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غـــيـــر مـــســـؤولـــة عــــن كــتــابــات 
الــمــحــرريــن وال يتحّمل أحــٌد 

وزَر آخر من الكتّاب.
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كريستين زعتر معلوف، في افتتاحياتك القاصدة، متجاوزًة بهنَّ البالغة، إلى تجسيد ما 
أوحينا لك من أفكار منشورٍة في أقالمنا المهاجرة من أجل مدرسة الجيل الجديد الذي بالعلم 

والعقالنية سينقذ الوطَن ويضعه في المكان المتقّدم، الالئق به بين البلدان، أقول:
»في الوطنيِة أنِت زنّوبيانا

وفي رسالة الحق والخير والجمال أنِت أليسارُنا
وأنِت ِعشتارُنا في الحبِّ والخصِب، وفي هيكِل الصبا والجمال واالمل المنشود

أنِت حبيبُة أقالمنا وأفكارنا
نا وأُختُنا، وخالتنا، وعّمتنا... وأنِت أمُّ البنين وأمُّ

أمُّ رالف، وإيلي، وديمتري
والصخرُة التي سنبني عليها مدرسة الجيل الجديد، سقفها العقل، وأساساتها العلم، وجدرانها، 

العلمانية.
وعلى ذكر المدرسة، أتذكُر ما كنُت قْد قرأتُه من زمان بعيد:

»عاَد مغترٌِب إلى قريته بثروٍة بعد غربٍة طويلة، فوجد قريته ما زالْت على حالها من طرقات 
ترابيٍة، ومباٍن مهملة، وبيوٍت إلى جانِب حظائر الماشية، تعبى بشبابيكها وقرميد سطوها، وبمن 

فيها مّمن يعانون من شظَِف العيِش وشحِّ المعرفة. 
ا أن يقوَم بكلِّ ذلك  فكََّر بتحسين وضع قريته لكنه احتار من أين يبدأ، ووجد من الصعب جدًّ

وهو ال يستطيع. 
ا ... عاد، وفّكر ثمَّ فّكر عميًقا جدًّ

وبنى مدرسة.
العمُل من أجل خلق جيٍل جديد ومجتمع معرفي هو من صلب رسالة الرابطة القلمية الجديدة. 
ولكي نضع ما تقولينه في آليٍّة عملية أدعــو إلــى وضــع حجر األســاس لحزٍب أو حــراٍك أقترح أن 

أسّميه 
بــل حــزبـًـا غايته المعرفة  ليس حــزبـًـا سياسيًا وال دينيًّا وال اجتماعيًا  »حزب بنى مدرسة« 
وحــريــة الــفــرد الـــذي مــنــه يــؤلَّــُف المجتمع. الــمــعــرفــة الــمــتــطــّورة، والــحــريــة المنضبطة المبنية على 
الوعي، بعد فشل األحزاب السياسية وغيرها هي الكفيلة بخلق مجتمعٍ موّحٍد حرٍّ عارف لما يريد.

ولكلٍّ مّنا، أو كلَّ فرٍد مّنا الحق باالدالِء برأيه وهو غير ُملزم بتبني هذا الطرح على االطالق 
إالّ إذا أراد.
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بحزٍن ووجٍع عميَقين أكتب اليوَم افتتاحية العدد رقم 6 من أقالم مهاجرة، ولقد رفض أن 
يحملني خيالي وفكري إلى حيث ترانيم العصافير والبالبل، وأغاني الجداول كي أنسى ما يدور 
حولي في الوطن المتهاوي إلى الجحيم من بكاٍء، وصراٍخ، وعويل، ومن سيوِل الشتائِم على 
الفاسدين والمفسدين؛ سارقي مستقبل الشباب، ومّدخرات المواطنين المساكين. لْم أستطْع 
أن أرغم قلمي على البقاء داخَل دائرة التلميِع والترصيِع في البديع، من طباٍق وجناس، وبالغة. 
وفي صياغة اللغة والتعابير كي ال أخرَج عن الطريق المرسوم للرابطة القلمية الجديدة التي يجب 
أن تبقى خارج المواضيع السياسية. ألْم َيغرْق جبران خليل جبران حتى أذنيه فيها بدفاعه عن 
وحدة بالد الشام بهويته الوطنية المبنية على وحدة الجغرافيا والتاريخ ودورة الحياة الواحدة، 
نحن،  هي  والتي  أنا،  أما  والفصل،  باالصِل  تتصُل  التي  االنفالشية  بعروبته  الريحاني  وأمين 
نحن! آلنني عندما أكتب أحسُّ أنني مملؤًة بكم، فهوّيتنا اللبنانية ال هي من األصل والفصل، 
القارات الخمس، وما  القيم في  انتشار لبنان  انتشارية...  إّنما هي  وال من الجغرافيا والتاريخ، 
والملح  العجين،  يطلع  به  الذي  الخميَر  إال  والماء والحجر والشجر  التراب  كيلومتًرا   10252
الذي به ُيمّلح. لم أستطْع »أن أتحّول من »شاعرٍة الحب والحنين، لشاعرٍة تكتب بالسكين«. 
أيام االحاد واالعياد، إلى ملحدة تتنكر لوجود خالٍق  وال من مسيحيٍة مؤمنة تمارس الصالة  
رحيم. وهذه الثورُة البيضاُء لن تحّوَل حبَر أقالمنا لألحمر الذي هو لون الثورة التي ُتّدقُّ أبواُبها 

باألكفِّ المضّرجة بل سوف تتحّول إلى أقالٍم خضٍر تكتب باألخضر في جميع الفصول.
ويلعنون،  يشتمون،  المقهورين،  المحَبطيَن  طابور  في  سيقُف  منا  أحٌد  وليس  لسُت، 

ويجّدفون ألنَّ ذلك ال يغير شيًئا من واقع الحال السّيء، وهَو مضيعٌة للوقت.
وال الدعاءات، واالبتهاالت، والصلوات في المعابد من أجل التغيير وباالّتكال على القوى 

إفتتاحية العدد
  بقلم مديرة التحرير

كريستين زعتر معلوف
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االلهية يغّير ذلك من واقع الحال أو ُيجدي نفعا، والصالة وحدها هنا كفر.
الدواليب  كدخان  وحدها،  واالجتماعات  والمحاضرات،  الشاشات،  على  التنظير 

المحروقة تتالشى في الهواء وال ُتجدي فتيال.
اآلخذين  رابطتنا،  مفّكري  فكر  من  المستوحى  المنظبط  العمل  »فقط،  لهوالء:  أقول  لِذا 
للجيل  المعطاة  بالعلم،  والمؤّكدة  المؤّيدة  المعرفة  على  المبني  أعلى،  كشرٍع  العقل  بحكم 
واالقطاع،  الرجعية  أصفاد  من  ُيحّرر  كي  وتنشئته  حسابنا  على  ِه  جلِّ أو  بعِضه  بتعليم  الجديد، 
إنقاذ  يستطيع  االنتشار  ولبنان  المالي«.  أو  السياسي  أو  الديني  للزعيم  والوالء  واالستزالم، 
لبنان المقيم بتعليم أبنائه ضمن مخّطط سيجّسُد صورَته بالضوء من أجل تقريبها وتوضيحها، 

المهندس المبدع نضال أبي صعب عضو الرابطة الفّعال. 
المعرفة  البديع تحت عنوان »مجتمع  بالتغيير  يقوم  أن  الذي يمكن  العملي  الحل  هذا هو 

المعلمن«.
وأقول للذين استولوا على مّدخرات المواطنين: إنَّ ما في حوزتكم اليوم من أمواٍل منقولٍة 
وغير منقولة، لم تكن لكم في االمس، وقد ال تكون لكم في الغد وخزائنكم تصبح فيما بعد 
أّما أسماءكم فستبقى معكم من االمس، واليوم، وإلى  مغاور وكهوف للجرذان والخفافيش، 

الغد تورثونها ألبنائكم يلبسونها ملّطخًة بالعار والشنار.
مت من  ُقدِّ التي  المنتشرين،  اللبنانيين  تفعيل قوة  الخطة من أجل  التعديل على  يتم  سوف 

رابطتنا لفخامة الرئيس ميشال سليمان بطلٍب منه سنة 2009 وقام بتحضيرها كل من:
جالل  صادق  العربي  المفكر  وأيًضا  آنذاك،  للرابطة  الفخري  العميد  الترك،  فؤاد  السفير 
ثمَّ  صعب.  أبي  نضال  والمهندس  الرابطة،  عميد  الصمد  عبد  ويوسف  الرابطة،  عضو  العظم 

ُتقدم لكم بعد تعديلها خالل أسبوعين من أجل النظر فيها.
المبرمجة للجيل الجديد تسهر عليه رابطتنا جامعة من أجل  المدروسة  فبالعلم وبالتنشئة 

ذلك المال من اللبنانيين المنتشرين ولو بالدوالر ونصف الدوالر. 
مع الشكر والتقدير.

كريستين زعتر معلوف

5
العدد السادس ـــــ حزيران 2022



T. S. Eliot’s Influence Upon 
Salah Abdel-Sabour

By: George Nicolas El-Hage, Ph.D.
Professor of Arabic and Comparative Literature

The degree of influence of the Anglo-American poet, 
T.S. Eliot, on the Egypto-Arabic poet and dramatist, 
Salah Abdel-Sabour, has not yet been vastly explored.  
In this article, I shall not only attempt to compare the two 
poets in a more enlightened perspective, but I shall also 
probe the fundamental methodology governing a general 
comparative study.  My approach includes the following:

1. A Valid Comparative Study and the Importance of Comparative Literature
2. Traditional Arabic Poetry
3. Why T.S. Eliot?
4. A Brief Summary of Eliot’s Background
5. A Brief Summary of Abdel Sabour’s Background
6. A Practical and Comparative Analysis of One of Sabour’s Poems
7. Abdel  Sabour’s Departure from  Traditional Arabic Poetry
8. A Brief Comparison between Two Plays
9. Conclusion

1.  A Valid Comparative Study and the Importance of Comparative Literature
A fruitful and acceptable treatment of a subject which discusses the influence 

of one poet upon another must not stop at the limits of a shallow consideration of 
the most obvious similarities of forms, meanings, and techniques. It must go to the 
depths to consider the various elements that concern the sources of similarities, 
as well as the differences, in the light of the cultural backgrounds of the two poets. 
For example, a comparative study between Corneille and Racine, Wordsworth and 
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Coleridge, and Sabour and Mahmoud Darwish would not be valid for each pair of 
these poets or writers belongs to the same culture and submits to the same political 
and social atmospheres. 

Comparative Literature is neither a literary comparison nor a mere translation 
of a foreign literature. It is, as Jean-Marie Carre says, a study of the international 
and spiritual relations between men and cultures. A meaningful comparative study 
requires two artists belonging to remote cultures, yet dealing with the same literary 
genre. The comparatist, thereby, investigates the major differences existing between 
the environments which produced habits, customs, and verbalization of thought. 
Again, it appears necessary to investigate the spiritual and material factors which 
establish the concepts of every culture. It is also necessary to determine the degree 
of understanding each poet has of his own literary tradition and to ascertain the 
extent to which his cultural heritage pervades his poetry. The political, religious, 
economical, and linguistic elements are important factors to be considered.

A microscopic study would be most needed here for the comparison of the 
poets themselves, their childhoods, schooling, and exposure to different streams of 
culture if any. Since the education of the modern poet should be a world horizon, the 
exploration of a foreign literature is a necessity now.

Finally, the study of each tradition alone is important to the understanding of 
each literature. It is impossible to conceive of a poet standing beyond the shadows of 
his culture. The native tongue of each poet is of such importance, for it grants him his 
poetic existence and it enriches the quality of his thoughts and feelings. In his own 
language, the poet must benefit from the memory that exists in words. His duty is to 
create the pulse in the heart of his language, to inspire the language and be inspired 
by it. Language also uses the poet; it takes over its continuity from him.

Comparatists perceive the literature of the world as one and indivisible.  Art knows 
no boundaries, and feelings and thoughts immigrate without linguistic hindrances or 
socio-political limits. Literature as a whole is limited to the problems of man himself:  
his emotions, imagination, hopes, and sufferings. 

As the politicians of the world run to the U.N. out of their fear of new wars, 
“so literary history and criticism have turned to Comparative Literature to absorb 
the shock of intellectual internationalism which the twentieth century technology, 
communication, political events have thrust as much on literature and literary study 
as on the circumstances from which they derive.”(1)

The winds of change are blowing everywhere, and men are calling each other 
through the deserts of separation. National boundaries are no longer acceptable.  
It is the duty of Comparative Literature to lessen these distances because as we 
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learn more about man, we learn more about his universe . We must journey with 
Odysseus, cry out with Oedipus, rage with King Lear, laugh with Don Quixote, and 
love with Don Juan.(2) We must embrace humanity and celebrate the universality of 
man, his joys and his anguish.

Although there is much controversy concerning the definition of Comparative 
Literature, nevertheless, all critics agree that it is of vital importance. For whatever 
it is or ought to be, Comparative Literature continues to be studied and taught in 
increasing volumes. 

One of the most demanding needs of our time is the quest for more imagination 
and more emotion so that we can appreciate others and sympathize with ways of life 
different from our own. There are hungry people in Latin America, serious wars and 
uprisings in the Middle East, over-population in India and natural disasters in many 
places in the world. How can we not feel with our fellow men? Only Comparative 
Literature will sharpen our ears to the loud cries to our brothers in humanity and 
will produce a universal man. Only a man with world literature in his bones can 
transcend his national vanity and pride and is capable of winning the battle between 
the human spirit and modern technological society.

In our time, people are very closely linked. It is a crime against ourselves and 
against humanity to neglect any part of the world, if only for the selfish reasons 
of our survival. After all, we live in a global world today. We should always recall 
Montesquieu’s words, for as he proclaimed, if one knows something useful to 
oneself, to one’s family, and to one’s country, but not to mankind as a whole, it must 
be rejected and viewed as a crime.
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2.  Traditional Arabic Poetry
The Arabic language is Semitic. As every other language in the world, it has its 

own peculiarities and characteristics.  What is special about the Arabic language is 
that the Arabs, especially the Moslems, consider their language as God’s tongue.  
Moreover, the language consists of an extremely rich vocabulary, yet etymologically, 
many of its words are derived from a single stem, a fact which contributed a significant 
and lasting effect on the structure of Arabic poetry.

Arabic poetry emerged to the light of literary history around the sixth century A.D. 
in a metrical form which is still considered perfect. This is known as the classical or 
traditional poetry which was, and still continues to be, ruled by rigid laws concerning 
its prosody.(3)

Arabic prosody consists of sixteen different meters. The classical poem is 
composed of verses, each containing two hemistiches. The two hemistiches do 
not usually rhyme with each other, but all the verses in the poem follow the same 
rhyme. Moreover, each line has to convey a complete idea by itself. This allowed the 
critics, especially the Orientalists, to say that any arbitrary arrangement of the verses 
would not corrupt the whole meaning of the poem. The unity of the poem cannot be 
noticed in its structure but actually in the psychological and spiritual atmosphere 
which covers all the verses. The number of lines is not limited; it is left to the poet’s 
own choice. A classical poem cannot contain less than seven verses, which means 
a minimum of fourteen hemistiches. The maximum could be a sum of a hundred and 
ten verses or so.(4)

A traditional poem starts with an invocation in which the poet is usually 
accompanied by two of his friends who share his suffering due to a lost love. After 
this beginning which constitutes up to eight lines, the poet describes his journey in 
the desert alone and everything that he encounters: camels, horses, sand, night, the 
rain storm, etc. Finally he reveals his main theme and reaches the end of his poem.

The subject matter is centered around the traditional subjects of every day events 
concerning personal or tribal life: wars, adventures, death, hospitality, generosity, 
and bravery.(5) The traditional poem, for the most part, dominated the literary scene 
until the 1940s. The continuity of the tradition is best exemplified by the Iraqi poet, 
Ma’ruf al-Rasafi, who died in 1945.(6)

3. Why T.S. Eliot?
Today, the Arab scholar, who since 1943 has been increasingly influenced by 

Western culture, believes that to master only his literature is not enough. He has 
to know Western culture, accept it, and familiarize himself with its concepts and 
theories. Although it is true that this step was completely refused by his ancestors 
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who had never been exposed to Western influence, it is also true that the new Arab 
generation is anxious to fill its mind with these Western sources of knowledge.

Having studied modern Arabic literature and having read Eliot’s works and 
criticism, one will find an unmistakable influence of the latter on contemporary Arabic 
poetry and criticism. The careful reader will find that other Western (American and 
European) poets and critics have left their great impact on Arabic poetry. However, 
no one will fail to see Eliot’s greatest influence.(7)

It is the cry of despair and the color of pessimism in Eliot which spreads to the 
heart of modern Arabic poetry. The Arab poets accepted it; they sympathized with 
this mood. Eliot spoke for them. In him, they found their voice. He mirrored their 
hopes and agony.

The educated Arabs today feel a wide and deep distance between their shining 
past and their dark present. From the ninth to the thirteenth centuries they were the 
authors of civilization. The enlightenment of the West was based on the achievement 
of the Arab world. The seeds of learning (medicine, art, philosophy, algebra) were 
planted and grown by the Arabs and reaped by Europe in the fifteenth century. 
Consequently, the Western Renaissance started in Spain and Italy.

All of the modern Arab poets, especially Abdel Sabour, are aware of this frustrating 
reality. Sabour constantly lived with this disappointment since the beginning of his 
career.

The dismay of the modern Arab generation goes back to 1258 A.D. when 
Baghdad, the Abbasid capital, was sacked by the Mongols.  Holaco burned its great 
library and scattered the inhabitants of Baghdad. In 1492 the Arabs in Andalusia 
surrendered to Ferdinand and Isabella. In 1517, when the Turks defeated Egypt, the 
Arab civilization was lost. Then came the tragedy of 1948.

Among these continuous disasters, the Arab poet lost faith in his politicians and 
in his values.  His outlook toward his civilization became spiritually, culturally, and 
morally grim.  His modern life turned into a hell of horrible consciousness. With the 
pessimism that prevailed, the moment became propitious for the Arab poet to adopt 
Eliot’s sorrowful vision, for Eliot, more than any other poet, depicted his wasteland.  
As A.G. George poignantly notes, Eliot, not only reflects the disillusionment of his 
own generation, but that of all human beings.(8) 

4. A Brief Summary of Eliot’s Background
T.S. Eliot, the Anglo-American poet, was born in 1888 in Saint Louis, Missouri. 

He studied at Harvard, the Sorbonne, and Oxford. 

Despite the fact that Eliot was brought up in a conservative Christian atmosphere, 
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he exposed himself later to a completely different culture when he went to live 
in England. It is obvious that the political and spiritual world in which Eliot lived 
bestowed upon him its own distinguishing characteristics. 

Eliot was lucky in his education. Harvard offered him a thorough introduction to 
Dante and to Romance literature. Since his earlier poetry, Eliot was influenced by 
Dante. Dante held a central position in Europe and linked the Roman past with the 
modern age.  In Dante, Eliot found the spiritual identity of Europe. This allowed him 
to try to make Europe more conscious of itself.

Eliot also allowed the French culture to influence him.  Originally an American 
without the inherited English rigidity, he accepted the characteristics of the French 
civilization. His views of criticism were those of Remy de Gourmont’s school, and 
Charles Maurras influenced him politically. 

Although it is always possible to argue that Eliot is, after all, an American, no 
one can deny that his exposure to different cultures gave him a unique political and 
literary background. Of course, it was his genius and talent which contributed most 
to the production of his great works of poetry and criticism.

5.  A Brief Summary of Salah Abdel Sabour’s Background
Salah Abdel Sabour was not only a major poet, but also the literary editor of a 

wide spread newspaper, Al-Ahram. He was born in 1931 in the provincial district of 
Zaqaziq, Egypt, in a conservative Islamic house. When he was twenty, he graduated 
from Cairo University with a degree in Arabic Language and Literature.

During his university years, he read some works of well-known European and 
American poets. At the same time, he was writing short stories and poetry.  But “it 
was only after reading Eliot’s Selected Poems that Sabour discovered himself mainly 
a poet.”(9)

During that time, the most popular poetry in the Arab world was directed towards 
Romanticism. The poets were living in closed ivory towers without any awareness 
of the new theories of modern criticism. They were blind to the political and social 
changes that were taking place in the world. Their experience was limited, so their 
poetry was shallow.

These literary examples did not attract nor satisfy Abdel Sabour.  He was looking 
outside his world to another culture.  It was Eliot who attracted him, and “the discovery 
of Eliot was the most important event in Sabour’s life as a poet.(10)

In her personal interview with the poet, Samar Attar was told that after reading 
Eliot’s words which propounded that a poet should write not merely with his own 
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generation in mind, but with a feeling of the whole literature of Europe since Homer 
has a simultaneous existence in his bones, Sabour realized the importance of wide 
reading, and the necessity of developing his consciousness of the past as well as 
that of the present. Sabour added that from Eliot he learned that the perfect artist 
knows how to completely separate in himself the man who suffers from the mind 
which creates. It was Eliot who introduced him to himself, and who opened his eyes 
to the notion that a great poet expresses himself not in thought, but in an emotional 
equivalent of thought. Under Eliot’s influence, Sabour wrote his famous poem, “A 
Journey at Night” in 1954.

Eliot struggled to bring poetry as close as possible to the level of ordinary 
everyday life. Any Arab reader who has enough experience in Sabour’s poetry, and 
is familiar with the vocabulary he uses, quickly recognizes the poet’s use of Eliot’s 
advice. The language Sabour uses is everyday speech, which shows his deliberate 
avoidance of the artificiality of rhetoric.  Sabour said: “In Eliot I found the answer for 
all my technical problems. I fought with him the same battle against the dead, sterile, 
and formal order of poetry.”(11)

The struggle for which Sabour is held responsible was dangerous and 
discouraging. He was facing a tradition which the Arabs considered perfect, and 
which lived with them for more than a thousand years.  Sabour was willing to take the 
challenge. He kept Eliot’s ideas in mind and wrote with seriousness and inspiration:

The form in which I began to write after 1950 was directly drawn from 
the study of Eliot. “A Journey at Night” written in 1954 serves very well to 
illustrate the first stage of influence… I learned from Eliot how to use the 
method of Symbolism which works by implication and mood, the method 
of myth which is allied to Symbolism, and the method of parallelism and 
contrast which works by the juxtaposition of situation.(12)

Although Sabour was influenced by other poets and writers like Baudelaire, 
Lorca, Kafka, Bergson, and Sartre, Eliot was to him as Virgil was to Dante, and as 
Dante was to Eliot. It was Eliot who influenced him the most and who taught him how 
to write and think.(13) 

6. A Practical and Comparative Analysis of One of Sabour’s Poems:  
“A Journey at Night”
“A Journey at Night” demonstrates Eliot’s influence on Abdel Sabour.  This poem 

introduces a departure from traditional Arabic poetry.  The pessimistic colors, the 
threads of despair and agony, the deep feeling of idleness expressed here do not 
simply mirror one individual’s sorrow, but that of a whole civilization.
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The spirit is sick, and the remedy is unforeseeable. It is an unbalanced world 
where human beings are beasts and where only the fittest survive. There is no 
place for sympathy or freedom. Strange visitors are horrible like ghosts, inevitable 
as storms. Here, man is defeated and deprived of his ambition. He accepts what 
he receives with shameful submission. Frustration is scattering man’s abilities 
and coloring his vision with hopelessness. The general atmosphere is that of the 
Wasteland. Sabour says, “From Eliot I learned this cluster-like poem. How much I 
owe Eliot in this poem.”(14) 

The young man in this poem is passing through a horrible experience, the cause 
of which is unknown.  Still, he wishes that it might change or end unexpectedly. 
He is aware of his suffering, especially when he returns home alone. He hates 
the sleepless nights which arouse him and irritate his mind. He is like Eliot’s main 
character in “Rhapsody on a Windy Night” who roams the streets at midnight and 
visualizes the lamps as beating drums because “through the spaces of the dark/
midnight shakes the memory.”(15)

Like the people of The Wasteland, the people in “A Journey at Night” do not see 
anything. They are hollow corpses. Their world is limited and nothing interests them. 
They have no preoccupation in winter besides women, a warm bed, and maybe a 
book to read. All is but hollow expectations. Like those of “The Hollow Men”, theirs 
are soundless voices, “stuffed brains”, and “meaningless” speeches.

As for the symbol of the Chess game, “Sabour states in a critical essay that Eliot 
has drawn his attention to the significance of chess as a political symbol.”(16) Unlike 
Eliot who used the chess game as an emblem of killing time, Sabour uses it as a 
symbol of the movement of life and death.

The atmosphere of terror and the horror resulting from the unexpected night visit 
of the unknown evil man with dagger-like eyes parallels Eliot’s hero’s nightmare of 
loneliness after which he wakes up in a sweat and in a hell of a fright, shaking as if 
someone hit him on the head.(17) Here, both Sabour and Eliot portray the weakness 
of mankind in the hand of destiny and the unknown.

A striking image in Sabour’s poem is Sinbad who is well known in Arab myths as 
the symbol of an adventurer that never rests. Sinbad is always on the go, exploring 
new worlds and sailing across virgin seas. To him, movement is life and rest is death. 
It is noteworthy to compare him with his people who, in Sabour’s poem, are tied to 
one place by idleness and empty hopes. They reflect restlessness which according 
to Sinbad equals death. They live their adventures, fantasizing while listening to 
Sinbad tell of journeys to unexpected horizons. 
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Like the wretched woman in Murder in the Cathedral, they prefer to die in silence 
because they are afraid to face the unknown which might surprise them. They are 
never ready for anything new:

“We do not wish anything to happen
Seven years we have lived quietly
Succeeded in avoiding notice,
Living and partly living.”(18)

Both people are cowards and they do not deserve the grace of life. They reject 
responsibility and the challenge of existence. Their aimlessness is a shameful retreat 
where death and life are alike, where man is but a hollow skeleton, a shadow of 
himself. This moral and spiritual death is more destructive than death itself, because 
in some cases, death could mean life and glory.

The poet in “A Journey at Night” is ambitious like Sinbad.  He appreciates life 
and understands it as a continuous adventure.  To him, every new morning is a 
rebirth, a beginning of a new journey, and a full experience.

7. Sabour’s  Departure from Traditional Arabic Poetry
Up until now, I tried to demonstrate Eliot’s influence on Abdel  Sabour’s poetry, 

especially with regard to his themes and techniques.  Because of the vast gulf that 
separates the two poets culturally, spiritually, and educationally, it seems a vain effort 
to look for absolute similarities.  On the other hand, it is easier for the critic with an 
adequate knowledge of the traditional models of Arabic poetry to notice that Sabour’s 
modern poetry departed almost completely from the classical tradition.

