www.awu.sy

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق

العدد «»1328

 2013 /1/19م 8 -ربيع األول1434هـ
السنة السابعة والعشرون
 24صفحة  -السعر 15 :ل.س

سوريا ..بابل األديان
واألعراق
المواطنة والتربية
الصالحة

محمد الحريري
 ...شاعر الحياة
وفيلسوف المجتمع

القدس في
«اإلبداعية
المسرحية العربية
 ..دالالت تاريخية
وواقعية»
من كتاب األيام
َلن َي َ
نط ِف َئ
الياسمين
َ
أنت ..وال أنا..
لست ِ

اللوحة للفنانة التشكيلية سعاد كوكش

2

 2013 /1/19م 8 -ربيع األول1434هـ
السنة السابعة والعشرون

العدد «»1328

مقامات للزمن الرديء
حممد رجب رجب
()1
((ال وقت إال
للحياة)) ُ
ْ
وتسم َع ّ
المفارقة ُ
َ
الم َّر ُة في عالم ْأح َ
دب
تكمن
فتدعي
بين أن ترى فتعي
ٍ
ّ
أزعر َ
َ
عالم يبدل
؛
صياصيها
من
وإنسانيته
عليائه،
من
ضميره
أمعر ،أسقط
ٍ
ٌ
َ َ ْ َ ُ َّ
ُ ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
هنيهة ،شتاؤه صيف وصيفه شتاء ،يكبر فيه
ساعة ووجهه كل
ٍ
جلده كل َّ ٍ
ُ
َّ
ُ
ِّ
َّ
واإلمعة والدهاء
الوضيع َو َيت ِض ُع فيه الكبير ،ت
قاد فيه الحقيقة إلى مذبح الرياء َّ ُ ِ
ّ
ََْ َ
في نعشها ويترحم على عرشها،
والبردعة ،ثم َّ ال تجد بعدها إال من َيحمل َ ْ َ
َ
وهات يا داحس والغبراء،
يستصرخ السماء أن تتغمدها واألرض أن تثأر لها..
ِ
َّ َ
ُ
ويهرم في
حرب يشيبَ بها الصغير
ويا إيمان وتكفير ،ويا ذل وت ْعتير
في ٍ
ُ
ُ
أتونها الكبير ،ويعلم ُ
الله وحده العزيز القدير ما سوف يغدو إليه المصير.
ُ
ُ
ورفيق وصديق،
أخ وشقيق
حال سورية اليوم
ٍ
حال ْالحقيقة المذبوحة من ٍ
ِّ
ّ
بالعدو ُ
الم ْر ِجف والزنديق..؟
فكيف
ُ
بال ُه ْ
ْ
َ
ينعق فيهم البين ،أقوالهم خرقاء وأفعالهم بغضاء،
اليوم
عرب
م
َ ْ ما
ُ َّ
ْ ُ
وقتيلهم ُم َج َّرم ..يستنصرونَ
ْ
ُ
قات ُل ُه ْم ُم َك َّرمٌ
أغ َرتهم العداوة وخانتهم الطالوةِ ..
ُ َّ َ
لاَ
َ
ُ
ْ
زبانيتهم وعلى أوطانهم َج ِوزت ُه ْم ،فكأنما ال أمة وال إيمان،
على أهليهم
َ
لاّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ربان أولئك ال هثون خلف تم ِائ ِم
الع
م
د
إليه
آل
ما
وال
عدنان
قحطان وال
ِ
ال َّ
األمريكان!..
وسالجقة
يطان
الش
َ
َ
ينتصب الميزان َف ُي ْع َرف اإلنسان باألوطانَ :أ َ
ُ
ين القاتل من ك ِل ِم
في سورية
ٌ
يقولونُ :ح ّرية وإصالحٌ ،
َ
َ
ّ
ربيع وأقاح..
الحمالن..
الر
حمن ،وأين الذئب من وداعة ِ
ّ
ُ
ٌ
ُ
َ
ْ
عقول كاللفائف ،ال
أقاويلهم َحمام وأفاعيلهم ِحمام ..ملوك للطوائف في
َ
ٍ ْ
ُ
فكتابهم «معاريف»،
تناهبتهم األراجيف
يؤمرون..
ويأتون ما
يعون ما َ َي ْجأرون
َ
ٌ
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
تحسبه ْ ُم
وظالميون َ َي َْر ِك ُسون..
يعمهون
ورؤوس قطاة ..غ��واة
ُذؤب��ان فالة َ ُّ
َْ
َ َ َ َّ َ َّ
ُ
ْ
والفتنة ،فأنكر األصوات وأردأ
تقاة فيفجؤوك الطغاة ،يبيعونك الجنة بالزيغ ِ
ُّ
السعاة؟
ُ
َ ْ َ ُ
َ
َ
ُّ
تستيقظون؟
فيا أيها السائمون إلى متى ال تبصرون وإلى متى وسنانون ال
َ
َ ُ
ْ ُ
الف ْوت ُتدركونْ :أن لاَ ْ َو َطنَ
شترون ..أم وبعد
باعون ُوت
ست
وبالبخ
تقامرون
بدمائنا
َ
َ
َ
ََ َ ِ ِ ّ
عيش ِمعنا إال لألباة ،وأ ْن ال َ
بيننا ُ
وقت وال زمن في بالدنا إال للحياة..؟
للبغاة َوأ ْن ال
()2
(( سماسرة ّ
الساعات ))
َ
ُ َ
ُ
ال����ع����ج����ب وي���غ���ل���ي ف����ي ِل����س����ان����ك ال���غ���ض���ب،
ي���ج���ت���اح���ك
َّ
ُ
َّ
َ
وب����ي����ن َظ ْ
ُّ
ٌ
إع��ل�ام����ي����ون
وم����ث����ق����ف����ون،
������اب
�����ه�����ران�����ي�����ك ك������ت
ّ
ُ
بعضهم يجعجع وبعضهم يتنطع فال هذا َ
ُّ
أبدع وال ذاك أقنع..
ّ َّ ً
ونً َّ ..
وسياسيّ
َ
ُ
مايصدح به المذيعون ،بعضهم ،فكأنهم ُهمُ
والعلة ِعلة
يزيد الطين ِبل َة ُ ِ
َ ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
الم ْد ُع ُّوون ،فال ت ْع ِرف من ِممن وال على ِمن عن ..الكل في حيص بيص يغرق
ُ
ِّ
وب أو إصيص.
في ك ٍ
َْ ُ ُ ُ َ َْ ُ ُ
َ
ٌ
كاتب نحرير ،بتدوير
ج��اري المكدود،
دود َوأل��ك��ز
ما جعلني ألطم الخ
ُ
ّ
يقول في بعض ما يقول وعمر السامعين يطول :ال ّ
يؤيد
الزوايا شهير..
ُ
َ لاَ
القتل ِقصاصًا وال يجد في ذلك خ صًا ،حتى لو كانوا إرهابيين أو قطاعًا
ُّ
الس ّ
وتكفيريين ،بالمجازر مشهورين َوب َدم ُّ
يتعجل
وريين َم ْم ُهورينُ ..ه َو ال
لأَ ْ ِ
َّ َ َ ْ ُ
رأي وال ُي ْسقط نفسه في ٍيَ ،ي ْع ِقلها أيامًا ويزينها أعوامًا مخافة أن
في ٍ
ُ
ُ
يلقى آثامًا ،فيما األرض تحترق ونجوم الليل تختنق ..أما هيئة التنسيق
ب َل ُب ْوسها العتيق وقوامها الرشيق ُ
وح َّجاجها من بالد البطريق ،فصاحبنا
ِ ِ
ُ
وجناب ُه
الندامة،
العجلة
في
ياللشهامة..
شفيق،
وبأقطابها
رفيق
بها
َّ
ُ
بالش َر ِف والكرامة؟
ملطختان
ويداه
القيامة
يوم
الله
كيمااليلقى
المة
ظ
يريدها
ال
َ
َ
�������اع ُ
ّ
َ
ّ
ال����س����اع����ات،
س����م����اس����رة
أل���ي���س���وا
�������ر
ب
األ
ه�������ؤالء
�������ا
أم
ََ ْ
َ
ِ َ
َو َع َ
األرض ف����ي ب��ح��ر
وخ���ف���اف���ي���ش
�����ات
�����ئ
�����ت
�������اق
�������رة االف ِ
�������ب ِ
ِ
الظلمات..؟ عجبي!..
()3
ّ
((
ُّ َ
أباطرة النك َوص )) ّ
َ
ّ
َ
ّ
نجومي ِة
والص ُحف والمجالت ،في أحاديث
المنابر والشاشات
يغزون
َ ُ
ْ
ُ
ِّّ
ّ
والع ُ
النزال ُ
َّ
قبان في الجبال ،هزموا ِب َحا َر
صومي ٍة ،لكأن ُه ُم الفرسان في
وأقاويل خ
َ ْ ِّ
ُ
كل ٍّ
َ
صوالت ْ
عدو لدود،
الحدود في دح ِر
هم التعرف
مروق كالنيازك،
المعارك
في ْ َ ُ ِ
َ
ّ َ ْ َِ َ َّ
ُ
ُ
ّ
ُ
ُ
ْ
األخاديد ،يكيلون الشتائم كيال ،ال
وإما ُتثقفنهم فهم الرعاديد والخنافس في
ٌ
تعرف رأسًا َل ُه ُم وال ذيالُ ،ج ُ
وبالدوالرات ّريانة ،باعو حتى
مآلنة
يوب ُه ْم بالدنانير
ُ
َ
الروبوت ،مذ طال ب ُه ُم ِّ
ورق التوت فحالهم حال ُّ
الملح والعيش،
الريش خانوا
ُ ُ ِ ْ ُ َّ
ْ ُ َّ
ُ
في المناصب جالوا وكالعجائب والوا ،تخالهم سذجا وألسنتهم فلجا ،يؤمرون
ْ َ
َ
فيركعون ُويصفعون فيسجدون ،صناديقهم ُمتخ َمة وحساباتهم ُم ْعت َمة،
ّ
وزنيمة وخصاها
ليلة ودجاها
ٍ
هم كالتتار ،سرقوا حتى حليب الصغار ..وفي ٍ
كالعناكب يلسعون وكاألرانب ّ
المشيخات ومجالس
يفرون ،ثم وفي أحضان
ِ
ّ
أوطان كانوا فيها جواسيس ،فتأخذهم
التماسيح على
دموع
ِ
اإلم ّ ُعات يزرفون َّ َّ ُ
ّ
ّ ْ
إنهم أساطين اللصوص ًوأباطرة النكوص،
اإلثم ً واللذة في الشتم,
العزة في
ِ
َْ ّ
ِ ُ ًَ ّ
ِ ّ
ما وجدوا فرصة إال انتهزوها وال ن ْهزة إال اغتنموها وال ُسفلة إال وخاضوها..
ّ
َ
يستحون فيقولون :إنا على الظلم ثائرون وعلى الفساد ناقمون
وبكل ِخ َّس ٍة ال
بالتكفيري – منتصرون..فيا ل ّله م ّما ُيس ُّرونَ
ّ
ّ
ّ
ولبالدنا – بالقاعدي ،باألطلسي،
ِ ِ
ِ
ّ
ويالله ِم ّما يعلنون..
ِ

اللوبي اليهودي (إيباك)..
بوصلة السياسة األمريكية الصهيونية في العالم!
عبد الوهاب زيتون
أضحت اإلدارات األمريكية المتعاقبةُّ ،
بحشد
تعج
ِّ ٍ
ِّ
كبير من المتنفذين اليهود الصهاينة من صف
هنري كيسنجر ،ومادلين أولبرايت ،وج��ون بولتون،
وشقيقه جويش بولتون ،وبول بريمر ومارتن أنديك،
وليس آخرًا رام إسرائيل إيمانويل كبير موظفي البيت
األبيض األمريكي العتيد ..وغيرهم كثيرَّ ،
ممن هم في
مواقع مفصلية في جميع مرافق الحكومة األمريكية
االقتصادية ،والعسكرية ،والصناعية ،واإلعالمية ،وفي
مواقع السلطة والقرار ،أو على األقل في مواقع التأثير
في أولئك الذين يمسكون بالسلطة والقرار ..لدرجة
أن الكيان الصهيوني قد أصبح في نظر الكثير من
الباحثين في العالم (قوة عظمى) لها اليد الطولى في
مجريات األحداث الالهبة في العالم ..وأنها تملك حق
النقض (الفيتو) في مجلس األمن ،الذي تملكه الواليات
المتحدة األمريكية ذاتها ،وال تستخدمه هذه األخيرة
َّ
قط إال لحسابها..
يبلغ عدد اليهود في الواليات المتحدة األمريكية
سبعة ماليين يهودي ،نصفهم في والية نيويورك
التجارية ،ونسبتهم ال تزيد عن  2.5بالمائة من إجمالي
سكان الواليات المتحدة البالغ نحو ثالثمائة مليون
نسمة..
ولكنهم يشكلون نحو عشرين بالمائة من تعداد
َّ
الموظفين العامين ف��ي إدارات ال��دول��ة والمرافق
الحكومية العامة ،ويسيطرون سيطرة مطلقة على جميع
مرافق التلفزة ،واإلذاعة ،واإلعالم ،وخصوصًا محطات آي
بي سي وسي بي إس ،وإن بي إس ،وصحيفة نيويورك
تايمز ،ونيويورك بوست ،والواشنطن بوست ،وغيرها..
َّ
لقد شكل اليهود األمريكيون بما يملكون من
رؤوس أموال ُمؤثرة في الحياة االقتصادية والمصرفية،
روكفلر ،ووجود
وبيوتات مالية كبرى خصوصًا أسرة ًَّ ِ
َّ
مكثف في المرافق المفصلية العامة ،..شكلوا مجموعات
ضغط فاعلة مؤثرة في مجمل السياسة األمريكية ،وهو
ما أصبح يعرف باللوبي اليهودي األمريكي ..وكلمة
(اللوبي) تعني حسب التعريف اإلنجليزي لها اصطالحًا
بأنها (مجموعة من النشطاء ،الذين لهم مصالح خاصة،
ِّ
العامين
ويمارسون الضغوطات الفاعلة على الموظفين
ِّ
المشرعين ،بغية التأثير
في الدولة ،خصوصًا على
ُّ
تصب في حسابهم).
فيهم التخاذ قرارات
وبموجب القانون األمريكي لعام 1946م ،الذي
أعطى الحق للجماعات االثنية المختلفة التي تؤلف
المجتمع األم��ري��ك��ي ،بتشكيل مجموعات ضغط
(لوبيات) بهدف حماية مصالح تلك الجماعات العرقية
السكانية وحقوقها ..فقد سارع اليهود إلى تأسيس
اللوبي اليهودي وترخيصه باسم منظمة (إيباك ـ
 )AIBACالخاصة بالشؤون والعالقات العامة األمريكية
اإلسرائيلية عام 1959م ،وقد َّ
تم تسجيلها لدى وزارة
ِّ
مؤسسها سي كنن ،وقد
العدل األمريكية آنذاك باسم
ً
ّ
عد رئيسها وكيال عامًا لليهود األمريكيين ولحكومة
(إسرائيل) على وجه الخصوص ..ومنذ ذلك الحين تعمل
منظمة إيباك مع المؤتمر اليهودي العالمي ،والمنظمات
الصهيونية األمريكية ،والمحافل الماسونية وعلى
رأسها منظمة (بناي بريث) لحساب الكيان الصهيوني،
وتحرص على وجود تمثيل دائم لها في جميع جلسات
َّ
والنواب)،
الكونجرس األمريكي في مجلسيه (الشيوخ
َّ
مع االتصال الوثيق مع أعضاء وموظفي الكونجرس،
والبيت األبيض كافة ،وتقديم خدمات ومكافآت عينية،
ومالية ،..وزيارات سياحية لهم إلى الكيان الصهيوني
بغية التأثير فيهم ،واستمالتهم باتخاذ ق��رارات،
ومواقف مفصلية داعمة بالمطلق لحساب المؤسسة
الصهيوني وكيانها الصهيوني..
وعلى سبيل المثال في  14تشرين األول لعام

2004م َّ
تقدم اللوبي اليهودي في الكونجرس بمشروع
قرار لمراجعة األنشطة المعادية للصهيونية ورصدها
في العالم ..فوافق عليه الكونجرس بالحال ،وأصدره
الرئيس األمريكي قانونًا ملزمًا لوزارة الخارجية األمريكية
باسم قانون (م��ع��اداة السامية) ،أصبحت الواليات
ً
المتحدة بموجبه وكيال عامًا عن المرافق والمؤسسات
الصهيونية كافة في العالم ..وتحاسب كل المعادين
للصهيونية بموجبه ..ومثل ذلك كثير..
َّ
وإذا كان العدد اإلجمالي لمجلس النواب األمريكي
هو  435عضوًا (حسب الكثافة السكانية في الواليات
َّ
بمعدل عضو واحد عن كل  570ألف نسمة)،
المتحدة
والعدد اإلجمالي لمجلس الشيوخ هو مائة عضو فقط،
أي بمعدل عضوين عن كل والية من الواليات الخمسين
األمريكية ،والعدد اإلجمالي للكونجرس األمريكي
َّ
(النواب والشيوخ) هو  535عضوًا ،فإن
من مجلسيه
عدد األعضاء اليهود في الكونجرس األمريكي يناهز
الخمسين عضوًا بشكل وسطي من دورة انتخابية إلى
أخرى أي بمعدل  %10من إجمالي الكونجرس ،بينما
َّ
نسبتهم السكانية في الواليات المتحدة األمريكية ال
تزيد عن  2.5بالمئة ،..مع اإلشارة إلى أن الغالبية العظمى
ً
من أعضاء الكونجرس األمريكي غير اليهود أصال ،ال
َّ
يصلون إلى مواقعهم في الكونجرس ،إال محمولين
باألموال االنتخابية اليهودية ،والحمالت اإلعالمية
اليهوديةَّ ..
مما يعني أن الكونجرس األمريكي ،وهو
المصدر التشريعي في الواليات المتحدة األمريكية،
يكاد يكون بالمطلق تحت تأثير اللوبي اليهودي،
ويعمل لحسابهُ ،وي ِّ
شرع القرارات التي تصبح بعدها
قوانين تصدر عن البيت األبيض األمريكي ..وكلها
ُّ
تصب في حساب المؤسسة الصهيونية والكيان
الصهيوني ،وبالقدر ذاته معادية للعرب بالمطلق ..مع
العرض أن اليهودي نيوتغينغرش شغل موقع رئيس
مرة؛ لذلك َّ
مجلس النواب األمريكي أكثر من ّ
فإن كل ما
َّ
يتقدم به اللوبي اليهودي من مشاريع قرارات َّ
يتبناها
الكونجرس ،وتصبح قوانين ملزمة عن البيت األبيض..
ثم يتم تمريرها في مجلس األمن ،ويخرج معظمها
ممهورًا بخاتمه ضمن الفصل السابع من الميثاق؛ أي
ملزمة للتنفيذ الفوري باستخدام القوة المجحفة على
العرب فقط ولحساب أعدائهم..
اللوبي اليهودي في الكونجرس هو وراء القرارات
األمريكية كافة ،الصادرة عن مجلس األمن الدولي،
الفارضة للعقوبات وال��ح��ص��ارات على ال��ع��رب ،بدءًا
من مسألة (لوكربي) بحق ليبيا ،إلى ق��رارات الحصار
والحرمان على العراق السيئة الصيت خصوصًا القرار
 1441في تشرين الثاني لعام 2002م ..ثم القرارات
 1559لعام 2004م ،والقرارات  1595و 1636و1646
لعام 2005م بشأن سورية (في قضية لجنة التحقيق
من مجلس األمن باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق
رفيق الحريري) اللوبي اليهودي في الكونجرس هو
ال��ذي فرض على الكونجرس األمريكي ،ثم فرضته
أمريكا على هيئة األمم المتحدة عام 1991م بإلغاء
قرارها الدولي الشهير لعام 1975م الذي يساوي بين
الصهيونية والعنصرية ،..وبطلب من اللوبي اليهودي
استصدرت اإلدارة األمريكية عام 2005م من مجلس
األمن ق��رارًا باإلعالن عن اليوم العالمي للتضامن مع
الشعب اليهودي (العظيم) حسب منطوق نص القرار
في ذكرى المحرقة النازية المزعومة ..ومثل ذلك كثير..
وكثير ..إنه بوصلة السياسة األمريكية الصهيونية،
وهو يضع أمن الكيان الصهيوني ومصالحه فوق أمن
ومصالح الواليات المتحدة األمريكية ومصالحها ذاتها
وفوق أية مسألة أخرى في العالم كله.
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سوريا :بابل األديان واألعراق

