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�لثقاف��ة طريق��ة تفكير ونم��ط حياة، وال يمكن �لف�س��ل بينهما، فال�س��لوك �ليومي هو �أح��د �أهم مظاهر 
�لثقاف��ة، و�لم�س��د�قية ه��ي �لتو�ف��ق بي��ن م��ا نق��ول وم��ا نمار�س ف��ي حياتن��ا، وهي تع��زز ثق��ة �الآخرين 
بن��ا، وتجع��ل �آر�ءنا و�أفكارن��ا محل �حتر�م ل��دى �لقر�ء و�لم�س��وؤولين في �لموؤ�س�س��ات �لر�س��مية و�لهيئات 

�الجتماعية ومنظمات �لمجتمع �لمدني.
و�ج��ب �لمثقف �النغما�س في ق�س��ايا مجتمعه ووطن��ه، فهو منارة ومركز هد�ية م��ا د�م يقارب �لحقائق 

ويدخ��ل ف��ي عم��ق �لظو�هر تحلي��ًا وتركيب��ًا و��س��تنتاجًا، 
موؤ�ّس�س��ًا لروؤي��ة م�س��تقبلية لم�س��ير �لوط��ن وتحديد هويته 
�لت��ي ي��دور حوله��ا نقا���س و��س��ع ف��ي �الأو�س��اط �لثقافي��ة 

و�ل�سيا�سية.
هنا يبرز بو�س��وح وبحدة دور �لثقاف��ة و�لمثقفين وتزد�د 
مهامه��م �إلحاحًا، وتتكاثر عليهم �لحمات حول تق�س��يرهم 

�أو غيابهم عن �ساحات �لفعل.
�لمثقف يعي و�جبه، ويدرك دوره، وهو من يحدد �أ�س��اليب 
خطاب��ه وطر�ئق �أد�ئ��ه، ولي�س بحاجة �إلى من ي�س��ير عليه 
بما يفع��ل، ويحر�س �لح�س �لوطني لديه، فعدم �لم�س��اركة 
و�لفاعلية لها �أ�سبابها �لتي قد نختلف حولها، فمنا من يبرر 
ومنا من يق�س��و، ومنا من يهاجم، ويبقى �لموقف من �لق�سية 

�لوطنية قيمة معيارية ال خاف حولها.
�لم�س��األة ذ�تي��ة، يحددها وع��ي �لمثقف وحما�س��ته، فاإذ� 
�سمت فهذ� ال يدعو �إلى �لت�سكيك بوطنّيته، و�إذ� عا �سوته 
نقدً�، فهذ� ال يعني �أي�س��ًا �أنه �أ�س��بح في �س��فوف �لمعار�سة، 
و�إن كان من طبع �لمثقف �الحتجاج و�لحديث عن �ل�سلبيات، 

فقد قال مك�سيم غوركي: ولدت الأحتّج.
مهم��ا كان��ت �الأ�س��باب و�لدو�ف��ع، فالمثق��ف مدع��و للقيام 
بو�جبه �لوطن��ي �لذي ال يحتاج من �أحد �إلى �إيقاظه، ولكن 

�ألي�س للمثقف حقوق مثلما عليه و�جبات؟
ق��د يقول �لبع�س ف��ي مو�قع �لم�س��وؤولية: في �لمنعطفات 
�لكبرى تتقدم �لو�جبات على �لحقوق، وهذ� �س��حيح نظريًا 

ومنطقيًا، ولكن تقدم �لو�جبات ال يلغي �لحقوق.
م��ن ح��ق �لمثقف �أن يتمتع بقدر كبير من �لحرية في �لتفكير وفي �لتعبير، حتى لو �ختلف مع �ل�س��ائد من 
�الأف��كار و�لمو�قف و�الجتهاد�ت، ومن حقه �أي�س��ًا �أن يتمتع بح�س��انة ت�س��مح له بحري��ة �لحركة على �أر�س 

�لو�قع، كح�سوله على �لمعلومات و�لبيانات �لتي ت�ساعده في بحثه وتعزز �آر�ءه، وتقربه من �لحقائق.
ومن حقه �أي�سًا �أن يوفر له �الأمن �لنف�سي وحد �أدنى من �لر�حة و�ال�ستقر�ر، ليت�سنى له �لتفكير ومعالجة 
�لق�س��ايا �لتي �سي�س��هم في حلها، فلكي تفكر يجب �أن تعي�س، و�أخيرً� ولي�س �آخرً�، لننظر �إلى �لو�س��ع �لمادي 
)�لمال��ي( للمثقفي��ن، كي��ف يعي�س من �متهن �لثقاف��ة طريقة للتكفي��ر ونمطًا للحياة؟ هل ثمة تنا�س��ب بين 

دخله وجهده؟
�لمثق��ف ال يبيع قوة عمله )�إنتاجه( في �ل�س��وق، لكنه ال يعي�س خ��ارج �أنظمته وقو�نينه، فلم يعد مقبواًل 
�أن يتلق��ى مقابل �س��اعة ب��ث على �لهو�ء مبلغ��ًا ال يكفيه بدل مو��س��ات ليقوم بتقديم و�جب��ه كوطني، ولم 
يع��د مقبواًل �أن يتلقى �لمثقف مبلغًا لقاء م�س��اهمة في مركز ثقافي ال ت�س��تري له كتاب��ًا، و�أيًا كان �لمبلغ لن 
يغير من حياته ولن يح�سن و�سعه �لمالي، لكنه مفيد معنويًا، وي�سكل م�ساعدة تدفعه لبذل مزيد من �لجهد 

لتجويد مادته وزيادة معارفه �سعة وعمقًا.
قال ممدوح عدو�ن يومًا ما: عندما �أذهب �إلى م�س��ّلح �الأحذية ويطلب مني مبلغًا من �لمال ي�س��اوي جهده، 
ال يمك��ن �أن �أق��ول له �إنني �أتقا�س��ى على �إنتاجي �الأدب��ي �أقل من جهدي! علّي �أن �أدف��ع. و�أنا محترف كتابة، 

و�أعي�س من �إنتاجي �الأدبي و�لثقافي، فهل نلوم �لر�حل عدو�ن على موقفه �أم نثني عليه؟
ف��ي �لح��رب �لعالمية �لثاني��ة قدمت �لمو�زن��ة �إلى ت�سر�س��ل رئي���س وزر�ء بريطانيا �آن��ذ�ك، فاطلع عليها 
وت�س��اءل: لماذ� مو�زنة �لثقافة �سئيلة قيا�س��ًا �إلى وز�رة �لدفاع؟ فا�ستغربو� �ل�سوؤ�ل وكان �لجو�ب ب�سيطًا: 

نحن بحالة حرب يا �سيادة �لرئي�س! فاأجابهم بمن نحارب، �ألي�س باالإن�سان؟!

كلمة أولى
 كتبها: د. عاطف بطرس
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�الأجنا���س  ف��ي  ��ون  مخت�سّ يق��ول 
ثّم��ة  ب��اأن  �لجم��ال  وعل��م  �الأدبّي��ة 
عاقة وثيقة ترب��ُط �لفنون جميعًا. 
بي��ن  �لم�س��هودة  ��ّلة  �ل�سّ بتل��ك  ولن��ا 
�ل�سينما و�ل�سعر خير مثال عليها. لقد 
ظهر م�سطلح �ل�س��اعرّية �ل�سينمائّية، 
�س��اعرّية  �أو  �ل�س��اعرّية،  �ل�س��ينما  �أو 
�لم�س��هد  ف��ي  بق��ّوة  �إل��خ..  ��ورة  �ل�سّ
و�أمثلتن��ا  �لحدي��ث.  �لفّن��ي  �لثقاف��ي 
�لّد�ل��ة علي��ه في �ل�ّس��احة �ل�س��ورّية، 
هي: �أفام �لمخرج �ل�س��ينمائي " عبد 
�للطي��ف عبد �لحميد " �لذي ��س��تحّق 
بجد�رة لّقَب �ساعر �ل�سينما �ل�سورّية، 
ب��ا من��ازع. وكثيرً� م��ا يقول ناق��د �أو 
معّلق �أو م�ساهد: باأّن هذ� �لفيلم �أ�سبه 
بق�س��يدة �إدها���س تمتل��ئ بال�س��فافّية 

و�لعذوبة. 
 رغ��م �الخت��اف �لكبي��ر بي��ن لغتي 
�لفّني��ن �لعالمّيين: �لكام في �ل�س��عر، 
و�ل�س��ورة في �ل�س��ينما. �ل�س��عر هو فّن 
�الإن�س��ان،  ق��دم  قدي��م  ف��ردّي  قول��ّي 
و�ل�س��ينما ف��ّن حدي��ث يعتم��د �الآالت 
و�لعم��ل  و�لعد�س��ات  و�الإ�س��اءة 
ه��ذه  ت�س��تقيم  فكي��ف  �لجماع��ي. 

�لعاق��ة ي��ا ترى؟ �أهي ميزة تخ�ّس �ل�س��عر �إذن، ل�سا�س��ته وزئبقّيته �لتي ت�س��تطيع 
�لّنف��اذ �إل��ى تربة �لفن��ون جميعًا وتختل��ط بمياهها �لجوفّية؟. �أم ه��ي نتيجة لكرم 
��يافة و�لعاق��ة �لّنفعّي��ة، حيث ي�س��عى كّل فن ال�ست�س��افة �الآخر بم��ا يزيد من  �ل�سّ
ر�س��يده في قامو�س �لعاق��ات �لفنّية، تبعًا للظرف �لتاريخي �لثقافي �لذي يكّر�س��ه 

�إّما فّنًا مهيمنًا �أو تابعًا؟ 
يعيد �لبع�س هذ� �الرتباط �لوثيق لل�س��ينما بال�س��عر �إلى مرحلة �لن�س��وء، نتيجة 
هيمن��ة �لثقافة �ل�س��عرّية تاريخّي��ًا. حيث لجاأ �الإن�س��ان من خال مخ��زون ذ�كرته 
وم�س��اهد�ته �إل��ى ��س��تعادة �لن�س��و�س �لميثولوجي��ة و�لطق�س��ّية �لقديم��ة وتمّثلها 
��ة �لطوف��ان مث��ًا، �أو رحل��ة جلجام���س �أو �أح��د�ث ملحمتي  و�إع��ادة �إنتاجه��ا. فق�سّ
�الأوذي�ّس��ة و�الإلي��اذة �أو ن�س��يد �الإن�س��اد �لتور�ت��ي، كّل ذل��ك ي�س��ي بحركّية عد�س��ة 
�س��ينمائّية، و�سور م�س��هدّية عالية �لحيوّية، و�لتقاطات عين �ساعرة ب�سيرة ال يهد�أ 
له��ا حال. حيث تعم��ل كامير� �لّتخييل لدى مبدعي تلك �لّن�س��و�س عملها �الإبد�عي 
دون وع��ي و��س��ح لطبيع��ة �لف��ّن �لق��ادم �لذي تتاأ�ّس���س دعائم��ه في �لظ��ّل. ليتبلور 
فيم��ا بع��د تحت ت�س��مية " �لفن �ل�س��ابع ". هك��ذ� �ل�س��ينما تنقل �لفك��رة عن طريق 
�ل�س��ورة، وه��ذه لغ��ة عالمّية. كم��ا كان �لحرف قبل �بت��د�ع �الأبجدّي��ات �لمعروفة 
ور.  ر ت�سويرً�. وُينق�س ر�سُمه على جدر�ن �لكهوف. ثّم �ألي�س �لفيلم كتابة بال�سّ ي�سوَّ
و�ل�سعر ر�سم بالكلمات؟. حيث �ل�سورة �لّتخييلّية �سرعان ما تت�سّكل في ذهن �لمتلّقي 
بمجّرد قر�ءتها على هيئة ور�س��ٍم معّينين. بهذ� �لمعنى يمتزج �لفّن �لت�س��كيلي �أي�سًا 
بال�سعر و�ل�ّسينما. لي�سبح �ل�سعر ر�سومًا �سينمائّية م�سّكلة بالكلمات، و�لّلوحة كتابة 
�ساعرّية مطّرزة باالألو�ن. ثّم �أال تلتقي �ل�سينما بال�سعر عبر �لحلم؟. �ألي�ست �أحام 
ور؟. يمكننا هنا ت�سميتها  �ليقظة �أ�س��به ب�سريط �سينمائي �ساعري �لوقع، �سريع �ل�سّ
ب� " �س��اعرّية �أحام �ليقظة ". وهذ� تو�س��يف يخ�ّس �لفيل�سوف �لجمالي " با�سار " 
�أطلقه يومًا ما على مثل هذه �لظو�هر. ثّم �ألم تكن بد�يات �ل�س��ينما، �س��ورً� �ساعرّية 
�س��امتًة تعتمد �ّللغة �الإ�سارّية �لتي تلّمح �إلى �لمق�سود دون �أن تقوله. كاأغلب �أفام 
�لممثل �لعالمي " �س��ارلي �س��ابلن ". وهذ� يذّكرنا باأحد تعريفات �ل�ّسعر، باأّنه: " لمح 
تكفي �إ�سارُته. . . " كما تبدو تقاطعات �ل�ّسعر و��سحة مع تقنّية �ل�سينما في تكثيف 

ور في �لق�سيدة.  وح�سد �ل�سّ
وهناك �أمثلة عن �س��عر�ء عالمّيين توّجهو� �إلى �الإبد�ع �ل�س��ينمائي، ب�سا�سة وكاأّن 
�لم�س��األة ه��ي مجّرد تطّور طبيعي لل�س��ياق ذ�ته. كال�س��اعر �لرو�س��ي " مايكوف�س��كي 
و�ل�س��اعر �لفرن�س��ي "جان كوكتو " �للذين كتبا ومّثا و�أخرجا �أفامًا عديدة. وهذه 
��ورة �ل�س��عرّية م��ع �ل�س��ورة �ل�س��ينمائّية، حيث   �أمثل��ة عل��ى تقاط��ع، بل تماهي �ل�سّ
�ل�س��ورة �الإح�س��ا�س، ت�س��به �لم��اء بحال��ة �لتجّمد. وه��ي ذ�ت بعد �أح��ادي ال تميل 
��ورة �لعاطفّية،ت�س��به حال��ة �س��ائلة، متمّوجة وال ُتع��رف بذ�تها،  �إاّل لذ�ته��ا. و �ل�سّ
��ورة �لفعل، وهي �س��ورة متحّولة، �أثيرّي��ة، تعّد بمثابة  ��ور. و�ل�سّ يل بغيرها من �ل�سّ

خا�سة لل�سورة �لعاطفّية وتختلف عنها من حيث �لحر�رة و�لتاأثير. 
كما يمكننا �أي�س��ًا، �لحديث عن �س��رد �س��ينمائّي يقّرب �ل�س��ينما من �لرو�ية �س��و�ء 
�أكانت �لم�س��اهد �لمنتقاة، توثيقية ت�س��جيلّية �أو فانتازّية �س��وريالّية تك�سر نمطّية 
�لمعايي��ر �لماألوف��ة، م��ن خال خل��ط �الأزمن��ة و�الأمكن��ة بتقنّية �لخط��ف خلفًا �أو 
�لفا���س ب��اك. هك��ذ� غ��د� تد�خ��ل �الأجنا���س �لفّنّية م��ن �لّنو�ف��ل، لك��ن رغم هذ� 
�لّذوب��ان للح��دود بين �لفن��ون، بقيْت خ�سو�س��ّيات وّثو�بت معّينة تمّي��ز كّل فّن على 
حده. وهذ� ير�ّسخ مقولة �لّثابت و�لمتحّول �الأدوني�سّية �ل�ّسهيرة. ويهبها م�سروعّية 
�ال�س��تمر�رّية و�لفعل في قر�ءة �لتاريخ و�لحدثين �لثقافي و�لفني �لر�هنين �أي�سًا. 
كما حدث تحّوٌل في طرق �لتلّقي �أي�سًا، بعد �أن تعّمقْت �لفجو�ت بين �أطر�ف معادلة 
�الإب��د�ع / �لن�ّس و�لمنتج و�لمتلق��ي/ وبروز �لدور �لمهم للن�ّس بعيدً� عن �لّنا�ّس �أي 
�لموؤّل��ف. وكذل��ك برز دور �لمتلّقي �لفاع��ل، كمنتج ثاٍن للن�ّس. من خال م�س��اهمته 

عبر �لقر�ءة �لّتفاعلّية باإعادة �إنتاجه من جديد. 

 كتبها: أوس أحمد أسعد

العالقة المزهرة 
بين الكلمة 

والّصورة  
بين الّشعر 

والسينما

يعيد البعض 
هذا االرتباط 

الوثيق للسينما 
بالشعر إلى مرحلة 

النشوء، نتيجة 
هيمنة الثقافة 

الشعرّية تاريخّياً

 كتب: سليمان الحاج

 كتب: أ. د. سام عمار   كتب: د. صياح فرحان عزام

قالت: تحدثت عن ر�س����الة الم�ؤ�س�سة فماذا عن 
ر�سالة الإن�سان؟

قل����ت: م����ا ينطب����ق عل����ى الم�ؤ�س�س����ة ينطبق على 
الإن�س����ان فالم�ؤ�س�س����ة م�ؤلف����ة م����ن مجم�����ع م����ن 
مجم�����ع م����ن النا�����س العاملي����ن فيه����ا، اأم����ا عل����ى 
ال�سعي����د ال�سخ�س����ي ف����كل اإن�س����ان يح����دد ر�سالت����ه 
ف����ي الحي����اة اأو في م��س�عات مح����ددة من خالل 
حرية الختيار)الهبة الإلهية الأهم التي منحها 
اهلل( فم����ن النا�����س م����ن يق����رر اأن يدر�����س ويجتهد 
عل����ى نف�س����ه لي�سي����ر طبيب����اً اأو مهند�س����اً اأو معلماً 
وم����ا اإل����ى ذلك ومنهم من يخت����ار الطرق ال�سلبية 
لي�سي����ر اأو ليجن����ي ثروة باأي �سبي����ل حتى ل� ظلم 
وناف����ق وك����ذب منه����م من يخت����ار الن�����ر منهم من 
يخت����ار الظالم وهكذا فر�سالتنا هي ما نقرره هي 
قرارات النا�س خ�س��س����اً في المفا�سل الرئي�سية 
لحياته����م واأحياناً مث����ل هذه الق����رارات تاأتي مثل 
الرق�����س على حافة الهاوية وتبي����ن اأنه في بع�س 
الأِحي����ان يك�ن الفارق ما بي����ن اأن تق�ل نعم اأو اأن 
تق�����ل ل قي����د �سع����ره فمث����اًل نج����د اأن كثي����راً م����ن 
النا�س بع����د اأن ياأخذوا قراراهم لل�سير في طريق 
�سلب����ي ي�سح����� �سميره����م اأو تاأت����ي حادث����ة معينة 
اأو حت����ى كلم����ة اأو اأم����ر ط����ارئ يدفعه����م لل�سير في 
الطريق الإيجابي والعك�س �سحيح ولهذا ال�سبب 
تاأت����ي الأهمي����ة الكبي����رة لال�ستف����ادة م����ن الهب����ات 
الإلهية الأخرى وهي القيم والمبادئ الأخالقية 
وتط�ير ذكاءاتن����ا الج�سدية والعقلية والعاطفية 
فبق����در م����ا نتمت����ع ب����ه من �سح����ة جي����دة ورجاحة 
عقلي����ة وروؤي����ة بعيدة الم����دى وحما�����س وعاطفية 
وا�ستقامة و�سدق واأخالق تاأتي قراراتنا اإيجابية 
من�سجم����ة م����ع اإمكانياتنا ف����ي كل مفا�سل حياتنا 
وعل����ى ط�����ل م�سيرتنا اإلي����ك يا �سديقت����ي المثال 

ال�سخ�سي  التالي:
اأبلغن����ي رئي�س اتح����اد الكتاب الأ�سب����ق د. ح�سين 
�سال����ح  ال�ساع����ر  م����ع  اختي����اري  ت����م  باأن����ه  جمع����ة 
�سلمان)اأحيي����ه( والدكت�����ر خلي����ل م��س����ى رحم����ه 
اهلل لتمثي����ل �س�رية في م�ؤتم����ر الكتاب العرب في 
القاه���رة الذي �سيعقد لثالثة اأيام من 24/ 2008/26. 
بعن�����ان ح�ار الح�سارات واأنه عل����ي اإعداد الكلمة 
التي �ساألقيها بحدود/20/ دقيقة قدرت الم�قف 
واتخ����ذت قراري بع����د ان عملت عل����ى الإجابة عن 
مجم�ع����ة اأ�سئل����ة طرحته����ا عل����ى نف�س����ي لتحديد 

م�سم�ن ر�سالتي التي �سملت:
ماه����ي الغاية من هذا الم�ؤتم����ر وما هي روؤيتي 
وت�س�����ري وتقدي����ري وم����ا هي القيم الت����ي اأعتمد 
عليها فر�سالة الم�ؤتمر هي تعزيز العمل لإي�سال 
اأدبن����ا العربي وفكرن����ا اإلى ال�سع�����ب الأخرى وه� 
يعتم����د بالدرج����ة اِلأ�سا�س على الن�س����ر والترجمة 
وفع����اًل كان ف����ي الم�ؤتم����ر اأدب����اء مترجم�����ن عرب 
تم����ت دع�تهم من العاملين في م�ؤ�س�سات ثقافية 
ف����ي رو�سيا واإيطاليا وغيره����ا اإ�سافة للم�ؤتمرين 
م����ن الدول العربية فراأيت ب����اأن الأول�ية بالن�سبة 
ل����ي ه����ي ترجم����ة الأعم����ال الهامة الت����ي تعبر عن 
ق�سايان����ا الأ�سا�سية، اأهم هذه الق�سايا هي ق�سية 
�سراعن����ا مع العدو ال�سهي�ن����ي وهذا ما قررت اأن 
يك�����ن م�سم�����ن ر�سالتي للم�ؤتمري����ن اأوًل فكتبت 
كلمت����ي ع����ن الأدب المق����اوم، وكيف يمكنن����ا كاأدباء 
حياتي����ة  ثقاف����ة  وجعل����ه  المقاوم����ة  اأدب  تعزي����ز 
لأبنائن����ا قب����ل اأن نترجم����ه اإلى ال�سع�����ب الأخرى، 
وكيف نح����ارب بالكلمة اإلى جانب اأولئك الأبطال 

