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االفتتاحية

ربم���ا كان على حق؛ أصح���اب الرأي القائل بأن أحد أهم أس���باب األزم���ة الثقافية ،أو المأزق
الثقافي الذي يعيشه المجتمع العربي ،هو تلك النرجسية المتحكمة بغالبية النخب الثقافية
ُوبعده���ا عن مجتمعاتها ،األمر الذي أدى لخلق ّ
هوة كبيرة بين الش���عوب وهذه النخب ،التي
آثرت االبتعاد عن هموم الش���عب ومعاناته ،واالكتفاء بتحصين أبراجها ونرجس���يتها ،وهي
للحصول على المنافع لتحقيق
إذ تفعل هذا فإنما لقناعتها المطلقة بفرادتها ،واس���تماتتها
ً
الضيقة ،بعيدا ًعن مصالح الجماهير
أهدافها الش���خصية وتطرفها في أفكارها لمصلحته���ا ً
س���لوكا اس���تعالئيا ال يمكن أن ينهض
فإنما تمارس ُ
التي خرجت منها ،وهي إذ تفعل ّهذا َّ
الحية ،كما أنها وهي تفعل هذا فإنما تجرد الثقافة من أبس���ط
بالمفه���وم الحقيقي للثقافة
حقوقها ومن ش���مولها ودورها في نهضة المجتمعات والوقوف على مش���كالتها ومعاناتها،
وهو ما يعني أن هؤالء يعيش���ون أزمة وع���ي حقيقية ،ومن َّ
ثم فإنهم يبتعدون كل البعد عن
المثقف التنويري النهضوي ،أو المثقف النقدي حسب
رؤية محمد أركون.
ّإن حال���ة التورم هذه والنرجس���ية ،ل���م تقتصر على
أصح���اب الثقافة والفك���ر والبحث ،وإنم���ا تعدتها إلى
غيره���م م���ن الكت���اب والروائيي���ن والش���عراء الذين
تضخم���ت ذواتهم إلى درجة منعته���م من رؤية اآلخر
والتفكير به ،وه���م ّإذ يفعلون هذا ،فإنما يؤكدون على
حقيقة الذهنية الهشة التي يعانون منها والتي تؤدي
بهم إلى السقوط في عيون األغلبية .وإلى فقدان الثقة
بين الجماهير ونخبها الثقافية ،وهو ما أكدته األحداث
األخي���رة التي عصف���ت بالكثير من ال���دول العربية ،إذ
أك���دت حاجة النخب الثقافية إل���ى المراجعة مع الذات
وإعادة النظر ف���ي دورها ،حتى تتمكن م���ن إعادة بناء
الثق���ة مع مجتمعاتها والع���ودة للتموضع في الخارطة
االجتماعية ،وأخ���ذ زمام المبادرة في قي���ادة
الجماهير لقد آن األوان لكي
واإلس���هام في بناء ثقافة التعددية والتنوع وتكريس
تبتعد هذه النخب عن
مفهوم المواطنة واالنتماء.
لقد آن األوان لكي تبتعد هذه النخب عن االستعالئية
والفوقية وثقافة الوصاية التي مارس���تها لفترة طويلة االستعالئية والفوقية
م���ن الزمن فخلقت حالة من الفص���ام النكد بينها
وبين وثقافة الوصاية التي
الجماهير ،التي تريدها متماهية مع حقوقها ومطالبها،
ومرتبط���ة بش���كل عضوي معه���ا إذا م���ا أرادت قيادة مارستها لفترة طويلة
الجماهير إلى بر األمان.
ومن الضرورة بمكان عودة النخب الثقافية إلى خطها من الزمن
التاريخيً وإعادة ضبط عالقتها بالمشروع الوطني ،لكي
لتراجعها وانكفائها على نفس���ها في اإلطار
تضع حدا
َ
وض َع ْ
النخب
تقوم
وعندما
فيه،
نفسها
ت
الذي
الضيق
ُّ
بهذا فإنها تفرض على الدولة التي تعيش فيها ،والنظام الذي تستظل بظله ،أن تكون شريكة
له في اتخاذ القرار وبناء مستقبل األمة ،من خالل مبادراتها اإلنسانية وتماهيها مع الشعب في
معانات���ه ومكابداته ،وبالتالي يمكننا الحديث عن دور النخ���ب في حركة صناعة التاريخ ،وهي
حركة من شأنها أن تهب له شكله ومضمونه الالئقين.
وأن
بلقزيز
اإلله
عبد
رؤية
حس���ب
نخبويته،
إن أهم ما يجب على المثقف فعله هو التخلي عن
ً
يتخلى عن اللغة التي ال يفهمها الش���عب وال يتداولها في قاموس���ه اليومي ،وأن يبقى ثابتا
على مواقفه ًالوطنية األصيلة ،والس���يما بعد تحول بعض المثقفين إلى دعاة ًللمشروع الديني
المغل���ق حينا ،وإلى تجار بالقضي���ة الوطنية ،ووكالء لألجندات المعادي���ة حينا آخر ،وتخليهم
ٌ
صحيح أن المثقف
أعينهم عن هم���وم وطنهم،
ع���ن قضايا ش���عبهم وإدارة ظهورهم ،وإغالق َ
دائم االشتغال على التغيير ،إال َّأن بعض المثقفين العرب اشتغلوا عليه ّمن منطق
العربي كان ً
الوصاية بعيدا عن مبدأ المحاورة ،وذلك من خالل محاولة فرض مزاعمهم ورغباتهم علها تلعب
ً
دورا ف���ي التأثير على العامة بينما كانت عيونهم على الخاصة ،وعندما تعاملوا مع العامة فإنما
تعاملوا معهم بفوقيتهم ونرجسيتهم المعهودةً .
م���ن جهة أخرى فإن نخبوية ًالمثقف ،تظهر أحيان���ا كثيرة في الموضوعات الفكرية المجردة
التي يولع بها بعيدة عن مش���اغل الناس
الت���ي يش���تغل عليها ،إذ ّغالبا ما تك���ون موضوعاته ً
وهمومهم ،وال تقع على س���لم أولوياتهم فهو يهتم مثال بقضية حرية الرأي والنشر والتعبير،
فيما ينش���غل الشعب بمشاكلً الرغيف وتأمين العيش والمسكن حتى ليبدو في حالة التباعد
هذه كل من الفريقين مش���دودا إلى موجة مختلفة ،وكأنهما من عالمين على درجة شديدة من
التباين.
ً
الش���عب
هموم
عن
معبرا
يكون
وأن
المجتمعي
رش���ده
إلى
المثقف
يعود
لكي
األوان
آن
لقد
ً
ً
وفاعال في تأصيل ثقافة االنتماء والوطنية ،ألنه من خالل هذا يمكن أن يكون قائدا
ومعانات���ه،
ً
ً
حقيقيا وفاعال.

النخب المثقفة
بين النرجسية
والدور
المجتمعي

لوحتان للفنان التشكيلي نذير بارودي حارات دمشثق القديمة

الطيور في (حراس الحزن الليليون) لطالب هماش
ُ
أنموذجا
قصيدة ( اكتبني في الحيطان المنسية )
قضايا وآراء /قراءات
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الالمنتمي ورحلة
البحث عن الحرية
كتب :د .خلف المفتاح
يعي���د طرح مفه���وم الهوية واالنتم���اء والحرية الى س���احة الجدل
الفكري ومنابر الثقافة ما كان قد تناوله الفيلس���وف البريطاني الشاب
كولن ولس���ن قبل أكثر من 66عاما في مؤلفه الالمنتمي والذي ش���كل
صدمة في األوس���اط الثقافية والفكرية منتصف الخمسينيات وترجم
الى أكثر من خمس���ين لغة وبيع منه عشرات الماليين من النسخ وعاد
على ذل���ك الكاتب الفقير بماليين الجنيهات اإلس���ترلينية وهو الذي
كان يقضي أيامه في شوارع لندن ويتوسد أرصفة الشوارع لعل الفكرة
المركزية في ذلك المؤلف الشهير تعالج سيكولوجيا حالة العزلة التي
يعيش���ها المبدعون فالالمنتمي إنس���ان ال يرتبط ال بحزب أو جماعة أو
طائفة أو دين أو أي ش���كل من أش���كال الروابط التقليدية وقضيته بل
مشكلته هي مشكلة الحرية بشكلها العميق أي تحرر اإلنسان من كل
أش���كال االنتماءات فهو يبحث أو يحلم بعالم معقول ال يربطه بش���يء
مقابل منحه بعض االمتيازات .
الالمنتم���ي ينظر للحي���اة بصورة مختلف���ة ال يريد س���عادة ثمنها
ً
حريته وخيارات���ه اليريد قيودا للمجتمع والدي���ن والعائلة والمال إنه
ً
إنسان يتمتع بحساس���ية عالية جدا أتعبته وأراحت اآلخرين فالصراع
ً
ً
بين الذاتي���ة والفردانية والمجموع تجعل اإلنس���ان مربكا وحائرا .إنه
الغتراف معرفي
يحمل في رأس���ه ضجيج أس���ئلة ال تنتهي تدفع ب���ه
ٍ
واسع فيش���عر بالغربة واالنس�ل�اخ عن المجتمع واالنفصال عن الذين
ال يس���تطيعون االنفصال عن ه���ذه الروابط فال افتخ���ار بالعصبية أو
اإليديولوجيا أو غيرها من أشكال االنتماءات او االعتداد بشرف منسوب
للتاري���خ المجه���ول أو المتخيل وكل ما من ش���أنه اس���تغالل عصبية
القطعان البش���رية فهي محط ازدراء له بسبب غباء البعض واعتزازهم
بم���ا هو ليس فيه وهنا فعليك أن تعبر ع���ن مكنونات ذاتك الراغبة ال
بم���ا يمليه عليك المجتمع وعاداته وتقالي���ده وإذا كان البعض يتهم
المبدعين بالسلبية واالنطواء والجبن ألنهم يعيشون فردانيتهم وهو
أمر صحيح فالالمنتمي هو نبي مس���تتر حتى عن ذاته فكلما زاد الوعي
زاد الالنتماء فـ «ولس���ن» حفر في تراث المس���يرة اإلنسانية فاكتشف
ورأى أن اإلنس���ان يجب ان ينتمي الى طبيعته اإلنس���انية وال يستلب
من المجتم���ع أو اآللة المتطورة في المجتم���ع الصناعي الذي يحد من
خياراته  ،إن اإلنس���ان يجب أن يفرض ماهيته بنفسه وال تفرض عليه
ً
من ق���وى أخرى أيا كانت فالحرية هي ش���دة اإلرادة ف���ي التعبير عن
ذاتها وإنس���انيتها بوصفها إرادة ذاتية وال تك���ون ما تريد من ضمن
انتماء ضيق يفرض عليك فضاء تتحرك داخله ال خارجه فضاء فرضته
عليك الحضارة الحديثة كما كانت تفرضه العقائد وأش���كال الغنوص
فتلك أط���واق للحرية جعلت الن���اس يتبعون حري���ة مقوننة فرضها
عليه���م المجتمع أو أية انتماءات أخرى طبيعية أو إرادية فهذه مالجئ
لحرية مزيفـة فـ «ولس���ن» من خالل شخصيته الوجودية الفردانية رأى
أن االنس���ان هو إله نفس���ه فقدراته إن ظهرت أو تجلت سيبدو الوجود
ً
ً
مختلف���ا تماما فالص���راع بين الحرية واإلرادة م���ن جهة واإلخضاع من
ً
جهة أخرى جعلت اإلنسان هشا فالالمنتمي فضل الخروج عن القطيع
الذي يغيب العق���ل الفردي لصالح العقل الجمع���ي المؤطر والمدجن
وهذا يجعل الالمنتمي يخرج عنه بشكل قهري ففي هذا العصر الذي
انكسرت فيه الهوية الفردية لصالح الجماعية و أمام هذا لذوبان للذات
في المجموع كان السؤال من أنا؟ وكيف أكون؟ وقد تعرض عقلي لكل
هذا الحش���و من المجتمع ! وهذه مأساته ولعلها مأساة كل من يصرخ
في صحراء الوجود وأمام هذا المأزق فال خيار سوى االنتحار أو االنتظار
أو مجاراة هذه الجموع بالصمت حس���رة على ما يواجهه ذلك الالمنتمي
أو بث���ورة وغضب عارم وس���لوك حاد يوقعه في عزل���ة مديدة والتحاق
بأهل كهف جديد؟

كتب :د .خلدون سعيد صبح
ً
ً
إذا أردنا أن نحلل ديوانا أو كتابا أو رواية أو أي
جن����س أدبي يبقى العنوان هو الدليل المؤش����ر
الس����يميائي للمعنى العام في الكتاب  ،ونحن
أمام ديوان جميل لشاعر جميل اللغة و المشاعر
بعنوان (حراس الح����زن الليليون) وهذا العنوان
يفتح الباب أمامنا على حزن ثابت بس����بب كلمة
(الحراس) وكأن الحزن ثابت ال يتحرك  ،وبالتالي
هو مؤش����ر معنوي بالغي لما سياتي من قصائد
تحم����ل نكهة الح����زن و الليل  ،ولك����ن يفاجئنا
الشاعر باستخدام لفظة (الطير) وما يرادفها في
حقلها اللغوي و اللساني من معان.
ففي القصيدة األول����ى (اكتبني في الحيطان
المنسية) يوظف الشاعر الطير البحري للحيرة و
الحسرة لكي يعكس ما في نفسه من اختالجات
:
كل غروب أجلس قرب النهر
و أصغي لعذابات الماء الباكي
و تقابلني بجلوسك كالطير البحري
الناظر في آفاق الحيرة
ويربط الش����اعر الطير بآالم العشاق بالمقطع
نفس����ه  ،وهذا ربط موف����ق ألن الطير في هديله
ين����ادي الحبيب المفقود ،وما تس����مية ابن حزم
لكتابه (ط����وق الحمامة في األلف����ة و األالف) إال
له����ذا الغرض لذل����ك وظف هذا التش����بيه تام
األركان لغرض جمالي و دائرة نفسية هي الحزن
.
وعندم����ا ننتقل إلى مقطع آخ����ر نجد توظيف
الش����حرور أيضا يعتمد على عل����م اآللة (البالغة)

في دائرة جمالية حزينة ليثبت عنوان القصيدة
(حراس الحزن الليليون)
ولماذا حين يتعتعني السكر
كشحرور مرتعش الطيران
تالحقني بسالسلها أحزاني ؟
و نالح����ظ أن الح����زن ال ينتهي فهو سالس����ل
تتبعها سالسل و آالم تدفعها آالم  ،وهو عندما
يخاطب اآلخر يعتمد على نوع بديعي (التجريد)
ويعني مخاطبة ش����خص أخرجه من نفسه و بدأ
يخاطبه ليعكس آالمه و حزنه  ،ويعود الش����اعر
م����ن جديد إلى ن����وع من الطيور و ه����و عصافير
الزرازير في الصباح ليتحدث عن الكآبة الثابتة:
دارك بعد النهر يكللها بكآبته الغيم
وداري قبل النهر مطرزة بزرازير الصبح
تعوم على السهل كغيمة أحالم
ونالحظ أن الحقل الداللي في تناظر األش����ياء
في مراع����اة النظير يتجلى مع الطير و الحزن في
األلفاظ التالية :
النهر  -الغيم  -الكآبة  -التطريز  -أحالم .
ويتن����اول طالب هم����اش النافذة أو الش����باك
ليتحول إلى ذاك����رة للمكان  ً،وهي صورة نحبها
ونعشقها ألن األشجار أحيانا تنام على الشباك
ثم يعود إلى تنهيد الحمام و األعشاش الهادئة:
شباك تسترخي األشجار على راحته
حالمة باألعشاش الهادئة التنهيدات
كتهديل حمام
ويحاول الش����اعر أن يقفز من دائرة الحزن إلى
الفرح ،فيلج من خالل لغة متماسكة مخاطبا جاره

بمشاعر الفرح :
يا جار تعال لنرفع قنطرة فوق النهر
تطل على الوهدات الحلوة وجمال الوادي
ولكن العزلة والحزن والطيور الباكية تعود من
جديد من خالل عنوان القصيدة فيقول:
(فاكتبن����ي في الحيطان المنس����ية) فيثبت
الحزن من خالل حراس����ه ،و كأن����ه يقول للقارئ
ولنفس����ه :إن الفرح والس����عادة ومضات سريعة
في الحي����اة ،والباقي حزن طوي����ل من خالل لغة
شعرية متماس����كة متآلفة وإيقاع جميل وطيور
تهدل بالحنين للفرح المفقود.

السخرية...مقاربة نقدية
كتب :د .ريما دياب
لقد بني الكون على تناقضات عدة كالليل والنهار واألبيض واألسود ومنذ
َّ
أن وجد اإلنس���ان وبكى وجوده غلف ذلك بفكاهة وسخرية ليحرر نفسه من
لحظات قاسية ،فها هو ذا اإلنسان يعلو الوجود بمسحة من الفكاهة وجرعة
من الس���خرية ،فتارة يضحك وتارة يبكي فبنى حياته على تناقضات مزجت
بين الفرحة والحزن في أكثر األحيان.
إن الفن عامة هو تعبير عن الذات يرتبط بمناحي الحياة المختلفة ،واألدب
خاصة وسيلة يعبر فيها الكاتب عن مشاعره وآالمه ،لذا سنسلط الضوء على
نمط من األدب حظي باهتمام الدارس���ين وش���غلهم منذ أقدم العصور إلى
عصرن���ا الحالي ،هو األدب الس���اخر الذي اندرج تحت مس���ميات عدة أغلبها
تخالفه في المضمون ،ومن هذه األسماء أدب الفكاهة أو التهكم أو الضحك
أو التعريض أو الدعابة أو الهجاء أو االستخفاف.
نشأته:
هو أدب منتش���ر في جميع الش���عوب وفي كل اآلداب دون اس���تثناء فقد
ولد هذا األدب مع بدايات الش���عر ولعل الكثير من األقوال القديمة الساخرة
س���بقت في وجودها الش���عر ،وفي الحقيقة ال ندري على وجه التحقيق متى
بدأت النوادر بأنواعها بين بني البشر وال يمكن تحديدها بزمن ،ولعل ما كتبه
الجاحظ في موضوع األدب الس���اخر خاصة في كتاب البخالء ورسالة التربيع
والتدوي���ر ،ومقامات بديع الزمان الهمذاني في الق���رن الرابع الهجري تثبت
جذور األدب الساخر.
وبقي هذا األدب يش���كل حضورا الفتا في مشاهد القراءة المختلفة ليس
مس���تثنيا حقال من الحقول نجد الشعر الس���اخر والقصة الساخرة والمقال
الساخر.....
تعريف األدب الساخر:
ه���و نمط من أنماط التمرد على الواق���ع ،والثورة الفكرية ضد البديهيات
التقليدي���ة ،ويمثل ص���ورة تعكس الواق���ع بجماله وقبحه بأس���لوب خاص
يعبر فيه الكاتب عن الهموم والمش���اكل االجتماعية والسياس���ية بطريقة
كوميدية ،فيعب���ر عن األحزان واآلالم بطرق خاصة ،ويحول األلم إلى بس���مة
والحزن إلى إبداع ،ويصور هموم المجتمع على شكل ابتسامات ومفارقات.
ماهية األدب الساخر:
يحم���ل ه���ذا األدب في طياته ص���ورا عدة تبعث عل���ى التأمل وبقدر ما
تحم���ل في طياتها ضحكا ال تنفك عن رغبة في البكاء ،وهذا األدب الس���هل
الممتن���ع ال يجيده إال قلة من األدباء ،وهنا ال ّبد أن نش���ير إلى أن هذا األدب
كغيره من الفنون يحمل في طياته رس���الة ،وقد أخطأ من رآه فضاء للسخرية
واالنتقاص من قيم���ة اآلخرين كالهجاء ،ويجانب الصواب من يربطه بالهزل
وع���دم الجدية ،فالهدف من هذا األدب لفت النظر واإلصالح ،ونقد جانب من
جوانب المجتمع بغية تسليط الضوء عليه بغية ترميم وإصالح ما فسد منه.
والجدي���ر بالذكر أن هذا النوع من األدب لم يع���د متداوال بين الناس ،ولم
تع���د الحفاوة به كثيرة ،مع أن آثار ه���ذا األدب مازالت حية في عقول الناس
فحافظ على مكانته على مر التاريخ ،وأثبت حضوره ،إال أننا فقدنا أثره الجميل
في عصرنا الحالي.
أقسام األدب الساخر:
ويقسم األدب الساخر إلى نوعين:

األدب الهزلي :وهذا النوع يهدف إلى السخرية والضحك ،أو الهجاء الالذع.
ّ
وأما القس���م اآلخ���ر :فيندرج في باب اإلص�ل�اح والنقد البن���اء ،وهذا يترك
ف���ي النفس أثرا جميال ،إذ يحقق القصد م���ع المتعة أكثر مما يحدثه األدب
المباشر.
واقع األدب الساخر اليوم:
إننا نفتقر اليوم إلى هذا اللون كنوع مس���تقل من أش���كال األدب ،فخلت
منه الساحة األدبية الثقافية إال ما نشاهده من فن الكاريكاتير الساخر الذي
تعنى ب���ه الصحف والدوريات ،وفيما يبث ضمن األعمال المس���رحية ،ولعل
ضعف هذا األدب اليوم يرتبط بتقصير دور النش���ر والمؤسسات اإلعالمية،
وعدم تشجيع هذا اللون ورعاية كتابه ،والغريب في األمر أن أغلب المجتمعات
ينظ���رون إلى هذا األدب نظرة دونية على اعتب���ار أن الحياة الحاضرة مفعمة
بالمعضالت الكبرى التي ينبغي أن تستغرق جهد اإلنسان وجديته ،فيبحث
عن فرصة للضحك والمتعة ،ويجب تعزيز مكانة األدب الساخر وإطالق فضاء
الحرية أمام األديب لكي يجد مساحة تتلون بتلون ما يسعى لرسمه من صور
تعطي إيجابية السخرية كفعل بشري يسهم في التغيير نحو األفضل.
الفرق بين األدب الجاد واألدب الساخر:
ال يختلف األدب الس���اخر عن األدب الج���اد في الهدف والمقصد فكالهما
يس���عى لتوصيل فكرة معينة أو طرح رأي في قضية ما ،أو نقض سلوك في
مجتمع أو تعزيز خلق حس���ن ،والهدف من األدب الجاد والس���اخر تحصيل
المتع���ة ،بينما يختلف األدب الجاد بأنه يتخذ الوضوح والصرامة في األلفاظ
والطرح والكلمات المألوفة والبعد عن المتناقضات الموهمة ،في حين يعتلي
األدب الس���اخر مطية الس���خرية في معالجة الحدث أو يقدم الفكرة بطريقة
ش���ائقة تدعو إلى الغرابة وتثير النفس نحو التعجب والضحك وفي الوقت
ذاته ال يفقد المتلقي فهم الفكرة كما لو طرحت عن طريق األدب الجاد.
إذن الفكرة واحدة وإنما يختلف أس���لوب الطرح والتوصيل ،ولعل اإلنسان
بشكل عفوي وفطري يميل بطبعه لالبتسامة أكثر من الجدية.
ولعلن���ا اليوم بحاج���ة إلى ما يبعث في نفوس���نا الفرح والس���عادة ،إثر ما
نعيشه من وضع مأساوي ،لذا يجب علينا تعزيز مكانة األدب الساخر ،وإحياء
أنماطه وأنواعه بما فيها المقال الس���اخر والخاطرة الساخرة والشعر ،وتكمن
أهمية هذا األدب أنه يفسح للكاتب النقد والطرح بعيدا عن المصادمة ،وهو
من بين اآلداب التي يعشقها الجمهور فهو يعبر عن مواقف الحياة اليومية
والواقع البائس ،وهو ما يعبر عنه بكوميديا س���وداء ألن هذه الضحكة تغلف
بهم قاتل.
وأخيرا ّ
البد أن نش���ير إلى أن الكاتب الس���اخر يه���دف إلى قضية مهمة
يس���عى إليصالها بطرق تبعث على الضحك الممزوج باأللم ،ال يعني الهزل،
فهو يعبر عن أوجاع المواطن االجتماعية والسياس���ية ،ويقدمها بأس���لوب
ساخر يضحكنا ولكنه في الوقت ذاته يخفي دموعا وآالما ،وبذلك كان األدب
الساخر كاشفا للحقيقة ولمواطن القبح فهو ال يمتدح الجمال بل يعري القبح
ّ
ويضع���ه في مكانه الصحيح ،فهو انتقاد بن���اء يهدف إلى اإلصالح والتمرد
على الواقع المريب الذي بات يشكل خطرا على اإلنسانية.
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االستتباعية ،أو دولة ما قبل الدولة
الدولة
ّ
كتب :د .عدنان ّ
عويد

