب
ُ
أطفالنا/تش���ق للع���ودة َ
درب
فهذه ث���ورة
اإلياب
جاءت م���ن الليل كش���مس ضحى/حمراء..
ُ َّ
دقت للوغى كل باب
ْ
فليذه���ب الحزن عن نفس ش���اعرنا ول ُي ِق ْم
صداقة متينة مع األمل فالدنيا ما زالت بخير
َ
جنود
مادمنا نجد مثل هؤالء الصغار يدمون
صهيون:
ُ
طوبى لها من ثورة حر ٍة/الشبل في ساحاتها
ُ
ليث ْ
غاب
ُ
ٌ
شعاراتها«/نصر من الله..
س�ل�احها الحق...
ٌ
ْ
مجاب
وفتح»
ً
والقصيدة طويلة تقع ف���ي ( )55بيتا على
ْ
فاعالن)،
بحر الس���ريع (مستفعلن مستفعلن
ً
وهي من درر الديوان ،و تحتاج دراسة خاصة
لجودتها..
تل���ك إض���اءات لبعض ما يذخر ب���ه ديوان
الش���اعر محمد منذر لطف���ي (تداعيات بين
يدي أبي العالء المعري) ويبقى الكثير الكثير
الذي لم نأت على ذكره وإنما يحتاج لدراس���ة
خاصة.

اإلله السوري المغيب
كتبت :فائزة داود

ً
ً
مجتم���ع حكما وأمثاال تتخذ
تخ���زن
الذاكرة ً الجمعية لكل ً ٍ
ً
بجانب فانتازي ش���يق
منحى حكائيا غالبا ما يكون معش���قا
ٍ
ورؤية غيبية هادفة ,والحكاي���ة التي كانت الجدات يرددنها
على مس���امع األبن���اء واألحفاد تقول إن اإلنس���ان الذي يقطع
ً
شجرة س���نديان أو بلوط ال ينجب أطفاال ،والماعز التي تقضم
ً
ً
غصن بلوط أو س���نديان يصبح حليبها س���اما ،وإذا كان جديا
فإنه يضعف حتى يموت ،إلى م���ا هنالك من العقوبات التي
تطال كل من يعتدي على األش���جار وبخاصة أش���جار البلوط
والسنديان التي تحيط بالمقامات حيث يخطف صاحب المقام
وفق الحكايات المتواترة الش���جرة المقطوعة من سارقها ثم
ينتقم منه كأن يجعله يتعثر وتنكسر يده أو رجله أو يمرض
ويصاب بداء الهلوسة.
حد كبير في حماية
ساهمت هذه المتواترات الشعبية إلى ٍ
ثروتن���ا الحراجية ,وم���ع تكرارها صنفت األش���جار المحيطة
بالمقامات في المرتبة األولى.

وحين كبرن���ا علمنا أن الحكايات كانت تركز على ش���جرتي
البلوط والسنديان لهدفين رئيسين أولهما يتعلق بكونهما
حد كبير عن جذب المطر ،وثانيهما يتعلق
المس���ؤولتين إلى ٍ
بخشبهما الثمين والذي يصلح لكل الحاجات البشرية.
على أن السؤال الذي شغلنا فيما بعد يتعلق بارتباط كثافة
أشجار البلوط والسنديان بالمقامات التي تحمل اسم الخضر أو
مارجرجس وغيرها من األسماء التي وإن تنوعت فهي توحدت
ضمن ثقافة تنص على حماية الش���جرة ومعاقبة كل من يشذ
أجيال يعود تاريخ
ع���ن هذه الثقافة الجمعية المتوارث���ة عبر
ٍ
اإلعتقاد بها إلى سورية ما قبل الميالد ,وال خالف في القول إن
الفكر المثيولوجي الغيبي جعل المس���تعمرين الذين تناوبوا
على منطقة ش���رق المتوسط وتشربوا أس���اطيرها يتهيبون
ً
الغابات المحيطة بالمقامات كأصحاب األرض تماما.
ً
إله الخضرة في األس���اطير الذي غدا منسيا بين أهله هاجر
عبر المتوسط إلى العالم وصار له أتباع وجمعيات مدنية تعنى

ً
بشؤون البيئة ,وبعيدا عن التذكير بالجمعيات العالمية التي
أطلقت على نفسها اس���م ذلك اإلله السوري تبدو استعادته
في الظروف الحالية ضرورة ملحة ذلك ألن الغابات والمحميات
الطبيعية يتم اس���تباحتها بطريقة تذكرنا بس���لوك البدوي
ً
الذي يرى الشجرة وحشا يتربص به فيقطعها ويطعم أوراقها
ألغنامه ويتدفأ عل���ى عظامها ,وهذا ما يحدث اآلن في بعض
األماكن حيث انفلت بعضهم بحج���ة البرد القارس على قطع
كل ما تقع عليه أيديهم من أش���جار معمرة مع اإلشارة إلى أن
الثروة الحراجية هي كل ما يملكه اإلنس���ان في تلك األماكن.
ولكن هل يمكن إعادة ذلك اإلله الس���وري إلى موطنه األصلي
ضمن الحس البدوي الذي ترسخ في عقول بعضهم؟ أال نحتاج
ً
من أجل عودته بعيدا ع���ن القوانين التي وضعت كي يتاجر
بها إلى حكايات الجدات وكذلك إلى روح اإلنس���ان الس���وري
الذي ع���رف عبر التاريخ بحس���ه الجمالي ورؤيت���ه الحضارية
العابرة للقارات؟
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الكمامة الزرقاء
ّ

ذاكرة السقيلبية
غيث العبد اهلل؛
ُ
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أرشيف
الحرب

أنسام
الصباح

شعر :ريما خضر
شعر :يونس السيد علي

ُ
َ
نكتب
نحتاج إلى أن
َ
لتقرأ لنا ّ
األيام
نحتاج إلى ّ
األيام
َ
لنصنع ألنفسنا
ُ
ما يليق من مفردات
نحتاج إلى السالم
ُ َ
لتصافح ُ
َ
ُ
يدن���ا اليمنى أختها
ُ
اليسرى
ُ
َ
ٌ
عليك يا أختاه!...
سالم
وتقول:
ِ
ُ
َّ
نحتاج إلى ذاكر ٍة عبثية
ّ ُ َ
يشنا ولهذا الخراب...
تتسع ِلط ِ
نحتاج إلى زلزال
َّ
ينشق ُ
بحارنا
عن
نا
بحر
لكي
ِ
ّ
ويخرج من فمه تنينٌ
َ
ُ
ماء وجوهنا
ينفخ على ِ
ُ
فتنطفئ ُ
نارنا
ُ
ونقول َ
ويحنا!...
هذا ُ
آخر الزمان
نحتاج إلى الوقت
َ
ُ
ِلن ِّرم َم منازل الشهداء
ُ ُ
َ
فتعود للسماء زرقتها
َ
َ
ونتلو أنشودة القمح
َ
رشيم األغنيات
يا
َّ ُ َّ ْ
نحن حبات الطلع
ُ
الباقيات
نحن
الصورَ
َ
فنة من ُّ
نحتاج إلى ح ٍ
ُت ُ
حفنة من تراب
عيدنا إلى
ٍ
نحتاج إلى سيرتنا األولى
َ َ ّ
َ
ونكتب ّأول الن ّص
لنعود
َ
هزائم...
بال
َ
وال فواصل...
مجازات...
وال
ٍ
ٌ
أرشيف الحرب
هذا بعض من
ِ
ْإن َص َد َق ّ
الرواة!...

