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ال�صهيوني �إل��ى المغرب ،يوم الثالث��اء �ُ ،2020/12/22أولى
المبا�ش��رة من الكيان
ل��م تك��نْ رحلة الطيران ُ
ّ
َ
المبا�شرة
خط��وات ال ّتطبيع بينهما� ،إال �أ ّنها كان��ت الحلقة الأخط َر في حلقات التطبيع ،ذلك �أنّ تلك الرحلة ُ
كانت برئا�س��ة (جاريد كو�شنر) �ص��هر الرئي�س الأمريكي ال�سابق (دونالد ترامب) ،و ُم�ست�شاره الأكثر حر�ص ًا
على تطبيع العالقات بين كيان االحتالل والدول العربية ،وكان الوفد ال�ص��هيوني في تلك الرحلة برئا�س��ة
ُم�ست�ش��ار الأمن القومي (مائير بن �ش��بات) ،يومها �أعلن (كو�شنر) �أن الجهود الجماعية �أ ّدت �إلى «والدة �شرق
�أو�سط جديد ،حيث تحدُ ُث الإنجازات والنجاحات الكبيرة ّ
كل يوم تقريب ًا» ،كما �أعلن رئي�س وزراء العد ّو �أنّ
المبا�شرة �سيكون الأمر ُمختلفاً
ال�صهاينة -كانوا هناك� ،أي في المغرب ،من قبل ،ولكن مع الرحالت الجوية ُالم ّتحدة الأمريكية ب�س��يادته على ال�صحراء
تمام ًا ،ومن المعروف �أن المغرب ح�ص��ل على اعتراف الواليات ُ
الغربية ُمقابل ا�ستئناف العالقات مع الكيان ال�صهيوني.
بع��د � ّ
أقل من عام على ذلك وتحديد ًا في �أواخر ت�ش��رين الثاني
2021؛ خ�لال زي��ارة للمملكة المغربي��ة ،هي الأُولى م��ن نوعها،
لوزير الحرب ال�ص��هيوني (بيني غانت�س)ّ ،
وق�� ّع المغرب والكيان
ال�ص��هيوني ا ّتفاق ًا للتع��اون الأمني وهو ا ّتفاق يمك��ن للمغرب من
خالل��ه اقتن��اء مع��دّ ات �أمني��ة �ص��هيونية عالي��ة التكنولوجي��ا
ب�سهول��ة ،ف�ض� ً
العمليات��ي والبحث
لا عن تع��اون ف��ي التخطي��ط
ّ
هم
الم ّ
والتطوي��ر ،وق��د و�صف��ه وزي��ر الح��رب ال�صهيوني بالأم��ر ُ
الم ّ
حتل من تب��ادل الآراء ،و�إطالق الم�شاريع
ج��د ًا ،الذي �س ُيم ّكن ُ
الم�شترك��ة ،وتحفي��ز ال�ص��ادرات ال�صهيونية �إل��ى المغرب ،ولعلّ
ُ
�أخط��ر ما في الأمر �أنّ هذا اال ّتف��اق يُعدّ �أول وثيقة دفاع ُي ّ
وقعها
الكي��ان ال�صهيوني مع دول��ة عربية ،و ُي�ؤ ّكد ُمتح��دّ ث با�سم وزارة
الحرب ال�صهيوني��ة في �إحدى ُالم ّقابالت �أنّ لدى الكيان ّعالقات إنّ تسارع الخطوات
�أمني��ة وثيق��ة م��ع الأردن وم�ص��ر اللتين �أب��رم معهم��ا اتفاقيات
�س�لام ،لكن لي�س لديه ُمذ ّكرات تفاهم معهما ،م ّما يجعل ال�صفقة التطبيعية بين المملكة
م��ع المغ��رب غي��ر م�سبوق��ة ،وه��ذه الزي��ارة التطبيعي��ة ُقوبلت المغربية وكيان االحتالل
برف���ض �شعبي مغربي كبير ،فقد �أعلنت الهيئة المغربية لن�صرة
ٍ
ق�ضايا الأمة �أنّ هذه الخطوة «غير مح�سوبة العواقب» ،كما �أ ّنها يُؤكد مرّ ة أخرى أهداف
ا�ستمرار في م�سل�سل التطبيع ُالم ّذل مع الكيان ال�صهيوني الغا�صب ما سُ مّ يَ بــ «ثورات الربيع
لأر���ض فل�سطين ،فيما �أعلن المر�صد المغربي لمناه�ضة التطبيع
�أن ا�ستقبال م�س�ؤولي الدولة المغربية للإرهابي الأول في الكيان العربي»
ال�صهيون��ي ،المجرم المدعو( :بيني غانت�س) ،وزير الحرب ،يُعدّ
خ��ارج الإرادة ال�شعبي��ة ،ويتعار�ض مع مواق��ف ال�شعب المغربي
الأ�صيل الداعم للحق الفل�سطيني ،الراف�ض للم�شروع ال�صهيوني.
الم�ض��ا ّدات الجوية التابعة
وكان��ت �صحيف��ة «ه�آرت�س» ال�صهيونية ق��د ك�شفت النقاب في � 2021/11/30أن ُ
لجي���ش االحت�لال ال�صهيون��ي قد تل ّق��ت  22مليون دوالر ه��ذا العام ،جزء ًا م��ن �صفقة مع المغ��ربُ ،و ّقعت على
خلفي��ة تقاري��ر �أجنبي��ة ُت�ؤ ّكد �أنّ الكي��ان �سيبيع طائرات انتحاري��ة من دون طيار من طراز «ه��اروب» للمغرب،
وه��و م��ا �أكده موقع «ديفان���س نيوز» ال�صهيوني في �شهر ت�شرين الأول لع��ام  ،2021نق ًال عن م�صادر في المغرب،
و�أ ّكد الموقع �أنّ الكيان �سيبيع المغرب طائرات من دون طيار في �سياق تطبيع العالقات بين الجانبين ،كما �أكد
موق��ع «�إفريقيا �إنتليجان�س» في �أيلول � 2021أنّ كي��ان االحتالل والمغرب ُي ّ
خططان لت�أ�سي�س �صناعة ُم�شتركة
للطائرات من دون طيار االنتحارية ،وفي هذا ال�سياق ت�أتي ت�أكيدات �صحيفة «الإ�سبانيول» �أن المغرب �س ُي ّ
وقع
جنوبي مدينة مليلة.
مع الكيان ال�صهيوني ا ّتفاق ًا لبناء قاعدة ع�سكرية
ّ
�إنّ ت�س��ارع الخط��وات التطبيعية بي��ن المملكة المغربية وكيان االحت�لال ُي�ؤكد م ّرة �أخرى �أه��داف ما ُ�س ّم َي
بـ��ـ «ثورات الربي��ع العربي»؛ هذه «الثورات» الت��ي �أُريدَ من خاللها تعويم الكي��ان ال�صهيوني ،وتوطيد عالقاته
م��ع الكثي��ر من ال��دول العربية ،وهو تطبيع ما ي��زال مرفو�ض ًا بق ّوة عل��ى ال�صعيد ال�شعبي ،له��ذا فال غرابة �أن
تخ��رج الم�سي��رات الجماهيرية الحا�شدة في مغرب العروبة واالنتماء راف�ض��ة �أن يكون المغرب مطية للكيان
ال�صهيوني لتحقيق م�شاريعه التو�سعية في منطقة المغرب الكبير .ذلك �أن �أبناء المغرب ،كما هو حال الغالبية
العظمى من �أبناء الأمة ،ما زالوا على قناعة تامة ب�أن هذا التطبيع ال ُي�سيء �إلى الق�ضية الفل�سطينية وح�سب،
و�إ ّنما يُهدّ د وجود الأمة ،كما �أ ّنه ي�ستهدف وحدة التراب المغربي ويع�صف بتما�سك �أبناء هذا المجتمع و�أمنه
وحدوا �صفوفهم في �سبيل مواجهة
وا�ستقراره ،ومن َث َّم فمن الواجب على �أبناء الأمة في مغربها وم�شرقها� ،أن ُي ّ
والمجتمعي��ة في �أنحاء
ري��ح التطبي��ع العاتي��ة ،التي ُيراد م��ن خاللها تدمير ال ُبن��ى االقت�صادي��ة وال�سيا�سية ُ
الوطن كا ّفة ،كما �أننا �أ�صبحنا اليوم� ،أكثر قناعة ب�أنّ اعتراف الرئي�س ال�سابق ترامب بــ «�سيادة المغرب على
ال�صحراء» لم يكن �إال حلقة من حلقات الت�أ�سي�س للتطبيع العلني بين المغرب والكيان ال�صهيوني.

المغرب؛
وكارثة
التطبيع

نحت للفنان االيطالي جيوفاني ستراز -القرن الثامن عشر

لوحة للفنان التشكيلي الفرنسي اميل فيرنون 1920 -

قراءات
شعر
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ُ
وألني ال أريد ان يتعثر ِبي أحد ،اعتزلت الناس.
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جماليات التشكيل العمودي
ّ
قصيدة «يبرود» لمحمد حسن العلي أنموذجاً
محمد
كتب :أ.د.أحمد علي ّ
في �ضوء ما تناهى �إلينا من �أفكار «غا�ستون با�شالر» و«جاك الكان»
وغيرِهما م ّمن �أمعن النظر في عالقة الإن�سان بالمكان؛ نرى �أنّ �أه َّم
ُ
العالئق المو�ض ��وعية في هذا الباب �أنّ «با�ش�ل�ار»
ما �ش� � ّفتْ عنه تلك
يُعطي المكان قيم ًة �إن�س ��انية ،ال بل يجعله امتداداً لل ّنف�س الب�ش ��رية،
التي ال ت�شعر بوجودها الأمثلِ �إال فيه ،وعليه؛ هنالك عاطف ٌة �أُ�س ّميها
عاطف� � َة حي ��از ِة الم ��كان ،كالعاطفة التي ُت�س� � ّمى بحي ��ازة الجمال ،لما
يُ�ش� � ُّع ُه م ��ن طاقة ح ّي ��ة ت�س ��تحيل قِيماً �إيجابي� � ًة تجذب الخي ��ال؛ لأنّ
ٌ
تكثيف للوجود(ّ � .)1أم ��ا «الكان» فقد ت�ص ّور
الم ��كان ،كما يزعم ،في ��ه
ف ��ي الم ��كان كياناً �آخ� � َر يوازي محم ��والتِ الالوع ��ي ،والالوعي عنده
بني� � ٌة عل ��ى غاية من التنظيم ت�ساوي بُني� � َة ال ُّلغة ،وقد خالف في ذلك
«�سيغمون ��د فروي ��د» في اعتب ��اره الالوع ��ي فو�ضوياً ومُعتم� �اًُ ،ترت�سم
ُ
ظالل الأفكار وال�سلوكات والمكبوتات والغرائز.
فيه
يب ��دو ل ��ي �أنّ «الكان» حين دفع بالالوعي �إلى م ��ا �أنجزه «فرديناند
دو�سو�سير» في مو�ضوع بنيوية ال ّلغة ،قد �أدخل الالوعي في منظومة
العمل ال ُّلغوي ،من هنا �أُطلق على نظريته البنائية الوا�سعة م�صطلح:
البنيوي ��ة النف�سية ،ولهذه النظري ِة ركائ ُز ج ّم� � ٌة �أظه ُرها �أنّ الالوعي
ال ُم ّ
نظ� � َم ه ��و الذي يُن�ض� � ُج ال ُّلغة لتك ��و َن على ل�س ��ان مُتحدّثيها بريئ ًة
ال�سق � ِ�م ،ولك ّنه مع ذلك خالف «دو�سو�سير» في
م ��ن العيب وخل ّي ًة من ُّ
اعتباطية العالقة بين ّ
الدال والمدلول ،ليد َع طرفاً من �سيمولوجية
«روالن بارت» ،ويدخ َل في «�سيموطيقية» «ت�شارلز بير�س».
ث َّم� � َة ح�ضو ٌر جمالي في الم ��كان ،ي�ست�شع ُره الف ّن ُان في لحظ ِة توه ٍّج
وح�سا�سي� � ٍة عالي ٍة وتو ّت ٍر قد ي�صل �إل ��ى ح ِّد الغيبوبة� .إ ّنها عالق ُة َتوقٍ
�سرمدي ��ة تهتف ف ��ي جوانح ّ
ال�شع ��ر ،و�أجنح ِتهِ ،وللق�صي ��دة العمودية
يلف ّ
ف ��ي ك ِّل بي ��تٍ من بيوتاتها جناحانِ � :صد ٌر وع َُج� � ٌز ،وفيها ُّ
ال�شاع ُر
ال�ص ��د َر عل ��ى العج ِز �أو العج َز على ال�ص ��درِ ،وفي تلك اال�ستدار ِة دف ٌء
ي�ضم خواف َي� � ُه �إلى قوادمِ ِه في المكان ال ��ذي هو وجو ٌد كما قال
حي ��ن ُّ
“با�شالر” ،وم ٌ
ُعادل للعقل الالواعي كما قال «الكان».
َّ
محم ��د ح�سن العلي وفي يب ��رو َد ينك�شف له خطا الجمال الأزليان:
جب � ٌ
�ال ووه ��ا ٌد وت�ضاري� � ُ�س ُتله ��ب الخي ��ا َل ،وال تمل ��ك ي� � ُد ال�سح ��ر �إال
�أن تتل ّم� � َ�س �أعن ��ا َق الكلم ��ات ،يُم�سك ب�أع ّن ��ة الق�صيد ،يل ُّفه ��ا ل ّفاً رفيقاً
لت�ست�ش ��فّ م ��ن جم ��ال هاتيك ال ُّرب ��ا والوه ��ا ِد وال�صواعدِ الت ��ي ُتباري
حرك� � َة الك ��ون وت�ضاهي م ��داراتِ الكواك ��ب روع ًة وجم ��ا ًال ،فتنبت في
خافق ِه ق�صيد ٌة ليبرودَ.
ال ّن�ص:
َ
ــــن ال ّزمان
لتوقظ فجـــــــــ َره في ك ِّل �آنِ
غفتْ يبرو ُد في َجف ِ
ثملتُ به على �شف ِة ال ّدنـــــــانِ
ُتع ِّت ُق خم َرها من �إرث مجـــــدٍ
ُ
و�صرت ك�أنني الح�سنُ بن هاني
و�شهرت فيها
ف�صارت خمرتي
وق�سطنطينَ
ّي�س التدانــــــــي
د
ق
ر
ٍ
نو
ـــــــــد
ه
م
عن
�سلو هيالن َة
َ
وفي ا�سكفتا ومرمارون عـــز ٌم
تجــــــــــ ّذ ِر في �إباء ال�سنديانِ
�شمي ُم دمـــــــــي قرين ُة ّ
عين كو�شـــــــــــل دمعتانِ
عطر ْت ُه ولي من ِ
ب�سِ فر جـــــــــرودها � ُ
حب وفي ال ّلزاب تنزي ُل الحنــــــــــــــانِ
آيات ٍّ
ويا يبرو ُد �أنتِ غرا ُم روحـــي و�أنت بخافقي ُ
نب�ض الأمــــــــــــانِ
وعدتِ الثلج جــاء �إليك ي�سعى �أ�سيراً في �سفوح القـــــــــــوز عانِ
�أتى من ك ِّل فـــــ ٍّج� ،صا َن عهداً ليملأَ وعــــــــــــــــدُك الدنيا �أماني
بيان الثلج ٌ
ُ
بع�ض من بيانــــــــــــي
�أغار عليك من قلبي وهــــــذا
ٌ
بيا�ض مثل قلبك ،مثل وجــــــ ٍه حبيبٍ في خــــــــــــــدود البيل�سانِ
فتيهي اليـــــوم يا يبرو ُد ُح�سناً بثوب ال ُعر�س كالغيدِ الحِ �ســـــــــانِ
الحب في قلبي ف�أ�ضحى كع�شق ال�شم�س عند الأقحـــــوانِ
ذريتِ
َّ
ً
ً
وال تخ�شي على الأيام بـَــــردا خذي ما �شئتِ دفئا من حنانــــــي
لك الأمــــا َن وك َّل خير بزيت ال ُّنــــــــور وال�سب ِع المثاني
�س�ألتُ ِ
ّ
خط ��ا الجم ��ال ف ��ي ال ّن� ��ص مُتوازي ��ان ،بغي� � ِر ت�س ��ا ٍو ف ��ي المدلوالت،
فهنال ��ك كثاف� � ٌة لفظي ��ة تدخل ف ��ي ت�شكيل الم ��كان ال�سح ��ري ،يبرود

كم ��ا تُ�شخّ � � ُ�ص في ال ّن�ص مح ّل ٌة غافي ٌة في ُح�ضن جرودها ،ح�سنا ُء في
ُ
الحنان الذي ُ�ص � َّ�ب عليها
خدره ��ا ،يح ُّفه ��ا الن�سي ُم والثل ��ج ،ويكل�ؤه ��ا
ك�أمط ��ار كان ��ون ،وفيه ��ا َتن�س ُج عل ��ى ال�سف ��وح ُ
ذرات الثلج و�ش ��ا َح عُر�س
�سرم ��دي ،تنبتُ في فناءاتِها من ��ذ الأزل كن�سي ُة ق�سطنطينَ وهيالن َة،
ٌ
نفحات �إيماني ٌة ث ّر ٌة ،وكذا تنت�ش� � ُر �أوابدُها كما يتناثر و�ش ٌم في
وفيه ��ا
ظاهر يد زهير بن �أبي �سلمى:
مع�صم
ودا ٌر لها بالرقمتين ك�أ ّنها مراجي ُع و�شم في نوا�شر
ِ
ٌ
كلمات تن ُّز
ُت ��ر ِد ُّد بق ��ا ُع يبرو َد ن�شيداً �سرمدي� �اً ت�شدُّ ها �إلى الوجدان
عبق� �اً وع�س ً
ال جن ّي� �اً ،نظ ٌم في عِ قْد من يواقي ��تِ الجمال الأحمر؛ لأنّ
ٌ
وحدات مكانية دونه ��ا ال�سح ُر ،يبرو ُد المكان
الح�س ��نَ �أحم� � ُر ،لتنتظ َم
ُ
الأرح � ُ�ب ،ملع � ُ�ب الال�شعورُ ،ينبتُ فيها ما ي�ش ��ا ُء من الر�سوم الباهرة،
كلم � ٌ
�ات ُتر�ص � ُ�ف عمودي� �اً لنق ��ر�أ( :هيالن� � َة – ق�سطنطي ��نَ � -أ�سكفت ��ا
– م ��ار م ��ارون – قرين ��ة – عي ��ن كو�ش ��ل – الق ��وز) ،وكان ال ب ّد لهذه
اللوح ��ة م ��ن عبير ينت�ش ��ر في الم ��كان ف ��كان (اللزاب) وه ��و العرعر،
ُ�شجي ��رات م ��ن �أ�سرة ال�صنوبري ��ات ،ي�ستدعي العرار وم ��ا هو بالعرار،
فالع ��رار نب ��ت عط ��ري ،ربما �أ�شب ��ه العرعر ف ��ي المنب ��ت ،فمنبتها في
النج ��ود والأعال ��ي ،وث ّم� � َة �صلة �أدبية ولغوية بين العرع ��ر والعرار� ،إذ
الح ��روف واح ��دة والدالل ��ة ال�شعرية مُتقارب ��ة ،وهذا يدعون ��ا �إلى �أن
ال�صمة
ن�ص� � َل بين جرود يبرود وه�ضاب نج ��د ،يدعونا �إلى ذلك قول ِّ
الق�شيري:
تمت ْع من �شميم عرار نجدٍ فما بع َد الع�شي ِة من عرا ِر
وق ��ول محم ��د ح�س ��ن العل ��ي ال ��ذي ه ��ام ف ��ي لغ ��ة ال�ص ّم ��ة المكانية
فنق ��ل من حيث ال يق�صد كلمة �شميم من و�سطها المكاني �إلى و�سط
وجدان ��ي �أثير�( :شميم دم ��ي قرين ُة ،)...وهذا نوع م ��ن الهيام باللغة
ال�شعرية المكانية ،وهو مكمن الال�شعور عند «الكان» وهي الآخ ُر...
ُّ
خط الجمالِ الآخ ُر في الق�صيدة هو التنا�ص ،وله مجاالنِ  :التراثي
ّ
ال�شع ��ري في قول ��ه( :ف�صارت خمرت ��ي وعُرفت فيه ��ا) ،وهنا ت�شريب
لمعنى الأداة في قوله «فيها» والأ�صل «بها» ،ويبرود المكان هنا ع َّبها
ال�س ْك ��ر بها( ،عُرفت
ال�شاع ��ر �إل ��ى درجة االنت�ش ��اء ،ومن ثم تع ّود على ُّ
به ��ا) ه ��ذا ت � ٌ
�وق �أثيريّ ول ��ذ ٌة ال تتناهى ،وه ��ي الآخ ُر عن ��د «الكان» �أي
منبع الال�شعور ال ُم ّ
نظم بنيوياً ،فالخمرة تبلغ بالمرء ذرو َة االنت�شاء،
له ��ذا ل ّما مُزجت بالم ��كان تح ّولت توقاً �سرمدي� �اً ،تحقق من خاللها
الإح�سا� ��س بالوج ��ود الأمثل والكامل ،ثم غدت بعام ��ل التماهي كياناً
معروف� �اً به ��ا وجودياً ،ث� � ّم ي�أتي الغط ��ا ُء الأثير �أو رم� � ُز الخمرة الأول
النوا�سي ليط ّرز الدالل َة ب�أفقٍ �أبدي ،فماذا
ف ��ي التراث العربي� ،أعن ��ي
ّ
يعن ��ي النوا�سي بال خمرته!؟ بها عُرف وفيها �أدرك الخلود ،و�شاعرنا
هن ��ا �ألق ��ى ك ّل مقاليد الطاعة للمكان يبرود ...الن�شوة ...الخمرة ...
الوجود ...الكيان  ...الخلود ...الجمال.
مف�ص� � ُل الخ � ِ�ط الجمال ��ي التنا�ص � ّ�ي الثان ��ي قو ُل ��ه�( :س�أل ��ت ل � ِ�ك
الأم ��ان ...بزي ��ت الن ��ور وال�سب ��ع المثان ��ي) زي ��ت النور تحوي ��ل داللي
مُده� ��ش ،فالن ��ور في القر�آن كم�شكاة زيته ��ا يُ�ضيء لو لم تم�س�سه نار،
قال تعالى(( :مث ُل نوره كم�شكاة فيها م�صباح ،الم�صبا ُح في زجاجة،
الزجاج� � ُة ك�أنه ��ا كوك � ٌ�ب دريُ ،ي َوق ��د م ��ن �شج ��رة مبارك ��ة ،زيتون� � ٍة ال  -1با�ش�ل�ار ،غا�س ��تون (جمالي ��ات الم ��كان) ،ترجمة :غالب هل�س ��ا
�شرقي ��ة وال غربي ��ة ،ي ��كاد زيتها ي�ض ��يء ولو لم تم�س�سه ن ��ار ،نور على بيروت 1984م� ،ص.40
ن ��ور))( ،)2الم�ش ��كاة �أداة ينبث ��ق منه ��ا ن ��ور ،كما ل ��و �أنه ��ا �ضمنت زيتَ � -1سورة النور .35:
غربي  -2ذك ��ره العجلوني في ك�شف الخفاء ومزيل الإلبا�س عما ا�شتهر من
زيتون ٍة ال �شرقي ٍة وال غربية ،وموطن الزيتون هو ذلك المكان ّ
المتو�س ��ط و�شرق ّي ��ه ،لك ��ن ري�ش ��ة ال�شاع ��ر مزج ��ت الن ��ور بالزيت مع الأحاديث على �أل�سنة النا�س.266/2 :
تكثي ��ف �أ�سم ��اء الأماك ��ن الكن�سي ��ة ،ليدع الدالل ��ة مُنفلتة ف ��ي ت�شكيل
خ�ص ��ب ،مث ��ل �أن ي�ستدعي ر�سمه ه ��ذا زيت الم�سيحية ون ��ور الإ�سالم
فيعط ��ي الحي ��اة والأمان للم ��كان ،تعانقت دالالت ديني ��ة رهيفة :نو ٌر
وزي ��تٌ وم�شكاة ،وال�سب ُع المثان ��ي �أ ُّم الكتاب وهي � ٌ
آيات ُتقر�أ على الأقل
�سب� � َع ع�ش ��ر َة م ��ر ًة ف ��ي �صل ��وات الم�سلمين الخم� ��س فر�ض� �اً ،فكيف ال

