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كتبها :د .محمد الحوراني

االفتتاحية

يوجه الوطنية في مجال اال�ستهالك �إلى عدم الإ�سراف
..واالقت�ص��اد المقاوم هو اقت�ص��اد ّ
واله��در ،وتجن��ب الم�ص��اريف الكمالي��ة هذه ،وم��ن �ش���أن الثقافة �أن ت�س��هم في �إقناع ال�ش��عب
ب�ض��رورة تبن��ي هذا النوع من االقت�ص��اد والدفاع عنه ،لأنه يحفظ كرام��ة ال�شعب ويزيد من
�صالبت��ه ف��ي وجه التحدي��ات ،وهذا ال يتحق��ق �إال بمكافح��ة الف�ساد و�إيج��اد الأر�ضية التي
ُتطمئ��ن ال�شع��ب �إلى عدال��ة نظام الحك��م ،من خالل
ك��ف �أي��دي الفا�سدي��ن والم�ستغلي��ن والمحتكري��ن
ومن��ع المح�سوبي��ات للفئ��ة المحيط��ة بالم�س�ؤولي��ن
والمتحايلي��ن عل��ى القواني��ن ،ف�ض� ً
لا ع��ن المكافحة
الجدي��ة لم�س�أل��ة التهري��ب؛ وتر�شي��د ا�سته�لاك
الطاق��ة واال�ستف��ادة الق�ص��وى منه��ا ،بع��د �إي�لاء
الأهمي��ة الكبرى لل�صناعات المتو�سط��ة وال�صغيرة،
وذل��ك كل��ه به��دف المحافظ��ة عل��ى اال�ستق�لال
والع��زة وعدم الر�ض��وخ ل�سيا�سات ال��دول المعادية،
لق��د �آن الأوان لو�ض��ع �أ�س�س لالقت�ص��اد المقاوم وهي
�أ�س�س م��ن �ش�أنها �أن تقدم ال��ر�ؤى والحلول للم�شكالت
لقد أثبتت
االقت�صادي��ة والمالي��ة لل��دول الت��ي تدور ف��ي فلك
ماضيا
ً
الفك��ر المق��اوم ،ولع��ل م��ن �أه��م الأ�س���س الواج��ب المقاومة
وحاضرا أنها
ً
توفره��ا لهذا االقت�ص��اد قيام �س��وق م�شتركة لمحور
المقاومة ،وهو �س��وق من �ش�أنه �أن ي�ساعد في التقليل
األقوى واألكثر
م��ن االعتماد عل��ى اال�ستيراد ،ويعمل عل��ى النهو�ض
تأثيرا
ً
بالقطاع��ات الإنتاجي��ة المختلف��ة م��ن زراعي��ة
و�صناعي��ة ،الأم��ر الذي م��ن �ش�أنه �أن ي���ؤدي �إلى نمو
االقت�ص��اد والتنمي��ة االجتماعية ،دون الحاجة �إل��ى م�ساعدة من الدول الأخ��رى التي ت�سعى
لفر�ض �سيطرتها وهيمنتها على هذه الدولة �أو تلك.
وه��و ما يتطلب بناء ا�ستراتيجي��ة وطنية تهدف �إلى دعم وتطوير قاعدة قوية لنمو القطاع
الثقاف��ي والإبداع��ي ال��ذي ي�شمل �أم��ور ًا كثيرة ،منه��ا التراث والإب��داع وال�صناع��ات الثقافية
والح��رف التقليدي��ة ،وال�سياحة الثقافية ،وهذا ال يتحقق �إال م��ن خالل ا�ستراتيجية ثقافية
�إعالمي��ة تربوي��ة ت�سع��ى �إل��ى دمج الثقاف��ة في المناه��ج التعليمي��ة لخلق �أجيال تع��ي �أهمية
الثقاف��ة ،وتعم��ل على ت�أهيل بنية تحتية ثقافية جاذبة للمبدعي��ن والم�ستثمرين في القطاع
الإبداعي والثقافي والمعرفي.
لقد �أثبتت المقاومة ما�ضي ًا وحا�ضر ًا �أنها الأقوى والأكثر ت�أثيراً ،و�أنها ال�سبيل الوحيد للتحرر
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا ،ولما كان االقت�صاد الو�سيلة الأقوى لك�سر �إرادة ال�شعوب ال�ساعية
�إل��ى التحرر والراغب��ة بالتخل�ص من اال�ستعمار ،وجب علينا جميع�� ًا �أن ن�ساهم في تدعيم هذا
االقت�ص��اد وتمتينه� ،إذ من خالله يمكن بناء قاعدة تحتية قوية مناه�ضة لال�ستعمار ب�أ�شكاله
كاف��ة وبو�ساطت��ه ت�ستطيع القوى ال�ساعي��ة للتحرير ،كما في فل�سطينن��ا العربية المحتلة� ،أن
ت�ؤ�س�س لحالة اقت�صاد مقاوم قاد ٍر على مواجهة مخططات المحتل اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا وثقافي ًا.
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الشاعر حامد حسن ناقداً ...

الخط العربي...
هل أغنى الحاسوب فنونه أم أفناها؟

كتب :ديب علي حسن...

كتب :عبد المعين زيتون
و�صل ��تْ �آل� � ُة الطباع ��ة بالعربي ��ة �إل ��ى
ال ��دول العربي ��ة مت�أخ ��رة مطل ��ع الق ��رن
التا�سع ع�شر وفي حينها خرج الخطاطون
والن�ساخ ��ون ف ��ي غي ��ر مدين ��ة بمظاهرات
ّ
�صاخبة ،حاملين على الأكتاف نع�شاً مليئاً
بالق�ص ��ب الذي ي�ستخدمون ��ه في الكتابة،
�إيذان� �اً بموت الخط العرب ��ي ،وتعبيراً عن
�سخطه ��م وخ�شيته ��م من اندث ��ار مهنتهم
وانقرا�ضها.
وفي م�ستهل الق ��رن الحادي والع�شرين
كاد الم�شه ��د نف�س ��ه يتك ��رر م ��ع دخ ��ول
الحا�س ��وب ف ��ي �سائ ��ر البل ��دان العربي ��ة
والبل ��دان الت ��ي ت�ستخ ��دم الخ ��ط العرب ��ي
رغ ��م الف ��ارق الكبي ��ر بي ��ن الآلتي ��ن وزمن
ظه ��ور كل منهم ��ا� ،إث ��ر رك ��ود حرف ��ة
والن�ساخي ��ن التقليديي ��ن و�إفال� ��س وب ��وار
الخطاطي ��ن المق ِّلدي ��ن
ّ
ب�ضاعتهم.
لكننا لم ْ
ن�شه ْد بع ُد خروج مظاهرات �ساخطة �ضده ،تح ّرم ا�ستخدامه
ف ��ي الكتاب ��ة ،و�إن كنا ن�سمع ونقر�أ م ��ن حين لآخر ما يعبر عن ذلك من
�أ�شخا� ��ص ي�شتغلون ف ��ي مجال الخط ويجهل ��ون ا�ستعماالت الحا�سوب،
وال يعرف ��ون �أب�س ��ط خدماته المكتبي ��ة وفوائدها ،فما بال ��ك ب�إمكاناته
الفنية والتقنية المتعددة.
ونالح ��ظ الي ��وم �أن ح ��ال الخط ��اط التقلي ��دي ق ��د يثي ��ر ال�شفق ��ة
بعدم ��ا ج ّف ��تْ قريحت ��ه ون�ض ��ب معي ��ن خيال ��ه ورك ��دت حرفت ��ه ف�أنحى
بالالئم ��ة على الحا�سوب ،و�ألقى بجام غ�ضب ��ه و�سياط نقمته على هذه
الآلة العجيبة.
�إن الخط ��اط التقلي ��دي يخو�ض منذ مدة معركة (دونكي�شوتية)
�ض ��د الحا�س ��وب لأنه ي ��رى فيه «م�ؤام ��رة» �ضد الخط العرب ��ي ،ويعتقد
ب�أنه �سبب عطالته واحت�ضار مهنته و�ضياع قوت يومه!
لق ��د ب ��ات الحا�س ��وب بالن�سب ��ة للبع�ض بمثاب ��ة فيرو� ��س «كوفيد :»19
م�ص ��در خ ��وف وقلق وتهديد وج ��ودي ومعي�شي .وهذا م ��ا يثير ال�شفقة
بقدر ما يثير ال�سخرية �أي�ضاً! ترى...
َ
الخطاط حقاً؟ وهل يمثل خطراً حقيقياً على فن
هل َقت َل الحا�سوبُ
الخط العربي؟
�إن رك ��ود حرف ��ة الخط الذي نالحظه الي ��وم (رغم ما يقال عن تزايد
الإقب ��ال على تعلم الخط) لي�س �سبب ��ه الحا�سوب ،و�إنما عجز الخطاط
التقلي ��دي عل ��ى تطوي ��ر �أ�سل ��وب عمل ��ه وتجدي ��د �إبداع ��ه لمج ��اراة م ��ا
فر�ضت ��ه الث ��ورة الرقمي ��ة العالمي ��ة ف ��ي مج ��االت الفن ��ون والجماليات
واالت�صاالت من متغيرات.
و�إن �أزم ��ة الإب ��داع والتجدي ��د ف ��ي ف ��ن الخ ��ط العرب ��ي لي� ��س مرده ��ا
الحا�س ��وب ،ب ��ل �ضع ��ف خيال م ��ن يزاوله كمهن ��ة تقليدي ��ة (ولي�س كفن
ح ��ي يتطور با�ستم ��رار) ،و�إلى �ضي ��ق �أفقه ومحدودي ��ة تكوينه وثقافته
العام ��ة والجمالية-الب�صرية ب�ش ��كل خا�ص ولعلنا هنا لن نجد خطاطاً
واح ��داً ،مقتدراً ومجدداً ،يتحدث ب�سلبية ع ��ن الحا�سوب ،لأنه بب�ساطة
يعلم يقيناً �أن هذه الآلة مجرد �أداة تقنية تنفيذية م�ساعدة ومكملة قد
تنف ��ع ف ��ي اقت�صاد الجهد والوق ��ت ،ولكن ال ي�سعها �أن تك ��ون بدي ً
ال عن
القل ��م ،وال يمكنها �أن ت�صنع من الم�صمم خطاطاً مهما كانت فوائدها،
�أو مهما بلغت قدراته ومهاراته.
ت ��رى ...هل اال�ستعانة بالحا�سوب اليوم في تعلم ال�سياقة مث ً
ال يغني
ع ��ن تعلمه ��ا المبا�ش ��ر باليدي ��ن والرجلي ��ن؟ وه ��ل ا�ستعم ��ال الطباع ��ة
بالأم� ��س �أدى �إل ��ى زوال الخ ��ط العرب ��ي وموت ��ه؟ وه ��ل تزاي ��د توظي ��ف

زوايا

تاريخ كل أمة خط متصل ،و قد يصعد الخط او يهبط ،و قد يدور حول نفسه أو ينحني و لكنه ال
ينقطع
محمد حسنين هيكل

الحا�سوب في �صناعة ال�سينما حالياً ق�ضى على الفن ال�سابع �أم طوَّره؟
�إن كل خط ��اط متمك ��ن م ��ن �أدوات فن ��ه ي ��درك ب�أن عم ��ل الحا�سوب ال
يمكن ب�أي حال من الأحوال �أن يحل محل �شغل يديه.
ً
وي�ستطي ��ع بوا�سطت ��ه �أن ي�صم ��م غالف كت ��اب ناجح مث�ل�ا ،و�أن ينجز
الفت ��ة �أو �إعالن� �اً �أو مل�صقاً مقبو ًال بحروف طباعي ��ة عربية �أنيقة ،وفي
مدة زمنية قيا�سية وبمجهود �أقل .لكنه ال يمكن �أن يبدع بوا�سطته لوحة
خطي ��ة بموا�صفات فنية وجمالية كما يبدعه ��ا بقلمه (�أو ق�صبته) ،لأن
�إنت ��اج اللوح ��ة الخطية جه ��د �إبداعي وفني ،ولي�س �ش�أن� �اً تقنياً وطباعياً
عل ��ى ا�ﻹ ط�ل�اق ،ولم�س ��ة الي ��د فيها ه ��ي ذروة الإب ��داع التي تمن ��ح العمل
قيمته ،وت�ضفي علي ��ه ال�سحر والبهاء والجاذبية والروحانية الخا�صة.
لم�سة اليد في اللوحة الخطية هي التوقيع الحقيقي الذي ال يُز َّور.
وهك ��ذا ن ��رى بب�ساط ��ة �أن الحا�س ��وب ال يمثل في ذاته خط ��راً على فن
الخط ،بقدر ما ي�شكل تحدياً حقيقياً له ،لأنه ي�ضع الخطاط التقليدي
�أم ��ام مفت ��رق ط ��رق؛ ف�إم ��ا التجدي ��د والتطوي ��ر والإب ��داع� ،أو الجم ��ود
والمح ��اكاة واال�ضمح�ل�ال .فال �ش ��يء يهدد حقيقة ف ��ن الخط بالموت
واالنقرا� ��ض �أكث ��ر م ��ن �آف ��ات االجت ��رار والتقلي ��د واالتب ��اع ولع ��ل ه ��ذا
التحدي الكبير للخطاط ولفن الخط معاً ال يكمن في م�س�ألة تقلي�ص
دور القل ��م عل ��ى ح�س ��اب التو�س ��ع ف ��ي ا�ستعم ��ال الحا�س ��وب ،وال يتعل ��ق
بالتقليل من �أهمية الحا�سوب على ح�ساب مكانة الخطاط و�شغل يديه،
و�إنم ��ا يرتبط هذا التحدي �أ�سا�ساً ب�ض ��رورة اجتراح حلول ذكية مبتكرة
وخل ��ق م�سال ��ك تعليمية معمقة في كيفية اال�ستف ��ادة من الحا�سوب في
تطوي ��ر عم ��ل الخطاط وتجدي ��د �أ�ساليب ��ه و�أدواته الفني ��ة وا�ﻹ بداعية،
بحي ��ث يك ��ون الحا�سوب تابعاً للخطاط وفي خدم ��ة فن الخط العربي،
ال العك�س ،في �أن يكون الخطاط تابعاً له وتحت �سيطرته ،و�إال �ضاع فن
الخط ومات الخطاط ب�آن معاً.
�إن رف ��ع م�ست ��وى هذا التح ��دي يكمن في قبول الخط ��اط بالحا�سوب
لتوجهاته ومطالبه.
ك�أداة �إ�ضافية ،ثم �إخ�ضاع هذه الآلة التام ُّ
وبه ��ذه الكيفي ��ة يمك ��ن لهم ��ا �أن يتعاي�ش ��ا مع� �اً ،و�أن يتكام ��ل عملهم ��ا
ودورهما معاً في ا�ﻹ �ضافة على الفن وا�ﻹ بداع في الخط العربي.
وليتوق ��ف الخط ��اط التقلي ��دي ع ��ن تل ��ك المع ��ارك الدونكي�شوتي ��ة
الخا�س ��رة الت ��ي يخو�ضه ��ا عبث� �اً ف ��ي و�سائ ��ل الإع�ل�ام وعل ��ى من�ص ��ات
التوا�ص ��ل االجتماعي �ض ��د �آلة �ص ِّنعت �أ�سا�ساً لتن ِّفذ م ��ا يُطلَ ُب منها في
نهاية المطاف.
�إن ��ه ره ��ان حا�س ��م �أم ��ام الخطاطين وف ��ن الخ ��ط العربي ف ��ي الع�صر
الرقم ��ي ،وهيمن ��ة ال�ص ��ورة و�سي ��ادة العوال ��م االفترا�ضية الت ��ي و�ضعت
الفنون الب�صرية كافة في م�أزق ،و�أمام تحديات �شتى.
والحقيق ��ة الت ��ي ال ب ��د م ��ن ر�ؤيته ��ا بو�ضوحه ��ا ف ��ي النهاي ��ة �أن ��ه م ��ن

�ش� ��أن ك�س ��ب هذا الره ��ان �أن نق ��ول �إن الحا�سوب كان
نعم ��ة على ف ��ن الخط ،ولي�س نقمة كم ��ا يهو ُِّل اليوم
بع� ��ض الخطاطي ��ن التقليديي ��ن الذي ��ن امتهن ��وا
�صنعت ��ه واعتب ��روه حرفتهم ،فالحا�س ��وب نعمة على
ف ��ن الخ ��ط العرب ��ي طالم ��ا بقيت ه ��ذه الآل ��ة تابعة
للخط ��اط ،ف�أيقظت بداخل ��ه روح الفنان .وهو نقمة
�إذا اكتف ��ى الخطاط بما يقدمه ل ��ه ،واختار �أن يكون
تابعاً ل ��ه ،مف�ض ً
ال التعامل مع الخط حرف ًة تجارية
و�صناعة تقليدية.
نف�سه
و�إذا كان م ��ن ال�صحي ��ح �أ َن الحا�س ��وب فر�ض َ
ف ��ي مناح ��ي الحي ��اة الع�صري ��ة كافة ،ف�إن ه ��ذا لي�س
م�سوغاً لكي نقحمه في �إبداع فني يدوي تقليدي.
�إن ف ��ن الخ ��ط العرب ��ي ب�ل�ا �ش ��ك �أح ��د الفن ��ون
الجميل ��ة ،وا�ستعمال الحا�سوب في مجال فن الخط
العرب ��ي �س�ل�اح ف ��ي الي ��د ولي�س عل ��ى الي ��د �إذا ح�سن

ا�ستخدامهَ.
ولعل ��ه من المفيد �أن نذكر هن ��ا �أن ا�ستخدام الحا�سوب في فن الخط
م ��ع الأدوات التقليدي ��ة لإنجاز لوحة خطية ال يو ِّل� � ُد الك�سل� ،إال �إذا كان
الخط ��اط ك�س ��و ًال! وف ��ي واق ��ع الي ��وم وجدن ��ا بالفع ��ل خطاطي ��ن مهرة
ي�ستعينون بالحا�سوب لتنفيذ ت�صاميمهم وتكويناتهم الخطية ،و�إنجاز
قوالب لها ،و�إ�ضافة م�ؤثرات �إليها ،و�أحياناً لر�سم تخطيطاتهم الأولية.
وه ��ذا ال ينق� ��ص من قيم ��ة عملهم ومكانتهم ،ولم يبتليه ��م بالك�سل ،بل
بالعك� ��س فق ��د زاد �إنتاجه ��م الخطي حُ �سن� �اً وتنوعاً ووف ��رة وجما ًال .وال
مج ��ال هن ��ا للتوقف عن ��د �أ�سم ��اء المعة في مج ��ال فن الخ ��ط اعترفوا
بكل �أريحية ب�أنهم ي�ستفيدون في �إنجاز �أعمالهم من الإمكانات الهائلة
والواعدة التي يمنحها لهم الحا�سوب في هذا ال�صدد� .إن ما يعيب حقاً
العم ��ل الخط ��ي هو تقديمه على �أنه �أنجز �إنجازاً كام ً
ال باليد ،في حين
�أن �صياغت ��ه تم ��ت حا�سوبياً من �أوله �إلى �آخره .وقد ثبت هذا �أحياناً في
�أثناء درا�سة بع�ض الأعمال الخطية التي قدمت في م�سابقات م�شهورة.
�إن �أدوات الخ ��ط الأ�سا�سية منذ قرون هي القلم (�أو الق�صبة والحبر)
وال ��ورق كم ��ا نعرف ،لكنه ��ا اليوم ت�شه ��د تحدياً ومناف�سة م ��ن التقنيات
الحا�سوبي ��ة الرقمي ��ة الحديث ��ة .وال منا� ��ص م ��ن �أن يج ��دد الخط ��اط
�إبداع ��ه و�أن يط ��ور �أ�سل ��وب عمل ��ه �إذا �أراد لفن ��ه �أن يرتق ��ي ،ول ��دوره �أن
يت�ألق ،ولمكانته �أن ت�ستمر.
فالتجدي ��د والتطوي ��ر في فن الخ ��ط العربي لي�سا خي ��اراً ،ولم يعودا
اختي ��اراً ،ب ��ل باتا �ضرورة ال منا�ص م ��ن مواجهتها كي ي�ستمر هذا الفن
الراقي الأ�صيل.
ولعل ��ه م ��ن نافل القول وفي ال�سياق ذاته �أن ��ه لم تتمكن حتى اللحظة
�أي �آل ��ة مو�سيقي ��ة ع�صرية م ��ن تجاوز وتعوي�ض الن ��اي التقليدي الذي
ا�ستمر مئات ال�سنين.
والن ��اي ي�شب ��ه الخ ��ط ف�سح ��ر الأول نغمة موغل ��ة في الق ��دم ،ولم�سة
الثان ��ي كتابة �سحيق ��ة القدم �أي�ضا .ولي�س م�صادف ��ة -ربما� -أن الق�صب
كان �أباهما الم�شترك.
فه ��ل لآلة جديدة �أخ ��رى مثل الحا�سوب -بع ��د المطبعة� -أن تعوِّ�ض
مكان ��ة القل ��م (الق�صبة) ،و�أن تقتل الخطاط ،و�أن تنه ��ي ف ّناً دام لقرون
وازده ��ر وت�أل ��ق عل ��ى ال ��ورق والج ��دران والنحا� ��س والقما� ��ش والزلي ��ج
والخ�شب والعمارة؟
ال خ ��وف على ف ��ن الخط العربي من الحا�س ��وب ،مثلما ال خوف على
الن ��اي م ��ن �آالت الط ��رب الإلكترونية الجديدة ،فه ��و ال يهدد الخطاط
بالم ��وت وف ��ن الخ ��ط باالنقرا� ��ض ،بق ��در م ��ا يم� � ّد كل منهم ��ا بعنا�ص ��ر
جديدة للحياة والجمال.