Prior to his exposure to the poetry of T.S. Eliot, Sabour wrote traditional poetry 
using the classical meters.  After reading Eliot, the Egyptian poet adopted new 
themes, techniques, and structures. He no longer used traditional meters with the 
long, heavy lines, built on two hemistiches and rhyming with each other throughout 
the poem.  This new type of poetry was able to come into existence and flourish after 
a long struggle led by contemporary poets like Abdel Sabour.(19)

Starting in the late 1950s, the experience of writing in free verse became a 
familiar occurrence. In the poetry of Sabour, not only the mood, style, use of myth 
and illusion, and the interior monologue resemble Eliot’s, but “we have a sense of 
aimlessness and isolation, of memory and futility, it is definitely the mood of  The 
Wasteland and the Hollow Men.”(20) Moreover, there are clear-cut images in Sabour’s 
poetry which demonstrate Eliot’s great influence on the Arab poet’s attitude toward 
life and death. Sabour also makes use of Eliot’s theme of alienation and of his 
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description of empty rooms. In “The Love Song of J. Alfred Prufrock”, Eliot says: 
“The yellow fog that rubs its back upon the window-panes.
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes.”

Sabour says, echoing Eliot in his “My Peerless Star”:

“Fingers of an eastern wind
Rub the window-panes.”

Again, Eliot asserts:
“Because I do not hope to turn again
Because I do not hope
Because I do not hope to turn.” (Ash-Wednesday”)

And Sabour responds:

“Because the days are sick
Because horror is born in the deadly night.” (My Peerless Star)

The similarities and the influences are unmistakable:

“Al-Sabour’s metrical techniques, his consonantal and assonantal rhymes, 
internal rhymes, and short, broken free-verse lines, the sense of passive despair, 
the emptiness of human relations, the inability to communicate… all these are 
without doubt indebted to Eliot.  Al-Sabour is experimenting with moods, tones, and 
techniques drawn from Eliot’s.”(21)

To the Arabs who have an understanding of Western thinking, who have lived in 
the West, and who have pursued advanced studies there, this kind of poetry is the 
best, the most welcomed, and the most acceptable.  But to the Arab generation before 
the Second World War who were still worshipping the ancient models, Sabour’s 
poetry was a shock.  They absolutely refused to accept it because in their tradition, 
these bastard subjects, confused images, and imported moods did not exist.

8. A Brief Comparison Between Two Plays
Having read Murder in the Cathedral and having been influenced by it very 

much, Sabour went back to the Islamic-Arabic religion and theology to choose a 
great mystic figure  upon whom he based his play in verse, The Tragedy of Hallaj.

Of Persian origin, Hallaj is a very famous personality in Islamic Mysticism. He 
lived during the early years of the tenth century A.D., studying the rules and ways 
of Mysticism.  He diverted from the traditional ways to roam the country preaching 
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his own thoughts.  His teachings of Sufism were totally, or partially, refused by his 
contemporaries, especially by the political authorities of Baghdad.  Hallaj was viewed 
as a heretic and was crucified. 

Sabour’s treatment of Hallaj depicted him as an extremely pious mystic who, 
after pleading with God to take his soul, dies willingly with solid spiritual believes. 

Professor Semaan, who translated Sabour’s play into English, explains that 
the parallels between Eliot’s Murder in the Cathedral and Al-Sabour’s Tragedy of 
Hallaj are striking.  Each is in free verse and each has two acts, as well as a rich 
religious-historical background.  Moreover, both poet-playwrights used verses of high 
rhetorical language derived from their religious traditions. In Murder in the Cathedral 
Eliot’s interlude is almost a “Christian cliché.” On the other hand, Sabour’s “Act One” 
is saturated with the Koran’s spirit.(22)

The other similarities between the two plays are:

- In both plays the cause of death is ambiguous.

- In the foreground in Eliot’s work stand the knights, in that of Sabour’s the crowd 
can be seen.

- In both plays the question of responsibility for, and the will to, martyrdom is 
raised. Yet, in both cases the poet leaves the question of essential causes 
ambiguous. Did Becket meet martyrdom or did he choose it? Was AL-Hallaj’s 
martyrdom his choice or his punishment? The crucial fact is that both of them 
rejoiced in accepting their fates and their similar ends.(23)

As there exists un-doubtable similarities between the two plays, of course 
some differences prevail between them. This is normal because of the religious and 
spiritual differences that form the peculiarities of each of the two poets’ cultures.

9. Conclusion

Eliot’s influence on Abdel Sabour can be deducted from the poet’s personal 
essays, articles, and literary interviews, from his poetry which speaks for itself, and 
from the work examined in this attempt.  Eliot also taught Sabour that the whole 
literature of the world has a “simultaneous existence,” and that he should find an 
emotional equivalent for his thoughts, writing with a poetic language approximating 
everyday tongue.

Undoubtedly, Sabour is a gifted poet who knows how to color, with his own 
creativity, what he borrows, and how to shape it to appear as a part of the great 
culture and literature to which he belongs. In spite of Eliot’s considerable influence 
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on him, Sabour has a distinguished voice and presence in the Arab world.  He did 
not lose his identity and tone.

Beside his native tongue, Arabic,  Sabour knew French and English well, which 
allowed him to read the great works of foreign literature in their original languages.  
However, he took every opportunity to announce  the fact that he was the product 
of the great Orient, and that he belonged to a great and rich civilization. Even 
though Sabour’s indebtedness to Eliot is apparent in terms of the latter’s “poetical 
and theatrical techniques”, “Al-Sabour’s art continues to be typically Arabic and 
unmistakably Islamic.”(24)
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فــــي الـــتـــقـــالـــيـــد الـــفـــرنـــســـيـــة، يــجــلــس 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء إلــــــــى يــــمــــيــــن رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة فــي اجــتــمــاعــات الحكومة 
ــنـــــرال ديــــغــــول  ــ ــــجـ األســــبــــوعــــيــــة. لــــكــــن الـ
غــيّــر التقليد وأجــلــس إلــى يمينه وزيــر 
الثقافة أندريه مالرو. وعندما فاتحه 
مدير التشريفات في األمــر، قــال له: 
ليس مالرو من يجلس إلى يميني، بل 

أنا من يجلس إلى يساره.
وزارة الثقافة في فرنسا عنوان من عناوين 
سيادتها. ال يمكن أن تعطيها لوزير ال يعرف - 
مــثــالً - مــن كــم جـــزء تــتــألــف روايــــة »الــبــحــث عن 
الـــوقـــت الـــضـــائـــع« لــمــارســيــل بــــروســــت. أو لــمــاذا 
ألــغــي الــشــاعــران كــورنــاي وراســيــن مــن برنامج 
البكالوريا. أما إذا كان وزير الخارجية ال يعرف 
مـــــن كــــــان يـــحـــمـــل حــقــيــبــتــه فـــــي أولـــــــى حـــكـــومـــات 

ديغول، فالمسألة غير مهمة.
لم يسلم إيمانويل ماكرون حقيبة مالرو إلى 
امرأة فحسب، بل إلى امرأة مولودة في لبنان.

قــــبــــل أن تــــكــــون ريــــمــــا عــــبــــد الــــمــــلــــك وزيـــــــرة 
مـــــاكـــــرون، كـــانـــت مـــســـتـــشـــارتـــه لــــشــــؤون الــثــقــافــة. 
السياسة، هي  ولــيــس  الثقافة،  أن  وتـــرى فرنسا 
أنشأت  ولذلك  العالم.  في  استمراريتها  ضمانة 
منظمة الفرانكوفونية، التي ترأسها ذات مرحلة 
الــدكــتــور بــطــرس غــالــي. ومــن بين جميع المقار 
األممية، اكتفت بأن يكون مقر األونيسكو لديها.
قبل الـــوزارة عملت ريما عبد الملك ملحقة 
ثـــقـــافـــيـــة فـــــي الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــــعــــامــــة فــي 
نيويورك، أي في أهم مجمع ثقافي في العالم، 
مندوبة ألحــد أهــم البلدان واللغات. والمنصب، 

هــنــا أيـــضـــاً، لــيــس أدبـــيـــاً أو شــرفــيــاً، بل 
هــو رســمــي تــقــنــي، لــيــس مــســمــوحــاً فيه 
الخطأ الصغير أو الخطأ الكبير. امرأة 
لــهــا اســـم أجــنــبــي وتــمــثــل فــرنــســا تحت 
أهــم مجهر ثقافي، إذن، الكفاءة هنا 
هي األصل وليس رغبة فرنسا بوجود 
وجــــوه »أجــنــبــيــة« فـــي حــكــومــاتــهــا، مثل 
المغربية رشــيــدة داتـــي وزيــــرة الــعــدل 

في عهد نيكوال ساركوزي.
أما في وطن ريما األول، فقد فازت المرأة 
مــن حملة  أيــضــاً  نيابية، معظمهن  بثمانية مقاعد 
ســيــدة محجبة،  وبينهن  العلمية  الــشــهــادات  أعــلــى 
وجميعهن من الطبقة المتوسطة، التي صنعت في 
الماضي، لبنان العلمي والثقافي. وتتحول اليوم 
إلــى طبقة مــهــددة بالمجاعة، فيما تتهدد الطبقة 
الرأسمالية بالفقر. لم يعد »وصول« المرأة حدثاً 
فــــي بــــلــــدان الـــعـــالـــم. ونــــراهــــا فــــي أوروبــــــــا رئــيــســة 
وزراء، ووزيــــرة خــارجــيــة أو دفـــاع، وفــي أميركا 
أن تصبح سيدة  للرئيس. ولكن يظل حــدثــاً  نائبة 
قـــادمـــة مـــن الـــخـــارج أمــيــنــة عــلــى الــثــقــافــة فـــي بلد 
يُعتبر أنه األغنى في اآلداب والفنون في العالم.

كم في هذا الموقف من التهيب والتحدي. 
ــا،  ــنــــان )أو مـــــن فـــرنـــسـ ــبــ لــ ــيـــــدة مـــــن  ــ تــــقــــف سـ أن 
ــالـــم( أمـــــام نفسها  ــعـ أو مـــن أي بــلــد آخــــر فـــي الـ
وأمـــام اآلخــريــن، وتــقــول: أنــا الــوزيــرة المؤتمنة 
على أربــعــة قـــرون، مــن فيكتور هيغو، وبــلــزاك، 
وفولتير، وبودلير، وكوليت، وفلوبير، وستندال، 
وديكارت، وسارتر، وكامو، وأعضاء األكاديمية 
وســكــان »مجمع الــخــالــديــن«. وأنـــا مــن قــريــة في 

لبنان اسمها شيخان.

من شيخان

سمير عطا الله

األسبوع  ومجلتي  النهار  صحيفة  من  كل  في  عمل  لبناني،  وصحافي  كاتب  القلمية،  الرابطة  صديق  عطالله:  سمير  األستاذ 
العربي والصياد اللبنانية وصحيفة األنباء الكويتية.

المقال عن وزيرة الثقافة الفرنسية من أصل لبناني، نشر في جريدة الشرق األوسط، العدد )15881( 22 أيار 2022.
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«. ما معناه، أّنك إذا سرقَت  يقول أحد األمثلة العربية المتعّلقة بالشعر: »من سرَق واسترقَّ استحقَّ
سيف  في  المتنبي  وبيت  تّدعيه.  بأن  الحقُّ  فلَك  أجمل،  بطريقٍة  وأخرجته  الشعراء  ألحد  شعٍر  بيَت 

الدولة الَحَمداني:

اللفِظ شــاعــُر  ِخـــْدُنـــُه  الــمــجــِد  قــــاِقشــاعــُر  الــــدِّ الـــمـــعـــانـــي  ربُّ  ــا  ــ ــالن ــ كِ
نستطيع السطَو عليه أنا وطبيبي جاك طعمة بقولنا:

، ــُه شــاعــُر الــُحــبِّ ــْدُن ، ِخ ــبِّ ــطِّ قــــاِق شــاعــُر ال الــــدِّ الـــمـــعـــانـــي  ربُّ  ــا  ــ ــالن ــ كِ
وذلَك بفعل التجاوب الصوتي بين، طّب، وحّب، ورّب.

حظَي  حتى  طوياًل  انتظر  ان  بعد  شهرين  منذ  آخر  رجٍل  بقلب  يعيُش  الذي  طعمة  جاك  الدكتور 
بقلب، وهو اآلن بألف خير.

سألُتُه: »بتغيير قلبَك، هل تغّيَر بك شيٌء«؟.
أجاب التالي حرفيًّا: »زاد حبي أضعاًفا، لمن أحبُّهم. تاري الحّب ربما نبع من القلب ولكنُّه يسقي 

�ن م�ن  هر�ي عد �ش طعم�ة �ب
اك  ور �ب الدك�ة

. د�ة �ي ٍ �ب
�ي �ال�ة

ن د � د�ي ل�بٍ �ب
رع �ة رن
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على الدهور كل الخاليا في طول وعرض الجسم النشيط وهذه الخاليا المليونّيات تهّب لتنشَر المحّبة 
المخّبأة والمكّدسة أضعاًفا أضعاًفا. شيٌء راااائع. 

ال يا طبيبي ويا صديقي، ال القلب الذي يضّخ، وال العقل الذي يحّلل وُيعطي األوامر. هو الذي 
يحرُك الرياح، ويضخُّ ماء الحياة في كل شيء ضابًطا هذا العالم بدقٍة فائقة وحكمٍة بالغة. هو من ال 
نسطيع حصره في حروف أو صَوٍر أْو أشكال، أْو صفاٍت أو كلماٍت مثل الّله، الّرّب، اللورد، وفي كّل 
ما أنزل ولْم ُينَْزل. هو، من هو أوسع من الخيال، واإلدراك والتأمالت. إّنه كّل شيء من األصغر حتى 

األكبر.
ينتظُر  منهم  أحًدا  يجعَل  ال  كي  المعاينين  عشرات  من  ُيعاَين  من  آخر  جاك،  طبيبي  عيادة  في  أنا 
ساعًة أو ساعتين بعد أن ننتهي من الكالم عن؛ المتنبي، الزجل، لبنان، الشعر، وادي قنّوبين والناس 
... و»حبيب قلبو« وليد بيك. وآخر شيء يأتي إلى الكشف عما احتاجه من معالجة. لقد صرف طبيبي 
السّكر،  وانخفاضه، وهبوط  الضغط  علو  من  بي،  ما  تحليل كل  في  الطوال  الساعات  العظيم جاك، 
العالج  بوصفة  وجاء  هناك،  واختزل  هنا،  األدوية  من  أضاف  لقد  ونبضاته.  القلب،  ودّقات  وعلّوه، 

المالئم، وجعلني أشعُر وكأنني أعيُش أبًدا. 

خصصته وزوجَته »روندا« ببعض األبيات من »صندوق الفرجة«:

ــة ــِم ــْع ــوْر ُط ــتـ ْكـ ــدَّ ــُدْوْن الـ ــ ــي ــ ــمــةب ــْع ــا إلـــهـــا َط ــي مـ ــش ــي ــِع ال

بالكلمة ــســي!  ــِم ــلَّ ــال ب ــْش  ــ داوانــــــــاِم دوا،  وبــــــــــدون 

ــي ــوم ــض ــه ــدو ســــــّت م ــ ــن ــ ــيع ــومـ ــّعـ ــي ونـ ــ ــوب ــ ــّي ــ شــــو ط

ــي ــومـ ــلـ ــفـ ــالـ ــا بـ ــ ــوف ــ ــش ــ ــن ــ ــام ــان ــْت بــــــاردو« زم ــي ــج ــري »ب

قال لي: »كيف عرفت إّنو مرتي بتمّثل«!! أجبُته: »صندوق الفرجة بيعرف«.
في صيف عام 2004 قال لي أّنه مزمٌع على جمع رفاق صفه األطباء البالغ عددهم 35 طبيًبا تقريًبا، 
المتخرجين من كلية الطب، الجامعة األميركية في بيروت سنة 1974، مع بعض الضيوف، على حفلة 
الممكن  إذا كان من  ثالثين سنة حوار زجلي. وسألني  بعد  اللقاء  مفاجأة  نيويورك وتكون  في  غداٍء 

تأمينه.
وشاعر  أديب،  كولومبيا«  »جامعة  في  بروفسور  الحاج،  نقوال  جورج  الدكتور  »في،  له:  قلت 

وُيحسن جّيًدا ارتجال الزجل«. وكان له ما أراد.
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حواًرا  وكان  المقيم«.  ولبنان  المهاجر  »لبنان  الموضوع:  كان  جورج.  الدكتور  مع  بذلك  قمُت 
فكرًيا محًضا بدون كف ودف، ونجَح نجاًحا منقطع النظير مما جعلنا مستمرين نقّدم مًعا هذا الفن في 
عدة محافل نيويوركية مميّزة، ومن بعدها دخل معنا البروفسور إدغار شويري رئيس قسم الفيزياء في 
ا. واكتشفنا اّن الحوارات الزجلية هي األحب  جامعة برينستون وأصبح هذا اللون مطلوًبا ومفّضاًل جدًّ
وانفعال  المتبارين،  تأثير  الفن من  بقّوة هذا  يشعرون  الذين كان  والعرب واألميركيين  اللبنانيين  عند 

الجمهور دون يعرفوا ماذا ُيقال.
ما أتذكُره من تلك الحفلة األولى في القّرادي مفتتًِحا الحوار:

اشــــتــــّدي أرض  يـــــا  ياشــــــتــــــّدي  اشــــــــتــــــــّدي مـــــــا حـــــــــدا قـــــــدِّ

ــْة عـــيـــْن ــضـ ــمـ ــغـ ــْة عـــيـــن بـ ــحـ ــتـ ــفـ ــوّديبـ ــ ــ ــس ــ ــ ــي الـــــدنـــــيـــــْي ِم ــ ــلِّ ــ ــخ ــ ب
يجيب الدكتور جورج محّدًدا موضوع الحوار بدفاعِه عن لبنان المقيم غيَر مفّضٍل الهجرة الذي 

دافعت بدوري عنه:

صف االطباء المتخرّجين من الجامعة االميركية سنة 1974
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حفلة األطباء في نيويورك سنة 2004
والزجل مع البروفسور جورج نقوال الحاج ويوسف عبد الصمد:

 دكتور جورج نقوال الحاج في صف اليمين وفي صف الشمال
السفير الشاعر عبد الرحمن الجديع يليه يوسف عبد الصمد.

ــوْل ــ ــق ــ ــع ــ ــي مــــــش م ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــييــــــا ل ــّلـ ــتـ ــحـ تــــــدّشــــــر أرضــــــــــــْك مـ
ــوْل ــ ــ ــرض وط ــ ــ ــي ع ــ ــي ــ ــدن ــ ــفِّ ال ــ ــل ــ ــيت ــ ــّل ــ ــغ ــ ــال ــ ــو ع ــ ــّفـ ــ ــلـ ــ وهـــــــنّـــــــي يـ
ــوْل ــحـــصـ ــمـ ــه عـــالـــعـــصـــمـــّلـــيأكـــلـــو الـــحـــاصـــل والـ ــ ــلـ ــ ورزقـــــــــــا الـ
ــي غـــــــول وهـــــونـــــي غـــــوْل ــ ــونـ ــ ــّدي.هـ ــ ــه ــ ــك ت ــيـ وهــــــــّدي انــــكــــان فـ

الحاج  نقوال  جــورج  الدكتور  صديقي  قول  كان  لقد 
لبنان. كل  والِحيتان  الغيالن  أكلت  حيُث  صحيًحا 
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ــبـــدايـــة، كــيــف كــانــت  • فـــي الـ
ممارستك للرسم، أو الفن 

بشكل عام؟

جــــــــــــــــــــدي )والــــــــــــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــي( 
األول  الـــــعـــــفـــــوي  ــع«  ــ ــّجــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ »الــ
طفولتي.  فترة  في  لرسوماتي 
ــــالل فـــحـــم الـــنـــرجـــيـــلـــة،  فـــمـــن خــ
الـــمـــشـــتـــعـــل  غــــيــــر  أو  الـــمـــتـــبـــقـــي 
تـــمـــامـــاً، كــــان لـــي مـــــادة لــلــرســم 
ــنــــهــــا بــــواســــطــــة  بـــســـحـــقـــهـــا وطــــحــ
ــــت  ــــزيـ األحــــــــــجــــــــــار ومـــــــزجـــــــهـــــــا بـ
الــــــــزيــــــــتــــــــون. فـــــكـــــانـــــت الــــــمــــــادة 
ــلـــك الــــرســــومــــات  ــتـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
وهــــــــي بـــــــاكـــــــورة »خــــربــــشــــاتــــي« 

عـــلـــى عـــلـــب الـــســـجـــائـــر )بــــافــــرا( 
الفارغة.

• هـــل الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي هو 
ثــــــــــورة عــــلــــى الـــــعـــــدســـــات؛ 
ــرات، أو  ــيــ ــامــ ــكــ عــــدســــات الــ
ــات الـــعـــيـــون كــونــهــن  ــدســ عــ
يـــنـــقـــلـــن فــــقــــط الـــــصـــــورة 

الخارجية لألشياء؟

لــــــــعــــــــدســــــــات الـــــــكـــــــامـــــــيـــــــرات 
)للواقعية الفوتوغرافية( حقلها 
وميدانها وفنانيها ومتذوقيها.. 
إنــهــا الــعــدســة.. إنــهــا الــكــامــيــرا.. 

إنها اآللة..
ــا الــــفــــن الــتــشــكــيــلــي فــهــو  ــ أمــ

الــغــور فــي بــاطــن األشــيــاء.. هو 
ــــروح..  هــو الــدخــول  مــحــاكــاة الـ
بـــاإلحـــســـاس إلــــى عــمــق الــــروح، 
وتنسجها  وتــالطــفــهــا  فتحاكيها 

عباءة حب لمشاهديها.

• هل الفنون متصل بعضها 
منفصلة  أنــهــا  أم  بــبــعــض، 

انفصال السلطات؟

إنها سلطة الفن.. الثقافة.. 
الوعي والفكر واإلدراك. فبعد 
مــشــاهــدتــنــا وســمــاعــنــا مسرحية 
أو  أوبـــــــــرا  أو  بـــالـــيـــه  ــلـــة  حـــفـ أو 
ســمــفــونــيــة، كــم تــــراءت لــنــا بين 
أوتـــــــارهـــــــا وألــــحــــانــــهــــا، مـــشـــاهـــد 

ال أقول لوحات نزار ضاهر... بل عوالمه.
بدأها ُمضًغا، ثّم علًقا، ثمَّ ُنَطًفا، ثمَّ عظاًما كساها ألوانا 

داخل خياله، ثمَّ خلًقا آخر وأصبح أحَد الخالقين.

الفن ال يملك القدرة لخالصنا 
ولن يخّلصنا من الموت، ولكنه 

حتمًا يخفف من وطأته. 

نـــزار ضاهـــر

 من خربشات الطفولة 
الى أعماق الروح
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لــمــجــمــوعــة مــــن لــــوحــــات فــنــيــة 
غـــنـــيـــة بـــتـــعـــابـــيـــرهـــا، أخــــــــاذة فــي 
تـــألـــيـــفـــهـــا، تــــدغــــدغ الــــــــروح مــن 
ــيـــة  ــا الـــضـــوئـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــراقـ خـــــــالل إشـ
وشــفــافــيــتــهــا بــغــنــاهــا الــتــعــبــيــري 

وإحساسها المرهف.

• هل هناك من صلة بين الفن 
ــدّوان،  ــ والـــديـــن؟ هـــل هــمــا عـ
أم هــمــا صــديــقــان؟ هــل هما 
يحرران اإلنسان، أم أن هذا 

يحرر وذاك يستعبد؟
ــنــــا لــمــفــهــوم الــفــن  إّن إدراكــ
ــهـــوم الـــــديـــــن، ال تــعــّصــب  ــفـ ــمـ ولـ
فيه وال تحّجر. فكم من عمل 
فني قّربني من الخالق بحب 

ولهفة وعظمة.
يــقــول الــكــاتــب خــالــد محمد 
خالد: »إقــرأ في غير خضوع، 
وفــكــر فــي غــيــر غــــرور، واقتنع 
فــي غير تعّصب، وحين تكون 
لك كلمة واجه الدنيا بكلمتك".

إنها الحرية.. جمال الوجوه 
والكائنات،  واألشــيــاء  والطبيعة 
إنــهــا خلق الــلــه.. إنــه الــفــن، إنه 

العبادة.. إنه الحق.

قـــال جــبــران خليل جــبــران: 
»ال يـــظـــهـــر الــــحــــق الـــــــذي فــيــك 
الـــفـــرح  أو  الـــعـــظـــيـــم  األلـــــــم  إال 

العظيم«.

• ما هو األقــوى في النفس 
ــة، اإليـــــــمـــــــان أم  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ

المعرفة؟

إنــــــهــــــا الــــــمــــــعــــــرفــــــة.. عــــرفــــت 
الـــــخـــــالـــــق، أدركـــــــــــت وأحـــســـســـت 
بعظمته. فهو وحده الذي يخلق 
ــــت، كـــافـــحـــت،  ــنــ ــ ـــن عـــــــــدم. آمــ ــ مـ
ــتـــــهـــــدت وســــعــــيــــت فــنــجــحــت  اجـــ
ومألْت قلبي السعادة، فحمدت 

وشكرت.. إنه اإليمان.

• ماذا تفكر وترّجح خاص 
اإلنـــســـان مـــن مــخــاوفــه أو 
جــهــلــه، عـــن طــريــق الــديــن 
الــــــــــذي يــــبــــّشــــر بـــالـــحـــيـــاة 
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األبدية، أو الجنة المؤجلة، 
أم عن طريق الفن؟

الـــــــقـــــــدرة  ــــك  ــلـ ــ ــمـ ــ يـ الـــــــفـــــــن ال 
ــنـــا ولــــــن يـــخـــلّـــصـــنـــا مــن  لـــخـــالصـ
الموت، ولكنه حتماً يخفف من 
وطــــأتــــه. فــيــالطــف مـــن أيــامــنــا، 
ويخفف من أوجاعنا، ويسكن 
إلى أرواحنا حباً وإيماناً قد ال 
نجده في أمــر آخــر، أو معتقد 
ــــر، أو رغــــد وســـعـــادة وهــنــاء  آخـ
في مكان موعود، ال طاقة لنا 
وال قوة لنا وال حتمية لنا بأنه 
الخالص، وإنه بانتظارنا ونعد 

أنفسنا لمالقاته.