يُخ ّي ��م الأمان للعمود الت�شكيل ��ي الجمالي في هذا المخلوق ّ
ال�شعري
النوراني الزيتي الخمري النوا�سي الزهيري الق�شيري الخالد؟
التنا�ص ،بوتق ٌة تن�صهر فيه ��ا رمو ُز الثقافة ،ثقاف َة
ِت ْلك� � ُم �سحري ��ة
ّ
ال�شع َر مخل � ٌ
ال ّلغ� � ِة �أق�ص� �دُ ،وم ��ن قال بع ��د ك ّل ه ��ذا� :إنّ ّ
�وق يُعاني من
التوح ��د� ،إ ّن ��ه عل ��ى غاية من االنف�ص ��ام ،يُحدّثك ب�أل ��ف ل�سان ويُريك
ّ
ّ
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ّ
وم ��ن �أي جه ��ة في ��ه ي�سح ُرك ،وال تعل ��م بعد ك ِّل ذلك �أي ��ن تكمن ق ّو ُت ُه
الجرع ��ة التي ُت�سك� � ُرك ،متى
�أف ��ي �أعالي ��ه �أم �أ�سافل ��ه ،ومت ��ى يعطيك ُ
م�س من جنونٍ وعقل وثقافة
ترا ُه وال تراه ،متى تعيه وال تعيه؛ لأ ّنه ّ
ووع ��ي والوع ��ي ،كل ذلك هو ال�شعر حين ي�أتي ��ك �صحيحاً كام ً
ال غي َر
مُخد ٍج.
حكاي ��ة الن ��ور من بيئة الت�ص ّوف فيما �أظ ��نّ انبثقت ،وهم ال�سابقون
�إل ��ى نقلها م ��ن ح ّيزها الوجودي �إلى ح ّيز اللط ��ف الإلهي ،والطريف
�أنّ �شاعرن ��ا يربط الأمان بالنور وهذا ربما هو �أعمق ما تحمله قرارة
الق�صي ��دة م ��ن معن � ً�ى يجت ��اح كيان ثقاف ��ة ال�شع ��ر ،فال�شع ��ر تلخي�ص
للوج ��ود بطرفي ��ه العيان ��ي والغيب ��ي ،وه ��و ولي ��د الال�شع ��ور البنيوي
ال ُم ّ
نظ ��م كم ��ا ق ��ال «الكان» ،والال�شعور كم ��ا زعم «فروي ��د» مُخ ّب�أٌ في
ح�ص ��ن ح�صي ��ن ،ترك ��ن �إليه الأف ��كا ُر الحيي� � ُة ،وهو مو�ض� � ٌع تمور فيه
الأ�شي ��ا ُء ف ��ي ح ّي ��ز مُعت ��م ،تتالق ��ح وتتفاع ��ل عل ��ى غفل ��ة م ��ن العقل،
نتيجها يُف�ض ��ي �إلى حقائ َق مُده�شةٍ ،وال�شاع ��ر حين ي�ستند �إلى
لك ��ن َ
ّ
الالوعي في ر�صف الكلمات يعثر على كنز ثمين ،ربما �أفرحه النظم،
ُ
الر�صف ،ربم ��ا �أطربه الإيق ��اعُ ،وهو ع ��ن ك ّل �أولئك كان
ربم ��ا �أبهج ��ه
ٌ
ت�شكيل في الثقافة
م�س�ؤو ًال ،ولكن باطنَ الأ�شيا ِء ال ي َد له فيها؛ لأ ّنه
الق ��ا ّرة و�أ�سا� � ٌ�س ٌ
الجمعي ،وهو �ش ��ي ٌء مُ�شترك بين
را�سخ ف ��ي ال�ضمير
ّ
ُ
ُ
يح�صله
طبق ��ات مُتباينة م ��ن الق ّراء ،ي�أخذ كل نفرٍ م ��ن الق�صيدة ما ّ
فه ُم ��ه ،ولك ��ن هنال ��ك ق ��راءاتٍ احترافي� � ًة تجع� � ُل من الباط ��ن مجا ًال
الكلمات ف ��ي المنظوم ،والعمود هنا ٌ
ُ
�شكل
للثقاف ��ة والفكر ،توحي بها
يب ��د�أ م ��ن الأعلى �إل ��ى الأ�سفل ،ر�أ� � ُ�س الق�صيدة هو �أعاله ��ا ،ونهايتها
ه ��ي �أ�ساف ُله ��ا ،وهذا المق�ص ��ود من العمود ،والت�شكي� � ُل الجمالي جعل
يبرو َد ر� َأ�س العمود ،كانت في خِ درها غافي ًة� ،آمن ًة مطمئن ًة ،لكنّ ث ّم َة
يتر�صده ��ا بالفن ��اء� ،أنيابُه �أني ��اب �أغ ��والٍ  ،ي�سعى �إلى
وح�ش� �اً مُفتر�س� �اً ّ
�ضحاي ��اه ب�ل�ا رِجلٍ  ،وي�صول بال كفّ � .إ ّنه ال ّزمن الغادر الذي ال يُبقي
وال ي ��ذر� ،إذن ه ��ذا ر�أ�س العمود ،و�أما �أ�سافله فدعوته ليبرود بالأمان،
�أي �أنْ تكون بم�أمن من عوادي ال ّزمن ،فلهذا �أحاطها بنور اهلل؛ «واهلل
أزلي ال�س ّرم ��دي ،وهذه،
خي� � ٌر حافظ� �اً» ،ثم �أجراه ��ا في �سياق ن ��ورِه ال ِّ
كم ��ا قل ��ت ،نفح ٌة �صوفي ٌة مُده�ش ٌة ،يزعم فيه ��ا �أه ُل الت�ص ّوف �أنّ ال ّنور
الإله ��ي هو ما نراه ون ��رى به ،ولي�س ذلك فح�سب؛ بل تعاوروا حديثاً
قد�سي ��ا يقول« :كنتُ َكنزاً مخفياً ف� �� ُ
أردت �أن �أُرى فخلقتُ الخلق»(.)3
ل ��م ير� � َ�ض علما ُء الحدي ��ث عن �سنده لك ��نَّ عل َم الفيزياء الي ��وم ي�ؤ ّكد
معناه ويقول� :إ ّنه �صحيح.
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في اليوم العالمي للغة العربية...
ماذا أعددنا لالرتقاء بدورها المعرفي؟

اليوم قال!
العاري ��ة� ،صرخ ��ت بوجه ��ه ،وهي تر�شق ��ه بقطرات م ��ن دمو ٍع
�إلهي� �ةٍ؛ حملته ��ا الغيمات التي كانت ف ��وق ر�صيف الكهف منذ
م ��دة؛ وج ��اءت به ��ا هن ��ا ...ب ّلل ذل ��ك الم ��اء وجهه حي ��ن قفل
عائداً لحقيبته الزرقاء...
�أم�س ��ك به ��ا ودفعه ��ا و�ساد ًة؛ �إل ��ى حيث تراءى ل ��ه طيفها...
حم ��ل قدمي ��ه ال ُمتعبتي ��ن م ��ن ق�ص� ��ص ال�ش ��وارع والأز ّق ��ة،
وو�ضعهما على يمين دخان ال�سيجارة العا�شرة ،ومن َث ّم �ألقى
بر�أ�سه على الحقيبة تحت ذلك الغ�صن العاري...
كان ��ت ثمة قط ��رات ت�سيل من عل ��ى وجنتيه يمين� �اً و�شماالً،
حين �شاهد فوق ر�أ�سه خيطاً زهرياً مربوطاً �إلى ذلك الغ�صن
العاري؛ كان يتطاول �شيئاً ف�شيئاً ،وهو يرق�ص فوق وجهه...
�أغم� ��ض م ��ا بقي من فتح ��ات ال�ضوء بين جفني ��ه على ذلك
الخي ��ط الطائ ��ر ،حين ت�أك ��د �أن �شيئاً كان يت�س� � ّر ُب منه ببطء
�شدي ��د� ،شع ��ر بخد ٍر ف ��ي طرف ��ه الأي�س ��ر ...وقع ��ت ال�سيجارة
ال ُم�شتعل ��ة تح ��ت المقع ��د ،لم يكن قد �أخذ منه ��ا �إال �سحبتين
بالع ��دد ...ما هذا الثقل الذي ي�شعر به على �صدره؛ قال عنه
ذات ي ��وم�« :إنه ي�شبه قا�سي ��ون»؛ لكنه لم يعد يدرك �شيئاً بعد
ذل ��ك ...كان �ضوءاً �أبي�ض لم يع ��رف مثله من قبل ...ون�سمة
ب ��اردة تم ّر على الوجنتين ال ُمتح ّممتين بنهرين من ماء بارد
ٌ
ٌ
مربوط
�شفيف
مالحَ ،ن َبعا من محجري عينيه ...بينما �شي ٌء
ٍ
�إل ��ى ط ��رف ذلك الخيط الزهريّ ُم ْن َت ٍه عل ��ى الغ�صن العاري؛
قبل �أن يقول« :ما �أجمل الموت بك يا خيط ال�شال!»...

القصيدة العمودية  ...وكيف ال؟
كتب :غازي عبد العزيز عبد الرحمن
ال�شع ��ر العم ��ودي هو ال�شكل الأول من �أ�شكال ال�شعر في اللغة العربية
ويتمي ��ز بتراب ��ط الق�صي ��دة المكتوب ��ة م ��ن ناحي ��ة الأف ��كار والغر� ��ض
وال�شع ��ور و�صح ��ة المعان ��ي وا�ستقام ��ة الألفاظ والو�ص ��ف والتقارب في
�أ�سل ��وب الت�شبي ��ه والبداهة وا�ستخدام الأمثال  ،وه ��و �أ�صل ال�شعر ،اهتم
ب ��ه الع ��رب من ��ذ بداية نظم ��ه وتداولوه فيم ��ا بينهم حتى �أ�صب ��ح تقليدًا
عنده ��م  ،فظل ��ت الق�صي ��دة ب�شكله ��ا العم ��ودي عب ��ر الع�ص ��ور موط ًن ��ا
يتفاخ ��ر ب ��ه العرب ��ي ،فه ��ي محت ��وى بطوالت ��ه وانت�صارات ��ه و�شجاعت ��ه
وكرم ��ه و�أخب ��اره ف ��ي ح ّل ��ه وترحال ��ه ،وهذا ما يثب ��ت مقول ��ة  ( :ال�شعر
دي ��وان الع ��رب) فكان ��ت الق�صي ��دة الواح ��دة ق ��د ترفع �ش� ��أن قبيل ��ة ً وقد
تخف�ض ��ه  ،فمن ��ذ الع�ص ��ر الجاهلي وما ت�ل�اه من حِ قب كان ��ت الق�صيدة
العربي ��ة ف ��ي كل ع�ص ��ر ت�أخ ��ذ م�ضمو ًنا يختل ��ف عنه في الع�ص ��ر الآخر
م ��ن حي ��ث الغر� ��ض والمبتغ ��ى والمف ��ردات لكنه ��ا ظل ��ت محافظ ��ة على
�شكله ��ا العم ��ودي م ��ن حي ��ث المبن ��ى ف ��ي القافي ��ة وال ��وزن وف ��ي الوقت
ذات ��ه متكيف ��ة م ��ع الم�ستج ��دات م ��ن ح ��االت و�ص ��ور ومف ��ردات ودالالت
الرمزي ��ة واالنزي ��اح وغيره ��ا فاالنزي ��اح خ ��رو ٌج ع ��ن الم�أل ��وف وتج ��او ٌز
لل�سائ ��د وف ��ي الوقت ذاته �إ�ضاف ��ة جمالية يمار�سها المب ��دع ل َنقْلِ حالته
ال�شعوري ��ة وقد ا�ستطاع ��ت الق�صيدة العمودية التمنت ��ج معه وا�ستيعابه
بزينته ��ا وديكوراته ��ا الفخم ��ة م ��ن بيان وبدي ��ع وجنا�س وطب ��اق ومجاز
وا�ستع ��ارة وغيره ��ا وظل ��ت قوافيه ��ا م�ضبوط ��ة الح ��ركات ومو�سيقاه ��ا
�أليف ��ة الأذن من ��ذ ع�شرات الق ��رون وظلت هي الوحيدة ف ��ي ال�ساحة بال
من ��ازع �إل ��ى نهاية الح ��رب العالمية الثانية في نهاي ��ة الن�صف الأول من
الق ��رن الع�شرين حيث واجهت الب�شرية معالم جديدة وثورة في العلوم
غي ��رت الكثير م ��ن الأنم ��اط وال�سلوكيات والع ��ادات والمفاهي ��م والقيم
ف ��ي الحي ��اة فلم يك ��ن المناف�س الجدي ��د (ال�شعر الح ��ر) يمتلك الجر�أة
والق ��وة لطم� ��س معالم الق�صي ��دة العمودية وح�سر انت�شاره ��ا و�شعبيتها
وتفوقه ��ا ب ��ل عل ��ى العك� ��س ازدادت �آراء الأدباء والنقاد ب ��ل وعامة النا�س
به ��ا تم�س� � ًكا وتذو ًقا وا�ستمتاعًا ،وكيف ال؟ والق�صيدة العمودية هي التي
ا�ستطاع ��ت �أن تقن ��ع العرب ��ي بخل ��ود ال�شع ��ر وبقائ ��ه ح ّي� �اً مت ��داوال عبر
الع�ص ��ور والأزم ��ان تتناقل ��ه المجال� ��س والأل�سن في �شت ��ى الأ�صقاع وما
و�صيت �سيف الدولة
خل ��ود ذكر ام ��ر�ؤ القي�س و�شهرته وبطوالت عنت ��رة ِ

التجليات اإلبداعية للحرية..
الفن التشكيلي أنموذجاً

كتبها :د .عبد الله الشاهر
كتب :سمير عدنان المطرود

حدّثني حجر الر�صيف؛ قال:
الكتاب على �آخ ��ر ا�ست�سالم لل�صفحات؛
فت ��ح ج�س ُد الحكاية
َ
قب ��ل �أن يت�أهّ ��ب ذلك الهواء ليداع ��ب كل �سطر فيها ،وليدلق
عليه ��ا �سي ��و ًال م ��ن �أحب ��اره؛ حي ��ن يخت ��رق تفا�صي ��ل موت ��ه
القادم...
عين ��ا الحكاية مُغم�ضت ��ان ،والعينان الباقيت ��ان؛ متحف ّزتان
كل� � ّ�ص يبح ��ث عن مم� � ّرات الدخ ��ول واله ��روب؛ كانت ��ا كعيني
ال�ص ��ارف مفتوحت ��ان عل ��ى حكاي ��ات العن ��اق ومو�سيق ��ى
الت�أ ّوهات...
مُتعباً؛ و�صل هناك ،بتثاقلٍ ؛ كان ينتز ُع خطواته من قدميه
توحدتي ��ن م ��ع �إ�سفل ��ت الطري ��ق ،ال�شوارع بائ�س ��ة حزينة،
ال ُم ّ
ال�شم� ��س ل ��م ت�أتِ اليوم ،الب ��رد ُّ
يلف الأر�صف ��ة ،الثياب تم�ضي
جيئة وذهاباً� ،إيقاع الوجع يعلو مُتد ّرجاً ك�أغنية فلاّ حة تقف
على ر�أ�س الحقل ،وبيدها منجل من ذكريات!...
�ألق ��ى روح ��ه ال ُمتعب ��ة على تل ��ك الخ�شب ��ات ال ُمتوازية تحت
ذل ��ك الغ�ص ��ن الع ��اري هن ��اك؛ �أخ ��رج �أول «�سيجارة» م ��ع �أول
ن�سم ��ة برد فو�ضوية عابرة ...كان ��ت الأ�شجار المنحوتة التي
تنظ ��ر �إلي ��ه ،وه ��و جال� ��س عل ��ى الف ��راغ ،ت�سخر م ��ن وحدته؛
�أخ ��ذ نف�س� �اً جدي ��داً م ��ن ال�سيج ��ارة ...ال�ساد�س ��ة �إال رب ��ع...
ونظ ��ر �إل ��ى يمين ��ه فج�أة ،ت ��راءى ل ��ه �أن ثمة �صوت� �اً يناديه...
كان ذل ��ك ال�ص ��وت يقول له« :تلك ال�شج ��رة النبيذية ،حزينة
ه ��ذا الي ��وم!» ...ترك حقيبته الزرقاء وم�ش ��ى �أمتاراً �إلى تلك
ال�شجرة« :هل حقا �أنت حزينة؟» �س�ألها ...انتف�ضت الأغ�صان
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الحمدان ��ي وتاري ��خ كافورالإخ�شي ��دي وم ��ا َّ
�سط ��ره البحت ��ري عن بع�ض
المعارك وما رواه ابن الرومي عما ح�صل في بغداد من ثورات وفتن بل
حتى بع�ض �أخبار �صدر الإ�سالم ما هي �إال من مراجعات �سجالت ال�شعر
العم ��ودي ودواوينه حتى يومنا ه ��ذا ،وكيف ال؟ والق�صيدة العمودية لم
يتخ� � َّل عنها بع�ض رواد وقادة ال�شع ��ر الحر فما �أكثر الق�صائد العمودية
لنزار والبياتي وال�سياب وغيرهم ممن حمل لواء التمرد على الق�صيدة
أ�سا�سا في مكنونات بوحهم و�إبداعاتهم ومن
العمودية فقد ظلت عمودًا � ً
ذل ��ك دي ��وان (ع�ش ��اق اللي ��ل ) ال ��ذي ن�ش ��ر في بغ ��داد ع ��ام 1947م لنازك
المالئك ��ة والأمثل ��ة كثي ��رة وال مج ��ال لذكره ��ا ،وكي ��ف ال؟ والق�صي ��دة
العمودي ��ة ه ��ي الأي�سر ً
حفظ ��ا والأ�سرع انت�ش ��ا ًرا و�شيو ًع ��ا والأ�سهل لح ًنا
وغن ��ا ًء فه ��ي كان ��ت ومازال ��ت الو�سيل ��ة المثلى للط ��رب والف ��رح وكذلك
للح ��زن وال�شج ��ن والرث ��اء والتع ��ازي ،وكي ��ف ال؟ والق�صي ��دة العمودية
ه ��ي مح ��ور دندن ��ة ال�شخ�ص م ��ع ذاته في ح ��االت حزنه وفرح ��ه ،وكيف
ال؟ والق�صي ��دة العمودية هي العابرة لحدود القطرية بين كافة �شرائح
المجتم ��ع العرب ��ي ف� ��إذا �ص ��دح الجواه ��ري في بغ ��داد �سرعان م ��ا ي�صل
ال�ص ��دى �إل ��ى ب�ل�اد ال�ش ��ام والني ��ل وموريتاني ��ة والخلي ��ج �إنم ��ا ه ��ي قوة
الق�صي ��دة العمودي ��ة الت ��ي تزل ��زل الأ�سم ��اع وت�صي ��خ الأذان ،وكي ��ف ال؟
والق�صي ��دة العمودي ��ة تتجاوز ح ��دود الذات لتعبر ع ��ن الحالة الجمعية
للمجتم ��ع وللأمة دون �أن تبقى ف ��ي مفاهيمها ومو�سيقاها حبي�سة ذات
الكات ��ب ورهينة دواخ ��ل هاج�سه ،و�أخيرا كي ��ف ال؟ والق�صيدة العمودية
ظلت هي الجدار العالي والح�صن المنيع الذي لم يتجر�أ �صغار الأقالم
وممتهن ��و �صنعة الكالم على النيل من عظمته ��ا والتجلبب بها للظهور
عل ��ى الم�ل��أ ب�صف ��ة �شاع� � ٍر لمل َم بع� ��ض المف ��ردات في جيب م ��ن جيوب
قن ��وات التوا�ص ��ل االجتماعي ليقول �صرت �شاع� � ًرا فالق�صيدة العمودية
ه ��ي مطي ��ة الفار�س الحاذق ال ��ذي يمتلك نا�صية اللغ ��ة ومفاتيح الوزن
ويجي ��د فنون التحليق في �آفاق الوج ��دان والخيال فهي لن تثبت جذ ًرا
هب
ف ��ي الأر� ��ض وغمام� �اً في عنان ال�سم ��اء �إال لأن فر�سانه ��ا لي�سوا مما َّ
ودب من الم�ست�شعرين
َّ

ل��م �أذك��ر يوم�� ًا �أنني جئ��تُ �إل��ى دم�ش��ق �إال ق��ر� ُأت غير
م�سرحي ف��ي الوقت نف�س��ه� ،إذ كانت
�إع�لان لغير عر���ض
ّ
�ص��االت الم�س��ارح م�شغول��ة ب�أعم��ال كثي��رة ،وكان وراء
ه��ذه الحرك��ة الم�سرحي��ة الن�شط��ة� ،آن��ذاكُ ،م� ّؤ�س�سات
ر�سمي��ة و�شعبي��ة و ِف ٌ
خا�ص��ة ،حي��ث كان��ت ُمديري��ة
��رق ّ
الم�سارح والم�س��رح الجامعي ،والم�سرح المدر�سي وم�سرح
ا ّتح��اد العم��ال ،وم�سرح
ا ّتح��اد �شبيب��ة الث��ورة،
والم�س��رح الج�� ّوال،
والم�س��رح الع�سك��ري،
وم�سرح الطف��ل ،وال ِف َرق
الم�سرحي��ة الخا�ص��ة
�أي�ض�� ًا ،ول��م يك��ن ن�شاط
هذه الفرق ُمقت�صر ًا على دعوة إلى المُ ؤسّ سات
دم�ش��ق ب��ل كان ي�شم��ل الثقافية واألكاديمية
المحافظ��ات جميعه��ا ،كي تشحذ هممها
لك��ن ذروة الن�ش��اط إلعادة الفرق
الم�سرح��ي كنّا نجده في المسرحية الرسمية
وغير الرسمية وفرق
دم�شق.
المنظمات الشعبية
وال�س���ؤال ال��ذي يطرح
وترميمها جميعا
نف�س��ه الي��وم� ...أم��ا �آن
الأوان لأن ُترفع ال�ستارة
لن��رى ن�شاط�� ًا م�سرحي�� ًا
ين�شر �ألقه ف��ي ال�ساحة
الثقافية ،وال �سيما �أنّ للم�سرح جمهوره وح�ضوره الثقافي
واالجتماعي؟ و�إذ ن�شي��ر �إلى �ألقه في ال�ساحة الثقافية،
ف�إنن��ا نعي �أ�سباب �إ�سدال ال�ست��ارة على الم�سرح ،فالحرب
بق ولم تذ ْر ،لكننا ،اليوم ،ونحن ن�ستعيد
عل��ى �سورية لم ُت ِ
ح�ضورن��ا الوطن��ي والثقاف��ي ،وق��د ب��د�أت الن�شاط��ات
والفعاليات الثقافي��ة تزدهر في ربوع الوطن؛ ف�إننا ن�أمل
�أن يكون للم�سرح ن�صيب من هذه الفعاليات.
الم� ّؤ�س�سات الثقافي��ة والأكاديمية كي
وهن��ا دعوة �إل��ى ُ
ت�شحذ هممها لإع��ادة الفرق الم�سرحية الر�سمية وغير
الر�سمية وف��رق المنظم��ات ال�شعبية وترميمه��ا جميع ًا،
ك��ي يع��ود للم�س��رح �ألق��ه ،وكلن��ا ثق��ة ب���أن ل��دى �سورية
م��ن الك��وادر والقدرات م��ا ُي� ّؤهله��ا لتكون فاعل��ة في هذا
المجال ،وفي غيره من المجاالت الأخرى.
وف��ي الحقيقة؛ �إنّ��ي �إذ �أُ�ضيء عل��ى الن�شاط الم�سرحي
ً
حالة
من باب لفت االنتباه؛ فمر ّد ذلك �أنّ الم�سرح ُي�شكّل
ح�ضاري��ة فكري��ة اجتماعية ثقافية ،ف�ض� ً
لا عن الحالة
الفني��ة الراقي��ة� ،إذ تجتمع في��ه �أركان العمل الإبداعي
ك ّلها من ت�أليف وتمثيل و�إخراج وح�ضور وفنون ت�شكيلية،
وهذا ما دفعني �إلى التذكير والإ�ضاءة..
�آم��ل �أن يك��ون ه��ذا �صوت�� ًا ف��ي ر�صي��د تحفي��ز الحركة
الم�سرحي��ة في القريب العاجل ،وكلنا �أمل ب�أن هناك من
ي�سعى جاهد ًا لكي ُيعيد للم�سرح �ألقه...