ثم ��ة مقول ��ة ردده ��ا البع� ��ض مفاده ��ا �أن
الناق ��د �شاع ��ر ل ��م يبل ��غ ذرا النق ��د ،وبغ� � ّ�ض
النظ ��ر ع ��ن �صحتها ،وه ��ي لي�س ��ت �صحيحة،
ولك ��ن م ��ا بالنا بال�شاع ��ر الح ��ق عندما يكون
ناق ��داً ويقدم ر�ؤاه النقدي ��ة الثرة والجمالية
في ال�شعر؟
حام ��د ح�س ��ن ال�شاع ��ر والباح ��ث والناق ��د
واح ��د من �أولئك الذي ��ن قدموا درا�سة مهمة
ف ��ي نق ��د ال�شعر  ودرا�ست ��ه م ��ن خ�ل�ال كتابه
المه ��م ج ��داً ،ال ��ذي ربم ��ا ل ��م يل� � َق االهتم ��ام
الكبي ��ر وق ��د �ص ��در ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة الوح ��دة
لل�صحاف ��ة والطباع ��ة والن�شر (جري ��دة الث ��ورة) عام ١٩٨٧م
وق ��د حم ��ل عنوان :ال�شع ��ر بني ��ة وت�شريح� �اً ...والكتاب على
الرغ ��م م ��ن الزم ��ن ال ��ذي م�ض ��ى علي ��ه يحم ��ل ف ��ي طيات ��ه
ال ��ر�ؤى النقدي ��ة الت ��ي ال يمك ��ن �أن ي�صيبه ��ا اليبا� ��س ،لأنها
باخت�ص ��ار تنب ��ع م ��ن قلب ال�شاع ��ر المبدع وم ��ن تجربة ثرة
غني ��ة ،وترتك ��ز عل ��ى �أ�س� ��س النقد الت ��ي ا�ستلهم ��ت التجارب
ال�سابق ��ة و�أع ��ادت تطويره ��ا للو�ص ��ول �إل ��ى ر�ؤى خا�ص ��ة،
وم ��ن ث ��م الدرا�س ��ات التطبيقية على ن�صو� ��ص �شعرية لكبار
ال�شعراء العرب.
المنهج...
يقول ال�شاعر حامد ح�سن في التقديم لكتابه المهم هذا:
مو�ضوع ��ان اثن ��ان يق ��وم عليهما ه ��ذا الكت ��اب ...ال�شعر وما
يتعل ��ق به م ��ن مدار�س  ،والنقد وما يرتبط  به من مذاهب،
وكالهما مت�شعب الجوانب متعدد المناحي  مترامي  ال�سعة
والأبعاد �شائك ال�سبل وعر الم�سالك.
ولي�س في  الق�ضايا الأدبية ب�شكل عام وال�شعر بنوع خا�ص
حكم ثابت �أو قول �أخير...
ويق ��ف حامد ح�سن عند اختالف الآراء في ال�شعر والنقد
(لق ��د تع ��ددت مذاه ��ب الأدب وال�شع ��ر والنق ��د وا�ضطرب ��ت
المناه ��ج ...وه ��ذا يعود �إلى غياب المنه ��ج �أو انعدامه الأمر
ال ��ذي ت ��رك المج ��ال مفتوحاً �أم ��ام كل ناق ��د �أو �أديب ف�سلك
طريقته المميزة معتمداً مزاجه الخا�ص وذوقه وتجربته).
والمناه ��ج و�إن كان ��ت ذات �أهمي ��ة كب ��رى ف ��ي نط ��اق الأدب
والنقد ،ف�إن الأهم  فيها هو قدرتها على ممار�سة نقد ذاتها
واهتمامه ��ا بتطوير نف�سها وذلك كلما اكت�شف �ضيق �إطارها
عن ا�ستيعاب وتحديد المعطيات.
ال�شعر...
يُع ّرف حامد ح�سن ال�شعر بقوله :ال�شعر هو الحياة باكية
�ضاحكة مولولة مهللة باطنة �صامتة �شاكية م�سبحة مقبلة
مدب ��رة ،وال�شاع ��ر م ��ن يكتب ما ي ��رى بعين ��ه المادية وعينه
الروحي ��ة بع ��د �أن تختم ��ر الر�ؤية وت�صبح حقيق ��ة راهنة في
نف�سه وحياته...
وال�شع ��ر �ص ��ورة نظري ��ة �سمعي ��ة ذوقي ��ة لم�سي ��ة
متحرك ��ة ،وذات �أل ��وان �أي �إن ل ��ه كل �ص ��ور المح�سو� ��س وهل
الحياة غير ذلك...؟
الأدب ظاهرة اجتماعية...
ق ��دم حامد ح�س ��ن ر�ؤيت ��ه اال�ست�شرافي ��ة المبك ��رة للجدل
ال ��ذي دار من ��ذ فت ��رة ح ��ول الأدب قيم� � ًة ور�سال ��ة اجتماعية
وبالتال ��ي المح ��اوالت الت ��ي ج ��رت لن�س ��ف ال ��دور التنويري
للأدب والتزام ق�ضاي ��ا المجتمع  وبالتالي الترويج لمفهوم
الأدب الم�سطح الذي ال يحمل عمقاً وال هماً ان�سانياً وتحت
�شعار الفن للفن.
ي ��رى ح�س ��ن �أن الأدب ظاه ��رة اجتماعي ��ة �أ�ص�ل ً�ا ،ووظيفة
اجتماعي ��ة فع�ل ً�ا ينب ��ع م ��ن خ�صائ� ��ص الأم ��م وال�شع ��وب
و�أحواله ��ا المتطورة  فير�ص ��د ه ��ذا التط ��ور ويحر� ��ض تلك
الخ�صائ� ��ص ،وه ��و بالتال ��ي مجم ��ل والئ ��د الفك ��ر الب�ش ��ري
معب ��راً عنها بالأ�سل ��وب الفني وال يتكام ��ل دور ال�شعر �أو �أثر
ال�شع ��ر ف ��ي المجتمع �إال �إذا بل ��غ درجة (الإث ��ارة) فمتى كان
مُح ّر�ض� �اً وم�ؤثراً ارتف ��ع بالمتلقي �إلى حي ��ث ي�سمع نب�ضات
قلب ��ه ف ��ي نب�ض ��ات قل ��ب ال�شاعر  ويلم� ��س �أ�ش ��واق روحه في
�أ�ش ��واق روح ��ه ...وهن ��اك تتخ ��ذ عواطف ��ه الخر�س ��اء ل�سان� �اً
معبراً عن عواطف ال�شاعر الفنان...
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وال�شاع ��ر ق ��ادر عل ��ى �إيقاد الن ��ور الذي
نهت ��دي ب ��ه ف ��ي دروبن ��ا ن ��ور الحقيق ��ة
حقيق ��ة م ��ا ف ��ي نفو�سنا  وم ��ا ف ��ي العالم
المحي ��ط بن ��ا ...وال�شاعر عن ��د ما يحقق
لن ��ا الجم ��ال والمو�سيقا ،ه ��ذه الحاجات
�أو بع�ضه ��ا ف�إن ��ه يت ��رف �أرواحن ��ا و�أفكارنا
ووجدانن ��ا في�ش ��رق الح ��ق والجم ��ال
والخي ��ر ف ��ي نفو�سن ��ا وحياتن ��ا ،وه ��ذا ما
نتطلبه من ال�شعر والفن.
قراءات تطبيقية
يق ��دم الناقد وال�شاع ��ر حامد ح�سن ف ��ي درا�ساته النقدية
ه ��ذه قراءات تطبيقية  ح�سب المنه ��ج النقدي الذي قدمه,
ويمك ��ن الإ�ش ��ارة ال ��ى الن�صو� ��ص التالية التي كان ��ت مو�ضع
االحتف ��اء :ال�س ��راب والدمي ��ة المحطمة  لبدوي  الجب ��ل،
الفت ��اة الرقيق  لندي ��م محم ��د – ويخت ��ار ن�صو�ص� �اً لتك ��ون
خاتم ��ة الكت ��اب ق�صي ��دة �أب ��ي لن ��زار قبان ��ي  ،بيتن ��ا ل�شوق ��ي
بغ ��دادي بالدن ��ا مح ��ي الدين  فار� ��س ،راق�ص ��ة لأحم ��د علي
ح�سن ،بائع اليان�صيب  ل�سعد قندق,
بطاقة
وال�شاع ��ر حامد ح�سن معروف م ��ن مواليد1915  ؛ �شاعر
و�أدي ��ب وباح ��ث �س ��وريُ ،ع ��رف بلق ��ب «�سنديان ��ة ال�شع ��ر».
وه ��و ُولد  في قرية حب�س ��و التابعة لمنطق ��ة الدريكي�ش في
محافظ ��ة طرطو� ��س ال�سوري ��ة ،تلق ��ى تعليم ��ه ف ��ي الالييك
بطرطو� ��س ،وف ��ي كلي ��ة القدي� ��س يو�س ��ف (الآداب العربي ��ة
المدر�سي ��ة) .وعمل في حق ��ل التعليم  18عاماً ،فد ّر�س اللغة
العربي ��ة و�آدابه ��ا ف ��ي الدريكي� ��ش ،و�أ�صب ��ح مدي ��راً للثانوي ��ة
الأرثوذك�سي ��ة ف ��ي «ال�س ��ودا  -طرطو� ��س» .و�أ�ص ��در مجل ��ة
النه�ض ��ة باال�شت ��راك م ��ع الدكت ��ور وجيه محي ��ي الدين عام
 1938ف ��ي طرطو� ��س ،وعي ��ن في لجن ��ة ال�شعر ف ��ي المجل�س
الأعل ��ى ل�ل��آداب والفن ��ون والعل ��وم االجتماعية ف ��ي دم�شق.
انتق ��ل ع ��ام  1936م ��ن وزارة التعلي ��م �إل ��ى وزارة الثقاف ��ة
والإر�ش ��اد القوم ��ي ال�سوري ��ة ،فعم ��ل ف ��ي المراك ��ز الثقافية
وف ��ي مديري ��ة الت�ألي ��ف والن�ش ��ر .و�أحي ��ل ع ��ام � 1975إل ��ى
التقاع ��د لل�شع ��ر والبحث .ب ��د�أ الن�شر ف ��ي ثالثينيات القرن
الع�شرين...
من �أعماله:

في ال�شعر:
    ث ��ورة العاطفة � -شع ��ر (�أربعة �أجزاء)  -طرابل�س ،لبنان
.1939
    المه ��وى ال�سحي ��ق  -تمثيلية �شعري ��ة  -طرابل�س ،لبنان
.1942
عبق � -شعر  -دم�شق .1960
�أ�ضاميم الأ�صيل � -شعر  -دم�شق .1968
كرز وجوع � -شعر .
المجموع ��ة الكامل ��ة (المجل ��د الأول  -ق�صائ ��د الرث ��اء)
 ٢٠٠٣م.
�أوبريتات:
�    أفراح الريف � -أوبريت .1964
    الريف الثائر � -أوبريت .1965
 الم�سرح:
   الخن�ساء -م�سرحية .1968
درا�سات:
المك ��زون ال�سنج ��اري بي ��ن الإم ��ارة وال�شع ��ر والفل�سف ��ة
والت�صوف � -أربعة �أجزاء -درا�سة -
�صال ��ح العل ��ي ثائراً و�شاع ��راً  -درا�سة ومخت ��ارات  -دم�شق
.1974
ال�شع ��ر بني ��ة وت�شريحاً  -درا�سة م�ؤ�س�س ��ة الوحدة  -دم�شق
.1987
الجمالية في ال�شعر العربي.
توفي ال�شاعر في �شهر تموز ،1999

تعتبر االزمات في حياة ال�شعوب و الإن�سان منعطفات ح�ضارية و تاريخبة �أحياناً
وبكل ما تت�ضمنه من �أفراح و�أحزان وانت�صارات وكبوات  .وهناك بين الأدب والتاريخ
عالق ��ة وثيق ��ة جداً ،فالأدب يلعب دائماً دوراً مهماً فى التاريخ ،بحيث يعتمد عليه
الم�ؤرخ ��ون كم�ص ��در �أ�سا�سي من م�صادر التعرف على فت ��رة �سيا�سية معينة ،نظراً
لم ��ا ير�صده الأديب من �أحوال ع�ص ��ره ال�سيا�سية واالجتماعية ،والإن�سانية ،فكان
الأدب ت�أريخ� �اً ل ��كل الع�صور ،وقد �ساه ��م في ر�صد مالمح �أهم الأحداث التى مرت
به ��ا ال�شع ��وب فه ��و ل�س ��ان حالها من ��ذ قديم الزم ��ن ،فالأ�ساطي ��ر اليوناني ��ة �أرخت
لتاري ��خ اليون ��ان ،وكذل ��ك حكاي ��ات الأدب ال�شعب ��ي الم�ص ��ري �أرخ ��ت لتاريخ م�صر
القدي ��م ومثله ��ا بقية ال�شعوب  .وقد تتفاق ��م الم�شكالت و تتعاظم المع�ضالت في
حي ��اة ال�شع ��وب بفترة ما ولك ��ن هذه ال�شعوب دائم� �اً و�أبداً تح ��اول �أن تخرج نف�سها
من محب�س الهموم ،وتحرر ذاتها من �أغالل القالقل والمنغ�صات ،فتعمد �إلى �أن
تنح ��ت نفق� �اً �ضيقاً لل�سع ��ادة؛ ولو كانت لحظية من بين جب ��ال النكد والك�آبة وهنا
يب ��رز دور الأدي ��ب بعقلي ��ة الباح ��ث الخبير وب�أ�سلوب ��ه ال�ساخر في ��دون مالحظاته
ع ��ن �سلوكيات النا� ��س والمجتمعات في الظ ��روف والمنا�سب ��ات المختلفة ،متنق ً
ال
ف ��ي رحل ��ة ممتعة ي�ص ��ور الحي ��اة الإن�سانية ،ويج�سده ��ا ،وبخا�ص ��ة �إذا كان الأديب
معا�صراً للحدث ،و�شاهداً عليه ،وهنا تكون الكتابات �أ�صدق.وبخا�صة �أي�ضا عندما
ي�سمع الكاتب نكتة ما تعبر من خاللها عما يجول بخاطره وخاطر النا�س نتيجة
للقه ��ر ال ��ذي يعي�ش ��ه ال�شع ��ب او عندما يتعر� ��ض لموقف هزلي ما ي�شع ��ر الإن�سان
بالرغب ��ة ف ��ي ال�ضحك نتيجة لتواك ��ب �أزمات متتالية داخل المجتم ��ع � .إن النكتة
و�أفكاره ��ا وعقليته ��ا تعبر حقاً عن روح ال�شعوب لأن روعته ��ا تكمن في تمكنها من
التغيير الفوري للحدث ،و�أنها �أداة مهمة من �أدوات التوا�صل االجتماعي ولوالها
لحدثت االنعزالية داخل المجتمع وفي قدرتها الفاعلة على ال�سخرية ،فهي تذبح
دون �أن تج ��رح �..إنه ��ا نوع م ��ن التعبير عن االحتجاج ب�شكل �ساخ ��ر ودليل نجاحها
انت�شاره ��ا ف ��ي �أوقات الأزم ��ات فت�سمعها تتداول في المقاه ��ي و�أروقة العمل والآن
�أ�صبحت �أ�سرع انت�شاراً على الإنترنت والفي�س بوك .وفي الأزمات يبرز فيها مجال
خ�صب لل�ضحك مهما كانت الأو�ضاع ال�سائدة لأنها تواكب الح�س ..ذلك لأنها �أداة
للتنفي�س عن حاالت ال�ضيق والإحباطات المتكررة .فالنكتة �سالح ذو حدين حيث
�إنه ��ا ت�ضح ��ك من ي�سمعه ��ا وتنتقد الآخر ب�شكل الذع وتعمل عل ��ى �إظهار الم�ساوئ
والحاذق يفهم  .وتعد النكت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية فن الممكن في
النكت ��ة و�صياغته ��ا وبخا�صة اذا اتت وقت الأحداث  .هناك من ال�شعوب من يحمل
ح�ساً فكاهياً عالياً لل�سخرية من الأو�ضاع التي يعي�شها ومهما كانت هذه الأو�ضاع
مري ��رة حي ��ث تنت�ش ��ر النك ��ت ب�ش ��كل كبي ��ر لل�سخرية م ��ن �أو�ض ��اع �سيئة �إنه ��ا مر�آة
�صادق ��ة لم ��ا تحمله من قيم ومعتقدات وممار�س ��ات وت�صرفات ..ومن جهة �أخرى
تك�ش ��ف ،بطريق ��ة مبا�ش ��رة �أو غير مبا�شرة ع ��ن الجوانب الخفي ��ة للمجتمع �سواء
�أكان ��ت ف ��ي �ش ��كل مواقف �أو تطلع ��ات �أو رغب ��ات مكبوتة ..وذلك لتوفي ��ر التلقائية
والداللي ��ة للتعابي ��ر والرم ��وز الثقافي ��ة وخا�ص ��ة الرتباطه ��ا بالواق ��ع االجتماعي
والمعي� ��ش اليوم ��ي .ف�سم ��اع النكته ي�ستف ��ز كل خالياك الح�سي ��ة ويجعلك تت�شوق
ل�سماعها م�ستنفراً كل قدراتك للإح�سا�س بلذة خفية عارمة و�أنت تتهي�أ لمفاج�أة
ظريف ��ة ..فالنكت ��ة هي محاول ��ة قهر القهر ..وهت ��اف ال�صامتي ��ن� ..إنها نزهة في
المقه ��ور والمكب ��وت والم�سك ��وت عنه� .إنها نت ��اج فكري طريف يط ��ال كافة �شرائح
المجتم ��ع ..ف�ل�ا ت ��دع النكتة رج ��ال ال�سيا�س ��ة وال رجال الدين وال عم ��وم النا�س..
�إنه ��ا تطال الأغني ��اء والفق ��راء ..الأغبياء والأذكي ��اء ..ال�صالحي ��ن والطالحين..
�إنه ��ا تعبير خيالي طريف وم�ضحك يثير �أحياناً ال�سخرية و�أحياناً �أخرى ال�شفقة
لم ��ا ت�سعى �إليه م ��ن مبالغة وتهويل ..فينف�س المتلق ��ي و�أحياناً تب�سيط وت�سطيح
للأم ��ور .هن ��اك �أجيال خرجوا �إلى الوجود وهم ي�ضحكون وال يدرون لماذا؟!…
�أجي ��ال ت�ضح ��ك في ال�س ��راء وال�ضراء ..وق ��ت الرخاء ووقت الأزم ��ات ..ي�ضحكون
قبل الأكل وبعد الأكل… ي�ضحكون حين البرد والحر ..و�أحياناً كثيرة ي�ضحكون
ف ��ي كل الأوق ��ات �إال في وقت ال�ضحك الحقيقي ،ف�إنه ��م يجه�شون بالبكاء� ..أخيراً
النكت ��ة ف ��ي اللغ ��ة تعني الفائ ��دة ،وبما �أننا ن�ستم ��ع �إلى النكتة لن�ضح ��ك �أو نرويها
لإ�ضحاك الآخرين ،ف�إننا نفيدهم بان�شراح �صدورهم وانفراج همومهم ولو م�ؤقتاً
وف ��ي حي ��اة ال�شعوب برزت ن ��كات كثيرة عندما م ��رت ب�أزماتها وهن ��ا البحث يطول
لكني �س�أطرح �أمثلة عن النكات في وطننا الدبيح في �أزمته و�إليكم واحدة منها:
قال �أحدهم يتغزل با�سطوانة الغاز  :ميبلى الأزرق ..ناطرك عالمفرق ..يا حلو
ي ��ا مب ��روم ..الملقى �ساع ��ة والفراق دوم دخي ��ل اللي عباكي ..وكل م ��ا تتقلي يزيد
حالكي ..و�آخر عن نك�سة حزيران وجي�ش م�صر المهزوم في �سيناء يقول اقتبا�ساً
ع ��ن اغني ��ة ل�شادية "قول ��وا لعين ال�شم� ��س ماتحما�شي لح�سن جي� ��ش م�صر راجع
ما�ش ��ي" و�آخ ��ر يطلق نكتة زم ��ن خطف طائرات ال�سفر تق ��ول النكتة "تعلن �شركة
م�ص ��ر للطيران عن رحلتها لباري�س والتي ربما تختطف �إلى طوكيو فعلى ال�سادة
المخطوفين التوجه للطائرة.
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بالغة الطفولة في ديوان (بردى ُي ّ
غني)
للشاعر صبحي سعيد
طفلية أنموذجاً
قصيدة أحالم ّ
كتب :د .خلدون سعيد صبح

م��ا �أحل��ى �أن نق��ر�أ ق�صي��دة
�س��ر النف�س
ع��ن الطفول��ة فيها ّ
الب�شري��ة للطف��ل م��ن خ�لال
ح�س��ن اال�سته�لال ،و�أن نح��دّ د
المكان الثاب��ت في �أر�ض ال�شام،
والمتح��رك خي��ول عربي��ة،
المتمثّ��ل
فثنائي��ة الثاب��ت
ُ
ف��ي الأر���ض للطف��ل العرب��ي،
المتمثّل في ت�شبيه
تحرك ُ
ُ
والم ّ
الخي��ول بالم��وج ،ولك��ن لي���س
م��وج البح��ر ب��ل م��وج الأحالم
الت��ي تتدفّ��ق في خي��ال الطفل
الدم�شق��ي ،فالق�صي��دة تبد�أ بال��كل وهو المكان العرب��ي ،والطفل
ّ
ال�ساك��ن في��ه ،ثم ننتقل �إلى دائرة الجمال ف��ي الأجزاء ،و�إن كان
الجم��ال يبد�أ ف��ي ه��ذه الق�صيدة م��ن البداية ،فهي خي��ول وموج
و�أحالم وورد �أحمر ولون �أخ�ضر و�شراع �سفينة م�صنوعة من عطر
الأن�سام:
وخيولي موج الأحالم
�أنا طفل من �أر�ض ال�شام
و�شراعي عطر الأن�سام
�أحالم الورد وخ�ضرته
وهن ��ا نالحظ دوائر الحوا�س ،فالورد لل�ش ��م والب�صر واللم�س والخ�ضرة
للعين ،وكلها عنوانات ن�ضارة الطفل.
ويل ��ج ال�شاع ��ر في ق�صيدت ��ه �أحالم طفل ّي ��ة �إلى مو�سيق ��ى الطفولة التي