وفيق يو�سف

●عبر الزمن تبدو لنا سوريا وكأنها مسرح تتحرك عليه شخصيات تحيط بها سماء مشرقة براقة,لتلعب
أدوار مأساة قديمةّ ,
تسيرهم فيها األقدار رغمًا عنهم نحو مصير مجهول ,لم يختره أحد منهم برغبته.
● ميشيل كريستاندافيه
أطلقت على سوريا توصيفات شتى ,فهي عمود السماء تارة ,وقلب العروبة النابض تارة أخرى ,وقلب
العالم تارة ثالثة ,..وقبل ذلك كله فهي مهد الروح األولى ومغامرة العقل البشري األولى ,منطلق األبجدية
األولى والقرى الزراعية األولى والمدن األولى والعقائد األولى ,..وفيها إنما زرعت سنبلة القمح األولى وشجرة
ً
الزيتون األولى واآللة الموسيقية األولى ,..ويمكننا االسترسال طويال في سرد فضائل هذه األرض الطيبة,
كما يمكننا االكتفاء بالمقولة الشهيرة ,التي تنسب غالبًا إلى مدير متحف اللوفر في باريس ,والقائلة
(لكل إنسان في العالم وطنان ,وطنه األصلي وسوريا) لتلخيص القدر السوري والحلم السوري في آن واحد!
كذلك يمكن اإلشارة إلى ذلك التوصيف المتداول على نطاق واسع ,والقائم على عد الجغرافيا السورية
برمتها متحفًا طبيعيًا مفتوحًا ,أو (متحفا في الهواء الطلق) بحجم البلد برمته!وبالفعل ،يندر أن تصادف
بقعة في الجغرافيا السورية ,خالية من آبدة أثرية ما ,تدل على حقبة تاريخية ما ,نهض فيها إنسان هذه
البالد بمشروعه الحضاري الجليل ,فبنى وأسس ,وزرع وصنع ,وتاجر وتبادل البضائع مع الشعوب المجاورة
والبعيدة ,و َع َبر البحار في مغامرة محفوفة بالمخاطر الكتشاف المجهول ،واقتحم الصحارى والفيافي
القفر بحثًا عن شريكه في العيش على هذا الكوكب ,وكتب المالحم واألشعار والمقاماتّ ,...
ثم مضى
تاركًا لنا العمائر الشامخة ,وكذلك المخطوطات والرقيمات الثمينة للغاية عن أحوال زمانه ,..لقد ترك لنا
حصاد ما زرعه ,وترك لنا إمكانية التنعم بابتكاراته في الملبس والمأكل والصناعة ,وكذا األمر بالنسبة إلى
فلسفته في الحياة ،كما أورثنا إياها ,ومن ضمنها الديانات السماوية.
وكل ما سبق يشير إلى أن اإلنسان السوري ,في غمار سعيه الدؤوب والحثيث للبناء الحضاري المتواصل,
بات ّ
يعد نفسه صاحب رسالة حضارية حقيقية ,وتاليًا فإنه المسؤول عن المصير اإلنساني أجمع ,ولعل
هذا الدافع كان السبب الحقيقي وراء إنتاج هذه البالد بالذات للديانات األرضية ثم السماوية ,وتقديمها
للبشرية جمعاء بعدها طريقًا لخالص اإلنسان من قسوة العيش وعذابه على هذه األرض القاسية!
وعند الحديث عن الهوية السورية ,التي ّ
تكونت عبر تلك التجربة التاريخية الفريدة والطويلة ,البد
من االنطالق من الجغرافيا حتمًا .فالموقع السوري الفريد يمثل المدخل الرئيسي لفهم إنساننا .وتكفي
نظرة واحدة إلى الخارطة إلدراك ذلك .حيث سنصادف حالة استثنائية تلعب فيها الجغرافيا ذلك الدور
الرئيسي في حياة شعب ما.
والحقيقة أن هذا الموقع يمثل التباسًا وتناقضًا دائمين ,إذ كان على الدوام مصدر امتيازات هائلة
ً
ألصحابه ,وسببًا لنكبات كثيرة وجراح غائرة بالمقابل .فالجغرافيا جعلت من سوريا مدخال لقارة آسيا
الشاسعة ,وبوابة نحو أوربا ,وقنطرة باتجاه أفريقيا .كما جعلت بالدنا تسيطر بمفردها على شرق البحر
األبيض المتوسط (بحر الحضارات كما ُيطلق عليه بحق) في حين تقاسمت شماله وجنوبه دول كثيرة,
فيما انفتح غربه على مجاهل المحيط األطلسي.
وال يخفى على القارئ أننا نتحدث هنا عن الجغرافيا السورية الطبيعية ,والتاريخية ,وليس عن
الجغرافيا الحالية التي تمثل (ما تبقى من سوريا) وفق تعبير كاتب غربي معاصر! ولكن ذلك حديث ذو
شجون!
ً
إذن فإن هذا الموقع الفريد كان عامال رئيسيًا من عوامل إشراقة الحضارة من بالدنا ,وإشعاعها نحو
اآلخرين .وبالمقابل أصبحنا موضع أطماع اآلخرين بانتظام ,وعند نهوض أي مشروع إمبراطوري في مكان ما
ً
من هذا العالم ,كان يستلزم من القائمين عليه التوجه للسيطرة على بالدنا ومنطقتنا أوال!
إنها لعنة الجغرافيا إذن ,التي جعلتنا نقع في قلب العالم بالضبط ,سواء منه العالم القديم الذي كان
مختصرًا بثالثية قارية فقط (آسيا وأفريقيا وأوربا) أو العالم الحديث ,الخماسي القارات ,كما نعرفه اليوم!
لقد دفعت بالدنا ثمنًا باهظًا المتيازها الجغرافي الفريد ,وأية مراجعة سريعة لسجالت التاريخ
ً
تكشف لنا الكيفية التي يتكرر بها السيناريو ذاته جيال بعد جيل .ففي كل مرة تنهض فيها قوة ما
على هذا الكوكب ,وتكتمل لديها عناصر بناء مشروع حضاري أو إمبراطوري ما ,يكون أول ما تفعله إنما هو
السيطرة على قلب العالم هذا.
وعندها تستنفر بالدنا وتستعد لصد هذا العدوان الذي يستنزف حياة جيل أو جيلين أو أكثر (وربما
استمر العدوان قائمًا مائتي عام كما في حالة حروب الفرنجة ,أو سبعة عقود – حتى اآلن -كما هو حالنا
مع المشروع الصهيوني الحالي) حتى تنجح في صد العدوان الخارجي ودحره ,وعندها تستعيد البالد
هدوءها وتعود لتمارس إيقاع حياتها المتوازن والهادئ ,مقدمة الدروس لمحيطها مجددًا!
وباالنتقال إلى التركيبة الديمغرافية السورية ,فإن أبرز ما يلفت النظر فيها هو كونها ناتجة عن
انصهار عدد كبير من القوميات واإلثنيات والطوائف والمذاهب .لقد كانت سوريا على الدوام تنجح
في امتصاص اآلخرين ممن يعبرون أرضها (من غزاة أو الجئين أو نازحين أو زوار عابرين )..وتذويبهم
في نسيجها الحضاري الخاص جدًا .إلى أن حصلنا على التركيبة السورية الحالية ,بفرادتها المذهلة,
واحتوائها على تنوع مدهش.
وقد سبق للشيوعيين السوريين أن قاموا بدراسة تلك التركيبة،وخرجوا بإحصائية تقول إن سوريا
الحالية تتكون من  /43/مكون إثني وعرقي وطائفي وديني! ينتمون إلى أعراق ومذاهب مختلفة ,وهي
حالة فريدة في عالمنا المعاصر .وسبق للرائد النهضوي الكبير بطرس البستاني ( )1883-1819أن درسها
ببعد نظر ثاقب ,ورأى أن سوريا هي بابل أديان ،وأن المخرج الوحيد أمامها يكمن في العلمانية والتمدن؛
أي بالدولة الديمقراطية المدنية بمصطلحاتنا اليوم ,وهو الحلم الذي ال يزال بعيد المنال!
وبالعودة للحديث عن (المتحف السوري المفتوح) فإن أجمل ما في هذا المتحف أن سوريا طرحت
نموذجًا فريدًا ومغايرًا للتعايش بين مختلف األقليات واألديان والمذاهب ,فاحتضنتهم وصهرتهم في
ّ
بوتقة سورية واحدة .ولعل ذلك ما يفسر سر الهجوم الدائم من األعداء المتربصين ,وعلى رأسهم عدو
التاريخ والجغرافيا الحالي«،إسرائيل» ,الكيان القائم (على النقيض تمامًا من البنية السورية) على عنصرية
ترفض اآلخر ,أي آخر ,وتقوم على إبادته وإقصائه .وال يخفي الصهاينة قناعتهم بأن مشروعهم المضاد
للتاريخ والجغرافيا وقوانين العقل والعلم ,لن ينجح إال بهزيمة المشروع السوري التعددي والمتنوع
حضاريًا وثقافيًا ,وذلكم هو جوهر الصراع بين مشروعين ال يقوم أحدهما إال بهزيمة المشروع اآلخر!
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

الحل السياسي لألزمة السورية
بين القبول والرفض

يقول المثل المصري الشائع :أسمع كالمك َّ
أصدق ،أرى أفعالك أتعجب ...ولعل
هذا المثل أكثر انطباقًا هذه األيام على عدد من أطياف المعارضة السورية في
الداخل والخارج؛ فقد مألت الدنيا صراخًا وضجيجًا بتبني مبدأ (الحل السياسي
لألزمة السورية) واتهام القيادة السورية بأنها ترفض مثل هذا الحل ...في الوقت
الذي ترفض تشكيل حكومة انتقالية تضم المعارضة لتأسيس حوار وطني
يوصل إلى انتخابات برلمانية مبكرة تكون وسيلة بعد ذلك النتخابات رئاسية،
حوار وطني يؤدي إلى مصالحة اجتماعية حقيقية بين أطياف المجتمع السوري...
ُ
ثم جاءت مبادرة السيد الرئيس بشار األسد ظ ْهر يوم األحد (2013/1/6م)
لتعلن بكل وضوح القبول بالحل السياسي وترتيب األولويات فيه ،وجعلت األهمية
األولى لوقف إطالق النار؛ وإيقاف الدول الداعمة للمجموعات المسلحة دعمها لها
ً
بالمال والسالح والمرتزقة ...فقد ثبت أن هناك دوال عدة ما زالت مأزومة نفسيًا
وعقليًا ألنها لم تصل إلى مرادها بتدمير الدولة السورية ...فما زال رئيس الوزراء
القطري /وزير الخارجية حمد بن جاسم يصرح لقناة الجزيرة وغيرها بأن على
العرب التفكير بشكل جدي إلرسال قوات عربية إلى سورية إلنهاء األزمة ...أما
األمين العام لجامعة الدول العربية فقد دعا مجلس األمن الدولي من على منبر
الجامعة في القاهرة إبان اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم األحد (2013/1/13م)
إلى إصدار قرار ملزم وفق الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إليقاف إطالق
النار؛ ما يؤكد رغبته باحتالل دولي لسورية....
فإيقاف القتل والدمار ،وتحريم سفك الدم السوري مطلب الشعب السوري
وقيادته ،وله األولوية عند الحكومة السورية التي لم تكن البادئة بشن الحرب
على المجموعات المسلحة التي خرقت ميثاق العيش المشترك؛ ولم تشارك
حرب على غيرها من الدول العربية التي تدخلت باألزمة السورية كقطر
في
ٍ
والسعودية وأججت نار العداوة والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد؛ وكذلك فإن
سورية لم تسهم بإيذاء أبناء الدول المجاورة كتركيا ...وال الدول الغربية كأمريكا
وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بينما لقيت من الجميع كل فنون األذى...
وسيلتزم به الجيش العربي السوري بإيقاف إطالق النار؛ إذا ما التزمت به
المجموعات المسلحة؛ وسيعود إلى موقعه الحقيقي في الدفاع عن الوطن ضد
العدوان الصهيوني ...علمًا أن ما قام به كان ضرورة وجودية للدفاع عن وحدة
سيادته وكرامته؛ وكان واجبًا فرضته عليه المسؤولية التاريخية
الوطن والذود عن ُ
المنوطة به؛ حيث فرض عليه مقاتلة مجموعات مسلحة التزمت بتنفيذ أجندات
محددة؛ فطفقت تقتل أبناء الشعب السوري إذ صممت على تدمير بنية الدولة
وأركانها ومؤسساتها...
ثم قبلت القيادة السورية بمراقبين دوليين لتنفيذ وقف إطالق النار؛ ودعت
إلى توافق حقيقي على مصالحة وطنية تنهي األزمة وتعود بسورية إلى موقعها
القيادي عربيًا ودوليًا...
وكذلك قبلت بتشكيل حكومة انتقالية تضم كل أطياف المجتمع السوري
لوضع آليات سورية المتجددة والقادمة ...ابتداء بانتخابات مبكرة للبرلمان
وانتهاء بوضع دستور جديد وقوانين أحزاب وانتخابات وإعالم جديدة .ولذلك
سارعت الحكومة السورية إلى تشكيل مجموعة عمل من تسعة وزراء برئاسة
رئيس الوزراء لوضع آليات لتنفيذ المبادرة ،وقد واصلت اجتماعاتها يومي ( 9ـ
2013/1/10م) للوصول إلى أحسن اإلجراءات في تنفيذها من دون استثناء ألي
شريحة سياسية أو اجتماعية...
وفي ضوء ذلك كله نرى أن انتخاب برلمان جديد عبر انتخابات حرة بمراقبة
دولية واللجوء إلى صندوق االقتراع وحده ليكون الفيصل في األمر سوف يخفف
االحتقان النفسي واالجتماعي ومرتكزاته التي نشأت بعد االحتجاجات ،واالقتتال
الداخلي ...وسيسهم في إنهاء عقبات اعتراض المعارضة على أي مبادرة للحل
السياسي ...وهذا ما حاول مؤتمر جنيف ( )2في يوم الجمعة (2013/1/11م)
مناقشته ...وفيه جرت مداوالت معمقة وطويلة بين نائبي وزير الخارجية الروسي
واألمريكي بحضور األخضر اإلبراهيمي المبعوث األممي إلى سورية اتفق فيها
على اعتماد الحل السياسي لألزمة السورية المعقدة؛ وإنشاء حكومة انتقالية.
ولهذا كله فإن شروط نجاح المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس يكمن في
اآلتي:
أ ـ االلتزام المطلق بوقف إطالق النار ،واحتواء الجماعات المسلحة في سورية
وإيقاف الدعم لها من قبل الدول المشتركة في األزمة...
البقية ......................ص23
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المواطنة والتربية الصالحة
عارف العلي
تعد المواطنة كمفهوم ،وكبعد حضاري ،من
القضايا التي تمثل موقعًا خاصًا في المجتمعات
المعاصرة لسببين :يتمثل السبب األول في
إضفاء طابع شكلي على الممارسة السياسية
الديمقراطية بوصفها الشكل السياسي السائد
في المجتمع الحديث ،أما السبب الثاني فيعود
إلى شمول مفهوم المواطنة لطائفة واسعة من
القضايا االجتماعية والسياسية المعاصرة.
وبالرغم من أن مفهوم المواطنة قد ظهر قديمًا
في أورب��ا ،إال أن استخدامه وتطبيقه في الدول
العربية حديث العهد ،فعلى الرغم من تأكيد
الدساتير العربية على الحقوق والواجبات التي
تدعم من خاللها المواطنة وفق سياسة تنموية
شاملة تسعى إل��ى االرت��ق��اء بالمواطن العربي،
وإعطاء مفاهيم سليمة للسلطة والمسؤولية ،ال
تزال المشكلة القائمة تكمن في الحماية الفعلية
لحقوق اإلنسان والمواطن ،ألن االعتراف بهذه
الحقوق بقي في معظم الدول العربية مجرد نص
دستوري جامد ال واقع محسوس يعيشه المواطن
العربي.
مفهوم المواطنـة وأهميته:
مفهوم المواطنة من المفاهيم التي يدور
حولها جدل كبير ،لذا يصعب أن نجد لها تعريفًا
يرضى به كل المختصين في هذا المجال ،وبالتالي
يختلف مفهوم المواطنة تبعًا للزاوية التي
نتناولها منها ،وتبعًا لهوية من يتحدث عنها،
وتبعًا لما يراد بها.
وبالرغم من تأكيد العديد من التعاريف على
الجانب القانوني للمواطنة؛ إال أن هذا المفهوم ال
يمكن أن يتحقق في الحياة الواقعية إال بتوسيع
رقعة مشاركة األف��راد في الشأن العام ،ووجود
استعداد حقيقي عند جميع الشرائح والفئات
لتحمل مسؤوليتها ودورها في الحياة ،ألنه كلما
توسعت دائرة القاعدة االجتماعية التي تمارس
دورًا ووظيفة في الحياة العامة ,اقتربنا من دائرة
المواطنة في عالقاتنا الداخلية ،فالمواطنة أساس
الشرعية؛ ألن المواطنين هم الذين يختارون
حكومتهم عن طريق االنتخاب ،وبالتالي ال يمكن
فهم المواطنة م��ن غير تأسيس ديمقراطي
في المجتمع؛ ألن العالقات بين الناس أصبحت
سياسية ،والعيش المشترك ال يعني بالضرورة
االشتراك في ديانة واح��دة ،بل معناه الخضوع
للنظام السياسي نفسه.
فالشعور بالمواطنة يترسخ في نفوس األفراد
من خالل تمتعهم باالحترام الواجب لحقوقهم
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ليس
من جانب الدولة فحسب؛ وإنما أيضًا من جانب
المواطنين ،ألن الشعور بالكرامة ،واالح��ت��رام،
والحرية ،هي الضمانة األساسية لمواطنة حقيقية
وفعالة.
كما أن الفهم االيجابي لمفهوم المواطنة،
وربطه بفكرة الوطنية التي تشكل محورًا أساسيًا
في العمل المشترك بين المواطنين لتحقيق
االندماج الوطني وبناء الدولة ،دفع العديد من
ّ
الكتاب لتوظيف ه��ذا الفهم من أج��ل تطوير
ً
الحياة السياسية العربية ،وصوال إلى نظم حكم
ديمقراطية.
فالوطن ال��ذي تتعدد انتماءات مواطنيه ال
خيار أمامه ،لضمان الوحدة واالستقرار ،إال تأسيس
األوضاع القانونية والسياسية على مبدأ المواطنة
ومقتضياتها الدستورية والسياسية ،بحيث،
يسود احترام اآلخر وتعزيز قيم المشاركة ،واحترام
روح االختالف ،وضمان التحصين الداخلي بعيدًا
عن التشرذم.

المواطنة والضابط األخالقي:
المواطنة ليست مسألة حقوق وواجبات من
دون بعد يحمل معنى الضابط األخالقي ،ألن حركة
المجتمع اإلنساني ،إذا ربطت بالمعنى القانوني
فحسب (حق وواج��ب) ،سوف تغيب أخالقيات
وسلوكيات ع��دة عن الحياة االجتماعية .وهذا
ما ي��ؤدي إل��ى التفكك االجتماعي وع��دم إعطاء
ً
معنى وانتماء وهدف لحياتنا ،وعدم وجود إطار
مرض ،ألن
عمل لقيمنا ،وانشغالنا بذواتنا بشكل
ٍ
«تغذية التعاطف االجتماعي الصادق بين الناس
هو العنصر الرئيس لخلق المواطنة».
ومن الجدير بالذكر ،أن للمواطنة أهمية خاصة
في المجتمعات العربية التي عانت من شراسة
االستعمار الذي استنزف ثرواتها ,وغرس بين
أبنائها الصراع والتناحر؛ بل عمل على تدعيم
نظم الحكم التسلطية؛ التي تشل قدرات اإلنسان
وتسلبه هويته ,وتضع أمامه العقبات التي تعطل
أداء دوره كمواطن ،األمر الذي أفرز فئة كبيرة من
الناس الذين بدؤوا يعيدون التفكير جديًا بمسألة
المواطنة من خالل اإلسراع في التخلص منها بعد
أن اختاروا البدائل عنها في بلدان أخرى ،وهناك من
ضعف ارتباطهم بالوحدة الوطنية فانحرفوا إلى
ّ
هوية حزبية أو فئوية أو طائفية أو مذهبية أحلوها
محل السيادة الوطنية ،وصار الوالء داخل الوطن
الواحد للمذهب أو الطائفة أو العشيرة أعظم من
الوالء للوطن ،وهناك أناس ربطوا مفهوم المواطنة
والسيادة الوطنية بمدى تحقيق الدولة لحاجاتهم؛
فإذا عجزت الدولة عن أداء هذه الحاجات سارعوا
إلى هدم العالقة بينهم وبين المواطنة المخلصة؛
وطفقوا يدمرون كل أشكال السيادة الوطنية ،األمر
الذي يستلزم العمل على تعزيز االنتماء والتماس
السبل الكفيلة بغرسه وم��د ج��ذوره في أعماق
تربتنا ،وأن نتمثله سلوكًا وممارسة وثقافة ووعيًا،
لنصل به إلى بر األمان في ظل الظروف والمتغيرات
الراهنة.
مكونات المواطنة وأبعادها:
تنشأ مفاهيم المواطنة من خالل المكونات
التي تربط بين المواطن ووطنه ،وهي تقوى كلما
امتد الزمان ،وارتقت العالقة بينهما نفسيًا وفكريًا
واجتماعيًا ودينيًا وسياسيًا وأخالقيًا ،ويمكن أن
نكثفها في ثالث مكونات كبرى هي:
المكون الذاتي العاطفي؛ الذي ينشئ بين أي
مخلوق وبين المكان الذي يولد فيه ويترعرع عالقة
عاطفية فطرية خاصة ،وهذا ما دعا اكثيرين من
الفالسفة والمفكرين إلى تعريف الوطن بأنه َ
الحيز
الجغرافي للكائن؛ حيث يولد وينشأ ويسكن وفق
مفهوم القانون الطبيعي المتأصل في طبيعة
ً
وبناء على هذا القانون يتمتع
اإلنسان الواعية،
اإلنسان في حيزه الجغرافي بحقوق طبيعية سرعان
ما تتحول إلى حقوق مدنية وإنسانية ،تمتلك قوة
الحق في العقد االجتماعي ..وقد عبر الجاحظ عن
ذلك كله في (رسالة الحنين إلى األوطان) فقال :إذا
كان الطائر يحن إلى أوكاره ،فاإلنسان أحق بالحنين
إلى أوطانه.
المكون االجتماعي -النفسي :يتكامل هذا
المكون مع المكون السابق في بعديه العاطفي
واالجتماعي على الصعيد ال��ف��ردي والجماعي،
وتغدو المواطنة شديدة الصلة بالحراك االجتماعي
اليومي ،وهي ترتقي وتسمو بمقدار إحساس
المواطن بأنه كريم سعيد في وطنه؛ األمر الذي
يعني السمو بالسيادة الوطنية ،واإلحساس
بالدفاع عنها والمشاركة في بنائها ،بيد أن هذه
السيادة ينبغي أال تهتز أو تتراجع في النفوس
إذا عجزت الدولة عن تلبية حق من الحقوق .فإذا
ً
كان المواطن جزءًا أصيال في كيان الوطن فهو