ــة  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ أهـــــــــم  ــمـــــا  ــهـــ أيـــ  •
الــلــون أم الشكل؛  لــلــرســام، 
ــدل على  الــشــكــل أحـــيـــانـــاً يــ
لـــون، وأحــيــانــاً الــلــون يــدل 
عــلــى شــكــل، واالثـــنـــان مــعــاً 

جــنــاحــان يــطــيــران بــنــا إلــى 
كمال  في  المنشودة  الغاية 

الصورة؟  

إنـــــه   .. والــــــــــــــــــروح  الـــــجـــــســـــد 
الـــلـــون، إنـــه الــشــكــل. فليس من 
ــنــــان  ــفــ الــ يــــمــــأل  أن  الــــــــضــــــــرورة 
ــا  ــمـ ــفـ ــيـ قـــــمـــــاشـــــتـــــه بـــــــــــاأللـــــــــــوان كـ
ــــن »الـــــــرمـــــــادي«  ــكــــم مــ أتـــــــــت. فــ
ــــود« مـــن إبــــداعــــات ال  ــ أو »األسـ
حــصــر لــهــا وال تــــعــــداد. فــكــمــال 
ــكــــون: تـــألـــيـــفـــاً،  الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي يــ
توليفاً، توازناً، لوناً وشكالً. إنه 

الشعور باالمتالء.

ــقــــول جــــــان جــــــاك روســــــو:  يــ
»لـــقـــد عـــرفـــت الـــشـــعـــور قــبــل أن 

أعرف التفكير«. 

• مـــــا هـــــو مـــســـتـــقـــبـــل الـــفـــن 
ــذا الــعــالــم الــمــتــوتــر،  فــي هـ

الهبوط أم الصعود؟

الـــــعـــــالـــــم  هــــــــــــذا  يـــــــــواجـــــــــه  ال 
الـــمـــضـــطـــرب والـــــظـــــالم الـــكـــالـــح 
بكل حقوله  يلّفه ويفتك  الـــذي 
سوى الفن الصادق، اآلتي من 
أعــمــاق الــــروح، الـــروح المثقفة 
التي ال شعوذة فيها وال خداع. 
فــالــفــن أو الــنــص الــمــقــروء هو 
ــــن فــي  ــاكـ ــ ــسـ ــ الـــــــخـــــــالص، هــــــو الـ
أعماقنا وهو الترياق لألمراض 
الــمــســتــفــحــلــة  أال وهــــي الــجــهــل 
ــــداع والـــلـــعـــب فــــي عــقــول  ــخــ ــ والــ
وأفــئــدة الــنــاس. فأنا مــع النص 

المقروء أدباً وشعراً وفناً.

• هل تطمح أن تكون ألوان 
ــّذرة فــي  ــجــ ــتــ ــورك مــ ــويــ ــيــ نــ

فراشيك؟

ــنـــي الــــعــــالــــم كــــلــــه.. لــم  مـــوطـ
تعد تلك المقولة: »الفنان ابن 
بيئته«. بل يجب أن ينطلق إلى 
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يثبت  المجرات الكتشافها كي 
ــلــــه فــــي كــــل مــــكــــان. فــهــو  أن الــ
الجمال، هو المحبة وال حدود 

وال حواجز تعنيه. 

• ما رأيك في تناغم وتناسق 
ــي ألــــوانــــه  ــ ــون، فـ ــ ــكــ ــ هــــــذا الــ
وألـــحـــانـــه وكــــل مـــوجـــوداتـــه، 
هــــل هــــو الـــفـــوضـــى بــعــيــنــهــا 
ونظّن أنها متقنة من صانع 
فنان هو رســام، وموسيقي، 
وفيزيائي  ونــحــات  وشــاعــر 
وكــيــمــيــائــي وكـــل شـــيء مــعــاً؟ 
هــل هــذا الــفــنــان حقق ذاتــه 

أم أنه ما يزال يتطّور؟

هذه الوحدة اإلنسانية، هذا 
التنوع، هذا التوازن والتناغم، 
هـــذه الــفــوضــى الــمــنــظــمــة، هــذا 
إنه  التيه  إنــه  الجميل...  الكون 

المتعة..

يقول سيمون برنار دوبري: 
»ال تــســأل مـــن يــعــرف الــطــريــق 
عــن الــطــريــق، ســيــحــرمــك متعة 

التيه«.

إنه الكون بكل عناصره وكل 
كـــائـــنـــاتـــه، الــمــتــحــركــة والــثــابــتــة، 
ــــة، الــمــثــقــلــة  ــاديـ ــ ــــرمـ الـــمـــلـــونـــة والـ
بــــــألــــــحــــــان الــــــحــــــيــــــاة والـــــــمـــــــوت، 
الــمــتــدرجــة بــألــوانــهــا الــســاحــرة، 
بـــمـــوســـيـــقـــاهـــا الـــــخـــــالـــــدة ، فــي 
عـــنـــاصـــر تــكــويــنــهــا الــفــيــزيــائــيــة 
والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، بــــشــــذاهــــا وبــكــل 
جوانبها، حتى التي لم تكتشف 
بــعــد. إنــهــا يــد الــخــالــق المطلق. 

ونــــحــــن الــــفــــنــــانــــون، الــــشــــعــــراء، 
األدبــــاء، الــعــلــمــاء... نساهم في 
»عملية الخلق« ولم ننتِش بعد.

• مـــــا رأيـــــــــك فـــــي مــجــلــتــنــا 
تشتم  هــل  الــســن،  الحديثة 
منها رائحة رسائل تتعدى 
الــحــرف أم انــهــا فــقــط من 
أنواعها  على  الكلمة  أجــل 
ومــن أجــل اللون والشكل؟ 
ــن نـــحـــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ وعــ
االنسان  شركاء في تحرير 
فــي خندقنا من  ونــريــدك 
ــمـــع أكـــــثـــــر وعــــيــــاً  ــتـ أجـــــل مـــجـ

وأفضل.

في مجلتكم الغراء »أقالم 
ــــراً  ــافـ ــ ــسـ ــ مــــــهــــــاجــــــرة« غـــــــــــدوت مـ
ــكـــم  إلــــيــــكــــم، مـــــن خـــــــالل أقـــالمـ
الــــــــــتــــــــــي حــــــــــــرّكــــــــــــت مـــــــشـــــــاعـــــــري 
وأدبياتي، وعدت سريعاً بعدما 
ــــت روحـــــــــــــي مــــــــن بـــعـــض  ــ ــظّ ــ ــشــ ــ تــ
ــــي راحـــــــــت بـــعـــيـــداً  ــتـ ــ األقـــــــــــالم الـ
األدبــي  عن »رأسمالنا«  وبعيداً 

والــشــعــري والــفــنــي، وعـــن أهــل 
الفكر والقلم، أولئك الذين لو 
لــم يــكــونــوا لــمــا كــنــا ولــمــا كانت 
الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وفــــي الــمــهــجــر 

بالذات.

فتماماً كما ال توجد الآللئ 
إال فـــي أعـــمـــاق الــبــحــار، هــكــذا 
تماماً يجب أن تكون »الرابطة 
ــيـــــة الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة« ومــــــن  ــمـــ ــلـــ الـــــقـــ

نيويورك بالذات.

شــــــــكــــــــراً لـــــــكـــــــم، شــــــــكــــــــراً لـــك 
ســــــيــــــدتــــــي األديــــــــــبــــــــــة الــــــراقــــــيــــــة 
كـــريـــســـتـــيـــن زعــــــتــــــر، مــــــع وافــــــر 

تقديري ألسرة المجلة جميعاً.

ــــرك الـــســـؤال األخـــيـــر، أن  • أتـ
تطرحه على نفسك وتجيب. 

ولك شكرنا الجزيل.

وبعد؟! 

ــــة  زاويـ عــــن  دائــــمــــاً  »أبحث 
قاتمة في هذا العالم ألضيئها، 

فهذا أسمى ما أبتغيه«.
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 عزاء المرحوم
 فارس اسطفان
 بكنيسة مار شربل

في والية نيوجرزي 
بتاريخ الرابع عشر 
من أيار سنة 2022
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I feel very blessed to be in this sacred Saint Charbel Church, which is 
full of the spirit of my friend Faris Astafan and enchrined with the spirit of 
Saint Charbel.

Everyone who met Faris was first impressed with the big smile he always 
had on his face. I was very fortune to be able to see the biggest, and the 
brightest smile inside his heart. Faris was a man full of love: love for his 
family, love for his relatives, and love for his friends. And, since he was a 
genuine Christian, lover for his enemies as well.

When I first arrived first in NY in 19XX, I heard about Faris left and right 
before actually meeting him.  Then, whenever I travelled inside the USA 
and abroad, and met Lebanese people who knew I was coming from NY, 
the first question I heard from most of them was whether I knew Faris 
Astafan. I was embarrassed to say no, so I used to say, “yes, I know him, 
with my heart”.

Finally when I managed to meet Faris 
in New York, I found him to be an 
open book, written in a very simple 
language. It did not take me long to 
read him – except for a few pages. 
After I read him all and I knew him 
well, I started seeing that Faris in 
New York to be higher than its sky-
scrapers, hovering over its gold, sil-
ver, stock and paper money.

I had the great honor of knowing 
that distinguish personality, with his 
big smile and handsome mustache, 
which reminded me of the Song of 
Songs: “appearance Like Lebanon, 
evergreen like the Cedars of Leba-
non.”

الكلمة التي ألقاها يوسف عبد الصمد في عزاء فارس اسطفان
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أقالم مقيمة
تستلهم

فؤاد سليم بو رسالنأقالم مهاجرة

ولد  المعلوف.  اسكندر  عيسى  فوزي  هو 
عريقة،  اسرة  إلى  ينتسب   .1899 عام  زحلة  في 
والمؤرخين.  الشعراء  أنجبت  عريقة،  أنجبت 
اللغة  وأتقن  بزحلة  الشرقّية  الكلّية  في  درس 
في سن  العبقرّية  عليه سمات  الفرنسّية. ظهرت 
والمصرية  السورّية،  الصحف  في  وكتب  مبكرة 
وُعّين مديًرا لمدرسة المعّلمين بدمشق. من أثاره 
األدبّية: سقوط غرناطة - شعلة العذاب - أغاني 

األندلس - على بساط الريح - بين الطيور.
الطائرة بسبب  المعلوف بشاعر  لّقب فوزي 
فيها  دار  الحر  الشعر  من  نظمها  التي  القصيدة 
تحليق  آثــار  حيث  والشاعر  نسرين  بين  حــوار 
الطائرين  واستغراب  دهشة  الجو  في  الطائرة 
الذي  المخلوق  وتساؤلهماحول  وخوفهما 

بداخلها:
طير أي  ــر  ــ آلخ ــر  ــس ن ــال  ــ ق

ــه؟ ــ ــاق ــ ــن رف ــ ــو هــــــذا مـ ــ هـ
لخيِر إلــيــنــا  ــا  ــادًم ق يــكــن  إن 

ــه؟ ــ ــاق ــ ــال زع ــ ــاذا عـ ــ ــم ــ ــل ــ ف

الشاعر فوزي المعلوف
ــذا أجــــاب أخـــوه ــ آدمـــــّي ه

بأسره ــيــر  األث يستعمر  ــاء  ج
ضا مطامعه  عن  األرض  كرة 

فكره مطامح  هنا  فحّطت  قت 
إاِّل البسيطة  نهجر  لــم  نحن 

ــا لــشــّره ــاًب ــن ــا مــنــه واجــت ــرًب ه
وننقـ الطيور  نحشد  بنا  قــم 

ـّض عليه نجزيه من مثل غدره
وَدوت في األثير صيحة حرٍب

ــره ــق ــص ــه بـــنـــســـره وب ــألتـ مـ
بنواياه  الطيور  ليحّدث  الشاعر  يتدخل  وهنا 
السكون  هــدأة  في  الراحة  ينشد  ألنــه  الحسنة 
الفضائي وسحره، وأّن فراره عن األرض بسب 
من  الهاربة  الطيور  فرار  يشبه  األرض  أهل  أذى 

القناصة وتنكيلهم فيقول:
إاِّل ــا  أن مــا  طيُر  يــا  تحافي  ال 

لشعره الطيور  تطرب  شاعر 
الرا ينشد  متعًبا  اليوم  زارك 

السكون وسحره حة في هدأة 
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فـــرارك عنها ــه  فــّر عــن أرضـ
دهره وتنكيل  أهلها  أذى  من 
الطائرة  قصيدة  في  الـــواردة  الــحــوارات  إن 
لفوزي المعلوف ُتعيد إلى األذهان بعض األمور:

الخوالي  العصور  في  اإلنسان  أّن  أولها: 
البرّية،  وأســفــاره  انتقاله  في  الحيوان  ر  سخَّ
واستخدم المراكب والسفن الخشبّية في أسفاره 
العشرين  القرن  مستهل  في  ولكنّه  البحرّية، 
حيث  الجو  وهو  النقل  إلى  ثالثة  وسيلة  أضاف 
تعبر  التي  الطائرات  لصناعة  المعادن  استخدم 

الفضاء وتختصر المسافات بين القارات.
النصائح  الشاعر هو اسداء  أّن هدف  ثانيها: 

ومغزاها  الطير  بلسان  الناس  إلى  واالرشــادات 
عدم إصدار األحكام المسبقة على األشياء ألّن 

الحكم على ظواهر األمور يكون غالًبا خطأ.
المعلوف  فوزي  رسالة  توجيه  إّن  ثالثهما: 
إلى الناس بلسان الطيرن تحاكي أسلوب رسائل 
كتابه  في  والطير  الحيوان  بلسان  المقفع  ابن 
السلطان  إلــى  الموّجه  ودمنة«  الشهير»كليلة 
لتقويم أخطائه واستبداده بالرعّية ألّنه كان يتعّذر 
فكانت  مباشرة.  بذلك  السلطان  مخاطبُه  عليه 
األول  الطراز  من  سياسّية  ومواعظة  نصائحه 
أخالقّية  المعلوف  فوزي  نصائح  جاءت  بينما 

واجتماعّية موجهة إلى عاّمة الناس.

نيسابور في  1017 في  الخيام سنة  ولد عمر 
رباعياته  ونظم  عام،  مئة  من  أكثر  وعاش  إيران، 
في نصف قرن تقريًبا في مناسبات عديدة وأطوار 

مختلفة وأزمنة متباعدة.
وأثــرت  عصره،  في  الخيام  شهرة  ذاعــت 
األلسن  فاستمرت  الناس،  تفكير  في  رباعياته 
ترددها في مدى تسعة قرون حتى بعثت ملخصة 
ببراعة  العشرين  القرن  من  األول  النصف  في 

الشاعر المصري أحمد رامي.
متناثرة  فلسفية  أفكار  صاحب  الخيام  كان 
غير مترابطة عرضها شعًرا في رباعياته. ولم يكن 
آراءه  ألن  ومحدد  ثابتة  فلسفية  نظرية  صاحب 
كانت تصدر عنه من وحي الساعة التي هو فيها. 

الخمرة  شرب  إلى  يدعو  كافًرا  تارة  يبدو  فهو 
يخشى  مؤمنًا  يبدو  وطوًرا  اللذة،  عن  والبحث 
الّله ويرجو عفوه. لذا يمكننا أن نعتبره صاحب 
وليس  فلسفية  خــطــرات  أو  فلسفية  نفحات 
صاحب مذهب فلسفي بسبب آرائه التي تتأرجح 
ولعل  والتوبة.  الكفر  بين  أو  واليقين  الشك  بين 
المزعومة  فلسفته  يجعل  ما  هو  التداعي  هذا 

تفتقر إلى المنهجية والتدعيم والدفاع.
باعايات  ثمانية قرون على ظهور  بعد مرور 
الصافي  أحمد  العراقي  الشاعر  عكف  الخيام، 
النجفي على دراسة اللغة الفارسية دراسة عميقة 
مدة ثماني سنوات حتى تمكن من الوصول إلى 
الخيام في رباعياته، وقام  أسرارها وفهم مرامي 

رباعيات الخيام
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بعدها بترجمتها من الفارسية إلى العربية في مدة 
ثالث سنوات، فجاءت أفضل ترجمة للرباعيات 
بأمانة  نقلها  من  تمكن  صاحبها  ألن  العربية  في 
دون  األصلي  بالمعنى  االحتفاظ  مع  وإخالص 

تكلف الترجمة.
يبلغ عدد الرباعيات 352 رباعية مرتبة ترتيًبا 
أبجدًيا من قافية األلف حتى قافية الياء. والرباعية 
التي تؤلف في  اسم يطلق على األشطر األربعة 
في  وردت  وهي  الشعر.  من  بيتين  مجموعها 
بحر  ويسمى  العربية،  على  دخيل  فارسي  بحر 

»الدوبيت«.
رباعيات  حنايا  في  الخبير  النجفي  رأي  في 
الخيام كان يدعو  الفلسفية أن  الخيام وشطحاته 
ولم  إكثار،  ودون  الخفاء  في  الخمر  شرب  إلى 
يكن سكيًرا أو مدمنًا للخمر إذ يقول في إحدى 

رباعياته:

إن تشرب الراح فاشرب في ذي أدب
مبتسم الخد  صقيل  جمال  ذي  أو 
علنا ــعــال  ال بــيــن  تعاطيها  ودع 
ُتدِم وال  تكثير  وال  خفاء  واشــرب 

ويستمر النجفي في الدفاع عن الخيام معتبًرا 
فلسفته  لعرض  وسيلة  الخمر  الرتشاف  دعوته 
النفحة  تلك  إن  ويقول  تشاؤمه.  لتجميل  وُحلية 
الفلسفية عملت على ترويح شعره لما له من لذة 

في المسع وتأثير في النفوس.
شكلت ترجمة الرباعيات إلى العربية حافًزا 
كبيًرا لدى الشاعر المصري أحمد رامي فتناولها 
الخطرات  أهم  منها  واستخلص  بعمق  ودرسها 

 15 في  جديدة  حلة  في  بعثها  وأعــاد  الفلسفية، 
كلثوم  أم  العربي  الغناء  لسيدة  وقدمها  رباعية، 
السنباطي  ــاض  ري للدكتور  بها  عهدت  التي 

فلحنها وأبدع.
الثالثة رامي والسنباطي  العمالقة  وباجتماع 
أم كلثوم روعة  انتظمت كأكثر أغاني  وأم كلثوم 
صدارة  إلى  مجدًدا  الخيام  رباعيات  وعــادت 

الفنون تزخر بأحلى الشعر واللحن والغناء.
ويسرنا ههنا أن نختار بعض الرباعيات التي 
رباعياته  ومستهاًل  الخيام  مستلهًما  رامي  نظمها 
الخمسة عشر بدعوة الناس للشرب كي يخرجوا 
وأن  الخيال  عالم  إلــى  المحسوس  عالم  من 
يعيشوا هاننين باغتنام لذات الحاضر دون حسرة 

على الماضي أو خوف المستقبل:

السحر في  هاتًفا  صوًتا  سمعت 
البشر ــاة  ــف غ الــغــيــب  ــن  م ــادى  ــ ن
ــالؤا كـــاس الــمــنــى قبل ــ هــبــوا ام
القدر كف  العمر  كأس  تمأل  أن   

وفي الرباعية الثانية يقول:

الــزمــان بماضي  الــبــال  تشغل  ال 
األوان قــبــل  الــعــيــش  ــأت  بـ وال 
واغـــنـــم مـــن الـــحـــاضـــر لــذاتــه
ــان األم الليالي  طبع  مــن  فليس 

وبعد أن يدعو رامي بلسان الخيام إلى الشرب 
وترك القلق واالقبال على الحياة وملذاتها يتهاوى 
بالعصيان  ويعترف  عشرة  الثانية  الرباعية  في 

ويطلب الرحمة من رب العالمين:
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طاعتك في  أخلصت  أكن  لم  إن 
ــي رحــمــتــك ــ ــع ف ــمـ فـــإنـــنـــي أطـ
قد أنـــنـــي  ــي  لـ ــع  ــشــف ي ــا  مـ وإن 
ــرك فــي وحــدتــك ــ عــشــت أل أش

يطلق  عشر  الخامسة  الرباعية  ــي  وف
أن  تعالى  الّله  متوساًل  توبته  ويعلن  اعتذاره 

يقبل توبته:

اليقين عــلــم  األســــرار  ــم  عــال ــا  ي
البائسين ــن  ع الـــدر  كــاشــف  ــا  ي
ــى ــا قـــابـــل األعــــــذار عـــدنـــا إل يـ
ــل تـــوبـــة الــتــائــبــيــن ــب ــأق ــك ف ــل ظ

ومع التناقض في اآلراء والتارجح بين الكفر 
واإليمان نرجو أن يتوب إلى الّله تعالى كل عاٍص 

خاطئ وأن يكون الشك طريًقا إلى اإليمان

المتن  بالبوسطة من رأس  أيام االنتقال  قديًما 
ونظًرا  تقريًبا.  الوحيدة  الوسيلة  هو  كان  وإليها 
قرى  عن  يفصلها  طويل  سنام  على  البلدة  لموقع 
االنتقال  كــان  األعــلــى،  المتن  فــي  االصطياف 
المتجّولون  الباعة  فكان  متعّذر.  شبه  مساًء  منها 
يضطّرون  األمكان  من  الضيعة  إلى  والقادمون 
القرية  أهل  عــادات  وكانت  البلدة.  في  للمبيت 
استضافة األصدقاء وبعض التّجار في بيوتهم حتى 
تنتهي  التي  بالبوسطة  ليعودوا  التالي  اليوم  صباح 

رحلتها يومًيا في بيروت.
أّما الباعة المتجّولون وأصحاب الحرف فكان 
قرر  لذا  ودوابهم.  بضائعهم  مع  إيواؤهم  يصعب 
من  تقاعده  بعد  )بريمو(  الملّقب  فريحة  يوسف 
المتواضع  بيته  يجعل  بأن  الحجارة  تقصيب  مهنة 
في  البلدة  من  عودتهم  يصعب  من  لمبيت  مكاًنا 
نفس اليوم. ولّما لم يرزق يوسف وزوجته سلمى 
بيتهما  جعل  التقاعد  سن  في  قررا  فقد  بــاألوالد 
بدينة  سلمى  وكانت  الحال.  قد  على  صغيًرا  نزاًل 
وال  لديهما  مدخول  وال  يوسف،  كزوجها  وربعة 

الخدمات  بتقديم  إاّل  المعيشة  تدبير  يستطيعان 
البسيطة للنزالء.

وبعد اإلعالن الشفوي عن فتح األوتيل تناقل 
كان  الذين  الغرباء  بين  اسمه  وذاع  الخبر،  النّاس 
السنكري  بين  التعارف  فيجري  األوتيل  يجمعهم 
من  القادم  والبرجاوي  جوًيا  مع  القادم  والمبّيض 

برجا في أقليم الخروب.
التي  المشّقات  حول  تدور  األحاديث  كانت 
سيًرا  القرى  بين  واالنتقال  السفر  في  يتكبدونها 
وبعد  النقل.  وسائل  وجود  لتعّذر  األقــدام  على 
يعرف  منهم  وكــل  أصحاًبا  يصبحون  التعارف 
المرسومة  الّداما  وكانت  وهمومه.  اآلخر  شغل 
على قطعة خشبية وحجارها من الحصى األبيض 
واألسود هي السلوى الوحيدة قبل انتشار الّراديو.

حياتهم  فــي  دور  للسياسة  يكن  لــم  ولــمــا 
فكانوا ال عالقة لهم بالجغرافيا والتاريخ وجل ما 
يعرفونه عن الحرب العالمية األولى والثانية هو ما 

يسمعونه من الروايات المحكّية.
التّجار  جمهرة  تتفّرق  الصباح  يأتي  وعندما 

أوتيل بريمو
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الضيعة  ودروب  مسالك  لتجوب  والصناعيين 
وكل ينادي باسم مهنته.