ارفعوا
الستارة
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الشعراء الفلسطينيون
ذاكرة الشعر ...ذاكرة الوطن
الشاعر عبد الكريم الكرمي
(أبو سلمى) ...عندليب فلسطين
( 2من )2

كتب :محمود حامد
...هك ��ذا يجع ��ل ال�شاع ��ر �أب ��و �سلم ��ى فل�سطين ح ّب ��ه الأعمق
والأكب ��ر ،ال يوازي ��ه ح � ّ�ب �آخ ��ر ف ��ي ال ّده ��ر� ،ش�أنه �ش� ��أن �شعراء
فل�سطين في ذلك ،وال يت�صور امر�ؤ فوق كوكبنا هذا �أن هناك
�شع � ُ�ب �أح � ّ�ب وطنه ،وذاب وجداً في ��ه ،واعتنقه عقي ��د ًة وانتما ًء
وتراباً ،كما حال �شعبنا مع وطنه الأقد�س في تاريخ الوجود:
ك ّلما حاربت من �أجلك �أحببتك �أكث ْر
كلما دافعت عن �أر�ضك عود العمر يخ�ض ّر
وجناحي يا فل�سطين على الق ّمة ُين�ش ْر
*
هذا هو ال�شعر الذي يحفر مغناه في ذاكرة ُمتلقيه ،وال يغيب
�أب ��داً �صداه من الأجيال الت ��ي حفظته في وجدانها و�أعماقها،
وتر ّبت عليه ،وا�ستنبتها �أجيا ًال مقاوم ًة ،ثائر ًة ،حافظ ًة لعهود
الآباء والأج ��داد� ،شعر/مدر�سة ُمفردة قيم� � ًة واعتباراً ،و�ص ّور
غنائي
ن�سجه ��ا ترا ُبه ��ا المقد�س ،لتظهر ب�أبه ��ى رداء ،وت�شكيل
َ
ّ
كان عبي ��ر برتقاله ،وليمونه ،وزعتره� ،إنّه جمر يتوهج ،وبيان
ي�أخ ��ذ بالألباب على هيئة ق�صي ��دة :جناحاها ي�ض ّمان الوجود
م ��ن م�ش ��رق ال�شم� ��س لمغربه ��ا ال ��ذي ال تغي ��ب فل�سطين عنه
�شم�س� �اً ُمتوهج ��ة للأبد حيث ال ...وجود �إلاّ بها ،وال هبوب �إال
لعينيها ،وال وجداً �إال لها!!!.
ك ��م بذلن ��ا ف ��ي �سبيله ��ا ،ونب ��ذل ،ح ّت ��ى �أن ثراها ال ��ذي �أنبت
برتقال ��ه ،وزعتره وزيتونه ،ومجده ال ��ذي ي�سكن الأعالي كان
دم ال�شهداء والرجال:
يا رفاقي!!! جبل النّار دعانا
هب هوانا
الهوى ...هذا الذي ّ
والنّ�سيمات التي م ّرت بنا
حملت من �أر�ض (حطين) �شذانا
وعلى ّ
كل طريقٍ ٌ
عبق
من �صبانا ...و�شعا ٌع من دمانا
لظى
�أيّ ٍ
�سفح لم ي�س ْر فيه ً
من فل�سطين ،ولم يعرف �سرانا
�أيّ �شعبٍ خفقت �أعالمه
ح ّر ًة �إلاّ على دامي خطانا
*
ه ��ذا ال�شع ��ر الذي يرفع الر�أ� ��س عالياً ،عل ّو هام ��ات الأ�شجار
عل ��ى ُذراه ��ا ،والقام ��ات عل ��ى ثراه ��ا ،ه ��ذا ال�شعر ال ��ذي علينا
�أن نتغ ّن ��ى بقام ��ات �شعرائ ��ه!!! فلماذا نقفز ع ��ن مبدعينا �إلى
غيره ��م ،ولدين ��ا الأبه ��ى والأغل ��ى والأروع عل ��ى امت ��داد زمن
ال�شع ��ر ،والغن ��اء الخالد!!؟ �شع ��ر ير ّبي الأجي ��ال على كبرياء
الإن�س ��ان ف ��وق �أر�ض ��ه ،وع� �زّة النفو� ��س ف ��وق ثراه ��ا ،وا�ستلهام
الوطني رمزاً لتعميق ج ��ذور الهو ّية واالنتماء لتراب
المغن ��ى
ّ
الوط ��ن ،وا�ستث ��ارة الم�شاع ��ر على ال ��دوام للنهو� ��ض من خيام
ّ
الذل والهوان �إلى الث�أر والن�صر:
با�س ِم �أطفال بالدي زحفوا
ْ
الحمر ذُلاّ ً وهوانا
في الدّروب ُ
ّ
بال�ضحايا كتبوا تاريخنا
ال�سود تبكيهم زمانا
بالخيام ّ
با�سم خان ّ
ال�شيح والنّيرب والـ
بارد الحاملة العمر �أ�سانا
با�سم �أهلي في بقايا وطني
با�سمهم في طرق الب�ؤ�س حزانى

 ...هكذا يصعد الذين يملكون مفاتيح
ينابيع الشعر إلى ينابيعهم ،فإذا
جف ماؤها يرفدها أرجوان الشعر
ّ
بالدم ،والشعر والحياة!!!
الفلسطيني ّ
ّ

با�سمهم في ّ
أر�ض مثلوا
كل � ٍ
�شاهداً قد �ص ّبه ّ
الظلم عيانا
وا�سمهم يهدر في �شعري دماً
ودموعاً و�سعيراً ودخانا
با�سمهم نق�سم �ألاّ نلتقي
في غدٍ �إال على ُطهر ثرانا...
*
 ...ه ��ذه الجداري ��ة الملحم ��ة لأب ��ي �سلم ��ى كان علين ��ا �أن
نحفره ��ا بال ��د ّم عل ��ى ب�ساط من جم ��ر ،ثم نع ّلقه ��ا على جدار
ّ
كل بي ��تٍ فل�سطين ��ي ،وعرب ��ي ،ع ّله ��ا ُتذ ّكرن ��ا على م ��دار الأيام
بفل�سطي ��ن جرحاً نازفاً ،وه ّماً ُم�ستث ��اراً ،وق�ض ّي ًة وهو ّية ،ع ّلها
ُتح� � ّرك فين ��ا نخو ًة تكاد تغيب ،و�ضمائر ت ��كاد ت�ستل ّذ على رقاد
هوانها ،ولكنّ النهاية على ما �أق�سم عليه ال�شاعر:
با�سمهم نق�سم �ألاّ نلتقي
في غدٍ �إلاّ على ُطهر ثرانا...
ه ��ذا الق�س ��م ب ّرت ب ��ه الأجي ��ال حقيق� � ًة (قو ًال وفع�ل� ً
ا) حيث
�أثبت ��ت الأي ��ام والأح ��داث �أن ارتب ��اط �شعبن ��ا بوطن ��ه ارتب ��اط
م�صي ��ريّ و�أب ��ديّ  ،وخال ��د ،و�أن الأ�شي ��اء جميعه ��ا ترخ� ��ص في
�سبيل فل�سطين ،و�أنّ حقّنا في حياة كريمة ُم�ش ّرفة في �أر�ضنا
الحي
ح ��قّ ال تنازل عن ��ه مطلقاً ،وعلى مذهب مثلنا( :م�صير ّ
يع ��ود ،ونلتقي) ،تلك ب�شرى الخال ��ق العظيم لنا ،ب�شرى يملأ
ال�سب ��ع ،ونجاهر
ال�سب ��ع ،والأر�ضين ّ
�ص ��دى هتافه ��ا ال�سموات ّ
عالني� � ًة (�إن عدت ��م عدن ��ا) ،ذاك الوع ��د ال ُمح ّت ��م ف ��ي الكت ��اب
الم�سطور المفطور على اليقين والحقّ .
ك ��م ت�ستثيرن ��ا ق�صائد �شعرائن ��ا ،وت�ستف ّز م�شاعرن ��ا ،ف�إذا بنا
نتم ّثله ��ا ال ��دويّ الهادر الذي ظ � ّ�ل ُيوقظ الحم ّي ��ة والحما�سة
مهب عوا�صف الث� ��أر نم�ضي جي ً
ال ثائراً
لدين ��ا ،ف� ��إذا نحن في ّ
في �إثر جيل و�إذا بالكلمة ال تقل ثور ّي ًة عن ّ
الطلقة المقاومة،
وي�صبح خندق ال�شعر/رديف خندق ال ًر�صا�ص:
يا فل�سطين!!! م�ضت ع�ش ٌر وفي
ّ
كل يوم ي�سمع الدّهر ندانا
وح�شدنا فيه من خُ �ضر المنى
�أم ً
ال �أن�ضر من �أزهار (قانا).
و�أتينا وال ّلظى يحرقنا
عرباً ...قلباً ووجهاً ول�سانا

يا �أح ّبائي!! م�ضت ع�ش ٌر ولم
تلثم التّرب المفدّى �شفتانا
وحدت
و�شظايانا ال ّلواتي ّ
بين �أهلينا ،ولم يب َق �سوانا
لن تت ّم الوحدة الكبرى �إذا
لم ي ُل ْح في الوحدة الكبرى جمانا
*
 ...م ��ن غي ��ر ال�شاعر ُيتق ��ن ر�سم الكالم �ص ��وراً �أبدعها حتّى
ت ��كاد تنطق ،و�صاغها ح ّت ��ى غدت عقوداً من ل�ؤل� ��ؤٍ دا ٍم ُمثير!!
ذاك فعل ال�شاعر ،وال�شاعر فقط ال �سواه.
ك�أ� ��س م ��ن ال�شع ��ر �أم م ��ن ّ
ال�شه ��د!!؟ م ��ا �إن نف ��رغ م ��ن ك� ٍأ�س
ال�صبابة لل�شعر لك� ٍأ�س �أخرى �أ�شفّ نداو ًة ،و� ّ
أرق
ح ّت ��ى ت�ستفزّنا ّ
عذوب� � ًة ،و�أح� � ّد ا�ستث ��ار ًة :وهك ��ذا ت�صع ��د الق�صيدة بن ��ا ...ف�إذا
نحن فوق (الأفق الحبيب ن�شدو مع ّ
ال�شاعر:
طال دربي فهل ُت�ضيء جراحي
ال�سفح هل ّ
يرف جناحي
وعلى ّ
قطرات الد ّم الم�ش ّعة من قلبي
كانت وال تزال �صباحي
فمتى تلتقي مع ّ
ال�شام �أر�ضي
ومتى تلثم البطاح بطاحي
�أر�ض ّ
حطين �أر�ضنا نحن من
ّ
حطم فيها جحافل المجتاح
تتغنّون بالبطولة والأنجم
تبكي على الحمى ال ُم�ستباح
*
بعدنا كيف ينبت الزّهر في الكرمل
وال�سهل ينت�شي بالأقاح!!؟
ّ
بعدنا كيف يزهر ّ
ال�شوق في ع ّكا
ويافا ،وكيف تهفو النّواحي!!؟
كيف ّ
تخ�ضر �أر�ضكم وفل�سطين
فر ْتها مخالب ال�سفّاح؟!!!
ليت �شعري هل تنبت الخطوات
الح ْمر �أغرا�س ع ّز ٍة وطماح!!؟
ُ
ف�أُغنّي على دروب فل�سطين
و�أُلقي على المروج و�شاحي
***
 ...هك ��ذا ي�صع ��د الذين يملك ��ون مفاتيح ينابي ��ع ال�شعر �إلى
الفل�سطيني
ينابيعهم ،ف�إذا جفّ ما�ؤها يرفدها �أرجوان ال�شعر
ّ
بالدّم ،وال�شعر والحياة!!!
ق�صائ ��د ت�ستنب ��ت ال ّت ��راب :خمائ ��ل ،وج ��داول ،و�سناب ��ل،
تعل ��و عل ��ى ثراها ،وق ��د روتها ج ��راح �شعبنا على امت ��داد تراب
فل�سطي ��ن الأب � ّ�ي النديّ � ...آتت ُ�أ ُكلها الط ّي ��ب المبارك� ،شعراء
ال�شجي ،وك�أنّما ذاك المغنى روعة ما
�أج ��ادوا �صياغة مغناه ��م
ّ
يج ��ود به الق�صيد م ��ن ترانيم تثير ح ّد الذوب ��ان واالنبهار...
وم ��ا نزفت ��ه �أ�صابع ُتتق ��ن الكتابة ح ّد الوج ��ع والوله ،وارتباك
الأ�صاب ��ع بم ��ا ي�سيل ويقط ��ر منها �شه ��د ّ
الفل�سطيني،
ال�شع ��ر
ّ
�صاغ ��ه نزف� �اً و�شع ��راً خال ��داً �أب ��و �سلم ��ى ورفاق ��ه ال ُموجع ��ون
بح ��ب فل�سطين ،فكان ��ت ق�صائدهم عبير الزيت ��ون والبرتقال
والزعتر والعودة ،وهكذا تكون!!!

قراءات

مرض التفكير ليس له عالج ،حتى لو استطعت ان تنام ،ستحلم بما تفكر به.
آل باتشينو

قصة كتابة قصيدة للشاعر
الروسي الكبير ألكساندر بوشكين
ترجمة :د .إسماعيل مكارم
ال�سرياني المعروف
عا�ش في القرن الرابع الميالدي القدي�س ّ
ال�سريان ��ي» .كان
ف ��ي تاري ��خ الم�سيحي ��ة ف ��ي الم�ش ��رق «�أف ��رام ّ
ومب�شراً ن�شيطاً لتعاليم الدين
القدي�س «�أف ��رام» �شاعراً وقدي�ساً ُ
الم�سيح ��ي ف ��ي الم�شرق وف ��ي �أوروبا .وق ��د �أ ّلف ف ��ي ال�شعر وفي
الن�صو� ��ص الديني ��ة ،وو�ص ��ل نتاج ��ه الدين ��ي �إلى اليون ��ان ،ومن
هن ��اك �إل ��ى ب�ل�اد الرو� ��س وال�س�ل�اف والبلغ ��ار .ع ��رف النا�س في
ال�سرياني» تحت ا�س ��م�« :إفريم �سيرين»،
رو�سي ��ا القدي� ��س «�أفرام ّ
فالأ�سم ��اء حي ��ن تنتق ��ل من لغته ��ا الأم �إل ��ى لغة �أخ ��رى �أو خارج
محيطها الجغرافي قد تخ�ضع للتغيير.
من الن�صو�ص الدينية التي تعود �إلى القدي�س �أفرام�( :صالة التوبة) التي ُتعاد و ُتقر�أ خالل
ال�ص ��وم الكبي ��رُ ،قبي ��ل عيد الف�ص ��ح المجيد .ه ��ذه الق�صيدة الت ��ي �أ ّثرت في ال�شاع ��ر الرو�سي
الكبي ��ر «�ألك�سان ��در بو�شكين» خالل تر ّدده �إلى الكني�س ��ة وح�ضوره القدا�س ،وال �سيما بعد وفاة
والدت ��ه ،فكتب ق�صيدت ��ه ال�شهيرة تحت عنوان« :الآباء ال ُن ّ�س ��اك ،والن�ساء الطاهرات» ،في عام
 ،1836وق ��د ح ��اول م ��ن خالله ��ا محاكاة ق�صي ��دة (�ص�ل�اة التوبة) .الت ��ي �سوف نعر� ��ض ن�صها
للق ��ارئ العرب ��ي كما ورد في الأدبي ��ات الم�شرقية ،ثم نعر�ض ترجمة ن� ��ص ق�صيدة «بو�شكين»،
التي تحاكيها.
ال�سريان ��ي» ،بقلم
ن� ��ص (�ص�ل�اة التوب ��ة) ال ��ذي ورثت ��ه الأمم ع ��ن ال�شاع ��ر والقدي�س «�أف ��رام ّ
ال ُمعلم الأنطاكي ال�ش ّما�س �إ�سبيرو جبور:
وح ّب الرئا�س ��ة ،والكالم
«�أيه ��ا ال� � ّرب و�س ّي� � َد حيات ��ي� ،أعتقني م ��ن روح البطال ��ة ،والف�ض ��ولُ ،
علي� ،أنا عب � َ
�دك الخاطئ ،بروح الفق ��ه ،وا ّت�ضاع الفكر ،وال�صب ��ر والمحبة .نعم
الباط ��ل� .أنع ��م ّ
مليك ��ي و�إله ��ي ،ه ��ب ل ��ي �أن �أع ��رف ذنوب ��ي وعيوب ��ي ،و�ألاّ �أدي ��ن �إخوتي ،ف�إن ��ك مب � ٌ
�ارك �إلى �أبد
ال�سراج الأرثوذك�سي)1(.
الآبدين �آمين».
َ
اقتب�س من ّ
ن�ص ق�صيدة «الآباء ال ُن ّ�ساك ،والن�ساء الطاهرات» لـ»بو�شكين»:
الآبا ُء الن ّّ�ساك ،.والن�ساء الطاهرات،
الآبا ُء الن ّّ�ساك ،والنّ�ساء الطاهرات،
لأجل العل ّو بهذا الف�ؤاد �إلى عالم الغيب،
لأجل متانة هذا القلب خال َل عوا�صف الدنيا،
قاموا بتدوين ن�صو�ص �صلواتٍ عدة
واحدة منها وجدتها قد �أ ّثرت بي كثيراً،
القدي�س
وهي التي ير ّددها
ُ
ال�صوم الكبير،
في الأيام الحزينة ،خالل ّ
�إذ تمنح الخاطئ ق ّوة فريدة وت�شدّه:
�أيها ال ّر ّب .يا �س ّي َد حياتي،
�أب ِع ْد عني رو َح التكا�سلِ والخمول،
الخفي،
وحب القيادة ،هذا الثعبان
َّ
ّ
تمنح روحي القدرة على قول الكالم الباطل،
وال ْ
�ساعدني يا ربي كي �أرى ذنوبي وخطايا نف�سي،
وال ت�س َم ْح لي �أن �أدينَ �أخي بكالمي.
هب لي �أيها ال ّر ّب روح الطاعة ،وال�صبر ،وال َم َح ّبة،
الحقة)2(.
و�أعطني جما َل الحكمة ،و ُع ْد بف�ؤادي �إلى الحيا ِة َ
هوام�ش وم�صادر:
3042/www.alsiraj.org/ blog/archives
.А. С. Пушкин. Сочинения в трех томах
.1954 .Том первый. Москва
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قطوف دانية
كتبت :نجاح إبراهيم
َ
داخل ِّ
كل �إن�سانٍ ث ّمة مغترب.
قيل� :إنَّ
ّ
كل �إن�سان!
كيف �إذ ًا بالإن�سان غير العادي ،كال�شاعر مث ًال؟
ه��ل ن�ستطي��ع �إح�ص��اء اغتراباته؟ هو ال��ذي ُ
أحا�سي���س مرهفة،
يملك �
َ
ونف�س ًا م�شرئبة بالحقِّ والجمال ،وروح ًا ت�صبو �إلى الحرية؛ فال�شاعر ال
وحر ًا! لذا فكل �شيء حوله يراه بمثابة
يمكن �أن يبدع �إنْ لم يكن عا�شق ًا ّ
ً
قيد .كما �أنَّ بحثه عن مدينته الحلمية يُعدُّ م�ؤرقا له ؛المدينة �أو الجنة
المفقودة التي ال ُ
ي�صل �إليها �أبد ًا حتى و�إنْ �صار على �أطرافها ،ف�إنها تبقى
عالية كالقلعة �،صعب االم�ساك بها كال�سراب؛ وما المدينة �أو جنته �سوى
م�شروعه النه�ضوي القومي الكبير  ،الذي ي�شاطر ّ
كل مثقف ومبدع فيه.
ُ
يعي�ش هذه االغترابات �شاء �أم لم ي�ش�أ:
ال�شاعر
ُ
الر
في
لنا
رغبة
ال
«ونرحل
ّ حيلِ
ولكن
لنهرب من ذواتنا  ،من �صرا ٍع طويلِ
َ
ومن �أننا لم نزل غرباء»..
كم��ا قال��ت ن��ازك المالئك��ة  ،فه��ي ّ
ككل �شاع��ر ال يرغ��ب �أن ي�صط��دم
بالزمكان  ،ويبقى م�شرع ًا �أمام الجهات  ،معانق ًا الحلم على �صهو ِة ر�ؤاه.
ال�شاع��ر العراقي المغت��رب عبد
يل��وب
ف��ي كتاب��ه “ منف��ى و َم َهاج��ر”
ُ
ُ
الكري��م كا�صد في ع��دّ ة مناف؛ كان �آخره��ا منفاه ال�ساد���س حيث �ضباب
ُّ
ؤجج الحني��ن �إلى
لن��دن
يح��ف به  ،فيزي��د م��ن غربت��ه الالمنتهي��ة  ،وي� ُ
م�سقط ر�أ�سه.
ه��ذا ال�شاعر ال��ذي كان المنفى بالن�سب��ة �إليه« :كال�صح��راء مفتوح ًا
تهب؟!»
على الجهات الأربع  ،ال �أعرف �أين تحملني رياحه  ،ومتى ُّ
حين قر� ُأت كتابه  ،تخيلتُ حالة المنافي التي م َّر بها  ،والم�سافات التي
هربها في حقائبه ،والر�ؤى المد�سو�سة في جيوب
قطعها ،والأحالم التي ّ
�سترته ،وفي عروق كفيه.
ثالثون عام ًا وعبد الكريم يوا�صل نفيه� ،س�ألتُ نف�سي �ألم ي�صلْ ؟
«هاه��و يقط��ع الطريق ذاته �إلى الوطن وال ي�صل �أي�ض ًا ،وحين ال ي�صل المنفي �إلى منفاه  ،وال �إلى وطنه
ماذا يفعل؟»
ال�شاع��ر المنف��ي َّ
ح��ر ًا  ،في عزلتك
كل ه��ذه العقود يربتُ عل��ى قلقه قلي ًال فيجي��ب «:تلتقي به هناك ّ
ت�ستعيده �أغنية � ،أو حنين ًا  ،وتلعنه وت�ستعيده ثانية  ،وتبكيه وال يغادرك � ،أو تغادره �أبد ًا».
ويعزّ ي نف�سه فيقول« :الوطنُ منفى �أول ،منفى قبل المنفى».
�س� ٌ
ؤال يح�ضرني فتتفرد به اللحظة :كم حجم منفى �سيدنا �آدم حين طرد من الجنة �إلى الأر�ض ؟!
َ
ُ
البحث عن بديل لها فال يجد؟!
يوا�صل
وكم من �أعوام امتدت �أمام خطوه وهو
يت�ساءل عبد الكريم�« :أكان عبوري ال�صحراء طريق ًا �إلى الجنة �أم الجحيم؟»
ه��ذا الت�س��ا�ؤل يف�ض��ي �إلى �أن االغت��راب كان و�سيبقى �إلى �آخ��ر البقاء ،هو �أزمة الوج��ود الإن�ساني منذ
القدم .
هو محنة �إذاَ؟!
ُ
تت�ضاعف وتتبلور اغتراباتهم؟!
لم عند ال�شعراء
لكن َ
ً
العاجة بهذا
�ألأنه��م �أكث��ر رهافة من غيرهم ،و�أكث��ر ح�سا�سية وتوتر ًا ووعيا؟ لهذا و�صلتن��ا ق�صائدهم
ّ
ال�شعور  ،ف�أثرت فينا  ،تفاعلنا بها ومعها !
«ال�شعر حالة انف�صال  ،الأ�صل في��ه الرف�ض واالغتراب ،واال�ستثناء
تق��ول الدكت��ورة �سعيدة الخاطر:
ُ
هو االنتماء للجموع»..
ُ
ال�شاعر في ِّ
يعي�ش اغتراب ًا ال يمكن الحدّ منه ،يقول ال�سياب:
كل حاالته ،و�إنْ كان في وطنه ف�إنه
ُ
الروح في دنيا من الحج ِر
«ياغربة ّ
والثلج والقا ِر والفوال ِذ وال�ضج ِر»
َ
ُ
بعد ِّ
اكتمل المنفى؟
يت�ساءل :هل
كل المنافي التي عا�شها عبد الكريم كا�صد
الرحيل
�أيه��ا ال�شاع��ر :دع المنافي تدو ُر وال
ُ
يلتحم طرفاه��ا فلوال منفاك لما قر�أنا ل��ك ق�صائد بطعم ّ
والوجع !
عقب نكران �أبيه عليه قول ال�شع��ر  ،وخروجه من قبيلته مغ�ضوب ًا عليه بعدما
القي�س
امرئ
نف��ي
ول��وال
َ
�ش ّبب ب�إحدى ن�ساء �أبيه �أكنا قر�أنا ُمعلَّقته الرائعة ،وخبرنا �أحداث ًا م َّر بها في ذلك الع�صر؟
تمرده على مجتمعه؟
�أكنا عرفنا
ٍ
ب�شاعر يدعى طرفة بن العبد  ،الذي نفي عن �أر�ضه بعد ّ
َ
ً
ً
�أكن��ا تمتعنا بق�صيدة اليتيمة البن زريق البغ��دادي الذي مات غريبا في بالد الأندل�س  ،وا�صفا غربته
فيها ب�شكلٍ م�ؤثر؟
�أكن��ا قر�أن��ا لل�سي��اب والبياتي و�أدوني���س وعبد الق��ادر الح�صني  ،والماغ��وط  ،وعلي الجن��دي ،ونا�صر
ح��داد ،وتوفي��ق �أحم��د ،و�إبراهي��م عبا���س ،و�صال��ح �سلم��ان ،ومم��دوح اليقة ،و�آخ��رون ..ه���ؤالء عا�شوا
اغترابات روحية واجتماعية كافية لأنْ تط ّعم ق�صائدهم بمرارها.
�أكنّا .....
قا���س  ،يغ�سلنا م��ن اغتراباتنا �سواء �أكان��ت اجتماعية �أم عاطفي��ة �أم روحية
م��ن ُيخل�صن��ا من
ٍ
محيط ٍ
�أم...؟
�شاعر  ،فلو لم نج��د المنافي الخترعناه��ا ،لن�ستم َّر في
ال ج��دوى م��ن الخال���ص  ،لأنك يا عبد الكري��م
ٌ
ُ
ن�ستمرئ العذابات والألم والإبداع.
العطاء ،والتفجع  ،لأننا
َ
يكتمل المنفى �أ ّيها ال�شاعر ،الذي ُخ َ
لق لينفى.
ن�سمح ب�أن
لهذا لن
َ