شريك في سيادته؛ ال يقلل من قيمتها؛ أي سبب
من األسباب .ولهذا كله تعلق الشعراء بأوطانهم-
مهما كانت قسوتها؛ وتغنوا بسحرها ،ووصفوها
وصفًا يؤكد حبهم لها ،ومن هنا انبثق من خالل
حب الوطن والتعلق به ,منذ القديم ,ما عرف بأدب
االغتراب والغربة؛ ألن الغريب عن دياره ووطنه ال
يستعذب مكانًا غيره ،وإذا فقده اإلنسان أحس
بألم الفقد ،بل شعر بالموت دونه.
المكون التاريخي الثقافي الحضاري :ويتجلى
من خالل عالقة االنتماء بين الوطن والمواطن؛
وهي عالقة تتقاطع مع تلك التي تنشأ بين الدولة
ورعاياها من المواطنين وغيرهم ممن يدخل في
مفهوم الدولة الحديثة ،إذ تنمو هذه العالقة
وترتقي بين الوطن وأبنائه على أساس المشاركة
الوطنية ف��ي ك��ل ماله وعليه ،وبينهم وبين
غيرهم على أساس االحترام المتبادل والمتكافئ
والمثاقفة الحرة من جهة أخ��رى .يستدل مما
سبق أن المواطنة تقوم على ركنين أساسيين:
األول هو المساواة أم��ام القانون في الحقوق
والواجبات ،بغض النظر عن االختالفات العرقية
أو الدينية أو الثقافية أو غيرها ،والركن الثاني هو
المشاركة الواعية والفاعلة لكل مواطن في العملية
السياسية ،وهي بذلك ّ
تعبر عن بعدين أساسيين
هما:
«المواطنة األفقية التي ّ
تعبر عن العالقة بين
المواطن وشريكه المواطن ،والتي تتحقق من
خالل تبني القيم المشتركة والعمل معًا في إطار
المجتمع الذي يحقق التكامل بين الجميع ،بغض
النظر عن االختالف.
المواطنة الرأسية التي تعبر عن العالقة
المؤسساتية بين المواطنين والدولة ،من خالل
النظام العام والمؤسسات التشريعية والتنفيذية
والقضائية ،وم��ا يترتب على ذل��ك م��ن حقوق
وواجبات وخدمات وعقوبات...
المواطنة كثقافة وسلوك في حياة األفراد:
تعد المواطنة إحدى القيم التي كانت ,وال تزال,
موضع اهتمام معظم الفالسفة والعلماء والمربين
على اختالف العصور ,لما يالحظونه من نقص
في معارف الناشئة والشباب حول مسؤوليات
المواطنة ،واغترابهم عن المجتمع ومؤسساته،
وعدم الوعي بتفاعالته وآلية عمله.
فالمواطنة التقوم على أس��اس تمتع الفرد
بحقوقه في مجتمع ما فحسب ،وإنما يجب على
الفرد أن يتحمل مسؤولياته مع أبناء المجتمع تجاه
تحقيق التنمية والنهضة الحضارية للمجتمع
ُ
للوفاء بحق ال��وط��ن،ألن قيم المواطنة تكتسب
من خالل السياق االجتماعي الذي يعيشه الفرد،
مستشعرًا مسؤولياته ومكانته في العالقات
االجتماعية القائمة فيه .واألهمية تكمن فيما إذا
كنا نوفر ما يكفي من التشجيع لشبابنا ليتعلموا
كيف يكونون مواطنين صالحين ،عندئذ ستكون
المواطنة تكريسًا لقيم وسلوك؛ أي تربية وآداب
وأخ�لاق وت��راث مرتبط بقيم وث��واب��ت المجتمع
وفلسفته في الحياة؛ ألن الفرد اجتماعي بطبعه,
وه��و اب��ن بيئته ومجتمعه ال��ذي يفرض عليه
التزامات أخالقية واجتماعية تجاهه .من هنا تعد
عملية تنمية المسؤولية االجتماعية ركنًا أساسيًا
من أرك��ان تنشئة األبناء وتربيتهم وإعدادهم
للحياة ،ألن اإلنسان مهما كان حياديًا أو موضوعيًا
سيعمل على موازنة حقوقه وواجباته ،ويشعر
بالغبن أحيانًا عندما يقوم بواجباته ويرى حقوقه
مهضومة ،وبنتيجة ذلك يحكم على مجتمعه
حكمًا سلبيًا ،ويترتب على هذا الحكم موقف يثنيه
وبدافع ذاتي عن أداء واجباته.
وبناء على ذلك يمكننا القول إنه حتى تصبح

ثقافة المواطنة هي السائدة في المجتمع يجب أن
تتوفر كل الظروف التي تسهل تطبيقها ،وأهمها
سيادة القانون في كل مؤسسات المجتمع ،كما البد
من ترسيخ مفهوم المواطن باعتباره قيمة ثمينة
في المجتمع ،وكل السلطات الثالث تخدم وتحمي
حقوقه االقتصادية واالجتماعية والسياسية،
وتوفر الحصانة القانونية التي تحميه من القهر
واالبتزاز.
عندئذ ستتحول المواطنة إلى ثقافة مجتمعية
ً
وممارسة سلوكية ،بدال من أن تكون مجرد توافق
أو ترتيب في الحقوق والواجبات .وبهذا المعنى،
يكون شيوع ثقافة المواطنة هو تأكيد لثقافة
الديمقراطية وتأكيد للحقوق المتساوية لكل
المواطنين ،فالحفاظ على التوازن الدقيق بين الحق
والواجب هو ركيزة أساسية من ركائز التقدم ،والبد
أن يدرك المواطن ،أيًا كان موقعه ،أن قدرة الوطن
ً
على العطاء تتحدد أوال وآخرًا بمجموع ما يحصل
عليه الوطن من عطاء أبنائه.
دور التربية والتعليم في تنمية قيم
المواطنة واالنتماء للوطن:
هناك فرق وفجوة كبيرة بين العلم بالشيء
وبين تطبيقه على أرض الواقع ،فال يكفي أن يعرف
المواطنون مبادئ المواطنة ومعناها الحقيقي
وما يترتب عليها من حقوق وواجبات؛ بل يجب
أيضًا أن يمارس هؤالء المواطنون عمليًاً معنى
المواطنة على أرض الواقع ،ويترجموا شعورهم
باالنتماء الوطني؛ هذا الشعور الذي ُيزرع بداخل
المواطن ويغذي وعيه والتزامه وعمله الوطني من
خالل عمليتي التربية والتعليم ،وذلك ألن التعليم
بمناهجه وأنظمته التربوية يعد من الروافد
األساسية لعملية تنمية قيم المواطنة؛ التربية
التعليمية هي الوعاء الحاضن لمجموع الطاقات
ذات الفعل اإليجابي على المستوى االجتماعي،
وقد ّ
عد العديد من الباحثين أن عملية تربية
المواطنة تتضمن أبعاد التعليم الثالثة ،وهي:
البعد القيمي أو الوجداني الذي يعني االنتماء
إلى الوطن ،واالعتزاز بتاريخه ورم��وزه ،واحترام
دستوره وقانونه.
البعد المعرفي :ال��ذي يتمثل ف��ي معرفة
جغرافية الوطن وأقاليمه ،وتركيبته السكانية
والعرقية والدينية ،باإلضافة إلى المعرفة بالنظام
السياسي وآليات عمله ومؤسساته...
البعد المهاري أو السلوكي :ويتضمن تدريب
المواطن أو الطالب على قراءة القانون والدستور
ومناقشتهما مع اآلخرين ،والحصول على بطاقة
انتخابية ،وال��ت��دري��ب على م��ه��ارات الترشيح
للمجالس المختلفة ،ومهارات التصويت ومخاطبة
المؤسسات التنفيذية والتشريعية.
يتضح مما سبق أن عملية تربية قيم المواطنة
وتعلمها ليست مسؤولية جهة محددة ،وإنما هي
مسؤولية مجتمعية مشتركة بين المؤسسات
التعليمية ومؤسسات المجتمع األخرى ،كاألسرة
واإلع�لام ،ألن مشاركة الطرفين (قطاع التعليم
ومؤسسات المجتمع) تشكل أح��د المسارات
األساسية لتطوير العملية التعليمية ،وتفعيل
مؤسسات التنشئة االجتماعية نحو تحقيق
المواطنة وبناء المجتمع المتعلم.
وعلى ذلك فإن تنمية قيم المواطنة لدى أبنائنا
تعد أحد االعتبارات المعنوية الهامة في تحقيق
اإلنجاز الوطني والنهضة الحضارية للوطن .السيما
في الوقت الحالي؛ إذ يحتاج وطننا منا إلى أن نكون
َّ
جميعًا يدًا واحدة تبني وال تهدمَّ ،
تعمر وال تخرب،
تزرع وال تحرق ،تربي وال تقتل ،ألن الناتج من ذلك
كله لن يحصده سوانا ،ولسوف يكون حصادًا مثمرًا
إذا أحسنا الغراس.
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كسينجر يتنبأ بنهاية «إسرائيل»
في غضون عشر سنين
د .كيفني باريت (* )Dr. Kevin Barrett
ترجمة :ابراهيم يحيى �شهابي
َ
لقد ذم اإلعالم الغربي الرئيس اإليراني محمود
أحمدي نجاد وشوه سمعته ألنه تجرأ ّ
وتخيل وجود
عالم من دون «إسرائيل».
لكن ،وفق ما أوردته تقارير إخبارية ،تنبأ هنري
كسينجر واتفق معه ست عشرة وكالة استخبارات
أمريكية ،بأنه لن يكون هناك «إسرائيل» في
المستقبل القريب.
واقتبست صحيفة نيويورك بوست (New
 )York Postقول كيسنجر حرفيًا« :في غضون
عشر سنوات لن يكون هناك إسرائيل».
كالم كسينجر هذا صريح ال لبس فيه .فهو
ال يقول إن «إسرائيل» في خطر ،ويمكن إنقاذها
إذا قدمنا لها بضع تريليونات من ال���دوالرات،
وحطمنا لها ما يكفي من أعدائها بسالحنا وقوتنا
العسكرية؛ وال يقول إننا إذا ما انتخبنا ميت رومني
( )Mitt Romneyالصديق القديم لنتنياهو يمكن
أن ننقذ إسرائيل؛ وال يقول إننا إذا ما قصفنا إيران،
فإن إسرائيل تحيا سليمة؛ وال يقدم اقتراحًا إلنقاذ
إسرائيل ،بل يقرر ببساطة حقيقة بديهية وهي
أنه في العام  2022لن تكون هناك إسرائيل.
إن جماعة االستخبارات األمريكية توافق على
هذا التنبؤ ،وإن لم يكن في الوقت المذكور تمامًا.
هناك ست عشرة وكالة استخبارات أمريكية تبلغ
ميزانيتها سبعين بليون دوالر أمريكي قد أصدرت
ً
تحليال مؤلفًا من  82صفحة تحت عنوان «اإلعداد
لشرق أوسطي بعد إسرائيل».
يقول تقرير المخابرات األمريكية إن 700,000
مستوطن إسرائيلي يحتلون بصورة ال شرعية أرضًا
سرقت عام  ،1967ويعترف العالم كله بأنها أرض
فلسطينية وليست إسرائيلية ،لن يرحلوا عنها
بسالم .وبما أن العالم لن يقبل أبدًا وجودهم الدائم
في األرض المسروقة ،فإن وضع إسرائيل أصبح
يشبه وضع جنوب أفريقيا أواخر ثمانينيات القرن
العشرين.
وما زال تحالف الليكود المتطرف الذي يحكم
إسرائيل يتغاضى ويدعم بصورة متزايدة ،وفق
ما جاء في تقرير المخابرات األمريكية ،العنف
الجامح والسلوك الالقانوني اللذين يمارسهما
المستوطنون الالشرعيون .ويقول التقرير إن
وحشية المستوطنين وإجراميتهم والبنى التحتية
العنصرية المتزايدة التي ينشئونها بما في ذلك
الجدار العنصري ونقاط التفتيش الوحشية ال
يمكن الدفاع عنها ،وغير قابلة للبقاء ،وهي منافية
للقيم األمريكية.
تتفق وكاالت االستخبارات األمريكية الست
عشرة على أن إسرائيل لن تستطيع الصمود أمام
القوة الجامحة الساحقة اآلتية دعمًا للفلسطينيين
والمتمثلة في الربيع العربي واليقظة اإلسالمية
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
كانت األنظمة الدكتاتورية في المنطقة تكبت
تطلعات شعوبها المؤيدة للفلسطينيين؛ بيد أن
هذه الدكتاتوريات أخذت تنهار بسقوط شاه إيران
المؤيد إلسرائيل في العام  1979وإقامة جمهورية
إسالمية ديمقراطية ليس أم��ام حكومتها إال
أن تعكس موقف شعبها المعارض إلسرائيل.
والنهج نفسه – اإلطاحة باألنظمة الدكتاتورية
التي تتعامل مع إسرائيل أو على األقل تتسامح
معها – أخذ يتسارع اآلن في المنطقة كلها .وسوف

يسفر ذلك عن وجود حكومات أكثر ديمقراطية
وإسالمية وأقل ودًا إلسرائيل.
يقول تقرير جماعة المخابرات األمريكية
إنه في ضوء هذه الوقائع ،لم يعد لدى حكومة
الواليات المتحدة المصادر العسكرية والمالية
كي تستمر في دعم إسرائيل ضد رغبات أكثر من
بليون نسمة من جيرانها .ويقترح التقرير أنه إذا
ما أرادت الواليات المتحدة تطبيع عالقاتها مع 57
بلدًا إسالميًا ،عليها أن تهتم بمصالحها القومية
وتضع حدًا إلسرائيل وتشكمها.
واأله���م م��ن ذل��ك كله أن هنري كيسنجر
والذين كتبوا تقرير المخابرات األمريكية لم يبد
أي منهم حزنه على زوال إسرائيل .وهذا األمر
هام جدًا وملفت للنظر إذا ما أخذ بعين االعتبار
أن كسينجر يهودي ُوينظر إليه دائمًا على أنه
صديق إلسرائيل (وإن كان أحيانًا صديقًا شكسًا)،
وإذا ما أخذنا بالحسبان أيضًا أن األمريكيين كلهم
بمن فيهم أولئك الذين يتعاملون مع وكاالت
االستخبارات يقعون تحت تأثير اإلعالم المؤيد
بقوة إلسرائيل.
فما الذي يفسر هذا التوافق وهذه القناعة؟
إن األمريكيين المهتمين بالشؤون الدولية –
وهم فئة تتضمن بالتأكيد هنري كسينجر والذين
كتبوا تقرير المخابرات – قد فاض بهم الكيل من
عناد إسرائيل وتشددها وتعصبها .وك��ان آخر
مسلسل األخطاء الفاضحة التي ارتكبها قادة
إسرائيل النزاعون إلى االعتماد كليًا على قوتهم،
ذلك األداء الغريب والمثير للسخرية الذي قام به
نتنياهو في األمم المتحدة ،عندما عرض مهددًا
رسمًا كاريكاتوريًا كرتونيًا لقنبلة بطريقة جعلت
منه هو شخصيًا صورة كاريكاتورية «لصهيوني
مجنون».
أم��ا السبب الثاني فهو االشمئزاز ُ
الم َقيءّ
الذي يشعر به األمريكيون تجاه هيمنة اللوبي
اإلسرائيلي على الخطاب العام بصورة متغطرسة؛
ُ
إذ كلما تعرض صحفي أمريكي لهجوم ،واتهم
بأنه خرج عن الخط ،أو تجاوز النص فيما يتعلق
بإسرائيل ،كما حدث لهيلين توماس (Helen
 )Thomasوري��ك سانشيز ()Rick Sanchez
تعاظمت حركة ارتجاجية ارتجاعية كموجة َم ّدية
تتمخض تحت سطح المحيط .وكلما قمع اللوبي
اإلسرائيلي شخصًا مثل مورين داود (Moureen
 )Dowdالذي الحظ مؤخرًا أن الذين َج ُّرو الواليات
المتحدة إل��ى الحرب في العراق هم أنفسهم
يحاولون اليوم َجرها إلى الحرب في إيران ،ازداد عدد
األمريكيين الذين يستردون وعيهم ،ويدركون
أن ما يقوله أمثال داود وتوماس وسانشيز هو
الحقيقة بعينها.
وأم��ا السبب الثالث للقناعة بحتمية زوال
إسرائيل الوشيكة فهو أن المجتمع اليهودي
األمريكي لم يعد َّ
موحدًا بشأن دعم إسرائيل،
وأصبح أقل دعمًا لقيادتها الليكودية؛ فالصحفيون
والمحللون السياسيون اليهود الحصفاء يدركون
حماقة القيادة اإلسرائيلية الحالية واليأس من
الخروج من مأزقهم .ولم يعد ،وفق ما أوردته التقارير
الحديثة ،االهتمام بإسرائيل موضة شائعة
بين الشباب اليهود األمريكيين .وعلى الرغم من
محاوالت نتنياهو المحمومة لدفع الناخبين اليهود

للتصويت لصالح المسيحي المورموني الليكودي
ميت رومني ،دلت االستطالعات أن أوباما الذي قال
في كالم مسجل إنه «يكره الكذاب نتنياهو» سوف
يحوز بسهولة على أكثرية أصوات اليهود.
وأخ��ي��رًا ,نذكر السبب األق��ل وض��وح��ًا ،لكنه
األقوى ،الذي دعا كسينجر والمخابرات المركزية
األمريكية إلى قبول فكرة انفجار إسرائيل من
الداخل والرضا عن تلك النتيجة ،وهو ما يرشح من
معلومات أكيدة بأن إسرائيل ومن يدعمها – وليس
المتطرفون المسلمون – هم الذين نفذوا الهجمات
الفاضحة على برجي التجارة في (/11سبتمبر).
أخذت هذه المعلومات تزداد ارتشاحًا ،ويزداد
المؤمنون بها ليس فقط بين الجماعات الالسامية؛
بل بين المراقبين المسؤولين ذوي المراتب العليا.
ً
فمثال بلغ األمر حدًا جعل ألن سابروسكي (Alan
 )Sabroskyالنصف اليهودي والمؤسس السابق
للدراسات االستراتيجية في الكلية الحربية للجيش
األمريكي ،يقول في برنامج «عرضي اإلذاع��ي»
إنه بحث مع زمالئه الحقيقة المؤكدة مئة بالمئة
بأن إسرائيل ومن يدعمونها هم الذين دمروا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البرجين في  11سبتمبر .كما أن ألن هارت (Alan
* د .كيفين باريت حاصل على درجة
 )Hartالمراسل البارز لهيئة اإلذاعة البريطانية
دكتوراه في «الدراسات العربية – اإلسالمية».
( )BBCالسابق والمختص بشؤون الشرق األوسط
يعد واحدًا من أشهر منتقدي الحرب على
[والصديق الشخصي لغولدامايير ( )Golda Meirاإلرهاب .ظهر مرات عديدة على شاشات قنوات
وياسر عرفات] قد أفشى في حديث له في برنامج  ،PBS, CNN, foxوغيرها من المنافذ اإلعالمية،
«عرضي اإلذاعي» سر معرفته هو اآلخر بأن إسرائيل
كما نشر حكايات بصورة غير مباشرة ،وكتب
وأعوانها هم الذين نظموا هجمات  11سبتمبر.
مقاالت هامة في صحف مثلChristian :
ولدينا اليوم مرشح رئاسي هو ميرلينميللر
Seience Monitor, New York Times,
( )Merlin Millerالذي أعلن في حديث مسجل
 ،Chicago Tribuneوغيرها من المطبوعات
له أن إسرائيل ،وليس القاعدة ،هي التي نفذت
الرائدة .عمل الدكتور باريت في التدريس
هجمات  11سبتمبر.
في كليات وجامعات فرانسيسكو ،وباريس،
أما الهدف الرئيس لهذه الهجمات فهو مهر وويسكونس ،ورشح نفسه لعضوية الكونغرس
الرابطة العاطفية التي ال تنفصم بين الواليات
عام  .2008يعمل اآلن منظمًا ومؤلفًا وضيفًا
المتحدة وإسرائيل «بخاتم الدم» في محاولة يائسة
إذاعيًا ال ربحيًا .وهو من الذين ساهموا في
لضمان بقاء إسرائيل عن طريق دف��ع الواليات تأسيس التحالف اليهودي المسيحي اإلسالمي،
المتحدة إلى شن حرب طويلة األم��د ضد أعداء ومؤلف كتاب «جهاد الحقيقة» :نضالي البطولي
إسرائيل .تمامًا كما حاول الراقصون اإلسرائيليون
ضد كذبة «سبتمبر الكبرى ()2007؛ وكتاب
ابتهاجًا بهذه الهجمات إقناع رجال الشرطة الذين
«مناقشة الحرب على اإلرهاب :دليل تمهيدي
ألقوا القبض عليهم بأنهم يحتفلون ويبتهجون
لناخبي أوباما (.)2009
ألن «أعداءنا هم أعداؤكم ،والفلسطينيون أعداؤكم
موقعه اإللكترونيwww.truthjihad. :
كذلك».
com
بيد أن األمريكيين ،بمن فيهم مجتمع
More Press TV articles by Dr. Kevin
االستخبارات األمريكي بوجه عام ،أخذوا يدركون
.Barrett