َ
ُ
الـصبـاح
أنــســام
أال تــغـريـك
ِ
ُ
الــنـدى َّ
وتقبـيل ّ
خــد األقـــاحي
ّ
ْ
ير يـشدو
ألـم تسمع لهذا الط ِ
جــمــيـــالت مـــــالح
بـألحــان
ٍ
ٍ
الـــورد ّ
ُ
فــو ٌاح يـنـادي
وهــــذا
َ
َ
ملـهـــاة ّ
الـنـجـاح
األحـزان
دع
ِ
طيـور ّ
ُ
والـفـجر اغـتداها
ُالدوح
ْ َ
نــادت للـفالح
األفـنـان
عـلـى
ِ
ً
ْ
لألطـيار سـمـعا
والق
ِ
أال هـ ِـم ِ
ّ
ٌ
ترن ُ
شهــــد براح
ـــم شدوها

ْ
ِخـذها َ
درس
طـيب
مــن األطـيـار
ٍ
ّ
هـور شذا انتـصاح؟
ومن حـلـو الـز ِ
ُ
ً
َ
َ
وج ْد في الغدو تلق الرزق سنحا
ِ
إذا مـا َ
طـيب المنــاح
نـلـت مـن
ِ
ً
ّ
َ
اق عبدا
إذا مــــا كــنـت لـلــــرز ِ
َ
َّ
الـــبــر في ّ
آي ِوضـاح
يـــريــك

ً
تماما كما أنت
ً
صلبا كالماء
شعر :أوس أحمد أسعد
ُ
أسقط
بملء زجاجي
ال ذنب ّ
للريح
على األرجح !
****
ّ
الشهداء
يموتون أكثر
حين تذوي
ُ ّ
شقائق النعمان
في الذاكرة
****
في الحرب
ُ
ً
يولد األطفال كهوال
ّ
ّ
والط ُ
حالب تتغذى
على األغنيات
****
ًّ
ملتفا
حول مدفأة عتيقة
ّ
مرمدة الريح
ُ ُ
يتطاير رذاذها
ّ
في فضاءات الذاكرة
كحكايات ّ
الجدات
ًّ
ّ َ
حدق فينا مليا
بأعلى « سواميكه «
ً
ّ
ثم أقعى منتظرا
قرب دهشتنا
ذاك البيت الريفي !
****
ّ
أشقاء الحياة
دعوا الموت يمضي
ّ
على عكازيه اليابسين
هو ال يريد أكثر
من العبور بسالم
****
ما اسم ذاك الطائر
ـ قليل األدب ـ
يضاجع الريح
على مرأى
من الجميع ؟!
****
ّ
المزهرية  /أصابع قدميك
بعريها الوافر
ٌ
كثير
من بذخ اللون
والرغبة
****
ّ
ثمة من يطيل
قامة األمل
ُ
لتعلو ظالل غربتنا
أكثر فأكثر
****
الفراشات المخمورة
ّ
تترن ُح على ضفاف القول
قصائد ناجزة
في ّ
مخيلة المحو

ّ
المتصوفة !
اسألوا
****
ّ
السفلة
أولي األمر
ّ
حراس مفارز اليقين
يسلبونك الحق
ّ
بأي اختالف
يمتدحونك
كشبيه ّ
بالسلف
ٍ
ال غير !
****
ّ
لن أحدثكم عن القبلة األولى
وانفراط عقد البهاء
عن ابتهال ّ
الزر
في عروة القميص
ُ
يفتتح الحديقة
بهبوب جليل
ٍ
عن إغماءة الجسد
في ارتقائه
َ
معارج الماء
فقط سأتلو عليكم
الفاتحة !
****
ً
كان مسرفا في الموت
ّ
لدرجة أنه لم ينتبه
الندالق العتمة
على أطراف غفوته
وال ّ
لدن الخمرة
ُّ
يضج بالسؤال
ً
بحثا عن
صاحب الكأس األخيرة !
****
الطغاة
ّ
مجففو منابع الفرح
الماهرون
في تقويض صباحاتنا
بالجنازات
ّ
ملوثو
الهواء والروح
ّ
تجار الحروب
ّ
واألمل المعلب
إلى متى
ّ
سنبقى نتنفسكم ؟!
****
حين مات
ّ
وطنية
برد
بنزلة ٍ
ّ ً
كان علم البالد ممزقا
ّ
والهوية سلعة
تباع في المزاد العلني
ّ
كفنوه بقصائده
ثم ّ
ّ
توجوه
شاعر ّ
األمة المجيد
****

ّ
ّ
ّ
وبالذهب ُتختبر المرأة ،وبالمرأة يختبر ّ
الرجل· .
بالنار ُيختبر الذهب،
شكسبير
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بوح في ُأذن شهيد
ٌ

ثالث قصائد

حمودة
شعرّ :
بسام ّ

شعر :أيمن ابراهيم معروف
ُ
قرأت ِك،
َ ً
ُ ّ
عالما ويجوز أني
َ
أرجوحت ْي ِك ُأ ُ
قيم،
على
ذنبي.

-١يكفي،
ّ
بأنك ُمنصفيَّ .
وبأن
ِ ِْ
َ
روح ِك ُمت ِلفي.

فحسبي،
َّ َ
حرفك ُض ُ
وء عيني
أن ُ ِ
ّ
وح،
وصوت ِك ،في خاليا الر ِ
حسبي.

يكفي،
ُ َ
ّ
المستنير
هواك،
بأني في
ِ
 ،وأكتفي.

ُ
رأيت ً ِك ُ،
وردة وأ ِح ُّب فيها
أنفاس،
الورد في
مزايا ِ
ِ
ِّ
رب.

بجميع ِك،
ِ
ّ
الخلاّ ق يا ّ
حبي ويا خلي،
ِ
الوفي.
**

ِّ
فصبي،
َ
ْ
يب
من
ِ
رحيق ِك بعض ِط ُ ٍ
ّ
رحيق ِك محض،
فإني في
ِ
ِّ
صب.

يكفي،
ُ
ّ
���ك ف���ي اله���وى نبض
بأن ِ
الهوى،
واألحرف.
ِ

ُ
وأوشك،
ِ
َ
ً
ْأن أقول َ
اآلن شيئا
ُ
ُ
أقول َ
اآلن،
فأخفي ما
ُح ّبي.

َّ
وبأن،
ْ
َ
ضوء
روحي لم تزل في ِ
ضوئ ِك ،تحتفي.
ِ
ْ
هل،
ً
ُ َّ
قلت إن ِك َّ خالقي ،فإذا،
فال ..تتوقفي.

*
ْ
َ
روح ِك ُمت ِلفي.