منفى
وم َهاجر
َ

هذا الشاعر
الذي كان
المنفى بالنسبة
إليه كالصحراء
مفتوحاً على
الجهات األربع
 ،ال أعرف أين
تحملني رياحه ،
تهب؟!
ومتى ُّ

قضايا وآراء
شعر
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في اليوم العالمي للغة العربية...
ماذا أعددنا لالرتقاء بدورها المعرفي؟
كتب :عبد الحميد غانم
الي ��وم العالم ��ي للغ ��ة العربي ��ة؛ ُي�ص ��ادف 18
كان ��ون الأول م ��ن كل ع ��ام .تق� � ّرر االحتفال بها
ف ��ي هذا التاري ��خ لأنه اليوم ال ��ذي �أ�صدرت فيه
الجمعي ��ة العامة للأمم المتح ��دة قرارها رقم
 3190ف ��ي كان ��ون الأول ع ��ام  ،1973ال ��ذي ُيق� � ّر
بموجب ��ه �إدخ ��ال اللغ ��ة العربي ��ة �ضم ��ن اللغ ��ات
الر�سمية ،ولغات العمل في الأمم المتحدة.
�أهمية العربية ً
لغة عريقة:
ُتع� � ّد اللغة العربية حلق ��ة و�صل بين الثقافات
وتج�س ��د
ال تح ّده ��ا ح ��دود الم ��كان والزم ��ان،
ّ
التن ّوع الثقافي ،و ُتع ّد من �أعرق اللغات و�أكثرها
خ�صوب ��ة؛ �إذ يمت ��د تاريخه ��ا �إل ��ى �أكث ��ر م ��ن 18
قرناً ،وتبلغ كلماتها نحو  12.3مليون مفردة.
العربي ��ة ه ��ي لغ ��ة ال�ضاد حي ��ث �إنه ��ا م�ستودع
ل ُم�صطلح ��ات العال ��م ت�ض ��م بداخله ��ا العدي ��د
والعدي ��د م ��ن المعان ��ي ،كذل ��ك ف� ��إن �سعته ��ا
�شا�سع ��ة تحم ��ل الكثير م ��ن محا�س ��ن الألفاظ،
والل�س ��ان ال ُمعرب هو الأف�ض ��ل والأ�سمى دائماً،
فالق ��ر�آن عرب ��ي والح�ض ��ارة عربي ��ة ،وه ��ي لغة
غني ��ة تع ّلمه ��ا تزي ��د م ��ن وعي ��ك �إن�سان� �اً ،وم ��ن
طالقت ��ك �شاعراً ،وم ��ن موهبتك ُمبدع� �اً قادراً
على ُمخاطبة جميع العقول بل�سانك.
وقد �أبدع ��ت اللغة العربية بمختل ��ف �أ�شكالها
و�أ�ساليبه ��ا ،ومختل ��ف خطوطه ��ا وفنونه ��ا
النثري ��ة وال�شعري ��ة� ،آي ��ات جمالية رائع ��ة ت�أ�سر
القل ��وب وتخل ��ب الألب ��اب ف ��ي ميادي ��ن ُمتن ّوعة
ت�ض ّم عل ��ى �سبيل المثال ال الح�ص ��ر :الهند�سة
وال�شع ��ر والفل�سفة والغناء .وتتيح الدخول �إلى
عال ��م زاخر بجميع �أ�شكاله و�صوره ،ومنها تنوع
الأ�صول والم�شارب والمعتقدات.
العربية في ال�شعر العربي:
ق�صيدة لغتي الخالدة:
ال تلمني في هواها
�أنا ال �أهوى �سواها
ل�ست وحدي �أفتديها
كلنا اليوم فداها
نزلت في كل نف�س
ّ
وتم�شت في دماها
فبِها الأم تغنّت
وبها الوالد فاها
وبها الفن تج ّلى
وبها العل ُم تباهى
كلما م ّر زمان
ً
زادها مدحا وجاها
لغة الأجداد هذي
رفع اهلل لِواها
ف�أعيدوا يا بنيها
نه�ضة تحيي رجاها
�شعب تفانى
لم يمت ٌ
في هواها وا�صطفاها
َمدَّتِ البي ُد َ�سناها
َف ْو َق �آفاقِ دُجاها
َوا�س َتحا َل ال َّر ْم ُل فيها
�أَن ُْجماً َت ْر َقى َ�سماها

َو َبدا ال َّزهْ ُر ُحروفاً
حالِياتٍ في ُرباها
ُل َغ ُة النُّورَِ ،و َح ْ�سبي
�أَنَّ في ال ُع ْربِ ِ�ضياها
زادَها ال ُق ْر�آنُ عِ ّزاً
َف َت َد َّلتْ مِ نْ َجناها
�أَ ْث َم َر ال ُغ ْ�صنُ َبياناً
َل َّذ في ِه ُم ْ�ش َتهاها
َو َبديعاً �سا َل َ�ش ْهداً
َوه ََب الدُّ نْيا َحالها
�سيح
ُل َغتي َب ْح ٌر َف ٌ
َم ْو َج َة ِّ
ال�ش ْع ِر َحواها
كان المتنب ��ي من �أب ��رز من ا�ستخ ��دم العربية
بتراكيبها و�صورها في �شعره حين يقول:
ّا�س �إ ّال في ُمعا َملَتي
يا �أع َد َل الن ِ
َ
الخ�ص ُم َوالحك ُمَ
فيك الخِ �صا ُم َو�أنتَ
ْ
�أُعِ ي ُذها َن َظراتٍ مِ ن َْك �صا ِد َق ًة
تح�س َب ّ
ال�شح َم فيمن �شحم ُه َو َر ُم
�أن َ
َو َما ا ْن ِت َفا ُع �أخي ال ّد ْن َيا ِبنَاظِ ِر ِه
ا�س َت َوتْ عِ ْن َد ُه الأنْوا ُر َو ُّ
الظل ُمَ
�إذا ْ
الجم ُع م ّمنْ َ�ض ّم َمجل ُِ�سنا
َ�سي ْعلَ ُم َ
ب�أنّني خَ ي ُر َمنْ َت ْ�س َعى ب ِه َق َد ُم
�أ َنا الذي َن َظ َر ال ْأع َمى �إلى �أدَبي
َو� ْأ�س َم َعتْ َكلِماتي َمنْ ب ِه َ�ص َم ُم
�أ َنا ُم مِ ْل َء ُج ُفوني َعنْ َ�ش َوا ِر ِدهَا
َو َي ْ�س َه ُر الخَ لْقُ َج ّراهَا َويخْ َت ِ�ص ُم
�أما حافظ ابراهيم فقال:
بالجرائِدِ َم ْز َلقاً
�أرى ك َّل يو ٍم َ
مِ نَ القب ِر يدنينِي بغي ِر �أناة ِ
و�أ�س َم ُع لل ُكتّابِ في مِ �ص َر َ�ض ّجة ً
ال�صائحِ ين ُنعاتي
ف�أعلَ ُم �أنّ َّ
يهجرنِي قومِ ي-عفا اهلل عنه ُم
�أَ ُ
�إلى لغة ٍ ل ْم تتّ�صلِ برواة ِ
نج فيها ك َما َ�س َرى
َ�س َرتْ ُلو َثة ُ اال ْف َر ِ
عاب الأفاعي في َم�سيلِ ُفراتِ
ُل ُ
ْ
فجا َءتْ ك َث ْوبٍ َ�ض َّم �سبعين ُرقعة ً
م�ش َّكلة َ الأَلوانِ ُمختلفاتِ
�إلى َم َ
والجم ُع حاف ٌِل
ع�ش ِر ال ُكتّابِ َ
َب َ�س ْطتُ رجائِي َبع َد َب ْ�س ِط َ�شكاتِي
ف� ّإما َحياة ٌ تبعثُ ال َم ْيتَ في البِلى
و�س ُرفاتي
و ُتنبِتُ في تلك ال ُّر ُم ِ
و� ّإما َمماتٌ ال قيا َمة َ َبع َد ُه
مماتٌ َل َع ْمرِي ل ْم ُيق َْ�س بممات
ويرثي �أحمد �شوقي العربية ب�أبيات:
رموني بعقم في ال�شباب وليتني
عقمت فلم �أجزع لقول عداتي
ولدت ولما لم �أجد لعرائ�سي
رجا ًال �أكفَّاء و�أدت بناتي
و�سعت كتاب اهلل لفظاً وغاية
وما �ضقت عن �آي به وعظاتِ
فكيف �أعجز عن و�صف �آ َل ٍة
وتن�سيق �أ�سماء لمخترعاتِ
�أنا البحر في �أح�شائه الدر كامن
فهل �س�ألوا الغوا�ص عن �صدفاتي؟

فيا ويحكم �أبلى وتبلى محا�سني
ومنكم و�إن عز الدواء �أ�ساتي
فال تكلوني للزمان ف�إنني
�أخاف عليكم �أن تحين وفاتي
�أرى لرجال الغرب عزاً ومنعة
وكم عز �أقوام بعز لغات
�أتوا �أهلهم بالمعجزات تفنناً
فيا ليتكم ت�أتون بالكلمات
�أيطربكم من جانب الغرب ناعب
ينادي بو�أدي في ربيع حياتي؟
ولو تزجرون الطير يوماً علمتم
بما تحته من عثرة و�شتات
�سقى اهلل في بطن الجزيرة �أعظماً
يعز عليها �أن تلين قناتي
حفظن ودادي في البلى وحفظته
لهن بقلب دائم الح�سرات
دور العربية في ن�شر المعرفة:
ويزخ ��ر تاريخ اللغة العربي ��ة بال�شواهد التي
تب ّي ��ن ال�صالت الكثي ��رة والوثيقة التي تربطها
بع ��دد من لغ ��ات العالم الأخ ��رى� ،إذ كانت اللغة
العربي ��ة حاف ��زاً ف ��ي �إنت ��اج المع ��ارف ون�شره ��ا،
و�ساعدت على نقل المعارف العلمية والفل�سفية
اليوناني ��ة والروماني ��ة �إل ��ى �أوروب ��ا ف ��ي ع�ص ��ر
النه�ض ��ة .و�أتاحت اللغة العربي ��ة اقامة الحوار
بي ��ن الثقاف ��ات عل ��ى ط ��ول الم�سال ��ك البري ��ة
والبحري ��ة لطري ��ق الحرير م ��ن �سواحل الهند
�إلى القرن الأفريقي.
كيف احتفى العالم باللغة العربية؟
بع ��د جه ��ود بذل ��ت من ��ذ خم�سيني ��ات الق ��رن
الما�ض ��ي� ،أ�سف ��رت ع ��ن �ص ��دور ق ��رار الجمعية
العام ��ة للأم ��م المتح ��دة رق ��م  878ال ��دورة
التا�سع ��ة الم� ��ؤرخ ف ��ي  4دي�سمب ��ر  ،1954يجي ��ز
الترجمة التحريرية فقط �إلى اللغة العربية.
وف ��ي ع ��ام  1960اتخ ��ذت اليون�سك ��و ق ��راراً
يق�ضي با�ستخدام اللغة العربية في الم�ؤتمرات
الإقليمي ��ة الت ��ي ُت َّ
نظ ��م ف ��ي البل ��دان الناطق ��ة
بالعربي ��ة وبترجم ��ة الوثائ ��ق والمن�ش ��ورات
الأ�سا�سية �إلى العربية.
واع ُتم ��د ف ��ي ع ��ام  1966ق ��رار يق�ض ��ي بتعزيز
ا�ستخ ��دام اللغ ��ة العربي ��ة في اليون�سك ��و وتقرر
ت�أمي ��ن خدمات الترجمة الفوري ��ة �إلى العربية
وم ��ن العربي ��ة �إل ��ى لغ ��ات �أخ ��رى ف ��ي �إط ��ار
الجل�سات العامة.
وفي عام  1968اعتمدت العربية تدريجياً لغة
عم ��ل ف ��ي المنظم ��ة مع الب ��دء بترجم ��ة وثائق
العم ��ل والمحا�ض ��ر الحرفي ��ة وتوفي ��ر خدمات
الترجمة الفورية �إلى العربية.
وا�ستعمل ��ت لغ� � ًة �شفوي� � ًة خالل انعق ��اد دورات
الجمعي ��ة العامة في �أيل ��ول  ،1973وفي ت�شرين
الأول  2012عن ��د انعق ��اد ال ��دورة  190للمجل�س
التنفيذي لليون�سكو تقرر ت�سمية يوم  18كانون
الأول يوم� �اً عالمي� �اً للغ ��ة العربي ��ة ،واحتفل ��ت

اليوني�سك ��و في تل ��ك ال�سنة للم ��رة الأولى بهذا
اليوم.
وف ��ي  23ت�شري ��ن الأول م ��ن ع ��ام  2013قررت
الهيئ ��ة اال�ست�شاري ��ة للخط ��ة الدولي ��ة لتنمي ��ة
الثقاف ��ة العربي ��ة (�أرابي ��ا) التابع ��ة لليون�سك ��و،
اعتم ��اد الي ��وم العالم ��ي للغ ��ة العربي ��ة �أح ��د
العنا�صر الأ�سا�سية في برنامج عملها لكل �سنة.
انت�شار العربية:
تع ��د العربية من �أقدم اللغات ال�سامية ،و�أكثر
لغات المجموعة ال�سامية تحد ًثاً ،و�إحدى �أكثر
اللغ ��ات انت�ش ��اراً ف ��ي العال ��م ،يتحدثه ��ا حوالي
ن�صف مليار ان�سان في الأر�ض �أي �أكثر من 467
ملي ��ون ن�سمة ويت ��وزع ُمتحدثوها في المنطقة
المعروف ��ة با�س ��م الوط ��ن العرب ��ي ،ف�ض�ل� ً
ا عن
العدي ��د من المناطق الأخ ��رى المجاورة ،وهي
م ��ن بي ��ن اللغ ��ات الأرب ��ع الأكث ��ر ا�ستخداماً في
ال�شابك ��ة ،وكذلك الأكثر انت�شاراً ونمواً متفوق ًة
على الفرن�سية والرو�سية.
اللغ ��ة العربي ��ة ذات �أهمي ��ة كبي ��رة ل ��دى
الم�سلمي ��ن ،فه ��ي لغة الق ��ر�آن ،وال تتم ال�صالة
ف ��ي الإ�س�ل�ام �إال ب�إتق ��ان بع� ��ض م ��ن كلماته ��ا.
والعربي ��ة ه ��ي �أي�ضاً لغة �شعائري ��ة رئي�سة لدى
ع ��دد م ��ن الكنائ� ��س الم�سيحي ��ة ف ��ي الوط ��ن
العربي.
معاني االحتفال بالعربية:
مو�ض ��و ُع الي ��وم العالم ��ي للغ ��ة العربي ��ة لهذا
العام هو «اللغة العربية والتوا�صل الح�ضاري»،
ويع� � ّد ن ��داء للت�أكيد ُمج ��دداً على ال ��دور المه ّم
ال ��ذي ت�ؤ ّدي ��ه اللغ ��ة العربي ��ة ف ��ي م� � ّد ج�س ��ور
التوا�صل بين النا�س على �صهوة الثقافة والعلم
والأدب وغيرها من المجاالت الكثيرة جداً.
وتتم ّث ��ل الغاي ��ة من ه ��ذا االحتفال ف ��ي �إبراز
الدور التاريخي الذي ت�ضطلع به اللغة العربية
�أدا ًة ال�ستح ��داث المع ��ارف وتناقلها ،ف�ض ً
ال عن
�أنه ��ا و�سيل� � ًة لالرتق ��اء بالح ��وار و�إر�س ��اء �أ�س� ��س
ال�س�ل�ام .وكانت اللغ ��ة العربية على م ّر القرون
تج�سد
الركي ��زة الم�شتركة وحلقة الو�صل التي ّ
ث ��راء الوجود الإن�ساني وتتيح االنتفاع بالعديد
من الموارد.
ويكت�سي مو�ض ��وع االحتفال لعام � 2021أهم ّية
بالغة ف ��ي كنف المجتمعات الت ��ي تتعاظم فيها
العولمة والرقمنة والتعددية اللغوية� ،إذ ُي�س ّلم
بالطبيع ��ة المتغ ّي ��رة للعال ��م والحاج ��ة الما�سة
لتعزيز الحوار بين الأمم وال�شعوب.
فم ��اذا �أعددنا حتى تك ��ون العربية وعاء الأمة
وتراثه ��ا و�أداة الدف ��اع عن هويته ��ا؟ هل �أعددنا
له ��ا العدة الكافي ��ة للقيام بدوره ��ا المنوط بها
بو�صفها �أدا َة توا�صلٍ ون�شرٍ للمعرفة والإبداع؟

ِم َن العدل أن يأتي الرجل بحجج لخصومه بمثل ما يأتي بها لنفسه· ..