اآلن أن أعداء إسرائيل (وهم العالم اإلسالمي كله
والذي يتجاوز عدد سكانه بليون ونصف بليون
نسمة ،إضافة إلى غالبية العالم غير األوربي) ليسوا
أعداء للواليات المتحدة وليس من مصلحتها أن
يكونوا أع��داء لها .فالواقع أن الواليات المتحدة
آيلة إلى اإلفالس وتضحي بآالف األرواح في حروب
لصالح إسرائيل – حروب تضر بالمصالح األمريكية
االستراتيجية ،وال تنفعها( .ومن تلك المصالح،
بالطبع ،شراء النفط والغاز من الحكومات المتعاونة
المستقرة).
وكلما تعاظم إدراك األمريكيين بأن هجمات
 11سبتمبر لم يقم بها إسالميون متطرفون،
بل هي خيانة دموية خسيسة ق��ام بها أع��وان
إسرائيل ،يغدو من األسهل لصناع السياسة
األمريكية المتتبعين لخطوات كسينجر ووكاالت
االستخبارات األمريكية الست عشرة أن يدركوا
الحقيقة الناصعة وهي «أن إسرائيل قد بلغت
نهاية صالحية وجودها».
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قراءات في نص واحد
مـحـمـد عـبـدو فـلـفـل
بات في حكم المسلم به أن األدبية مفهوم
ََ
مختـلـف
متطور من عصر إلى عصر ،بل هي مفهوم
فيه لدى أبناء العصر الواحد ،وهي كما يقول
خوسيه ماريا وظيفة تاريخية محددة اجتماعيًا،
إن ظاهرة أدبية لعصر ما يمكن أال تكون كذلك
في عصر متأخر ،وهناك نصوص ولدت على أنها
ليست أدبية ،لكنها بمرور الزمن صار ينظر إليها
على أنها أعمال أدبية ،ويمثل ماريا لذلك بكتب
الصيد ،والنصوص الدينية ،والمقاالت الفلسفية،
وألن األدب ذو ماهية لغوية ،وألن أدبيته كامنة
في طريقة تعامله مع هذه الماهية ،لوحظ أن
اللغة األدبية ليست كيانًا ُيـ َح َّـد ُد بطريقة ثابتة،
وذلك ألن الوظيفة الجمالية ،أو الطريقة التي
ينمو بها الموضوع الجمالي ليست معزولة عن
نسق المعايير التاريخية والثقافية التي هي
أصل القيم الفنية ،1ومن أسباب االختالف في
طبيعة األدبية أو الشعرية ومفهومها االختالف
في األدب عامة ،والشعر خاصة مفهومًا ووظيفة
وبنية ،مما كان له عميق األثر في االختالف في
تقييم األعمال األدبية.
ومن هذا القبيل ما كان لقول الشاعر:
َّ
ولما قضينا من منى كل حاجة
ُ
ًّ
ماسح
ومسح باألركان من هو
ُ
وش َّـد ْت على ُد ْهـم َ
المهارى رحالنا
وال ينظر الغادي الذي هو رائحُ
أخذنا بأطراف األحاديث بيننا
ُ
ِّ
األباطح
المطي
َ وسالت بأعناق
فهذه األبيات ُر ِزق ْت قديمًا وحديثا من الشيوع
في كتب اللغة والبالغة والنقد ما لم يكن لغيرها،
ولعل السر في ذلك ما كان البن قتيبة (276هـ
) من حكم ال يخلو من الجور عليها ،فكان ما كان
وما سيكون من مبادرة المعنيين إلى إعادة النظر
في هذا الشعر ،وكأن ذلك تداعيات لما رآه فيه
ابن قتيبة الذي جعل الشعر أربعة أضرب؛ ضرب
َح ُس َ
ــن لفظه وج��اد معناه ،وض��رب جاد معناه
َّ
ْ
َّ
َ
وقص َرت ألفاظه ،وضرب تأخــر معناه وتأخــر
لفظه ،وضرب حسن لفظه وحال فإذا أنت فتشته
لم تجد هناك فائدة في المعنى ،2وقد مثل ابن
قتيبة لهذا الضرب األخير باألبيات السابقة ،ثم
ً
ُ
شيء
أحسن
قال معلقا (هذه األلفاظ  -كما ترى -
ٍ
َ
َ
َ
َ
مخارج ومطالع ومقاطع ،وإن نظرت إلى ما تحتها
َ
وجدتـه :لما قطعنا أيام منى ،واستلمنا
من المعنى
َ
َ
األرك��ان وعالـينا إبلنا األنضاء ،ومضى الناس ال
َ
الرائح ابتدأنا في الحديث ،وسارت
ينظر الغادي
المطي في األباطح) 3وغني عن التأكيد أن تقييم
ابن قتيبة لهذه األبيات محكوم بمفهومه للشعر
من حيث البنية والوظيفة ،وقد أفضى تفاعل
هاتين الركيزتين في النص عنده إل��ى حكم
القيمة الذي َّ
عبر عنه ،ومن أجلى مظاهر مفهوم
ِّ
الرجل لبنية الشعر قيامه على مقومي الشكل
والمضمون ،و فصله بينهما فصال لم يعد يوافق
عليه عند جمهور المعنيين باألدب عامة والشعر
خاصة ،وقد تجلت معالم هذا الفصل جلية لديه
في تقسيمه الشعر إلى أربعة أضرب على نحو ما
تقدم ،وهو تقسيم يوحي بأن القصيدة يمكن أن
تكون جيدة المحتوى وضيعة الشكل أو العكس،
والراجح أن هذين المقومين يتفاعالن بنيويًا
َ
ً
وانفعاليا ودالليًا تفاعال ال يسمح بالفصل بينهما،
فعلى تالحمهما العضوي تقوم الشرعية الفنية
والخصوصية الجمالية للقصيدة ،مما ال يسمح
عمليا في النهاية بالحكم على أحدهما حكم
َ
قيمة يخالف ما ُي ْحك ُـم به على نظيره ،يضاف إلى
ذلك أن األولوية في الفن عامة لكيفية القول ال
لما يقال ،فغاية الشعر األولى هي الجمالي الفني

ال العقلي الفكري ،وهذا ما لم يكن على ما يبدو
في تصور ابن قتيبة للوظيفة الشعرية ،لذا جعل
لفائدة معاني الشعر من األهمية ما حمله على
الحط من قيمة معاني هذه األبيات ،ألنك  -كما
قال  -إذا فتشتها لم تجد فائدة في معناها،
علما أن فيها كما سنرى ما ال يخفى من المعاني
النفسية والعواطف واالنفعاالت اإلنسانية ،وهو
ْ
ما يمكن أن ُيــف َـهـم من إطراء ابن قتيبة نفسه
لقيمة التشكيل اللغوي لهذه األبيات التي وصف
ألفاظها بحسن المخارج والمطالع و المقاطع،
َّ
مما يشي بتذوق مكـن الرجل من إدراك هذه
الجماليات اللفظية.
لكن هذا التذوق كما تراءى البن جني (392هـ)
َ
لم ي��رق بصاحبه إل��ى إدراك الظالل المعنوية
النفسية واالنفعاالت اإلنسانية السامية لهذه
الجماليات اللفظية ،فقد ذك��ر اب��ن جني هذه
األبيات ،ثم قال( :فقد ترى إلى علو هذا اللفظ
ُ
وتالمح أنحائه ،ومعـناه مع هذا ما
وصقاله
ُومائهٍ ،
ت ِـح ُّ
ـسه وتراه ،إنما هو :لما فرغنا من الحج ركبنا
ولهذا
الطريق راجعين ،وتحدثنا على ظهور اإلبل،
ُ
ُ
نظائر كثيرة شريفة األلفاظ رفيعـتها ،مشروفة
َ
ُ
خـفيضتـها! قـيـل :هذا الموضع قد سبق
المعاني
ّ
ْ
ُ
ـم النظر فيه ،وال رأى ما
ع
ـنـ
ي
لم
من
به
ـق
التعل
إلى
ِ
ِ
رآه القوم منه ،وإنما ذلك لجفاء طبع الناظر ،وخفاء
غرض الناطق) 4وفي هذا الكالم إشارة واضحة إلى
قصور في ذائقة ابن قتيبة في نظره إلى هذه
األبيات التي شرع ابن جني في عرض ما انتهى
إليه تذوقه لتشكيلها اللغوي من التجليات
المعنوية النفسية ،واالنفعاالت اإلنسانية ،فقال:
ُّ
حاجة ما يفيد منه أهل النسيب
(في قوله :كل
ٍ
َ
والمقة ما ال يفيده غيرهم،
والرقة ،وذوو األهواء ِ
وال يشاركهم فيه من ليس منهم ،أال ترى أن
َ
ُ
أشياء كثيرة َ
الظاهر عليه،
غير ما
من حوائج منى
ُ
والمعتاد فيه سواها ،ألن منها التالقي ،ومنها
التشاكي ،ومنه التخلي ،إلى غير ذلك مما هو
َ
تال له ،ومعقود الكون به ،وكأنه صان َع عن هذا
َ
الموضع الذي أومأ إليه ،وعـقـد غرضه عليه بقوله
َّ
“ومسح باألركان من هو ماسح» أي
في آخر البيت
ُ
إنما كانت حوائجنا التي قضيناها ،وآرابـنا التي
أنضيناها من هذا النحو الذي هو مسح األركان،
ٌ
وجار في القربة إلى الله مجراه،
وما هو ال حق به،
ٍ
َ
َ
المذكور مما يحتمله أول
القدر
أي لم يتعد هذا
البيت من التعريض الجاري مجرى التصريح)5
وواص��ل اب��ن جني تذوقه إلي��ح��اءات التشكيل
اللغوي في هذا النص ،فقال( :أما البيت الثاني
فإن فيه «أخذنا بأطراف األحاديث بيننا» وفي هذا
َ
َ َّ
ووضع
عـج َـب منه،
ما نذكره لتراه ،فتعجب ممن ِ
في أحاديثنا ونحوَ
معناه ،وذلك أنه لو قال :أخذنا
ْ
ً
معنىُ ،يـك ِـبـره أهل النسيب...
ذلك لكان فيه
ذلك أن في قوله “أطراف األحاديث” وحيًا خفيًا
ورمزًا حلوًا ،أال ترى أنه يريد بأطرافها ما يتعاطاه
المحبون ،ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون من
التعريض والتلويح ،واإليماء دون التصريح ،وذلك
أحلى وأدمث ،وأغزل وأنسب من أن يكون مشافهة
ً
وكشفا ،ومصارحة وجهرًا) 6وبهذا التحليل اللغوي
التذوقي المبين لما يحمله التشكيل اللغوي لهذا
النص من اإليحاءات المعنوية النفسية والنفحات
االنفعالية يصدر اب��ن جني عن إدراك عملي
لطبيعة اللغة الشعرية القائمة في معظمها على
البوح والـتأثر والتأثير ،ال على اإلبالغ والتوصيل،
مما حمل بعض الدارسين 7على أن يرى في صنيع
ابن جني هذا معلمًا من معالم إدراك أعالم التراث
العربي لما تفيض به الكلمات من اإليحاءات
لمسات جمالية
والظالل النفسية التي تضفي
ٍ

ابن قتيبة
على النص األدبي.
وممن ع��رض��وا لهذه األب��ي��ات عبد القاهر
استحسانها
الجرجاني471 (8هـ) الذي أطنب في
ٌ
ْ
وقعت
والثناء عليها ،وبين أن سبب ذلك استعارة
َ
ُ
ـس ُ
موقعهاُ ..
وح ْ
البيان
ترتيب تكامل معه
ـن
ٍ
حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ
إلى السمع ،ثم أخذ الجرجاني في بيان ما يمتاز
به التشكيل اللغوي لهذه األبيات من التكثيف
المعنوي النفسي واإليحاء االنفعالي العاطفي،
ُ
فقال :أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه
قال“ :ولما قضينا من منى كل حاجة “ َّ
فعبـر عن
قضاء المناسك أجمعها ..من طريق ،أمكنه أن
يقصر معه اللفظ ،وهو طريقة العموم ،ثم نبه
بقولهَّ :
ومسح باألركان من هو ماسح .على طواف
ال��وداع الذي هو آخر األمر ،ودليل المسير الذي
هو مقصوده من الشعر ،ثم قال أخذنا بأطراف
األحاديث بيننا..فـــدل بلفظ األطراف على الصفة
ُّ
التصرف
التي يختص بها الرفاق في السفر من
الحديث ...وأنبأ بذلك عن
في فنون القول وشجـون
َ ْ
طيب النفوس وقوة النشاط وفـضل االغتباط كما
توجبه ألفة األصحاب وأنسة األحباب ،وكما يليق
َ
بحال من ُو ِّفــق لقضاء العبادة الشريفة ،ورجا
َ
وت َـن َّ
ـسـ َـم روائح األحبة واألوطان
ُح ْس َن اإلياب،
واستماع التهاني و التحايا من الخالن واإلخوان)9
وهكذا يستمر الجرجاني في عرض ما هدته إليه
الذائقة من ظالل المعاني النفسية والفيوض
االنفعالية العاطفية التي حفل بها التشكيل
َ
(وأخبر بسرعة السير
اللغوي لهذه األبيات ،فيقول
َووطاءة الظهر؛ إذ جعل سالمة سيرها بهم كالماء
تسيل بها األباطح ....ألن الظهور إذا كانت وطيئة،
َ
السير السهل السريع زاد ذلك في
وكان سيرها
نشاط الركبان ،ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث
ً
طيبا ...ثم قال :بأعناق المطي ،ولم يقل :بالمطي،
ألن السرعة والبطء يظهران غالبًا في أعناقها...
ُوي َع َّب ُر عن المرح والنشاط إذا كانا في أنفسها
َ
بأفاعيل لها خاصة في العنق والرأس)10
ً
وبذا يتضح أن كال من ابن جني والجرجاني
ُيـ ْـص ِدر في تحليله لهذه األبيات عن إدراك عملي
لمقوالت أساسية في نظرية الفعل الشعري ،وفي
مقدمة ذلك أن الداللي المعنوي متالحم في هذا
الفعل بالبوحي االنفعالي ،وأن الوظيفة المهيمنة
في اللغة الشعرية هي البوح واإليحاء واإلثارة ،ال
اإلبالغ والتواصل الفكري ،وكل ذلك محكوم بال
شك بذائقة كل منهما ،وبمعارفه ومواهبه اللغوية

د  .محمد محمد يونس
والفنية ،مما أضفى على كال التحليلين ما ال يخفى
من الخصوصية ،وال شك أن تلك الخصوصية هي
التي تسوغ إعادة القول في األعمال األدبية على
مر األيام ،وهي خصوصية محكومة أبدًا بالمعطى
النصي ،وبالذائقة الشخصية ،وبالخصوصية
المعرفية والموهبة اللغوية لمحلل النص.
وما أفضى إليه النظر في هذا النص أن من
َ
َّ
العاطفي،
الصراع
مقومات شعريته األساسية
المتمثل ب��ن��وازع الرغبة في البقاء في الديار
ُّ ً
ُّ
نوازع
وتقر ًبا إلى الله تعالى ،و
تبركا
المقدسة
ِ
الرغبة في العودة إلى الوطن؛ حيث األهل والولد
والمال ،ومما يوحي بهذا الصراع العاطفي في
هذه األبيات ما يمكن تسميته بالتوحيد النفسي
لألزمنة المختلفة ،وهو ما يفهم من قول الشاعر:
“ولما قضينا من منى كل حاجة ...أخذنا بأطراف
األحاديث بيننا» فاألزمان المختلفة لكل الشعائر
الدينية من طواف وسعي ورمي ووقوف وغيرها
من الشعائر التي ُي ْ
ـس َـع ُـد الحاج بأدائها في
مختلف أيام الحج جعلها الشاعر مزامنة لوقت
واحد ،هو لحظة العودة إلى األوطان حين يأخذ
الركبان في تبادل األحاديث ،وفي هذا التوحيد
النفسي لهذه األزمان المختلفة وفي مزامنتها
الفنية النفسية للحظة الرحيل ما يشي بشدة
حضور هذه األفعال اإليمانية في نفس الشاعر
لحظة ارتحاله عن الديار المقدسة ،كما يشي
بشدة تعلقه النفسي بهذه الديار ،والرغبة في
البقاء بها ،وهذه  -بال شك  -نوازع نفسية تصارع
أخرى تتمثل بالرغبة في االرتحال عنها إلى الوطن
شوقا وحنينًا إلى األهل والولد.
والالفت في هذا النص إط�لاق الجزء على
الكل ،وذلك في قول الشاعر« :قضينا من منى
كل حاجة”؛ فقد ّ
عبر عن الديار المقدسة عامة
حيث ت��ؤدى مختلف المناسك بجزء من هذه
َ ْ
الديار ،وهو منى ،وذلك لما ُي ْسـتـش َـعـر في هذا
اللفظ من اللطف أو الرقة في بنيته الصوتية ،مما
يترتب عليه لطف ورقة في وقعها النفسي ،وهو
ما ينسجم وحالة النقاء والصفاء التي يمكن أن
يعيشها الحاج لدى العودة إلى الوطن ،يضاف
إلى ذلك ما في الجذر اللغوي لمادة (منى) من
إيحاء بإحساس الشاعر بأنه حقق مناه من رحلته
إلى هذه الديار .ومن الالفت عند الشاعر ما يعرف
ّ
“ومسح
بعطف الخاص على العام في قوله
البقية ......................ص23
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بمناسبة الذكرى العاشرة بعد المئة لوالدته ..

التناص الديني في شعر عمر يحيى ..
الرحلة إلى الغار أنموذج ًا
�سماح احلكواتي
عني الشاعر عمر يحيى الفرجي 1979-1901
باستلهام ال��م��وروث الديني ،وكانت الهجرة
النبوية أبرز نماذج هذا االستلهام؛ إذ أفرد للقول
فيها قصيدتين عنونهما بالعنوان نفسه «ذكرى
الهجرة» ،ولعل تكرار موضوع شعري معين ،يدل
على ضغط هذا الموضوع على صاحبه ،عندما
يحفزه إلى القول فيه مجددًا ،فيغدو الموضوع
ً
سمة من السمات الفنية المميزة ،فضال عما
تقدمه «الهجرة النبوية» من طاقات إيحائية غنية
بمدلوالت مقدسة تطبع النص بطوابعها.
وقد حرص الشاعر عمر يحيى في صوغه قصة
الهجرة المحمدية والغار ،على تحميل ما ينسج
أبعادًا داللية معاصرة ،استمدها من محيطه
االجتماعي والتاريخي ،من خالل الموازنة بين
ماضي األم��ة المجيد وحاضرها الذليل «زم��ن
كتابة القصيدة» في ظل االستعمارين الفرنسي
واإلنكليزي.
إن نشأة الشاعر ثقافيًا في كنف ابن عمته
«نعمان األسعد الكيالني» ال��ذي درس العلوم
الشرعية وكان من علماء حماة ،فاشتد عليه في
حفظ القرآن في سن السابعة( ،)1تركت أثرًا
كبيرًا في شعره ،إذ تنوعت سبل تأثره بالثقافات
الدينية ،متجلية فنيًا بصور وموضوعات متنوعة،
أبرزها استلهام رحلة النبي الكريم وصاحبه أبي
بكر مرورًا بالغار ،استلهامًا لرمزيها «الصاحبان،
ال��غ��ار» وتفاصيل قصة هجرتهما ،إل��ى جانب
التناص القرآني مع اآلي��ات التي خلدت هذه
القصة.
يثمر الشاعر امتالء رمز «النبي محمد (ص)»
بالداللة على الصدق واألمانة ،ليشيد بدور هاتين
القيمتين في بناء الماضي التليد لألمة العربية
آنذاك ،فيقول في قصيدته «ذكرى الهجرة»(:)2
لوال محمد والمجد التليد له
ما كان للعرب في التاريخ ماضيها
من كاألمين ثباتًا في مبادئه
بعيدهم عظــيم الروح ساميـها
يوظف الشاعر في أبيات هذه القصيدة بعدي
أسماء النبي الواقعي والرمزي،بهدف اإلشارة إلى
الخواء الروحي الذي يعانيه جسد األمة العربية
في مواجهة أزماتها.
يجتهد الشاعر في توظيف هذه القصة شعريًا،
فيشير إلى محاولة «أبي طالب» عم الرسول ،ثنيه
عن االستمرار بالرسالة ،خوفًا على اليتيم من ظلم
قريش:
حدا أبا طالب خوف العداة على
يتيمه أن يجلي من دياجيــها(3)
ارفق بنفسك يا بني إنني حدب
أخشى عليك من األعداء مؤذيها
لما تصور أن العم خـــــاذله
بكى وقال وقد شـدت أواخيها:
والله لو وضعوا الشمس المنيرة في
كفي لما حدت عن جلى أعانيها
يروي القصص الديني أن «أبا طالب عظم عليه
وعيد س��ادات قريش وتهديدها ،فبعث إلى
الرسول (ص) وقال له :إن قومك قد جاؤوني وقالوا
لي كذا وكذا فأبق ّ
علي وعلى نفسك وال تحملني
من األمر ما ال أطيق ،فظن رسول الله (ص) أن عمه
خاذله وأنه ضعف عن نصرته ،فقال« :يا عم ،والله
لو وضعوا الشمس في يميني ،والقمر في يساري

