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نحن محكومون
باألمل
| يو�سف حم ّمد �سلمان

ٍّ ِّ
لكل حقول الوطن..في موسم الحصاد َّ
تحية إلى
في موسم الحصاد بطاقة حب
ّ
كل السواعد السمراء التي تحمل المنجل للحصاد،والمعول للبناء..
ّ
َّإنه موسم الحصاد..وألف َّ
طالب،وطالبة في وطننا الحبيب في نهاية
تحي ٍة لكل
ٍ
الموسم الدراسي؛ حيث تجمع المواسم على بيدر االمتحانات..
ّ
كل الذين يبنون ،ويعملون بصمت ،وإخالص ال يطلبون جزاءً،
بطاقة ِّ
حب إلى
ٍ
ٍ
ً
شكورا..
وال
بطاقة ٍّ
حب إلى األبطال الذين يسهرون كي ننام..
َّ
بطاقة ٍّ
العدو على االنسحاب
حب إلى األبطال الذين صنعوا نصر الوطن ،وأرغموا
مدحورًا في ّأيار منه دون ّ
أي قيد ٍ،أو شرط..
حب إلى األبطال الذين سطروا مالحم االنتصار على قوى ِّ
بطاقة ٍّ
الشر والعدوان
في هذا العالم..
بطاقة ٍّ
بمستقبل مشرق..
حب إلى هؤالء العظام الذين بعثوا في قلوبنا األمل
ٍ
ّ
بطاقة ٍّ
حب إلى كل الشرفاء الذين ساهموا،وساعدوا،ونصروا الوطن..
بطاقة ٍّ
حب إلى الجنوب جنوب الوطن في ذكرى االنتصار..
ّ
حبة تراب عانقت نقطة دم لتصنع شمس ّ
الحرية ّ
حب إلى كل ّ
بطاقة ٍّ
الساطعة..
َّإنها الشمس التي ال تغيب؛ شمس الوطن؛ شمس ّ
الحرية ..شمس الجنوب،
وتعجز الكلمات..
ّ
بطاقة ٍّ
حب إلى كل أطفال الوطن في مواكب الذهاب ،واإلياب في طريق بناء
المستقبل ،بناء الوطن ،ولنا األمل الكبير أن يحقق أبناؤنا ما عجزنا عن تحقيقه..
(إننا محكومون باألمل) والعبارة للراحل الكبير سعد الله ونوس..نعم نحن
ّ
حاجة إلى كل أبنائه..بالدنا أجمل بالد الدنيا..الوطن
محكومون باألمل..الوطن في
ٍ
ّ
في حاجة إلى الجميع ليجمعنا جميعًا حب الوطن..نحن محكومون باألمل،وحتى
ّ
ّ
المحبة..
المحبة وال شيء غير
نصل شاطئ األمان ،علينا أن نعمل..أن نحمل سالح
فهل نفعل!؟

اليوم العالمي لحرية الصحافة
| م�أمون اجلنان
اعتمدت األنظمة االستبدادية في العالم في
إحكام سيطرتها على الشعوب على أجهزة اإلعالم,
لكن بدأت تتنفس األقالم النبيلة طقوس اإلعالم
المتنوع والحر ,بعدما نجحت من اإلفالت من براثن
الرقابة وتداعيات التحكم األمني باإلعالم ,ممزقة
خطوطهم الحمراء.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة ال يمكننا
ً
إال أن نتذكر إخوانا لنا سقطوا على مذبح الكلمة،
وآثروا الموت ومر االعتقال وامتهان فكر اإلنسان
في سبيل إعالء كلمة الحق وإظهارها؛ لقد استفاق
العالم على خصب جديد يبشر بأمل واعد ،مخاض
إعالم جديد ,شكل فرصة حقيقية أمام المفكرين
والكتاب وأصحاب ال��رأي لتجاوز خطاب المديح
التقليدي المنفر ،وتمكنهم من طرح أفكارهم بال
خوف أو ضغط أو وصاية.
لكن هناك نموذجًا آخر من الصحفيين رهنوا
السلطة الرابعة وصيروها م��ادة قابلة للعرض
والطلب في دكاكين إعالمهم المفلس ,ورضخوا
للهيمنة ،وقبلوا الهوان من خالل اإلذعان واالنصياع
الذي فرضته السلطات الحاكمة, فاستسلموا إما
ً
ً
وتقربا ً
ً
ً
طمعا في منصب
وقعودا, وإما نفاقا
عجزا
أو ثروة وجاه ,بعدما أدمنوا النفاق وحولوا الحاكم
المستبد إلى كبير األدباء وإمام المثقفين وعبقري
المفكرين ,مجمدين الحراك الثقافي والسياسي
الذي يشكل حقيقة الوعي ،ويحول المجتمع من
ثقافة النخبة إلى ثقافة الجماهير.
في الفترة األخيرة وجهت إلى اإلعالم العربي
انتقادات شديدة على جميع المستويات لضعف
حجته في التصدي للهجمات اإلعالمية وتنازالته
المرة تلو المرة:
نعم لقد تنازل بعض الصحفيين ً
طوعا أو قهراً
عن أهم أدواره��م في الحياة :تنازلوا عن قضية
الحرية لصالح االستبداد والقهر ,وع��ن العدل
االجتماعي لصالح الفقر والتخلف ,وعن االنفتاح
والتفاعل مع الثقافات الحديثة لصالح االنغالق
والكسل العقلي واالنكفاء, وتنازلوا عن االستقالل
الوطني والقومي لصالح التبعية لألقوى ,ووصفوا
جيوش االح��ت�لال واالستعمار الغربي بجيوش
التحرير!
من السهل القول إن الخلل بدأ في انتهاج
ثقافة االستسالم واالنصياع فيما نجني ثمار
أفكارنا المعطوبة ,ففرضت علينا السياسات
وأمليت علينا اإلصالحات وقيدت اإلدارات, فإذا بنا
نقف متسائلين في حيرة من دون أن نتطرق إلى
أصل القضية وأساسها وهي :الحرية.
بينما يشوش علينا تياران يتعاركان على
السطح:
ً
أحدهما :تيار معتدل ي��روج علنا للهيمنة
ّ
ويسوغ االحتالل باسم ثقافة
والتفوق الغربي،
السالم والتسامح واالندماج في الحضارة الغربية
العالمية.
ثانيهما :تيار المؤمنين بالمستبد العادل،
شرط أن يكون صناعة محلية.
إن استضعاف حرية الصحافة وانتهاكها،
أصبحا ظاهرة عالمية تؤكدها الوقائع والممارسات،
وهو التعبير الذي يصح في نظرنا ،فهناك ستار

كثيف من الدخان واألقنعة تغلف بها النوايا
ً
واأله����داف ,والسخيف حقا ه��و ال��ذي يصدق
أن القوى الغربية االستعمارية تهتم لمصائر
الشعوب؛ فكم من صفعة لنستيقظ ,وكم من
طعنة لننتفض ,وكم من إذالل لنغضب!
إن الحرية في معناها الحقيقي :االنعتاق من رق
إرادة الحاكم والتبعية والعمل في سبيل إعالء إرادة
الحق ,وال ينبغي لها أن تخضع لقهر أو غلبة ,فال
حرية بال مسؤولية وال مسؤولية بال حرية ,وكالهما ال
يتجددان إال في مناخ ال تقمع فيه الكلمة ،وال يحجر
فيه على رأي ،وال يرتفع فيه إال صوت الحق.
إن ال��دور المباشر المنوط بالسلطة اإلعالمية
يتمثل في مناقشة قضايا األمة لتشكيل الوعي
السياسي لدى مختلف شرائح الناس ،إلكسابهم
القدرة على إصدار األحكام واتخاذ المواقف ،وهي
الموصوفة بالسلطة الرابعة ،لكنها ال تحتل في
بلداننا مرتبة قادرة على الموازنة بين السلطات؛
بل هي استمرار للسلطات القائمة ومرآة عاكسة
ألدائ��ه��ا وطبيعتها ,وم��ازال��ت وسائل التعبير
ً
العربية تفرض شروطا للعمل لديها تستند إلى:
 -1ال��والء المطلق للحاكم واحترام الهرمية
السياسية.
 -2التحكم بوعي القارئ من دون مخاطبة عقله
بالحجة والحقيقة والبرهان.
 -3إتقان فن الحمالت والسجاالت والمحاباة
والوالءات الشخصية والمحسوبيات.
وسط هذه الشروط يتم إنتاج الخطاب اإلعالمي
العربي المبني على تكبيل النص وتقييده ،ليأتي
ً
باهتا ً
خاليا من أي لون ,ثقيل الظل والوطأة ,حتى
أنه خال من أي توهج لغوي ,فاقع المديح مليء
ً
بعيدا عن العقالنية ,يسود فيه منطق
بالخيال
التستر واالحتجاب على حساب الكشف والقول
الصريح.
أليس من المدهش أو المستغرب أن تغيب عن
الصحافة العربية التقنيات األساسية التي صنعت
مجدها؟ ومن أهمها االلتزام باإلجابة عن األسئلة
الخمسة التي ينعدم من دونها أي عمل صحفي
جدير بكل عناية ورعاية أال وهي:
من؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟
وإذا غابت شروط العمل الصحفي فإن الحقيقة
هي الضحية األولى ,والسؤال الذي يطرح :ما الذي
يبقى من ه��ذه المهنة إذا غابت علة وجودها
األصلية إال وهي الحرية؟
هذا يعيدنا إلى ضرورة أن تصنع المجتمعات
عاما ً
رأيا ً
ً
حرا ,ألنه إذا تعذر وجوده تتحطم أحالم
األوط���ان؛ ب��ل تصبح عرضة للخطر واالنتهاك,
ويصبح مصيرها معلقا على األداء الركيك لزمرة
من الموظفين العابثين الذين يذهبون بنا إلى
التهلكة ,وربما إلى الخروج من التاريخ.
يقول الشاعر نزار قباني في قصيدته أبو جهل
يشتري فليت ستريت:
هذا له زاوية يومية...
هذا له عمود...
والفارق الوحيد فيما بينهم....
طريقة الركوع....والسجود..
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األمن الوطني والقومي السوري
أمام التحديات!

| جعدان جعدان

أصبح م��وض��وع األم��ن واألم���ن القومي يشكالن العنصر
األساسي والمبدأ الرئيسي لكل دولة ذات سيادة لها نفوذ وقوى
ذاتية وموضوعية وجذور تاريخية عميقة إلى مسألة الجغرافية
السياسية (الجيوبولوتيك) التي ُّ
تعد من أولويات األمور لتحقيق
استراتيجية ثابتة واضحة لألمن القومي.
يعتقد الكثيرون ـ وهذا االعتقاد ليس جزافًا ـ َّأن الخوض
في تعريف أبعاد مسألة األمن القومي وتحديده مشكلة في ّ
حد
ذاتها؛ ألنها تضع الموضوع أمام محاوالت جمة تتسم بالتنويع
ّ
في الرؤى الواقعية لألمن القومي ،ولعل السبب الرئيس في ذلك
يعود إلى تباين الرؤى واختالفها للوظيفة السياسية األساسية
تضطلع بإنجازها السياسات األمنية ..والبحث
التي يمكن أن
َ َ
الجلي عن مفهوم أ ْم ِننا القومي في ظل التحوالت اإليديولوجية
والجيوستراتيجية التي شهدها العالم بشكل عام ومنطقة
الشرق األوسط بشكل ّ
خاص؛ حيث ّ
تغيرت أشكال التحديات
التي تتعرض لها ال��دول ،وخاصة مسألة أمنها القومي ،التي
تعد بمثابة العمود الفقري لكيان الدولة ـ واستمرارية السيادة
المطلقة على األرض والبالد.
يرى البعض أن كلمة األمن تشير إلى تلك الحالة من الشعور
المتجانس بالثقة ،والطمأنينة الناتجة عن الغياب الحقيقي
للخطر أو القدرة على مواجهته عبر اتخاذ العديد من التدابير
واإلجراءات الوقائية الكفيلة بتحقيق هذه الغايةَّ ..
فإن مفهوم
األمن مرتبط بنوع اإلدراك الذاتي المتولد عن الشعور بحالة
الخوف أو عدم اليقين ...في حين يراه آخرون بأنه التطور ،ومن
دون هذا التطور ال يمكن أن يتحقق األمن ،وأن النظام والقانون
هما الدرع الرصين لألمن؛ فبواسطتها تحقق التطور الذي هو
الحقيقة األساسية لألمن ..إذًا فإن مفهوم األمن بمعناه الواسع
الشمولي هو األمان والشعور باالطمئنان ،وتهيئ حالة نفسية
غير مضطربة للفرد والجماعة .والعمل من أجل الحفاظ على هذا
األمن ..أما عن مفهوم األمن القومي ومضامينه فهناك آراء وأفكار
متعددة في هذا الشأن؛ خالصتها :إن تلك الحالة الناجمة عن
الشعور بالطمأنينة عبر اتخاذ العديد من اإلجراءات أو التدابير
الوقائية الهادفة إلى تأمين القيم والمصالح األساسية للمجتمع
المنتظم في إطار الدولة بتهيئة ظروف سياسية اقتصادية
اجتماعية فكرية مالئمة لمواجهة التهديدات؛ سواء أكانت نابعة
من مصادر داخلية أو خارجية ومن كليهما معًا .من هنا يتبين بأنه
ال يمكن للدولة أن تحقق أمنها إال إذا ضمنت حدًا أدنى للتنمية؛
ً
فعند إعداد الميزانية مثال ال ينبغي التركيز على شؤون الدفاع
فحسب ..فمهمة مفهوم األمن القومي أوسع وأعمق من ذلك..
فالظلم االجتماعي والفقر يؤديان إلى تعريض األمن القومي
للخطر اآلخر ،والتنمية تعني التقدم في المجاالت االقتصادية
والعسكرية والعلمية والسياسية؛ فكلها يرتبط بعضها ببعضها
اآلخر ارتباطًا مباشرًا ،ويتوقف النمو في إحداها على النمو في
غيرها من المجاالت.
وبذلك فإن القومي هو ما تقوم به الدولة من إجراءات في
حدود طاقاتها المتاحة للحفاظ على كيانها ومصالحها في
الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية ..من
هنا فإن استراتيجية األمن القومي تعني أن جميع أفراد األمة
ملزمون بالدفاع عن األهداف والمصالح العليا لألمة والوقوف
بحزم أمام األخطار التي تهدد المنافع األساسية والمصيرية لها.
وتجب اإلشارة إلى أن تحقيقه استراتيجية ثابتة وناجحة
ألمننا الوطني السوري في منظور واقعي وعملي بكل خصائصها
وأبعادها وجوانبها الموضوعية والعملية ،ال يمكن أن يحدث
تستلزم األخذ بالمرحلية ..فالهدف النهائي ال يمكن
تلقائيًا ،بل
ً
أن يتحقق دفعة واحدة أو بين عشية وضحاها ،وإنما يتحقق
وبجهود دائبة ..وهناك عوامل مؤثرة
على دفعات متعاقبة،
ٍ
تعمل على تحقيق استراتيجية األمن القومي بشكل عام ،سيادة
األرض العامل الجيوبولوتيكي ،نعني بالسيادة السلطة العليا
التي تملكها الدولة التخاذها القرارات وتنفيذها ،أي استقالل
َّ
مجسدًا في أن تقرر بمحض إرادت��ه��ا الحرة شؤونها
الدولة
الداخلية والخارجية واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك ومن دون
ّ
وحري بنا أن نبحث عن الوسائل الهامة
أن تتجاوز حقوق غيرها..
لألمن القومي ،والدخول في عالقات تحالف مع الدول الصديقة،
والحصول على معونات اقتصادية سياسية عسكرية ضمن
إطار تحالف أو تكتل دولي أو تنويع مواثيق عدم اعتداء ..وفي
هذا الميثاق فائدة خاصة في تعزيز المقدرة على حماية األمن
القومي ..وجوهر الجيوبولوتيك.

هو دراس��ة جغرافية العالقات السياسية الدولية في
ض��وء األوض���اع والتركيب الجغرافي .وق��د ج��اء ف��ي تعريف
الجيوبيولوتيك :علم عالقة األرض بالعمليات السياسيةّ ،
وإن
موضوعها يقوم على قاعدة جغرافية عريضة والسيما على
الجغرافية السياسية في مكانها وبيئتهاَّ ..إن الجيوبولوتيك
هي الضمير الجغرافي للدولة؛ فمن خالل التوضيح نستخلص
بأن المفهوم العلمي للجيوبولوتيك يعني سياسة األرض.
فإن التحليل الجيوبولوتيكي يقع في مسارين .األول وصف
العالقة بين الوضع الجغرافي والقوى السياسية؛ والثاني :رسم
اإلط��ار المكاني للقوى السياسية ،وعلى هذا األس��اس الثابت
والواقعي تقوم بترسيخ استراتيجية سياسية ألية دولة وأخذ
العامل الجيوبولوتيكي بنظر االعتبار؛ ألن العامل الجيوبولوتيكي
ً
سيبقى كما هو في حياة الدولة عامال هامًا مؤثرًا ..فوطننا
السوري يتصدر مركز أحداث هذه المنطقة الملتهبة ،وثانيًا
لموقعه االستراتيجي ،وحظي باهتمام بالغ أو باألحرى صار موضع
أطماع الدول ..وهذا ّأدى إلى تهديد األمن القومي وجعله في
ُ
خطر دائم ..والمجال الحيوي والمناطق العظمى تبنى كلها على
المنطق القائل َّ
بأن توسع الدولة حق طبيعي تفرضه القوانين
ّ
التي تتحكم في عملية التطور البيولوجي والمادي لمختلف
الكائنات الحية على ظهر األرض ..ويأتي دور الوعي القومي وهو
العنصر المتجذر في األمة؛ فهو المعرفة بواقع األمة وتناقضاتها
ً
ً
وكيفية حل هذه التناقضات حال أصيال غير جاهز وال مستورد وال
ّ
مبتسر ..رغم أن الوعي قوة في حد ذاته؛ إال أنه ال يكفي لحل تلك
التناقضات؛ إذ ال ّبد من اإليمان بضرورة الحل والعمل بموجبه؛
أي أن يكون الوعي القومي قوة تاريخية َّ
مغيرة إن الوعي للهوية
القومية والوطنية السورية هو الضمانة األولى لألمن القومي
السوري ،وعندما تخترق هذه الهوية أو يتراجع ُ
وعيها يحدث
ٌ
تأكيد على
االنهيار ..فهذا الوعي هو التحدي في حد ذاته ،وهو
الثوابت التاريخية والروحية يتم من خالل معركة ثقافية ،يكون
ً
معها تهديد لألمن الثقافي مدخال إلى تهديد الهوية القومية..
فعلى كل فرد في وطننا العزيز أن يدرس مع وعيه القومي وعيه
التاريخي؛ َّ
ألن التاريخ هو إعادة البناء ،وهو أيضًا التراث األصيل
الذي تبني عليه األمة نظمها السياسية وبناء الدولة المنشودة..
فالوعي التاريخي يشكل إلى جانب وعي الهوية الوطنية ركيزة
ّ
يتعرض الفكر
أساسية من ركائز الفكر القومي الوطني ،عندما
التاريخي إلى تشويه أو تغييب .واالنحراف عن الخط التاريخي
يعني االنحراف عن الجوهر والهبوط من مستوى النهضة إلى
العودة إلى االنحطاط من جديد .من هذا المنطلق هناك عوامل
كثيرة لها دور كبير في تضعيف الوعي القومي والوطني؛ من
أهمها التفرقة والتشرذم وتضخم الذات العليا وتنصيب فرد
ضعيف القدرة والموقف داخل مجتمعنا ،وهذه نقطة هامة
لتهديد أمننا القومي والوطني ..ومن خالل التجارب التي ذاقها
مجتمعنا ّ
السوري من جراء المصادمات ..وتلك المآسي الدامية
قد تؤدي إلى مصير مجهولّ ..
وأدى ذلك إلى تهديد مباشر لألمن
القومي السوري.
ولهذا إننا أحوج ما نكون اليوم إلى نبذ الصراعات والتأكيد
على م��ا يتماشى م��ع روح العصر وع��ل��ى األف��ك��ار والتنوير
الديمقراطي ّ
الرخيم ..ومصلحة شعبنا تكمن في أية تغييرات
ديمقراطية مهما كانت صغيرة أو جزئية ..وعلى هذا األساس فإن
استراتيجية ثابتة لألمن القومي والوطن السوري العزيز يجب أن
تكون في أجندة األعمال والقضايا السياسية المطروحة وضرورة
حتمية ،وذلك من أجل الحفاظ على هذا الوطن من جميع المخاطر
ً
ّ
يتعرض لها حاضرًا ومستقبال..
والتهديدات التي
المصادر:
 1ـ مجلة دراسات سياسية العدد  5السنة الثانية شتاء 2000
 2ـ جوهر األمن روبرت ماكنمارا تعريب يونس شاهين
 3ـ في السياسة واألمن أمين هويدي.
 4ـ العالقات السياسية الدولية د .إسماعيل صبري
 5ـ الجغرافيا السياسية أسس وتطبيقات د .محمد أزهر سعيد السماك.
 6ـ نظريات السياسة الدولية د .إسماعيل صبري مقلد الطبعة األولى .1982
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

لماذا العداء االقتصادي؟!
تتبع السياسة األمريكية وسائل كثيرة مباشرة وغير
مباشرة ،لتحقيق اآلليات المدمرة للوحدة الوطنية للمجتمع
السوري؛ ثم تدمير الدولة السورية ..وكانت ــ على الدوام ــ
تسعى إلى خلق التربة الخصبة إلحداث كل ما يلبي مصالحها...
ولهذا راحت تذرف الدمع المدرار على الشعب السوري بوصفه
ُيسام أشد أنواع القهر والظلم والفقر ...ومن ثم سعت إلى
تبني شبكة عالقات تخدم ذلك على الصعيد العربي مع قطر
والسعودية وعلى الصعيد الدولي مع تركيا وبعض دول أوروبا
وال سيما فرنسا؛ ...أما على الصعيد السوري فقد وجدت في
بعض أطياف المعارضة ضالتها المنشودة.
وحينما نتناول الشكل االقتصادي يبرز العداء الخارجي
بشكل واضح من خالل تلك العقوبات االقتصادية التي تبنتها
الدوائر الغربية واألمريكية وقد اتخذ هذا الشكل أساليب عدة
في دعم المعارضة وممارسة الضغط الدولي على الحكومة
السورية مثل (إيقاف الطيران وتجميد األم��وال وإيقاف
استيراد النفط من سورية ،والمواد األولية واألساسية األخرى)
وآخرها تلك العقوبات التي فرضها االتحاد األورب��ي على
كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي والزراعي والعلمي والتقني
والمصرفي .فالغاية من هذه العقوبات تقويض القدرة على
تطوير اإلنتاج الذي يمكن سورية من الصمود والتطور...
ولعل هذا يفرض على جميع المعنيين في الشأن االقتصادي
والعلمي البحث عن أفكار جديدة للتقليل من شأن تأثير
العقوبات االقتصادية على الدولة والمواطن وتحسين األداء
العملي واإلنتاجي لتجاوز اآلثار المتزايدة لألزمة علمًا أن أي
عقوبة إنما وقعت على المواطن السوري؛ على كل مستوى؛ بدءًا
من انخفاض القدرة الشرائية له وانتهاء بزيادة األسعار في
كل اتجاه ...من مستلزمات الحياة المعيشية إلى مواد البناء
بكل أنواعها من مواد الكهرباء والبالستيك والسيراميك إلى
الحديد ومواد العزل ....فهناك آثار سلبية قاسية نتجت عن
انقطاع توريد المواد ذات المنشأ األوربي ...وعلى الرغم من
هذا كله فما زال أولئك الذين فرضوا العقوبات االقتصادية
على سورية يتاجرون بآالم الشعب السوري وروحه؛ فكل أولئك
الذين يمارسون أي نمط من العقوبات إنما ّ
يقوضون أي جهد
ّ
خير للوصول إلى حل سياسي..
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ماذا يعني النموذج اإلدراكي؟*
| يا�سني �سليماين
ابتداء ّ
أن ما ّ
ً
يمكننا أن ّ
قدمه الدكتور عبد الوهاب
نقر
المسيري في كتابه الماتع «رحلتي الفكرية في البذور والجذور
ً
والثمار» ليس سيرة ذاتية تتناول تفاصيل حياته طفال
ّ
ّ
ً
ً
ولكنها سيرة «عقل» في ّ
ويافعا ثم ً
تكونه وتأثره
شابا وكهال،
وتأثيراته ،ولذلك فال غرو أن تكون هذه السيرة كما سماها
ً
ً
جديدا في
نموذجا
«غير ذاتية ،غير موضوعية» ،يريد أن يقدم
كتابة السير «تترجم» للمعرفة وللعلم ،وتتحيز لهما أكثر مما
ّ
وتتحيز لها** ،وطالب العلم محتاج في تكوينه
تترجم للذات
ّ
إلى النموذج األول أكثر من الثاني .ومن هذا المنطلق فالمطلع
على الكتاب يستوعب المشروع الفكري للدكتور المسيري
ّ
ّ ً
ّ
ومبسطا ،وهذه هي اإلضافة الكبرى التي قدمتها هذه
ملخ ًصا
ّ
السيرة للقارئ العربي .يضاف إلى ذلك القدرة الهائلة للمفكر
في توظيف األفكار وتطبيقها على الحياة العامة ،ما يعني ّ
أن
ً
هذا الفكر ليس منعزال عن الواقع المعيش ،ولكنه منه وإليه،
وهو ما يبدو ّ
جليًا في فكرة النموذج اإلدراكي الذي ظهر في
عدد غير قليل من أعماله.
ّ
ّ
يقول الكاتب« :كل بلد انتقلت إليه كان يمثل لحظات
تاريخية وحضارية ،الواحدة مختلفة عن األخرى على الرغم من
ّ
علي أن ّ
تزامنها ،وكان ّ
أفسر كل لحظة لنفسي ،وأن أبحث عن
ّ
ّ
التنوع ،وإال ألدركت الواقع كمجموعة من
نوع من الوحدة وراء
ّ
التفاصيل المتناثرة وأصبت بالجنون ،أو لسقطت في التلقي
ّ
السطحي لألمور ...وفي محاولة التفسير هذه ،تعززت فكرة
«النموذج» كأداة تحليلية»
النموذج اإلدراكي:
ّ
توصل المسيري إلى فكرة «النموذج» هذه بعد رفضه لما
يسميه بالموضوعية الفوتوغرافية ،التي هي في رأيه «نموذج
تحليلي يذهب إلى ّ
ّ
تتكون من
أن المعرفة عملية تراكمية
التقاط أكبر قدر ممكن من تفاصيل الواقع المادي كما هو
تقريبا بصورة فوتوغرافية ،وإدراجها في البحث أو الدراسة دون
ربط بين المعلومات ودون محاولة تجريد أنماط منها».
إذ ليس المهم في الفلسفة المسيرية المعلومة كموجود
على الواقع أو في الذهن ،فوجودها هذا بحشرها في تراكيب
ّ
وصيغ مشتتة غير متناسقة وال مرتبطة بعضها ببعض ،يعني
ً
ً
ّ
مسوغ شامل وخيط يربط ّ
حبات العقد
جمعا وتلفيقا من دون
ويمنعها من التناثر ،ولكن المهم عنده هو النموذج اإلدراكي
ّ
ّ
الكامن وراءها .فإن كان العقل الذي يتلقى المعلومة ويصففها
بطريقة شبه آلية هو عقل سلبي مرجعيته النهائية هي
تماما مثل الكاميراّ ،
الواقع المادي كما هوً ،
فإن العقل اإليجابي
هو القادر على عدم االكتفاء برصد التفاصيل والموضوعات،
فيقوم بالربط بين األفكار المختلفة وإع��ادة تركيبها داخل
ّ
منظومة ّ
محددة تتسم بقدر من التجريد واالتساق الداخلي.
وهذا هو الفرق بين الفكر واألفكار ،األول منسجم داخل وحدة،
واآلخر مشتت ال تجمعه تلك الوحدة.
ّ
فالنموذج اإلدراك��ي ،هو االختيار ال��ذي تبناه المسيري
كحتمية تواكب رفضه الموضوعية الفوتوغرافية وفكرة العقل
السلبي ،وهو من ّ
أهم التحوالت في حياته الفكرية بخصوص
رؤيته لعقل اإلنسان وعالقته بالواقع المادي ،وهو كما يتحدث

عنه الرجل «أداة تحليلية ّ
تيسر عملية الرؤية الكلية للظواهر
واألفكار والربط بين العديد من التفاصيل والموضوعات
التي تبدو وكأنها ال عالقة للواحد منها باآلخر والربط بين
ّ
ّ
والمتعين
والمجرد
مستويات الواقع المختلفة :العام والخاص،
ّ
والموضوعي والذاتي» بتحديد آخر يقول المسيري إن النموذج
المعرفي هو «أداة تجعلني أتجاوز الرصد المباشر والموضوعية
المادية المتلقية من دون السقوط في الذاتية ،أداة يمكنها
أن تحيط بتركيبة الواقع والظاهرة اإلنسانية»؛ أو بتعريف آخر
هو «بنية تصورية أو خريطة معرفية يجردها عقل اإلنسان
بشكل واع أو غير واع من ّ
كم هائل من العالقات والتفاصيل
ٍ
ٍ
والحقائق الموضوعية؛ فهو يستبعد بعضها بحسبانها غير
ّ
دالة من وجهة نظره ويستبقي البعض اآلخر ،ثم يربط بينها
ً
تنسيقا ً
ّ
ويجرد منها نمطًا ً
عاما.
خاصا،
وينسقها
ّ
يعترف الدكتور المسيري أن قراءاته ألعمال عالم االجتماع
واالقتصاد األلماني ماكس فيبر ومواطنه رينيه ويليك ،وكذا
ّ
كتابات الناقد األمريكي ماير أبرامز ،وخصوصيتها أنها «تبحث
ً
دائما عن وحدة ما وراء التفاصيل الفكرية والنقدية»ّ ،
يسرت
ّ
التوصل إلى فكرة النماذج ،هذا باإلضافة إلى دراسته
له
لكتابات أصحاب المدرسة البنيوية (ليفي شتراوس ،روالن
ّ
«مملة ّ
مجردة طويلة تقول
بارت ،وغيرهما) التي يصفها بأنها
أبسط األمور بأعقد الطرق»ّ ،
لكن القاسم المشترك بين هذه
الكتابات «أنها تحاول أن تدرك الوحدة الكامنة خلف التنوع
والتفاصيل».
نماذج النموذج اإلدراكي:
يمكن توضيح هذا المفهوم بإعطاء نماذج أو ضرب أمثلة
تبسيطية ،والدكتور المسيري في مختلف كتبه ولع بضرب
األمثلة ،إليصال األفكار العميقة إلى أكبر قدر من الناس،
وبكلمات المسيري نفسه فكتاباته تقول «أعقد المسائل
بأبسط الطرق» ،هذا إذا استخدمنا عكس ما تقوله البنيوية
ّ
التي ذكرناها في الفقرة الماضية ،ومن ثمة يكون التلقي
ً
صحيحا كما أراد له صاحبه ،وفي مفهوم النموذج المعرفي أو
اإلدراكي يعطي المسيري مثالين ،أولهما يمكن أن نسميه
«مرض االبن» واآلخر «الرائحة الجميلة» وهما مثاالن من واقع
حياة الرجل يأتي بهما لالستدالل على ما ذهب إليه.
يقول المسيري« :كنت في منزلي في الواليات المتحدة،
وكانت زوجتي في انجلترا ...وفجأة انتابني شك عميق في ّ
أن
ابني الصغير مريض ،فقست درجة حرارته وبالفعل وجدتها
ً
ّ
موعدا معه،
ألح��دد
مرتفعة ،فاتصلت على الفور بالطبيب
فسألتني الممرضة عن زوجتي ،فأخبرتها أنها في إنجلترا ،ولم
أجد ّ
أي عالقة بين سؤالها والموقف الحرج الذي وجدت نفسي
فيه ،فطلبت مني بحزم أن أضع السماعة وأقيس درجة حرارته
مرة أخرى ،وحينما فعلت وجدت أن حرارته عادية ،فاتصلت
ّ ّ
بأن كل شيء على ما يرام .فضحكت الممرضة
بالممرضة ألخبرها
ّ
وقالت« :إنك ال شك من الصنف الذي يتهم زوجته بالقلق
ّ
يسمي زوجته رئيسة
المفرط على األوالد» (والدكتور المسيري
اللجنة العليا للقلق) ،وعندما اعترف الرجل بذلك للممرضة
أخبرته ّ
«بأن هذا نمط (أي نموذج) سائد».
تحليل هذا الموقف وربطه بفكرة النموذج يكون بهذه
الطريقة :في غياب الزوجة تسيطر على الزوج النماذج اإلدراكية
ّ
ً
وظيفيا،
التي تسيطر في العادة على زوجته ،فهو يحل محلها