ت�ش ��كل ج�س ��ر الق ��وة عن ��د الطف ��ل ليق ��ف �أم ��ام كل وه ��ن و�ضع ��ف ،ويعتم ��د
ال�شاع ��ر عل ��ى لغة وا�ستع ��ارات وت�شابيه وكناي ��ات فائقة الجم ��ال ،فالأحالم
تع ��زف كالإن�سان �أنغاماً وتقاتل وتنت�صر كالأبطال لتطرد الخوف ،فثنائية
المو�سيقى والخوف خيال جامح عند ال�شاعر فيه ات�ساع بالكالم واللغة:
في روح هما ٍم �أنغاما
�أحالم تخطر عازفة
وتطارد فيه الأوهاما
وتقاتل وهناً في ج�سدٍ
�إن مكنون ��ات الن� ��ص ال�شع ��ري الطفل � ّ�ي م ��ن �شروط ��ه �أن يداع ��ب مخيل ��ة
الطفول ��ة وعال ��م الطفول ��ة بم ��ا فيه م ��ن �ألوان و�صخ ��ب و�أماك ��ن وق�ص�ص
ت�سك ��ن ف ��ي نف� ��س الطف ��ل ،وال �سيم ��ا ق�ص� ��ص تحك ��ى للطف ��ل تب ��د�أ بالفعل
الما�ض ��ي (كان) للحقيقة والفعل و(م ��ا كان) لل ُمتخ ّيل ،ويع ّبر عنها ب�ألوان
خ�شبية �أو مائية لكي يلعب معها ويداعبها:
� ٌ
� ٌ
أ�شكال فا�ضت �ألوانا
أطياف تعبث الهي ًة
تغريني �أن �أم�ضي معها لأماكن (كان) وما (كانا)
هذه هي �أحالم الطفل طيران ب�أجنحة ونجوم و�أقمار تتحول �إلى ب�ستان
من نوع جديد ،فعينا الطفل تالحقان الع�صافير وتتمنيان �أن تطيرا معه،
وين�س ��ج ال�شاع ��ر �صبحي �سعيد ذلك بلغة عميق ��ة ت�سبر �أغوار الروح ،ويكرر
ال�شاعر فعل (�أطير) لي�ؤكد لغة الطيران عند الطفل وغير الطفل:
ونجو ٌم �أ�ضحت ب�ستانا
ف�أطير �أطير ب�أجنح ٍة
� ٌ
أطفال ت�صحبني جذلى في الموكب �صرنا �إخوانا
وي�ستخ ��دم ال�شاع ��ر ا�س ��م فعل الأمر (ه ��ا) بمعنى (خ� � ْذ) �أو للتعجب لكي

ي�شج ��ع الطفول ��ة عل ��ى �أر� ��ض الأح�ل�ام ويُنه ��ي الق�صي ��دة بح�س ��ن االنتهاء
والختام ،وهو عدم الك�سل لكي تورق الأحالم:
ها ن�سقي ال َ
أر�ض ب�أحال ٍم
من قلبٍ يع�شقه الجِ دُّ
ال يورق حل ٌم في ك�سلٍ
بالحلم الملهم ن�شتدُّ
وتجوب ديا َر المعمور ْة
�أحال ٌم تن�سج �أ�سطور ْة
وف ��ي الحقيق ��ة �إن ديوان (ب ��ردى يغ ّني) يحت ��وي ق�صائد لأطف ��الٍ �أذكياء
ي�سكن ��ون �أر� ��ض ال�ش ��ام ،يخاطبه ��م ال�شاع ��ر �صبح ��ي �سعيد ببالغ ��ة الكالم
وحالوة االنتقال بين الفقر والغنى لكي ي�صل �إلى عقولهم و �أنف�سهم.
ويتح� �دّث ع ��ن الأق�ص ��ى في فل�سطي ��ن و�شاط ��ئ البحر واله ��زار والطيور
والكنار وتحرير الجنوب من ال ُمحت ّل ال�صهيوني.
كلم ��ة �أخي ��رة حول ال�شع ��ر بعامة والن� ��ص الذي قر�أناه بخا�ص ��ة ،تت�ض ّمن
فك ��رة النق ��د الب ّن ��اء والدرا�سة الإيجابي ��ة لل�شعر ومذاقه ،فه ��ي تفتح �أبواب
�س ��ر الكلم ��ات وبالغته ��ا ،فالنق ��د يعمل على و�ص ��ول البالغة �إل ��ى المتلقّي
ب�ص ��ورة جميل ��ة ولغ ��ة وا�ضح ��ة ،والح ��قّ ُيق ��ال� :إن مخاطب ��ة الأطف ��ال من
�أ�صعب الأ�شياء التي ُتكتب ،لأنها بحاجة �إلى نف�س قريبة من روح الأطفال
الجميل ��ة ،و�أعتق ��د �أن �صبح ��ي �سعي ��د ق ��د ق ��ال في الطفول ��ة ف�أج ��اد ،و�أبلغ
ف�أجاد الإبالغ.

تطور السيناريو التلفزيوني في سورية
كتب؛ عمر محمد جمعة
و�أن ��ت تقر�أ كتاب “تطور ال�سيناريو التلفزيوني
في �سورية” لم�ؤلفه الأديب والباحث والإعالمي
عماد نداف �ست�شع ��ر بالحزن والأ�سى ،بل الأ�سف،
عل ��ى ه ��ذا الإرث الفن ��ي الغائ ��ب وربم ��ا المغ ّي ��ب
الممت ��د �إلى �أكثر من  80عام� �اً ،والذي لم يواكبه
�أي ت�أري ��خ حقيق ��ي وم�س� ��ؤول� ،إنم ��ا بق ��ي �أ�سي ��ر
تنظي ��رات وق ��راءات �صحفي ��ة عجل ��ى لم�سي ��رة
ال ��رواد الم� ّؤ�س�سي ��ن وم ��ن ج ��اء بعده ��م ،وال�سيما
ك ّت ��اب ال�سيناري ��و ،الذي ��ن �أفنوا عمره ��م وقدّموا
ذوبَ �أرواحه ��م للت�أ�سي� ��س له ��ذا الإرث العري ��ق،
ون�ستثني بالطب ��ع �أ�شتات محاوالت ومد ّونات قام
به ��ا بع� ��ض المهتمي ��ن ،وا�صطدمت ه ��ي الأخرى
بالتجاه ��ل والتغيي ��ب ،حت ��ى ب ��ات الف ��ن ال�س ��وري
لك�أن ��ه ب�ل�ا ذاكرة ت�ؤك ��د هويته و�أ�صالت ��ه وت�أثيره
بالف ��ن والدرام ��ا العربية .وم ��ن تلك المدون ��ات على �سبيل المث ��ال :كتاب
“تي�سي ��ر ال�سع ��دي ممث ��ل ب�سبع ��ة �أ�صوات” للناق ��دة الم�سرحي ��ة مي�سون
عل ��ي ،و”تي�سي ��ر ال�سعدي ...ذاكرة القرن الع�شرين :ح ��وار الفن والحياة”
للكات ��ب وفي ��ق يو�س ��ف ،ال ��ذي ق� �دّم كتاباً �آخ ��ر بعنوان “ثم ��ن الحب” حول
ال�سي ��رة الذاتي ��ة للفن ��ان رفي ��ق �سبيع ��ي ،وم ��ا ق ّدم ��ه الباحث �أحم ��د بوب�س
ف ��ي�“ :سالمة الأغوان ��ي :رائد المنولوج الناق ��د”“ ،حكمت مح�سن رائد
الدرام ��ا الإذاعي ��ة”“ ،عب ��د اللطي ��ف فتح ��ي رائ ��د الم�س ��رح ال�شعب ��ي» .في
“تطور ال�سيناريو التلفزيوني في �سورية” ي�ستدرك عماد نداف التق�صير
�آن ��ف الذك ��ر ،وي�ستكم ��ل م ��ا ب ��د�أه في كتابي ��ه “الدرام ��ا التلفزيوني ��ة” عام
 1994بم�شارك ��ة محم ��د ن ��داف ،و”التلفزي ��ون والكتاب ��ة الدرامي ��ة” ع ��ام
 ،2016لير�ص ��د حوال ��ي  50عاماً من واقع ال�سيناري ��و التلفزيوني وتطوره،
�أنواع ��ه وم�ص ��ادره ،ما بين �أع ��وام  .2010-1960ونتعرف ف ��ي ق�سمي الكتاب
وف�صول ��ه الموزع ��ة ببراع ��ة و�إتقان كم ��ا يقت�ض ��ي المنه ��ج الت�أريخي الذي
اتبع ��ه ف ��ي �سل�سل ��ة �صفح ��ات الكت ��اب �إل ��ى طريق ��ة فه ��م مختلف ��ة لأهمي ��ة
ال�سيناري ��و التلفزيون ��ي ف ��ي العملي ��ة الدرامي ��ة برمتها ،وال�سيم ��ا تفريقه
بي ��ن الم�صطلح ��ات التي نزعم �أن بع�ض ك ّتاب الدراما �أنف�سهم يجهلونها كـ
الميلو دراما والمونودراما� ،أو الكوميديا والتراجيديا والم�أ�ساة� .أو �شرحه

لمعنى تن ��وع ال�سيناري ��و في الن�صو� ��ص التاريخية
�أو المترجم ��ة �أو المقتب�س ��ة �أو البدوي ��ة �أو ال�سي ��ر
ال�شعبي ��ة والذاتي ��ة ،الت ��ي كان ��ت مع ��اد ًال لتط ��ور
الدرام ��ا عموم� �اً وال�سيناري ��و التلفزيون ��ي ب�ش ��كل
خا� ��ص ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تعريفن ��ا �أي�ض� �اً بكال�سيكي ��ات
الدرام ��ا ال�سوري ��ة الت ��ي كت ��ب ن�صو�صه ��ا كب ��ار
الم�ؤلفي ��ن م ��ن �أمث ��ال :حكم ��ت مح�س ��ن ومحم ��د
الماغ ��وط وف ��وزي الدبع ��ي و�أك ��رم �شري ��م وعدنان
حب ��ال وخال ��د حم ��دي و�أحم ��د قب�ل�اوي ول� ��ؤي
عيادة ...و�سواهم ،لت�أتي المرحلة التالية مع بداية
الثمانينيات ون�شهد انفتاح الن�ص التلفزيوني على
�أطي ��اف ومو�ضوع ��ات جدي ��دة ومختلف ��ة وواقعي ��ة
تحم ��ل �إ�سقاط ��ات �سيا�سي ��ة واجتماعي ��ة م ��ع هاني
الراهب وف�ؤاد �شربج ��ي وعبد النبي حجازي وعبد
العزي ��ز ه�ل�ال وزهير ب ��راق ودياب عي ��د وعادل �أب ��و �شنب ،مع الإ�ش ��ارة �إلى
�أن تل ��ك الحقب ��ة �شهدت حواراً بي ��ن المثقفين وال�سلط ��ة ال�سيا�سية �أف�ضت
�إل ��ى ه ��ذا التح ��ول ،حت ��ى بتنا ن ��رى طرح� �اً موارب� �اً لمفه ��وم الديمقراطية
ف ��ي م�سل�س ��ل “تج ��ارب عائلية” مث�ل ً�ا ،الذي كتب ��ه �أكرم �شري ��م و�أخرجه
ع�ل�اء الدي ��ن كوك�ش .كما ف ��ي ال�سياق نف�سه ت�أتي ثالثي ��ة “الغريب” التي
كتبه ��ا الدكت ��ور ف�ؤاد �شربج ��ي و�أخرجها محم ��د ال�شليان وفيه ��ا �إ�سقاطات
تق ��ر�أ عل ��ى �أكثر م ��ن م�ستوى ،و�أه ��م ه ��ذه الم�ستويات هي هيمن ��ة �شريحة
�أو طبق ��ة اجتماعي ��ة تعم ��ل عل ��ى محو التاري ��خ وت�سجيل تاريخه ��ا هي ،في
عك�س وا�ضح و�صريح لحالة الت�شابك بين الهموم ال�سيا�سية واالجتماعية.
ق�صروا
وف ��ي حق ��ل الأعم ��ال التاريخية يرى ن ��داف �أن ك ّتاب تلك الأعم ��ال ّ
ف ��ي ر�سم مالمح م�شروعهم اال�ستلهام ��ي ،فغابت عن الدراما تلك الوقائع
التاريخي ��ة الت ��ي ت�ساهم في بناء الوجدان الوطن ��ي الحديث ،مت�سائ ً
ال عن
غي ��اب معرك ��ة مي�سل ��ون وبطله ��ا يو�س ��ف العظم ��ة� ،أو ال�شهيد ج ��ول جمال
ال ��ذي دمّ ر البارجة الفرن�سية جان بارت �إب ��ان العدوان الثالثي على م�صر
ع ��ام  ،1956و�سليم ��ان الحلب ��ي ال ��ذي قتل الجن ��رال كليب ��ر ...وغيرهم من
الرم ��وز الوطني ��ة والقومي ��ة ،ويق ��ف بعده ��ا وب�ش ��كل تحليلي عن ��د مرحلة
الت�سعيني ��ات وبع� ��ض �أعماله ��ا كـ”العبابي ��د” و”�إخوة الت ��راب” و”الثريا”

و”البح ��ر �أي ��وب” و”ياق ��وت الحم ��وي” ،لينتق ��ل �إل ��ى الألفي ��ة الجدي ��دة،
م�ؤك ��داً �أن الأعم ��ال التاريخي ��ة ف ��ي ه ��ذه الحقب ��ة طرق ��ت �أبواب� �اً �صعب ��ة،
وبخا�ص ��ة ف ��ي تناولها التاريخ العربي والإ�سالم ��ي ،والمعروف �أن التعاطي
م ��ع ه ��ذا الجانب ودخوله هو بمنزلة دخ ��ول غير حذر في حقل �ألغام وا�سع
لأ�سب ��اب يذكره ��ا في متن الكتاب ،ليتوقف عند م�سل�سالت�( :صالح الدين
الأيوب ��ي -فار� ��س بني م ��روان -هوالكو� -صقر قري�ش -الحج ��اج بن يو�سف
الثقف ��ي -ربي ��ع قرطب ��ة -مل ��وك الطوائ ��ف -الظاه ��ر بيبر�س� -أب ��و الطيب
المتنب ��ي -ال�شتات -التغريبة الفل�سطيني ��ة -كليوبترا� -أبو خليل القباني..
و�سواه ��ا) .عل ��ى �أن م ��ن �أه ��م ف�ص ��ول الكتاب توقف ��ه بالتحليل عن ��د ظاهرة
الم ��كان ف ��ي الدرام ��ا الت ��ي �أنتج ��ت دراما البيئ ��ة ،وال �سيم ��ا ال�شامي ��ة منها
والت ��ي غ ��دت الحارة فيها البطل الأول �إن ل ��م نقل الحامل الجمالي للعمل
الدرام ��ي برمت ��ه ،واختل ��ف كتاب ال�سيناري ��و في ر�سم معالمه ��ا ،فمنهم من
ذه ��ب �إلى توثيق المكان الم�ستعاد ووقائع ��ه وعالقاته االجتماعية و�أفكاره
المتعا�ضدة والمت�ضادة ،و�آخرون اكتفوا بالمكان وزمان الحقبة التاريخية،
عثماني ��ة �أو فرن�سي ��ة ،ليراكم ��وا �أحداث� �اً وتح ��والت اعتباطي ��ة �أف�ض ��ت �إل ��ى
اتهامه ��م بالتلفيق وتزوير التاريخ وت�شويه �ص ��ورة ال�شام في عيون جمهور
الدرام ��ا ال�سوري ��ة .ويذك ��ر ن ��داف ف ��ي ه ��ذا ال�سي ��اق م�سل�س�ل�ات( :زق ��اق
المايلة -حارة الق�صر -لك يا �شام� -أبو كامل� -أيام �شامية -ب�سمة الحزن-
حم ��ام القي�شاني -الخوال ��ي -الداية -ليالي ال�صالحية -ب ��اب الحارة� -أهل
الراي ��ة -بيت جدي -طالع الف�ضة -الح�صرم ال�شامي ..وغيرها)� ،أخيراً...
وبن ��ا ًء عل ��ى م ��ا �سبق يمكن الق ��ول �إن كتاب “تط ��ور ال�سيناري ��و التلفزيوني
ف ��ي �سوري ��ة” لم�ؤلف ��ه عم ��اد ن ��داف ،ال�ص ��ادر ع ��ن الهيئ ��ة العام ��ة ال�سورية
للكت ��اب في � 422صفحة ،يغن ��ي المكتبة الفنية في �سورية والوطن العربي،
وي�س� � ّد فراغ� �اً كبيراً ف ��ي تاريخ الدرام ��ا ال�سورية ،وي�ستق ��رئ مراحل مهمة
ومنعطف ��ات مف�صلي ��ة في تطورها ،ويحفز الكثير من الم�شتغلين في حقل
�صناعته ��ا الت ��ي ازده ��رت كثيراً ف ��ي العق ��ود الثالثة الأخي ��رة للوقوف على
�أ�سب ��اب ه ��ذا االزده ��ار �أو التراجع المتهم ��ة به منذ تحول الإنت ��اج الدرامي
�إل ��ى عملية تجارية ربحي ��ة على ح�ساب القيمة الفنية الت ��ي كان ال�سيناريو
التلفزيوني �أول �ضحاياها!

ص6

الحفر بالعيون

المسافة بين القول والفعل

ص7

مسرح/قضايا
العدد »1772« :األحد2022/4/24م-
 23رمضان 1443هـ

جولة في (عمان في األربعينيات)
كتبت :فاطمة صالح صالح
رافق ��ت عب ��د الرحمن منيف ،لعدة �أيام ،في ( عمان في
الأربعينات) طوينا خاللها � ٤٣٦صفحة.
ل ��م يغرني كثيرا عنوان الرحل ��ة� ،إنما �أغراني ا�سم عبد
الرحم ��ن منيف ،بال ��ذات .وكنت قد رافقت ��ه فيما م�ضى،
ف ��ي بغ ��داد ،وم ��دن �أخ ��رى ،م ��ن خ�ل�ال (ثالثي ��ة �أر� ��ض
ال�سواد) و (�شرق المتو�سط) و (الآن هنا) وغيرها..
تجولن ��ا ف ��ي �شوارع عم ��ان الت ��ي كان �أغلبه ��ا ترابياً ،لم
يعبد بعد ،وبين بيوتها الطينية المتقاربة المبنية حول
النهر ،بين النباتات والأ�شجار المثمرة والخ�ضرة الغناء.
ع�شن ��ا �سني ��ن قح ��ط وانحبا� ��س الأمط ��ار ،رغ ��م �صل ��وات
اال�ست�سق ��اء ،م ��ن الكب ��ار وال�صغ ��ار .كم ��ا فاج�أن ��ا في�ضان
النه ��ر ،بع ��د عدة �أيام م ��ن الأمطار الغزي ��رة المتوا�صلة،
حي ��ث غم ��رت مياه الفي�ضان بع�ض البي ��وت ،وق�ضت على
الحق ��ول ،وغمرته ��ا بالطين ،وهرب النا� ��س نحو الجبال
العالية(جبل عمان) اتقاء لغ�ضب النهر الدافق ،نمنا في
البيوت الترابية تحت الدل ��ف ،ور�أينا �أ�صحابها يحدلون
�أ�سطحه ��ا الطيني ��ة بالمحدل ��ة ال�صخري ��ة الم�ستطيل ��ة،
لت�سد ال�شقوق التي يت�سرب منها ماء المطر.
كم ��ا ر�أين ��ا الج ��راد ،وه ��و ي�شكل غيم ��ة �س ��وداء ،تحجب
ال�شم�س ،وتحط �أ�سرابها ال�سوداء على الأر�ض والأ�شجار
الخ�ض ��راء والنبات ��ات ،لتحيله ��ا كله ��ا ج ��رداء خالي ��ة من
الحياة.
�أول الأم ��ر ،كن ��ت �أظ ��ن �أنن ��ا �سندخل �إل ��ى مدينة كبيرة
ذات �ش ��وارع وا�سعة وبنايات عالي ��ة ،لكنني فوجئت بعمان
الأربعينات� ،أنها مكونة من عدة بيوت طينية ،مبنية من
طابق واحد ،وحارات ،وعدد من العائالت� ،أقرب ماتكون
�إل ��ى القري ��ة ،منها �إل ��ى المدينة .كانت متنوع ��ة ال�سكان،
كله ��م يعرف ��ون بع�ضهم ،ويعي�ش ��ون بمحبة وت� ��آخ وتكافل
وتع ��اون ،كما فوجئت بالمهاجري ��ن ال�شرك�س الذين بنوا
بيوته ��م ف ��ي الم ��درج الروماني� ،أو ( م ��درج فرعون) كما
يدع ��وه البع� ��ض .وكان ��وا م ��ن �أق ��دم �س ��كان عم ��ان ،كانت
الكني�س ��ة والم�سج ��د يتج ��اوران بعفوية ومحب ��ة متبادلة
وتكافل و�إخاء .
كما تجمعت حولهما البيوت والمحال التجارية .دخلنا
مدر�سة(العبدلي ��ة) ،بع ��د �أن زرن ��ا (الكت ��اب) ،واطلعن ��ا
عل ��ى طريقة تدري�سه ��م القا�سية جداً للأطف ��ال ،ودخلنا
�أي�ضاً (كلية المط ��ران) و(الكلية الإ�سالمية) التي در�س
فيه ��ا (الأمي ��ر) لبع�ض الوقت ،قب ��ل �أن يغادرها �إلى بالد
الغرب.
غ�ضبن ��ا م ��ع ال�س ��كان عندم ��ا ر�أين ��ا الإنكلي ��زي (كلوب)
ي�سك ��ن ف ��وق تل ��ة �صخرية ،تتيح ل ��ه التج�س� ��س ،ومراقبة
مايج ��ري ف ��ي عم ��ان ،كانت كالب ��ه تخيف النا� ��س� ،أي�ضاً،
توج�سن ��ا م ��ع المواطني ��ن من ذل ��ك الإنكلي ��زي الدخيل،
واحتقرن ��ا معه ��م كل م ��ن يتق ��رب من ��ه .وزع (كل ��وب)
الأ�سلح ��ة المتنوع ��ة عل ��ى (الب ��دو) الذي ��ن ا�ستماله ��م
وتعامل ��وا مع ��ه ،وجع ��ل م ��ن م ��كان �سكن ��ه ثكن ��ة ع�سكرية
لتدريبه ��م ،كان ذل ��ك خ�ل�ال الحرب الثاني ��ة .ع�شنا جوع
النا�س وفقره ��م المدقع وقلة حيلتهم ،وع�شنا الأمرا�ض
التي فتكت بالكثير منهم ،مثل (التيفو�س) و( الكوليرا).
تعاطفن ��ا م ��ع الج ��دة العراقي ��ة الت ��ي كان ��ت تعي� ��ش مع
�أ�سرته ��ا ف ��ي عم ��ان ،وت�ساف ��ر ،بي ��ن فت ��رة و�أخ ��رى� ،إل ��ى
بغ ��داد ،وتع ��ود ،حامل ��ة معه ��ا ماتي�س ��ر له ��ا م ��ن م ��واد
غذائي ��ة ،و�ألب�س ��ة ،ودفات ��ر و�أق�ل�ام ،توزعها عل ��ى النا�س،
فخ ��ورة� ،أنه ��ا من بغ ��داد .حتى �أنن ��ا �ضحكنا م ��ع ال�سكان
عل ��ى ت�صرف ��ات بع� ��ض المجاني ��ن الذي ��ن يتجول ��ون ف ��ي
الأ�سواق ب�أثوابهم الرثة الممزقة ،وت�صرفاتهم الغريبة،
وكان الأطفال ي�ستفزونه ��م ،ليثيروا �ضحكهم وتهكمهم،
ومنه ��م ذلك الذي م ��ات ابنه نتيجة �ضرب ��ة �شم�س ،فظل
يقاتل ال�شم�س ،من طلوعها �إلى غروبها ،مهدداً متوعداً،