لم  بمحلية  أهلية  الضيعة  سياسة  كانت  ولما 
البلدية  من  رخصة  إلــى  وسلمى  يوسف  يحتج 
قريبو،  من  كان  شيء  كل  ألّن  السياحة  وزارة  أو 
صغيرتين:  طبقتين  من  مؤلف  الّصغير  فالمبنى 
على  بريمو(  )أوتيل  يسمى  الذي  العلوي  الطابق 
الدعابة هو بيت متواضع جًدا ال يشبه شيًئا  سبيل 
من  فرشه  كان  نزل  إلى  البيت  تحول  ولّما  آخر. 
موجودات البيت وكانت تحتوي كل من الغرفتين 
سرير حديد عدد اثنين قاباًل للثني وفراًشا ومخدة 
ولحاًفا وطاولة صغيرة )اسكمال( وكرسًيا خشبًيا 

واحًدا وشّباًكا واحًدا يطل على ساحة الفرن.
غرفة  من  يتألف  فكان  السفلي  الطابق  ــا  أّم
ونصف، ومطبخ يحتوي على بابور الكاز الموضوع 
فوق طاولة ال لون لها ألّنها من عمر الّدهر، وتخت 

واحد ليوسف وسلمى وكنباية خارج الغرفة تتسع 
ناجي  أحمد  وجود  قبل  المطبخ  عدة  لشخصين. 
الكاز  بابور  فقط  تحتوي  كانت  وســواه  ــارس  ف
ومقالة  متوسطة  وأخــرى  صغير  نحاس  وطنجرة 
مسكته  الوحيد  المطبخ  وسكين  المالعق  وبعض 
أّما  المالك.  بيد  محلًيا  ًصنع  الّسنديان  خشب  من 
وهناك،  هنا  من  كوكتيل  فكانت  القليلة  الصحون 
حن فخار مشعور وبضعة صحون متعددة األحجام 
واأللوان ألّن سلمى تحّب الموزاييك في مجموعة 

الصحون صّدق أو ال تصّدق.
تحت  الّصغير  العربي  الحّمام  عن  تسل  وال 
الخشبي  بابه  استبدل  قد  يوسف  وكــان  ــّدرج.  ال
صناعة  وقبل  الجنفيص.  من  بكيس  المستهلك 
المهترئة  القماش  قطع  بعض  كانت  الحّمام  ورق 
في  حاضًرا  كان  للماء  إناء  ال  حتى  البديل،  هي 

الحمام المظلم.
ولّما كان نزالء هذا األوتيل من الذين يحملون 
القرى  بين  األقدام  على  سيًرا  ويتنقلون  بضاعتهم 
الطبيعة  الحمام ألّن  بشأن هذا  لديهم  فال شكوى 
استعمال  دون  بحرية  المكان  اختيار  لهم  تؤمن 
دخل  وإذا  الجنفيص.  وكيس  الواقع  األمر  حمام 
إذا  يتنحنح  أن  عليه  كان  الحمام  إلى  الزبائن  أحد 
.»Occupied« سمع دعسة ليعلم القادم أن الحّمام

لصعوبة  قلياًل  الشتاء  فصل  في  اإلقبال  كان 
فكان  الصيف،  فصل  في  أّما  والّتجول.  االنتقال 
وضرورًيا.  حضورًيا  الوحيدة  الوسيلة  هو  الحجز 
وأّيام العجقة كانت الكنباية تكفي الستضافة نزيل 

واحد ينام عليها بدل السرير.
أّما خدمات أوتيل بريمو فكانت تقّدمها سمر 
وحدها دون مساعدة ألن ما يسّمى مطبًخا كان ال 

أوتيل بريمو
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يتسع الثنين. فكانت سلمى تقمط شعرها بمنديل 
القويا على مدار األسبوع وجاهزة لتقديم الطلبات 
التي يقدمها موظفو Room Service. ولّما تصعد 
عن  تنزع  كانت  للزبائن  الشاي  لتقديم  صباح  كل 
وسطها مريول المطبخ لتبدو أنها ست البيت. أما 
العّدة التي تحملها على صينية النّحاس التي ورثها 
يوسف عن أّمه فكانت إبريق الشاي األزرق الداكن 
والفناجين بعدد النزالء. ومن بين المجموعة كان 
أحد الفناجين ال أذن له ليمسكها بها الزبون وآخر 

حافته مكسورة.
بريمو تكون عادة حسب  أوتيل  والترويقة في 
الطلب من المتوفر في النملية المعّلقة في السقف 
سلمى  رحيل  بعد  جاء  البرادات  اقتناء  عهد  ألن 
بيض  بعض  يوجد  كان  النملية  ففي  الديار.  عن 
الدجاج البلدي الذي تحصل عليه سلمى من القن 
مساحتها  تبلغ  التي  الفندق  حاكورة  في  الموجود 
مرطبان  أيًضا  وفيها  مربعة.  أمتار  عشرة  حوالي 
جانب  وإلى  الّصيف  في  سلمى  صناعة  الكشك 
السقف  في  معّلق  سلموني  بصل  مجدال  النملية 
من مزروعات الحاكورة. وقبل أن ننسى كان يوجد 
قاورمة  مرطبان  المكان  نفس  في  على رف صغير 
وقنينة زيت وعلبة ملح. ومن هذه المؤونة القليلة 
البيض  لزبائنها  كانت سلمى تقدم في مقالة فخار 
المقلي بالزيت أو القاورمة أو كان يطلب أحدهم 

عروس بزيت وزعتر أو كشك حسب الطلب.
صحن  أو  مجّدرة  صحن  كان  الغداء  وطعام 
برغل وبصلة كبيرة مع سلطة قرص عنّة في موسم 
مليح  وأبو  محشي  كوسى  الصيف  وفي  الشتاء. 
)فضالت خبز الصباح المبللة بالماء مع البقدونس 
بالزيت،  العريش  ورق  ومحشي  ــبــنــدورة(  وال

السماق.  مع  المتبلة  والبطاطا  المسلوق.  والبيض 
سلمى  طبخات  بطعم  يتلذذون  الــنــزالء  ــان  وك
الترويقة  أسعار  أّما  النعمة.  يشبعنا  الّله  ويقولون 
وبضعة  ــدة  واح بليرة  متهاودة  فكانت  والــغــداء 

قروش. والعشاء كان من األطعمة المذكورة.
وإذا سألني القارئ عن موضوع الماء فال ريب 
فماء  المسموحة.  البسيطة  بالطرق  مؤّمنًا  كان  أّنه 
الشرب مثاًل كان متوفًرا في جّرة الفخار التي تمألها 
الجرار  بنك  الحمزة وتضعها فوق  سلمى من عين 
واالغتسال  السياسة  مياه  أما  الفخار.  إبريق  مع 
التي  الزيت  تنكة  بفراغة  تتناولها  سلمى  فكانت 
أثبت يوسف لها مسكة خشبية في أعالها من الميل 
بركة  من  ملئتها  بعد  رفعها  من  لتتمكن  الميل  إلى 
يتّم في فرخ دست  المالبس كان  الجيران. فغسيل 
صغير موضوع على موقدة حطب صيًفا شتاًء. وقد 
كانت مياه السياسة واالستحمام في الشتاء فكانت 
الّسطح حيث وضع يوسف تحت  مياه  متوفرة من 
بعد  عليه  حصل  قد  كان  حديدًيا  برمياًل  المزراب 
الزفت  المتن  رأس  عرفت  يوم  الزفت  من  إفراغه 
المفروش للمرة األولى على الكروسة، وبعد غسله 

فوق النار بالماء الساخن والصابون البلدي.
بمناسبة  يجري  فكان  االستحمام  موعد 
إلى  يوسف  ذهــاب  قبل  األحــد  وصباح  األعياد 
لكْن  فوق  االغتسال  ويتّم  القريبة،  السيدة  كنيسة 

الغسيل بالكيلة.
عند  اليومية  الحياة  توصيف  إّن  يقال  الحق 
حياة  عن  كثيًرا  يختلف  ال  كان  القرويين  معظم 
في  موجودة  كانت  القناعة  ألّن  وسلمى  يوسف 

أذهان الناس.
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الهوّيــة
نقاوة األصل أم المزيج الساللي؟

يدوُر نقاٌش حاد حول الهوية، هل هي دينية؟ أم تنتمي إلى عنصِر ظلَّ نِقّيًا على مدى الزمن؟ أم 
أنَّها حصيلة االجتماع؟ أم هي بنُت البيئة؟

حسب الفالسفة الكوُن قائٌم على أربعِة عناصر: األرض، الهواء، الماء، والنار. وهذه تخضُع 
َينتُج البخاُر والمطر، وتفاعُل الماء مع الخصِب  لدورة في الطبيعة: فمن تفاعل األرض مع النار 

والهواء تنتُج الحياة.

وهناك ثالثة أنواع من الحياة:

حياة النبات.

حياة الحيوان.

حياة اإلنسان.

منها  فلكل  آخر  نوٍع  إلى  األنواع  هذه  من  أٍي  إلنتقال  علمية  امكانية  هناك  وليس  يبقى  النوع 
ل بنوعه إلى نبات والعكُس  صفاته الخصوصية التي ُتَميُِّزُه عن اإلثنين اآلَخَرْيِن. الحيوان ال يتحوَّ

ل إلى نبات أو حيوان والعكُس صحيح. صحيح وكذلك اإلنسان في نوعه ال يتَحوَّ

د. جورج يونان
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حياة النبات: مفردة أو وحيدة الطرف والقطب، إذ أن هذه الحياة تقوُم فقط على األرض من 
حيث أنَّ هذه ُتِعدُّ حاجة النبات الحيوية. ولكن النبات ال يحس وال يتحرك، فإذا كانت البيئة التي 

يعيش فيها مالئمة عاش وإن لم تكن مالئمة مات واندثر.

ُمُه األرُض من حاجاته  حياة الحيوان: هي ثنائية القطب فالحيوان أيضًا تقوم حياُتُه على ما تقدِّ
ُه يملُك قطبًا آخر ال يملكه النبات وهو القدرة على الحركة، فإذا ُوِجَد ، في بيئة ما  المعيشية إاّل أنَّ
ما يسدُّ حاَجَتُه مباشرًة بقي فيها وإال انتقل إلى غيِرها. وهذه الحركة محدودة ُتستخدُم للبحث عن 

العيش أو الهروب.والحيواُن ال يملك قطبًا ثالثًا يملكه اإلنسان وهو التفاعل مع البيئة.

الحركة،  قدرة  فله  األرض  من  مكتسباته  إلى  فباإلضافة  القطب،  ثالثية  هي  اإلنسان:  حياة 
في  يهدُا  إطار، وال  عند  يقُف  الدائمة ال  وثبته  في  اإلنساني  »الفكر  اح:  الَسوَّ فراس  المؤرخ  يقوُل 
تتجاوُز  دائمة  حركٍة  في  فهو  الباطل.  يأتيها  ال  مطلقة  يظنُّها  لمعرفٍة  يرُكُن  أو  إليِه،  يطمئنُّ  مستقرٍّ 
األرض  في  االستثمار  ُلُه  ُتخوِّ والحركة   .)13 ص:  األولى،  العقل  )مغامرة  إليه«  وصلت  ما  أبدًا 
بشتى الطرق وبترقيتها في خدمته لزيادة خصبها وإنتاجها، وفي حركته ال ُيغادُر بيئته بل أنَّه يتفاعُل 
ُر قوى هذه البيئة وتقلُّبات مناخها  مع هذه البيئة ويتعامُل معها بما تقدمه له من إمكانيات، وُيَسخِّ
في  متطلباته  حسب  بتكييفها  عليها  ُر  ويؤثِّ عليه  تؤثر  اإلتجاه  ثنائيُّ  البيئة  مع  فالتفاعُل  لمصلحته. 
الحياة. كما أنه يتفاعل مع اإلنسان األخر الساكن معه او القادم إليه من بيئة أخرى بشتى الوسائل 
منها الزواج هذا التفاعل ذو اإلتجاهين بين اإلنسان والبيئة وبين اإلنسان واآلخر حصيلته تفاعالت 
ينيَّة( جديدة سبيلها  اإلخصاب، المفهوم  بيولوجية وفيزيولوجية تؤدي غلى نشوء صيغ جينية)ِحمِّ
االعميق في القدم الذي جاءت الديانات وباركته. كل هذا يحدث طوعًا واختيارًا وبإرادة بشرية. 
، يمُكن، علميًا، أن ُيفرُض من  والعلم أيضًا قد أثبت أن التخصيب،  وبعيدًا عن مفهومه الجنسيِّ
ِقَبِل اإلنسان على النبات والحيوان بما نسميه التلقيح أو ما ُعِرًف عند أبائنا وأجدادنا بـ)التطعيم(.

ظهرا  تاريخّيًا،  والعبادة،  الدين  أن  بل  ال  بِه،  للدين  عالقة  وال  الطبيعة  في  يحصُل  هذا  كلُّ 
الهالل  شعُب  الطبيعة  حركة  راقبت  التي  الشعوب  من  فصولها.  ودورة  بالطبيعة  ارتباطهما  بعد 
الخصيب. فقد راقب الرياح وحركة الشمس والقمر، وتوالي الفصول، ومجاري األنهار، وصخب 
وجه  وتغير  والصواعق،  والرعد  البرق  واندالع  السحاب،  وتحركات  األمطار،  وهطول  البحار، 
األرض بفعل الخصب، إلى آخر حركة من حركات الطبيعة. هذا االهتمام انعكس على معتقداته. 
ٍغ لها.  فاإلنسان، هنا، حاول التفاعَل مع هذه الحركات وتفسيرها، والبحث عن كنهها وإيجاد مسوِّ
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َم بأمرها، لتسخيرها في خدمته وفي حمايته. إاّل أنه كثيرًا ما اصطدم بعجزه  وأخيرًا حاول التحكُّ
م بُكلِّ واحدٍة منها، فعَمَد إلى االعتقاد أن وراَءها قوًة روحيًة خالقًة وخارقة، ليس في  عن التحكُّ
وآخُر  للقمر،  إله  هناك  كان  فقد  وهكذا،  إلهية.  صفًة  القوة  هذه  وأعطى  عليها،  السيطرة  إمكانه 
للشمس، وآخُر للمطر. وكذلك نسب الرعد والبرق والخصب إلخ... إلى  َأرباٍب ُأخر. وال يزال 
ظهرت  وهكذا   . فقط  المطُر  يرويها  التي  األرِض  على  بعل«  »أرض  اسَم  يطلق  اليوم  إلى  شعبنا 
اآللهة المتعددة في تجربته الروحية، إلى أن وصل إلى قناعٍة بأن هناك قوًة واحدة تتجّلى في حركة 
اإلنسان الحيِّ وفي حركات الطبيعة، هي قوة الله الواحد. وهكذا َخُلَص المؤرخ »فراس السّواح« 
في ظهور الدين قائاًل: »فال بد إذن من وجود قوى خارقة تقُف وراء المظاهِر المتبدية لهذا العالم، 
يًا ماديًا لتلك الطاقات اإللهية، ومظهرًا  قوى إلهية، مفارقة لُه، َفّعالة فيه. وال بدَّ أن يكون الكوُن َتَبدِّ
القوى واجتذاب  لتلك  ِب  بالتقرُّ تتميَُّز  ابتدأْت مرحلٌة جديدٌة  المستمرة. وبذلك  لفّعاليتها وقواها 
األولى.  العقل  )مغامرة  الديُن«.  فظهَر  وشروطها،  فعلها  وآلية  رغائِبِها  ِم  تفهُّ ومحاولة  عطفها، 

الطبعة السادسة. ص:13(.

إذن الهوية ال تنتمي إلى دين، وال تولُد من نقاوة أصل، فالتفاعالت البيولوجية والفيزيولوجيَّة 
كلها  اآلخر  مع  اإلجتماع  في  والمشاركة  عليها  والمناخ  وتأثيرالبيئة  معيَّتة  أرٍض  على  وحدوثها 

َتُه. تقضي على نقاوة األًصل وتنتُج مزيجًا سالليًا ممّيزًا يعطي اإلنسان هِويَّ
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يـــا يـو�ســف البنطي
 من الشــاعر طــارق آل ناصر الدين 

ٌ
 دعـابــة

إلى الشاعر المغترب يوسف عبد الصمد.

ــُف الـــبـــنـــطـــيُّ إخـــــــوُة يـــوســـٍف ــ ــوس ــ ــا ي ــ ي
ــم هــــو الــــــــدوالُر ــهـ ــبـ ــالـ ــوا، وصـ ــ ــب ــ ــل ــ ُص

بيننا ــل  ــص ــف ت ــورك«  ــ ــوي ــ ــي ــ »ن هـــي  هــــذي 
ــَك الـــتـــّجـــاُر ــُبـ ــحـ ــي الــــــــوروُد وصـ ــب ــح َص

ــا ــُدنـ ــعـ فـ كـــــركـــــدْن  ــا  ــ يـ ــْن  ــ ــب ــ ــض ــ ــْغ ــ َت ال 
ــو َشــــــــــــَرَدْت بــــك األقــــــــداُر ــ ــ بـــــــاٍق ول

ُعـــــــــْد لــــلــــبــــالِد فــــإّنــــهــــا األحـــــــــالُم
ــاُر ــ ــهـ ــ والــــخــــيــــراُت والــــجــــنّــــاُت واألنـ

ــدى ــي ص ــٍز« فـ ــ ــري ــ ــع »مــــــاري ت فــــــــِوداُد مـ
ــاُر؟ ــيـ ــهـ ــا ِمـ ــ ــُق ي ــ ــش ــ ــاِن أيـــــن دم ــيـ ــسـ ــنـ الـ

ــبَّ خـــفـــقـــُة عـــاشـــٍق ــ ــح ــ واقــــنــــْع بــــــأنَّ ال
اســـتـــثـــمـــاُر وال  ُيــــغــــريــــه  مـــــــال  ال 

ــرٌف ــا مـــصـ ــهـ ــديـ ــالٌت« لـ ــ ــْيـ ــ ــَلـ ــ »فــــرنــــا ُقـ
ــا قـــنـــطـــاُر ــدهـ ــقـ ــي« نـ ــ ــف ــ ــي ــ والـــــســـــتُّ »ف

دولـــــــــْر غـــــرامـــــك فـــيـــهـــمـــا مـــتـــمـــتِّـــًعـــا
ــاُر!! ــ ــتـ ــ ــْشـ ــ أّمــــــــا أنــــــــا، فــحــبــيــبــتــي ِعـ
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 معارضة الشاعر يوسف عبد الصمد
للشاعر طارق آل ناصر الدين

ــوُة يــوســٍف ــ ــم«)1) إخـ ــ ــدي ــ ــارَق بـــن »ن ــ يـــا طـ
الــــلــــيــــُل، والــــقــــنــــديــــُل، واألســــــــــراُر

ــٍف ــوس ــُة ي ــابـ ــحـ ــي الـــغـــالـــي َصـ ــب ــاح ــا ص يـ
ــُم واألقــــــــمــــــــار والـــــســـــّمـــــاُر ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الـ

ــا ــن ــٌة ل ــ ــع ــ ــوم ــ ومــــديــــنــــُة نــــيــــويــــورك ص
ُنــــّســــاُكــــهــــا؛ الــــشــــعــــراُء واألشـــــعـــــاُر

ــى شــعــَرنــا ــرع ــشــعــِر ي ــالُك ال ــ وهـــنـــاَك يـــرعـــى شــعــَركــم ســمــســاُروبــهــا! م
ــَي نـِـتــاجــكــْم ــه ــالت« ف ــي ــل ــا ق ــ ــا »رن ــ ــا« وبِــئــَس الــجــاُرأّم ــ ــاُر »رن ــُف جـ ــل ــَب وال
ــْن ــا« وم ــ ــاِل الــمــودعــيــن »رن ــم ــّرْت ب ــ ــاُرف ــّج ــف ــّا هـــم صــحــُبــهــا ال ــه ــوا ب ــق ــِح َل
ــي« بــيــنــكــم َهـــْزهـــازٌة ــف ــي ــْت »ف ــسـ ــاُت مـــصـــيـــرهـــنَّ الـــنـــاُروالـ ــيـ ــفـ ــيـ ــفـ والـ
عــّشــاقــهــا؟ يـــا  وداُد  ــَن  ــ أي ــزاُر)2)و»وداُد«  ــ ــ ــيــنــهــا؛ يــوســٍف ون مــن عــاشــَقَ
ــا ــاُؤن ــق ــا طـــــارَق بـــن نــديــم نــحــُن ل ــراُريـ ــ َقـــــــدٌر جـــمـــيـــٌل لـــيـــَس مـــنـــُه فـ
ــي األخـــيـــاُرالـــشـــعـــُر والــــدنــــا، وأنـــتـــم إخــوتــي ــ ــوت ــ ــرون، وإخ ــآمـ ــتـ ــمـ الـ
تسجدوا لــْم  وإن  ــا  ــرؤي ال يــوســف  ــاُرأنــا  ــمـ ــُد االقـ ــج ــس ــَف ت ــوسـ فــلــوجــِه يـ
مــتــيَّــٍم لـــكـــلِّ  ــاٍر  ــ ــت ــ ــش ــ ِع ــُل حـــبـــيـــبـــٍة ِعـــْشـــتـــاُرووروُد  ــ ــ حــــبًّــــا، وكـ

إسم والد الشاعر طارق آل ناصر الدين.  )1(
»ال أنِت أنِت وال  »إني خّيرتِك فاختاري«. أّما يوسف عبد الصمد فنظم لها:  الشاعر نزار قّباني نظم لوداد، قصيدته:   )2(

عيناِك عيناِك«.
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 وينتصر السفير الشاعر الدكتور عبد الجَديع 
لصديقه عبد الصمد

إلى العميد

حــــلــــُم الــــــرجــــــاِل تـــقـــّضـــه االقـــــــــداُر
ــا االعـــــصـــــاُر ــ ــه ــ ــٍة يـــلـــهـــو ب ــنـ ــيـ ــفـ ــسـ كـ

ــُه عـــزيـــمـــٌة ــ ــنْ ــ ــخ ــ ــنَّ يــــوســــَف لــــم ت ــ ــك ــ ل
ــاُر ــّبـ ــجـ الـ ــه  ــ ــزُم ــ ع ــَب  ــاعـ ــصـ ــمـ الـ راَض 

ــٍر ــاع ش قــــــدرَة  شـــئـــَت،  مـــا  إذا  ــْر،  ــ ــكِـ ــ أْنـ
ــْت عــلــيــِه مـــن الــعــلــى االشـــعـــاُر ــطـ ــَبـ َهـ

غضاضٌة الــصــديــِق  مــن  القصيُد  ــاُرهــذا  ــ ــ وذمـ حــــرمــــٌة  الــــصــــداقــــَة  إنَّ 
طــمــوحــِه وراَء  ســــاٍع  ــوي  ــت ــس ي ــُه الـــــداُرهـــل  ــتـ ــنـ ـ ــُن مـــــاٍض دجَّ ــيـ وســـجـ
الهوى صاحَبك  غــرَّ  هــْل  شــاعــري،  وُســــعــــاُريــا  َلــــــْوَثــــــٌة  داخــــَلــــْتــــه  أو 
صــــادٍق وداٍد  ذو  أّنــــــَك  ــُه  ــ ــْئ ــ ــبِ ــ ــُح عـــنـــدَك عــــــادٌة وَوقــــــاُرأْن ــفـ ــصـ والـ
اســـتـــذكـــاُرَهـــْيـــهـــات ُيـــتَّـــهـــُم الـــعـــمـــيـــُد)1) بـــأّنـــُه ــه  ــاتـ فـ قـــد  أو  ضــــلَّ  قـــد 
ــًة ــب ــي ــب ح الــــبــــالد  ــُر  ــ ــي ــ غ ــه  ــ ــاق ــ ش الــــــدوالُرأو  هــمــومــه  ــَض  ــعـ بـ أنَّ  لـــو 
جهلهْم مـــن  ــًة  ــول ــق م إلـــيـــَك  ــوا  ــســب ــاُرن ــج ــت ال ــا  هــهــن صــحــُبــَك  ــاَت  ــ بـ أن 
ــٌم ــان ــغ م ــُد  ــي ــم ع يـــا  ــارَة،  ــ ــج ــ ــت ــ ال ــه يـــنـــهـــُد االحـــــــــراُرإنَّ  ــ ــي ــ شـــــــرٌف إل
ــادٌر ــُب والـــســـّمـــاُرهــا أنـــَت فــي نــيــويــورك صــوتــَك ه ــح ــص ــي إلــيــه ال ــغ ــص ُي
ــقــوُم »رابـــطـــٌة«)1) لها ــاُروعــلــى يــَدْيــَك ت ــ ــصـ ــ ــُح االســـــمـــــاُع واالبـ ــّتـ ــفـ ــتـ تـ
شويعٍر كــلِّ  ــأَس  كـ ــوســَف  ي ــا »ِعــْشــتــاُر«حــّطــمــَت  ــه ــرام ــأَس غ ــ وحــبــتــك ك

يقصد بذلك يوسف عبد الصمد عميد الرابطة القلمية الجديدة في نيويورك.  )1(

41
العدد السادس ـــــ حزيران 2022



طارق آل ناصر الدين ُيكمل

ــْم ــق أنـــــَت أخــــي ولـ ــّديـ ــصـ ــا يـــوســـف الـ يـ
ــا األقــــــــــداُر ــنـ ــنـ ــيـ ُتـــــنـــــِه األخــــــــــــــّوَة بـ

والــــــحــــــبُّ وّحــــــدنــــــا آلخـــــــر خـــفـــقـــٍة
ــا األمـــــصـــــاُر ــنـ ــنـ ــيـ ــُد بـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــا ُتـ ــمـ ــهـ مـ

ــٌة ــ ــّي ــ ــوان ــ ــإخ ــ ــْي« ف ــ ــط ــ ــن ــ ــب ــ ــن »ال ــ أّمـــــــا عـ
ــاُر ــّمـ ــسـ ــاُب والـ ــ ــحـ ــ ــي يـــضـــحـــَك األصـ ــ ك

ــي قــلــمــيــن ــض ــت ــق ــة ي ــ ــاب ــ ــُدع ــ اســتــنــفــاُرفـــــنُّ ال وال  َغــضــٌب  ال  مبتسمين 
بفنونه يــعــتــلــي  ــي«  ــن ــس »ح كـــان  »َغــــــــواُر«هـــل  ــُه  ــ ــنّ ــ ف ــب  ــ ــداع ــ ي ــم  ــ ل إن 
ــًدا ــامـ ك عـ ــا بـــــــدوري أســـتـــفـــزُّ ــ ــ ــل األشــــعــــاُروأن ــطـ ــهـ ــور وتـ ــ ــث ــ ــى ت ــتـ حـ
هجوتها حــيــن  »نــيــويــورك«  ــن  ع ــا  ــاُرأمـ ــّبـ ــا جـ ــه ــب ــع ــِن أرًضـــــــا ش ــ ــ ــم أع ــ ل
بعلمهم ــاة  ــي ــح ال ــنـــوا  أغـ ــا  ــاؤه ــم ــل ــاُرع ــمـ ــت األقـ ــدانـ ــوا الـــفـــضـــاء فـ ــّقـ شـ
ــا مـــّيـــزوا ــا.. إنـــهـــم أحـــــرارأدبـــــاؤهـــــا.. ثــــوارهــــا.. مـ ــ ــ ــوًن ــ ــ ِعــــرًقــــا ول
ــروا ــب ــك ــت ــن حـــكـــاًمـــا طـــغـــوا واس ــك ــوا اإللــــــه لـــُيـــعـــبـــَد الـــــــدوالُرل ــ ــرك ــ ت
ــالم بــجــمــلــٍة ــ ــك ــ ــر ال ــص ــت ــأخ ــي س ــ ــوُه ِصـــغـــاُرإنـ ــمـ ــاكِـ ــٌم حـ ــي ــظ شـــعـــٌب ع
الــُدنــى تحلو  وهـــل  لــلــذكــرى  ــوُد  ــع الـــتـــذكـــاُرون ــا  ــه ــن ــس ُح ــن  ــ ــزّي ــ ُي لـــم  إن 
ُيــغــوى وال  ــوي  ــ ــْغ ــ ُي أن  البّحاُروالـــشـــعـــر  ــوى  غ إن  السفينة  تنجو  فهل 
وحبره الجميل  الشعر  ــف«  ــوس »ي ــا  ــاُري ــ ــص ــ ــي إبـــــداعـــــه إع ــ ــ ــٌد وف ــ ــم ــ ص
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ــا ــن ــأرض ــل ب ــي ــم ــج ــا الـــثـــنـــائـــي ال ــنّـ ــار والـــســـمـــســـاُركـ ــرس الـــثـــرثـ ــخ ــي ــل ف
ــا ــنً ــّم ــي ت ــور  ــيـ ــطـ ــالـ بـ ــا  ــونـ ــهـ ــّبـ شـ ــاُرإن  ــنـ ــٌل وكـ ــبـ ــلـ بــالــشــعــر قــــالــــوا: ُبـ
ــا ــن ــإن ف ــاء  ــطـ ـــعـ ــال بـ ــا  ـــونـ ـــه ـــّب ش ــا األثــــمــــاُرأو  ــنـ ــُضـ ــبـ ــاِن ونـ ــ ــت ــ ــون ــ ــت ــ زي
ــاِب ســـحـــابـــٌة ســــوداء ــبـ ــشـ ــُث الـ ــبـ ــاُرعـ ــط ــم تــحــَفــل بــهــا األم ــد مـــّرت ولـ ق
ــخ »زنـــكـــي« قـــد دفـــنّـــاه مــًعــا ــي ــش ســتــظــل تـــحـــت تــــرابــــِه األســـــــراُروال
ــا بــهــا ــن ــم ــة ه ــومـ ــزعـ ــم نـــجـــمـــٍة مـ ــ حــــــــّدق بــــهــــّن فـــكـــلـــهـــن ُغــــبــــاُرك
ــت ــرق أش إن  ــٌة  ــم ــج ن قـــلـــٍب  ــاُرولـــكـــل  ــمـ ــت نـــجـــوٌم واخـــتـــفـــت أقـ ــربـ هـ

ــا ــرن ــص ــر ع ــ ــاع ــ هــــــذا »نــــــــــزاٌر« وهـــــو ش
ــمعـــــيـــــاُر ــ وبــــــــه ومــــــــن إبـــــــداعـــــــه الـ

ــم تـــكـــن »بـــلـــقـــيـــس« نـــجـــمـــَة قــلــبــه ــ ــو ل ــ ل
ــاء »نـــــــزاُر« ــمـ ــسـ ــي الـ ــ ــق ف ــّلـ ــان حـ ــ ــا كـ ــ م

مـــوصـــوفـــٌة ــادٌة  ــ ــ ــب ــ ــ ع الــــجــــمــــاَل  إّن 
ــاُر ــ ــف ــ ــك ــ ــم ال ــ ــ ــا ُهـ ــ ــه ــ ــارس ــ ــم ــ مـــــن لـــــم ي

ــإن ــ ــُه الــــــوفــــــاء ف ــ ــرسـ ــ ــحـ ــ والـــــحـــــب َيـ
ــاُر ــص ــب ــت ــرد جـــمـــوحـــه اس ــ ــٌر يـ ــصـ ســـهـــا بـ

ــًة مـــــن نـــــوره ــ ــم ــ ــع ــ أهــــــــــــداَك ربـــــــك ن
ــاُر ــتـ ــشـ ــا عـ ــ ــه ــ ــت ــ ــة أخ ــلـ ــيـ ــمـ ــجـ نــــــــورا الـ

إاّلِك ســـتـــخـــتـــفـــي  الــــنــــجــــوم  ــك  ــ ــل ــ ت
ــا نـــــــــورا ألنـــــــك نـــجـــمـــة ومـــــــــداُر ــ ــ ي
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واقع االغتراب
والدور الوطني واإلنساني واالجتماعي

لمهاجري السويداء األوائل

د. فوزي الباروكي

ألبناء  الــهــجــرة  ــذزو  جـ ــدأت  بـ
السكانية،  أطيافها  بكل  السويداء، 
حيث  عشر  الثامن  القرن  أواخــر  في 
دفعتهم أسباب الخوف على حياتهم 
على مغادرة البالد والبعد عن مناطق 

الصراع، فمنطقة الشرق األوسط وخاصة سوريا 
سيطرة  فرضته  الذي  الرعب  حالة  تعيش  كانت 
بالحاجة  شعروا  فقد  لذلك،  العثماني.  الحكم 
من  والهروب  القتال  عن  لالبتعاد  الهجرة  إلى 

الخطر على أمل أن يعيشوا حياة أفضل.
ــادروا  وغـ البشر  ارتــحــل  فقد  وتــاريــخــيــًا 
فجر  منذ  األوطــان  هجرة  ــدت  ووج أوطانهم 
ومنها  للتغيير،  منها  عــّدة،  ألسباب  التاريخ 
للهروب من الكوارث والنوائب التي قد تعرض 
حياة الفرد للخطر أو الهروب من الفقر والبحث 
في  المعيشة  مستوى  لتحسين  أفضل  سبل  عن 

بلدان مختلفة كما هو الحال في أمريكا. 