ّ
ويتم كل هذا من دون وعي منه ،لذلك فالممرضة في هذا
المثال عندما سألت عن زوجته وعرفت بغيابها ،ازدادت يقينا
أنها «حالة قلق وظيفي أو نماذجي».
هذه الحالة تكون غير واعية؛ حيث يقع اإلنسان في براثنها
من دون أن يدري ،فالزوج يقلق «نيابة» عن زوجته ،وهذا ّ
يبين
مدى قوة النموذج.
ّ
كما يمكن شرح فكرة النموذج وتسلطه على الذات بال وعي،
من خالل إيراد المثال اآلخر ،وهو مثال طريف ّ
يفسر النموذج
ّ
اإلدراك���ي ،وكيف ُيخرج اإلن��س َ
��ان من تلقي الوقائع بطرق
ً
تفسيرا
عشوائية ال صلة للواحدة منها باألخرى ،أو تفسيرها
ً
خاطئا ،إلى إدراك الوحدة الكامنة وراءها:
كان الدكتور المسيري يسير في مطار نيويورك ،فأوقفته
سيدة لتقول له «رائحتك جميلة للغاية» ،ثم تلعثمت
وارتبكت وغادرت بسرعة ،وبعدها في أحد الفنادق بواشنطن
التقى بسيدة مسؤولة عن االستقبال ،فقالت له «د.المسيري،
ّ
إن رائحتك جميلة للغاية» ،ثم تلعثمت وانتابها الخجل هي
األخرى.
إن األوهام بدأت تساوره بأنّ
مازحا ّ
يقول الدكتور المسيري ً
مرة ،غير ّ
سحره ال يقاوم ،بدليل تكرار الموقف أكثر من ّ
أن المرة
الثالثة أظهرت السبب الحقيقي الذي ّ
يفسر هذا األمر:
فعندما كان الرجل يتناول طعام اإلفطار مع صديقه المؤرخ
كافين رايلي وقرينته ،قالت الزوجة« :رائحتك جميلة للغاية»
ّ
فتوقف مباشرة ،وحكى لهما ما حدث في المطار والفندق،
ّ
(وسمى لها نوعه) مع زوجها رايلي،
وقال إنه اشترى العطر
وهو من العطر الرخيص دفع فيه بضع دوالرات .و كان رد المرأة
ّ
ّ
وقالت»:إن السيدات اللواتي ّ
إعجابهن
عبرن عن
أن ضحكت،
ّ ّ
ّ
ً
بعطرك ،البد أنهن فوق األربعين ،وهذا العطر هو تقريبا العطر
ّ
ً
آباؤهن يضعن
متاحا في الستينيات ،وكان
الوحيد الذي كان
ّ
ّ
ّ
ّ
هذا العطر ،ومن ثم فهو يذكرهن بطفولتهن».
هذه الفكرة في روايتها ّ
تفسر فكرة النموذج ،وكيف أننا
ً
ّ
تماما بعد
تتغير الرؤية
يمكن أن نسيء فهم الوقائع ،وكيف
معرفة السبب الكامن وراء األحداث ،الذي -كما يقول المسيري-
يعطيها الوحدة والمعنى.
ّ
فالمثال السابق قبل أن يفسر بطريقة النموذج اإلدراكي،
ّ
يمكن تلقيه على أنه «تفاصيل متناثرة غير مفهومة» ،أو أن
ُيفرض عليه تصور قاصر ،كما فهم المسيري كالم السيدتين
ٌّ
على ّ
أن سحره ال يقاوم ،وكل من التلقي األول واآلخر خاطئ ال
ً
ً
ّ
حقيقيا يمكن
يفسر الواقعة كما ينبغي ،وال يعطيها مدلوال
األخذ به.
بإمكاننا إيراد مثال آخر غير المثالين السابقين المأخوذين
من الحياة المباشرة للدكتور المسيري وكيف نظر إليها،
ً
والمثال الجديد يشرح أيضا فكرة النموذج اإلدراكي ،فإذا أخذنا
الحديثين المرويين عن النبي :حديث المرأة التي دخلت النار
في هرة ،ألنها حبستها فال هي أطعمتها وال تركتها تأكل من
حشاش األرض ،وحديث الرجل الذي وجد ً
كلبا شديد العطش
ُ
فنزل البئر ومأل خفه بالماء وسقاه ،فشكر الله صنيعه وغفر له،
فيمكن القول على مستوى تجريدي بسيط مباشر إن الحديثين
يوصيان بالرفق بالحيوان (وهذا تفسير وعظي أخالقي) ،ولكن
من خالل عملية تجريد متعلقة ،يصبح الرجل والمرأة فاعلين،
ورمز اإلنسان الفاعل هو مركز الكون (فالفاعل أعلى من المفعول
َ
به) ،ويصبح اإلنسان هو الكائن المستخلف الذي يجب أن يعمر
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األرض (وهي إجابة أكثر تفسيرية من اإلجابة المباشرة التي ال
ترى في الحديثين سوى الجانب الوعظي).
أهمية النموذج
في دراسته الموسومة بـ»اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة
الوجود» ،يدافع المسيري عن النموذج المعرفي بوصفه طريقة
في الفهم الواعي للصالت المحتملة بين الظواهر المتشابهة
ً
َ
الواقع
أو غير المتشابهة .فاإلنسان ليس خامال ،يتلقى عقله
ّ
ويسجله بشكل مباشر (موضوعية فوتوغرافية)،
بشكل سلبي
ّ
وإنما هو مبدع وخالق يعيد صياغة الواقع من خالل النماذج،
حتى في أثناء أبسط عمليات اإلدراك ،لذلك فكما يقول
المسيري ّ
فإن اإلدراك هو ذاته عملية تفسير.
ّ
ّ
إال ّ
أن ذلك لم يمنعه
لقد أكد المسيري على فكرة النماذج،
من التأكيد على ضرورة التعامل معها باالحتراز الكافي «على
اعتبار ّ
ّ
ّ
المتعين،
المجرد ليس هو في ذاته الواقع
أن النموذج
ً
ً
تركيبا وثراء من ّ
أي نموذج يصاغ له ،ومع
دائما أكثر
فاألخير
ّ
ذلك فإنه ال ينبغي أن نفرط بهذه األداة التحليلية الهامة،
ّ
فنحن في واقع األمر ال يمكن أن نتعامل مع الواقع إال من خالل
ُ
وتستبعد.
نماذج ذهنية تبقي
ِ
ّ
إن فكرة النموذج اإلدراك��ي لها مقدرة تفسيرية لظواهر
ً
ّ
تصورية كما ّ
عرفناها سابقا،
الواقع ،وعلى الرغم من أنه بنية
ّ
إال ّ
أن من الممكن اختباره الكتشاف مقدرته التفسيرية
ّ
والتصنيفية .وهكذا ،إن تمكن النموذج من تفسير جوانب
أشمل وأوسع من الواقع ،بحيث يفوق ما ّ
تفسره النماذج األخرى
فهو «أكثر تفسيرية» منها ،وهي بالتالي «أقل تفسيرية» منه.
و»األكثر تفسيرية» و»األقل تفسيرية» في فكر عبد الوهاب
ّ
ّ
المسيري تحالن محل «الموضوعي «و»الذاتي» ،ألنهما تؤكدان
دور العقل اإلنساني ،وتستعيدان البعد االجتهادي المتواصل،
ال��ذي ال ينتهي في عملية رص��د ال��واق��ع ،وه��ذا على عكس
«الموضوعي» و»الذاتي» اللتين تدوران في إطار الموضوعية
السلبية المتلقية.
ّ
ّ
فالباحث الذي يدعي «الموضوعية» يزعم أن رؤيته هي التي
ّ
ّ
«تصور الواقع بدقة ،على عكس الرؤى األخرى» التي هي رؤى
«ذاتية» تعكس أهواء صاحبهاّ .أما الذي يقول «أكثر تفسيرية»
فهو يعني ّ
أن عمله هو اجتهاد يرى ّأنه ّ
يفسر الواقع أفضل ّما
سواه ،مع اإلشارة إلى ضرورة اختبار مما ّ
توصل إليه لبيان صدقه
من زيفه.
هوامش:
جزء من كتاب بعنوان «عبد الوهاب المسيري :مدارات
ّ
الفكر وتمثالت الواقع»
ّ
ً
التحيز» عند
قريبا مقال بعنوان «مفهوم
ينشر
المفكرين العرب ،وعند المسيري بشكل خاص.
عبد الوهاب المسيري ،رحلتي الفكرية ،دار الشروق،
القاهرة،ط ،1،2001ص ص .280-357
سعيد شبار ،مقال :موسوعة اليهود واليهودية
والصهيونية ،مجلة إسالمية المعرفة ،العدد ،27شتاء
 ،2001ص .172
شريف عبد الرحمن ،مقال :الصهيونية والحضارة
الغربية ،قراءة في كتاب لعبد الوهاب المسيري ،مجلة
إسالمية المعرفة ،العدد ،38-37صيف-خريف ،2004ص
251
عبد الوهاب المسيري:اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة
الوجود.دار الشروق،ط.2002 ،1
عبد الوهاب المسيري ،في أهمية الدرس المعرفي،مجلة
إسالمية المعرفة ،العدد ،20ربيع  ،2000ص .124
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فلسفة التعليم وسياساتها
القائمة في سورية
| وفيق �سليطني
ال تنفصل السياسات التعليمية
ّ
تتحدد بداللة ذاتها
عن غيرها ،وال
بمعزل ع��ن النظام السياسي؛ بل
يمكن النظر إليها من حيث هي وجه
من وجوهه ،أو من حيث هي ّ
مكون
ّ
بنيوي مشتق من وح��دة العالقات
ّ
ويتعين.
التي يقوم بها النظام
ّ
من هنا ندرك علة إخفاق التنادي
إلى إنتاج حلول للمسألة التعليمية
من داخل حدودها الذاتية المحض،
ّ
على النحو الذي يتجنب إدراجها داخل
السياق الكلي العامل بداللة النظام
السياسي وأجهزته اإليديولوجية،
ّ
ّ
التي يتولى ،عبرها ،التحكم بمفاصل
ّ
القوة وت��وزي��ع نسبها ،كما يتولى
القيام على إدارة ش��ؤون المعنى
وتحصين أسيجته (النظامية!).
إن التحول الذي نزل بمجتمعنا
جعل النظام ال��ت��رب��وي التعليمي
محكومًا بآليات السوق ،فصار سلعة
في أفق التداول المالي واالحتكاري
ّ
وتوجهه
الذي تحكمه شرائح طفيلية،
ّ
كمي ُيحدث قطعًا مع الغاية
في مسار
ّ
المرجوة منه .وعلى هذا األساس فقد
النظام التربوي التعليمي مرتكزاته
القيمية ،وأبعاده الروحية ،ووجهه
اإلنساني.
ّ
وأق����در أن م��ف��ه��وم المركزية
ّ
السياسية ،بسلم تراتبها الهيراركي،
قد جعل السياسة التعليمية ملحقة
به ،وبهذا اإللحاق أدار عجلتها على
نظام ال��ط��اع��ة ،وال����والء ،والتلقين،
والشعارية .وهو ما قتل روح المبادرة،
ّ
وح���ول العملية
وأزرى بالمهنية،
ّ
برمتها إلى نظام احتواء ،غايته كبح
األجيال الصاعدة ،وإحكام السيطرة
عليها.
ّ
لقد ترتب على ما سبق انحطاط
ّ
المناهج ،وغياب الرقابة ،في ظل
استشراء الوضع السمساري ،بقيمه
َّ
المعززة السريان ،أال وهي قيم مجتمع
ّ
يتحدر من أعلى،
المال والنفاق الذي
ّ
ويطبع المجتمع بطابعه ،مروجًا لثقافة
ّ
ومقعدًا لها ،على النحو الذي
األشياء،
يشير إليه ،نقديًا « ،ج��ورج زيمل «
في حديثه عن انقالب العالقة بين
الوسائل والغايات ،وذلك في كتابه

الموسوم بـ «فلسفة النقود» .وهي
الفلسفة التي تقف وراءها واجهات
ع��م��ل مجتمعات ال��دي��ن ال��م��ال��ي
وأصنامه المعبودة.
ُّ
وف��ي ه��ذا ال��غ��م��ار ينحل عمل
المؤسسة التعليمية ،بمقتضى
رسوخ المفهوم «األنومي» Anomia
 ،ال����ذي ي��ع��ن��ي ف��س��اد المعايير
الكلية لمجتمعات المال والنفاق
واالن��ح��ط��اط القيمي ،على نحو ما
ّ
يبين عالم االجتماع الفرنسي “إميل
دوركهايم”.
ْ
ّ
لقد ح��ول��ت الفلسفة المشار
إليها عملية التعليم إل��ى مجرد
ْ
فجعلت من الطلبة
تلقين وترويض،
ْ
ّ
آالت استظهار ،وعمقت في وعيهم
السباق على مفهومات الربح والخسارة
الموصولة بثقافة الوسائل ،من حيث
هي الهدف األسمى .ولذلك فقدت
العملية التعليمية ـ كما سبق القول ـ
مضامينها الروحية واألخالقية.
ّ
ي��ص��ور لنا “ت��ش��ارل��ز ديكنز”،
ف��ي واح���دة م��ن رواي��ات��ه ،المشهد
ّ
فيقدم المعلم واقفًا في
التربوي،
مواجهة الطالب ،كأنه آلة تقذفهم
ُّ
بالمعلومات .وكل ما عليهم فعله هو
أن يتلقوا هذه المقذوفات لحفظها
وتكرارها ،فيتحولون ،بفعل التكرار
نفسه ،إلى كائنات متشيئة ،ضامرة
المالمح اإلنسانية .أضف إلى ذلك أن
ُ
هذه الممارسة ال تحدث أثرها هذا
َ
في الطلبة وحدهم؛ بل إنها ت ِس ُم
ً
به جهازًا كامال ،يشمل المؤسسة
البيداغوجية بكل رموزها الحيوية،
فيغدو الفاعل فيها ومتلقي الفعل،
على ال��س��واء ،غريبًا ّ
عما يمارسه،
ومنقطعًا عنه روحيًا .ويعني ذلك ـ إذا
ما أهبنا بتعبير “ماركوز”ـ أنه إنسان
البعد الواحد ،اليومي واالستهالكي.
خارج األزمنة الحديثة:
لقد أح��دث التحول السوسوري،
وما بعده في اللسانيات ،انقالبًا في
ّ
لكن الطرائق القروسطية
الثقافة.
ّ
ل��دي��ن��ا م��ا ت���زال ت��غ��ل��ف المناهج
التعليمية ،فعلى الرغم مما كشفت
عنه المنظورات الحديثة المتنامية
من امتناع الحضور المباشر للمعنى

في األدل��ة ،فإن المنظور التعليمي
الثابت هنا ما يزال ّ
يرسخ النظرة إلى
ً
الدال بوصفه أداة للتبليغ ،ووسيطًا
للتمثيل ،يحضر فيه المعنى مباشرة.
وه��ذا ما جعل من األدل��ة والمعاني
ّ
وأه��م من
واقعًا ال يناله التغيير،
ذلك أن هذا التثبيت للمعاني هو
تثبيت للفلسفة السياسية القائمة
وراء العملية ّ
برمتها .وذلك ما تقف
ف��ي مواجهته الكشوف اللغوية
ال��م��ع��اص��رة ،ف��ي نقضها لعالقة
ّ
التصور القديم ،بما
المطابقة في
يلزم عن ذلك من اإلقرار بأن العالمات
ّ
مستقرة وممتلئة بمعانيها
ليست
الجاهزة ،بمعنى أن الداللة ليست
حاضرة فيها مباشرة .فالداللة عند
“الكان” هي انزياح يحدث على طوال
ّ
السلسلة العالمية ،فهي ،إذًا ،موزعة
ومشتتة بين الدوال.
وإذا كان من شأن هذه النظرة أن
ّ
تحفز عمل العقل وفاعليات التعقل
ّ
على المساءلة والشك في المبادئ
القائمة وال��ط��رائ��ق ال��س��اري��ة ،فإن
النظرة الثابتة الموروثة من شأنها أن
ّ
ّ
المقرر ،الذي
تعزز النحو السكوالئي
َّ
ُيبقي كل شيء في مكانه ،فيصون
االستقرار ،ويدعم النظام السائدُ ،م ّ
قرًا
بأبديته ،على شاكلة إقراره بالمعاني
األبدية ،وأدلتها الثابتة.
ّ
ولعل ذل��ك هو ما يضمره وعي
ـ أو ال وع��ي ـ النظام ال��ذي يسوس
المجتمع ،ويبرمج عمل المؤسسة،
فيكون االستظهار استعادة لما هو
موجود ،وإق��رارًا به ،واعتيادًا عليه،
ّ
وتطبيعًا له .وكل ذلك ،بالمحصلة،
ّ
الضدي في
هو مما يعوق بناء الوعي
انفتاحه على ُبعد المستقبل.
ّ
يتعين وج���وب إع��ادة
م��ن هنا
النظر في السياسات القائمة ،التي
أسلفنا اإلشارة إليها ،وفي الفلسفة
المتحكمة بها ،على ضوء عالقتها
ببنية النظام السياسي الذي تستوي
على قواعده ،وتعمل على هديه ،من
حيث هي إفراز له ،واستجابة مساوقة
لدوران عجلته الخاصة.
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االندماجية المعرفية للعولمة
ضمن التعددية الثقافية
| ح�سني عجمية
فالوجود المنغلق لألفكار والعقائد كثيرًا ما يخفي وراءه مصالح
يتغير الوجود اإلنساني نحو التجديد ،المتصاعد وتتعمق
أنانية؛ ألن التعبئة الفكرية في إطارها المنكمش والمغلق تعبر عن
البنى داخل المنظومة الكونية بجميع مكوناتها الحية والعاقلة،
وجود عدواني قائم بذاته ،غايته إحالل وجود قاهر ومانع لكل توق
وتتغير مالمح الوجود مع تزايد الوعي المنطلق من التنوعات
إنساني يميل نحو االنفتاح.
الثقافية القائمة على البعد األكثر مالءمة للوجود الكوني لتعميق
إن العالقة بين الكائن وأصوله المرجعية قد ال تتفق مع البنية
التواصل بين الثقافات والحضارات المتنوعة ،وال بد في هذا المجال
المتغيرة في الكون ،وبالتالي فإن الوعي الكوني يظهر في غايته
من حدوث اختراق يقوم على تعبئة جميع الثغرات داخل البنية
معاد لوجوده في الصميم ،ويظهر الوعي الكوني وكأنه
وكأنه
األساسية للوجود الكوني ،فعالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت
ٍ
يريد سحب الوعي المنغلق من جذوره بشكل يؤدي إلى تفجير
مضى إلى حل جميع اإلشكاالت المعيقة للتفاعل بين المظاهر
الطاقة المؤكدة على الذات ،ألن وعيها غير قائم على المصداقية
التعددية للمعارف والثقافات البشرية ،ألن جميع الحواجز القائمة
في عالقتها مع المنظومة المعرفية الداخلة في مجرياتها ،وألن
في هذا العالم يمكن إلغاؤها ما دامت ال تؤثر على البنية الثقافية
االرتباط بين الوعي األصولي والوعي الكوني مبني على التنافر
واألخالقية وطبيعة االنتماء إلى األص��ول التاريخية ،ولم يزل
ً
الشخصي بشكل يخالف نظام الوعي في سياق تاريخي ،فالعقائد
الوهم العميق متأصال في بنية النفس البشرية بأن عولمة العالم
تحمل في محتواها إطارها الكوني القابل للتوسع من خالل
تقتضي إلغاء كل الثقافات النابعة من مظاهر خصوصية لها جذور
المتغيرات الجارية على العقل اإلنساني ضمن اإلطار الكوني،
ممتدة إلى عمق التاريخ ،بمعنى السعي الدائم إللغاء الخصوصية
والوعي الكوني هو وعي منفتح على الكون ،وبالتالي جميع الواردات
التاريخية للشعوب بكل انتماءاتها العقائدية والعقيدية ،ألن
المعرفية ونظام العقائد وكل المفاهيم تدخل في إطار وعيه لها؛
التواصل القاصر عن فهم الحقائق بتجلياتها اإلنسانية يؤدي
ألنها تمثل الوجود الجماعي للبشر في إطار كوني ،وبالتالي تصبح
إلى الفهم القاصر للوعي المعمم عليه بأن العولمة ستلغي
الخصوصية المحلية قضية مفتوحة على الوجود بعمق يوازي
كل الخصائص البنيوية للوجود التاريخي ،وإحداث نمط ثقافي
الوجود نفسه ،فال شيء يذهب هدرًا في منظومة البنى الكونية،
ارتجالي فوقي ،يقوم على التعبئة المعرفية الضاغطة من فوق
ألن المسألة غير محصورة بأفراد أو دول؛ بل خاصية من خصائص
وتدمير كامل الوعي المتشكل من تاريخ الوعي اإلنساني ،غير أن
الوجود الكوني؛ نظرًا للترابط بين ما يجري في أماكن محدودة وما
هذا االفتراض واهم وينتمي إلى الوهمية المطلقة ،ألن تشكيل
العقل الكوني ال يمكن أن يتم من دون إطار كوني ،فالوعي مهما التعمق واالستيعاب المتواصل لجميع المجريات الكونية وكل يجري في العالم أجمع ،ألن التالزم بين ما يجري بشكل محلي وما
تكن طبيعته ال يمكن أن يكون قادمًا إال من أجل الوجود في طبيعته األفكار السائدة فيه ،والنزوع الدائم نحو المعرفة المجردة وما بعد يجري في النظام الكوني له جذور عميقة في التاريخ اإلنساني.
اإلنسانية ،وال يستطيع أي فكر أو ثقافة أو معرفة الدخول إلى الواقع المجردة وحتى المعرفة من خارج الوجود هي مالمح جوهرية في فالعالم في وجوده الكوني عالم دائم الوجود؛ غير أن نمو الصناعة
من دون أن تكون قد تأصلت في ذات��ه؛ فالوعي ال يأتي إال من بنية العقل ،وأساس التوجهات المستمرة للعقل البشري ،إن البنى ونشوء األنظمة الرأسمالية غيرت طبيعة النظام الكوني إلى نظام
العقلية كافة الحاوية مفاهيم أصولية متوهمة تمامًا بأن االنطالق من الدول والقوميات المغلقة ،بما يؤدي إلى تعميم نفوذها بما
الضرورة والحرية.
من هنا يجب أن نفكر مليًا فيما يجري في هذا الكون من تغيرات نحو الوعي الكوني سيؤدي إلى اقتالعها من جذورها ،ويكون الوهم يغاير الطبيعية األصلية للوجود.
َّإن االنغالق القومي والمفاهيم الدالة على االنغالق تعززت
متأصلة في ذاته ،إن الوعي ال يمكن أن يكون وعيًا من دون مقدرتنا أعمق عندما تعتقد بأن العولمة هي عملية اجتياح منظم يتجه
على استيعابه وفهم محتواه؛ فالتالزم بين ظهور الوعي وقدرة إللغاء كامل المسار التاريخي لوجودها الواعي ،فالوعي األصولي بعد نشوء المفاهيم االستعمارية ،وبالتالي فإن التطور الباهر في
العقل البشري على وعيه قضية متأصلة في هذا الكون ،ومتطابقة وعي قائم على المجازفة الفكرية واإلقحام المباشر وغير المباشر مجال العلوم والتكنولوجيا وأجهزة الدمج الكوني تسعى إلى إرجاع
مع التطور وظهور حاجات هذا التطور .فالعقل يتوافق دائمًا مع للعقول في خضم وعيه ،ألن الوعي األصولي مدرك أن وعيه غير الوجود اإلنساني إلى ماهية الطبيعية؛ فالمجال الكوني ال ينمو وفق
وعيه الناشئ في ذات العالم ،وكل التغيرات مرتبطة بنظام الوجود معمق في بنية الوعي البشري ضمن إطار االنتماء إليه ،بمعنى أن اتجاه واحد ،ألن توسيع النظام العالمي من الناحيتين السياسية
المحكم ،ألن فهم الوعي المطابق لنظام التطور قضية متأصلة في الوعي األصولي هو وعي سطحي قائم شكليًا على ممارسة الطقوس واالقتصادية ينطوي في جوهره على المشاركة الوجدانية الفاعلة
الوجود ،والمصالح ال تستطيع أن تعمم غير المصالح ،والمجتمع والعبادات في إطارها الشكلي ،وعندما يتم االنخراط ضمن الوعي لكل المشاركين على الساحة الكونية ،وفقًا لمقدمات وأسس واحدة،
الصناعي ال يستطيع أن يعمم غير مصادر إنتاجه وفي مقدمتها الكوني فإن مثل هذه الطقوس سوف تذهب ويذهب معها العقل وألن الطغيان في السياسة الدولية يعمق االنغالق على الذات،
السلعة .وما دام المجتمع الصناعي قد وصل إلى تعميم السلعة المعبر عن وجودها ،فهذا الوعي من التفاعل مع البنية الكلية ويجعل العالم غير مستقر بناء على األسس الموضوعية لوجوده،
منذ زمن بعيد ،فلماذا الخوف إذًا؟! وإذا كان الثراء النقدي هو الغاية للوجود والوعي ضمن إطار كوني هو مجرد وهم تدعمه قوى معادية كما أن الوجود الفردي المستفرد في بنيته الذاتية والمغلقة يمكن
األساسية لفتح األسواق العالمية وتشكيل الطغمة المالية ،فإن للفكر األصولي في إطاره التاريخي ،ألن الوعي األصولي يستطيع أن تؤدي إلى وجود كارثة ،فأي وجود منفرد في طاقاته المادية
رأس المال العالمي يدور ليخرج من بنوك الدول الصناعية الكبرى أن يعبر عن ماهية وجوده في إطار كوني بشكل أعمق ويكون قادرًا والعقلية وخصوصيته أو صناعته الداخلية يخلق نموًا تضخميًا
على العبور العميق بمفاهيم تفوق الوصف؛ ألن ماهية التشكيل لزوائد مرضية ضمن بنية الوجود الكوني ،بما يؤدي إلى الخوف من
من دون الحاجة لفتح األسواق وهجوم السلعة الكثيف.
فالعالم في وجوده لديه كامل القدرة على صناعة وجوده ،ألن المعرفي في بنيته قائمة على عطاءات شديدة المغزى بالنسبة إلى تحمل أعبائها ،ويتجه الواقع الكوني نحو القيام بأعمال جراحية
إلصالح أوضاعه الكونية ،وكأن الكونية تجعل من التوازن قانونها
الواقع اإلجمالي للتكوين البشري بكل ما فيه وما عليه ينخرط في الوجود الكوني.
إن البنية المعرفية لإلسالم أعمق مما يتصوره المسلمون كافة ،األساسي.
مسار بنية العالم المتشكل وفق األساس الجديد .إن إحداث أنماط
فالقضية الملفتة لالنتباه في العصر الحديث تكمن في التطور
جديدة من العالقات والتفاعالت والتبادالت وجميع أنماط الشبكات وأعمق من تصور القائمين على حمايته؛ فالفكر اإلسالمي يحمل في
القائمة على تفعيل الوجود الكوني ،يؤدي إلى تعميق جميع البنى مفاهيمه قضايا تهم الوجود بالكامل ،وعندما يحين الزمن القادر المتزايد للرأسمالية العالمية؛ وتعقد بنيتها الداخلية؛ وتوسع
على وضع النظام الكوني موضع التنفيذ سيكون عندها الدين أسواقها خارج حدودها القومية أوجد الفرصة المناسبة لتشكل
ً
إلغاء وال طغيانًا ما دامت في طبيعتها
المكونة له ،إنها ال تمثل
ال��دول القومية وتزايد انغالقها على ال��ذات؛ فكلما تزايد النمو
تعمل على إخراج الوعي من وجوده القائم إلى وجوده الكوني ،اإلسالمي قد اصبح دينًا كونيًا في الوجود.
وتكون األديان جميعًا قد دخلت في نظام من الترابط المحكم الرأسمالي وتضخمت مصادره اإلنتاجية ،وكلما تبلورت الثقافة
وبالتالي فإن الوعي يصبح أكثر تنوعًا وأكثر قدرة على العبور ليظهر
السياسية الكونية ،تتعمق معها المشاركة الفعلية لمجمل
التنوع والتماثل في بنية الوعي الكوني ،وبالتالي فإن األفكار لدرجة عدم القدرة على التفريق بين بنية المكونات الدينية
الثقافات القومية والمحلية في إنتاج وتعميق الثقافة الكونية
والثقافات تستطيع أن تعبر عن نفسها بحرية أكثر من إطارها الداخلة في نظام العقيدة الفردية ،وبالتالي فإن الوجود اإلنساني
والمشاركة في تأمين التعريفات والميزات الخاصة بالوضع الكوني.
المغلق أو مجالها المحدد داخل المنظومة البشرية التي تعيشها ،بكل كياناته القائمة سيكون منتميًا إلى اإلسالم وإلى المسيحية
لقد نمت في العالم عالقات متبادلة بين التطورات الثقافية
فتخرج من إطارها القومي إلى الواقع الكوني بعمق أكبر وأكثر قدرة واليهودية والبوذية وغيرها من العقائد القائمة في الوجود
البقية ......................ص22
على التفاعل ،إن الطبيعة الفكرية للوجود اإلنساني قادرة على اإلنساني بنفس الدرجة من اإلحساس.
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في الطريق إلى األنثى
| بهيجة م�صري �إدلبي
شعرية الذات والعالم
القصيدة الشعرية تنهض من تموجات
الذات ،وهي تواجه ذاتها ،وتشكل كينونتها في
لحظة انتمائها للمجهول ،وللمخفي ،والغامض،
والالمدرك ،ألنها فعل الذات في الزمن ،كما أن
الزمن فعل الكينونة في القصيدة.
فالتشكيل ال��ش��ع��ري م��اه��و إال استعادة
لشحنات الذات ،التي تستعيد ذاتها ،في لحظات
التوتر؛ حيث االستعادة هنا ال تكمن في الماضي
المنتهي ،وإنما في الماضي الذي م��ازال يقدح
أس��راره في الحلم ،والحلم ينهض من شرفات
الرؤيا ،فتخرج القصيدة بمحفزات الخيال من
كونها االسترجاعي للزمن في الذات ،إلى كونها
الكشفي في استعادة الحضور الغائب في عالمها
الظلي المابعدي.
ً
وإذا كانت الشعرية في إحدى وظائفها كشفا
عن خصوصية النص؛ حيث تسعى ـ كما يرى
ت��ودوروف” إلى معرفة القوانين العامة ،التي
تنظم والدة كل عمل “ .....فهي” مقاربة لألدب
مجردة ،وباطنية في اآلن نفسه” ،2وهذه المقاربة
المجردة والباطنية ،هي ما يسميه كمال أبو ديب
(الفجوة :مسافة التوتر) التي « ال تنشأ من وجود
المادة اللغوية معزولة؛ بل من وجودها العالئقي،
أي من شبكة العالقات القائمة بين المادة اللغوية،
وبين بنية النص ،ال��ذي تتحرك فيه وتتفاعل
معه»3؛ فالشعرية كما يرى ليست « خصيصة في
األشياء ذاتها؛ بل من تموضع األشياء في فضاء
من العالقات»4؛ وبالتالي فالكشف عن شعرية
ً
موضوعا
الذات في القصيدة ،ال يتأتى من كونها
ً
خطابا ،وإنما من طبيعة
للقصيدة ،أو كونها
تموضعها في القصيدة ،ألن هذا التموضع هو
الذي يحدد هوية القصيدة ،ومدى صعودها إلى
رؤياها في الخطاب الشعري؛ حيث شعرية الذات
تعني الجدل العالئقي بين شعرية الخطاب ،وبين
تجلياتها في الخطاب.
وكلما التصقت القصيدة بالذات ،استطاعت
اكتشاف ذاتها ،ألن ه��ذا االلتصاق ،ماهو إال
تأويل ألحالم اليقظة ،وبالتالي كما يقول باشالر:
«يصبح الشعر أصل التطور الخالق للذات» ،وكأن
القصيدة اختبار لطاقة الذات في الوجود ،واختبار
لمدى التوتر الزمني اإليقاعي الممتد بينها وبين
األشياء.
ومن مكونات شعرية الذات والعالم ،صعود
القصيدة إلى مقام األنثى ،ألن هذا المقام هو
ّ
ّ
ويخصب الذات
يخصب الرؤية الشعرية،
الذي
وهي تتلقى أسرارها ،ويجعل القصيدة في حالة
انتباه دائمة إلى حلمها ،وفي حالة تراسل دائم
بين كينونتها الشعرية ،وكينونة العالم ،وبالتالي
تأخذ من األنثى مفاهيمها عن الطبيعة ،ومن
الطبيعة ما يعينها على فهم األنثى ،بتحوالتها
ً
المتشاكلة؛ فاألنثى هي الكائن األكثر تحفيزا
ً
على القصيدة ،واألكثر تحفيزا على اكتشاف
الذات ،سواء تشكلت ككائن لغوي ،أو حلمي ،أو
كائن يتنفسه الوجود ،ليتيح له ما يكفي من
الهواء ،كي يستوي على وجوده.
فكيف تجلت شعرية ال��ذات في القصائد،
وكيف تشكلت معانيها في التجربة وكيف تجلى
العمق الجدلي في ذات الشاعر وهو في طريقه
إلى األنثى؟
ُ
التماس مع القصائد:
ُ
التماس مع القصائد الشعرية ،التي تحتفي
بها الدراسة ،هو تماس بين طاقة القراءة ،وطاقة
القصائد المكتنزة ف��ي شعريتها ،وه��ي في
الطريق إلى األنثى ،التي تطل كأنها حلم ،من

تودوروف
شرفة الغيب على تشكيالت اللغة ،فتمنح اللغة
إيقاعاتها ،وتشكالتها ،ومسافاتها في الزمن،
ورؤاها الحالمة.
وللكشف عن خافيات القصائد ،وما تنطوي
عليه من دهشة البوح والتشكيل ،البد من تلمس
طاقتها التموجية ،بتموجات ذاتنا؛ إذ ال يمكن
الكشف عن تلك التموجات ،إال إذا تموجت ذاتنا
في مداراتها ،لندرك ـ من خالل تراسل الطاقة
ـ عمقها النفسي ،وسرها الكشفي ،وجدلها
الرؤيوي في الزمن.
إن أول ما يلفت االنتباه هو هذا االنسجام
اإليقاعي ،بين الذات والقصيدة ،وبين القصيدة
والعالم ،وهذا اإليقاع المنسجم ال يدرك إال في
لحظة عراء اللغة ،هذا العراء الذي يكشف اللغة
قبل أن تستوي صياغاتها المتداولة ،حيث
الصياغة األسطورية التي تصوغ الذات من خاللها
أسطورتها الشخصية؛ أي تصبح اللغة الشعرية
في ه��ذا المقام حالة تتناسل من ال��ذات قبل
اللغة ،ومن اللغة قبل استكناه الذات لها ،فإذا
بها تستحضر أسرراها لتلقي بها في دهشة
القارئ ،وهو يقرأ ذاتها في الزمن النصي؛ أي في
زمن التلقي ،حيث التماوج بين زمن الشاعر ،وزمن
التشكل ،وزمن الفكرة التي تتماوج في الخيال.
يتشكل الطريق إل��ى األن��ث��ى ف��ي قصيدة
(المستحيل) للشاعر محمد كمال ،في البحث
والسؤال ،وكأن الشاعر يقرأ ذاته بتشكالتها في
كينونة الزمن ،الذي يواجه الشاعر بشحه الروحي،
(ه��ذا زم��ان فيه شحت السماء) مما يؤجج في
وحيرتها ،وضياعها ،وضاللها:
النفس حزنها،
ُ
َ
ْ
ُّ َّ
َّ َ
وأن ذلك الدليل
(أظن أنها نهاية الطريق /
َّ
حينما َ
أرشدنا  /ضللنا)
فإذا باألنثى انبثاق في الذات ،كوردة (البراءة
ّ
البيضاء) تحفز في ذاته طاقاتها الكامنة ،وهذا
التحفيز ينهض من التماهي باألشياء؛ حيث
األشياء تخرج من كونها الموضوعي ،لتحل في
كون الشاعر الذاتي ،الذي يفتح للبوح أبوابه ،ليطل
الشاعر على األنثى من شرفة الذات ،علها تخرجه
من عباءة السكينة ،ومن قلق السؤال في البحث
عنها ،في أعماق إيقاعاته السجينة ،كما يبحث
عنها في إيقاعات الوجود ،تلك اإليقاعات التي
تنسج ذات الشاعر في ذات الطبيعة ً
نسجا ً
واحدا:
ُ َّ
ُ َّ
ُ
غيمة  /أطرق
نجمة  /أس��أل كل
(أس��أل كل
ٍ
ٍ
َ ِّ
أخرج من عباء ة السكينهْ
ْ
نغمة سجينه ُ /
باب كل
ٍ
ْ ِ ُ
ُ ُ
الحقول
 /أبحث في
والجبال َ والبحور  /أبحث في
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ْ
المدينه
شوارع
الطيور  /وأدمن التطواف في
دفاتر
ِ