ْ
عن،
ْ ْ
ََّّ
اج أو عن كش ِف
ِ
طبع ِك النس ِ
عالم ِك الخفي.
ِ

*

**

ُ
تعبت،
ُ
َ
من ّ
وأنت قربي.
الم ِ
الس ِ
ُ
ّ
الم،
وطفت ،على الس ِ
فأنت قلبي.
ِ

ُ
آالء،
ٌ ْ َ
صوت ِك نغمة من عال ٍم،
ِ
ِّ
متصو ِف.
ّ ُ
واألبجدية،
ُّ
حسن ِك،
وصف
كلها في
ِ
ِ
َ
ال ت ِفي.
ماذا،
ُ
صوت ِك
في
ألحتمي
رأيت
ِ
ّ
الدافي ،وفي...
ألالء،
ِ
ّ َ
ُ
وجه ِك كلما ش َّع الهالل،
ِ
فأنطفي.
**
ّ
غنيً َّ ،
ألجلي مرة ،ولترقصي،
ولتخطفي.
هذا،
ُّ ّ
الغ ُ
ناء ُّ
وأحب أن ُه،
أحب ُه
ِ
دنفي.
ُم ِ
يكفي،
ّ
بأنك ُمنصفي .وبأنَّ
ِ
ِ
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َ
فم ْن،
ُ
أنت يسألني جنوني
يا
ِ ُ َّ
يهواك،
ويسأل كل َم ْن
ِ
ُح ّبي.
َ
وكيف،
َ
رت ّ
واألي ُام عجلى
خط
ِ
َ َ َ ْ
َ
الخمسين،
عالم شققت في
دربي.
َ
وأين،
َ ُ ً
َ َ
دتني ُألكون هدبا
وج ِ
ُ
مرآك أغمض َ
نور،
على ِ
ُهدبي.
ّ
كأني،
ً
َ
ُ
لم أك ْن يوما وميضا
ُول ُ
اليوم ْ
َ
ماض،
من ِإ ْي
دت
ِ
ِ
َ
ذب.
ع ِ
ُ
ورحت،
ّ
ُ
األنحاء حتى
أهيم في
ِ
يجيء اآلنَ،
ُ
ُأ ِّ
فس ُر ما
صوبي.

-٣ُ
يحار،
ِّ
ُ
ْ
بك الش ُ
عر إن قلت نثرا.
ِ
ويحتار فيك إذا قلتُ،
ُ ِ
ِشعرا.
ّ
فإن ِك،
فوق َ
مال وفوق
الج
ِ ْ
الجالل متى اختل ِت
لاّ ً ِ
وسحرا.
ِد ِ ،
ّ
وإن ِك،
ّ
في فكرة الضوءٌ ،
ضوء.
ِ ّ
ِّ
ّ
وء،
وء في الض ِ
وإن ِك للض ِ
مسرى.
إذا،
َ
ُ
أنرت
،
الكالم
نور
داج
ِ َ ِ
ْ
ّ
الدجى من معانيك في
ّ
يل ،فجرا.
الل ِ
فلم،
ّ ُ لاّ
لوجه ِك
ينحن الضوء إ
ِ
هاء َ
قد ِ َ
ّ
ات،
بين
العشي ِ
بدرا.
شذاك،
ِ
الوردْ ،
مس ُه ُ
وما ّ
لكن
ْ َ
رط ما قاله
ومن ف ِ
ُ
الورد ،يعرى.
ْ
فمن،
َ
َ
العاشقين
أنت يا وردة
ِ
َ
لنجواي،
إذا لم تكوني
بحرا.

ْ
ْ
الوث ِب من أشالئنا
مادت
بنفخ ٌ
ّ
ٌ
ُس ُحب مطهمة
وأوراق انتشاء ْ
ُ
ُّ
المنسي :
والفارس
َ
ْ
َ
حقب
المصلوب من ٍ
غادر وقته َ
َ َمضت ،
وانداح مثل ّ
السيل في أعماقنا ،
فغدا ّ
الر ٌواء ْ
ْ
ُ
األرض مخ َص ٌَبة
ّ
ووجهك موغل في الشوق ،
ُ
يرقب في المدى أحالمنا
َ
َ
ليقيم في أوجاعنا عرس البقاء ْ .
هذا ّ
الس ُ
حاب المنتشي
من َ
َ
أين لملم دفئه ؟
ِّ
األبدي ؟
طقسك
من
َّ
ْ
خيبة غطت مالمح عم ًرنا ؟
أم من
ٍ
حامال أوجاعنا
الحكاية
طفل
يا
فأتيت
ّ
ً
ْ
أشرعت عصفا
هذي الشقائق
كدمع األرجوان ّ ِ ً
خا بندى ّال ْ
لقاء
مضم
******
ٌ
موت ...
موت على ٍ
وما زالت طالئع زحفنا
كأوراق الخريف ْ
حيرى ِّ ِ
رحماك كف ْن ّعجزنا
بالموت أم ّ بالنار ...
أم كيف اتفق ْ
ْ
وانتثر
َّ
وانثر ْ جراحك ّ
وارسم أوان الطيب في شفة الشفق ْ
ْ
سنبلة
وارسم مالمحنا على أشالء ّ ٍ
قبضة الجالد
تعاف نقاءها ُفي ْ ِ
والوجه ْاحترق
.............
ّ
كنا على أشالئنا ُباقين
َّ نصدأ َّ
الكالم
كل
والمرايا سودت
َ ِّ
ديد
وجوهنا أرست َ لنا لغة الص ِ
األوصال ..
بقامة مصدوعة
ٍ
ِ
تهوي
ََ
الوريد ،
تشتكي نزق
ِ
فهاتنا
ّ
من غيهب ِّ
المنم ِق
الجب
وانتشل أرواحنا من زيفها الوثنيِّ
ٌ
فاألصنام ُشامخة
وفينا لوثة النسيان ّ ْ
تنعى الذاكرة
********
ٌ
سيف ْ
مع َص ُب العينين
العدل
ْ
لكن ...
ً
لم يزل نبض الحكاية مورقا
يا ّأمنا :
ّ
يا ّأمنا الجوع ينهش ما تبقى
األمس في أعماقنا .
من ظالل ّ
الق ْد ُر فوق النار ً...
ِ
صبرا ....
لم ْ
يحن وقت العشاء ْ
ّ
بيل ؟
كيف الس ّ
وكل ّما في الوقت
يجرع عمرنا  ،حتى استوينا
ْ
الخواء
سنبلة بأفواه
مثل
ٍ
ّ
يا سيدي :
جوعنا
أكفكف
دعني
ُ
ْ
ألقيم هذي المأدبة
ْ
ما أجدبت أرضي ...
وال غزو الجراد ّ
يهمني
ّ
ٌ
مواسم ال تنتهي
هذا التراب ّ
فوق النار
الق ْدر
ِ
ّ
ْ
السالم .
للنار