قضايا وآراء
ابن رشد
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استراتيجية التفكيك َّالن ِّصي
كتبت :د .غيثاء قادرة
لي�س خافياً �أن الخلخلة التي حدثت
ف ��ي النظ ��ام االب�ستيمولوج ��ي ال ��ذي
ووجهها �أعادت
حرك المناهج ال�سياقية َّ
للقارئ �سلطت ��ه  ,ف�صار �أكثر قدرة على
ا�ستنط ��اق الن�ص وف ��ك �شفراته ,بعد �أن
ال�سياقي ��ة (التاريخي,
حام ��ت المناهج ِّ
واالجتماع ��ي  ,والنف�س ��ي )ح ��ول النّ�ص
الأدب ��ي ,والم�ست �شكلَ ��ه ال ُّلغوي ,وبعده
الجمال ��ي ووقفت عل ��ى تخوم ال�صورة ؛
ف� ��إن المناه ��ج ال َّن�سقية ,ولي ��دة الدر�س
النق ��دي الحدي ��ث  ,ولج ��ت ف�ض ��اءات
ال ّن� ��ص  ,وبات ��ت مهم ��ة الق ��ارئ العم ��ل
الن�ص من المعنى الواحد،
على تحرير ّ
للك�ش ��ف ع ��ن (المعان ��ي الثوان ��ي) �أو
(معن ��ى المعن ��ى) .وا�ستنط ��اق �صم ��ت
الن�ص ,ور�ؤية مُ�س َتتره.
فف ��ي ال�سيميائية يبدو الن�ص �شبكة
م ��ن ال�شف ��رات ،يق ��وم الق ��ارئ بف ّكه ��ا،
وك�ش ��ف بواطنه ��ا ,وف ��ي (جمالي ��ات
التل ِّق ��ي) يمن ��ح الق ��ارئ ال َّن� � َّ�ص حي ��اة،
فتغ ��دو الق ��راءة عملي ��ة �إنت ��اج معان ،ال
مجرد عملية تلقٍ وا�ستهالك فح�سب .
وف ��ي الق ��راءة الت�أويلي ��ة ال�سلط ��ة
للمعن ��ى الأح ��ادي  ,حي ��ن ك�شف ��ت
احتم ��االت الن� ��ص الممكن ��ة, ،ومعاني ��ه
الخف َّي ��ة المتواري ��ة وراء العب ��ارات
الظاه ��رة؛ �إذ ي� ��ؤ ِّول الق � ُ
�ارئ الغام� � َ�ض،
للخروج بحقيقة الق�صد.
وق ��د تزداد �أهمي ��ة القراءة في ك�شف
�إراد َة الحج ��بِ ف ��ي ال ��كالم  ،والبعد عن
ال ُمعل ��ن  ،وااللتف ��ات �إل ��ى الهوام� ��ش
والحوا�شي  ,والنزوع �إلى التفكيك .
�أم ��ا التفكي ��ك ؛ فم�صطل ��ح قدي ��م
ق ��دم الفل�سف ��ة الإغريقي ��ة ،ا�ستخدم ��ه
الفال�سف ��ة الإغري ��ق الأوائ ��ل ف ��ي
تحليله ��م للمعطي ��ات الريا�ضي ��ة
والمنطقي ��ة الت ��ي تك�ش ��ف الفك� � َر غي ��ر
المتما�س ��ك� ،أو المنط ��ق ال ��ذي يفتق ��د
لال ِّت�س ��اق� ,أو البني ��ة الهند�سي ��ة غي ��ر
المحكم ��ة � ,أو المعا َدل ��ة الت ��ي ت�ضم ��ر
تناق�ض� �اً كامن� �اً فيه ��ا ,وبع ��د حوال ��ي
خم�س ��ة وع�شري ��ن قرناً ع ��اد الم�صطلح
الريا�ضي والمنطق ��ي �إلى الح�ضور في
�ش ��كل نظري ��ة �أدب َّي ��ة ولغوي ��ة وفل�سفي ��ة
على ي ��د الفيل�سوف الفرن�سي المعا�صر
ج ��اك دريدا ،عندما �أ�ص ��در كتابه الأول
«ف ��ي عل ��م النح ��و» ال ��ذي كان بمنزل ��ة
امت ��داد و�إ�ضاف ��ة �إلى منه ��ج الفيل�سوف
الألمان ��ي (مارت ��ن هيدج ��ر) ,و�أخ ��ذ
دري ��دا م�صطلح «التدمي ��ر» من فل�سفة
«هيدج ��ر» ب ��دال م ��ن كلم ��ة «التفكي ��ك»
التي تح َّول �إليها دريدا فيما بعد.
واتب ��ع ج ��اك دري ��دا خط ��وات
الفيل�س ��وف الألمان ��ي (نيت�ش ��ه) ف ��ي
كتابات ��ه الفل�سفي ��ة القائم ��ة عل ��ى
ال�ش ��ك في جمي ��ع الأف ��كار الباحثة عن
الحقيق ��ة ,الت ��ي تفت ��ح المج ��ال وا�سع� �اً
�أم ��ام احتم ��االت تحري ��ر الفك ��ر م ��ن
الح ��دود ال�ضيق ��ة للمفاهي ��م القديمة،

ومن خ�ل�ال النم ��ط النيت�ش ��وي قدمت
التفكيكي ��ة معالجات متطرفة ال�شكوك
فيما يخ�ص الوعي الذاتي ..
�إذن ظه ��رت التفكيكي ��ة ف ��ي بيئ ��ة
الفل�سف ��ات العدمي ��ة الت ��ي قام ��ت عل ��ى
فك ��رة انحالل القيم ��ة  ,و�سقوط القيم
العليـ ��ا ,وم ��ا �صي ��غ عب ��ر التاري ��خ ح ��ول
الألوهي ��ة ,وتمو�ضعت في عملية الهدم
والتقوي�ض لكل ما هو موجود.
�أم ��ا التفكي ��ك لغ ��ة  ,ووف ��ق معجم ��ي
العي ��ن ول�س ��ان الع ��رب في�أت ��ي من مادة
ف ��كك :فكك ��ت ال�ش ��يء فانف � َّ�ك ،ككت ��اب
مخت ��وم تف � ُّ�ك خاتم ��ه  .والف ��كاك:
ال�ش ��يء ال ��ذي تف ��ك ب ��ه رهن ��ا �أو
�أ�سي ��را ،فكك ��ت الأ�سي ��ر ف� � َّكاً وف ��كاكاً.
وق ��د اختل ��ف ف ��ي ترجم ��ة الم�صطل ��ح
�إل ��ى
()déconstruction
العربي ��ة ،ف ُترج ��م بـالتفكيكي ��ة،
والتقوي� ��ض ,وترجم ��ه بع�ضه ��م
بالت�شريحي ��ة .ولك ��ن الأول �أكثره ��ا
تداو ًال

ا�ستراتيجية التفكيــــك
الن�صي:
ّ

التفكي ��ك تجاوز للمدلوالت الثابتة
ع ��ن طري ��ق الخلخل ��ة وال َّل ِع ��ب الح� � ّْر
للكلم ��ات  ,خلخل ��ة الن�س ��ق الداخل ��ي
للمعان ��ي الت ��ي ت�ستم ��د من�ش�أه ��ا م ��ن
اللوغو�س  .وهو يرمي �إلى الك�شف عن
المنطقة الخفي ��ة من الحياة الباطنية
للعق ��ل  ،والك�ش ��ف عم ��ا تتنا�س ��اه ال ��ذات
المفكرة فيما هي تفكر.

مرتكزات التفكيكية:
1ــــ االختالف:

تع ��د مقول ��ة االخت�ل�اف مرتك ��زاً
رئي�س� �اً للمنهجي ��ة التفكيكي ��ة ؛ �إذ
يبي ��ن (االخت�ل�اف) ال ��ذي يعن ��ي
الت�ش ُّت ��ت واالنت�شار ,والتف ��رق والبعثرة
والمغاي ��رة ف ��ي المكان والزم ��ان ,يب ِّين
�إمكاني ��ة تزوي ��د الق ��ارئ بعدي ��د م ��ن
االحتم ��االت ،م ��ا يدفع ��ه �إل ��ى التج ��ول
داخل الن�ص القتنا�ص المعنى الغائب.
 -2عل ُم الكتابة  :يعار�ض هذا المرتكز
ثنائي ��ة �سو�سي ��ر (ال ��دال والمدل ��ول)،
 ،فال ��دال عن ��د �سو�سي ��ر �ص ��ورة لحم ��ل
ال�ص ��وت ،وق ��د اقت ��رح دري ��دا ا�ستب ��دال
(الأث ��ر) بمفه ��وم العالم ��ة بو�صف ��ه
حام�ل ً�ا �سمات الكتاب ��ة ،و تحولت اللغة
وفق� �اً لذلك م ��ن نظام للعالم ��ات  ,كما
ه ��ي عن ��د �سو�سي ��ر � ,إل ��ى نظ ��ام للآث ��ار
,كما هي عن ��د دريدا ـ وتعين تلك الآثار
عل ��ى تر�سي ��خ مفه ��وم الكتاب ��ة ،وتو�سيع
تح�ص ��ل م ��ن
اختالف ��ات المعن ��ى ال ُم َّ
ن�ش ��اط دوا ِّله ��ا ،لذل ��ك ع� � ّد دري ��دا عل ��م
الكتابة «ب�أ ّنه علم لالختالفات».
انطالقاً من �أ َّن الكتابة تكت�سب
�أهميتها من خالل ال َّتمركز حول
العقل ,ولهذا ي�ضع الكاتب �أفكاره
على الورقة ،فا�ص ً
ال �إياها عن نف�سه،
ومحوِّال �إياها �إلى �شيء قابل لأن

يقر�أ من �شخ�ص �آخر بعيد ،حتى بعد
موت الكاتب ،وكل هذا يفتح الآفاق
لمزيد من االحتماالت ومن هنا ين�ش�أ
االختالف الكبير بين الكالم والكتابة
 .وتطبيقاً لذلك يمكننا ولوج طبقات
ن�ص (بالد) لل�شاعر توفيق �أحمد,
ّ
وتعرية �آلياته ,متجاوزين المنطوق
فيه �إلى الم�سكوت عنه(:الآن

�أكت�شف الهداية� ,إذ يداهمني
واليقين).
�ضاللِك
ْ

ال يحم ��ل الن� ��ص ف ��ي ذات ��ه دالل ��ة
جاه ��زة ونهائي ��ة ،ب ��ل هو ف�ض ��اء داللي،
و�إم ��كان ت�أويل ��ي ال يتحق ��ق بعي ��داً ع ��ن
م�ساهم ��ة قارئه ( .الآن ) زمن الو�صول
 ,ونقط ��ة انطالق,زم ��ن تت�شظ ��ى في ��ه
ال ��ذات حا�ض ��راً ,كم ��ا َّ
ت�شظ ��ت ما�ضي� �اً ,
رغم اكت�شافها الوج ��ود المرتقب الذي
ي�ؤكده الفعل الم�ضارع (�أكت�شف) الدَّال
عل ��ى ديموم ��ة االكت�ش ��اف وا�ستمراريته
,فه ��و ي�ضمر حالة م ��ن التيه وال�ضالل
والكف ��ر المعي� ��ش ,وينقل ��ب �ض ��داً
�إل ��ى هداي ��ة مخت�ص ��راً تاريخ� �اً م ��ن
ج�سده فعل
اال�ست�ل�اب الوجودي الذي َّ
المداهمة�,إل ��ى جان ��ب الك�شف .الزمن
ب�شقيه النف�سي والفيزيقي يبدو مركزاً
للهداية والو�صول وي�ؤ ِّكد �سعي ال�شاعر
�إل ��ى هوي ��ة ثقافي ��ة  ,وهوي ��ة �إن�ساني ��ة .
الهداية هي لحظة التجلي التي توقظ
ال�شاعر.
نق ��ر�أ ف ��ي خفاي ��ا الن� ��ص حمول ��ة من
ر�ؤى  ,وتنازع� �اً م�ضم ��راً بي ��ن محاول ��ة
�إب�ص ��ار الأ�شياء وغيابها ؛ �إب�صار الهوية
التي �ضاعت على تخوم الآخر  .الثابت
في الن�ص ,وال تف�سير واحد للمعنى في
ٌ
تف�سيرات غير محدود ٍة
الن� � ٍّ�ص  ،بل هي
 ،و�ضع ��ت ف ��ي �سل ��م �أهدافه ��ا تقوي� � َ�ض
ثنائي ��ات ال�ضالل اليقي ��ن ,االكت�شاف/
ال�ضياع ،الآن /الما�ضي.
ال تق ��ول الق ��راءة التفكيكي ��ة م ��ا �أراد
القول قوله ،بل تقول ما لم يقله القول
 ,فهي تتيح تجدد القول ،و تقتل �أحادية
الداللة  ,وتدعو �إلى ت�شتت المعنى .
 ا�ستطاع ��ت النظري ��ة التفكيكي ��ةت�أكي ��د ُب ْع ��د اللغ ��ة ع ��ن التعبي ��ر
المو�ضوع ��ي َّ
ال�شف ��اف؛ و تناوله ��ا بقدر
كبير من الت�ش ّكك وعدم اليقين .
 التفكي ��ك يمن ��ح الخطاب ��ات ق ��وة ؛لأن ��ه يح ِّرره ��ا م ��ن االقت ��ران بغر� ��ض
معين ،فالبد من وجود رغبة وم�شاركة
بي ��ن الق ��ارئ والن� ��ص ،وهذه ه ��ي اللذة
الحقيقية الت ��ي �أراد التفكيك تحقيقها
في اقتراحه قراءة متعددة الأوجه.
ــــ� �ـ القراءة التفكيكية جمالية ولي�ست
حكم� �اً نقديا  ,ذلك �أن لكل قارئ نظرته
الخا�ص ��ة ،وعليه يمكن ع� � ّد اللغة حالة
م ��ن الغياب ال ��ذي تمل�ؤه الق ��راءة  ,وما
الق ��راءة �إال ح�ضور معرف ��ي للقارئ في
ر�ؤيته ا ُّللغة المكتوبة .
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للحرية –
التجليات
االبداعية ّ
ّ
ً
أنموذجا.
الفن التشكيلي
كتب :د .عدنان ّ
عويد
�أكث ��ر م ��ن مرة و�صديقي الفن ��ان الت�شكيلي (عبد الجبار) يدعون ��ي لزيارة مر�سمه ،و�أنا
�أع ��ده به ��ذه الزي ��ارة التي لم تتحقق �شروط قيامها لأكثر م ��ن �سنتين ،ال �أقول �أن ال�سبب
ه ��و كث ��رة م�شاغل ��ي ،ولكن لطبع �سيئ عندي ه ��و تق�صيري بحق �أ�صدقائ ��ي �أحيانا ،وربما
ه ��ذا يع ��ود لأ�سباب خا�صة بي ال مج ��ال للبوح بها هنا ..فج�أة قررت �أن �أزوره بعد �أن لفتت
نظ ��ري لوح ��ة جميلة له معلقة على ج ��دار غرفة ال�ضيوف ،قدمها لي م ��ن �سنتين هد ّية
من باب الذكرى.
نظ ��رت �إل ��ى اللوح ��ة بتمعن �شديد وك�أني �أراها لأول م ��رة ...منظر طبيعي لجزيرة تقع
ف ��ي و�س ��ط نه ��ر الفرات ،جمع ��ت في تكنيكه ��ا المدر�س ��ي بي ��ن االنطباع ّي ��ة والرومان�س ّية،
فج ��اءت �ألوانه ��ا متنا�سق ��ة ف ��ي حرارته ��ا وحياديتها وزهوه ��ا ،الرغم من �أن ه ��ذه الألوان
كان ��ت مطابق ��ة تمام� �اً لألوان �أ�شج ��ار الجزيرة وتربته ��ا والمياه المحيطة به ��ا ،وبالتالي
ه ��ي ف ��ي الوقت الذي غاب عنها التكلف في مزج وتن�سي ��ق �ألوانها ،كان فيها حرفية عالية
في �ضربات ري�شته وان�سيابيتها ودقتها في ت�صوير معالم الم�شهد ،بحيث ت�شعرك وك�أنك
�أم ��ام لوح ��ة فوتوغراف ّي ��ة ...لق ��د �أده�شتن ��ي اللوحة ،وبعث ��ت بداخلي �شع ��ورا ال يخلو من
حمولة معرف ّية نبهتني �إلى تلك القدرات الهائلة التي تكمن في عالم الإن�سان الداخلي،
وعن ��د تجل ��ي هذه الحمول ��ة من خالل �إنتاجه لخيرات ��ه الماد ّية والروح ّي ��ة ب�شكل عام...
هذه القدرات غير المحدودة في تحقيق �إبداعات ،ت�ؤكد تلك القوة التي يمتلكها الإن�سان،
ومن خاللها يقوم ب�صناعة عالمه الذي يريده ،وتكيفه مع حاجاته من جهة ،ثم تفجير
مكام ��ن الحري ��ة التي في داخله وت�صعي ��ده لحاالت �إبداعية تتجلى ب ��كل و�ضوح بما يقوم
ب�إنتاجه �أو �إبداعه من جهة ثانية.
�إن ه ��ذا ال�شع ��ور ال ��ذي ك َّو َن ْت ُه عندي اللوحة جعلني �أت�ص ��ل بـ �صديقي مبا�شرة لأقول
له:
 لقد �أده�شتني اليوم لوحتك فهزني ال�شوق لزيارتك...ُ�س َّر كثيراً ب�شعوري هذا وقال بلهفة:
 �أنا بانتظارك يا �صديقي.ارتديت مالب�سي وحملت نف�سي �إلى منزله ..ا�ستقبلني بحفاوة وهو يقول لي:
 واهلل زمان يا �صديقي� ،أين تحب �أن نجل�س.؟.قلت :في المر�سم يا �صديق.
�ضحك وقال:
 ليكن ،ف�أنا �أ�شتغل الآن على لوحة تعبير ّية لم تكتمل بعد ،و�أريد ر�أيك فيها.دخلن ��ا المر�س ��م ...كان ��ت اللوح ��ة معلقة على ُ�س َّلمِ ه ��ا ،لم تكتمل مالمحه ��ا بعد ،ولكنها
ال�شمالي منه� ..شاب في مقتبل العمر
ف ��ي نهاياته ��ا ،لوحة ج�سرٍ معلق وقد تد َّمر الج ��زء
ّ
يق ��ف ف ��ي الط ��رف الجنوبي م ��ن الج�سر وقد تجه ��م وجهه بطريق ��ة غاب فيه ��ا التنا�سق
الطبيع ��ي لمف ��ردات الوج ��ه ،بحيث ي�شعرك ع ��دم تنا�سقها ه ��ذا وك�أنك �أم ��ام ت�شوه خلقي
�أ�صاب مفردات وجهه من خارج عالمه الداخلي� ...أنف كبير ،و�شفتان �صغيرتان غائرتان
�إل ��ى ح ��د ما في فم وا�سع امتلكته الده�شة الت ��ي ت�ؤكدها عينان كبيرتان �شاخ�صتان ..ويد
طويل ��ة ت�شي ��ر �إلى الطرف ال ُمهدَّم من الج�سر ...وتفا�صيل ج�سد غير متنا�سقة الأع�ضاء
�أي�ض� �اً م ��ا بين اليدين والقدمين والجذع حتى ت�شع ��ر وك�أنك �أمام �إن�سان من عالم �آخر ال
يم ��ت لعال ��م الإن�سان الطبيعي ب�صل ��ة� .أما �ألوان اللوح ��ة ف�أكثرها حياد ّية وب ��اردة كاللون
البن ��ي والرم ��ادي وقد ُ�ص ّفت هذه الألوان عل ��ى لوحته بطريقة خارجة عن عالم التنا�سق
والتنا�سج اللوني ،حيث ت�شعرك بك�آبة الم�شهد كله.
طلب ��ت م ��ن �صديق ��ي �أن يتاب ��ع الر�س ��م بع ��د �أن �أح�ضرت زوجت ��ه لنا ال�ش ��اي وخرجت...
�أم�س ��ك ري�شت ��ه بيده اليمنى وحاملة �ألوانه بيده الي�س ��رى ،وراح ينظر �إلى لوحته بعينين
ثاقبتي ��ن كعين ��ي �صقر يبحت عن فري�ست ��ه ..انحناءة ب�سيطة لر�أ�سه نح ��و ال�شمال ،بينما
ي ��ده اليمن ��ى قد ارتفعت قلي ً
ال نحو الأعل ��ى � ..أحا�سي�سه وم�شاعره وح ��ركات ج�سده كلها
ان�ش� �دّت باتج ��اه لوحت ��ه وتحولت �إلى قوة فجرته ��ا حريته الداخل ّي ��ة الراغبة في تج�سيد
ت�صورات عالمه الإن�ساني الم�شبع بالقهر والظلم ...عالم حو�صر فيه الإن�سان وحريته في
المحيط الخارجي ،ولم يبق له فيه �سوى حريته الداخل ّية و�أدواته المعرف ّية و�أحا�سي�سه
وعواطف ��ه ،الت ��ي يريد عبرها �أن يج�سد قهره وظلمه وت�شيئ ��ه واغترابه وبالتالي فقدانه
لحريت ��ه ف ��ي عالمه الخارجي ،في لوحة ي�شعر ب�أنه قادر �أن يقول لمن مار�س عليه القهر
والظل ��م والت�شي ��ىء واالغت ��راب� ،أن ��ا قادر على التح ��دي .بالرغم من �أن ه ��ذا التحدي في
حالت ��ه التي تكمن وراءها هذه الحر ّية الداخل ّي ��ة الفطر ّية ،حا�صرها الخوف ،فا�ضطرت
�أن تلج�أ للرمز ب�أ�شكاله التعبيرية �أوال�سوريالية �أوالعبثية  ..الخ.
هك ��ذا تتجل ��ى حرية الإن�سان الداخل ّية لدى الإن�سان ب�شكل عام ،ولدى المبدعين ب�شكل
خا� ��ص ،فل ��وال هذه الحر ّية الداخل ّية لما كان هناك �إب ��داع ،وال ثورة على التقليد وح�صار
العقل والج�سد ،ولما كانت هناك ثورات �سيا�س ّية لمقاومة الظلم ،ولما كان هناك ا�ستمرار
لهذا الإن�سان ذاته في هذه الحياة.

ص 10

شعر
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نفق ُمظلِم
أعمى ...في ِ
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ُ
أدعية الزيتون
شعر :هيالنة عطا الله
الريح
حين تطاو َل لي ُل ِ
ُ
الخفافي�ش �ستار َة الحياة
هتكتِ
َّ
واجتث الن�شا ُز حري َر الغناء
على ا�صطفاقِ الغ�صونِ في اله�شيم
فذ َوتْ في محاجِ رها دمو ُع الغيوم...
كان للزيتونِ �أدعي ٌة
م ّ
ُكتظ ٌة بالزيتِ والبخور
ُ
تندلق على «جرنِ المعمودية»
حيث يُول ُد ال ُ
أطفال من جديد
حين تطاو َل ُ
عنق الوج ِع
امت َّد �إلى الحقول
فطوى المر ُج �أ ّيا َم ُه
ُ
الزنبق بتال ِت ِه
و�ض َّم
ليخفي اللحظ َة/الده َر عن العيون
َ
والأحال ُم عاري ًة هرو َلتْ
البرق ي ُ
ورا َح ُ
ُوقظ الرماد
ولكن في الغاباتِ �أ�سئل ٌة
م ّزقتْ حناج َر ال�سنديان
ال لت�صن َع التوابيتَ لجثثِ الحبارى
وال ليط َّل القم ُر عليها ك َّل �شهرٍ
لأ َّن ال�شهو َر �سملَتْ �أعي َنها
�أث َّم َة ده�شة �إذا �ص َمتَ «�إكلي ُل ال�شوك»
ه�شيم الكون؟
مُنحنياً على
ِ
�أث ّم َة ده�ش ٌة �إذا تع َّف َرتْ
عرائ�س الفج ِر
ُ
بدخانِ ال ّنكران؟
وح َدهُ،

أوقات طفلة الصباح

شعر :ناصر هالل

�أعرف �أن وقتاً
من ف�صيلة الأ ّيام الجارحة
ال�سمرمر
�سينف ُر كطائرٍ َّ
من ِّ
ع�ش ال َّذاكر ِة
بعد هجو ٍع و ُكمونٍ وا�صطبا ْر
وينق ُر حباّتِ الوج ِع
في القلبِ
ُ
�إذا ما
عاقرت في �سهرٍ
ال ّليل ّ
الطويل
خمر �س�ؤال م�سكر
جوابُه مثل جرح مفتو ٍح
�ضفا ُفه مو َّزعة العناوين
ال�صور الم َّلون ِة بالدّم
ما بين ّ
وت�سابُقِ الأخبا ِر العاجلة.
و�أعرف �أ َّن لملم َة
الوقتِ من رماد ِه
بعد فقدٍ و�ضيا ٍع
كلملم ِة �آثا ِر ُ
الخطا
بع َد فراقٍ
�إنْ َغوتْ
غوتْ بحزنٍ عميقٍ
ْ
احتراق
كن�شي�ش
ِ
و�إن تهاومت ظ ً
ال
�أو خيا ًال
راب
ال�س ْ
�شدَّت �إليها بواكير ّ
مث ُل محراثِ �أحالمي
لم يعد قادراً على حراث ِة
ال�صبر
المزيد من حقولِ ّ
�أو �إنباتِ المزيدِ
من �سنابلِ االنتظا ِر
كي �أقوى على �إعاد ِة �صوتي
من منفاه
والوقوف في �صفَّ المطالبين
ِ
ِجاف
ال�سنين الع ِ
بغل ِة موا�سم ِّ
�أو القادمين على م�ض ِغ الجم ِر
ِّ
الجر ِح
والع�ض على َ
والقبول بن�صف ذاكر ٍة
ون�صف باب
ريح.
ِ
ون�صف ْ

وح َد ُه ابن الخطيئ ِة
مخذو ًال ُ
يقف على َ�ش َف ِة الهذيان
مو�سم الإخ�صابِ الذي كان
في
ِ
تتالقح ح ّب ُ
ات القلوب؟
لماذا لم
ْ
في تلك الفر�ص ِة ال�سانحة
لماذا امتن َع النقا ُء عن الإ�سراء؟
العر�ض الأخير
وقبي َل
ِ
الحب عن الإنجاب؟
لماذا عج َز ُّ
وح َد ُه ابن الخطيئة
يت�سرب ُل بخجال ِة ُع ْر ِي ِه
ي�سكب ما َء ُم�ؤ ِق ِه
ُ
فال تراب يتل َّف ُف ُه
يتذ ّك ُر �أن الترابَ حينَ كان تراباً
كان يُك ِّب ُر لآله ِة الد ْم
دمٌ ...دمٌ ...د ْم
كفوف اليتامى والأيامى!
تف�ص َد في ِ
كم َّ
دمٌ ...دمٌ ...د ْم
كم تلجل َج
«ال�ص ّديقينَ والم�ساكينَ بالروح»!
في مِ ِلح ّ
دمٌ ...دمٌ ...د ْم
كم �أهرق في �أتونِ الخنا!
فيتناث ُر �صدى ن�شيجِ ِه الأخير:
يا لهذه الـ « كم»! كم توالدتْ
في �أورا ِم الح ْملِ الكاذب!
حين كانت الدنيا غاني ًة حمقاء