عبد الفتاح قلعجي
ُ
ُ َ
َّ
ْ
ْ
النضير
الفرح
ريق
 /لعل ُعابرًا يقود َخطوي  /إلى ط ْ ِ
ِ
األنوار والظالل)؛ إنه االنعتاق
 /يفتح لي خزائن
ِ
من وطأة الزمن ،للتواصل مع الذات المتجسدة في
ذات الحبيبة ،التي ماهي إال مرآة للذات الشاعرة،
وهي تواجه جفاف الزمن ،وشح األس��رار ،وعتمة
الوجود ،وضياع األمنيات ،هذا االنعتاق الذي
تؤكده األنثى كمالذ ،تضيء له عتمة الغرفة
 /ال��ذات ،فتنهض الحياة ،وتنبثق طاقة الذات
الخفية في األشياء ـ التي شحنها الشاعر بطاقته
حيث المساررة بينه وبين األنثى ـ كفراشة زرقاء،
تعيد تأويل الوجود واألشياء:
ُ
ُ
ُ
َّ
الهني ْه  /وترحل
تضيء غرفتي بسمت ِك
(حين
ُ
النديهْ
ُ
ْ
البهجة َّ
بالد
ِ
الجدران واألوراق واألشياء  /إلى ِ
ُ
ْ
ُ
فضاء هذا
وأنت في
ِ
الماء ِ /
 /ينبجس الحزن كعين ٌ
فراشة زرقاء)ْ
الحزن  /ياحبيبتي/ ...
ِ
تلك الطاقة هي التي أيقظت العالم في
ال���ذات ،وأيقظت األش��ي��اء فاستوت ف��ي مقام
األنسنة ،بعالقاتها التي تشكلت في الال مألوف،
وبهذه األنسنة يكشف الشاعر نفسه ،وعالمه،
فهو يسأل الغيمة والنجمة ويبحث في دفاتر
ً
الطيور ،لعل دليال يرشده إلى رؤياه ،وإلى األنثى
التي يتوحد معها في أفقها األزرق ،ليستبصر
وجوده من وجودها ،ويكشف معناه من معناها،
حيث إرادة الكتاب المنبثقة من حلم الشاعر ،تمنح
الذات تماسكها ،وكأن القصيدة أو الشروع في
كتابتها ،إنما يأخذ أهميته ،وحضوره البهي من
خالل حضور األنثى في اللغة ،وحضور اللغة في
األنثى ،وكأنها هي ذاتها القصيدة التي انبثقت
في ذات الشاعر ،التي تنتشله من ضياعه ،وتنفخ
في اللغة الميتة الشوهاء ،أكسير الحياة ،والخلق،
واإلبداع:
َ
ُ
َ
أكتب يا حبيبتي  /ي��اوردة البراء ِة
أن
(أري��د
ً
ْ
ْ
النقيتين)
عينيك
البيضاء  /أغنية ألجل
ِ
وك��أن هذه األغنية هي التي ستدخله في
اليقين ،بعدما أرهقه السؤال:
ُّ
ْ
ُ
العباره /
نراود
(إلى متى نظل في وقفتنا /
ِّ
ْ
واليقين)
حدود الشك
على
ِ
يستقر طائرُ
َّ
لعله يعاود المسير بعد (أن
ْ
ْ
المرير  /يشدو لنا
غصون عيشنا
السالم  /على
ِ
ْ
َّ
ْ
الضياع والعدم  /يمسح
أغنية العزاء  /في رحلة
َّ ِ
ُّ َ
ْ
ْ
عن جباهنا  /تعرق الندم  /لعلنا نعاود المسير /
َّ
َّ
لعلنا / ...لعلنا...
أما في قصيدة (هذه الليلة ماطرة) لألديب
والشاعر عبد الفتاح قلعجي ،فيتشكل الطريق إلى
األنثى بالخالص من لحظة الزمن المهيض ،وكأنه

عصام ترشحاني
خالص من العتمة ،ليتجه إلى األنثى بدهشة
طفل ،ألنها زمنه المشرق كنجمة على القلب ،فإذا
بالزمن يتشكل من إشراقها ،ليعيد إليه إيقاعية
الوجود ،هذه اإليقاعية التي أرسلته في األشياء،
وكأنه يعيد اكتشافها من خالل وجه الحبيبة،
وك��أن ذل��ك الوجه هو ال��ذي منح تلك األشياء
وجودها الحقيقي ،ووجودها الميتافيزيقي في
ذات الشاعر:
َ
َ
(س��أط��وي دف��ات��ر عمري المهيض  /وأرم��ي
ْ
َ
وآتيك
الساقيه /
الزرق في
بأقالمي
غرير /
ِ
ٍ
كطفل ً ٍ
ِ
القلب  ../في ليلة ساجيهْ
على
/
أشرقت
يا نجمة
ٍ
ِ
ُ
َ
كروم الحروف /
وجهك اللؤلؤي /
أطالع في
/ .../
ِ َّ
َت َع ْن َ
قد فيها الهوى  /تدلت من الشرفات  /على
ْ
الغافيه)
الضفة
فاألنثى ل��دى عبد الفتاح قلعجي ،توحد
مع العالم والوجود ،في حلول صوفي ،يرتل في
الوجود موسيقى األنثى ،حيث تفيض األنثى في
وجوده ،منارة تضيء عتمة الذات ،فتؤوله كائنا
يضيئه الوجد:
ُ
ُ
أنت فيه المنارة  /والفلك
شاطئ ِ /
(أبحث عن ُ ٍ
والبحر  /أنت الزمان  /وأنت المكان)
فهو البحث ذاته الذي أقلق الشاعر محمد
كمال ،كذلك يقلق الشاعر القلعجي ،فهو يبحث
عن شاطئ من الوجد ،حيث تتماهى األنثى
بالزمان والمكان ،كما يتماهى الشاعر بها ،وهنا
يكتمل الحلول بين ذات الشاعر واألنثى والعالم،
ألن األنثى هي التي تبسط ساعد النور للفك،
حتى تضيئ عتمة النفس ،مما يؤجج النفس،
ويبعث فيها طاقة الخلق لينبعث الشاعر معها،
في وجده َ الصوفي النوراني:
َ
ساعد النور
الحزين  /ابسطي /
روح
ِ
ُ ْ (منارة ِ
عتمة النفس)
للفلك  /في
ِ
وهي التي تحل بالحروف ،والمعاني ،لتصبح
الكتاب الوحيد الذي تتجلى فيه معاني الوجود،
وبالتالي معاني الذات في تواصل وجدها:
ساقط ُز َ
هر المعاني /
(فأنت كتابي الوحيد ُ /ي ِ
ْ
النائيه).
على روحي
ف��إذا باألنثى لغة غير اللغة ،وح��روف غير
الحروف ،تتشكل في مقامها الصوفي ،بلغتها
الشاهقة إل��ى م��دار المعاني ،ف��ي الكينونة
المطلقة ،لذلك كان البد للشاعر للوصول إليها
ً
ممتطيا صهوة الليلة
من اإلبحار في لجة الشوق،
الباردة ،ليصغي إلى تراتيلها ،ويستحم بنظرة
البقية ......................ص22
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شاعر العروبة..
عبد الرزاق يوسف!..

سليمان العيسى
الشاعر واإلنسان
| �سليمان ال�سلمان

| رم�ضان �إبراهيم
األثر الكبير؛ حيث األخبار التي تصل من ّلما تآمر شاه العار مرتضيًا
ّ
الجبهة ،وتتحدث عن رج��ال ميامين ال
هم اإلمام إليه فانتحى هربا
يعرفون الخوف وال تعرف الهزيمة إلى
نفوسهم من سبيل ,ومن قصيدة للشاعر
الشاعر واألدي��ب ال��ذي تفرض عليه
عبد ال���رزاق بعنوان /تشرين والقائد /طبيعة عمله اليومي الدؤوب بين المطالعة
نقتبس بعض األبيات:
والكتابة نوعًا من العزلة ،حتى يأتي اليوم
ّ
ما كان تشرين لوال البعث ،ما انتصرت
الذي يجد نفسه وحيدًا ال خل وال رفيق.
إرادة العرب ما اهتز العال طربا وربما كان ذلك هو الدافع كي يتساءل
ما كان تشرين لوال «حافظ» أبدًا
الشاعر عبد الرزاق عن أصحابه وعن الندامى
لوال البواسل ذاك النصر ما كتبا وليالي السمر:
وتطول القصيدة تحمل في طياتها أين الندامى وأين الكأس والوتر
ُ
عبق االنتصار ونفحات الصمود ،إلى أن
والسمر
أين الليالي وأين األنس
ّ
يقول الشاعر بأن النصر الذي تحقق قد أين الصحاب وقد صنا مودتهم
جاء بفضل الله سبحانه وتعالى؛ فالله
أين الرفاق وأين الشمس والقمر
ينصر من يشاء ويثبت أقدام المؤمنين:
ال يمسح العار غير النسر في بلدي
ولو أردنا الغوص في طيات الكلمات
هرج تلقاه إن غضبا
فالجو في ٍ
وبعثرنا حروفها ،لفاضت عبقرية هذا
ّ
كأن جبريل في األجواء يحفظه
الشاعر الذي ربما لم ينل حقه لما أبدع
ّ
كأن عزرائيل يرعاه إذا ركبا
وأجاد ،وربما كان علينا أن نكتب ونكتب
الكثير ع��ن��د ال��وق��وف ع��ل��ى ك��ل بيت
وطالما أننا نتحدث عن بطوالت الجيش
وقصيدة؛ ولكن سنكتفي بهذا القليل
العربي السوري والروح الوطنية والقومية
من الديوان الوحيد المطبوع للشاعر عبد
التي يتسلح فيها؛ فال ّ
ب��د أن نذكر ما
الرزاق يوسف الذي تحوي مكتبته العديد
قدمه هذا الجيش للبنان الشقيق عندما
من المخطوطات التي من الممكن أن ترى
عصفت في ربوعه نيران الحرب االهلية؛
النور فيما لو وج��دت من يهتم بإحياء
ّ
فما كان من القائد الخالد إال أن يلبي نداء
اإلبداع القديم .سأختم ببعض األبيات من
أشقائنا في لبنان ،ويرسل جيشنا الباسل
قصيدة له بعنوان/تصافي الذئب والغنم/
لوأد الفتنة وتخليص الشعب منها ،ومن
ألنني وجدتها تحاكي ما يحدث هذه
قصيدة للشاعر عبد الرزاق بعنوان /لبنان
األيام في بالد العرب:
والقائد /نقتبس:
تأمرك البعض يا تشرين وانهزموا
صارم َذ ّكرُ
ٌ
يحميك لبنان دومًا
الله اكبر ّ
ُ
منتقم
إن الله
أبو البواسل مواله إذا انتسبا
تشرين عدت ولكن لن ترى بشرًا
صان العروبة من أطماع حاسدها
ّ
هال قلت أين ُ
ّ
هم؟
خانوا العروبة.
َمن للمكارم إاله ومن صحبا
إلى أن يقول:
لو قيل للعرب من يحمي الحمى هتفوا
ما غير»حافظنا» من يحفظ العربا الويل للغدر من هذي الدماء غدًا
لوال الدماء أريقت النطوى العلمُ
ٌ
ّ
والشاعر ال��ذي ي��رى ببصيرته ما قد أرض العروبة أرض ال تجزئها
أبواق من كفروا باألرض وانقسموا
ال ي��راه غيره ،ينظر بعين المتفائل إلى

مصادفة عثرت على ديوان الشاعر عبد
ال��رزاق يوسف المولود في مدينة جبلة
 ،1930عندما قمت بزيارة مدير مدرسة
خالد بن الوليد في الدريكيش األستاذ
سعيد سليمان وكان يطالع في الديوان،
وقد قرأ لي فور دخولي بيتًا أطربني ّ
وحرك
في داخلي إحساسًا بالعروبة التي نخشى
عليها هذه األيام ،ونحن نتلقى الطعنات
من أبناء عمومتنا وأخوتنا في التاريخ
واللغة واألرض والعادات وأشياء أخرى!!
الشاعر عبد ال��رزاق يوسف ال��ذي بدأ
بنظم الشعر وهو لم يتجاوز بعد الرابعة
عشر من عمره ،اتسمت أشعاره بنبض
العروبة وخفقات الوطن ونفس األصالة
العربية ،مع الحفاظ على الموروث الذي
تتخلله نزعة مخلصة تجاه القضايا التي
طرحها وكتب حولها شعره ،كما يؤكد
الشاعر اسماعيل عامود في إطاللته في
مقدمة الديوان الصادر عن مطابع وزارة
الثقافة واإلرشاد القومي./1983 /
وبما أن الشاعر هو ابن مرحلة متميزة
من المراحل التي مرت بها سورية؛ فال ّبد
أن ترصد بصيرته النقلة النوعية التي
تحققت فيها خالل مسيرة أعوام عدة .ومن
المؤكد أن للقائد الخالد حافظ األسد األثر
الكبير في ما تحقق في جميع المجاالت
الداخلية والخارجية في تلك المرحلة،
ماجعلت اسمه خالدًا مرتبطًا بتاريخ سورية
الحديث ،فها هو الشاعر يرصدها بكل ما
يحمل من دفق شعري ،ويقول في قصيدة
له بعنوان  /الخالدون: /
ال الشمس إن طلعت أبهى وال القمر
ّ
استظل سمائي مثلكم بشرُ
وال
يافارس البعث يابن الشعب الشطط
فيما أتيت وال جور وال ضرر
إلى أن يقول في مدح القائد الخالد حافظ
األسد ،والديوان مهدى إليه:
ياقائد الشعب قد أشفيت أنفسنا
مما تعاني وقد واسيت من فقروا
ما حدث في إيران؛ إذ خلع الشعب نظام
أغليت شخصك في سمعي وفي بصري
ُ
وارتحت للحب أنت السمع والبصر الشاه العميل ،ووق��ف إل��ى جانب ثورة
الفقراء المخلصين بقيادة الخميني .وفي
وبما أن حرب تشرين التحريرية التي قصيدة للشاعر بعنوان ثورة إيران يقول:
ٌ
قادها ورسم فصول االنتصار فيها القائد وثورة الحق في إيران الهبة
ّ
ّ
الشك ّ
والريبا
العدو وتمحو
تردي
الخالدـ ،فقد كان لها في نفس الشاعر

رحم الله الشاعر عبد الرزاق اليوسف،
وعلى أمل أن تجد صرختنا طريقها إلى
عائلته ومحبيه ،كي يقوموا بطباعة تلك
المخطوطات؛ كي ال يضيعها الغبار كما
ّ
ضيع العديد من كتابات من سبقوه!

سليمان العيسى
ّ
مايشد الروح من
لن أدخل التاريخ والجغرافية ،سأدخل
كالم ...يسطع الفكر فيه؛ َ
بالو ْحي الجميل ،واإلشارات التي
ّ ً
ً
ُ
تدير الحياة في الحروف ،فيصبح القول داللة كونية ،أو هالة
ّ
معرفية ،تأخذ بناصية الشهرة إلى برج الحقيقة ،فيتألق
المبدع صاحب الشعر في أولمب القلوب ،وسليمان العيسى..
الشاعر قبل كل شيء ،والمربي األستاذ ،واإلنسان اإلنسان،
ُ
التقيت بقصيدة وطنية قومية وجدانية ،أو
أعرفه ..كلما
قصيدة أطفال؛ ألخرج معه من وزارة التربية إلى وزارة الحياة
في الشعر.
ّ
ّ
وعلى رصيف الوجود حين يتنقل المرء ،يتنقل معه
اسمه الكبير فيصبح حاضرًا في الحديث ،أو قل ُيصبح ركنًا
ّ ً
متنقال بين الكتب واألفواه.
ً
ُعر َف سليمان العيسى شاعرًا ّ
قوميًا مناضال لم يتزحزح
ِ
ّ ُ
عن موقعه في ذلك ،آمن بحق أ ّم ٍة تترامى بها األصقاع على
مساحات الدنيا .لها من مقومات الوجود تاريخ من األحداث
واآلثار واألفكار..
ُ َ
ٌ
ولها من لغ ِتها وصل من خيوط المدارات الواسعة بين
ٌ
األمم ..خيوط تقطعت في آالم التاريخ تحت ظالل االنحدارات؛
والسيطرة التي ان��زاح��ت ال��ي��وم بعد أن تركت ُس ُ
��دود
المستعمرين بيننا ح��دودًا أصعب من كالكل الحاكمين
الرجعيين ،فأبناؤها اليوم ال يأكلون وال يشربون على طبق
اقتصاد واحد.
واحد ،من
ٍ
ٍ
وسليمان العيسى ..شاعر الوصف الجميل أيضًا ،فكم من
َ َْ
لوحات تتألأل على جدران القصائد ،ز َّينتها تفاصيل الخيال،
ُ
العين والقلب ،وانطبعت في مشاهد الفن األدبي،
فمألت
رائعة في دالالتها ومرماها ..تسوق إلى األفق مناظر خالبة
من وطن الخلود...
وسليمان العيسى ...شاعر الطفولة الرائع الذي َم َّد لها
ُ
َ َ
َ
قصائد ُه األطفال ،كما يضم األب فلذات أكباده
يديه ،فض َّم
ُ
إلى صدره ،لقد كتب لهم وكتب الكثير الجميل .لقد َس ِم ْعت ُه
على مدرج جامعة دمشق بعد نكسة حزيران مباشرة ،يعلن أنه
ُ
َّ
ولكن روح الشاعر
َس َيخ ُّص األطفال بشعره ،ولن يكتب للكبار،
ال ُت َق َّي ُد بالرغبة أبدًا ،فعاد إلى فيض اإللهامَ ،ي ُص ُّ
عب قصائد
جميلة من جديد في خضم األحداث ،في أسماع الحياة لمن
ّ
وطنيًا
يسمع .فأبدع سليمان العيسى للوطن ،فكان شاعرًا
كبيرًا ،ناشد قومه بشجاعة ،فكان قوميًا من الطراز األول ،يدعو
َ َ َ
لبعث الحياة في أمة تف َّرق ْت – كما يقال – أيدي سبأ...
ّ
كتب للصغار والطفولة ،فكان َّ
األول��ى المغني لفاتحة
العمر.
ً
ً
جميالَ ...ص َّ
بلوحات جميلة.
ره
و
فكان
للجمال
كتب
َ ٍ
َ
َ
أ َم َّ��ده الدهر بالسنين ،فأ َم َّدنا بما خ َّصه به ده��ره من
َ
الحكمة والشعر والعطاء ،فكان المربي ،وكنا َ
أبناء ما ق َّد َم لنا
وللوطن العربي ،ولإلنسانية...
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ياسين رفاعية
في دمشق
| فرا�س الدليمي
بمناسبة «معرض انطلياس للكتاب»
ً
أقامت الحركة الثقافية في انطلياس حفال
تكريميًا للكاتب السوري ياسين رفاعية،
وذلك على مسرح األخوين رحباني ..وعقدت
له ندوة شارك فيها كل من الشاعر والكاتب
محمد علي ف��رح��ات ،واإلع�لام��ي المعروف
ّ
بسام براك ،وأدار الندوة عضو الحركة جورج
اسطفان ،حيث تحدث الجميع عن تجربة هذا
ّ
الكاتب المبدع الذي قضى جل حياته ما بين
بيروت ولندن ،منتجًا من دون توقف؛ فأصدر
حتى اآلن  13رواية وست مجموعات قصصية،
وسبعة كتب في «لغة الحب» وكتاب ذكريات
بعنوان «رفاق سبقوا».
ومع انتهاء الندوة التي استمرت ساعتين،
منحه رئيس الحركة درع مهرجان الكتاب،
وش��ه��ادة تقدير موشحة بعبارة ذهبية:
رجل الثقافة ياسين رفاعية ثم وقع رفاعية
كلمة في السجل الذهبي شكر فيها إدارة
المهرجان على اختياره من بين عشرات األدباء
المقيمين في بيروت كـ« :رجل للثقافة» ثم
أقيم له ولعدد من األدباء حفل عشاء كبير في
مطعم الرواندي على شاطئ البحر قرب عين
المريسة.
وبهذه المناسبة أص��درت دار ج��داول
ف��ي ب��ي��روت األع��م��ال القصصية القصيرة
الكاملة للكاتب في مجلدين  500صفحة،
ضم مجموعات الكاتب الخمس التي كتبها
الكاتب ما بين دمشق وبيروت وهي :الحزن
في كل مكان ،والعالم يغرق (دمشق) ،و(نهر
حنان ،الرجال الخطرون ،العصافير) ،بيروت.
وأعلن الكاتب أنه وافق على إصدار هذا
المجلد ألنه توقف تمامًا عن كتابة القصة
القصيرة ،منصرفًا إلى الرواية .وقد صدرت له
هذا العام رواية «من يتذكر تاي» ،وستصدر
له في تموز روايته الجديدة «القمر بجانبه
المظلم» عن دار الساقي ..كما ينجز حاليًا كتابة
روايته الجديدة ايضًا (سوريو جسر الكوال)
التي يروي فيها مأساة العمال السوريين
في لبنان واضطهادهم من قبل جماعات
وعصابات ،خصوصًا بعد اغتيال رئيس الوزراء
األسبق رفيق الحريري؛ حيث أشارت أصابع
االتهام ظلمًا إلى سوريا ،فأصبح هؤالء الذين
كانوا يبحثون عن لقمة الخبز هدفًا لعناصر
باتت تكره سوريا والسوريين ،فتعرضوا
لالعتداءات ،ومازالت هذه االعتداءات حتى
اآلن.
وفي زيارة للكاتب إلى مدينته دمشق،
أجرينا معه ه��ذا الحوار الخاص باألسبوع
الثقافي:
ـ الحظنا أنك تنشط هذه األيام في كتابة
الرواية تحديدًا ،هل توقفت عن كتابة القصة
القصيرة؟
*توقفت عن كتابة القصة القصيرة ألنني
استنفدت كتابتها تمامًا خالل ثالثين سنة
من عمري ..وكتابة القصة القصيرة ،هي ،في
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في وداع
رجاء غارودي
| خري الدين عبد الرحمن

ياسين رفاعية
الحقيقة ،تمرين على كتابة الرواية ،ولي بهذه
المناسبة تجربتان من هذا النوع ..فقد نشرت
وف��ي السبعينيات قصة قصيرة بعنوان
«مصرع ألماس» في مجلة «المعرفة» ،ولم
أنشرها بعد ذلك في أي مجموعة قصصية،
ألنني كنت أجد فيها خامة لكتابة رواي��ة،
وهذا ما حصل بعد ذلك .إذ أعدت كتابتها
كرواية وصدرت طبعتها األولى في بيروت
عام  1980بالعنوان نفسه «مصرع ألماس»
ثم أعيد طباعتها مرتين في مصر ،ثم طبعة
رابعة في بيروت مجددًا.
أما قصة «نهر حنان» فقد نشرت قصة
َّ
قصيرة في مجموعة تحمل االسم نفسه ..إال
أنني أعدت النظر فيها من جديد ،ووجدتها
هي األخ��رى تصلح كخامة ل��رواي��ة ،فأعدت
كتابتها وصدرت بعنوان جديد «امرأة غامضة»
التي طبعت مرتين واحدة في القاهرة وواحدة
في دمشق ،وأحيانًا أفكر بقصص أخرى يمكن
إع��ادة كتابتها كرواية؛ فأنا أمتلك مخزونًا
كبيرًا من القصص التي لم أكتبها بعد .وإن
أعطاني الله عمرًا سوف أنصرف إلى كتابتها
من دون توقف .وكما ذكرت لك فقد انصرفت
نهائيًا اآلن إلى كتابة الرواية.
ـ نحن نعرف أن روايتك «مصرع ألماس»
قد أحبها المخرج المعروف نجدت إسماعيل
ً
أن���زور ،واشتراها منك إلع��داده��ا مسلسال
تلفزيونيًا ..أين أصبحت هذه التجربة؟!
*نعم .أحبها نجدت ،وقرر أن يكتب هو
بنفسه السيناريو ،وعقدنا اتفاقًا مكتوبًا
وموقعًا من كلينا أن يجري العمل على هذا
المسلسل بدءًا من عام  ،1967ودفع لي دفعة
أولى مبلغ  4000آالف دوالر ،حتى إنه قال لي
إنها خاتمة المسلسل الذي يحدث فيها صراع
البطلين إلى حد أنهما يقتتالن حتى الموت.
إنها ستكون أجمل بكثير من خاتمة زوربا .كما
البقية ......................ص23

رحل رجاء (روجيه) غارودي ،مفخرة الفكر
والثقافة في عصرنا .لقد مات يوم ،2012/6/15
والموت حق ،عن تسع وتسعين سنة ندر أن
حفل عمر مفكر وفيلسوف آخر بمثل ما حفلت
به تلك السنوات من ثراء فكري،وتجارب ثورية
ونضالية ،وعطاء بال تحفظ ،والتزام صادق
صلب واكب رحلة سعي دائب إلى الحقيقة،
وبحث جاد متجدد ّ
عما هو أكثر صوابًا .لم تكن
ظروف دراستي وعملي والتزامي النضالي
وحداثة عمري تسمح لي بالتعمق في فكر
روجيه غارودي عندما سمعت ألول مرة ،وأنا في
السابعة عشرة من عمري ،عن معاركه الفكرية
ضمن الحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان
عضوًا في مكتبه السياسي ،وفي الساحة
الفكرية والثقافية والفلسفية واألكاديمية
الفرنسية ،وف��ي الميدان السياسي عقب
تخليه عن التزامه التنظيمي بالحزب الشيوعي
ومهاجمته ال��غ��زو العسكري السوفيتي
ال��دم��وي لتشيكوسلوفاكيا .ثم ح��دث أن
كنت مقيمًا في القاهرة عندما زارها روجيه
غ��ارودي في أواخ��ر تشرين الثاني من سنة
 ،1969إذ كنت أتابع الدراسة العليا لتحصيل
الماجستير في جامعة عين شمس ،وكنت
ً
في الوقت نفسه معلقًا ومحلال سياسيًا في
إذاعة الثورة الفلسطينية هناك .جاء غارودي
إللقاء محاضرتين بدعوة من مؤسسة األهرام،
أوالهما بعنوان (أثر الحضارة العربية على
الثقافة العالمية) ألقاها يوم ،1969/11/23
وقد ناقشه فيها د .لبيب شقير رئيس مجلس
الشعب المصري ،ود .بدوي عبد اللطيف مدير
جامعة األزهر ،ود .محمد كامل حسين ،ود .عبد
العزيز كامل وزير األوق��اف ،ود .عائشة عبد
الرحمن (بنت الشاطئ) .بدأ غارودي محاضرته
تلك باقتباس من كتاب أناتول فرانس الذي
وصفه بالرائع (فوق الحجر األبيض) ،إذ وجه
المؤلف السؤال التالي إلى مدام نوزيير “ :
ما أتعس يوم في تاريخ فرنسا؟ “ ،ولم تكن
مدام نوزيير على معرفة بذلك اليوم ،عندئذ
قال لها أناتول فرانس « :إنه العام 732؛ أي
العام الذي نشبت فيه معركة بواتيه ..ففي
هذا العام تراجعت الحضارة العربية أمام
البربرية الفرنسية .»..قال غارودي« :يثير هذا
النص ذكرى لذيذة في نفسي ،إذ قد ذكرته
في تونس عالم 1945خالل محاضرة لي عن
ابن خلدون ،وإذ بالجنرال الفرنسي الذي كان
مقيمًا عامًا في تونس يأمر بطردي بدعوى
الترويج للدعاية ضد فرنسا .وكان لهذا الحدث
داللة ومغزى :من وجهة النظر االستعمارية،
فمجرد تذكير المستعمرين بعظمة ماضي
الشعوب وثقافتها التي يستعمرونها كان
ّ
يعد إهانة لالستعمار وخطرًا يهدده ....وفي
الجزائر حين أردت معرفة التقاليد العظمى
لثقافة ال��ع��رب وح��ض��ارت��ه��م ،اصطدمت
بالجريمة الحقيقية التي اقترفها االستعمار
ضد العقل البشري .كانت مؤامرة الصمت إزاء

رجاء غارودي
الثقافة اإلسالمية منظمة للغاية .»..استرسل
غارودي متحدثًا عن محاضرة سبق له أن ألقاها
في الجزائر سنة  1945بعنوان (اإلسهام
التاريخي للحضارة العربية) ،دفعته إليها
عبارة في كتاب فرنسي شديد الحقد والتحيز
ضد العرب والمسلمين عنوانه (المختصر
في السياسة اإلسالمية)؛ إذ زعم مؤلفه «أن
العلم العربي  -الذي قضى نحبه واندثر إلى
غير رجعة  -ليس إال مقتبسات من المفكرين
اليونانيين ترجمها اليهود ف��ي العصر
الوسيط» .ألقى غ��ارودي محاضرته الثانية
في اليوم التالي 1969/11/24وكان عنوانها
(االشتراكية واإلسالم) وناقشه فيها د .عبد
العزيز كامل ،وخالد محي الدين ،ود .محمد
كامل حسين ،وكمال الدين رفعت ،ود .لبيب
شقير .كان انطباعي األول في تلك الفترة
القاسية المظلمة من حياة أمتنا هو العظمة
االستثنائية للرجل الذي يتحدث عن اإلسهام
الفكري والعلمي العربي في الحضارة العالمية
بإنصاف وتقدير وإعجاب ،ويضيء ما غاب أو
ّ
غيب حتى عن كثير من العرب والمسلمين
بشأن عظمة الفكر اإلسالمي وحلوله وقواعده
المجتمعية واالق��ت��ص��ادي��ة والسياسية
واألخالقية ،فقد صبت الدعاية الصهيونية
والغربية آن��ذاك جحيم إه��ان��ات وتشويه
وتزيف وامتهان للعرب عقب هزيمة حزيران
 1967المذلة .أعترف هنا بدافع شخصي
إضافي إلى إعجابي بغارودي ،هو كون العام
 1945الذي حاضر فيه في تونس والجزائر
عام مولدي! مثلما أعجبني اختياره أبيات
ناظم حكمت التي ختم بها تعقيباته على
المتدخلين في محاضرته الثانية :
إذا لم أحترق ،إذا لم تحترق ،إذا لم
نحترق
فكيف يمكن أن يصبح الظالم نورًا
البقية ......................ص23
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المقامات :الهمذاني ،أواخر القرن العاشر
معاوية العبد املجيد
ُ ّ
ّ
وتوفي في
كني الهمذاني بـ(بديع الزمان)،
لنمط أدبي
العام  1007للميالد ،وهو المبتكر
ٍ
مكانة مرموقة في الثقافة العربية ،أال وهو
ذي
ٍ
ٌ
اصطالح يعني مبدئيًا “قعدة”
(المقامة)؛ وهو
الكلمة بالضبط
أو “مجلس” .وفي الواقع تشير ً
ّ
مكان يجتمع فيه الناس واقفة ،ثم اتسع
إلى
ٍ
المعنى ليشمل المجلس الذي يصغي فيه الناس
ُ
إلى الخطيب ،كما استعملت أيضًا للداللة على
الخطاب الذي يقرؤه حينها ،أي الخطبة الدينية
التي تحتوي على الموعظة الحسنة.
ولكن ،بدءًا من القرن العاشر الميالدي ،أصبح
ّ
ُ
المصطلح يدل على حكاية قصيرة تفتتح على
ال��دوام بعبارة ّ
«حدثنا عيسى بن هشام وقال».
وغالبًا ما حافظ خلفاء الهمذاني على هذه العبارة
مستبدلين اسم الراوي باسم آخر.
ً
ّ
تتميز المقامات إجماال بهيئتها الروائية
الثابتة نسبيًا ،التي تتمحور حول خطاب منظوم
ومنثور (م��ا يعرف بالسجع/المترجم) يتلوه
الخطيب أمام الجمهور .ويختلف نوع كل جمهور
وكميته عن اآلخر :فقد يكون ً حشدًا متنوعًا في
وقد يكون فئة من المؤمنين في
إحدى الساحاتً ،
أحد الجوامع ،أو زمرة من األصدقاء المجتمعين في
صالة أو في حانة ما ،وقد يكون في بعض األحيان
صاحب في رحلة.
شخصًا واحدًا كرفيق درب أو
ٍ
تتموضع المقامة إذن ضمن قطبين ٌأساسيين:
ّ
ّ
وتترسخ عالقة بينهما
المتكل ٌم والمستمع،
شبيهة بعالقة األستاذ-التلميذ .ويمتاز الخطيب
بثقافته األدبية الواسعة وببراعته باستعمال
اللغة .وباإلمكان تصنيف مغامراته ،من وجهة
النظر ه��ذه ،في نوعين :أو أنه يعرض معارفه
بشكل عفوي ّ
حي؛ أو أنه يعرضها بهدف تنفيذ
ظرف ما .وفي كلتا الحالين،
أحد األمور أو لمواجهة ٍ
يبدي المستمع إعجابه بما قام به الخطيب ،و
ّ
يعبر بحرية عن كرمه ،ألن الثقافة في المقامة
لاّ
المال بكل تأكيد ّ .إ أن بين الجمهور
هدفها
ٌ
ّ
ثمة شخصية ال تغيب قط عن الحضور وتظهر
ّ
في كل قصة ،وظيفتها هي األخ��رى حكاية ما
رأت وما سمعت ،عدا عن كونها تصغي إلى ما
ّ
ّ
يتفوه به الخطيب .إنه الراوي“ :وهو المرء الذي
ّ
ّ
يقوم بنقل القصة” .وبينما يتغير الجمهور دائمًا
ّ
من حكاية إلى أخرى ،يبقى الراوي هو عينه لكل
خطيب .ينفصل االثنان في نهاية كل مقامة ،ثم
يلتقيان دومًا في بداية المقامة الالحقة .تحكم
قواعد هذا النمط أن يحفظ الراوي في ذاكرته كل
الخطب نظرًا لعدم غيابه عن ٍّ
أي منها ،وذلك ليقوم
ألناس آخرين.
بتعريفها؛ أي بنقلها وبروايتها
ٍ
بهذا الشكل يكون للراوي عمالن عليه القيام
بهما معًا :أن يشارك في القصة بوصفه إحدى
شخصياتها؛ وأن يروي الخطبة التي سمعها مع
الظروف التي ألقيت فيها .باختصار ،تشتمل
قيمة ثمينة ،وعلى
المقامة على خطبة ذات
ٍ
وجود شخصية تقوم بالتقاط كلماتها من فم
ّ
يتكون
الخطيب .وهذه هي العناصر ذاتها التي
منها الحديث النبوي الشريف .ففي الحديث
ٌ
ّ
ّ
النبي نفسه)،
شخص يمتلك المعرفة (وهو
ثمة
ٌ
وشخص آخر يرغب بالمعرفة (وهو أحد صحابته).
يقوم األخير بإيصال ما قد حاز على معرفته من
الرسول إلى شخص آخ��ر ،ال��ذي سينشره بدوره
على أفراد آخرين ،وهكذا حتى يؤذن للحديث أن
يدخل بصيغة مكتوبة في إحدى المجموعات.
ّ
ويتكون الحديث من جزءين اثنين :المتن ،وهو
ٌ
كالم الرسول تمامًا (غالبًا ما يرفق به دالالت على
األسباب التي ّ
هيأت له)؛ والسند ،وفيه يتم تعداد