هي في سياقها العام ،دولة إلحاق أو استتباع ،وليست دولة مؤسسات
االس����تتباعية  -تش����كل في بنيتها ّ
ّ
وآلية
أو مواطنة ،كونها – أي الدولة
عملها على مس����توى مؤسس����ات الدولة ومتح����دات المجتمع أو مكوناته
ً ًّ ُْ ُ
ّ
ّ
سياس����ية
اجتماعية أو
أفقيا ،تل ِحق به وحدات
الخاضعة إلمرته����ا رابطا
ّ
ّ
ثقافي����ة ،لها هيكليتها ش����به المنعزل����ة في جوهرها،
اقتصادي����ة أو
أو
والمرتبط����ة أو التابع����ة للدولة في ظاهره����ا أو حضوره����ا ،وبالتالي هي
ً ً
ّ
االجتماعية القائمة في بنية الدولة ،دون أن
غطاء عاما للعالقات
تش����كل
ّ
ّ
تعاقدي
مؤسس����اتية ذات طابع دستوري
تتحكم بهذه العالقات شبكة
يكون للمجتمع الدور األس����اس في تكوينها وإدارتها ومراقبة العاملين
فيها أو محاس����بتهم ،بل تتقاس����م المؤسس����ات أو المتحدات (الخاصة
والمنعزلة) في بنية هذه الدولة ،مع المسيطرين على سلطة الدولة ذاتها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والمناطقية
والحزبي����ة
والطائفية
والعائلية
المحلي����ة
س����يادة الزعامات
ً
ّ
ّ
المالية ..إلخ .وغالبا ما تتم عملية التنظيم بين هذه المكونات
والتكتالت
ّ
ّ
ّ
(المؤسسات االجتماعية والسياس����ية واإلدارية) في الدولة ،بفعل لحمة
السياس����ية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
طائفي
(طبقي –
اجتماع����ي
لمكون
االقتصادية أو
(الغلب����ة)
ّ
ّ
ّ
ّ
قبيلي -حزبي كاريزمي ...ال����خ) على بقية المكونات األخرى،
عش����يري –
–
ويتخذ هذا ّ
ّ
التشريعية
المكون بعد س����يطرته على الدولة ومؤسس����اتها
ّ
ّ
والقضائية ،وس����يلة لتمكين سيطرته على بقية المؤسسات
والتنفيذية
ّ
ّ
أو المكونات االجتماعية األخرى ،األمر الذي سيحول الدولة ذاتها إلى أداة
ّ
بيد هذا ّ
َ
س����يحول
مصالح خاصة به ،وبالتالي
المكون المس����يطر لتحقيق
ّ
الدولة بالضرورة إلى دولة شمولية.
ّ
ّ
ّ
ّ
والقبلية
والعش����ائرية
كالطائفية
التقليدي����ة،
تعتق����د المرجعيات
ّ
المتحكمة بالسلطة ،أنها تقوم تحت مظلة الدولة االستتباعية على وهم
االس����تمرار - ،أي اس����تمرارها في مراكز التحكم ّ
بآلية الدولة والمجتمع -
دون إدراكها أن هذا االس����تمرار في حقيقة أم����ره واقع من وقائع التاريخ
ً
ً
ّ
القس����ري والالعقالني
والمتغير دائما ،علما أن هذا االس����تمرار
المتحول
ً
ذاته ،هو واقع ُي َؤ َس ُ
ّ
����س أيضا في حقيقة أمره عل����ى وهم أيديولوجي أو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وسياس����ية بالغة
ودينية
واقتصادية
اجتماعية
ظرفي قائم على ظواهر
التعقيد والتداخل.
ّ
االستتباعية
إذن إن الغلبة (الس����يطرة) بطبيعة الحال في هذه الدولة
ّ
المدنية ،أو الداعين للمواطن����ة ،فهذا أمر غير ممكن
لن تك����ون للعناصر
ف����ي دولة عميقة في ش����موليتها ،مثلما ال يمكن للف����رد في هذه الدولة
ً
ً
أو هذا المجتمع ،أن ُي َح ِد ْد نفس����ه فردا مس����تقال في جوهره كـ (مواطن)
ّ
ّ
ّ
التقليدي ال����ذي ينتمي إليه ،بل هو س����يظل
االجتماع����ي
المكون
ع����ن
ً
َ
ّ
ّ
التقليدي����ة التي ال انفكاك له
ج����زءا من جماع����ة ،أو مكونا من المكونات
عنها وعن س����لطتها الخاصة في المدى المنظ����ور على األقل ،إال إذا تمت
ً
ّ
تاريخية عميقة ف����ي بنيتي الدولة والمجتم����ع ،وغالبا ما تكون
تح����والت
ً
ّ
ّ
هذه التحوالت قس����رية أيضا من قبل معارضي هذه الدولة االستتباعية
يستخدم فيها العنف والعنف المضاد ،الذي قد يحقق رغبات التغيير أو
يفشل في تحقيقها إلى حين.
ّ
االس����تتباعية التي
ال ش����ك أن الحل الوحيد لتجاوز مثل هذه الدولة
أخذت تش����كل ظاهرة قائمة بذاتها ومتجذرة كدولة عميقة في العديد

ّ
ّ
ّ
ّ
تاريخية،
والديمقراطية كضرورة
العلمانية
العربية ،هو تمثل
من ال����دول
ً
ّ
االجتماعي المؤمن بهذه
نهج����ا في سياس����ة الدولة إذا ما توفر الحام����ل
ّ
ّ
والديمقراطية كرافعتين نهضويتين ،لكونهما في مجملهما
العلمانية
هما العامل الحاس����م في الحقيقة والقادر أن يستبطن مؤسسات الدولة
ّ
ّ
تنموية يحكمه����ا القانون وتصب
الدس����تورية وتحويلها ورش����ات عمل
ّ
نشاطاتها في خدمة المجتمع بكل مكوناته ،وليس في خدمة قوى طبقية
طائفي����ة أو ّ
ّ
حزبية محددة ...وغيره����ا .وبالتالي العمل بجد على توطين
أو
ّ
ّ
ّ
ّ
العموم الثقافي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي القائم داخل نسيج
ّ
التقليدية داخل بنية
خاليا المجتمع المخترق كما قلنا من قبل المكونات
ًّ
ً
عقالنيا ،من خالل تفتيت وإضعاف هذه
ه����ذه الدولة والمجتمع ،توطينا
ّ
التقليدية وحتى المعاصرة منها وإلحاقها بسياسات الدولة
المرجعيات
ّ
ّ
ّ
الدستورية ومؤسساتها المدنية وخططها التنموية.
ّ
ّ
ّ
من هنا تأت����ي العلمانية والديمقراطية والدولة المدنية إذن ،لتحقق
ّ
ّ
عقيدي ما ،أو
التاريخي الذي يطبع الفرد أو المواطن بطابع
إلغاء االستمرار
ّ
إثني ما أو ّ
ّ
قبلي أو عشيري ما .أي هم من يعمل على إلغاء الدولة بمفهومها
ً
ّ
ّ
(االس����تتباعي) واإللحاقي الس����ابق ،والفس����ح في المجال واسعا لتجذير
ّ
ّ
التحوالت الجدي����دة في ّ
ّ
والسياس����ية
واالجتماعية
االقتصادية
البني����ة
ّ
ّ
ّ
ّ
واألخالقية والوطني����ة وحتى القومية في دول����ة حديثة ،أي
والثقافي����ة
ّ
تجذير الدولة المدنية و دولة المواطنة والمؤسس����ات .أو هم بتعبير آخر،
ً
ًّ
ًّ
ّ
وعرقيا
طائفيا
(السياسي)
من يس����اهم بالدعوة إلى تجاوز مفهوم الفرد
ًّ
ومناطقيا ،أي تجاوز ذاك الفرد المنغلق في عقليته ،والطامح إلى توظيف
ً
سياسيا من أجل تحقيق مصالح ّ
ّ
ّ
أنانية ضيقة ،وفي
التقليدية
مرجعياته
ّ
ّ
ّ
المحصلة ه����م – العلمانية والديمقراطية والدول����ة المدنية  -من يعمل
ّ
ّ
ّ
عقالنية
مؤسس����اتية
دس����تورية
على خلق الفرد المواطن الحر في دولة
ّ
ّ
وقانونية ،جوهرها المواطنة ودولة القانون .أي الدولة المدنية.
مالحظة:
إن تحقي����ق ه����ذه الدول����ة ال يت����م بالرغب����ات والني����ات والعواطف
ّ
الذهنية الذاتية ..وإنما تتحقق من خالل دراس����ة الواقع في
والمواق����ف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االقتصادية واالجتماعية والسياس����ية والثقافية دراسة موضوعية..
بناه
ّ
مثلم����ا تفرض ضرورة النظر في واقع الحامل االجتماعي المؤهل لتحقيق
التغيير ،ومدى قدرته على تفهم الواقع ودراسة ّ
آلية عمله ،ووضع أجندات
ّ
للتغيير ،ودور القوى المسيطرة في هذا الواقع ،حتى ال تسيطر الشعارية
ّ
ّ
ّ
ّ
الفوضوي
(الباكونينية – نسبة إلى الثائر
الفوضوية
الالسلطوية
والنزعة
ميخائيل باكونين باكون) للتغيير.
إن الن����اس العق��ل�اء هم من يطرح����ون على أنفس����هم المهام التي
ّ
االجتماعية المتحكمة بالس����لطة
يس����تطيعون حلها .ثم لتعل����م القوى
ّ
ّ
المتصدية للتغير بأنها لن تستطع أن تغير قناعة
الشمولية القائمة ،أو
ما من قناعات المجتمع حتى ولو اس����تخدمت كل أسلحة التدمير الشامل،
ّ
االجتماعي ودرجة تطوره إلى قبول هذه
إذا لم يصل المجتمع في وجوده
القناعة.
إن التغيير في المحصلة ال يتم على مبدأ سرير بروكوست.

قصة الزمن..
كتبت :إباء فاروق هواش
عجب من أمره وغريب أطواره أحاول إدراك ّ
كم َأ ُ
الس َّر في سير ِه من أي نقطة يبدأ وأين ينتهي!!
أنظر من نافذتي الصغيرة فإذا ّ
بالس ُماء تحمل شعاع فجر جديد يشق ّاألفق..
أسرع الى التقويم ألنتزع منه صفحة ًأخرى من صفحات الحياة..
اليوم هو السابع والعشرون من شهر كانون األول
ُّ
ُ
َ
تقفز من فوق جدار الزمن ..ذلك الزمن ّ
أيام وشهور كما ّ
السحري الذي
لخيل إليك أنها
الساعات وساعات تتوالى كما الدقائق ..ت ُم ُّر َمر َّ السحاب حتى
ُالدهر ّ
ُ
ّ
بخيوط خفية..
قصته
َينسج
ٍ
إن جئت لتسابقه خسرت بجدارة وإن تجاهلته خسرت أكثر..
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ّ ُ
ُْ ُ
إعراض َّ
إقبال ُ
ّ
الم ّ
حب الطائع!!
ِالمتكبر ..ثم تقبل عليك
الص ِلف
ثم تقبل وتدبر ..تعرض ُعنك
تنظر في أيامك فتعجب من أمر دنياك ..تراها تقبل تدبر
ً
ّ
كل يوم يأتي يأخذ ُبيد أخيه ويهرب مسرعا ثم يظهر على هيئة رقم جديد مضاف إلى عمرك..
اعلم َّأن حياتك عبارة عن لحظات ٍمتتابعة متعاقبة في خط الزمن ..بمجرد إدراكها َ
أصبحت من الماضي..
ً
ً
وشهورا ْ
تولد لحظة ًصغيرة ثم ال تلبث أن تصبح ساعة ّ
كهلة!!
ًشابة فأياما
ما أسرع سيرها وما َّ
أشد ِعنادها فإنها لن تعود مهما فعلت..
ُ
ُ
واعلم أنك مجموع ساعات وأيام فإن ذهب بعضها ذهب َبعضك ودنا أجلك
ُ
المهيب ليلقي في ْ
يباغتك بحضوره َ
سم ِعك تلك الكلمة الهائلة “الرحيل الرحيل”
أخبرك الدهر أنه مرسل إليك “زائرا”
ً
ً
ّ
َ
حينئذ ألوان الحياة ت ْبهت شيئا فشيئا ..ربما توسلت إليه ليؤخرك ساعة واحدة تلك التي كنت تعبث ُبها باألمس وتعز عليك اليوم..
وترى
ٍ
ً
وفي ثوان قليلة ُّ
يمر أمام عينيك ش����ريط حياتك كلها ساعة بساعة ..وتغرب ش����مس الحياة رويدا رويدا ..ستدرك حينها حقيقة الزمن ولغز الحياة
ٍ
والموت..
ُ
ّ
ّ
ّأما اآلن فما زلت تملك تلك اللحظة المتوهجة بين يديك ..تش����رق بها ُ
ويتبدد بها ضباب حياتك .فأش����عل شموعك اآلن بيديك ..وال تعبأ
شمس����ك
بكثرة الظالم مهما حاصرك..
ها هي السنة توشك أن تدخل في الغياب ..ومع طي َّ كتاب أيامها األخيرة ُن ّقبل آمالنا ونستودعها السماءُ ..
تحر ُسها
ً َ
المالئكة ..لتعود بعد حين ثلجا أبيض نقيا ً.

كتبها• :د .عبد الله الشاهر
جميل أن نرى مؤسس���ات أو منتديات أو جهات
تهتم بالمبدعين والش���عراء والكتاب وتمنحهم
ً
ش���هادات تكريمية تش���عرهم أن لهم شأنا في
المجتمع وأن هناك من يش���ير إل���ى إمكانياتهم
ً
وإن كان ه���ذا التكريم معنوي���ا فهو له أثر كبير
في حياتهم ،ومشكورة تلك الجهات التي أخذت
على عاتقها القيام بمثل هذه الش���هادات حاملة
لمعانيه���ا زاهي���ة بألقها البد م���ن ضوابط لمنح
هذه الش���هادات التكريمية إن كانت ش���هادات
تقدير أو تميز أو إبداع أو حتى ش���هادات ش���كر
ً
وذلك حفاظا على قيمتها وقيمة المؤسسة التي
ً
منحتها وإمعانا في إكرام من منحت له.
في اآلونة األخيرة وجد الكثيرون من المهتمين
وم���ن المتابعين للمش���هد الثقاف���ي واإلبداعي
ان هذه الش���هادات ب���دأت تمنح ألناس ليس���وا
بالمس���توى ال���ذي
يؤهله���م إل���ى مثل
هذه الش���هادة ونحن
ال نقلل من شأن هؤالء
وإنما يج���ب أن تمنح
هذه الشهادات للذين
ً
يستحقونها فعال كي
ال يمي���ع هذا التكريم
ويشعر المكرم المبدع
أنه تس���اوى مع غيره
مم���ن لي���س لدي���ه
اإلمكاني���ة اإلبداعية المطلوب تكرماً
ذاتها فتبهت
الصورة ال أمرا ً أن توضح
لديه بع���د زهوها علوّ
ساللم تقييمية
شأنها.
تكرما ال لجميع مجاالت
ً
والمطل���وب
ً
أمرا أن توضع س�ل�الم اإلبداع من شعر
تقييمي���ة لجمي���ع أو كتابة أو نقد أو
مج���االت اإلب���داع من مسرح أو رواية أو
ش���عر أو كتابة أو نقد قصة أو سينما
أو مس���رح أو رواي���ة أو
قصة أو سينما أو حتى
في مج���االت الحضور
االجتماع���ي ومج���االت اإلبداع العلم���ي والتقني
وه���ذا األمر يريح المؤسس���ة ويريح المكرم ،فمن
تنطبق عليه الش���روط فهو أه���ل للتكريم ومنح
هذه الشهادات.
ً
الذي دعاني إلى مثل هذا المقال هو أوال الحرص
الش���ديد على مكانة تلك المؤسسات التي بادرت
بالتكري���م ومنح الش���هادات والثان���ي أن نحفظ
مكانة اإلب���داع كي ال يضيع الحاب���ل بالنابل وإذا
حصل هذا فإننا نس���يء إلى اإلب���داع كحالة تميز
وإل���ى المبدع كممي���ز عن غي���ره ويحدوني األمل
بأن يعاد النظر بالح���االت التكريمية الالحقة وأن
ال تمنح أي ش���هادة تكريمية على حس���ب القرب
والبعد من هذا الش���خص أو ذاك طالما أن الهدف
هو إبراز حالة إبداعية فيجب أن تكون هذه الحالة
التكريمي���ة نقية ومثالية يحكمه���ا النتاج الذي
يقدمه المبدع والمبدع الحقيقي.
أمل���ي كبير ورجائي أكبر في هذه المؤسس���ات
على تنوع أشكالها وتسمياتها بأنها طالما بادرت
بذلك الفعل أن تكون حريصة على نقاء فعلها من
أجل نصرة اإلبداع والمبدعين ،دام عطاؤكم.
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وفد من اتحاد الكتاب العرب
في ضيافة السفير الروسي

َ
زار يوم األربعاء  2021/10/13س���فارة االتحاد الروس���ي
في دمش���ق ٌ
وفد من اتحاد الكتاب العرب برئاسة الدكتور
محم���د الحوراني رئيس االتحاد ،ضم إلى جانبه األس���تاذ
توفيق أحمد نائب رئيس االتحاد واألستاذ األرقم الزعبي
والدكتور جهاد بكفلوني واألس���تاذ ري���اض طبرة أعضاء
المكتب التنفيذي واألس���تاذ عياد عيد المترجم عن اللغة
الروس���ية وعضو االتحاد ،وكان في اس���تقبالهم الس���يد
ألكسندر يفيموف سفير االتحاد الروسي في الجمهورية
العربية الس���ورية والمبعوث الخ���اص للرئيس فالديمير
بوتين ،والس���يد تيموفيه بوكوف المس���ؤول عن الشؤون
الثقافية في السفارة.
اس���تهل الدكتور محمد الحوراني اللقاء بتقديم الشكر
إل���ى االتحاد الروس���ي الصدي���ق على دعمه السياس���ي
والعس���كري لبالدنا ،ما مكنها من االنتصار على اإلرهاب،
وتمن���ى أن يتطور هذا التعاون ليط���ال المجال الثقافي،
كذلك شدد على أن تماسك الدولة السورية بمؤسساتها
ومن ضمنه���ا الجيش العربي الس���وري كان حجر الزاوية
والركيزة األساس���ية في جعل مساعدات األصدقاء ممكنة
وذات ج���دوى ،فلو انهارت تلك المؤسس���ات لما كان في
اإلمكان حت���ى الحديث عن تلك المس���اعدة ،وتمنى على
السيد السفير المس���اعدة في تطوير العالقات الثقافية
واألدبية مع الكتاب واألدباء الروس.
رحب الس���فير الروسي بالكلمات الطيبة التي قيلت بحق
روس���يا ودورها في تصدي الجمهورية العربية الس���ورية
لإلرهاب وداعميه ،وش���دد عل���ى لزوم تطوي���ر العالقات
الثقافية الثنائية ،ودعا الكتاب السوريين إلى زيارة روسيا
وش���رح حقيقة ما يجري في س���ورية ،وأكد السيد السفير
على أن روس���يا ال تزال مستمرة في دعم سورية بمختلف
األش���كال حتى المالية واالقتصادية ،وكانت عملية إطفاء
الحرائق التي اجتاحت الس���احل الس���وري العام الماضي
خير دليل على حضور روس���يا إلى جانب الدولة الس���ورية
في الكثير من المواقف الصعبة.
تناوب أعضاء الوف���د على الكالم ،وترددت في عباراتهم
كلمات التقدير للموقف الروس���ي واألمل في التقدم إلى
األمام في العالقات الثنائية وتالفي بعض المش���كالت ،ال
س���يما في وسائل اإلعالم التي تنقل ما يجري في سورية،
كذلك تمت دعوة الس���يد السفير للمش���اركة في لقاءات
ينظمها االتحاد واإلس���هام في مجلة الفكر السياس���ي،
وقد رحب السيد ألكسندر يفيموف بذلك ،وختم الحديث
باإلش���ارة إلى أنه يعرف مدى المعاناة التي يتعرض لها
المواطن الس���وري في هذه األيام ،لكنه مؤمن بأننا نسير
ً
معا نحو النصر ،فأين كنا وأين أصبحنا! إن الفوالذ يس���قى
بالنار فيصير أصلب ،واأللماس يولد من تعرض الغرافيت
للضغط الهائل ،وس���ورية سوف تبعث أقوى بعد انقضاء
ً
انفراجا في العالقات مع
البلية ،وها نحن أوالء ن���رى اليوم
ً
مصر واألردن ولبنان واإلمارات ،وقريبا س���نرى سورية في
جامعة الدول العربية من جديد.