المقاومي����ن الذين ي�سح�����ن باأرواحهم في �سبيل 
ال�ط����ن، خ�س��س����اً اأني عل����ى ال�سعي����د ال�سخ�سي 
كنت طي����اراً، وحاربت الإ�سرائيليي����ن عند غزوهم 
للبن����ان ع����ام/1982/م، واأني �سخ����رت قلمي بعدها 
لهذه الق�سية، واأن معظ����م اأعمالي والم�سرحيات 
دم�س����ق  ف����ي  الجمه�����ر  و�ساهده����ا  كتبته����ا  الت����ي 
وغيرها كانت بم��س�عات الأدب الملتزم بق�سايا 
ال�طن والنا�س، على هذا الأ�سا�س جاءت ر�سالتي، 
وكان����ت رفيقت����ي اإلى الم�ؤتمر زوجت����ي هناء، وهي 
المثقف����ة ومدر�سة اللغة الإنكليزي����ة، والتي كانت 
خي����ر من يقدم ل����ي التغذية الراجح����ة ب�سدق لم 
تجاملن����ي ي�م����اً، وه����ذا م����ا كان ي�ساعدن����ي عل����ى 

ت�سحيح الم�سار في كثير من الأحيان.
بع����د اأن األقي����ت كلمت����ي الت����ي ا�ستن����دت فيها اإلى 
مقاط����ع م����ن م�سرحي����ة فل�سطيني����ة ل����م ي�ساألن����ي 
اأو يناق�سن����ي اأح����د م����ن الكت����اب بم�سم�����ن الكلمة 
اأو الأف����كار الت����ي قدمته����ا، واقت�س����ر التعلي����ق من 
ل����م  ب����اأن الأدب����اء الع����رب والم�سريي����ن  الأغلبي����ة 
يطبع�����ا مع )اإ�سرائيل(، ولك����ن من المفتر�س اأن 
يعب����روا ع����ن نب�س ال�س����ارع الذي رف�����س التطبيع 
مع الع����دو ال�سهي�ني)بعد اإقام����ة م�سر عالقات 
دبل�ما�سي����ة مع����ه( لق����د كان����ت كلمتي ه����ي الكلمة 
ال�حي����دة الت����ي اأ�س����ارت اإلى ه����ذا الم��س�����ع بينما 
عل����ى  الأخ����رى  والنقا�س����ات  الكلم����ات  اقت�س����رت 
م��س�ع����ات الترجم����ة والن�سر باللغ����ات الأخرى، 
وفكرن����ا  باأدبن����ا  ن�س����ل  اأن  م����ن  نتمك����ن  وكي����ف 

وح�سارتنا اإلى ال�سع�ب اِلأخرى
وم����ن الجدي����ر بالذكر ف����ي هذا ال�س����دد اأن اأحد 
اأهمي����ة  ع����ن  تح����دث  العبري����ة  اللغ����ة  مترجم����ي 
الترجم����ة م����ن واإل����ى لغ����ة عدون����ا، وع����ن اأهمي����ة 
ذل����ك لمعرفة ثقافة الخ�سم الل����دود اأكثر، واأذكر 
عدون����ا  اأدب  ترجمن����ا  اإذا  باأنن����ا  كان  تعليق����ي  اأن 
فنح����ن ن�س�����ق ل����ه ولفك����ره وثقافت����ه واأدب����ه ف����ي 
مجتمعاتن����ا، وه����ذا قم����ة التطبي����ع الثقاف����ي، واأن 
ما علين����ا ترجمته يجب اأن يقت�سر على ال�سحف 
والم�سائ����ل الع�سكرية وغيرها م����ن الم�سائل التي 

تفيدنا على مبداأ )اعرف عدوك(.
بع����د نح����� �سنة م����ن الم�ؤتمر راأينا عل����ى التلفاز 
احتجاجات في م�سر على ترجمة كتاب �سهي�ني 
اإل����ى العربي����ة، وراأين����ا الأ�ست����اذ محم����د �سلم����اوي 
رئي�����س التحاد العام للكتاب والأدباء العرب يعلق 
عل����ى الم��س�����ع، وه����ذا الأدي����ب الم�س����ري ال����ذي 
اأذك����ره بالخي����ر عل����ى اإدارت����ه الناجح����ة واهتمامه 
ب����كل التف�سي����الت لإنج����اح الم�ؤتم����ر، وعل����ى م����ا 
اأذك����ره اأن����ه ت����م �سحب ذل����ك الكت����اب م����ن الأ�س�اق 
لأن اأغلبي����ة الم�سريي����ن ه����م �س����د التطبي����ع م����ع 
الع����دو ال�سهي�ن����ي، وبنظ����رة ب�سيطة اإل����ى ما قدم 
ه����ذا المترج����م ف����ي الم�ؤتم����ر م����ن ر�سال����ة نج����د 
اأن����ه كان يمه����د م����ن خ����الل ع����دد م����ن الم�س�غات 
ا�ستعط����اف وم�افق����ة  عل����ى  للح�س�����ل  والحج����ج 
الكت����اب والم�ؤتمري����ن لتمرير ترجمت����ه وت�س�يقه 
لأدب عدون����ا ال�سهي�ن����ي، لك����ن ال�س����ارع الم�سري 

الراف�س للتطبيع اأ�سقط هذا الخيار.
وبمقارن����ة ما بين ر�سالة مترج����م العبرية التي 
ت�س�����ق للتطبي����ع الثقاف����ي مع الع����دو ال�سهي�ني، 
ور�سالت����ي في تعزي����ز الأدب المق����اوم ن�سل اإلى ما 
بداأن����ا ب����ه م����ن اأن ر�سالة الإن�سان تاأت����ي معبرة عن 
خيارات����ه واتجاهات����ه وق����راره ف����ي كل مف�سل من 

مفا�سل حياته.

ل����م ُيع����د اأح����د ملزماً ب����اأن يعم����ل بمهنة اأهل����ه اأو يقط����ع م�سار 
والدي����ه نف�س����ه، ولك����ن عل����ى الرغ����م م����ن ذل����ك، هن����اك بع�����س 
المه����ارات المهني����ة الت����ي تنتقل من جي����ٍل اإلى اآخر ف����ي الأ�سرة 
ذاته����ا، وه����ذا ما نتلّم�سه في عدد م����ن الأدباء ذوي القرابة، وه� 

ما يمكن اأن نطلق عليه »العائلة الأدبّية«.
العائل����ة الأدبي����ة اأو ت�ري����ث الإب����داع ظاه����رة يمك����ن تلّم�سه����ا 
ف����ي تاري����خ الإب����داع الب�س����رّي، �س�اء ف����ي التاريخ العرب����ي، اأو في 
غي����ره م����ن ثقاف����ات ال�سع�����ب الأخ����رى، واإن ب����دت اأكث����ر انت�ساراً 
ف����ي مجالت الفن�ن الأخ����رى كالتمثيل والإخ����راج؛ فاإنها تظّل 
م�ج�����دة وحا�سرة بقّ�ة؛ الأمر الذي يعن����ي اإمكانية الق�ل »اإن 
الحم�����س الن�����وي الأدبي« فّع����ال، وعلى نح� خا�����س منذ بداية 
تاري����خ ال�سعر العربي اأقدم الفن�ن العربية ر�س�خاً، وتتكّرر من 

وقت لآخر عملية ت�ارث الإبداع.
ولع����ل اأ�سه����ر العائ����الت الأدبي����ة الت����ي ظه����رت قب����ل الإ�س����الم 
وامت����دت فيم����ا بعد، ه����ي عائلة ابن اأب����ي �ُسلم����ى«؛ فزهير �ساعر 
واأح����د المتفازعين الثالثة عل����ى اإمارة ال�سعر مع امرئ القي�س 
ال�سب����ع،  الُمعّلق����ات  �سع����راء  م����ن  وواح����د  الذبيان����ي،  والنابغ����ة 
وتفّرع����ت من����ه عائلة �سعري����ة، فاأخته /�ُسلمى/ �ساع����رة، وولداه 
/كع����ب وُبَجْير/ �ساعران، وحفيده /عقبة بن كعب/ �ساعر، كما 

اأن /العّ�ام بن ُعقبة بن كعب بن زهير/ �ساعر...
وف����ي التاري����خ الحدي����ث هن����اك عائ����الت اأدبي����ة منه����ا »العائلة 
التيم�رية« خالل القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين، 
ب ب� »حافظ  ورائده����ا /اأحم����د اإ�سماعيل محمد تيم�����ر/ والُملقَّ
تاري����خ العرب«، فقد اأظهرت هذه العائل����ة عناية فائقة بالتراث 
العرب����ي.. كبيرها/ اإ�سماعيل محم����د تيم�ر/ والأبناء والأحفاد 
م����ن بعده، ال�ساعرة عائ�سة التيم�رية، ومحمد ومحم�د تيم�ر 

اأبناء اأحمد تيم�ر.
َتل����ي العائل����ة التيم�ري����ة /عائل����ة الّنّقا�����س/ ورائده����ا ال�ساعر 
الأدي����ب/ عب����د الم�ؤم����ن النقا�����س/ اأح����د �سع����راء حرك����ة اأب�ل����� 
المتاأخري����ن ال����ذي ج����اء بع����د جيله����ا الأول. ولق����د اأنجب /عبد 
الم�ؤم����ن/ ثمانية من الأبن����اء جميعهم ا�ستغل بالأدب والكتابة، 
اأ�سهره����م الناقد الراح����ل /رجاء النقا�س/ المع����روف بمكت�سف 
المبدعي����ن، اأو بّ�اب����ة عب�����ر الأدباء العرب اإلى الحي����اة الأبدية. 
كذل����ك الكاتبة وال�سحفية/ فريدة النقا�س/ التي ت�ّلت رئا�سة 
تحري����ر مجل����ة اأدب ونق����د لع�سري����ن عام����اً، ث����م ا�ستلم����ت رئا�سة 
تحري����ر �سحيفة )الأهالي( ل�سان حال حزب التجمع الي�ساري، 
وت�سم الأ�سرة الم�ؤلفين الم�سرحيين/ اأمينة وفكري النقا�س/ 

والمترجم/ وحيد النقا�س/ والروائي /بهاء النقا�س/.
الإبداع في ال�اقع مزيُج من عنا�سر وع�امل مت�سابكة، ومن 
الم�ؤك����د اأن العام����ل الف����ردّي ه� الأكث����ر تاأثيراً ب��س����ف الكتابة 
ن�ساط����اً فردياً بالدرجة الأولى، ونتاج تفاعل عدد من ال�سروط 
النف�سي����ة والجتماعية، لذا فاإنه م����ن المثمر على نح� اأف�سل، 

اأن نبح����ث عن الأ�سا�����س الجينّي لل�سروط المعرفي����ة الأ�سا�سية 
ال�ا�سع����ة لالإبداع، بعبارة اأخرى، قد يحتاج الباحث�ن فقط اإلى 

المزيد من الإبداع.
الكثير م����ن الأ�سخا�س يت�ساءل�ن: »لماذا ل����م اولد ُمْبدعاً؟«، 
ويتجادل�����ن ح�����ل م����ا اإذا كان الإب����داع م�روث����اً اأم ُمكت�سباً، وفي 
ال�ق����ت نف�س����ه، ت����زداد الدرا�سات التي تناق�س م����ا اإذا كان الإبداع 
لة اأو مهارة مكت�سبة، ومعظمها  والتفكي����ر الإبداعي �سمة متاأ�سّ
ت�ؤك����د اأن����ه ف����ي ال�اقع كالهم����ا، فالإب����داع /تقنّياً/ م�����روث من 
قب����ل الجميع، وه� �سمة اإن�سانية م�ستركة اأكثر من ك�نه منحة 
لأف����راد معينين. وكانت اإح����دى الدرا�سات التي اأجراها الباحث 
»ج�����رج لن����د« ل�ستمئة طف����ل تت����راوح اأعمارهم بي����ن ثالثة اإلى 
خم�س����ة اأع�����ام، وا�ست�سه����د به����ا عل����ى نطاق وا�س����ع ب����اأن الأطفال 
ي�ل����دون ُمبدعي����ن، لكنه����م يفق����دون اإبداعه����م اأثن����اء انتقاله����م 
عب����ر الحياة اإلى مرحلة البل�غ، �س�اء كان هذا التاآكل الإبداعي 
ناتج����اً ع����ن تجارب الحياة، اأو التعلي����م اأو الخ�ف من الف�سل، اأو 

من كل ما �سبق.
الم�هب����ة  بي����ن  مزي����ج  ه�����  الإب����داع  اإن  تق�����ل:  اآراء  وهن����اك 
والخب����رة الحياتي����ة، مثال على ذلك رواي����ة »فرانك�ستاين« التي 
ا�سته����رت ف����ي القرن التا�سع ع�سر مثاًل له����ذا المعنى، فكاتبُتها 
»م����اري �سيلي« م�ل�����دة لعائلة مثقفة، والده����ا كاتب، ووالدتها 
كاتب����ة. ولك����ن ل����م يكن هن����اك ما ي����دّل عل����ى اأن /م����اري �سيلي/ 
�ستكت����ب ي�م����اً رواي����ة م�سه�رة/، اإل����ى اأن حلمت ف����ي ليلة بطفل 
�ساح����ب يرك����ع اأمام �س����يء �سنعه بيده، فا�ستيقظ����ت وهي ترتعد 
م����ن الخ�����ف ف����ي الثاني����ة �سباحاً. بعد م����رور عام عل����ى حلمها، 
الت����ي ا�ست�حته����ا م����ن البيئ����ة  ن�س����رت روايته����ا »فرانك�ستاي����ن« 
المثالي����ة الم�ؤلمة؛ م����ن مناق�سة حامية ح�����ل ق�س�س الأ�سباح 

والحلم الذي زارها تلك الليلة.
حال����ة الكاتب����ة »�سيل����ي« اأث����ارت اهتم����ام ع����دد م����ن الدار�سي����ن، 
فه����ي بره����ان عل����ى اأن الإب����داع قد يك�ن ف����ي ال�اقع اأكث����ر وراثة 
م����ن ك�نه مكت�سب����اً، لكنه يحت����اج بب�ساطة اإلى البيئ����ة المنا�سبة 
للتك����ّ�ن والن�س�����ء، وتدعم ه����ذا الراأي مجم�عة م����ن الدرا�سات 
والنظري����ات ال�سائعة الت����ي تق�ل اإن التدّرب ي�����ؤدي اإلى ح�س�ل 
الف����رد عل����ى الخبرة ف����ي مجال م�هبت����ه لي�سبح ه����ذا المتدّرب 

اأكثر اإبداعاً.
زة  وهك����ذا يمك����ن الق�����ل اإن����ه مع مي����ل كثي����ر م����ن الآراء الُمعزَّ
بدرا�س����ات علمية نح����� الإبداع كمزيج بين المه����ارات الُمكت�سبة 
بالعتم����اد عل����ى الم�هب����ة ال�راثي����ة، ف����اإن اأغلبه����ا ُتل����ّح عل����ى اأن 
الإب����داع مزي����ج م����ن التعّل����م والجينات، وت����دّل الجين����ات على اأن 
كل اإن�س����ان لدي����ه م�هب����ة فطرية ف����ي مجال ما م����ن المجالت، 
ْقل م�هبته  لكن����ه لن ي�سل اإلى درجة الإبداع ما لم َي�ْسَع اإلى �سَ
وتعزيزها في ظل ت�فر البيئة المثالية لحت�سانها وتحريرها 

من مكمنها...

من الذاكرة
رسالة األديب

أمن الممكن أن تنقرض اللغة العربية؟الكتابة وفّن اإلبداع؟

ل خ����َف على اللغِة العربيِة ِم���َن النقرا�ِس؛ فهي باقية ما 
بقي���ت الأمة التي ت�ستعملها، وما بقي الكتاب الذي اأُْنِزَل وُبلَِّغ 
به���ا، فاحت�سنت���ه واحت�سنه���ا، وحفظته وحفظه���ا، و�سيبقيان 
َقِريَنْي���ِن م���ا بق���ي الَفْرق���دان قريَنْين ف���ي ُقّبة ال�ّسم���اء. اأقّرر 
ه���ذه الحقيقة مطمئنًّا، را�سَخ العتق���اد؛ فاأبداأ من حيث كان 
ينبغ���ي عل���ّي اأن اأَخِت���م، معتم���ًدا في ذل���ك واحدة م���ن طرائق 
الروائيي���ن في ال�س���رد الق�س�سّي. وفيما يلي الم�س�غات التي 

ْرُت: تعلل الحقيقة التي قرَّ
اأعتق���د اأن انقرا����س اللغة مره�ن بتاأثير واحد من عاملين 
حا�سمي���ن، هم���ا: انقرا�س ال�سعب الذي ي�ستعم���ل هذه اللغة، 
اأو ان�س���راف ه���ذا ال�سعب عن لغته وا�ستبداله بها لغًة اأخرى؛ 
لأ�سب���اب مختلف���ة ل مجال هن���ا لتناولها. وم���ن الأمثلة على 
ال�سامي���ة،  اللغ���ات  معظ���م  انقرا����س  الأول  العام���ل  تاأثي���ر 
با�ستثن���اء اللغتي���ن العربي���ة والعبري���ة. وم���ن الأمثل���ة عل���ى 
العام���ل الثان���ي تح�ل الأت���راك عن اللغة العربي���ة التي كانت 
لغ���ة الدولة العثماني���ة اإلى اللغة التركي���ة، اعتباراً من حقبة 
ًة لالأمة  كمال اأتات�رك. واللغة العربية باعتبارها ِكياًنا وُه�يَّ
العربية و�سع�بها لم تخ�سع لتاأثير العاملين ال�سابقين، ولن 
تخ�س���ع له في الم�ستقبل، على نح���� ما قّررنا في مطلع هذا 

المقال.
لقد بداأ الخ�ف على هذه اللغة من الأذى مع بداية انت�سار 
الإ�س���الم وبدء ُف�ُس����ِّ اللحن فيها بتاأثير الت�سال بغير العرب 
����ن بالأعاجم، فتداع���ى الحري�س����ن عليها  مم���ن كان����ا ُي�سمَّ
م���ن اأه���ل الخت�سا����س، وب���دوؤوا بتدوي���ن ق�اعده���ا وتاأ�سي�س 

معاجمها.
ازده���رت اللغ���ة العربي���ة بازده���ار الدول���ة الإ�سالمي���ة التي 
بلغ���ت اأوج عظمتها ف���ي الحقبة العبا�سي���ة، و�سمدت في وجه 
ع�ام���ل ال�سعف التي رافقت ع�س�ر النحدار ال�سيا�سي، التي 
ا�ستم���رت حت���ى نهاي���ة حقب���ة ال�ستعم���ار العثمان���ي؛ من دون 
اأن تتعر����س اللغ���ة العربي���ة، ب�سفتها كياًنا وه�ي���ة للناطقين 
به���ا، لأي هج����م مبا�سر، على غير ما اآل اإليه الأمر في حقبة 

ال�ستعمار الأوروبي.
م���ا اإن دخ���ل ال�ط���ن العرب���ي حقب���ة ال�ستعم���ار الغربي مع 
احت���الل الجزائر عام 1830، حتى ا�ستعرت الحملة على اللغة 
العربية؛ فقد اأدرك الم�ستعمر بب�سيرته النافذة اأن الأ�سل�ب 
الأج���دى في تحطي���م ال�سخ�سي���ة العربية وا�ست���الب ه�يتها 
و�سح���ق مقاومتها، يتج�سد في الق�س���اء على لغتها باعتبارها 
تمث���ل الرم���ز ال�سح���ري لتما�سكه���ا و�سم�ده���ا. وتجل���ت هذه 
الحمل���ة ف���ي اأ�س���كال �ست���ى كان اأب�سَعه���ا تعمي���ُم التعلي���م بلغة 
الم�ستعم���ر. وكان م���ن اأ�س���كال ه���ذه الحملة الم�سع����رة اتهام 
اللغ���ة العربي���ة بالعق���م، وع���دم الق���درة عل���ى مج���اراة الع�سر 
ف���ي و�سع م�سمي���ات للمكت�سف���ات الجديدة في مج���ال العل�م 
���ا الدع�ة اإل���ى كتابته���ا بالحروف  والتقان���ة؛ وم���ن ذل���ك اأي�سً
الالتيني���ة؛ لتك�ن اأ�سه���ل واأر�سق واأقدر عل���ى ال�ستمرار على 
حد زعم اأ�سحاب هذه الدع�ة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد 
ب���ل تع���داه اإل���ى و�سمها بالم����ت كالالتينية، وحج���ة اأ�سحاب 
ه���ذه الدع�ة اأن���ه اإذا كانت اللغة العربي���ة هي الف�سحى فهذه 
ا ور�سم���ي، اأما العاميات  ل ت�ستعم���ل اإل عل���ى نط���اق �سيق جدًّ
فه���ي الأو�س���ع انت�ساًرا وا�ستعماًل، وه���ي بالتالي اأحق بالعناية 
والرعاي���ة والهتم���ام. ه���ذه اأب���رز الم�اق���ف المنك���رة لعظمة 
اللغ���ة العربي���ة وقدرتها عل���ى التط�ر وعلى الخل���ق والإبداع، 
وه���ي بمجملها دع�ات ا�ستعمارية م�ت�رة ومتحاملة وا�سحة 