ّ
يا سيدي َّ :
تلق بعض َ ال َلوم
ال ِ
َ
ها أوجاعنا نفضت لهذا العرس
أدران الكالم ْ
ْ
نهضت
بحجار ٍة
ّ
ْ
َ
الوضاءَ
وأضحت وجهنا
تمسح عقمنا ،
َ
ْ
احتالم
أجواء
وتعيد
الق ْدر بضع حجار ٍة
ْ .......في ِ
أضحت َ
غذاء ّ
الروح من لحم ْ
ودم
ٍ
يا ّأمنا :
ّ
الجوع ينهش ما تبقى من ظالل األمس
في أعماقنا .
ْ
هذا عشاؤك
ْ
َ
فانتفض
هذا
عشاؤك ّ
ْ
َ
ْ
وانثر لظاك وخلنا
نستاف عطر الموت كي
ْ
الكالم
ّ يفنى سالطين
ٌ
مترعات
كل الموائد
من دماء ُّ البوح عن ْ لقيا
تزف المهزلة
أدمنت موتك
ِّ
األبدي
واغتسلت بوهجك
ّ
في عهر الزحام ْ
ّ
إنا هنا باقون ،
َُ
َ
َ
المسكوب من مق ٍل
نشرب نخبك
ْ
كوهج األسئلة
فلتنتش بالموت
ِ
ْ
روحك الحبلى
واسكب
ْ
السنبلة
كوجه
ْ
فاهنأ
كالموت
الموت ال
ّ َْ
المقصلة
لم يزل عرس الحصاد
*******
َ
ْ
شئت
فانتثر ْ ْإن
هذي دروبك
َ
تزل
ولم
تموت
لكن لن
ْ
تختار وجهك في ّ
الدروب المقفلة
من َ
أين هذا الملح ؟
من
أرحامنا ؟ ّ
َ
وبقيت وحدك يا ْ
أرض الله
ن
اب
ِ
ْ
ْ صوتك ٌ زلزلة
الحل ُم قنبلة
ْ
محرقة
وموتك
ً
آنائنا قمرا
فاسكب على َ
لينتعش الغناء ُ
ّ
الهزيمة
درب
ِ
وإننا ميتون في ْ
قرون سود فاقرأ ْ
من َ َ ٍ
موتك الموسوم في ْ أشالئنا
البقاء السنبلة
بدم
ِ
الموت ال كالموت
فاهنأ ْ
ْ
الحصاد المقصلة
لم يزل عرس
ِ
.....
َ
َّ
األبدي
أنت اقترفت خيارك
أن تحيا بنا
فأجدنا في ّ
ْ
ْ
الحداء
رب
الد
ٌ
متخمة
وبيادر األشواق
ً
تقيم ًطقوسها خطبا
أناشيدا ...
جنازات ...
ٍ
وتطوى المسألة ْ
َ
األبدي
أنت اقترفت خيارك
أن تحيا بنا
فالموت مثل الموت
فارقد ْ...
لم يزل عرس ْالحصاد ِ
المقصلة
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ّ
وبالذهب ُتختبر المرأة ،وبالمرأة يختبر ّ
الرجل· .
بالنار ُيختبر الذهب،
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شبح قبيل الفجر
قصة :جمال سعيد الزعبي
ً
زارنا يوم أمس ضيف مهم جدا لم أعد أتذكره ،ولكنه
إما أحد أعمامي الكرماء ،وإما أحد أخوالي البخالء ،ومعه
كيس يحتوي حبات كثيرة من السكاكر المعروفة في
منطقتنا باس���م «قوم» والتي تعن���ي حب الحمص ،أو
«القضامة» المغلفة بالسكر الملون
ّ
وزعت أمي على كل واحد منا خمس حبات.
كنا ثالثة أطفال أصغرنا سمير ،أما الثالثة الكبار فلم
يكترثوا باألمر.
لم يعجب س���مير التوزيع العش���وائي أللوان حبات
ّ
وأص���ر أن تكون حصته كلها م���ن ذوات اللون
القوم،
األحم���ر ،وكانت عيوننا تراقب مصي���ر كيس» القوم «
بعد عملية التوزيع األولى ،وبلحظة ما ،وبحركة س���احر
اختف���ى الكيس ،ربم���ا وضعته أمي ف���ي ّ
عبها تحت
«الشرش» األسود الواسع الفضفاض ،على الرغم من أن
ّ
عيني سمير كانتا تطلقان إشعاعات كأشعة الليزر وراء
ّ
الكيس ،ولكنه بلحظة اس���تمتاعه بمص حبة السكاكر
أغم���ض عينيه للحظة وحدث ما حدث ،وعلى الرغم من
كل توس�ل�اته لمعرفة مصير الكيس ،فقد سكت بعد
أن حصل على حبة سكر إضافية.
كنت أعرف أن أمي س���تضع الكي���س في الصندوق
الخشبي الكبير المصنوع من خشب السنديان ،والمزين
بالص���دف ،فه���و كل ما بقي من جهاز عرس���ها حيث
كان���ت تضع فيه كل ما هو ثمي���ن ،ومكانه الدائم في
زاوية الغرفة الكبيرة بجانب «مطوى اللحف ،والطراريح»
لم يكن عن عبث ،فاألماكن تحوم حولها األرواح ،تهفو
لمكان وتهرب من آخر ،وبعضها له مذاق حلو ،وبعضها
اآلخ���ر له غصة ّ
مرة  ،هذا الم���كان لي  ،وهذا الصندوق
ألم���ي  ،ما زلت أتذكر لعب���ة «الطميمة» مع أخوتي في
البيت حي���ث كنت عادة اختبئ ف���ي الصندوق ،وكان
ً
الم���كان يغمرنا بالس���كينة ،ويحتوين���ا جميعا .ذاك
حين وآخر يرس���ل
المكان لم يعد كما كان ،ولكنه بين
ٍ
لي همس���ات ووشوشات تقول :أغمض عينيك حيثما
تكون ستراني برفقة طيوف األحبة.
بعد تناول وجبة العش���اء بقليل س���معت أمي تقول
إلخوتي الكبار»:ال تتأخروا بالسهرة بكرة عندنا حصيدة»
أضاف���ت موجهة كالمها لي« :وأنت كمان س���تذهب
معنا»
كان���ت مهمتي هي جم���ع ما يحصدونه م���ن أغمار
صغيرة وترتيبها في مكان تحدده أمي.
في تل���ك الليلة الصيفية قررت أن أنام على س���طح
ً
بيتنا الحجري المائل قليال نحو الجنوب ،أو جهة مزاريب
السطح وبعد أن دسست جسدي تحت اللحاف وبدأت
ّ
بعد النجوم ،جاءت أمي ومعها وس���ادتان وضعتهما
ً
بجانب الفرش���ة من جهة الجنوب لتكونا كالسد خوفا
من سقوطي من السطح.
المهم أنني اس���تطعت معرفة مجموعة الدب األكبر،
ً
والمي���زان ،وبحثت مطوال عن مجموع���ة الدب األصغر،
لكنني فشلت ثم بدأ القلق يسيطر ّ
علي ،وأنا أسأل ماذا
سيحدث لو كنت أنا قبطان السفينة وتهنا في البحر؟
يج���ب أن أعرف مواقع النجوم وبخاص���ة نجم القطب،
أهو في الش���مال أم الجنوب؟ نزلت من السطح بهدوء
على الدرج الحجري إلى المضافة ،ففي زاويتها مكتبة
أخي الكبير ،ويوجد فيها أطلس العالم ،وأعرف أنه في
الصفحات األولى توجد صفحة رسومات للنجوم .