أولئك الذين تناقلوا وتوارثوا الحديث .فالفضل
الشريف إذن في تركيبة
يعود إلى نموذج الحديث ّ ٌ
متن وسند حتى
من
ة
المقامة؛ فهي األخرى معد
ٍ
لو كان السياق ُمختلقًا :حديث الخطيب من جهة،
والظروف التي ألقي فيها مع الكيفية التي تم
تناقله من خاللها من جهة أخرى.
كان الهمذاني يكتب باللغة العربية شأنه
ّ
في ذلك شأن العديد من الكتاب الفرس ،بيد
ّأن هذا لم يكن يمنعه من استخدام لغته األم
بحسب ما تقتضيه الحاجة .وكان يطيب له نظم
ٌ
ٌ
فشطر بالعربية وعجز
شعر يحوي اللغتين معًا،
ٍ
ً
بالفارسية .لنتوقف قليال عند هذه الفكرة :فمن
الممكن أن يكون هذا ّ
ّ
لغوي ،أو
تمرين
مجرد
ٍ
ّ
استعراض للبراعة في تملك اللغتين ال أكثر؛ وقد
ٍ
يقودنا بالمقابل إلى الكشف عن ولع الهمذاني
ّ
ّ
تتجلى في المقامات .إذ
بالتنكر واالزدواجية التي ً
ّ
تتموضع الشخصيات حقيقة في صيغة ثنائية
سنشهدها الحقًا مع دون كيشوت وسنشو ،جاك
ّ
وسيده ،بوفار وبيكوشيه .وللوهلة األولى ال يبدو
لاّ
لنا األول إ نقيضًا للثاني :فبينما يظهر عيسى بن
هشام ،الراوي ،رقيقًا رفيع الذوق ذا ٍّ
زي أنيق ،يخرج
ّ
اإلسكندري ،الخطيب ،على شاكلة
علينا أبو الفتح
ّ
المتسول الصعلوك المخادع؛ عندما يلتقيان ال
ّ
ّ
يتخلف األول نهائيًا عن ذم الثاني وعن تعييره له
بحياته الذليلة .إلاّ ّأن هذا التناقض ليس ّ
تامًا :قد
يحدث أن ُيقدم ابن هشام على تصرفات األوغاد،
ّ
وأن يسمو أبو الفتح برهافته كأنه من أهل المدن
الكرام ،ال بل قد تراه يزاول قصور األم��راء وكبار
ٌّ
َ
الكون الذي يعيشان فيه كل من
القوم .يسود
ّ
ّ
الريبة والفوضى وتبدالت الحال وتقلبات الطالع
ّ
وتحول المظاهر .يهيمن موضوع الشقاء والعوز
على المقامة ،فيغدو سبب حيلة الصعلوك ودهاء
ّ
التحول هو
اللص ومكر قاطع الطريق ،ولكن يبقى
الخيط األساسي الذي تتمركز حوله حبكة العمل
ّ
كله.
ّإنه ّ
ّ
الهوية الضائعة.
التبدل إذن؛ أو قل إنها
ً
عندما يلتقي عيسى بن هشام ثانية بأبي الفتح
يظهر
األولى ،فالبطل حقًا ال
ال يعرفه من النظرة
ً
ً
تارة ٌ
إمام في مسجد وتارة
دائمًا بالثوب نفسه:
ٌ
ٌ
ّ
حينًا آخر،
وصعلوك
حينًا
واع��ظ
ً لاّ ٌ
م��رو ًض ق��ردةً ،
ساعة أعمى وساعة مجنون وساعة ع مة بأمور
ّ
الدين .يتراوح مظهره الجسماني ما بين ً
فتى في
ورجل في منقلبه .ناهيك عن عدم
مقتبل العمر ّ ٍ
مكان ّ
معين .ينحدر من مدينة
انتمائه إلى أي
ّ
االسكندرية ،ال اختالف على ذلك ،ولكنه ال يعود
إسكندرية نتحدث وقد ّ
إليها أبدًا .ثم عن ّ
شيد
أي
ٍ
ّ
االسكندر األعظم منها الكثير؟ يتجو ٌل أبو الفتح
مكان إلى آخر دون أن يكون له غاية في ذلك،
من
ٍ
ّ
ّ
مكان»؛ بل
كل
من
أنا
\
غبار
كل
من
«أنا
فيقول:
ِ
ٍ
لسنا متأكدين ّ
عما إذا كان عربيًا أم ال ،وقد يكون
كذلك يومًا ،ويصبح في اليوم التالي نبطيًا؛ كما قد
ّ
قسيسًا في الدير ،وفي المساء
يكون في الصباح
ّ
تقيًا ورعًا في المسجد .يرى الخطيب الذي رسمه
الهمذاني هذا التشتت بين مختلف الماهيات
لاّ
على أنه ليس إ انعكاسًا لحال الزمان الذي ال
ّ
ّ
يكل وال يمل عن التبدل وعن التغيير الذي يطرأ
عليه .يقود الكون في المقامة ً
قوى مجهولة لها
ّ
نزوات مختلفة ،ترفع وتحط من شأن البشر دون
ّ ُ
عل ٍة تذكر ،فهي سبب الجنون في هذا العالم؛
ّ
بتعس ٍف مطلق .ليس بوسع المرء أن
إذ تحكمه
ّ
بتموجاتها ،حتى إن البطل نفسه يوصي
يثق
ّ
باالنصياع لتيارها وباالستسالم الشامل للحماقة
التي تسيطر على المحيط .تبدو المقامة هكذا

بديع الزمان الهمذاني

وكأنها تتبنى جوهر مذهب الكلبيين ،وكأنها
ّ
تسن
تبرهن على ًصحة موقف العدميين :فهي
االزدواج قاعدة تنطبق على التناقض الحاصل بين
الكالم والتصرفات ،بين القول والفعل .في إحدى
المقامات ينتحل أبو الفتح شخصية إمام مسجد؛
في
حيث يلقي جام غضبه على شاربي الخمر ً
الصلوات؛ ثم يذهب بعد ذلك مباشرة
ختام إحدى
ّ
يتلذذ بالخمر وبأشياء أخرى .إمامٌ
إلى الحانة؛ حيث
ّ
في حانة! ّإن هذا ٌ
لعار لغوي ،إنه لطباق .ينبغي
التذكير بهذه المناسبة أن في اللغة العربية
مصطلحات ازدواجية متناقضة وهي األضداد،
ألنها ،تعريفًا ،تعني شيئًا ّ
معينًا وتعني عكسه
تمامًا .وعليه فشخصيتا الهمذاني هما أضداد،
كائنان متناقضان .وهذا االزدواج في حقيقة األمر
ّ
يتضح أيضًا في األسلوب اللغوي؛ فالمقامة ٌّ
فن
ٌ
ّ
مهجن يخلط بين الشعر والنثر .والشعر فيها
لألمانة ليست مهمته التجميل والزخرفة فحسب؛
ٌ
جوهري
إذ من السهل االستغناء عنه ،بل إنه جزء
في عملية السرد .رغم هذا يبقى النثر المادة
األكثر بروزًا ،فتصبح المقامة نثرًا موزونًا تنتهي
كل جملة فيه بقافية تناسب سابقتها والحقتها.
ً
ومن المعروف أن القافية تفرض تماثال صوتيًا
في آخر كلمات مختلفة من حيث المعنى ،وهذا
هو مبدأ «التشابه ضمن االختالف» الذي يتبلور
بطال المقامة .فالجمل والعبارات تتعاقب
فيه ً
هشام وأبي الفتح.
ابن
حال
هي
كما
تمامًا
مزدوجة
ٍ
بفضل ه��ذا العمل األدب��ي اكتشف األدب
الشعب وعالم
العربي الشارع والساحة وسّ��واد ّ
ّ
المهمشين والمهابيل والمغفلين وقطاع الطريق،
فقد ك��ان األدب ال يتعدى ح��دود ب�لاط األم��راء
ّ
وص��االت ٌاألث��ري��اء .وتمخضت عن شخصية أبي
الفتح صورة جديدة في األدب العربي ،وهي صورة
األديب المحتال الصعلوك الذي يعيش بفضل
بالغته ،وتسعفه قدرته على حياكة القصص
ليوم آخر .وما جعل هذه الصورة ،التي
كي يحيا ٍ
مقامات الهمذاني من دون أدنى شك،
ولدت من ً
تزداد شهرة ورواجًا هو الكشف الذي يحصل عن
ٌ
مخادع من طبعه
حقيقة هذا الخطيب الفارغ .فهو
ّ
ّ
التسول ،ومن الجائز
الحطة والالمباالة ،يعشق
ّ
ُ
أن تفتح ألجله أبواب القصر فيفضل عنها النوم
في الشارع جائعًا مفلسًا وغارقًا في سفاهاته
ّ
وازع ديني أو أخالقي،
الالمتناهية .ال ينفع فيه أي ٍ
ال مبادئ ينطلق منها وال دارًا يعود إليها .ما
ٌ
يشغل هواجسه هو ٌ
وحيد وثابت :إنه اللغة
أمر
ّ
العربية ،لم يحدث أبدًا أن تكلم بغيرها ،فالعربية
هي نسبه األصيل ومالذه اآلمن ّ
وسر وج��وده .ال
يلزمه شيء من هذه الدنيا سواها في العالم الذي

اإلسالمية؛
ويستخدمها ،أي المملكة
ٌ
ّيعترف بها ّ
أما احتمال ّ تخطي حدود هذه المملكة فهي فكرة
ال تخطر قط في باله.
أثبتت الدراسات النقدية اقترانًا وتوازيًا بين
المقامة والساتيريكون لبيترون والحمار الذهبي
ألبوليوس؛ بإمكاننا إضافة تيل إيلينسبيغل
وبانورغو .وتبقى رواي��ة كويفيدو (سيرة حياة
الشحيح بابلوس ،مثال عن المتسكعين ونموذج
عن الغشاشين) ،أه��م رواي��ات أدب الصعلكة
اإلسباني ،األكثر تناظرًا وت��وازي��ًا مع مقامات
الهمذاني .ومن السهل العثور على الكثير مما
يشبه مغامرات أبي الفتح .كما أن دون بابلوس
والزاريللو دي تورميس وجوزمان دي ألفاراشي؛ ما
لاّ
ٌ
تجسيد ألبي الفتح؛ إذ يجمع فيما بينهم
هم إ
العديد من األمور المشتركة؛ كالتسكع والصعلكة
إلى جانب الهزل والدعابة ،والغش والتشاؤم
المنسوج بالسخرية .رغم هذا لم نحصل على
ّ
أدلة دامغة تثبت تأثير الهمذاني على الرواية
االسبانية ،وم��ازال الغموض يحيط بظهور أدب
التشرد والصعلكة عند العرب في القرن العاشر
للميالد وعند االسبان في السادس عشر.
لكن ه��ذا ال يمنع أن يكون للهمذاني من
اقتدى به وتمنهج حسب أصوله في العالم
العربي :نذكر ابن نقية المتوفى سنة 1029؛
والحريري المتوفى سنة  ،1122وهو أكثرهم
ّ
أهمية؛ إذ ألف خمسين مقامة بعد مرور مئة عام
على رحيل الهمذاني والقت نجاحًا منقطع النظير.
ّ
وكان الحريري طبعًا من المقلدين ،ولكن يحدث
ّ
أحيانًا أن يتغلب التلميذ على األستاذ وأن تتفوق
النسخة على األصل .ويظهر لدى الحريري ،كما
كانت عليه الحال لدى الهمذاني ،الخطيب (أبو زيد
السروجي) والراوي (حارث بن ّ
همام)؛ عدا عن أن
ٌّ
مبني على فكرة سلفه نفسها في
نص الحريري
ّ
التستر واالنكشاف .لكنّ
الكينونة والمظهر ،في
ُ
قصص الحريري تمتاز بقوة لحمتها وتناسقها:
فإذا رسمنا الخطوط العريضة للمقامة بإيجاز ،نجد
ُ
أن كل قصة تحكى على تسلسل األحداث نفسها:
ّ
يصل الراوي إحدى المدن ويرى الخطيب (متخفيًا)
مترئسًا لجمع من األش��خ��اص ،وه��و يسحرهم
بحديثه المليء باألكاذيب؛ إبان انتهائه من الكالم
ُ
َ
سمعته من كلمات
الخطيب لما
الناس
تكافئ
ً
ّ
بليغة ،فيتعرف إليه ال��راوي فجأة ،يختلي به
ّ
يؤنبه على كذبه وزوره ،أما الخطيب ّ
فيبرر
ويجعل
عجل ،ويفترقان .برع الحريري بخلق روح
على
فعلته
ٍ
ُ
المقامات ،باإلضافة
شاملة تنسجم في فضائها
ّ
منهجية ثابتة في استخدام النموذج
إلى اعتماده
ّ
نفسه في كل مقامة .وعليه يبرز الفرق الجوهري
ّ
تتكوم قصص
بين الهمذاني والحريري :فبينما
األول ضمن مجموعةّ ،
تكون قصص الحريري كتابًا
ّ
حقيقيًا ّ
خاصًاُ .يزعم أن الهمذاني ألف ما يقارب
األربعمئة مقامة ،ولكن لم يحفظ منها سوى
ّ
الظن أنه لم يقم هو شخصيًا
خمسين .وأغلب
بجمعها وحفظها ،إذ تختلف المخطوطات عن
المنشورات في وضعية النصوص وترتيبها؛ بل
وحتى في ترقيمها .تبدو النصوص على هيئتها
هذه وكأنها موضوعة عن طريق المصادفة ،وليس
وفق إرادة وغاية ّ
محددتين .فما من ٍّ
نص هو األول،
ٍّ
من الناحية الزمنية ،وما من نص هو األخير؛ حتى
ناحية أخرى ،ال يظهر في النصوص
ّأن البطل ،من
ٍّ
جميعها .وهكذا تولد االنطباع على أنها مجموعة
شظوية عشوائية ،غريبة التركيب وغامضة
الشكل.
البقية ......................ص23
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عوض سعود عوض في حومة الهديل
| عدنان كنفاين
أعترف ،بأن الرغبة في الكتابة عن نتاج الصديق األديب عوض
سعود عوض ،أو بعض نتاجه ،كان يراودني منذ زمن بعيد ،لكن
ذلك لم يتح لي ألسباب كثيرة ال يسمح المجال بذكرها ،وذلك على
الرغم من أنني أتابع باهتمام كل ما يكتبه أديبنا عوض ،وما يكتب
فيه كثير ،وقد أقول بأنه لم يترك جانبًا من الكتابة في جنس السرد
إال وسلكه «ما شاء الله» ،فقد كتب القصة القصيرة ،وكتب الرواية،
وكتب لألطفال ،وكتب الدراسة أيضًا ،وكان له باع في الكتابة عن
الفولكلور والتراث الفلسطيني ،وهو في كل ما كتب كان حريصًا
على تكريس األمكنة ،من خالل الكتابة الواقعية (إذا صح التعبير)،
ومن مالمسة هموم اجتماعية ،وإنسانية ،والملفت في أمر سلكه
في الكتابة أنه لم يخرج في كل ما كتب عن الواقعية ،وألن نقل
ّ
الواقع كما هو ليس إبداعًا كما يقول النقاد ،ال بد أن تالحظ وأنت
تقرأ نتاجات الصديق عوض أنه يحاول أن يخرج ،من خالل عبارات
وجمل إبداعية منتقاة ،عن ذلك الرتم الواقعي ،ولو لم يكن خروجه
في السياق ،ومن خالل إغراقه في الوصف ،لكن ذلك كله يأتي على
أجنحة إيقاعات سهلة ورشيقة في آن ،فهو ال يجنح لإلطالة والتكرار
الممل كما في كثير مما نقرأ ونسمع ،وغالبًا ال يخرج عن ّ
النص؛ بل
يحرص على العمل في دائرة وحدة الموضوع الذي يختاره.
وكمثال على ما أقول سآتي بواحدة من قصص المجموعة
(غفوة لهديل الرماد «*») التي بين أيدينا ،وهي بعنوان (ذاكرة
الشواطئ المهجورة) وهي ّ
قصة بسيطة وسهلة وواقعية لرجل
غريب يفتتن بالمدينة ،شوارعها وحاراتها وحدائقها وأسواقها..
ونسائها “بالمناسبة تكاد ال تخلو قصة من قصص الكاتب سواء
ّ
وتشم من بين السطور رائحة
في هذه المجموعة أو سواها إال
ّ
«الشبق الذكوري» ،وتعلق أبطال القصص ،أو لنقل الكاتب نفسه،
بالنساء ،والكاتب بارع في وصف جمالهن وتفاصيلهن ،ولست أدري
إذا كانت هذه تحسب للكاتب أم تحسب عليه”؛ المهم أن القصة
التي نتحدث عنها هي ّ
قصة سهلة وبسيطة وواقعية ومباشرة كما
قلت؛ إذ ينضم بطل ّ
القصة إلى مظاهرة نسائية من دون أن يعرف
مضمونها أو هدفها أو حتى الشعارات التي يرددنها ،فقط كي
يالمس يد هذه ،وجسد تلك ،ويندفع بحماسة شبقه ليرفع إحداهن
على كتفيه ،ويشد على ساقيها ،وهن ي��رددن هتافات يعرف
الحقًا ،عندما يخضع للتحقيق ،أنها مناهضة للحكومةُ ،يقبض عليه
مع بعضهن بتهمة المشاركة ،وألنه يرفع التي تهتف فيهن على
كتفيه وهي تحمل مكبرًا للصوت ،ويودع السجن ،تنتهي القصة
في السجن بين الموقوفين وهو المتورط من دون أن يدري ماذا
فعل ،وأي جريمة ارتكب ،وال أحد يصدقه ،لنتابع ما كتب في بعض
ّ
مفتتح القصة؛ إذ يقول« :انطفأت شموسي إال أن نورًا حل داخلي ...
ويقول أيضًا :الريح تحمل نشيد الطيور وهي تسبح و ،......ويقول:
ّ
تمرد بحر المدينة وغمر شاطئي ،...ويقول :اختفت عاصفة الكلمات
في حلقي“ ....انتهى االقتباس”.
هذه الجمل بكل تأكيد هي جمل وصفية إبداعية ،ولها عالقة
بشكل ما بالنص ،لكنها تنقطع عند ذلك الحد ليبدأ السرد السهل
المباشر ،وحتى نهاية ّ
القصة ،إذًا هو يراوغ القارئ منذ البداية كي
ينخرط بالقراءة ،ويوحي له أنه مقبل على قراءة ّ
قصة فيها ،على
األقل ،عمق فكري ومعرفي.
ّ
ومن المفيد أن أق��ول «إنصافًا» بأن األدي��ب ع��وض ،ل��ون في
كتاباته بشكل ع��ام ،وليس في ه��ذه المجموعة فقط ،وطرح
موضوعات كثيرة ،منها االجتماعي ،ومنها الوجداني ،ومنها الوطني
والفولكلوري التراثي ،ومنها اإلنساني ،وبما أنه فلسطيني ،ويحمل
ّ
هم القضية ،نجده حريصًا في كثير من المناسبات ،وفي كتاباته،

ع��ل��ى االس��ت��غ��راق في
الوصف ،وصف المكان،
والشخوص والطبيعة
واألرض ،وك��ل صغيرة
وكبيرة يجدها تنتمي
ب��ش��ك��ل أو ب��آخ��ر إل��ى
ال��ذاك��رة الوطنية كي
يبقيها ّ
حية وطازجة في
رؤى األجيال.
وال بد لي أن أعترف
ب����أن األدي������ب ع��وض
ي��خ��ت��ار ال��ك��ث��ي��ر من
عناوين قصصه اختيارًا
م��وف��ق��ًا ،وأن����ا بطبعي
أحب العناوين (المثيرة
واإلشكالية والمراوغة)،
ولكنني ُصدمت بعنوان
مجموعته القصصية
عوض سعود عوض
األخ���ي���رة ه���ذه (غ��ف��وة
لهديل الرماد) ،ولم أجد
ّ
ّ
في هذا العنوان (من وجهة نظري الخاصة) ما “يثير” أو يتوج
مضمون السرد في قصص المجموعة أو ّ
توجهه أو مساره ،فالغفوة
ليست للرماد ،أعني ليست لغير األحياء ،والهديل أيضًا ال يتوافق
مع الرماد ،ولو حاولنا تفكيك العنوان والبحث عن بصيص معنى له،
لوجدنا أنه ال يعني شيئًا ،وال يدل على شيء محدد سوى محاولة
ّ
تصور إبداعي أو حداثي ،على الرغم من أن الكلمات
الكاتب إقحام
َّ
ّ
الثالث التي تشكل منها عنوان المجموعة ،يمكن عدها ،إذا وضعت
منفصلة في مواضع وجمل أخرى ،كلمات إبداعية ،وهذا ما أعنيه
تمامًا عندما قلت بأن صديقي عوض سعود عوض يحاول أن يقحم
ً
جمال (إبداعية ،وحداثية) كي يخرج من رتابة الواقعية؛ فهو يحاول
ليدخل في قناعات القارئ،
مراوغة القارئ في هذا العنوان بالذات،
ِ
وفهمه أن القصص في المجموعة هي قصص مختلفة ،وخارجة عن
الرتم “الكالسيكي”.
ولو عدنا إلى موضوعة العناوين التي يختارها الكاتب بشكل
ّ
عام لقصصه ،يمكن أن نالحظ بسهولة نجاحه ،ودقة اختياره لكثير
من عناوين القصص ،وبخاصة في هذه المجموعة التي بين أيدينا،
فعلى سبيل المثال نذكر بعض عناوين( :خريف الصمت ،متاهات
الصخب ،ذاكرة الزنبق ،احتراق الشوق ،برج من الملح ،زوبعة في
شراع ،طيف ينهض من كبوته ....وهكذا) فهي عناوين ملفتة
ّ
وتشد انتباه القارئ واهتمامه في البحث والقراءة ،ليكتشف
بحق،
ما وراءها وما تخفيه ،وهذا ال ينطبق على جميع عناوين القصص
في المجموعة ،وهو أمر طبيعي؛ إذ ال يمكن ،في أي نتاج أدبي ،أن
يكون المسار متطابقًا تمامًا ،وعلى نهج واحد ،أو على ّ
سوية واحدة.
ً
في هذه المجموعة ،وقفت طويال أمام لون جديد من كتابات
الكاتب عوض ،فقد أبدع ،وتجاوز نفسه ،واستطاع “في بعض
القصص” أن يخرج من الرتم الواقعي الكالسيكي المباشر إلى
حداثة حقيقية ،كما في ّ
ّ
عصية” المختلفة تمامًا
قصة “خربشات
عن النهج الذي أعرفه في كتابات األخ عوض ،فقد جاءت القصة
محمولة على لغة باذخة ،وصور غاية في الجمال ،بما ّ
أعده قفزة
نوعية في مسار الكاتب األدبي واإلبداعي ،وال تقتصر القصص في
المجموعة ،أعني من جهة الجمالية والحداثة واإلبداع ،على هذه

القصة؛ بل جئت بها كأنموذج.
وأرجو أن ال يفهم أحد من كالمي أنني ضد الكتابة الكالسيكية،
بالعكس ،هو أسلوب له مؤيدون ومتذوقون؛ بل ويفرد هذا األسلوب
ً
على شريحة كبيرة من الناس الذين نكتب لهم أصال ،لكنني أعني
ً
أن ّ
يلون الكاتب في أسلوب كتاباته ،كي ّ
يعبر عن نفسه أوال،
ويواكب مسار العصر بين وقت ووقت ،وأعتقد أن الكاتب هنا حقق
ّ
التوجه من خالل هذه القصة على وجه التحديد.
هذا
أستطيع أن أقول بأن هذه المجموعة (غفوة لهديل الرماد)
ّ
متميزة بين المجموعات القصصية التي صدرت للكاتب
مجموعة
األديب عوض سعود عوض ،وهي مجموعة أيضًا حققت نقلة نوعية
لألديب عوض ،وكانت القصص “الكثيرة” فيها قصصًا رشيقة
َّ
وتجولت موضوعات القصص بين
وقصيرة من دون تكرار وال إطالة،
الوطني ،والوجداني واإلنساني واالجتماعي ،وكان للمرأة حضور
الفت ،أعني المشاكل التي تعاني منها المرأة ،وقد حاول األديب
ً
عوض طرح بعض المشاكل ،ولكن من دون أن ّ
يقدم حلوال ،كما
في قصة “زوبعة في شراع” التي تتحدث عن زوجة تطلب الطالق
من زوجها الذي تزوجته بعد قصة حب ،ألنه يغتصبها اغتصابًا
ّ
“شاذًا”؛ فقد طرح المشكلة لكنه لم يقدم الحل؛ بل اكتفى بأن
الزوجة قدمت إلى القاضي ورقة فيها موضوع معاناتها ،ولم يقل
الكاتب لنا عن السبب بوضوح مباشر ،ولكن نستطيع أن نفهم أن
سبب طلبها للطالق هو في شذوذ زوجها من خالل مسار السرد،
وكذلك في العديد من القصص التي يتحدث فيها عن المرأة.
أخيرًا ..إن هذه المجموعة تحتاج إلى أكثر من قراءة ،وأكثر من
تحليل للقصص ،لكنني ّ
قدمت قراءتي المتواضعة هذه متمنيًا
للصديق العزيز عوض سعود عوض المزيد من التقدم والتألق.
(غفوة لهديل الرماد) مجموعة قصصية صادرة عن اتحاد
الكتاب العرب  27قصة قصيرة في  160صفحة من القطع
المتوسط.
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مرجعيات السرد وتقنياته في «أنين القصب»
نذير جعفر
يتابع حسن حميد في روايته «أنين القصب»
ما بدأه في «جسر بنات يعقوب» من استلهام
مخزون ال��ذاك��رة ،وال��م��وروث الحكائي الشفوي،
والتراث الشعبي ،وحقائق التاريخ والجغرافيا،
ومزج كل ذلك عبر بنية فنية مبتكرة ،ومخيلة
ساحرة تضفي المتعة والتشويق على مجمل
برنامجه السردي.
ويشكل ه��ذا االستلهام بأبعاده الزمنية/
ّ
المتخيلة ،وسياقه التاريخي
المكانية ،والواقعية
واالجتماعي ،مرجعيات السرد لديه .كما أن إعادة
إنتاج هذه المرجعيات روائيًا يدخل في صميم
البنية الفنية وتقنياتها ،ومن هنا تأتي هذه
القراءة للوقوف على هذين المكونين الرئيسين
لعالم روايته.
 1ـ مرجعيات السرد:
مع أن المؤلف يشير في االستهالل إشارة عامة
إلى مرجعياته بقوله« :هذا كتاب من كتب ،ال فضل
لي فيه ،وال يد .كتب أشبه بالسير الذاتية ألناس
عاشوا األحداث ،وعاينوها ،ووقفوا على معانيها
َّ
ومغازيها ..ص  .»17إال أن هذه اإلشارة التي جاءت
من باب التواضع أمام غنى التراث ،واإليهام الفني
بواقعية األحداث وحيادية المؤلف ،ال تعني جمع
ما فيه من مصادر مختلفة ،بقدر ما تعني اصطفاء
األحداث والوقائع والشخصيات المرجعية ،وإعادة
صياغتها من جديد وفق حبكة ّ
فنية تكسبها
مشروعية االنتماء إلى الجنس الروائي.
ويمكن للدارس أن يعاين هذه المرجعيات
ً
أوال :في ال��م��وروث الحكائي الشفوي المرتبط
بقصص الحب التي تصطدم بشروط األه��ل أو
بسبب الفارق الطبقي ،أو السفر بحثًا عن الرزق،
أو الرهبنة ،أو االلتحاق بالفرارية أو ّ
الثوار ،كما في
قصص« :دندي وشتيوي» ،و«ربيحة ودعموش»،
ّ
و«نجوم ومثقال» ،و«عطايا
و«فتيحة ونديم»،
وهيالنة» ،و«نعيمة وأب��و ع��ب��ادة» .وثانيًا :في
الحقائق والوثائق التاريخية ،كما في حكومة
االنتداب البريطاني ،وثورة ّ
القسام واستشهاده،
ومقاومة عبد القادر الحسيني واستشهاده،
ونكبة  ،1948ونكسة  ،1967والمجازر التي
ارتكبها الصهاينة ،مثل مجزرة العباسية ،ونسف
الحمام ،وإحراق المحاصيل ،والنزوح ،وثالثًا :في
األغاني واألهازيج ،والعادات والتقاليد ،المتمثلة
ّ
في طقوس العرس ،والحناء ،واألدعية ،والوشم،
وتسمية المواليد ،والمطر ،وسباق الخيل ،وصراع
الديكة ،وإخصاء العجول ،وتلقيح األبقار ،وتوزيع
خبز ال��م��زار .وراب��ع��ًا :في الحقائق الجغرافية،
والديموغرافية ،واألنثولوجية للقرى والمدن
مثل :الخالصة ،والشماصنة ،ومجدلون ،والقدس،
وبنت جبيل ،والعفيلة ،والمرج .وما فيها من أديرة
ومساجد ومعالم طبيعية وأثرية وسياحية.
إن معظم هذه المرجعيات ال تحضر في سياق
السرد عبر نسقها الوقائعي ،إنما تحضر عبر حبكة
روائية ،وشبكة جديدة من العالقات التي تربط
ما بينها بنسيج قوامه المخيلة التي تؤسطرها
من ناحية ،وتوهم بواقعيتها من ناحية ثانية،
وفي ذلك يكمن سحر الفن ،وتتحقق وظيفته
المعرفية والجمالية.
 2ـ تقنيات السرد:

إن المادة الروائية الخام مهما بلغت من
األهمية واالتساع ،أو من مأساوية الصراع ،وعمق
الفكرة ،ونبل الهدف ،ال يمكن أن تقنع القارئ
ُ
ما لم تصغ بشكل فني يشوقه ،ويفتح آفاقه،
ويغني عقله ،ويثير أسئلته .ويمكن أن نلمح
عددًا من التقنيات الفنية التي ّ
حولت هذه المادة
الخام في« :أنين القصب» إلى عمل روائي مثير
وممتع .ومنها :العنونة والهوامش والحواشي
ّ
وتعدد الرواة ،والمفارقات الزمنية،
والتذييالت،
والحكاية ضمن الحكاية ،والوصف.
ـ العنونة والهوامش والحواشي والتذييالت:
إن العنوان بوصفه عتبة ميتانصية بات
يدخل ضمن دائرة اشتغال المؤلف الحقيقي أو
الناشر على النص .وألن العنونة لم تعد ارتجالية
أو اعتباطية ،بل أصبح لها استراتيجيتها الخاصة
المعنية بتحقيق وظائف عدة منها :الجمالية،
واإلغوائية ،والتسويقية ،والداللية ،فإن ثمة
ً
اشتغاال واضحًا عليها في هذه الرواية .فهناك
العنوان الرئيس« :أنين القصب» ال��ذي يجمع
في صيغته التركيبية بين جمالية االستعارة
المتحققة ،واالنفتاح الداللي على السياق النصي
للتغريبة الفلسطينية المتشحة بالتوجع والحزن:
«في الليل لم يكن من رفيق لهم في رحلتهم
المعتمة سوى حفيف القصب الذي أحاط بالنهر..
ّ
ويشتد كلما اقتربوا من جسر
حفيف راح يتعالى
بنات يعقوب .وحين تخطوا الجسر وأصبحوا
في الطرف الشرقي صار الحفيف أنينًا لقصب
يبكي ..ص  .»358وهناك العناوين الفرعية التي
ّ
تسرع االنتقال من مشهد إلى آخر ،وتشكل نقاط
ارتكاز في البرنامج السردي ،ويختص كل منها
بفصل من الفصول الثالثة والعشرين ،ومنها ما
يشير إلى األمكنة «سوق الخالصة»« ،العباسية»،
أو إلى الشخصيات المحورية« :دندي وشتيوي»،
«الراهب عطايا»« ،الشيخ المصباحي» ،أو إلى حدث
يشكل منعطفًا دراميًا« :الرحيل إلى أمريكا»،
«م��وت شتيوي» .وهناك الهوامش والحواشي
والتذييالت التي تقوم بوظائف التفسير لما
حدث ،أو التعليق عليه من قبل الراوي نفسه أو راو
آخر بصيغة مختلفة.
ّ
تعدد الرواة
يتناوب على السرد عدد من الرواة في صيغة
ضمير المتكلم (الراوي المشارك) :غطاس ،عطايا،
الشيخ المصباحي .وصيغة ضمير الغائب (الراوي
الشاهد) ،ال��ذي غالبًا ما يكون قناعًا للمؤلف
الضمني.
وه��ذا ال��ت��ع ّ��دد ل��ل��رواة أت��اح س��رد األح��داث
والحكايا والتعليق عليها م��ن وج��ه��ات نظر
متعددة ،وأسهم في خلق التشويق ،والنأي عن
الرتابة .ولكنه لم يترافق مع تنوع في اللهجات
والنبرات االجتماعية والمهنية التي تبرز التباين
بين منطوق شخصية وأخرى؛ بل هيمنت عليه لغة
المؤلف األحادية الخالصة التي تنشغل بجماليات
التعبير الشاعري ال بجماليات األسلبة الروائية
لمنطوق كل شخصية على حدة.
وتغلب النزعة النوستالوجية على خطاب
الرواة ،تلك النزعة المشبعة بالحنين إلى الفردوس