الأهداف والغايات.
ظهر بالمقابل م�اق���ف عقالنية م��س�عية اأقرت بحقيقة 
عظم���ة اللغ���ة العربي���ة وحي�يته���ا وقدرته���ا عل���ى ال�ستم���رار 
والتط����ر، ج�ّسده���ا تي���اران: داخليٌّ مثَّلَه الغي����رون على هذه 
اللغ���ة م���ن اأبنائه���ا كّتاًبا و�سع���راء واأدباء، وخارج���يٌّ مثَّلَه عدد 
غي���ر قليل من الم�ست�سرقي���ن اأو الم�ستعربين الذين اأ�سرتهم 
عبقري���ة هذه اللغة وخ�سائ�سها وحي�يتها النادرة. و�سنكتفي 

بمثال لكل تيار. 
لق���د مث���ل التي���ار الداخل���ي ال�ساعر حاف���ظ اإبراهي���م الذي 
داف���ع ع���ن اللغ���ة العربي���ة متحدًث���ا بل�سانه���ا ف���ي ق�سيدت���ه 
الذائع���ة ال�سي���ت: اللغ���ة العربي���ة تتح���دث عن نف�سه���ا، التي 

اأرج���ع فيه���ا الق�س����ر ال���ذي ُن�ِس���َب اإليها، اإل���ى اأبنائه���ا الذين 
���روا في حقها، فب���دت للمهاجمين على النح�  اأهمل�ه���ا وق�سّ
ال���ذي نعت�ها به، وهي التي ا�ست�عب���ت كتاب اهلل لفًظا وغاية 

واإعجاًزا وتعاليَم. �سنذكر من الق�سيدة الأبيات الآتية:
قُت عن اآٍي  به   و�ِسع���ُت  كت���اَب  اهلِل   لفًظ���ا  وغاي���ًة      وم���ا �سِ

وِعظاِت
 فكي���ف اأ�سي���ُق الي����م ع���ن و�س���ف اآل���ٍة     وتن�سي���ق    اأ�سم���اٍء     

لمختَرعاِت
 اأن���ا البح���ُر في اأح�سائه  الدرُّ  كام���ٌن     فهل �ساأل�ا الغ�ا�َس 

َدفاتي عن �سَ
ومث���ل التي���اَر الثان���ي البروف�س����ر ج�زي���ف دي�س���ي، اأ�ست���اذ 
الل�ساني���ات وطرائق تدري����س اللغة العربية في جامعة الن�ر-
لي����ن الثاني���ة ف���ي فرن�سا، ال���ذي راأى اأن اأح���د مظاهر عظمة 
اللغ���ة العربي���ة يتجلى ف���ي قدرتها على نق���ل ن�س��س تنتمي 
اإل���ى الق���رن الثامن اأو التا�سع اأو العا�س���ر الميالدي، في هيئة 
تب���دو �سدي���دة الق���رب م���ن �سكله���ا المعا�س���ر، تجع���ل القارئ 
المعا�س���ر ق���ادًرا على فهمها وا�ستيعابها م���ن دون عناء كبير. 
���َرْت عنه���ا اللغت���ان الفرن�سية  وه���ذه الخا�سي���ة الفري���دة ق�سُ
���ا بي���ن فترتي���ن ل يف�س���ل  والنكليزي���ة عندم���ا َنَقلَت���ا ن�س��سً
بينهم���ا اأكث���ر من ن�سف الم���دة ال�سابق���ة.  يق����ل البروف�س�ر 
دي�سي: “اإن اللغة العربية واحدة من ُعْظَمَيات لغات الح�سارة 
واأندرها؛ فقد نقلت في حالة، غير قابلة للقيا�س، بقيت اأكثر 
قرًب���ا من �سكله���ا المعا�سر، جملًة م���ن الن�س��س التي ترجع 
اإل���ى الق���رن الثام���ن اأو التا�س���ع اأو العا�سر...اإل���خ، عل���ى غي���ر 
م���ا كان علي���ه الأمر ف���ي اللغتي���ن الفرن�سي���ة والإنكليزية في 

.)1989،Dichy( ”القرنين الرابع ع�سر والخام�س ع�سر
ونح���ن ن�سي���ف الآن، اإل���ى م���ا قال���ه البروف�س�ر دي�س���ي، اأننا 
م���ا ن���زال نترنم ب�سغف ون�س�ٍة، بالكثير م���ن �سعر الجاهليين، 
ال���ذي يرج���ع اإلى ِحقبة اأبع���َد غ�ًرا في التاري���خ، ت�سل اإلى ما 
يزي���د على �ستة ع�سر قرًنا من الزمان. و�سيظل اأبناوؤنا واأبناُء 
اأبنائن���ا يترنم�ن ب���ه، بال�سغف عينه، وبالن�س����ة ذاتها، مادمنا 
ندّر����س ه���ذا ال�سعر باعتب���اره تاأريًخ���ا اأدبيًّا لع�سر غن���يٍّ �سّكل 
ا رفد لغة ال�ساد باأحد اأهم م�سادر نظامها ال�س�تي  معيًنا ثرًّ

والنح�ي ال�سرفي والدللي والمعجمي!
و�سيظل����ن يرجع����ن بالمنهجية ال�سابق���ة عينها، يحدوهم 
اأدِبن���ا  اإل���ى َمَظ���انِّ  ال���ذي يحدون���ا نح���ن الآن،  ال�س����ُق ذاُت���ه 
الأ�سي���ل، واأعمدت���ه الرا�سخ���ة، المتمثل���ة ف���ي: اأدب الكات���ب 
د، والبيان والتبيي���ن للجاحظ،  لب���ن قتيبة، والكام���ل للمب���رِّ
والن�ادر لأبي علّي القالّي، والأغاني لأبي الفرج الإ�سفهانّي، 
الت���ي عده���ا ابن خلدون م�س���ادَر الأدب العرب���ي واأركاَنه )ابن 

خلدون، المقدمة، الجزء الرابع، �س 1268(.
وه���ذه الع����دة الدائمة لأجي���ال الم�ستقبل اإل���ى هذا التراث 
الأ�سي���ل المب���دع �ستظ���ل العروَة ال�ثق���ى التي ترب���ط ال�سكل 
المعا�س���ر للغتنا العربية الف�سح���ى بال�سكل التراثّي الأ�سيل 
ال���ذي غ���دا بال�ستعم���ال تط�ي���ًرا ل���ه. وبذل���ك يبق���ى ال�س���كل 
ر لهذه اللغة وثي���َق ال�سل���ة باأ�سله، عميَق  المعا�س���ر والمط����َّ
الرتب���اط ب���ه، �سدي���َد ال�ف���اء ل���ه، وملّبًي���ا ف���ي ال�ق���ت عين���ه 

متطلباِت ال�ستعمال المعا�سر وحاجاته.
وخال�س���ة الأم���ر اأن اللغ���ة العربية، ف���ي راأينا، لغ���ة خالدة، 
د،  ر والتجدُّ ر، وع�امل التط�ُّ فيها من ع�امل الأ�سالة والّتجذُّ
وع�ام���ل الخلق والإبداع ما ي�ؤك���د خا�سية الخل�د هذه. وقد 
�سب���ق لن���ا اأن دافعن���ا بعقالني���ة عنه���ا )راج���ع في ه���ذا ال�سدد 
ومحا�سرتن���ا  الع���دد)127(،  الم�س���ار:  ف���ي جري���دة  مقالتن���ا 
ف���ي جري���دة اأن����ار ال�ط���ن، الع���دد )254(، ال�سادرتي���ن ع���ن 
جامع���ة ال�سلط���ان قاب�����س(. ولن تفل���ح جميع دع����ات الأذى 
والت�سكي���ك ف���ي ديم�متها وتط�ره���ا وا�ستمراره���ا، ومختلف 
محاولت الإق�ساء والح�سار، والتهام بالق�س�ر والنكما�س، 
ف���ي تدميره���ا، ما دامت ه���ذه اللغة كياًنا وُه�ي���ًة لالأمة التي 
ت�ستعمله���ا، وه���ي اأم���ة اأثبت���ت عل���ى م���ر التاري���خ قدرَتها على 
ال�سم����د والنبع���اث والتج���دد وال�ستم���رار، وم���ا دام���ت هذه 
اللغ���ُة قرين���َة الق���راآن الكري���م ووع���اَءه، تحفُظ���ُه ويحُفُظه���ا، 

خاِلَدْيِن مًعا خل�َد الفرَقَدْيِن في َكِبِد ال�ّسماء:
ا     ِمْن َقِبيل واآَن�َسا من ِبالِد ْن اأَح�سَّ فا�ساأِل الَفْرَقَدْيِن عمَّ

ها تضيف للحكمة إن وجدت.
ُ
ت الكتب ال تزرع الحكمة حيث لم تكن موجودة، ولكن قراَء

جون هارينغتون

ليكتب المجنون وليتكلم العاقل

مثل كورسيكي

كل عام وأنتم بخير
اإل����ى اأعزائن����ا الق����راء الك����رام: تحتجب جري����دة الأ�سب�ع الأدبي ع����ن ال�سدور 

لعددي����ن متتاليي����ن بمنا�سبة عي����د الفطر المبارك وعيد العم����ال اأعادهما اهلل 

علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

وتعاود ال�سدور بعد انتهاء العطلة

اأ�سرة الأ�سب�ع الأدبي تبارك لكم بالعيدين الكريمين.  

وكل عام واأنتم بخير
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رمضان 1443هـ

 كتب: د. عدنان عوّيد

أنين القاع وغربة الجسد والروح

 »اأني���ن الق���اع« مجم�ع���ة ق�س�سي���ة لالأديبة غ���ادة الي��سف. اأب���ت اأن تغادر ذاك 
الق���اع الجتماع���ي المنه���ك ب���كل م�سامي���ن ق�س�سه���ا الت���ي انداح���ت ف���ي اأزمنة 
واأمكنة و�سخ�سيات مختلفة، ولكن ظل يجمعها كلها عالم واحد ه� عالم الفقر 
والحرم���ان والج�ع والت�سرد والألم وغربة الج�سد والروح... من ج�سر ال�س�ك، 
م���روراً باأني���ن القاع، واإيقاعات الليل، والخيام، ومن �سفر المكابدات، و�س�ًل اإلى 

�سارة التي اأعرف.
 م���ع كل ق�س���ة م���ن ق�س����س المجم�ع���ة تج���د نف�س���ك اأم���ام قا�س���ة محترف���ة 
بالكلم���ة و�سره���ا.. ت�س����غ م���ن كلماتها لي����س روع���ة ال��سف ودقت���ه لمظاهر ما 
يق���ع نظره���ا علي���ه ف���ي حي���اة الطبيع���ة والإن�سان، ب���ل ه���ي م�س����رة ت�ستغل على 
اأحا�سي����س عالي���ة الرهافة وم�سبع���ة بم�س�ؤولّية الكلمة الت���ي ترف�س التعامل مع 
ال�اق���ع واإن�سان���ه بمجانّية بغية تحقي���ق �سه�ة الظه�ر والتبج���ح بالأنا المجردة 
م���ن وراء ال�ستغ���ال الق�س�س���ي عل���ى ق�ساي���ا النا����س وم�سكالته���م، لذلك جعلت 
م���ن قلمه���ا اآلة ف�ت�غرافي���ة م�سبع���ة بالحد�س المتخ���م بحب الإن�س���ان وعالمه 
الداخل���ّي وبال�ج���دان وال�سمي���ر، وه���ذا م���ا منحه���ا الق���درة عل���ى ق���راءة وج����ه 
اأبطاله���ا وحركاته���م و�سكناته���م بعمق لي�س ل���ه حدود، ي�ساعدها ف���ي ذلك ثقافة 

اأدبّي���ة وتجرب���ة حياتّية كبيرة قادرة على دخ�ل اأعماق النف�س الإن�سانّية وما تق�م به من ردود اأفعال تجاه 
الأحداث التي تتعر�س لها.

 غ���ادة الي��سف.. مده�سة في قدراته���ا العقلّية وفرادة اأحا�سي�سها المرهفة في معرفة الإن�سان.. عندما 
تكت���ب ع���ن �سخ�سّي���ة م���ا تجعل���ك ت�سعر وكاأن ه���ذه ال�سخ�سّي���ة هي من يتكل���م.. هي من تعبر ع���ن واقعها 

المعي����س بفرح���ه وحزنه ورغباته واأ�س�اق���ه واأحالمه وطم�حات���ه... كما ت�سعرك 
وكاأنك اأمام حدث حقيقّي، وما يروى لك ه� جزء منك اأنت اأو منها هي. الأجمل 
عند غادة ه� ح�سها الطبقّي المرتبط باأهل القاع، حيث ت�سعر من خالل قراءتك 
لق�س����س المجم�ع���ة وكاأنه���ا هي من ه���ذا الق���اع.. وربما هي منه، فم���ن ل يعي�س 
ُف���ه اأو ُيَعِب���َر عن���ه.. ففاق���د ال�س���يء ل يعطيه..  الفق���ر والحرم���ان ل يمك���ن اأن َي�سِ
غ���ادة الي��س���ف، م���راآة الفقراء ف���ي عي�سه���م ومعاناتهم.. ف���ي لبا�سه���م وماأكلهم.. 
ف���ي فرحه���م وحزنه���م.. في طم�حاته���م واآمالهم.. ف���ي بي�تهم وج���دران غرفهم 
وطريق���ة عي�سه���م الت���ي غالباً م���ا يبحث�ن فيها ع���ن اأفراح ل تتج���اوز ح�سناً دافئاً 
لأم مري�س���ة ج�سدّي���اً اأو نف�سّي���اً اأو حتى قيمّياً.. اأو اأب في اأعلى طم�حاته اأن ي�سعى 
جاه���دا لتاأمي���ن لقم���ة اأفراد اأ�سرته ب�س���رف. اأو ه� منحرف يزيد ف���ي اأ�سرته فقراً 

و�سقاًء وغربًة ج�سدّيًة وروحّيًة.
 اإن الق���اع الجتماع���ي المع���دم والمقه����ر والم�ستل���ب، ل يتج�س���د عن���د الأديب���ة 
المبدعة غادة الي��سف في بعده الجتماعّي فح�سب، بل ه� يمهد لعالم ال�سيا�سة 
اأي�س���اً.. ففل�سطي���ن واأهله���ا وخيامه���م وت�سرده���م و�سلبي���ة ال�سيا�س���ة العربّي���ة في 
تعمي���ق ماأ�ساته���م، يعي�س ف���ي عقلها وروحها، فه���ا هي تقدم لنا عب���ر ق�سة الخيام 
وق�س���ة �س���ارة الماأ�س���اة الروحّي���ة له����ؤلء الذي���ن ل���م يزال����ا يحمل����ن مفاتيح بي�ته���م على رقابه���م وعلى 
�سدوره���م وه���م ياأمل�ن بالع�دة، ب���كل ما تحمله ذكرياتهم التي عا�س�ها في وطنه���م وتفا�سيلها، وهي لم 
ت���زل ف���ي ذاكرته���م طرّية لم ت�سخ بعد اأو ي�سيبها اليبا�س، وهن���ا يكمن �سر الخل�د عندهم، فهم ل ي�رث�ن 

اأولدهم واأحفادهم تلك المفاتيح فح�سب، بل ي�رث�نهم كل اأحالمهم بالع�دة اأي�ساً.
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توطئة:
ل يمك���ن تف�سي���ر م�ج���ة التطبي���ع والتطبي���ل 
الت���ي �س���ادت من���اخ المنطق���ة العربي���ة اإّل لجه���ة 
م���ا  الأنظم���ة  م���ن  ال�سع����ب  اإرادة  ع���دم احت���رام 
يجع���ل م���ن التطبي���ع اإرادة حكام ل تحت���رم اإرادة 
ال�سع���ب، وم���ا التطبي���ع ال���ذي يج���ري ت�س�يق���ه 
كمفه����م اإل ت�سري���ع و�سرعن���ة لالحت���الل، فه���� 
م�سطل���ح مفرد بمحت����ى مركب هدف���ه �سناعة 
وع���ي جدي���د ومخي���ال جدي���د ع���ن ه���ذا المحتل 
ف���ي وعينا ومخيلتنا الجمعية المت�سكلة تاريخياً 
ب��سفن���ا اأبن���اء اأم���ة واأ�سح���اب اأر����س، اإّن���ه �سع���ي 
للقب����ل بالرواي���ة اليه�دي���ة ح����ل ت�س���كل وقيام 

ذلك الكيان.
»اإ�سرائي���ل«  اأن ت�سب���ح  التطبي���ع  م���ن  اله���دف 
وج����داً طبيعياً ل يثير اأي���ة ح�سا�سية، اأو ردة فعل 
اأو اأي �سع�ر �سلبي، فالتطبيع ل يق�سد به تطبيع 
عالق���ات، واإّنما تطبيع وج����د بحيث تتح�ل اإلى 
حال���ة طبيعي���ة له���ا �سرعي���ة تاريخي���ة �سيا�سي���ة، 
و�سعب���ي ةعلى م�ست�ى ال�سع���ب العربي، فتطبيع 
العالق���ات ه���� و�سيل���ة ولي����س غاي���ة، الغاي���ة هي 
تطبي���ع الكي���ان ك�ج����د قان�ني و�سرع���ي كق�لنا 
مث���اًل اإي���ران اأو تركي���ا اأو اإثي�بي���ا ف���ي جغرافي���ة 
المنطقة، اأي تغيير في ال�س�رة النمطية للكيان 

في وعينا الجمعي ب��سفنا اأبناء امة.

مقدمة:
لي�س���ت  والمفاهي���م  الم�سطلح���ات  ح���رب 
بالجدي���دة بينن���ا وبين الع���دو ال�سهي�ن���ي الذي 
غ���زا اأر�س���اً عربي���ة، وط���رد �سكانه���ا الأ�سليي���ن، 
مزاع���م  تح���ت  فيه���ا  التاريخ���ي  حق���ه  وادع���ى 
مزيف���ة،  تاريخي���ة  ومروي���ات  ديني���ة  واأباطي���ل 
واأمعن قتاًل وتنكياًل وته�يداً بالأر�س والتاريخ، 
�سطا على الثقافة ال�طنية، ون�سبها زوراً وبهتاناً 
لقطع���ان م�ست�طني���ن جي���ئ بهم م���ن كل اأ�سقاع 
الأر����س؛ ليقيم����ا اأكب���ر م�ست�طن���ة ا�ستعماري���ة 
الع�سري���ن،  الق���رن  ف���ي  وعن�سري���ة  اإحاللي���ة 
التطبي���ع يعن���ي ك�س���ر حاج���ز الع���داء ف���ي العق���ل 
العربي للعدو ال�سهي�ني، وت�سكيل منظ�مة قيم 
�سهي�ني���ة ت�سرب فك���رة العروبة والعداء للعدو، 
ثم ن���زع ال�سالح من ي���ده وا�ست�سالمه وخ�س�عه 

بالنتيجة لإرادته.
اإّن مف���ردة التطبي���ع مف���ردة ُد�ّست ف���ي خطابنا 
الإعالم���ي وال�سيا�س���ي لت�س���كل النطب���اع ب���اأن ل 
ع���داوة اأ�سا�س���اً بي���ن الع���رب وال�سهاين���ة، فتع����د 
الأم�ر طبيعية بينهما، وهذا افتئات على ال�اقع 
والتاري���خ وحقائ���ق الأ�سي���اء، اإّن التطبي���ع كحالة 
تعك����س عالقات بين دول يعن���ي اأن العالقة كانت 
ودي���ة وطبيعية بين دولتين ث���م �سابتها خالفات 
اأو �س���راع اأو ن���زاع، وحل���ت عل���ى اإْثره���ا حال���ة من 
وتط����رات  ظ���روف  فتح���دث  بينهم���ا  الع���داوة 
جدي���دة ت�ستدعي الحاج���ة لع����دة العالقات كما 
كانت في الأ�سل، اأي عالقاٍت طبيعية بعد تجاوز 
اأ�سب���اب الخ���الف اأو النزاع بي���ن اأطرافها، ويمكن 
اأن ن�س���رب مث���اًل عل���ى ذل���ك األماني���ا وفرن�س���ا اأو 
الياب���ان واأمي���ركا عل���ى  اأو  اإيطالي���ا وبريطاني���ا، 
خلفي���ة الحرب العالمية الثاني���ة، فحالة الحرب 
والع���داء التي حكمت فترة الحرب بينهما اأعقبها 
تطبي���ع للعالق���ات بين تل���ك الدول، ب���ل تح�لت 
اإل���ى دول حليفه لأن���ه لم يكن قبل ن�س�ب الحرب 
اأم���ا ف���ي الحال���ة العربي���ة  حال���ة �س���راع بينه���ا، 
الإ�سرائيلي���ة ف���اإن الم�ساألة مختلف���ة تماماً لأنها 
اأ�سا�س���اً حال���ة �سراعية ابت���داًء، فنح���ن اأمام عدو 
ه���� كي���ان ا�ستعم���اري اإحالل���ي عن�س���ري غا�سب 
محت���ل غ���اٍز لأر����س عربي���ة فل�سطيني���ة، ا�ست�لى 