أضف إلى ذلك، أن أبواب السفر 
الدراسة،  أجل  من  ُفتحت  قد  كانت 
لمتابعة  الشابة  األجيال  حيث غادرت 
الجامعات  أفضل  في  العالي  التعليم 
للدراسة  انتقلوا  الخارج.  في  المتاحة 
إلى أجل  فبقوا  المقام  لهم  ولكن بعضهم طاب 
شبه  فمن  األسباب،  كانت  ومهما  مسمى.  غير 
أو  السويداء،  من  المهاجرين  معظم  أن  المؤكد 
غير السويداء، مثلهم مثل باقي المغتربين، جاءوا 
إلى األرض الجديدة بدون مال أو ثروة. فوقفوا 
في  واستوطنوا  وجودهم  وثبتوا  أقدامهم  على 

األرض الجديدة.
تميز الكيان الثقافي واالجتماعي لمهاجرينا 
المكان  فيها  ـــددوا  ح بــمــواصــفــات  ــل  ــ األوائ
يعكس  ــذي  والـ فيه  نــشــأوا  الـــذي  الجفرافي 
في  المتأصلة  وسلوكياتهم  تقاليدهم  خصائص 
مغتربي  بعض  مع  أفكارهم  وتقاطعت  عاداتهم 
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نبذة
ولد الدكتور فوزي الباروكي في دمشق وترعرع في السويداء. درس في القاهرة وحصل على اإلجازة 
العالية في اللغة واألدب العربي من جامعة األزهر. كما درس في جامعة عين شمس وأنهى الدبلوم العام 
والدبلوم الخاص بالتربية ودبلوماً إضافياً في اللغة اإلنجليزية والترجمة من جامعة القاهرة. ثم انتقل 
إلى أميركا حيث أنجز شهادة الماجستير في التربية وتخطيط المناهج من جامعة تمبل في فيادلفيا، 
وعلى شهادة الدكتوراة في التربية وعلم النفس متخصصاً في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها 

من جامعة سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
شارك الدكتور الباروكي على مدى أربعٍة وأربعين عاماً من العمل الدؤوب في هيئات التدريس لجامعات 
وكليات ومعاهد تعليمية عديدة منها جامعة تمبل في فيادلفيا وجامعة ويسكنسون في ماديسون ومعاهد 
اللغات في رود أياند ومونتيريه، كاليفورنيا. أشرف على التأهيل التربوي لألساتذة وتخطيط المناهج، 
كما كتب عدداً من المقاالت والبحوث في علوم اللغة واألدب والتربية والثقافة العربية في صحٍف ومجات 

عدة وألّف الكتب التالية:
 Significance of Levantine Proverbs with Modern Standard Arabic Equivalents         *
 Understanding Cultural Values Through Language in The Eastern Mediterranean  *

* فهم الثقافة العربية عن طريق اللغة.
* خمسون عاماً في طريق االغتراب )من دمشق إلى كاليفورنيا(.

والثقافية  واالجتماعية  التربوية  المجاالت  فــي  لخدماته  نــظــراً  جــوائــز  عــدة  الــبــاروكــي  الدكتور  استلم 
للجالية العربية، وقّدم محاضرات عدة في مؤتمرات تربوية مختلفة في أمريكا وفي بعض الدول العربية 
متتاليتين  لدورتين  كاليفورنيا  شمال  منطقة  في  التوحيدية  العربية  للجالية  كرئيٍس  إلى خدمته  إضافًة 
حيث أسس فيهما مجلة ثقافية شهرية في اللغتين العربية واإلنجليزية، كما شارك بإلقاء المحاضرات في 

ندوات للمؤتمرات الموسمية والمرحلية للجالية، وأجرى البحوث العلمية ونشر مقاالت متنوعة.
ساهم في تأسيس أكبر جالية عربية سورية في الساحل الشرقي ألميركا، جلّها من منطقة السويداء. كما 
ساهم في تقديم الخدمات االجتماعية والتبرعات المادية لأليتام والمسنين والمعوزين من خال خدمته 

في منظمتي »إيه دي اس« و»جمعية أبناء السويداء في أميركا )ساس(«.
إنجازاته  أوج  وهو في  تقاعد مؤخراً  الستة، حيث  بأحفاده  يتمتع  أبناء وهو حالياً  الكاتب ثاثة  أنجب 

التعليمية كأستاذ كرسي وتفّرغ للبحث العلمي. يعيش حالياً حياة هادئة في مدينة سان دييغو، كاليفورنيا.

المجموعات األخرى، فمثاًل تأثر أبناء السويداء 
القلمية )التي هاجرت بنفس  الرابطة  بمجموعة 
الوقت وسكنت في مناطق نيويورك وسنسناتي(، 
فتأثروا بأفكارهم الوطنية وشاركوهم في الحنين 
حبهم  عن  فعّبروا  معاناتهم  وعانوا  الوطن  إلى 
وفي  الطبيعية.  سوريا  فكرة  وناصروا  لسوريا 
في  القلمية  الرابطة  شاركوا  فقد  نفسه  الوقت 
والثقافة  العربي  واألدب  العربية  باللغة  التعّلق 
السورية  للثورة  بدعمهم  واالستمرار  العربية 

إلى  باإلضافة  الفرنسي  االحتالل  ضد  الكبرى 
تمّيزهم بالنجاح في تجارتهم أو تخصصهم في 

دراستهم والمحافظة على عاداتهم وتقاليدهم.
وتوثيق  التاريخ  كتب  في  البحث  أّكد  لقد 
بعض الباحثين بأن أول جذور الهجرة لمغتربي 
أمين  األخــويــن  مع  ــدأت  ب األوائـــل  السويداء 
وفاضل األسعد في أوائل عام 1890، ثم توالت 
مجموعات  أو  أفــراد  من  وتشّكلت  الهجرات 
سأعرضها  مثيرة  ــات  رواي فيها  كّونت  آخرين 
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لكم  سأقّدم  البداية  في  البحث.  هذا  في  تباعًا 
األسعد  ريمة  السيدة  كتبته  لما  بالعربية  ملخصًا 
تاريخ  عن  باإلنكليزية،  األسعد  فاضل  حفيدة 
هذه العائلة التي رواها لها والدها المعّمر السيد 
عن  عمره  يزيد  ــذي  )وال األسعد  فاضل  ــّواز  ف
الروايات  تلك  عن  سأتلكم  ثم  عامًا(.  التسعين 
باللغة  قّدمتها  والتي  عنها  بالبحث  سعيت  التي 
المؤتمر  انعقاد  بمناسبة  أيــضــًا  اإلنجليزية 
)ساس أميركا  في  السويداء  أبناء  لمثّقفي  األّول 
Swaida American Society()1(، ما بين 14 

و17 نيسان إبريل 2022.

 Swaida American Society (SAS), created  )1(
in 2020, is A nonprofit, non-political, and non-

 religious organization bringing together the
 large Swaida-American family to enrich our new
 home, cherish our heritage, and give back to our

.origins, and contribute to humanity at large

عام  في  هاجر  أمين  عمها  إن  ريمة  قالت 
1890، ثم تبعه جدها فاضل في أوائل عام 1898 
وهو بعمر 13 عامًا فقط. عندما وصل إلى )إليس 
بتسع  يكبره  الذي  أمين  عمه  بابن  التقى  آيالند( 
ابن  إلى  إرساله  قررت  قد  أمه  وكانت  سنوات. 
بسالم  العيش  في  الفرصة  له  تتسنّى  كي  عمه 
وفاة  بعد  العثماني  الحكم  والهروب من جحيم 
والده في السويداء. اشتغل أوالً بتجارة البضائع 
»بالكشة« متنقاًل من بيت إلى آخر إلى أن استقر 
محالت  ففتح  أحواله  تحّسنت  الذي  أمين  مع 
بعدة  قروش«  وعشرة  خمسة   ، دايم  آند  »فايف 

واليات منها أوكالهوما وأركنساس وتكساس.
وفي عام 1922 عاد إلى موطنه خالل الثورة 
السورية الكبرى لمساعدة سلطان باشا األطرش 
في  وجوده  وأثناء  الفرنسيين،  ضد  الحرب  في 
عبدالدين  صادقة  السيدة  من  تــزّوج  السويداء 
 11 1925، وبعد  ثم عادا معًا إلى أميركا في عام 
عاما من الزواج قرر زيارة السويداء مرة اخرى، 
ففي عام 1936 أخذ زوجته وأوالده السّتة الذين 

جد ريمة فاضل األسعد

 فاضل جد ريمة في العشرينات من القرن الماضي
 مع موظفيه
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ُأنجبوا في أميركا لكي يعيشوا في أرض الوطن 
أن  ريمة  جدة  قررت  حيث  أقربائهم  كنف  وفي 
تتجنّب مخاوف  السويداء كي  تربي أطفالها في 
في  المواطنين  ــؤّرق  تـ كــانــت  الــتــي  الخطف 

الثالثينات من القرن الماضي.
ريمة واإلبن  فّواز )والد  1950 عاد  في عام 
الثاني لفاضل( إلى أميركا ليعمل في البداية ببيع 
بفتح محاّلت  بدأ تدريجيا  الجاهزة ثم  األقمشة 
أخرى لأللبسة واألدوات الزراعية وباشر بشراء 
فتح  ثم  التسلية  ــواع  وأن والمطاعم  العقارات 
حتى  طوياًل  ينتظر  ولم  بالتجزئة،  للبيع  متاجرًا 
أولهم  كان  الوطن.  من  أخوته  بإحضار  ابتدأ 
حسين ثم تاله فايز، وبعد سنوات في عام 1970 
تبعهم األخ األصغر فيصل. هذا وقد ساعد فّواز 
بتوظيفهم  الجدد  السويداء  مهاجري  من  العديد 
في محالته وإعطائهم نقودًا أو مكانًا لإلقامة كي 

يتسنى لهم إدارة أعمالهم الخاصة.

فّواز )والد ريمة( في متجره أواخر الخمسينات

في  المباشرة  في  أخويه  فّواز  ساعد  أن  بعد 
الوطني  نشاطه  في  واستمر  ــزّوج  ت أعمالهم، 
تأسيس  في  فساهم  واالجتماعي،  واإلنساني 
للسر  وأمينًا  سكريسرًا  وعّين  الدرزية  الباكورة 
ثم كتب مقاالت عديدة في مجّلتها. وفي الوقت 
أليتام  المادي  الدعم  مشروع  تبنّى  فقد  نفسه، 
الزلزال  من  للمتضررين  وخاصًة  ولبنان  سوريا 

الذي ألّم بلبنان في ذلك الوقت. 
مؤتمر  إلــى  فـــّواز  ــي  ُدع  1964 عــام  وفــي   
دمشق،  في  انعقد  الــذي  السوريين  المغتربين 
فتكّلم باسمهم وقام بزيارة الرئيس حافظ األسد 
في قصره. ثم عاد إلى مدينة »كيللين« تكساس، 
أوالد،  خمسة  ومعهم  أميرة  زوجته  مع  أميركا 
فبنوا  جلدتهم  أبناء  من  وتزّوجوا  كبروا  كلهم 
ُغرست  التي  تقاليدهم  على  وحافظوا  عائالتهم 

فيهم وكبرت معهم.
للروايات األخرى من مهاجري  بالنسبة  أما 
ذلك  في  ساهمت  التي  األوائــل  السويداء  أبناء 
والتي  واإلنساني  واالجتماعي  الدورالوطني 

األخوة الثالثة، حسين إلى اليسار، فّواز في الوسط وفايز 
على اليمين في عام 1958
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تالها  وما   1898 عام  أواخــر  في  تباعًا  وردت 
فألخصها بما يلي: 

1898 بادي صقر الخوري

قرية  الخوري في  بادي صقر  المغترب  ولد 
ضغط  من  هاجروا  من  مع  هاجر  ثم  )خربا( 
الحكم التركي. حط رحاله في أميركا وأخذ ينشر 
الصحف  مختلف  في  ونداءاته  العربية  أفكاره 
والتي  بالعربية  الناطقة  والمجاّلت  والنشرات 
تحّداها بعنف وقام بحملة تبرعات سخية فاقت 
آالف الدوالرات التي زّود بها رفاقه في الكفاح.

مرعي  دويعر،  محمود  المجموعة:  قصة   1903
حسن حاطوم، وشاهين أبوعسلي

المجموعة(   )قصة  الصورة  هذه  ُأرسلت 
عن طريق حفيد المغترب محمود دويعر المدّون 
انطلقت  التي  المجموعة  اسمه على صورته مع 
من السويداء في ذلك العام والتقت في نيويورك 
كما يلتقي بقية المغتربين األوائل، ثم تفّرقوا إلى 
واليات أخرى في المنطقة الجنوبية من أميركا. 
ما عدا هذه الصورة لم أجد معلومات أخرى عن 
من  أتمكن  ولم  نشاطاتها  وعن  المجموعة  هذه 

إضافة معلومات أخرى عن أعمالها. 
المغترب  اسم  ظهر   1914 عام   في  ولكن 
شاهين أبو عسلي )المدّون اسمه على صورته( 
عن طريق ابنه حمد أبوعسلي )طبقًا لما ورد في 
رسالة السيدة »سمكة أبو عسلي« حفيدة شاهين 
الدكتور  طريق  عن  وصلتني  والتي  عسلي  أبو 
غسان الشاعر( بحيث تقول الرسالة »إن شاهين 
أربعين  عن  يقل  ال  أميركا  في  عاش  أبوعسلي 
ابنه حمد  أما  السويداء، سوريا.  عامًا وتوفي في 
1914، لم ينجب  الذي جاء إلى أميركا في عام  
بلدة كيللين،  تكساس  أطفاالً  ولكنه استقّر في 
عام  وفي  للناحية.   مديرًا  وأصبح    1948 عام  
مع  قصيرة  ــارة  زي في  الوطن  إلى  ذهب   1988
في  توفي  بقليل  عودتهما  بعد  األلمانية.  زوجته 

حادث سيارة ونجت زوجته.« 

48
العدد السادس ـــــ حزيران 2022



حاطوم،  حسن  مرعي  للمغترب  بالنسبة 
االسم الثالث في الصورة الجماعية، لألسف لم 

أجد نّصًا مكتوبًا عنه كي أعّلق عليه.

قصة المغترب سليم أحمد العيسمي  1912

وردت قصة المغترب سليم أحمد العيسمي 
)الذي جاء من قرية امتان، جبل العرب)1( وسكن 
في منطقة هارلن، والية كنتاكي(، عن طريق السّيد 
كمال العيسمي حيث ُوّثقت في كتاب أبناؤنا في 
المهجر، 1965 صفحة  182،  لكاتبه مهنا كرباج 

والتي  يقول فيها:
قضى  حيث   1907 عام  البرازيل  إلى  »هاجر 
انتقل إلى األرجنتين. بقي مدة  مدة قصيرة ومنها 
إلى  هاجر  وبعدها  بالتجارة  يعمل  ونّيف  سنتين 

بإسم  تيمنًا   العرب«  »جبل  تعبير  البحث  هذا  في  ورد   )1(
سميت   1937 عام  ففي  السويداء.  محافظة  أو  السويداء 
ثّوار  عودة  أعقاب  على  اإلسم  بهذا  السويداء  محافظة 
سلطان  رأسهم  على  كــان  حيث  المنفى،  من  سوريا 
والذين  السورية   للثورة  األعلى  القائد  األطرش  باشا 
عام  ــورة  ث في  الفرنسي  المحتل  على  النصر  حققوا 
1925. عادوامن منفاهم في األردن وصحراء السعودية، 

وكسروا شوكة االستعمار الفرنسي.

إلى  رحل  ومنها  سنتين  مدة  بقي  »هافانا«،  كوبا 
انخرط   .1912 عام  األميركية  المتحدة  الواليات 
بالجيش األميركي وحاز على رتبة. بقي هناك حتى 
أعضاء  من  كان  اآلولى،  العالمية  الحرب  انتهت 
العظمة،  يوسف  بجمعية  سميت  التي  الرابطة 
ساهم بعدة تبرعات لمعونة الثّوار بالثورة الكبرى 
كان ينشر أفكاره العربية في أميركا إلظهار القضية 
العربية ومحاربة االحتالل الفرنسي على سورية، 

عاد للوطن سرًا عام  1926«. 
إلظهار  مقاالت  عدة  وكتب  القدس  »زار 
القضية العربية، قابل الحاج أمين الحسيني وشرح 
له قضايا المغتربين والتبرعات الي أرسلت، كما 
من  واّطلع  ذلك  أجل  من  نويهض  عجاج  قابل 
العرب  التي أرسلها  كشف مفّصل عن اإلعانات 

في الخارج للثّوار. 
في  بالثّوار  اتصل   1926 عام  أواخــر  »وفــي 
صحراء األردن. زار أهله وأقاربه الثوار النازحين 
بجانب  الشعر  من  خيمة  في  شهر  بقي  لــألردن، 
عرفت  الصحراء،  في  األطــرش  باشا  سلطان 
في  شهرًا  بقي  فلوحق،  الفرنسية  السلطات  عنه 
عاد  حتى  المتحدة  للواليات  عاد  ثم  الصحراء 

أخيرًا عام 1964«. 
قصة المغترب جابر حمد شقير الذي دخل إلى 
مع  واتصاالته  أو1920)2)   1911 عام  في  أميركا 

سلطان باشا األطرش
كما يبدو من صورة جابر حمد شقير أنه ولد 

)2(  )بنيت المعلومات التي وردت في هذا المقال على 
قام  »دوكــو«.  و  »عالمنا«  مجلتي  في  ُكتبت  وثائق 
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في بلدة القرّيا)1( عام 1880 وتوفي في أميركا عام 
أميركا، )إما في  إلى  1956، وعليه فعندما دخل 
المهجر«  في  »أبناؤنا  كتاب  في  ُذكر  كما   1911
31 عامًا، أو في  للكاتب مهنا كرباج، كان عمره 
للكاتبة  »دوكو«  مجلة  في  ُوّتق  كما   ،1920 عام 
سحر معّقصة، فقد كان في أوائل األربعينيات(. 
العالم  في  نفسه  أقحم  فقد  عمره  كان  ومهما 

بالتعديل والترجمة د. فوزي الباروكي(
إلى  أتى  شقير  حمد  جابر  أن  أخرى  مصادر  )ذكرت   
أميركا في عام 1911 طبقا كما ورد في كتاب »أبناؤنا 
  1965 كرباج،  مهنا  الكاتب  تأليف  من  المهجر«  في 
والذي أشار إليه األستاذ كمال العيسمي على صفحته 

في الفيسبوك(.
رأس  مسقط  هي  السويداء  محافظة  القرّيا،  بلدة    )1(

سلطان باشا األطرش

جابر حمد شقير

تحقيق  محاوالً  الموعودة،  واألرض  الجديد 
حلمه بالنجاح والوصول إلى القناعة في تحسين 
المهاجرين  بقية  فعل  كما  المادية،  ــاع  األوض
األميريكية  المتحدة  الواليات  إلى  سبقوه  الذين 

في ذلك الوقت.
عن  فرجينيا  والية  إلى  جابر  وصل  عندما 
فقط،  دوالرًا   22 إال  يملك  ال  كان  البحر  طريق 
فانتقل بهم إلى والية فرجينيا الغربية حيث استقر 
البائع المتجّول الذي يحمل  هناك وعمل بمهنة 
مناجم  عمال  إلى  محتوياتها  ويبيع  الحقائب 
به  استقر  أن  إلى  المنوال  هذا  على  بقي  الفحم. 
األمر وفتح محاًل كبيرًا في مدينة )ماتوكا( ووفق 
بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب في أميركا. 
عاد إلى مسقط رأسه، القريا، سوريا وتزّوج من 
إلى  معه  سافرت  التي  األطــرش  نسيبة  السيدة 
العائلية  حياته  وبدأ  جابر  استقّر  الجديد.  العالم 
فُرزق بابنه جو جابر )غالب( في عام 1935 وبعد 

سنتين ولدت
بعد  تــزوجــت  التي  )نــهــاد(  كاثلين  إبنته 

سنوات وأصبح اسمها )كاثي جابر ستيفنسن(.

جو جابر شقير في أميركا
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قصة )المجلس( في القريا
بناء  في  يساهم  لكي  األموال  يوفر  بدأ جابر 
مجلس القرية في بلدته القرّيا ويحقق بعضًا من 
آماله لمساعدة موطنه األصلي ومساعدة رجال 
الثورة السورية الكبرى، فبدأ يبعث بأمواله للرجل 
الذي يجله ويثق به: سلطان باشا األطرش. وقد 
في  كتبته  الذي  مقالها  في  »كاثي«   ابنته  أكدت 
مجلة »عالمنا« حب والدها لقائد الثورة السورية 
الكبرى وتقديره له ومقارنته بأبطال الحرب في 
و«دوجــالس  أيزنهاور«  »دوايــت  كمثل  أميركا 

مكآرثر« »وجورج واشنطن«.
غزت  التي  الفرنسية  الحامية  وكانت  هذا 
الجبل في عام 1920 قد دمّرت )مجلس البلدة(،  

فكتب جابر إلى قائد 
 الثورة السورية متبرعًا بإعادة بناء المشروع 
األطرش   باشا  سلطان  شكره  آخــر.   مكان  في 
له  فكتب  المساعدة.  في  لرغبته  عليه  وأثنى 
 10 بتاريخ  رسالة  البناء  إتمام  بعد  باشا  سلطان 

أيار )مايو( 1956)1( قال بها:

)1(  )ُدّون تاريخ رسالة سلطان باشا إلى جابر حمد شقير 
فقد  صورته  في  جاء  لما  طبقًا   ولكن   1955 يتاريخ 

جابر مع أوالده )بوبي و كاثي(

على  فيها  تشكرني  التي  رسالتك  »استلمت 
بدوري  وأنا  القرّيا.  في  المجلس  أرض  إنشاء 
المجلس  بني  فقد  الكريم،  أخــي  يا  أشكرك 
بمساعدتك وسنحتفل بتدشين هذا المشروع في 
السادس من أيار )مايو( الذي يتقاطع مع عيدي 
االحتفال  هذا  تكلل  ولقد  والشهداء.  الخضر 
األجــالء  مشايخنا  من  شيخًا   1200 من  بأكثر 
المدخل  فــي  الــرخــام  منظر  أسعدهم  الــذيــن 
الشكر  جزيل  نشكرك  اسمك.  عليه  والمنقوش 
على مساعيك األنسانية الحميدة ونصلي للباري 
عمل  على  خطاك  ويسدد  يحفظك  أن  تعالى 

الخير. 
على الجميع أن يعلم أنني لن أنسى فضلك 
هذا  ألن  الغالي  الوطن  أجل  من  وتضحياتك 
الصرح الذي بنيته في بلدتنا ليس له مثيل سوريا 
بهذا  إعجابهم  أبدوا  زاروه  الذين  كل  لبنان.  أو 
القّريا  تزور  بأن  نسألك  القيم. ولذا نحن  العمل 
التعّرف عليك.  يود  فالجميع هنا  الصيف،   هذا 
لك  تحياتي  أطيب  مع  الدعوة  هذه  قبول  أرجو 

ولعائلتك الكريمة«)2(.
لقد تم تدشين )المجلس( يوم 6 أيار )مايو( 
شقير  حمد  جابر  أسف،  بكل  ولكن   1956 لعام 

1956، وعليه فقد اعتمدت هذه السنة ألنه  توفي عام 
التشييد وكان  توفي فقط أربعة أشهر بعد االنتهاء من 

ذلك في عام 1956(.   
اإلنجليزية  من  األطرش  باشا  )2(  )ترجم رسالة سلطان 
أن  حيث  الباروكي  ــوزي  ف الدكتور  العربية   إلــى 
الرسالة األصلية بالعربية غير متوفرة ولكنها موجودة 
العربية  من  ترجمتها  أصاًل  التي  اإلنجليزية  باالنسخة 

الدكتورة سحر معّقصة(.
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 18 في  المنية  وافته  جابر(،  )جو  ب  الملقب 
االنتهاء  بعد  أشهر  أربعة  فقط  )سبتمبر(،  أيلول 
من تشييد البناء. لذلك لم تتح له الفرصة للتمتع 
طالما  الذي  المهرجان  بحضور  وال  به  قام  بما 

حلم بتحقيقه.