على أن أترك هذا األمر -حتى يظهره الله أو أهلك
فيه ،ما تركته» ثم استعبر وبكى ،وقام فلما ولى،
ناداه أبو طالب فلما أقبل قال له :اذهب يا ابن أخي
وقل ما أحببت فوالله ال أسلمك لشيء أبدًا»(4).
إن هذا اإلصرار الذي جسدته األبيات السابقة،
من خ�لال التناص مع القصص الديني ،نجد
أسبابه في البيئتين التاريخية واالجتماعية
المحيطتين بالقصيدة ،فقد قيلت ردًا على نشر
مجلة «سيدوكيسون»( )5ما يطعن النبي محمد
(ص) ،إذ قال:
قالوا كويتب قد أزرى بساحتنا
قلت الكويتب أدنى أن يالحيها
تعدو الذئاب على من ال كالب له
وتبقي أمة حدت مواضيها( )6
أعاد الشاعر عمر يحيى إنتاج هذه القصة الدينية
شعريًا ،وقد أفاد من مدلوالتها الواقعية في دعم
مدلوالته ،مما منح النص بعدًا دالليًا جديدًا،
يختص بالحقبة الزمنية المحيطة بالقصيدة ،في
ثالثينيات القرن العشرين الماضي ،التي تتمثل
بحاجة األمة الضعيفة إلى قوة مستمدة من تلك
المصادر الخالدة.
وقد يكتفي الشاعر باستلهام بعض رموز تلك
الرحلة ،مثل رمز الغار الذي لجأ إليه الصاحبان،
ً
هربًا بالرسالة من بطش قريش ،فكان الغار معادال
لألمن والطمأنينة ،ومن ذلك قوله:
في غار ثور تالقى الصاحبان وقد
هاجت قريش وأبدى الحقد خافيها
جاءت تظن عليًا من ترصده
حتى بدا الصبح فانجابت غواشيها( )7
تقص األبيات السابقة هجرة األمين وأبي بكر
الصديق إلى غار ثور في اتجاه اليمن ،في السابع
والعشرين من صفر ،بعد أربعة عشر عامًا من
النبوة ،أي في الثالث من أيلول عام 622م ،إذ خرج
الرسول من بيته ،مع أن قريشًا اجتمعت حول بيته
الكريم ،طلبًا لقتله ،تاركًا في سريره عليًا ّ
كرم الله
وجهه نائمًا ،ولم يتمكن أحد من قريش رؤيته
عندما غادر ،إذ حمل المصطفى حفنة من رمال
ً
البطحاء وذرها في الهواء قائال« :وجعلنا من بين
أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم
ال يبصرون»( )8فلم يبق منهم رجل إال وقد وضع
على رأسه ترابًا(.)9
أل��ح الشاعر على توظيف ام��ت�لاء ه��ذا الرمز
بمدلوالت المالذ ،مناديًا الصديق بـ «رفيق الغار»
موظفًا التناص مع الحديث والقرآن في بيت واحد
ً
قائال:
بكى العتيق رفيق الغار من حزن
خوفًا على مهجة بالروح يفديها
ّ
تجزعن فإن الله ثالثنا
ال
رسالتي سوف في قومي أؤديها ( )10
يوظف الشاعر قصة وصول الصاحبين إلى الغار
ونومهما فيه ثالث ليال ،فعندما انتهيا إلى الغار
ً
ولجه الصديق أوال ،فسد ثقوبه ب��إزاره ورجليه،
ثم دخل النبي ،فنام في حجره ،لكن أبا بكر لدغ،
فخشي أن يتحرك حتى ال يوقظه ،وما لبثت أن
سقطت دموعه على وجه النبي فقال :مالك يا أبا
بكر؟ قال :لدغت ،فداك أبي وأمي ،فتفل رسول الله
صلى اله عليه وسلم ،فذهب ما يجده (.)11
كما يستلهم حديث أبي بكر الذي رواه البخاري
عن أنس عن أبي بكر ،فقال :كنت مع النبي (ص)

في الغار ،فرفعت رأسي :فإذا أنا بأقدام القوم،
فقلت :يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ رأسه رآنا،
فقال« :اسكت يا أبا بكر ،اثنان الله ثالثهما» ،وفي
لفظ« :ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما».
يضاف إلى ذلك التناص مع قوله تعالى« :إال
تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ال
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده
بجنود لم تروها )12(»...
تنوعت أشكال استلهام الهجرة النبوية ،فجاءت
على شكل قص شعري تارة ،وتناص مع الحديث
ً
الشريف أو النص القرآني ت��ارة أخ��رى ،محمال
بمدلوالت معاصرة تنسجم مع محيط النص
التاريخي االجتماعي.
يأتي استلهام الشاعر عمر يحيى لقصة
ً
الهجرة النبوية في شعره ،محمال بغايات فكرية
ووجدانية وفنية ،متنوعة ،في مقدمتها استرفاد
قوة نفسية ذات زخم أكيد ،في واقع يكبل يدي
الشاعر بالضعف والخذالن ،وهو استرفاد طالما
طلبه الشعراء بطرق مختلفة ،قديمًا وحديثًا ،ولعل
هذه المدلوالت لقيت حظوة لدى عدد من الشعراء
الالحقين ،فالشاعر «محمد منذر لطفي» يخص
الصاحبين بقصيدة تدور في الفلك نفسه ،إذ
يتشابه عنوان قصيدته «المولد والهجرة وشمس
الوحدة» من ديوانه «تداعيات بين يدي أبي العالء
المعري» المنشور عام  ,1994مع عنوان قصيدة
عمر يحيى «الهجرة النبوية» لكن مدلوالت لطفي
تختلف عن المدلوالت والمرامي السابقة ،نظرًا
الختالف البيئة االجتماعية المحيطة بالنص،
فيقول:
قصد الرسول الغار والصديق في جنح الظالم
حتى إذا وصلت قريش الغار واحتدم الكالم
أوحى إليه الله أن القوم قد ضلوا المرام
فرنا إلى الصديق في َبشر يزف له السالم
ويقول إن الله ثالثنا فال تخش اللئام ()13
ولعل تشابه الشاعرين في بعض ألفاظهما،
ناجم عن التناص مع القصة نفسها ،لكن الغار
في هذه القصيدة يحيل على الدعوة إلى الوحدة
العربية ،كما يحيل على هز سرير النيام فيها،
لتتغلب على الخطوب مهما ضاقت األرض بما
رحبت ،وهي خطوب لم تنجم عن االستعمارين
الفرنسي واإلنكليزي ،إنما عن تباعد الشقة بين
شمال الوطن العربي وجنوبه.
إن ق��راءة قصيدة أخ��رى تبتعد عن الشاعرين
السابقين زمنيًا ،تبين تطورًا كبيرًا في التناص مع
قصة هجرة الصاحبين إلى الغار ،إذ تعيد الشاعرة
«حباب بدوي» مناجاة الصاحبين في قصيدتها
«البد من غار ثور» من ديوانها الموسوم بالعنوان
نفسه ،مفردة الحاجة إلى غار ثور تعلق على
جدرانه األحالم ،عل النور ينبعث منها إذ يحميها
ويحنو على ضعفها ،فيؤيدها بقوة علوية ،حيث
تقول:
«من لي بغار /إن أويت إليه يحميني /فأنسج من
سكينته /ضياء أحتمي ببهائه /في زحمة الدنيا/...
البد من غار /يمد إلى قفار العمر /كف حجاره /كي
يستريح على مدارجها /لعل الريح تهدأ /أو يرى
صحبًا فيعبر في مراكبهم /سعيدًا آمنًا /مستبشرًا
بمسير رحلته /وما باحت به /في ساحة الكلمات/
من معنى أثير )14(.

عمر يحيى الفرجي
لقد حقق هذا االستحضار -في قصيدة الشاعرة
حباب بدوي -تعميقًا في الداللة ،ليس من ناحية
الشكل الفني للقصيدة فقط ،وإنما من ناحية
المعنى واألثر الذي يحدثه النص أيضًا ،معمقًا
عالقة الشعر الجديد بالتناص الثقافي ،معرفيًا
ووجدانيًا.
لم تكن أشكال التناص السابقة اجترارًا سلبيًا
للنص القرآني أو القصص الديني ،ألن هذا
التفاعل  -بأبسط أشكاله -مع النصوص الغائبة
والماثلة بين الوعي وال�لاوع��ي أشبه بومضات
يخترعها الشاعر مطلقًا لها
وإشارات جمالية ()15
ً
عنان الحرية كي تكون قادرة على النمو والتوالد،
أما مجموع هذه النصوص فهو إشارة إلى مخزون
كبير من الثقافات المتنوعة المخزونة في الذاكرة،
تخرج إل��ى السطح متداخلة في نسيج النص
الشعري ،مبتعدة عن كونها مجرد ملصقات على
جسده ،تعيق توصيله (.)16

المصادر والمراجع:
 -1للمزيد مراجعة مقدمة الجزء الثاني من الديوان ،التي كتبها
الشاعر عمر يحيى بنفسه .ص6؛
 - 2يحيى ،عمر  -1988ديوان البراعم ،ج 2وزارة الثقافة
ص ،255ص168؛
 -3المصدر السابق ،ص169-170؛
 -19941الرحيق المختوم-
4
المدينة المنورة ،ص71؛
 -5الديوان،ص170؛
 -6الديوان،ص 167؛
 -7الديوان،ص 171؛
 -8سورة يس ،اآلية9:
 -9المباركفوري ،صفي الرحمن  -1994الرحيق المختوم،
ص130؛
 -10الديوان ،ص 171؛
 -11المباركفوري ،صفي الرحمن -الرحيق المختوم  ،ص131؛
 -12القرآن الكريم -سورة التوبة ،اآلية 40
 -13لطفي محمد منذر -1994 ،تداعيات بين يدي أبي العالء-
ّ
اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ص -238ص108-107
ّ
 -14بدوي ،حباب  -2007البد من غار ثور ،اتحاد الكتاب العرب،
دمشق ص -112ص76-75
 -15شرتح ،عصام  ،2005ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل،
منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ص195
ّ
 -16عزام ،محمد  2005شعرية الخطاب السردي ،اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق ،ص .116
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مباهج ضافية مع د .وهبة الزحيلي
راتب �سكر
تتنوع محطات الحياة التي تنقلنا
قطارات أعمارنا في رحابها ،وفي غمرة هذا
التنوع ترتسم على ألواح الوجدان والذاكرة
ص���ور لشخصيات ت��ش��ت��رك بامتالكها
صفات األستاذ والمعلم ،وتتفرد كل منها
بخصوصيات تميزها في ميادين عالقاتها
بالثقافة والفكر والحياة.
باتت شخصية أ.د .وهبة الزحيلي ،تحتل
مكانة متقدمة بين شخصيات عرفتها
مشعة بتلك الصفات على دروب الحياة ،بعد
عالقتنا الحميمة النامية على بساط تعاوننا
طوال العامين الماضيين ( ،)2012-2010في
هيئة تحرير مجلة “التراث العربي” التي
يصدرها اتحاد الكتاب العرب في دمشق ،بدا
ً
أنموذجا لرجل العلم المزدان بأثواب
فيهما
من التفاني علما وعطاء .كثيرًا ما كانت
جلسات تلك الهيئة تتحول بحضوره المميز
إلى ندوات فكرية تضفي عليها شخصية
والحنان ،مشرقة في
المعلم
غزير العلم ً
ً
إهابه ،جماال شاعريًا أخاذا ،ال يمكن نسيان
ألقه ،يطل بجلبابه األنيق ،يتقدمه موكب من
مهابة آسرة ،فيها مزيج من أبهة العلم ،وألق
األبوة ،شعرت أنني أصبحت أنعم بصداقته
بعد ساعتين من تعارفنا ،فرحت أزيد اطالعي،
يوما بعد يوم ،على عوالم عالقاته بالتراث
ً
وعلوم الدين والثقافات والحياة ،منكشفا
على مكونات وجدانية وفكرية عميقة الغور
في دالالتها ،ناعمًا بنعم أستاذيته الراقية،
غانمًا من مباهج نورها ،ما استطعت إلى ذلك
ً
ً
سبيال ،مشكال في ساحات الروح صورًا ملونة
بالعبر والمعاني ،لوجوده اإلنساني النبيل،
وفيض عطائه الثر.
ولد أ.د .وهبة الزحيلي عام  ،1932ببلدة
«ديرعطية» التي اتسمت بيئتها االجتماعية
والثقافية منذ مطالع ال��ق��رن العشرين
بحيوية م��م��ي��زة ،ف��ب��رز فيها ك��ت��اب من
أصحاب األقالم الجادة ،تحققت لهم مكانة
مرموقة في ساحات األدب والفكر والثقافة.
أنهى مرحلة الدراسة االبتدائية في البلدة،
ثم تابع المرحلة الثانوية في الكلية الشرعية
بدمشق ،ليتخرج فيها بعد ست سنوات،
االمتياز ،والترتيب األول بين حملة
بدرجة
َّ
َّ
الثانوية الشرعية في عام  ،1952كما حاز
ّ
األدبي أيضًا،
شهادة الثانوية العامة الفرع
وهذا النجاح المتفوق في الشهادة الثانوية
بفرعين من فروعها ،يشكل عالمة أولى ذات
دالالت عميقة على عالقاته المستقبلية
ً
بتحصيل العلوم والثقافات تحصيال ذا
طبيعة موسوعية م��ن ج��ه��ة ،ومتنوعة
بمكوناتها الحوارية من جهة أخرى.
ج��اء تفوقه ف��ي ال��ث��ان��وي��ة الشرعية
ً
منسجما مع نشأته في كنف وال��د مهتم
بعلوم الدين ،حافظ للقرآن الكريم ،مشجع
أوالده على النهل الطيب من الينابيع التي
نهل منها ،وفي غمرة تفوقه المتنامي راح
ينكشف على منجزات
منذ مرحلة طفولته ً
الثقافة والفكر ،انكشافا واسعًا ومنفتحًا،
فكان يطالع الصحف والمجالت الصادرة
في تلك المرحلة ،والسيما “القبس” معجبًا
بما يخطه قلم صاحبها ورئيس تحريرها
نجيب الريس (ت )1954الشخصية الوطنية
والصحفية الالمعة ،ويتابع خطب مثقفي
تلك األيام وعلمائها وكتاباتها ،مثل الشيخ
سعيد الجابي الذي أكسبته عنايته بأخالق
المجتمع ونهضة أبنائه مكانة علمية

د .وهبة الزحيلي
واجتماعية خاصة.
سافر إل��ى القاهرة لمتابعة تحصيله
الدراسي ما بعد الثانوي ،فالتحق بكلية
الشريعة في األزهر الشريف ،التي تخرج
فيها حائزًا الترتيب األول في دفعته .تابع
في الوقت نفسه دراسة الحقوق في جامعة
“عين شمس” التي تخرج فيها بتقدير
جيد. .
ها هو الشاب الذي نجح قبل سنوات قليلة
في امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها:
الشرعي ،واألدب���ي ،ف��ي ش���وارع القاهرة،
في أواس��ط الخمسينيات ،بعيد نجاحاته
المتالحقة في مقررات كليتي الشريعة
والحقوق ،في “األزهر” و”عين شمس” ،يعد
العدة لمتابعة الدراسات العليا .كان يشعر
في كل مرة نلتقي فيها ،بموقع الكالم على
القاهرة وشوارعها وجامعاتها وأيامها ،من
نفسي ،فيعذر تطفلي بأسئلتي عليه ،مقدرًا
ً
ً
تباعد اهتماماتنا حينا ،واختالفاتنا حينا آخر،
فتحملني كلماته بأجنحتها كأنها قصائد
شعر ،إلى ما أريد ،بحدب أبوي خاص.
تحلق الطائرات البريطانية في فضاء
حي العباسية زم��ن ال��ع��دوان الثالثي في
عام  ،1956وتقصف طريق المطار ،جاعلة
غرفة الطالب الشاب تهتز مع البناء القديم،
فيركض الجميع وس��ط فوضى القصف
والذعر في فناء األمكنة.
عن خمسينيات القاهرة ،جعبة فياضة
ال��رؤى من األح��ادي��ث وال��ص��ور واألص���وات،
توقفت في رحابها غير مرة ،مع استرجاعه
سماعه الشيخ مصطفى إسماعيل ،وتلميذه
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ،في مسجد
الشافعي جنوب ش��رق القاهرة ف��ي حي
القرافة ،قابسًا من عوالم أيامه البعيدة
القريبة ،مباهج ضافية.
دافع عام  1959عن رسالة الماجستير
التي أع��ده��ا ف��ي كلية الحقوق بجامعة
القاهرة بعنوان “ال��ذرائ��ع في السياسة
الشرعية والفقه اإلس�لام��ي” ،وتابع فيها
تحضير أطروحة الدكتوراه بعنوان “آثار
الحرب في الفقه اإلسالمي ـ دراسة مقارنة
بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي
العام” ،ودافع عنها في عام  ،1963حائزًا
الدرجة العلمية بمرتبة الشرف األول��ى مع
توصية بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية
واألجنبية.
تداخلت أحاديثنا غير مرة عن مرحلة
قيام الوحدة بين سورية ومصر-1958( ،
 ،)1961التي عاشها وهو طالب دراسات عليا
في جامعة القاهرة ،كان يشعر أن إلحاحي
في الحوار على موضوع ال��وح��دة ،يضطره
إلى فتح أب��واب ماض تختلط فيه مشاعر

من حماسة للوحدة وخيبة أم��ل بمسارها
وك��راه��ي��ة مشاعر ال��خ��ذالن ال��ذي انتهى
إليه مآلها ،وهو اختالط يبعده عن ساحة
اختصاصه األثير لدى قلبه ،وإذ أشعر بكآبة
الحال المرافقة لمثل هذا الحوار ،أجتهد
في فتح نوافذ صغيرة نتابع منها خطوات
عدد من أقرانه من طلبة الدراسات العليا
القادمين من دمشق إلى القاهرة ،مثل مازن
المبارك ،وإحسان النص ،وشاكر الفحام،
وعمر موسى باشا ،وعبد الكريم األشتر ،الذين
كانوا يعدون أطروحاتهم العلمية في دراسة
اللغة العربية ،والتراث العربي ،فتنبثق في
الكلمات مودة تبدو عابرة ،لكنها ما تلبث أن
تشع في الوجدان بمعان وعبر راسخة ،عميقة
الغور.
عاد إلى دمشق عام  ،1963وغدا عضوًا
في هيئة التدريس في جامعتها ،متدرجًا
ً
برتبه العلمية ،أستاذا مساعدًا عام ،1969
وأستاذا عام  ،1975وبوظائفه اإلدارية ،عميدًا
ً
لكلية الشريعة ،ومشرفا على غير جانب من
ً
هيئاتها ،فضال عن اضطالعه بمهام ثقافية
وإدارية في المؤسسات والهيئات الدينية
واالجتماعية ..وهو يتابع بدأب وحنان في
غمرة نشاطاته الوظيفية والعلمية ،شؤون
أسرته الصغيرة ،تمنحه عين الرضا على
تخرج أوالده األربعة في كلياتهم الجامعية
سكينة خاصة.
حقق عددًا من المؤلفات المهمة ،مثل
“تحفة الفقهاء” للسمرقندي ،و”جامع
العلوم والحكم” البن رجب الحنبلي ،و”طريق
الهجرتين وب��اب السعادتين” الب��ن قيم
الجوزية ،و”نيل األوطار” للشوكاني .وألف
كتبًا جامعية ودينية وثقافية كثيرة مثل:
“أصول الفقه اإلسالمي” ،و”نظرية الضرورة
الشرعية ،دراس���ة م��ق��ارن��ة” ،و”مشكالت
العالم اإلسالمي المعاصر” ،و”العقوبات
الشرعية وأسبابها” ،و”العالقات الدولية
في اإلس�ل�ام” ،و”أص��ول مقارنة األدي��ان”
الذي ترجم إلى اللغة اإلنكليزية ،وغيرها.
وقد حاز كتابه “التفسير المنير في العقيدة
والشريعة والمنهج” جائزة أفضل كتاب في
العالم اإلسالمي لعام  .1995وحظيت كتبه
الكثيرة التي يضيق هذا السياق عن ذكرها
جميعًا ،بتقدير أهل العلم.
تستحق جهوده الثقافية والعلمية
التي تفخر بإثرائها رفوف المكتبات بعدد
ً
ً
كبير من المؤلفات القيمة ،تحقيقا وتأليفا،
مناقشات مستفيضة الئقة ،كما تستحق
سيرته العطرة بألق اإليمان والعلم والحب،
عرضًا ثقافيًا مناسبًا ،أما شخصيته ذات
الطابع األبوي الخاص ،فتستحق فيضًا من
ً
التحايا ً
حبا وعرفانا.
منحه اتحاد الكتاب العرب بناء على
اقتراح مجلة «التراث العربي» عام ، 2011
عضوية الشرف في االتحاد ،تقديرًا لمكانته
العلمية والثقافية الرفيعة ،وخدماته
الموفورة للمجلة ورسالتها الثقافية والعلمية
في دراسة التراث العربي.
أ.د .وهبة الزحيلي وأن��ت تدخل رحاب
عامك الثمانين بأحالم سامية ،وهمة عالية،
تلهج القلوب بالدعاء ل��ك ،فرحة بمباهج
ضافية تفيض مع ذكر اسمك الجميل.