حسن حميد
المفقود فلسطين التي تؤسطر الماضي وتمجد
ّ
طهرانيته ونقاءه ،كما في خطاب غطاس في
سوق الخالصة ،وبهيمنة هذه النزعة على مجمل
الشخصيات تنتفي الشخصية الفلسطينية
السلبية أو المركبة أو التي يتصارع فيها الخير
والشر باستثناء شخصية سمعان ،لتحل ثنائية
أصحاب األرض األخيار في مواجهة مغتصبيها
األشرار.
المفارقات الزمنية
يمتد زمن المتن الروائي في «أنين القصب»
من االن��ت��داب البريطاني على فلسطين ،م��رورًا
ً
بنكبة  ،1948وص���وال إل��ى نكسة  1967وما
بعدها .لكن ه��ذا الزمن ال يتواتر في المبنى
الروائي بشكله التتابعي (الكرونولوجي) ،بل
يتم تخطيبه عبر تقنية االسترجاع ،والحواشي،
والتذييالت ،باالنتقال من الحاضر إلى الماضي،
ومن الماضي إلى الحاضر .وهذه التشظية للزمن
تترافق وتتناغم مع تبدل في المكان واألحداث
والشخصيات مما يمنح السرد حيويته ،وقدرته
على ّ
شد انتباه القارئ ،وتحفيزه على الربط بين
مسافة سردية وأخرى ،وإطالق مخيلته في إعادة
تشكيل سياق النص ومآله.
إن زمن «أنين القصب» زمن تراجيدي يرشح
بمأساويته التي مازالت تلقي بظاللها حتى اليوم.
إنه زمن اغتصاب األرض ،وقتل وتهجير أصحابها،
كما أن��ه زم��ن المقاومة الشعبية والتضحيات
الكبيرة .وفي مقابل هذا الزمن األسود برزت صورة
المكان المناقضة له في وعي وذاكرة كل شخصية،
المكان بأعشابه ونباتاته ووروده وأشجاره وجباله
وأوديته وأساطيره وقداسته .ولكأن كل راو يقول
إن التشبث بالمكان هو الرهان األول واألخير ،ألن
الزمن متبدل أما هو فباق.
الحكاية ضمن الحكاية
من حكايا «دندي وشتيوي» المحورية التي
تستغرق البرنامج السردي ،تتفرع حكايات عشاق
ورهبان وث��وار ومتمردين .وكل حكاية تبدأ ثم
تتوقف عند نقطة لتبدأ األخ��رى التي تتوقف
بدورها وهكذا دواليك .وه��ذه الحكايات التي
تتناسل من بعضها ثم تتشظى متناغمة مع

تشظيات الزمان والمكان سرعان ما تتواشج في
مخيلة المتلقي الذي يعيد تركيبها من جديد،
مضيفًا عليها تصوراته وانفعاالته.
إن تقنية الحكاية ضمن الحكاية المرتبطة
بموروث «ألف ليلة وليلة» توظف هنا بشكل جديد
ومبتكر ،حيث تبدو كل حكاية منفصلة ومتصلة
باألخرى ،عبر شخصياتها الرئيسة والخيطية،
مشكلة في مجملها نسيجًا روائيًا متالحمًا.
الوصف
خرج الوصف عن إطار وظيفته التزيينية إلى
التفسير واإليهام والترميز ،وهو ما نجده في
ّ
«أنين القصب» في أبهى صوره .فالرواة ال يكفون
عن وصف الشخصيات المحيطة بهم ،ووصف
الطبيعة بكل مفرداتها وتفاصيلها المرتبطة
بحياتهم اليومية ،من حبة الرمل إلى أوراق الشجر
المتطايرة في خريف األح���زان .فمن الوصف
ّ
ينصب على مالمحها
الفيزيقي للشخصية الذي
الخارجية« :شاب متوسط الطول ،في العشرينات
من عمره ،بشرة بيضاء وشعر طويل ،ولحية خفيفة
ناعمة ،تبدي ع��روق الوجه ونعومته ،له عينان
صغيرتان أشبه بالخرز ص  .»37إل��ى الوصف
الترميزي ال��ذي يشير إل��ى احتالل الصهاينة
لألرض «مع األيام كثرت الكبانيات ،فراحت تنتشر
كالفطر المسموم ص  »138ثم إل��ى الوصف
النفسي« :أطلقت البصر إلى البعيد فرأيت الباخرة
ّ
تحوم حولها..
تخرج من المرفأ ببطء ،والطيور
حائرة ص .»213
إن هذه التقنيات الفنية الموظفة في بناء
الرواية من عنونة ،وتعدد رواة ،ومفارقات زمنية،
وحكاية ضمن الحكاية ،ووصف .جاءت متناغمة
عبر نهوضها بالبرنامج ال��س��ردي ،فلم تحدث
ً
ً
شروخًا أو ترهال أو تسبب ملال للقارئ بقدر ما
عملت على إحداث نسق خاص بها للتلقي النشط
الذي ينتقل من االنفعال باألحداث والشخصيات
إلى الحوار معها وعنها ،وفي ذلك تكمن حداثة
خطابها الفني ،وحداثة المقاربة الروائية لموروث
شفوي ثري ،آن له أن يسجل ويصاغ من جديد.
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استلهام الثقافات العالمية في شعر «نبيل قصاب باشي»
راتب �سكر
عني الشاعر نبيل قصاب باشي باستلهام
رموز الثقافات العالمية في ديوانيه «مكياجات
أمريكية ال��ص��ن��ع» ،1و»ع��ل��ى شفا حلم ه��ار»،2
فتنوعت ضروب هذا االستلهام ،من رموز تاريخية
وأساطير وآداب عالمية ،جسدت في معظمها،
هموم الشاعر المعنية بعالقة الشرق بالغرب.
إن عنوان الديوان «مكياجات أمريكية الصنع»
يشي بميل الشاعر إلى ذلك ،ذلك الميل الذي
يفرد له الشاعر مساحة واسعة للتعبير عن موقف
الشرق من الغرب المتمثل بأمريكا بمثل قوله:
«أمريكا ال تسمح باإلرهاب ،وال أن تحتضن
األحباب ،وال أن تنعم /باألصحاب ،فال أصحاب وال
أحباب وال إرهاب بال أمريكا»3
تتنوع ض��روب تعبيره ع��ن ه��ذا الموقف،
باستلهام بعض الرموز العالمية ذات المحموالت
التاريخية ف��ي مضمار ال��ع�لاق��ة بين العرب
والغرب ،التي عبرت عن موقف عدائي وسلبي،
فيختزل الغرب كله ببعض رموزه ،مثل استلهام
الصليبيين في قصيدته «يا دارة السعد»:
واليوم أين صالح الدين شامخة
خيوله والصليبيون قد هزموا 4
إن ذكر الصليبيين (على الرغم من إشكالية
االسم وحاجته إلى مناقشة تاريخية واصطالحية
في غير هذا المقام) مع هزيمتهم أمام صالح
ً
موحيا بإغناء داللي ،يتفاءل
الدين األيوبي ،يأتي
بنصر قريب ،بوصفهم رمزًا يحيل على واقع يتوق
إلى هذا الفوز.
يجد الشاعر في مضمار ال��رم��وز العالمية
المرتبطة بالعالقات العربية التاريخية مع غيرهم
ً
ً
معرفيا يمده
منجما
من األص��دق��اء والخصوم،
بمكونات شعرية ال تنضب ،فيستحضر  -على
سبيل المثال -في ديوانه على شفا حلم هار» رمز
«التتار» الذي يختزل أعوامًا طويلة من الهزيمة،
والتخريب ،والتدمير ،كابدها العرب وتجرعوا
كؤوس علقمها ،فقال في قصيدة «غضبة إباء في
وجوه شعراء التسول واالستجداء»:
«ضاقت بك اآلمال واتسع الندم /وغزت أمانيك
التتار»5
إذ يغدو ضياع األمنيات قاسيًا وصعبًا ،مقفرًا
إقفار أرض غزاها التتار ،في ص��ورة فنية ذات
داللتين :قريبة حاضرة ،وبعيدة مضمرة ،وكالهما
قادر على بث إيحاء يرتقي بشعرية القول ،على
الرغم من أطره المثقلة بالفقد والخذالن.
ً
فضال عن ال��رم��وز التاريخية ،عني الشاعر
باستلهام ال��رم��وز الدينية ،ورم���وز األساطير
العالمية أو الشعبية ،ولعله الطابع الفني الذي
اتسم به ديوان «على شفا حلم هار» ،ومن هذه
الرموز «المارد» في قصيدة «يا دارة السعد» ،إذ
يقول:
وتلكم صولة الطاغوت هائجة
وموجة المارد الشيطان تلتطم 6
فاألساطير تحكي قصة المارد ال��ذي حوله
الساحر إلى قزم ،وأدخله في القمقم ،فال يخرج منه
إال إذا تم استدعاؤه ،والجدير بالذكر أن هذا المارد
تتغير صفاته وحجمه ،لكن أصله يبقى نفسه ،إذ
يسهم هذا التغير في زوال هيبته وسطوته إثر
سجنه في القمقم ،أما القمقم ،أعني سجن المارد،

ُ
فيحكم إغالقه حال دخول المارد إليه ..ثم ُيرمى
مهجورًا مبعدًا إلى أن يحين وقت خروج المارد من
جديد.
ومن هنا نلمس العالقة بين المارد المسجون
في القمقم ،والوطن الذي يخاطبه في قصيدة
أخرى قائال« :وطني كرهتك قابعًا في قمقم ما
بين  /...عدمك والعدم»7
وفي هذا االتجاه يستلهم الشاعر أسطورة
«العنقاء» في قصيدته «على شفا حلم هار»
فيقول:
«وطني غدا أحدوثة العنقاء حفظها الصغار/
وطني يفرج عنك بعض الهم في زمن التسكع
والشنار»8
إن «العنقاء» طائر خرافي ورد ذك��ره في
قصص مغامرات السندباد وقصص ألف ليلة
وليلة ،وكذلك في األساطير العربية القديمة.
يمتاز هذا الطائر بالجمال والقوة ،عندما يموت
يحترق ويصبح ً
رمادا ويخرج من الرماد طائر عنقاء
جديد.
ترجم اليونانيون هذه التسمية إلى فينكس
ً
وتعني ً
نوعا معينا من النخيل ،ويرجع بعض
الروايات اليونانية أصل تسمية الطائر األسطوري
إلى مدينة يونانية أخذ المصريون عنها تلك
األسطورة.
إن العنقاء كما ت��ق��ول األس��ط��ورة ب��رواي��ة
هيرودوت ،كانت تسكن سماء أحد بالد الشرق
السعيد ،في بستان جميل خال من الشرور كلها،
وال يوجد في هذا البستان إال طائر عنقاء واحد،
ذو منقار طويل مستقيم ،تزين رأسه ريشتان
ممتدتان إلى الخلف ،كلما استيقظت العنقاء
بدأت تردد أغنية بصوت رائع .أرادت العنقاء بعد
ألف عام ،أن تولد ثانية ،فتركت موطنها وسعت
صوب العالم األرضي ،حيث اتجهت إلى فينيقيا،
واختارت نخلة شاهقة العلو لها قمة تصل إلى
السماء ،وبنت لها عشًا .ماتت في النار ،فخرج من
رمادها مخلوق جديد ..دودة تتحول إلى شرنقة،
وتخرج من هذه الشرنقة عنقاء جديدة تطير عائدة
إلى موطنها األصلي ،وتحمل كل بقايا جسدها
القديم إلى مذبح الشمس في هليوبوليس بمصر،
ويحيي شعب مصر هذا الطائر العجيب ،قبل أن
يعود إلى موطنه.
ولعل أسطورة األمير جلميدون إح��دى أبرز
األساطير الشعبية التي استلهما الشاعر ،في
تناص ذي أبعاد معرفية تغذي موضوعه الشعري
من جهة ،وتصويره التخيلي من جهة أخرى ،يقول
في قصيدته «عشاق في زمن الردة»:
«لو أن أفمية لم تحرق قلب العاشق جلميدون/
أو أن أمير سلمية لم يحفر خندقه في قلب أفمية
كيما يروي  /عينيها بدموع العشق .وكيما يسكب
في شفتيها الصاديتين قناة /تصابيه ،ما كانت
قصة حب في الدنيا .أو غرد مشتاقون»9
ً
يعرف الشاعر باألسطورة قائال« :جلميدون
أمير نافس أمير سلمية في عشق أفامية التي
اشترطت لالقتران بها مد قناة مائية إلى مدينة
أفامية ،ففاز بها أمير سلمية ،بعد أن حفر قناة
من سلمية طورها 150كم ،ظلت تسقي المدينة
ثمانية ق��رون ،كان ذلك في سورية قبل ألفين

نبيل قصاب باشي

عز الدين اسماعيل

للميالد «10
الشعري بمحموالت ثقافية عالمية ،فتنوع نصه
واألسطوري،
التاريخي،
التناص
إلى
يضاف
بضروب اإلشارات العالمية إلى أحداث تاريخية،
التناص مع اآلداب العالمية ،ونموذجه شخصية أو شخصيات وأساطير عالمية وأدبية ،مما أغنى
«دونكيشوت» من رواي��ة اإلسباني ميغيل دو النص الشعري دالليًا وجماليًا في آن ً
معا ،إذ
سرفانتس سابادرا ( 1547ـ 1616م) ،المقاتل يكشف التناص مع الموروث العالمي صلة الشاعر
الشديد الذي بحث عن المال في الجيش فخاض
الوثيقة به ،وعمق تفاعله معه ،واستغالله فنيًا
عددًا من المعارك ،فقد في إحداها ذراعه اليسرى..
إليصال التجربة الشعرية إلى القارئ على نحو
وقع أسيرًا في يد األتراك فسيق إلى الجزائر،
ولم يلق حريته إال بعد خمس سنوات ،بعد عودته مثير ومؤثر بآن معًا ،ألن غنى هذه الموروثات
لبالده عاشر الشعراء وفاز بالجائزة األولى في رثاء بالطاقات واإلمكانيات الفنية يسعف الشاعر
الملك فيليب الثاني ..واستمر الحسد والتنكر في التعبير ،مما يمنح كلماته مدلوالت كثيفة
له في الوسط األدبي ،لكنه فاجأ الجميع برائعته وإيحاءات غنية« .فلم يعد يكفي الشاعر المثقف
الخالدة «دون كيشوت» ،فغزت كل العالم بعد أن أن يلم بالشعر العربي وحده ،أو بالثقافة العربية
ترجمت إلى عشرات اللغات ،لكنه استمر فقيرًا في وحدها ،وإنما هو يحس بضرورة أن تمتد ثقافته،
حين أغنى دور النشر بعد رحيله..
فتشمل كل ما يمكن أن يوسع من نظرته إلى
استلهم نبيل قصاب باشي الشخصية األشياء ويعمقها .ولهذا فإنه يفتح نفسه للتراث
ً
الرئيسة في الرواية «دونكيشوت» فقال راسما اإلنساني كله ،قديمه ووسيطه وحديثه ،شرقيه
ص��ورت��ه المعبرة ع��ن مقابل لشخصية نصه وغربيه ،دون مفاضلة أو تمييز»12
الشعري:
كم طواحين للهواء تهاوت
المصادر والمراجع
واضمحلت كالعهن في الهوجاء
()Endnotes
تصطليها كدون كيشوت أبلى
 -1قصاب باشي ،نبيل -2004،ديوان
دون خوف في الغارة الشعواء
ماكياجات أمريكية الصنع .دار عكرمة ،دمشق،
بوركت ساعداك يا بطل األو
(111ص).
هام تزهو بطاحنات الهواء 11
 -2قصاب باشي ،نبيل -2001 ،على شفا
إن شخصية هذا المقاتل تحيل على محموالت
حلم هار.دار عكرمة ،دمشق62( ،ص).
غنية مستمدة مما تمثله هذه الشخصية الروائية،
فارسًا
فدونكيشوت ريفي فقير ،أراد أن يكون
 -3ماكياجات أمريكية الصنع ،ص.60
ً
جواال يرسم لنفسه صورة من القوة األسطورية،
 -4المصدر السابق ،ص.8
يريد إنقاذ محبوبته ،لكنه في مشاهد الرواية
 -5المصدر السابق ،ص.29
يقاتل طواحين الهواء زاعمًا أنها فرسان أشداء.
 -6المصدر السابق ،ص10
وسرعان ما تنهار أوهامه في ختام الرواية ،عندما
 -7على شفا حلم هار ،ص.29
يدخل عليه أحد الحالقين ،مطالبًا إياه بالوعاء الذي
 -8المصدر السابق ،ص.33
ً
سرقه منه ووضعه على رأسه متخيال إياه خوذة
 -9ماكياجات أمريكية الصنع ،ص.97
الفارس.
 -10المصدر السابق ،ص.97
أش��ار سرفانتس إل��ى غرائب ه��ذه الرواية،
ً
 -11المصدر السابق ،ص31
وخياالتها المتناقضة ،معلال ذلك بأنها ترجمة
 -12إسماعيل ،د.عز الدين(د.ت) -الشعر
لقصة مغربية ال يستطيع الجزم بصحتها ،السيما
العربي المعاصر،قضاياه وظواهره الفنية
أن المغاربة «حامون دجالون» .
والمعنوية .منشورات جامعة البعث.
اجتهد نبيل قصاب باشي في إث��راء نصه
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أغنية الوفاء
م�صطفى جواد
ُ
ل���ل���ش���ام أغ����ن����ي����ة ال����وف����ا ق���ل���ب���ي ل���ه���ا غ��ن��اه��ا
ٌ
ُّ
وال������ح������ب ق�����د َّرواه��������ا
ه�����ي دوح��������ة خ��ل��اق�����ة
َّ
ٌ
أرض م���ب���ارك���ة ال�������رؤى وال���ط���ه���ر ق����د زك���اه���ا
ُ
ش������ام ال���ع���ل���ى ُّ
رب ال���س���م���ا ف����ي ن������وره اح��ي��اه��ا
َّ
ال�����ل�����ه ي���ح���ف���ظ أرض������ه������ا وج���ل��ال������ه ح��ل�اه����ا
َّ
س����واه����ا
وال�����ل�����ه ف�����ي ع���ل���ي���ائ���ه م�����ن ط���ي���ب���ه
وح����ن����ا ف���أل���ب���س َّ
روض��������ة أزه����اه����ا
ق����ده����ا م����ن
ٍ
ْ
أب����دع����ت وت��ع��اظ��م��ت ف��ت��واه��ا
ف��ي��ه��ا ال���م���ش���ارب

ت��غ��ف��و ع��ل��ى ذك�����رى زه����ت وت��ع��ي��ش ف���ي ن��ج��واه��ا
ٌ
ح����ل����م ب������دا م�����ن ف���ج���ره���ا ن����اداه����ا
وي����ه����زه����ا
ً
َّ
وه����ب����ت َّأم��������ة ت���م���ت���اح م����ن رؤي����اه����ا
ف���ص���ح���ت
ُّ
وت���ع���ب م���ن أن��ق��اه��ا
أس���م���ى ال��م��ع��ان��ي وال���م���ن���ى
ً
م���ث�ل�ا زك�����ت وم����ك����ارم����ًا أم�����م ال����دن����ى ت��ه��واه��ا
ً
ُ
أس�������د اإلب�������ا ت���رع���اه���ا
وح�����ض�����ارة ت���س���م���و ب���ه���ا
ُ
ُ
ش���ع���ب ال����وف����ا أه���داه���ا
ل���ل���ش���ام أغ���ن���ي���ة ال����وف����ا
ُّ
َ
ش�����ام�����ه وب�����دم�����ه س��ك��ن��اه��ا
ب������ال������روح ي����ف����دي
ل��ل��س��ل��م ي���ح���دوه���ا ال���ه���وى إن أط���ل���ق���وا أق��ص��اه��ا
واس���ت���رج���ع���ت ج���والن���ه���ا وال����ق����دس ق����د أق���راه���ا
ُّ
َّ
ٌ
غ����اص����ب ف���ال���ح���ق ف����ي ي��م��ن��اه��ا
وإذا ت���ع���ن���ت
إن أش���رع���ت���ه أن����ج����زت ف����ي س��ع��ي��ه��ا م��س��ع��اه��ا
ل���ل���ش���ام ص���ول���ة أس����ده����ا وال���ن���ص���ر ق����د واف���اه���ا
َّ
ُ
ال���ص���ب���اح وض������اء ف����ي دن��ي��اه��ا
����ق ط���ل���ع
م����ن ج����ل ٍ
وع����ل����ى رب�����اه�����ا رف�����رف�����ت راي����ات����ه����ا ب��س��ن��اه��ا
ح���م���ل���ت ع����ط����ور إب���ائ���ه���ا وج���م���ال���ه���ا وج���ن���اه���ا
ُ
وذرت���������ه ف�����وق م���ع���ال���م ال���دن���ي���ا ف���ط���ار ك���راه���ا
ٌ
وت���وث���ق���ت ب���ي���ن ال���ش���ع���وب ص�����داق�����ة وع���راه���ا
واس��ت��ب��س��ل��ت ه����ذي ال��ش��ع��وب ل��ك��ي ت��ن��ال م��ن��اه��ا
واس��ت��ب��ش��رت أم����م ُّ
ال���دن���ى وال��س��ه��د ق���د أض��ن��اه��ا
ب���م���واس���م ال���خ���ي���ر ال���ت���ي ي��ح��ي��ي ال�������ورى َّري���اه���ا
ً
ق������ذى ع��ش��ي��ت ب����ه ع��ي��ن��اه��ا
وب���ص���ح���وة ت��ج��ل��و
َّ
����ق ت���زج���ي ال���ع���ل���ى ن��ع��م��اه��ا
ه�����ذي ف�������وارس ج����ل ٍ
ت��أب��ى ال��س��ك��وت ع��ل��ى خ��ن��ا ال������دوالر ف���ي م��س��راه��ا
ن��ه��ض��ت ت���ص���دى ل���ل���غ���زاة ت��ك��ي��ل م����ن أش��ق��اه��ا
َّ
ض�����ر ف����ي م��ب��ن��اه��ا
أم���ـ���ـ���ر
ف���ل���ق���د أع��������دوا ك����ل
ٍ
ول���ق���د ت����م����ادوا ف���ي اس���ت�ل�اب س��ه��ول��ن��ا ورب���اه���ا
وب����ي����وت����ن����ا وك�����ن�����وزن�����ا ورم�������وزن�������ا وب���ه���اه���ا
ت�����اج ال���ع���روب���ة غ����اره����ا ف����ي ص��ب��ح��ه��ا وم��س��اه��ا
ص���ن���ت ال���ع���روب���ة ب���ال���ف���دا ف����ي رأده�������ا ودج���اه���ا
ْ
ن����������ازل آذاه�������ا
ك����������ر ٍب
وأزل����������ت ع���ن���ه���ا ك�����ل
ٍ
َ
ف��ل��ت��س��ل��م��ي ي���ا ن���ب���ض أم��ـ��ت��ن��ا ان��ت��خ��ى وح��م��اه��ا
ب���ث���ق���اف���ة ن���ح���ي���ا ب����ه����ا ..ن���ه���واه���ا
ول��ت��ه��ن��ئ��ي
ٍ

وجدانية
يو�سف الأبطح
شابت مفارق الجبال في بالدي باكرًا
هذه السنة على غير عادة دبت عقارب
البرد على سغب وكمد ووجوم ،لما سيفتر
عنه كل نعرفي قفا الليل خلف الباب؛
حيث الخراب كشف عن ساقيه ،يغازل
شيب ال��رأس عنوان الموت ال��ذي أعلن
الغزو في حرام األشهر.
ب��ات��ت ال��خ�لائ��ق فيه ره��ائ��ن موت
معلن دون استعارات ،تآكل كل شيء
فيها حتى العظام ،تضاءلت قاماتها
ومسخت ،تحولت إلى دوائب تدب على
األرض ،تالحقها جرذان المجارير فرسان
هذا الزمن المنحوتة على مقاسات األزقة
وحفاري القبور.
ـ2ـ
منذ زم��ن ليس بالبعيد ج��دًا ،كنت
قسمت العمر بعبثية مقصودة إلى
أقسام وأج��زاء ،قسم منها بعثرته في
سماء ال حدود لها ،من طائرة إلى طائرة،
وم��ن ق��ارة إل��ى ق��ارة وم��ن بلد إل��ى بلد،
ّ
بحثًا عن ذاتي المفقودة من دهور علي
أجدها كما وجدها غيري لم أستطع ،لم
أستطع ألني غبي ال أجيد البيع والشراء
وال أعرف المساومة ،الجزء الثاني نثرته
على الطرقات والدروب الطويلة سعيًا وراء
الرغيف والعيش الكريم لي ولمن وليت
أمرهم رغم أنفي.
البقية الباقية عبثت بها يد الدهر،
ذهبت هدرًا ال أعرف كيف ،سرقها الزمن
ف��ي غفلة م��ن سهو ال��ش��ب��اب وفوضى
شهوات العمر اآلنية التافهة.
ـ3ـ
دار الزمان دورته ،لم أكن أتخيل نفسي
في يوم من األيام أن أموت بعيدًا عنها،
بعيدًا عن مآذنها وقبابها التي تضرع إلى
الله ب��األذان خمس م��رات في اليوم ،عن
أبنتيها وهوائها ،عن حجارة طرقاتها التي
تآكلت من نمو قدمي عليها كل يوم من
الحبو إلى العكاز ،لم أتخيل جسدي يغسل
قبل مواراته التراب بغير مائها الذي سقى
وتغلغل في كل خلية من خاليا بدني في
حياته ،أن أكفن بقماش خيوطه ليست
من قطنها حاكته أيد حانية حتى على
الموت ،أيد تعرفها الزهور وال��ورود في
كل بيوتها وشرفاتها ،حدائقها ودروبها
المضوعة بطيوب عبق الياسمين والكباد
والنارنج ورط��وب��ة الطين على جدرانها
وأسطحة بيوتها المتعانقة عناق الواجل
من سقطات غدر زمان ال يصاحب.
ـ4ـ
بصعوبة بالغة أقدرها لهم ،استطاعوا
لملمة بعض من أشالئي ونتفي المنتشرة
في المكان بعد االنفجار ،بعضها كان
متفحمًا ،اختلط بحطام األبنية التي
ان��ه��ارت أو ت��ه��دم قسم منها ،بعض

األشالء تجسد عليها دمي ،بدت مثل قطع
الشواء التي لم تنضج ،بعض أشالئي
وأشالء غيري التصقت على جدران األبنية
المتبقية وأغصان األشجار التي صمدت
على الطريق ول��م يستطيعوا الوصول
إليها ،حط غ��راب أس��ود غريب أجنحته
ليست رمادية كغربان البلد ،حط على
أحد األشجار بالقرب من نتفه مني ،دار
حولها ،تشممها ،عافها وأطلق جناحيه
للريح مبتعدًا عنها وعن المكان كله ،كانت
النتفة ماتزال حية ،خاف منها ولى هاربًا.
ـ5ـ
بالنسبة إلي جمعوا األشالء التي عليها
أو بالقرب منها نتفًا من قميصي األزرق
المخطط الذي كنت أرتديه ،أو نتفًا من
بنطالي أو سترتي السوداء الجلدية التي
يعرفونها.
ساقاي دل عليهما الحذاء بسهولة
ويسر ،بعض أشالئي ذهبت مع أشالء
غيري كما ونتف غيري ،ووضعت لتدفن
معي دون غسل وتكفين ،بعضها كان
ألطفال لم يعيشوا أعمارهم كما كانت
مقدرة لهم ،قصفها ذلك الوغد.
تحولوا إل��ى مالئكة ،طيور بيضاء،
ترفرف حولنا بأجنحتها ،انطلقت بعدها
تعلو في السماء ،وجوههم ملفعة باألسى
وال��ح��زن على أهلهم وذوي��ه��م الذين
بقوا في الحياة الدنيا ،حياة األلم والوجع
المستمر إلى ماال نهاية.
ـ6ـ
أظنني رأي���ت وج��ه��ه ،وج��ه��ه ذلك
الفطيس الذي فجر السيارة التي كان بها

في المكان الذي كنا فيه أمام الفرن ،شكله
أشبه بفزاعة حقل مهترئة في آخر موسم
صيف ،أو قطعة مومياء خارجة من أحد
قبور الفراعنة ،وجهه على شكل فردة حذاء
بمقدمة طويلة تشبه عنفقة لحيته الغثة،
أمسكت بها أهزه ،أصيح في وجهه أسأله:
لم يجب  ،ظل صامتًا هلعًا ،سكنه
الرعب والفزع من احتشاد المكان باألرواح
التي زهقتها بفعلته ،كررت السؤال مرات
عدة.
رطن بلغة لم أفهمها ،لم يفهمها أحد
من حولنا ،أدركنا لحظتها حجم المصيبة.
ـ 7ـ
جمعت المالئكة أش�ل�اءه لوضعها
معنا ،كان االحتجاج بالرفض جماعيًا ،رد
أحد المالئكة علينا بالقول:
ـ ال شأن لكم بما نفعل ،نحن نعرف
شغلنا!..
سألته نيابة عن األرواح التي زهقت..
ـ نريد أن نعرف شيئًا مما نحن فيه،
كي ال يختلط الحابل بالنابل وتذهب
أرواحنا هدرًا..
رد بالقول:
ـ ال داع لذلك ،لن تختلط األمور علينا،
نحن لسنا مثلكم ال تستطيعون تمييز
الحق م��ن الباطل ،أش�لاء ه��ذا المنافق
ستذهب إلى جهنم؛ حيث مستقرها إلى
يوم القيامة ،أما روحه فستظل هنا في
مكانها على األرض لتطأها آالف األقدام
كل يوم إلى قيام الساعة جزاء ما اقترفت.
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ُ
وبستانها
ليلى..
حممد منذر لطفي
�إىل « ليلى» يف عيد ميالدها التا�سع والثالثني
ّ
ُ
بدرب الحيا ِة أغني
مضيت ِ
		

ْ
وزادي ..بدرب الحياة ..الجمال

ُ
ُ
الغرام
وكنت ..إذا َم َّس قلبي
		

ْ
ّ
ُ
أطير إلى جن ٍة في الخيال

ْ
ُ
النجوم إليها ..ويأوي الهالل
فأبني قصورًا عذارى ..لتأوي
ُ
والعاشقات
ويأوي المحبون..
ْ
ُ
والوصال
		
فتمسي مغاني الهوى ِ

ُ
َ
الجمال
عروس
وأشهد “ليلى”..
ِ
		

ُّ
ُ ُ
ْ
نج ..تزف الآلل
تلوب بغ ٍ

ُ
شفيف
بثوب
تروح وتغدو..
ٍ
ٍ
		

ْ
ُ
سن ..ما َم َّر يومًا ببال
من الح ِ

ُّ
الحبيبة “ليلى”
أحب مغاني
ِ
		

ْ
وس َ
وس َّر الجبال
حر
السهولِ ..
ِ
ِ

ُ
وبستان “ليلى”ُ ..ي ُ
َ
النفوس
ضيء
ْ
ُ ُ
ُ
الخصال
كريم
		
الشمائل ..حلو ِ
ِ

ُ
وبستان “ليلى”َ ..ن ُّ
راد
دي
الو ِ
ِ
ُ
َ ُّ ِّ
ْ
مار ..وريف الظالل
		
ش ِهي الث ِ

ُ
الياسمين
وبستان “ليلى” ..شذا
ِ
ْ
تماوج ّ
َ
خدًاْ ..
وخصرًا ..وشال
		

ُله َأ َر ٌجَ ..
“ح َم ُّ
العبير
وي”
ِ
		
ُّ
تظل هزارًا ِّ
تغر ُد..
و”ليلى”

ْ
ٌَ
ّ
يتحدى الزوال
ُله ألق..
ْ
ُ
فت ُ
ضيء الليال
تذرو السنى..