على الرغم من كل ذلك، فإن ) جابر أو جو 
سعيدًا  وكان  الجميع  شكر  وفاته،  قبل  جابر(، 
مع  ــرش  األط باشا  سلطان  صــورة  برؤية  جــدًا 
أبواب )المجلس( وشعر  أمام  مرافقيه  عدد من 
بالفخر واالطمئنان أنه أعطى من وقته ومن ماله 
السورية  الثورة  لقائد  أبناء وطنه وتقديرًا  لخدمة 
الكبرى، فقّدم كل ما أمكنه إلنجاز هذا المشروع 

القّيم. 

يدل  كما  شقير  حمد  جابر  أو  جابر(  )جو 
الحب  بصفات  تحلى  األصــلــي،  اسمه  عليه 

سلطان باشا مع مرافقيه أمام مبنى )المجلس(

والفخر لموطنه األصلي وصفات األمانة والعزم 
قريته  من  هاجر  فقد  جلدته.  ألبناء  والتصميم 
السورية الصغيرة )القريا( ومات قرير العين في 
التى  مكان هجرته بعد أن حقق مبادئه وأحالمه 
المبادئ  تلك  ساعدته  وقد  أجلها.  من  عاش 
التي تحّلى بها على استمراريته بالنجاح في حبه 
بسلطان  وإعجابه  وتقديره  لوطنه  وحبه  لعائلته 

باشا األطرش.
كتابه:  في  كرباح  مهنا  الكاتب  أضاف  وقد 
أبناؤنا في المهجر، 1965 صفحة  82 على  قصة 

المغترب جابر حمد شقير فقال:
التركي،  العهد  ظلم  في  )القريا(  في  »ولد 
واتخذ   1911 عام  المتّحدة  الواليات  إلى  هاجر 
عامال  اشتغل  فرجينيا،  مقاطعة  في  مــقــّرًا  له 
سياسيًا.  يكون  وأن  عينًا  يصبح  أن  واستطاع 
عام  الثوار  ساعد  المغتربين.  لرابطة  رئيسًا  كان 
يؤمن  ال  كان  ذهبية.  ليرة  ألف   11 بمبلغ   1925
وتبّرع  األقصى  المسجد  زار  الطائفية.  بالتفرقة 
بمبلغ  لألزهر  وتبّرع  القاهرة  زار  ثم  ذهبية  بثرّيا 
االبتدائية وساهم  المدرسة  بناء  مّول  المال.  من 
العرب  جبل  زار  القرّيا.  بلدة  مجلس  تشييد  في 
1936 وعاد إلى المهجر بنفس  للمرة الثانية عام 

العام ثم توفّي«.
كما أورد الكاتب مهنا كرباج قصة المغترب 
كتابه:  في  أيضًا  وضعها  التي  الدبيسي  غالب 

أبناؤنا في المهجر، 1965 صفحة 51، فقال:
قرية  أبناء  من  الدبيسي  غالب  »المغترب 
إلى  قريته  هاجرمن  الــعــرب،  جبل  عــرمــان، 
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حيث  كنكتكت  مقاطعة  المتحدة،  الواليات 
التبرعات  في  وساهم  التجارية  باألعمال  قام 
لجر مياه قريته عرمان،)1(  أمواالً  الوطنية مرساًل 
كما تبّرع لبيت اليتيم في لبنان وسورية. ولذلك 
فإن المغتربين أبناء الجالية العربية في الواليات 
المتحدة ال يستهان بهم ولهم منظمة عربية يفتخر 
بعروبته  المؤمن  الشباب  من  المغترب  إن  بها. 
وأهلهم  أوطانهم  يتذّكرون  والمغتربون  ووطنه 
ويعملون للعروبة والوطن األم. عاد إلى الوطن 
ليقضي فترة بين أهله وأصدقائه، كما زار بعض 
الواليات  إلى  ثانية  وعاد  العربي  الوطن  أقطار 

المتحدة ليتابع عمله التجاري هناك«.

الدكتور سليم األطرش
في   1928 عام  األطرش  سليم  الدكتور  ولد 
السويداء، سوريا وتوفي في عام 2013 في مدينة 
كان  وقد  األميركية،  بنسلفانيا  والية  بيتسبرغ، 

)1(  قرية عرمان هي إحدى قرى محافظة السويداء أو كما 
يطلق عليها محافظة جبل العرب 

أّول مهاجر من عائلة األطرش يدخل إلى أميركا 
القرن  من  الخمسيمنيات  في  جوليا(  أخته  )مع 
العلم.  على  والتركيز  الدراسة  بقصد  الماضي 
درس الّطب وتخّرج بامتياز ثم ساهم في تخّرج 
أبنائه الثالثة ليصبحوا أطّباء ماهرين أشهرهم ابنه 
األكبر »نيل« )الذي اّتبع تخصص والده وأصبح 
من أهم جراحي تقويم العظام في أميركا، ويعمل 
حاليأ كرئيس لألطباء مع فرق البيسبول في مدينة 

لوس أنجيلوس، كاليفورنيا(. 
هو  األطرش  سليم  الدكتور  السويداء،  ابن 
سمرا  والسيدة  ــرش  األط فــوزي  القاضي  ابــن 
الحنّاوي. والده ملّقب بأمير وأمه شاعرة مشهورة 
بعد  الربابة.  أنغام  على  الشعرية  قصائدها  ُتغنى 
لنفسه  حقق  جــّراح  كطبيب  وتخصصه  هجرته 
شهرة واسعة في عالم الطب خاصة عندما أجرى 
فدخل  منطقته  في  الــورك  لجراحة  عملية  أول 
التاريخ. ساعد العديد من أطباء السويداء  اسمه 

الدكتور سليم األطرش
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الذين دخلوا إلى أمريكا للتخصص والعمل كان 
آخرهم )مهنّد كمال الفقيه( ابن أخته ناديا الذي 
أمراض  )بورد  يملك  ناجحًا  طبيبا  أيضًا  أصبح 
الحياة،  ونهاية  الملّطف  عالج  بــورد  داخلية، 
وبورد أمراض اإلدمان(. يقيم الدكتور مهنّد مع 

زوجته وأوالده األربعة في نفس منطقة بتسبرغ.
حصل الدكتور سليم على شهادته في الطب 
من لبنان وعلى تخصصه في جراحة العظام من 
جامعة ليك سيتي، والية أوريجون األميركية. ثم 
قبل  قليلة  ألسابيع  بيتسبرغ  في  عمله  في  أستمر 

وفاته. رحمه الله.

كرباج  مهنا  الكاتب  عن  الخاصة  مالحظتي 
مؤّلف كتاب أبناؤنا في المهجر، وما ألّم به

)مهنا  الكاتب  ــذا  ه ــان  ك  1965 ــام  ع فــي 
كرباج( كما تبدو صورته أعاله في زيارة سلطان 
باشا األطرش في بلدته القرّيا جيث أهداه كتابه 
واتجه إلى دمشق لحضور اجتماع للمكتبة التي 
صدر منها هذا الكتاب: أبناؤنا في المهجر. ومن 
من  عودته  أثناء  الحظ  ولسوء  القدر  سخريات 
يقّلها  كان  التي  التاكسي  سيارة  انقلبت  دمشق 
الغالي  صديقي  عدا  ما  فيها  كان  من  وتوفي كل 
الذي بقي في حالة حرجة  الفقيه  الدكتور كمال 
في مشفى المواساة بدمشق لمدة أربعة أشهر إلى 
أن شفي من كسور في رجليه وأضالعه األخرى. 
أطال الله بعمره ورحم الله الذين خسرناهم في 

تلك الحادثة األليمة. 

انطباعاتي حول أوائل المغتربين

التي  والمواصفات  التقاليد  عكست  لقد 
الثقافي  كيانهم  األوائل على  مهاجرونا  بها  تميز 
صورة  ليعكس  واالجتماعي  الوطني  وإرثهم 
ويعبر  واالنتماء  والتاريخ  األرض  في  منطقتهم 
أفكارهم  ترجمت  التي  الجفرافية  بيئاتهم  عن 
واالجتماعية  االنسانية  وسلوكياتهم  وتقاليدهم 
متأثرًة  أخرى  مجموعات  أفكار  مع  تقاطعت  و 
والحنين  الحب  عن  ومعبرًة  الوطني  بمنهجهم 
للوطن. هذا الحب تكلل بالدعم المادي وتمّيز 
العربية  للقضايا  المستمر  المعنوي  بالدعم 

المّلحة. 

مهنا كرباج مؤّلف 
كتاب أبناؤنا في 

المهجر مع سلطان 
باشا األطرش
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حياته:
الوليد محمد بن أحمد بن  ابو  القاضي  ولد 
 - 520هـ  سنة  قرطبة  مدينة  في  رشد  بن  محمد 
عريقة  اندلسية  أسرة  الى  ينتمي  وكان  1126م، 
رشد  ابن  نشأ  والقضاء.  والفقه  بالعلم  معروفة 
ما  ــدرس  ف والفضل،  بالعلم  زاخـــرة  بيئة  فــي 
والفقه،  واألدب،  اللغة،  من  زمانه  ابناء  يدرسه 
الرياضيات  درس  الكالم.  وعلم  واالصـــول، 
ابي  على  الحكمة  علوم  من  ذلك  وغير  والطب 
جعفرابن هارون الترجاني، فبرز في ذلك، لشدة 
انه لم  قيل  بالمطالعة، حتى  ذكائه، وكثرة عنايته 

يدع النظروال القراءه، اال ليلة وفاة أبيه.
لما بلغ ابن رشد السابعه والعشرين من سنة 
)1153م( سافر الى مراكش واتصل بعبد المؤمن 

أول ملوك الموحدين.وكان هذا الملك اخذا في 
انشاء المدارس ومعاهد العلم واألدب، فاستعان 

بابن رشد على انشائها وتنظيمها.
مــراكــش حتى مات  فــي  ــد  ــن رش اب ــل  وظ
المغرب  ــرش  ع على  وخلفه  الــمــؤمــن،  عبد 
ملوك  أكثر  كان  الذي  يوسف،  ابويعقوب  ولده 
الفيلسوف  وكان  والعلماء.  للعلم  حبا  المغرب 
العلماء  له  اليه، فجمع  المقربين  احد  ابن طفيل 
من كل حدب وصوب، وحمله على تكريمهم، 
ودبــر  ــن رشــد،  اب ــى  ال نظره  لفت  الــذي  وهــو 

أمرقدومه عليه.
كان الجتماع ابن رشد بالخليفة ابي يعقوب 
يوسف أثر كبير في تغيير مجرى حياته، فقد سماه 
الخليفة قاضيًا الشبيلية سنة 1169م، فلَخص فيها 
في  أخطأت  قد  كنت  اذا  وقال:  الحيوان،  كتاب 

بقلم: سوسن حكيم
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بعض أقسام هذا الكتاب فمرد ذلك الى اشتغالي 
ولما  قرطبة،  في  مكتبتي  عن  وبعدي  بالخدمة، 
نقله الخليفة الى منصب القضاء في قرطبة سنة 
آرسطو  كتب  تلخيص  الــى  انصرف  1171م، 
لم  عامة  بشؤون  اشتغاله  من  بالرغم  األخرى، 
معهما  يستطيع  ما  والحرية  الوقت  من  له  تترك 
الخليفة  استدعاه  1182م  عام  في  عمله.  انجاز 
ابو يعقوب الى مراكش وجعله رأس أطبائه بدالً 
اعاده  ثم  بالوزارة،  احتفظ  الذي  ابن طفيل،  من 

القضاة  قاضي  منصب  ووالَه  قرطبة،  الى 
الذي كان يشغله جده. وقد وصفه 

ابن االبار بقوله:« كان يفزع الى 
فتواه في الطب كما يفزع الى 

فتواه في الفقه«
يعقوب،  أبو  توفي  ولما 

وخلفه ابنه يعقوب ابو يوسف 
1184م  سنة  بالمنصور  الملقب 

لقيه عند  ما  يده  ابن رشد على  لقي 
المنصور  وكان  وتكريم،  حظوة  من  والده 

كأبيه محبًا للعلم وأهله، فلما استدعى ابن رشد، 
قَربه واحترمه احترامًا كبيرًا وأجلسه الى جانبه.

النعمة حتى  يتقلب في هذه  ابن رشد  وظل 
نقم عليه المنصور، وعزله من منصبه ونفاه. وقد 
رشد  ابن  محنة  أسباب  في  المؤرخون  اختلف 
ولكن السبب الحقيقي هو اشتداد التعصب على 
قَرب  فلما  عليهم،  الفقهاء  وشغب  الفالسفة، 
أثار ذلك حسد  ابن رشد ورفع مقامه  المنصور 
صدر  فأوغروا  الناقمين،  ونقمة  الحاسدين، 
الخليفة على الفيلسوف، ودسوا عليه الدسائس، 

في  وهو  المنصور،  فرأى  عليه،  العامة  وقلبوا 
حرب مع الفونس التاسع، ان يعمل على إرضاء 
عامة الشعب، فأوقع النكبة في من كان يعظمهم 

ارضاًء للفقهاء.
الى  ترجع  رشــد  ابــن  محنة  أن  يظهر  كما 
اسباب سياسيه ادت الى الوشايات، فإن كثيرين 
لهم  يقع  لم  العلماء  من  القسوة  أخذتهم  ممن 
والتعصب.  ــراء،  واالغـ بالحسد،  إال  وقــع  ما 
أوقات  في  يحتدم  التعصب  كان  أذا  بالك  فما 
الدينية.  والــعــداوات  القومية  الحروب 
قد  رشــد  ابــن  محنة  ان  صــح  اذا 
الخليفة  انشغال  حدثت خالل 
بحرب االفرنج، وان الخليفة 
كــان مــضــطــرًا الــى ارضــاء 
الثائرين على الفالسفة بتأثير 
فال  والوشايات،  السعايات 
بابعادهم  قرارًا  التخاذه  عجب 

عنه.
ابن  يعاقب  لم  المنصور  ان  على  والدليل 
بالنفي ال  عليه  انه حكم  للعامة  إرضاًء  اال  رشد 
عنه  رضي  الفتنة،  هدأت  عندما  وانــه،  بالقتل، 
حياة  تطل  ولم  وعزه.  نعمته  سابق  الى  واعــاده 
عام  مراكش  في  توفي  فقد  ذلك،  بعد  رشد  ابن 

1198م وله من العمراثنان وسبعون عامًا.
في خلقه، عظيمًا  ابن رشد عظيمًا  كان  لقد 
في علمه، عظيمًا في جرأته، ومن سمات العظيم 
المشكالت،  من  الكثير  حياته  في  يصادف  ان 
وان يحدث حوله دويًا وهو حي، وان يكون له 

اثرًا كبيرًا بعد مماته. 
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المفكر  بمظهر  وظهر  الغزالي،  فلسفة  وانتقد 
الجرئ الذي ال يخشى في الحق لومة الئم، وقد 
يكشف  بما  يؤمن  الذي  الحر  المفكر  مثال  كان 
اقرب  مذهبه  كان  السمع.  ورود  قبل  العقل  عنه 
في  سيما  ال  اسالفه،  مذاهب  من  االعتدال  الى 
وبعده  المنطق،  باحكام  التقيد  على  حرصه 
لها  كان  وان  الحقيقة،  بوحدة  وقوله  الغلو،  عن 
مظهران مختلفان احدهما ديني واالخر فلسفي.

االنسان  هو  ارسطو  ان  يرى  رشد  ابن  كان 
الى  وصل  الــذي  االعظم،  والمفكر   ، االكمل 
ارسطو  يعتبر  وهو  باطل،  يشوبه  ال  الذي  الحق 
اسمى صورة تمثل فيها العقل االنساني حتى انه 

يميل الى تسميته بالفيلسوف االلهي.
جهة  من  رشد  ابن  ميزة  ابــراز  المهم  ليس 
الخاصة  اآلراء  ابراز  المهم  وانما  شارح،  مو  ما 
التي تميز بها وخالف بها من تقدمه من الفالسفه 

المسلمين.
المسائل التي تبرز فيها اصالة ابن رشد هي: 
رأيه في التوفيق بين الحكمة والشريعة، ورأيه في 
قدم العالم، ورأيه في روحانية النفس، ورأيه في 

السببية.

التوفيق بين الحكمة 
والشريعة

حــاول  فيلسوف  اول  ــد  رش ــن  اب يكن  لــم 
التوفيق بين الدين والفلسفه، فقد سبقه الى ذلك 

كثير من الفالسفة قبل االسالم وبعده.
لم يقتصر ابن رشد على التوفيق بين الحكمة 
فحسب،  الفلسفية  نظرياته  بعض  في  والشريعة 

البن رشد كتب كثيرة في الفلسفة، والفلك، 
والطبيعة، والطب، والنفس، واالخالق، والفقه، 
يبلغ  واالدب،  واللغة،  والكالم،  واالصــول، 
هذه  من  والمطبوع  وسبعين.  ثمانية  عددها 
ضاع  ما  ومنها  بقي،  ما  منها  قليل.  المؤلفات 
اصله العربي ولم يصل الينا اال في ترجمة عبرية 

او التينية.

فلسفة ابن رشد
ابن رشد يشتمل على شرح  ان معظم كتب 
عليها.  التعليق  او  تلخيصها  أو  آرسطو  كتب 
اللقب  وهو  بالشارح،  رشد  ابن  سمي  ولذلك 
الملهاة  كتاب  في  »دانــتــي«  عليه  اطلقه  الــذي 
شارح  اول  يكن  لم  رشد  ابن  ان  ومع  االلهية. 
الشرح  في  طريقته  فإن  ارسطو،  لتآليف  عربي 
فإننا  المتقدمين عليه.  الشَراح  تمتاز على طريقة 
نجد ابن سينا في كتاب الشفاء مثاًل يعرض افكار 
صاحبها،  شخصية  يمحو  عامًا  عرضًا  آرسطو 
بالتفسير  االرسطي  النص  يتناول  رشد  ابن  نجد 
وهذه  عميقًا.  تحلياًل  معانيه  ويحلل  والتعليق 
علماء  من  رشــد  ابــن  استمدها  التي  الطريقة 
التفسير تختلف كل االختالف عن طريقة شرح 
اليونانيين واالفالطونيين المحدثين الذين كانوا 

ينزعون الى التجريد. 
ان ابن رشد لم يقتصر على تفسير نصوص 
والتلخيص  التفسير  طريقة  تجاوز  بل  آرسطو، 
القضايا  بعض  لمعالجة  وتصَدى  والتعليق، 
الفلسفيه والكالمية الهامة، فصحح بعض اخطاء 
الكالم،  علماء  على  ورَد  سينا،  وابن  الفارابي 
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بل  واالندلسيون،  المشرقيون  اسالفه  فعل  كما 
سماه  خاصًا  كتابًا  الموضوع  هذا  لدراسة  افرد 
من  والشريعة  الحكمة  بين  فيما  المقال  »فصل 

االتصال«.

النظر الفلسفي مأمور به 
يف الشرع

إن غرض ابن رشد من كتاب »فصل المقال« 
هو الفحص عن جهة النظر الشرعي، هل النظر في 
الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع، أم محظور، 
ابن  يبدأ  السؤال  به؟ ولإلجابة عن هذا  مأمور  أم 
فعل  »ان  فيقول:  الفلسفة،  معنى  بتحديد  رشد 
الفلسفة ليس شيئًا اكثر من النظرفي الموجودات 

واعتبارها من جهة داللتها على الصانع«
ولسنا نحتاج الى كبير عناء في البرهان على 
الموجودات  في  النظر  على  يحث  الشرع  ان 
تعالى،  قــولــه  فــفــي  الــعــقــل.  ــي  ف واعــتــبــارهــا 
صريحة  إشارة  اأْلَْبَصاِر﴾  ُأولـِـي  َيا  ﴿َفاْعَتبُِروا 
إلى وجوب استعمال القياس العقلي، أو العقلي 
والفقهي معًا، كما أن في قوله: ﴿َأَوَلْم َينُظُروا فِي 
ِمن  ُه  اللَّ َخَلَق  َوَما  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َمَلُكوِت 
َماَواِت  ُروَن فِي َخْلِق السَّ َشْيٍء﴾ وقوله: ﴿َوَيَتَفكَّ

َواأْلَْرِض﴾ حثًا على النظر في الموجودات.
من  اكثر  شيئًا  ليس  االعتبار  ان  صــَح  ,اذا 
القياس  وهو  المعلوم،  من  المجهول  استنباط 
في  نظرنا  نجعل  ان  علينا  ــب  وج العقلي، 
النوع  الطريقة. وهذا  الموجدات مبنيًا على هذه 
اتم  وهو  الشرع،  عليه  حَث  الذي  هو  النظر  من 

انواع القياس، وهو المسمى برهانًا. 

وجوب االستعانة بما قاله 
القدماء

إذا كان من العسير ان يقف واحد من الناس 
من  اليه  يحتاج  ما  جميع  على  نفسه  تلقاء  من 
الواجب على االجيال  العقلي، كان من  القياس 
ببعض  بعضها  ذلك  على  تستعين  أن  المتعاقبة 
انه  »فبِين  رشد:  ابن  قال  المعرفة.  تكمل  حتى 
يجب علينا ان نستعين على ما نحن في سبيله بما 
قاله من تقدمنا في ذلك، وسواء كان ذلك الغير 
ولذلك  المَلة«  في  مشارك  غير  أو  لنا  مشاركًا 
وجب علينا ان ننظر في كل ما قاله القدماء، فإن 
كان صوابًا قبلناه وشكرناهم عليه، وإن كان غير 

صواب نبهنا عليه وحذرنا منه.
وكما ينبغي لالنسان ان يستعين بمن تقدمه 
على معرفة الحقيقة، فكذلك ينبغي له ان يكلف 
نفسه عناء البحث عما يكمل معرفته بها. وجملة 
القول ان النظر في كتب القدماء واجب بالشرع، 
لذلك  اهــاًل  كان  من  فيها  النظر  عن  نهى  فمن 
وفضيلته  الشرعية،  وعدالته  وفطرته،  بذكائه، 
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وليس في اشتمال الشرع على ظاهر وباطن 
الحقيقة  بل  حقيقتين،  هناك  ان  على  يــدل  ما 
لذلك  التعبير عنها.  اختلفت طريقة  وإن  واحدة 
بما  الناس  »حدثوا  طالب:  ابــي  بن  علي  قــال 
ورسوله«.  الله  يكذب  ان  أتريدون  يعرفون، 
وقال الرسول: »إنَا معاشر االنبياء امرنا ان ننزل 
عقولهم«.  قدر  على  ونخاطبهم  منازلهم  الناس 
فإذا اردت ان تعلم الناس فاجعل كالمك مالئمًا 

لطباعهم وعقولهم.

وحدة الحقيقة
ابن  سلكه  ــذي  الـ الــطــريــق  ان  شــك  ال 
والشريعة  الحكمة  بين  التوفيق  فــي  رشــد 
التقليد،  حضيض  عن  يرتفع  متوسط،  طريق 
على  وينبه  المتكلمين،  جــدل  ويجتنب 
الشريعة.  مسائل  في  البرهاني  النظر  وجوب 
الشرع  في  والباطن  الظاهر  وجود  ان  ويعتبر 
ال يدل على وجود حقيقتين، بل يدل على ان 
بين  والعالقة  واحدة.  لحقيقة  مظهرين  هناك 
كالعالقة  الدينية  والحقيقة  الفلسفية  الحقيقة 
ان  نعم  العملية،  وتطبيقاتها  النظريات  بين 
الوحي مصدر الحقيقة الدينية، والعقل 
ولكن  الفلسفية،  الحقيقة  مصدر 
العلم الحاصل بطريق الوحي 
الحاصل  العلم  يناقض  ال 
في  وليس  العقل،  بطريق 
يدركها  ال  اســـرار  ــشــرع  ال
ــدرك  ي الــعــقــل  الن  الــعــقــل، 

جميع الموجودات.

عن  الناس  يصد  كمن  كان  والخلقية،  العلمية، 
به، وهو  الله  الى معرفة  الشرع  الذي دعا  الباب 
باب النظر. اذا قيل ان بعض الذين يخوضون في 
لنقص  السبيل،  سواء  يضَلون  قد  الحكمة  كتب 
لغير  أو  الهوى على عقولهم،  غلبة  أو  فطرتهم، 
ذلك من االسباب، قلنا ان وجود مثل هؤالء ال 
ينبغي ان يتخذ ذريعة لمنع هذه الكتب عن الذي 

هو اهل للنظر فيها.

الشرع ظاهر وباطن
لم يكن ابن رشد اول من قال إن في كتاب 
ومعنى  ظاهرًا  معنى  النبي  على  المنزل  الله 
الفرق االسالمية قد ذهبت  باطنًا، فإن كثيرًا من 
الى ذلك قبله، ولكن ابن رشد يرى ان الشريعة 
الحق تدعو الى معرفة الله، كما تدعو الى النظر 
كان  فإن  الحق.  معرفة  الى  المؤدي  البرهاني 
فال  البرهاني  النظر  اليه  أَدى  لما  موافقًا  الشرع 
رفع  وجب  له  مخالفًا  كان  وان  هناك،  اشكال 

التناقض الذي بينهما بطريقة التأويل.
بسبب  وبــاطــن  ظاهر  على  الــشــرع  اشتمل 
في  قرائحهم  وتباين  ــاس،  ــن ال ــَطــر  فِ اخــتــالف 

الــنــاس  ان  ــَح  صـ واذا  ــق.  ــتــصــدي ال
يختلفون بطباعهم ويتفاضلون في 

يخاطب  ان  وجب  تصديقاتهم 
فهمه.  يستطيع  بما  منهم  كل 
الجمهور  تعليم  فالشرع يقصد 
عامة، وصاحب الشرع )النبي( 

االمور  من  الجمهور  يعرف  انما 
مقدار ما تحصل لهم به سعادتهم.
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مسألة قدم العالم
فالسفة  مــن  سبقه  عمن  رشــد  ابــن  يتميز 
لبس  ال  تصورًا  القدم  مسألة  بتصور  االســالم 
فالعالم في نظره، كما هو في نظر ارسطو،  فيه. 
ازلي التغيير، وهو في جملته واحد ال يجوز عليه 
العدم، وال يمكن ان يكون على غير ما هو عليه.