وعيناه التفارقانها دون �أن ينظر �أمامه.
ث ��م ر�أينا عمان وه ��ي تكبر وتت�سع ،وتت ��وزع بيوتها على
جب ��ل عم ��ان ،وعل ��ى الت�ل�ال القريب ��ة ،وتتباع ��د البي ��وت
وتتقارب بع�شوائية ،وقد بنيت من عدة طوابق بالإ�سمنت
الم�سل ��ح ،خ�صو�ص� �اً بعد انته ��اء الحرب ،وغ ��در الإنكليز،
حي ��ث كان ��وا ي�سهل ��ون الهج ��رة اليهودي ��ة �إل ��ى فل�سطين،
وت�سليحهم بمختلف �أنواع الأ�سلحة الحديثة ،وتدريبهم
عليها ،وي�صمتون عن تهجير الفل�سطينيين من ديارهم،
وطرده ��م م ��ن �أر�ضه ��م والتنكي ��ل به ��م ،وقتله ��م و�إب ��ادة
قراه ��م ومدنه ��م ،واال�ستي�ل�اء عل ��ى �أرا�ضيه ��م ،م ��ن قبل
اليهود الغرباء .عام 1948م .وقبلها.
فامت�ل��أت عمان بالالجئين الفل�سطينيين ،وا�ستقبلهم
�سكانها في بيوتهم ،على الرحب وال�سعة ،تعاطفوا معهم
و�ساندوهم.
ر�أين ��ا ث ��ورة النا� ��س ف ��ي عمان ،الت ��ي كان �أغل ��ب �سكانها
م ��ن فل�سطي ��ن ،وبع�ضه ��م من ال�ش ��ام ،وتدافع ��وا للتطوع
ف ��ي جي�ش الإنقاذ ،لمقاتلة اليهود الغا�صبين ،وا�سترجاع
حق ��وق الع ��رب الفل�سطينيي ��ن منه ��م .خ�صو�ص� �اً ط�ل�اب
المدار� ��س والجامع ��ات ،وبع�ضه ��م كان ق ��د تخ ��رج م ��ن
جامع ��ة دم�ش ��ق �أو بع� ��ض الجامع ��ات العربي ��ة الأخ ��رى،
وع ��ادوا �إلى فل�سطين والأردن ،اللذين هما بالأ�صل كيان
واحد.
ث ��ارت ثائ ��رة الجمي ��ع ،واحت ��د الغ�ض ��ب ،واالندف ��اع.
وقام ��ت المظاه ��رات المن ��ددة باغت�ص ��اب فل�سطي ��ن،
وامتدت هذه المظاهرات ،وا�شتد حما�س النا�س لتحويل
ماف ��ي �صدوره ��م �إل ��ى قوة عملي ��ة لقتال الأع ��داء ،لكن..
لك ��ن العين ب�صي ��رة واليد ق�صيرة ،فكي ��ف يواجه العزل،
�أو الذي ��ن لديهم �أ�سلحة ب�سيط ��ة بدائية ،كيف يواجهون
غ ��زاة متوح�شين م�سلحين ب�أحدث و�أعتى �أنواع الأ�سلحة
التي زودتهم بها دول الغرب ،خ�صو�صاً الإنكليز ؟!!
كم ��ا �شاهدن ��ا تل ��ك المظاه ��رات تقم ��ع بق�س ��وة ،دون �أن
ي�ستطي ��ع �أح ��د منعها ،ج ��اءت بع�ض الجيو� ��ش النظامية
م ��ن عدة �أقطار عربية ومنه ��ا العراق ،فا�ستب�شر الجميع
خي ��راً ،وك ��م كان ��ت الج ��دة �سعي ��دة عندم ��ا زاره ��ا قري ��ب
له ��ا ج ��اء م ��ع الجي� ��ش العراق ��ي !.كان ��ت فخ ��ورة بذل ��ك
وم�ستب�شرة ،لكن هذه الجيو�ش عادت من حيث �أتت ،دون
�أن تفعل �شيئاً ،لكن ازدادت العمليات الفدائية والبطوالت
الفردي ��ة� ..أ�صبنا بالإحباط كما الجميع ،عندما ر�أينا �أن
كل ذلك لم يجد ،و�أن العدو قوي جداً بالأ�سلحة والعتاد،
واليع ��رف الرحم ��ة ،بينم ��ا كان ال�شع ��ب فقي ��راً ج ��داً،
و�أ�سلحت ��ه ب�سيط ��ة ،رغ ��م حما�س ��ه ال�شدي ��د ،وت�ضحيات ��ه
الكثي ��رة ،لك ��ن المعرك ��ة غي ��ر متكافئة ،فمن �أي ��ن نتغلب
على الغا�صبين؟ وكيف لنا ا�سترجاع الحقوق.؟!
لك ��ن عب ��د الرحمن منيف كان يق ��ول �أن ال�شيء ي�ستمر
كم ��ا ه ��و ،وال�ش ��يء ف ��ي الك ��ون ثاب ��ت ،وكان متفائ�ل� ً
ا
بالأجي ��ال القادمة ،التي �ستغير المعادلة ،وتقلب ال�سحر
على ال�ساحر ،وتعيد فل�سطين من �سالبيها.
كان ��ت رحلتنا �شيقة ،رغ ��م ق�ساوة ما�شاهدن ��اه ،وع�شناه
ف ��ي (عم ��ان ف ��ي الأربعينات) لك ��ن التت�سع ه ��ذه العجالة
ل�شرح كل مار�أيناه.
وانته ��ت رحلتنا بع ��د وفاة الجدة في بغداد ،ودفنها بين
�أقاربه ��ا و�أهله ��ا الذي ��ن �سبقوه ��ا بالرحيل ،حي ��ث (خرج
الحفي ��د من المقبرة �إلى دوي المدين ��ة ،خرج �إلى بغداد
القا�سي ��ة والحنون ��ة ،ليب ��د�أ م�ش ��واراً جدي ��دا ف ��ي ه ��ذي
الحياة !).
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كتب :عيد الدرويش
الث ��ورة هدف �أخالقي نبيل ،لأنها ترفع الحيف عن
جمي ��ع منا�صريه ��ا ،الثورة تحمل ف ��ي ثناياها طموح
مجتم ��ع و�آمال نا�س بع ��د �أن �أعياه ��م الواقع المرير،
يقوده ��ا مفك ��رون ومتن ��ورون ،ي�ضع ��ون �أهدافه ��ا
ومراميه ��ا ،الث ��ورات الحقيقية عب ��ر التاريخ هي من
نقل ��ت ال�شعوب من حالة �أدنى �إلى حالة �أرقى ،وكانت
مفا�صل مهمة في تاريخها ،لأنها حطمت �أوثان الذل
واال�ستعب ��اد واال�ستغ�ل�ال والهيمن ��ة ،الث ��ورة حرك ��ة
دائم ��ة �إل ��ى الأم ��ام ،وحيوي ��ة متج ��ددة عل ��ى ال ��دوام،
ولك ��ن �أ�سم ��ى هذه الث ��ورات و�أنقاها هي ث ��ورة العقل،
لأنها ثورة كل �شيء وعلى كل �شيء ،لأن فيها الحرية
المطلقة وا�ستقالل القرار الوطني.

ثورة
الخراب
العربي
إن الثورة الحقيقية
هي التخلص من هذه
األوثان المتربعة على
الثروات العربية وحراس
الغرب وأدواتهم في
المنطقة

ف ��ي منطقتن ��ا العربي ��ة الت ��ي كان ��ت -وم ��ا ت ��زال-
م�سرح� �اُ لل�صراع ��ات الدولي ��ة عليه ��ا ،وال�سيط ��رة
عل ��ى ه ��ذه المنطق ��ة ه ��ي �سيط ��رة عل ��ى العال ��م كل ��ه
ب ��كل المقايي� ��س ،فق ��د �أع ��د الغ ��رب خطط� �اً خبيث ��ة
ومخططات وم�شاري ��ع فكرية ا�ستطاعت من خاللها
�أن تبن ��ي قاع ��دة يغي ��ب فيه ��ا الفك ��ر والوع ��ي العرب ��ي ع ��ن �أبنائ ��ه من خ�ل�ال ت�شويه
التاري ��خ ،والني ��ل من ال�شخ�صي ��ات التاريخية ،واللعب بالت ��راث وم�صفوفته الفكرية
والثقافي ��ة كم ��ا ي�ش ��ا�ؤون ،لتغ ��ذي العق ��ول بم ��ا يري ��دون ،و�إنعا�ش الع�صبي ��ة والجهل
و�إذكاء التكفي ��ر عو�ضاً عن التفكي ��ر ،ويختلط الحابل بالنابل باالعتماد على الجهلة
والأغبي ��اء م ��ن �أبن ��اء المنطقة العربية ف ��ي تحريك غرائزه ��م وم�شاعرهم لدفعهم
نح ��و الهاوي ��ة و�إ�شعال الثورات البراقة ،فكانوا �أدوات لها ف ��ي �إ�شعال اللهيب العربي،
وجلبوا لها من كل فج عميق كل �شاذ و�آبق.
م ��ن �أ�ش ��د درو� ��س الغب ��اء الغرب ��ي ،ه ��ي ث ��ورات (القطي ��ع العرب ��ي) ،والت ��ي و�ضع ��ت
�أوزاره ��ا م ��ن الدم ��ار والخ ��راب الهائ ��ل ال نظي ��ر له في التاري ��خ المعا�ص ��ر لمقدرات
وممتل ��كات بع�ض البلدان العربية ،لتكون عاجزة عن ت�أمين �سبل الحياة �أو النهو�ض
ف ��ي مواجه ��ة الغرب اال�ستعم ��اري ،وكل ذلك ي�صب في م�صلحة تل ��ك الدول الغربية
المترب�صة بالعرب والإ�سالم �شراً ،عندما �أدركوا ب�أن المنطقة العربية ُحبلى بالقوى
المناه�ض ��ة لتل ��ك الم�شاريع والخطط ،من خالل تنامي الوع ��ي ،الذي �أ�صبح ُي�ش ّكل
ق ��وة ف ��ي مواجهتها وك�س ��ر �شوكتها ،وهذا الوع ��ي يلقى قبو ًال للتخل� ��ص من كل هذه
الم�شاري ��ع ،فكان ��ت ال�ضربة اال�ستباقية منهم ب�إطالق ث ��ورة الرعاع العربي ،وتقديم
الث ��روة لث ��ورة مزعوم ��ة ومزيف ��ة ،والأكث ��ر غباء عندم ��ا ذهبت هذه الأم ��وال ل�صالح
الأع ��داء ،وزي ��ر خارجي ��ة قط ��ر ال�سابق حمد ب ��ن جا�سم ف ��ي �سل�سلة م ��ن االعترافات
وخفايا ثورة القطيع العربي يقول بكل �صراحة« :نحن مقاولون عند الأمريكان».
�إن الثورة الحقيقية هي التخل�ص من هذه الأوثان المتربعة على الثروات العربية
وحرا� ��س الغ ��رب و�أدواتهم في المنطق ��ة ،وهذا هو الطريق ال�صحي ��ح النتزاع الثروة
م ��ن ه�ؤالء الأ�صنام ،لتعود هذه الثروة ل�صالح �أبنائها ،لكي ينعموا بخيرات بالدهم،
وير�سم ��ون �أحالمه ��م و�آماله ��م ،فالوق ��ت �أ�صب ��ح مالئم� �اً لذل ��ك ،لأن دول المقاومة
�أ�صبح ��ت له ��ا الباع الطويلة ف ��ي ا�ستنها�ض الهم ��م العربية ،وقاعدته ��ا تت�سع وتغدو
�أكث ��ر ق ��وة ومتان ��ة ،وه ��ذا هو طري ��ق الخال� ��ص لل�شع ��وب العربية م ��ن المحيط �إلى
الخلي ��ج ،ف ��ي ر�س ��م م�ستقبلها المن�ش ��ود ،و�إعادة ما�ضيه ��ا الم�شرق في ظ ��ل متغيرات
دولية و�إقليمية ،ومن ُح�سن الطالع ب�أننا �سن�شهد �أفول �إمبراطورية و�صعود �أخرى،
بد�أت مالمحها من خالل �صمود �سورية في حرب كونية ،ومن خالل ال�صراع الدائر
بين الغرب وال�شرق!!!!!...

شعرقراءات
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.قراءة موجزة في مسرحية
«العربة والرحيل»
للكاتب المسرحي عبد الفتاح
قلعه جي
كتب :محمد إبراهيم العبد الله
العرب ��ة والرحيل واحدة من م�سرحي ��ات عِ دة عالج فيها
الكات ��ب قلع ��ه ج ��ي م�س�ألة الم ��وت والهجرة والن ��زوح التي
�سببته ��ا الح ��رب ،وذل ��ك بالنه ��ج ال ��ذي ع ��رف بريادت ��ه له
والذي يجمع ما بين الأ�صالة والحداثة والتجريب ،وهي
تنتم ��ي �إل ��ى الم�س ��رح الثنائ ��ي �إذا ا�ستثنين ��ا �شخ�صية رجل
العرب ��ة ال�صام ��ت ،فالح ��وار يق ��وم َط ��وال الم�سرحية بين
الزوج (�صالح) والزوجة (خلود).
الزوج �إن�سان واقعي كتيم كما و�صفته زوجته ،ابن ال�سوق
التجاري ��ة ،م�شغ ��ول ب�أرقام ��ه المالي ��ة ،برج ��ه العق ��رب،
ويلق ��ب ف ��ي ال�س ��وق بالعق ��رب ،حت ��ى �إن ��ه ال يج ��د الوق ��ت
لمعا�ش ��رة زوجت ��ه ،لكن ��ه مح ��ب له ��ا وحن ��ون متعاطف مع
محنة �أ�سرتها ،انت�شلها من الفقر وال�ضياع.
تق ��ول الزوج ��ة لجارتها« :كنت �أريد �أن يك ��ون لي ولد ي�ؤن�س وحدتي ولكن من �أين يجيء الولد
وزوجي م�شغول عني بال�سوق والأرقام؟ هذه الأرقام تهجم عليه كالبعو�ض تنه�ش عقله وبدنه».
الزوج ��ة مثقف ��ة وادع ��ة �شفافة كما و�صفها زوجه ��ا ذات نزعة �صوفية فهي تح ��اول �أن توحي �إلى
زوجها �أن الإن�سان روح �أي�ضاً ,تقول له وهي تدعي �أنها تقر�أ له برجه« :برج العقرب .بالك م�شغول
دائماً و�أيام العمر تجري في نهر من الماء والطين لت�صب في البحر� .إذا كنت مزارعاً فال تقطف
�إال طي ��ب الثم ��ر ،و�إذا كنت تاجراً فتاجر بالطيب ف�إنه نزهة الأرواح ،و�إذا كنت �سلطاناً فدع عينيك
ت�شع ��ان بالحكم ��ة وقلبك بالعطف والمحبة� .أمام ��ك �سفر طويل وال ينفعك �إال الزاد .احمل معك
في �سفرك متاعاً ال يبلى ،وما ًال ال ينفد ،وطعاماً لم تم�س�سه نار ،وماء ز ً
الال ال ي�أْ َ�سن».
وعندم ��ا ت ��راه الزوج ��ة وهو يبي ��ع كل �شيء حت ��ى الم�سكن وي�صف ��ي ح�سابه في ال�س ��وق ا�ستعداداً
للرحي ��ل تق ��ول ل ��ه�« :أنت تتاجر ب ��كل �شيء حتى بالممنوع ��ات ،وت�ستثمر �أم ��وال النا�س فهل دفعت
حقوقهم؟»يق ��ول« :الفق ��راء والأرام ��ل دفع ��ت له ��م �أمواله ��م مع الأرب ��اح .كل التجارة ف ��ي الحرب
م�شروعة».
وعندم ��ا تحدث ��ه بما يرويه النا�س عن كائن غريب يجول بعربته المدينة في الليل يقول« :عن
�أي مدين ��ة تتحدثي ��ن ،المدين ��ة تحولت �إلى مقب ��رة كبيرة ولهذا يركبهم الوه ��م ويتخيلون �أ�شياء
غريبة».
�إنه ��ا الح ��رب والمدين ��ة كما و�صفته ��ا الزوجة وهي �أم ��ام قبر �أمه ��ا تخاطبها« :المدين ��ة يا �أمي
تتح ��ول �إلى مقبرة كبي ��رة ي�سكنها الأموات والأ�شباح وروائح �أج�ساد المهاجرين ،وبقايا ثرثراتهم
في الف�ضاء».
هك ��ذا نج ��د الزوجي ��ن عل ��ى الرغم من الحب ال ��ذي يجمعهم ��ا يف�صلهما ع ��ن بع�ضهما اختالف
المفاهيم وحائط زجاجي يريان خالله ويمنعهما من اللقاء ،وهذا ما ج�سده م�شهد الحلم الذي
حلمت به الزوجة.
البن ��اء الرم ��زي ال�شفاف في هذه الم�سرحية ي�ستدعي النظ ��ر والت�أويل وهي� -1 :أحالم الزوجة
التي ت�شي ب�أحداث م�أ�ساوية تجتاح المدينة  -2العربة والرجل الغام�ض الذي ي�سوقها �أمامه في
اللي ��ل� ،إنه ��ا تذكرنا بالعربات التي كانت تنقل جثث الموتى في الطاعون ،وهذا هو طاعون الموت
والحرب يلتهم اليوم المدينة  -3الكلب الذي يجري �أمام العربة ي�شم متح�س�ساً جثث الموتى -4
ال�شجرة التي ت�صفر �أوراقها وتت�ساقط تحيلنا �إلى بع�ض المعتقدات والم�أثورات� ،إذ تقول العامة:
«فالن �سقطت ورقته» �أي حانت منيته.
ه ��ذه الرم ��وز مع عنا�ص ��ر الم�سرحية الأخرى تجعل م ��ن الم�سرحية ن�صاً متكام�ل ً�ا يجمع بين
الواقع والحلم والإرها�ص.
�أ�شياء كثيرة يمكن �أن نقر�أها من خالل البناء الم�شهدي ودالالت الحوار ورموز هذه الم�سرحية
ذات الف�ص ��ل الواح ��د ،لكنها مكتملة الحكاية بظالله ��ا و�إيحاءاتها ودالالتها ،تخترق الم�ألوف �إلى
الواق ��ع العميق للأحداث وال�شخ�صيات� ،إنها ن�ص تتردد وتتعاقب م�شاهده المتالحقة ب�إيقاعاتها
ال�سريع ��ة بي ��ن ال�شعر المجنح وبين النثر المن�ضود بنكهة ال�شع ��ر ،غير مغلق على نف�سه� ،إنه ن�ص
منفتح على الر�ؤية الوا�سعة والت�أويل �ش�أن �أغلب ن�صو�ص هذا الكاتب التجريبية.