نموذجان للقص
الساخر في إدلب
حممد ريا�ض وتار
تتأتى أهمية القصة القصيرة في إدلب ال من حيث
عدد كتابها ،فهو ال يتجاوز عدد أصابع الكف الواحدة ،وال
من حيث حجم إصدارات كل كاتب من كتابها ،فهم بذلك
ال يبزون غيرهم وال يمتازون على سواهم ،بل ما يكسب
القصة القصيرة عالمة فارقة هو تلك المسحة الساخرة التي
نجدها في غير قصة وعند أكثر من كاتب ،وال سيما خطيب
بدلة وتاج الدين الموسى ونجيب كيالي ،ومن قبلهم القاص
البارع والساخر بامتياز حسيب كيالي.
ـ قصة «مزراب من ذهب» للقاص خطيب بدلة:
يتطلع السرد في قصة «م��زراب من ذهب» للقاص
خطيب بدلة إلى فضح شريحة من الناس الذين أثروا فجأة،
وأصبحوا من الشخصيات المتنفذة ،ويكشف القاص عن
الطرق غير المشروعة التي اتبعها هؤالء الناس في سبيل
الحصول على المال والنفوذ ،والوصول إلى مرحلة التسلط
على العباد والبالد ،فعبد المجيد الذي خرج من قريته «أم
الجحافل» ،وهو ال يملك أجرة الطريق إلى حلب ،عاد إلى
القرية بعد فترة ليست بطويلة ،ليحتال على هذا ،ويوقع
بذاك ،وينصب الشرك آلخر ،كل ذلك باسم حل مشكالت
الناس الذين رسم لهم القاص صورة بالغة السلبية ،فهم
إما منافقون ومتزلفون كأولئك الذين توافدوا على قرية «أم
الجحافل» من كل حدب وصوب لتعزية عبد المجيد بوفاة
وال��ده ،أو جاهلون ومتخلفون كأهالي قرية أم الجحافل
الذين صدقوا أكاذيب عبد المجيد ،وظنوا أنه المخلص
المنتظر لمشكالتهم.
وإذا كان كاتب القصة قد عمد على إقحام الجديد الذي
اتصف بظهور المقاوم في حياة الناس ،عبر إقحام شخصية
«ظافر الميشري» الذي تجرأ على الوقوف بوجه عبد المجيد،
فإن القارئ ال يجد ما يسوغ ظهور هذه الشخصية التي
حملها الكاتب حمولة ثورية من دون أن يمهد لذلك بما
يجعلها شخصية مقنعة ،فنحن ال نعرف أي شيء عن أفكار
الشخصية التي ظهرت فجأة قرب نهاية السرد ،وقدمت عن
طريق الراوي الذي ذكر هذه الشخصية في الجمل السردية
التالية« :لقد حصل كل شيء على نحو جميل ومتقن ،ولم
يحدث في الحقيقة سوى مشكلة صغيرة واحدة .فبعد أيام
قرع رجال عبد المجيد الباب على السيد أبي حمود الميشري،
والد ظافر الميشري الذي أشاع في القرية قصة لها عالقة
بصفقة مشبوهة حققها عبد المجيد ،واختفى على إثرها».
إن السرد في قصة «مزراب من ذهب» هو سرد واقعي،
فالكاتب ،في سعيه إلى التعبير عن الفكرة تعبيرًا فنيًا،
ً
خلق عالمًا واقعيًا متخيال يشبه العالم الواقعي الذي نعيش
فيه ،فثمة قرية ،وثمة رجل يموت ،وهناك مؤذن يعلن عن
وفاته ،ويدعو الناس إلى الصالة على روحه .إضافة إلى أن
الشخصيات تتحرك في أماكن واقعية ،فعبد المجيد يترك
القرية متوجهًا إلى حلب ،ويصل إلى كراج «باب جنين»،
وفي حلب ينتقل بين حارة باحسيتا وحارة القلعة ونادي
«الكريزي ه��اوس» وهناك مطعم يديره حنا كعدة وهو
شخصية حقيقية .وهذا ليس بذي قيمة نقدية ،فالكاتب
ً
يصنع عالمًا متخيال حتى عندما يذكر أحداثًا وقعت أو
يصور شخصيات عاشت ،أو يقدم أمكنة وجدت.
وبعد ق��راءة معظم نتاج خطيب بدلة القصصي
نستطيع أن نطمئن إلى حكم نقدي مفاده :أن الكاتب
يتميز باالنطالق من الواقعي والحقيقي ،ونظن أن ذلك
يعود إلى تأثره بالقاص واألديب الكبير حسيب كيالي.
إن واقعية السرد في قصة «مزراب من ذهب» ال تقتصر
على أسماء األمكنة والشخصيات فحسب ،بل تتجاوز ذلك
إلى اللغة ،حيث نجد اللغة السردية متجذرة في الواقعي
واليومي ،عبر استخدام الشعبي من األلفاظ والعبارات،
المنتمية إلى بيئة الكاتب المحلية.
ـ إيقاع السرد:
يتألف البناء السردي في قصة «مزراب من ذهب» من
البقية ......................ص22
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محمد الحريري  ...شاعر الحياة وفيلسوف المجتمع
غ�سان كال�س
في الثلث األول من سبعينات القرن الماضي
التقيته للمرة األول��ى في ثانوية الشرق التي
حملت اسم «المعري» فيما بعد ،وحاليًا هي ثانوية
األوائل للبنات ...كان درسه يتسم بطقوس خاصة
من خالل العالقة الحميمية والنادرة التي تربط
األستاذ بطالبه ،والتي كان يتخللها تشنيف
اآلذان بمزيد من الدهشة لشعره الرائع اآلسر..
وف��ي الثاني والعشرين من كانون الثاني
 1977كان لقائي الثاني مع هذه القامة اإلنسانية
السامقة ،حيث تشرفت – بصحبة خطيبتي التي
أضحت زوجتي فيما بعد – بزيارته في منزله
المطل على حديقة السبكي بدمشق عارضًا عليه
ما قرزمت من الشعر آنئذ ,فعرفت به ,من خالل
هذا اللقاء ,اإلنسان والناقد .تكرست هذه المعاني
في نفسي الحقًا عبر الدراسة – المقدمة التي
ّصدر بها األستاذ حسين جمعة ،رئيس اتحاد
ّ
الكتاب العرب ،مختارات محمد الحريري ضمن
سلسلة (الثقافة للجميع) تحت عنوان« :محمد
الحريري  ...الشاعر الكوني والقومي» ,حيث يقول:
 ...احتفى شعر الحريري ( ) 1980 – 1922برؤية
شاملة للكون والطبيعة واإلنسان ،ورأى أن قضايا
الشعوب واحدة ونضالها مشترك من أجل الحياة
الحرة الكريمة ..فقد جعل نضال وطنه وأمته
جزءًا ال يتجزأ من النضال اإلنساني ،وربط بينهما
استنهاضًا للحرية والمروءة والكرامة...
لم ينشر الشاعر محمد الحريري في حياته
أية مجموعة شعرية كما هو معروف ،وكما يقول
األستاذ شوقي بغدادي في تقديمه لديوان
ّ
الشاعر الذي صدر عن اتحاد الكتاب العرب عام
 :1985وكان شعر الحريري ،الذي قيل معظمه
في المهرجانات واألمسيات وثنايا الصحف،
متناثرًا وموزعًا ،إلى أن قيض الله من يتولى جمعه
وإخراجه بكتاب ،ال ريب في أن الشاعر شوقي
بغدادي ،صديق الشاعر األثير بذل من الجهد
والعنت الشيء الكثير ليرى شعر محمد الحريري
النور ،ويكون في متناول محبي الشاعر ومريديه
الكثر؛ فقد ك��ان ,رحمه الله ,خفيف الظل حلو
المعشر يرسم بالكلمات فيحرك المشاعر ويثير
االهتمام ويلفت االنتباه...
وفي مدخله إلى محمد الحريري يشير الشاعر
بغدادي إل��ى أن المسودات التي ضمت شعر
الحريري جديرة بأن تزود الباحثين بانطباعات
ومالحظات طريفة تكون مادة دسمة لدراسات
هامة حقًا ،ليس في شعر الشاعر وح��ده ،بل
في طبيعة تكوينه الشخصي فكريًا ونفسيًا،
ً
ويورد الشاعر بغدادي مثاال على ذلك من شعر
الحريري :قصة النبي يوسف وامرأة العزيز ،التي
يكرر الشاعر – من أجل إخراجها بالصورة التي
ترضيه وتشبع طموحه – محاوالته مرة بقافية
الكاف الساكنة وأخرى بالقافية الميمية ،إضافة
إلى متغيرات في بنية العبارة وتجسيد الموقف.
يقول في محاولة أولى:
		
مالت تتمتم هيت لك
كم هنت حتى أسألك
ً
		
أقبل فديتك مقبال
أتريدني أن أحملك
		
أتودك امرأة العزيـ
ـز وتنثني ،ما أثقلك
وفي محاولة ثانية يقول:
		
يا يوسف ارحمني فقد

أهوى على كبدي السقام
		
من فاز في حكم الممالـ
ـك فاز في حكم الغرام
		
هي لحظة هيا اغتنمها
إنما العمــــر اغتنام
وتستمر المحاوالت وتبقى القصيدة غير
ناجزة...
ويخلص المتتبع من خالل ذلك إلى جملة من
الخصائص والسمات التي تميز الشاعر الحريري؛
فهو يميل ،والكالم لجامع ال��دي��وان ،إلى نسج
القصص في أداء شعري ويظهر قلقه واضحًا على
الصياغة الشعرية واهتمامه بموقف اإلغراء ،وقبل
كل شيء أمانته الفنية مع نفسه؛ فرغم محاوالته
المتكررة عزف عن الموضوع ،وتركه من دون إنجاز
لشعوره برحابته وصعوبته ،وضآلة ،ما فعل مقارنة
بشهرة القصة ،قصة يوسف وعظمتها وكثرة
أبعادها.
وال��ح��ري��ري ،وإن ك��ان معروفًا «ش��اع��ر غزل
ومناسبات خطابية» ،فقد ت��ع��ددت وتنوعت
األغراض التي نظم فيها ،وأقول نظم ألن شعر
التفعيلة لم يستهوه ،ولم تكن كتابته فيه إال
ً
قليلة ،وكما قال الشاعر شوقي بغدادي :لقد
كان الحريري إحدى القالع األخيرة التي حاولت
جهدها أن تحافظ على التراث واألصالة والجزالة
بمفهومها التقليدي في معظم إنتاجه.
لقد نظم في االجتماعيات والوطنيات والغزل
والرثاء ،إضافة إلى غرض التأمل والوصف ،وهو
في معظم شعره ،إن لم نقل في جميعه ،يلتقط
الحركة المعبرة والحدث القصصي والسخرية
العميقة الضاحكة أب��دًا ،وال يعني ذلك – كما
يقول شاعرنا بغدادي – السطحية بقدر ما يعني
ذهنية معينة غنية بالمالحظات الدقيقة التي
يستهويها التأمل الفلسفي على أن يبدو كذلك،
ً
شاعرًا متأنيًا متأمال أشبه بالفالسفة في تأمالتهم
المعمقة ،ف��ي نتاج كثير ،فهو ف��ي قصيدة
«السكين» ينسج قصة تاريخية فلسفية يحكي
من خاللها سيرة هذه األداة:
أحد من الغدر الخفي وأقطع

ً
داء عهدًا صـرفًا وعقدًا أصيال
وتظهر تجلياته وت��أم�لات��ه ف��ي قصيدة
«الصمت» الذي سيفتر عن إبداع أو جريمة:
يا صمت يا ناسج اإلبداع في دعة
لوالك لم يلتفت قلب إلى ضرم
وال توسد فن زند ملهمـــــة
وال اهتدت رعشة األوتار للنغم
أما في اجتماعياته فتراه ساخرًا من مفارقات
الحياة وتناقضاتها ،يعبر عن ذل��ك بأسلوبه
الرشيق المحبب ،يقول مخاطبًا ورقة اليانصيب:
خنتني ألف مرة ،تعبت كفي
ً
مالال من سحبك المستمر
		
ورقة الحظ ،إنني بك ألـهو
أنا أبقيك بين كــر وفر
		
كلما مر في طالبك أسبوع
تبوسين راحتي ألشـري
ويتصدى شاعرنا ،في قصيدة رائعة للنفاق,
ً
أسوأ األمراض االجتماعية فتكا ,قائال:
هللت عجبًا للنفاق فإنه
شمس على هاماتنا تتألـق
ملك على عرش الوجود متوج
يزهى بجوهرة تشع وتبرق
يسعى إليه الملهمون ليعلقوا
بذيوله فيحلـق المتعلــق
		
اتبعه من حوله فمجرب
وممرس ومحكك وملفـق
النت لهم طرق الوصول ألم يثب

سرمديًا لم ينقطع تغريدا
		
فعلى ضفتيك جنات عدن
لثم الصبح ظلها الممدودا
ما أجمل الربيع إن لم ينمنم
من نثار الدماء وردا فريدا
وإن أردن��ا التمثيل لشعر الحريري الغزلي
فينبغي القول ،بداية ،إن شعره في هذا الموضوع،
كان في المرأة الجميلة وليس في الحب التقليدي.
لقد كان – كما يقول الشاعر شوقي بغدادي –
صيادًا لجمال المرأة أكثر منه عاشقًا ،يقول في
قصيدة «جدديني كل يوم» مخاطبا امرأة واعدها
وانتشى بلقائها:
أنت لي روضة حسن وارف
مسحت من عمري العاتي قفاره
		
أنت ألبست عرائي كسوة
وعلى قفري أسدلت الحضـاره
		
جدديني كل يوم مثلما
جدد السكون على الليل نهاره
وينادي في قصيدة «سباق» امرأة عابرة
لفتت نظره وألهبت مشاعره بحسنها وجمالها
لكنها لم تكترث به ولم تعره اهتماما:
		
ناديتها يا حياتي
يا مشتهى نجوايا
			
جودي ولو بكالم
يحيى رفات لغايا
أو نظرة ،كل نوري		
منها ،وليل دجايا
		
الحب صمت ،ولكن

بهم صغير واثب متسلـق
صراخه في الحنايا
يتفاهمون على الطريق وبعده
			
مرت ولم تتلفت
ترمى الكرامة في الطريق وتبصق
وخلفتني بقايــا
أما في وطنياته ،فقد كان الخطيب المجلي
وكان الحريري يكن الود والمحبة للجميع ،وال
الذي يلهب حماس المستمعين بكلماته الجزلة
وصوته الجهوري ذي النكهة المميزة مقترنة سيما أولئك الذين عرفهم شخصيًا ،أو من خالل
آثارهم وأعمالهم ،وفي هذا المضمار كان يعدد
بروعة اإللقاء والتعبير:
مناقب بعض الشخصيات في رث��اء يبعث في
أمتي يا ابنة المحابر فاضت
النفس خيوطًا من الحزن واألسى ،وقد رثى شفيق
جبري ،فريد األط���رش ،وصفي قرنفلي ،بهجة
من سناها جداول الحبر تجري
وأعدى من الكيد الفري وأسرع
البيطار ،بدر الدين الحامد ،وغيرهم ...يقول في
كم تزينت من حلي الحضارات
فمأكلها لحم ومشربها دم
رثاء شفيق جبري:
شفيق ،أذكرتني األشجار باسقـة
وأبدعت من حلي منك تغـري
تحن إلى هذين طعمـا وتنزع
ويغني ويتغنى بالوحدة العربية ويقدمها
		
فقابيل أغراها بأول طعنة
في روضة الشعر أوراقا وأغصانا
على األهداف كلها:
ليطوي بهابيل اإلخاء المنصع
في كل غصن ثمار نسـج قافية
لو مسحت الكتب
ويحز ف��ي نفس الشاعر م��ا تعاني بعض 			
الشعوب من التفرقة والتمييز العنصري فيعكس من كل كتابه
ً
تهدلت بعريق الجنى ريانــــا
ل��و نفضت القلم
			
تأمالته قائال:
شفيق ،محبرة أخصبت قد حفلت
من كل خطابه
لهب الشمس يرسم اللون في
لو غسلت الصحف
			
بالشعر والنثر الماسا ومرجانــا
اليومية البلهاء
الجلد فيا جلد ال تكن مســؤوال
وفي رثاء فريد األطرش يقول:
من أي مقال
			
تحت سود الجلود قلب خفوق
		
طوى الغناء وأقفر التغريد
وتلفت ألكتب
			
لما أزيح عن الغصون فريد
ل���ن ت���ران���ي أب���دا
			
يتفانى ليدرك المـأمــــوال
وتحرق البستان يمضغ صمته
أكتب إال لفظة واحدة
وضمير خلف السواد مضيء
في ورقتي
			
ألمًا ،وقلص ظله المـمدود
هي لفظة الوحدة
			
يخجل الشمس إلى أن تحيل أفوال
والعود بعدك مطرق متسائل
إن من يحمل الضمير لطود
ويمجد الحريري في قصائد كثيرة الشهادة
والشهداء ،يقول في قصيدته «دماء الشهداء»:
يتأبى إلى الحضيض نـــزوال
نهرا
بوركت
الشهيد
دماء
يا
		
هذه كفنا على كفك السو
البقية ......................ص23
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قراءة في كتاب الرجل
الذي يكره نفسه

األديب إسماعيل مروة يسفك دم الذبيح على حافة الكأس
دياال غنطو�س

م�شلني بطر�س
تنقيبًا عن رواي��ات تشد القارئ
من أذن��ه ،كما يقولون ،وال تتركه
حتى ينتهي الكتاب ال��ذي بين
ي��دي��ه ،ت��أت��ي رواي���ة ال��رج��ل ال��ذي
يكره نفسه ،بعد محيط من اإلبداع
العظيم ،وقبل بحر من اإلبداع الكبير،
بانتقال مجازي ألديبنا الكبير( ،كي
يوضح ما سبق في الالحق ،أو ليوضح
الالحق في السابق) كما قال الناقد
الفرنسي جيرار جونيت ،عندما فسر
ماهية االنتقال المجازي ،عن دراسة
لعالم البالغة الفرنسي دومارسيه،
ً
فكان االنتقال في روايتنا انتقاال
ً
مبدعًا ،ترك في نهاية الرواية سؤاال
لم يستطع أكبر الفالسفة إثبات
حقيقته ،أال وهو :ماذا بعد الموت؟؟
فمصطلح االنتقال المجازي مختص
بحقل البالغة ،وقد ألحق مؤخرًا بحقل
علم السرديات ،وهو مصطلح مرادف
للكناية واالس��ت��ع��ارة معًا ،حسب
تفسير عالمي البالغة دومارسيه
وفونتانيه أيضًا ،ليكون دعبس
ً
الفتفوت في الرواية كناية أو مدخال
ُ
الحزوم ،الذي من
لفتح ملف صالح
خالله يستطيع الكاتب محاكمة
نفسه ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ن��اص بين
الشخصيات التي أوجدها على أرض
أوراق��ه ،في روايتي النجوم تحاكم
القمر ،والقمر في المحاق ،عندما قال:
((ما كنت أحسب يومًا أنني سأقف
هذا الموقف ،وأح��اط بهذا الجمع
ال��ذي انقسم حولي إل��ى اثنين،
أحدهما قبيح قبح الموت ،يتجنى
ّ
علي بعيب الكالم ،واآلخر يدفع عني
هذا التجني ،كما لو كنت متهمًا...
إلخ))
لنجد أن الراوي العالم بكل شيء
يقوم بعملية السرد من دون أن
يكمم أف��واه شخصياته ،فنرى أن
كل شخصية تعبر عن مكنوناتها
بطريقتها الخاصة ،وبذلك تكون
شخصية دعبس الفتفوت شخصية
مركبة ،وكأنها ّ
ل��ب تسكنه نواة
م��غ��ط��اة ب��ق��ش��ور ي��ق��وم ال����راوي
بانتزاعها ،لنجد ه��ذه الشخصية
(دعبس) هي عينها شخصية صالح
حزوم الذي يوحي لنا بأنه ال��راوي،
والذي يدل هو اآلخر على أنه المؤلف
ذاته ،ومن هنا نستنتج أن شخصية
دعبس شخصية مفتوحة ،امتدت
أبعادها إلى شخصيات من روايات
عالمية مثل رواية بطل (ايلوموف)
للكاتب الروسي غونتشاروف.
وبرأيي ,ومن لون رم��ادي نجد أن
الكاتب يجتر رواياته ،ويكررها في
فلك ذات��ه ،أما ومن اللون األبيض،
فإن هذه الرواية تروج لسابقاتها،
وتحرك فضول القارئ لقراءة ثالثية

حكاية بحار ،كي يستشف جمالية
أحداث هذه الرواية التي جمعت بين
صالح الحزوم وكاترين الحلوة بعد
غياب كثير ،وسط جمع من حيوانات
قبيحة وأخرى جميلة ،لنكتشف أن
تلك الحيوانات تعبر بفنتازيا رائعة
عما بداخل دعبس ،وبالتالي تعبر عما
في داخل كل شخص منا في عالقة
جدلية يتصارع فيها الخير والشر،
ً
وبهذا يكون (العيش محتمال ،ما
دامت هناك إمكانية لالنتحار) ،هذا
ما شعر به أحد الفالسفة على لسان
دعبس.
وت��ؤك��د وصية أديبنا حضورها
ب��ق��وة بين ط��ي��ات ال��ع��ب��ارات على
لسان السوسة التي تخاطب دعبس
الفتفوت ،فتحمل إلينا معاناة
الكاتب ،وتدخلنا في تيار آالم��ه،
لنشعر بقسوة الحياة وظلمها،
فتتفجر أوجاعنا وعذاباتنا متماهية
مع آالم اآلخ��ري��ن ،ساكبة نيرانها
في شخصية (دعبس) حتى يشعر
ال��ق��ارئ أن��ه ه��و دعبس الفتفوت
ذاته ،ليكون التعميم والفضاءات
المفتوحة ما اعتادته ذائقتنا في
أدب كاتبنا.
غير أن الكره هو الوجه اآلخر للحب،
ّ
تقصد الكاتب عنوان الكره
فهل
ليوحي لنا بعمق الحب؟؟ (في زمن
ال يستطيع المرء فيه حتى التفكير)
ليأتي زمن الرواية متراكمًا ،ينزل بنا
إلى زمن االنتداب الفرنسي الذي
كانت فيه شخصية (تراك) المحقق
تلعب دورًا أساسيًا ،يرمز إلى الرعب
والترهيب ال��ذي يلحقه اإلنسان
بأخيه اإلن��س��ان ،من دون الشعور
ول��و لحظة ،ب��أن ه��ذا ال��ذي يتلقى
التعذيب هو إنسان مثله ،دم ولحم،
ّ
مثلما يتألم ه��و ،يتألم المعذب
ويتألم سائر البشر ،بغض النظر عن
كل محاولة لدفن اإلنسانية تحت
قبور الدين واألعراق واألحزاب...إلخ.
أما الحوار في الرواية ،فكان يتمحور
بين (الديالوج) و(المونولوج) في آن
معًا ،وكان أشبه بتحليل نفسي في
مكتب دعبس الذي تحول إلى عيادة
نفسية تطبق فلسفة فرويد على
ذاتها عبر تداعيات ،واسترجاعات،
واستباقات زمنية قريبة وبعيدة،
لذلك ال نستطيع مقاربته بالديالوج
أو المونولوج كمصطلح يحدد ماهية
الحوار هنا ،إال إذا ّ
صح استخدام
مصطلح ((دي��ال��وم��ون��ول��وج��ي))
مصطلحًا يطلق على هذا النوع من
الحوارات.
ً
أما لغة الرواية فكانت حامال فنيًا
البقية ...................ص22