العالم  قدم  مسألة  في  يحذو  رشد  ابن  ان 
عنده  العالم  أزلــيــة  الن  ارســطــو،  ــذو  ح

الــمــادة  ــة  ــي ألزل ــة  ــروري ض نتيجة 
منهما  تتركب  اللتين  والصورة 

أزلية  ان  كما  الــمــوجــودات، 
متصلة  نــظــره  ــي  ف الــحــركــة 
هذه  وجميع  الزمان،  بأزلية 

ازلية  بمفهوم  متصلة  المعاني 
سائر  مبادئ  هي  التي  الجواهر، 

الموجودات.
أزليًا استلزم وجود حركة  اذا كان  التغير  إن 
أزلي،  محرك  الى  تحتاج  الحركة  وهذه  أزلية، 
يكون  أن  وجب  حادث  العالم  إن  قلنا  إذا  ألننا 
وهكذا  عنه،  العالم  هذا  نشأ  آخر  عالم  هناك 

يتسلسل األمر الى غير نهاية.
إن كالم ابن رشد على قدم العالم في كتاب 
مناهج  عن  »الكشف  وكتاب  المقال«  »فصل 
الشرع  ان  اثبات  غرضه  منهجي،  كالم  االدلــه« 
اجماع  وان  صــراحــة،  المسأله  هــذه  ينص  لم 
هي  بل  تامًا،  انعقادًا  ينعقد  لم  عليها  المسلمين 
من المسائل التي تُمت الى التأويل بصلة وثيقة. 
قدم  مسألة  على  رشد  ابن  كالم  ان  علمنا  واذا 

العالم يشغل ربع كتاب »تهافت التهافت«، وان 
تهافته،  في  الغزالي  كتبه  مما  اطول  الكالم  هذا 
التي  المسألة  بهذه  ابن رشد  اهتمام  مبلغ  ادركنا 

عَز عليه ان تفهم على غير حقيقتها.

النفس االنسانية 
ان النفس تدرس في العلم الطبيعي من جهة 
بعد  ما  ما هي صورة للجسم، وتدرس في علم 

الطبيعة من جهة ما هي مفارقة.
عند  ــد  رش ــن  اب نجد  لــذلــك 
في  النفس  ــة  ــدراس ل ــجــرده  ت
ــلــخــيــص كـــتـــاب الــنــفــس  ت
غــرار  على  يــســأل  الرســطــو 
ان  يمكن  هل  األول:  المعلم 
ال؟  ام  الجسد  النفس  تفارق 
بقوله:  السؤال  هــذا  عن  فيجيب 
شأنه  من  ما  الى  تنسب  قد  المفارقة  ان 
اتصاالً  )الــمــادة(  بالهيولى  اتصاله  يكون  ان 
الهيوالنية  اّما الصور  الفعال،  بالعرض، كالعقل 
اتصالها  ألن  فيها،  تصورالمفارقة  فيستحيل 

بالمادة اتصال جوهري.
الناطقة  القوة  في  القول  يفصل  انــه  كما 
تتصل  ان  الناطقة  النفس  تستطيع  هل  ويسأل 
التي  الناحية  الى  نصل  وهنا  الفعال،  بالعقل 
بعد  ما  علم  من  قسمًا  النفس  علم  فيها  يصبح 
هل  النفس:  عن  سؤالنا  بذلك  ونعني  الطبيعة 
على  قــادر  للمادة  مغاير  روحاني  جوهر  هي 

االنفصال عنها.
العلم  في  يدخل  النفس  قوى  في  البحث  إن 
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الطبيعي، اما البحث في مفارقتها للجسد 
فيدخل في علم ما بعد الطبيعة.

مادة  من  مركب  جسم  كل 
وصورة، والمادة في الحيوان 
ــورة هي  ــص ــدن، وال ــب هــي ال
النفس، لذلك عَرف ابن رشد 

اول  »كمال  هي  بقوله:  النفس 
هذا  ولكن  ــي«،  آل طبيعي  لجسم 

النفس،  اجزاء  باختالف  يختلف  الكمال 
النباتية، الحساسه،  وهي خمسة اجزاء او قوى: 

المتخيلة، النزوعية، والناطقة.
وجميع هذه القوى ، باستثناء القوة الناطقة، 
مشتركة بين الحيوان واالنسانن اال ان ابن رشد 
يقول: ان لكل قوة من هذه القوى مادة وصورة، 
منها  والعليا  بعدها،  لما  هيولى  منها  فالدنيا 
صورة لما قبلها، وهكذا دواليك، حتى تصل الى 
القوة التي ال هيولى لها، وهي الصورة المحضة 

او العقل المفارق.
الناطقة  القوة  وجود  رشدعلى  ابن  يبرهن 
نوعان:  بنظره  فــاالدراك  االدراك.  انواع  بتأمل 
االدراك  اما  كلي.  واآلخــر  شخصي،  احدهما 
في  المعنى  ادراك  فهو  الجزئي،  او  الشخصي 
هيولى، كادراك الحس او الخيال. واما االدراك 
الهيولى،  من  مجردًا  المعنى  ادراك  فهو  الكلي 
بقوة  الكليات  تدرك  التي  القوة  نسمي  ونحن 

النطق او العقل.
تنقسم القوة الناطقة الى قسمين: قوة نظرية، 
وتسمى  عملية،  وقوة  النظري،  بالعقل  وتسمى 

بالعقل العملي.

المعاني  ــدرك  تـ العملية  ــوة  ــق ال
المتعلقة بالعمل، او المعاني التي 
تحصل فيها بالتجربة. والتجربة 
تكون بالحس أوالً، وبالتخيل 
ثانيًا ، قال ابن رشد: »واذا كان 
تكون  ان  وجب  كذلك  ذلك 
في  مضطرة  المعقوالت  هذه 
وجودها الى الحس والتخيل، واذا 
كانت قائمة على الحس والتخيل، كانت 

حادثة بحدوثهما، وفاسدة بفسادهما.«
أما العقل النظري وهو القوة النظرية، فيظهر 
بعض  »في  يوجد  انما  وانه  إلهي،  انه  امره  من 
الناس وهم المقصودون بالعناية في هذا النوع«. 
من خواص القوة النظرية انها تدرك المعقوالت 

من حيث هي معقوالت.
حصول  في  مضطرون  »اننا  رشد  ابن  يقول 
نتخيل.  ثم  اوالً  نحس  ان  الى  لنا  المعقوالت 
بأخذ  والمقصود  الكلي«  اخذ  يمكننا  وحينئذ 
من  خطوة،  خطوة  التجريد  في  االرتقاء  الكلي 
مرتبة  من  ثم  الخيال،  مرتبة  الى  الحس  مرتبة 

الخيال الى مرتبة النطق. 
الموجودة  المعقوالت  ان  القول  وجملة 
بتكثر  متكثرة  وهي  للتغير،  عرضة  النفس  في 
والفساد  للكون  خاضعة  وهي  موضوعانها، 
التصالها بالهيولى، ومعنى اتصال المعقوالت 
الدراك  اســتــعــدادًا  النفس  في  ان  بالهيولى 
في موضوع،  قائم  استعداد  المعقوالت، وهو 
بالفعل،  عقاًل  وال  جسمًا،  ليس  وموضوعه 
وانما هو قوة تسمى بالعقل الهيوالني. والبن 
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العقل  فــي  متضاربان  ــان  رأيـ ــد  رش
فاسد  انه  يقول  فتارًة  الهيوالني 

ويثبت ذلك بعدة براهين وتارًة 
الهيوالني  العقل  ان  يقول 
الرأي  هذا  ينسب  ثم  ازلــي، 
نعلل  ان  يمكننا  ارسطو.  الى 

اضطراب موقفه الظاهر بقولنا 
انه ال يطلق اسم العقل الهيوالني 

في كال الحالين على معنى واحد. وان 
ابن رشـــد فيها شيء  العاقلـــة في نظر  القــوة 
الهيوالني  فالعقل  ازلي،  وشيء  فاســـد  كائن 
الذي هو من المعقوالت بمنزلة المادة االولى 
اما  ازليًا،  يكون  ان  يجب  الموجودات  من 
يقال  وما  فاسدة،  كائنة  فهي  الخيالية  الصور 
العقل  على  كذلك  يقال  الهيوالني  العقل  عن 
اما  فعله،  وهو  فاسدًا  جزءًا  فيه  فإن  بالملكة، 
من  علينا  يدخل  ألنه  خالد،  فهو  ذاته  في  هو 
العقل  ينقل  الذي  الفعال  العقل  واما  خارج. 
الهيوالني من حال القوة الى حال الفعل، فهو 

ازلي ومفارق.

السببية 
فيه  مــا  بجميع  العالم  ان  رشــد  ابــن  يــرى 
وال  منه،  اتقن  يوجد  ان  يمكن  ال  لنظام  خاضع 
اتم منه، وان االمتزاجات بين العناصر محدودة، 

والموجودات الحادثة عنها واجبة.
والحكمة ليست شيئًا اكثر من معرفة اسباب 
ضرورية  اسباب  للشيء  تكن  لم  واذا  الشيء، 
لم  بها،  هو  التي  الصفة  على  وجــوده  تقتضي 

الحكيم  بها  يختص  معرفة  هناك  يكن 
لم  لو  انه  كما  غيره،  دون  الخالق 
ضرورية  اســبــاب  هناك  تكن 
المصنوعة،  في وجود االمور 
وال  صناعة،  هنالك  تكن  لم 
الصانع،  الــى  تنسب  حكمة 
المسببات  ــود  وج انكر  ومــن 
االمور  في  االسباب  على  مرتبة 
بالصناعة،  علم  عنده  يكن  لم  الصناعية 
وكذلك من جحد وجود ترتيب المسببات على 
االسباب في هذا العالم فقد جحد وجود الصانع 

الحكيم.
العادة  اجرى  الله  ان  االشعرية  قالت  واذا 
في  لها  تأثير  ال  انــه  قالت  او  االســبــاب  بهذه 
المسببات، اجاب ابن رشد ان هذا القول مبطل 
المسببات  هذه  وجود  امكن  اذا  النه  للحكمة، 
ان  وجودها،  في  حكمة  فأي  االسباب،  دون 
وجوه.  ثالثة  االسباب  عن  المسببات  لوجود 
االضطرار،  جهة  من  وجودها  يكون  ان  فإما 
ان تكون  ان يكون من جهة االفضل، واما  وإما 
ال من جهة االضطرار وال من جهة االفضل بل 
باالتفاق وبغير قصد. وهذا الوجه االخير يبطل 
والمسببات  االسباب  يرفع  ألنه  الخالق  حكمة 

ويجعل كل شيء عبثًا.

الحادثة  الموجودات  ان  رشد  ابن  ويــرى 
فال  الجواهر  امــا  واعـــراض.  جواهر  قسمان: 
من  فتتولد  ــراض  االع وامــا  الله،  إال  يخترعها 
االسباب الطبيعيه المقترنه بالجواهر. مثال ذلك 
االرض،  يفلح  والــزارع  السنبلة،  يخلق  الله  ان 
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الطبيعية  االسباب  ففعل  البذار.  لتلقي  ويعدها 
مقصور اذًا على توليد االعراض دون الجواهر، 
كان  واذا  الله.  اال  يخلقها  فال  الجواهر  امــا 
وكانت  للجواهر،  خالقًا  الله  كان  كذلك  ذلك 
االعراض متولدة من االسباب الطبيعية المقترنة 
الله  ان  نقول  ان  بالجواهر، وفي وسعنا مع هذا 
يلزم عن ذلك  ان  الحقيقي، من غير  الفاعل  هو 

رفع االسباب والمسببات الطبيعية.

رشد  ابن  عند  الطبيعية  بالسببية  للقول  إن 
العقل، واالخر حكمة  اساسين: احدهما طبيعة 

الله وعنايته.

االساس االول: العقل عند ابن 
الموجودات  ادراك  هــو  رشــد 

رفع  من  حال  وان  بأسبابها، 
ــن رفــع  االســبــاب كــحــال م
العقل. ومن الثابت بنفسه »ان 

هي  وصفات  ذوات  لالشياء 
الخاصة  االفعال  اقتضت  التي 

بموجود موجود، وهي التي من قبلها 
وحدودها«  واسماؤها  االشياء  ذوات  اختلفت 
ولو لم يكن لكل موجود طبيعه تخصه، النقلبت 

االشياء كلها الى شيء واحد.

وقد  االلهية،  الحكمه  الثاني:  االســـاس 
التهافت،  تهافت  كتاب  في  رشد  ابن  اوضحه 
ان  وبَين  ــة،  االدل مناهج  عن  الكشف  وكتاب 
للحكمة  مبطل  والمسببات  االسباب  ابطال 

االلهية.

من  الطبيعية  الجواهر  بتجريد  القول  ان 

يفضي  بها،  الخاصة  واالفعال  الذاتية،  الصفات 
الحكمة  خواص  من  الخالق  بتجريد  القول  الى 

والتدبير.
وهنا هناك مسألتان ال بد من االشارة اليهما: 
مسألة  والثانية  والقدر،  القضاء  مسألة  االولى 

المعجزات.

والقدر  القضاء  حــول  المسلمون  افترق 
وانقسموا الى فرقتين: فرقة اعتقدت ان االنسان 
ال  او  يفعل  ان  في  حر  ألنه  افعاله  عن  مسؤول 
والثواب،  العقاب  عليه  ترتب  ولذلك  يفعل، 
وهم المعتزلة. وفرقه اعتقدت نقيض هذا، وهو 
ان االنسان مجبور على افعاله، وهم 
الفرقتين  هاتين  وبين  الجبرية. 
فرقة ثالثة وهي االشعرية. وقد 
زعم هؤالء ان لالنسان كسبًا، 
والكسب  به  المكتسب  وان 
مخلوقان لله تعالى. وهذا في 
نظر ابن رشد قول ال معنى له. 
ولو اقتصرنا في حّل هذه المشكلة 
على االدلة العقلية فقط لتبين لنا ان هناك 
موقفين متعارضين، احدهما: اّننا اذا فرضنا ان 
المعتزلة،  زعمت  كما  الفعاله  خالق  االنسان 
على  تجري  ال  افعال  هنالك  يكون  ان  وجب 
خالق  هناك  فيكون  واخــتــيــاره،  الله  مشيئة 
االنسان  ان  فرضنا  اذا  اَنــا  واآلخــر:  الله.  غير 
مجبورًا  يكون  ان  وجب  الفعاله  غيرمكتسب 
واالكتساب.  الجبر  بين  وسط  ال  فانه  عليها، 
ان تقول: ان االنسان مجبور على  وال يمكنك 
التكليف  جعلت  ذلك،  قلت  اذا  النك  افعاله، 
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ما  االنسان  كلف  واذا  يطاق،  ال  ما  بــاب  من 
الن  فرق،  الجماد  وبين  بينه  يكن  لم  يطاق  ال 
الجماد ليس له استطاعة، وكذلك االنسان ليس 

له فيما ال يطيق استطاعة.
المسألة  لهذه  وســط  بحل  رشــد  ابــن  جــاء 
بجمع فيه بين شواهد السمع وادلة العقل، وهو 
قوله: إن الله«خلق لنا قوى نقدر بها ان نكتسب 
االكتساب  كــان  لما  لكن  اضـــداد،  هي  اشياء 
االسباب  بمواتاة  إال  لنا  يتم  ال  االشياء  لتلك 
التي سخرها الله لنا من خارج، وزوال العوائق 
عنا، كانت االفعال المنسوبة الينا تابعة المرين: 
التي  االسباب  موافقة  واالخر  ارادتنا،  احدهما 
االرادة  ان  علمنا  واذا  االرادة.  لهذه  خارج  من 
تصديق  او  مــا  تخيل  عــن  لنا  يحدث  ــوق«  ش
لنا  يعرض  شيء  عن  بل  باختيارنا  ال  بشيء«، 
ارادتنا  ان  علمنا  الخارج،  في  التي  االمور  من 
تستطسع  ال  الخارجية  باالسباب  المحفوفة 
ولما  االسباب.  تلك  بمؤاتاة  إال  شيئًا  تفعل  ان 
على  تجري  الخارج  في  التي  االسباب  كانت 
نظام محدود، وترتيب مقضود، وجب ان تكون 
اعني  محدود،  نظام  على  جارية  ايضًا  افعالنا 
مقادير  وعن  محدودة،  اوقــات  في  توجد  انها 
تؤثر  التي  باالسباب  المقصود  محدودة، وليس 
وانما  فقط،  الخارج  في  التي  تلك  االرادة  في 
في  الله  خلقها  التي  تلك  ايضًا  بها  المقصود 
والقدر  القضاء  اسم  يطلق  رشد  ابن  ان  ابداننا. 
االسباب  عليه  تدل  التي  الثابت  النظام  على 
الله على  كتبه  الذي  والخارجية، وهو  الداخلية 

عباده في اللوح المحفوظ.

اما مسألة المعجزات فقد اشار اليها ابن رشد 
الفالسفه  الى  نسبه  فيما  الغزالي  على  رده  عند 
»ان  بقوله:  ابراهيم  معجزة  على  االعتراض  من 
الحكماء لم يجوزوا النفسهم التكلم او الجدل 
مبادىء  صناعة  لكل  الن  الشرائع.  مباديء  في 
خاصة بها، فاذا نظر المرء في احدى الصناعات، 
لها  يتعرض  وال  بمبادئها،  يسلم  ان  عليه  وجب 

بنفي او ابطال«.
الحذر  جانب  الى  رشد  ابن  ميل  في  وليس 
تناقض  يدل على  ما  المعجزات  في كالمه على 
اعتداده  بلغ  عقلي  فيلسوف  فهو  مذهبه.  في 
بالنظر العقلي درجة جعلته يجوز لنفسه مخالفة 
فيلسوف  وهــو  النظرية.  ــور  االم في  االجماع 
وجودي يؤمن بالحتمية، ويعتقد ان العالم مقيد 
فيلسوف  نفسه  الوقت  في  ولكنه  ثابت،  بنظام 
امرًا  الشريعة  في  بان  يصرح  بالشريعة،  مؤمن 

يعجز العقل عن معرفتها بنفسه.

خاتمة
العرب  فالسفة  اكثر  من  كان  رشد  ابن  ان 
غوصًا في المعاني العميقة، ومن اشدهم انتصارًا 
للعقل. حتى سمي فيلسوف العقل عند العرب. 
رشد  ابن  مع  فانها  العربية  الفلسفة  تتبعنا  واذا 

استقرت في احضان الفلسفة ارسطية.
لقد اتبع ابن رشد ارسطو في مجمل فلسفته 
خالل  من  الحقيقية  فكرته  عن  الكشف  وحاول 
فتم  وتلخيصها  بشرحها  عني  التي  النصوص 
االول من  المعلم  ما في كالم  بذلك توضيح  له 
غموض وما في اقواله المتشابهة من اضطراب، 
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تقصي  ــي  ف عجيبة  ــقــدرة  م جــانــب  الــى  هــذا 
والتوفيق  التحليل  في  والتغلغل  الموضوعات 

بين الدين والفلسفة.
يكون  ان  في  يطمع  لم  رشــد  ابــن  ان  ومــع 
اكثر من شارح دقيق لكتب ارسطو، فان اعتماده 
هذه  في  جاء  ما  تأويل  في  العقلية،  حريته  على 
لم  التي  االراء  من  الكثير  الــى  ساقه  الكتب، 
اراؤه  نقلت  فلما  الشراح.  من  غيره  ببال  تخطر 
المسيحيون  فالسفة  وقف  الالتينية  اللغة  الى 

باقواله  أخذ  فبعضهم  مختلفين،  موقفين  ازاءها 
الفلسفة  على  حمل  وبعضهم   ، تحفظ  دون 
الفريقين  بين  النزاع  .وبلغ  عنيفة  حملة  الرشدية 
درجة عالية حتى اضطرت السلطات الدينية الى 
يسلم  من  كل  يدين  قرار  باتخاذ  العاصفة  تهدئة 

بالمبادئ الرشدية المخالفة للعقيدة المسيحية.
الفكر  أَثر في  وجملة القول ان ابن رشد قد 
االوروبي تأثيرًا عميقًا حتى اصبح اسم الشارح 

االكبر والمفكر الحر علمًا له.

باالحمر العريض
بما  الحضاراِت  بُناُة  والعارفون  والعرفانّيوَن  والمندائّيون،  الغنوصّيون،  مهما كثـَُر 
اقتطعوُه من مقالع صخِر العقِل الخاّلِق حجارًة للزوايا. فما داَم هناَك نصوٌص مقدَّسٌة 
للنقِل بعُض أدواتِها؛ الجهُل والسيُف والنطُع، والسَّْحُل والَحْرُق والَقْطُع فَعبـَثًا يحاوُل 

البّناؤون.
يــِن أو  الــدِّ ــرّدوا عن أسئلِة  ي المتديّنون أن يدافعوا أو  يــِن أو  الــدِّ ال يستطيع رجــال 
السائلين عن ماهيَة الدين ألنّهم جزٌء عضويٌّ منه. وال الفلسفُة أيًضا تستطيُع، ألنّها 
الملموسِة  العلمية  اإلنجازات  وتبقى وحدها  نفسه.  الدين  ماهّيِة  مع  ماهيـُّتها  تتعارض 
والمعمول بها هي الجواب الدامغ الذي يدحض نظرياِت الدين والمتدينين المقّدسة 

إذا ما تعارضت مع النظريات العلمية المتعلقة مراميها بتلك االنجازات.
إنَّ الحرَب التي قامت في القرون الوسطى وفي القرون التنويرية التي تلتها بين الدين 
ورجاالتِه من جهة، وبين العلمانية بفالسفتها ومفكريها من جهٍة أخرى، ما كانت لتذهب 
أسكَتْت  التي  المتطّورة  والتقنيات  العلميِة  اإلنجازات  لوال  العلمانيين  إلى  فيها  الغلبُة 
-كي ال أقول أخرست- رجاَل الدين وجعلتهم يعترفون بالخسارة ويستسلمون للعلم 
معطين مال قيصر لقيصر ومال الله لله، راضين بترك أمور الدولة لسواهم مكتفين بأمور 

الله والكنيسة والغوِص في التطّلعات الروحية والمازرائية دون سواها. 
                                                                يوسف عبد الصمد
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هو أحد أقالم الرابطة القلمية الجديدة. يجلُس في الَعَتَمِة، بعيًدا عن األضواء، 
رغيًفا  ُمُه  يقدِّ  ... ثمَّ يخبزُه،  ثمَّ  يعجنُه  الضوء،  طِْحَن  يجمع  المضيء.  قلُمُه  وبيده 
طاَزًجا على مائدة المعرفة. ومثلما يستخرج المؤمُن من داخِلِه إيمانه الذي بحجِم 
حّبَة الخردِل لينقَل بها الجبل من مكاٍن إلى مكان، هكذا يفعل صديقي، صاحب 
يتنّقَل  القلم المضيء، يستخرُج من الضوِء الطاقَة التي )ُيَسْرعُن( بها مركباته كي 

بين الكواكب في المستقبل القريب البعيد.
حلٍّ  من  أكثر  هناك  أن  يؤمن  زال  ما  الجديد،  العالم  في  يقيم  الذي  وصديقي 
ُيخرج لبناَن من ضائقته الخانقة، وهو يطمئنُّ إلى لبنان االنتشار قّوًة فاعلة تستطيع 
الطغمة  براثن  ومن  المتحّركة،  صحرائه  رمال  من  المقيم،  لبنان  شعب  ُتنقد  أن 

الحاكمة... والجهل.
األحزاب  ورأى  وفسادها،  المتتالية  اللبنانية  الحكومات  عجِز  رأى  أن  وبعد 
نواياها  حسن  من  الرغم  على  بعده،  وما  االستقالل  قبل  ما  سنواِت  في  الكثيرة، 
ونبِل مقاصدها، ومحاوالتها الجادة المميتة، وعجِزها عن تحقيق وحدة اللبنانيين 
إلى  يتطلعون  وطوائَف،  وفئاٍت  وفساد،  وفقر  أمراض  من  فيه  هم  مما  وإنقاذهم 
وطنهم،  داخل  مخاوفهم  من  لحمايتهم  الخارج  في  الكثيرة  الغريبة  الجهات 
وخوفهم على مصيرهم المجهول. بعد ان رأى كل هذا، فّكَر في أمٍر واحٍد، يكفيه 
مؤونة التفكير في الوسائل الكثيرة، يكون شاماًل كافًيا لتحقيق ما يطمح إليه، ولقد 

رأى في طرح كريستين زعتر: »مجتمع المعرفة المعلمن«، يحّققه لُه:    
»حزُب بنى مدرسة«، الحلَّ األمثَل لهذا الطموح.
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عقده  من  َر  وتحرَّ الفرُد  تعّلم  ما  وإذا  أفضل.  مجتمٍع  أجل  من  الفرد،  وتحرير  بتعليم  يبدُأ 
والجمعيات،  والمؤسسات،  المتماسك،  للبناء  الصالحة  الّلَبنَة  يكون  أن  يستطيع  وقيوده 
واألحزاب الصالحة التي تشكل ركائَز الدولة المثالية. هكذا يرى صديقي طريق الخالص من 

الجهل، والمفاسد والمآسي التي يمر بها لبنان.