ق����ى  م���ع  وبالتاآم���ر  الم�سلح���ة  بالق����ة  عليه���ا 
دولية عل���ى راأ�سها بريطانيا كق����ة احتالل تحت 
م�سم���ى انتداب مه���دت ووفرت ظروف���اً واأو�ساعاً 
عل���ى  ي�ست�ل����ا  ك���ي  ال�سهاين���ة  للغ���زاة  وبيئ���ة 
فل�سطي���ن بالق����ة، ويط���ردوا �سكانه���ا الأ�سليين 
منه���ا، ليحل محله���م قطع���ان الم�ست�طنين من 
كل اأرج���اء المعم����رة ليقيم����ا كيان���اً ا�ستيطاني���اً 
كل  وتمار����س  مار�س���ت  عدواني���ة  وب����ؤرة  دخي���اًل 
اأ�س���كال الع���دوان على ال���دول العربي���ة المحيطة 
بفل�سطين وخارجها، وتتمدد على ح�ساب اأر�سها 
و�سيادتها، وت�س���كل حالة ت�تر و�سراع دائم فيها، 
ب���ل وتهدد اأم���ن المنطقة والعال���م بفعل �سل�كها 
ف���اأي تطبي���ع  الت��سعي���ة،  العدواني���ة  وطبيعته���ا 
ه���ذا الذي يج���ري الحديث عنه مع ه���ذه الب�ؤرة 
ال�ستيطاني���ة ال�سرطاني���ه المعتدي���ة؟ م���ن هن���ا 
ي�سبح الطبيعي معها ه� الأ�سل والأ�سا�س الذي 
ن�س���اأت علي���ه العالق���ة والتما����س معه���ا األ وه���� 
القت���ال والم�اجهة وال�س���راع، وما عدا ذلك فه� 

الخ�س�ع وال�ست�سالم والتط�يع ل التطبيع؟
لق���د �سع���ى الع���دو ال�سهي�ن���ي واأدوات���ه حثيث���اً 
ك���ي ي�سب���ح ج�سماً مقب����ًل في المنطق���ة، وينزع 
حال���ة الع���داء المتر�سخ���ة ف���ي وعين���ا الجمع���ي 
�س���ده، ويجعلن���ا نم���د ي���د ال�سداقة له ب���دل رفع 
البندقي���ة المقاوم���ة المقاتلة في وجه���ه، ولكنه 
ف�س���ل و�سيف�س���ل، ولع���ل تجرب���ة معاه���دة ال�سلح 
الم�سري���ة الإ�سرائيلي���ة الت���ي وقع���ت قب���ل اأربعة 
عق�د وني���ف هي المثال الحي على ذلك، فاإقامة 
�سف���ارة ل���ه و�سط القاه���رة زادت اأ�س����ار الكراهية 
ل���ه، ولمن وق���ع معه معاه���دة ال�سلح الت���ي اأودت 
بحيات���ه، لأن الع���داء لع���دو تاريخ���ي ل تزيل���ه اأو 
تمح����ه معاهدات واتفاقي���ات �سيا�سية، لأن حالة 
الع���داء الحا�سل���ة ل���م تك���ن اأ�سا�س���اً ولي���دة ق���رار 
�سيا�س���ي ب���ل نت���اج تاري���خ م���ن الع���دوان والقت���ل 
الأم���ة  اأبن���اء  �س���د  والت��س���ع م�ر����س  والإره���اب 
واأر�سه���ا ومقد�ساته���ا، فه���ي حال���ة متر�سخة في 
ال�ج���دان وال�سمي���ر الجمع���ي لأبن���اء الأمتي���ن 
العربي���ة والإ�سالمي���ة والأح���رار ف���ي العالم لأن 
ق�سي���ة فل�سطين هي اأ�سا�س���اً ق�سية تحرر وطني 
بم�اجه���ة ق����ة ا�ستعمارية ا�ستيطاني���ة عن�سرية 

من مخلفات ع�سر ال�ستعمار الك�ل�نيالي .
لق���د ف�س���ل الع���دو ال�سهي�ن���ي عب���ر م���ا �سم���ي 
معاه���دات �س���الم اأو العالق���ات القت�سادي���ة بينه 
وبي���ن بع����س الأنظم���ة العميل���ة في ك�س���ر حاجز 
الع���داء ال�سعب���ي ل���ه، فبقي���ت الم�سال���ة مقت�سرة 
على البع���د الدبل�ما�سي وال�سيا�سي، ولم تخترق 
الجدار ال�طني ما جعله يلجاأ في الفترة الأخيرة 
اإلى محاولت اخت���راق هذا ال�س�ر الح�سين عبر 
بع����س الأقالم الماأج�رة والم�ت����رة، اأو الأعمال 
الفني���ة لتك�ن ب�اب���ة الخت���راق المتخيل لذلك، 
نت���اج  ولي����س  �سيا�س���ي  ايح���اء  ولي���د  كل���ه  وه���ذا 
محاكم���ة ثقافي���ة م��س�عي���ة وقناع���ة �سخ�سية 
اأو �سمي���ر مهن���ي لجه���ة اأن الكت���اب والمثقفي���ن 
يفتر����س به���م اأن يك�ن����ا نب�س و�سمي���ر ال�سعب 
والأم���ة، ولي�س ل�سان ح���ال ال�سلطان، ما يعني اأن 
ه���ذه الأقالم والدع�ات محك�م عليها بالإخفاق، 
الخ���زي والع���ار  و�سيلح���ق بدعاته���ا ومروِّجيه���ا 
لأنه���م بدع�اته���م تل���ك تنك���روا لدم���اء ع�س���رات 
الآلف م���ن ال�سه���داء الذي���ن ق�س����ا دفاع���اً ع���ن 
فل�سطي���ن والقد����س وطنن���ا الروح���ي، وتجاهل�ا 
حق�ق الماليين من الفل�سطينيين وغيرهم من 
الع���رب مم���ن احتلت اأر�سه���م، وانتهكت حق�قهم 
دوا ف���ي اأ�سق���اع الأر����س تحت  واأعرا�سه���م، و�ُس���رِّ
م�سم���ى لجئين، وهم اأ�سح���اب الأر�س والتاريخ 
والثقاف���ة ليح���ل محله���م م�ست�طن����ن غ���زاة هم 

نت���اج مجتمع���ات اأوربية رف�سته���م، وعا�س�ا حالة 
م���ن الغيت� والعزل���ة، وتعر�س����ا ل�سطهاد ديني 
اأنت���ج م���ا �سم���ي الم�ساأل���ة اليه�دية، وه���� م�سكلة 
غربي���ة لت�سدر الينا، وتحل عل���ى ح�ساب ال�سعب 
الفل�سطين���ي، وتدخ���ل المنطق���ة ف���ي حال���ة م���ن 
اإل  ل���ه  نهاي���ة  ال���ذي ل  وال�س���راع  الالا�ستق���رار 
ب���زوال ا�سباب���ه المتمثلة في الحت���الل والت��سع 

والغزو .
الب�اب���ات  عب���ر  )التطبي���ع(  ف���ي  الف�س���ل  اإن 
ال�سيا�س���ي  والإك���راه  والقت�سادي���ة  ال�سيا�سي���ة 
وال�سغط والبت���زاز من قبل النظمة الخليجية 
واأع�ان���ه  ال�سهي�ن���ي  بالع���دو  ال���ذي يدف���ع  ه���� 
والترب�ي���ة  الثقافي���ة  الب�اب���ات  باتج���اه  للدف���ع 
ف���ي  م���ا  اخت���راق  لإح���داث  الناعم���ة  والق����ة 
المجتمع���ات العربية والإ�سالمي���ة، من هنا تاأتي 

اأهمية الت�سدي لتلك المحاولت من خالل:
والمنظ�م���ات  والثقافي���ة  الفكري���ة  النخ���ب 
الترب�ية والمنابر الدينية، والمقاطعة ال�سعبية 
ل���كل منتج �سهي�ني، اإ�سافة الى تعرية اأي حاكم 
عربي يتبنى هكذا �سيا�سات تجعله معزوًل �سعبياً 

وفاقداً لل�سرعية اإ�سافة اإلى:
2- التركي���ز عل���ى الخيار الأ�سي���ل في م�اجهة 
الع���دو ه� خي���ار المقاوم���ة والبندقي���ة المقاتلة 
الممثل ال�سرع���ي وال�حيد لل�سع���ب الفل�سطيني 

اإ�سافة:
والق�مي���ة،  ال�طني���ة  المنا�سب���ات  اإحي���اء   -3
ومنه���ا ي����م القد����س العالم���ي ت�ستنف���ر في���ه كل 
لتق����ل  والإيماني���ة  الن�سالي���ة  الم���ة  طاق���ات 
للعدو ال�سهي�ن���ي واأذنابه اإن للقد�س وفل�سطين 
اأهله���ا وُحماته���ا الذي���ن ل���ن يه���داأ لهم ب���ال حتى 
تع����د لأ�سحابه���ا حرة عزي���زة م�ستقل���ة متحررة 
الأمريكيي���ن،  واأع�انه���م  ال�سهاين���ة  دن����س  م���ن 
وت�ابعه���م ال�سيا�سية من انظمة غارقة بالخيانة 
والعمال���ة للغ���رب ال�ستعم���اري الع���دو التاريخي 

للعرب والم�سلمين.
4- ت�جيه ن���داء للبرلمان���ات العربية ب�سرورة 
ط���رح ما ي�سمى تطبيعاً ف���ي جل�سات البرلمانات، 
وتحذير الحك�مات من النخراط فيها، لأن في 
ذل���ك خيان���ة لدم���اء ال�سه���داء والتفري���ط باأر�س 
عربي���ة ومقد�سات اإ�سالمي���ة وم�سيحية هي جزء 

من راأ�سمالنا الرمزي والأخالقّي.
5- مخاطب���ة الأمي���ن الع���ام للجامع���ة العربية 
)اإ�سرائي���ل(  مقاطع���ة  مكت���ب  عم���ل  بتفعي���ل 
والمرك���ز العربي لمجابه���ة التطبيع والمقاطعة 
القت�سادي���ة للع���دو، ومن يتعامل مع���ه من دول 

و�سركات وم�ؤ�س�سات.
6~ اإ�س���دار وثيق���ة ميث���اق �س���رف عربي تجرم 
التطبي���ع ويت���م ت�قيعها من الكت���اب والمثقفين 
الع���رب، وط���رح تل���ك ال�ثيق���ة ف���ي الجتماع���ات 
لعتماده���ا  والأدب���اء  الكت���اب  لتح���اد  الدوري���ة 
وثيقة دائم���ة وف�سل كل ع�س� في التحاد يدع� 

اأو ي�س�ق للتطبيع مع العدو ال�سهي�ني.
للعل����م  العربي���ة  المنظم���ة  اإل���ى  الطل���ب   -7
الي�ن�سك����  منطم���ة  دع����ة  اللي�سك����  والثقاف���ة 
وع���دم  القد����س،  مدين���ة  ه�ي���ة  عل���ى  الحف���اظ 
تغيي���ر المالم���ح الثقافي���ة للمدين���ة ف���ي اإاإط���ار 
�سيا�س���ة الته�ي���د الممنه���ج التي تتبعه���ا �سلطات 

الحتالل.

تطبيع أم تطويع وتتبيع

ال���دورة  انطلق���ِت 
لأي���ام  ع�س���رة  التا�سع���ة 
التراثي���ة،  ال�سارق���ة 
وذل���ك ف���ي العا�س���ر من 
الثام���ن  وحت���ى  اآذار، 
والع�سرين منه، بعن�ان 

» التراث والم�ستقبل« 
�س���رف  ل���ي  وكان 
الح�س�ر، ومتابعة هذا 
التراث���ي  المهرج���ان 

يع���دُّ  ال���ذي  الكبي���ر، 
م�ع���داً �سن�ي���اً ي�ؤّم���ه محب���� الت���راث وع�س���اق الأ�سال���ة م���ن كلِّ بل���ٍد، 
حي���ث ياأخ���ذك اإلى الما�سي الأ�سيل ال���ذي ل غنى عنه، واإذ بك ت�سهد 
تظاه���رة كب���رى؛ تنبئ عن اهتم���ام ال�سارقة بالت���راث الثقافي، والذي 
يتبن���اه معهد ال�سارقة للتراث، برئا�س���ة الدكت�ر عبد العزيز الم�سّلم، 

والجدير بالذكر اأنَّ هذا المهرجان اأطلَق بدورته الأولى عام 2003
ثّم���ة اأه���داف كثي���رة م���ن اإقامة ه���ذا المهرج���ان: منه���ا حماية هذا 
الإرث م���ن ال�سي���اع، والحفاظ على اله�ية العربي���ة، في ال�قت الذي 

تتعّر�س فيه اله�يات للتال�سي والطم�س، 
كم���ا اإنَّ الت���راث العرب���ي ب�س���كٍل ع���ام يتعّر����سُ اإل���ى ه���ذه الحم���الت 
المدرو�س���ة م���ن قبل الغ���رب لم�سخ���ه وت�س�يهه، ودفنه ك���ي تزال عنه 

قيمته وللتقليل من تاأثيره.
وهذا ما ي�ؤدي اإلى ان�سالخ ال�سع�ب العربية عن ه�ياتها التاريخية 
الت���ي قال عنها الدكت����ر الم�سّلم باأنها العم�د الفقري لخ�س��سياتها 
الروحي���ة، ولمك�ناتها الثقافية والفكرية، ومكانتها العلمية والأدبية 
والفني���ة، ولم���ا للت���راث م���ن اأهمي���ة تاريخي���ة واجتماعي���ة و�سيا�سي���ة 

واقت�سادية وح�سارية.
له���ذا كان لب���دَّ من معهٍد للتراث كي يق�م به���ذا الدور، للمحافظة 
عل���ى كلِّ ه���ذا، اإ�ساف���ة اإلى حف���ظ المخط�طات من الندث���ار، واإبراز 
القي���م الجمالي���ة، وتاأري���ث التقالي���د والأع���راف والع���ادات، ولتقدي���م 
�س����رة �ساملة، بهي���ة، للتراث الثقاف���ي في دولة الإم���ارات ب�سكٍل عام، 

وال�سارقة ب�سكٍل خا�س.
وق���د وج���دُت في ه���ذا المهرج���ان ف�سح���ًة ل�ستك�ساف ما����س جميل 
لل�سارق���ة، ومعرف���ة خباياه وكن�زه واأ�سراره، وم���ا يحيط بالإمارة من 

مدٍن �سغيرة، زاخرة بالتراث والأ�سالة.
وكذل���ك فر�س���ة المقارنة بين تراثه���ا و تراثنا الغن���يِّ ك�س�ريين، اإذ 
قب�س���ُت عل���ى �سبٍه كبيٍر بينهما. فكم ا�ستح�س���رُت؟ وكم تذكرُت؟ وكم 
ه���اج بي الحنين لأيام غابرة �سمعتها من الجدات، لها نكهة الما�سي، 

ورائحة ل تغيب في الذاكرة والقلب مهما تقلبت الأيام.
انطلقنا من ال�ساحة التراثية في ال�سارقة، حيث الح�س�ر العالمي، 
اإذ ارت���اأى معه���د الت���راث اأن يحتفي بتراث ال���دول الأخرى كي يتمكن 
الإماراتي����ن، والمقيم����ن فيها م���ن الطالع على تراِث ه���ذه الدول، 
وذل���ك لفت���ح ن�افذ عالمي���ة، وليتمكن كذلك القادم����ن من الطالع 

على تراث الإمارات والعالم العربي.
كم���ا �سهدن���ا فرق���اً �سعبية تق���ّدم فلكل�ره���ا ال�سعبي، وت���راث بلدانها 

كالفرقة ال�س�رية واللبنانية والأرمنية و....
ثم اتجهنا اإلى الما�سي الأ�سيل، فزرنا مدناً يغزُر فيها تراثها مثل: 
كلب���اء وخ�رف���كان، والذيد، ودب���ا الح�سن ؛ مدناً غارق���ة باأ�سالتها، اإذ 
احتفلت كلُّ مدينة باأ�سل�ب تمتاُز به، ولكلٍّ منها كانت ثمة ت�سميمات 

تراثية معبرة عن خ�س��سيتها وعاداتها وتقاليدها.
ه���ذا الهتم���ام بالتراث جعل الأماكن ترم���ُم وُت�سان ب�سكٍل جيد كي 

تبقى ثرية بتراثها المبهر والداه�س.
وعل���ى هذا فاإنَّ التم�سك بالتراث ُيبقي ج���ذوة الأ�سالة م�ستعلة في 
دروب كلِّ الأجي���ال، ي�ستنيرون بها، واإن انطفاأ فقد �ساعت الخط�ات، 

و�ساعت الأجيال.

أيام الشارقة التراثية

 اأق���ام اتح���اد الكت���اب العرب بالتعاون مع جامع���ة البعث بمنا�سبة الي����م العالمي للكتاب 
ندوة ثقافية بعن�ان: »دور الم�ؤ�س�سات الثقافية والترب�ية في مقاومة التطبيع والت�سدي 
لخط���ر الإره���اب ،«بح�س�ر الدكت�ر فائق �سدود اأمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي 
ال�ستراك���ي والدكت����ر عب���د البا�س���ط الخطي���ب رئي�س الجامع���ة والدكت�ر عدن���ان ال�سيخ 
حم����د رئي����س مكتب التعلي���م العالي وعدد من الرفاق اأع�ساء قي���ادة فرع الحزب والهيئة 
التدري�سي���ة ف���ي الجامعة والزمالء اأع�ساء اتحاد الكتاب الع���رب في حم�س وجمه�ر من 

المثقفين والطلبة.
�س���ارك ف���ي الن���دوة الدكت����ر محم���د الح�راني رئي����س اتحاد الكت���اب العرب ف���ي �س�رية 
والأ�ست���اذ الباح���ث عطي���ة م�س����ح ع�س���� اتحاد الكت���اب والدكت����ر هيثم الح�س���ن من كلية 
الحق����ق واأدار الن���دوة الدكت����ر عب���د ال���رزاق ال�س�في نقي���ب معلمي الجامع���ة. وكان قد 

�سبق الندوة افتتاح معر�س للكتاب من من�س�رات اتحاد الكتاب العرب    .  
والجدي���ر ذك���ره اأن الكتاب يباع بقيمة 200 مئت���ي ليرة �س�رية فقط لغير بغية ت�سجيع 

اأبنائنا الطلبة على القراءة وعلى اقتناء الكتب.

ندوة فكرية ثقافية ومعرض 
للكتاب.. في حمص
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لكي استطيع أن أكتب يجب ان أدخل في مرحلة تأمل تامة

واين داير

 قبل األخرى .. و لكن عندما تفتح الكتب ، 
ً
تتعلم من والديك الحب و المرح و كيف تضع قدما

تكتشف أنك تملك أجنحة
هيلين هايس

قضايا وآراءشعر
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  كتب: سامر أنور الشمالي   كتب: د. سمر روحي الفيصل

اخت����ارت �سالح����ة عبي����د ح�س����ن تدوي����ن عب����ارة »ق�س�س ق�سي����رة« على غ����الف كتابه����ا »خ�سلة بي�س����اء ب�سكل 
�سمن����ي« )2015(. وه����ذا الّتدوي����ن يعني، ف����ي المفه�م الّنقدّي، تقدي����م َعْقٍد قرائّي بين �سالح����ة عبيد وقارئ 
كتابه����ا، ُمف����اده وج�ب قراءة الكتاب على اأّنه ق�س�س ق�سيرة، والُحْك����م عليه ا�ستناداً اإلى المعايير الفّنّية لهذه 
ة. وهذا اأي�ساً �ساأن الكاتب الذي ُيدوِّن عبارة »رواية« اأو »�سعر« على غالف كتابه. فه� يق�ل لقارئه: اقراأ  الق�سّ
كتاب����ي بح�س����ب معايي����ر الّرواية، اأو بح�سب معايير ال�ّسعر. وهذا الق�ل ل يعني غير �سيء واحد، ه� اأّن الكاتب 
����ة اأو رواي����ة اأو �سعراً. فاإذا راآه الق����ارئ كذلك ُعِقد الّتف����اق القرائّي، واإذا راأى الق����ارئ اأّن عبارة  ����ه ق�سّ ي����رى ن�سّ
الغالف ل ت�سدق على الطبيعة الفّنّية للّن�س��س في الكتاب، اأُلغي الّتفاق القرائّي، واأ�سبحت عبارة الغالف 

غير ذات معنى. هذه هي حالنا وحال مجم�عة �سالحة عبيد »خ�سلة بي�ساء ب�سكل �سمني«. 
1.حال المجم�عة:

ة الّتقليدّية  اً، ل ينتمي اأيُّ ن�سٍّ منها اإلى الق�سّ      في مجم�عة »خ�سلة بي�ساء ب�سكل �سمني« �سّتة ع�سر ن�سّ
ة الحديثة التي تلجاأ اإلى  الت����ي تط����رح حكاي����ة ذات حدث و�سخ�سّية وحبكة. ول ينتمي اأيُّ ن�سٍّ منها اإلى الق�سّ
ع فيه حدثاً اأو �سخ�سّي����ة، وتروح ب��ساطة الّتكثيف والإيج����از الّلغ�ّيين تطرح انطباعاً  الإط����ار الحكائ����ّي، فت�سّ
عن حال اجتماعّية اأو اإن�سانّية، اأو ت�حي بقيمة اأو مفارقة. ولكّنها، في حالتها كّلها، تتم�ّسك ب�حدة النطباع 
�سم����ن الإط����ار الق�س�س����ّي، بما تعني����ه هذه ال�حدة م����ن النتقال من ال��س����ف الّط�يل اإلى ال��س����ف الق�سير، 
د، ومن الّزم����ن الخارجّي اإل����ى الّزمن الّداخلّي، وم����ن ال�ّساعات اإلى  وم����ن الزم����ن الممت����ّد اإلى الق�سي����ر المحدَّ
د الأمكن����ة اإلى الكتفاء بم����كان واحد، ومن امت����داد الحديث اإل����ى الّتركيز على  الّلحظ����ات الّنف�سّي����ة، وم����ن تع����دُّ
ف����ة التي ت�س����دق على مجم�ع����ة »خ�سلة بي�س����اء ب�سكل �سمن����ّي« هي محاولة  وح����دة النطب����اع. وراأي����ي اأّن ال�سّ
المي����ل اإل����ى ال�ّس����كل الق�س�سّي الحديث، ولك����ّن �سالحة عبيد لم تكن تملك قدم����اً را�سخة في الق�ّس الحديث، 
بحي����ث تحر�����س عل����ى الإط����ار الق�س�س����ّي ال����ذي وّفرت����ه في خم�س����ة ن�س������س لي�س غي����ر، هي: »ظ����ل الخائف«، 
و«اكتظ����اظ«، و«تراجيك�ميدي����ا«، و«ثّم دنا فتدّلى«، و«خ�سلة بي�س����اء ب�سكل �سمنّي«. ثّم تخّلت عن هذا الإطار 
اً، ودلَّ ذلك على عدم اهتمامه����ا بالعن�سر الفّنّي الذي ي�سّدها  ف����ي الّن�س������س الأخرى، وعدده����ا اأحد ع�سر ن�سّ
اإل����ى الق�����سّ الحديث. والبدي����ل عندها، في هذه الّن�س��س الأخ����رى، ه� التَّه�يم الإن�سائ����ّي النطباعّي الذي 

جعل ن�س��سها:
�ت ال�ّساد�س«.  ع�سّية على الإيحاء، كما هي الحال في »ال�سّ

ِف كلمات قلَّدت فيه ال�ّسكل ال�ّسعرّي الحديث، كما هي الحال في “ع�سرة ق�الب في البحث”،  د َر�سْ اأو مجرَّ
ة وال�ّسعر معاً، وكادت ُت�سبح ع�سرة انطباعات.   وهي ق�الب خ�سرت الق�سّ

اأو محاول����ة للّتعبي����ر ع����ن حال اجتماعّية مرتبطة بالبطالة )جرح وث����الث م�ساجرات(، اأو عن حال عاطفية 
مرتبط����ة بالعالق����ة بي����ن متزّوج ومتزّوجة )حدث ط����ارئ(، اأو عن العطالة الجتماعي����ة المرتبطة بالّتناق�س 

بين الإن�سان ومجتمعه )م�سير بارد(...
2.حالنا وحال المجم�عة:  

ة الق�سيرة الحديثة فّن ماتع بتكثيفه وتركيزه وب�ساطة �سرده، وو�س�ح اإطاره الق�س�سّي،       اأعتقد اأّن الق�سّ
وقدرت����ه عل����ى ت�س�ي����ر جانب من الح����ال الإن�سانّي����ة اأو الجتماعّية. كم����ا اأّنه ف����ّن ا�ستخدام الّلغ����ة الّت�س�يرّية 
ة الحديثة من  ����ح وت�حي وتبتعد عن الإن�سائّية التي ت�سلح لل�ّسعر. هذه هي حالنا التي نرى الق�سّ الت����ي ُت��سّ
نافذته����ا، ون����رى الكات����ب، ف����ي ال�قت نف�سه، ح����ّراً في اأن ُيعّبر عّما ي�س����اء بما ي�ساء م����ن اأدوات، دون اأن تتعار�س 
حال حّرّيته مع حال فهمنا الّطبيعة الفّنّية. ومن َثمَّ يبرز ال�ّس�ؤال: ما طبيعة ن�س��س »خ�سلة بي�ساء ب�سكل 

�سمني« ا�ستناداً اإلى هذين الأمرين: الحّرّية والّطبيعة الفّنّية؟. 
     اأّول الأم�����ر الت����ي نالحظه����ا في ن�س������س »خ�سلة بي�ساء ب�سكل �سمنّي« ل�سالح����ة عبيد ح�سن ه� تقديم 
ف�س����اء اأ�س�����د قات����م، خال من الفرح والأمل، قريب من الياأ�س. فالفتاة في »ن�س����ف راأ�س ووردة« تن�ساأ على عدم 
الّتعبير عن نف�سها، وتجل�س تنتظر الّزوج، فُت�سبح كالقنبلة التي ل يمكن اأن ُتنجب وردة. والمحّقق في »ظل 
عيف المطيع الذي رغب في ال�ّسفر عن التزام����ه بالّل�ن الأرج�انّي في قمي�سه  الخائ����ف« ي�س����األ الإن�س����ان ال�سّ
وحذائ����ه وحقيبت����ه، دون اأن ي�س����األ نف�س����ه عن التزامه، ه� نف�س����ه، بالّل�ن الأزرق في �ساعت����ه وقمي�سه وحذائه. 
ُق����ل الأم����ر نف�س����ه ف����ي ال�ّساردة اليائ�س����ة في »اأنثى الحال����ة«، وم�سير الغّ�ا�����س الم�ؤلم في »م�سير ب����ارد«، والأم 
الخائف����ة الت����ي ترغب ف����ي اأن ُت�سبح ابنتها مثلها لتحاف����ظ على بقائها عند زوجها ف����ي »اكتظاظ«... ن�س��س 
قاتمة �س�داء، لعّلها تعك�س روؤيا �سالحة عبيد ح�سن للحياة الحديثة، �س�اء اأكّنا نّتفق معها في هذه الّروؤيا اأم 
ة  لم نكن. بيد اأّن هناك ا�ستثناًء واحداً خرج عن �س�اد الف�ساء الق�س�سّي، ودلَّ على اأمل وم�قف، نراه في ق�سّ
د المراأة المتزّوجة التي تحّب رجاًل متزّوجاً، وتلتقيه في �سيارته وهي  »خ�سلة بي�ساء ب�سكل �سمنّي«، ه� تمرُّ
د حين  جال�س����ة ف����ي المقع����د الخلفّي؛ حّتى يظّن الّنا�����س اأّنه �سائق لل�سّيارة لي�س غير. لقد ق����ّررت المراأة الّتمرُّ
ترك����ت المقع����د الخلفّي، وجل�س����ت في المقعد الأمامّي اإل����ى جانب حبيبها، ونزعت الحج����اب الذي كان ُيخفي 

وجهها تعبيراً عن اأّنها ما عادت تخاف كالم الّنا�س. 
     الأم����ر الّثان����ي ه����� الّت����كاء في كّل ن�ّس على عتبة الإه����داء، في ن�ٍع من الإيحاء ب����اأّن الّن�ّس مكت�ب ب�حي 
م����ن ه����ذه العتب����ة الماأخ�ذة من كالٍم لكّتاب ع����رب واأجانب. وقد اأُ�سيف اإلى هذه العتب����ة، اأحياناً، هام�س ي�ؤّدي 
الغر�����س نف�س����ه، كالهام�س في اآخر »ن�س����ف راأ�س ووردة«، وه� هام�س خا�ّس باأّم ال�ّسهي����د الفل�سطينّي با�سم اأب� 
رحمة. بيد اأّن الرتباط بين العتبة والّن�ّس �سعيف جّداً عند �سالحة عبيد ح�سن، بل اإّن تدوين الّتقديم لكّل 
ل����ه اإل����ى عادة نراها في فاتح����ة الّن�س��س كّلها، ويمكن اأن نراها في ن�س������س كتاب اآخر ل�سالحة، ه�  ن�����سّ ح�َّ
»اآيباد، الحياة على طريقة زوربا« )ط2013/2(. وهناك َمْن يزعم اأّن تدوين الّتقديم اأ�سبح تقليداً في الق�ّس 

الحديث، دون اأن يك�ن هناك �سيء فّنّي ي�ؤّيد هذا الّزعم.  
     الأم����ر الثال����ث، قب����ل الأخي����ر، ه� تن�يع ال�ّساردي����ن للّن�س��س، من عليم اإلى روؤية م����ع، وروؤية من الخارج 
بح�سب تعبير فيليب ب�ي�ن. وراأيي اأّن تن�يع ال�ّساردين ُيَعّد من ح�سنات هذه الّن�س��س، وخ�س��ساً اهتمامها 
ب�سمي����ري المخاطب والمتكّلم، وهما �سميران ي�سع����ب ا�ستعمالهما فّنّياً. اأّما �سمير الغائب الذي ي�ستخدمه 

ال�ّسارد العليم، فا�ستعماله قليل في ن�س��س هذه المجم�عة.
     الأمر الّرابع الذي يحتاج من �سالحة عبيد ح�سن اإلى وقفة وجهد، ه� الّلغة. فهي ل ُتدّقق في �سّحتها 
الّلغ�ّي����ة والنَّْح�ّي����ة والإمالئّية اأحياناً، فتكثر الأخطاء ف����ي ن�س��سها، وتبدو بث�راً مر�سّية في ج�سدها، ُتقلِّل 
من ثقة المتلّقي بها، وتجعله يت�ساءل عن م�سّ�غ ذلك عند هذه الكاتبة التي قطعت �س�طاً في الّتاأليف الأدبّي، 
دون اأن تب����ذل م����ن الجه����د م����ا يجعلها تملك لغتها العربّي����ة، وُتنّقيها من الأخطاء التي راأين����ا نماذج كثيرة لها 
ف����ي »اآيب����اد«، ونراه����ا هنا في »خ�سلة بي�ساء«، رغ����م الفارق الّزمنّي بين الكتابين. فالحف����اظ على الّلغة واجب 
�سالح����ة، وواج����ب الُكتَّاب جميع����اً، وه�، في ال�قت نف�سه، المعين ال�حيد على الّتعبير الّدقيق عّما ترغب فيه 

�سالحة وغيرها. 

ل����م يع����د للر�سائل ال�رقية وج�د في ع�سرنا الراهن بعدما �ساعت الت�س����الت الناقلة مبا�سرة لل�س�ت وال�س�رة اإلى اأي 
م����كان عل����ى الك����رة الأر�سية، واأ�سبحت الر�سائل اللكتروني����ة البديلة جماًل معدودة لالإبالغ ل غي����ر، حيث يتم ا�ستالمها 
وال����رد عليه����ا خ����الل مدة ل تتجاوز الدقيقة ال�احدة، وبذلك لم يعد المر�س����ل يجل�س ل�ساعات اإلى طاولته لي�س�غ ر�سائل 
تحت����اج اإل����ى اأي����ام وربم����ا �سه�ر لت�سل ث����م لياأتي الج�����اب، لهذا كان كاتبه����ا يجد �س����رورة لختيار المف����ردات بدقة، وحبك 
الجمل بتاأن، وعر�س الأفكار بترتيب، والتعبير عن الم�ساعر بحميمية، فالر�سالة منتظرة ب�س�ق، و�ستقراأ ب�سغف، و�ست�دع 

في �سندوق الذكريات، فالر�سائل المتمّيزة تقراأ من وقت لآخر، لهذا كان �سائغها يق�م بهذا الفعل بجدية.
))ر�سائل جبر�ن ومي((

ر�سائ����ل الأدب����اء وثيق����ة هامة- فاإ�سافة اإلى قيمته����ا كاإرث مادي مكت�ب بيد �سخ�سية م�سه�رة- ق����د ت�سرح بما ل يف�سح 
الأدي����ب عن����ه ف����ي اأعماله الم�جهة للق����راء ب�سكل مبا�سر، فالر�سالة تبع����ث اإلى �سديق مقرب ت�ست�دع عن����ده الأ�سرار، لهذا 

ي�سرح القلم على ال�رق على �سجيته فيب�ح بما يتكتم عليه في العلن!.
لك����ن ف����ي ع�س����ر و�سائل الت�سال ال�سريعة خ�سر الأدب ما يعرف باأدب الر�سائل. اأما اأ�سهر الر�سائل المتبادلة بين الأدباء 
العرب فكانت بين اللبناني المجدد )جبران خليل جبران( 1883- 1931، والرائدة الفل�سطينية )مي زيادة( 1886- 1941 
الت����ي جمعتهم����ا الر�سائ����ل، ول����م تجمعهما الأي����ام، فتحدثا ع����ن الأدب والحياة بكتابات ترق����ى لأن تك�ن مق����الت اأدبية من 

الطراز الرفيع.
))ر�سائل �لن�سائح �لمفيدة((

هن����اك ن�����ع من الر�سائل يكتبها الأدباء الم�سه�رون اإلى النا�سئين م����ن الأدباء الذين يطلب�ن الم�س�رة، ولكن قلة منهم 
يقبل�ن على كتابة هذا الن�ع من الر�سائل، فاأغلبهم ل يرغب�ن في القيام بدور المعلم، اأو ل يجدون ال�قت الكافي لذلك. 

اأما اإذا كتب بع�سهم تلك الر�سائل فاإلى مريد مقرب يثق�ن بم�هبته، ويت�قع�ن له م�ستقباًل اأدبياً م�سرقاً.
وكتب هذا الن�ع من الر�سائل الكاتب الرو�سي الكبير )اأنط�ن ت�سيخ�ف( 1860- 1904 والذي يعد من م�ؤ�س�سي واأ�ساتذة 
الق�س����ة الق�سي����رة في العالم- وه�ؤلء ل يتجاوزون اأ�ساب����ع اليد ال�احدة- وعلى الرغم من ذلك كان يقراأ باهتمام ر�سائل 
الكات����ب ال�س����اب )مك�سي����م ج�رك����ي( 1868- 1936، ويتاب����ع ق�س�س����ه ف����ي ال�سح����ف، وي�س����دي اإلي����ه الن�سائح عن����د ال�سرورة. 
وا�ستمرت المرا�سالت بينهما لمدة خم�س �سن�ات تقريباً، وانتهت ب�فاة الأ�ستاذ، وبقي المجتهد )ج�ركي( ي�ا�سل الكتابة 

دون اإغفال الن�سائح القيمة حتى اأ�سبح اأحد اأهم كتاب الق�سة والرواية والم�سرحية في العالم.
وتج����در الإ�س����ارة اإل����ى اأن )ت�سيخ�ف( �ساحب الق�س�س التي تغ�ر عميقاً ف����ي دهاليز النف�س الب�سرية، وتترك   
ف����ي نف��سن����ا حزن����اً ل يمك����ن ن�سيانه ب�سه�لة، تف�سح ر�سائل����ه �سراحة عن اأ�سل�به في الكتابة، وهذا م����ا ي�ستطيع ال�ستفادة 
من����ه النق����اد عن����د تناول اأعمال����ه بالدرا�سة، اإ�سافة اإلى اأنها ت�سلح لأن تك�ن درو�ساً عملي����ة لكتاب الق�سة الناجحة، ل �سيما 

اأنه لم يكتب في مجالت النقد الأدبي، ولم يدون �سيرته الذاتية بنف�سه.
))ر�سالة ت�سيخوف �إلى جوركي((

)عندم����ا تق����راأ م�س�����دات الطب����ع اح����ذف ما اأمكنك ذل����ك، النع�ت والظ����روف، اإنها كثي����رة عندك حتى لي�س����ل فيها انتباه 
القارئ ويت�له التعب منها. اإن المرء يفهمني عندما اأق�ل: )جل�س الرجل على الع�سب(. اإنه يفهم ذلك لأنه جلي وا�سح 
ولأن����ه ل يعي����ق النتب����اه. وخالف����اً لهذا، فاإني اأغ����دو غام�ساً واأره����ق القارئ اإذا ما �سرخ����ت: )على الع�س����ب الأخ�سر الذي 
وطاأته اأقدام المارة، جل�س رجل كبير، �سيق ال�سدر، ذو قامة معتدلة، ولحية حمراء، جل�س دون جلبة ملقياً على ما ح�له 
نظ����رات فيه����ا الحي����اء والخ�ف(. اإن ه����ذا ل ينطبع في الذهن دفعة واحدة، والأدب يج����ب اأن يرت�سم فيه دفعة واحدة وفي 

ثانية من الزمن( )1(.
نلحظ اأن )ت�سيخ�ف( قدم روؤيته في كتابة الق�سة بطريقة م�جزة وب�سيطة، فبعد اإيجاد الم��س�ع وتحديد   
الفك����رة يج����ب اأن يك�����ن ال�سرد مكثفا، فكل جملة يمكن ال�ستغناء عنها مج����رد ح�س�، ول مبرر لالحتفاظ بها. اإ�سافة اإلى 
اأن����ه يج����ب اأن يك�����ن الح����دث وا�سح����اً، وبالنتيجة �ستك�����ن ال�سخ�سيات غي����ر معقدة، وذلك ك����ي يفهم المتلق����ي الن�س منذ 
الق����راءة الأول����ى، دون الحاج����ة للع�����دة اإلى الن�س مرة اأخ����رى، اأو التفكير في المعنى المراد. فالق�س����ة الق�سيرة الناجحة 

ت�سل المتلقي دفعة واحدة من وجهة النظر الت�سيخ�فية.
))ر�سائل �لن�سائح �لمن�سية((

عل����ى الرغ����م من اأن القا�س والم�سرحي )ولي����م �سارويان( 1908� 1981 لم يقم بدور م�ؤ�س�س في تاريخ الق�سة الق�سيرة- 
كت�سيخ�����ف- لكن����ه يع����د من اأبرز الكت����اب الأمريكيين في الق����رن الع�سرين، وتتمي����ز كتاباته المعنية بالإن�س����ان الم�سح�ق 
المهم�����س باأنه����ا ل تخل����� من التف����اوؤل، كما ت�سج بالحي����اة والإح�سا�س المرهف. له����ذا يمكن اأن تعد ر�سائل����ه مفيدة لكتاب 
الق�سة الق�سيرة اأي�ساً، ف�)�سارويان( كاتب جيد بالفعل، ون�سائحه جديرة بالأخذ بعين العتبار، واإن ظل الكاتب النا�سئ 

الذي وجهت اإليه الر�سائل مغفاًل، ويبدو اأنه لم ي�ستفد من الن�سائح الذي بذلها الكاتب المعروف.
))ر�سالة �سارويان �إلى مجهول((

)اإن ح�سنة النثر الأولى اأن يك�ن وا�سحاً و�سل�ساًل. ينبغي اأن يفهم القارئ ق�سدك بالتحديد مهما كان ق�سدك معقداً، 
ف����اإن كن����ت ل تع����رف بال�سب����ط ماذا تعني- وكثيراً ما يح�����س الكاتب باإح�سا�س ق�ي ومع ذلك يج����د �سع�بة في التعبير عن 
هذا الإح�سا�س ب��س�ح- وفي هذه الحالة عليك اأن تق�ل للقارئ اإنك ل تعرف بالتحديد معنى ما تريد ق�له. واإل فعليك 
األ تعب����ر عم����ا ل يمك����ن التعبي����ر عنه بنثر �سهل. ولكن لي�س معنى هذا اأن تظل ت����ردد في ق�ستك اأنك ل تعرف بال�سبط ما 

تعنيه. بل عليك في مثل تلك الحالة اأن ت�حي بذلك، والإيحاء ل ياأتي ب�س�رة مبا�سرة، بل ب�سكل �سمني( )2(.
نلح����ظ اأن راأي )�ساروي����ان( يتطاب����ق م����ع راأي )ت�سيخ�����ف( بن�سب����ة عالي����ة، فه� ين�سح الكات����ب ب�سرورة اأن يك�����ن اأ�سل�به 
وا�سح����اً، واأف����كاره خالي����ة م����ن التعقي����د. ولكنه يبحث ف����ي نقطة لم يتط����رق اإليها )ت�سيخ�����ف( وهي عندم����ا يريد الكاتب 
التعبي����ر ع����ن اأف����كار وم�ساع����ر معينة ولك����ن ل ي�سعف����ه اأ�سل�به في ذل����ك. ونرجح اأن )ت�سيخ�����ف( لم يطرح ه����ذا الم��س�ع 
لترجيح����ه اأن الكات����ب الحقيق����ي ل تعتر�س����ه تلك العقب����ة لأنه محترف، وي�ستطي����ع الكتابة ع����ن كل الم��س�عات بالتمكن 
ذاته. ثم يقترح )�سارويان( األ يهرب الكاتب من تلك الم��س�عات الع�سية على التروي�س، بل يحاول القتراب منها ول� 

بالتلميح والإ�سارة.
))ر�سائل تك�سف �أ�سر�ر �الإبد�ع((

لي�س����ت ر�سائ����ل الأدب����اء التي يتحدث�ن فيها ع����ن اأ�سل�بهم في الكتابة، اأو ما يجب اأن يك�ن علي����ه اأ�سل�ب طالب الم�س�رة، 
خا�سة بالأدباء فقط، اأو حتى النقاد. بل القارئ غير المخت�س ي�ستطيع ال�ستفادة منها لفهم الم�ؤلفين بطريقة اأف�سل، 

ول�ستيعاب اأعمالهم كما اأراد كاتبها اأن تك�ن في اأذهان القراء.

�لم�سادر و�لمر�جع:
)ج�ركي وت�سيخ�ف( اإعداد وترجمة: جالل فاروق ال�سريف- دار: اليقظة العربية- دم�سق- دون تاريخ. 

)لعبة الأدب( اإعداد وترجمة: فتحي خليل- دار الآفاق الجديدة- بيروت- الطبعة الأولى 1980.