«لليلى» ُ
ربيع ِّ
والجمال
الصبا
ِ
ِ
ْ
والغوى ..والدالل
		
ِ«لليلى» الهوىِ ..
َ
َ
ٌ
سحر ٌ
حرام
وكان “ببابل”
		

ْ
َ
بسحر حالل..؟
ئت
فمن أين ِج ِ
ٍ

َ ْ
المواسم جذلىَّ ..
إذا كنت قربيَّ ..
َ
وإن الحياة ِغالل
فإن
ِ
ٌ
ُ ْ
ُ
ْ
والينابيع آل
فالبساتين خاوية..
كنت هاجرتي..
وإن ِ

العدد «»1302

15

مى المطر
ُح َّ
وجدان �أبو حممود
ّ
(تحبني وتخجل من شراء وردة!) قلت
ّ
لك هذه الجملة في منامي ،ثم استيقظت
كالعادة قبل رنين المنبه بلحظات ،كان
ّ
الماء يسيل على النوافذ وأب��واب البلور،
ّ
رديئة تتيح لي أن أتهم
حال
ٍ
وكنت في ٍ
بالتسبب فيما أعانيه من ّ
ّ
حمى.
الشتاء
ّ
ّ
يفزعني مكبر الصوت حين ينعي ميتًا
جديدًا ،فأنسى أن أغسل وجهي ،ينقبض
قلبي ،وكيال أضرب رأسي بالحائط ّ
أغير
تركيبة المكياج خاصتيُ ...أ ّ
غمق أحمر
َّ
عيون فاقعًا ،وأنتف
الشفاه ،وأضع ظل
ٍ
ً
َ
بيضاء لمعت في ّ
غرتي الطويلة،
شعرة
ُ ّ
أفتش في خزانة الثياب عن أي شيء غير
األسود ،وأغادر البيت وأنا على ِّ
أتم الثقة
َّ
بأن كل ما في الحياة يتآمر إلحزاني.
في الحافلة تنزلق عيناي إلى واجهات
المحال ،تحملق المجنونتان في األحمر
الطاغيّ ،
تصران على تذكيري بالمناسبة...
فأفتقدك ،وقبل أن أستنتج كم أشتاق
إليك ،أشفق على نفسي ،وأخلق لها
ّ
موضوعًا غيرك تفكر فيه.
أصل عملي ...البوابة العريضة ذاتها...
ال��درج ذات��ه ...دفتر التوقيع ذات��ه ،حتى
األلسنة المجتمعة على فنجان قهوة،
كانت ذاتها تعيد سرد نشرات األخبار
ذاتها ،وتحليالت المحللين السياسيين
ذاتهم؛ أم��ا الشيء الوحيد ال��ذي ّ
تغير
البنّ ،إنه ّ
اليوم فهو نوع ّ
البن الذي كنت
تحب ...أو ربما ال تحب أو لربما تكره...
ً
وحتى ال أكذب فأنا لست عاجزة عن إيجاد
ّ
ما يذكرني بك؛ إذ كيف ال أفعل واليوم
يصادف يا صديقي ُ
(عيد ّ
الحب).
ّ
ُ
ان��ت��ظ��رت إل���ى أن ان��ف��ض��ت جلسة
ً
الزمالء منتهية بـ (الله ّ
يهدي البال) (الله
توجهتُ
ثم ّ
يحمي البلد) (الله( )...اللهّ ،)...
الشباك ذاك الذي ّ
ّ
لوحة
تحول إلى
إلى
ٍ
سوريالية مشغولة بالماء ،كانت خطوط
ٍ
المطر تترقرق على سطحه جداول صغيرة،
ّ
فيتكسر خلفها مشهد المدينة ،مسحت
بيدي شيئًا من الغبش؛ وإذ بأصابعي
تغافلني لتكتب شيئًا ما مبهمًا ...ضبابيًا
ّ
حرف من حروف
ولكنه على ما يبدو أول
ٍ
حياء؛ فسالت الجملة
اسمك ،مسحته في
ٍ
ّ
من سقف حلقي( :تحبني وتخجل من شراء
وردة!) كانت هذه العبارة الوحيدة التي
قلتها لك في الحلم؛ بعد أن شرحت لي كم
من وقت قضيت أمام محل الزهور تراقب
المراهقين الداخلين والخارجين بقرنفلة
َ
ّ
سبقت
جورية بلون ال��دم ،وفي الحلم
أو
َ
ُ
َ
دمعتي وفتحت راحتيك ،فشاهدت أجمل
قبضة ياسمين في حياتي  ،نثرتها فوق
شعريّ ،
طوقت خصريّ ،
وقبلت خدي في
ّ
خجل ...ولك أن تقدر كيف ركض قلبي إلى
ّ
قدميك مرتميًا ،وكيف بكت دقاته على
كتفيك ،وفي الحلم يا صديقي قتلتك،

ألني أردت أن يكون هذا المشهد آخر ما
يسعدني في الدنيا ...قتلتك بسكين
بسم برصاصة؛ المهم ّأنك قد ّ
فاكهة ّ
مت،
ّ
وأنني احتفظت برائحة نفسك األخير
ّ
وحدي من دون البشر كلهم.
ّ
توقف المطر ،وتحركت السحب في
األعلى ،فصار الضوء أكثر وهجًا؛ وازددت
ً
قناعة ّ
ٌ
كابوس ِمت ََّ فيه
بأن ما رفع حرارتي
ُ
ً
إجراء
وعشت فيه ،لهذا فقد اتخذت اليوم
احترازيًا مغايرًا لسلوكي التاريخيّ ،
قررت
أال أجاهد للتنصل منك ،وأال ّ
أشد أجفاني
كيما أمنعك من االلتصاق بالعينين ،وأال
أقبض على روحي فأخنقها وأكويها؛ وإنما
سأتركها ّ
تفر إليك في ول ٍ��ه فتمسكها
ُ
ّ
بيديك من يدها .جفت على النوافذ نوبة
ّ
ّ
ّ
الشهي؛ وتوقفت جنية الماء
الهطل
عن رسم المزيد؛ غير أنك ما كففت عن
دخولي ...من األعصاب ،آلمتني فالتجأت
ً
ثانية إلى إجراءاتي االضطرارية ...واحد
اثنان ثالثة ..أخذت ّ
أعد أوراقًا أمامي كي
أنشغل ،واح��د اثنان ثالثة ..رح��ت ّ
أعد
ّ
ّ
أتلهى ،واح��د اثنان
المراجعين علني
ثالثة ..ب��دأت أع ّ��د الخراف عساني أنام،
ّ
ّ
غير أني ما نجحت وغير أنك ما كففت.
ً
وفجأة  ...واحد اثنان ثالثة ..زلزلت الدنيا،
ّ
تكسر الزجاج ،سقطت المدافئ والالفتات
ّ
ّ
ّ
المعلقة ،تحطمت عظام األث��اث واهتز
جسد المبنىّ ،
عم الصراخ والفوضى ،وبدأ
الركض ونزول األدراج ،فقد أودى صوت
االنفجار بعقول الجميع ،لست أدري كيف
أصبحت في ال��خ��ارج وال أع��رف إذا كان
ّ
الصراخ ّ
المر المتقطع خارجًا من فمي أنا

ّ
ّ
أم من حنجرة زميلتي ،لم أفكر في جهنم
ّ
من قبل ،كما فعلت في تلك اللحظة ،كما
ّ
ّ
ال أذكر أني فكرت في عاطفة (الله) من
قبلها .اكتظاظ مجنون ،مبان م ّ
��دم��رة...
ٍ
وضحايا ،دم��وع ،فقدان وع ٍّ
وشائعات
��ي
ٍ
ّ
بأن القيامة قد قامت ،ال تسألني كيف ّ
مر
الوقت؛ فهناك ما هو ّ
أهم من كل هذا...
ّ
صدقني هناك األفظع ،لقد آمنت أن نبوءة
بشكل
حلمي ستتحقق ،وأني سأفقدك
ٍ
ما ،ولكني مع هذا أحسست أول مرة منذ
ّ ّ
ّ
واح��د في تلك
ب��أن ك��ل
تنفسي األول،
ٍ
ّ
الجموع يقف وح��ده ...وحده تمامًا ،وأني
ّ
ثنائي ٍة
من دونهم جميعًا ألتصق بك في
مدهشة ،أول ّ
مرة في حياتي ال أشعر بأني
ٍ
وحدي ،كنت تحتضن أصابعي المرتعشة
وتجمع دمعاتي كيال تضيع.
كبرت ّ
عند المساء ّ
مكبرات الصوت،
ونعت أس��م��اء ه��م ،...كنت أخشى ـ بعد
كل اسم ـ أن ُيلفظ اسمك ،فأرتجف ألمًا
ً
ّ
ّ
وتتمزق أحشائي ،بدا لي وهلة ّأن لكل
اس��م منتظرًا محروقًا ينتظر النطق به
ٍ
ّ
ّ
كما أنتظرك ،وبرغم كل ذاك ،تخيل ،لم
ّ
الحمى !!! ولم أب��ك ...لم أنكسر،
تلبسني
شيئًا فشيئًا تالشى الخوف ،واستعدت
ً
ّ
تفاصيل وجهك ،تيقنت ثانية من أنك
باق ،فحلق اطمئناني بين أحزان الناس،
ٍ
ّ
ً ّ
وتذكرت فجأة أنك مثل ماء الشتاء ...ال
تموت ،فالخيال يا صديقي ...ال يموت.
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شرف المآل
|

بلورة مصباح كاز مقلوبة
|

عبدو �سليمان اخلالد

َ
ّ ّ
َ
غال
 -1حلفت ألفدين بكل ِ

ُ
شموخك ،يا ُ
شآم؛ وال أبالي

ْ ُ
ومال
بدم ِ
 -2فمثلك يفتدى ٍ
ُْ ُ ْ
وآل
بذو ِ
ومثلك يفتدى ٍ
ُ -3
دم ّ
الس ِّ
وري منذور لصبح
ّ
يدوم ،وال تنغصه الليالي
ّ -4د ٌم يختار أشراف المنايا
ُ
فكيف يفوتني شرف المآل؟!
 -5أنا من ر ْحم ملحمة ْ
وشعب
ِ
ّ
َّ
تكنى بالمالحم والنضال
ُ
ْ
ُ -6خ َ
تس ْبها
طاي تضيع ،إن لم أح ِ
على درب المروءة والمعالي
ُ -7
المجدول غارًا
أتيه بمجدك
ِ

ّ
على الهامات في يوم النزال
ً
ُ
َّ
عيني امتثاال
 -8أرى لك ن ْصب
ألمرك حيثما وجب امتثالي
َ
معاذ الله ،أن تنساك ٌ
روح
-9
رعت ِك ْبر األواخر واألوالي
***

ّ
الش ّك من قلب ّ
محب
 -10نزعت
ّ
وعين ال تكذب ما بدا لي
ّ
 -11وجئت مؤاسيا جرح التآخي
َ
أساي وال مقالي
ولن يكفي
ّ
 -12يمزق آكل األرحام لحمي
بأي ٍد من بني ٍّ
ْ
وخال
عم
ِ
وناب
 -13وأشفق من أذى ِظفر ٍ
ومن ُخ ْبث األراقم ّ
والصالل
ُ
جواب ّ
َ
يرد لهفي
 -14فأسأل ،ال
وال ِم ْن حامل ّ
هم ّ
السوال
َ
ُ ّ
 -15وال ق ْد ُر العروبة أن ت َولي
َ
ُ
غال
ِ
مقالدها ِلمفتون م ِ
ً
 -16أما َب ِش َم ْت مطايانا رحيال
وراء العابرين إلى ُ
المحال؟!
ّ -17
عدونا أبدًا ٌ
فإن َّ
عدو
ّ
لنا ،مهما تلفع بالكمال

ْ َ
قات
 -18يساقينا كؤوسًا ُمذه ٍ
ُّ
ُ
فنرشف زيفها حتى الثمال
***
ُ
ُ
قلب
 -19شآم؛ وما عرفتك غير ٍ
وفكر أخضرين على ّ
الرمال
ٍ
ُ َ
باكرت أفقك طالعتني
 -20إذا
ُ
صباحات البشائر والجمال
ُْ
ّ ُ
مس ْيته لم يأل قلبي
 -21وإن
َ
ُي ّرتل في ُّ
السرى ألف ابتهال
َ
ُ
اإلنشاد ُبعدي
 -22ألجلك ق َّر َب
ّ
فظل ْل ُت الصحارى ّ
بالدوالي
َ
َ -23ول ّب ُ
ات القوافي منك ت ْروى
ْ ُ
فت ُ
عشب في خيالي
إذا ظمئت،
َ ُ
 -24أ ْممتك عاشيًا ،ورضاك خبزي
ْ ُ
ّ ُّ
الحب الزالل
ومائي نفحة
ْ
ّ
بكل ّ
همي
 -25ولذت إلى ِحماك
ُ
َ
ّ
لعلي في ذراك أريح بالي
ّ
أشجان اغترابي
 -26لعلي بعد
ِ
ُ
أالقي فرجتي بين الغوالي
ُ
وأهزأ بالعوادي؛ من ُ
سيبدي
-27
ََ
ُ
كما تبدين من كل ٍف بحالي؟
َ
َ ّ
 -28فيا ل ِرضاك! صافية النوايا
َ
َ ّ
ويا ل ِغناك! سابغة النوال
***

وفيق �أ�سعد

َ
تد ْحرج العمر َود ْر َبل...

أقف...

القطط ,العصافير ...توقظ َّ
في
الحمامِ ,

ُ
أشبك ّ
يدي خلف ظهري ,أسير مثل

ً
رغبة االستراحة قليال قبل

ْ
فقدت بيتها ,يزرق فوق
سلحفاة

العودة.

رأسي ...ربما عصفور؟! ...حمامة!؟ ...ال,ال...

شكرًا للعصافير ,للقطط والحمام,

للقطط
ربما ....لو كان ِ

للعجائز ...والعشاق.

أجنحة التهمتها ... ,إذًا هو اإلنسان...

أدخل الحديقة...

أضحك...

ٌ
مقعد انتقته شجرة هربت من
ينتقيني

عمر بأكمله لم أضحك ,عمر بطوله وعرضه

حرب البسوس.

لم ينتبه العالم َّ
إلي مثل

ُ
أجلس...

هذه اللحظة ,الكل ينتبه ,يقف ,ينظر,

أتأمل محتويات الحديقة...

يتعجب وأنا أضحك ,أضحك...

َ َ
ت َب ْعزق العمر ولم أدع مكانًا إال وبحثت فيه,

حتى َد َم َع ْت عيناي ولم أعد أرىّ ,
األصح

لم أترك كائنًا إال َّوسألته,

إنني منذ عمر لم َأر

ْ
الكل َيق ِلب شفته السفلى ,الكل ينكر,

بوضوح كما اآلن ...اآلن وأنا منطرح على
ٍ

الكل يتهرب ,يسخر مني....

األرض ،يسيل مني َّ
الدم

الكل ال يعرف.....

بسبب بالطة مقبوعة من الرصيف,

هل أنا ال أتقن ّ
فن السؤال؟!

جعلتني أتعثر وأسقط ,آخذًا شكل

ال أعرف ّ
فن البحث؟!

السمكة التي خرجت لتوًا من البحر ,ناظرًا

أصفن:

بكل وضوح نحو الوجوه

عن ماذا كنت أبحث وكيف؟؟!

إلي من عل َّ
التي تنظر َّ
كعباد شمس
ٍ

عن ماذا كنت أسأل وكيف؟؟!

َّ
مبهور ,إال امرأة ترتدي تنورة

نسيت...

قصيرة ,قصيرة لحد الغثيان وبال حتى

عمر بأكمله وأنا أبحث وأسأل واآلن نسيت؟! سروال داخلي ,امرأة برزت
كم أنا غبي!!

َّ
ْ
ْ
مقشرةَّ ,
أشاحت
محمصة,
مثل ِبز َر ٍة

ال ,ال ...أنا خائف ,بل جائع ,مهترئ من

ْ
بصقت َّ
علي وهي
بوجهها عني,

الجوع...

ِّ
تردد مبتعدة:

َّ
أتلفت حولي...

ـ قليل أدب...

ّ
 -31إذا قالوا :من األبقى؟ فإني
ُ ُ
ُ
البقاء وال أغالي
أقول :لك

ّ
ّ
سأتذكر ,يجب أن أتذكر ,أمسح جبهتي

البصقة تطفئ ضحكتي ,تفرط َّ
عباد

ّ
المبللة و ...وماذا يعني أن

ُ ِّ
شكل َّ
والدم شيئًا...
الشمس ,ت

 -32هو اإليمان ،في أقصى ضميري

ّ
أتذكر اآلن؟! ما الفائدة وقد حان موعد

ربما هو ما كنت أبحث وأسأل عنه...

العودة؟!

ربما...

ُ
إباؤك ،يا ُ
شآم صدى كفاح
-29
ََّ
ََ
ّ
ال
توقد بالرجال وبالفع ِ
ُ
العلياءّ ،
شرفها تراب
 -30لك
عريق بالكرامة والجالل

فما ِللعالمين إذن؟! ومالي؟!
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كيف لهذا

ُســـــــو ِر َّيـــا

األكث ِر صعودًا؟
|
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حممد توفيق يون�س

|

ح�سن عبد احلميد احل�سني

ٌ
ّ
مـهـد للحـضـارة لـم تـزل
ســـــوريـــا
ُ ٌّ
ُ
ُ
ـضــارع فــــرقــدا
أحـــرارهـــا كــــل ُي
ّ
بش ُ
انتصـارات لنـا
ـــــارهـا ُبشــــــرى
ٍ
ّ
ُ
الهـــوان تــأكـدا
ولخصمنـــا العـــاتـي
ُّ
ُ ّ
ُ
نـفـوســنـا
كــــــنا ونـبـقـى ال تــــــذل
ُ
إن غــــاب ُح ٌّ
ِّ
ســـــيـدا
آخـــــر
ــــر الح
ولســـوف نـبـقـى األكـــرمين بجـودنا
ُّ
ونـمـــد بـالخـيــر العـظــيـم لـهـم َيـــدا!
ّ
ـهام ُم ِّ
الس َ
شــــتان مـن يـرمـي ّ
ســـددًا
نير ُم َّ
الم َ
َ
الفـكــــر ُ
سـددا
ومـــن ارتـقــى
ثــــاروا عــلى بعــض الفساد بزعمهم
أرأيـت منــهـم فــي المفاســد أفسدا؟!!
ُ
ّ َ
الديانة بالهوى
بئس األلــــى بـــاعــوا

َ
ْ
والحلم
ال فاصل بيني
ُ
ُ
َ
تقوده العتمة
غير ما

ُ
ويتلذذ وال يفنى
َ
ُ
وتراه
ويراك

ويلقيه الزمن.
َ
يبق ْ
لي
ولم

َ
ُ
وتسكنه
وهو الذي يسكنك
ُ
َ
األزهار من أنسامها
ُيمسك

الماء
من خطا ِ
ُ
ْ
الغيوم
غير هذي

والحكمة من تيجانها
َ
هاجسه
والسؤال من
ِ
َ
والماء من ذاكرته.

َ
المساءات .
صوب
ِ

َ
ُي ُ
الضوء
جالس
َ
ُ ُ َ
ْ
تتألم.
نيرك ويتركك
ي

وظل ُ
يهب

األكثر صعودًا؟
فكيف لهذا
ِ
ُ
َ
الشمس
وها هو يصل
ُ
األمام
يفصله عن
وال
ِ
ُ
غير الحقيقة
َ
أن يكون المأخوذ ؟
ُ
يفكر
وهو الذي
ُ
يكتب
وهو الذي

َ
وهو الذي يبكي على ذراعيك
ْ
اشتهيت.
كلما
وهو الذي يجيئ حين تضيئ
َ
ْ
يحفظك َ
تموت
حين
َ
ْ
تنتحب
ويحرسك حين
ْ
َ
يحتضنك ويقول:
ُ
السماء
مختومة بي

وهو الذي ُي ُ
الكلمات
ؤثر
ِ

ْ
فقل ما أشاء وما تشاء
َ
ُ َ
َ
وإليك ُأ ْ
شير
الوقت
أكشف لك

النجوم ُوي ْ
َ
نير
وهو الذي ُيطفئ
ُ
يحزن ويضنى
وهو الذي

هو ذا أنا:

على معانيها.
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ُّ
الحب .

ّ
بـالحب حـقــدًا أســـــودا
واســتبدلـــوا
َ لاّ ّ
ُ
أنـصــــار َمــــــن
ذنـــب إ أننــــــا
ال
َ
ُ
َ
َ
المســيــح وأحمـدا
ـصـــر
بحســـامــه ن
َ
ُ
جــهاده
اإللــه
طـــوبـى لمــن أرضــى
وبـديـــنــه نــــــال ُ
والس َ
العــــال ُّ
ــــؤددا
ّ
الضـيـاء ُ
مداده
ِمن
ِ
ــــــم أجـرى ِ
عــــال ٍ
َ
َ
البــريـــة ُ
نش َ
ّ
والهدى
ـــر الفضيـلة فـي
ِّ
نـــاصـر للحــق فــي ســـاح الـوغى
أو
ٍ
َّ
أمـضــى بقـلب المعــتــديـــن ُم َهـنــــدا
يـا مــؤمـنًا ضـــاء ُ
الهـدى في قــــلبـه
فمـضـى عـلى صــدق َ
الـوال واستشهدا
َ ّ
َ
ّ
ـــقـي بجـرمـــه
ويـــح الش
غــالــوك يـا
ُُ
ّ
َ
فعــرجت فـــي األفـــق الطهـور لتشـهدا
َ
أنـــــوار ِّ
رب الكــــون فـي عليــــــائـه
ّ
ْ
فــانعـــم بهــــا بيـــن الكـــرامـة والندى
َ
ُ
أحـــــمـد فـي اللقـــاء ُم ِّ
بشــرًا
ُيهنـيـك
ـــــر ّ
طـــوبــى ُلح ٍّ
َّ
تـعـمـــدا
بــالدمــــــاء

ّ
ّ
ً
والط ّيــبـون الطــــاهـــرون شـــمائــال
َ
أضــحوا لك ّ
الك َ
الص َ
ـرام على المدى
حب ِ
ُ
َ
تنش ُر في القلوب َ
عبيرهــــــا
ذكـــراك
ّ
ّ
كــــالـــوردة البيــضـــاء بـلـلـهـا النــدى
ُ
َ
الخ َ
ـــلود كشــمسنا
عـــانقت
ذكــــراك
ِ
َ
َ ّ ُ
ْ
ِّ
ــجـــددا
رجــــع الشــروق ُم
غـــربت
إن أ
َ
ٌ
ـلـســم لجـــراحـنـــــا
َّإن الشــــهــادة َب
ُ
أخلـــد مـن خفـافـيـش َّ
ًّ
الـردى
والـــروح
ُ
َ
الـر ُ
يـــزر ّ
بيع حياتنـا
لــــوالهــــا لـــم
ِ
ُ
وذوى ّ
ّ
ُ
وتــبــــددا
وزهـره
الجــــمـــال
العـظـيـم عـلى َ
ُ
ُ
الورى
الفخــر
فألهـلـك
َّ
ُ ُ َ
ـرســــك قــد أهـل وزغـردا
واليـــــوم ع
ُّ ُّ
للشـــهـداء فـي أعلى ّ
الســما
والعــــز
ُ
ّ
وتــمــــردا
والـويل للبــــاغـي طـــــغـى
َ
ُ ُ
وغــدًا جنــاة الكــفـر في قعــر اللظــى
َ
َ
ْ
فـلــنـنـظـــر غـــدا!
لقـــــون عــدل الله
َي
ُ
ّ
َ
مـانــع ُ
الت ُّ
أدمعــــــًا
صبــر لــن أ
رغـــم
ّ
ُ
فــالحـــزن فـي القــلب الفـجـيـع تـوقــدا
ُّ
َ
نحــم ُـد َّربـــنــا وإلهـــــنــــا
ســـنـظـل
َ
ُ
ونـســـجـدا!
ولـغــيـــره ال لـــن نمـيـــل
مـــــا بعـنـــا ديـنــًا ال وال وطــنـًا ولــو
دفــعــوا لنــا َ
َ
ّ
عســـجــدا
المجـــرة
وزن
ً
َ
ُ ّ
ــــلقــه
كــنا ونبقى صــفــوة مــــــن خ ِ
ُ
َ
ّ
منـذ ُ
المبتدى
فــلـيـســألـوا التــاريخ
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موعد مع المطر
ٌ

رحماك يا رب
|

كامل م�سقاين

ً
مساء وكانت السماء تمطر بغزارة ،والهواء يعصف
كان الوقت
والبرد يحاول التسلل إلى جسدي المتعب .أما المدفأة فكانت نارها
تخمد شيئًا فشيئًا؛ ألن الوقود كان قد بدأ ينفد من خزانها الصغير.
كنت حينها جالسًا خلف طاولتي ممسكًا بالقلم ،أح��اول
استجماع شتات أفكاري والتحليق في فضاءات خيالي ألشرع
في بناء قصة جديدة ،ألقيها في النادي الثقافي بعد أن دعيت
للمشاركة في أمسية أدبية ستقام بعد أيام..
دخلت ّ
علي زوجتي الغرفة تحمل طفلنا الرضيع ،وهو يبكي
ّ
بصوت مرتفع وقد برح به األلم ،فقمت إليها أحمله عنها.
قربته من صدري ،ورحت أتملى من عينيه المغرورقتين بالدموع
وسألتها:
 ما به..؟فأجابتني بصوت حزين منكسر:
ّ
 «يبدو أن مفعول المسكن قد انتهى».فكتمت آهة وابتهلت:
 يا رب..ّ
باألمس تخرج صغيرنا الرضيع من المشفى بعد عملية جراحية
ُأجريت له في الصدر لرتق فتق في الحجاب الحاجز ّ
أضر بجهازه
الهضمي ،مكث على إثرها في الحاضنة لمدة أسبوع تعرض خالله
النتكاسة مفاجئة على إثر نزف داخلي بسبب تجريعه أنواعًا
مختلفة من األدوية والمضادات الحيوية ،استنزفت منا وقتًا وجهدًا
ً
وماال..
ٌ
ّ
سلمت الرضيع لصدر أمه وقد انسكبت على ّ
خ��دي دمعة
ّ
أتضرع إلى اللطيف ّ
ّ
الصمد الذي يجيب المضطر إذا
غالبتني ،وأنا
دعاه..
«يا رب» وع��دت إلى طاولتي أري��د االنطالق في بناء قصتي
المرجوة ..تنهدت تنهيدة طويلة ،وزفرت بحرقة بالغة نفسًا من
أعماق روحي ،وطفقت أحاول القبض على فكرة تصلح لقصة قصيرة،
فلم أقبض إال على هموم وهواجس ومخاوف ..فالترقب واالنتظار
لنتيجة عملية جراحية قد يذهب بظنونك بعيدًا ،ليس ألن األمر
متوقف على انتهاء العملية للرضيع وخروجه من المشفى بالسالمة
فقط؛ بل هو االنتظار لمعرفة نتائج صور األشعة والتحاليل الطبية
العامة للجسم الطري الصغير ..عندها فقط يتحدد مدى نجاح
العملية من فشلها..
نهضت من مكاني واتجهت نحو الشرفة ،ووقفت أرقب
الشارع منصتًا لصوت ارتطام حبات المطر فوق المظالت القماشية
والمعدنية للشرفات .ومع انسدال ستارة سوداء معتمة حجبت
الرؤية من أمامي وم��ن حولي لتطمس بعض األن��وار الشاحبة
المتناثرة في الحي فرضها انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ،
استيقظ في النفس شأن خاص بالكهرباء سبب لي ألمًا وضيقًا
وقلقًا وقد جاءتني الفاتورة األخيرة وهي تحمل رقمًا صاعقًا بمبلغ
سبعين ألف ليرة لتزيد من همومي ومتاعبي.
ّ
طوفت بصري في األنحاء ،فلم أقبض في هذا الظالم الدامس إال
على سماء ّ
ملبدة بالغيوم ،سماء ارتقت إليها في خالل سنة واحدة
أرواح أمي وأخي وأختي بفعل حادثة ومرض عضال واحتشاء لعضلة
القلب ..وقد اتفق على أن يسمى عندنا في العائلة بعام الحزن لفقد
أربعة من أفرادها في مدة قصيرة وأزمان متقاربة ..وخطر لي وأنا
أعود ألقعد خلف طاولتي أن أكتب عن الموت واختطافه لألهل
ُ
ونشأت
واإلخوة واألحبة ،وعن آالم الفقد والفراق ألناس عايشتهم
بينهم ،وصاحبتهم ولي معهم مواقف وذكريات ال يمحوها تعاقب
األيام..
وبسخرية مرة أثارتها قيمة فاتورة الكهرباء الفاجعة تساءلت:
أأكتب عن الموت أم أكتب عن المبلغ الصاعق المترتب في ذمتي
بقيمة الفاتورة ،التي أقسم بأني لم أستهلك إال الجزء اليسير من
تيارها.
عادت زوجتي إلى الغرفة وهي تحمل شمعة يتراقص لهبها
ّ
فنجاني قهوة عبق برائحتها فضاء الغرفة.
وصينية تحوي
وضعت الصينية على الطاولة وجلست قبالتي ..فشعرت
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بارتياح بالغ لمجيئها وسألتها:
 «هل عاد الصغير إلى النوم..؟»أجابتني وهي تناولني فنجان القهوة:
 «نعم بعد أن أعطيته الدواء »..وأردفت وقد بدا عليها بعضاالطمئنان والسكينة:
 «وضعه اليوم أفضل»..عاودني حزن وألم وأنا أرى مالمح وجهها على ضوء الشمعة
الباهت ،وقد أرهقت قسماته آث��ار السهر على رعاية الرضيع
المريض ومتابعة شؤون المنزل في األوقات السانحة.
***
نهضت اليوم مبكرًا كعادتي ،وصليت ركعتي الفجر ،وقرأت
شيئًا من القرآن الكريم ..ثم فتحت النافذة ألطل على فجر جديد،
ُ
شمس
بدأت خيوطه األول��ى تنسج عباءة بيضاء تشوبها حمرة
ٍ
تشرق على استحياء بعد ليلة ممطرة عاصفة؛ فيما كانت األشجار
ّ
تمد فروعها في كل االتجاهات..
أحدق في السماء ،ليبهرني نور ّ
نظرت إلى األعلى ّ
تفجر بريقه
من خالل غيمة متشققة؛ تمر ببطء راحلة نحو البعيد ،ويغمرني
شعور باالرتياح والحبور ،وقد رسم لي الخالق لوحة لم أرها من قبل،
فجاءتني اآلية الكريمة وأنا في خضم محنة وابتالء عظيمين..
ً
«ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار»
وللمرة األول��ى في حياتي أشعر بأن ثمة قوة عليا تحيطني
وترعاني وتمدني بالقوة والصالبة والمشاعر الجميلة.
دخلت الغرفة وقد انتبهت إلى صوت رنين الهاتف ،فرفعت
السماعة وإذا بالمتكلم يعتذر ويشرح..
«آلو ..محمد أنا آسف وأعتذر ..لم أشأ أن أزعجك في هذا الوقت
المبكر ولكن لدي خبر مفرح لك »...فسألته متلهفًا بعد أن عرفت
فيه صديقي:
«علي..؟»
ً
ّ
«قل لي ما هو هذا الخبر!؟» فرد قائال:
ً
«فاتورة الكهرباء» ،قاطعته مستعجال:
ما بها؟ ّ
فرد ضاحكًا:
ّ
ما بك يا رجل؟ على كل حال من حقك التلهف ..لقد خابرني
باألمس أحد أصدقائي الموظفين في مؤسسة الكهرباء ،وأبلغني
ُ
بأن اعتراضك على قيمة الفاتورة قد قبل ،وتم تخفيض المبلغ إلى
ثالثة آالف ليرة بعد أن اكتشفوا خطأ في حسابات «الكومبيوتر».
ُ
أمطرت صديقي بكل عبارات
وضعت سماعة الهاتف بعد أن
الشكر واالمتنان مناصفة بينه وبين صديقه الذي أبلغه الخبر السار..
واتجهت نحو طاولتي وقد أحسست بأن جزءًا كبيرًا من الجبل الجاثم
ّ
ولكن قلقًا وترقبًا ما يزاالن يؤرقان تفكيري
فوق كاهلي قد انزاح..
وينغصان فرحتي ويمنعان والدة هذه القصة المستعصية.
كانت الساعة قد شارفت على العاشرة صباحًا ،حين كنت
أكتب جملة وأمحو أخرى وأمزق ورقة ثم أتبعها بثانية .ومع تسلل
الشمس المشرقة وإلقاء أشعتها على أرض الغرفة ،دخلت زوجتي
فرحة مستبشرة تحمل مغلفين كبيرين واحد للصور باألشعة وآخر
للتحاليل الطبية الخاصة بولدنا الرضيع..
ْ
وضعت المغلفين على الطاولة وبدأت بإخراج الصور والتحاليل
وهي تقول:
 «لقد جاءني بهم ابن أختي سامر من المخبر .فعاجلتهابسؤالي وأنا ألمح بريق عينيها وانفراج أساريرها واستبشارها..
وما النتائج..؟ فردت ّ
علي وهي ترفع إحدى الصور إلى أعلى:
لقد أظهرت الصور نجاح العملية ..والتحاليل أكدت سالمة
الجسم من أي خطر.
ّ
عيني دمعة فرح ،وحدقت في وجه زوجتي المالئكي
طفرت من
متمليًا من مالمحها الطيبة الحنون ،ونهضت خارجًا إلى الشرفة
مبتسمًا مستبشرًا ،ورفعت رأسي إلى السماء الصافية المشرقة
وقلت:
 الحمد لله ..وعدت إلى طاولتي مفكرًا في صياغة قصة عنوانها«رحماك يا رب» كتبتها يد الله.