صورة المجّسد الضوئي بمراحله الخمس:
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لساَنها ــوُد  ــي ــق ال ــِت  ــّذبـ وكـ ــَدْت  ــ ــ فرساَنها وَع   - كَبْت  إن   - تخذُل  والخيُل 
ــوُن غــيــَر خــيــاِرهــا ــك ــاَء ال ــ ــاَءت وش ــ ــهــاش ــُت زمــاَن ــمـ ــا وُلـ ــ ــه ــ ــعـــذرُت واِزَع فـ
ــي فـــقـــلـــُت: بـــشـــارٌة ــن ــي ــأت أقرانهاقـــالـــت ســت  - غبطتي  فــي   - أجـــْد  لمــّــا 
ــٌج ــواع ــاِد ل ــع ــب ــاُح نــفــســي فـــي ال ــت ــج إعالنهات   - طــغــْت  إذا   - أستسيُغ  ال 
ــٍر ــاب ــك ــِس ُم ــف ــن ــُش أحـــزانـــي ب ــجــي ــت غليانهاف  - تكتوي  ــي  وروحـ  - ُأخــفــي 

وجَهها ُأبِصُر  الـ»تليفون«  في  ــهــا وحــنــانــهــاونعيش  ــُس حــســنَ ــمـ فـــأكـــاُد ألـ
ُشعاَعها الغماُم  حجَب  إن  ــاوالشمُس  ــه ــان ــى أرك ــ ــُدن ــ ــن ال ــُر مـ ــي ــن ــقــى ت ــب ت
ــري بـــاِســـٌم ــغـ ــي ُيـــعـــّذبـــنـــي، وثـ ــمـ ــاَألـ ــه ــاَن ــج أش تــألُّـــــمــي  يــثــيــَر  كـــي ال 
وبــعــَدُه الــلــقــاُء،  ــبــِهــُجــنــي  ُي زاَل  ــهــامــا  ــاَن ُأرخــــــي آللـــهـــِة الــحــنــيــِن عــن
إلى نــهــوي  ــُذرى،  ــ ال على  الــلــقــاِء  ــَر حـــوَلـــنـــا جـــدراَنـــهـــابعد  ــظ ــن ــن ــٍر ل ــ ــَج ــ ُح
ــٌة بــنــعــيــمــهــا ــ ــنَّ ــ ــي ج ــ ــام ــ ــاَطـــــــــورًا أم ــه ــاَن دخ أُشـــــمُّ  ــاٌر  ــ نـ خـــَلـــْت،  وإذا 
ــِف كــيــف قــْد ــوات ــه ُسلطاَنها؟أرأيــــَت مــعــجــزَة ال الــجــغــرافــيــا  ــن  ع خــلــَعــْت 

لقاءات على الفيديو
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ــدَن وهـــي لم ــن ــل ــقــى َمـــن ب ــل ــن َت ــي ــّك مكانهاب  - الــســالَم  ُتلقي  لكي   - َتــبــرح 
ُخـــرافـــًة ــرُّ  ــ ــِق ــ ُي ال  ِعـــلـــٍم  ــراُت  ــ ــم ــ ــهــاث ْث بــنــعــمــتِــهــا وَأكــــبِــــْر شــاَن َحــــــدِّ

شمُلنا، ســــُيجَمُع  أعّلـــُلها،  وتـــبـــثُّ أزهـــــــاُر الـــهـــوى ألـــواَنـــهـــاوغــدًا، 
ــلِّ ثـــانـــيـــٍة مــعــًا ــ ــي ك ــا فـ ــن ــه ــي ال ــجــن صانهان َمـــن  تقتفي  ــادِة  ــع ــس ال ُفــــَرُص 
ــا ــن ــِح يــوِم ــ ــوانِ ــ ــي س ــاتـــأتـــي ُفــــــرادى فـ ــه ــان ــا إدم ــه ــِص ــن ــي َق ــرى فـ ــ ــا ن ــرنـ ِصـ
ــوٍة، ــه ــٍة، فـــي ق ــس ــم ــرٍة، فـــي ل ــظـ ــًا فــنــجــانــهــافـــي نـ ــعـ ــا مـ ــرنـ ــتـ ــد اخـ ــ كـــنـــا ق
عــِشــْقـــ ــٍة  ــي أغــن ــوِت  ــ ص أو  صــــورٍة  ــاأو  ــه ــان ــح ــا، أل ــن ــن ــي ُد، ب ــــنـــاهـــا نــــــــــَردِّ
المنى أجنحِة  ــوق  ف تــأتــي،  ــوف  س ــْي  ولـــســـوَف أرَقــــــُب صـــابـــرًا إتــيــانــهــام
ــًة ــالِق الــمــلــوِك َســجــّي ــأخـ خــانــهــانـــَشـــَأْت بـ أو  ــهــا  ــُع طــب ــًا  ــومـ يـ ــاَل  ــ حـ ــا  مـ
زيــنــًة ــهــا  ــي عــل ُيــضــفــي  ــُي ال  ــلـ ــَحـ زانــهــاالـ ــا  م تألـــُّــقـــًا  ــُد  ــزي َي َمـــن  ــي  ه

سمير شاكر الصميدعي
كتبت في عّمان ولندن في مايس )مايو( 2022

ومرت  وغيرها(  )الكورونا  قاهرة  ــروٌف  ظ باعدتنا 
أشهر ثم سنة وسنة أخرى وهي تعد بالتالقي ثم 
تضطر إلى أن تخلف وعدها. نتحدث كل يوم تقريبًا 

عبر الفيديو ولكن من بعيد. 
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شرتونّيات
)3(

شعر وأفكار نبيه الشرتوني

مهما يكن تواضعها هي دائما في الصدارة.
هل الذات هي الأان عمالقة متمردة

الساكنة في كل علم
العارفة بكل سر

هل الأان هي التي ال تتعب،
ترافقك وتعايش �أحالمك

تُغّذي �أفكاَرك،
تضيء معايير ذاتك،

وتكّر في حنااي محّبتك،
تتنامى في مالقاة الحقد والدهاء
لى الأان المحبوبة تتبّدل وتنقلب اإ

لى الأان المبغوضة. �أم اإ
نّها الحب الدائم اإ

انها الأان،

�أحياان تكون معَك
و�أحياان معي،

ال �أعرفها بين حين وحين
و�أحياان تنفصل عن ذاتها،

وبعد لحظات العداوة
لى التصادق تتعافى فتقرب اإ

وتتقاسم بهجَة الخير في صدق المحّبة.
�أحيااًن،

الأان ال تعرف الأان
عندما تغيب في مجد الأان
و�أحياان، هي الأان المثالّية،

الأان الخاّلقة كيف كانت حالها،
مبدعة هي الأان،

هي التي تعيش �أبدا
من �أجل الأان.

* * *
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َبِكًرا َوعَلَى غَيِْر عاَدة
َعِت السسِِّنيْن تََجمَّ

ُب ِبسسنٍة َجديَدة تَُرّحِ
َّة َوتََمنّياٍت �أبويَة وغيرِها َ�أْخِوي

تخطُّ ِفي ِكتاِب الَحياِة
َز َمعاني الأاّيِم ِلُتَعّزِ

عيَدة َِّتي تََراَكَمْت َحْوَل ِتلَْك الْهِِنيهَاِت السَّ َال
والأماني الَغنيَّة

ِبْلأَمِل َوُحّبِ الَحياْة،
نََعْم، َداَمِت الَفْرَحُة هنيهات

ْكَرايْت َّهَا الَوْعُد ِفي ُعْمِر ِتلَك الّذِ وَك�أن

* * *

 ما عدُت �أذكـُر موعَد الأمِس،
ما عرفُته، وما كان �أمسي،

وال عرفُت كيف يغيُب غدي،
و�ألواُن الزهِر تزيُّن حديقَة الحياِة،

والعناقيُد تالويٌح ذهبيٌة
تشّوُق الوعَد في لوِنها وطعِمها،

ما عَرفُت غدي  وكلُّ صباحٍ �أفتُّش سائاًل عنه.
ما عَرفُت غدي، �أالحُقه عبَر مسافاٍت

تتجّدُد يومًا بعد يوم.

* * *

 زرعُت مداَر الشمس زهورا،
 وسكبُت في عروق القمر نورا،

لى نجيمات الأعالي وعُدُت اإ
�أزيّنها حدائق ُمعلّقة في فلك المجال،

تملأ الأجواَء وْحيَا وعطورا
وتُسامُر الشوق  في عتم الليالي،

لى السماء رسالة و س�ألتها: كتبُت اإ
لماذا �أضفِت جمااًل على الجمال،

ف�أجابتني ودمع الروح يبكي،
�أان ال �أشكو، بهم �أزهو:

وقد ابَتَدعُتهم  من عروقي ومن خيالي

* * *
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نهُر السنين
شعر: يوسف عبد الصمد

ــرا ــَج ــا َه ــَدم ــع ــنــا ب ــي ــاَد الــحــبــيــُب إل ــ ــراع ــَت ــهــم ف ــُب ــل ــْن ق ــ ــا َمـ ــن ــل أعـــــاَد ل ــه ف
ــْل ُتـــعـــاُد ســنــوٌن حــلــوٌة ُســـِرَقـــْت  ــ حــَجــراوه ِدرهـــمـــًا  مــعــاشــي  فيها  ــاَن  ــ وك
ــِه ــت ــًا فـــي مــحــبَّ ــّيـ ــنـ ــي غـ ــب ــل َكــُثــراوكــــــاَن ق أْم  الــــــرزُق  أقــــلَّ  ــي  ــالـ ُأبـ فـــال 
أمَلقني ــاِل  ــم ال كــثــيــَر  ــرُت  صـ ــَن  ــي انكسراوح داخلي  في  الهوى  وغصُن  مالي، 
ــا أســفــي ــي ويـ ــال ــي عــلــى ح ــائ ــك ــا ُب ــاُه الـــمـــاُل فــافــتــقــرافــي ــغـ ــى غــنــيٍّ طـ ــل ع

***
وفي الــذكــريــاِت  ماضي  أنبُش  ــدُت  ــراوع ــ ــيــنــهــا أَث ــي ب ــْد لـ ــ ــم أجـ ــٍن لـ ــ ــاك ــ أم
ــَره ــاع ــش ــرى م ــذكـ ِت الـ ــزٍل هـــــزَّ ــنـ ــراومـ ــِذَك ــاًل يــجــمــُع ال ــف ــنــي فــيــِه طِ وجــدُت
ــِه ــدُت ب ــ ــًا ولـ ــت ــي ــْم ُتــنــســنــي غـــربـــٌة ب ــ القَمراَل َأقــطــُف  منها  كنَُت   ... وشــرفــًة 
ــُم ــه ــُت ــْب ــَب ح أتــــرابــــًا  تــنــاســيــُت  ـا نــلــتــقــي ُزَمــــراوال  ــاوِة كــنَـّ ــقـ ــى الـــشـ ــل ع
لــنــاظــِرنــا يحلو  ــا  م ــلِّ  كـ عــلــى  نــِضــرانسطو  أْم  ــاَن  كـ ــًا  ــّج ف  ، الــعــنــاقــيــِد  ــن  م
ــراوإْن شكا الصحُب من جوٍع ومن عطٍش ــَم ث وال  ــاًء  ــ مـ ــا  ــن ــرب ق نـــجـــْد  ــْم  ــ ــ وَل
نمضُغُه الطعِم..!  مرَّ  كاَن  ولو  المَطرانضوى،  نشرُب  َمَطَرتنا  وإْن   ، الِدفلى 
حضَرْت  الحمى  عدُت  كلَّما   .. خَبَراخواطٌر  أصبحْت   .. عنُه  غبُت  وكلَّما 

***
وأتــعــبــنــي  ــٌد  ــ وج ــنــي  شــفَّ إْن  الضجراوكـــنـــُت  أطــرَد  كي   .. ضجٌر  الــورى  من 
مفترشًا ــلِّ  ــظ ال ــاَط  ــس ب الـــمـــروَج  ــَدراآتـــي  ــا نـ ــِع الـــزهـــِر م ــدي ــن ب ــًا م ــع ــام وج
ــًة ــدل ــن ــا الــَســَحــراوكـــنـــُت أســـمـــُع لــــــــألوداِء ع ــه ــواُت لــجــوقــٍة َســـَحـــَرْت َأص
معتديًا الــطــيــِر  ــراُخ  ــ ف تنسى  ــَف  ــي استتراوك ــاتــهــا  أمَّ مــْن  الــطــرابــيــِن  خــلــَف 
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ى الـــعـــشَّ فـــي شــغــٍف ــرَّ ــح ــت ــٌل ت ــامـ ــِذراأنـ ــ ــا بــــــِه..! َحـ ى مـ ونـــاظـــٌر يــتــقــرَّ
ــيــُت لــي عــيــنــًا ُأحـــيـــُط بها ــْم تــمــنَّ ــ ــراوك كــُب أْو  دقَّ  قـــْد  مـــا  الـــبـــدائـــِع  مـــن 
بِه حلمُت  مــا  أقصى  أبــصــرُت  ــٍر ُأْنـــِعـــُم الــنــظــراوحين  ــ ــلِّ أم وقــفــُت فــي كـ
َيشبهني الــوجــِه  فــي  مــن  ــُد  ــاه ُأش ــراعلِّي  ــَش ــب ال ُتـــشـــبـــُه  ــرًا ال  ــشـ بـ وألـــتـــقـــي 
ــا َلـــُهـــُم ــْدِر مـ ــ ــ ــن ق ــهــم ِجـــنَّـــٌة مـ ــَدراكــأنَّ ــق ال َخ  دوَّ ــٍم  ــه وف عــلــٍم  عــمــِق  ــن  م
جهلْت بما  روحـــي  علمْت  أْن  وانحدراوبــعــد  استعظمُت  ما  كلِّ  من  يئسُت 
صنَعْت بــمــا  مــغــروٍر  ــُر  غــي أنـــا  ــتــكــرا؟!وهـــْل  ــُه اب ــاٍت جــهــُل هـ ــرَّ ــن تـ ــداُه م ــ ي
ــٍة ــي ــان ــف ــُر مــــخــــدوٍع ب ــيـ ــا غـ ــ ــا أنـ ــ ــراومـ ــف ــدى ك ــهـ ــالـ ــِه بـ ــ ــي ــ وقــــاتــــٍل ألخ
ــازفــٌة ن واالرُض  ــورى  ــ ال كـــاَن  ــُذ  ــن ُنِحراوم ما  فــرِط  من  أْو  »هابيَل«  نحِر  من 
ــي ونــمــضــي وهـــي بــاقــيــٌة ــأت ــراونـــحـــُن ن ــب ــٌر ع ــ ــاب ــ ــا ع ــه ــي ــَك ف ـ ــلَّ ــمـ ــْن ُيـ ــ ــ ول
ــَرْت ــ َأَم الــتــي  نفسي  َنــَدمــًا  ــت  ــل الــَحــَجــراوأرس ــكــِت  أب ُأخـــرى  تــلــَو  تنهيدًة 
أســًى ــاُه  ــن ُم مــاتــْت  مــن  حـــزُن  يرىوانتابني  المصيِر  بــئــَس  ــِه  ــأِس ي مــن  ــاَر  وصـ
َهــَربــًا أو  ــُه  ــن م ُيـــــراُد خــالصــًا  ــْل  ــ جرىوه الحياِة  نهُر  متى   !.. السنين  نهِر 
حــســٌن ــظــٌر  ــن م زوٍج  كـــلِّ  مـــن  الــلــِه مختصراوفـــيـــِه  ــمــاِء وجـــَه  ال فــي  يــريــَك 
ــُه ــَت ــن ــَل االبــــــراَج زي ــع ــذي ج ــ ــَو ال ــ الشجراوه ــَت  ــب أن ــيــِه  ــَب جــان وعـــْن  ــاًل،  ــي ل
ــِه فـــَرحـــًا   ــائِـ ــيـ ــي أفـ ــُت فـ ــل ــقَّ ــن ــم ت ــك الثمرال ــُف  ــط أق ــزوالً  ــ ن ــدُت  ــع ص ــْم  وكـ
ــٍر ــَم ث ــلٍّ وال  ــ ظ ــى  ــل ع ــُت  ــل ــص ــا ح ــ ــراوم ــثِـ ــُه قــبــضــتــي ُنـ ــت ــع ــمَّ وكـــــلُّ مـــا ج
أشرعتي ــاُر  ــحـ اإِلبـ ــَك  ــه أن أن  ــعــد  منتظراوب ــِر  ــه ــن ال مـــَصـــبِّ  عــنــد  اقـــمـــُت 
جسٍد ــن  وم عـــزٍم  مــن  خـــاَر  مــا  الَسَفراتجديَد  أستكمَل  كي   ... االمِس  بسفرِة 
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اسَتترا ما  هّيجَت  قد  الّشعِر  ُمــبــِدَع  ــَرايا  ــُم ــي غــالــبــُتــهــا ُع ــت ــوِن ال ــج ــُش مـــَن ال
وبها الــهــوى  عــهــٍد  على  ســنــوٌن  ـــت لـــُه أثـــرامـــّرت  ــي َعـــفَّ ــت ــي ال ــآس ــم ــلُّ ال ــ ُك
أمـــاًل أرى  ال  ــي  ــول ح أنـــظـــُر  أرىوحـــيـــَن  ــراِب  ــّسـ الـ ــَر  غــي فــمــا  ــيــســًا  أن وال 
ــرًا ــّدكِ ُم ــاَت  ف مــا  على  تأسى  ُكــنــَت  ــُت عــلــى الــحــالــيــِن ُمـــّدكِـــراإن  ــي فــقــد أس
ُمنتظِرًا الــلــيــَل  أرعـــى  كــنــَت  مـــّرٍة  ــبــِهــُج الــنّــَظــراكــم  ــًا ُيــجــيــُب وطــيــفــًا ُي صــوت
ــٍه ول وفــي  ــوٍق  شـ ــي  ف يخفُق  مَطراوالــقــلــُب  ــهــا  أحــداِق مــن  تــســُكــُب  والــعــيــُن 
ــى أت يــــوَم  ــُد  ــه ــع ال ذاَك  ــّدَل  ــبـ تـ ــد  ــق خَفرال قــد  ــبِّ  ــُح ال ولــعــهــِد  للهوى  ــن  َم
ــٌة ِشـــرِذَمـ الــُحــّســاِد  ِمـــَن  ــي  ــّم َه رراوزاَد  الشَّ يقَدُح  َمن  أو  الُكرَه  ُيضِمُر  َمن 
مطَلُبُه ــدِر  ــق ال ــِع  وضــي ــٍد  وغـ ــلِّ  ُكـ َرراِمــن  الضَّ ُيلِحَق  حّتى  الــَصــدَر  ُيــوِغــَر  أن 
بقيت ــهــا  ب أشــتــاتــًا  أجـــمـــُع  ــرا والـــيـــوَم  ــَب ــِع ــٌر مـــن قـــديـــِم ُتــنــتِــُج ال ــاع ــش  م
جِهلوا  ــَمــن  ل ــه  ــأب ت وال  عــزيــزًا  القَمرافــِعــش  تــصــَحــُب  فــضــاٍء  فــي  ــقــًا  ُمــحــلِّ  
ــٌر ــا أثـ ــه ــًا ل ــيـــاتـ ــَر أبـ ـــعـ ُدَرراوُتــــبــــِدُع الـــشِّ ــلــورى  ل ــدي  ــه وُت العالميَن  فــي 
ــرابِــطــٍة ــَت فــي الــَمــهــجــِر الــّراعــي لِ ــأن ــَمــراف َث لــهــا  ــوا  ــط أع ومـــن  ــراُم  الـــكِـ فيها 
ــُكــُم ــنَ ــي ــذا الـــُبـــعـــُد ب ــ ــراوإّنـــنـــي رغــــَم ه ــوَط ال ــُغ  ــُل أب كيَما  ــُر  ــُض أح بالقلِب 
اسَتترا ما  هّيجَت  قد  الّشعِر  ُمــبــِدَع  ــَرايا  ــُم ــي غــالــبــُتــهــا ُع ــت ــوِن ال ــج ــُش مـــَن ال
وبها الــهــوى  عــهــٍد  على  ســنــوٌن  ـــت لـــُه أثـــرامـــّرت  ــي َعـــفَّ ــت ــي ال ــآس ــم ــلُّ ال ــ ُك

»نهُر الّسنين«

 الدكتور عبد العزيز التويجري معارًضا
لقصيدة الشاعر األستاذ يوسف عبد الصمد
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أمـــاًل أرى  ال  ــي  ــول ح أنـــظـــُر  أرىوحـــيـــَن  ــراِب  ــّسـ الـ ــَر  غــي فــمــا  ــيــســًا  أن وال 
ــرًا ــّدكِ ُم ــاَت  ف مــا  على  تأسى  ُكــنــَت  ــُت عــلــى الــحــالــيــِن ُمـــّدكِـــراإن  ــي فــقــد أس
ُمنتظِرًا الــلــيــَل  أرعـــى  كــنــَت  مـــّرٍة  ــبــِهــُج الــنّــَظــراكــم  ــًا ُيــجــيــُب وطــيــفــًا ُي صــوت
ــٍه ول وفــي  ــوٍق  شـ فــي  يخفُق  مَطراوالــقــلــُب  ــهــا  أحــداِق مــن  تــســُكــُب  والــعــيــُن 
ــى أت يــــوَم  ــُد  ــه ــع ال ذاَك  ــّدَل  ــبـ تـ ــد  ــق خَفرال قــد  ــُحــبِّ  ال ولعهِد  للهوى  ــن  َم
ــٌة ِشـــرِذَمـ الــُحــّســاِد  ِمـــَن  ــي  ــّم َه رراوزاَد  الشَّ يقَدُح  َمن  أو  الُكرَه  ُيضِمُر  َمن 
مطَلُبُه ــدِر  ــق ال ــِع  وضــي ــٍد  وغـ ــلِّ  ُكـ َرراِمــن  الضَّ ُيلِحَق  حّتى  الــَصــدَر  ُيــوِغــَر  أن 
بقيت ــهــا  ب أشــتــاتــًا  أجـــمـــُع  ــرا والـــيـــوَم  ــَب ــِع ــٌر مـــن قـــديـــِم ُتــنــتِــُج ال ــاع ــش  م
جِهلوا  ــَمــن  ل ــه  ــأب ت وال  عــزيــزًا  القَمرافــِعــش  تــصــَحــُب  فــضــاٍء  فــي  ــقــًا  ُمــحــلِّ  
ــٌر ــا أثـ ــه ــًا ل ـــعـــَر أبـــيـــاتـ ُدَرراوُتــــبــــِدُع الـــشِّ ــلــورى  ل ــدي  ــه وُت العالميَن  فــي 
ــرابِــطــٍة ــَت فــي الــَمــهــجــِر الــّراعــي لِ ــأن ــَمــراف َث لــهــا  ــوا  ــط أع ومـــن  ــراُم  الـــكِـ فيها 
ــُكــُم ــنَ ــي ــذا الـــُبـــعـــُد ب ــ ــي رغــــَم ه ــنـ ــراوإّنـ ــوَط ال ــُغ  ــُل أب كيَما  ــُر  ــُض أح بالقلِب 
يجمُعنا ــِر  ــم ــُع ال ــبــاقــي  ب يــومــًا  ــلَّ  ــع ــرال ــَث ــت ــَن األشــــــواِق مـــا ان ــ ــِه ِم ــي نـــُلـــمُّ ف
أعــَذَبــُه ــِر  ــع ــّش ال جــمــيــِل  ِمـــن  ــِه ُســــَوراوننتقي  ــبَّ فـــي أبـــيـــاتِـ ــُحـ ــرُا الـ ــقـ ونـ
ُمرتِحاًل الُعمُر  ويمضي  يفنى  ــَكــراالــمــاُل  الــِف تــحــفــُظ  ــوٌر  ــط س سيبقى  ومـــا 
ــٍن ــنَ ــي ُس ــَر ف ــ ــُه هـــذا األم ــل َر ال ــد َقــــدَّ والَبَشراق ــواَن  ــ واألك األرَض  تسَتغِرُق 
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The value of time!
If you disregard the value of time,
Your overlooked hours would be worthless.
You’ll be the property of someone’s dime,
Conforming chiefs with words that are forceless.
Life and its humans are ephemeral,
Devotion conveys your eternity.
When age and diseases are temporal,
Then we grasp the worth of infinity.
Death will come and say your time is over,
Life hollers her days and her memories.
She supplicates him for a leftover,
He blows her with his dark accessories.
From the moment we breathe to our last sniff,
Either we stand or we fall of the steep cliff. 
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Who said life is always full of roses?
We were born in a world that’s defective.
When one chapter unlocks other closes,
Complications were never selective.
Calamity strikes in quick succession,
Without a warning or marks in the sky.
Sometimes it’s hard to grasp its aggression,
Refuting that veracity doesn’t lie.
Coveting to alter reality,
It ends up shifting your adaptation.
You obscure yourself in a vast pity,
In merciless fear and desolation.
We turn to God in time of privation,
He is the waterfall for starvation.

She’s not a commodity nor a thing,
She’s not a tool to pleasing desires.
She’s not a brief indulgence nor a fling,
Not an on and off button with wires.
Like a fragile glass, to be held with care,
She’s emboldened by tender affection.
Some precise damages you can’t repair,
When broken with silence and suppression.
Eager for her heart and soul to be moved,
Departing on her trip of deep secrets.
Revealing her inside when she approved,
Her big dreams, the things she loves and regrets.
A stout woman is like a hollowed cave,
The rocky underground you have to crave.
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She was perfect, she doesn’t die or cry,
She had power over the land and sea.
She never felt pain, or desired a sigh,
All she coveted is that apple tree.
She wanted to separate right from wrong,
She fancied to be the greatest goddess.
And the first perfect man she brought along,
It wasn’t enough for her to be flawless.
I am Eve and the famed tree every day,
It’s when I decide to do what’s called right.
Everyone is tempted in his own way,
For the conscious, it is an endless fight.
Greed is the cause of all imprecision,
Contentment is a treasured decision.

I’m fascinated by Bible stories,
I can’t perceive fables in precision.
From King Solomon’s and his huge glories,
To Jesus Christ’s, wise yet humble, vision.
Why is it the oldest book of all times?
Everything on earth must have a reason.
It’s full of knowledge, of prophecies lines,
It’s beneficial for every season.
I believe it’s the word of God to us,
To absorb and evade fatal mistakes.
Enquiries that we were born to discuss,
To become everlasting, what it takes?
People tend to ascertain the hard way,
It is either black or white, there’s no gray.

Bible stories!

Eve
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The price of her slipup was gigantic,

Provoked by human’s adjudications.

Painful criticisms drove her frantic,

Pointed fingers with cruel accusations.

Sinners! How can your soul condemn others?

When God is the only virtuous judge?

Does the judicial ruling have colors?

It could be obscure and sometimes misjudge.

A child belongs only to his mother,

No one has the right to take him away.

Why the gentleness you want to smother?

You’ll crush his feelings, his fine heart you’ll slay.

Women! Stand together in this matter,

Why men only have the right to shatter? 

The price

of her 

slipup!

Frightened of the silence!
Permanently frightened of the silence,
Even though I am a taciturn creature.
Running away, fighting it with sirens,
Turning a queerer into a preacher.
People say if you can’t endure muteness,
You cannot bear to be with your own self.
The road of the wise to absoluteness,
The first path, is to subsist on oneself.
How can we? With our cruel imperfection,
Gabbing with oneself, answering queries.
Uncovering answers to perfection,
Like a mentally ill of a series.
Each one of us has some anxieties,
All along our lives in societies. 
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