الحبر والورق والذات أقانيم االنعتاق
في ديوان (مخاض إثم) للشاعرة سمر أحمد تغلبي
كتب :فرحان الخطيب
ُ
العنوان هو ّأول رسالة يوجهها المبدع إلى
المتلقي ،ه���ذا يعني أن العنوان كالش���جرة
الوارفة الظالل التي تحنو على ثمارها ،كذلك
العن���وان يلقي بداللته عل���ى معظم قصائده
التي تتعلق بأوراق وأفن���ان معناه بإيحاءاته
الجاذبة له والمتفرعة عنه ،هنا نتس���اءل بعد
ولوجنا إلى ديوان (مخاض إثم) هل سنجد ما
ألمحنا إليه في انتقاء الش���اعرة س���مر تغلبي
لهذا العنوان.
وألم يس���بق
وجع
على
تدل
مخاض
إن كلمة
ً
والدة ما تحمل إلين���ا فرحا وابتهاجا،
بالعادة َ
يكون المخاض ل���والدة إثم ،فهذا فيه
َّأما ْأن
من التس���اؤل الكثير قبل أن تعلن ش���اعرتنا
وعبر عدد من القصائد التي قرأناها في الديوان عن مقاصدها
ومراميها  ،حيث إنها بدأت بمخاض تراءى في دائرة ش���عرية
وشعورية رسمت لنا صورها كي نستدل على مكامن وتفاصيل
المعنى المختبىء خلف سطورها ،وأرى أنها ُوفقت فيما سعت
إليه ً بمهارة شاعرة ورهافة مشاعر أنثى.
بمراوغة جميلة انتظمت في جملة ش���اعرة،
إذا إنه���ا داورتنا َ
لتخلق من تجاورها ما يش���ي عن قدرة ّ
جلية
فانتقت كلماتها
ِ
عند الش���اعرة في التعاط���ي معها على حد َتعبي���ر ميكائيل
ريفاتي���ر( :إن الخط���اب هو قبل كل ش���يء ل ِع ٌ
���ب بالكلمات).
ونزعم نحن ،أننا اس���تطعنا اقتناص غ���زاالت المعنى من على
سهوب قصائد سمر المنداحة عبر صفحات الديوان واكتشفنا
مضمرها ،كما في قولها:
ٌ
َ
ّ
ُ
كم ذاقَ َّمر تمنعي
يصيب مشاربي
ظمأ
ّ
ُ
ً
ُّ
تصدعي
يموج فوق
عصي اإلرتواء
وهوى
ُ
يراعتي في إصبعي..ص ٢٢
ترتديه
إثم
ومخاض
ِ
ٍ
بدأت مالم���ح مخاض اإلثم تتوضح ،فاإلث���م هو الدخول إلى
ري���اض الحب التي تجنح إليه���ا كل نفس ّتواقة للحياة ،ولكن
لهذا الحب طرق س���ليمة وصحيحة ومستقيمة للوصول إليه،
ولي���س الحب ال���ذي يتمظهر بأش���كال بعيدة ع���ن طهارته
ونقائه ،الش���اعرة تتوق إلى االنعتاق ،فتدخ���ل ُالمخاض ،من
خالل اقترافها إث���م الكتابة ،لتبوح بمكنوناتها ،وت ّ
حمل ذاتها
رغبة الطيران والتحليق في فضاءات ّ
تش���تهيها ،ولكنها
حرة
ُ
َ
األنث���ى المحكومة بالتقاليد وصرامة الش���ريك ،الـ (هو) ،الذي
وهو يرغب بكس���ر
يبيح لنفس���ه كل ش���يء خ���ارج المألوفّ ،
القيود المعترف بقدس���يتها  ،ولكنه���ا وبعفة وكبرياء تأبى
ذلكّ ،تقول:
ْ
لكن شوقك يبتغي َ
القيود..
كسر
« َ
خرق الحدود..
قف هاهنا..
َ
ففصولي المدماة ُ تأبى ذا الوصول »..ص٣١
ّ
فالش���اعرة تدرك أي مخاض يعذب «أناها» ،إنه مخاض إثم،
ترفضه فه���ي تنتمي إلى ذات كريم���ة وأبية في مجتمع له
حكمة في عادات ارتضاها لنفسه ،ولكن ما يحدث ويختلج في
سريرة البعض ّ
يلح على كسر هذا اإلطار وتهشيمه ،وإذا كانت
ّ
ّ
بالحب اإلنس���اني تواقة إليه ،فإن ذلك ال يلغي أن
اجة
األنا الض ً ِ
يكون ّ
نقيا وبالس���بل المجتمعية المعافاة ،فنراها هنا تنوس
ّ
مش���اعرها ،وبين صادات المجتمع ،تنوس بين حر صيفها
بين
ُ
يذيبه هو ،وبين صقيعه ال���ذي يأبى األفول ،والمعادلة
الذي
الفوار بداخلهاُ ،
صعبة بين ش���تائها المكلوم ،والربيع ّ
وبوحها
لاّ
ُ
وتعبيرهاٌ هنا دا ن بما فيه الكفاية:
َ
ُ
ُ
وخمور َّ ليلي تداعب في الخفا جمر احتراقي
بنفسجة أنا
أتوب لخافقي ْإن جن ٌ
ُ
ويبعثني اشتياقي
بأرجائي
عطر
ُ ُ
ّ
قيامته  ..ت ّلو ُح بانعتاقي..
عشق
ومقام
عاشق
ة
ِل َجن
ِ
ٍ
ٍ
ص٥٥
وتتمترس هواجس الش���اعرة في ًمخ���اض إثمها ،فال تترك
مواتية إال اقتنصتها تعبي���را عن هذا المخاض ،والذي
فرصة ُ ً
إثما إذا لم يكن في دائرة ّ
ّ
الصواب ،وحسب المتعارف
س���مته
علي���ه ً ،ولكنها بهذا تجعلنا نتس���اءل ،وإذا ل���م يكن الوصول
ممكن���ا ،فكيف س���نواجه االحت���راق القلبي ف���ي هكذا ظرف
ّ
س���يطير القلب فراش���ات العش���ق واللهفة في
قاس ،وكيف
ٍ
ومواس���مها المرس���ومة لها ،هذا هو اإلثم وهذا
،
ا
غير حدائقه
ُ
واالنعتاق س���وى حبر
رجة إلى الحرية
مخاضه إذن ،وليس من ف ٍ
ّ
وذات وورق ،فتندلق المشاعر ،وتكون اليراعة حمالة لهذا اإلثم
الجميل ،تقول:
أشدوّ ،
أدون ما ّ
يحرق أضلعي وألوذ منه بظل سطر ثان
ي���ا أبيض الصفحات م���ا حبر جنى لكنه الش���وق المقيم
الحاني...ص ٢٨
ول���م تكفها هذه األبيات ،فما أن تنتهي من نثر فكرتها ،وما
تبوح به س���رائرها حتى تمتد لهفتها ال���ى تتمة ما بداخلها،
بالهواجس نفس���ها ولكن األرق والقل���ق يكونان باديين على
شكل َيشعرها ُبالقيد ً والسجن واأللم ،تقول:
ُ
ظلما قد تباهى حيث أدمى دون إشفاق ّ
يديا
قيدك المحفوف
ً
ُ
ّ
م���ا لقلبي تقطر األنواء فيه م���ا لضلعي ما حمى قلبا وفيا..
صً ٣٧
ودائما تلوذ الش���اعرة بأقانيم ثالثة شكلت القصيدة لديها،
ذات الش���اعرة التواق���ة الى الفض���اء اإلنس���اني ،والحبر الذي
يخط مخاض إثمها ،والورق ّ
الحمال لهذه الدفقات الش���عورية

ّ
النضاح���ة بكل ّ
توجس���اتها في األل���م واألمل
ّ
والتمرد والشكوى واألنين والوجع ،ويتضح ذلك
بقولها ْ :
الحرف الذي
فاصدع لقلبي أيها
ُ
يعلو ّ
تمرد حبره ويسيل..ص٤١
والتقف الش���اعرة عند هذا الحد من الهتاف
الوجداني العالي ،بل تذهب إلى حالة تشاؤمية
تش���ي باحتراق كل فراش���اتها الملونة في ربيع
فانتحر الحب في بح���ر العطب ،ولم يعد
عات���م،
ً
العتاب مجديا لج�ل�اء مافي القلوب من كآبة ،بل
ماتت أناشيد العتب ،كما يبدو في هذه األبيات
الت���ي ذكرت وكثير غيرها ،حيث تبدو الش���اعرة
س���مر تغلبي مدافعة بكل ما تملك من ثورة حبر
وعنفوان ورق وأجيج مش���اعر ،عن إنس���انية اإلنسان ،معتمدة
على قول الشاعرفوز نيس���نكي (إن للشعر وظيفة واحدة ،هي
الدفاع عن اإلنسانية ،إنسانية اإلنسان في هذا العالم).
وال أتفق معها في هروبها إلى الموت ،فالحياة هي أن نخوض
الحياة ألجل الحياة ،تقول:
«مسافرة إلى سجني..إلى قلقي..
إلى المنسي من تاريخ أقداري..
إلى قحطي..
ومقبرة لحلم األرض والعبق »..ص ٩٠
وبالتفات���ة أحييها عليه���ا ،تنهض فجأة ،وتس���تعيد زمام
بعالي الشعر ،أنها الند لآلخر ،الند لذلك الرجل
المبادرة ،وتعلن
ً
النرجس���ي ش���ريكها في الحياة ،تعلن ًأنها وعلى خط النقاء
هي شريكة في الحياة معه وليست شيئا آخر..وقبل أن تدعوه
للشراكة الحقة تقول له ماهو:
ُّ
«أتحب ً
نيُ ..
آهات روحي..
من
يقتات
ظالما
يا
ِ
ْ
..
الشفق
مفترق
عند
َ
قل لي ّ
بربك كيف هذا ُّ
عرش لظلمك يستوي..
الحب في
ٍ
وتلوح لي تلك اإلجابة في األفق..
ُال َّيستوي ظلم وحب في فؤاد واحد..
كف ّادعاء للهوى..
ودع الملق »..ص ٦٧
ولكنه���ا في نهاية األمر تدرك وبإحس���اس ش���اعرة ،وبعقل
مس���تنير أن الحياة لهما ،فتدعو ش���ريكها في الحياة  ،الرجل،
إل���ى أن يكونا معا ألنهما نواة الكون ،وعم���ارة الوجود ،بل هما
ٌ
واحد ،فتدعوه بلهفة المحب إلى التخلي عن نرجسيته فتقول:
ألنت أنا..
ّ
ولدنا معا واضمحل الجفاء..
تشقق من أصبعينا الفضاء..
ْ
وصار هواء ٌّ ..
إلى أن تسلق ظل..
من النرجس المستهام ذاك المساء..
َّ
وهب ينادي..
ْ
ٌ
انا مانح للشموس الضياء »..ص ٩٤
إلى َان تقول:
أنا لك ّ
حو ُاء..
َ
َ
َ
َحواؤك ال يعتريك المدى عبر ضلع..
شغوفً ..
ٍَ
.٩٦
للنقاء..ص
أنا
شوقا
يناديك
ُ
متن الديوان محتشد بمثل هذا من الشعر الذي تناولت ُه ،وهو
ش���عر متين التركيب ،لم تنزع ألفاظه إلى الوعر أو الغريب بل
جاءت سلس���ة رقيقة ،حملتها لنا بحور الخليل عبر الشطرين أو
موسيقا التفعيلة ،وما حادت عنهما ،بل كانت صارمة شاعرتنا
في اعتمادها على الموس���يقا الش���عرية الكالسيكية ،وهذا ما
قادها ف���ي بعض األحايين إلى الذهاب بنا إلى المباش���رة في
القول الش���عري ،ومالت بنا إلى األخ���ذ بالفكرة ما جعل همتها
ُ
تفتر في اصطياد الصورة المحلقة التي تخفيً خلفها المعنى
وال تمنحه مباش���رة للمتلقي بل تلمح به تلميحا على رأي الناقد
يوسف سامي اليوسف بقوله( :الشعر العظيم ّ
يلوح بمضامينه
ً
ً
قسما من فحواه ،والعقل ٌ
مولع باالستسراري أو
تلويحا ،ويخفي
الدامس اكثر من ولعه بالمضاء والواضح).
كقولها:
لقاتل..
أقول
«ماذا
يبقي الضحية ٍنصف ّ
حية..
ودم الضحية قد روى..
أرضا من الطهر ندية »..ص .٧١
هاتان مالحظتان عابرتان في ديوان امتلكت فيه سمر تغلبي
مصباح الش���اعرية المنير بطرح أفكاره���ا الجريئة ،ومحاولتها
ّ
الواعية
الم���رأة
التفل���ت من «عنكبة» المجتم���ع حول انطالقة
َ
َ
باتجاه مس���ارب الحياة التي تتمناها ً الشاعرة أن تكون ًوالرجل
عينيه���ا اللتين تجوس���ان الدنيا معا ،وتعمرانه���ا معا ،ولكن
بالحب النقي.
الشاعرة سمر ًتغلبي في ديوانها (مخاض إثم) كانت الشاعرة
التي تدرك تماما ماهو طريق الشعر الشائك ،فتوأمت األصالة
بالمعاص���رة ،ومنحتن���ا قصائدها متعة وافرة في االس���تمتاع
بالشعر ،وقد وفقت إلى ّ
حد بعيد.

قضايا وآراء

ً
قد يكتب الرجل عن الحب كتابا ..ومع ذلك ال يستطيع أن يعبر عنه ،ولكن
كلمة عن الحب من المرأة تكفي لذلك كله.
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قطوف دانية
كتبت :نجاح إبراهيم

كتب :رياض طبرة
تب���دو المف���ردات والمعان���ي
عجينة حلوى بين يدي نور نديم
عمران وهي تتل���و علينا مزامير
السرد في مجموعتها (حب في
زمن كورونا).
وتكاد القص���ة أن تكون هاربة
م���ن وادي عبقر ,وه���ذا ال ينفي
توظي���ف ثالثة مس���تويات من
اللغة في المجموع���ة فمن لغة
القص���ة القصي���رة وم���ا تحمله
م���ن تكثيف وإيج���از في جملة
ال تحتم���ل االقتص���اص م���ن
مفرداتها.
إلى ش���اعرية ظاهرة وموظفة
عل���ى نح���و متق���ن للتناغم مع
الح���دث ،إذ كيف لن���ا أن نروي
معاناة الحبيب بمفردات الطاقة
ومشتقات النفط.
ثم ه���ذا االنحي���از إل���ى لغة
الرواي���ة وم���ا تحتاجه من نفس
طوي���ل وإكم���ال للمعن���ى بما
يحتاجه المبنى ،وربما أزعم أنها
الخطوة األولى على طريق السرد
الروائ���ي ،وقبل ذل���ك أرى أنها
جعلت من قصصها رواية البطل
فيها ،أو الش���خصية المحورية
فيها ،هي هذه ال���ذات الحالمة
بعالم خال من األوجاع والعموم.
عالم تسوده العدالة وتحكمه
المس���اواة وهدفه االنسان هذا
المميز في األرض في السماء.
م���ن القص���ة األول���ى (خي���ط
الحياة) حيث معاناة األم تتوارث
من جيل إلى جي���ل لكنها تبدو
في الريف أكثر قس���وة ألسباب
تاريخي���ة مرتبط���ة بالنظ���ام
واالقتصادي وحتى
االجتماع���ي
ً
الديني ،إلى (ع���ذرا أيها الحب)
تأخ���ذك نور عمران إل���ى عوالم
شتى ،فيها الكثير من الواقعية
وفيها م���ا فيها م���ن جماليات
القص والسرد الماتع .
يدفع���ك ذلك النهم الحكائي
عندهاوالرأي السديد والمحاكمة
العقالنية إلى تتب���ع خطواتها
قصة قصة وخاطرة خاطرة وربما
قصيدة ًقصيدة.
فع���ذرا أيها الح���ب حزمة من
معاناة المرأة العاشقة المخلصة
الوفية وهي بكل تأكيد حالمة،
ما زال الح���ب ًعندها ًأنش���ودة
خ�ل�اص ومنقذا إلهي���ا من آالم
الراهن.
أم���ا (أموية اله���وى )...القصة
الثالث���ة فهي قصيدة عش���ق
للش���عر األموي وم���ا حمله ذلك
الخالد ف���ي الذاك���رة الجمعية
ألجيال وأجيال ،وكأني بالقاصة
تصرخ ف���ي وجوه الش���باب أن
ع���ودوا إلى هذا البه���اء والنقاء
وتمتلىء
ففيه ً ترتقي النفوس ً
ً
فخ���را باألجداد وم���وردا عذبا ال
مورد يضاهيه.
لكنها تعود بنا إلى من حولنا،
يطاوله
إلى حب من نوع س���ام ال ً
ح���ب ولتتل���و علينا س���فرا من
تضحيات أبنائنا وبناتنا جرحى
الحرب ،وم���ا خلفته هذه الحرب
الظلوم الغشوم من كوارث نراها

ونعيش���ها  ،فالش���هيدة كم���ا
الشهيد الحي وسام على جبين
الوطنيي���ن والش���رفاء الذي���ن
يستحقون منا كل رعاية وتقدير
واهتم���ام قص���ة (كع���ب عال)
ليست القصة الوحيدة بل لهذا
الوجع وجوه وحاالت عديدة.

تعيدنا إلى عالم الطفولة
والبراءة وحاالت العشق
التي مرت حيث تقع الطالبة
وهي في الصف السابع
بحب أستاذها وما تعرضت
له من خيبة.

أما الوجع الذي سلطت أنوارها
الباه���رة عليه فه���و داء النفاق
االجتماعي والسياسي عبر فضح
األقنع���ة ففي قصته���ا (أقنعة
يس���تحق التوقف
الحياة) م���ا
ً
عن���ده والتفكر مليا بما آلت إليه
ممارساتنا اليومية .
(ل���و) وهي ليس���ت م���ن عمل
الش���يطان هنا بل ه���ي حكاية
وجع الم���رأة نج���ت بأعجوبة من
الجائحة وإال كان���ت مع حبيبها
م���ن بين من طوته���م صفحات
النسيان.
جارح
نوع
من
وجع
(وسم)
وفي
ً
للكرامة قب���ل أن يك���ون وجعا
للروح في زمن ل���م يعد أحد منا
ً
قادرا على تحمل القليل فكيف
لقلب أن يحتمل خيانة الحبيبة
م���ع س���اقط اله يتخل���ى عنها
بعد جريمة نك���راء ليقوم األهل
بتزويجها من شقيق الحبيب؟؟
سأتابع إشارتي لقصص عمران
حيث تعيدنا إلى عالم الطفولة
والب���راءة وحاالت العش���ق التي
مرت حيث تقع الطالبة وهي في
الصف السابع بحب أستاذها وما
تعرضت له من خيبة.

بعده���ا نصل إل���ى (حب في
زم���ن كورون���ا) والت���ي حظيت
المجموع���ة كلها باس���م القصة
وهذا خياره���ا لتجعل من هذه
العتب���ة ما يح���رض القارئ على
تتبع الحب ف���ي أيامنا هذه في
استذكار أو تناص مع الحب في
زمن الكوليرا.
لك���ن الكاتبة في (خمر الحياة)
أعادتن���ا إلى قيم ومعاني الوفاء
ف���ي الح���ب والعط���اء بس���خاء
والتضحية ع���ن طيب خاطر ،أي
إل���ى حزمة م���ن القي���م والمثل
بعدم���ا أتت عل���ى الكثير منها
قي���م المجتم���ع االس���تهالكي
الالهث خل���ف الملذات دون أي
مراعاة للحرام والحالل.
فـ عال العاش���قة لـ نادر ضحت
بقلبها حين انحاز نادر إلى زوجه
وأس���رته ف���ي تكريم���ه للحياة
الزوجية وع���دم العبث بحرمتها
مهما اش���تط الزوج ف���ي لهوه
وانحرافه( ،حب في فضاء أزرق)
قصة تليق بكل شيء.
لم ينج الفس���اد من بين أنامل
تفضح
ن���ور ًعم���ران وها ه���ي ً
جانب���ا من جوانب���ه ومظهرا من
مظاه���ره ليس من أج���ل بيانه
فهو واضح وجلي لكنها هنا في
تحريض عل���ى مكافحته ،وذلك
في قصتها (مونولوج) وال يخفى
عل���ى الق���ارئ الحصي���ف صلة
العنوان في النص.
في قصص نور عم���ران أمران
يثيران انتباه القارئ أولهما هذه
التلقائية في الس���رد ما يجعله
يس���ير خلف لغته���ا الجميلة
وس���ردها المش���وق وهذا البناء
المتماس���ك للقصة ،وثانيهما
ه���ذا الصدق ال���ذي تتبادله مع
الكاتب���ة بحي���ث ال تق���وى على
مخالفته���ا مهم���ا كان موقفك
ّ
المس���بق من الحدث وتداعياته
وبذلك تكون قد احترمت رأيها.
في المجموع���ة قصص أخرى:
اآلنس���ة س���ين ،أل���وان الحب،
ف���ي الليلة العش���رين ،طوفان،
مخ���اض في رحم الم���وت ،غباء،
الض���وء ،الغالية
على مش���ارف ً
غالية ،متصل أبدا ،وهي موزعة
ف���ي عناوينه���ا ما بي���ن مفردة
ثالث ،وبذلك
واحدة أو
ً
اثنتين أو ً
لم نلحظ انحيازا واضحا للعنوان
عل���ى حس���اب باق���ي العناوين
وهذا يؤكد عدم التكلف وإعمال
الصنعة في االختيار.
بق���ي أن أقول :إنه���ا مجموعة
تبعث التفاؤل بمستقبل القصة
وتقدمه���ا كجن���س أدبي فاعل
ومؤثر في المشهد العام لألدب
الس���وري وبما يغني مس���يرته
اإلبداعية.
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شاعر
ٌ
بقي في
َ
قصائدنا

ٌ
ع���دد من الش���عراء الع���رب الكب���ار ،تأثروا
بالشاعر اإلسباني فريديريك لوركا ،أمثال :عبد
الوه���اب البياتي ،ومحمود درويش ،وس���ميح
القاسم ،وإبراهيم نصر الله ،ومحمد القيسي،
وسعدي يوسف...
ُّ
ال���كل كت���ب عنه ول���ه وفي���ه ،تأث���روا به،
واستلهموا منه.
ألهذا تأثر شعراؤنا
فلماذا لوركا؟!
روحا شرقية إذ إنه ابن غرناطة؟ به ،أم ألنهم من
ً
أألنه يمتلك
وكلنا يعل���م ما غرناط���ة بالنس���بة للعرب ،شعراء اليسار
َ
العربي ،ولوركا
شعراء هم؟!
وخاصة
المأس���اوية
ونهايته
المؤلم
مصرعه
ألن
أم
يمثل لهم قضية
ُّ
جعلت أعين الشعراء تنشد إليه؟
موت���ه أدى إلى آمنوا بها..
فالغم���وض ال���ذي اكتنف
ً
ترسيخ االنطباع لدى هؤالء بأنه مات شهيدا،
إذ قتله الغاش���مون من أتب���اع الجنرال فرانكو
ً
الذي ق���اد حربا أهلية ض���د الجمهوريين ،مما ش���كل ه���ذا مواقف عاطفية
ووجدانية من الش���اعر والكاتب لوركا .فوظفوا ه���ذا الموت المختلف والقاهر
في قصائدهم ،وقيل إن لوركا كان وقتذاك في مدريد ،وأصر على الذهاب إلى
قريته «بينزو» ليكون إلى جانب أس���رته ،بينما نصحه األصدقاء بعدم الذهاب
ً
ألن الوضع السياسي متوتر ،لكنه أبى ومضى .ولما داهموا بيته اقتادوه خارجا
وأطلقوا الن���ار عليه ،وفي الفجر دفنوه في موقع خل���ف حي « البيازين» حيث
قي���ل إن أحدهم عثر على قصيدة في حديقة منزله تذكر مقتله ،فمن صاحب
القصيدة ولم رماها في الحديقة؟
ومع ذلك تعددت األقاويل حول مقتله وتأثر الجميع بمصرعه المأساوي وهو
في مقتبل العمر؛
فكم أعدنا هذا المشهد في مخيالتنا :شاعر خلفه جدار وربما بان ظله عليه،
يرفع يديه ويلقي أش���عاره ،دون خوف ،بينما بندقية العسكر موجهة صوب
صدره.
ألهذا تأثر ش���عراؤنا به ،أم ألنهم من ش���عراء اليسار العربي ،ولوركا يمثل
ً
ً
ً
لهم قضية آمنوا بهاّ ،
وعدوه شهيدا وقديسا ونموذجا من الصمود والتضحية
والشجاعة يحتذى به؟
ً
أم ترى ألن مضمون شعر لوركا كان خصبا وأفكاره التي طرحها ذات قيمة؟
أم ألن���ه تأثر هو بالع���رب وبكتابة القصي���دة العربية ،فنظ���م قصائد في
مجموعته األخي���رة «ديوان التمارين» على ش���اكلة القصي���دة العربية؟ ومن
ً
المعروف كم كان مياال إلى اس���تخدام كلمات عربية في شعره ،مما اعتبر هذا
ً
خيطا يشد ش���عراءنا إلى شاعر أحبهم ،وأحب لغتهم قبل أن يحبوه ويتأثروا
به.
ولع���ل تأث���ر البياتي بمقتله ما جعل���ه يكتب قصائد ع���دة منها قصيدته
«الموت في غرناطة» يقول فيها:
«وصاح في غرناطة
معلم الصبيان
لوركا يموت ،مات
أعدمه الفاشيست في الليل على الفرات
ومزقوا جثته ،وسملوا عينيه
لوركا بال يدين
يبث نجواه إلى العنقاء
والنور والتراب والهواء»..
ً
ً
مما الريب فيه أن لهذه القصيدة أبعادا سياسية وانتماء وجذورا ،فالبياتي
ربط بين مقتل لوركا ،وبين مقتل الحس���ين بن علي «ع» على الفرات؛ إذ كالهما
قتل نتيج���ة رأيه ودفاعه عن الظلم ،لهذا أصبح���ت قضية لوركا قضية عامة
وإنس���انية كقضية الحس���ين ،بينما رفعه محمود درويش إلى مقام الشهادة
ً
مس���تبدال عرس الدم ،مس���رحية لوركا الش���هيرة بزهر الدم ،إذ يش���به لوركا
ً
بالمسيح أيضا الذي قدم للبشرية وناضل من أجلها ،فيقول:
«عفو الزهر الدم يالوركا
ٌ
وشمس في يديك
وصليب يرتدي نار قصيدة
أجمل الفرسان في الليل يحجون إليك
بشهيد وشهيدة»..
بينما س���عدي يوس���ف ،لم يكتف بالتأثر بقضية لوركا أو االستلهام منها،
وإنما تأثر بقصائده ،فاستعان بمفرداتها.
واقتف���ى عز الدين المناص���رة ذلك ،إذ اقتبس ص���وره والتعبيرات اللوركية
والرموز واس���تعاراته ،وانتضى س���يف ش���جاعته وقضيته وانتماؤه لألرض
واإلنسان كأي شاعر فلسطيني ال يحيد عن أرض وحلم عودة وقضية..
هوذا لوركا الذي قيض له أن يكون في نس���يج قصائد شعرائنا الكبار .شاعر
صار نبع استلهام لهم ،وقضية مازالت قضية الكثيرين منا.