من رسائل األدباء..حالنا وحال هذه المجموعة 

 ترجمة:محمد الدنيا 

» دوب����ا » ) 1945(، ال���ذي يع���رف نف�س���ه باأن���ه » خبي���ر جّني���ات »، 
اخت�سا�س���يٌّ بحكاي���ا الج���ن والعفاري���ت واأجنا����س اأ�سط�ري���ة اأخ���رى. 
بكت���ب  يغ����س  �سح���ري  بي���ت  ف���ي  ويعي����س  وقا����س،  �سيناري����  كات���ب 
الطال�س���م والأ�سي���اء الغريب���ة. ل���ه العدي���د م���ن الم�ؤلف���ات المفعم���ة 
بالدعاب���ة والمترعة بالمعارف، من بينها: » حكايات ال�سعب ال�سغير 

»؛ » حكايات عالم الجن »؛ » م��س�عة الجنيات الكبرى ».
وتفهر����س  الما�س���ي،  اأ�ساطي���ر  وتجم���ع  الج���ن،  • تكت���ب حكاي���ات 
ال�ساح���رات، والجني���ات    والعفاريت في م��س�ع���ات اأ�سحت �سهيرة..
ولك���ن في زمن الأنترنت والقذائ���ف ال�ساروخية، يعتبر الحديث عن 

الأميرات والأمراء والمغزل �سيئاً بالياً اإلى حد ما، األي�س كذلك؟
**    » كان ذات م���رة »، ه���ذه العب���ارة ل تعن���ي » في الما�سي ». » كان 
���ُل ». ل���م ين�ساأ عال���م الخيال في الع�س����ر ال��سطى.  ذات م���رة المتخيَّ
اإن���ه ل زمن���ي و�سم�ل���ي. » بابا ياغ���ا »، غ�لة الفياف���ي الرو�سية، ت�سبه 
» غايلك-ب����ر » ف���ي اإيرلن���ده؛ وفي كل م���كان، نج���د العفاريت نف�سها 
والجنيات ذاتها. في كل البلدان نجد » ذوي القبعات الحمر ال�سغيرة 
»، والذئ���اب، والغي���الن، وجني���ات البحر. واأياً كان �سكله���ا، وم��سعها، 
وع�سره���ا، تنه���ل الحكاي���ة م���ن منب���ع الأ�ساطي���ر نف�سه، م���ن النماذج 
الأ�سلي���ة عينها…ولي����س ذاك �س�ى حديق���ة متخيلنا، الذي ت�سرب 

جذوره في اأعمق الأزمان.
الجماعية؟ الذاكرة  من  • �سكل 

**  قطعاً. ال�سخ�سيات الأ�سط�رية هي ا�ستعارات تنتمي اإلى ثقافة 
ل �سع�ري���ة، تخ�س الب�سرية كلها، حت���ى ل� تزينت بمختلف العنا�سر 
الف�لكل�ري���ة والتقالي���د. ولدت الحكاية في خي���ام العراء الأولى، في 
�سه���رات الب�س���ر البدائية..ربم���ا كان���ت تل���ك بداي���ة �س���الة، �سيئ���اً من 
ال�سي���غ ال�سحري���ة لط���رد الخ����ف. وربم���ا كان اإن�س���ان ع���ادي، يجل�س 
وحي���داً على الأر�س، ق���د حلم لأول مرة بالممالك الم�سح�رة..حدث 
ذل���ك عندم���ا كان الإن�س���ان يق���ف وجه���اً ل�جه اأم���ام المت���دادات الال 
متناهي���ة، قبال���ة جم���ال الأ�سي���اء، والخ�ف من الظ���الم. ذلك الزمن 
ال���ذي كان يتح���دث فيه الإن�سان م���ع الحي�ان���ات، ويتحالف معها في 
محاولة ل�ستمالة الطبيعة. كان ذاك بدايات متخيل ال�سع�ب. وذاك 

اأي�ساً متخيُل الطفِل الأوُل.
عف�ياً؟ اكت�سافه  اأعاد  ربما  الذي  الطفل   •

**   كم���ا الب�س���ر الأوائ���ل، ي�ستعي���د كل طف���ل ه���ذا الفك���ر ال�ح�س���ي 
المنح���در م���ن الأزمنة الأولى. ه� اأي�س���اً يخ�سى الظالم. وبالتالي ل 
يج���روؤ لي���اًل على و�س���ع قدميه خ���ارج ال�سرير خ�فاً م���ن الكاب��س – 
البعب���ع –؛ وي�ستح�س���ر بع�س الطق��س والمعتق���دات ال�سغيرة التي 
كان الإن�س���ان قد وجدها كي يطرد مخاوف���ه. تمنحه حكاية الجنيات 
ق�اني���ن المتخيل، وتهديه اإلى طرق الم�س���اررة لت�ساعده في اكت�ساب 

معرفة اأف�سل بنف�سه وتجعله يتناغم مع الآخرين ومع العالم.
ه���ل ي�س���كل �سعب���ك ال�سغي���ر، م���ن الجني���ات والغي���الن،   •
والعفاريت، والأق���زام، وح�ريات البحر وال�ساحرات، من الآفاق كلها، 

ميث�ل�جيا الجذور، ال�سابقة لميث�ل�جيا الع�س�ر القديمة؟
البانثي����ن  اآله���ة  الكب���رى،  الميث�ل�جي���ات  جان���ب  اإل���ى  نع���م.   **
والأولم���ب الت���ي كان الح����ار معه���ا يقت�س���ر عل���ى الكهن���ة والعلم���اء، 
كان الب�س���ر ق���د لذوا قبل ذل���ك باأرواح اأق���رب اإليهم، واأ�سه���ل و�س�ًل، 
واأكث���ر األفة. �ساعدتهم ه���ذه الأرواح في الح�س�ل على م�ا�سم طيبة، 
وتجن���ب في�س���ان النه���ر، والعث����ر عل���ى تناغم م���ع الطبيع���ة. انظروا 
مث���اًل اإل���ى كل تل���ك الح�سن���اوات النائم���ات ف���ي الأ�ساطي���ر: الح�سناء 

ف���ي الغاب���ة النائم���ة، و البي�س���اء الثلجي���ة المحب��س���ة ف���ي التاب����ت 
الزجاج���ي، و القلن�س����ة الحم���راء ال�سغيرة، ترمز كله���ا اإلى الطبيعة 
الغافي���ة، �سجينة الجليد و�سع����د الظلمات، والتي ت�لد بعد ذلك مع 
اأ�سط����رة �سم�س الأمير الجميل والذي يح�سر حياة وفجر القلن�س�ة 
الحمراء..اإنه���ا تحك���ي حكاي���ة ال�ست���اء والربي���ع. تقليدي���اً، يحتفل����ن 
ف���ي �سه���ر اأيار بزواج جمي���ع تلك الح�سن���اوات الل�ات���ي ي�ستيقظن مع 
تبيي�س ال�سياجات. ومن الم�ؤكد اأن النا�س قديماً لم يك�ن�ا يف�سرون 

الحكايات. كان�ا يعي�س�نها، ويعرف�نها حد�سياً.
هل يمكننا اأن ننظر اإلى حكايات عيد الميالد بالطريقة   •

نف�سها؟
**  بالتاأكيد! عيد الميالد ه� ال�قت الذي ي�سبق فيه النهار الليل 
من جديد. اإنه ع�دة ال�س�ء، وا�ستيقاظ الطبيعة. فيما م�سى، كان�ا 
ي�سعل����ن حطب���ة كبيرة، لتمجي���د هذا الميالد، وي�سع����ن في المنزل 
الأغ�س���ان الأبدي���ة: الَبْه�سي���ة، والَه���َدال، والتن����ب لتمثي���ل الحي���اة 

الخالدة. ومن هنا ل�نا عيد الميالد الأحمر والأخ�سر. 
نن�ساها. ثم  �سغاراً،  نك�ن  عندما  الحكايات  نقراأ  • عادة، 

**    تبي���ن ل���ي اأن النا����س ل يعرف�ن جيداً ه���ذا العالم الجني، واأنه 
ل���م يكت���ب خ�سي�ساً لالأطفال، واأنه يمثل فناً �سعبياً، وثقافة حقيقية، 
وفل�سف���ة، ب���ل وعقاًل باطن���اً مثلما ي�ؤكد المحل���ل النف�سي الأمريكي » 
برون���� بتلهاي���م »؛ واأن كل ذلك لم يل���ق ما ي�ستحق من فهم و تقدير. 
لق���د تاأث���رت بفيل���م  » هن���ري ل�ف���ن » المعن����ن » عالم الإخ����ة ْغِريم 
العجي���ب ». ي�س���ادف اأحد الإخ�ة في الغابة ن�س���اء عجائز وي�سعر باأنه 
م�سط���ر لتدوين الحكايات الت���ي يروينها له. ل يعرف لماذا، غير اأن 
علي���ه القيام بذلك. فيما بعد، عندما يك�ن على �سرير المر�س، تاأتي 
كل ال�سخ�سي���ات ال�سغيرة، البي�ساء الثلجي���ة، والعمالقة، والجنيات، 
لعيادت���ه: » ل تم���ت، ل تم���ت! اإْن مت، �سنم�ت اأي�س���اً! ». هذه ال�س�رة 
لزمتن���ي. اأن���ا اأي�س���اً �سعرت باأني م�سطر… يمك���ن اأن نرى في ذلك 
�سيئ���اً م���ن ب�ساطة الطف�ل���ة اأو م�قفاً انط�ائياً. ل، اإن���ه خيار. ولي�س 

من ال�سهل اأن تك�ن خبيراً بعالم الجن.

• لماذا؟
** لأن ه���ذه الخب���رة ت�سع���رك بالتق���دم بعك�س التي���ار. ل تق�ل لك 
الحكاي���ة » اتب���ع ه���ذا ال�سراط الم�ستقي���م كي تغدو مل���كاً »، بل تق�ل 
بالأح���رى » اإن �س���رت ف���ي ه���ذا الم�س���رب، واتبع���ت ال���درب المتع���رج، 

تزوج���َت الح�سن���اء ». الحكاي���ة عميق���ة التدمي���ر؛ ث���م اإن المل����ك في 

الأ�ساطي���ر لي�س����ا طيبي���ن. خ���ذ حكاي���ة الإخ����ة الثالثة. ف���ي الغابة، 

الفار�س���ان، وال�ريث���ان ي�س���دان ال�سي���دة العج����ز الت���ي ي�سادفانه���ا، 

ويحتق���ران الحي����ان الجري���ح، ويف�س���الن ف���ي نهاي���ة الطري���ق. اأم���ا 

الثال���ث، الب���ريء، الطفل، فيتق���دم بت�ا�سع، ويح���اول اأن يت�سالح مع 

الأرواح، وينج���ح. تلك ه���ي الر�سالة: اإذا ت�جهنا كمعتدين في الغابة، 

فاإنه���ا تتجه���م، تغ�س���ب، وتن�س���ب اأ�س�اكها..ولك���ن اإذا بحثنا فيها عن 

ال�سالم، بدت الطبيعة منِعمة، و ن�سادف لي�س ال�ساحرة بل » الح�سناء 

التي ل مثيل لح�سنها »، ذات الجدائل الجميلة والعينين ال�سفافتين 

كاأنهما ينب�عان، والعطَر الزهري..

ا�ستعارة؟ �سيء  كل  الحكاية،  • في 
** بالتاأكي���د. الغاب���ة هي الم���كان الذي نجد فيه ما ف���ي ذواتنا، اإنه 

الحي���اة. لي�س���ت الحكاي���ة �س�ى م���راآة نف��سن���ا. وكلما كان���ت الحكاية 

طبيعي���ة، ازدادت �سع�بة فك رم�زها. اإنها تتمتع بمغزى بدئي. ومع 

م���رور الأزم���ان، اأري���د له���ا النف�سال ع���ن ه���ذا المعنى الأول���ي، اأريد 

تحميلها وزن المجتمع. وفي القرن التا�سع ع�سر، ح�ل بع�ُس الكتاب 

الأ�ساطي���َر القديم���ة اإل���ى حكاي���ات �سال�ن���ات، م���ع رئي�س���ات جمعيات 

خيرية وروابط ف�سيلة، وجنيات اأخالقية وجامدة.

والتلفزي�ن؟ ه�لي�ود  مع  تغيرت  الجنيات  اأن  بذلك  تعني  • هل 
** ل يه���م، ولك���ن �س���رط الحفاظ عل���ى معنى الحكاي���ة. ما » حرب 

النج����م » اإن ل���م تكن الأ�سط����رة الأرثري���ة منق�لًة اإل���ى الف�ساء؟ اإن 

الأطف���ال الذي���ن يمار�س����ن لعب���ة الأدوار يفعل����ن مثلم���ا كان يفع���ل 

اأجداده���م مع ال�سي����ف الخ�سبية واأغطية �سنادي���ق القمامة كدروع. 

لديه���م النفع���ال ذات���ه. ولكن، ف���ي الكثير من الأفالم، ل���م يبق �س�ى 

الف�لكل����ر، والم�ؤث���رات الخا�س���ة، والديك�ر. روب���ن الأدغال مثاًل ل 

يقات���ل م���ن اأجل ريت�سارد، بل م���ن اأجل روح التمرد، م���ن اأجل ال�سحر 

والعجائبي.

اأود اأن اأ�سير اأخيراً اإلى اأن حكايات الجنيات لم تخلق من اأجل تن�يم 

الأطف���ال ب���ل لإيق���اظ الرا�سدين. اإنه���ا لي�ست حكاي���ات لالنغالق في 

الطف�ل���ة، ب���ل لتهذيب ما ه���� الأف�سل فيها. لننظ���ر اإلى تلك المدن 

الخالية من الأحالم، مع اأبناء �سن الثانية ع�سرة اأولئك، الذين مات 

التعج���ب والنذه���ال فيهم. نعرف كلنا جي���داً اأن غياب الن�م لي�س ه� 

القات���ل، ب���ل غي���اب الأحالم.. اأعتق���د اأن اأبطال الحكاي���ات نائم�ن في 

كيانن���ا، اأن الطف�ل���ة تغف���� فين���ا. يجب اأن نعي���د للحكاي���ات �سحرها، 

وروح تمرده���ا. كان » غا�ست����ن با�س���الر » ي���ردد قائ���اًل » الخي���ال، ه���� 

الحي���اة ». كان محق���اً، الخي���ال �ساأن حي����ي بالن�سب���ة لالإن�سان. يجب 

اأن نتيح لالأطفال والرا�سدين اأن ي�سمع�ا �س�تهم الداخلي، »الكلمات 

ال�ساخبة، والماأل�فة التي تحلق كالطي�ر على البيدر »، وفقاً لعبارة 

» فيكت�ر ه�ج� ». علينا اأن نتيح لهم تخيل العالم.

حوار مع الكاتب الفرنسي 
بيير دوبوا
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أشتهي اليوم أن أكتب لك ألقول لك بكل بساطة .. أحبك.

واسيني األعرج

بوح في زمن الصمتيا بنة الروح

اأيها القلب كيف تنب�س فيا
وهي تناأى كالظل مقلتيا

ودعت �سم�سها غي�م �سباحي
ورمتني خلف ال�سباب ق�سيا

واأحالت خمر اللقاء �سم�ماً
تتنزى دماً على �سفتيا

وه�ت كال�سم�س الجريحة خلف ال
بحر تلقى عليه ن�راً خفيا

كلما ل�حت يداي اإليها
غمرتني بقبلة في يديا

وتلفت ل اأراها كاأني
قد تلفت بالخفاء اإليا

اأيها القلب كيف تنب�س قل لي

اأترى لم تزل اإلى الي�م حيا
اأترى �سرت في ه�اها �سراباً

وخياًل من اأم�سها من�سياً

اأيها القلب ل تلمها وتبكي

فهي ل تدري ما جنته عليا

*******        *****

اأيها القلب قل اإذن كيف اأم�سى

ليلنا قاحل الروؤى �سرمديا
�سرت مثلي مع الليالي وحيداً

مترع الآه م�ستهاماً خليا

ي�سرب الليل كاأ�سنا ثم ي�سح�

مثقل الخط� م�ستباحاً خليا

كم �سهرنا في ليلها نتقرى

عطر نهديها ي�ستفيق حييا

كم اأرقنا على لماها ك�ؤو�ساً
واأرقنا من مقلتيها �س�يا

و�سربنا من راحتيها وروداً
واأقاحاً من وجنتيها �سهياً

والع�سافير ح�لنا هاجعات
تنقر الليل كي يمر نديا

تتزيا باأنها نائمات
وهي تزق� في الليل كي يمر نديا

وطي�ر من الحمام ا�ستراحت
بعد اأن غطى ري�سها كتفيا

*****     ***
يا بنة الروح كيف اأقفرت مني

واله�ى ي�سرم الق�ام الطريا
كنت نهراً من الأزاهير يجري

و�سريراً يهيم في �سفتيا
كم غزلنا من النج�م ن�ساراً

لب�س البدر حليه والثريا
وافتر�سنا من الغي�م ب�ساطاً

اأبي�س الل�ن مترفاً مخمليا
تهزج الريح تحته األف لحن

ويمر الغمام عذباً رخيا
يا بنة الروح اإن قلباً اأثيماً

لطخته يداك في الحب غيا
لي�س ير�سى باأن يع�د طليقاً

طاهر الث�ب من ه�اك نقيا
ول�ساناً وهبته األف ذنب

كيف ير�سى باأن يع�د عييا

هكذا الع�سق ي�سرج الروح مني
فر�ساً تمالأ ال�سل�ع دويا

ي�سهل ال�سعر في جنابه حتى
يتلظى وي�سطلي اأ�سغريا

يا بنة الروح اإن قلباً بريئاً
من خطاياك كان قلباً غبيا

*****   ***
يا بنة الروح كيف األ�ت ذراعي

�سكرات من قه�ة الليل ليا
حملتني عيناك ف�ق جناح

ينثر ال�رد في الغمام نديا
اأترى كيف ل اأقبل نهداً

�سار مهداً ول اأزال �سبيا

اأحرق الليل من �سم�عك فيه
تبر كفيه فا�ستحال غنيا

كنت من قبل اأن اأراك يتيماً
ناحل ال�جه �ساهماً اأميا

اأتملى في مقلى الح�سن لياًل
حالك ال�سمت ناع�ساً اأميا

اأتهجى من كل طرفة عين
ما تق�ل الأحداق في م�سمعيا

كلما غبت عن ه�اك اأراني
ذاهباً فيه بكرة وع�سيا

ممعناً في ال�سرود حتى اأتاني
وحي عينيك غام�ساً وجليا

واأراني من ن�ره ما اأراني
مذهب الع�سق خالداً اأزليا

ثم اأمالني من يديك كتاباً
وا�سطفاني لمقلتيك نبياً

من اأين اأنت..؟!

اأيها الحادي خي�ل الريح متجها اإليك

واإلى متى �ستظل تحمل غيمة وتط�ف في و�سع الحرائق منهكا

لتع�د متكئاً عليك؟!

اأتراك جئت لكي تلملم ما تبعثر من �سدى الأفراح

في زمن الكاآبة.. ثم تحملها على عجل فتفلت من يديك؟
ما لالأماني النازفات م�اجعاً وم�اجداً

تم�سي على خفر �سع�دا ثم ت�سكن مقلتيك؟!

وعالم اأ�سراب ال�سن�ن� هاجرت من وقتها

واأتتك متعبة ت��سد �ساعديك؟

يااأيها الم�سك�ن اأ�سئلة و�سمتا اأخ�سر الكلمات

كيف تركتني وحدي؟

وكل م�ا�سم الأحزان ت�سكب دمعها في راحتي وراحتيك

خدني اإلي..

اأعر جناحي ري�ساً لأطير ح�لي

اأو اأب�ح بما لدي وما لديك

�ساأب�ح بال�جع المعر�س في حنايا الروح

اأعلن اأن ناياً ك�سرته اأ�سابع الأيام في زمن الت�سخر

وا�سُتبيحت بحة النغمات في ق�سب التاأمل

قبل اأن ي�ستكمل الب�ح الرعاة

�ساأق�ل اإن ق�سيدتي قتلت على مراأى الع�سافيرالمقيمة

في حكايات ال�سن�بر مرة اأخرى وقد فر الجناة

ه� �س�ت �سنبلة تطاأطئ راأ�سها فخراً بما حلمت

وتبكي دونما �س�ت فقد �سرق الرغيف لها الغزاة

وغارت الكلمات في حلق الفرات كاأنما

ماعاد متكئا على القمح الفرات

ماعادت الكلمات تكفي كي تعمد عا�سقين

تخاطراً جهراً وما التقيا

كم من م�اجد اأر�سال؟!

لكنها لما تعد بم�ا�سم ال�س�ق الجميل الراجالت

ليل���ى تغ���ادر نف�سه���ا ف���ي ع�س���ر اأرب���اب القبائ���ل م���ذ تك�س���ر حلمها 

وق�سائد الغزل العميقة

اأحرقت عط�ساً و�سادرها ال��ساة

فباأي �سارية اأعلق غربتي

هي اأمة تبكي على الأوهام في الزمن الأخير

وتحتفي بعف�ية الما�سي وما كذبا تناقله الرواة

�ساأق�ل لي وطن يئن يكابد الطعنات من كل الخ�ا�سر

بعدما �سدت عليه ن�افذ ال�س�ء الجهات

�ساأق�ل لي وطن ر�سمت جدوده الأ�سمى

باأوجاع الق�سيدة واللظى

وا�ستتفر الزيت�ن والليم�ن فيه

و�سيجت اأ�س�اره العليا

باأبناء الحياة الأمهات

لم يبق اإل اأنت �س�ءا �ساطع اللحظات

في زمن الكاآبة والردى

نم�سي اإليك لنهتدي

ونق�ل عند و�س�لنا:

كم مرة ي�ست�سهد ال�سهداء كي نبقى اأحياء؟!