يا دمشق

شعر :وجيه عباس

ُ
دم�شق �إزائي
وجهاً لوج ٍه يا
وج ُع المرايا �أن �أكو َن ورائي
ال مُغم�ضاً عينَ الوجو ِد حقيقة
لو �أنها جعل ْتكِ عينَ الرائي
ُ
دم�شق حكاي ٌة
حتى وقوفي يا
و�أ�صابعي تندى من الح ّنا ِء
ي�سكب خط َو ُه
ودمي على الفر�شا ِة
ُ
ليعي َد ر�س َم وجوهِ ِه في الما ِء
�ست َرينَ �أيّ طفول ٍة للأنبيا ِء
َ
توحدِ ال ُبلغا ٍء
وبع�ض ِ
بع�ض ّ
اليو َم تجتم ُع الغراب ُة ك ُّلها
لتثي َرها بمقاب ِر الغربا ِء
*****
ُ
ُ
يحوطني
دم�شق
الآ َن وجهُكِ يا
�أ ّنى التفتُّ بغربتي وندائي
ُ
ودم�شق عا�صم ُة القوافي لم ْ
تزل
في ناظريَّ �إمار َة ال�شعرا ِء
غر�سكِ في الثرى
وك�أنما التاري ُخ ُ
�إن كنتِ �أ ْل َف المبتدا في البا ِء
حتى الحجارة بد ُء لونِكِ فيهما
وقائع �سودا ِء
بي�ضا ُء بين ٍ
َ
الوقوف بوجهِها
كانت عروب ُتكِ
ودف ْعتِ فيها ق�سم َة الغربا ِء
****
ُ
ُ
دم�شق تغ ّز ٌل
بع�ض التو ّد ِد يا
و�إليكِ في خجلٍ �أج ُّر ردائي
الم�شيب ت�شدُّ ني
ونوار�سي هذا
ُ
وتق�ص ُر عن عذي ِر رجائي
�شوقاًُ ،
اليا�سمينُ ُّ
وكل ح�سنِكِ رحم ٌة
و�أنا �أف ّت ُ�ش فيكِ عن ( ُرحماءِ)
و�أرى ثياب َِك ج ّن ًة مغزول ًة
م ّما تع ّت َق في يدِ الآال ِء
ُ
ي�ستفيق من الكرى
ال «باب توما»
ُّ
ويغ�ض عن تنويم ٍة بم�سائي
�أنا �إن عب ْبتُ �شهي َق بوحكِ في الهوى
فلأنني ظم�أٌ و�أنتِ روائي
ال ك� َأ�س دو َنكِ  ،لو ُ
تغي�ض مواجعي
علي بوح�ش ِة الإق�صا ِء
تحنو َّ
أ�صابع
وتمدُّ لي في الحزنِ
َ
خم�س � ٍ
ُ
وتكفكف الدمعاتِ في ا�ستحيا ِء
*****
ُ
دم�شق وللحديثِ حالو ٌة
�إي ٍه

إلي َ
ُ
بع�ض حيائي
ردّي
دم�شق � َّ
الحرف ُتغري َ
بع�ضها
ِ
ودعي ثيابَ
بالع ْر ِي حتى ت�سكني بعرائي
ُ
دم�شق �أ�صابعي ليديّ �إني
ردّي
م ٌ
ُم�سك بالظ ِّل في الأرجا ِء
وهنا رحالي ال رحا َل بني �أبي
لو ُتن�سب ال ُ
أوطان للآبا ِء
ما بيننا هذي العوال ُم وح�ش ٌة
عيناكِ فيها �أجم ُل الأ�شيا ِء
وح�شات وكنَّ َ
ُ
ال ُم
بع�ض نوافذٍ
ُ
ت�ستفيق ،وبا ُبهنَّ خبائي
ال
من �أ ٍّيهنَّ �أجي ُء �صو َت ِك ،وال�صدى
من دونِ رجع ِِك لي�س بالأ�صدا ِء
*****
وجهاً لوج ٍه حدّثيني جهر ًة
ُ
ُ
القول بالإيما ِء
يطول
فلقد
ينق�ص ٍك ال�ضمي ُر وال �أنا
ال �أنتِ
ُ
وكال �ضميرينا من ال�شهدا ِء
ٌ
ولنا ٌ
�صادق
يعربي
ل�سان
ٌّ
كنا عليه به من الأمنا ِء
ال ت�ستري ما لي�س يُ�ست ُر دون ُه
ال�ست ُر فيكِ قيام ُة ّ
الطلقا ِء
هل ت�ستريهم؟ ي�ستزي ُد �ضالل ًة
با ٍغ ،وكان بجمل ِة ال�سفها ِء
بل �أنزليهم حيثما نزلتْ بهم
�أقدا ُرهم ،فه ُم من الغوغا ِء
*****
ُ
�أنا حيثما َ
أر�ض ِه
وقف
الزمان ب� ِ
بوجهك �أن يطو َل غنائي
قدري
ِ
�أن ي�ستفي َق بكِ ال�صبا ُح م�ؤ ّذناً
ويم َّد هُ دْبَ الليلِ في الإغفا ِء
فلأنني ٌ
بع�ض وك ُّلكِ قٍبل ٌة
ُ
دم�شق دُعائي
�أ ّنى �أ�ص ّلي يا
ولأنتِ ُ
ي�سحب ظ َّل ُه
خيط الفج ٍر
ُ
وتن ُّف�س الإ�شراق في ال�صعدا ِء
*****
عطفاً
ُ
دم�شق وللحكايا � ٌ
أل�سن
هي بع�ض ما يُروى من الأ�صدا ِء
ما كان ذن ُب ِك غي َر �أنكِ غيم ٌة
�أغنيتِهم ،ورجعتِ بالفقرا ِء
�إعالمي؛ ع�ضو ا ّتحاد الأدباء العراقيين

أحكام مبرمة
شعر :إيميل حسن حمود
في اللاّ �شمول ّية
وحدَه ال ّراب ُح
من يف ُّر
والمحدّد
ال�صدفة
لقيط ّ

ـ1ـ

ـ2ـ

في اللاّ مركز ّية
يفلتُ من عقاب ّ
ال�شرع
من يرتكز على قاعدة :
«ح ٌّر في البلد
من له �سند»
ـ3ـ
في اللاّ وعي
من يعي ما يفعل
مدان
ومن يفعل بوعيه
�شرط المنا�صفة
فيما يربحه
يعي ال ّلعبة تماماً
ـ4ـ
في اللاّ جدوى
تنام الفكرة بقوقعتها
دونما �سعي
والجوع على الأبواب

بعد رحيل الخبز
في اللاّ تردّد
ي�ستل ُم العقل الم�سلوب
ر�سائل العي�ش
بال مب ّررات لها
وال دافع هناك
ي�ستوجب ال�س�ؤال
ُ
الل �أمان
في ّ أ
مطب
عند ك ّل ّ
تترج ُل ال ّذاكرة
ّ
حافية القدمين
و�إن تف ّوهتْ بكلمة حق
ت�سدُّ فمها عنو ًة
ي�ستتب
والأمن
ُ
في اللاّ عي�ش
يُ�س َر ُق الخب ُز
رفوف الفرن
من على ِ
يُبا ُع ال ّرغيف
ّ
على قارعة الطريق
و�أعينُ الجائعين
ُ
تحملق

ـ5ـ

ـ6ـ

ـ7ـ

سعيت ً
دوما نحو المعرفة والحقيقة ،وآمنت بأني لكي أتقرب إلى الله ،ليس هناك طريقة أفضل من ذلك.
الحسن بن الهيثم
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مستني
ّ
قصة :تهاني حميد
ف ��ي تل ��ك القرية التي خ ّيم عليها الظالم ،واجتاحها الخوف من كل
الأب ��واب ،ف ��ي �أ�صغر غرفة من بيت �أبي جاب ��ر تنه�ض ريم من فرا�شها
مُعلن� � ًة ب ��دء ي ��وم �آخ ��ر عل ��ى �أم ��ل الخروج م ��ن قريته ��ا ،الت ��ي امتلأت
�شوارعها بغرباء الظالم ،منذ ذلك الوقت والرعب ي�سيطر على جميع
من فيها من ال�سكان� ،أحالم ال�شباب فيها قد ُوئدت ،وريم منهم لكنها
كان ��ت تح ��اول �أن ُتغم� ��ض عينيها على ما تم ��ر به اليوم �أم�ل� ً
ا بتغييره
غداً ،وفي كل غدٍ يتجدد هذا الأمل ،تفتح النافذة التي لم ت�ستطع �أن
تعت ��اد عدم فتحهاُ ،تغلقها ب�سرعة قبل �أن يراها �أولئك الرجال الذين
يقف ��ون �أمام بي ��ت جارهم الأ�ست ��اذ �سمير ،الذي �أ�صب ��ح م�شهد �أخذهم
ل ��ه وعودته في الم�ساء م�شهداً �شبه يومي ،تخرج من غرفتها لتجل�س
بجان ��ب �أبيه ��ا «�أب ��ي جاب ��ر» ال ��ذي كان بالقرب م ��ن المدفئ ��ة الحاوية
بع�ض الجمرات التي لم ينطفئ لهيبها بعد...
قالت� :أخذوا الأ�ستاذ �سمير؟ فرد �أبو جابر وهو يُق ّلب الجمرات:
وما الجديد يا ريم؟!ال �ش ��يء جديد لكن حدثتني نف�سي �أن ��ك ربما ...ربما تخرج �إليهموتقف �إلى جانبه هذه المرة.
ال تقلقي غالباً �سيعود في الم�ساء.�أعرف.ُ
�إذاً لماذا تتعبينني بهذه الأ�سئلة؟ لماذا يا �أبي! ...ما �أعنيه �أنه لماذا كل يوم يفعلون هكذا؟ال اع ��رف لم ��اذا ...وال م ��اذا يفعل ��ون ب ��ه ...وتعلمي ��ن ...ال �أريد �أن�أعرف.
ً
تعلم ريم �أن �أباها يدرك تماما �أن ال�سبب وراء التزامه و�أهل قريتها
كله ��م ال�صمت عندما �أُهين الأ�ستاذ �سمير �أول مرة� ،سمح لهم ب�إهانته
و�إهانة كل من لم ينخدع بالزي الذي تج ّلدوا به.
يكمل �أبو جابر التحدث ،لكن بمو�ضوع �آخر:
�أمكِ ذهبت لجلب بع�ض الحطب ...ت�أخرت اذهبي �إليها.�أن ��ا؟! بلهج ��ة يك�سوها �شيء من التعج ��ب ،فهي منذ زمن لم تخرجم ��ن المن ��زل وحدها من ��ذ �أن غاب ��ت يا�سمين ابنة جاره ��م رامي لأكثر
من �شهر ب�سبب ال �شيء ،يُ�سرع �أبو جابر بالقول :ال ال� ..أنا �س�أذهب.
ه ��و �أي�ض� �اً دار ف ��ي ذهن ��ه ودار ف ��ي ذهنها ،لك ��ن تدخ ��ل �أم جابر وهي
تحمل القليل من الحطب ُتغلق الباب خلفها بقدمها الي�سرى.
ف ُيناديها �أبو جابر:
�أين كنتِ ؟ُتحدّثه �أم جابر وهي ت�ضع الحطب في المدف�أة:
كنت عند �أم يا�سمين ...الم�سكينة ...حالتها تقطع القلب� ،إلى الآنلم تتكلم بعد.
فر ّد �أبو جابر:
فع ًال ال ت�ستحق هذا يا �أم جابر.
�آيي ��ه ...ف ��ي ال�ساب ��ق لم يك ��ن �شائع� �اً �أن يُختطف �أحد م ��ا� ،أما الآنف ��كل يوم ن�سمع ع ��ن فالن مفقود� ...آييه على �أي ��ام زمان ...تقولها �أم
جابر متح�سرة.
ً
ً
�أهله ��ا ل ��م يفعل ��وا �شيئا لخاطفيه ��ا مع �أنهم يعلم ��ون جيدا من همالخاطفون ،لماذا؟؟
ريم ...ال تتحدثي بهذه المو�ضوعات مفهوم.ال ي�سمعن ��ا �أح ��د ،دعه ��ا تقول ما تريد قوله ك ��ي ال تخنقنا الكلمات�إن بقيت بداخلنا.
ال تتفل�سفي �أنت حتى الحيطان لها �آذان.وبه ��ذا الأ�سل ��وب القا�سي ال ��ذي ا�ستعمله �أبو جاب ��ر للمرة الأولى مع
عائلت ��ه� ،س ��اد اله ��دوء الغرف ��ة ،وتع ��ود ري ��م �إل ��ى غرفته ��ا قب ��ل �أن تعج
ه ��ذه الغرفة بالدخ ��ان ...ت�أوي �إلى فرا�شه ��ا مُت�سائلة عن �سبب تغيير

مدف�أته ��ا لت�صبح ت�شتعل بالحطب ،و�سبب عدم قدرة �أبيها على زراعة
�أر�ض ��ه ه ��ذا الع ��ام ،وال�ضرائ ��ب عل ��ى كهرب ��اء مقطوع ��ة ،ولم ��اذا ه ��ي
مقطوعة؟! والماء ماذا حل به! هل جف النهر؟
كيف �أ َّن الأ�ستاذ �سمير الذي كان ي�ساعد من يحتاج الم�ساعدة ،يُظلم
الآن وال يقدمها له �أح ٌد من الب�شر ،و�أيمن ال ُمتج ّرد من �أنواع الحياء،
الذي يتقي الجميع �شره ...كيف تحول ل�صاحب �سلطة ومال؟؟؟
لك ��ن ال�س� ��ؤال الأ�صعب بالن�سبة لها ...لماذا لم ُ
تخط �أول خطوة في
تحقي ��ق حلمه ��ا ،دخول الثانوية العامة وارت ��داء البدلة الرمادية ،هي
الآن ق ��د تج ��اوزت �س ��ن هذه المرحلة ،لك ��ن ال ب�أ�س �س ُتق ��دم االمتحان
النهائ ��ي في �إحدى ال�سنوات القادمة وتدخل كلية ال�صيدلة ،و ُتع ّو�ض
ذلك بارتداء المريول الأبي�ض ...المريول الأبي�ض كان حلمها وحلم
�صديقته ��ا نادي ��ا الت ��ي ت�سكن ف ��ي �آخر ال�ش ��ارع الذي تقطن ��ه ريم ،كان
يوا�سيه ��ا �أن ناديا م ��ا زالت معها ولم تغادر قريتها التي �أ�صبحت �أ�شبه
ب�سج ��ن بالن�سب ��ة لل�سكان ،يعزيها �أن هناك م ��ن يعاني مما تعاني منه،
يقطع هذا الحوار الدائر بينها وبينها �صوت �إغالق �أخيها جابر الباب
عند عودته من العمل.
تخ ��رج لتجل�س معه ،ي�ستلقي �أخوه ��ا على الفور من التعب ...جابر
الأول عل ��ى دفعت ��ه ،بد ًال من درا�سته للماج�ستير �أ�صبح يدر�س «ال�صب
والتنعيم» عند المعلم �صبحي ،يب�صر جابر ما �صنعته هذه الأزمة في
عينيها ،هي فع ً
ال حزينة على حالها �إال �أنها لم يكن �أمامها من تتم ّنى
�أن تك ��ون محل ��ه ال �أمها وال �أبيه ��ا وال جابر ،فالجميع قد م�سه ال�ضرر
لكن ك ّل من جانب مختلف.
يحاول جابر �أن يخفف عنها:
�أتعلمين اليوم كنا نعمل عند (�أبو �صديقتكِ ناديا) وابنهم الأ�صغرق ��دم لن ��ا ال�ش ��اي ...و�ض ��ع الملح ب ��د ًال من ال�سك ��ر ...ههههه ��ه كم هو
�أحمق هذا ال�صبي ههههه.
تقاطع �أمهما الحديث:
كانت ناديا ُت ّح�ضر كل �شيء لكن يبدو �أنه بعد �سفرها �أ�صبحت الأم
تعتمد على ال�صبي...
ّ
يلفت انتباه ريم قول �أمها �أن ناديا �سافرت.
ريم:
�إلى �أين؟فتجيب �أم جابر:
ً
ل ُتكم ��ل درا�سته ��ا ...ذهبت تهريبا من محافظة لمحافظة� ،سمعتُ�أن والده ��ا دف ��ع مبلغاً كبي ��راً لإخراجها؛ لكنه «مليان» ل ��ن ُي�ؤ ّثر ذلك

في خزينته.
ه ��م ل ��م يخب ��روا �أح ��داً خوف� �اً م ��ن �أن ي�ص ��ل ذل ��ك للأمي ��ر �أيم ��ن(با�ستهزاء).
بالطب ��ع ري ��م �ستفك ��ر ف ��ي �أن ��ه ...ه ��ل م ��ن المعق ��ول �أن نادي ��ا ل ��م
تخبره ��ا؟! لم تودعها حتى ...لكنه ��ا ال ت�ستطيع لومها ،فهذه الأزمة
يب ��دو �أنه ��ا لم تقت�ص ��ر على تغيير نم ��ط معي�شتنا ،بل �أث ��رت �أي�ضاً في
عالقتنا ب�أقرب النا�س �إلينا� ،أ�صبحنا نخاف على �أنف�سنا من �أنف�سنا.
جابر يتابع �سرد �أحداث يومه:
عن ��د عودت ��ي من العمل ر�أي ��ت بيت �أبي جميل مفتوح� �اً� ،ألم ي�سافرمع عائلته يا �أمي؟
نع ��م ...لك ��ن ه�ؤالء الأوغاد احتلوه ولم ي�سمح ��وا لأحد بنقل �أثاثهحتى (�أبو جميل) �أفنى عمره وهو يعمل لبناء هذا المنزل يا �أخي.
متى �سننتهي من هذه الحال ياريم؟ �أووه.يعلم �أنها لن تنتهي وهو جال�س في منزله ...هكذا الجميع �أرادوا �أن
يدافعوا عن �أنف�سهم داخل منازلهم فقط.
ي�شرق �صباح مظلم �آخر على القرية ...وتوقظ �أم جابر ابنتها ريم.
ريم ...ريم ...يا ابنتي؟ً
لم تود ريم �أن ت�ستيقظ خوفا من �أن يكون اليوم كالذي قبله.
ماذا يا �أمي؟�أم جابر تتكئ على و�سادة ريم لتكون بجانبها:
�أعل ��م �أن ��ك حزينة لأنك لم تتقدمي لالمتح ��ان كناديا ،لكن �أعدكف ��ي ال�سن ��ة القادم ��ة �ستقدمين ��ه ،تعلمي ��ن م ��ن الجي ��د �أن �أب ��اكِ خ ��رج
باكراً ،وجابر �أي�ضاً في العمل ما ر�أيك �أن تجلبي �أنتِ الحطب ...ربما
ت�ستن�شقين غير هذا الهواء.
تم�ض ��ي ن�ص ��ف �ساع ��ة وري ��م ل ��م ت� ��أتِ بع ��د ،ت�شع ��ر �أم جاب ��ر بالقل ��ق
ال�شديد:
هل �أم�سكوها؟ال فهي ترتدي اللبا�س المطلوب.وف ��ي تل ��ك اللحظ ��ةُ ...يط ��رق الب ��اب بق ��وة ...تفت ��ح ب�سرع ��ة ،كانت
المفاج� ��أة ب� ��أن الطارق لم يكن ريم ،كان طف�ل� ً
ا في التا�سعة من عمره
ج ��اء يخبره ��ا ب�أن �سيارة للأمي ��ر �أيمن دع�ست رج ً
ال ف ��ي ال�شارع ،ولم
يتوق ��ف �سائقه ��ا بذريعة �أن ��ه في مهمة ،وريم وقف ��ت �أمامها لتواجهه،
�أدركت �أم جابر �سبب منع (�أبو جابر) ريم من الخروج و�أدركت من �أنه
البد �أن تقف ...تخرج ...تنطق بكلمات �أكل الخوف �أطرافها:
ماذا حل بها و�أين هي الآن؟؟فيجيبها الطفل:
ال تخافي لم يدع�سها لكن...لكن؟؟ي ��ا �أم جابر ...هي ف ��ي �شارع المخبز؛ ُتجلدُ ،حك ��م عليها بخم�سينجلدة.
يا وياله ...لن تتحمل ذلك...ترك� ��ض �إل ��ى ال�ش ��ارع  ...ت�صل �إليه ��ا ...وقد كانوا انته ��وا من تنفيذ
العقوبة.
ت�سقط بجانب ابنتها المطروحة �أر�ضاً.
ري ��م ي ��ا بنت ��ي؟ ت�ص ��رخ وهي تنظ ��ر حولها وق ��د اختب� ��أ كل من كانهن ��اك من �أهل القري ��ة �إال ذاك الطفل ،تجدد �أم جابر نداءها :ريم...
ريم.
ً
�إال �أن ريم� �ا ل ��م تلبي النداء هذه المرة ،لم يع ��د هذا الج�سد ال�ضيق
الذي �أ�صبح م�شوهاً قادراً �أن يحب�سها بداخله...
�أم جابر :ريييم.....
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الضحية
قصة :عمر الحمود