قراءات
شعر
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لاً
ن المفتاح الوحيد الذي يجعل الليل محتم يكمن في الكتب والموسيقى.
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الشاعر مجيب السوسي من
شياطين البياض إلى كبرياء الحروف

طبيب لألطفال....
ٌ
شاعـر للكبار
ٌ

كتبت :أحالم غانم
على سبيل البدء
ي���رى الش���اعر اإلنجلي���زي (ويلي���ام وردزورث) أن
«الشعر أحاسيس قوية نستجمعها وقت السكون».
في الس���كون تتوس���ع فس���حة الجم���ال ،وتحلق
حلما ً
آسرا ،ويصبح ّ
شهقات الروح ،حتى تغدو ً
الحس
ً
ظال يتعطر ً
طيبا ،ويخالط ماء السكون فيولد من رحم
المطلق ،ذاك الذي يسمى الشعر.
هكذا إذن الش���عر ه���و :الوعي والالوعي ،مش���اعر
كثي���رة ومتناقض���ة ،ش���يء م���ن اإللي���اذة واآللهة
والش���ياطين ،والمس���ارح المعلقة ،صياغة س���احرة
وعذبة لم���ا يختمر في داخلنا ،رؤي���ة عميقة أداتها
اللغة ،وحصانها الخيال.
«كبرياء الحروف»
يأتي إصدار الديوان الش���عري الموسوم «كبرياء
الحروف» للشاعر الس���وري «مجيب السوسي» ضمن
الحيوي���ة الت���ي ش���هدها اإلنتاج الثقاف���ي التحاد
ّ
الكتاب العرب في دمش���ق ،وضمن سلس���لة الشعر
ً
ف���ي مئتي صفحة ،ضاما بين دفتيه مئة وتس���عين
قصيدة ش���عرية من القصائد القصار التي تتوسد
الدهشة والوعي وهما اإلناء األمين لزئبق الشعر.
َّ
ثريا النص
العن���وان «كبرياء الحروف» ه���و «العتبة األولى ،أو
َّ
ثري���ا النص الممه���دة عن عالم الكش���ف» ( )1فإنه
يعمل على إيقاظ اإليحاء ويستفز الحواس ،ويسافر
ويجنح إلى دالالت مبتكرة ،قد تكون مليئة بالمعاني
الجديدة واإلشارات واإليحاءات المدهشة.
أهمية العنوان
ً
يتمتع العنوان بأهمية بالغة باعتباره ً
«نصا مختزال
ًّ
ً
ً
س���واء أكان الرئيس أم الداخلي،
ومختصرا،
ومكثفا
ً
تكون ل���ه الصدارة فيب���رز متميزا بش���كله وحجمه،
ُّ
فيعد اللق���اء األول بين القارئ والن���ص فهو أول ًما
ً
َّ
ً
يداه���م بصيرته ،وكثي���را ما يكون اقتباس���ا محرفا
إلحدى جمل النص أو مفرداته»)2(.
المغايرة واالختالف
ً ً
ً
يمث���ل «كبرياء الحروف» خط���ا فاصال بين منطقة
ً
البوح ،و منطقة الكش���ف ،متضامن���ا مع الحزن الذي
يس���ود جبل األحب���ة  /المش���هد والمرتب���ك بفعل
المغايرة واالختالف.
الداللة المركزية
يبدأ الش���اعر السوس���ي بعنوان استهاللي يشي
بموقف محاي���د من ُّالكتابة ،وتؤرق���ه الحروف برغم
ُّ
بالتجبر والترفع عن االنقياد ،واستعالء ٌّ
غني
تظاهره
ْ
ال ُيخف���ي كبري���اءه عن القارئ ،ويأخذ ه���ذا الكبرياء
موض���ع الداللة المركزية التي ش���كلت الس���ياقات
الشعرية بكل تواتراتها المشدودة.
رغبة مكتومة
تتنوع عناوين القصائد ،وتتميز بعضها بالبساطة
وس���هولة الوص���ول إل���ى معناه���ا ،مث���ل (ال يأس،
وحدة،ش���وق ،لغة ،حي���رة ،غربة ،اعت���راف ،خضوع،
تصح���ر )..وبعضها أعط���ى دالالت جلي���ة عن رغبة
مكتوم���ة في إطالق صوت داخل���ي يود أن يصل كل
األسماع دون أن يجد ما يصده في سبيل هذا الهدف
مثل( :في ذات ص���دري ،انزياح ،بهج���ة األنانية ،ما
يرفعني نحوك ،مرايا ،ش���ياطين البياض ،لسان حال
الشعب ،الزحف)

ويتضح ذلك حين يقول :ال يأس»
ُ
يديك،
يسيل الضحى من بريق
ِ
ُ
وقلبي يسيل
ُ
بياضك تحلو اصطيادي
ِ
سهامَ
ُ
ّ
تاك القتيل !! ص5 -
وإني ف ِ
بهجة األنانية
بهذا الكبرياء والعمق وجدارة اإلحس���اس وبهجة
األنانية ،يحاول احتكار البالغة في القصيدة غير آبه
بالوجع ،وبخمرة حالجية يدير كؤوس الجمال الشعري
لتورق حروف قلبه إلعادة اكتشافها من جديد.
حيث يقول في قصيدته «كشف»:
أكتم ما يدور ،وما تقول ستائر اإلغواء
ٌ َّ
ظل يركض من ّ
مخدتها ..
غيم ٌ
وصيف في دمي  ..يبكي عليَّ
َ
ُّ
ٌ
صوت ِه،
وترجمان ال يجيد الحرف ،أرسل لي تعث َر ِ
ُ
َ
ّ
ّ
وأنا عميق الجرح أعجز أن أضمد ما لدي .ص69-
الخيال الشعري الجامح
وعند الغوص في الديوان الش���عري نالحظ مالمح
مريرة ً
ج���دا على القصائد ،فالخيال الش���عري جامح
ومجن���ح ،وإن كان���ت الطبيعة مس���تترة فقد أغنى
عنها العلن  /الحب واألل���م واألمل واللوعة والتصحر
ال���ذي كلما قطع ،ال ينفك يظهر في رابعة النهار ،أما
أسلوب الشاعر فيتصف ببعض القصائد باستخدام
مرايا الرمز وتوظيف كؤوس الطيب الحالجية.
فيقول في قصيدة «العلن»:
ما ُ
جئت أكش���ف قلبي ..فهو مكش���وف ٌ ..
نار على
ُ
َ
َعل ٍم ..بالحب مألوف
َّ
َّ ُ
ُ
ْ
بضلوع���ي ..كي يظل معي ..لك���ن بعينيك
ثبت���ه
ُ
ٌ
مسلوب ومخطوف –ص80-
المشهد الشعري
وعلى الرغم من شعوره بالقلق ،فقد حرص على أن
يعبر عن إحساسه الفني باستعماله بساطة المعنى
واقتناص فني للصورة وللمش���هد الش���عري المراد
التعبير عنه .فهو من خالل تعبيره عن حزنه الذاتي
تطرق إلى مواضيع تهم هموم اإلنس���ان بشكل عام
ً
وهموم الوطن بشكل خاص تاركا العنان النفعاالته
وأحاسيسه القومية.
ويتضح ذلك في قصيدته ّ
«موال دمش���قي» ..من
القاهرة
أنت لو تعلم ما معنى حبيبي!!
قلبي في الجهات الخمس
دار ً
عطر
إلى
ا
مشتاق
ٍ
وها عاد لطيبي
فاملئي كأسك فوق َّ
الصدر
ِ
من عشقي ..وذوبي ص112 -
َّ
جبة القصيدة
ً
جاه���دا أن يخيط ّ
جبة
يدأب الش���اعر السوس���ي
القصيدة بإبرة صوفية تس���تمد خيطانها الحريرية
من فراش���ات قلبه ،وأن ُيعيد صقل نفسه من جديد
بع���د تذويبها بال���ذات اإللهية على نار العش���ق إذ
يقول في قصيدة «تصوف»:
بك ال ٍه
«هم يظنون أنني ِ
ليتهم يدركون  ..بوح ُ
المريد» ص 91-
لذلك ،وإذا كانت هذه الخلفية الفكرية واالعتقادية
هي الهيولى التي ينهل منها الش���اعر ويس���تقي

كتب :علي جمعة الكعـود

ً
مسرحا
منها مسالكه في التميز ،هل يكون التصوف
ً
مهما لإلبداع والتجلي؟
َّ
أليس االقتراب من الوجوديات حد التماهي معها
هو أكثر ما يريده الش���اعر ليبتدع قصيدته األخيرة
من كبرياء الحروف؟
يقول تحت عنوان «قصيدة»:
َّ
ُ َ
القصيدة َّأمك ..من عقها
ً
ُ
يغضب الطيبون عليه ،ويبكي طويال..
فال تبتئس ،والتحق برضاها
فإنك -في آخر الشوط -أنت سماها
ِّ
وأذ ْن لها  -في خشوع-
ً
ولو كنت أنت إلها !! ص191 -
صفوة القول
و ف���ي الختام يمكن القول ً
عموم���ا أن الخصائص
ّ
الفني���ة للدي���وان تتجل���ى ف���ي وح���دة الموضوع
ّ
وتنويعات���ه وتكام���ل بنائه العض���وي والفني رغم
وجود بعض القصائ���د المركبة التي تعكس الحالة
المضطربة التي يعيش���ها الش���اعر من عشق وغربة
وحزن و قلق وجداني فهو العاش���ق و المعشوق وهو
الباحث عن الحب و مصدر الحب يدور في فلكه كون
ش���عري فسيح جاء في سالس���ة و انسيابية متقنة،
ً
ً
ش���عرا مكثفا
لذلك فإن ما جاء في « كبرياء الحروف
ال زوائد وال حش���و فيه ،هناك لمح���ة ،وهناك لوحة،
والتقاطات جمالية.
وعليه ،الشاعر مجيب السوسي هو ٌ
ّ
إشكالي،
شاعر
ٌ
ُّ
مس���كون بوحي
دمش���قي الهوى،
ورائ���ي مغام���ر،
ٌ
ُ ِّ
المختل���ف من عطر الكالم ،له على كل بياض قنديل
ِ
ُي ُ
بتجليات
الياسمين
وطن
ويؤثث
المس���افات
ضيء
ٍ
ِ
ّ
إبداعية ثرة.
لقد استطاع الش���اعر مجيب السوسي في ديوانه
«كبري���اء الح���روف» ..أن يكون أكثر حنك���ة ودراية،
وبمهني���ة عالية ،عرف س���ر القصي���دة وتنقالتها
وعبر مفاوزها بكل صالبة ف���ي صياغة معاناة وطنه
ف���ي لوح قصيدة مدماة ،وما حدث لوطنه من كدمات
وج���راح أثقلت كاهله وجعلته يدور في حلقة مفرغة
من الضياع والتش���تت والتي���ه واالغتراب الذي طال
عقليته ومبدئيته التي عرف بها من س���نين طويلة
ونظمها في كبرياء حروفه.
ونحن نصل إل���ى منتهى «كبرياء الحروف» يتضح
لنا إن شياطين البياض ماهي إال ّ
ثريا لكبرياء الحروف
تنير دروب السالكين إليها بكل اقتدار.
ــــــــــــــــ
هوامش:
( -)1ثريا النص القرآني ،د .سالم كاظم األوسي. 311،
( -)2الخطيئ���ة والتكفي���ر عب���د الله الغذام���ي ،المركز
الثقافي العربي ،ال���دار البيضاء ،المغرب،ط2006،234، 6
. 236-

ف���ي ديوان���ه األول :عل���ى
س���اق واحدة \ الصادر عن دار
أرواد ف���ي ع���ام  2020وعلى
امتداد ثمان وثمانين صفحة
الش���اعر عم���اد أحمد
يمتلك ً
ً
أذرعا عديدة مرتبطة بجس���د
اإلب���داع ،فهو ُيعي���د الهيبة
لقصيدة النث���ر بعد أن ُم ّرغت
كرامتها على أيدي الكثيرين
ّ
من كتابها ،فيقف على ساق
واحدة وين���ادي بأعلى ّصوته
ليصل صداه إلى كل عش���اق
الش���عـر :ليت القصيدة تهدأ اآلن ،ليتهم ّ
يمرون على عجل ٍ
ألواصل بعدهم موتي ..فالش���اعر وحسب قصيدته األولى له
حقوق منها حقه بأن ّ
يلون الش���مس بفوضاه ّوأن يرقص على
الحب يرتكب العشاق أخطاءهم
شغبه ألنه وفي الطريق إلى ً
طريقا َ
آخر أال وهو الطريق إلى الله
ببراعة...لكن الشاعر يسلك
ُ
حيث ال تقاس المس���افات ويصلي الجمي���ع لتنتهي الحرب
يريدان البالد
بمعج���زة وتعود للخارطة أناقتها ،فالعاش���قان ً
بخمس���ة ًفصول ،وفي االنتظار يبقى الش���اعر وحيدا كلحظة
فرح ،حزينا كما ينبغي ،ليعلن خيانته لكل ما بقي...
عماد أحمد يقف على س���اق الدهشة ّ
ليصرح في قصيدته:
ً
ّ
(حنين) قائ�ل�ا :في بيتنا ثالث نوافذ ،واح���دة للهواء الملوث
واثنت���ان لذكريات تش���اغب طوال الليل ،في بيتنا عش���رون
ً
ُحائط���ا إذا نجونا من القصف األخير ،في بيتنا أكثر من مرمى
لقبلة أو قصيدة...
والشاعـر يمتلك مقومات قصيدة النثر فيأخذنا إلى مكامن
الغوص الصطياد آللئ شعرية ،يرتقي بأذواقنا إلى مستويات
ش���اهقة تعبق ّ
بالتأم���ل واالنبهار ،فهو ال يتوانى عن نس���ج
خي���وط اللغة الش���عرية ببراعة قل َنظيره���ا ،ففي قصيدته:
وظلك فصارت
(دون قص���د) يق���ول :دون قصد تآلف ظل���ي ِ
الدهشة أكثر س���مرة ،والمسافة بين تنهيدة وأخرى أقل مما
يب���دو ...حتى يصل إلى نتيجة حتمية وه���يُ :
آمنت بمعجزة
قلب���ك ،قلبك الذي جعل العالم في قلبي َ
أوضح بمقدار س���بع
ِ
ِ
وثالثين خيبة .وتتكرر خيبات الش���اعر ف���ي بعض قصائده
الش���عورية وتلك س���مة الشعراء
لتدل على اضطراب الحالة
ّ
المس���كونين باإلبداع ،حيث تش���كل القصائد قبل والدتها
عام���ل خ���وف وقلق في أرحامه���م وتظهر تجلي���ات ومالمح
الوالدة على وجوه الكلمات المغمس���ة بأحبار األمومة والتوأمة
ونستحضر ونحن نقرأ قصائد عماد
مع الموسيقى الداخلية ً ،
أحمد تجليات الحداثة بعيدا عن التقريرية التي تس���م أغلب
القصائد الموزونة ،وهذا ُيحسب له كمساهم في إحداث نقلة
وتقديم أدلة جمالية تدعم
نوعي���ة لصالح براءة قصيدة النثر ُ
موقفها في وجوه األشكال الشعرية األخرى وانتقاء مفردات
على قياس���ها دون ّ
ترهل ودون مبالغة في تكثيف العنصر
المج���ازي والحف���اظ على اإليج���از لجهة الموض���وع واللقطة
الش���عرية التي يرصدها بكاميرا الحدس المباغت وبمنتهى
الجمال والرقي ،والش���اعر في أغلب قصائد الديوان منشغل
في تنقية الكلمات من شوفان المفردات الخارجة على قانون
اإلبداع ليقدم نفس���ه كشاعر ممتلك للعناصر المؤهلة كافة
ً
واثقة ،وقد نجح بشكل
بخطى
لخوضه غمار التجربة الشعرية
ٍ
كبير في إظه���ار الطابع الخاص به لينتق���ل من قصيدة إلى
أخرى بش���خصية واحدة غير ُم ّ
قس���مة إال لصالح الموضوعات
واألفكار التي صبغت تلك القصائد ،فالش���اعر الطبيب عماد
أحمد لبس عب���اءة اإلبداع مع ظهور ديوانه األول على س���اق
واح���دة ليس���ير بنا إلى عوال���م ال ينس���جها إال المبدعون من
الشعراء.

«التفكيك» في ضيافة فرع القنيطرة التحاد الكتاب العرب

ضمن خطة النشاط الثقافي لفرع القنيطرة التحاد الكتاب
الع����رب ،احتضنت قاعة المحاضرات ف����ي مبنى االتحاد في
ً
ً
المزة نشاطا ثقافيا شارك فيه :د .غيثاء قادرة ود .أحمد علي
محمد وأدار فعالياته د .جمال أبو سمرة رئيس الفرع.
تحت عنوان“ :المنهج التفكيكي بين التنظير والتطبيق”
ّقدم����ت د .غيث����اء ق����ادرة ورقة بحثي����ة تطرق����ت فيها إلى
اس����تراتيجية التفكي����ك كمنه����ج يرمي إلى الكش����ف عن
الالمعن����ى القاب����ع وراء المعنى ،وعن المنطق����ة الخفية من
الحياة الباطنية للعقل التي نسميها منطقة (الال مفكر فيه)،
وهي المنطقة الخارجة أو المستبعدة عن دائرة التفكير ،ألن

النقد التفكيكي حفر وتنقيب في طبقات األقوال ،يكش����ف
عما يدور عليه العقل من ال معقول ،ويكش����ف عما تتناساه
الذات المفكرة فيما هي تفكر .وأشارت إلى نسف التفكيك
ً
لكل القواعد ،فهو يعطي للمدلول حرية اللعب منفصال عن
الدال ،ويتيح للقارئ أن يفسر العالمات بالمعنى الذي يشاء.
كما وضحت بالتفصيل مرتكزات التفكيكية ،والتفكيكية
عند النق����اد العرب ،وم����ا تتميز به الق����راءة التفكيكية عن
غيرها.
وتن����اول د .أحمد عل����ي محمد في ورقت����ه المعنونة “في
تفكيك القص����ة الوامضة “بري����د اإلله” للكات����ب العراقي

ً
عبد الكريم الس����امر أنموذجا” المسوغات االفتراضية التي
تقتض����ي الكالم عل����ى المنحى التفكيكي م����ن وجهة نظر
النقد التطبيقي ،إذ يسعى المهتمون باألدب إلى البحث عن
مناهج نقدية تنس����جم مع تقلبات األزمن����ة وأحوال الثقافة
وحاجات الناس ،لذا كانت المناهج في تغير تام وفي أشكال
متبدل����ة قابلة باس����تمرار لالختراق والتط����ور ،وتطورها هذا
منوط بتطور الفكر االجتماعي.
وس����لط الضوء على مسارين اتخذهما األدب الوجيز ضمن
منظوم����ات التطور االجتماعي والفني وهما قصيدة الومضة
ً
والقصة القصيرة جدا.