أخذت األطل���س والبيل مع���ي إلى الس���طح وبدأت
ً
بمقارنة الرسوم مع نجوم السماء ،لم يكن األمر سهال،
لكنني اس���تطعت معرف���ة الكثير م���ن المجموعات،
ً
ً
وصرت معلما ومرشدا لجميع أصدقائي فيما بعد.
ال أعرف كيف نمت ،وكيف أيقظوني للذهاب معهم
إلى الحصاد.
اجتزن���ا خراب���ات القرية و حين مررنا م���ن جانب قبر
ً
الولي تجرأت ونظرت إليه ألول مرة ليال ،فقد كنت تلك
اللحظة أمسك بثوب أمي ،ونحن نمشي برفقة أشقائي
الكبار ،أما في السابق فقد كنت أتحاشى النظر المباشر
إليه ،كانت حدقة عين���ي تتحرك في محجرها لناحية
اليس���ار للحظة واحدة كي ال يعرف الولي أني حدقت
بقبره  ،فقبل س���نوات طويلة تج���رأ أحد األطفال على
مراهنة رفاقه أنه مس���تعد للتبول عل���ى حجارة القبر
الجانبية  ،وف���ي صباح اليوم التال���ي للمراهنة وفوزه
بالرهان لم يس���تطع القيام من فراش���ه  ،لقد أصيب
بالشلل في إحدى ساقيه .
اجتزنا الخراب���ات ،وقبر الولي ،والوادي ،واتجهنا إلى
أرضن���ا في أقصى الس���هل الجنوب���ي ،لنحصد القمح
الم���زروع في أبع���د نقطة من القري���ة والوصول إليها

يحتاج ساعتين من الزمن.
لم ينر دربنا إال ضوء النجوم ،فالقمر غاب بعد المغرب
بقلي���ل ،كنت أرى خالل مس���يرنا الطويل إش���عاعات
خاطفة تص���در من جوانب الطري���ق ،قالت أمي عندما
س���ألتها :هذا س���راج الحصادين  ،إنها حشرة صغيرة
يطلق جسمها ومضات إشعاعية فوسفورية .
فور وصولنا إلى وجهتنا افترشنا األرض المحصودة
باألمس ،أش���علت أمي سيجارة من نوع «غرناطة» وبعد
اس���تراحة قصيرة أخذوا مواقعهم بخط مستقيم في
مواجهة سنابل القمح.
كانت أمي تغني بصوت منخفض ولكنه شجي:
«يم الثويب األحمر ...لون خدودك ع لونو»
وعلى الرغم من أن أمي بعد نجاحي إلى الصف الرابع
ً
ش���جعتني بقولها :صرت ش���ابا .فأنا ل���م أقتنع ،ولم
ً
أصدق هذه المقولة ألنني ما زلت هش���ا وطولي ثالثة
ً
ً
أش���بار فقط ،وأحتاج شبرا رابعا حتى أرى طريقي ،وأنا
أمشي في حقل القمح فالسنابل أطول مني.
ً
كالم أم���ي أراح قلبي ،ولكن لم يجعلني ش���جاعا في
العتمة التي تس���بق الفج���ر ،ولم أجرؤ عل���ى االبتعاد
ً
عنها مس���افة خطوتين أو ث�ل�اث ،وأحيانا كنت ألتقط
«ش���مالة» القش المحصودة من يدها قبل أن تضعها
إلى جانبها .كان خوفي األكبر من أن يباغتنا ضبع جائع
ف���ي هذا المكان القصي ،وأتمن���ى أن يكون لنا جيران
في الحصاد .
قبل جهجهة الضوء بقليل غنت أمي :
«قامت من النوم تعجن بالعجين
والخواتم بالشمال واليمين
تعا يا حبيبي لحلفلك يمين
ما يفوت البيت غير أنت وأنا»
ً
كنت أنظر إلى جهة األفق البعيد منتظرا مش���اهدة
أول خيط من الش���مس ،التفت���ت أمي فجأة إلى الدرب
الغربي وصاحت باستغراب :من القادم يا ترى؟
ً
التفتنا جميعا إلى حيث أش���ارت  ،كانت هناك كرة
س���وداء غير واضحة المعالم تقترب منا بسرعة  ،قلت
ً
لنفسي :إنه حتما ضبع ،ولكن هذه الكرة أصغر  ،ركزنا
ً
نظرنا باتجاهه مباشرة ،وقفنا جميعا لنعرف من الذي
يتج���ه نحونا بإصرار وعزيمة وبس���رعة ؟ وحين اقترب
أكثر صاحت أمي :يا ويلي هذا سمير.
وبأصوات متفاوتة رددنا :من المستحيل أن يكون هو
فعم���ره ال يتجاوز خمس س���نوات.كيف اجتاز خرابات
القري���ة وقبر الول���ي والوادي الذي يس���توطنه الضبع
ومشى في العتمة ،وسط هذا السهل المزروع من أوله
إلى آخ���ره بالقمح؟ ..هذا مس���تحيل .وقبل أن ينتهي
حديثنا كان ش���قيقي سمير يقترب ّ
محمر الوجه ،وقد
انتفخ أحد عروق رقبته ،وهو يصرخ بأعلى صوته« :مين
خبا القومات؟ بدي أعرف مين ّ
ّ
خبا القومات؟»

ّ
ّ
سال ّ
سره على لسانه كأنه دم تعذر منعه.
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الكمامة الزرقاء
ّ

هناك ...