قصة :أريج بوادقجي
َب ��ر َم �شفتي ��ه ،وز ّم حاجبي ��ه ور� َأ�س ��ه،
و�أجا َبها من الأعل ��ى ب�صوتٍ ُمنغ ٍّم ُملغّم:
«ه ��ذا الرج ��ل ال ��ذي �أراه �أمام ��ي ...ه ��و
زوج ��ك؟! �أن ��ا ف ��ي حال ��ة ا�ستغ ��راب! �أن ��ا
ف ��ي حال� � ِة ذه ��ول! �إن كا َن �أعم ��ى! فلِماذا
تز ّوجت ��ه ي ��ا جميل ��ة؟ �س� �� ٌؤال ي�ستح ��قّ
التفكير� ،ألي�س كذلك؟»...
َ�ص َم ��تَ وح َد َقها بخبثٍ  ،بدءاً من َنعليها
و�ص ��و ًال �إلى ب�ؤب� ��ؤ عينيها ،وتا َب� � َع حدي َثه
بعد �أن تم ّز َز ُح ْ�س َوة من الما ِء ال ُمث ّلج:
«و�أنتِ _ما �شاء اهلل_ كهذه الك�أ�س...
ال ت�شوبك �شائبة!».
َن َق� � َر َنقرتي ��ن عل ��ى الك�أ� ��سَ ،
وو�ضعه ��ا
جا ِنب� �اً ،ل ُيتا ِب ��ع زح َف� � ُه الثقي ��ل ب�ص ��وتٍ
ف�ضائح � ّ�ي ُمجلجِ ��ل« :ح�سن� �اً تز ّوجت ��ه،
وه ��ذا ق�ض ��ا ُء اهلل وق� � َد َره ،لك ��ن ،لم ��اذا
�أنجب ��تِ من ��ه ثالث ��ة �أطف ��ال! ثالث� � ُة
�أطف ��الٍ يا ام ��ر�أة! كيفَ �سيكب ��رون! كيف
�سيتع ّلمون! كيفَ �سي�أكلون!
للأ�س ��ف� ،أن ��ت ل ��م تح�سِ بي �أم ��وركِ كما
يج ��ب ،ل ��ذا ،ع ��ذراً ي ��ا �سيدت ��ي ِ
الفا�ضل ��ة،
فنحنُ ال ُن�ساعد ال ُمغفّلين!».
َ�ض ّج ��ت القاع� � ُة الم�ل��أى ،وقعقع ��تْ ...
واخ َتن� � َق ال�صي ��فُ داخِ له ��ا ،متح� � ّو ًال �إل ��ى
ال�سنة...
ف�صلٍ خامِ �س من ف�صولِ ّ
وج َحظ ��ت العي ��ون،
ُفغ� � َرت الأف ��واهَ ،
وراحت تُعاينُ ذاك ال ّرجل المُترهّ ل ،وهو
تبج َح� � ُه وحي ��داً من عل ��ى المِ نبر،
يتا ِب ��ع ُّ
وتنظ� � ُر بم�شاع� � َر ُمت�ضارب� � ٍة تائه ��ة نح� � َو
تلك المر�أة.
ه ��ل ه ��ي غب ّي ��ة؟ هل ه ��ي �ساذج ��ة؟ هل
ه ��ي مظلومة؟ هل هي ُمكافِحة؟ هل هي
مت�س ّولة؟ هل لها � ٌ
أغرا�ض �أخرى!
ب�ض� � ُع �ص َفق ��اتٍ م ��ن المقاع ��دِ الأول ��ى
َق َطعتْ َ�صمتَ الجماهير ،وت�سا�ؤالتِهم...
ُ�س ِك َب ��ت كم ��ا ِء ال ّن ��ار عل ��ى وج� � ِه الزوج� � ِة
المنكوب ��ة ،وب�ض� � ُع ابت�سام ��ات ب ��اردة
ا�ستطاعت �أن تت�س ّل ��ل كال�س ّم الال�سِ ع �إلى
ح�سان.
قلبِ زوجها ...الأعمى� ...أبي ّ
كان قل ُبهم ��ا ُيعت�ص� � ُر ،كبرتقال� � ٍة جافة،
م ��ع ّ
كل كلم� � ٍة كان ين ُفثه ��ا م ��ن �شفتي ��ه
المتب ّرمتين...
هنيه ��ات لي� ��س �إال ،ا�ستع ��ادَت بعده ��ا
ح�س ��ان ُقواه ��اَ � ،أخ ��ذت نف�س� �اً عميق� �اً،
�أ ّم ّ
وانت�صب ��ت ك�سي � ٍ�ف قاتِم ،ما�سح� � ًة وج َههَا
القمح � ّ�ي بو�شاحِ ه ��اُ ،مم�سِ ك� � ًة ب�ش� �دّة بيد
زوجه ��ا ال�ستين ��ي النحيلة ،ال ��ذي را َح هو
الآخ ��ر يتمت� � ُم وينقر ...يتمت ��م وينقر...
بع�صاه وقدميه على الأر�ض...
ُ
�ش� �دّت على ي ��دِ ه الهزيل ِة ب � ّ
�كل ما �أوتيت
و�صاح ��ت ب�ص ��وتٍ راجِ � ٍ�ف
م ��ن ر�أف ��ة،
َ
نف�سه وير َدعُها« :ي ��ا �أ�ستاذ! �شكراَ
يه� �ذّب َ
لن�صيحتك ،لكن ه ��ذا الإن�سان ،الذي هو
زوج ��ي ،كا َن �إن�سان� �اً عاد ّي� �اً ج ��داً ،لم يكن

�أعمى! و�أنا لم �أكن غبية!
َقهق� � َه م ��ن عل ��ى منب� �رِه �ساخ ��راً ،قائ ً
ال
با�ستخف ��اف« :حقاً ...كا َن �إن�سان� �اً عاد ّياً!
ولم تكوني غبية! يا جميلة!».
ح�سان بغي � ٍ�ظ �شديدٍ
تابع ��ت كال َمه ��ا �أم ّ
كا َن بادياً على يديها وعينيها« :زوجي لم
يكن �أعمى ،و�أنا لم �أكن غبية! يا �أ�ستاذ...
�إال �أن �شخ�صاً �أعمى الب�صيرة _كمثلك
الي ��وم_ ت�س ّب ��ب ل ��ه ف ��ي ح ��ادثٍ  ،ح ��ادثٍ
وك�س� � َر �شيئ� �اً من ��ه،
�ألي ��م � َأط ��ا َح بب�ص ��ره َ
ولع � ّ�ل خط�أي الوحي ��د يا �أ�ست ��اذ! هو �أني
ُع ��دت و َك�سرتُ نف�سي ُمج� �دّداً ،واعتبر ُتك
م�س�ؤو ًال وطلبتُ منك عم ً
ال الئقاً»...
ياااه يا حرام ...م�سكين ...م�سكينة...
ق�صة م�أ�ساو ّية ُمحزنة...
ّ
َر َب ��ت الزوج على ِ
كتف زوجته ...و َه َم َ�س
له ��ا�« :ألم �أق ��ل ِ
ح�س ��ان! �ألم �أقل
لك يا �أ ّم ّ
ِ
لك!
 ...ه ّيا نخرج! ه ّيا نخرج! احفظي ما
بقي من ما ِء وجهنا!...
قالوا :ال َعمى َم َ
بيح...
نظ ٌر َق ٌ
ُقلنا ِب َفقدي َل ُكم َيهونُ ...
َتاللهَ ِ ما في البِال ِد َ�شيءٌ...
َت�أَ�سى عَلى َفقدِ ِه ال ُعيونُ »
بب ��رو ٍد �سا ِف ��ر� ،أ�ش ��ا َح الأ�ست ��اذ بوجه� � ِه
عنه ��اَ ،ن َف َ
م�سد �صلع َت ��ه ،وف َتح
�ض �أذني ��هّ ،
كف ّيه ،لي�ست�أنِفَ حدي َث ُه المِ نبَريّ ال ُمن ّمق،
وك�أ ّن ��ه لم ي�سمع �شيئاً« :ح�سناً يا �أعزائي،
لننتق ��ل �إلى الق�ض ّية الالحقة ،م ّم تعاني
قري ُتك ��م؟ ُطرق ��ات� ...ص ��رف �صح ��ي...
م� � ّم تعان ��ي؟ �أخبرون ��ي! �أتري ��دو َن قاع� � ًة
جديد ًة لالجتماعات؟ �أنا َمعكم ومنكم..
و�إليكم.»...
غ� � ّ�ص جز ٌء من الح�ضور وهم ي�ص ّورون
الم�شه ��د ويو ّثقو َن ��ه ،عل ��ى هواتِفه ��م
الذك ّي ��ة� ،أم ��ا الج ��زء الآخ ��ر ف ��كا َن �شِ ب ��ه
نائم....
و�شو�ش ��اتٌ خا ِفت ��ةَ � ،
ح�س ��ان
أحاط ��ت ب� ��أ ّم ّ
تل�س ُعه ��ا ل�سع� �اً كالنامو� ��س ،حتّى
َ
وراح ��ت َ
ً
غ ّيبت ال�شم�س عنها تماما...
ر�ص ال�شم�س هذا في حلقِها
لي�ستق� � َّر ُق ُ
كغ�ص ًة حارقة ...لن تنط َق بعدها �أبداً...
ّ
َ
أم�سكت بع�صاه،
�ش� �دّت على يدِ الأعم ��ى ،و� َ
ل ُتغمِ � ��ض عينيه ��ا هي الأخ ��رى ،وليم�شيا
وع�صاهم ��ا مع� �اً ،نحيلي ��ن هزيلي ��ن
�ضريري ��ن ،ف ��ي ن َف ��قٍ طويلٍ ُمظل � ٍ�م ،نحو
ب ّواب ِة الخروج...

ط� ُ
�ارق لي ��لٍ باغ َته ��ا ،كان ��ت نائم ��ة ،و�شعل� � ُة الم�صب ��ا ِح
ً
قر َبه ��ا ذ ُبل ��ت� ،سمع ��تْ �صوت� �ا ف ��ي باح ��ة ال ��دار ،فتح ��ت
عينيه ��ا ب�إجه ��ادٍ ،ونازع ��ت الرقاد ،ونه�ض ��ت من �سكينة
ال�سري ��ر ،وخط ��واتُ الط � ُ
�ارق تقت ��رب� ،إن ��ه يتق� �دّم بثق ٍة
�صاحب الدار ،و�صوتُ نعليه ُيمزّق هدو َء
و�إ�ص ��رار ك�أنه
ُ
الباح ��ة ،و�ض ��و ُء الفج� � ِر ي ��كاد ُيني ��ر الك ��ون ،ل ��م ت�شع� � ْر
ٍ
بخوف ،ولم تنتبه الى (الحرامية) ،فالوقت لي�س وقت
ل�صو� �ٍ�ص و�شواذ ،ولي� ��س في البيت حوائج ثمينة ُتغري
الطام ��ع ،والل� � ّ�ص ي�سع ��ى �إلى بي ��وتٍ تكنـز الذه ��ب� ،أما
بيته ��ا في�سقف ��ه التنك ،تثاءبت بك�س ��ل ،وو�ضعت حجاباً
عل ��ى �شعره ��ا ال ُمن�س ��دل عل ��ى كتفيه ��ا ،وارت ��دت عب ��اءة
بطول قامته ��ا ،و�أحدثت فرج ًة في الباب ،ونظرت �إلى
الط ��ارق الق ��ادم ،ودارت عيناها كثي ��راً في محجريهما،
قال ��ت ودوا ٌر لذيذ يجتاحها�« :سبحان اهلل الخالق ،ك�أنّ
القادم �شقيقي».
وحي ��ن اقت ��رب ،وقفت مذهول ��ة ،راح ال ��دوار ،وراحت
�أ�شي ��اء كثيرة مع ��ه ،فالق ��ادم �شقيقها بلحم ��ه و�شحمه،
عرفت ��ه من �سمات وجه ��ه ،من م�شيته وح ��ركات يديه،
لك ��ن لحيت ��ه ازدادت كثاف ��ة وط ��و ًال ،وطال �شع ��ر ر�أ�سه،
وتداخ ��ل فيه البيا�ض وال�سواد ،ل ��م يتغ ّير كثيراً ،وبعد
غيبت ��ه الطويل ��ة الت ��ي تكب ��ر فيه ��ا احتم ��االت الهالك
اعتق ��دت �أن ��ه مات ،عقدت ل�سانه ��ا ال ُمفاج�أة ،وال تدري
ك ��م طال به ��ا الزمن وه ��ي �صامتة عاجزة ع ��ن الكالم،
فرح ��ت لعودته ،وارتاحت لر�ؤيت ��ه ،ولو تكلمت لقالت:
«مرحب� �اً بم ��ن يفق�أ عيون� �اً تريد التهام ��ي ،وي�ضع حداً
لأطم ��اع ال�ض ��واري ،و�أه�ل� ً
ا برائح ��ة �أم ��ي و�أب ��ي وزمنٍ
كان لن ��ا فيه ُب�شرى و�سعادة وحلم و�أمل ،مرحباً ب�أغلى
الغوالي».
وح ّدق ��ت في ��ه بعيني ��ن �أتعبهم ��ا الب ��كاء ،ورفع ��ت �إليه
وجه� �اً �أ�ضن ��اه التر ّق ��ب والخ ��وف م ��ن المجه ��ول ،ول ��و
تح ��رر �صوته ��ا لم�ل��أت الح ��ارة ب�صيح ��ات ال�س ��رور
وزغاري ��د الحب ��ور ،ول ��و �أطاعه ��ا ج�سده ��ا لتقدم ��ت
�إلي ��ه ،وفتح ��ت ذراعيه ��ا ،واحت�ضنت ��ه بلهف ��ة �سنينٍ من
الحرم ��ان ،فمراكبه ��ا وج ��دت �شاط ��ئ �أمان بع ��د �إبحار
تي� � ٍه و�أعا�صير �ضياع ،لكنها ر�أت لون الجمر في عينيه،
وف ��ي اندفاع ��ه تع�صب� �اً وتعط�ش� �اً للدم ورغب ��ة ُم�ستعرة
باالنتق ��ام ،فجفل ��ت ،وانب�سط ��ت �أمامه ��ا �سه � ٌ
�ول م ��ن
ذه ��ول ،ونبت فيه ��ا �ألف �س�ؤال و�س� ��ؤال ،وقبل �أن تنطق
بح � ٍ
�رف واح ��د رف ��ع ي ��ده الثقيل ��ة ،وه ��وى عل ��ى خدّها
بلطم ��ة ،وال تعل ��م ب�أي ذن ��بٍ ُت َ
لطم ،تراجع ��ت بخطواتٍ
مرتبكة ،لطمها لطم ًة �أقوى ،فوقعت ،وقبل �أن تنه�ض
ر�أت ��ه يم ّد ي َد ُه �إلى حرب� � ِة البارودة ،ينـزعها من غمدها
بمه ��ارة ،ويرفعه ��ا �إل ��ى الأعل ��ى ب�سرع ��ة ،وب ��كل قوت ��ه
ُي�سدده ��ا قائ�ل� ً
ا« :خذي يا عاه ��رة» .ويرع ��د م�سعوراً:
«تراودي ��ن �شاباً جه ��راً ،ما ي�سيء �إلى العر�ض ُيلحق بي
العار جي ً
ال بعد جيل».
حينها �أدركت �أنّ الحار َة ال تكتم �سراً ،ولو كان هم�سة
�أو عط�س ��ة ،و�أنّ خب َر ال�سو ِء يج ��ري ،فالغيبة والنميمة
والغيرة تجعل له رِجلين ول�ساناً و�شفتين ،فيندفع �إلى
ال ��دروب ،ويجتاز الحواجز ،ويرف ��ع �إليه بالغاً يتهمها
فيه بخلع القيم والمعتقدات واغواء الرجال.
ن�ش ��ف وجهه ��ا م ��ن ال ��دم ،و�أخ ��ذ م ��ن الليم ��ون لونه،
َجحظت عيناها ،وطارت فرحتها مذعورة ،وخز الل�سان
�أ�ش� � ّد من وخ ��ز ال�سنان ،لم تت�ألم ،وقد ف ّج ر�أ�س الحربة
قمي� ��ص الن ��وم ،وغا� ��ص ف ��ي اللح ��م الأبي� ��ض الطري،
حاولت النهو�ض ،تمنعها �ضربة �أخرى ،وي�صدم حذا�ؤه

�أ�ضالعه ��ا ،تهي� ��أ ل�سانه ��ا ال ُمدمى للكالم لك ��نّ طعنا َت ُه
ال ُمتوالي ��ة �أخر�سته ��ا ،ظ� � َّل ال ��كال ُم له وح ��ده ،يطع ُنها،
ويرغ ��ي ،ويزب ��د« :رائحت ��ك النتن ��ة م�ل��أت الح ��ارة ي ��ا
فاجرة� ،س ّودت وجهنا ،و�أميرنا �أفتى بقتلك».
عرف ��ت �أنه ��ا لن ت�ستطي ��ع الإفالت من ��ه ،وعرفت �أنه
ل ��ن يتراج ��ع قبل �أن يخن ��ق ّ
كل ما هو ح � ٌ�ي فيها ،وبين
الحي ��اة والم ��وت قال ��ت بوج � ٍ�ع وبح�شرج ��اتٍ متقطعة:
«ت�س ّر ْع ��تَ ي ��ا ب ��ن �أم ��ي� ،أال يكف ��ي �أنّ الح ��رب حرمتني
م ��ن �أبي و�أم ��ي ،وغ ّيبتك عني ،قال تط ��ع �أهل الفتاوى
ال�س ��ود ،يدّعون ال�ش ��رف ،والمدينة ُتغت�ص ��ب في اليوم
�ألف مرة ،وي�صفّقون لمغت�صبها».
ولم تتم �أقوالها� ،شرقتْ بدموعِ ها.
رف�سه ��ا بي ��ن رجليه ��ا ،ف ��ي م ��كانٍ ق�ص� � َد ُه دون غيره،
فقد يخر ُج منه ولي ٌد حرام ،فين ّك�س ر� ِأ�س الع�شيرة بين
الع�شائر.
وتل� � ّوت �صارخة �صرخ� � ًة حادة طويل ��ة جافة ،ارتفعت
عالي� �اً ف ��ي ف�ض ��اء الح ��ارة ،ف�أجج ��ت ال ��دروب ،وفتحت
البي ��وت ،و�أيقظت النيام ،وتك ّوم ��ت �سمرة تحت قدميه
ْ
تتحرك« .لقد
كتل ��ة دامية دامعة ،رف�سها بقدمِ ��ه ،ولم
ماتت».
ق ��ال بفحي � ٍ�ح ،وب�ص َق عليه ��ا« :تف ��وه ...وعليك لعنة
اهلل والمالئكة والنا�س �أجمعين».
وترمي ��ه عيناه ��ا ال�شاخ�صت ��ان بنظ ��ر ٍة ثاقب ��ة ،امتزج
فيه ��ا العت � ُ�ب واللو ُم والأل ��م ُوالخوف ،وخ ��رج ليواجهه
ح�ش� � ٌد م ��ن الجي ��ران� ،أيقظته ��م ال�صرخ� � ُة الح ��ادة
الطويل ��ةُ ،فوجئ ��وا بوج ��ودِه حي� �اً ،وبق� � ٌع حم� � ٌر ّ
تلط� � ُخ
ذراعيه ،وحرب ُته تمط ُر دماًُ ،ذهِ لوا!
ل ��م يج ��ر�ؤوا عل ��ى ال�س� ��ؤال ،تج ّنب ��وا طريق ��ه ،وارت� � ّد
بع�ضه ��م مرعوب� �اً ،فمن يعا�ش ��ر الذئ ��اب ال يرتوي من
الدم!
و�أخرجه ��م م ��ن ذهوله ��م ب�صوتٍ قريب م ��ن الخوار:
«ادفنوها ،فال وقت لديّ لدفنها».
وتن ّك ��ب بارودت ��ه ،وم�ض ��ى بر�أ� ��س ٍ مرف ��وع ،ال يوازيه
ر�أ� ��س فار� ��س قهر الغ ��زاة ،وا�سترد �سباي ��ا القبيلة ،ونال
م ��ن الغ ��زاة قطع ��ان �إبل و�شي ��اه وغنائم �أخ ��رى ثمينة،
�أ�س ��دل عل ��ى وجهه القن ��اع ،وراح يج ّر �أحق ��اده ،ويبحث
ع ��ن غريم ��ه ال�ش ��اب ف ��ي الح ��ارة الأخ ��رى كم ��ا �أخبره
الن ّم ��ام ف ��ي ليل ��ة البارح ��ة� ،سيلحقه ب�شريكت ��ه ،ويرفع
�سالح ��ه منت�صراً ،ولن ي�سم ��ع كلمة جارحة بعد اليوم،
تتر�سخ ق�صته في ر�ؤو�س النا�س.
ولن ّ
تدب الحرك ُة في ال�شارع والبيوتِ ال ُمتداعية،
وب ��د�أت ّ
م�سحه ��ا بنظ ��رهِ ،وب�ص� � َق ثاني� � ًة« :تفوه ،مدين ��ة �سرى
فيها الفجو ُر ت�ستحقُ الرج َم».
َ
و�أ�شر َق ال�صبا ُح ليك�ش ��فَ تفا�صيل الف�صولِ الحزينة،
ت�شخب دماً ،على
وجدوها ذبيح ًة فتية دافئة ،طعنا ُتها
ُ
عُن ِقه ��ا ب�صمات الجزار ،وفي عينيها تتمو ُج �صور ُة وج ِه
�ضا ٍّر امتلأَ من لح � ِ�م فري�ستِه للت ّو ،وتوالت تعليقا ُتهم
القا�سية.
قال الحياديُ منهمُ � :
أهل البيتِ �أدرى بما فيه.
وقال الالئم :لم تنتظر الزوا َج لتنع َم بال�شهوة.
وق ��ال الحاق ��د :ل ��و الذت بالدع ��وات البتع ��دت ع ��ن
ال�شهوات.
وقال العاذر :فعلتها في لحظ ِة �سهوة �أو خطو ِة جر�أة.
ون�سف الطبيب �أقوالهم ك ّلها حين ك�شف على الجثة،
إن�س وال جان.
وقال بح�سم :كانت عذراء ،لم يطمثها � ٌ

الشجاعة وسيلة للخوف والثقة.
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وفد من الداخل الفلسطيني في ضيافة
اتحاد الكتاب العرب

زار وف ��د فل�سطين ��ي م ��ن داخ ��ل الأر� ��ض المحتل ��ة
مبنى اتحاد الكتاب العرب �صباح الأحد ،2021/12/5
حيث ا�س ُتقبل بحفاوة من الدكتور محمد الحوراني
رئي� ��س االتحاد وال�سادة �أع�ضاء المكتب التنفيذي �أ.
توفيق �أحمد و�أ .ريا�ض طبرة و�أ .الأرقم الزعبي ود.
جهاد بكفلوني.
�ض ��م الوفد د .نب ��ال خليل المحا�ض ��رة في جامعة
بيرزي ��ت ود� .إي ��اد يعق ��وب المحا�ض ��ر ف ��ي الجامع ��ة
العربية الأمريكية و�أ� .إح�سان الديك م�س�ؤول دائرة
�ش�ؤون المغتربين ف ��ي منظمة التحرير والإعالمي
كايد ميعاري مدير م�ؤ�س�سة �شاهد والأ�سير ع�صمت
من�صور ع�ضو اتحاد الكتاب الفل�سطينيين.
ع ّبر �أع�ضاء الوفد عن مطلق �سعادتهم لتواجدهم
ف ��ي �سورية ،حيث تع ّب ��ر هذه الزيارة ع ��ن الت�ضامن
والتوا�ص ��ل بي ��ن ال�شعبي ��ن ال�س ��وري والفل�سطين ��ي،
م�ؤكدي ��ن �أن مث ��ل هذه الزيارات ت�أتي ف ��ي �إطار نقل
ال�صورة الحقيقية ع ��ن �سورية التي يدعم �صمودها
وثباتها �صمود فل�سطين والق�ضية الفل�سطينية.
وكخط ��وة �أول ��ى عل ��ى م�س ��ار تفعي ��ل المزي ��د م ��ن
الت�شبي ��ك والتوا�ص ��ل بي ��ن �سوري ��ة وفل�سطي ��ن� ،أكد
�أع�ض ��اء الوف ��د على �ض ��رورة التوا�ص ��ل الرقمي بين
الطرفي ��ن واال�ستف ��ادة م ��ن الف�ض ��اء الإلكترون ��ي
وتوظيف ��ه في �سبيل خدم ��ة الق�ضي ��ة الفل�سطينية.
وبه ��ذه ال�ص ��ورة يمك ��ن التوا�ص ��ل بي ��ن المفكري ��ن
والمثقفي ��ن والأدباء والمبدعين في البلدين وك�سر
الحواج ��ز الت ��ي فر�ضها االحت�ل�ال ،وذل ��ك لتوطيد
العالق ��ة الوجداني ��ة بي ��ن ال�شعبي ��ن ،ف�سورية تبقى
بالن�سب ��ة للفل�سطينيي ��ن بو�صل ��ة ومظل ��ة وداعم� �اً
لمقاومة االحتالل ال�صهيوني الذي يعتبر احتال ًال
للوجود ولي�س للحدود فقط.
و�ضم ��ن مجري ��ات اللقاء ت ��م ت�سلي ��ط ال�ضوء على
الأخب ��ار المغلوط ��ة الت ��ي يبثه ��ا الإع�ل�ام متعم ��داً
ت�شوي ��ه ال�ص ��ورة الواقعي ��ة وتزيي ��ف الحقائق ،ومن
هن ��ا تكم ��ن �أهمية التوا�ص ��ل الحقيق ��ي للتحقق من