رانيا جمال الدين

هل حدث أن أولعت بصوت األثير
أنا يا صديقي عليل
أحتاج صوتك حبتين في الصباح
وحبتين قبل النوم
هل حدث أن أولعت بجذع رجل؟!
أنا يا صديقي األثير...مثلك
أود لو أحضن الجذع
وأمرغ بقسماته وجهي
وأتنشق عطر الغصون
هل حدث أن تعلقت بحرف من حروف األبجدية؟!
كل الحروف مربوطة بحبل الميم
هل حدث أن شعرت بجوع
واختلست الطعام
على غفلة من عيون البشر؟!
أي خبز يحتاج جوع كافر؟!
يجتاح المنطق والالمنطق
يتسرب من أصابع الالوعي
وذاكرتك زنزانة منفردة
ً
عبثا تحاول إفراغ ذاكرتك
...نهضت وصبحي كسول
من ليال ما عدت فيها أنثى
أنتظر ...أحتضر
جئت أبحث عن راحتي
في أنفاق القدر
عن خلية نور
عن صوت الرجولة األولى
عن وجه طفلي
.......
هو ذا السحاب الحر
يغمز لك
من خلف النوافذ المواربة
ً
موعدا مع المطر؟
فكيف ألغي
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في غضون ساعات ّ
تم اإلع��داد واإلع�لان عن هذا المؤتمر
العاطفي الهام!..
الموضوع شامل والمكان فسيح يتسع لكل الراغبين ..مكان
يطل على األثرياء والفقراء معًا ..وقد سبق هذا المؤتمر أمسيات
واجتماعات ..والكثيرون قد حضروا مساهمين في تغطية
وقائعه!..
ً
ثمة رجل مهزوم يدخل المكان ويجلس قبالتهم خجوال..
يتجاهل همسات بعضهم ،يهمس ب��دوره :إنكم ال تجهلون
طبيعة عالقتي اليومية بزوجتي ،وتنكرون جهدي المتواصل
لتسديد إخالصي ونفقات سكان داري ..إنني مستعد اآلن لإلجابة
عن أسئلتكم ..من منكم السائل األول..؟!
كان السائل شديد الحماسة واالهتمام ..يبدو قصير القامة.
ً
وقف يهتف بلسانه الطويل قائال :بصراحة أنت ال تبدو كزوجتك
ً
ً
محترمًا أو عاقال !!..أضاف وهو يتمتم :بإمكانك أن تكون عاقال..
ْ
حاول أيها المجنون!!..
أجاب الرجل بهدوء :كيف تقول ذلك عني ،وأنت لست في
داري أو في مكان عملي؟ أنت ال تستحق كلمة مني!
ً
ّ
مرت لحظات صمت قطعها رجل طويل القامة ..هتف قائال:
ْ
ْ
َّ
كلنا يشهد أن أم أوالدك طبخت طعامكم وغسلت مالبسكم ،وقد
ّ
صرحت في مؤتمرها األخير أنها لم تزل تحبك ..فماذا تقول يا
مجنون..؟!
ً
ابتسم الزوج وأجاب قائال :إن انطباق أقوالها على أفعالها أمر
مستحيلْ ..قل لنفسك أيها العاقل ما فائدة طعام امرأة ُ
يدها في
عنقك ال في يدك..؟!
ً
فجأة برز رجل معتدل القامة يبدو أنيقًا ..همس للزوج قائال:
البارحة َّ
صر َح ْت زوجتك أنك لم تعد تحبها كالسابق وهذا أمر غير
مقبول ..لماذا أنت هكذا..؟!
أغلق الرجل باب ذاكرته مبتسمًا وفتح باب قلبه هامسًا:
بل ّ
إن الحب هو سبب زواجي منها ..حكمتي في ذلك تجميل
أيامي وإسعاد أطفالي ..هو نداء قلبي كإنسان! ثم أغلق باب قلبه
وأغمض عينيه بانتظار سائل جديد..
ً
كان السائل رجال ضخم الجسد ..شق طريقه وسط الناس
ً
وصاح قائال :أيها المجنون ..امرأتك جميلة وعاقلةّ ..أما أنت فحاقد
وبخيل!!
ّ
ابتسم الزوج ابتسامة خجولة ..وتذكر أيام الزفاف وسهرات
ً
ليالي الصيف و ..و ..أخيرًا همس قائال :هي جميلة بماذا؟ ثم هل
يجدي ذلك من دون الحب..؟!! أضاف :يبدو أننا فقدنا األمل في
إعادة ّ
َ
اقترب الزوج من الرجل
أي منا لآلخر ..رجائي االنفصال! ثم
يهمس إليه :أرجوك ..أرجوك يا عمي.
ّ
هز الرجل بجسده الثقيل حين سقطت كلمة عمي في سمعه
كالرصاصة ..غادر غضبه الحاد إلى جنونه ،وأمسك بصدر الزوج

ً
قائال :ال تقل عمي أيها الـ ..ثم أردف :يقولون إنك تغني وأنت
نائم ،وتأكل وأنت سائق كالمجنون ..وزوجتك حريصة على
عالجك!!..
تسارعت لحظات صمت بالحضور المشاهدين والزوج الخائف
ً
يقفز من يومه إلى أمسه قائال :زوجتي تخوض حربا ًإعالمية
ضدي بعد فشل حياتنا العاطفية واالقتصادية !..سبب ذلك
غياب الغائب ..شعار كل زوجين!!..
أصوات الحضور كسرت أضالعه وأحرقت جسده ..مذعورًا أخذ
يجول في مكانه يفتش عن أشياء كان يراها ..نظر في ساعة
معصمه وقميصه الجديد وبنطاله األسود ..تأكد أنه يحمل بطاقة
شخصية ومفتاح داره ..حدق في الوجوه ،رآها خيوطًا حمراء
وبيضاء وحوش من الصنوف كافة ..المكان تحول إلى غابة من
الغابات .مجددًا يتساءل ما الحل؟! يغمض عينيه ويخطو خطوة
واحدة فترتفع األص��وات ..يشتد الصخب لحظة وصول سيارة
بيضاء تقف في المكان ..يترجل منها أربعة رجال بقيادة امرأة..
تتقدم منه تهمس له :قلبي حزين يا حبيبي ،البد من عالجك في
مشفى المجانين!..
يبتسم الزوج ابتسامة مجنونة محدقًا فيها ،وصوت عقله
الساخن يقول له:
«كن لطيفًا ستعود سريعًا» .بلع ريقه وأمسك بيدها مترفقًا:
حبيبتي كنا نستطيع أن نتسلى كاألطفال حتى نهاية األيام..
لكنها استدارت وصاحت :مجنون ..زوجي مجنون! واستدار هو
اآلخر هامسًا :اآلن عرفتم المجنون ،ستعرفون العاقل يومًا ما..
ً
خذوني إلى دار المجانين! ثم ّ
هم إلى السيارة عاقال ..مجنونًا ..فتح
الباب لنفسه ..وضع اسمه وجسده داخلها قفز نحو البعيد إلى
يومه الجميل ،يوم كانت ثيابه جميلة ..عريسًا أمسك بالعروس،
وفتح لها الباب ،وجلس إلى جوارها ..يومها لم ينظر إلى المرآة
باحثًا عن نفسهَ ..
أهو عاقل أم مجنون؟! بل عاشق همس لعروسه:
عروستي ..يا حبيبتي ،وحدي لك ،وحدك لي .ابتسما معًا ..بكت.
هي اآلن عروس في حضن أمها ،فجأة خيم الظالم ،ظالم دامس
في ذاكرتها ..أسرعت مغادرة إلى مكانها وسط الحضور..
لقد أحاطوا بها على شكل نصف دائرة ،وصوت يدنو منها،
يهمس لها :هيا ارقصي أنت تجيدين الرقص ،هيا ارقصي!..
ابتسمت وهي تخلع حذاءها ،عاقلة رقصت وغنت!!...

كامل عيد �إ�سماعيل

		
مري علينا طيوف العيش واكتحلي
لقد مللنا مــن التعليــل باألمــــل
		
لقد مللنا طيوف الفقر وانفجــرت
كل الكؤوس وما تخفيه من عـلل
ٌ
َّ
		
وازيني فجمال المرء مكرمـــــة
إذا تكللــــت اللـــذات بالقبــــــل
		
مــري علينا لعــــل الله يشـبعنا
من خيره ويرينا أبهــج الحـــــلل
		
إن لم تمري فغيبي عن بصائرنا

ٌ
ال ينفع الجاني خبز من ربا زحــل

		
ليال مضت والجوع يؤنسنا
هذي ٍ
وفي الصباح نداوي الجوع بالخجل
		
في الليل تبكي دموعًا رويت بدم
وفي النهار يغور الدمع بالمقـــل
ٌ
		
نبكي إذا عربدت في الليل أضوية
وضجت الحارة السمحاء بالنفـل
ٌ
		
وفاح من شرفات الحي رائحـــة
مروية بدمــوع الخمـر والعســل
كم شم رائحة طفلي وقال أبي
ّ
أهــذه ريــحة للحــم والبــصل؟
		
أم أن حوتًا تلظى في مجامرهم
فأصبحت ريحه عطرًا مــن األزل
ٌ
		
ولحمه من جنان الله مأدبـــــــة
مرسولـــة لكثير المـــال والثمـل

ً
		
أجبته قائال :يا طفل ما شـبعت
ٌ
نفس إذا كرهت للجـــد والعمــل
		
يا آل ياسر جنات النعيــم لكـــم
شدوا البطون وال تمشوا على مهل
ٌ
		
قـــــدر
يا آل ياســـر صبرًا إنــه
يعيش فيه قليل الحـــظ والحيــل

تنهيدة....وقصيدة
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عيشًا شقيًا فال األيـــام ترحمــه
وال يداوى الشقا بالقول والمثــل
		
أما الغني فيحيا فيـــــه مكتنفًا

و�سام ونو�س

بالجاه والعز والتدليـــل والمــــلل

تعب قلمي...

ركنت قلمي جانبًا...

عيوني..

يبست أصابعي وهي تحتضن كلماته..
ُ
شلت يدي ...مصلوبة على فكرة...

كبندقية أراحت كتفًا...

عاد الدخان يحجب الفكرة...

فتحت أصابعي ومايزال

فولدت تنهيدة...

يسابق الريح في ٍّ
		
كد وفي عمل

تاه نظري...مركزًا على ورقة..

دفء الحضن..في كل كلمة..

تالها في رحم قلمي المتعب...

فرغ الدخان من سجائري...

حركت يدي ،وبقي قلبي على يباسه..

توأم يعتب

ويبذل الجهد في عقل وفي عضل
ٌ
قــدر		
يا آل ياســــر صبرًا إنـــه

ماولدت القصيدة!!!!..

أشحت نظري عن ورقتي ،فأغمضت

أسميته ...قصيدة!...

ٌ
		
أما الفقير فال عيش لـــه أبدًا

إال إذا مــرغ األثــواب بالوحــــل

ما أصعب العيش لوال فسحة األمل
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من أمير عربي إلى صديقته
|

ح�سني هالل

صديقتي ..ال وقت للحقيقة
نكتبها..
نقرؤها..
َْ ُ
ُ
ال وقت للحقيقة ننشدها..
ُ َّ
الوقت
فالوقت كل
ِ
ْ
«لفلسطين»
للحب
ِ
للمحبوب
ِ
للنفط في أوطاننا
ِ
«للبقرة الحلوب».
بقر ٍة
ُ
نشرب ما شئنا من حليبها
..
ُ
 ..نسكر من حليبها
ننذر ما شئنا لها:
ً
ُح ُجبًا وأدعية ..
ً
صحفًا رسمية
ممنتجة..
نشرات أخبار
ٍ
أعالمًا وإعالمًا
ّ ً
ملونة
وصورًا
للقتلى من نسائنا..
للقتلى من أطفالنا..
َ
القدس في غزة في
في
ِ
جنينْ.
**
ُ
ُ
دامت المصالح الشخصية
ما ِ
ّ ْ
مؤمنة..
ُ ُ
المنافع األسرية
دامت
ما ِ
ّ ْ
مؤمنة..
ُ
ُ
والمقاعد
دامت العروش
ما ِ
ُ
العرشية
ُ
وردية..
رش
ٍ
من ف ٍ
وبهرج..
سندس
من
ٍ
ٍْ
ّ
ُ
عين) مؤمنة.
و(حور ِ
ِ
ُ
َ
دامت الحياة يا حياتي ..
ما ِ
ً ّ ْ
هكذا قصيرة مقننة..
ٌ
فائض
لوقت
ال وسعة فيها ٍ
ٍ
ْ
الحروب
نزجيه في
ِ
ْ
ُ َّ
الوقت للمنادمة
فالوقت كل
ِ
**
َ
ّ
والتصدي يا
للصمود
ال وقت
ِ
صديقتي
ْ
ال َ
وقت للمقاومة.
ُ ُّ
الوقت
الوقت كل
ِ
وللوئام
للسلم
ِ
ِ
ْ
والحكمة والمسالمة.
للحلم
ِ
ِ
قد ُ
للسلم حتى
نجنح
ِ
إن همو لم يجنحوا..

َ
الجمال
مواطن
ونرتعي
ِ
واللذات
الشهوات
ونقتفي
ِ
ِ
ْ
ملكت أيماننا..
في ما
صديقتي
ُ
األعداء ما شاؤوا
وليرتع
ِ
َ
والرعاع
األديان
مواطن
ِ
ِ
ْ
والرعيان
َ
ّ
ون
مواطن
الزيتون والطي ِ
ِ
ّ
والخر ْ
وب
**
ُ
األحياء َم ْن
فليستنهض
شاؤوا
لكي ينصرهم؛
ُ
األحرار في
وليستنهض
ِ
التاريخ َم ْن شاؤوا
ِ
ْ
ينصفهم
لكي
َ
َ
ُ
فنحن ال إبل وال نوق
وال َ
شأن وال َ
شام لنا
ْ
ْ
وبحربهم.
بهم
الفراش يا
دمت في
ما ِ
ِ
صديقتي
فراشتي..
َ
َ
أميرتي الصغيرة الرقيقة
حبيبتي ولبوتي.
ما ُ
الفراش يا
دمت في
ِ
مليكتي
َ
َ
المطيع
عبد ِك
ْ
الغضوب..
وسبعك
ِ
ال َ
للحقيقة نكتبها..
وقت
ِ
ال َ
للحقيقة نقرؤها..
وقت
ِ
َْ ُ
ال َ
للحقيقة ننش ُدها..
وقت
ِ
صديقتي
ال َ
ْ
للحروب.
وقت

خطوبة
كانت السماء صافية تتخللها بضع نجمات و
نسيم لطيف يتسلل فينعش النفس..تنظر إليه
بشرود و كلمات لم تخرج من شفتيها..يسألها فال
تجيبَّ ،
كأن سكون الليل قد فرض سحره عليها.
هو:
ـ أما زلت عازمة على صمتك هذا؟
هي:
جميل ال
بصمت
ـ لماذا ال تدعنا اليوم نتكلم
ٍ
ٍ
يؤذي هذا الليل الناعس؟
ّ
بصمت؟! فنحن أحيانًا ال نفهم
ـ و كيف نتكلم
ٍ
أصواتنا المسموعة؛ دعك عن الصمت و لغته.
ـ لي رغبة ّ
قوية بأن أستشعر روح الصمت؛ فهو
ٌ
ٌ
روح ناطقة تتخلل تيارات الهواء ،وتدخل نفوسنا؛
بثقة ،ودليل هذا أنك قد تبقى أحيانًا
وتسكنها
ٍ
لوحدك ساعات طويلة وال تشعر بالوحدة؛ بل تنسجم
مع الصمت والهدوء الذي نفتقده في العادة.
ـ أنا ال أفهم بهذا الكالم؛ بل ّ
أحب الوجه الجميل
والثغر الجميل الذي ينطق بأعذب الكالم؛ أما تراتيل
الصمت التي تتحدثين عنها فهي ال تعني بالنسبة
إلي ّ
أي شيء.
ـ هذا ألنك ال تهتم بكالم النفوس واألرواح و
بواطن األشياء؛ و ال تبحث إال عن اللذة المادية تصل
إلى يديك ،و فقط هذا ما تفهمه؛ ّأما أغنية تغنيها
الروح ،و ترسلها إلى أعماق هذا النسيم الذي يغمرنا؛
فإنك ال تسمعها وال تشعر بذبذباتها.
ـ و مالنا و مال هذه المتاهات؟! نحن نعيش على
أرض فيها من بشر وحيوان ونبات؛ وبيوت نسكنها،
وأيام نمضيها؛ وحياة نعمل فيها كي تكون كاملة ال
ينقصها شيء من الرفاهية والسعادة؛ فلماذا نبتعد
عن واقعنا ونعيش في الترهات و الالمعقول؟
ـ أنت تصدمني بسذاجتك الروحية؛ ظننت بأنك
تملك رهافة ٍّ
حس تجعلك تترفع فوق الماديات ،و إذا
بك تسقط في حبائلها.
ّ
ّ
ـ أكل هذا الكالم القاسي تسمعينني إياه ،ألنني
لم أته في عالمك الروحي السخيف؟
ـ ه��ل تصف رق��ة أحاسيسي وره��اف��ة روح��ي
بالسخف؟! مالي أتكلم مع أحمق مثلك ال يملك شيئًا
من األخالق الروحية الراقية؟!
ـ هل تشتمينني ّ
وتدعين بأن هناك أخالقًا راقية
للروح؟! لعمري ما أنت إال مجنونة فشلت في العيش و
والتفاهم مع أبناء البشر؛ فأخذت تبحثين عن األرواح
تصادقينها.
ـ هل تنعتني بأنني مجنونة وأن��ا وصلت إلى
مستوى رفيع من العقل و اإلدراك والتفهم لتداخالت
الحياة العميقة؛ و لم أتعثر بشكليات األم��ور؛ وال
ٌ
جبان ترفض
بالقشور التافهة مثلك؛ ما أن��ت إال
االعتراف بسطحية فكرك و انحداره.
ـ ّ
تبًا لي أنا األبله وقد بقيت سنين و سنين؛ و أنا
أعمل و أكدح لكي أصنع قصرًا أسكن فيه مع أميرتي
ّ
الجميلة؛ و أدور العالم كله حتى أجدها ،فأظنك أنت
هي وقد ّ
غرتني المظاهر؛ يبدو أنني ال أجيد االختيار.

|

ر�ؤى يو�سف �سلمان

ُ
َ
ـ بل أنا التي خدعت بك ،قضيت معك شهورًا في
هذه الخطبة ،ولم أكتشفك حتى هذه اللحظة؛ فعرفت
بأنني سيئة االختيار قليلة الحظ.
ـ ظللت شهورًا وأنا أحاول أن أتقرب منك ظنًا مني
بأنني وجدت مالكًا لم يسبقني أحد إليه؛ ثم عندما
قبلت بي وتمت الخطوبة؛ أخذت أغدق عليك بالمال
والهدايا الكثير شهورًا عديدة؛ و لم أكن أدري أنني
سأصل إل��ى ه��ذه اللحظة؛ أسفي على األي��ام التي
أضعتها معك والديون التي دانت لها رقبتي؛ لو أنني
وزعتها على المساكين لكنت على األقل قد كسبت
الثواب في اآلخرة الذي يعوضني عن السعادة في
الدنيا .
ّ
ـ تدعي اإليمان و أنت تهزأ ب��األرواح النائمة و
بواطن األشياء؟! مع أن اإليمان هو روح ال أريد أن أراك
بعد اليوم؛ فلست لي و لست لك؛ أما ما بذلته من أجلي
من مال ،فسوف أقدمه للجمعيات الخيرية وللفقراء،
وسأكسب األجر و الثواب .
ـ فلتذهبي معهم إلى الجحيم ،فكل هذا لم يعد
يعني لي شيئًا؛ المهم أنني عرفتك قبل فوات األوان
كي أتفادى ً
بالء أكبر من هذا.
ثم يمسكك خاتم الخطوبة؛ و يرميه على األرض ،و
يدهسه تحت قدميه؛ و يمضي من حيث أتى.
ّأم��ا هي فتقذفه في ال��ه��واء بخفة ،و تتابعه
ّ
بعينيها في عتمة الليل ،عل روحًا من األرواح تلتقطه
وتأخذه إلى مكان آخر...
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 11مساء في المدينة النجمة
|

الكاتبة :دون وبول(*)

|

ترجمة :حممد �إبراهيم العبد اهلل

ّ
شركة المدينة النجمة للزجاج تصنع القوارير،
 fevahوأضاعت عملها اإلضافي .ovah tim
وهم يحركون مصنعهم من والي��ة بائسة إلى
كانت أمي تعرف معظم الناس في النوبة
أخرى كأنه معرض خيمة متنقلة ،حينما كنت
الثالثة ،كانت تلفت انتباههم إلي وهم يخرجون
في المدرسة الثانوية أغلقوا مصنعهم في غرب
من الباب الكبير للمصنع .أوت��و يشبه المزارع
رود
وانتقلوا إلى مدينتي األصلية في
فرجينياُ ،
في مالبس عمله ،لكنه عزف أغاني جميلة على
آيالند .فقد أغلقت مصانع النسيج منذ سنوات
الكمان في حفلة الشركة بمناسبة عيد الميالد.
عديدة ،ول��م يستبدلها أح��د .ضللت المدينة
تمبل يضع المكياج األبيض السميك كأنه
النجمة مجلس البلدة بإعفائها عشر سنوات من
القناع .جينا ذات الشعر األملس الخلفي القصير
الضريبة مقابل إيجاد فرص عمل للعمال غير
والمشية الذكورية .قالت أمي بأن تمبل وجينا
المهرة.
كانا صديقين في المدرسة ،ثم نظرت إلي لترى
حينما ج��اءت المدينة النجمة إلى بلدتنا،
ُ
ترك والدي إدارة الحانة ،وذهب إلى مقطورتهم
شعرت بالخجل وسررت
إن كنت قد فهمت هذا.
ُّ
البيضاء الصغيرة لملء استمارةُ .ع ّين والدي
للعتمة .أشارت من تزوج من .فهناك من طلق ،أو
مراقب خط؛ وهو العامل الذي يتفحص القوارير
سلك هذا الطريق ،فتاة نحيفة حزينة من غرب
قبل شحنها من الصنع.
ّ
فرجينيا ،صبية أدخلت نفسها في مشكلة .اليوم
المدينة النجمة تختم قواريرها بنجمة ضمن
هي ال تفارق مدينة النجمة تريد أن تقضي بقية
دائرة أسفل الزجاجة .في األسبوع األول لوالدي في
حياتها هناك .صوت أمي ظل يلعلع بين قرقعة
المصنع ،كانت عائلتي بكاملها تقلب كل قارورة
المدينة النجمة وأغنية الكاتيديدز وضجيجهما.
تقع بأيديها على عقبها ،يمسكونها وينظرون
النساء يرتدين مالبسهن الضيقة ،والرجال
إلى عالمة مدينة النجمة ،وحينما نجد واحدة،
يرتدون مالبسهم الفضفاضة .يشربون الكثير
نحسبها كالجائزة .وهذا إثبات بأن والدي لديه
ويخسرون انقطاعهم عن العمل اإلضافي .فهم
عمل حقيقي في شركة كبرى .في ذلك األسبوع
كان يأتي بالقوارير المرفوضة ،ويعلمني كيفية
جميعهم يجمعون المال الكثير ،لكن ال يوفر
النظر إلى عيوبها .وقفنا معًا عند طاولة المطبخ،
أي منهم قرشًا واح��دًا .هم جاهلون يتكلمون
كان يرفع القوارير المشوهة إلى ضوء السقف
اإلنجليزية الركيكة ،ويضحكون بصوت عال،
ويحركها بلطف بيديه الكبيرتين .كان الضوء
يقعون في شرك الحب وهم صغار جدًا .سيبقون
يلمع على القوارير لتكتسب لونًا فضيًا بجانب
هنا ما تبقى من حياتهم (هل تسمع ما أقوله
حواف شعره المشذبة .أخبرني عن أسماء العيوب
لك؟).
المختلفة ،أكتاف ضعيفة ،سافلة ضعيفة .وكان
جلست في سيارة سوداء ،انتقد البالستك
العيب المفضل لدى تمايل الطير ـ وهو خيط
المتصدع في لوحة العدادات( .هل تعرف ما
زجاجي يمتد داخل القارورة .بعد األسبوع األول،
تقوله لي؟) راقبت الناس المتعبين في النوبة
حينما حل التعب على والدي ،لم يعد قادرًا على
التحدث كثيرًا عن عمله الجديد ،وكأنه عملنا كل
الثالثة وهم يتقاطرون خلف الباب ،وبحثت عن
ما يمكن أن يتعلمه هناك .المدينة النجمة تدفع
أبي بينهم .كان هناك ،لمحته للحظة جراء الضوء
ً
ً
ً
ْ
.
ا
أمواال طائلة .أمواال طائلة .أمواال يتوجب دفعه
الليالي
بعض
أسهر
كنت
المجاورة.
الساحات
في
بأننا
تأكدت
وقد
الصيف.
حرارة
شدة
من
مفتوحة
الساطع للباب المفتوح للمصنع.
فالمال هو كل ما يمكن أن تقدمه؛ فهناك نوبات إلى وقت متأخر ولشيء يمكن أن أفعله ،أذهب مع أصبحنا على مرأى من الباب الرئيسي .ساقا والدي
جثوت على مقعد السيارة ،وات��ك��أت على
لعمال الخط ،منهم من يعمل على مدار ّالساعة ،أمي حيثما تذهب ،توقظ ً والدي بعد النوبة الثالثة كانتا متعبتين بعد ثمان ساعات من الوقوف النافذة .أعرف أنني من الحجم الكبير لكنني لم
وسبعة أيام في األسبوع ،وضمن برنامج دوار .كان حتى الحادية عشرة ليال .كان الجوار هادئًا في المتواصل على الخرسانة .ولم نكن نريده أن
أكترث .أوم��أت له .توقف وطأطأ رأسه ليشعل
والدي يعمل في النوبة الثانية من الثالثة إلى تلك الساعة ،وأنوار قليلة ال تزال مضيئة .وصوت يقضي لحظة إضافية واقفًا هناك يبحث عنا.
ً
بعد ثمان ساعات من الوقوف المتواصل سيجارته .ثم يرمي بعود الكبريت ،ويصيح بامرأة
الحادية عشرة ليال .كنت أسمع وقع حذائه على التلفاز يصدر من شباك الباب .معظم العائالت
أرض المطبخ .حينما أكون مستيقظة ،وأسمع أنات تنام باكرًا .حركة مرور متوقفة تمامًا ،وإن كان على الخرسانة .ولم نكن نريده أن يقضي لحظة سمينة تقذف براسها للخلف وتضحك .ثم يرفع
رأسه ويشاهدني انزل نافذة السيارة وابتسم،
االستغاثة حينما ينزعه من قدميه .بعد أسبوع الضوء عند تقاطع الطرق أحمر ،تنزلق أمي من إضافية واقفًا هناك يبحث عنا.
ارتفعت أصوات جائعة متواصلة من المصنع .كان متعبًا جدًا.
انتقل إلى نوبة منتصف الليل .حينما استيقظ تحته من دون أن تتوقف.
صباحًا للذهاب إلى المدرسة ،كان يجلس إلى
ركبنا ونوافذ السيارة قد أنزلت ،نستمتع وكان هناك صخب مرتفع اجتمع من هدير الفرن،
بعد سنوات الحقة ،وقبل انتهاء السنوات
طاولة المطبخ يحتسي بعض البيرة قبل أن يخلد بالهواء البارد بعد جلوسنا في المنزل الفاسد وم��ن آالف القوارير التي تبعثرت تحت حزام العشر المعفاة من الضريبة .انتقلت المدينة
إلى النوم النهاري ،وكأنما ّ
كيف جسمه للنوم طوال الليل.
الدحرجة ،القوارير السيئة تتحطم في كومة النجمة .كنت وقتها قد دخلت الكلية بموجب
نهارًا ،ثم انتقل بعد ذلك إلى النوبة الصباحية،
مررنا بمحاذاة الشالل ال��ذي أسكته صوت المرفوض إلدخالها ثانية في الفرن .أخبرني منحة قدمت لي .ومع أن المدينة النجمة كانت
وكان هو وعمال النوبة اآلخرون يطوفون المكان مصانع النسيج .مررنا موسيقا الجكبكس( )1من والدي بانه يأخذ الزجاج لصنع الزجاج من جديد.
خاوية يأكلها الصدأ في حقل يبعد مئة وعشرين
مشوشين ومنهكين .فال يكاد يخلو أسبوع في قاعة  . vfwك��ان هناك امتداد لطريق هادئ
لم أسأله كيف ذلك ،إن كان هذا صحيحًا ،فقد
ً
ميال .صخب المصنع وهديره يصاب بالوهن في
المصنع من دون ح���وادث ،وك��ان عمال النوبة مظلم يمر بمخزن غ��ذاء يورينا بمستودعاته صنعت أول زجاجة.
بعض األحيان وبخاصة في آخر الليل .أسمعه
يشربون ألن هذا يساعدهم على النوم في الليل التي انتشرت كرقعة الداما .ثم أصبحنا على
وأخبرني ما عرفه.
ضجيج مدينة النجمة يضرب في أذني حتى أحيانًا ساكتًا ،وك��أن شيئًا يأتي ليمسك بي،
أو في النهار.
مسالك السكة الحديدية .ومن هناك نستطيع
فعويل الفرن الجائعّ ،
يحول الزجاج إلى زجاج.
قالت له أمي :إن النوبات ال��دوارة عمل غير رؤية الوهج البرتقالي لفرن مدينة النجمة؛ حيث أطفأت أمي المحرك .بعد ذلك سمعت أصواتًا
إنساني ،لكن قالتها بهدوء وهي تنظر إلى القاعة ُيشوى هناك الزجاج السائل .بعد ذلك بحثنا عن قريبة ،ومحرك السيارة يدق وهو يبرد ،وليس
التي ن��ام فيها نومة المكسور القلق .قالتها الممر المظلم الضيق الذي يوصلنا إلى المصنع .بعيدًا عنا الطحالب التي تغني فيها الجنادب
ً
بهدوء ألن مدينة النجمة تدفع أم��واال طائلة ،فالمدينة النجمة ال تكترث بوضع إشارات داللية .غناء ناعمًا.
(*) دون بول كاتبة روائية أمريكية من
تدفع للعمل اإلضافي ،تضع الطعام على الطاولة ،وظهر المصنع الكبير المتداعي وسط ميدان
في الحادية عشرة خرجت النوبة الثالثة
أشهر رواياتها «بالد الوحدة» و«ال يزال نهرًا».
وتدفع أجور السيارة ،تشتري األلبسة المدرسية ،خال طوال الليل تقريبًا .كان مصنوعًا من صفائح
تتثاقل
عرقًا،
تتصبب
الرئيسي.
الباب
من
تندفع
عملت محررة في العديد من الصحف والمجالت
وتسمح لها بالذهاب إلى صفافة الشعر في كل معدنية متموجة ُسمرت سوية .والضوء الذي وتتهادى في مشيتها ،تريد الوصول إلى جيب
األدبية أهمها كورفد برس ـ المترجم.
أسبوع ،لتصف شعرها وتجعله منتفخًا ناعمًا .في الداخل يظهر الزوايا والجدران غير متقابلة قميص أو إلى حقيبة لتخرج علبة السجائر وكانوا
ً
( )1الجكبكس :خزانة فيها فونوغراف
فقد كان والدي يحب أن تظهر أنيقة؛ فالصيف بشكل تربيعي .المصنع بارد في الشتاء وحار في أناسًا من غرب فرجينيا اتجهوا شماال بمصنع
ُ
آلي يتيح للمرء سماع األغنية المسجلة التي
جاء وجاءت معه العطلة المدرسية ،وحان وقت الصيف .ك ِّومت نفايات الورق المقوى والمفارش يصرخون بلهجات متباينة ـ «’Y’all ain’t takin
يختارها بمجرد وضع قطعة نقدية في ثقب
التسكع والملل .كنت في ذلك الوقت في مقتبل الخشبية المتكسرة على أرصفة التحميل .األرض  »our overtime are yewوت��أت��ي األجوبة
خاص ـ المترجم.
العمر وصغيرة على العمل الحقيقي ،لكنني تتألق بالزجاج المكسور .والمكان الذي ألقيت بالصراخ الرعوي لجزيرة رود ،الطريقة التي اعتاد
ْ
ْ
وذهبت إلى البيت بـ
أخذت
كبيرة في كرة  wiffulأو لعبة االختفاء والبحث فيه النفايات تضيئه أبواب المصنع التي تركت والدي التحدث بها.
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دور اإلعالم في
التغيير والحراك
االجتماعي
-سورية أنموذجًا-

ضمن سلسلة الدراسات التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب صدر لمحمد علي جمعة كتابه المعنون بدور
اإلعالم في التغيير والحراك االجتماعي ـ سورية أنموذجًا ويستجيب البحث لألحداث الراهنة في المجتمعات
العربية ويدرس مدى انعكاس الظواهر االجتماعي التي فرضت نفسها على الواقع العربي إعالمنا.
والحظ أن هذه األحداث الجارية في البالد العربية ذات سمات مشتركة مما يتطلب من الباحثين قراءة
هذه األحداث قراءة علمية واقعية ومستقبلية واالنتقال من دراسة التربية والتغيير االجتماعي التي ميزت
الدراسات التي كانت معروفة حتى أواخر عام  2010إلى دراسات أكثر إلحاحًا وهي دور اإلعالم في هذه
الحركات العربية التي بدأت في تونس ثم انتقلت إلى مصر ثم امتدت إلى معظم األقطار العربية خصوصًا وأن
اإلعالم منه ما كان منسجمًا مع الحقيقة والواقع المهني ومنه ما خالف ذلك ساعيًا لتحقيق أهداف سياسية
وشخصية ومع اختالف أنواع الحراك العربي طبيعة ونوعًا ومدى التأثر والتأثير فإن اإلعالم عمومًا كان انعكاسًا
للسياسات الدولية والعربية.
الكتاب في  177صفحة من القطع الكبير.

االندماجية المعرفية للعولمة ضمن التعددية الثقافية /تتمة/
وأنماط التوسع خارج الحدود القومية للرأسمالية وبين االستقطاب
واالحتواء ألنظمة الدول القومية ،وبين إعادة العالقة نحو التكامل
والتفاعل من خالل فعاليات وعالقات مشتركة بين الدول .لذلك
نجد َّأن العمق الدال على الوحدة الكونية يعزز القدرة الضمنية
لنشاط الدفع الذاتي نحو االرتباط بالواقع الكوني على أنه برنامج
عميق المدلول ،يدخل في نظامه التنوع الفريد للثقافات الكونية،
ألن العمق التواصلي بين الحضارات المختلفة قائم على التوازن
في خلق ظروف قادرة على اإلحاطة بجميع مجريات األحداث وكل
التفاصيل الكونية انطالقًا من تعميق الثقافة المحلية القادرة على
الصمود أمام التحديات الراهنة.
وبالنظر إلى المجتمع العام الكوني على أنه نظام من الدول يسير
نحو حكم كوني تترابط فيه الوحدات اإلداري��ة للدول المستقلة
والمرتبطة ارتباطًا عضويًا في هذا النظام ،بشكل يجيز استقالل
هذه الدول بما في ذلك احتكارها للقوة ،وبالتالي تنامي قدرتها على
تدمير الجنس البشري ،عندها سيكون النظام الدولي في موضع
شك من قدرته على تحقيق الضمان الكوني ،ألن الظروف السائدة
في النشاط الدولي يجب أن تبتعد عن االحتكار وإلغاء جميع القوى
القاهرة في الكون ،لتحقيق نظام متعايش في إطار كوني بعيد كل
البعد عن كل عمليات التهديد القابلة ألن تكون معززة بالقدرة على
اإلبادة ،فالوجود الكوني عليه أن يرفع من وجوده كل العقول القائمة

على السيطرة؛ لكي يتأمن وضع مناسب لنمو العالقات الحرة ضمن
الوجود الكوني.
“ وعندما تنظر بعض الحركات إلى المجتمع الكوني على
أنه القهر العام المفروض على أية حياة فردية أو جمعية أصيلة
والتهديد العام للجنس البشري ،يمكن أن تتحول هذه الجماعات
إلى مقاومة مثل هذا النظام”.
مخطئ من يظن بأن النظام العالمي والوحدة الكونية للعنصر
البشري المتفاعل معه هو من إنتاج قوى كبرى ،ألن التوق إلى الوجود
اإلنساني العام في جوهره المنتمي إلى الوجود الكوني هو من
مفاهيم جماعات صغيرة ومتعددة منتشرة ضمن الوجود البشري،
ترفع مغزى الحقيقة المرافقة لعالقات قائمة على المستوى الكوني،
وألن الوعي الكوني يخرج دائمًا من عمق بنية فاعلة وطموحه ترى
في الوجود الكوني ضالتها الكبرى.
إذا كان للعولمة مجال الوجود القائم على التنوع المعرفي
والثقافي فإنها في طبيعة األمر ستنطلق من هذا التنوع الثقافي
والفكري ،تعزز مواقعها بشكل مؤكد في النظام الكوني ،ألن الوجود
اإلنساني يكون عندها هو التمازج الكلي لكل الثقافات.
من خالل توسيع االرتباط بين العناصر المختلفة في الكون
يتعمق التواجد المرافق لقدرة العالم على إحداث أنماط متماسكة
من التوازن والتفاعل القائم على المتغيرات الجارية في نظامه،

وتعميق التواجد المرافق لقدرة العالم على إحداث أنماط متماسكة
من التوازن والتفاعل القائم على المتغيرات الجارية في نظامه،
وتعميق البنى البشرية المتوافقة مع االلتزام بالمبادئ الكونية ،ألن
العالقة القائمة بين الوجود المتمثل بطاقات الوجود المادية تندمج
مع الفعالية االجتماعية الثقافية المنطلقة من تغيير بنية المدلوالت
المتعاقبة مع تطور البنى البشرية ،فالواقع العام يتحد في نظام
منفتح على الوجود ،وجميع المعايير والقيم والثقافات تدخل في
نظام من العالقات االرتباطية والترابطية تعمق بنية العقل البشري
وتجعله أكثر مقدرة على االستيعاب؛ ألن تماثل الكون في ذاته
يعمق جميع البنى الفاعلة فيه ،وتبدأ أولويات مهمة في تعميم
البناء التعليمي والقدرة على إنتاج اإلنسان الموسع القادر على
اإلحاطة بكل المجريات الحاصلة في النظام الكوني .عندها لن يكون
هناك أي معنى لإلنغالق الثقافي والعقائدي؛ ألن كل ثقافة في
هذا الوجود تكون قد أصبحت ثقافة كونية ،وكل معرفة هي معرفة
كونية ،وكل عمل إنساني يأخذ أبعاده ضمن المجرى الكوني ،ألن
التواصل واالتصال في نظام العالم يلغي الفوارق الخاصة بالتمايزات
المجتمعية بحيث يتقارب الوعي البشري ويتداخل ضمن نظام
من التفاعالت الكونية ،على أس��اس أن الكون وح��دة متكاملة
ومترابطة في كل مناحي الحياة وأساليبها على وجه األرض.