�سوت �لحرف
الكلُّ دارى �س�قُه ِبَتفاِن

 واأنا وحيدُة حبرَي اّللهفان

اأم�سي ب�س�ِت الحرِف فيه رنٌَّة 
خلخاُلُه ه� من �سنيِع زماني 

اأ�سب� لغيِم الغيِر ينثرني َحياً 
ف�ق الم�سامِع والفروُع ُجماني

اأن�س� بتاِج الّروِح فلقَة قمحة
تعطيك اأ�سعافاً بكّف الجاني

 اأ�سري برو�ٍس في ال�سم��ِس وفي النُّهى
هُر ِخلٌّ والرحيُق َح�اني  والزَّ

 والكرُم جاري والقطاُف َعظائٌم 
من �ُسكر روحي ُخْذ ك�ؤو�َس ِح�ساني 

فالكاأ�ُس ن�ٌر في معالي َر�سِفها 
�ساٍق كريٌم ليرد اأماِن

 
تقول ق�سيدتي

ق�لي له
 ما عاد لي وجه ي�سامر �سّجتي

  هذا اأنا  مثل الرغيف اإذا انحنى 
 للفقر حان قطافه

  فجذورنا قمح ترامى ظّله 
بين ال�سغ�ب الممطرات ب�حدتي

 األم الجنى  
وغاللنا نزفت دما 
ل لن نعير �ساللنا 

 للخادعين الّناهبين جراحنا 

تّبت يد ل تكتفي بيمينها 

وعلى دوائر ظلمها 

اإّني اأرى ب�سنابلي

 اأبداً تدور الدائرة 

اأم�سي بكى

 وغدي جرى

  ف�ق ال�ج�ه الحائرة

  تم�سي وتنت�سل الخطا 

من درب اأ�س�اك المنى

 فرغيفنا حاك الق�سيدة منهكاً 

ب�سماره وبيا�س وجه �سه�لنا 

اأتراه ي�ماً خاننا؟! 

قصيدتان
 في ظالل األقاح

ِمْن �س�عٍة مالأْت زفيَرِك والفما
ما فاح الأريُج على ال�رود ون�سَّ

ريحاَنٌة َزفَرْت �سالفَة عطرها
ما فه�ى الَفرا�ُس ونح� ثغرك ح�َّ

�سبحان من ر�سم العي�ن بري�سٍة
ة وال�سما وبمثلها ر�سم المجرَّ

اأحب� كطفٍل خلف خط�ِك لهثاً
ما فاإذا الَتَفتِّ مناغياً مت��سِّ

اإنِّي راأيُت على ال�سفاه حكايًة
وَجَمْت لخ�ٍف والّل�سان تلعثما

اإن كان عندِك ماُي�َسرُّ فاأظهري
وعداً اإليِك باأن اأ�س�َن واأكتما

َبيَّنُت اأمري اإْذ رويت حكايتي
اأعلنُت �سيئاً بالحديث مَغمِغما

اأاأظنُّ اأنِك ما فهمٍت �سبابتي
واأتى عليِك الأمر لغزاً مبهما

ِعْلُم الفرا�سة في الّلحاظ قراأته
واأِلفُت فيِك مراجعي والمعجما

اإْن تجهلي اأرحْل رحيَل م�سافٍر
ما �َسلَّ الدروب وتاَه حيث تيمَّ

ل.. ل ورّب الع�سق ل�سُت براحٍل
ل�سُت الذي هجر الديار واأ�سلما

ُنها َب ُغ�سْ َبّل�َطٌة عمري وَخ�سَّ
كم ق�سق�س الدهر الفروع وقلَّما

لكنَّ ن�سغي ليزال م�سامقاً
ق�سَب ال�س�اقي ل يدانيه الظما

اأ�سعلِت ناراً بالج�ارح ل� َخَبْت
َق القلُب اللَّهيب واأ�سرما لَتَع�سَّ

من ديو�ني �الأول:« �سفائر من خيوط �ل�سم�س«
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فقدنا االتصال بالناس واكتفينا بأنفسنا .. هي لي وأنا لها .. أنا أكتب لها وأسهر لها وأشرب لها .. أنا 
هو أنا .. ألن هناك في الدنيا امرأة اسمها كذا .. جعلت مني الرجل الذي تراه أمامك.
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البديل الثالث
 قصة د. جرجس حوراني

عندم���ا قال ل���ي اأحدهم: ها ق���د �سافر �سديقك 
اإل���ى األماني���ا. �ساألت���ه: م���ن �سديقي؟ ف���زم عينيه: 
وهل لك �سديق غيره؟ لم اأ�سدق بادئ الأمر هذه 
الطرف���ة. �سحكت، وحدث���ت نف�سي: النا�س يحب�ن 
�سياغ���ة الحكايات كي يت�سل�ا. ولكن في ال�اقع لم 
تك���ن حكاي���ة، ول طرف���ة. كان �سفر ح�س���ام حقيقة. 
�ساف���ر دون اأن ي�دعن���ي. ولك�ن���ي دائم���اً اأح���اول اأن 
اأج���د مب���رراً لت�سرفات الآخري���ن، بحثت عن مبرر 
لم���ا قام به هذا ال�سدي���ق. قلت ل بد اأنه خجل من 
ت�سرفه وم���ن قراره المفاجئ، فاأن���ا اأعرف م�قفه 
من ال�سفر، طالما كان متطرفاً جداً في هذا الأمر، 
كان ي�س���ف كل من �ساف���ر باأق�سى العبارات، ويل�سق 
به���م اأ�س���د الته���م.. كنت اأه���دئ من روع���ه واأطالبه 
بعدم ظلم النا�س والتروي باأخذ الم�اقف، واإطالق 
الته���م، اأق����ل له: تري���ث قلياًل يا �ساحب���ي قبل اأن 
تحاكم الآخرين، من يقدر اأن يعرف ماذا يدور في 
قل�به���م. لكن���ه كان يعقد حاجبيه، وي���ردد �ساخراً: 
م���اذا ي���دور ف���ي قل�به���م؟ اأن���ا اأع���رف م���اذا ي���دور. 
عج���الت مهترئة، وت���راه يعدل م���ن جل�سته، يرفع 
يده الي�سرى ويفرد اأ�سابعه، ويق�ل لي: تعال نرى 
لم���اذا ي�ساف���ر المرء؟ هناك خم�س���ة اأ�سباب ل غير، 
ويع���ّد على اأ�سابعه الأربع���ة، الأ�سباَب ويدح�س كل 
منه���ا، وعندم���ا ي�سل الأ�سب���ع الخام�س���ة، يط�يها 
دون تعليق، ثم يق�ل نظريتي ثابتة في ها الأمر:« 
ال�سف���ر ل���ه طعم طيب كحبات القم���ح، لكن ماذا ل� 
اأ�سب���ح طاح�نة« وحالما تاأكدُت م���ن �سفره، رفعت 
ي���دي اليمن���ى واأف���ردت اأ�سابعي ورحت اأع���ّد اأ�سباب 
ال�سفر التي و�سعها �سديقي، ورحت اأطبقها عليه: 
اأول م��س����ع الخدم���ة الع�سكري���ة، ه���ذا ال�سبب ل 
ينطب���ق علي���ه فه� وحيد اأهل���ه، ول خ�ف عليه في 
ه���ذا الأم���ر، وط�ي���ت الأ�سب���ع الأول. ثاني���اً تاأمين 
م�ستقب���ل الأولد، وه���ذا ال�سب���ب اأي�س���اً ل يخ�س���ه، 
فلدي���ه طفلة �سغي���رة عمرها خم����س �سن�ات، ومن 
قل���ة العق���ل اأن يفك���ر بتاأمي���ن م�ستقبلها-الم�ؤم���ن 
اأ�ساًل-من���ذ الآن، وهك���ذا ط�ي���ت الأ�سب���ع الثانية. 
وثالث���اً البطالة، وه���ذا الأمر بعي���د كل البعد عنه، 
و�سع���ه الم���ادي اأكث���ر م���ن جي���د، وم���ا زال وال���ده 
حت���ى الآن يمل���ك اأكب���ر مح���ل تج���اري ف���ي ال�س�ق 
ولق���د اأعل���ن ل���ي اأكث���ر م���ن م���رة اأن الح���رب زادت 
من م���ردود والده الم���ادي، وهكذا ط�ي���ت الأ�سبع 
الثال���ث. ورابعاً: م��س�ع الح�س�ل على الجن�سية: 
وه���ذا الأمر كان يدح�سه بقهقه���ة ط�يلة، ويردد: 
جن�سي���ة! هه جن�سية! يح�سل����ن عليها من.. ويقع 
اأر�س���اً تحت وط���اأة قهقهته. وهك���ذا ط�يت الأ�سبع 
الرابع���ة. اأما الأ�سبع الخام�سة ف���كان يط�يها ه�، 

دون اأن يعلق. وفعلت مثله.
وعندما زرت زوجته اأخبرتني اأن م��س�ع ال�سفر 
ل���م يكن مفاجئاً، كان ح�س���ام يفكر فيه منذ ح�الي 
ال�سه���ر، وكان يح�سر لإتم���ام الأمر ب�سمت دون اأن 
يخبر اأح���داً، وقالت لي: اقنعن���ي بنظريته« ال�سفر 
اإلى اأوربة حلم، فر�سة عمر، نادراً ما تتهياأ ظروف 
تحقيقه���ا مثلم���ا يحدث ه���ذه الأي���ام.. فيما م�سى 
كان �سفر �سخ�س اإلى األمانيا يعتبر بمثابة معجزة، 
لك���ن األماني���ا الآن تفت���ح اأب�ابه���ا ل���كل الالجئي���ن 
ي���ده«.  م���ن  الفر�س���ة  ه���ذه  يفل���ت  م���ن  ومجن����ن 
واأخبرتن���ي اأن المركب الذي كان ينقله مع اآخرين 
تعر�س للغرق، ومات اأدهم ابن حارتنا، اأما ه� فقد 
ا�ستط���اع الهرب من خف���ر ال�س�احل الذي���ن اأعادوا 
الناجي���ن اإل���ى بلده���م. وا�ستطاع بم�سق���ة ال�سباحة 
م�ساف���ة ط�يلة حت���ى ان�سم لقارب اآخ���ر، وه� الآن 
في األمانيا، و�س�ف يبذل جهده للّم �سملها باأق�سى 
�سرع���ة. وقالت ل���ي والدم�ع تترقرق ف���ي عينيها: 
ك���م تع���ذب، بط���ل حقيق���ي. وقب���ل ان اأودعه���ا قالت 

ل���ي: اإن���ه ي�سل���م عليك، ويعت���ذر من���ك، ل ي�ستطيع 
اأن يتكل���م معك، يق�ل اإنه ل يحتمل �سماع �س�تك، 

ويبقى هناك، كم يعزك.
وف���ي البيت كنت اأحت�سي فنج���ان القه�ة وغ�سة 
كبي���رة ف���ي �س���دري، قل���ت لزوجت���ي: ه���ذا الرج���ل 
ل���م يفهمن���ي اإذن، م���اذا تعن���ي ال�سداق���ة ي���ا ت���رى؟ 
�سحك���ْت: الم�سكل���ة تكم���ن في���ك ي���ا عزي���زي، اأن���ت 
م���ن ك�ك���ب اآخ���ر، غير ه���ذا الك�كب.. مثال���ي اأكثر 
م���ن ال���الزم. وقاطعته���ا: ال���ذي يزعجن���ي اأنه بعد 
كل ه���ذه الع�س���رة لم يع���رف اأنني ل األ����م الآخرين 
عل���ى ت�سرفاته���م، بل دائم���ا اأبحث عن مب���رر لها.. 
وقال���ت ل���ي وهي تم�س���ك يدي بحنان: كن���ت اأعتقد 
اأن���ك تفع���ل ذل���ك فقط مع���ي. وقلت له���ا واأن���ا اأ�سد 
عل���ى يدها: معك اأك�ن اأكث���ر رحمة.. الحب ي�سنع 
الرحم���ة، والرحم���ة تق����ي الح���ب، كم م���رة اأخطاأ 
بحقي وكنت اأجد عذراً له دون اأن يدري، اأعرف اأنه 
خجل مني، اأنه يفكر كيف �سيبرر �سفره وه� الذي 
كان ي�سخ���ر م���ن كل من �سافر.. لكنن���ي �ساأذكره اأن 

الأ�سب���ع الخام�سة كان يط�يها دون مناق�سة وهذه 
ه���ي الت���ي كان يخبئها لنف�سه. ف���ال داعي للخجل. 
و�ساألتن���ي: وم���اذا تعن���ي الأ�سب���ع الخام�سة؟ وقلت 
له���ا: اإنه���ا �س���ره على ما يب���دو. وكنت ق���د اأخبرتها 

�سابقاً بحكاية اأ�سابع ح�سام وال�سفر.
واأخي���راً و�سلتن���ي ر�سال���ة م���ن ح�س���ام كت���ب ل���ي 
فيه���ا:« اعت���ذر اأنن���ي ل���م اأتكل���م مع���ك حت���ى الآن، 
ل  اأب���داً،  مع���ك  اأتكل���م  ل���ن  لأنن���ي  اأي�س���اً  واعت���ذر 
اأ�ستطيع �سم���اع �س�تك، �سيجعل قلبي يتفتت. واأنا 
ل اأ�ستطي���ع بع���د كل ه���ذه المغام���رة اأن اأع�د. اأكيد 
كل ي�م ت�سرب كفاً بكف وتق�ل ما الذي جعل هذا 
الأهب���ل ي�ساف���ر.. اأن���ت تعرف نظريتي ف���ي ال�سفر. 
اإنه���ا لم تتغير، لكنك اأنت من بل�ر لي فكرة ال�سفر 
دون اأن ت���دري. دائماً كنت تطلب مني اأن اأبحث في 
حياتي عن البديل الثالث. تق�ل لي: م�سكلتنا اأننا 
دائماً نعتبر اأن الحياة ا�س�د اأو اأبي�س، حب اأو كره، 
ح���رب اأو �س���الم.. ل���م يفكر اأح���د بالبدي���ل الثالث. 
ل���� فكرن���ا كنا اأكث���ر �سع���ادة. وهذا تمام���اً ما ح�سل 
مع���ي. لم اأع���د احتمل البقاء م���ع زوجتي، �سدق اأو 
ل ت�س���دق. ربم���ا كنت تظ���ن اأنني �سعي���د. الحقيقة 
كن���ت اأمث���ل دور ال�سعيد، وتعبت م���ن التمثيل. بعد 
اأكثر من �سبع �سن�ات زواج، لم اأ�ستطع اأن اأفهمها.. 
امراأة ل تعرف الر�سى، واأنت تعرف كم هي مدللة 
عن���دي وعن���د وال���دي وعن���د اأم���ي، ن�سع���ل اأ�سابعنا 
كله���ا �سم�عاً له���ا، لكنها هي ل تدل���ل روحها، ومن 
ل يدل���ل روح���ه، ل يع���رف ال�س���الم الداخل���ي. ه���ه، 
ه���ه، ه���ه.. اأ�سح���ك، لأن���ي اأتقم����س اأ�سل�ب���ك ف���ي 
تبرير ت�سرف���ات الآخرين. لم يبق اأمامي حل، اإما 
الط���الق، اأو القب����ل ب���دور الممث���ل التعي�س ط�ال 
العم���ر. وفك���رت في البدي���ل الثالث.ه���ه، هه. وهل 
هن���اك اأجمل من ال�سفر اإلى األماني���ا! واأحلى �سيء 
اأن تكالي���ف ال�سفر، هي الت���ي دفعتها. ا�ستفدت من 
خا�سي���ة عدم الر�سا لديها، طمعتها بدنيا جديدة، 
ك���م فرح���ت عندما اعتقدت اأنها �س���ارت في األمانيا 
وب���داأت تحل���ق ف���ي ف�س���اء وا�س���ع، ل���م يع���د ي�سعه���ا 

الك�ن، واأعطتني كل الحلي التي تملكها.
ه���ه، هه. وه���ي الآن تنتظر اأن األ���مَّ �سملها، هه.. 
ه���ه« اعت���ذر لأنن���ي ل���ن اأتكلم مع���ك، اأع���رف ما هي 
النتائج، �س�ف تبرر ل���ي ت�سرفاتها و�س�ف تقنعني 
اأن العي�س في مخيمات الالجئين لي�س اأكثر رحمة 
م���ن العي����س معه���ا واأن هن���اك طفل���ة م���ن حقها اأن 
تعي����س بج� ا�سري متناغم.. اأعرف اأ�سل�بك ولهذا 
ال�سبب لن اأتكلم معك.. اعذرني يا �سديقي وادعم 

البديل الثالث الذي اخترته رجاء«.

  قصة: عبدو محمد

اأجل����س وحي���داً ا�ستذكر اأحداثاً و�س�راً راأيته���ا واأق�اًل �سمعتها ذات 
ي����م اأ�ستذكرها فاأراها واأ�سمعها كما ل� اأنني اأراها حين راأيتها، وراأيت 

وراأيت وكان مما راأيت.
راأي���ت نف�س���ي جال�س���اً ف���ي مكت���ب م�س�ؤول كبي���ر في حل���ب، اأيام كان 
الم�س����ؤول الكبير يخي���ف، كان الأول اأو الثاني مرتبة في حلب، وكنت 
اأزوره زي���ارة ه���� اأرادها، فما كان ممن ي���زار لق�س�ة وغالظة عرف بها 
من���ذ اأن جل����س عل���ى كر�سيه ذاك، كن���ت جال�ساً متح�سب���اً �سامتاً اأ�سمع 

كالماً مع�س�ًل ما عرف به.
ق���ال: ي���ا رفيق ... لم���اذا ل تزوروني، واأن���ت واأمثال���ك اأرغب واأريد 
اأن يزورون���ي، ي���ا رفيق عرفت اتزانك ورجاحة عقل���ك واحترام النا�س 
ومحّبته���م ل���ك م���ن �سيرتك الت���ي اّطلعت عليه���ا، فلم���اذا ل تزوروني 
لتطلعن���ي عل���ى ما يح���دث من خل���ل واع�جاجات تحدث هن���ا وهناك 
لأق�م بت�سحيحها، اأنت ت�سمع اأكثر مني مما يجري في البلد، النا�س 
يتكلم����ن اأمام���ك من دون خ�ف، فتعال اإلّي واأعلمني بما يجري وبما 
يق�ل���ه النا�س لن�سح���ح الأخطاء، والع�جاجات، ه���ذه م�س�ؤولية تقع 
عل���ّي وعل���ى اأمثالكم. ونحن مع���اً نريد الخير لبالدن���ا العزيزة علينا، 

واإذا لم نفعل هذا ف�ست�سير الأم�ر لالأ�س�اأ.
وراح الم�س�ؤول الكبير يتكّلم ويتكّلم وما عدت اأ�سمعه، كنت �سرحت 
م���ع نف�س���ي اأق����ل له���ا يريدني ه���ذا اأن اأ�سب���ح »فا�س����دي« بلهجة اأهل 

قريتنا.
وراأيت���ه يجل����س اأمامي ويرّبت عل���ى ركبتي قائاًل: لنب���داأ بي، فهات 
واأعلمن���ي ما يق�ل النا�س عني؟ اأيقظني من �سرودي و�سرحاني حين 
فع���ل وق���ال ما فعل وما ق���ال، فرفعت نظري اإلي���ه اأ�ستطلع وجهه وما 
خل���ف نظراته فما ا�ستطعت، كان غطى وجهه بقناع من ظالل ر�سمه 

م�سباح جعله خلفه.
رب���ت عل���ى ركبتي للمّرة الثانية وقال م�سجعاً: هات لن�س�ف، قل ما 
تع���رف ول تخب���ئ عني �سيئ���اً. وكمن خدع بما �سمع وم���ا كنت خدعت، 
وكم���ن اأراد �سب���ر �س���دق م���ا �سمع، قل���ت متلعثم���اً: ه���ل .. �سحيح اأنك 
جمعت اأم�اًل كثيرة، وحزت غنائم وفيرة منذ اأن جل�ست على كر�سّيك 

هذا؟
انتف����س قائم���اً كم���ا ل���� عق���رب ل�سع���ه، وكم���ن اأطاح���ت زوبع���ة بما 
ت�سرب���ل به من لطف، انتف�س وق���ام وقد بانت حقيقته وبان �سدق ما 
كن���ت اأ�سمعه عنه، فقال وه� يكّز على اأ�سنانه كّزاً: �ساأحطم اأ�سنان من 
يق����ل هذا واقتلع ل�سانه. تلم�ست خدي خائفاً اتلم�س �سالمة اأ�سناني 
وما خاف ل�ساني فقال له: األهذا دع�تنا ! انتبه لما فعل وقال واأظهر، 
فا�ستع���اد بع����س هدوئه يبع���د نظراته عن نظراتي، وق���ال م�سيفاً: يا 
رفي���ق ل ت�س���دق ما يق�ل بع����س النا�س عني، هم اإّم���ا ح�ّساد اأو طاب�ر 

خام�س.
واأ�س���اف الم�س�ؤول كالماً كنت ا�سمع بع�س���ه ول اأ�سمع بع�سه، كنت 
اأنظر اإلى فنجان القه�ة الذي اأمامي مرة وما مددت يدي اإليه، واإلى 
وجه���ه م���رة وه� يتكل���م، م�ستذك���راً ن�سيحة والدي علي���ه رحمة اهلل: 
»ل تدخ���ل �سراع���اً ل تنت�سر في���ه«، فقمت م�دعاً وخرج���ت، ف�سيعني 
اإل���ى الب���اب وه� يق�ل: تعال لزيارتي كثي���راً، تعال م�ساًء بعد اأن يخف 