ليس هذا ما أريد ،رواية المرأة
المنتمية للحب  ،والوطن
كتب :عيسى إسماعيل
تب ��د�أ « ليل ��ى « بطل ��ة رواي ��ة (لي� ��س ه ��ذا م ��ا �أريد)
للأديب ��ة رن ��ا �صائ ��ب �أتا�س ��ي  ،بالق ��ول (�أرغ ��ب
با�ستمط ��ار ذاكرت ��ي لأكت ��ب ع ��ن كل �ش ��يء  .ع ��ن
الجنون والحماقات ،عن كل الخيبات ،عن ال�سقوط
واالنهي ��ارات ،لن �أتوارى ،لن �أح ��ذر الألغام� ،س�أم�شي
بقربه ��ا فوقه ��ا ،ولتنفج ��ر،
كم ��ا يحل ��و له ��ا .ف�ل�ا �أدب م ��ن
دون انفج ��ارات  )!!...الرواية،
�إذاً ،ع ��ن حي ��اة البطل ��ة  /ليل ��ى
 ،/العا�شق ��ة ،وال�صحفي ��ة
الماج ��دة ،وع ��ن تح ��والت
حياته ��ا .هي ت�سميه ��ا ( حكاية
) ،لكنه ��ا رواي ��ة �أو ملحمة !...
بع ��د المقدم ��ة ،تب ��د�أ ب�س ��رد
ق�ص ��ة حياتها بجم ��ل تقريرية
�إخبارية في لغة �أقرب للتقرير
ال�صحف ��ي  ،وه ��ي �صحفي ��ة ..
تقول:
( ال �أدري كيف ح�صل هذا بب�ساطة )!!..
تب ��د�أ الرواي ��ة ،بف�ص ��ل عنوان ��ه ( المقدمة ) ثم ال
نجد عناوين للف�صول وال �أرقام لها ،بل تبدو ف�ص ً
ال
واحداً!!..
�صيغة المتكلم ( الأنا ) تعطي واقعية وم�صداقية
لم ��ا تروي ��ه ليل ��ى ،لم ��ا ح�ص ��ل لها م ��ن �أح ��داث فهي
تعم ��ل ف ��ي �صحيف ��ة ا�سمه ��ا (عمري ��ت) وت�ص ��در في
( طرطو� ��س) كم ��ا تق ��ول الرواي ��ة وه ��ي �أي�ض� �اً فنانة
ت�شكيلي ��ة ر�سام ��ة �أم ��ا  /حام ��د /فه ��و زميله ��ا ف ��ي
المعه ��د ث ��م �صديقها ث ��م حبيبها يعمل ف ��ي الم�سرح
وهو �شاعر.
التوا�صل الروحي بين  /ليلى  /و  /حامد  /تطلق
علي ��ه ليل ��ى (المراهق ��ة المت�أخ ��رة ) .ح ��ب يجرفه ��ا
بتي ��اره  ،جم ��ر ون ��ار ،و�أ�ش ��واق ولق ��اءات وات�ص ��االت
هاتفي ��ة .والبح ��ر ه ��و ال�شاه ��د وم�س ��رح الح ��دث ..
و�أمواج ��ه ت�صف ��ق �أو ربم ��ا تهز�أ بالعا�شقي ��ن يقيم في
ري ��ف دم�ش ��ق لكنه يزور من ��زل عمه بين حي ��ن و�آخر
ويلتق ��ي /ليل ��ى /لي�ش ��ارك ب�أما� ��س �شعري ��ة ،يُم�ض ��ي
�أ�سبوع� �اً �أحياناً ،يلتقيان في المقاهي القديمة وعلى
مركب في البحر.
ولأنه ��ا تق ��ع ف ��ي الح ��ب وللم ��رة الأول ��ى ب�سب ��ب
تربيته ��ا ال�صارم ��ة ف� ��إن م�شاعره ��ا ت ��زداد جموح� �اً
فت�سل ��م نف�سه ��ا للح ��ب لدرج ��ة �أنه ��ا تح ��ب معانق ��ة
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كاتم ��ة �س ��ر ليل ��ى ه ��ي ديان ��ا زوج ��ة الع ��م مار�سي ��ل
ال�سوي�سري ��ة الأرمني ��ة الت ��ي تع ��رف عليه ��ا الع ��م
مار�سيل �أثن ��اء زيارته الى جنيف و تزوجها بعد وفاة
زوجت ��ه هي تحب جنيف وتح ��ب �أكثر طرطو�س الن
الح ��ب « جني ��ف �ش ��يء و االنتماء « طرطو� ��س « �شيء
�آخ ��ر و � ّأما طوني فهو اب ��ن العم مار�سيل من زوجته
الأولى و يقيم في جنيف كطبيب �شهير.
ي�أخ ��ذ الحب كل تفكير ليلى و حوا�سها ولكنه لي�س
كذل ��ك بالن�سب ��ة �إل ��ى حامد الذي يت ��وق الى امتالك
ج�سده ��ا بينما هي ت�ضبط م�شاعرها فال ينال منها
�س ��وى قبالت عاب ��رة  !!..ت�شتعل ليلى لكن المفاج�أة
ال�صادم ��ة تك ��ون عندما تع ��رف �أن حامد ل ��ه خطيبة
ه ��ي ابن ��ة عم ��ه  ...تبتعد عن ��ه ت�صفعه عل ��ى وجهه و
ت�صاب بالحمى و تدخل الم�شفى لعدة �أيام.
بع ��د خروجه ��ا م ��ن الم�شف ��ى تع ��ود لعمله ��ا ف ��ي
ال�صحيف ��ة لتكون م�شرفة عل ��ى �صفحة الأخبار بد ًال
م ��ن ال�شعر تحول م ��ن الرومان�سية �إلى الواقعية في
العمل ال�صحفي و في الحياة عامة.
ينته ��ي هنا الن�ص ��ف الأول من الرواي ��ة لتبد�أ ليلى
حياة جديدة تلتحق بدورة عربية للإعالم في دم�شق
تتع ��رف على �صحفيين عرب  ...يقرر ه�ؤالء الذهاب

�إلى العراق لتعرية و ف�ضح االحتالل الأمريكي
الو�ضع المتفجر – اغتياالت -انفجارات – خطف
– تدمير – يجعل من عمل مجموعة مرا�سلون بال
ح ��دود �صعب ��ة تحتاج �إلى ج ��ر�أة و �إق ��دام ،ال ينق�صها
�أب ��داً هنا الكل �ضد الكل من يقاوم االحتالل يو�صف
ب�أن ��ه من �أن�صار النظ ��ام ال�سابق و من يعمل
م ��ع �أمري ��كا يو�ص ��ف ب�أن ��ه خائ ��ن لأنه ��ا قوة
احت�ل�ال و م ��ن م ��ع ه ��ذه الطائف ��ة ال ب ��د
�أن يك ��ون ع ��دواً للطائف ��ة الأخ ��رى ه ��ذا هو
مخط ��ط �أمري ��كا لتدمي ��ر الع ��راق ،ثقافة و
ح�ضارة و تحييده عن محيطه العربي.
يقول ��ون عنه ��ا ملحدة لكنه ��ا علمانية كما
تق ��ول و م�سلم ��ة و «العلماني ��ة « و الدي ��ن «
 3يكم�ل�ان بع�ضهم ��ا البع� ��ض و ال تعار� ��ض
بينهم ��ا و ط ��رح مثل ه ��ذا لر�أي ،تل ��ك الأيام
كان يقاب ��ل بالرف� ��ض الن الذي ��ن فهم ��وا
الإ�س�ل�ام خط ��ا ي ��رون �أن العلماني ��ة تعن ��ي
الكف ��ر ...الوطني ��ة عنده ��ا تعن ��ي العم ��ق المحدود،
و القومي ��ة تعن ��ي العم ��ق اال�ستراتيج ��ي و هك ��ذا
تعر� ��ض نف�سه ��ا و رفاقه ��ا للخطر من �أج ��ل العراق و
ي�ستطيعون ف�ضح االحتالل من خالل وثائق و �صور
ين�شرونه ��ا في �صحفهم و�إذاعاتهم التي يرا�سلونها و
ه ��ذه الوثائق تف�ضح و تع ��ري و تدين الخونة الذين
ينتم ��ون للقت ��ل فه ��ذا االنتم ��اء ه ��و انتم ��اء للكف ��ر
والمنتم ��ي هنا هو الخائن الذي باع نف�سه للمحتل و
هو عدو نف�سه وعدو وطنه ،تعتقل القوات الأمريكية
/ليل ��ى /وتحق ��ق معه ��ا وبتدخ ��ل م ��ن /طون ��ي /ابن
الع ��م مار�سي ��ل ال ��ذي يحم ��ل الجن�سي ��ة ال�سوي�سرية
ويتدخ ��ل م ��ع كل الأط ��راف م ��ن �أج ��ل وق ��ف الدم ��ار
والقتل ومعالجة الم�صابين.
تعود ليلى �إلى �سورية و�إلى عملها ال�صحفي وتنهي
روايتها بعبارة» لم �أكتب وجعي بال�ضبط ،ولم �أنفجر
من المكان الذي �أريد�..أو ..لي�س هذا ما �أريد!!».
ليلى ،رمز للم ��ر�أة ،المثقفة ،المكافحة ،الع�صرية،
بالمعنى الإيجابي للكلمة ،وهي رمز� ،أي�ضاً ،للإعالم
الوطن ��ي القوم ��ي المقاوم لالحت�ل�ال و�أذنابه ،وهذا
الإع�ل�ام ح�س ��ب الرواي ��ة عل ��ى الرغم م ��ن �إمكانياته
المتوا�ضع ��ة ،ا�ستط ��اع �أن يك ��ون م�ؤث ��راً لأن ��ه ينق ��ل
الحقيقة ويف�ضح المحتل وجرائمه.
ليل ��ى ت�شتع ��ل حب� �اً ورومان�سي ��ة في الن�ص ��ف الأول
م ��ن الرواي ��ة والحبي ��ب هن ��ا ل ��م يك ��ن مخل�ص� �اً ب ��ل
يج ��ري وراء ن ��زوة يبتغيها لكنه ��ا تكت�شفه في الوقت
المنا�سب وتخرجه من حياتها.
وف ��ي الن�ص ��ف الثان ��ي م ��ن الرواي ��ة ت�شتع ��ل حب� �اً
للوط ��ن وفك ��راً قومي� �اً فتغدو»بطل ��ة» والحبي ��ب هنا
هو»الوط ��ن» ال ��ذي يبادله ��ا الحب والتقدي ��ر ممث ً
ال
بكل �أ�سرتها ومن يعرفها.
و�إذا كان م ��ن ثغرات فنية في الرواية ف�إنها تتجلى
في التفا�صيل التي ال لزوم لها في الق�ص�ص الطارئة
عل ��ى الح ��دث الع ��ام ،مث ��ل زي ��ارة الوف ��د ال�صحف ��ي
العربي �إلى تدمر والفرات ومثل زيارة « ديانا «للحي
ال�شعبي في طرطو� ��س لتقديم الم�ساعدات للفقراء
فه ��ذه التفا�صيل كانت عبئاً على ال�سرد الروائي دون
�أن يكون لها وظيفة!!..
وللأديب ��ة رنا �صائب �أتا�سي ع ��دد من المجموعات
الق�ص�صي ��ة وه ��ي ع�ضو في جمعي ��ة الق�صة والرواية
في اتحاد الكتاب العرب.
الكت ��اب :لي� ��س ه ��ذا م ��ا �أري ��د ،رواي ��ة ،رن ��ا �صائ ��ب
�أتا�سي ،دار �أرواد.

إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح
إرنست همنغواي
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الحفر بالعيون
كتب :حسن إبراهيم أحمد
يب ��دو �أن الح�ص ��ول عل ��ى الث ��روات عب ��ر التاري ��خ ارتب ��ط بالحف ��ر
كطريق ��ة للح�ص ��ول عليها .ويذهب الخي ��ال �أو التفكي ��ر �إلى ما فعله
�أبن ��اء ال�شع ��وب للح�ص ��ول عل ��ى حاجاته ��م ،وعنده ��ا نج ��د م�صداقية
الفكرة.
فالأر� ��ض ال ينب ��ت زرعها ،دون الحفر فيها ،وم ��ا �أوجدته الطبيعة
دون حفر لم يعد كافياً لتغذية الأعداد المتزايدة من الب�شر.
ولك ��ي نح�ص ��ل عل ��ى الطاقة في زمننا نحتاج �إل ��ى حفر �آبار النفط
ومناج ��م الفح ��م .وكذل ��ك م ��ن �أج ��ل الح�ص ��ول عل ��ى المع ��ادن عماد
ال�صناع ��ة الحديث ��ة .وه ��ذه العملي ��ات مطل ��وب �أن ت�ص ��ل �إل ��ى �أعماق
�سحيقة.
كذل ��ك ه ��و الحف ��ر ع ��ن الآث ��ار لك�شفه ��ا ومعرف ��ة م ��ا تركت ��ه �أو ما
و�صلت �إليه ال�شعوب في مواقع عي�شها .وما �سبق ي�ؤكد �أهمية عملية
الحف ��ر للو�ص ��ول �إلى الث ��روات وو�سائل العي�ش في ه ��ذا الزمن الذي
تزداد تعقيدات العي�ش فيه.
لك ��ن ،ه ��ل كل الثروات و�أنواعها ت�أتي عن طريق الحفر؟ وماذا عن
الثروات المعنوية كالثقافات ،ومنها العقائد؟
ف ��ي ات�ص ��ال م ��ع �أح ��د النا�شرين لن�شر كت ��اب �أعددته ،ق ��ال لي� :أال
يكفي ��ك �أن يبرز ا�سم ��ك على غالف الكتاب باعتبارك م�ؤلفه؟ �إن هذا
مم ��ا ال يح�صل للآخرين في حياتهم ،وال ي�ستطيعون الح�صول على
المكان ��ة وال�شه ��رة لأن �أ�سماءه ��م ال يت ��م تداوله ��ا ،وعندم ��ا قل ��ت له:
�إن الثقاف ��ة ث ��روة لأي �شع ��ب يفتر� ��ض �أن يح ��وز مكانة رفيع ��ة ،وهذه
ال تح�ص ��ل ب�سهول ��ة ،ب ��ل تحتاج �إل ��ى الجه ��ود الم�ضنية� ،أج ��اب :وهل
تحف ��رون الأر� ��ض بم ��ا تملكون ��ه م ��ن �أقالم للح�ص ��ول على م ��ا تقول
�إن ��ه ث ��روة؟ قلت :بل �إنن ��ا نحفر بعيوننا ،وكلم ��ا زادت الثروة رقياً كان
للحف ��ر عليه ��ا �أدوات ��ه الرفيع ��ة ،والأمم تتح�س ��ن �أحواله ��ا على �أيدي
المثقفي ��ن م ��ن مواطنيه ��ا ،وكلم ��ا ازدادت الثقاف ��ة عمق� �اً زادت الأمم
ازدهاراً ،فالعيون �أقرب �إلى الدماغ جالب الثروة.
ج ��اء كالم ��ي دون تفكي ��ر م�سبق ،وعب ��ر المرات الت ��ي تذكرت فيها
الح ��وار م ��ع النا�ش ��ر ،كان ��ت تتعم ��ق ف ��ي ذهن ��ي فك ��رة الحف ��ر ،خا�صة
عندم ��ا �أجد نف�س ��ي منهمكاً بكتابة بحث يحت ��اج لمراجعة الكثير من
الكتب والمراجع وا�ستجالء غوام�ض الأفكار والآراء ولملمة �أطراف
المو�ضوع تقلي ً
ال لعيوبه.
ه ��ل ف ّك ��رت �أخي القارئ لحظة بم ��ا ي�صيب العيون التي تحفر بين
ال�سط ��ور ،م ��ن الكل ��ل بحي ��ث ي�ضط ��ر �صاحبه ��ا لإغما�ضه ��ا فترة من
الزم ��ن دون نعا� ��س وحاج ��ة �إلى النوم� ،إنم ��ا لتهدئ ��ة �أع�صابها عندما
ت�شع ��ر �أنك ل ��م تعد قادراً عل ��ى �إبقائها مفتوحة نتيج ��ة تركيز النظر
عل ��ى الكلم ��ات والح ��روف والفوا�صل والنق ��اط ،و�إ�شغ ��ال الذهن بكل
تف�صيل؟
�أي حف ��ر يمك ��ن �أن يو�ص ��ل �صاحبه �إلى �أكثر من ه ��ذا الإجهاد؟ �إن

الحفاري ��ن الباحثي ��ن ع ��ن الث ��روات يفعلون ذل ��ك ب� ��أدوات ال �إح�سا�س
فيه ��ا ،موظفة لذل ��ك ،واليوم �أ�صبحت المع ��دات التكنولوجية بدي ً
ال
له ��ا .لك ��ن الحفر عن الأفكار وما وراء الأف ��كار ،ال �أدوات ت�ساعد عليه
غي ��ر الم ��ادة الحية التي ق ��د يفقد الباحث القدرة عل ��ى توظيفها مع
الأي ��ام ،لذل ��ك تج ��د الذي ��ن ينخرط ��ون في ه ��ذا المج ��ال م�شغولين
ف ��ي البح ��ث ع ��ن عد�س ��ات النظ ��ارات كي تت�ل�اءم مع مهم ��ات عيونهم
وت�ساعدهم في مهامهم.
عندم ��ا نج ��د �أن الثروات من كل ن ��وع قد �أ�صبحت بين يدي النا�س
في كل مكان ،ال نجهد �أنف�سنا كثيراً في التفكير بمقدار الجهود التي
بذلت للح�صول على ذلك ،بل قد ينظر �إلى مردوديتها على ال�شعوب
مادي� �اً وم�ساهمتها في �صناعة المكان ��ة العالمية ،وتوفيرها لحاجات
ال�شعوب.
م ��ن بي ��ن المتاج ��ر التي تبيع مختلف ال�سلع ،نج ��د المكتبات التي
تبي ��ع الكتب بغية الرب ��ح ،وكذلك تبيع المنتج ��ات الثقافية الأخرى.
كما نجد ال�شا�شات التي تعر�ض الكثير من المواد الثقافية والجمالية
الت ��ي يتمت ��ع به ��ا الب�ش ��ر ،وت�سه ��م ف ��ي تربية وتهذي ��ب النفو� ��س ،كما
ت�ساه ��م ف ��ي تطوير الم�شت ��رك الب�شري من ال ��ذوق والفكر ،ما يمكن
العالم من الت�شارك واقت�سام الطم�أنينة.
�إن التفكير بمدى الجهود المبذولة لإيجاد كل ذلك �سيو�صل �إلى
العج ��ز ع ��ن الإحاط ��ة �أو التقدير ،و�إذا وج ��دت المقايي�س التي تقي�س
الجه ��ود المبذول ��ة ف ��ي �إيجاده ��ا ،ف� ��إن البح ��ث ع ��ن مقايي� ��س تقي�س
الجه ��ود التي تبذل في التمكن من �إنت ��اج فني �أو فكري على م�ستوى
جي ��د� ،سيك ��ون متعذراً ما لم ت ��زرع هذه المقايي�س ف ��ي عيون و�أدمغة
و�أع�صاب من يحفرون للبحث عنها.
ه ��ل م ��ن مقيا�س لما يعتمل في عق ��ل �شخ�ص يعجز عن النوم قبل
�أن يه ��ب م�سرعاً في لحظات الظالم والب ��رد ،لأنه ال ي�ستطيع ت�أجيل
ت�سجي ��ل فك ��رة تخط ��ر له خوف� �اً م ��ن �ضياعه ��ا و�ضياع اللحظ ��ة التي
تمكن المبدع من ت�سجيلها؟
�إن لحظ ��ة نيوت ��ن –ولي� ��س كل مب ��دع ه ��و نيوت ��ن -ق ��د تح�ص ��ل
للكثيري ��ن ،وه ��ي لحظ ��ة م ��ن توت ��ر الأع�ص ��اب ،مم ��ا ال يجع ��ل مهمة
العي ��ون ف ��ي الحف ��ر والذهن في التوق ��د متاحة دون �إره ��اق �صاحبها
و�إق�ل�اق الآخري ��ن .فم ��ا �أن ينته ��ي الباحث من البحث ع ��ن فكرة في
مرج ��ع ولملمة جوانبها حتى تج ��د غيرها الطريق �إلى تفكيره ومن
ث ��م عيني ��ه .وهو ال يتردد في البحث ل ��دى الأ�صدقاء �أو في المكتبات
عم ��ا يفتقده في مخاطبة جديرة لعق ��ول النا�س ،وبع�ض ذلك يحتاج
�إل ��ى ال�سف ��ر و�إلى المزيد من ال�صبر والزم ��ن ،هذا �إذا تجاوزنا �إرهاق
الجي ��وب ومحاف ��ظ النقود بما ق ��د يكون مردوده الم ��ادي �صفراً ،في
حين يجمع النا�شرون منه الثروات حين يتم رواج الأفكار وم�ساهمات
�أ�صحابها.