في الطريق إلى األنثى /تتمة/
وجد مشرقة:
ّ
َّ
َّ
أستحم  /بنظر ِة َو ْج ٍد /
الرسـو  /على شاطئ الروح / ..أن
(إني أريد
َ ُ
تج ْد َول  /من شرفات العيون ../أيا “ / ..مطـر العاشقيــن”)
ليتحول الخطاب لدى الشاعر عصام ترشحاني في قصيدته
(النسيان األزرق) إلى خطاب الغائب ،إال أن هذا الخطاب بضمير
الغائب ،ال يعزل الذات ،وال يفصلها في مقام الخطاب الذاتي ،بل
يضعها في مكاشفة مع ذات األنثى ،هذه المكاشفة هي التي تضع
الذات في حالة توتر ،وهي تواجه النسيان األزرق ،النسيان الغامق،
الذي أدخل الشاعر في الفجوة ،ومساحة التوتر ،حيث يفتش في
ألوان شروده ،عن لحظة كشف ،تعينه على تأويل ذلك النسيان:
ُ
مازلت أفتش في أل��وان ش��رودي  /مازلت ُعلى  /أبواب
(إني
ُ ّ
الكشف  /أقل ُب أوراق ذهولي / ..ما أدهشني  /وأنا أغمض شيئًا..
ِ
شيئًا َ /ع ْي َن سراجي)..؛

حيث تنهض دهشته ،وهو على أبواب الكشف مرتبك الذهول،
وكأن هذا النسيان هو الذي تتشكل فيه ذاكرة المجهول؛ بل كأنه
فتح على األفق المتماهي في ذات الشاعر ،تلك الذات التي تتماوج
بين لحظتين زمنيتين ،األولى :ما قبل النسيان األزرق ،والثانية :ما
بعد النسيان األزرق ،ما بينهما يرتبك السؤال عن تلك األنثى التي
ً
تبزغ من فوضى الهجرةً ،
موجا كفيفا.
وهنا تتجلى شعرية الذات من خالل تموضعها بين هاتين
اللحظتين ،لتتلقى الوجود بتشكيله الال مألوف .فاألنثى ممهورة
بالوشم الوحشي والشدو ،والموج كفيف ،والنار الحسنى ...وكأن
الشاعر يدل على قلقه الذاتي من خالل هذه الخلخلة التي يمارسها،
ليعيد خلق ما يشاء كما يشاء:
قص / ..بين الريح ..وبين حفيف خياليَ / ..ر ٌ
َ(ر ٌ
قص ..قرب اإلعجاز

ُ
فوضى ْالهجرة فيها َ /م ْن تلك
والموج كفيفًا / ..يبزغ من
تمامًا/ ..
َّ
ِّ
وبالنار الحسنى/ ..
/
و
ذ
وبالش
الوحشي
بالوشم
الممهورة
األنثى
ِ َ ّ
ْ
َ
ولماذا اختارت  /سمتي الغامض / ،والزلزال المخبوء /،للذة مجهولي)..
هذه األسئلة المربكة ،هي التي تشكلت في لحظة ما بعد
النسيان األزرق ،ألن الذات شعرت بتخلخلها في ،وصدمتها ،وتحطم
مرآتها.
بعد ذلك تأتي لحظة االسترجاع ،لحظة ما قبل النسيان األزرق،
للكشف عن مأزق الذات الشاعرة فيما بعد ،وربما هي محاولة من
الشاعر إلنقاذ تلك الذات من شرودها وقلقها وذهولها:
ّ
ُ
أشرب قهوتها  /في
(أني قبل النسيان
ِ
الغامق / ..كنت أراهاُ ّ ُ / ..
ُ
صباح  /يشبه متعتنا  /أشرب ماء يديها  /وأفتش عن بعضي /
غير
ٍ
ً
حين تغيب قليال).
لتأخذ األنثى في هذه اللحظة االسترجاعية ـ التي تعيد
تخطيب الذات الشاعرة ،وتخطيب الزمن الشعري في القصيدة
ـ شكل القصيدة؛ حيث كانت تتماس مع أوج��اع الحرف ،برذاذ
محارقها ،لتنهض القصيدة من صوفية الحلول بين الذات الشاعرة
واألنثى:
(رقصنا كهواء ٍ صوفي ٍّ  /في أزهار ُ
الح ّمى / ..أنثى ..بجالل
ْ
صعقت قلبي زمنًا /
اإلشراق ِ /وإقبال الماس ِ /وأوصاف المطلق/ ..
ّ ّ
ثم تول ْت)..
وكأنا بهذا الرقص ما هو إال تماوج القصيدة في اللغة ،وتماوج
اللغة في اإليقاع ،وتماوج اإليقاع في ذات الشاعر ،التي تألف األشياء
في ال إلفتها ،وتقرؤها في غير لغتها ،وتشكلها في الكينونة
ً
الشعرية خلقا جديدًا.
هكذا هو الطريق إلى األنثى ،طريق إلى القصيدة ،كما هو

الطريق إلى القصيدة طريق إلى الذات ،والطريق إلى الذات طريق
إلى العالم ،فإذا بالقصائد تشكيل إيقاعي ،ينهض انسجامه
بانسجام الذات مع األنثى ،ألنها القصيدة الوحيدة التي تعيد إلى
الروح الحيرى توازنها ،ويقينها بالوجود ،حيث تفتح القصيدة على
الداخل الشعري ،كما تفتح الداخل على المطلق ،لتصبح القصائد
بتجلياتها المختلفة حالة استبصار للعالم ،وحالة استكناه للغة،
في توحدها مع الذات ،وال تفوتنا اإلشارة إلى ما انبنت عليه القصائد
في تشكيلها الفني ،حيث تجلت الشعرية ،تارة في بين الحوار
بين الشاعر وذاته ،وتارة بين الشاعر ولغته ،وأخرى بين الشاعر
والعالم ،وهذا الحوار هو الذي أيقط اللغة الشعرية بصورها
واستعاراتها وكناياتها ،واجتراحاتها ،وثنائياتها المتضادة ،كل
ذلك شكل إضاءات متماوجة في جسد القصيدة ،وهذه اإلضاءات
المتماوجة هي التي شكلت جدل الخلق الفني المختلف.
هوامش
()Endnotes
 -1قراءة في قصائد مجلة الشهباء الثقافية ،مجلة فصلية ،العدد
صفر ،كانون الثاني ،2012 ،والقصائد هي قصيدة (المستحيل)
للشاعر محمد كمال ،وقصيدة (هذه ليلة ممطرة) لألديب عبد الفتاح
قلعجي ،وقصيدة (النسيان األزرق) للشاعر عصام ترشحاني.
 -2تودوروف ،الشعرية ،ترجمة شكري البخوت ورجاء بن سالمة،
دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،ط ،1990 :2ص .23
 -3كما أبو ديب ،في الشعرية ،مؤسسة األبحاث العربية ،بيروتـ
لبنان ،ط ،1987 :1ص .94
 -4م ن ،ص .58
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المقامات :الهمذاني ،أواخر القرن العاشر /تتمة/

ُ
هيكل لكتابه
باختيار
خالفًا لما ذكر ،فقد قام الحريري شخصيًا
ٍ
ً
الذي ّ
حدد معالمه بنفسه ،ثم ّ
أتمه وأرفق به فاتحة وخاتمة .وجعل
ّ
صارم ،لكنه ليس مفرطًا في
نظام
أحداث مقاماته تتسلسل وفق
ٍ
ٍ
وضوحه للعيان :فال تشتمل ٌّ
أي من المقامات على عنوان (كما الحال
عند الهمذاني)؛ بل ال تشتمل حتى على رقم يضمن لها مكانها في
المجموع .من الطرف اآلخر ،فإن مغامرات البطلين لها بداية ونهاية،
في المقامة األولى يلتقيان وفي األخيرة يفترقان إلى األبد .إن ّ
تشرد
زيد السروجي يؤول إلى االنتهاء في المقامة الخمسين ،بينما ال
أبي ٍ
ّ
يعود أبو الفتح إلى مسقط رأسه أبدًا وال يفكر في هذا مطلقًا .فإذا
ً
منتقال من بلد إلى آخر ،فذلك ّ
ألن الصليبيين
زيد اآلفاق
ٍ
جاب أبو ٍ
ٌ
ٌ
وجود دقيق على الخارطة
احتلوا مدينته (سروج) ،وهي مدينة لها
ّ
السروجي عن
الجغرافية خالفًا السكندرية أبي الفتح .وكلما ابتعد
دياره ازداد حنينه إليها ،ومع هذا لم يكن يشعر بالغربة ،أو لم يكن
ّ
مجال
ذلك أمرًا محتومًا ،فهو بتجواله من
ٍ
جلسة إلى ّأخرى يتحرك في ّ ٍ
ّ
ّ
معين ذي ّ
ثقافي ٍة واحدة .وعندما تتحرر سروج من محتليها
هوي ٍة
ٍ
ّ
الصليبيين ،يعود إليها أبو زيد ويرفض من تلك الساعة فصاعدًا
ّ
ّ
والتشردّ ،أما أبو الفتح فيبقى سائحًا ما بقي الزمانّ .إن
حياة التسكع
ٌ
تغيير جوهري في حياة
عودة سروج إلى الحظيرة اإلسالمية يالزمه
ّ
ّ
أبي زيد :فتراه يعض أصابعه ندمًا ويهجر معيشة التسول ويعزف
حتى عن األدب ،فال يمارس شيئًا غير الوعظ الديني ،فينصرف
وال ورع ،هكذا من
بشكل كامل إلى العبادات ،وينقلب المخادع إلى
ٍ ّ
دون أن ّ
يتم التنويه ّ
عما إذا كان ًهذا الحدث هو ذاك التقنع المعتاد.
ّ
ّ َ
ُ
ولئن كانت المقامات مستقلة الواحدة عن األخرى ،ولكن بعضها

ببعض باالستعانة بجملة من المواضيع ،باإلضافة إلى ظهور
يرتبط
ٍ
عينهما ّ
مجددًاُ .ويلحظ أيضًا نفاذ الوعي بتحديد الجرعات
البطلين
التي يستخدمها الحريري من الشعر ومن النثر ،من ّ
الجد ومن المزاح.
ّ
ّ
تقسم جميع المقامات إلى خمسة أجزاء ،يوجد في كل جزء منها
عشر مقامات؛ ينزع على األولى طابع الوعظ واإلرشاد ،وعلى الخامسة
والعاشرة صفة الكوميديا والهزل ،وعلى السادسة السمة «األدبية».
ّ
يقصد بالسمة «األدبية» المقامة التي تتشكل على أساس اللعب
باأللفاظ والكلمات وباألخص النص ذي السياق المتناظر ،أي ذو
ً
وجهين :فمثال تحتفظ أبيات الشعر فيه على ترتيب األحرف نفسه،

ً ُ
سواء قرئت من البداية إلى النهاية أم العكس.
أي المعنى نفسه؛
ً
ٍّ
نضرب مثال آخر على نص يمكننا قراءته من نهايته إلى بدايته
فنحصل على معنى مختلف ،وبهذا يصبح لدينا ّ
نصان متمايزان
ليسا بمنفصلين؛ أي اثنين في واحد :ال يختلف هذا كثيرًا عن مالمح
ّ
شخصية البطل األساسية ،التي تبدو دائمًا متخفية ،فتكشف عن
هويتها األصلية في نهاية المطافّ .
أي مقامة هي عبارة عن مسرح
ّ
تمارس فوقه لعبة لغوية محددة ،فيصبح اكتشاف حقيقة النص
هو الهدف الذي تخطو إليه كل مقامات الحريري .ومن هنا تبرز
أهمية الفهرس :فالوصف الوجيز الذي ّ
يقدمه لكل مقامة على حدة،
ّ
يسلط الضوء فعليًا على عنصر أساسي في الحبكة الروائية أو على
هيئة ّ
النص.
بيد أن الوحدة التي ينعم بها الكتاب إنما تتعلق بالثبات
المكاني للقصص المروية ،فالمقامة هي ٌّ
ٌّ
مديني بالمطلق.
فن
ّ
كل مقامة تدور في مدينة ما ،وهذا ما ّ
يصرح به
وإذا كانت أحداث
العنوانّ ،
فإن اإلطار العام لهذه األحداث هي مملكة اإلسالم .وهذا
ّ
كان ّ
جليًا في مقامات الهمذاني أيضًا ،لكن الحريري يجعل الفضاء
ّ
أصقاع هذه المملكة الفسيحة .ما دعا أن
أكثر اتساعًا ليشمل كل
ً ُ
ّ
في جميع أنحاء الدولة ،إلى
تكون مقامات الحريري مادة تدرس ً
األكثر قراءة ورواجًا بعد القرآن الكريم.
درجة أنه غدا الكتاب الثاني ٌ
كتب إرنست رينان يقول« :نادرة هي األعمال التي تركت أثرًا أدبيًا
واسعًا بقدر ما فعلته مقامات الحريري .من فولغا إلى النيجر ،ومن
ً
الغانج إلى مضيق جبل طارق ،استطاعت مقاماته أن تصبح مثاال
ّ
يحتذى في خفة الروح وبدعة األسلوب عند كل تلك الشعوب التي
ّ
تبنت لغة محمد العربي إلى جانب دينه اإلسالمي» .في هذا المدار
الشاسع كانت اللغة العربية نظريًا هي لغة التواصل الوحيدة؛ حيث
ٌ
لسان آخر أن يكون وسيطًا ،بين األدباء على أقل تقدير .ومن
ال يجرؤ
ّ
الملحوظ ّأن األدباء كانوا يقلدون الحريري وليس الهمذاني ،وكانوا
ّ
يقلدونه بالعربية وبالفارسية وبالسريانية وبالعبرية أيضًا .وكان
ّ
الحريثي هو من ألمع من نجح باتباع نهج الحريري (حتى اسمه،
للمفارقة ،يكاد يتوئم اسم قدوته) .عاش الحريثي في اسبانيا مطلع
القرن الثالث عشر ،وقام بترجمة مقامات الحريري إلى اللغة العبرية
قبل أن يؤلف بدوره خمسين مقامة بعنوان (سفر تحكيموني).

تضاعفت حظوظ المقامة وانتشارها لمدة عشرة قرون أخر،
وكان آخر مقدميها العظام هو ناصيف اليازجي من دون أدنى
شك ،المتوفى عام  ،1877وصاحب كتاب مجمع البحرين (أي النثر
ً
والشعر) .وفي عام  1907أصدر المويلحي عمال أدبيًا يحاكي فيه
راوي مقامات الهمذاني وعنوانه (حديث عيسى بن هشام) ،لكن
المقامة مع هذا الكاتب كانت تتجه صوب كيان الرواية بشكل
ُ ّ
فاضح .إلى أن أشرفت أن ت��دق ساعة المقامة األخيرة على وقع
اكتشاف العرب لألدب األوروبي الذي أخذ ّ
يلوح باألفق فارضًا رموزه
الجديدة وأنماطه الحديثة وأسلوبه المختلف ،بعد أن كان ،حتى
ً
مجهوال ّ
ٌ
انقالب عظيم على التذوق األدبي
كليًا .طرأ حينها
عصرئذ،
ٍ
في قراءة النصوص القديمة ،وبرز في الوقت ذاته شعور باالغتراب
ّ
ّ
ّ
ّ
وبالتندمّ .فتبني النماذج الغربية من ِقبل الكتاب العرب
وبالتحسر
كان من شأنه أن يحط من قدر أدبهم الكالسيكي بشكل عام ومن
قدر المقامة على وجه الخصوص ،تلك التي انقرضت عمليًا بعد أن
ُ
أصبحت خارج االستعمال .لم تعد تقرأ اليوم ال مقامات الهمذاني وال
ُ
مقامات الحريري كما في الماضي ،ولم تعد تفهم الغاية من خلط
الشعر بالنثر؛ بل يؤخذ عليها اقتصارها على الوظيفة التعليمية
التربوية ،وإكثارها من استخدام البهلوانيات البالغية والتصنع
بميزان
التعبيري واأللفاظ التي باتت ميتة .ولكن إذا قسنا األمور
ٍ
ّ
فمن غير الالئق أن
آخر نجد أن الهمذاني استطاع أن يرد ّاعتبارهّ :
نتناسى ابتكاره لهذا النوع من األدب ،وأنه لم يشط في استعراضه
للعب في األلفاظ والكلمات ،ناهيك عن كونه صاحب الفضل بتقديم
الكثير من المشاهد اليومية بشكل «واقعي» يفيض بالحيويةّ .أما
ّ
بالنسبة إلى الحريري ،الذي كان أعز قدرًا ،فلم يفلح في حفظ ماء
ّ
ّ
المضمون
للحظة قبل أن يضحي بقيمة
وجهه ،وهذا ألنه لم يفكر
ٍ
ً
ّ
لصالح جمال الشكل .لكن الشيء الوحيد الذي ال ُيغفر له حقيقة؛
ّ
ٍّ
زمني
تسلسل
هو أنه لم ُيقدم على ترتيب مقاماته الخمسين وفق
ٍ
ّ
منطقي ،أي أنه بعبار ٍة أخرى لم يكتب (رواية)؛ ومن الباطل القول ّإن
ّ
ّ
هذه لم تكن ضمن أولويات األمور التي كان يفكر فيها.
تأليف الناقد عبد الفتاح كيليطو
المجيد،
ترجمها عن االيطالية معاوية العبد
ّ
عن موسوعة (الرواية) ،بإشراف فرانكو موريتي

في وداع رجاء غارودي /تتمة/
ل���دى ت���ك���رار ت��م��ع��ن��ي الح��ق��ًا ف���ي ن��ص��وص
المحاضرتين والمداخالت والمناقشات بشأنها ،التي
نشرتها مجلة الطليعة في عددها األول لسنتها
السادسة (كانون الثاني  ،)1970أدركت أن اعتناق
روجيه غارودي اإلسالم لم يأت فجأة ،وال كان رد فعل
عابر ،وإنما جاء نتاج دراسة امتدت على مدى عشرات
السنين .يحضرني العنوان البارز لصحيفة الحزب

الشيوعي الفرنسي (لومانيتيه)  :رحيل غارودي من هي من أكثر المراجع غير العربية وثوقًا وصوابًا لدى
ستالين إلى محمد!
كتابتي رسالة نيل درجة الدكتوراه ،ثم لدى تأليفي
عندما تابعت كتابات غارودي الالحقة ،ومواقفه باللغة اإلنكليزية كتابي (الحقيقة سوف تفوز Truth
الشريفة الصلبة ضد الفكرة االستعمارية الصهيونية  .)will triumphومع كل كتاب جديد لغارودي كان
وال��غ��زو الصهيوني لفلسطين الغتصاب أرضها إعجابي به يزداد ويتعاظم ،إلى أن تابعت معركته
وتشريد شعبها ،وشن حرب إفناء جمعي وإلغاء ضد األخيرة الشرسة مع الصهيونية وشبكاتها وأدواتها،
الشعب الفلسطيني واألمة العربية ،وجدت أن كتبه عندما أقامت دعوى قضائية ضده ،فاستجاب القضاء

الفرنسي وحكمه بالسجن وغ��رام��ة ضخمة سنة
 1998بسبب كتابه (األساطير المؤسسة للسياسات
اإلسرائيلية)! يومها أدركت مدى ضعفنا وتخلفنا
وتقصيرنا نحن العرب عندما تركنا نصيرًا عمالقًا مثل
غارودي يواجه الحقد واالنتقام الصهيوني وحيدًا
حتى أثخنته الجراح! رحم الله رجاء غارودي وأحسن
إليه بقدر ما أنصف أمتنا ودافع عن حقنا!

ياسين رفاعية في دمشق /تتمة/
أنه وعد باستحضار ممثل فرنسي ليقدم دور الضابط الذي أحبته في لبنان ..أين وصلت فيها؟!
امتثال ،وقتلها أخوها بسبب ذلك..
*أنا أكتبها اآلن؛ بل كدت أصل إلى نهايتها ،وهي تؤرخ بشكل
وفيما هو بعد الرواية جاء مسلسل «باب الحارة» الذي شرق ما الوضع المأساوي الذي يعاني منه العمال السوريون في لبنان..
بالكامل من رواية «مصرع ألماس» بكل تفاصيلها .فتريث المخرج فهم يدخلون إلى لبنان يوميًا من أجل الحصول على لقمة الخبز،
أنزور على إنتاجها .وما زال متريثًا حتى اليوم .مع أنه أعلن مرارًا أنه ولكنها لقمة مغمسة بالدم والعرق ..في لبنان اآلن نحو مئتي ألف
سيعود إلى إنتاج الرواية ..وأنا شخصيًا ما زلت أتأمل أن يصدق وعد عامل سوري يعملون بالسخرة؛ أي باألجرة اليومية من دون أي ضمان
أنزور وينتج المسلسل.
صحي أو اجتماعي أو تعويض .يعني أنه يمكن لرب عمل لبناني
ـ أريد أن أسألك عن الرواية التي تكتبها عن العمال السوريين أن يطرد السوري من دون أي حقوق للعامل المطرود .عدا عن الذل
المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
وزارات ومؤسسات1217ل.س  -في الوطنالعربي:لألفراد 300ل.س أو - $ 30للوزارات
والمؤسسات 4000ل.س أو-$40خارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
ً
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد مقدما
بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب -دمشق
ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

اآلراء واألفكار التي
تنشرها الصحيفة تعبر
عن وجهات نظر أصحابها
www.awu-dam.org

E-mail : aru@tarassul.sy

والقهر والتعدي واالغتصاب والقتل أحيانًا ،حيث ُيستغلون إلى
آخر حدود االستغالل ،مقابل أجر زهيد ال يغني وال يطعم من جوع.
ال أقول لك كل أرباب العمل ،فهناك أرباب عمل لبنانيون رحماء
حق حقه .لكن األكثرية ال يفعلون
بنا ،وال يتأخرون عن إعطاء كل ذي ٍ
ذلك.
ً
ولو أن لهؤالء العمال عمال في وطنهم لما تجشموا عناء الغربة
في بلد آخر ،تتوفر فيه فرص العمل في أكثر من مكان.

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو ّعبر الشابكة.
ـ منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة
التشكيل حين ال��ل��زوم ،وع�لام��ات
الترقيم.
ـ ال تتجاوز المادة المرسلة /800/

ثمانمئة كلمة.
ـ يرفق مع المادة ( )C.Dأو ترسل عبر
البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا
لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين.
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بيان اتحاد الكتاب العرب
بشأن المجزرة بحق القناة اإلخبارية السورية
ي��دي��ن ات��ح��اد ال��ك��ت��اب العرب
الجريمة اإلره��اب��ي��ة ال��ن��ك��راء التي
ارتكبت فجر يوم األربعاء 2012/6/27
مستهدفة القناة اإلخبارية السورية
المنبر اإلعالمي الوطني الذي يظهر
الحقائق والوقائع ويفضح الجرائم
التي تقوم بها العصابات المسلحة
ومن يدعمها بالمال والسالح واإلعالم..
وتأتي هذه الجريمة بحق هذه
القناة والعاملين فيها ومشاهديها
مؤسسات
في إطار استهداف سورية
ٍ

ومواطنين ودورًا ومقاومة لكل أشكال
الهيمنة واالستعمار والتبعية والتآمر
ضد الوطن والشعب وإنها لمحاولة
يائسة أخ��رى إلسكات صوت الحق
وتغييب الكلمة والرأي والموقف.
ويضع اتحاد الكتاب العرب هذه
المجزرة برسم مجلس األمن والجامعة
العربية التي دعت إلى حجب القنوات
السورية الخاصة والعامة عن قمري
عرب سات ونايل سات كما يضعها
برسم المثقفين واإلعالميين ودعاة

احترام حرية التعبير وحق إبداء الرأي
في الداخل والخارج..
ويؤكد أن هذا الفعل الجبان لن
ينال م��ن صمود الشعب السوري
الذي يقف بصالبة ووعي ضد جميع
محاوالت النيل من صموده وثباته
وخياراته الوطنية والقومية.

اتحاد الكتاب العرب
دمشق

البيان الختامي
للمكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب
القاهرة في  24و2012 / 6 / 25
انعقد اجتماع المكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء
والكتاب العرب بمقر األمانة العامة بالقاهرة يومي 24
و 25حزيران /يونيو  2012برئاسة األستاذ محمد سلماوي
األمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب،
وبعد استعراض المتغيرات السياسية والوطنية التي
يشهدها الوطن العربي في الوقت الحالي ،ومناقشة
الرؤى المتعلقة بها ،خلص المجتمعون إلى ما يأتي:
 -1يطالب االتحاد العام الجهات المعنية -الرسمية
والشعبية في كافة أقطار الوطن العربي-بضرورة
التصدي للخطاب التكفيري واإلقصائي الذي تكون
عناصره مهددة لألمن القومي الثقافي وللوحدة الوطنية،
وأن يترافق مع ذلك الترشيد والحكمة.
 -2يقدر االت��ح��اد ال��ع��ام ال��ن��ض��االت والتحركات
الشعبية في الساحات العربية المختلفة ويؤكد على
أهمية التحوالت التي تفتح الباب لحالة فارقة وأفق واعد
للشعوب باتجاه تحقيق طموحاتها في حياة ديمقراطية
وحريات عامة وعدالة اجتماعية وسياسية.
كما يؤكد االتحاد العام على أن الحريات عامل أساس
لتوافر الكرامة لكل مواطن وبشكل رئيس حرية البحث
العلمي وحرية اإلبداع األدبي والفني.

نشر ثقافة مقاومة التطبيع بكل أشكاله ،وأن يصار إلى
طرح العنوان الرئيس لألمة الذي هو قضية فلسطين
بوصفها قضية العرب األولى.

 -6يرفض االتحاد العام كل التدخالت األجنبية
في أي ش��أن عربي ،وبشكل خ��اص التدخل في
مجريات األحداث على الساحة السورية ألن أمر
اإلصالح والتحول الديمقراطي شأن وطني داخلي.

 -7يطالب االتحاد العام األشقاء العرب بضرورة
العمل لصيانة وح��دة السودان الشقيق واستقالله
الوطني ،وذلك بالتأكيد على وحدة التراب الوطني ،خاصة
وأن السودان يتعرض -كساحات عربية أخرى -لمؤامرات
خارجية .وندعو إلى االحتكام للحوار الوطني والمصالحة
الشاملة بين كافة القوى الوطنية في السودان.
 -8ينظر االتحاد العام بقلق شديد لألحداث الدامية
على الساحة الليبية ،فبعد التدمير المنظم والقتل
والتشريد تحصل هذه األيام حاالت من االقتتال الداخلي
التي تهدد وحدة ليبيا الوطنية ،ووحدة ترابها ،وندعو
األشقاء العرب للسعي ضمن المتاح لوقف النزيف
الدموي ،والعمل من أجل أن تبقى ليبيا موحدة ،وتسودها
 -3التأكيد على ض���رورة ال��دول��ة المدنية الحرية والديمقراطية والعدالة ،وتكون مستقلة عن أية
المستندة إلى مبدأ المواطنة وسيادة القانون ،وصاية أجنبية.

وأن يكون التزام االنتماء على أساس المواطنة
لمواجهة نزعات التطيف والتمذهب والعصبيات
والعمل على تحقيق البيئة الوطنية والحقوقية
للمكونات االجتماعية.

 -4مواجهة مخاطر التهويد التي تزداد على القدس
وعموم فلسطين المحتلة ،وتحث الدول العربية -حكامًا
وقيادات وشعبًا -على دعم المقاومة لهذا االحتالل
وتوفير العناصر الالزمة لصمود أهلنا في األرض المحتلة.
 -5يدعو االتحاد العام القوى والهيئات إلى تعزيز

 -9التأكيد على أهمية االلتزام بقيم الهوية
الثقافية العربية الجامعة من خالل وعي شروط
ه��ذه الهوية إزاء التحديات والمخاطر التي
تواجهها األم��ة م��ن مشاريع تهدد وجودها
البنيوي ،وتدعو المثقفين والمبدعين العرب
إلى الرد على التحدي بأعلى درجات المسؤولية
القومية واألخالقية من خالل الجهد المشترك،
والحرص الشديد على التزام الحريات العامة
والتنوع للمكونات الوطنية والمجتمعية جميعًا.

( ننشر في العدد القادم  :القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الدائم)
املدير امل�ســــ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة
رئي�س احتاد الكتاب العرب

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
ً
ابتداء من عام 1986
أسست وصدرت

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى
مدير التحرير :حنــان درويــــــــ�ش
هيئة التحرير:

�إ�سماعيل امللحم  -د .حمدي مو�صللي  -زهري هدلة
-د .عادل فريجات  -عياد عيد  -مرمي خري بك

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

اصطفاء!
ٌ
في الصحو ٌ
وهجر ونكران؛
مكر
في األفق ٌ
مزن ٌ
وريح وعكارة؛
ّ
في السمع ٌ
وضجة وعماء!
وقر
ٌ
الحي ٌ
ّ
جور وعسف وسوءات؛
وفي
ٌ
ٌ
في الركن هجس وعجز ووسواس؛
وفي الدرب ٌ
قفر وأفخاخ؛
ّ
ّ
وأنا ُّ
الحر المتبلد ،العبد المتفلت..
ّ
جم في انتظار القيامة؛
أنا الضائع في الر ِ
الضالع في القول المنكر والفعل الشائن؛
ّ
دام؛
أنا الضليل الساكت عن ٍ
عبث ٍ
أنا ّ
غور جاهل؛
الرعديد الساعي إلى ٍ
طود ذاهل أو ٍ
ّ
وطمي فتاوى؛
أنا المارق
الغارق في لج ُِة ٍ
لغو َ ِ
َ
ُّ
أنا العاق العقل والمفارق المنطق ،والواصل بين األضداد ،المارد في
ثوب العابد ،الشارد والجاحد والحاقد!!
َ
ُ
َ
ترم الجمرة من نفسك؛ فأنا أحميها!!
ال ِ
ال تطفئ نارًا في البيدر؛ فأنا مشعلها!!
ْ
تدفع؛ فأنا من يشفع!
تجن ،ال
ال تزرع ،ال
تسق ،ال ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
بق للحرة ثديًا ،أو للرجوة
تلق للملهوف الطوق ،ال ت ِ
ال تهرع للغوث ،ال ِ
معنى!
أنت الغاصب ،أنت الناصب ،أنت الناعب ،أنت الراعب..
ّ
َ
دنياي ألجلك ،أزهد ..أترفع عن
وأنا الراهب ،أسمو عنك ،وأشقى في
ْ َ
َ
سمتك في المحراب ،وتبقى سهمي في
بذل الروح ،وضنك البوح ،ألبقى
كبد التقوى!!
ُ
َ ُ
وأنا من أجل الفوز األعظم أظلم ال أظلم!
ّ
وأنا من أجل الحظوة عند األعلى ،أسلب بيديك ،وأسمل ،وأقطع؛ أنت
ّ
البرية أنفاسًا ّ
الحد ،وأرمي لوحوش ّ
حرى
وأنا ال ُ
أشبع من لحم األخوة
َ
مخنوق وأنين
وجع
وأقيم
ٍ
والئم من ٍ
َ
ّ
َ
أمن ،والدمعة ال تلقى مجرى
ُبشراي بأن األشالء تلوب على
ِ
مرقد ٍ
َ
ّ
وتهيئ لي عرشي
ُبشراك ستسبقني،
وأنا الالحق بعد استكمال ّ
الحجة وأداء الفرض
ُ
بأال أترك ِعرضًا أنقى ،أو َ
أبقي نبضا أسمى!!
للباطل ظهورات وصوالت؛
ُ
ّ
للشر مفاوز ومنابر ..ومقابر؛
ُ
توقد ،وأفواه تنفخ،
للفجور قدور تغلي ،وأياد ِ
وللعقوق والفسوق والمروق فصول وأزمنة؛
ً
ّ
لكن للحياة فصوال أخرى،
وللمروج مواسم أخرى،
وللدروب خطا واثقة ولهفات..
وللشروق رؤى ومواعيد ،وللعهود ثقات ،وللمواثيق رعاة،
ّ
وحواس وأنات؛
وللكائنات أفئدة وزفرات وشهقات
فما َ
ّ
ّ
للع ّ
النقي انكفاء
التقي
صي
وما ّ
ِّ
للد ِّ
العيي ارتقاء
عي
والكائنات إلى اصطفاء!!
القلب وما أصفى ،والعقل وما أزكى،
والصبر وما يبقى،
ُ
وعند ّ
الرجع األعذب ،والنبع األغزر ،الروعة في الملقى
ُ
ُ
ُ
ُّ
الحب المنطلق الصدق المنجاة الوثقى.
***

gassan.k.w@mail.sy