العمل والزوار.
وخرج���ت وب���ي �سيء من خ����ف وكره، وما عدت زرت���ه اأو راأيته غير 
م���رة بعد �سن����ات، وكان اأزيح عن كر�سيه ونزعت عن���ه عباءة ال�سلطة، 
راأيت���ه ف���ي اأحد �س����ارع حلب يم�س���ي متثاق���اًل �سعيفاً ي�سربل���ه ه�ان، 
كان مقب���اًل نح�ي كمن يريد ال�سالم عل���ّي، تقدمت نح�ه كمن يريد 
لطم���ه وتحطي���م اأ�سنانه، ولكني تذكرت ق����ل والدي: »ل ت�ستق� على 
�سعيف« فاأ�سحت ب�جهي مبتعداً عنه �ساكتاً وما �سكت ل�ساني، �سمعته 
يق����ل وما كن���ت اأريده اأن يق�ل، ق���ال يخاطبني كم���ن يخاطبه: اأهذا 
م���ن كان يحط���م الأ�سن���ان ويقتل���ع الأل�س���ن! عجبي! ق���ال ل�ساني هذا 
واأتبع���ه بب�سق���ة كبيرة »تف�وو« وم���ا دريت اأ�سِمع الم�س����ؤول ال�سابق اأم 

لم ي�سمع.
اأعادني اإلى وحدتي وظلمتي �س�ء �سطع تاله انفجار هائل، لم اأدر 
اإن كان برق���اً اأعقب���ه رعد، اأم �ساروخاً م���ّر وانفجر، ما دريته، ارتجاجاً 

رّج ن�افذ البيت واأب�ابه ورّجني رّجاً.
رّج���اً اأح���دث ق�سعريرة ف���ي ج�سمي، ف�سع���رت ب�سعف وخ����ف وبرد 
كن���ت ن�سيت���ه، فتدثرت بم���ا و�سلت اإليه يدي من دث���ار، وعدت اأ�ستعيد 

�س�راً واأحداثاً راحت تترى كما ل� اأنها تفر�س نف�سها علّي.
وراأي���ت نف�س���ي هذه المّرة في �س�ق الخ�س���ار ال�سعبي الذي في باب 
الجني���ن، و«الجني���ن« محرفة م���ن الجنان فقد كان���ت المنطقة خارج 
اأ�س����ار حل���ب، كان���ت تغطيه���ا الب�ساتي���ن المحيطة بنه���ر ق�يق غربي 
ال�س����ق ه���ذا، كن���ت اأدور بين عرب���ات الخ�س���ار اأبحث عم���ا اأريد، كانت 
اأح���داث �س�ري���ة التي انطلقت م���ن درعا قد ب���داأت �سرارتها بال��س�ل 
اإل���ى حل���ب، واأن���ا فيم���ا اأن���ا فيه، �سع���رت بمن يق���ف اإلى جانب���ي ويق�ل 
هام�س���اً: اأن���ت رج���ل محت���رم، لم تتل����ث مثل غي���رك، ونح���ن نريدك 
معن���ا، هم ل���م يعرف�ا قيمت���ك، فان�سق عنهم وتعال اإلين���ا و�سترى منا 

خيراً كثيراً.
ق���ال م���ا قال وابتع���د، وما راأيت غي���ر ظهره وك�فّي���ة حمراء تغطي 
راأ�س���ه، وكن���ت راأيت و�سمع���ت بع�س من ان�سق�ا ع���ن /النظام الحاكم/ 
عل���ى �سا�س���ات الف�سائيات، فقلت �ساخراً معلق���اً على طلبه، ومن يعيد 

ل�سق ن�سفّي اإذا ما ان�سققت.
ل اأدري اإن كان �سمعن���ي اأم ل، ولكنن���ي لمحت���ه بي���ن الزح���ام عائداً، 
وم���ا كان يبي���ن منه غير عينيه، وحين وازاني هم�س من جديد: نحن 
نري���دك معن���ا، نحن اأق�ي���اء ونفعل ما نري���د، يك�سب م���ن ين�سم اإلينا 

ويخ�سر من نعاديه.
قال هذا وابتعد م�سيفاً: �سنت�سل بك بعد اأيام لنرى ما راأيت.

ق���ال م���ا قال وغ���اب بين الزحام، وم���ا اأردت �سماع م���ا �سمعت، فقلت 
لنف�س���ي م���ا كن���ت اأود ق�ل���ه له تح�سب���اً، قلت: نع���م، نعم، اأنت���م اأق�ياء، 
اأع���رف ق�تك���م م���ن الروؤو�س الت���ي تعلق�نه���ا حيثما تك�ن����ن، وبعدما 

قلت ما قلته لنف�سي، تح�سبت اأن يك�ن�ا ترك�ا من يراقبني، فلملمت 
اأغرا�سي وغادرت عائداً اإلى بيتي.

بع���د اأيام قليل���ة ات�سل�ا مرغبي���ن مهددين، وت���ال الت�سال ات�سال 
ث���ان وثال���ث، وم���ا قال�ا لي م���ن هم، وكانت ح����ادث اغتي���الت فردية 
ب���داأت تحدث في �س����ارع متفرق���ة، اغتيالت تليها بيان���ات ت�سدر عن 
ى اأنها من نفذ  ف�سائل م�سلحة تطلق على نف�سها اأ�سماء م�ستعارة تدعَّ
كل اغتيال، بيانات ت�سدر بادئة با�سم اهلل الرحمن الرحيم، كما يذكر 

الجزارون ا�سم اهلل حين يذبح�ن ذبائحهم.
و�ساورن���ي قل���ق وخ�ف، من خ�سم ل تعرف���ه قد يفاجئك من حيث 
ل تحت�س���ب، ف�سارع���ت وا�ستاأج���رت بيت���اً ف���ي ح���ّي ح�سبته اآمن���اً منهم، 
وم���ا كان اآمناً م���ن القذائف التي كانت تت�ساقط عل���ى اأحياء المدينة، 
وغي���رت رق���م هاتف���ي المحم����ل، ونزح���ت م���ن الح���ّي والبي���ت ال���ذي 
ح�سبته���م يعرف�نهم���ا، رحلت عن الحي ولم اأرح���ل عن حلب، وظللت 
اأ�سم���ع تهديداتهم من عل���ى �سا�سات الف�سائي���ات »�سنغت�سب ن�ساءكم، 
ونقت���ل رجالك���م وننهب دوركم، فانتظ���روا ي�مكم الم�س����ؤوم يا اأن�سار 
النظام يا من بقيتم في الأحياء التي تحت حكمه، كان هذا يتكرر بين 
ال�قت والآخر، وكنت اأح�سبه م�جهاً لي اأنا، ولكنني ما رحلت وها اأنا 
جال����س وح���دي ف���ي ظلمات في ج�ف ظلم���ات، اأعاني الب���رد والخ�ف 
واأن���ا اأ�سم���ع دوي النفج���ارات ولعلعة الر�سا�س و�سفي���ر الريح راجياً 

من اهلل اأن ل ي�سل�ا اإلّي ول اإلى غيري.
و م���ا اإن انته���ى �سري���ط ذكريات���ي ه���ذا، حتى تبعه �سري���ط اآخر من 
دون ا�ستئ���ذان فراأيت رجاًل اأعرفه ف���ي الحّي الذي نزحت اإليه، رجاًل 
عرفت���ه يتقّرب من اأ�سحاب ال�سلطة ي�ستق�ي بهم، راأيته يقترب مني 
وي�سي���ر اإلى جانب���ي ويق�ل لي: بالأم�س زرت م�س����ؤوًل كبيراً ا�سمعني 
كالم���اً اأنقله ل���ك، قال: هناك في البلد رمادي����ن عزل�ا اأنف�سهم عنا، 
ينتقدوننا ليظهروا اأنف�سهم اأنهم لي�س�ا معنا، �سحيح اأنهم لي�س�ا مع 
الع�ساب���ات، لكنه���م لي�س�ا معنا اأي�ساً، وهذا غير مقب����ل اأبداً. �ساألت: 

ولماذا قال ما قال؟
ق���ال: ذك���رت اأمام���ه نا�سح���اً بع����س اإ�س���اءات الح�اج���ز الأمنية في 
المدين���ة، وم���ا اأكث���رت. قل���ت ف���ي نف�س���ي: ه���ذا م�س����ؤول اآخ���ر يحطم 

الأ�سنان ويقتلع الأل�سن.
قاط���ع الرج���ل الخائ���ف �س���رودي وه���� يبتع���د: �ساأرح���ل ع���ن حلب 

تح�سباً.
قلت واأنا اأتلم�س �سالمة فكّي: اأما اأنا فلن اأرحل.

اأيقظتن���ي حرك���ة خفيفة �سعرت بها من خلفي مم���ا اأنا فيه، فتلفت 
فراأي���ت �سبح���اً �سغيراً يقترب مني، �سبح���اً كان حفيدتي ذات ال�سن�ات 

الخم�س.
راأيته���ا من بين الظالم وهي تفرك عينه���ا بيدها ال�سغيرة، راأيتها 
تدن���� وتلت�س���ق ب���ي وه���ي تتم�سك بن����م يفّر منه���ا: و�سمعته���ا تق�ل: 

بردانة يا جدو، وهذه الأ�س�ات تخفيني يا جدو.
رفعته���ا و�سممته���ا اإل���ى �سدري وم�سيت به���ا اإلى فرا�س���ي، خباأتها 
ف���ي ح�سني كما تخبئ ال�سج���رة اأكمامها تحميها من ال�سقيع والبرد 
والع�ا�س���ف منتظ���رة الربي���ع، ورحت اأم�سح على راأ�سه���ا اأهدهدها كي 

تنام مطمئنة.
ل اأدري كم نمت، ولكني اأفقت على نع�مة وطراوة تم�سحان وجهي، 
و�سمع���ت زقزق���ة عذب���ة تت�سل���ل اإل���ى اأذني، زقزق���ة تق�ل: »ج���دو، فيق 
ج���دو، الدني���ا دافييية« فتحت عيني فراأيت �سي���اًء وراأيت يد حفيدتي 
تم�س���ح وجهي، وراأي���ت ب�سمة مالأت ج�انحي فرح���اً، فابت�سمت، وكنت 

ن�سيت البت�سام.

في عين العاصفة

كم كتاب، اتركوه، هذا الكتاُب لم يكتب لكم، القراءة يجُب أن تكوَن شكاًل من 
َ
بي: إذا أقلق

اّ
كنُت أقول لطال
عادة. أشكاِل الساّ

خورخي لويس 
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للح���ّق اأق����ل: اإن اأديبن���ا الغال���ي الُمحتفى به 
ف���ي ه���ذه الزاوي���ة العاجل���ة الباح���ث والروائي 
ورج���ل ال�سيا�س���ة والتربي���ة والمجتم���ع الأ�ستاذ 
اأكت���ب ع���ن  اأن  جه���اد جدي���د ل���م يك���ن يرغ���ب 
م�سيرت���ِه الطيب���ة وكان ف���ي ح�اري مع���ه يميُل 
اإل���ى �سخ�سيت���ه الهادئ���ة الت���ي تميل اإل���ى الُبعد 
ع���ن الأ�س�اء وال�ستعرا����س وتنغم�س دائماً في 
العم���ل ذي الفائ���دة والم�سداقي���ة والحي�ي���ة، 
اأن  تقاُع���ِدِه  بع���د  وخ�س��س���اً  منه���ا  اأراد  الت���ي 
ْم ن�ساط���اٍت نبيلًة ف���ي �سبيل خدمة  م وُيَق���دِّ ُتَق���دِّ
المجم����ع لتحقي���ق اأه���داٍف نبيل���ٍة وح�ساريٍة. 
ربم���ا ل���م اأَلتق���ِه �سخ�سياً �س����ى مرٍة واح���دٍة اأو 
مرتي���ن عل���ى الأكث���ر ولكّن���ه ت���رَك ف���ي نف�س���ي 
ومعرف���ٍة  عل���ٍم  كرج���ِل  ج���داً  طيب���اً  انطباع���اً 
و�ساح���ِب وج���داٍن وُخُلٍق ع���اٍل، واأي�س���اً �ساحب 

م�قٍف وا�سح من م�سائل الحياة.
لذل���ك يجب علينا كّل ف���ي م�قعِه الثقافي اأو 
الإعالم���ي اأو.. اأن نبح���ث عن رج���ال المجتمع 
اأنن���ا  م له���م الحت���رام الكام���ل وُنبِلغه���م  ونق���دِّ
مج���ال  ف���ي  ُكلٌّ  ق���دوٌة  واأنه���م  منه���م  تعلمن���ا 
عطاءاتِه.. واأعتبُر ذلك واجباً وطنياً واأخالقياً 
واإن�ساني���اً اإل���ى ح���دٍّ كبي���ر.. ول� يت�س���ع المجال 
لتحدث���ُت الكثي���َر الكثي���َر، ولكنَّ مق�ل���َة ما قّل 
ودّل كثي���راً م���ا نعتمده���ا طريق���اً للدلل���ة على 

الأفعال الكبيرة بقليٍل من الكالم. 
اأما الآن فاإلى �سيرته الذاتية وقليل مما كَتبُه 

عنه الأدباء والمفكرون:  
جه���اد محم���د جديد م�اليد ع���ام 1938، عين 

التينة، الحّفة، الالذقية.
� در�س في جبلة خالل المرحلتين البتدائية 
والإعدادي���ة، ون���ال �سه���ادة الدرا�س���ة الثان�ي���ة 
)اآداب لغات( من ثان�ية التجهيز في الالذقية.

� عم���ل م�ظفاً اإدارياً ف���ي مديرية التربية في 
الالذقية 1960����1962.

����َس ف���ي اإعدادي���ة �سي���ف الدولة ف���ي قرية  � درَّ
عين التينة� الحفة 1959.

� عم���ل م�ظفاً اإدارياً ف���ي مديرية التربية في 
الالذقية 1960���� 1963

وبانيا����س  ف���ي جبل���ة  ثان�يتي���ن  ف���ي  ����س  درَّ  �
1963����1962

� ن���ال �سه���ادة لي�سان����س في اللغ���ة العربية من 
كلية الآداب في الجامعة ال�س�رية 1963.

� تنق���ل مدر�س���اً بين حلب والالذقي���ة وا�ستقّر 
في جبلة.

ن���اٍد ثقاف���ي اجتماع���ي  تاأ�سي����س  ف���ي  اأ�سه���م   �
واختير رئي�ساً له عام 1965م.

� اأعي���ر للتدري����س ف���ي الجزائ���ر مطل���ع الع���ام 
الدرا�سي 1967�1968 �سارك في تعريب التعليم،   

واأ�سهم في و�سع البرامج واإعداد المعلمين.
� ع���اد للتدري�س في جبلة1972���� 1979، ثم اإلى 

الجزائر بعقٍد خا�س 1980��� 1985.
� ا�ستقال عام 1986.

� اأ�سهم في تاأ�سي�س جمعية العاديات في جبلة 
ع���ام 1999 وانتخب رئي�ساً لها ومازال حتى هذا 

التاريخ.
 2004( الثقاف���ي  جبل���ة  مهرج���ان  رئي����س   �

)2010��
ل���ه مق���الت ومحا�س���رات كثي���رة منه���ا:   _
اللت���زام ف���ي الأدب، �سع���راء الأِر����س المحتل���ة� 
وثالثي���ة  وال�سيا�س���ي،  الجتماع���ي  البع���دان 
�سع���ر  ف���ي  الذات���ي  البع���د  محف����ظ،  نجي���ب 
ال�ّسي���اب، الأ�سط����رة والث����رة ف���ي �سع���ر خلي���ل 
ح���اوي، ق���راءة في اأ�ساطي���ر الح���ب ال�س�مرية، 

الماء في الأ�سط�رة.
الأ�سرع���ة  جن����ح  مطب�ع���ان:  كتاب���ان  ل���ه 

)مراجعات ومذكرات ق�مي اجتماعي( 2013
� العط�س »رواية« 2016.

ال�سال���ح  ل���ف  ال�سَّ الطب���ع:  قي���د  كت���اب  ول���ه 
حبة� ال�ّسلف(. )القبيلة� ال�سّ
�سهاد�ت

ونقتط���ف مم���ا كتب���ه عن���ه ال�ساع���ر والروائي 
ع���ادل محم�د في مجل���ة الكفاح العربي بتاريخ 

2004/9/6 ما يلي:
جهاد جديد ا�سم تعرفه هذه المدينة ك�احد 
م���ن �سرف���اء الن�س���اط الع���ام ال���ذي ي���راوح بين 
ال�سيا�س���ي والثقاف���ي والجتماع���ي، لك���ن جهاد 
ر على  جدي���د وه� رئي�س جمعية العادّي���ات ي�سّ
م���ا لدينا م���ن العادّي ال���ذي »ُيفلِت���ُر« ال�س�ائب 
من���ه ليخرج العادي بمعناه الب�سيط والإن�ساني 

والراقي اأي�ساً.
ف���ي جري���دة  م���روة  اإ�سماعي���ل  د.  كت���ب  كم���ا 

ال�طن ال�س�رية بتاريخ 2/11/ 2016 قائاًل: 
وللح���ق ف���اإن رواية)العط����س( كان���ت �سائق���ة 
ومتمي���زة وا�ستطاع���ت اأن تجذبني اإليها لأتمها 
ف���ي جل�س���ة واح���دة واإن كان له���ذه الخ�س�سي���ة 
البراع���ة  عل���ى  دلل���ًة  تذك���ر  ِفاإنه���ا  تذك���ر،  اأن 
والت�س�ي���ق والتمكن م���ن عنا�سر الفّن الروائي 
ال���ذي يحت���اج اإل���ى الكثي���ر م���ن الإتق���ان ليك�ن 

جاذباً.
خلي���ل  الروائ���ي  عن���ه  كتب���ُه  مم���ا  ونقتط���ف 
�س�يل���ح في جريدة ت�سري���ن بتاريخ 2008/7/9 

مايلي:
�ساب���اً  لي����س  المهرج���ان  مدي���ر  اأن  �ستفاج���اأ 
كم���ا �س�ته على الهات���ف، رج���ٌل �سبعيني مفعٌم 
بالحي�ي���ة والم����دة، اخت���ار اأن يمن���ح مدينت���ه 
ال�سغي���رة جبل���ة �سيئ���اً م���ن روح���ه بع���د رحل���ة 
ط�يل���ة ق�ساه���ا ف���ي التعلي���م، وهكذا ب���دًل من 
اأن يط����ي اأيام���ه ب�سيخ�خٍة هادئ���ٍة ا�ستبك مع 
الحي���اة ال�ساخب���ة �سحب���ة جي���ل م���ن ال�سب���اب 
لمنح مدينتهم خ�س��سية ثقافية ت�سعها على 

الخريطة.
هذي اأ�سالتنا/�سليمان العي�سى

اإلي ال�سديق جهاد جديد: وه� يرتجُل كلمًة 
في حفل.. بتاريخ 2008/5/2م.

يتدّفُق الَكِلُم ال�سهيُّ جداوًل
ويرقِرُق الف�سحى بياناً �ساحرا  

هذي اأ�سالتنا العريقُة، ُقلُتها
لّما �سمعُت النثُر يبدُع �ساعرا  

اأَْت في �سدرها را.. كم َخبَّ هذي الذُّ
َعْبَر الع�س�ر.. ف�ار�ساً وعباقرا!  

وه���ذا مقط���ع م���ن كلم���ة افتت���ح به���ا الروائي 
والمرب���ي والأدي���ب جه���اد جديد اإح���دى دورات 
مهرج���ان جبل���ة الثقاف���ي حي���ث يق����ل: ونحن 
ن���رى اأن الثقاف���ة النقدية بحاج���ة اإلى ترحيب 
بالخت���الف مب���راأ من الأغرا����س غير المدنية 
ه���ي وحده���ا الت���ي تر�سم طريقنا وه���ي وحدها 
الناه�س���ة والق���ادرة عل���ى اإخراجن���ا م���ن غب���ار 

الزمن ومن اأوقاتنا الم�ستع�سية.
مدين���ِة  ف���ي  الماك���ُث  اأيه���ا  لّعل���َك  واأخي���راً.. 
جبل���ة الت���ي اأَحَبْبَته���ا والتي اأحّبه���ا الزمن على 
مختل���ف اأحقاب���ِه.. كما اأنها البح���ُر الذي يرُقُد 
على �سفِة البحِر.. لعينيك ولجمعية العاديات 
لديك���م ول���كلِّ اإبداعاتك���م الكريم���ة نق����ل: اإننا 
في اتح���اد الكتاب العرب وف���ي جريدة الأ�سب�ع 
الأدب���ي نحيي���ك اأيه���ا البال���ُغ الثماني���ن واأكث���ر، 
ونحي���ي عزيَمت���َك واإرادت���َك وقدرَت���َك الهائل���ة 
على اخت���زان في�ِس الحّب والتع���اون والتراحم 
والت����ارد والعم���ل الج���اد لم���ا فيه خي���ر النا�س 

جميعاً.

جهاد محمد جديد
المربي والروائي والباحث والناشط الثقافي

رجل الموقف والمصداقية والعطاءات الغامرة

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�سوؤون �الأدب و�لفكر و�لفن
 ت�سدر عن �حتاد �لكتاب �لعرب بدم�سق
 �أ�س�ست و�سدرت �بتد�ًء من عام 1986

�ملر��سات
 الجمهورية العربية السورية - دمشق -ص .ب)3230( - هاتف 6117241-

التحرير.  رئيس  باسم  المراسالت  جميع   -6117244 -فاكس   6117240
هاتف االشتراكات 6117242

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

E-mail : alesboa2016@hotmail.com
www.awu.sy

 يراعى أن تكون المادة:
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