مهرجان «إبراهيم هنانو الشعري»
نظ ��م ف ��رع حل ��ب التح ��اد الكت ��اب الع ��رب مهرج ��ان “�إبراهيم هنان ��و ال�شع ��ري” الذي
ا�ست�ضاف ��ه م�س ��رح المكتبة الوطنية في حلب بم�شاركة ع ��دد كبير من ال�شعراء والأدباء
والمثقفين ،احتفا ًء بذكرى عزيزة على قلوب ال�سوريين ،ذكرى يوم الجالء العظيم.
ونوه رئي�س فرع اتحاد الكتاب في حلب الدكتور �أحمد زياد محبك ب�أهمية المهرجان
بم ��ا يحمل ��ه م ��ن قيم ومع ��ان تتحدث عن تاري ��خ �سورية ون�ض ��ال �أبنائه ��ا �ضمن م�سعى
م�ستم ��ر م ��ن اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب لت�أكي ��د دور الأدب الطليع ��ي واحت�ضان ��ه للمثقفين
والمفكرين والباحثين لإحياء �شعلة الم�ستقبل.
و�أك ��د الم�شارك ��ون في المهرجان على �أن ذكرى الج�ل�اء را�سخة في وجدان كل �سوري
�شري ��ف ،و�أن م ��ا يقدم ��ه �أبن ��اء �سوري ��ة اليوم م ��ن ت�ضحيات ف ��ي �سبيل ت ��راب الوطن هو
امتداد لما قدمه الأجداد من ت�ضحيات للح�صول على اال�ستقالل وطرد االحتالل عن
ثرى �سورية الطاهر.
وتخل ��ل المهرج ��ان عر� ��ض فيل ��م ت�سجيل ��ي ع ��ن حي ��اة المنا�ض ��ل هنان ��و وكفاح ��ه �ضد
االحت�ل�ال الفرن�س ��ي مع ا�ستح�ض ��ار بطوالت جي�شن ��ا البا�سل في حرب ��ه الم�ستمرة على
الإرهاب.
وعقب المهرجان زار الح�ضور �ضريح ال�شهيد �إبراهيم هنانو في مدينة حلب.

يق ��ال �إن كت ��ب الجاحظ انهارت عليه فقتلته .وكتب غير الجاحظ
قتل ��ت �أ�صحابه ��ا بطرائ ��ق مختلف ��ة ،لع ��ل �أبرزه ��ا الج ��ر�أة الفكرية �أو
مهاجمة الحكام ونقدهم .وبع�ض الكتب قتلت �أ�صحابها لما �أورثتهم
من فقر للتمكن من �إنجازها .وبع�ضها لما احتوته من كفر في نظر
المت�شددين في الإيمان .والقتل قد ال يكون الموت المعروف فقط.
ال�سلط ��ات ال تتوان ��ى في ت�شجيع الحفر� ،سواء �أكان �سطحياً �أو في
الأعم ��اق ،م ��ا لم يك ��ن الحفر بالعيون ال ��ذي ت�ست�شعر خط ��ره .وهذه
ال�سلط ��ات ،عقدي ��ة كان ��ت �أو �سيا�سي ��ة �أيديولوجي ��ة ،له ��ا ح�ساباته ��ا
ومواقفه ��ا ،وهنا يظهر اخت�ل�اف حفر عن حفر ،ال في الأدوات فقط،
بل في المردود.
منتجات الزراعة التي تتطلب الحفر� ،أو منتجات الطاقة والمعادن
والآث ��ار ،ال تك�س ��د غالباً ،بل قد تجد الرواج� .إنما من ي�ضمن �أن يجد
منتوج الحفر بالعيون الترحيب وال�سعي للح�صول عليه؟
تناف� ��س الحفارين في �سبيل الث ��روة المادية ،يدفع لنموها وزيادة
الأرب ��اح ،لك ��ن الحف ��ر بالعي ��ون لإنت ��اج الث ��روات الفكري ��ة والفنية ،ال
يحب ��ذ التقلي ��د وتح�سي ��ن موا�صفات المنت ��ج الرائ ��ج والمربح فقط،
�إنم ��ا يحفز االبتكار و�ص ��و ًال �إلى الخروج عن التقاليد والموروث بين
حين و�آخر ،وهذه لي�ست حال كل منتج في الحياة ،ما يجعل التجديد
واالبتكار �سمة المنتج الطامح للنجاح واالنت�شار.
�إن الأكث ��ر رواج� �اً بين المبدعين ،والأكثر ح�ضوراً وقوة ت�أثير ،هم
ال ��رواد الذي ��ن ا�ستن ��وا �أ�ساليب وطرائق ل ��م تكن معه ��ودة ،ف�أ�صبحوا
ق ��ادة مذاه ��ب ف ��ي الإنت ��اج الأدبي والفن ��ي .كذل ��ك يمكن النظ ��ر �إلى
الأبح ��اث الفكري ��ة والنقدي ��ة ومنتجيها ،وهم الذي ��ن يحتاجون �أكثر
م ��ن غيره ��م �إل ��ى الجهد والوق ��ت في تكوي ��ن �شخ�صياته ��م الفكرية،
حيث ال تكفي الملكة ال�ضرورية �أو الموهبة هنا.
�أخي ��راً ال تق ��ل م�ساهمة الحفر بالعي ��ون (الثقافة) عن غيرها من
�أ�ش ��كال الحف ��ر والن�ش ��اط ف ��ي بناء �ص ��رح التق ��دم للب�شري ��ة و�إنقاذها
م ��ن م�آ�س ��ي ال�سلوك الم�ستبد والفق ��ر والو�شائجي ��ة الع�صبية .بل �إن
الثقاف ��ة هي المعول عليها والتي طالم ��ا اعتبرت قارب النجاة لإنقاذ
الب�شرية من اال�ستنقاع ،وال تقل م�ساهمتها عن �أي جانب من جوانب
الحياة والن�شاط الب�شري ،بل هي الأكثر رفعة و�ضمانة.
الثقاف ��ة هي راعي ��ة التناق�ض بين الح�ض ��ارة والتوح�ش .والثقافة
الت ��ي تتوخى �صناعة العالم على قيا�س ��ات التقدم والجمال وال�سالم،
تحت ��اج �إل ��ى مزي ��د من الحف ��ر من ن ��وع �آخر للو�ص ��ول �إليه ��ا ،ويبقى
للموهبة والإلهام ح�صتهما.
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شعر :مجيب السوسي
اخضرار

قصيدتان

الغيب كي �أُم ّد َد �صوتي
�..أَرِني
َ
فو َق ُه  ..ك ��ي �أ�ش� � َّم �ص ��دا ُه
		
قمي�ص.
�أرني ِه بدون �أيّ
ِ
عاريَ ال�سحرِ..دم ُع ُه �أو �أ�سا ُه
		
لمي البعيد..فل ّما
َم ّر في ُح َ
م�س قلبي..تل ّق َفت ُه ال�شفا ُه !
		
ّ
وجنوني � َ
أفا�ض يعدو..ويعدو
كغزالِ -م ��ن خوف ِه-الت ��را ُه
		
�أرني ِه لعل دفق َة لهْفي
تتهادى..فك ��م عمي � ٌ�ق �ش ��ذا ُه
		
ُ..وطاف رهيفاً
َ
�صادني بر ُقه
ف ��ي الحنايا..وه ّزن ��ي معن ��ا ُه
		
كم..ب ِه من �سعاد ِة وهنا ِء
واخ�ضرارِ ،وقد تتالت ُخطا ُه
		
ٌ
�أربي ٌع في هم�سهِ�..أم حفيف؟
والينابي� � ُع �أت َع َبته ��ا المي ��ا ُه !
		
ُ
�أنا خلف ال ّر�ؤى �أي ّمم وجهي
أ�ضم غِ وا ُه !
�ألم ُح
		
َ
العذب �أو � ُّ
ُ
�ش ّردتني الحروف حتى ك�أني
ٌ
		اجئ ..التن ��ام عن� � ُه �سم ��ا ُه
�أرني الغيب ،ل�ستُ ُ�أ ُ
درك وجدي
ومتاهي�..أعيا �شرودي المتاهُ!
		
�إنه ال�شعر غابتي..وظاللي
وعناقي ُدخمرتي...ولظ ��ا ُه !
		
كلما قلتُ �أكتفي..راح يهذي
ُ
في عميقي �ضيا ُه �،أو ظلمتا ُه !
		
توج�س ُت ُه على المفارق ناراً
كم ّ
ف� ��إذا جئ ُتهُ..ع�صا ن ��ي َجن ��ا ُه
		
حين ودّع ُتهُ..تراك�ض قبلي
مُ�ستجيراً..و�ض ّمدتني يدا ُه
		
كل عقلِ يذوي..وعق ُل بريدي
كلم ��ا �شاخ..تزد ه ��ي ر �ؤ ي ��ا ُه
		

شعر :أحمد القادري
()1
و�أذكر كان الم�ساء وئيدا
وكانت خطاك �أنين الم�سافة
ماج في الكف طير ووقت
وها تن�ضوي لمهارى دمي
رفرفات الهديل
و�أوثقت الأر�ض �أ�شجارها
وال�سموات �أجفانها
وها ترتدي مدناً
�صالحت موتها
وال تنتهي �صافنات العويل
�أتثغو المرافىء كي يعلن البحر
�صبوته للحريق؟
�أم عط�ش داهم الكون؟
ماذا تخط الينابيع في دفتر النهر
ماذا تقول ال�شجيرات للن�سغ
والن�سغ يجري...

وعد

شعر :رضوان الحزواني
بوصلة

بيا�ضكِ ،قلبي ا�ستظل
تحت فيئ ِ
ً
َ
ورح َب في �ضيف ِه قائال� :ألف �أهال
ّ
ٌ
واليا�سمين� ..أطل
خليط من البرقِ
ِ
حبيبي ي�ش ُّع ..ي�ضيئ على عتمتي� ..أنحني لحبيبي
�أ�ش ّم بعيني ِه رائح ًة من لهيبي
و�أ�شرب ك� َأ�س وِدادِ ..وطِ يبِ !
ُ
اللجين ،ف�أرك�ض نحو ال�ضحى ،
علي
ينادي َّ
و�أ�س ّلم قافيتي ليدي ِه ،
و�أرمي �شغافي علي ِه ،
فت�صحو تباري ُح وجدي
ُت َت ّيمني ر ّف ُة الجفن� ..أهذي قليال ً،
أجل�س في ملكوتِ جمالِكِ وحدي !
و� ُ
على ُبعد ثاني ِة من �شفاهكِ ترتاد ناري
و�أزهو ..ويزهو نهاري !
البيا�ض و�أغفو قليال
�أحد ُّق حيناً بهذا
ِ
ُتراني ملكتُ العذوب َة..وال�سل�سبيال !
ورحتُ �أغ ّني ،
وما كنتُ � ُ
َ
الب�ساتين..
أعرف من قب ُل هذي
�إني لأجه ُل قب َل وجودكِ معنى اتجاهي
َ
المحبين في ال�شع ِر ،
..عرفتُ قوافي
ْ
ثم ُ
الفراق
عذرت دمو َع
حبيبي يحب الم�شاع َر ما تحت جِ لدي
ْ
المذاق !
ويحلو ل ُه طع َم هذا
حبيبي ينام طوي ً
ال على ت ّل ِة من حوا�سي ،
يغيب ..وير�س ُم داخل نب�ضي البكا ْء
ُ
ويم�شي بحر ّي ِة في �شوارع ذاتي !
هذاالبيا�ض
ك�أن حبيبي-بت�أ�شير ِة
ِ
ما�ض و�آتِ
 ُي�سافر في كل ِيو ّقع بالورد تحت ندى ذكرياتي !
والطين
�أنا �أيها الحب عانقتً �صوف ّي َة الما ِء
ِ
بين ال�صالةِ ..وبين ال�صال ِة
ُ
�أُج ّم ُع نف�سي ..لكي �أنتهي من ذهولي
أعلن �أن بيا�ضكِ �سوف ّ
و� ُ
يحط حماماً على مُهجتي
..بنقا ِء الهديلِ ..
و� ُ
أعلن �أنكِ �أنتِ  ..دليلي

كا َن حل ُم ال ّلقاء يُغري عيو َن ْه
ال�صباباتِ في القلبِ
حل ٌم هده َد ّ
وهفا ينف ُح المواج َد عطراً
�أغداً يزه ُر ال ّربي ُع وت�أتي

ويوا�سي بال ُّنعمياتِ ُ�شجو َن ْه
ـ كما هده َد ال ّندى يا�سمي َن ْه

ي�سكب الور ُد من �شذاها فتو َن ْه
ُ

�أ َو َح ّقاً من بعدِ دهرٍ يراها؟
ٌ
يلتقي في الخميلِ
غ�صن بغ�صنٍ
�أ َو ح ّقاً يُ�سال ُم الدّه ُر �ص ّباً؟
هي قالتّ :
جلي�س
وال�شع ُر خي ُر
ٍ

كالأماني ُقمر ّي ٌة ميمو َن ْة؟
وكتابُ الفراقِ يطوي �سني َن ْه
ُ
�سيمات ت�ستمي ُل غ�صو َن ْه
وال ّن
ي َم�س ُح ال ّنو ُر قل َب ُه وجبي َن ْه

ُ
الو�صال لحو َن ْه
في غدٍ ين�ش ُد
***
لب�ستْ �أجمل ال ّثيابِ القوافي
أح�سن زي َن ْة
وتث ّنتْ جذلى ب� ِ
الظما ُء ر ّفتْ جناحاً
وال�سطور ِّ
ُّ
ُ
تغزل الوج َد لهف ًة و�سكي َن ْة
ٌ
وحروف ته ّي�أتْ َ
كيف تحكي
ق�ص�ص ّ
ال�شوقِ والهيا ِم الدّفي َن ْة
َ
وتبارت نوا�ض ٌر من ق�صيدٍ
�أ ّيها �أيُّها ُّ
تبث حني َن ْه
ك ّلها تن�ش ُد الو�صا َل وت�سعى
لتو ّفي داعي الغرام ديو َن ْه
غير �أنّ ال ّرياح ه ّبتْ �شما ًال
ي�سوق ّ
الظعي َنةْ
و�إذا بالحادي ُ
وانثنى قي�سها يناجي َ�سراباً
تمتمات حزي َنةْ
ٌ
وبجن َب ْي ِه
ُ
تع�صف بال ّرو ِح
د ّله ْت ُه الأفكار
ُ
ـ وتذكي بالو�سو�ساتِ ظنو َن ْه
�أخل َفتْ ليلى الوعو َد وغالتْ
ُحل َم الوعدِ  ،خ ّلف ْت ُه رهي َن ْة
***
قي�س ! ك ُّلنا ذا َق ُم ّراً
�آ ِه يا ُ
ما عرفنا ِّ
الظبا َء �إ ّال �ضنين ْهَ

حطاب األبد
ّ
ونب�ضك ي�صغي...
�شغوفاً� ...أليفا
ل�صوت احتدام الربيع
وها �أنت �أنت �شظايا ان�شطار الأماني
وها �أنت احتطاب الر�ؤى والرحيق
()2
بهي بهيج
لوجه ّ
كل هذي الخطا النافرة
على مفرق الذاكرة
�ستمحو مهابتها وانتظاراتها
وتجثو الن�سائم مختالة
بالنيا�شين مثل الطواوي�س
و�سائلها ورق قاحل نا�صل من جبين الم�ساء
�أرى �صوتها ...هائجاً رائجا
في لهاث المروج
يطوح بالنائمين وبالالئذات
تمنع من ظلها
خائبات البذور

()3
خائ�ض في دمي �ألق الوجه
قد زحف البحر من �سحرها وجال
خائب منجل الوقت
من �أباح لطير الونى �أغنية
�صاح في النوم حلمي:
يا د�ساتير عينين ناطحتين لطعن
الطيوف
على مذبح من بكاء
هل في دمي من فمي
زمزم نافر من �ضروع
ال�سماء
هالني طعمه ي�ستريب البهاء
ما لهذا الحنين الذي
يرتدي جبة من طنين
جبهة خفرت
جبهة من بكاء وطين

الع ْ
يون
َش َغ ُف ُ

بقية...
وللحديث ّ
شعر :ديمة أسامة العاشور
يبد�أ التوقيت عندي معك
ك ّل �صباح �أنه�ض من �أحالمي
لأمار�س حياتي بك
فالحياة �أجمل في ح�ضرتك
على قارعات �أوتار الدروب �أم�شي
في
وك ّل �شيء َّ
مُغلٍ في ال�ضجر...
�أعزفك نب�ضاً يتغ ّنى به وريدي
و�أخفي ك ّل ما بي من عتمة
وال �أبدو م�شرقة دونك...
�أراك جذوة تجدل ال�سماء
ته ّزها بح�سي�س �شوقها ال�سهوب
الحب وقطرات الندى
وعلى المدى تنثر ّ
ف�أح�صد بيادر ال�صبر �سناب َل حنين
لتخرج الكلمات عن الن�ص...
يجاذبني الحديث مع نف�سي
ال �شيء غير عينيك مع الريح
وليالي عمرنا البعيدة
تل ّوح بكفّ الغياب...
يا ج ّنة الوجع حين تجلد
خاطري ب�سياط الوجد
حين هم�ستك على ر�صيف الأرق
فكان الجواب� :أ ّنك ها هنا
ان�سكابة �شعر على لوح الق�صيد
�أ�سمع �أنين الكلمات
وخطوات الحروف العابرات
في جنون القلب ت�ستكين
فالليل مثقوب جوربه
والحلم يت�س ّرب كما الأماني الهاربات
تلعب بر�أ�سه خمرة الت�س ّكع واالنتظار
وحروفي ت�سيء الظنّ بالعبارات
�أُوقظها قبل �أن يداعب �أهدابها النعا�س
أج�سدها لك نطقاً �صريحاً...
و� ّ
موعدنا مع الفرح عند تمام �ساعة اللقاء
حيث نولد معاً من ال�ضياء
وللحديث بق ّية...

شعر :هشام عمران
ع ّراف الق�صيد
الواحدة بعد منت�صف الليل!!
يا لها من ماكرة
عنياك المتمردتان
تمار�سان الت�سكع في �أرجائي خل�سة
ورحيق �أنفا�سك يطارد ال�شهقة البكر
الليل تحر�سه بوابات الأرق
يحتل ال�صمت لعاب الوقت
وتعرق ال�صوت �صوفي ال�صدى
كخ�شوع م�ؤمن يتلو �آية...
الحيلة ع�صا الأحالم
�أه�ش بها على حيائي الدفين...
الم�سافة بيننا دقيقة ون�صف
فهل �أق�ص ل�سان الوقت
الطويل بي ،الق�صير بك؟!!
�أن�سج حكايات الأمواج لأغرق
في بحر التال�شي بك
�أعبر �أبهرك العظيم
�أقب�ض مع�صم الكلمات
دون �أن �أغ�ض بعثرات الفوا�صل
تغمد رمح الحيرة داخلي
فكيف لفو�ضوية مثلي
�أن تجيد ر�صف القوافي
�أن تتقن ال�سير بين �أبجديتك المرتبة
وهي تنتعل كعب كبريائها العالي
وال ت�سقط...
عليك الهوى ما �صلى الحب �أو �أوتر
�أبحث مني ال�صمت العنيد
فكنت �أنت عراف الق�صيد...