تجربة شعرية جديدة خطها القدر
على ورق مخملي م��ن قلب ص��ادق..
من روح باتت تهفوا إلى وهم الحب،
وتطلب قطرات الماء والثلج وسط جحيم
الكبرياء والتعنت ...من قلب نسائي
كأنه الحجر ,مفعم بالرغبة والشهوة,
يتوق للحرية والسلطة واأللوهة ..تألم
رغم كبرياء الرجل فكان هو الذبيح...
الذي لم يجد سكينًا تمنح راحة للجسد
من عذابات الروح.
( ...ودم الذبيح) هو عنوان المجموعة
الشعرية الجديدة للدكتور إسماعيل
مروة الصادرة عن دار التكوين؛ حيث
تأتي هذه المجموعة لتسطر تجربة
فريدة من نوعها ,عميقة بمشاعرها,
وم��ف��ع��م��ة ب��ال��ت��ف��اص��ي��ل المدهشة
واإليقاعات المتلونة من الحقد والحب,
الرغبة والصد ,العشق والتملك ,البوح
والهمس .ففي مطلع النص المفتوح
كما يروق الشاعر تسميته ،يرسم مروة
ص��ورة حية لجبروت المرأة وعنادها,
حقدها األس��ود وتعطشها للشهوة
المتسلطة ,المغمسة بالرغبة والخلود
األب��دي في ذاك��رة الحبيب ,ول��و كان
الثمن دم الذبيح فيقول:
انتظر على حافة كأس مكسورة
انتظر فأنا أستحق
ال تغضب إن تأخرت عنك
ألست إلهك؟!
لن أرعاك يا هذا!
لن أكترث لك يا إنسان!
تحمل إن ضغط أحدهم عليك
تحمل حواف الكأس إن دخلت في
أنحائك
اترك دمك يجري على الكأس
يمأل الكأس
سيشرب العابرون....كأسك
نخبك
دمك
قد أطل عنها من عليائي
أمنح دمك للعابرين
النصوص الشعرية هنا تعبر عن
دالالت قاسية من جلد ال��ذات وإدان��ة
النفس التائقة للروح والجسد ,وشجاعة
في االعتراف بمرارة الحلم وألم الواقع,
فيقول مروة بلسان المرأة:
أنا القوة وأنت الضعف
دع جسدك لي
أقتله شهوة كما أشاء
اترك نفسك لي
تمتع بطهري
المتأمل في المجموعة الشعرية
(...ودم الذبيح) المتكونة من ثالثة
وعشرين نصًا مفتوحًا ,يتراءى له أن
العنوان يعبر عن قلق وجودي وانعدام
ال��ت��واص��ل الحميمي بين الحبيبين
المحاصرين بأسئلة عميقة وبداللتها
التي تبحث عن ذاتها التي تعانق
األلم والنكران في سماء ملكوت الروح
وال��ج��س��د ,وال��ن��ص��وص قابلة لتعدد
القراءات واختالف التأويل ,إذ تتحرك
في اتجاهات داخلية وأخرى خارجية,
تقتنص شتى اللقطات الواقعية
والمتخيلة من خالل لغة شاعرية ذات

إسماعيل مروة
لوحات تتميز بالجمالية والروعة إليقاظ
األحاسيس المتعطشة للهوى والعشق
بأسلوب سلس يتسم بجرس موسيقي
عذب ,كقول الشاعر:
سر الخضوع عندي
سر الخضوع أنا
أما أخبرتك سر اإليمان؟!
النار برد وسالم
انزل بناري وال تخف
جرب بردي وال تكترث
سيخبر الناظرون القادمين بعدك
إن احترقت بناري ال يهم
احترقت بصوفية لم تدركها!
النصوص الشعرية ّ
برمتها تقوم
على بناء تصويري يعي ضرورة تحديث
ال��ص��ورة وتعميقها ,وف���ي ال��وق��ت
نفسه ي��درك م��روة خ��ط��ورة السقوط
في متاهاتها وسريالتيها ,ويمكن
اإلشارة إلى أن استراتيجيات التصوير
ف��ي دي���وان (...ودم ال��ذب��ي��ح) تجسد
جوهر الحداثة في الشعر المعاصر,
وال��ذي يتمثل في ق��درة الشاعر على
الخلق واالب��ت��ك��ار ,وتقديم الجديد,
ليس على مستوى النصوص فحسب,
إنما على مستوى المعالجة الفنية
والبناء الدراماتيكي للصورة الشعرية
المرسومة واإلسقاطات التصويرية
والجمالية بشكل إيحائي ذكي كقوله:
برقت الدنيا صيفًا
صوت الرعد يصم اآلذان
السماء تمطر نارًا
الغيوم رماد ,الشظايا تتطاير
األدمغة على األرصفة
النهود على جذوع الشجر
أقالم التلوين في بركة الدم
نشيد موطني يصدح وحده
ه��ذا ,وال يمكن الحديث بطبيعة
الحال عن جماليات اللغة بمعزل عن
المخيلة والصورة األدبية في النص
الشعري التي عمد فيها األدي��ب إلى
اإلسقاطات التاريخية ,وزج العديد من
الشخصيات بأحداث مرتبطة ذهنيًا
بمخيلته ,وانغماسها بتفاصيل اللوحة
الشعرية التي رسمها بدقة وحرفية
عالية ,بدءأ من إسماعيل الذبيح وأبيه
إبراهيم وعالقتهم بالنمرود ,وم��رورًا
بزنوبيا ,كليوبترة ,فينوس واألولمب,

فيقول:
أنجب إبراهيم إسماعيل
صار إسماعيل نبيًا
توهم وشم النبوة
ألقى النمرود إبراهيم في النار
صفقنا لشجاعة إبراهيم
ويقول في مكان آخر:
آه منها زنوبيا
آه منها كليوبترة
اختارتا النهاية كما أرادتا
من سم أفعى كانت النهاية
وب��ال��ع��ودة إل���ى طبيعة البنية
التصويرية يعمد الشاعر دائمًا على
زرع ب��ذرة المعنى في الصورة وعدم
تركها سابحة ف��ي ال��ه��واء ,وه��و ما
يجعل صورة األديب الدكتور إسماعيل
مروة مختلفة عن صور أعالم معروفين
ف��ي العصر الحديث ,ممن يتركون
للصورة سيطرتها على تركيبة الجملة
فيخسرون المعنى ,ونجد أنفسنا أمام
صور غاية في اإلبهام والالمعنى .هو
نزف من قلب كان خاليًا يومًا فجائت
قوافل الحب واستوطنته ,شام الدنيا
استوطنت قلب شاعرنا فكتب فيها ما
كتب وقال فيها ما قال:
التقيتك ألحرق روحك كل لحظة
من زمن شام
شامات للروح ,سالف للعشق
أما الشامات فحرام عليك
وأما شربة السالف فليست لك
أول مرة أشعر تقديرًا ,أتفكر حقًا بما
بعد؟ هو استفهام على وجه الحقيقة
يوجه لآلخر من فكر عابث إل��ى صدر
مكتوم باأللم ,وتعود همسات األنثى
سائلة :شام أنا ,وهل مثل شام؟ هناك
تهميش ضمني من هذه المتعالية
وقد كانت مراياها عمياء ال ترى حرقة
وهيامًا ,ال ترى قلبًا يخفق وباستمرار,
قلب تائه ودود يتطلع للقياها وبفارغ
الصبر ,ويعود السؤال :أصدقت عندما
أوهمتك؟ فبعد أن تهيأ كل شيء يكون
الغياب التام ,هنا التهيؤ ليس ماديًا
طبعًا ,فمسرح األح���داث ك��ان القلب
والروح ,وال أحد في القلب سوى الحبيبة
المرتقبة الغائبة ,يظل القلب وحيدًا
ينتظر ,يستعد مرات ومرات الستقبال
الحب واأللوهة ,النقاء ,الطهر والعهر,
وتخيب المحاولة :ات��رك هواجسك
بي ,أنا أكره خوفك ,لكن نجد أن فعل
النصوص في كثير من المواضع يأتي
بصيغة الزمن الحاضر الذي يدل على
االستمرارية ,بمعنى أن باب األمل ما
زال مفتوحًا ,وبشكل ملح ويبدو أن نوفذ
هذا القلب المتحجر ستفتح لتستقبل
طوفان هذا الحب المرتقب في النهاية.
على الرصيف ال��ذي أه��وى قبعت
منتظرًا
تمر بي قوافل القهر
تجتاحني لحظات الخوف
أح����اول ت��ح��ت س��م��ائ��ك أن أفتح
نافذتي
أن أصرخ:
أحبك
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الياســمين»
«جـراح
َ
ِ
جديد َّ
شماس
ُ
الشاعر َجاك َّ
ح�سـن
َعالء ِّ
الدين َ
َّ
شعرية جديدة
صدر حديثًا  /2012/مجموعة
َّ
للشاعر جاك صبري َّ
شـماس حملت عنوان[ :جراح
الياسمين] .وه��ذا العنوان هو نفسه عنوان
القصيدة األولى ترتيبًا في المجموعة ،وفيها
َّ
يخاطب الشاعر مدينة دمشق:
ٌ
ُ
َ
ُ
سـماء
تبكـي دمشـق َونخلة َو
ُ
ُ
ُ
حمـراء
دموعه
الياسـمين
َو
ُ
ُ
يركض في المدائن َو َ
القرى
َوالخوف
ِ
ٌ
َ
طفلة َو ُ
ُ
نساء
سـطوه
يهاب
َو
َ َّ ْ ُ َّ
التواصل في َ
الحمى
وتقطعت سبل
َ َّ
كأننـا في دارنـا غربـاءُ
و
ِ
ُ َ َ
َ
عذرًا دمشـق فال تلومي دمعـتي
عاد يجـدي ِّ
َما َ
للدموع ُ
دواء
ِ
َّ
ش��ك ف��ي َّ
أن دمشق كانت وال ت��زال
وال
ُّ
وستبقى مدينة الشعراء ،وإذا كان شاعرنا قد
وصفها بالياسمين وبكى جراحها؛ َّ
فإن ماجد
ُّ
َّ
الراوي يصف هذه المدينة بمدينة الزهور:
َ َ ُّ
الز ُهور َت ُر ُ
وح
ُروحي إلى بل ِد
ِ
َ
ُ
ُ
َ
قاس ُـي َ
ون ُسف ُ
فتض ُّمها في َ
وح
َ ْ َ َ
َْ َ ٌ َ
بار ٍق
أنا ومضة ِبسما ِدمشق ل ُ ِ
أنا َع ْزف ناي َص ْو ُت ُه َم ْب ُح ُ
وح
ٍ
ْ
لألن ِ ُ َ َ ْ َ
عاب ٌـد
بيـاء ِبغوطتي ِك م ِ
وص ُـر ُ
لألوليـاء َمعاق ٌل ُ
وح
ِ
ِ
وكان نزار َّ
قباني قد قال قبل هذا وذاك في
رائعته المعروفة( :هذي دمشق):
ْ
َّ
مآذن الشـام تبكي إذ تعانقني
كاألشــجار
وللمـآذن
ِ
ِ
ٌ
ُ
أرواح للياسمين حقوق فـي منازلنـا
ٌ
َّ
ُ
ترتاح
وقطـة البيت تغفو؛ حيث
هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي
ُ
فكيف أوضح هل في العشق إيضاح؟
َّ
ال����راح����ل
َّأم�������ا ال����م����ب����دع ال���ك���ب���ي���ر
َّ
م��ح��م��د م���ه���دي ال���ج���واه���ري ف��ق��د ق���ال:
َْ
ْ ُ
َ َ
البلوى فك ْم ُص ِه َر ْت
ِد َمشق َصبرًا على
ُ َّ
َ
َ ْ َ
احت َرقا
بائك الذ َه ِب الغالي فما
َس ِ
َّ ْ
َ
ُ َ
َ ْ ُ ْ
ص
ِدمشق كم في حنايا الصد ِر ِمن غص ٍ
َْ َ
َلو َلم َن ُد ْفها ب ُم ِّـر َّ
الص ْب ِر الختنقا
ِ
ِّ
َّ
َّ
حورية البحر المتألقة بضفائر
إنها دمشق:
َّ
ُّ
يشع إيمانًا
شعرها األسود ،ونور وجهها الذي
َّ ُ
تقية َّ
ونورًا وأصالة ..دمشق َّ
نقية تتوضأ بزالل
ِّ
الينابيع َّ
َّ
كل يوم َّ
وم��رات،
م��رات
الصافية في
َّ
والسماء،
وتنثر عطر ياسمينها بين األرض
ِّ
َّ
بأنها باقية عبر َّ
األيام ،تسطر إلياذتها
فتنبئ
ِّ
الخالدة في الحب والعطاء..
ْ
دمشق ِس��ف��ر مفتوح ،نقرأ فيه قصصًا

وروايات وقصائدَّ ،
سرًا وأس��رارًا ..نقرأ في سفر
دمشق حكايات لها أسرار ال تنتهي..
َ
َ
ُ
ياسمين دمشق يبقى رمز حياة ،سكينة
َّ
َّ
وهدوء ،له سحره األخاذ ..النظر إليه اطمئنان،
َّ
يمنح َّ
الصفاء والنقاء ،والوفاء والهناء ..أسراره
معان بعيدة ..هو صديق
كالبحر زاخ��رة ،له
ٍ
َّ
الغيث ،وإنه لفرق كبير بين أن يرى أحدنا نفسه
ُّ
في صحراء تلفها األعاصير ،وال تحيط بها إال
َّ
رياض
األودية الشاحبة ،وبين أن يرى نفسه في
ٍ
نضرة ُبرواء الياسمين.
وبالعودة إل��ى صفحات المجموعة نقرأ
قصيدة (ال تنكري قـدر الهوى):
ٌ
ُ
ُ
وربـاب
قدر الهـوى قيثارة
ُ
ُ
دونك يا ُ
خراب
رباب
والكون
ِ
َال تنكري َ
قدر الهوى يا غادتي
ْ َ
ُ
صواب
الهيام
فلك
كم تـاه في ِ
ِ
َّ
َّ
ّ
الحب ..وحي اإلنسان ودافعه ،الذي ليس
إنه
حب هو شبه إنسان؛ َّ
في قلبه ّ
ألن اإلنسان عقل
وآفاق ،روح وأشواق..
َ
أشقى ِمن محبٍّ
وما في األرض
ْ
َ
المذاق
وإن وجد الهوى حلو
ِ
ِّ
ُ
حين
تـراه باكيـًا فـي كل
ٍ
َ
الشتياق
فرقـة أو
مـخافة
ٍ
ِ
فيبـكي ْ
إن نأوا شـوقًا إليهم
َ
ويبكي ْ
الفراق
إن دنوا حذر
ِ
فتدمـع ُ
ُ
َ
الفـراق
عنـد
عينه
ِ
َ َّ
وتدمـع ُ
ُ
عنـد التالقي
عينه
َّ
الس ُّر َّ
َّأما ِّ
الدفين عند شاعرنا ففحواه هو أنه
مهما كان المرء مبدعًا وبارعًا؛ َّ
فإن األسرار تحيط
ِّ
بهَّ ،
وربما يكون ِّ
الس ُّر معذبًا لصاحبه ،وقد ال ُيذاع..
َّ
وال يمكن ٍّ
لسر أن يتجاوز اثنين؛ ألن��ه يصير
خاويًاِّ ..
للس ِّر هيبة ومنعة عندما يبقى أسير
جدران القلب ..ومن قديم قال بعض الحكماء:
ُّ
كل ٍّ
سـر جاوز االثنين شاع
ُّ
علم ليس في القرطاس ضاع
كل ٍ
ِّ
ويؤكد شاعرنا على َّ
أن الجبناء هم وحدهم من
يرفضون قول الحقَّ ،
ثم يشير :ما أنبل االعتذار
َّ
حين يخطئ المرء ،والنفس تخلد حين تعترف
باألخطاء..
ُ
ُ
ويعمـر
المرء يرقـى بالحياة
ُّ
ُ
يزهر
ويظل في روض الخمائل
ُّ
ويخطب َّ
ُ
ودهـم
ويجل أقوامًا
ُ
ُ
ويطوف َّ
وينثر
حبًا بالوئـام
ُّ
وأجل مرء حين يخطي ُّ
بالدنى
ٍ
يبدي اعتذارًا َّ
ُ
ويكبر
للصديق

َ
الياســمين»
«جـراح
غالف ِ

ُّ
وألمير الشــعراء قوله:
ُ
ُ
مرجعه
لألخالق
أمـرك
صالح ِ
ِ
ِّ َّ
الن َ
تستقم
باألخـالق
فس
فقوم
ِ
ِ
َّ ُ
عافية
خير
ٍ
خيرها في ِ
والنفس ِمن ِ
َّ
فس ِمن ِّ
والن ُ
وخم
شرها في
مرتع ِ
ٍ
وفي مقطوعة (ال تسلني َمن أن��ا) يفصح
َّ
َّ
ال��ش��اع��ر ع��ن مكنونات ذات���ه على أن���ه قلب
نابض باألغنيات ،وسالم يتهاوى في األنام..
َّ
مقلة األنوار في جنح الظالم ،ونمير في شفاه
َّ
َّ
الظامئين ،وهديل الوجد في سفر الوداد ..إنه
عابر يمضي غريبًا في ِّ
الديار ،يشتهي الفجر
َّ
مالذًا وحديث الورد في شفة َّ
الصباح ..إنه ذاهل
يجري ،وتحمله الجهات.
وعن {الواحة الفيحاء} يقول جاك َّ
شماس:
َ
غيداء َّ
ُ
ُ
األنـوار
هدبها
كحـل
ُ
ُ
َ
واألنوار
العرفان
وسـما بها
َ
َّ
ُ
شموخها
اإلكـرام عرش
وتبوأ
ِ
َّ
ْ
ُ
األخبار
وتناقلت ِس َير الندى
َّ ً
َّ
َّ
درة
ُسبحان َمن وشى الطبيعة
َّ
ُ
حف َ
األقمـار
إطارها
ألالء
َّ ٌ
ٌ
ُ
ومجـرة
تسـجد وهـدة
لله
ُ ُّ
بالتقى األنهـارُ
وله تسـبح
َّ
َّ
َّ
ويناجي شاعرنا مدينة مكة ،مكة المكرمة،
َّ
مكة َّالتي َّ
تكرمت بمولد رسول الله  ،eيناجي
َّ
الشاعر هذه المدينة بكلمات نابعة ِمن قلب
ّ
محب ..يقول:
َّ
ُ
أودعت ( مكة ) في دمي وفؤادي
ُّ
ُ ْ
واألمجاد
هر
ِ
ونقشت نسم الط ِ
ُ
وعزفت َ
لحن َ
قصـائدي في َّأم ٍـة
َ
ُ
َّ
األجداد
شـماء ترفل بردة
ِ