قصة :غسان حورانية
ً
تفاؤله
بقي توفي���ق محافظا عل���ى
ً
بب���زوغ فجر ي���وم جديد يحم���ل فرجا
على الرغ���م من كل ما يحيط
للجميعّ ،
به م���ن منغصات وهم���وم ناتجة عن
ّ
المتردية التي وصل
الحالة المادي���ة
إليه���ا بعد فقدانه عمل���ه ،ومنزله في
الري���ف ،في ظل هذا الغالء الش���ديد
وغيرها
الذي ًأصاب الس���لع الغذائية
ً
ناطورا
العمل
كاف���ة ،مما اضطره إل���ى
ً
ً
ألحد األبنية في دمشق ،وشيئا فشيئا
بدأت الحاجة تضط���ره إلى بيع بعض
المقتنيات لينفق ثمنها على حاجاته
الضروري���ة ،إال أن كل تلك الهموم لم
تش���غله عن االهتمام بمستقبل ابنه
توفيق الذي يترقب بلهفة اإلعالن عن
موعد بدء االمتح���ان النهائي للمرحلة
اإلعدادية.
اختصرت وزارة التربية مدة االمتحان
إلى خمس���ة أيام ،وكم ّ
ثمن أبو توفيق
اللفتة التي قامت بها إدارة المدرس���ة
حين أعلنت ع���ن قيامها بوضع برنامج
خاص للدروس التحضيرية لمساعدة
الطالب ف���ي االمتحان ،وحصل توفيق
في ه���ذا اليوم عل���ى ّ
الكمامة الطبية
المخصصة لليوم األول لالمتحان.
وعلى ًالرغ���م من أن أب���ا توفيق كان
بالعطل���ة الطويل���ة الت���ي
س���عيدا
ّ
س���ببها الوباء ،لتمكن ابنه توفيق من
بعض الخدمات التي
مس���اعدته في ّ
كان يقدمها لس���كان البن���اء من نقل
جرة غاز ،إلى ّش���راء بع���ض الحاجات،
وتنظيف س���لم البناء ..إال أن سعادته
الحقيقية كانت تكمن في أن ينتهي
الفصل الدراسي على خير ،فال يذهب
ً
هباء.
تعب ابنه في الدراسة
الي���وم األول
ف���ي
وص���ل توفي���ق
ً
لالمتحان إلى المدرسة متأخرا خمس
دقائ���ق ،وعل���ى الرغم م���ن أنه ًدخل
ً
ً
وح���ذاء باليا برز
مرتدي���ا مالبس رثة،
منه إبهام قدم���ه ،إال أن ما لفت انتباه
زمالئه هو ع���دم وضعه الكمامة ،التي
باتت تعد الشغل الشاغل للجميع.
ما كاد ينس���اب داخ���ل القاعة حتى
أش���ار له المراقب بالمثول أمامه ،سأله
ً
أوال ع���ن س���بب تأخ���ره ،ودون انتظار
إجابة ،استفسر منه بنبرة مستهجنة
عن س���بب عدم وضع���ه ّ
كمامته ،لكن
ً
توفيقا لم يجبه ،كرر المراقب السؤال
من كتفه بقوة،
بنبرة أش���دً ،وهو يهزه ً
توفيقا بقي محافظا على صمته
لكن ً
موجها بصره إلى األرض.
ِّ
ُ ُوز َع ْت أوراق األسئلة على الطالب ،ثم
ألحقت بها أوراق ًاإلجابات ،أما توفيق
فقد بقي مس���ندا ظهره إل���ى الجدار
يتابع االصغ���اء إلى عب���ارات التأنيب
التي ل���م ينفك المراقب ع���ن كيلها،
بس���بب تأخره عن الدخول إلى الصف
خم���س دقائ���ق ،واالس���تهتار وعدم
المب���االة في تعريض نفس���ه وزمالئه
إلى ِّ ًخط���ر العدوى بفي���روس كورونا،
المدرسة لم تقصر
مذكرا إياه أن إدارة
ً
بتقديم الكمامات مجانا للجميع.
بعد ذلك أعلمه المراقب أنه لن يسمح
بعد
له بالجلوس وتقديم االمتحان إال ً
م���رور نصف الوقت ،ليكون ذلك رادعا
له ولغيره.
زم�ل�اءه ُبعينين
يتأمل
توفيق
أخ���ذ
تتقاط���ر م���ن طرفيهما َع َب���رات األلم
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واألس���ى ،وهو الذي عمل ف���ي األيام
األخيرة قدر استطاعته حتى ال ِّ
يخيب
أم���ل والديه به ،وها ه���ي ذي عقارب
الساعة تدور بس���رعة تضاهي سرعة
المضطربة في صدره.
دقات قلبه
ً
استبش���ر خي���را عندما دخ���ل مدير
المدرس���ة إلى القاعة لمراقبة حس���ن
س���ير االمتح���انً ،وعندما علم س���بب
وقوف توفيق خارجا ،شرع يوجه إليه
عبارات اللوم الشديد ،ووافق المراقب
عل���ى تصرفه ،لكنه وقب���ل خروجه من
مس���امحته
القاعة ،طلب من المراقب
ً
ّ
امة جديدة ،معتبرا مرور
وتزويده بكم ً
ّ
ربع ساعة كافيا لردعه عما بدر منه.
ب���دأ توفيق يتنف���س الصعداء وهو
متجه ليأخذ مكانه في المقعد األخير
بخطوات متعثرة ،تبعه المراقب ووضع
على مقعده ورقتين إحداهما لألسئلة
واألخرى لإلجابة ،فش���رع يسابق الزمن
ً
وهو يقرأ السؤال األول محاوال استغالل
ما تبقى من الوقت ،فيما ابتس���م ذلك
المراق���ب ابتس���امة مقتضبة تحكي
تفاخره باتخاذ التصرف الصائب الذي
شأنه أن يجعل الطالب أكثر جدية
من ً
والتزاما حيال ما يطلب منهم ،وعندما
كان يتج���ول بين المقاع���د ،انتبه إلى
توفيق وهو يضع ي���ده داخل حذائه،
تجاهل األمر بداية ،ليتأكد مما يجري،
فإذا بتوفيق يعاود ّ
الكرة ،وعندما انتبه
إلى نظرات المراق���ب ،صرف انتباهه
إلى ورق���ة اإلجاب���ة ،إال أن المراقب لم
يدعه هذه المرة بحاله ،فدنا منه وسأله
وهو يطرق برؤوس أصابعه على كتفه:
ماذا أخرجت من الحذاء؟.
ُ
توفيق بصوت خافت :لم أخرج
أجابه ً
منه شيئا.
أعاد المراقب السؤال بحزم :أال تريد
أن تتوقف عن المراوغة؟ أجبني هيا..
ما الذي أخرجته من حذائك لكي تعود
وتخبئه فيه؟
ّ
أجابه بارتباك :صدقني ال ش���يء على
اإلطالق.
ً
أمسك المراقب توفيقا من يده بقوة
وجره إلى جان���ب المنضدة ،وأمره أمام
الجميع بخلع حذائه ،عندها بدأ توفيق
ويقس���م بأغلظ
بالب���كاء ،وهو يصيحً ،
األيمان بأنه ال يخفي شيئا في حذائه.
دخل مدي���ر المدرس���ة ومعه بعض
نح���و صوت بكاء
المراقبي���ن منقادين ّ
توفيق وصراخه ..وهنا أكد المدير على
ً
توفيق ضرورة أن يخلع حذاءه ،متسائال
بنبرة قاسية عن سبب المشاكل التي
تصدر منه وحده دون غيره.
انتزع توفيق حذاءه المهترئ ،فظهر
ًّ
جليا الثقب الكبي���ر في كعب الحذاء،
أما م���ا لفت أنظار المدي���ر والمراقبين
وأصابهم بالذهول ،هو مش���اهدتهم
بقع���ة ال���دم الكبي���رة الت���ي صبغت
ّ
“الكمام���ة الزرق���اء” الت���ي غطى بها
توفيق كعب قدم���ه الذي كان ينزف
بشدة نتيجة احتكاكه بمسمار متمرد
في مؤخرة الحذاء.

كتب :إياد فايز مرشد
ً -1-
ً
حينما كان الفجر يتمخض نورا في األفق ،ويس���طع المعا كاألرجوان
على اتس���اع الم���دى ،وقفت أس���تعيدك في ذاكرتي وأس���توحيك
ً
ً
كفسيفساء منثور في فكري .يجذبني إليك قلبا مولعا بالصدق حتى
ً
ً
األسى ،شغوفا بهواك حتى االنحالل ،ومتيما بطيفك حتى التوحد.
الصب���اح انتظرتك عند غرة الزمن لع���ل نور الفجر يقود خطاك،
ذاك ً
ً
متظاهرا بالتماس���ك وأنا أرعى ظمئي إليك وأجهش ش���وقا لضمك،
ِّ ً
محيدا عنك خيبات تنوء بها أثقال الكون.
ً
ن���دى وراحت روحي المصدومة
بكى الصباح حينما تعثر بأنفاس���ي
ً
ً
تبكي دمعا وألما .أيقظ بضوئه السكون وأيقظت أنا بصراخي الغابات
الصماء والس���ماوات الغارقة بالتعالي .خرج الكون بكائناته ومكوناته
يس���تعطف خاطر الفجر ويس���ترضيه ،وأنا لم أجد في استقبالي إال ّ
ورقة بيضاء ملفوفة على جذع نخلة فيها دمعة ورجاء .الضوء بسرعته
المذهلة اقتحم البيوت الوادعة عل���ى الحلم واحتل الفراغ ومأل الدنيا
وشغل مساحات الدهش���ة .هو يتقدم وأنا أنسحب  ..هو يثب نحوي
وأن���ا تغمرني الرغب���ة بالهروب ..هو يالحقني وأنا أس���تنجد بعينيك
ً
صراخا.
ّ
يسد ّ
علي منافذ النجاة ويقيدني بثوانيه،
وكان الزمن يركض خلفي
ً
ً
ً
ُمغررا بي بامتداده ،عبثا حاول اإليقاع بي وس���دى حاولت التواري عنه.
ً
وحين غدت الش���مس في كبد الس���ماء جلست إليك مستسلما للحلم
ً
أتلمس خصال ذهبية من شمس ،وأتحسس وجنتين من لهفة ،وأزلف
ً
اقترابا من ش���فتين نبيذيتين تفيضان بالتري���اق .وعندما تجاوزني
قيثارة من همس وأبحر ف���ي لجة عميقة من
ال���زوال بدأت أغف���و على
ٍ
بحر من
في
أهيم
نفس���ي
وجدت
سباتي
من
وحينما صحوت
ش���رود.
ٍ
ً
الظ�ل�ام وحيدا تجادلني آخر النس���مات العبق���ة بأريجك وأنا ال أعرف
ّ
العودة إلى الفجر إال إذا قادتني إليه يداك.
-2ً
ُ
ً
َ
نهار طارح الليل غراما ،وعاشق سامره ابتهاال ،ودعوة مفتوحة للرقص
ّ
عل���ى موائد العبث ،كل واحد منا كان يلبس ثياب الدور المخصص له،
ً
ويقتني القناع الذي يربطه خلف أذنيه فنسير معا في الزفة  ..تقودنا
الغريزة ال الفكرة ورائحة الدم ال ش���ذى العطر وتس���ابقنا االنفعاالت
ال المش���اعر ،تحركنا الرغبة باالنقضاض ال الطموح للوثوب نحو األمام.
ً
فتقهقه األيام عاليا نادبة الغفلة فنغني بابتهال للماضي الذي سرق
لون الحاضر وغدر بصورة المستقبل.
-3ً
ً
ّ
أس���بح بالثواني فأجمعها بين يدي وحينا آخر أبعثرها أمامي
حينا
ً
قافزا فوق ش���ظاياها .ترهقني رتابة االعتياد وتقيد دماغي باألغالل
وترس���م على جبهتي خارطة الوقت التائه مني وتعيدني رش���فة من
الذكرى إلى خاتمة الطريق حيث تاه العاشقون.