يا بح ُر َج ّد ْد للعيون لقا َء
وام َ�س ْح ع َِن الوجه ّ
ال�ضحوك عَنا َء
ْ
وا�س ُك ْب على ّ
�شط الجمال �صباب ًة
ْ
تروي غلي ً
ال ظامئاً وظما َء
وتم ّد ع ُّ�شاق الحياة و�سام ًة
ُتغني المفاتن ر ّق ًة وبها َء
فالحب كالغيث ّ
ال�شفيف بهطله
ّ
يُح ْيي القلوب و ُي ْنع ُِ�ش البيدا َء
يا بح ُر قد هجر ال ّرقاد عيوننا
أ�سى وبال َء
وج�سومنا ت�شكو � ً
َ�س ِئ َمتْ نفو�س المغرمين من ال ّنوى
والهجر �ض ّيع بهج ًة ورخا َء
ال�سكون على ال ّربا
ّ
وال�صمتُ �ساد مع ّ
والح ّر ينعى �إلف ًة و�إخا َء
ّ
وال�شمل �ش ّتته ال ّزمان بطعن ٍة
من كفّ وغدٍ يرتدي الإغرا َء
ويدور في فلك الحماقة جاه ً
ال
ال�سماء ُت َك ّرم ال ّنبال َء
		
�أنّ ّ
يا بح ُر �أَ ْطف ِْئ في الجوارح لوع ًة
�أَعْ َيتْ ب َِح ِّر لهيبها الأح�شا َء
فام َ�س ْح دموع العابرين مع الأ�سى
ْ
وا ْر َح ْم جموعاً فارقتْ �أبنا َء
�شاب ال ّزمان وليلنا في ظلم ٍة
ترمي على طول الحدود عزا َء
فمتى يعود �إلى الحياة جمالها
والأر�ض ت�شهد غبط ًة و َغنا َء
فالوقت حان لكي تعود حبيب ٌة
لحبيبها وتجدّد الأجوا َء

ُ
ثالث قصائد
شعر :علي جمعة الكعود

()4
طاعن في النزيف الحميم برتقال
الكالم
�أطعميني الم�سرة من �سرة المجد
�أنع�شت لغتي ...غ�ضبة ماطرة
�أ�صبحت لغتي ..غيمة زاهرة
يا جميل ال�سالم� ...شيدي لن�شور
الج�سد
دربه ...واح�شدي بوحنا
في �صباح الأبد
()5
في ف�ضا خيمتي
كلما �أوم�ضت غيمة عابرة
دبت القهوة العامرة
رابها زنجبيل مدام
يا جميل ال�سالم
�أحبطي خوفنا من ر�سوب المقام
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(الذئب)

ذئب �أنا وال ُ
�أعدو و�أ�سرابُ الرهانِ بعيد ْة
أمنيات طريد ْة
ٌ
ِّ
ٌ
عنوان لكل ق�صيد ْة
�أبكي وبر ُد الليلِ ينخ ُر وحدتي والي ْت ُم
َ
أكتب التنهيد ْة
أطل�س� ،إ ّنني �أرعى
الحروف و� ُ
ع�سا ًال و� َ
ما كنتُ ّ
�آثا ُر حزني في القفا ِر و�أدمعي فوق الجرو ِد ال ُموح�شاتِ وحيد ْة
وذكرت ك ّل فرائ�سي مت�أ ّلماً
ُ
وتوهّ موا �أنّ الذئابَ �سعيد ْة
التوحدِ  ،والجرا ُح �شهيد ْة
ذئب �أنا ،ومع ِّل ٌم في خافقي نابُ
ٌ
ُّ
د�أبي � ُّ
أظل م�ش َّرداً ومطار َداً
والرو ُح ثكلى والهمو ُم عنيد ْة

(الشوق)
ُ
ماكنتُ �أعل ُم �أنّ ح ّبكِ قات ُل
جبهات �شوقٍ والف�ؤا ُد يخات ُل
ٌ
ر�سائل عن َح ْملِها اعْ تذ َر الحما ُم الزاج ُل
�شوقي كبي ٌر لم َت�س ْع ُه
ُ
يحاول
قلبي بمفهو ِم الهوى مُ�س َتع َم ٌر ولأجلِ تحقيقِ الجال ِء
� ّأ�س�ستُ ّ
للع�شاقِ حزباً في دمي �أهدا ُف ُه الكبرى جوىً وتوا�ص ُل
ِّ
و�أنا بهذا الحزبِ ع�ض ٌو عاملُ
د�ستو ُر ُه نه ٌج لكل مت َّي ٍم

رب َ
ليتك للمو َّل ِه راح ٌم
يا ُّ
ُ�سفنُ اللقا ِء على ال�سواحلِ

للحب َ
ليتك جاع ُل
وخليف ًة ِّ
قد ر�ستْ لكنّ قلبي ما لدي ِه �سواح ُل

( خمسون موتًا )
خم�سو َن موتاً والبق ّي ُة ت�أتي
والعم ُر ٌ
ُّ
ي�ستخف بموتي
�ضيف
�سي�ضمني قب ٌر �شممتُ تراب ُه
ُّ
أ�ضم للعمر المغاد ِر �صوتي
�
و
ُّ
ُ
ال�سنوات ،يركلها الردى
تتدحر ُج
َ
َ
والمت َعبون يغ ّردون ب�صمتِ
لم يكترثْ للعم ِر ٌ
موت نا�ش ٌز
إلي ،وليت ُه لم ي�أتِ
ي�أتي � ّ
وع�صا الكهول ِة بالدمو ِع ُّ
ته�شها
�أحال ُم را ٍع هازئٍ بالوقتِ
خم�سو َن ف�ص ً
ال م ّر بي ،فعالمها
�شم�س الك�آب ِة ال تغاد ُر بيتي؟
ُ

ويزول عن وجهيهما تعب ال ّنوى
والجرح يلقى بل�سماً ودوا َء
َ
ح�سابك قاد ٌم
يا �أ ّيها الجاني
هّ
فالل �أنزل للم�سيء جزا َء
َ
جزاءك عاد ًال
ال ب ّد �أن تلقى
قال ّ
ال�شهيد وب َّ�ش َر الأحيا َء
قال ّ
ال�شهيد وقوله عن ر ّبه
يبقى الكرام ب�أر�ضهم ُك َرما َء
ما دام في وطن الكرامة ٌ
عا�شق
يهوى الق�صيد ويقر�أ الخن�سا َء
وال�صبا
ال�صبابة ّ
�ستعود �أيام ّ
ّ
وال�شم�س تر�سل رحم ًة و�ضيا َء
وتعود من بعد الغياب �صب ّي ٌة
ُت�ضفي على ِن َعم الجمال حيا َء
فا ْل ُح ْ�سنُ يُك�سبه الجمال ن�ضار ًة
ف ّتان ًة و�شقائقاً حمرا َء
ال ال ّريح ت�سلبنا الحياة وال ال ّردى
�سنظ ّل نع�شق في الهوى الح�سنا َء
لل�سماء جباهنا
ونظ ّل نرفع ّ
ونطال فيها الأنجم ال ّزهرا َء
ال�سحاب كفوفنا
ونم ّد من فوق ّ
لن�صافح الأقمار والجوزا َء
توحد ر�أيه
وطن الأباة متى ّ
يلوي ال ُمحال وي�صنع العليا َء
بح�سنها ونعيمها
فلنا الحياة ْ
نحيا وندفن في ال ّذرا الأعدا َء

قراءات
شعر
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ً
إطالقا ّ
لم أؤمن ً
ّ
الشر هو السمة الطبيعية لدى بني البشر.
بأن
أبدا ولن أؤمن
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قصص قصيرة جداً
قصة؛ توفيقة خضور
�أكبر من الحب

حلم ما منحت قوة تخولني �سبر �أغوار الحياة ،طويت الأ�صقاع
في ٍ
�شرقاً وغرباً ،وفي �إحدى الزوايا الق�صية لمحته� ،شممت رائحة دموع
معتقة...
�س�ألته :ما الذي �آلمك حتى �أبكاكِ ؟
قال :كلما �أجبت امر�أة رج ً
ال ،ر�أته �إلهاً دون �أن تفرغه من رجولته،
�أما �أنا فالجميع يرونني �أكبر من الحب ،فيفرغونني من �ألوهيتي.

ثقافة

ف ��ي خت ��ام المهرج ��ان الثقافي الكبي ��ر ،تهادى الأدب ��اء مطبوعاتهم
واجته ��د كل منه ��م ليكت ��ب للآخ ��ر �إه ��داء عل ��ى ال�صفح ��ة الأولى ينم
ع ��ن عمي ��ق احترامه لعبقريت ��ه و�شخ�صه في اليوم التال ��ي لم ي�ستطع
الموظف ��ون ا�ستخ ��دام م�صعد البن ��اء �إال بعد ا�ستدع ��اء الم�ستخدمين
لإخالئه من كومة الكتب التي تعج بالتواقيع البراقة...

ا�ستنكار

ُول ��د حم�ل ً�ا كب ��ر خروفاً ن�ض ��ج كب�شاً وعندما �ش ��اخ ثغ ��ا م�ستنكراً �أن
تكون نهايته في الم�سلخ
ن ��زل �صوته �إلى البور�صة� ،سقط في هوة العر�ض والطلب ،وعندما
حاول الغناء ا�ستنكر الآخرون نباحه.

�أحالم خارجة عن القانون

ـ1ـ
�إث ��ر �إ�صابت ��ه بطل ��ق ن ��اري ،حل ��م الن�س ��ر بع� ��ش ف ��ي م ��كان منخف�ض
م�ساي ��ر ًة لواقع ��ه الجديد ،ف ��كان �أن احتل البغاث ع�ش ��ه القديم ،وعاث
فيه تفقي�ساً.
ـ2ـ
حل ��م الكلب يوماً بوجبة خالية من العظام ،ف�أعلنت ف�صيلة الكالب
براءتها منه حتى يثوب �إلى ر�شده ،ويتم�سك بـ»كلبنته».

دموع في مهب الريح

أرواح البيوت

قصة؛ عبير منون
�أحببته �صدفة و�أبحرتُ في �صمت عينيه وغرقت
ف ��ي ع�شق بريقهما و�أنا �أبعث ��ر �أ�صابعي فوق �صورته
الت ��ي �أراها عند فتح ال�شابكة! رغ ��م الم�سافات التي
بين ��ي وبينه ،فق ��د عرفت �أي �إن�سان ه ��و من طريقة
كالم ��ه وتفكيره� ،أم ��ا بدايتي معه فقد كانت عندما
عرفتن ��ي علي ��ه �صدف ��ة ابن ��ة عم ��ي وف ��اء عل ��ى �أن ��ه
خطيبه ��ا ،رحب ��تُ ب ��ه وكن ��ت �سعي ��دة لأجله ��ا ،لأنه ��ا
�أخيرا وجدت من ي�ستوعب �سماكة ق�شرة مخها!!
طل ��ب �صداقت ��ي عل ��ى ال�شابك ��ة الإلكتروني ��ة في
نف�س اليوم ،ح�سدت ابنة عمي وفاء على هذا ال�شاب
المتعل ��م المثق ��ف المميز اللبق في �أف ��كاره ،فهي ال
ت�شبه ��ه �أب ��دا� ،إنه ��ا عني ��دة ج ��دا واتكالي ��ة ال طموح
عندها ت�سعى �إليه ،فت�ساءلت بيني وبين نف�سي كيف
�أح ّبه ��ا؟ وبم ��اذا لفتت نظره؟ ما ه ��و ال�شيء المميز
فيه ��ا؟ فهي ال ت�شبه ��ه �أبدا!! كان ��ت الأ�سئلة حقيق ًة
تق ��ارع ر�أ�س ��ي غي ��ر ًة منه ��ا �إل ��ى �أن �أت ��ى الي ��وم الذي
�سمع ��ت فيه �أن هناك خ�ل�اف بين الخطيبين ،طلب
عم ��اد من ��ي عب ��ر الدرد�ش ��ة الإلكتروني ��ة �أن �أتدخ ��ل
بينهم ��ا كون ��ي الأق ��رب �إليه ��ا و �أن �أح ��اول تقري ��ب
وجه ��ات النظر بينهما مرة ثانية ،لكن وفاء رف�ضت
الو�ساط ��ة رف�ضا �شديدا ،لأنه بنظرها مجنون علم،
ه ��ادئ ج ��داً ،وه ��ي ال تح ��ب هذه النوعيات من الرج ��ال ،طلب مني عماد �أن �أ�سمح ل ��ه بالتوا�صل معي و�أن �أب ��ذل جهدا �أكبر لل�صلح
بينهم ��ا ..فع�ل�ا كان عم ��اد يتوا�ص ��ل معي يومي ��ا ويت�صل بي ليعرف نتائج المفاو�ض ��ات ،كنت �أ�شعر بخجل �شدي ��د و�أنا �أنقل له عدم
موافقتها بالعودة �إليه حتى ا�ست�سلم �أخيرا لقرارها ،وا�سيته بقولي :البد �أن اهلل �سيجمعك بالأف�ضل ،يبدو �أنه ال ن�صيب بينكما.
ل ��م ينقط ��ع عم ��اد ع ��ن االت�صال بي ،بل زادت عدد مكالماته ،كن ��ا �أحيانا نم�ضي الليل ونحن نتح ��دث بموا�ضيع عديدة وكم كنت
�سعي ��دة بحديث ��ه ومعلومات ��ه ،لق ��د كان مو�سوع ��ة علمي ��ة عظيم ��ة �إلى �أن �أتى الي ��وم الذي انقطع ع ��ن الظهور �أ�سبوع ��ا كامال على
ال�شابك ��ة ،وعندم ��ا ع ��اد للظهور حدثني فورا معتذرا عن الغياب المفاجئ �س�ألته عن �سبب ه ��ذا االنقطاع!! بادرني قائ ً
ال� :أريد �أن
�أبوح لك عن �سر ال يعرف به �أحد غيرك ف�س�ألته :ما هو؟! قال لي مبت�سما� :أظن �أنني وجدت الفتاة المنا�سبة التي تحبني و�أحبها
و�أعترف �أني كنت �أعمى الب�صيرة ..تعرفينها جيدا ..و�أنت الأولى في العالم التي تعرف بالأمر.
ال تعرف ��ون م ��دى ال�سع ��ادة التي غمرت قلبي وهو يتكلم عن حبيبته الجديدة و�أن ��ا مت�أكدة �أنه يق�صدني انا ،لقد �أ�صبح الأقرب
م ��ن وري ��دي �إل ��ى قلبي مع تلك الليالي التي كنا فيها نتبادل الكالم حت ��ى ال�صباح �أحيانا ،كنت �أنتظر ر�سائله بلهفة �شديدة في كل
ي ��وم ،رح ��ت �أتخي ��ل حيات ��ي معه� ،إلى �أن جاء اليوم الذي دعاني فيه لح�ضور زفاف �أخي ��ه و�أنه �سيعلن فيها عن مفاج�أة! لك�أنه �سمع
دعاء قلبي فلباه ،رتبت نف�سي ..ارتديت �أجمل ما عندي ..ذهبت قا�صدة العنوان ،كان قلبي يقفز بين �ضلوعي راق�صا فرحا!! خفت
م ��ن ف�ضيحت ��ه لأم ��ري فقد �شعرت �أنه �سيخرج من ج�سدي راك�ضا �إليه �أمامي� ،شعرت بنف�سي �أطير في ال�شوارع �شارعا �شارع ،حتى
و�صلت المكان الذي �سيجمعني به ،و�صلتُ �إليه دون دالالت لأن قلبي كان دليلي �إليه �أمامي.
كان ��ت ال�صال ��ة كبي ��رة �ضمت الأه ��ل والأ�صدقاء ،لمحتُ الكثي ��ر من ال�شخ�صيات الت ��ي �أعرفها لكن ب�صيرتي كان ��ت م�شغولة في
البح ��ث عن ��ه ،دق ��ات قلب ��ي كان ��ت تخفق بقوة كبيرة فه ��ذا اذعان من �أنن ��ي اقتربتُ منه ،وفع�ل�ا ،ر�أيته يقف معه ��م ومعهن ،اقتربت
من ��ه ...تق�ص ��دت �أن �أف�ص ��ل بينه وبين تلك الفتاة المجاورة له و�أن ��ا �أحاول �أن �أتذكر �أين ر�أيتها ولكني لم �أهتم ولم �أحاول اعت�صار
إلي ب�سرعة قائال والفرح يغزو مالمح وجهه� :أهال و�سهال بك! خفت �أال
ذاكرتي �أكثر للبحث عنها قلت :مرحبا!! عندها التفت � ّ
ت�أت ��ي وال تح�ضري ��ن المفاج� ��أة!! والتقت عيناي بعينيه فرحا ،كذب من قال �أن ال�سمع مث ��ل الب�صر! فقد تولدت في قلبي م�شاعر
جديدة غير تلك التي طالما كنت �أحملها له ف�أنا لم �ألتق به كثيرا! ولكن لقائي هذا اخت�صر كل اللقاءات ،مددت �أ�صابعي لتعانق
�أ�صابع ��ه وت�شابكت ��ا للحظ ��ة� ،شع ��رت للوهلة الأولى �أن ال�صالة خل ��ت �إال مني ومنه و�شعرت بتلك الكيمي ��اء الغريبة التي جعلت من
روح ��ي تعان ��ق روح ��ه وتطير فوق الموجودين ولكني كنت متما�سكة جدا �أخفي جنوني ف ��ي جوفي ثم تابعت �سالمي على من معه
تق�صدت �أن �أحل مكان تلك المتطفلة والتي تذكرت �أن ا�سمها زينة حتى �أبقى ملت�صقة به طوال الوقت ،ثم اعتلى المن�صة وطلب
م ��ن الجم ��وع اله ��دوء و قال لهم� :أبارك للعرو�سين زواجهما وتمنياتي القلبية لهما �أيام ��ا مليئة بالفرح وال�سعادة ،ا�سمحوا لي �أن
�أعرفكم على فتاة كنت �أراها كثيرا و�أكلمها �أكثر ولكن لم �أفكر يوما �أن تكون �شريكة حياتي و�أريد �أن �أطلب يدها �أمامكم.
ف ��ي ه ��ذه اللحظ ��ة راح ��ت دقات قلب ��ي تت�سارع خوف ��ا من المفاج� ��أة �إلى �أن ق ��ال� :إنه ��ا �أميرة �أح�ل�ام الطفولة زين ��ة!! ثم تعالت
الت�صفيق ��ات و�أن ��ا �أرى ال�شاب ��ة التي كانت تقف بجانبه تخطو خط ��وات فرحها �إليه وقمت �أنا وبكل غالظة! بالف�صل بينهما ق�صدا
وقت و�صولي ال�صالة من دون �أن تزعجني ال�شابة بكلمة واحدة....
اقترب عماد من زينة التي لم تكن �أقل �سعادة منه ،و�أمام الجمع الغفير قام بتزيين خن�صرها الأيمن بخاتم الخطوبة� ..أما �أنا
فم ��ا كان من ��ي �إال �أن ان�سحب ��ت بهدوء �أج ��ر �أذيال �أحالمي مخافة �أن يكت�شف الجميع حزني وخيبت ��ي� ،شعرت للحظة �أن قدماي ال
تحمالني �أكثر من ذلك ،وقفت خارج ال�صالة �أنتظر �سيارة تقلني �إلى منزلي و�أنا �أراقب �شذرات �أحالمي تتناثر مع ن�سمات الليل
الباردة هنا وهناك.
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كتب :جمال طرابلسي
ال�س ُ
اعات طويلة هذه الليلة...
ّ
تق ّلب ��تُ ذات اليمي ��ن وذات ال�شم ��ال تل ّوي ��تُ مراراً
كم ��ا تتل� � ّوى ال َأ�صل ��ة وه ��ي تلت ��فّ ح ��ول فري�سته ��ا،
وكتفي ال ُمتع َبي ��ن في و�سادة
دفن ��تُ وجهي وعنق ��ي
ّ
ال�ص ��وف وتن�شق ��تُ غبار الأيام فج ��ا َء وحدَه مثق ً
ال
ّ
بالعفون ��ة وحكاي ��اتٍ موجع ٍة كطع ��ن ال�سكاكين في
حلم طريّ .
عُنق ٍ
ه ��ذه ليلتي الأولى في بيت ��ي الذي احترق بعدما
ا�ستع ��ا َر الرف ��اق كامل محتوياته للتدفئ ��ة وا�ست ّلوا
كن ��و َز ُنحا�سِ ��ه المخبوء في جدرانه خوفاً عليه من
االندثار،
هي ليلت ��ي الأولى بعدما �أ�صلح ��تُ �ش�أ َنه وغ ّي ُ
رت
الكثي ��ر م ��ن معالم ��ه وترتيب ��ه لي�صب� � َح �أكث� � َر نفعاً
وتخديماً و�أق ّل كلف ًة.
غرف� � ُة الن ��وم الداخلي ��ة المال�صق ��ة للمطب ��خ
جعل ُته ��ا غرف� � َة �سفرة بناف ��ذة كبيرة عل ��ى المطبخ
�إ ْذ ل ��م تع ��د لي حاج ٌة ف ��ي ا ّتخاذ غرف ِة ن ��وم داخلي ٍة
بعيدة عن غرفة الجلو�س.
غرف ��ة البن ��ات �أي�ضاً ما ع ��اد لها م�س� � ّو ٌغ ففتحتها
عل ��ى غرف ��ة الجلو� ��س ،هك ��ذا �أ�ستطي ��ع ا�ستقب ��ال
ع ��د ٍد �أكب� � ٍر من الأ�صدقاء ،وم ��ا حاجتي بع ُد لغرفة
البنات؟؟
ّ
�أو حت ��ى لنافذته ��ا الخ�شبية المطل ��ة على غرفة
جلو�سي.
ذات ي ��وم كان ��ت ابنت ��ي الكبي ��رة العا�شق ��ة للغيثار
تت�آم ��ر مع �أختها الأ�صغر المولعة بالكمان وتبد�آن
تعويذتهم ��ا ال�سحري ��ة فال تك ّفان ع ّن ��ي حتى �أغرق
ف ��ي ملكوت خِ ��در لذيذٍ فريدٍ ف�أ�ص ��ر ُخ بهما :جازتْ
جازت.
لق ��د �أرح ��ت نف�سي من ه ��ذه الغرفة �أي�ض� �اً ،هكذا
�أ�ستطي ��ع �أن �أمح ��و م ��ن ذاكرتي المتعب ��ة �أ�شيا َء لم
تعد موجودة وال �أهمية ال�سترجاعها...
�أم ��ا غرفة ال�ضي ��وف الطويلة التي تتمتع بنافذة
على ال�شارع وكان ولدي الوحيد يم�ضي وقته فيها
م ��ع رفاق ��ه يجرب ��ون �ألعاب� �اً جديدة عل ��ى الحا�سب
المت ��روك فيه ��ا ،وم ��ا �إن ينف ��رط عِ قده ��م حت ��ى
�أب ��د�أ تف ّق ��د المواق ��ع الت ��ي زاروها وغالب� �اً ما كانت
�ألعابه ��م  ،18+ه ��ذه الغرف ��ة غ ��دت لنوم ��ي� ،أ�ص�ل ً�ا
ك ّل �ضيوف ��ي كان ��وا من المق ّربي ��ن الذين تدف�أ بهم
العربي فن�شرب المتة على
غرف ��ة الجلو�س بركنها
ّ
طاول ��ة م�ستديرة ترتفع ع ��ن ال�سجادة مقدار �شبر
واحد عن الأر�ض.
�سمع ��ت حركة في �ش ��ارع بيتي المهجور فنه�ضت
م�سرعاً وحملتُ كوب قهوتي البارد لأ�ستمتع بعبور
النا�س في �شارع ت�سك ُنه ال ّرياح والغبا ُر و�أنا.
خرجت �إلى ال�شرفة في الطابق الثالث حيث بدا
ل � َ�ي القم� � ُر �شائخاً ينث ُر بع� ��ض رذا ٍذ ي�شبه الطحين
�أكث ��ر مما ي�شبه ال�ضوء ،تت ّبع ��تْ عيناي ال�شارع ك ّله
ب ��ك ّل ال� � ّركام والرم ��اد الم ّتك ��ئ عل ��ى �ضفتي ��ه � َأج ْلتُ