قراءات

لكم عشاق أو مظلومين  ،هذا اليعقل  ،أليس فيكم خائن شجاع يكتب عن خيانته.
آل باتشينو
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محكيات السرد العربي القديم()1
بين رسوخ المنهج وكفاءة التأويل

دراسات أخرى.
* ـ كان المرحوم د .وفيق أرسلها للجريدة قبل وفاته مع
ٍ
التحرير

د .وفيق سليطين(*)
1ـ مقدمات نقدية:
من عالم���ات التبصر النقدي م���ا ينبه عليه
د .يوسف إس���ماعيل في مقدماته وإشاراته
ض���رورة النظر إل���ى النتاج
ً
التوجيهي���ة ُمن ًّ
ّ
تتعين ،في ضوئه،
الثقافي لألمة كـال واحدا
دالالت الف���روع واألنم���اط المختلف���ة ،التي
يتج���اوب واحدها مع اآلخر في س���ياق هذه
ّ
تتعدى حدود البعثرة،
الرؤية الش���املة التي
وتعلو على االقتطاع واالجتزاء ،إلنش���اء سبل
الوصل ،وإح���كام الربط بين ف���روع المعرفة،
بحي���ث ال يتخذ ٌّ
أي منها معناه العميق إال من
خالل تموضعه داخل النتاج الثقافي العام.
ه���ذه الوحدة الكلية ،ه���ي ضفيرة تتقاطع
داخله���ا الخطابات المختلف���ة ،وبها يتحدد
األنموذج الفكري العام الذي يسود في عصر
من العص���ور ،بوصف���ه األنموذج اإلرش���ادي
الذي
ّ
«البراداي���م» ،أو النظ���ام «اإلبيس���تمي» ُّ
يمثل نظام األنظمة المعرفي���ة ،الذي تنحل
ّ
إليه الفروع ،وتتميز حقولها من خالله.
عن االكتفاء
بناء عل���ى ذلك ،ينأى
الباح���ث ً
ً
ينحصر
مغلقا
تحليال
بتحليل النص السردي
ّ
الذاتي���ة ،ولذلك يحرص على تخطي
بحدوده ً
ّ
النصي أوال ،وعلى تجاوز محددات زمن الكتابة،
المعطيات،
به���ذه
تأخذ
منفتحة
ق���راءة
في
ً
دون أن ترته���ن بها ،لتجع���ل النص منفتحا
عل���ى أزمنة الق���راءة ،وعلى قابلي���ات القراءة
المتجددة في تغاير الشروط واألوضاع .وفي
ه���ذا تأكيد على اس���تراتيجيات القراءة ،من
حيث هي اش���تباك بين منظوم���ات معرفية
مختلفة تحك���م العالقة بين القارئ والمقروء،
وبين عصور اإلرس���ال وعص���ور التلقي ،على
النح���و الذي يكفل عملية الوصل الجدلي بين
حضور الن���ص في زمنه الخ���اص وفي أزمنة
النحو الذي يجعل من
القراءة
المتعاقبة ،وعلى ً
ً
فعل القراءة حدثا تفاعليا تتوسطه األنساق
المعرفية الخاصة بكل م���ن القارئ والمقروء.
وفي ّ
تغير هذه األنساق ما يشير إلى انسراب
التاريخ إلى حدث القراءة.
هذا ،على أن ذلك كل���ه يقوم على االنطالق
من النص من حيث هو بنية لس���انيةّ ،
يهيئ
فحصها وتحليلها لعمليات االنفتاح واتساع
نش���اط القراءة .بم���ا من ش���أنه أن يضاعف
واستش���راف
إنتاجية النص ،بفك مغاليقه،
ّ
أفق الممكن في���ه ،على النحو الذي يمكن من
إنتاج أسئلته المضمرة.
2ـ األنموذج السردي :من البنية إلى
الخطاب.
ّ
على غرار ما س���بق ،يس���جل للباحث تمكنه
ُ
واقتداره
من تطويع نظريات السرد الحديثة،
على تطبي���ق خطاطاتها ،وتفعي���ل أدواتها
المفهومي���ة واإلجرائية ف���ي تحليل ّ
معمق
للنص الحكائ���ي .وهو ما يتبدى في تحليلية

النص على المس���توى الهيكل���ي من جهة،
وعلى المستوى الداللي من جهة أخرى.
في منح���ى تحديد ًنم���ط الحكاية ،يذهب
ّ
نسقيا ،لضبط نظام العالقة
إلى إعادة بنائها
الت���ي تحكم اش���تغال البنية الكب���رى .وهنا
يلجأ إلى التحليل بالمقوم���ات ،للوقوف على
الوحدات المعنوية الصغرى ،التي يتأس���س
عليها التحديد النس���قي ،ومن ثم العالئقي،
ألنماط الوجود الحيواني.
وم���ن الحكاية اإلطار ،ينعط���ف إلى فحص
ّ
وتقصي ض���روب التفريع
البني���ات الصغرى
الحكائ���ي .ومن مس���توى التحلي���ل الداخلي
ينطلق إلى اس���تقصاء عالقة النص بالسياق
الخارجي لبحث التعالق النصي ،والكشف عن
ّ
النصية ،وتحريك النص
ضروب المتفاع�ل�ات
بين سياقات اإلنتاج وسياقات التلقي.
وعل���ى الرغ���م م���ن ألمعية التحلي���ل الذي
ينصب عل���ى البنية ،وينفتح على س���ياقات
التلقي األخرى في زمن الكتابة وأزمنة القراءة
الممكنة ،ف���إن التناول ًالتقن���ي يطغى على
ّ
ويقصر ،أحياناً ،ع���ن إنتاج خطاب
الدراس���ةْ ،
الحكاي���ة ،إذ يب���دو مأخوذا أكث���ر بإجراءاته
وخططه المنهجية.
البحثية ً
انطالق���ا من هذا التش���خيص ،س���أحاول
تقديم قراءة مختلفة في بعض الجوانب على
مستوى خطاب الحكاية .أوجزها بما يلي:
على
أ ـ طريق���ة تقدي���م الملك ف���ي
حرصه ً
إقامة العدل وتطبيق الش���ريعةّ ،
يعد مؤشرا
ً
مكانته وتعزيز مركزه.
استباقيا على حفظ
ً
ّ
ب ـ جعل المثقف ناصحا للس���لطان ،يوجه
إل���ى حف���ظ العالق���ة التراتبي���ة التقليدية،
واإلمعان في تمتين روابط السياج الدوغمائي.
ج���ـ ـ اخت���زال الدول���ة /األم���ة ،أو المصلحة
العامة بالمركز السلطاني ،توجيه إيديولوجي
يفضي إلى تسخير المعرفة لخدمة السلطة،
من موقع عالقة األدنى باألعلى.
د ـ تبرئ���ة الس���لطان م���ن فع���ل بطانته،
يش���كل حماية س���ردية له ،ويؤمن له القبول
والتس���ويغ ،في الوقت ال���ذي ُينظر فيه إلى
الدائرة السياس���ية من حيث هي بنية واحدة
زائف».
«وهذا تعارض إيديولوجي
ً
ً
هـ ـ تقديم المثق���ف منقطعا للعلم ،عازفا
مثالية،
عن شؤون السياس���ة ،يقود إلى رؤية
ّ
يعززه���ا خط���اب الحكاية في عملي���ة الضخ
اإليديولوجي تفضي إلى سحب السياسة من
المجتمع ،وتركيزها في أروقة البالط.
و ـ إق���رار الفص���ل المطل���ق بي���ن المثقف
والسياس���ي ،ينح���و بالن���ص نح���و الرؤي���ة
اإلصالحي���ة ،فيح���ذف إمكانات الص���راع أو
يعلقه���ا عل���ى األق���ل .وه���ذا الفص���ل بين
طبيعتين ثابتتين يقود إل���ى نظرة ماهوية
تخدم إيديولوجيا الخط���اب« .وكأن المثقف
ّ
الحر ليس من ش���أنه أن ينخرط في مش���روع

سياسي» ً.
اقتصارا عل���ى ما أوردناه هنا ،علىً ُس���بيل
التمثي���ل ،يغدو الس���ؤال مش���روعا :ترى أال
تفض���ي طريق���ة تقدي���م الحكاي���ة ـ بداللة
هذه المحاكمة وما يس���تنبط منها ويتأسس
عليهاـ إلى قراءة ّ
معدلة بعض التعديل إن لم
من الجوانب؟!
تكن مغايرة ومختلفة في كثير ّ ً
سنبقي اآلن هذا الس���ؤال معلقا ،لندعم ما
س���بق إيراده باس���تنتاجات أخ���رى من خالل
فحص العالقة التي يجري التركيز عليها بين
المثقف والسلطان.

إبقاء التحالف عند مستوى التوظيف التقني
للمثقف.
 2ـ م���ن المالح���ظ أن تس���ويغ اإلس���هام
مش���روط
السياس���ي للمثق���ف في الحكاية
ّ
بوجود عدو خارجي ،ولذلك س���رعان ما ينفك
التحال���ف ،أو ينخفض مس���تواه ،بعد مقتل
ّ
معني بالموقف بصرف
الجاموس ،والمثقف
النظ���ر عن وجود خطر خارج���ي ،ألنه يختلف
عن ًبقية الفاعلين االجتماعيين ،بسبب كونه
ّ
معنيا بمسألة المعنى.
بالمعنى
 3ـ إذا عرفن���ا أن فاعلي���ة الثقافة ً
النقدي أخذت بالتقلص واالنحس���ار بدءا من
القرن الخامس الهج���ري «زمن كتابة النص»،
وبهذا س���ادت الممارسة الس���كوالئية للفكر
الديني الذي أنتج نمطي���ن من العلماء :نمط
الفقي���ه ال���ذي يحفظ ويعي���د دون ابتكار أو
تجدي���د عقلي ،ونم���ط الش���يخ القائم على
الش���عائر والطقوس ،مم���ا انتهى إلى أحكام
تقضي بتغليب دولة األمر الواقع على أساس
مبدأين:
أ ـ ال طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
ب ـ طاعة حاكم جائر خير من إحداث فتنة.
إذا عرفنا ذلك كان لنا أن ّ
نفس���ر في ضوئه
بعض الحوافز الحكائية منها:
بدعم موقفه على أساس
ـ تقديم
السلطان ّ
ً
ة

بالجبل
سلطانا
من كونه
ً
ـ تقديم المثقف مأخوذا بخطاب الشريعة،
يجعله تحت سقف الحاكم ومظلته ،من حيث
إن األخير هو ممثل الشريعة.
ـ تس���ويغ اس���تقاللية المثقف باالنفكاك
م���ن قي���ود الس���لطة وتدبير السياس���ة هو
متعال على
إع�ل�اء إيديولوجي لنمط ثقاف���ي
مش���كالت الوجود والقيمة .وذل���ك ما ٍ ّ
يوجه
ً
إليه خطاب الحكاية .وبدال من قبول التسويغ
واألخ���ذ به .كان م���ن الواجب نق���د األدبيات
القروسطية التي تنش���ئ الفرق المطلق بين
معزولتين هما :السياسة ،والثقافة.
مجرتين
ً
وأظن أن قدرا من هذا الذي قدمتً لم يلتفت
إلي���ه التحليل الذي بقي منش���غال بإجراءاته
الضرورية ورصانته العالمة.
عل���ى أن ذل���ك ال يقلل من أهمي���ة البحث،
ّ
وجدية التن���اول ،وعمق التحلي���ل ،والكفاءة
المنهجية للباحث.
هذه األس���ئلة أو غيرها،
إثارة
وأحس���ب أن
ً
ال تعدو أن تك���ون ضربا من الحف���اوة بإنجاز
الدكت���ور يوس���ف إس���ماعيل ،عل���ى نحو ما
يقتضي���ه التناول النقدي لعم���ل يرقى إلى
مستوى النقد والمساءلة.

3ـ المثقف والسلطان :جدل العالقة،
ّ
وأفق اإلمكان النصي. ً
يمضي التحليل الس���ردي مسوغا انفصام
والس���لطان على
عالقة التحالف بين المثقف ّ
أس���اس الطبيعة الخاصة ب���كل منهما .وفي
ذلك إغف���ال للتعاقد الضمني بين الس���لطة
قاعدة «القوة» في كل منهما.
والمعرفة ،على
ً
وه���و ما يؤمن ضرب���ا من االس���تمرار بينهما
ولو ف���ي ّ
الحد األدنى مثال« :زيارة الس���لطان
للغ���واص بين حي���ن وآخر لطلب المش���ورة».
فالمعرف���ة ،بوصفه���ا ق���وة ،بعد م���ن أبعاد
السلطة ،وهي سلطة أخرى ّ
بحد ذاتها .وجدل
العالقة القائم بينهما ًيدعو إلى حفز نش���اط
الص���راع والمفاعلة ،بدال م���ن اإلبقاء على بنى
واحدية مستقلة مطلق االستقالل.
في ض���وء ذلك يمكن أن نعي���د التأمل في
خطاب الحكاية ،الستجالء ما يلي:
 1ـ إخفاق التحالف بين المثقف والسلطان،
يق���ود إلى إنت���اج الفرق بين مثق���ف الطاعة
ومثقف الموق���ف ،أو بين المثق���ف التقني *ـ د .يوس���ف إس���ماعيل ،محكيات السرد
والمثقف العضوي .والس���لطان يحرص على العربي القديم ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
2008م

تعزية

تعزية

ّ
نع����ى اتحاد الكت����اب العرب وف����اة الباحث
والكات����ب الدكتور أكرم الش����لي مقرر جمعية
البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب.
رئيس االتحاد وأعض����اء المكتب التنفيذي
ومجل����س االتح����اد وأس����رة األس����بوع األدبي
يتقدم����ون بأحر التعازي والمواس����اة من أهل
الفقيد ،راجين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع
رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ّ
يتق����دم رئي����س اتح����اد الكتاب
الع����رب والزم��ل�اء أعض����اء المكتب
التنفي����ذي م����ن الزمي����ل الدكتور
ّ
بأح����ر التعازي
األديب نزي����ه بدور
بوف����اة والدت����ه ،راجي����ن المول����ى
سبحانه أن يغفر لها ويلهم أهلها
وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وانا اليه راجعون

ّ
يتقدم رئي���س اتحاد الكتاب
العرب والزم�ل�اء أعضاء المكتب
التنفي���ذي م���ن الزميلة ضحى
أحمد ّ
بأحر التعازي بوفاة والدها،
راجين المولى سبحانه أن يغفر
ل���ه ويلهم أهله وذوي���ه الصبر
والسلوان.

ّ
يتق���دم رئيس اتح���اد الكتاب
الع���رب والزمالء أعض���اء المكتب
التنفي���ذي بأح���ر التع���ازي م���ن
الش���اعرة رائدة الخضري وزوجها
الش���اعر قحط���ان بيرق���دار بوفاة
والدتها ،راجين المولى أن يتغمد
الفقيدة بواس���ع رحمت���ه ويلهم
أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ّ
يتقدم رئيس اتحاد الكتاب العرب
والزمالء أعض���اء المكتب التنفيذي
بأح���ر التع���ازي من الزمي���ل نضال
عيس���ى مخ���رج صحيفة األس���بوع
األدب���ي بوف���اة والدت���ه ،راجي���ن
المول���ى أن يتغمد الفقيدة بواس���ع
رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر
والسلوان.
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قراءة في كتاب «في نقد السرد العربي»
للناقد د .عادل lلفريجات
كتبت :د .خديجة أمتي*
هن���اك كتب تس���تهوينا وتخلق لدينا رغبة
الكتاب���ة حولها أو بصيغة أخ���رى قراءتها كتابة
لتقاسم تلك المتعة التي حققتها لدينا مع قراء
آخرين ،إما ألثرها الفني أو الدرامي أو الفلس���في
أو غيرها من الدوافع التي قد ال نجد لها تفس���يرا
غير أنها بكل بس���اطة مارس���ت علين���ا غوايتها.
وهذا بالضبط حال قراءتي لكتاب «في نقد السرد
العربي» الصادر عن دار النش���ر س���وريانا ،س���نة
 ،2018الذي أهداني إياه المؤلف مش���كورا ذات
لقاء أدبي باريس���ي جمع ثلة من الش���عراء ،حيث
أدرك فيه من خالل دردش���ة حول األدب والرواية،
إدماني على القراءة.
ومن جميل الصدف أن هذا الكتاب يضم في
أحضانه دراسات لروايات عش���قتها .إضافة إلى
الكتاب ،منذ ًاإلطاللة األولى ،يترك لدى القارئ
أن
ً
ش���عورا ممزوجا بالمتعة والفائدة .فالكاتب في
عمله التحليلي لم يكتف بتقديم األعمال الروائية
من حيث األحداث واألس���لوب واالستعارات ...إلى
غير ذلك من األسس المكونة للسرد ،بل تجاوزها
إلى التفكيك و التحلي���ل ووضع األحداث الواردة
في كل نص حس���ب التيمة الت���ي يتناولها ،في
إطارها التاريخي والسياسي و االجتماعي وعمقها
الفلس���في ،وكذا الوقوف عند الشخوص والحفر
ع���ن بعدها النفس���ي .على عتبة الكت���اب يأخذ
قائال:
المؤلف بيد الق���ارئ ليطلعه على المحتوى ً ً
هذا دراسات لواحد و عشرين أثرا فنيا
كتابي ً
«في ً
س���رديا عربيا ،كتبها روائيون من سورية ولبنان
ومص���ر والجزائ���ر واألردن وفلس���طين والكويت
والعراق»( ،في نقد الس���رد العربي ،ص .).7إكليل
من الروايات جمعها الناقد في نصوص تحليلية
بنفس إبداعي متميز يشد القارئ .نصوص ماتعة
عرف كيف يؤلف فيها بين رصانة النقد وتدقيق
المعن���ى وجمالية الس���رد في لغة اخت���ار لها أن
تكون منسابة كنهر ش���عري متدفق يخلق لدى
المتلقي لهفة على المزيد من التصفح والفضول.
السردية العربية التي
واختيار الناقد لآلثار الفنية
ً
قام بدراس���تها لم يكن اعتباطيا ،بل هي روايات
ألدباء سجلوا أسماءهم بمداد من الفخر في تاريخ
الرواية العربية .روايات حازت جوائز عربية ودولية

لقيمتها الفنية والمعرفية ،والرسائل التي بعث
بها كتابها من خالل س���طورها كمحاربة الفساد
ونبذ الظل���م ...وهي روايات يق���ول عنها الناقد:
ً
إنها تمثل «هواجس متباينة لسبعة عشر روائيا
ً
عربيا ،منهم أربعة من س���ورية ،هم :عبد الكريم
ناصي���ف ،و فواز حداد ،وعيس���ى درويش ،وبديع
حقي» .ويضيف الكاتب أن س���رودهم المدروسة
هنا ،وه���ي « :اعترافات س���ميراميس» ،و«جنود
الله» ،و«أحالم منكسرة» ،و«الشجرة التي غرستها
أم���ي» .عالجت «على التوالي والترتيب :الفس���اد،
وغ���زو الع���راق ،االنفص���ال بين س���ورية ومصر،
والس���يرة الذاتية» .أما من لبنان ،فقد قام المؤلف
بدراسة أثر «أمين معلوف الذي قدم تاريخ عائلته
في محاولة تجمع بين س���مات السرد وخصائص
البح���ث العلمي التاريخي ...أم���ا روائيو مصر فقد
خص منهم كال من الكاتب المرموق الحائز جائزة
نوبل نجيب محفوظ ويوس���ف زيدان الذي حاول

االتحاد يحتفي بعيد العرب
كتبت :ميرنا أوغالنيان
بحضور د .محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب وعدد من الزمالء
األعضاء وعدد م���ن المثقفي���ن واإلعالميي���ن المهتمي���ن ،وبالتعاون مع
مؤسسة القدس الدولية واللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب
الفلس���طيني وجامعة األمة العربية ومؤسس���ة دار الش���مال للدراس���ات
اللغوي���ة والتاريخية دعا اتحاد الكتاب العرب الحتفالية بمناس���بة (عيد
العرب) وبمناس���بة ذكره���م بالنق���وش الكتابية المس���مارية األكادية
(العمورية) منذ  4361سنة ( 2340ق.م).
َ
وخالل الفعالية ق َّد َم أ.د .محمد بهجت قبيسي محاضرة بعنوان «العرب
العموريون في العراق وسورية ومصر  1535-1793ق.م»
ً
وابتدأ القبيس���ي محاضرته بتهنئة الحضور بيوم العرب مبينا ّأن سبب
االحتفال بهذا اليوم هو الهجوم الداعش���ي العسكري والفكري على األمة
العربية ،تلك الحية الرقطاء التي بثت س���مومها في فكر وعقول العديد
من المغرر بهم ،فقادتهم الرتكاب أعمال وحشية ال يقبلها عقل أو منطق.
ّ
ً
ً
ً
ً
ّ
وقدم عرضا تاريخيا ش���امال حول الموضوع مش���فوعا باألمثلة الموثقة،
ً
مؤك���دا أن العرب هم أقدم الش���عوب الحية وهذا م���ا تتفق عليه جميع
الدراسات واالكتشافات.
ُ
َْ
وفي نهاية المحاضرة فتح الباب لمداخالت الس���ادة الحضور التي أثرت
الفعالية ّ
وقدمت إضافة لمجريات االحتفالية.