الأخبار عبر و�سائل موثوقة.
ورك ��ز ال�ضي ��وف عل ��ى �ض ��رورة مواجه ��ة الغ ��زو
الفك ��ري با�ستراتيجية محكمة توازي ا�ستراتيجيات
الع ��دو الت ��ي ي�ضخ ف ��ي �سبيله ��ا مليارات ال ��دوالرات
عب ��ر �ش ��ركاء ف ��ي مختل ��ف �أنح ��اء العال ��م ،ومنه ��م
للأ�س ��ف �ش ��ركاء ع ��رب .وبالتال ��ي تب ��رز �أهمي ��ة بذل
الجه ��ود لالت�ص ��ال واالنفت ��اح مع الخ ��ارج لتقلي�ص
االنت�ش ��ار الكبير للدعاية ال�صهيونية ،و�إن�شاء توازن
بي ��ن ال�ش ��رق والغ ��رب ف ��ي �إط ��ار التوا�صل م ��ع جيل
ال�شب ��اب والجي ��ل الجدي ��د لتجميعه كطاق ��ة للبناء
القادم بدل �أن ُتهدر في م�سارات غير �سليمة.
و�أ ّك ��د د .محم ��د الحوران ��ي رئي� ��س االتح ��اد عل ��ى
�أهمي ��ة مثل هذه الزي ��ارات التي تزيد العمق العربي
تما�س ��كاً وتو�ص ��ل ال�ص ��ورة الحقيقية ع ��ن فل�سطين
ال ��ذي �أراد االحتالل فرز �أهلها �إلى فئات م�شتتة� ،إال
�أن الإن�س ��ان الفل�سطين ��ي �أثبت تج� � ّذره ب�أر�ضه �سواء
م ��ن عرب  48والقد� ��س �أو �أهل غزة وال�ضفة الغربية
�أو م ��ن فل�سطينيي ال�شتات وبقيت فل�سطين محراب
روح ��ه ومهوى ف�ؤاده ،وظ ّل ��ت الهوية الوطنية و�شماً
ف ��ي ثنايا روح ��ه رغ ��م ممار�سات االحت�ل�ال الرامية
�إلى عرقلة م�سيرة الن�ضال في �سبيل تحرير الأر�ض
والإن�سان.
و�أع ��رب عن رغبة االتح ��اد في بذل ق�صارى جهده
ال�ست�ضاف ��ة �أي فل�سطين ��ي راغ ��ب ف ��ي زي ��ارة �سورية
�أو التوا�ص ��ل م ��ع �أبنائه ��ا ،فاتح ��اد الكت ��ب العرب لن
يتوان ��ى ع ��ن م� ��ؤازرة ال�شع ��ب العرب ��ي الفل�سطين ��ي
ال ��ذي يت�ص ��دى لآلة الح ��رب ال�صهيوني ��ة الهمجية
بالأج�س ��اد العاري ��ة ،دفاع ��ا ع ��ن �أر�ض ��ه وكرامت ��ه
ومقد�ساته.
ّ
ه ��ذا و�سينظ ��م االتح ��اد لل�س ��ادة ال�ضي ��وف خ�ل�ال
زيارته ��م برنامج� �اً يت�ضمن مجموعة م ��ن اللقاءات
الر�سمية والإعالمي ��ة التي ت�سلط ال�ضوء على هذه
الزيارة و�أبعادها االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية.
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الحرب على سورية بعيون فرنسية
ميرنا أوغالنيان

في �أولى محطات زيارته �إلى �سورية بدعوة من اتحاد الكتاب العرب ،و�ضمن حوار مفتوح مع فعاليات
�أدبي ��ة و�إعالمي ��ة و�سيا�سي ��ة و�شعبي ��ة ،التق ��ى وف ��د فرن�س ��ي م ��ن المفكري ��ن والباحثي ��ن والإعالميين
غ�صت به قاعة محا�ضرات مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق �صباح الثالثاء .2021/12/7
الح�ضور الذي ّ
�ض� � ّم الوف ��د «ج ��ان مي�شيل فيرنو�شي ��ه» الباحث وال�صحف ��ي الخبير في مجال الإع�ل�ام والمعلومات
واالت�ص ��االت ،و»كزافيي ��ه �آزالبير» الخبي ��ر االقت�صادي-االح�صائي والم�ست�ش ��ار اال�ستراتيجي ال�سابق،
و»بيير �إيمانويل تومات» الأ�ستاذ والعالم في الجغرافيا ال�سيا�سية ،و»ماري بومييه» النا�شطة ومنتجة
الأف�ل�ام والمناه�ض ��ة لل�صهيوني ��ة ،و»�إيف بي ��رو» العميد المتقاع ��د ومدير عام جمعي ��ة تعنى بق�ضايا
الدف ��اع الوطن ��ي والأوروب ��ي ،و»�إيمانويل ل ��وروا» الم�ست�ش ��ار الإقليمي والوطن ��ي والمدافع عن �سورية
ون�ضالها العادل ،والم�صور التلفزيوني «كات�شاتور مارتيرو�سيان» ،و»�آالن بيير تيزيو».
و�أع ��رب الوف ��د ع ��ن �أ�سف ��ه وا�ستنكاره ل�سيا�س ��ة فرن�سا العدائي ��ة �إزاء �سورية ،م�ؤكداً �أن ��ه يعار�ض هذه
ال�سيا�س ��ات ويق ��ف �إل ��ى جان ��ب ال�شعب ال�س ��وري والدول ��ة ال�سورية ،م�ش ��دداً على �ض ��رورة التمييز بين
�سيا�س ��ة الحكوم ��ة الفرن�سي ��ة و�آراء ال�ش ��ارع الفرن�س ��ي وعل ��ى �أهمية �إع ��ادة �إحياء العالق ��ات الفرن�سية
ال�سورية على �أ�س�س ثقافية وروحية وح�ضارية.
�أب ��دى الوف ��د تعاطف� �اً ا�ستثنائي� �اً م ��ع �صم ��ود ال�شع ��ب ال�سوري خ�ل�ال �سن ��وات الحرب الكوني ��ة التي
فر�ضته ��ا عليه ق ��وى ال�شر والظالم ،و�إعجاب� �اً �شديداً بالدولة ال�سورية الت ��ي ا�ستطاعت الحفاظ على
الوح ��دة الوطني ��ة ،و�س ّلط �أع�ضاء الوفد ال�ضوء خالل مجريات اللقاء ال�ضوء على �أن الحرب لم تنته
بع ��د ،فبعد الح ��رب الع�سكرية جاءت الح ��رب االقت�صادية و�سيا�سة فر�ض الح�ص ��ار وتطبيق العقوبات
على ال�شعب ال�سوري مما زاد من معاناته في حياته اليومية.
و�أعرب الم�شاركون عن �أملهم في �أن تعود العالقات ال�سورية الفرن�سية �إلى �سابق عهدها من خالل
العمل على تعميق الجانب الثقافي بين ال�شعبين.
�أدار الجل�سة الحوارية الكاتب والرحالة عدنان عزام ع�ضو اتحاد الكتاب العرب الذي �أكد على �أهمية
التوا�ص ��ل الثقاف ��ي م ��ع الفعاليات في مختل ��ف �أنحاء العال ��م ،فالغاية من الحوار الي ��وم هي التعريف
بال�شعب ال�سوري وحقيقة ما يجري على الأر�ض ال�سورية ونقل هذه ال�صورة �إلى الداخل الفرن�سي.
من جهته �أ�شار رئي�س اتحاد الكتاب العرب في �سورية الدكتور محمد الحوراني �إلى �أن هذه الفعالية
ت�أت ��ي للت�أكي ��د على �أهمية العمل الثقافي ال�شعبي في رفد عم ��ل الدولة ونقل �صورة الواقع الحقيقية
�إلى الر�أي العام الغربي عموماً والفرن�سي خ�صو�صاً.
ح�ض ��ر اللق ��اء الرفي ��ق الدكت ��ور مه ��دي دخ ��ل اهلل ع�ض ��و القي ��ادة المركزي ��ة لح ��زب البع ��ث العرب ��ي
اال�شتراك ��ي رئي� ��س مكتب الإعداد والثقافة والإع�ل�ام الذي �أ�شاد بعمق العالقات بين المثقف ال�سوري
والمثق ��ف الفرن�س ��ي عب ��ر التاري ��خ ،م�شي ��راً �إل ��ى �أن �سوري ��ة قدم ��ت خدم ��ة للعال ��م برمت ��ه م ��ن خالل
محاربتها للإرهاب نيابة عنه على �أرا�ضيها.
كم ��ا �أك ��د �أهمية اال�ستنتاجات والأف ��كار التي طرحت خالل الحوار ،و�أهمية وج ��ود الوفد في �سورية
ودوره باعتب ��اره �شعبي� �اً تق ��ع عل ��ى عاتق ��ه م�س�ؤولي ��ة �إي�ص ��ال الحقيق ��ة والواق ��ع ال ��ذي يعي�ش ��ه ال�شعب
ال�سوري.
وقد َق َّد َم عد ٌد من ال�شبان والمفكرين والأدباء ورجال المجتمع مداخالتٍ عميق ٍة وواقعي ٍة عن �آثار
العدوان على مختلف البقاع ال�سورية في ال�سنوات الع�شر الما�ضية..
والوف ��د الفرن�س ��ي ال�ضي ��ف ال ��ذي ي ��زور �سوري ��ة بدع ��وة م ��ن اتح ��اد الكت ��اب الع ��رب يزور ع ��دداً من
المحافظات ال�سورية ملتقياً بفعاليات المجتمع في حلب والالذقية وال�سويداء ودرعا ودم�شق.

كلمة أخيرة
كتبها :توفيق أحمد
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ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
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د.حممد احلوراين
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئيـــ�س التحريــر:
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�أمينا التحرير:

جناح �إبراهيم ،داود �أبو�شقرة
هيئـة التحريـر:
حممد ح�سن العلي ،عيد الدروي�ش،
فايزة دا�ؤد� ،سليمان ال�سلمان،
د� .إبراهيم �ســـــعيد ،جهاد الأحمدية،
حممد احلفري ،معاوية كوجان،
�أو�س �أحمد �أ�سعد ،يحيى حميي الدين
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اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

األستاذ الدكتور محمد ياسر شرف
الشاعر والباحث والموسوعي
ّإنه ٌ
حالة ّ
متقدة من العلم والمعرفة والعطاء الزاخر

َب ��د�أتْ مح � ُ
�اوالت َنظمِ � � ِه لل�شع ��ر العم ��ودي عام
 .1953وذل ��ك بت�شجي ��ع م ��ن �أ�ست ��اذ ِه ف ��ي اللغ ��ة
العربية ن�صرالدي ��ن فار�س ..و�ضي ُفنا ال ُمحتفى
ب ��ه في هذه الزاوية وف ��ي المرحلتين الإعدادية
والثانوي ��ة كان �أ�ست ��اذا ُه ف ��ي اللغ� � ِة العربية عبد
الفت ��اح عكا� ��ش ومحي الدي ��ن دروي� ��ش .وعندما
انتق ��ل �إل ��ى المرحلة الجامعية ع ��ام  1963تل ّقاه
بترح ��ابٍ الف ��تٍ العالم ��ة المرحوم عب ��د الكريم
الياف ��ي؛ حي ��ث كان ي�صطح ُب� � ُه مع ��ه �إل ��ى مكتبه
ويطل ��ب منه �أن يتحدث �أمام ��ه بال ُف�صحى على
نح ��و ما كان د .يا�سر ُ
يناق�ش ُه بين الطالب ..هنا
وف ��ي ه ��ذه التواريخ ح�ص ��ل ما ي�شب� � ُه المنعطفَ
المعرفي في حياته �إ ْذ تع َّرف على الدكتور عادل
َّ
الع ّوا والدكتور بديع الك�سم اللذين ن َّميا درا�ستهَ
للفل�سف ��ة وعل ��م االجتم ��اع .وكان �أ�ست ��اذا ُه �أثن ��اء
�إع ��داد الدبل ��وم العام ��ة ف ��ي التربية ف ��ي جامعة
دم�شق الدكتوران نعيم الرفاعي و�إيميل عاقل..
كاتب ه ��ذه الزاوي ��ة ف�أذ ُك� � ُر �أنني
�أم ��ا ع ّن ��ي �أن ��ا ُ
وف ��ي نهاية ثمانينيات القرن الما�ضي كان َيلفتُ
انتباه ��ي كثيراً الدواوي � ُ�ن ال�شعري ُة الموَّزع ُة في
مكتب ��ات مدين ��ة دم�ش ��ق وتحديداً ف ��ي المكتبات
الت ��ي تقع حول مبنى البري ��د المركزي� ،إ ْذ �إنني
ّ
اطلع ��تُ عل ��ى �أكث ��ر دواوين� � ِه ال�شعري ��ة ف ��ي تلك
الفت ��رة َ
و�شع ْر ُت �آن ��ذاك �أ َّن الدكتور محمد يا�سر
أدبي معرف � ٌّ�ي ي�سط ُع ب�إ�شعاع
�
م
�ش ��رف نج
�شعريٌ
ٌ
ٌ
َّ
الف ��تٍ وج ��اذب� .إال �أ َّن م�سي ��ر َة ُم ْبدعن ��ا د� .شرف
َذ َه َب ��تْ �إل ��ى تنوُّع معرف � ٍّ�ي �أبع َد م ��ن ال�شعرِ ،فقد
ا�ستط ��اع �أن يك ��و َن ب ��ارزاً ف ��ي عل ��و ٍم كثي ��ر ٍة منها
الفل�سف� � ُة وعل� � ُم االجتم ��اع والدرا�س � ُ
�ات الأدبي� � ُة
والإ�سالمي� � ُة وحتى االقت�صادية ،وغي ُر ذلك من
اهتماماتٍ �أخرى..
موجز سيرة علمية وعملية

ـ باح ��ث ومفك ��ر �أكاديم ��ي� ،س ��وري الجن�سي ��ة،
مولود في مدينة حم�ص عام .١٩٤٤
ـ ا�شتغ ��ل ف ��ي التدري� ��س والتدري ��ب والإدارة
والإعالم ،ثم تف ّرغ للبحث والت�أليف.
ـ ن�ش ��ر في دوري ��ات متعدّدة ،وح ��اور في مواقع
�إعالمية متنـ ّوعة.
ـ �شارك في الت�أ�سـي�س و�إدارة هيـئـات البـحـث في
العـل ��وم الإن�سـانية واالجتماعية ،وكتابة وتعديل
المواد الثقافية في التوثيق والتحليل والنقد.
الشهادات العلمية:

ـ لي�سان�س في الآداب ،جامعة دم�شق .١٩٦٨
ـ دبلوم عامة في التربية ،جامعة دم�شق .١٩٦٩
ـ دبلوم عليا في الفل�سفة ،جامعة دم�شق .١٩٧٤
ـ ماج�ستي ��ر ف ��ي الدرا�س ��ات الفل�سفي ��ة
واالجتماعية ،جامعة دم�شق .١٩٧٧
ـ دكت ��وراه الفل�سف ��ة ف ��ي الت�ص ��وف� ،أكاديمي ��ة
�أك�سفورد للدرا�سات العليا .١٩٨٩
ـ دبل ��وم دكت ��وراه الدول ��ة في الفل�سف ��ة ،جامعة
القدي�س يو�سف ،بيروت .١٩٩٣
ـ دكت ��وراه الفل�سف ��ة ف ��ي العل ��وم االجتماعي ��ة،
�أكاديمية �أذربيجان للعلوم ،باكو .١٩٩٨
الخبرات العملية:

ـ التدري� ��س والإ�ش ��راف الترب ��وي والإداري في
�سوريا ( ١٩٦٦ـ )١٩٧٧
ـ م�ش ��رف عل ��ى الملح ��ق الأدب ��ي ف ��ي �صحيف ��ة

الريا�ض ( ١٩٧٨ـ )١٩٨١
ـ مدي ��ر عام «دار الوثبة للدرا�سات والن�شر» في
دم�شق وبيروت ( ١٩٨١ـ )١٩٨٦
ـ مدير عام «دار المتنبي للطباعة والن�شر» في
�أبوظبي ( ١٩٨٧ـ )١٩٩٢
ـ م�س� ��ؤول التحري ��ر ف ��ي «مرك ��ز البح ��وث
والدرا�س ��ات االجتماعي ��ة» ف ��ي �أبوظب ��ي ( ١٩٩٣ـ
)١٩٩٨
ـ مدي ��ر مرك ��ز يونيڤر�س ��ال اال�ست�ش ��اري
للدرا�سات بدم�شق ( ٢٠٠٦ـ )٢٠١٢
ـ محا�ض ��ر ف ��ي مرك ��ز الأعم ��ال الأوروب ��ي
للتطوير والتدريب ( ٢٠٠٧ـ )٢٠١٦
ـ مع� � ّد ومق ��دم البرنامج الأ�سبوع ��ي «�صفحات
باقي ��ات» بالبث المبا�شر من تلفزيون نور ال�شام
في دم�شق ( ٢٠١١ـ )٢٠١٢
ـ متف� � ّرغ للت�ألي ��ف والدرا�س ��ات واال�ست�ش ��ارات
(منذ .)٢٠١٦
الفعاليات المجتمعية المستمرة:

ـ ع�ضوية نادي الريا�ض الأدبي (.)١٩٧٨
ـ ع�ضوية اتحاد الكتاب العرب (.)١٩٨٢
ـ ع�ضوية اتحاد كتاب و�أدباء الإمارات (.)١٩٨٧
ـ م�ست�شار مركز الكتاب العربي (.)١٩٩٤
ـ م�ست�شار مركز الأعمال الأوروبي (.)٢٠٠٥
ـ ع�ضوي ��ة هيئ ��ة الأبح ��اث القومية ف ��ي دم�شق
(.)٢٠٠٨
ـ و�ض ��ع �أكث ��ر م ��ن ( )١٠٠مئ ��ة كت ��اب ،و�شارك
ف ��ي التحقي ��ق والإع ��داد والتـعري ��ب ف ��ي �أكـث ��ر
مـ ��ن ( )٣٠ثالثي ��ن كتاب� �اً �آخ ��ر .ف�ص ��درت كتب ��ه
ع ��ن وزارات الثقاف ��ة ف ��ي بع� ��ض الب�ل�اد العربية
ومراك ��ز متخ�ص�صة ودور نـ�ش ��ر مرموقة عربية
و�أجنبية.
ـ �ش ��ارك ف ��ي ع ��دد م ��ن البرام ��ج الثقافي ��ة
الحواري ��ة ف ��ي الإذاع ��ات والتلفزيون ��ات و�إع ��داد
وتقديم البرامج.
ـ �ش ��ارك ف ��ي ن�ش ��ر الآراء التطويري ��ة والدعوة
للتحديث الثقافي في ع�شرات اللقاءات الفردية
والحوارات الم�شتركة والندوات والم�ؤتمرات.
ـ و�ضع عدداً من البرامج التدريبية المتنـ ّوعة،
و�ص ّم ��م �آلي ��ات عملي ��ة لتنفي ��ذ ا�ستراتيجي ��ات
التدري ��ب التكاملي في مجاالت الأداء الوظيفي
والتغيير المجتمعي.
عناوين بعض الكتب المطبوعة
(مرتبة ألفبائيًا):

اب ��ن طفي ��ل ف ��ي موقف ��ه الفل�سف ��ي .االجتماع
الإن�سان ��ي ومقدم ��ة اب ��ن خل ��دون .االحت ��راق

باتج ��اه الآخ ��ر� .أدب الح ��ب الم�ؤل ��م .الأدب
والتحلي ��ل النف�س ��ي� .أزم ��ة التوا�ص ��ل الح� � ّر.
�إ�ص�ل�اح الكتاب ��ة العربية� .إع ��ادة تنظيم العالم.
االعتق ��اد واللغ ��ة� .أع�ل�ام الع ��رب قب ��ل الإ�سالم.
الأعم ��ال ال�شعري ��ة� .أغني ��ات م ��ن ب�ل�اد الأقزام.
�آف ��اق للعل ��وم التطبيقي ��ة� .أنثروبولوجي ��ا
العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة� .أنظم ��ة الم�ص ��ارف
وتعامالته ��ا .بائع ��و الأق ��دار والزج ��اج المل� � ّون.
بحث� �اً عن فراهيدي .بحوث ف ��ي التنمية .بداية
الق ��راءة العربية .بذور ال�صوفي ��ة العربية .بناء
المقدم ��ة الخلدوني ��ة .تجرب ��ة لوي� ��س عو� ��ض
ال�شعري ��ة .تدوي ��ن الثقاف ��ة العربي ��ة .الت�صوف
العرب ��ي .تنظي ��م الم�ص ��ارف ف ��ي الإ�س�ل�ام.
تهذي ��ب طوق الحمامة .تهم ��ة المتنبي .تواريخ
وم�شاهدات .توجيه �صراع الح�ضارات .الثقافة
واال�ستقطاب الح�ضاري .جهود فل�سفة الإيمان.
حد ال�سكين .حركة الت�صوف الإ�سالمي .الحياة
ال�سابع ��ة لأح ��د �س ��كان الأر� ��ض .خب ��ز الجبن ��اء.
خط ��وات نح ��و التق ��دم .داخ ��ل ال�شرنق ��ة .دعائم
النظرية الغائبة .دوائ ��ر ال�س�ؤال .ديانات العرب
قب ��ل الإ�س�ل�ام� .سمات فكري ��ة� .شواغ ��ل ثقافية.
�صفح ��ات من اللغة والأدب .ال�صوفية والحداثة
الأدبي ��ة .ال�صيد في ال�شعر قبل الإ�سالم .طريق
الفل�سف ��ة .غ ��ارودي و�س ��راب الح ��ل ال�صوف ��ي.
الفج ��ر الجدي ��د .فل�سف ��ة الت�ص ��وف ال�سبعيني.
فل�سفة علم االجتماع .فل�سفة الوحدة المطلقة.
ف ��ي رحالت ابن بطوطة .ق ��راءات .ق�صور منهج
اللغ ��ة العربي ��ة .قواع ��د الإم�ل�اء العرب ��ي .كتب
الأطف ��ال ور�سومها .متابعات ف ��ي التربية وعلم
النف�س .المجتمع المدني المعا�صر .مختزنات
الزم ��ن الغابر .مراجعات في الت ��راث .م�ستقبل
ال�شعر .م�شروع الدولة الإ�سالمي .م�شكالت في
النق ��د الأدبي .م�صادر اللغة العربية وقواعدها.
مفك ��رة عا�شق .مقدمة لوع ��ي �إعالمي .مواقف
ف ��ي العل ��وم الإن�ساني ��ة .النثي ��رة والق�صي ��دة
الم�ض ��ادة .ن�سي ��ب المتنبي .نقد �شع ��ر المتنبي.
النق ��ول النبوي ��ة وال�صحابي ��ة .وهْ � � ُم المعرف ��ة
الدينية.
�ضي ��ف زاويتن ��ا العزي ��ز بل ��غ الي ��وم م ��ن ال ُعمر
�سبع� �اً و�سبعي � َ�ن �سن� � ًة وه ��و ف ��ي عافي� � ٍة جي ��د ٍة
وذهن مت ِّوق ��دٍ ال يتعب من المزيد من الدرا�سة
ٍ
والت�ألي ��ف والم�شارك ��ة ف ��ي الم�ؤتم ��رات وجمي ��ع
الفعاليات الفكرية..
وم ��ن ي ��رى وجهَه الآن ي�سترج� � ُع ُ�صور �سنواتٍ
الدار�س
م� � َّرت م ��ن ُع ُم ��ر ه ��ذا الأدي ��ب الباح ��ثِ
ِ
علم معرف � ٍّ�ي يُقدِّم خدم َة نبيلةً
المن ِّق ��ب عن كل ٍ
للإن�س ��ان �أينم ��ا كان ..وبالن�سبة لي ل ��م �أ َر ُه من ُذ
�أكث� � َر م ��ن خم�س� � ٍة وثالثي � َ�ن عام� �اً ..وباعتباري
ا�ستقبل ُت� � ُه �أن ��ا و�صديقي العزي ��ز الدكتور محمد
الحوران ��ي في رح ��اب اتحاد الكت ��اب العرب كنتُ
و ُك ّن ��ا �سعيدي ��ن ج ��داً بزيارت ��ه الكريم� � ِة الطيب ِة
الت ��ي �أَ ْ�ض َف ��تْ علينا مِ ْ�س َح� � ًة وا�سع ًة م ��ن البهج ِة
واالحتفاء وال�سرور.
�أتمن ��ى للدكت ��ور محم ��د يا�س ��ر �ش ��رف �أيام� �اً
قادم ًة �أكث َر جما ًال وحبوراً وعطاءً.