الجلَب ��ة الت ��ي �سمع ُته ��ا
ب�ص ��ري بحث� �اً ع ��ن م�ص ��در َ
فعث ��رتْ عين ��اي �أخي ��راً عل ��ى قطي ��ع م ��ن ال ��كالب
ال�ش ��اردة الباحث ��ة ع ��ن رزقه ��ا ف ��ي هذا اللي ��ل وهي
تتح ��رك متباع ��دة ومتقارب ��ة تد� � ّ�س ر�ؤو�سه ��ا بي ��ن
الأنقا� ��ض ث ��م تتداف ��ع وتتهارف ،وحي ��ن � ُ
أردت لفت
(�سع ْل ��تُ ) متعم ��داً ف� ��إذا ب�أف ��راد
نظره ��ا لوج ��ودي َ
ال�سرب جميعاً يرفعون الر�ؤو�س نحوي م�ستغربين
ّ
تج�س�سي عليه ��م واقتحامي
�ن
�
ي
وم�ستنكر
�ودي
�
ج
و
ّ
لمرابعه ��م فراح ��وا ينبح ��ون ب�إيقاع ��اتٍ مختلف� � ٍة
ف�شع � ُ
�رت ببع�ض ال ّراح ��ة و الأُن�س رغ ��م (التن�شيز)
ال ��ذي ي�ؤ ّدي ��ه �أحدُهم ثم تو ّقف ��وا �إال كبي َرهم الذي
ا�ستم� � ّر ينهرن ��ي م�ستف�سراً عن �س� � ّر وجودي بعزف
ثالثي الإيقاع(:هو هو هو ـ هو هو هو) ث ّم
منف ��رد
ّ
م�ضى وتبعته الجوقة كاملة .
ف ��ي اليوم التال ��ي وفو َر و�ص ��ول �أ ّم العب ��د �سلختُ
�ساعتي ��ن م ��ن الوق ��ت و�أن ��ا �أ�ش ��رح له ��ا خ�صائ� ��ص
ومي ��زات التوزي ��ع الجديد لغرف البي ��ت طبعاً بعد
المباركة لها بالعودة ال�سالمة:
 ال�سق ��ف الم�ستع ��ار �سيخف ��ف �أ�ص � َ�وات �ضجي ��ج
الجي ��ران فوقن ��ا �إن ُ�سكن البيتُ ثانية ،وهذا اللون
الأ�سود على الب�ل�اط �أك�سبه جما ًال فريداً لقد بات
ي�شب ��ه لوحة �سريالية كبيرة من الخ�شب المح ّرق،
الحظ ��ي كي ��ف يت ��د ّرج الل ��ون البن � ّ�ي الفاح ��م هن ��ا
وي�صبح بن ّياً قاتماً ثم ك�ستنائ ّياً.
وغرف ��ة النوم هنا تط ّل على ال�شارع� ،صحيح �أنها
تز ّودن ��ا بجرعة غبار و�ضوء �أكثر ولكن لم يعد من
ْ
(ك�ش � ٍ�ف) علينا بعد ركوع البناي ��ة المقابلة و�سجود

البنايتين المجاورتين.
هل تذكرين حين ا�شترينا البيت ولم يكن �أمامنا
غي� � ُر البي ��وت العربي ��ة الت ��ي ي�سكنه ��ا (القرب ��اط)
وكان م�ست�شف ��ى الكن ��دي عل ��ى مرم ��ى ت�صويب ��اتِ
العيون بعد التدقيق على �أ�سفل ومنت�صفِ الأفق؟؟
يتو�س ��دون ال ّر�صي ��ف
ه ��ل تذكري ��ن كي ��ف كان ��وا ّ
ُ
ُ
تالحق
وعيون ن�سائه ��م
ووج ��وه رجاله ��م مُطرق ��ة
ال�شرفات؟
الي ��و َم جث ��ت الأبني ��ة لك ّنن ��ا ل ��ن ن�ستطي ��ع ر�ؤي ��ة
تق�صفت
م�ست�شفى الكنديّ مهما د ّققنا النظر لقد ّ
�ساق ��اه وجث ��ا ه ��و الآخ ��ر ث ��م تم� �دّد ون ��ام نومة قد
تط ��ول ريثم ��ا يكتم� � ُل جناح ��ا فينيقٍ �صغي ��رٍ مازال
ح ّياً في طابق العمل ّيات تحت الأر�ض.
 ي ��ا �إله ��ي تو ّق ��ف ي ��ا حنظل ��ة تو ّق ��ف قلي�ل ً�ا عنالكالم ،دعني �أ�سترج ْع دعني �آخذ نف�ساً!!
�أ�شع ��ر ب�أنن ��ي غريبة ف ��ي بيت ال �أعرف ��ه بيتٍ غير
بيتي بيتٍ ميتٍ .
انهمرتْ حفن ُة لآلئ على وجنتيها؟ و�أكملتْ :
لم ��اذا ل ��م تكنْ ت�أتي ب ��ي �إلى هن ��ا كي �أعت ��ا َد ر�ؤية
الخراب والدمار في �شارع بيتي؟؟
لق ��د جئ ��تَ ع�ش ��رات الم ّرات خالل �سب ��ع �سنوات،
�أن ��ا م�صدوم ��ة م ��ن ك ّل �شيء وفرحت ��ي بالعودة �إلى
منزلي مجروحة ب�ألف خنجر.
قال ��ت ذل ��ك وجل�س ��ت عل ��ى كر�س � ّ�ي �أبي� ��ض م ��ن
البال�ستيك.
ٌ
 �أن ��ت مح ّق� �ة نع ��م �أتي ��تُ عدة م ��رات ودخلتُ منع�ش ��رات (ال َف َتح ��ات والطلاّ ق ��ات) م ��ن ال�ش ��ارع

الخلف ��ي ولك ّن ��ي و�صل ��ت لبيت ��ي م� � ّرات قليل ��ة ،ف ��ي
�دت ك ّل �أث ��اث المن ��زل ّ
محطم� �اً
الم ��رة الأول ��ى وج � ُ
ومقلوباً �أ�سف ُله �إلى �أعاله وقال لي الرفاق:
�إنه ��م ال يعرف ��ون الفاع ��ل ولكنه ��م �سيمنعون �أيّ
مخل ��وق من �سرقة الأثاث ,حت ��ى �أنا ال �أ�ستطيع �أن
�أعود �إلى مكان نزوحي ب�شيء من �أغرا�ض منزلي.
وف ��ي الم ��رة الثاني ��ة وبع ��د من ��اورات قو ّي ��ة م ��ع
الق ّنا� ��ص تم ّكن ��تُ م ��ن الو�ص ��ول لل�ش ��ارع الخلف � ّ�ي
و�سم ��ح ل ��ي الرف ��اق بالول ��وج عب ��ر الفتح ��ات الت ��ي
ت�شب ��ه معب ��ر وعوائ ��ق برنام ��ج م ��ن (الح�ص ��ن)
للمرح ��وم ريا� ��ض �ش ��رارة واقتحمت الح�ص ��نَ ولم
�أجد مكتبتي وال الأدواتِ الكهربائية فقط �شاهدت
الب ��راد نائم� �اً عل ��ى (�سِ دف ��ه) نومة الجني ��ن بعدما
ان ُتزع قل ُبه وتبعثرت �أح�شا�ؤه.
وف ��ي الثالث ��ة كان مع ��ي اب ��ن �ضيعت ��ي �ضاب ��ط
ال�شرط ��ة ال ��ذي يعرف تفا�صيل بيت ��ي جيداً وحين
َد َلفن ��ا م ��ن الفتح ��ة الجداري ��ة �إل ��ى غرف ��ة البن ��ات
متفحم� �اً جدران البي ��ت وبقايا ثياب
كان ك ّل �ش ��يء ّ
و�سج ��اد وتغي ��رت ك ّل مالم ��ح البيت بدا ل ��ي وا�سعاً
ج ��داً ب�ل�ا �أث ��اث حت ��ى �شكك ��ت ب�أن ��ه بيت ��ي للوهل ��ة
الأولى.
إلي و�أخبرني با�ستغراب:
وقتها التفت ال�ضابط � ّ
 حنظلة ...هذا بيتك!!�أعرف!ً
 ولكن ��ك ل ��م تق ��ل �شيئ� �ا ،ول ��م ت�شع ��ل �سيج ��ارة،ظننتك لم تعرفه!!
�اب �صغير لم
ل ��م �أر ّد علي ��ه قل ��ت في �س� � ّري هو �ش � ّ
يب � ِ�ن بيت� �اً بعد ليعرف �أنّ �أح ��داً ال يخفى عليه بي ُته
متفحم �أي�ضاً.
ولربما ال يعرف �أنّ قلبي ّ
 �أتعرفي ��ن كي ��ف كن ��ت �أراوغ الق ّنا� ��ص؟؟ كانويتوجب
عر� ��ض ال�ش ��ارع المقنو� ��ص ع�ش ��ر َة �أمت ��ار
ّ
عل � ّ�ي قطعها في �أق ّل من ث�ل�اث ثوانٍ ومن الزاوية
القريبة حتماً ولي�س من البعيدة.
لق ��د كنت �أرجع �إلى الخلف ع�شرة �أمتار و�أنطلق
ب�سرع ��ة جنوني ��ة وحين �أ�صل لزاوي ��ة ال�شارع تكون
�سرعت ��ي قريب ��ة م ��ن �سرع ��ة ال�ص ��وت ف�ل�ا ي ��كاد
يلمحني حتى �أختفي في ال�شارع الآمن.
 حنظل ��ة! توق ��ف �أرجوك لقد روي ��ت لي الق�صة�أل ��ف م ��رة اتركني �أعق ��ل الأم ��ور و�أتفهمه ��ا فلي�س
عن ��دي خي ��ار �آخ ��ر ،كل �شيء غريب هن ��ا وبعيد عن
خياالتي وت�صوراتي وعن �أحالمي.
لقد ع ��ادت لي الجدران عاد الم� ��أوى ميتاً لنبيتَ
فيه و�أنا �أريد بيتي ح ّيا! تمل�ؤه الحياة ،هل تفهمني
حنظلة؟؟
ُ
هززت ر�أ�سي:
نعم �أفهمك خذي وقتك ،وبكيت في �سري:
من يُرجع الأوال َد و الجيران والزمن الذي كان؟
من يرجع لك البيت ح ّيا!

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

الشاعر محمد حمدان
(بتغرامو) واإلبداع ألقياه على فضاء الحياة األوسع
مؤمن بالحرية؛ صاحب مشروع فكري وإبداعي
شف ُ
ّ
اف الفؤاد والقصيدة
يك ُب ُرني �س ّناً وتجرب ًة و�شغفاً بجيلَ ْين ،ولكنني
وقبل �أكثر من ع�شرينَ عاماً ا�ستطعتُ �أن �أكو َن
�صديق� �هُ ،وق ��د تع َّمق ��تْ عالق ُتن ��ا ال�شخ�صي ��ة
والثقافي ��ة عندم ��ا �شاركن ��ا مع� �اً ف ��ي مهرج ��ان
المرب ��د ال�شع ��ريِّ ف ��ي بغ ��داد ف ��ي نهاي ��ات ع ��ام
2002م .وك ��م كن ��ت �سعيداً ب�صحبت ��ه كرجلٍ راقٍ
ذي م�صداقي ��ة عالي ��ة وطو َّي� � ٍة نا�صع� � ِة الجمال
وثقاف� � ٍة و�إب ��دا ٍع وق ��در ٍة عل ��ى الت�أ ّن ��ي ف ��ي كتاب ِة
الق�صي ��د ِة حت ��ى ُت�صب� � َح عالم� � ًة يق � ُ�ف الق ��ارئ
والناق ��د عنده ��ا طوي�ل ً�ا وعميق� �اً باحث� �اً في ما
تخ ّب ُئه من دُر ٍر في ثناياها.
ف ��ي ال�شه ��ر الرابع م ��ن ع ��ام 2022م زر ُته �إلى
منزل� � ِه ف ��ي مدين ِة الالذقية نياب� � ًة عن المكتب
التنفي ��ذي التح ��اد الكت ��اب الع ��رب ومجل� ��س
االتح ��اد ومع ��ي الزم�ل�اء الأع ��زاء ف ��ي َفرع ��ي
الالذقي ��ة وال ّرق ��ة م ��ع ُثل� � ٍة من �أدب ��اء الالذقية
الك ��رام .وكان لق ��ا ًء طيب� �اً مفعم� �اً بالفائ ��دة
والم ��ودة ،و�أق ��ول� :إن ه ��ذه ال�صفح ��ة الأخي ��رة
ف ��ي ه ��ذه الجري ��دة ال يمك ��نُ �أن تفي ��ه ح َّقه في
الإ�ض ��اءة عل ��ى تجربت ��ه الطويل ��ة ،ولكننا ومن
ب ��اب االحت ��رام والوف ��اء والتقدي ��ر نح ��اول م ��ا
�أمك ��ن �أن نلق ��ي ال�ض ��وء عل ��ى م ��ا ن�ستطيعه في
هذه ال ُعجالة.
أولي
ال�شاع ��ر محمد حمدان تل ّق ��ى تعليمه ال َّ
ف ��ي قريت ��ه (بتغرام ��و) ،ف ��ي منطق ��ة جبل ��ة
بمحافظة الالذقية ،و�أت� � َّم المرحلة االبتدائية
والإعدادي ��ة ف ��ي مدين ��ة قطن ��ا بمحافظة ريف
دم�ش ��ق� ،أم ��ا المرحلة الثانوية فق ��د در�سها في
مدين ��ة جبلةَ ،ت� � َّم تعيي ُن ُه في مدينة حلب حيث
عم� � َل هن ��اك مدي ��راً لإعداديتي ��ن ،وبق ��ي ع�ش ��ر
�سنوات(1966ـ ،)1976وق�ضى في المغرب ع�شر
�سن ��وات ( )1986/1976ث� � َّم ا�ستق� � َّر ف ��ي مدين ��ة
الالذقية منذ ذلك التاريخ.
ال�شاعر محمد حمدان:
ـ م ��ن موالي ��د قري ��ة بتغرامو(جبل ��ة/
الالذقية)1943
ـ �إج ��ازة �آداب ،جامع ��ة دم�ش ��ق ،ث ��م ماج�ستي ��ر
�آداب م ��ن جامعت ��ي الرب ��اط /المغ ��رب
واللبنانية /بيروت.
ـ عم ��ل ف ��ي الإدارة والتدري� ��س الثان ��وي
والمعهدي والجامعي في �سورية والمغرب.
ـ عم ��ل مع� �دّا ً ومقدم� �اً لبرنام ��ج �أدب ��ي م ��ن
�إذاع ��ة حل ��ب ،كم ��ا كان م ��ن كتاب زواي ��ا جريدة
الجماهير الحلبية 1968ـ.1971
ـ ع�ض ��و اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب ـ ع�ض ��و جمعية
ال�شعر.
ـ ع�ض ��و لج ��ان التزكية وق ��راءة المخطوطات
في اتحاد الكتاب العرب(1990ـ)2020
ـ ع�ض ��و مجل� ��س اتحاد الكتاب الع ��رب لدوراتٍ
�سابقة.

ـ مقرر جمعية ال�شعر في اتحاد الكتاب العرب
ـ�سابقاً.
ـ ع�ضو هيئة تحرير جريدة(الأ�سبوع الأدبي)
ومجلة( الموقف الأدبي) 2005ـ.2008
ـ مكرم من جمعية ال�شعر للعام .2005
ـ �ش ��ارك في العديد م ��ن المهرجانات الأدبية
داخل �سورية وخارجها.
ـ ن�ش ��ر ق�صائ ��ده ومقاالت ��ه ف ��ي ال�صح ��ف
والمجالت المحلية والعربية.
�أعماله ال�شعرية المن�شورة:
ـ الفار�س والعتمة :الدار البي�ضاء(المغرب):
( 1979دار الر�شاد الحديثة).
ـ المين ��اء الموب ��وء :دار الآف ��اق الجدي ��دة/
بيروت1983
ـ بي ��ن ي ��دي المحي ��ط :دار الحقائ ��ق /بيروت
1992
ـ �صالة للبحر الأحمر :اتحاد الكتاب العرب/
دم�شق 1995
ـ �ألفان �أو من نقطة في القلب :اتحاد الكتاب
العرب /دم�شق 2000
ـ بتغرام ��و ..و�شرف ��ة الأبجدية :اتحاد الكتاب
العرب /دم�شق 2005
ـ ذاك ��رة اليبا� ��س ..ذاكرة الم ��اء :اتحاد الكتاب
العرب /دم�شق 2007
ـ مهرج ��ان الح ��زن الع ��اري :وزارة الثقاف ��ة/
دم�شق 2015
�أعمال �أخرى:
ـ �أدب النكب ��ة ف ��ي التراث العرب ��ي (�أدب نكبات
الم ��دن ذات الأ�سب ��اب الداخلي ��ة ف ��ي الم�ش ��رق
العرب ��ي ف ��ي الع�ص ��ر العبا�سي :درا�س ��ة :دم�شق
2004
ـ مخت ��ارات م ��ن �شع ��ر عل ��ي الجن ��دي :دم�شق
�( 2010سل�سلة الثقافة للجميع ـ كتاب الجيب)
�ص ��در عن ��ه كت ��اب نق ��دي �سل�سل ��ة (�أدب ��اء
مكرم ��ون) والت ��ي ي�صدره ��ا اتح ��اد الكت ��اب
العرب :دم�شق .2006
كت ��ب ال�شاع ��ر �إبراهي ��م عبا� ��س يا�سي ��ن ف ��ي
جريدة الثورة بتاريخ  2002/6 /27كتب يقول:

�إ ّال �أن ��ه ،وبالرغ ��م م ��ن قتام� � ِة ه ��ذا الواق ��ع
ال�شع ��ري ،ك ��ي ال نق ��ول رداءت ��ه ،ف� ��إ َّن ث َّم� � َة
مطبوع ��ات تب ��دو ك�أنه ��ا اختراق ��ات للم�شه ��د
ال�شع ��ري ال�سائد ..و�إن كانت تبدو �أحياناً ك�أنها
واح � ٌ
�ات متناثرة و�سط �صح ��ارى رملي ٍة �شا�سعة
م ��ن الكالم الع ��ادي ال ُمع ��اد والمك ��رور �إلى ح ِّد
االبت ��ذال وال�س� ��أم! �أ�س ��وق ه ��ذه المالحظ ��ة
للت�أكي ��د عل ��ى �أهمية مجموع� � ِة ال�شاعر محمد
حم ��دان ال�ص ��ادرة ع ��ن اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب
بدم�ش ��ق ع ��ام /2002/بعنوان�»:ألف ��ان» والت ��ي
ل ��م ت�أخ ��ذ حقّها م ��ن االهتم ��ام والمتابع ��ة مما
ي�ؤك ��د لنا تخ ُّل ��ف العملية النقدية ع ��ن مواكب ِة
الأعم ��ال الإبداعي ��ة ب�ش ��كل ع ��ام .وبالرغ ��م من
ح�ض ��ور �صاحبه ��ا الفاع ��ل ف ��ي الحي ��اة الأدبي ��ة
والثقافية �إ ّال �أن ��ه ال�شاعر حمدان يُبدي عزوفاً
وربم ��ا نفوراً م ��ن اله ��االت الإعالمي ��ة الزائفة
الت ��ي تكلل عادة َم ��ن هم دو َن ُه موهب� � ًة وتجرب ًة
�أي�ض� �اً .ومحم ��د حم ��دان م�سك ��ون بهموم ��ه
الذاتي ��ة ،مثلم ��ا ه ��و م�سك � ٌ
�ون بهم ��و ِم �شعب� � ٍه
وبق�ضايا وطنه و�أمته.
كما ات�صلتُ هاتفياً ب�صديقي الناقد وال�شاعر
الدكت ��ور ن ��زار بري ��ك هني ��دي �سائ�ل ً�ا �إي ��اه عن
تجربة محمد حمدان ال�شعرية فقال:
محمد حمدان من ال�شعراء الأ�صيلين الذين
تتطاب ��ق معالم ن�صو�صهم ال�شعرية مع مالمح
�شخ�صياته ��م وطبيع ��ة مواقفه ��م .فق�صيدت ��ه
تق ��دم نف�سه ��ا للق ��ارئ بكثي ��ر م ��ن الألف ��ة التي
ي�شعر بها مبا�شرة كل من يلتقي به .وق�صيدته
�شفاف ��ة ،تعك� ��س �شفافي ��ة روح ��ه الت ��ي ال تخفي
�شيئ� �اً م ��ن م�شاعرها ومكابداته ��ا .وهي رقيقة،
رق ��ة ف� ��ؤاده الذي ال ي�ضمر �شيئ� �اً من الحقد �أو
ال�ضغين ��ة تج ��اه �أح ��د .كم ��ا �أن ق�صيدت ��ه تب ��دو
متين ��ة البن ��اء ،مث ��ل متان ��ة مواقف ��ه الوطني ��ة
والقومي ��ة الت ��ي بنى عليه ��ا م�شروع ��ه الفكري
والإبداع ��ي .وتبدو حادة حدة مواجهته لأعداء
�أمت ��ه وللمتخاذلي ��ن م ��ن �أبنائه ��ا .وق�صيدت ��ه
�أ�صيل ��ة تماثل �أ�صالة انتمائ ��ه العربي ،و�إيمانه
بالحري ��ة ،وثقت ��ه بقيام ��ة �أمت ��ه وبم�ستقبله ��ا
الم�ش ��رق .وف ��ي ذل ��ك كل ��ه تتجل ��ى خ�صو�صي ��ة
محمد حمدان ،ال�شاعر والإن�سان.
ونح ��ن ف ��ي جري ��دة الأ�سب ��وع الأدب ��ي نه ّن� �ئَ
ال�شاع ��ر المرم ��وق محم ��د حمدان عل ��ى روح ِه
الطيب ��ة وقيمه العالي ��ة وعزيمت� � ِه وا�ست�شراف ِه
الم�ضيء لأ�شياء الحياة ..متمنين له ولل�سيدة
زوجت ِه المزيد من ال�سالم والعافية.