أن يقدم التاريخ القديم للعرب إبان اإلسالم عبر
رواية «النبط���ي» و «محال» ،و صن���ع الله ابراهيم
بروايت���ه «امريكانلل���ي» ،و ك���ذا عالء األس���واني
بروايت���ه «ش���يكاجو» التي تقدم رؤى سياس���ية
ت���دور أحداثها بين بالد المهج���ر و المقر .أما من
الجزائ���ر فقد اخت���ار الوقوف عن���د رواية «أصابع
واسيني األعرج ،ومن األردن اختار
لوليتا» لألديب
ً
د .الفريج���ات كاتب���ا وكاتبة ،هما مؤن���س الرزاز
بروايته «عصابة الوردة الدامية» وعفاف البطاينة
بروايتها «خارج الجس���د» التي تعلن فيها التمرد
على المجتمع الذك���وري «المتخلف» .ولم يغمط
المؤلف الس���رد الفلس���طيني حق���ه ،حيث قام
بدراسة كل من رواية «مدينة الله» للكاتب حسن
حميد  ،و«تلك األيام» ليوس���ف اليوسف ،متوجا
هذه الباقة المختارة من الكتابات السردية برواية
«س���اق البامبو» للكاتب الكويتي المتميز سعود
السنعوس���ي التي حازت المركز األول في جائزة
البوك���ر للرواي���ة العربية في الع���ام  2003مرورا
برواية «يا مريم» للكاتب العراقي سنان أنطوان.
إن ما ميز الدراس���ات الواردة ف���ي هذا الكتاب
لهذه األعم���ال الروائية هو تل���ك المفاتيح التي
يقدمها ببراعة الناقد للقارئ على ش���كل عناوين
يق���ول عنها :إنه���ا «عناوين واس���مة ،لم تطمح،
بس���بب إش���اريتها الجزئي���ة ،الس���تيفاء جميع
عناصر الخطاب و تقنيات الس���رد ف���ي الروايات
المدروسة»( .ص )9.و لكنها في حقيقتها إشارات
مركزة تعب���د طريق الكش���ف عن عم���ق العمل
الروائي المدروس وتساعد على فهم رؤية الناقد
والزاوية التي يحلل منها .عناوين تفتح شهيتنا
للقراءة وتجعل س���ؤال الكيفي���ة يكبر والفضول
يتنامى بداخلن���ا ويدفعنا للبحث عن األجوبة في
التفاصي���ل .تفاصي���ل تقدم في كلم���ات ورموز
يختارها المؤلف بحساس���ية الفنان الذي يرسم
لوحاته بعش���ق وبراعة المحلل الموضوعي الذي
يقف عند داللة الحدث ويغوص في غور المعنى
في تنسيقية جميلة تضفي على هذه الدراسات
مس���حتها الجمالي���ة دون أن تخل ب���روح الحياد،
وتجعل من الكتابة النقدية ،كتابة إبداعية تحفز
على ق���راءة العمل الروائ���ي ،إال أن هذا ال يعفينا

من إثارة بعض االختالفات مع الكاتب حول بعض
القضايا الواردة في المتن .وهذه مسألة طبيبعية
تس���اهم في إغناء النقاش .فأنا أختلف مع الناقد
ف���ي بعض ما جاء في تحليله من موقعي كباحثة
اجتماع ،حول إطالق أح���كام ذات حمولة ثقافية
ونظ���رة اجتماعي���ة على بعض الس���لوكات التي
أعتبر أنها ترتبط بش���روط الشخص االجتماعية،
كما هو الشأن بالنسبة لحكمه على األطفال الذين
ً
ً
ال أبا ش���رعيا لهم في رواية سميراميس( ،الحمل
ً
س���فاحا...و العرق دساس .ص )13 .والتي تحمل
حك���م قيمة .ولكننا نتفهم ه���ذا التموقع عندما
ً
ن���درك أن له ما يب���رره وجداني���ا .فالكاتب عاش
وعايش األحداث التي س���ردها كاتب الرواية ،بل
إن حاض���ره جزء من نتائجه���ا ،مما يجعل الذاتي
يطغى عل���ى الموضوعي .إال أن ه���ذا المعطى ال
يقلل م���ن قيمة العم���ل العلمي المق���دم ،ألننا
كما يؤكد علماء النف���س االجتماعي ,نرى العالم
بوجداننا و يصبح هذا الرأي أكثر مشروعية عندما
يتعلق األمر بعالم المش���اعر والعواطف كما هو
حال الكتابة الس���ردية .فالكتابة ليس���ت إال مرآة
عاكس���ة لذات الكاتب كما ق���ال «ميالن كانديرا»
في كتابه «فن الرواية» .فبرغم ما قد يبذله الناقد
من جه���د في التحليل المحاي���د ،ال بد وأن يترك
في نقده شيئا من ذاته ،وهذا ما عبر عنه الكاتب
والناق���د  Hubert Nyssenف���ي كتاب���ه “م���دح
الق���راءة” ( ،)Eloge de la lectureالذي ش���به
عالقة الق���ارئ بالنص المقروء ،ويعني به في هذا
الباب الناق���د األدبي ،بعالقة العالم األنتربولوجي
بالمجتمع الذي يدرسه.
يمك���ن الج���زم أن هذا األث���ر األدب���ي النقدي
يستحق أن يدرج ضمن مقررات الدراسات األدبية
عربيا ،ويترجم إلى لغ���ات أجنبية لما يزخر به من
معلوم���ات قيمة ودراس���ات موضوعية في قالب
إبداعي جميل.
حرر بباريس بتاريخ 2021/03/ 21
*كاتبة في المغرب العربي.

صورتك ساكنة في عيني واسمك ال يفارق شفتي وذكراك في أعماق روحي ،فلمن سأكتب
ُ
ُّ
ومزق الورق.
إذن ،وأنت تتجول في كل هذه األماكن؟ كسر القلم
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فهل قرأت عبيرا يسكن الورقا
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وسادتي تحتها خبأت أغنية
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دربي إليه ينابيع وأغزله
دربي إلى لغة مزروعة حبقا
والحب ما انطفأت في القلب جذوته
إال لتشعل في آهاته الحرقا
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تصعد
ً
حاملة َ
األبجدية
غيوم
ِ
َ
َ
ّ
َّ
المائي
كي ترت
قصلبصوت ِك ْ
في َ
الحنين.
ِ
َ
يك
ليد ِ
َ
ّ
ُ
ُ
قلب ِك،
تختصر الدروب بالد ِ
انتظار ِك
برج
َِ
ساكنو ِ
َّ
الميمي
الكوكب
يصعدون
َ
انثيالك حول يا ٍء
نون
ِ
في ِ
يواقيت انعتاقي
من
ّ
عند را ِء الن ِور
ْ
الشهود.
ألق
في ِ
عينيك ُ،
أسعى ّإلى
ِْ
ُ
أشهد أنني قد ذبت
َ
األصابع َ
في ُ ِ
نار ُ ِ
العشق الجديدة،
دورة
ل
كم
وهي ت
ِ
ِّ ْ ِ
الوص ِل
كي أراني في مهب
إرثك ّ
الس ّ
حري،
حارس ْ َ ِ
ُ
ْ
العينان
به
جادت
ما
ل
أقطف نخ
ِ
ـ ّ ّ
كالسي ِ
اب ـ َ
َ
أنتظر الفصول
َ
وزبدة
المعنىِّ ،
َْ
َ
الحديث،
أيائل يكتملن بظل معناها
ِ
ُ
أقوم..
ُ
أجلس
ُ
ثم أنهض
َّ
ثـــم...
ُ
ُ
ُ
الغيابات الكليلة،
تنهمر
ً
مفردا ّ
كالراء
ثم أبقى
ُ
الجهات
أحترس َ ِ
الصعودْ.
وأشتهي ليل

شعر :علوش عساف

ً
ُ
السنابل أن تعيش طويال
قدر
ِ
َ
الفرات على الضفاف قتيال
لنرى
ّ
الماء في الشطين أغرقه األسى
ّ
مال علي�ل�ا
ضلع ًالر ِ
يحبو عل���ى ً ِ
ُ
عيناه تنتظران وحيا قادما
ّ
كف���اه كان���ت للحيا ِة رس���وال
ال واحة ّ
الصفصاف طارحها الهوى
ّّ
أو أنجب ال���ز ل العقيم نخيال
ً
ّ
راب جريحة
تهذي مواويل الت ِ
َ
ْ
الفرات عوي�ل�ا
م�ل�أت مناديل
ِ
ً
ُ
ْ
أمست منازل أخوتي مهجورة
فالغدر أطفأ في ّ
ُ
الدجى القنديال
ّ
َّ
ُ
راب جناحه
مد الغراب على الت ِ
ُ
الجناح ذليال
والصقر مكس���ور
ِ
ٌ
لألرض ٌ
جلد غارق في عشقها
ُ
الغبار فلن يكون بدي�ل�ا
ه���ذا
ُ
َ
ما غادرت جدران َ
زمزم ماء ها
ُّ
أو صافحت كف الف���رات دخيال
ٌ
ٌ
هي لوحة مرسومة بدمائنا
ٌ
الش���دائد ميال
ميل يعانق في
ِ
ٌ
هي آية في مصحف الوطن الذي
ُ
ق���د ُنز ْ
ل���ت آ يا ت���ه تنز يال
ّ
َ
ُ
الموج أو يغفو الثرى
يستكين
لن
ً
ُ ّ
راب صهيال
يوما ستس���مع للت ِ
ُ
األنهار من وديانها
وستنهض
ّ
والن���ور ُي ُ
للظ�ل�ام بديال
صبح
ِ
ِ

إلى روح الشاعر عز الدين سليمان
أحلى النساء بشعري صغت فتنتها
وفي بحور هواها أنشد الغرقا
فيا أبا العز ضوء الشعر يسكنني
ولن أقبل فيه كف من سبقا
ما شاعر لو لغات األرض في فمه
إن لم يكن بلهيب الحب محترقا
الروح من حرق
وأنت أدرى بما في
ً
وقد عهدتك نسرا يجرح األفقا
تبارك الشعر إذ وافيت مجلسه
فأعلنتك القوافي الشاعر الحذقا
سراب في مشاعرنا
هذا جنون
ٍ
عودته فقرأت (الناس) و(الفلق���ا)
وتولد الكلمات البكر من دمنا
ونحضن األرض ما أبقت بنا رمقا
والشعر روح كتبناه بأعيننا
ّ
تعجبن إذا ما حرفه نطقا
ال
وتنحني اللغة العصماء من وجل
لشاعر مبدع في حبه احترقا
لشاعر ثائر يكويه موطنه
وزاده ظلم من يهواهم ألقا
لشاعر غط بالريحان فكرته
فصاغ منها السنا والعطر والعبقا
ود وقافية
إذا اتفقنا على ٍ
حماة والجبل الغالي قد اتفقا
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إلى أين تبغي الرحيل..
شعر :د .عيسى درويش

صالح ..إلى أينُ ..
م���ا زال خيل���ك يم�ل�أ ميداننا
بالصهيل..
ُ
وم���ا زال بس���تانك يزه���و
بأشجاره..
وم���ا زال فكرك يم�ل�أ وجداننا
بالجميل.
ّ
ترج َ
ّ
لت قبل األوان ..وآثرت عنا الرحيل..
لملمت أوراقك..
عجل
على ً ٍ
َ
مضيت..
سريعا َ..
موكب ..كالمالك النبيل..
وسافرت في َ ٍ
تركت لنا الكتب الزاهيات..
ْ
والذكريات
..
د
القصائ
جمال الحروف ..وحلو
ْ
والمساء..
تركت لنا ..ما كنت تثري به صباحاتنا
َ من الفكر ..والفن ..واألغنيات..
رحلت ..وصرنا اليتامى ..وال أمسيات..
تركت لنا في القلوب األسى..
أدمعها الساخنات..
وفي العين ً
كم كان صعبا ًعليك الوداع..
علينا الفراق..
صعبا
وكم كان
ً
ً
بالجراح.
مثخنا
وطنا
لنا
ّ
تركت ً
وشعبا يحارب أقسى الحروب ..وفي كل ساح
وكم كنت تدعوه ً للصبر في جبهات الكفاح
يراعك رمحا ..وال كالرماح..
وكان
ً
وفكرك نورا يزيل الظالم ..ويرسم نور الصباح
كم كنت تصرخ بين الجماهير..
آت”
“ احمدوا ..النصر ٍ
َوال ُتهملوا ًأيها ّالناس حمل الكتاب ..وحمل السالح..
الغمام..
فوق
ً
ً
ع ِرفتك نسرا يحلق ً
وشهما وكنت ُ
الهمام
وكنت الكريم ..صديقا صدوقا..
ونذكر فيك..
سنبكي عليكُ ..
المواقف ..يا َ
بن الكرام
كريم الخصال ..ون ّبل
سالم عليك في جنة الخلد
عند ٍّ
رب  ..عظيم المقام..
ٌ
سالم صالح..
سالم ..سالمْ
ٌ
ٌ
سالم عليك...

الفرات
شعر :ناظم علوش
الفرات وليس يدري
يعاتبني
َّ
ُ
بأني للهوى سلمت أمري
يعاتبني وفي عينيه ٌ
حزن
ٌ
ودمع فوق ِّ
خد النهر يجري
يقول بلهجة الحاني :لماذا؟
َّ
لماذا َيا بني ًتثير ًصبري ْ
عرفتك سابقا ْطيرا غريدا
َّ
يعلق شعره ندا لجسري ً
ويعلو فوق دير الزور لحنا
قطر
كالغيوم بطيب ِ
ويهطل ً
ويطرب وردة وتموج أخرى
عطر
فيعبق بالمكان
ضجيج ً ِ
َ
لماذا يا ّ
سقطت صمتا
بني
جمر
على ساح الرماد بزهو ِ
لوم
أجبت وفي جوابي ِّطيف ٍ
لمن قد خلته بالهم يدري
حسبتك يا فرات لمست جرحي
وأنت معلمي وصديق عمري
ْ
غسلت مياهك وجه همي
فكم
ضم ْ
وكم َّ
مياهك طوف نذري
ت
ً
َ
وكم سرا همستك باسم (سلمى)
َ
للواشين سري
فما أفشيت ٌ
و(سلمى) قصة في ِسفر روحي
أتدري أنها كلي  ...أتدري ؟
أراها يا فرات بـ (قيس) (ليلى)
ّ
(المعري)
وفلسفة القصيدة في
أراها في (نزار) ِّ
وصب (لبنى)
عصر
وما كتب الجميع بكل ًِ
وما قد يكتب الشعراء يوما
وللشعر العظيم أسوق عذري
أيعقل أن تلوم اليوم ُّصمتي
وفي (سلمى) َّ
تجم َع كل شعري؟

شعر

10

قصة

القراءة تمد العقل فقط بلوازم المعرفة  ،أما التفكير فيجعلنا نملك ما نقرأ
جون لوك
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بداية جديدة
قصة :رامية ملوحي
ً
ً
َ
ه����ذا الصباح الذي يتقطر نس����يما خريفي����ا مؤرجا بعبير
ً
الياس����مين يمر على القلب ماس����حا صدأ الخمول من حرارة
الصيف الالهبة.
هذا الصباح الجميل أس����ير ذاهبة إلى عملي وأنا أشعر أني
ولدت من جديد وهذا الشعور يتجدد كل صباح مع كل نسمة
وادعة صامتة تالمس وجهي ووجوه الذاهبين إلى أعمالهم
ومدارسهم _ثملة أنا بهذه القصيدة_المكتوبة بيد الطبيعة.
وصل����ت عملي وأنا أعلم كل ماي����دور حولي من أمور علي أن
أقبلها برغم أنفي .لقد أتممت الس����تين من عمري وقد تمت
إحالت����ي للتقاعد دخل����ت مكتبي وأغلقت الب����اب فأنا بحاجة
للهدوء وأن أكون وحدي فوحدتي الذاتية أحبها فهي لحظة
س����كونية صامتة مضيئة بتوهج الروح برغم وخز األلم الذي
أعانيه..
أس����مع نق����رات خفيفة على ب����اب غرفتي ..ال����كل يريد أن
يحاورن����ي وعلي أن أتواصل معهم أحب أن أبقى مع أوراقي..
وطاولتي وأقالمي كيف أبتعد عن هذا كله وقد أخذت شكل
مالمح����ي أضحك لهذه الس����نوات التي مض����ت وكم يطيب
ل����ي أن أضع صورة عم����ري على كل غ��ل�اف وكل مجلد تمتد
أصابعي بال ش����عور لتالمس فيه ال����ورق وأراه يناديني أرى
األرقام تضحك مشعلة ذاكرة الوقت الطويل من زمن ما وفي
ً
مكان ما  ..تساقطت السنوات أمامي ..أربعون عاما من العمل
ً
الوظيفي صار جزءا من عمري دخلت صديقتي مبتسمة:
_نادي����ة! ماه����ذا الذهول الغري����ب الذي أنت في����ه! وماذا
يعني أنك تقاعدت ..ماالغرابة في األمر! كلنا س����وف نتقاعد
وتنتهي مدة عملنا.
نظرت إليها بحيرة وتساؤالت تشتعل في فكري وذاكرتي
أجبتها:
ً
_أن����ا ال أرغب في أن أبتعد عنكم .أربعون عاما أمضيتها مع
الزمالء واألرقام ش����عور غريب ..غريب ..ما هذه النهاية التي
يصل إليها الموظف! أهذا هو آخر مش����واري أن ألزم البيت ،
أجلس والملل يأكل بقية عمري!
دخل المدير بابتسامته المشرقة المعهودة
صافحني بكل احترام وتقدير وقال لي:
ً
_نادي����ة! أمضيت معنا أعوام����ا بمثالية وجه����د متواصل
ً
س����تقيم ل����ك المديرية حف����ل وداع تقديرا ل����ك ولزمالئك
ً
المتقاعدين ..كان ذلك روتينا في كل دوائر الحكومة.
وبعد انتهاء حفل����ة الوداع ،ودعتهم وس����رت في طريقي
الذي تعودت أن أسيره ..ولطالما حفرت قدماي دربه.
دخل����ت البيت ..ال����كل ينظر إل����ي وفي عيونه����م نظرات
استغراب وعلى شفاههم همس����ات تساؤل الزوج_األوالد_
األحفاد:
_ماذا جرى معك؟هل تقاعدت؟ لن تذهبي بعد اليوم ؟ هل
سوف تكونين معنا دائما؟
_أجل أحبتي س����وف أظل معكم في المنزل ،دخلت غرفتي.
أغلقت الباب .نظرت للمرآة تساءلت:
هل أنا لم أعد قادرة على العمل وهل الشيخوخة بدأت تنال
مني!! تتالت األيام وأنا في البيت أتخبط بفراغ وضجر.
خرج����ت لحديق����ة قريبة من منزلي علني أروح عن نفس����ي
وأزيح ما تراكم في نفسي من قنوط وكآبة جلست على مقعد
تحت ش����جرة صفصاف ظاللها حجبت حرارة الشمس عني..
أفكر ماذا بإمكاني عمله حتى أمأل فراغي .مر أمامي رجل وقور
عمره يقارب عمري نظر إلي بإمعان نظرة وكأنه عرفني اقترب
مني  ..س����لم علي باحترام ثم اس����تأذن بالجلوس وس����ألني
ألست أنت (السيدة نادية)؟.
_أجل انا هي ..هل تعرفني!!
ً
_نعم أعرفك جيدا أنت موظفة قديرة في قسم الحسابات،
زرتك مرات في مكان عملك كيف حالك!!  
_الحمد لله  ..انتهيت من وظيفتي وأنا متقاعدة
_ما رأيك أن تعملي معي؟
_أعمل! بماذا؟
_انا صاحب ش����ركة ألبس����ة جاهزة وتحتاج الشركة لسيدة
جديرة بإدارتها ..أتمنى أن تكون أنت.
_ال مانع عندي
استلمت العمل وكانت بداية جديدة لعمر جديد قادم.

الحب الذي كان
ُّ
قصة :اسكندر نعمة
ً
َ
ُ
رن����ا جميعا ٌ .لم يبق ف����ي العائلة
كب ٌ َ
ُ
َّ
ُ
تخرج����ت في
طف����ل أو مراه����ق ّ .لق����د َ ّ َ
خي فادي
أ
الجامعة بدرجة ّ جي����دة .أما ّ
انية.
الث
الجامعية
فما
َ
السنة َ
يزال في ُ
َأ ُ
نظر في وجه أ ّمي وأبتس����مَ .لقد بدأ
ّ
ُ
َ
َ
خاديد
الش����يب ُُي ِّلو ُن
ش����عرها ،وبضع أ َ ّ َ
َ
ُ
تش����وب وجهها الجميل .أما أبي
ناعمة
ٍ
ّ
الز ُ
الذي لم ْ
ظهر ُه ُ
مان َ
كان
فقد
،
بعد
ن
يح
ِ
ً
ّ
كل يوم َأن ُي َ
مارس طقوسا
يحلو ًله في
يضمني إ ٍلى صدره وهو يزدردُ
ُّ
ُمَعتادة.
ِ
ِ
َ
ناقة فنجان قهوتهُ ،ي ُ
ش����عري
داعب
بأ ٍ
ُُ
ّ ُ
ُ
ُ
صبية
ويهمس في أذني »:هيفاءِ ..
أنت ً
ُ
االهتمام بن����ا ًجميعا ً».
البي����ت،
علي����ك َ
ُ ُ
ُِ
الته زادا يومياّ
ْ ُ
داعب����ات أبي وقب
كانت م َّ
َأ ُ
نتظره كل صباح.
َ
ّ
ّ
َّ
تي
أ ّما جدتي ..جدت����ي
العظيمة ..جد ً
ْ
َ
الحنون����ة .فق����د تركت ّوراء ه����ا تاريخا
ً
ِّ
باقة والحنان،
بالحب
َحافال
والعطف والل َ
ّ ْ َ ُ
َ
غادرنا ِلتعي����ش في دار
وأ ُص����ر ِّت أن ت ُ
يس����ميها َ
ِّ
دار
ه����م
بعض
المس����نين.
َ َ
َ َ
َ
دار األمل .أ ّما أنا فقد
الع َج َزةُ ،وآخ����رون
ُ
تس����ميتها بدار ّ
كنت أميل ِل ْ
السعادة.
َ ً
ً
ٌ
انتقال
لم يكن ِ
راضيا واحد ُ منا أ ّبدا عن ّ ِ
ّ
جدت����ي ِإل����ى ً َدار المس����نين .ولكنن����ا
خضعنا جميعا أ َ
صرار َها
ِ
مام ِإ ِ
ورغبتهاً .
ْ
كانت َّ
جدتي ُت ُّ
حب الحياة معنا كثيرا.
َ
ُ ِّ
ُ
ه����ا عل����ى الجميع.
وح َّب
عطفه����ا
ت����وز ُع
ِّ
ُ
ُ
ُ
عي ْ
المتدفق����ة م����لء ْ
االبتس����امة ُ
نيها،
ُّ ُ ّ ُ
ّ
ُ
ْ
ش����فتيها .لكنها
الرهيف ملء
والدعاء
ً ّ
اآلن ُت ُّ
في دار
،
ا
عن
بعيدة
الحياة
على
صر
َّ
ُ ِّ
رق ٍة وحزم« :ال ُأ ُ
ُ
ريد
المسن
ين ،وتهمس ِب ُ َّ ٍُ
َ ُْ َ ُ
تناهية.
َأن َأر ِبككم» ْ .وتضح����ك ِبرقة م ٌ ِ
فكانت تغش����ى وجهي حالة من
أ ّما أنا
َ
َّ
الت ُّ
جهم واأللم.
ّ
َ
َّ
ُ
دار
جدتي اآلن
ف����ي دار المس����ن ُينِ َ ْ َّ ..
الس����عادةّ ..
ّ
جدتي ال تس����تطيع السير
ً ّ
ُ
تجل����س على كرس����يٍّ
وحي����دةِ َ.إنه����ا
َ
َ
ّ
ُم ِّ
مر َ ،لكنها
األ
ئ
ب����اد
في
تحر ٍك ،أربكها
ِ
ِ
َّ ْ ِ
َ ُ
َ
ُ
حس����ن توجيهه والسيطرة عليه.
اآلن ت ِ
ُ
ّ
جدت����يْ ..
عيناها كليلت����ان ،تعجز َّ بهما
ُّ ْ
ُ
ّ
مس
عن الرؤية،
تس����تعين بالصوت والل ِ
َ
ّ
شياء.
واأل
اس
الن
معرفة
ِل
ِ
ِ
ْ
ّ
غي����اب ّ
جدت����ي عن����ا يؤ ِل ُ
ُ
ن����ي.
م
كان
ُ
َ ْ
ً
ُ ُ
����تاقها كثيرا .ف����ي خلوتي أغمض
أش
َ
ُ َ
ْ َّ
تداعيات ُحلو ٍة ُم ّرة.
ٍ
نس����اب عبر َ
عي ً
ني وأ َ ّ ُ
فادي عنه ًا.
كثيرا َما أتحدث م����ع أخي ْ
َّ
نتذك ُر أ ّي َام س����عاد ٍة آسر ٍة عشناها معا
جدتي العظيم����ة .كنتُ
في َأحض����ان ّ
ّ
َأ ُ
رتاد «دار ّ
حد
كل
����عادة» َفي
الس
يوم َأ ِّ ٍ
ِ
ِ
َ
َ
زور ّ
جدتي وأمأل الفراغ ّ
لأِ َ َ
وحي ُ
الر َّ
المتأت َي
غيابها.
عن َّ
ح����ل ُ
عيد ْرأس ّ
الجديدة.
����نة
الس
يوم
ِ
ْ ُ ُ ِّ ً ُِ
َ
ُ
رافق����ة أ ّمي ُ وأخي
ذهب����ت متلهف����ة
بم ُ ِ
ْ
زيارته����ا .كانت أ ّ ْمي تحمل َ بين
فادي ِل َ ِ
ْ
كوالت ،وأخي
والمأ
الهدايا
بعض
يديها
َ
َ َ
ّ
تي
ف����ادي
باق����ة َ ٍ
يحمل َ
ورد أبيضُ .جد ً
َ
ُت ُّ
رمزا
ه
وتعتب����ر
بي����ض
األ
ال����ورد
ح����ب
ْ
ِّ َ ً
والكبري����اء والحب َأيضا .دخلنا
للهدوء
ِ
َِ ّ
هادئ َ
ينُ ،
نخدش بضجيجنا
أال
حاولين
م
َِ
ُ ِّ َ َ
ين واألجداد وهيبتها.
رهبة حيا ِة َالمسن
ْ
ْ
ولجنا غرف����ة ّ
ُ
على
جد
تجلس ً
تي .كانت ً
ِّ
ُ
ِّ
س����اكنة صامتة
المتح����رك
كرس����يها ُّ
ً
ُ
ُ
لست َأدري في ِّ
أي
����رود.
الش
غرقة في
م ِ
َّ ُ
ْ
الحياة كان����ت ُتتجول.
ٍ
واد ْمن ودي����ان ً
وضع ْ
َ
����ت أ ّمي ما
اقتربنا منه����ا كثيرا.
ُ
خص����صُ ،
الم َّ
تحمل ف����ي المكان ُ
وعدنا
َ
َّ
ُ
ْ
نتحلق ح����ول ّ
جدتيَّ .
للحركة
تنبه����ت ُ ِ
َ
َ
َ
ٌ
َّ
تتح����ركْ .لم
ش����باح حولها
����ة ،أ
البطيئ ِ