كلمة أخيرة
كتبها :توفيق أحمد
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جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
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اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

ُ
ذاكرة السقيلبية
غيث العبد اهلل؛

ِ
بالبحث عن مظاهر تواصل الحضارة السورية العريقة
والمهتم
ُّ

َ
ْ َ
ُ
ه���د من نوع
ه���ذه المرة
أكت���ب عن ُم َجت ٍ
ْ َ
ُ
ُ
ْ
آخر بغير ما اعت���دت الكتابة عنه في هذه
ُ
ص���ادق فيما
مؤمن
واظب
الزاوي���ة ..ع���ن م ٍ
ٍ
ٍ
يعيش وفيما يعمل..
ُ
َ
ُ
ُ
خالياه وبالتالي
رجل ت ْس���ك ُن مدينت ُه
عن ُ ٍ
ُ ُ ُّ
ُ
وطنه..
َي ْس���ك ُن خالياه وحناياه وطن���ه؛ كل
ِ
َ
ً ُّ
ُ َ
ذات ُ
���ه العميقة أيض���ا كل ما هو
َوي ْس���كن
ٌ
جميل في هذا العالم.
ُ
مدينة ربما ال يتجاوز
يعيش في بل���د ٍة أو
ٍ ً
ُ
ع���دد س���كانها الثالثي���ن ألف���ا ..ولكن���ه
َج َعله���ا من خ�ل�ال التوثي���ق اليومي لها
ً
ً
ً
ماضيا وحاض���را وتفاصيلَ ..ج َعلها مدينة
ُّ
َّ
وتفاصيل���ه المثيرة
تع���ج بحركي ِة المكان
ِ
ُ َ
واألس���ئلة التي تحيلك إل���ى قضايا كبير ٍة
ِ
في ِّ
الفن والتاريخ والفكر والتراث والصمود
منها وإليها..
واالرتحال ُ
ُ
مدينته ،وفي غالبيتهم
أعرف ُه وأعرف أبناء
ِ
ُّ
شارع
أصدقائي وزمالئي ومعارفي ،كما كل
ٍ
َ َ
المدينة هو صديقي
وم ْعلم في هذه
وزقاق
ِ
َّ ٍ َ
ألن ُه رافق طفولتي ويفاعتي وشبابي..
ِّ
كل يوم أو زيارة لهذه المدينة ُ
أزداد
وفي
ٍ
ٍ
ُ ُّ ً
بجوهرية مكانها وزمانها ألنها..
مس���كا
ت
ِ
وألنهم حضاريون وإنسانيون ووطنيون إلى
ِّ
وأشد الظروف..
أبعد الحدود رغم أصعب
َّ
وألنن���ي ال أس���تطيع أن أق���ول كل ما في
عميق وجداني ًتجاه هذه المدينة الساحرة
ِ ً
صفح���ة واحد ٍة
دفع���ة واح���دة ..وخ�ل�ال
ٍ
س���أكتفي هنا ..ألتح���دث عن َّ ذاكر ِة
فقط،
الس���قيلبية َوأ ْل َمع من َ
كتب عنها ووثق لها
ً
ِ ً
ول���م ُي ْ
خالل س���نوات
غادرها لحظة واحدة
ُ
ْ
ُ
الحرب الجائرة على سورية ،أو قل إنه لم ي ِع ِر
ً
َ
اهتماما ِّ
ش���اب َه من
صاروخ أو ما
طلقة أو
ألي
ٍ
ٍ
الطائشة
العابثة
أدوات الحروب العدوانية
ًٍ
ِ
ِ
التي لم تحقق سوى الخراب .بل بقي يوميا
وفي كل األوقات يتج���ول في جميع أنحاء
ُ َّ
ّ
النارية ليستطلع كل
المدينة على دراجته
ِ
ش���يء من موتى وأحياء من مرضى وأصحاء،
ِّ
شيء في المدينة.
ومن أجل كل
ٍ
والرس���ام والمصورّ
إنه الباحث في التراث َّ
ِّ
والموثق الدقيق غيث العبد الله.
وهو من مواليد حماه السقيلبية1961
*1981تخرج من معهد إعداد المدرسين
قسم التربية الفنية في حلب ومن ثم درس
في كلي���ة الفنون الجميلة  /قس���م الحفر/
جامعة دمشق.
*أق���ام العديد م���ن المع���ارض الفردية
وش���ارك ف���ي الجماعي���ة منها الرس���مية
والخاصة في أماكن عديدة من أنحاء سورية
وخارجها.
* يعمل من���ذ الثمانينيات الماضية على
جمع وأرش���فة التاريخ الش���فوي لمدينته
«الس���قيلبية» وتوثيق يومياتها بالكلمة
المدون���ة واللوح���ة والص���ورة الضوئي���ة
والمرئي���ة وقدم ف���ي هذا المضم���ار عدة
معارض ومحاضرات هامة.
* نال العدي���د من الجوائز وش���هادات
التقدير.
*مارس الكتاب���ة الصحفية والنقد الفني
ورس���م الموتيف في العديد من الصحف
والمجالت المحلية والعربية كما نشر فيها
العديد من الصور الضوئية.
ً
ً
*في عام  2008أنش���أ موقع���ا إلكترونيا
حمل اسم “الس���قيلبية للتراث والفنون”
 www.ghaith-a.comيهت���م بقضاي���ا