ْ
َ
تعرفن����ي َّ
ازداد ْت
جدت����ي
العظيم����ةَ .
ً
َّ
عندما ْ ُ
ُّ
َ
صابعي
وضعت أ ّ َ
تجهما .لكنهاَّ ُ ْ ..
يدها والمس����ت كفه����ا النحيلة
عل����ى َ
َ
المعروقةَ ،
بوجهها
واستدار ْت
ابتس َم ْت
ُِ
ُ ِّ
َّ
قت ابتسامتها.
المتغض ِن نحوي.
تعم ِ
َ
ْ
يا لفرحتي الغامرة ،لقد عرفتني ّ
جدتي.
همس ُ
مام وجهها البرئّ :
����ت َأ َ
ْ
«جدتي..
ِ
ٌ ِ
ُّ
وانت بخير ..س����نة س����عيدة».
عام
كل
ِ
ٍ
ُ
ُ
توس َ
َ
ّ
وجهها
ازداد
����ع ْت ابتس����امتها،
ْ ً
ْ
قليلة
بكلمات
شفتاها
ِإشراقا ،وتمتمت
ٍ
ٍ
َ
َ
َّ
ووضع
فادي
خي
أ
منها
تق����د َ َم
رصينة.
َ
ُ
ّ
َّ
بين كف ْيها باقة الورد التي يحمل ُّ ،وقال
ٌ
ُ ِّ
ٌ
عام
«عام
َ ٍ
سعيد ّ ..كل ٍ
بصوت متهد ٍج َ :
ْ
ن����ت بخي����ر» .احتضن����ت جدتي بين
ِ
وأ َّ
َ ْ ِّ
ّ
وت
كف ْيها باقة الورد.
نظرت َباتجاه الص َّ ِ
دام����ت الن َ
ُ
ظر
نبع����ث من ف����ادي .أ َّ ِْ
الم ً ِ
َ
َ
ُ
ثابتة
طوي��ل�ا وازداد ُوجومهاَ ْ ،
وظل ّ����ت ْ ُ
َّ
كانت كأنها تل َهث
ظرات ال تحي����د.
الن
ِ
ْ
َ
ْ
ٍ ُ
بصم ٍت:
صح ُت
تهاوية.
وراء
ذكريات ٌ م ّ ِ
َ ّ
النسيانُ
«آ ٍهُ ..مسكينة جد
تي .لقد بدأ ْ
َ
ّ
تل����ف ذاكرتهاِ ..إنهاُّ لم تعرف َفادي.
ُي ِ
ْ
ته».
لم َيصدر عنها م����ا يدل على معرف ً
مكتوم وانتحى جانبا
صوت
صرخ َفادي ِب
ٍ
ٍ
البكاء ِّ
المر.
من
صامتة
موجة
وغ����رق في
ٍ
ٍ
ِ
ْ
ِّ
َ
صوت ُ
����ر ٍج ُ ُمتقط ٍع:
تحش
م
ب
ف����ادي
قال
ٍ
ِ
ّ َِ
ّ
ْ
س����ت ّ
ْ
تي التي أعرفِ .إنها
جد ُ
َ
«هذه ليّ
ْ
ْ
ّ
ّ
ني»!! أم����ا أمي فقد صدمت ِّ ُها
لم تتذك َر ُ َ
ْ
وراح ْ
����كتتهاَ ،
ُ
����ت تنقل
المفاج����أة وأ ْس
ناظريها بي����ن وجوهنا الباهتة .ود ْدتُ
ْ
َ َ َ َ
ِْ
ِ َّ
ولكنني تماسك ُت.
أن أ
بكي ُمثل فاديَ ّ ،
ْ
قد
كان
كث����ر.
أ
تي
جد
م����ن
����ت
اقترب
ّ
ً
ُ
َ
ُ
ضربا
وق����ت
حان
ِ
الغداء .كان الطع����ام َ ِّ
َ
ّ
المخل����وط باألرز
الحس����اء الس����اخن
من
ِ
ِ
جدت����ي ُتجيدُ
المطح����ون .ل����م تك����ن ّ
ْ َ ْ ِ
ْ
َ
ُ
المضغ ،بل تعج����ز عنه .مأل ُت الملعقة
ُ
ازدر ْ
وقر ْبتها من فمه����اَ .
بالحس����اء َّ
دت
ِ َ
ملعقة الحس����اء بهدوء َوأطبقتْ
ّ
جدتي
ٍ
ِ
ْ
َْ ُ
ّ
ْ
«جدتي ..هل هو
هاْ :
ش����فتيهاٌ .س����أ َلت َ
ٌ
َ
ونظر ْت
»؟؟ أومأ ْت ِبرأ ِسها
حس����اء لذيذ ُ ْ
ُ
ْ
جديد
ٍ
َ
نحوي ولم تنطق ُبكلمةِ .غبت َ ِمن ْ
تداخل����ة .أوغل ُت في
تداعيات م
خل����ف
ٍ
ٍ
ْ
ُّ
َّ
عم����ق التذك ِر .هتف ُت ف����ي داخلي « :
ِ

َ َ
ّ
جدت����ي العظيمة هذه ،كان����ت أفضل
َ
ّ
اخة ف����ي ُّ
الدنيا .ما أش����هى الط َ
ّ
عام
طب ٍ
ْ ُ
ُّ
بنفسها».
الذي َكانت ت ِعده َ ِ
ً
َأومأ ْت لي ّ
جدتي أ ْن كفى طعاما ،لقد
ُ
رح ُت َأ َّ
شب ْع ُتْ .
َّ
جسد
بناظري على
تجول
ِ
ِ
ّ
تس����م َرتْ
ّ
َّ
ُ
حي����ل المتهالك.
جدت����ي الن
ِ
َ
َ
َ
ْ
عي َ
صدرها ،ورأ ْي ُت تلك القالدة
ناي على
ُ ُ َُ
َّ َّ َ ّ
ِ ِّ ُ
الذهبية التي تطوق سلس����لتها عنقها
َ َ َ
صدرها بما
المعروق����ة ،وتتراخى عل����ى
ِ
َ
َ
َ
ّ
ُ
األيقونة ّ
تقبع
الصغي����رة التي
يش����به
ُ
ً
ّ
ُ
ْ
كبر ٍيا ٍء ،بينما
فيها
صورة جدي مب ٌ ِ
تسما ِب ً ِ
َ
ُ
بهدوء على
األيقونة مس����تريحة دوم����ا
ٍ
جدتيَ .
صدر ّ
َ
عيناي المتماسكتان
راح ْت
ُ
ع����ن ّ
ّ
در
الدمع تنتقل بين
العن����ق والص ُ ِ
ِ
ٌ َ ِّ
كريات يتدحرج
والقالدة ،وسيل من الذ
ِ
ُ
ْ
اقترب ُت من ف����ادي .عيناه ما تزاالن
بي.
َ
ً
َّ
س����أ ُلتهُ
هامس����ة وعين����ايَ
لتي����ن.
ُمبل
ِ
ُ
تذكر
بش����ئ كثير« :فادي ..هل
توحيان
َ
َّ ِ ْ
ٍ َّ ُ َ
م����ا حدثتنا به جدتك ع����ن هذه القالدة
ُ ِّ ُ ُ َ
ّ
َ
َ
تزحزح
وصدرها»؟.
طوق ُعنقها
الت����ي ت
ً
َ
بنعومة
ابتس����م
فادي عن كآبته قليال.
ٍ
ِْ َ ُ َ ُ ّ ً
َ
وق����ال  « :أجل ..أذكر ..أذكر جيدا» .فكر
ً
ثم تابعَ « :
قلي��ل�ا َّ
يوم مضى.
ذات
فادي
ٍ
َ
َ
ُ
ْ ّ ُ
ْ
نظرت
القالدة.
أخرجت جدتنا العظيمة ِ
َ
ْ
إ ْليه����ا بفخر ٍّ
كبيري����ن وقال ْت لقد
وحب
ِ
ِ
َأهدانيها ٍ ُّ
زواجنا
عيد
ذكرى
في
كما
جد
ِ
ُِ
َ
ُّ
والح����ب ينثال
الخمس����ين ،وقال ل����ي
َ ُ ُ
م����ن ْ
عيني����ه ،ضعيها ح����ول عنق ِك وال
َ ُ ُ َ
َ َ ً
ً
تخلعيها ،فأن����ا أريد أن أكون أبدا قريبا
قلب ِك».
من ِ
ُ
ُّ
َ
س����كت فادي وس����كت .كان صمتنا
ّ
ً
َ
َ
حص����ر له����ا .لعل
بمش����اعر ال
موحي����ا
ِ
َّ
ّ
َ
صمتنا تكل َ
الحديث
����م ِبما نعجز ع����ن
ِ
َ
َ
هاب ّ
جرح ف����ادي إ َ
وضع
مت.
فيه.
الص ِ
َ
ِ َ
ً
َّ
ُ
كفه عل����ى كتفي وقال« :وأذكر ش����يئا
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
تجرا ُت وسألتهاّ ..
آخر .لقد َّ
َ
جدتي ..هل
ٌ َ ْ
َ
َ
ْ
ٌ
خائفة أن يأتي يوم تنس����ين فيه
نت ِ
أ ِ
َّ
ْ
ابتس����مت َّ
ّ
وق����ار ،هز ْت
جدتي ِب
جدي؟!.
ٍ
ْ
َ
ْ
َ
ُّ
رأس����ها وقالت :ال يا ول����دي .الحب هو
ّ ُ ّ
ْ ُ
القلب ويحيا فيه
ور الذي ُيش ِرق في
الن
ِ
َ
ُ
العمر».
ما طال
ُ ِّ ّ
ّ
َ
كري����ات الت����ي
عبي����ر الذ
غمرن����ي
ِ
ْ ُُ
اس����تد َ
ْ
رجني ِإ ْليها فادي .س����حبته من
يده ُ
َّ
ْ
ُ
وعدنا نقترب م����ن الجدة الحنونة.
ِ
َ
حولها .كانتْ
ُ
تشعر بما يجري
لم تكن
َ
ُ
ّ
َ
ُ
جانبه����ا تس����ليها ِبأحاديث
أ ّم����ي ِإلى
ِ
َ
ُ
َّ
ُمش����تتة .وكان عبق موس����يقى هادئ ٍة
َ
َ
الغرفةَّ ،
وجدتي
رجاء
دافئ ٍة
ِ
ينتش ُر في أ ِ
ِ
ّ ُ
ُ َّ
ُ
ذراع
الر ِائعة
تبس����ط ِّكفها الي ُمنى على ِ
الكرس����ي ُ
ِّ
نقرات
المتحر ِك ،وتنقر عليه
ٍ
ُ
ُ
ً ُ
وبيدها اليسرى تحمل
توازنةِ ،
خفيفة م َ ِ
َ
بيض.
باقة
ِ
الورد األ ُ ِ
ْ
اقتربنا من
عندما حان وقت المغادرة.
ُ
جدتيْ .
ّ
ْ
ْ
وجنتيها قبلتين
طبع ُت عل����ى
َ
ْ
ابتس����مت بعمقَ .
ْ
نظر ْت ِإ ْلينا
دافئتينِ ُ َ .
ٍ
َ ُ
ْ
دافئ .وألف
ابتهال
وفي عينيها أل����ف
ٍ
ٍ
َ
ُ
ٍّ
همسة حب.
صامت .وألف
عاء
ِ
د ٍ
ٍ
ْ
طريق العود ِةِ .سرنا صامتين .لم
في
ٌ َ
َ
ٌ
َ ِ ّ
يكن بيننا إال ش����ئ واح����د .أن نتبادل
ُ ِّ ً
تسائلة..
تلهفة ُم
نظرات م
ِ
ٍ

ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب بدم القلب.
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القط
قصة :هشام برازي
بعد أن أجهز القط الش����يرازي على ما تبقى من علبة (التونا) ولعق
ً
قليال من الماء ،قفز إلى حضن كرس����ي البالس����تيك األبيض ،ثم بدأ
ّ
مقوس الظهر بش����حذ مخالبه على المس����ند ،لم تس����تغرق العملية
ً
ً
طويال «قبل وثوبه مقتربا من أبي حمزة الذي كان يرش����ف من فنجان
قهوته الصباحية ،فش����عر ّ
ّ
يتمسح
أن القط قد التحم برجليه وصار
ً
بقدمي����ه ،فدفعه بنعومة بعيدا عنه كي��ل�ا يضطر إلى العودة ثانية
لتنقية بنطاله األس����ود ،إذ كان يجد الصعوبة في إزالة ش����عر القط
الملتصق فيه.
نظر أبو حم����زة إلى الس����اعة المعلقة على الحائ����ط وكان عقرباها
يشيران إلى الثامنة،هذا التوقيت الذي راق له فاعتمده للمغادرة إلى
ً
ً
العمل ،الجو كان حارا نسبيا في ذاك اليوم الصيفي كما كانت تشير
درجات الحرارة التي ظهرت على شاشة إحدى القنوات الفضائية عن
أحوال الطقس .
اس����تجمع قواه واعتم����د براحتيه عل����ى ركبتيه ف����ي محاولة منه
ّ
للنهوض ثم قال بصوت يش����وبه الخشوع :ياالله  ..يا رب  ..يا رزاق يا
كريم ،ولكن رنين جرس الهاتف الملحاح استوقفه واضطره للجلوس
ثانية ،ثم اس����تدار ،وقبل أن يرفع سماعة الهاتف للرد على المتكلم،
ً
ً
أمال رأس����ه مقتربا لمعرفة المتصل ،تأفف ،ثم حاكى نفسه متمتما
باس����تياء :يا صباح ..يا فتاح ..هذا وقته ،لس����ت اآلن بوضع يؤهلني
للتحدث مع أحد ونفس����ي لم تعد تطيق سماع الكلمات المكررة عن
الصحة واألحوال التي كان يقابلها بالرد المختصر والمقتصر :الحمد
لله ..الحمد لله ..إن شاء الله.
ّ
بظاهر كفه حاول إبعاد القط الذي قفز إلى حضنه ،إال أنه تش����بث
بعن����اد ومقاومة لم تنفع����اه في الصمود أمام الدفع����ة القوية التي
ً
ً
ً
أطاحت به أرضا ،ثم وقف بعيدا وبدأ بالنواء المتالحق احتجاجا على
هذا التصرف الال إنساني.
تناهى إلى مسمع أبي حمزة في أثناء إرتدائه مالبسه ،صوت زعيق
حاد لعجالت س����يارة وصدى ارتطامها بش����يء ما ،فأسرع إلى النافذة
ّ
المطلة على الشارع العام ليتبين ذلك ،ال حول وال قوة إال بالله ،قالها،
ثم تابع  :يالطيف ألطف ،لعن الله الس����يارات وس����اعتها ،ثم بسط
باطن كفيه إلى األعلى ..اللهم جيب العواقب سليمة وأبعد الضرر عن
كل مخلوق ..آمين يارب .ثم مسح وجهه بباطن كفيه.
ً
عاد القط ّ
يطوف ثانية ،تارة حول أبي حمزة ،وتارة متمسحابقدميه،
ّ
ّ
ّ
وص����ار يبعده عنه بروية ولط����ف ،إال أن القط زاد في تماديه ،فنهره،
وأعقب ذلك بركلة م����ن قدمه وأتبعها القول :ابعد يا كلب ..وبعدين
ّ
معك .ثم أطلق ضحكة عندما أدرك أنه يخاطب القط.
ً
كان من عادة القط التنزه يومياعلى الس����ور الحديدي للشرفة ،من
ً
ً
ّ
أوله حتى آخره ،ويقطع المس����افة مرات عدة ذهاب����ا وإياباوكأنه في
ً
مناوبة الحراسة ،وفي بعض األحيان كان يقف فجأة ،بال حراك ،مثبتا
ناظريه في ش����يء ما أثار انتباهه في حديق����ة الطابق األرضي للبناء
ً
.وم����ا كان يبعث على الضحك أحيانا ،منظ����ره عندما يكمن بوضعية
ً
ً
اإلنبطاح ،مس����تنفرا ،ومتحفزا للوثوب على الطيور والعصافير التي
ً
كانت تتوقف لالستراحة على سور الشرفة مخادعا ًًنفسه أنه مغطى
بشبكة تمويه إذ اليمكن رؤيته من خاللها ،ثم كان يبدأ الزحف ببطء
ّ
ً
إال ّ
أن
شديد ،كاتم الصوت ،نحو هدفه محاوال المغافلة واالنقضاض،
نباهة الطيور وحذرها تفشل ما ّ
أعد لها من مكيدة.
أدار أبو حم����زة قرص المذياع على عجل ،بعد أن نظر إلى س����اعته،
خش����ية أن يفوته برنام����ج األبراج الذي كانت تبث����ه اإلذاعة في هذا
ً
ّ
الوق����ت من كل صباح ،وكان يحرص أال يش����تت ش����يئا م����ا تركيزه
حتى اليفوته س����ماع ما تقوله المتنبئة حين الوصول إلى برجه ،ثم
أصغى بانتباه تام كعادته ،فجاءه الصوت ..وإلى مواليد برج الجوزاء،
وكان ه����ذا برجه الهوائي ،اليوم يوم الس����عد يا عزيزي ،برجك اليوم
يعتبر ملك األب����راج لوجود القمر في عط����ارد ،يعني أنك مقبل على
فترة انفراج مادي ،لكن ذل����ك يتطلب الصبر والحذر ،وهناك مفاجأة
بانتظارك اليوم أو (بكره) ستسعد بها...
اغتبط وتفاءل ،ثم تحس����س بأصابعه جي����ب بنطاله قبل الخروج
ليتأكد من وجود مفتاح الس����يارة العام����ة التي يعمل عليها ،وكانت
المفاجأة غير المنتظرة حين ش����اهدها رابض����ة على قوائمها األربع،
ً
ً
العاري����ة تماما .ثم وق����ف مذهوال ،ثارت ثائرته ،فتقاس����م اإلحباط
ً
والغضب الش����ديدين مالمح وجهه ،ثم اس����تدار عائ����دا إلى منزله
ً
ً
مجرجراخط����وات الخيبة والمرارة معاهدانفس����ه بع����دم العودة إلى
ً
سماع تفاهات برامج األبراج ،وممطرا بلعناته الحرامية أوالد الحرام.
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نِداء
ندة
قصة :لودميال ّ
ُ
قل����م ّ
َ
الرص����اص م����ن يده
فل����ت
ُي
ُ
ُ
فيتدحرج ف����وق المنضدة
ويدفعه
ُ
ويقع على األرض..
ُ
ُ
ُيمس����ك الورقة ويعاي����ن الخطوط
َ
ً
التي َ
بعدها جانبا ..ال رغبة
رس َمهاُ ..ي ِ
له بشيء..
ُ
ً
ُ
منذ ُم ّ
����د ٍة ّ
تغيرت أحوال����ه تماما..
هك����ذا يق����ول الجمي����ع ..ويرغبون
باالطمئنان عليه ..هو نفسه ال يدري
ّ
ما الذي يعتريه..
ََ
س����نوات كثيرة غادر مدينته
قبل
ٍ
َ
في ش����رقي الب��ل�اد ون ْه َرها الحبيب
ُ َْ ً ُ َ ً
ٌ
تفجير
جبرا َ ..بعد أن أودى
مكرها ..م
ِّ
ُ
ْ
ٌّ
إرهاب����ي بس����اقيه وكفه اليس����رى..
َ
وش ّو َه وجهه..
ُ
حيث َ
تابع
جاؤوا به إل����ى العاصمة
ع َ
ّ
أهله..
واستقر فيها مع
الجه
ِ
َ ٌ
ٌ
ّ
وألنه ٌّ
شاب نابض بالحياة وشغوف
ّ
ٌ
ّ
بالوجود ُ
باإليجابية ،تخطى
فع����م
وم
ذهلة وسط إعجاب األهل
ِب ُس
����رعة ُم َ ٍ
ٍ
َ َ ً
ّ
واألطباء محنة اإلصاب����ة وصار نجما
ً
ّ
ّ
يصدر
المع����ا على مواق����ع التواصل
َ
َ
جم َ
المعنوي����ات واألمل ،وت ّ
ّ
����ع حوله
ٌ
ُ
ُ
ّ
عدد كبير م����ن المعجبين والم ِحبين
نواد
وانخ����رط بمس����اعدتهم ف����ي ٍ
محاضرات عديدة
اجتماعي����ة ،وألقى
ٍ
ّ
ّ
الخاصة
محفزة وداعم����ة عن تجربته
ّ
ّ َ َ
����اج م����ن األعم����ال
والش
����خصي َة كن ّ ٍ
ّ
اإلرهابية ال كضحي ٍة من ضحاياها..
ّ
ّ
الز َمنَ ..
ينه ُبه
اآلن ..وبع����د كل هذا
ٌ
ٌ
للمدينة البعيدة..
وشرس
حنين ُم ٌّر
ِ
للفرات..
ُ
َ
عروقه
في
انس����كب
الذي
الف����رات
ِ
بعيد ..بعيد..
وقت
ٍ
منذ ٍ
ّ
وبات يجري فيها كما لو أنه دمه..
ُ
ّ
ُ
ُ
كري����ات الحل����وة عن
تحاص����ره الذ
ّ
طفولت����ه الس����عيدة عل����ى ضفافه
ُ
ّ
ورائحة القص����ب ّ
والرطوبة
وش����طه
ُ
ّ
َ
التي تجتاح كيانه ..رائحة الكائنات
ُ
واألس����ماك ّ
الصغيرة الت����ي تنزلق
َ
ُ
م����ن يديه حين كان وال����ده يحضره
للصيد أي����ام ّ
م����ع إخوت����ه ّ
الصيف..
ُ
واألمسيات الهانئة على الكورنيش..
والمشاوير برفقة زمالء الجامعة على
ُ ّ
المعلق..
الجسر
َ
ً
ّ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
ّ
َ
حتى يوم جرفه التيار بعيدا وابتلع
ً
بحياته
الماء كادت تودي
كمية م����ن ِ
ِ
ّ
ّ
حتى َ
يومها َّ
أحب
لكنها ل����م تفعل..
َ َ
َ
الفرات أكثر ..ع ِشقه أكثر..
وها هو منذ ّ
مدة وهو يناديهُ ..يلحّ
َ
َ
ّ
ُ
يس����مع صوته..
في طلب����ه ..بلى إنه
ّ
ُ
الف����رات يدعوهُّ ..
راب����ط هذا الذي
أي
ٍ
ّ
ُّ
يشده إلى النهرُّ ..
شغف..
أي
ُ
ُ
كم يتوق إليه ..كم يشتاقه..
ّ
ُ
ُ
الخبر ّ
الس����ار ..حي����ث ينظ ُم
يأتيه
متطو َ
ّ
عون من أصدقائه بمس����اعد ِة
ً
ّ
ّ
المدينة
����ة أهلية زيارة إل����ى
ِ
جمعي ٍ
ّ
أعوام
البعيدة ،وقد بدأت من����ذ عد ِة ُ ٍ
ُ
تنه����ض م����ن رمادها ..وتح����اول أن
َّ َ
َ
حيويتها..
تستعيد
ّ
ّ
ألو ِل م����ر ٍة من����ذ غادره����ا وهو في
غيبوبة يعود إليها..
ٍ
ُ
الصاخب َ
ابتس����امته وفرح����ه ّ
فاجأ

َ
وأسعدهم..
الجميع
َ ّ
عين����اه س����ارحتان عب����ر الناف����ذ ِة
ّ
تلتهمان المس����احات الشاس����عة..
ال تس����تعجالن الوص����ول ..يرغب أن
ّ
يحتضن كل ه����ذا المدى ..يرغب أن
عانقه ..أن ّ
يمر َر أصابع يد ِه الوحيدة
ُي ِ
ّ
ِّ
ّ
الرملية التي يعبرها
الل
على كل ّالت ِ
الصغير..
الباص
ُ ّ
ُ
ُ
الكثير والثرثرة
وال����كالم
األصوات
ّ
ّ
ُ
ُ
جي����ج حوله ..كله����ا ال تملك أن
والض
ّ َ
تش����وش على هذ ِه المشاعر الحلوة
ّ
الت����ي تس����رقه وتس����حبه خلفه����ا
ُ
جديد عل����ى قدميه..
فيركض م����ن
ٍ
ّ
ُ
ّ
ويل����وح بكلتا يديه ..ويبتعد عن كل

األمكنة التي يعشقها..
ش����يء نحو
ِ
ٍ
البنت
نح����و
الجميلة..
ه
الوج����و
نحو
ِ
ِ
ّ
ّ
الس����مراء ذات الجديلة الطويلة في
ّ
َ
َ
قصاصة
الثانوية ،يوم كتب لها على
ٌِ
ٌ
ٌ
ّ
أنت ..قريبة وحبيبة
ورق ملونة (عزيزة ِ
ٍ
ّ
وعذبة كما لو أن ِك الفرات)..
إيه ..يا ذكريات..
ً
انتظ����ر ّأيها الف����رات ..قليال فقط
ِ
انتظر...
ّ
َ
بعد َ
يومين أمضوهم����ا في تفق ِد
أح����وال المدين����ة الحزين����ة ..وزيار ِة
ِ
وتقديم هدايا
العوائل والمدارس..
ِ
بسيطة لألطفال..
لاّ
َ
لم ين����م خاللهما إ ما ن����در ..كان
ّ ً
ً
ومتوجع����ا كم����ا لم يكن
مجروح����ا..
ُ
تحمل����ه على جوانحها صور
من قبل ِ
الركام ّ
ّ
والدمار والخراب فال يهبط..
َ
ٌ
وثمة ن����داءات ..ن����داءات عاجلة..
ورؤى ّ
ً
ليلية يرى نفس����ه فيها
ُم ِل ّحة..
ّ
ُ
يذوب مع طم����ي النه����ر ويتماهى

ويتالشى فيه..
ف����ي ّ
الصب����اح كان ُمطف����أ ّ
ال����روح
والمالم����ح ..كيف له أن يرحل ..كيف
َ
يبتع����د من جدي����د ..هل من
ل����ه أن
أمل ما؟ آ ٍه كم
فرصة
ٍ
للبقاء؟ ..هل من ٍ
ّ
الش����مس ..كم ّ
ّ
يحب هذا
يحب هذه
ّ
الهواء ..ك����م يحب هذه األرض برغم
ّ
كل أحزانها ودموعها..
ُ
يطلب من
الوداع األخيرة
لحظة
في
ِ
َ َْ
َ ُِ
ّ
رس����يه المدولب
أحدهم أن يدفع ك ِ
ّ
المه����دم ..ثم
على رصيف الجس����ر
ّ
يطلب إليه أن يساعده على النهوض
ّ
ّ
ُليطل على النهر من األعلى..
ُ
حاج����ز الجس����ر
يس����تند عل����ى
ِ
ّ
ِّ
ويتأمل
الحدي����دي ،األس����ود الل����ون
ُّ َ
ُ
رقة الفس����يحة ..والفرات َ
المهيب
الز
ً
ّ ً
آبه
يتهادى ..أبدي����ا ..خال����دا ..غير ٍ
ّ
بالموت وال بالزمن ..يمضي لش����ؤونه
ً
ّ
اكتراث لشيء ..محبوبا
الخاصة دون
ٍ
ً
َ
ومره����وب الجانب دون
ومعش����وقا
انقضاء..
ً
ً
ِّ ً
ًّ
متم����ردا ..ثائرا ..ش����هيا ..لذيذا..
ً
ً
ً
نعشا ..قاسيا ..مغرورا ..وذا سطو ٍة
ُم ِ
ََ
تزيد حالوته حالوة..
ٌ
وبلمح البصرُ ،يلقي
ثاني����ة ..اثنتان
ِ
بنفسه من فوق الجسر..
ويص����رخ األصدق����اء ..يصيح����ون
بجنون أعمى..
وينادون عليه
ٍ
َ
يدف ُع الهواء ّ
َ
ليختصر المسافة
بقو ٍة
ً
ّ
نحو العذوبة الزرقاء الهائلةُ ..مغادرا
ّ
ّ
كل ما ّ
كل ما ال ّ
يحب ..دون
يحب نحو
ندامةَ ..
دون َ
أسف..
ٍ

كلمة أخيرة
كتبها :توفيق أحمد
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اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

الشاعر واألديب عبد اللطيف محرز
ُ
ُ
المعرفية واألخالقية
الضمانة
ٌ
مفتول..
وساعد
ضمير
ُع َّد ُت ُه في الحياة
ٌ
ٌ
ٌ
معط ٌر وفتيل
عميق..
وفكر
وسراج َّ
ٌ
ٌ

ولد الش���اعر عب���د اللطي���ف محرز ف���ي محافظة
طرط���وس منطقة صافيتا قرية (بيت ناعس���ة) في
عام 1932م.
حصل على إجازة في التاريخ من جامعة دمش���ق
عام .1966
ّ
اإلدارية
قض���ى فترة م���ن الزمن ف���ي المهم���ات
ً
والسياس���ية والبرلمانية قبل أن يتفرغ كليا لألدب
والشعر..
َ ُ ُ َّ َ َ
َّ
المفضلة من البحر والتي تقول:
وقد تعلم حكمته
َ َ َّ
«أيها اإلنس���ان ،ال ِّ
اهتمامك إال لألعماق ،وال
توج ِه
ُ ْ َ ً ُ
َّ
األمواج على الس���طح ،فإذا ما هب ِت
َيغ َّرنك أبدا بريق
الر ُ
ِّ
ياح على هذه األمواج ِ السطحية؛ سرعان ما يلطمُ
ُ
ً
ُ
بعضها بعضا وتتحول إلى رغو ٍة من الزبد الفارغ».
َّ
كان َ
الشعراء المشاركين بوفد اتحاد الكتاب
أحد
ِ
الع���رب إل���ى مهرجان المرب���د في بغ���داد في عام
1998م .ومن آرائه في الحرك���ة النقدية يقولَّ :
«إن
َّ
ُ
َّ
نقدية ،تتس���ل ُح
حركة
يفتقر إلى
األدب���ي
إنتاجنا
ٍ
ٍ
ومقياس موضوع���ي ،ال يعتمد على
ثقافي،
بعم���ق
ٍ
ٍ
ُ
مقاييس النق���د األجنبي ،بل ينبث���ق بروحيته من
العامة لتراثنا الثقافي».
الخصائص
ِ
يتحدث الدكتور علي عقلة عرسان عن الشاعر عبد
ً
اللطيف محرز قائال:
ُ َْ
َ
َ ََ
ُ
َ
ّ
القروي الذي سكن ِت الطبيعة قلبه وسكنها
«هذا
ُ
يخفق بجناحيه في فضاءات مفتوحةَ ،وي ُش ُّدهُ
ُ
قلب ُه،
ٍ
ِ
ٍ
ً
ْ
َّ
ولكنهُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
تحليق ِه،
َعزمه وطموحه فيذهب بعي���دا في
ِ
ُ َ ُ ِّ
والقرية
الري���ف
صول���ة إلى فضاء
يع���ود بعد كل
ِ
ٍ
َ
َ
َ َ ُّ
التي َّ
���ه وف ْج َر صباه،
���ه َد ْت تفت َح
أحبها وش
طفولت ِ
ِ
ِ
َ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
وتأ َّصل ْت فيها عالقاته وعاداته وقيمه ،يعود وفيه
ُ
ُ
ٌ
افتتان
وشيء
شوق العاشقين وفروسية الشاعر
من َ َ ِ
ُ
الكون الجميل بما َصنع من
بذات ِه ،يتيه على
الفنان ُّ ِ
ِ
ِ
طبيعة الريف
بمحاس���ن
جمالَ ويدل على الطبيعة
ِ
ِ
ً
ْ ْ
َ
َ
نفس ِه عميقا».
وانغرس ْت في
الكثير
التي أل َه َمت ُه
َ
ِ َ
َّإن روح عب���د اللطيف مح���رز الوطني���ة والقومية
تطغى على الكثير من أشعاره.
ُ
وتحمل قصائ ُ
َ
الكثير من األف���كار والمواقف
���د ُه
ِ
َّ
ضد الطغي���ان والعدوان
الت���ي تدعو إل���ى الوقوف
ُّ
ِّ ُ
ش���اعرنا َأ َ
ُ
الشعرية
األصوات
حد
والظلم ..ويش���ك ُل
ِ
ِ
ُ ْ َ ْ
َ
ِّ
زمان
الب���ارز ِة التي تقف مع المس���تضعفين في أي ٍ
ومكان.
ً
ٌ
ٌ
وهو ٌ
سبيل شرف
وإنسان يناضل دائما في
شاعر
ِ
ّ
الكلمة ُون ْص َرة َ
الع ْدل والحق.
ِ
ِ
يق���ول األديب المرح���وم الدكتور عب���د اللطيف
اليون���س عن دي���وان (ملحمة أناش���يد البحر) لعبد
َّ
ُ
ُ
ديوان ش���عر فريدُ .
يكون
يكاد
اللطي���ف محرز :إن ُه
ٍ
ُ
ً
نس���يج ْ
َ
وح ِد ِه في العصر الحديث .وما أعرف شاعرا
َ
َ
بدء
تن���اول ،في
ٍ
ملحمة فريد ٍة ،تكوين اإلنس���ان من ِ
الحيا ِة إلى اآلن ..غير «عبد اللطيف محرز».
مما قالت���ه األديبة دع���د إبراهيم عن
ونقتط���ف َ
َ
اإلنساني ُ
َّ
الم َم َّيز ،وهو
حضور ُه
ش���اعرنا« :لقد ف َرض
ش���اعر ُ
ٌ
يضع عينيه في أحداق الن���اسَ ،
وقلب ُه بين
ِ
َ َ
ُ
روح
أضلعهم .ثم يلجأ إلى
ِ
اللغة يستودعها أشعة ٍ
ُ
تقف عند ّ
حد».
ال

ويقول المرح���وم الدكتور عبد الس�ل�ام العجيلي
ً
متحدثا ع���ن ديوان (أناش���يد البحر) للش���اعر عبد
اللطيف محرز:
ٌ
َ
ٌ َ َ
«إن���ه ملحمة تاريخي���ة أ ْو َجز فيه���ا تاريخ العالم!
ً
وتطورات حضارة ،في قالب شعري َج َم َع إلى
أحداثا
َِ
َ
المعرفة موس���يقى الشعر وجمال ُالتعبير.
احتوائ ِه
َ َ ِْ
ُ
قراءة هذه األناش���يد ،وأفادتني وأ ُ
عجبت
أ ْمت َعت ِني
َ
اللغة لش���اعرهاِ .إذ استطاع أن ُي َح ِّملها ما
بطواعية َ ِ
ِ
تحميل ُ
ُي ُ
تعقيد أو
التاري���خ
روايات
من
ه
ري���د
بدون ُ ٍ
ِ
َ َّ
َ ْ َ ُ ُ َّ
ّ
ُ
قارئ لها مهما قل إقباله على
تكلف .وأحس���ب كل
ِّ
َ ٍْ ُ
ُ
ُ
الش���عر يجد فيها ما وجدته أنا من طالو ِة التعابير
ُ
َ
ّ
َ
ُ
ّ
ِّ
ْ
البشري ِة عبر الزمن».
رات
عما
شهده َالبحر من تطو ِ
ً
ً
ََ َ
ُ
وحدث أن أهدى ش���اعرنا قصيدة طويلة للش���اعر
زيارت ِه لوطنه األم
المهجري زكي قنصل
ِ
بمناس���بة ِ

َ
سورية .وبعد قراء ِة الشاعر قنصل للقصيد ِة خاط َب
ً
ََ
شاعرنا محرز قائال:
َّ
ُ
عزيزي الشاعر عبد اللطيف محرز أعزه الله
تحية المحبة والتقدير
الكريمة ُّ
ٌ
تمتد َّ
إلي من
س���عيد أنا والله بهذه اليد
ِ
َّ
ٌ
الوط���ن الحبيب ،وفخور بأن صل���ة الوصل بيننا كان
َ
صاحب هذا القلب الكريم الذي اس���مه عبد اللطيف
العربية ف���ي ًالوطن
إل���ى
أس���دى
والذي
اليون���س
ِ
ُ
وخدمات تبقى خالدة على
والمهجر أيادي ال تنسى
ٍ
ُُ
جبي���ن األجيال ،هذا الرجل يجب أن يقام له في كل
ٌ
ِّ
جانحة هيكل.
قلب تمثال وفي كل
ٍ
ُ
ُ َ
الرائعة فق���د قرأتها مثنى وثالث
ّأم���ا ُقصيدتك
ِ
ُّ َ
ََ َ
ُورباع وأعجبت بش���اعريتك وعبير نف ِسك وتمكنك
من أدوات ُالشعر ،الشعر القوي الجزل الذي ينساب
ً
ُ
خرير ُه ُوي ُ
النفس ُ
َ
َ
هدير ُه.
اإلعجاب
ثير
جدوال يمأل
َ َْ َ َ
َّ ُ َّ َ
وازداد إعجابي عندما تبينت أنك صنعت نفس���ك
ّ
َ
بنفس���ك ولم تعتم���د إال عل���ى ذكائ���ك الفطري
ِ
ْ ِّ
ومواهبك المتع���ددةِ ،وثق أني أش���عر بالزهو وأنا
ً
ُ
أخاط���ب رج�ل�ا في مثل ه���ذا المقام م���ن األخالق
ً
َ
ّ
���ة المجيدة التي
األم
لهذه
رمزا
وأراك
،
والش���اعرية
ِ
ِ
ش���عبها وقياد ِة بطلها
بسواعد
تبني مس���تقبلها
ِ
ِ
َ
ُ
َ
نبراس���ها الساطع
ليكون
اختاره الله
العظيم الذي
والخلود.
المجد
إلى
وحاديها
الليالي
حلك
في َِ
َّ ُ َ
َ
ُ
ُّ
وأطبع على جبين���ك الوضاح قبلة
بش���وق
أضمك
ٍ
الوالء الدائم.
ِ
زكي قنصل 1993/1/17
َ
وح���ول كتاب (اإلنس���ان في ظالل الق���رآن) َ
كتب
ً
ً
المرحوم الش���اعر أحمد علي حس���ن دراسة طويلة
نقتطف منها:
َّ ُ َ
ُ
الله
أيقنت
الكتاب
ه���ذا
في
«لما قرأتك
بمواهب ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
حفظك الله إل���ى جود ِة النظم
في���ك ،فقد جمع���ت
َ
ً
ُ ً
ِ ُ َ
جاء كتابك ه���ذا تحفة فنية
جودة التألي���ف ،فقد َ
ُ
َ
َّ
ْ
الس���تة
ح���ف التأليف بما قدمت في فصوله
ُِ
من ت ِ
ْ
والتفسير» .والدراسة
من ِ
آراء أهل ِ
الفق ِه واالجتهاد ُ
الكاملة ُ للكتاب المذكور موجودة في كتاب سلسلة
(أدباء َّ
مكرمون) األديب الش���اعر عبد اللطيف محرز
ّ
ـ دراس���ات وش���هادات ـ الصادر عن اتحاد الكتاب
العرب.
َ
كت���ب عنه الدكتور م���ازن إبراهيم في مجلة
كما
ُ
الثقافة :أش���رعة األستاذ األديب عبد اللطيف محرز
في 2000/10/9م العدد  /725/ونقتطف ما يلي:
ّ
ٌ
ٌّ
ورائحة األرض ـ متجذر في
معجون بالتعب..
قروي
ِ
ُ ِّ
درب عتي���قُ ..أو حاكور ٍة صغيرة..
التراب ..وفي كل ٍ
َ
طفولة
ش���امخة ينقش تفاصيل
أو تحت سنديانة
ُّ ٍ
ٍ
ٍُ
ً
ُ
ريفي ٍة َّ
َّ
خاطر ِه فتحتل
في
عميقا
تحفر
تزال
نقي ٍة ال
ُ ِّ ِ
ُ ُ َْ
َ
قصائد ِهُ ..وتحش���ر نفس���ها في كل قصيد ٍة
أبيات
ِ
َ
ً
ُ
ُ
ريف
فتخ���رج القصيدة َّأي���ا كان موضوعه���ا ..ابنة ٍ
ُ
بعبق الحبق ..والمنث���ور والنعنع..
تضوع
س���مراء..
ِ
ٌ ِّ
ً
تكاد ت���رى في كل قصيد ٍة (أم�ل�ا) وكأنها رمز لكل
ّ
لألخو ِة..
للصداقة..
لألرض ..للقرية..
ش���يء ..للحب..
ِ
لألم ..وما َأ ْع َظ َمها ُّ
للعباد ِةّ ..
قصيدت ِه.
األم في
ِ

ُ
(أناش���يد البح���ر)
التاريخي���ة
الملحم���ة
وح���ول
ِ
ِ
للمؤلف األديب الش���اعر عبد اللطي���ف محرز يقول
زاويته
د .عبد الكريم األش���تر في جريدة البعث في
ِ
ً
ُ َّ
«رأيت أن ُه ُيجري حوارا
األسبوعية (حديث الصباح):
ً
ش���عريا مع البحر حول اإلنسان والتاريخ ..يسير فيه
ُ
مع اإلنس���ان ،منذ فجره َّ
األول عندما كان يعيش في
ِِ
ّ
الغابات ويتس���لح باألحجار ،إلى أن أصبح اليوم يعبر
ّ
السماوات ويحط على األقمار».
ويقول الدكتور عبد الله يوركي حالق:
َوب ْع ُ
���د فقد تس���لمت من���ذ أمد قري���ب ديوانكم
البديع (أناشيد البحر) الملحمي الجبار وأعجبت غاية
اإلعجاب بش���اعريتكم الفطرية المتسمة بالعاطفة
الصادقة واإلحساس المرهف والعبارات الموسيقية
َّ
الرشيقة والخيال الواس���ع الذي مكنكم من صياغة
ّ
أناشيدكم وصبها في قالب تاريخي يمكن اإلنسان
من تعلم لغة البحر ألنها لغة الحياة.
هذا وقد صدر للشاعر والباحث عبد اللطيف محرز
ً
الكتب التالية شعرا ودراسات:
 1ـ العصفور األخضر صادر في دمشق عام .1991
 2ـ أناشيد البحر صدر عام .1993
 3ـ أناشيد الحق.
ّ
 4ـ أناشيد الحياة عن اتحاد الكتاب العرب.
َّ
 5ـ شجيرات الدماء اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق.
َّ
 6ـ حقائق وأوهام اتحاد الكتاب العرب بدمشق.
َّ
 7ـ قيثارة الكهولة اتحاد الكتاب العرب بدمشق.
 8ـ الديوان الجامع (األعمال الش���عرية) صادر عن
ّ
اتحاد الكتاب العرب بدمشق عام .2017
ّ
 9ـ اإلنسان في ظالل القرآن ـ دراسة اتحاد الكتاب
العرب.
 10ـ الشاعر نديم محمد (حياة في مقتطفات).
 11ـ الش���عر والحياة دراس���ة ع���ن وزارة الثقافة
الهيئة العامة السورية للكتاب ,2021
وص���در للمؤلف كتاب أبو الع�ل�اء المعري وكبرياء
العق���ل اإلنس���ان ع���ن دار إياس ع���ام  2008صدر
كتاب (الش���اعران بدوي الجب���ل والمتنبي مقارنات
ومختارات) عن دار الرائد للطباعة عام .2003
َّ
وصدر عن اتحاد الكتاب العرب كتاب الشاعر عبد
اللطيف محرز دراسات وش���هادات عام  2003بعد
تكريم جمعية الش���عر له في االتحاد وتسليمه درع
االتحاد وشهادة تقدير وتكريم.
صدر كتاب األديب الش���اعر له عبد اللطيف محرز
حياة ذاتية في نفحات شعرية  2004دراسات قدم
للكتاب الدكتور علي عقلة عرسان.
ً
َ ْ
بالكثير من تدقيق المعلومات
علما أنني است َعن ُت
ِ
بابنه المحامي الس���يد
ف���ي هذه اإلض���اءة
العاجلة ِ
ِ
ياس���ر عبد اللطيف مح���رز .ولديه م���ن المعلومات
والدراسات عن ش���اعرنا المرموق عبد اللطيف محرز
َّ َ َّ
ُ
النقاد والدارس���ين ُي ِّ
شم ُر
الكثير الكثير ..لعل أحد
ً
ُ
ويذهب عميقا في ثنايا هذه
عن ذراعيه من جديد
التجربة الهامة.
ِ
ً
ُ
ُ
وأخيرا لك ًّأيها المبدع الكبير واإلنسان الجميل يا
ُّ
ِّ
الصحة
البحر والجبل كل األماني القلبية بوافر
ِ
سيد ِ
والسالم والعطاء.