ً
الت���راث والفن���ون والثقافة عموم���ا وكان
من أب���رز مهامه مد جس���ور التواصل بين
الس���قيلبية وأبنائها في عال���م االغتراب.
عضو اتحاد التشكيليين في سورية  /عضو
نادي التصوير الضوئي في دمشق  /عضو
اتحاد الصحفيين في سورية.
مقيم في السقيلبية ولن يغادرها.
يقول الدكتور معروف رزوق:
َّ َ
ليس هنالك من ُعق���اب َحلق في األعالي
وحمل السقيلبية إلى ما وراء البحار أكثر من
غيث العبدالله
ويقول المخرج السينمائي السوري سمير
ذكرى:
عرفت غيث العبد الله عبر الفايس���بوك...
واهتمام ُ
حب ُ
ُ
ولف���ت انتباهي ُّ
���ه ببلدته
���ه
السقيلبية وأهلها...تقول أغنية روسية إنَّ
ُ
َ َ
َ
بيتك...لو
ُح َّب الوطن يب���دأ من حبك لعت ِ
بة ِ
أن كل السوريين أحبوا بلداتهم كما يحب
غيث العبدالله الس���قيلبية لم���ا ِص ْرنا إلى
هذه الكارثة السورية?..
ّ
ويق���ول النح���ات والناق���د التش���كيلي
الدكتور محمود شاهين:
أهم ما يلف���ت االنتباه في صور
•
ُ
ُ
لبيئت ًِه
غيث العبد الل���ه التفاتت ًه المخلصة
ِ
ً
َ
ومظاهر حياتية
المحلية إنس���انا وعم���ارة
ً
ِّ ُ
مختلفة ،فه���و يوثق بالص���ورة الضوئية
ً
ً
المدروسة موضوعا وقطعا وتقنية للعمارة
الطينية الريفية البسيطة الرافلة بإحساس
ندي وتعب نبيل وعفوية تقطر إنس���انية
ً
وجماال.
ََ
ُ
مدينته الس���قيلبية ناهضة بين أحضان
س���هل الغ���اب الخصي���ب والث���ر بأوابده
التاريخية ،فهي جارة أفاميا ،ونهر العاصي،
وجبال الساحل الس���وري الغارقة بالخضرة
والضوء والش���موخ .والفنان غيث العبد الله
نذر نفسه لمهمة وطنية وفنية نبيلة ،هي
ّ
والمطرز بالوفاء ،عن
البحث الدؤوب الصادق
مظاهر تواصل الحضارة السورية العريقة،
وإلقاء الضوء عليها ،بغية عدم انقطاعها أو
ضياعها ،أو تشويهها!!
ويقول وهيب كيروز حافظ متحف جبران
ْ ّ
لبنان:
خليل ُجبران في قرية ب ٌشري ـ ٌ
* ذات غي���ث صاخب���ة ،قوي���ة ،متوالدة،
المعطيات وكل ُاالرتعاشات
متفاعلة ٌ بكل ُ
ذات بعيدة اإليقاع وعميقة االرتعاش
وهي
والنب���رات التي تدخل قراءة لوحته إلى آخر
النبض الذي ترتعش به هذه الذات.
ويقول المص���ور الضوئي الدكتور مروان
مسلماني:
غي���ث العبد الل���ه حالم مع أرض���ه وأهله
وناس���ه وترب���ة بيئت���ه المتميزة ،وش���اعر

يعطيك لوحات فيها من الش���عر أكثر مما
فيها من الصنعة.
ويق���ول عبود س���لمان الفن���ان والباحث
الجمالي
•ظ���ل منذ س���نوات بعيدة غي���ث العبد
الله يس���تعيد ملهمة إبداعه (السقيلبية)
ك���ي تكون حاضنة طبيعي���ة إلبداع الفنان
وإنتاج���ه الفن���ي والوثائقي ،وه���و الفنان
الباحث في جماليات بالده الس���ورية وفي
سهل الغاب يجمع تفاصيل نمط الحكاية
الشعبية لعالئق الناس مع تاريخ انطباعاته
التسجيلية المميزة عبر تدوين تاريخ بيوت
السقيلبية القديمة والحديثة وأهلها.
ويقول ّ
ّ
النحات الس���وري الكسندر حداد
السري المقيم في السويد:
•((ارتبط اسم غيث العبدالله (في وعيي
والال وعي) عندي باس���م السقيلبية ،حتى
هن���ا في الغربة كل ما التقي بش���خص من
تلك المدينة الوديعة أول سؤال يخطر على
البال هو هل تعرف غيث العبدالله؟)).
َ
لملمة نماذج
كما عكف غيث العبد الله على
ِ
الشعبية
التقليدية
الحرف والصناعات
ِ
ِ
من ِ
ُ
األصيلة ،في المنطقة المحيطة به ،وبلدت ُه
ِ
ُ
السقيلبية هي جارة أفاميا ،ونهر العاصي،
وجبال الساحل الس���وري الغارقة بالخضرة
والضوء والش���موخ .والفنان غيث العبد الله
نذر نفسه لمهمة وطنية وفنية نبيلة ،هي
ّ
والمطرز بالوفاء ،عن
البحث الدؤوب الصادق
مظاهر تواصل الحضارة السورية العريقة،
وإلقاء الضوء عليها ،بغية عدم انقطاعها أو
ضياعها ،أو تشويهها!!
َ
ِّ
ُ
أع���ود فأذك ُر بم���ا قاله األدي���ب والباحث
ّ
واإلعالم���ي ّ
غس���ان الش���امي :بتاري���خ 13
تشرين األول :2017
ٌ
سيأتي يوم يكتشف فيه عاشق سقلوبي
ً
أن عاشقا من طراز باسق يدعى غيث العبد
ً
الل���ه قد ترك ل���ه إرثا لمدينة لم يس���تطع
التاريخ في زمن الذئاب نهشها.
سيكتشف أهالي السقيلبية في األزمنة
ّ
اآلتي���ة أن غي���ث وثق إرثهم وأت���ى بما لم
يستطعه األوائل...
غي���ث العب���د الل���ه ،عين���ان وس���يعتان
للس���قيلبية ،عي���ن مزروعة ف���ي الماضي،
ُ
ُ ُ
وأختها ت ْر ِسل الحاضر إلى المستقبل.
ِّ
قري���ة وبلد ٍة
ك���م أتمنى أن يك���ون لكل
ٍ
ُ
ومدينة ..غيثها.
ٍ
وكان وقتذاك السيد ّ
لمدينة
غسان بزيار ٍة
ِ
َ
السقيلبية التقى خاللها السادة :د .طلعت
كاترين طبيب القلب الش���هير والمحبوب،
ورياض األش���قر ،ونايل عبد الله ،الذي قام
ّ
بجهود كبيرة بالحض على التشبث
ويقوم
ٍ
ِّ
باألرض والوطن والدف���اع عنه بكل ما أوتي
اإلنسان من قوة وتصميم وإرادة.
وأنا في خت���ام هذه الزاوية أعتقد أنه من
الطبيعي أن يذكرنا غيث العبد الله بشاعر
داغس���تان الكبير رس���ول حمزاتوف الذي
ً
َ َ
أبنائه وفي قلوب
ح َمل بلده خالدا في قلوب ِ
أبناء العالم.
تحية احترام وتقدير ومحبة وعرفان إليك
أيه���ا الفنان اإلنس���ان المب���دع والمخلص
ألهلك وبلدك ووطنك.