جاك شماس
َّ
َّ
َّ
َّ
المكرمة ..ما أروع الكلمات التي
إنها مكة
َّ
َّ
قلب لتتجه إليها واضحة ..اللون
تنبعث ِمن ٍ
َّ
َّ
لديها ال يحيط به الزمان على سعة الزمان..
َّ
ق��وس رحمة الحياة هي اللحظات في تلكم
الرحاب المضاءة ،منارة َّ
ِّ
الدرب وروعة األلق هي
َّ
َّ
المشرفة ،دونها تبدو ساعات النهار
ه��ذه
َّ
زائفة ..تبدو دون مالمح ِمن صفاء ..إنها َّ
الساكنة
بين الجوانح وفي األفئدة الحالمة ..الكلماتُ
ٌّ
ُ
عنها ٌّ
سمو
والقصائد ألجلها
رقي بالحضارة..
َّ
باإلنسانِ ..ق َّم ٌة هي ومعراج ُّ
وال��روح إلى
للروح
َّ
والسكن وفق معطيات ُّ
حيث الهدأة َّ
الرؤى التي
يسكنها صدق الحناجر.
َّ
وأخـيرًا ..يغوص شاعرنا في ذاكرة الصمت
ِّ
الش َّ
عرية فيقول:
في آخر صحيفة من أضمومته
ُ
َ َّ
ُ
العيون لغـة التعارف
تقـرأ
َ
ُ
تعارف عليها أسـاتذة اإلبداع
ٌ
ُ
تنطق َ
َّ
دون ضجيج
فللصمت ذاكرة
ُ
وتأخـذ َ
أكثر ِمن إشـارة
ً
قبوال ورفضـًا َّ
وحبـًا
َ ُّ
ُ
ُ
اتقان اللغة..
الحكمـاء
ويجيد
َّ
َّ
وبعـد :أتفق معك يا صديق! اتفق تمامًا..
َّ
َّ
المحبة يومًا أجمل غناء بين البشر،
فلربما تعزف
َّ
وأجمل لقاء يسوده اإلخاء ..وما يدريك لعل ذاك
اليوم يكون قريبًا.
َّ
وتبقى ُّأيها الصديق! تبقى صديق القلم،
والصديق يطوف حول َّ
َّ
الصديق ،يشاركه آماله
ومحنه ،يؤنسه ..يطفئ وحشة وحدته ,يبقى
َّ
وفيًا ،يمزج وجده وروحه بوجده وروحه ..ينعش
ُّ
همسة صدر حرفه ..يبعث ِّ
فيمتد
الدفء واأللق،
العشق ينساب بين َّ
الصديقين.
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القدس في:
«اإلبداعية المسرحية العربية  ..دالالت تاريخية وواقعية»
للباحث المغربي عبد الرحمن بن زيدان
�أو�س داوود يعقوب0
صدر حديثًا عن الهيئة العربية للمسرح  -ضمن سلسلة دراسات
 كتاب ّقيم للباحث والناقد المسرحي الدكتور عبد الرحمن بن زيدان(من المغرب) تحت عنوان« :مقامات القدس في المسرح العربي -
الدالالت التاريخية والواقعية».
ومما جاء في كلمة الهيئة عن الكتاب قولها« :عبر سلسلة
«دراس��ات» هذه تسعى الهيئة العربية للمسرح لتوفير مفاتيح
للمشتغلين بالمسرح ،حتى يمكنهم من متابعة مستجدات المسرح
عربيًا ودوليًا ،بحيث توفر لهم هذه السلسلة ما هو جديد وما هو مهم،
سواء في قضايا المسرح المعاصر ،أو بشأن مفاهيم وأطروحات المسرح
في بيئات متباينة في زمن العولمة التي هزت أركان األنظمة ،وعبثت
بالقيم ،حتى صار ضروريًا أن يواجه المشتغل بالمسرح همومه بنحو
جديد ،ويصوغ جديده ،وأمام جمهور متجدد وجديد ،كما تهتم هذه
اإلصدارات الجديدة بتوفير تنوير وتوعية عامة تهدف إلى ذائقة
جمالية تواكب المتغيرات ،وتؤسس لكيان مسرحي ال بد منه».
وجاء في الكلمة االفتتاحية أيضًا أن« :كتاب الدكتور عبد الرحمن بن
زيدان يكتسب «أهميته من كونه يتصدى لإلجابة عن موقع القدس
والقضية الفلسطينية في المسرح العربي ،والتي ال بد وأن تكون قد
احتلت مكانة في دراما المسرح العربي يتناسب ومكانة القدس في
الواقع وفي التاريخ العربي ،مقامات القدس بمنهجه النقدي الرفيع،
يتجاوز مهمة اإلجابة على هذا السؤال ليطرح على المسرح العربي
أسئلة جديدة عن دور المسرح في الدفاع عن قضايا األمة ودوره في
صياغة الوجدان وصناعة التاريخ ،وإعادة صياغته وعن االشتغاالت
التقنية والجمالية كروافع للمحمول الفكري».
«مقامات القدس» :المعنى والداللة في السياق الوظيفي
من جانبه ،يجلي الباحث المغربي (بن زيدان) في عتبة كتابه،
الذي يضم أربعة عشر مبحثًا ،بعض القضايا التي تناولها ،مبرزًا
األه��داف والغايات التي كانت سببًا في نزوله ،وفيها يجيب
عن السؤال الذي بنى به مكونات الكتاب وقضاياه ودالالت��ه ،وهو
«لماذا مقامات القدس في المسرح العربي؟» .موضحًا أن أهمية هذا
المصنف النقدي تكمن في القيمة الوازنة حول ما يقدمه من قراءات
تتعلق بالقدس وبالمسرح ،وبأفكار وتجارب فنية ،تندرج كلها
ضمن مدارات الهوية العربية وتاريخها ومعانيها في الزمن الفائت
ً
والحاضر وما بعده ،فضال عن الحضور المميز لموضوعه اإلشكالي،
الذي تمثل معادلة الصراع فيه حقائق صراع حضاري ضارب في
العتاقة والقدم ،تشعبت فيه الصراعات اإليديولوجية والعقدية
والثقافية بكل رموزها واشتغاالتها ،على حد تعبيره.
المقصود ـ هنا ـ بالموضوع هو مدينة القدس بكل تاريخها،
وبكل التحديات التي واجهت بها من يريد إفراغ محتواها األصيل
من أصالته.
ثم المقصود  -أيضًا ،هو كيف ص��ارت هذه المدينة حافزًا
موضوعيًا للعديد من فنون السرد ،والرحالة ،والمؤرخين ،والجغرافيين،
والمعماريين ،وفنون العرض ،والفنون البصرية كي يتخذوا من
القدس مصدرًا لما يريدون إنجازه حول بهائها ،ومقدسها ،وذاكرتها
التراثية ،وما يريد كل مبدع أو باحث نسجه بواقعيتها وبمخيلته
حتى يضفي على كل نتاج يتناول المدينة جمالية آسرة مدهشة.
لكن الموضوع يصير أكثر غرابة ،وأكثر تشويقًا ،وأكثر متعة
في الكتابة المسرحية العربية التي جعلت من نسيجها الداللي قوة
تعبيرية عن السياسة ،وعن التاريخ الذي صار سمة للكتابة المسرحية،
وسمة للتجريب المسرحي ،وسمة للتواصل مع المتلقي ،وحتى صارت

محمد الماغوط
خاصية ينفرد بها االشتغال على القدس كمدينة ،وكسؤال وجودي
ينطرح في كل البنيات العميقة داخل كل بنية نصية ،للفرجة أو
العرض المسرحي.
ويضيف د( .بن زي��دون)« :من اشتغالنا النقدي على موضوع
القدس تولدت الجدوى من هذا المصنف الذي عنوناه بـ«مقامات
القدس في المسرح العربي:الدالالت التاريخية والواقعية» ،وجعلنا
مصطلح «مقامات» في عنوان هذا الكتاب فاتحة المعنى األول
ّ
في تسمية هذا المصنف ،وهو العتبة األولى التي منها يمكن أن
ندلف إلى دالالت ما يقوله كل نص مسرحي تمت مقاربتهّ ،
وتمت
قراءة خطابات كل عرض تمت مشاهدته.إن توظيف هذا المصطلح
كمدخل ألول جملة في الكتاب يرمي إلى تأسيس المعنى األول
ّ
للعنوان  -بشكل مركز  -للتدليل على أن إدراج هذا المصطلح في
تركيب معنى هذا العنوان ليس اعتباطيًا ،وليس من دون مقصد،
وغاية ،بل هو فعل إرادي غايته القيام بعملية تركيب داللي لمعنى
المكان ،والمسرح ،والتاريخ ،والواقع الذي يقرب اإليحاء من حقيقة
مدينة القدس التي تتكون من «مقامات» هي أساس وجودها في
اإلبداع ،وفي التاريخ ،وفي الذاكرة الحية لفلسطين.
من هنا فـ«مقامات القدس» بمعناها الموجود في الجملة األولى
للكتاب ال يقدم داللة واحدة في هذا العنوان ،وال يعرض ما يقدمه
المسرح العربي عن صورته بشكل باهت ،وال يقدم المعنى الواحد،
والمستوى الواحد ،وهو يركز على ما يقوله النص ،ذلك أن «مقام
القدس» «مقامات» ،و«مقامات المقامات» تحيل على أكثر من معنى
وداللة ،حيث كل مقام له معناه الخاص الذي ينزع من كل غموض
غموضًا كان يسكنه ليضعه في سياقه الوظيفي الواضح والجلي.
يضيف الباحث« :لقد أردن��ا أن يكون العنوان بهذه الصيغة
ً
حامال لألبعاد الداللية المرتبطة باإليحاءات ،والمقاصد ،والرؤى التي
تحيل عليها مدينة القدس كمرجع لتاريخها الذي أصبح مرجعية

لكل إبداع مسرحي عربي يتناول تراجيديا وجودها دراميًا ،ليترجم
كلمة «مقامات» في متخيله إلى تعدد داللي هو مفتاح الوحدة التي
توحد الداللة في معناها الواحد ،وتضعها في مركزها الواحد ،وتوثق
صالتها بكينونتها الواحدة التي هي القدس رمز المقدس ،ورمز
الحكي عن القدس ،ورمز التراث الموسيقي في القدس.
من هنا اخترنا مصطلح «مقامات» إفصاحًا عما يقدمه كل «مقام»
و«مقامات» من أبعاد داللية محتملة ،البعد األول له عالقة وشيجة
باالصطالح الصوفي ،المستمد من «المقام» المستخدم في عملية
التدرج السالك للطريق الصوفي من مكان إلى آخر ،حسب األحوال
المتأتية من نسمات الرحمة الربانية التي يحصل عليها المريد
لتصبح داللة «المقامات» سليلة «مقام» العبد بينه وبين خالقه؛ حيث
يرابط فيما يقام فيه من عبادات ،والمجاهدات ،واالنقطاع إلى الباري
سبحانه وتعالى تحقيقًا للتوبة ،والروع ،والزهد ،والجلد ،والمكابدة
كصفات يتحلى بها هذا المتعبد في هذا «المقام» .فيغدو «مقام»
كل مريد هو موضع إقامته ،وتغدو «مقامات» التصوف من األمور
االكتسابية واالجتهادية التي يتدرج فيها هذا المريد من المادي
ً
المحسوس إلى الروحي المجرد وصوال إلى سدرة المنتهى ،ومن
هنا  -أيضًا  -فإن «مقامات» القدس هي «مقام» الديانات السماوية،
و«مقامات» التعايش بين األدي��ان ،ومقام األنبياء والرسل .وهي
«المقامات» التي وجدنا لها حضورًا الفتًا في كل النصوص والعروض
المسرحية التي تناولت موضوعة القدس ببعد صوفي  -أحيانًا -
وببعد تعبدي إيماني أحيانًا أخرى.
أما البعد الداللي الثاني فيحدد مفهوم «المقامة» في عالقتها
بالمجلس ,والخطبة والحديث يقولهما الناس في مجالسهم الخاصة
إمتاعًا ومؤانسة بهدف تعليمي ،إرشادي ،حتى صارت هذه «المقامات»
ضربًا من ضروب الثقافة ،وتحولت إلى خزان للحكم ،ومستودعًا
للتجارب التي تقدمها السخرية و«الغروتيسك» ،مما أهلها لتصبح
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صحيفة تاريخية ،ووثيقة تصور الوقائع ،والعصر ،والحياة،
والوقائع ،والنماذج البشرية ،وهو ما وجدنا له أنساقًا متعددة
ّ
المسيس في العديد من المسرحيات التي
للسرد التعليمي
تناولت مدينة القدس في سياق القضية الفلسطينية.
أما البعد الثالث فله عالقة بأسرار«المقامات» الموسيقية
ومعانيها ،وهو ما حققه العديد من العروض وهي توظف
الموسيقى ،ومقاماتها ،وبعض أنغامها في الفرجة المسرحية
توكيدًا على الذاكرة الموسيقية الفلسطينية ،وتوكيدًا على
حضور الجسد في هذه «المقامات».
أسئلة معرفية حول كينونة المسرح العربي ..
إلى ذلك ،أبرز صاحب «المقامات» ،أن االشتغال على
ً
موضوع القدس في المسرح العربي يؤكد ،بما ال يدع مجاال
للشك ،داللة االرتباط بالقضية الفلسطينية ،التي كانت،
وال تزال ،تمثل مرجعية أساسية لكل التصورات والخطابات
والسرود واألحداث ،التي تدخل في التكوين الداللي للمتن
المسرحي.
وتابع د( .ب��ن زي���دان)« :إن ما لفت انتباهنا في هذا
االشتغال ،هو أن المسرح العربي ظل وفيًا للعالقة الناظمة
لشكل اشتغاله على القضايا العربية الكبرى ،وظل في كل
تصوراته ،وأثناء بناء شخوص النص ،وأثناء تأويل األحداث
التاريخية ،وأثناء استحضار (الحكواتي) الذي يبني صورة
هذه المدينة في عالم المسرح؛ ألنها حاضرة في الوجدان
والمتخيل العربي ،حتى إنها صارت عالمة رامزة لتراجيديا
المكان ،وما يخفيه من أوجاع وشروخ تنطق بتراجيديات
تنتمي إلى أزمنة مختلفة».
ويضيف مؤلف الكتاب في هذا السياق« :بحكم ارتباطنا
الشديد والمتين بالممارسة المسرحية العربية إبداعًا ونقدًا
وتنظيرًا وتخصصًا أكاديميًا ،وبحكم توفرنا على ثقافة
مشاهدة العديد من العروض ذات العالقة بالقدس ،انفتحت
أمامنا العديد من األسئلة المعرفية حول الخلفيات التي
تشكل كينونة المسرح العربي ،وكانت تسهم في تحديد
معالمه أكثر في أثناء تلقي العديد من النصوص التجريبية
ذات المضامين والمواضيع المختلفة ،وذات التجارب
المنفتحة على صيغ المسرح العالمي وتجاربه ،والسؤال
األكثر جاذبية في تعدد هذه األسئلة ،واألكثر حضورًا في
ممارستنا النقدية ،هو لماذا هذا الحضور الالفت للقضية
الفلسطينية ولمدينة القدس في اإلبداعية المسرحية
العربية؟ هل يتعلق األمر بتحويل الوعي السياسي بالقضية
الفلسطينية والقدس ،إلى وعي درامي تترجمه الممارسة
المسرحية؟ أم أن الواقع الذي أفرز هذه الظاهرة اإلبداعية
دليل على حيوية الثقافة العربية ،ودليل على انفتاحها على
كل ما يمكن أن يسهم في بناء برازخ التواصل مع الذات
والعالم».
من ناحية ثانية ،أكد د( .بن زيدان) أنه لم يرد تأسيس
الجدوى من إنجاز مصنفه على األجوبة الجاهزة واألفكار
العامة ،بقدر ما أراد أن يجعل من أسئلة النصوص ،ومن
ً
عالمات العروض المسرحية مدخال للمعرفة بالموضوع ،بغرض
تأسيس جدوى جديدة تقوم على فهم الموضوع وتحليله،
قبل أن يسترسل« :إن الجدوى من إنجاز هذا المصنف هو
اختبار قدرة القراءة النقدية على تجلية خبايا اإلبداع في كل
النصوص المسرحية ذات المضمون الفلسطيني بالقدس،
وتحويل فعاليتها المسرحية وقوتها الداللية إلى فعالية
فاهمة لما تقرأ ،توضح أفكار الدراما في خطاب النقد ،وتقرب
معنى صيغها التعبيرية من معاني ما ينتجه التلقي،
وتقف على الكيفية التي تمت بها صياغة الوجود الواقعي
والمتخيل لمدينة القدس في المتون المسرحية العربية».
إعادة قراءة التراث الموروث برؤى تراجيدية.
وضمن مباحث الكتاب قام الباحث بمقاربة تجربة ال
مسرح المصري كفاعل عربي هام في الوعي بالقضية م
ن خالل تقديم قراءة خاصة بأشكال ارتباط هذا المسرح
بكل متغيرات الواقع العربي ،وفلسطين ،حيث قام بقراءة
خاصة لمسرحية «النار والزيتون» للكاتب المسرحي ألفريد
ف��رج ،ثم مسرحية «واق��دس��اه» للكاتب يسري الجندي،
ومسرحية «لن تسقط القدس» للكاتب شريف الشوباشي.
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ومن بين ما توصل إليه الباحث أنه بعد معاينة الع
ديد من النصوص المسرحية العربية «وجدنا أن العديد
منها يقوم باستحضار البطل الناصر صالح الدين األيوبي
كشخصية عربية يبني بها القوة الداللية للنص اعتمادًا
على التاريخ ،واعتمادًا على ما تقوله األحداث حول االنتصار
العربي اإلسالمي في موقعة حطين التي حررت القدس من
الصليبيين».
كما يشير د( .بن زيدان) إلى أن هناك جانبًا هامًا يظهر
في جل النصوص والعروض المسرحية التي تناولت مدينة
القدس في مضامينها المسرحية ،وهي إعادة قراءة تاريخ
فلسطين من الكنعانيين إل��ى اآلن ،وال��وق��وف على أهم
محطات الصراع بين الفلسطينيين واليهود ،ومع العودة
إلى التاريخ ،والتعامل مع التراث الموروث كانت تصاغ
الرؤية التراجيدية لهذا التاريخ بما يستجيب لضروريات
اللحظة ،والموقف ،واالختيار .منها ضياع المدن واألمصار،
ومنها الجدار العنصري العازل الذي وضعته قوات االحتالل
الصهيوني لتضييق الخناق على الفلسطينيين ،وهناك
الزمن الدموي ال��ذي كتب الزمن الفلسطيني بالمقاومة،
وهناك الحديث عن الوافد الغريب الذي استولى على األرض،
وأراد تغيير مالمحها ،وقسماتها ،وتاريخها بما يخدم
حاجاته وأهدافه.
كما يلقي الكتاب الضوء على عملية تحويل العديد م
ن النصوص السردية الشعرية والروائية والقصصية إلى م
سرحية بعد «أدرمتها» ،و«مسرحتها» كي تنتقل من نوعها
األدب��ي ،وتدخل في «طقوسية» المسرح ،كما حقق ذلك
المخرج العراقي قاسم محمد في تجربة مسرح «البوستير
السياسي» ،أو كما أنجزت ذلك العديد من المسرحيات التي
تعاملت مع النص السردي للجزائري الراحل الطاهر وطار،
أو تعاملت مع نص «المهرج» للكاتب ال��س��وري الراحل
محمد الماغوط.
كما ُيظهر الكتاب – أيضًا – كيف أن العديد من
النصوص وال��ع��روض المسرحية قد أبدعت في شاعرية
اللحظة وشعريتها كل خطابات التسامح ،والتعلق بالشرعية
الدولية في حق الفلسطينيين بالعودة ،ولم تهمل شروط
بناء الحوار ،وعمليات الترئية ،التجارب المسرحية ،حسب
المدارس وحسب االتجاهات.
يقع الكتاب في ( )480صفحة من الحجم المتوسط،
وهو جدير بالقراءة ،وتجدر اإلشارة إلى أنه معزز بمجموعة
من الصور حول بعض التجارب المسرحية الفلسطينية ،مع
ملحق «بيبلوغرافيا النصوص المسرحية العربية بين الحضور
والغياب» ،ومشروع «بيبلوغرافيا النصوص المسرحية العربية
حول فلسطين والقدس».

مع كل مرحلة زمنية من مراحل التطور اإلنساني تكتسب قيم أو
مفاهيم معينة مكانة مرموقة لدى المجتمعات ،ثم تعود لتنحط في
مراحل زمنية أخرى .ينتمي مفهوم «حرية التعبير» اليوم في مجتمعنا
والعالم بأسره إلى عداد المفاهيم المحمودة ,كالديمقراطية والدولة
المدنية وتداول السلطة وصندوق االنتخابات ...الخ على العكس من
المفاهيم «المرذولة» كاالشتراكية والشمولية واألبوية واالستبدادية
ً
والديكتاتورية ...الخ ,مع أن بعضًا منها كاالشتراكية ,مثال ,كان يحتل
مكانة سامية في سلم القيم حتى وقت قريب جدًا.
هذا معناه أن الشخص الذي ينادي اليوم بحرية التعبير ويطالب
بها ،ينظر إليه على أنه إنسان جيد وعصري ومتحضر؛ أما الذي ال
ينادي بها وال يطلبها ،فإنسان إما متخلف أو متآمر أو ...الخ .وهذا
معناه ,تاليًا ,أن المفهوم بحد ذاته قد تجاوز حدوده ليصير الموقف
منه معيارًا للفرز أكثر من كونه مفهومًا له تعريف معين وتداعيات
خاضعة للنقاش ,ومحتوى يتبدل مثله كمثل المفاهيم كلها وفاقًا
للظروف الموضوعية والذاتية التي تحكم الدينامية الثقافية في
الحياة اإلنسانية ككل ,وفي المجتمعات المختلفة كل على حدة.
لن نغرق في التعريفات واألبعاد الفلسفية والتاريخية لهذا
المفهوم ,وسنحاول مقاربته بأدوات اإلنسان العادي البسيط الذي
ال قبل له بمعرفة الفلسفة وعلم التأويل والتفسير ،وال علم له بتاريخ
نشوء هذا المصطلح وتطوره والمدى الذي وصل إليه .فمفهوم حرية
التعبير مقدم لمواطننا على أنه منجز هام من منجزات الحضارة
الغربية ،وهو أحد أسباب تطورها ورقيها ,وغياب حرية التعبير عن
مجتمعاتنا جعلنا نتخلف ونتأخر ونعاني الظلم واالستبداد وغير
ذلك من اآلفات .وفي هذا القول الكثير من الحقيقة التي ال يمكن
ألحد أن ينكرها ,فحرية التعبير هي ,في حدها األدنى ,إحدى األدوات
المهمة في الغرب الستكشاف خارطة األمزجة بين الناس واستيضاح
مواقفهم عند وضع السياسات والبرامج ,لكن الكثير من األحداث
ً
والمواقف التي تجري أمام أعيننا يجبرنا على أن نقف مطوال عند
هذا المفهوم كغيره من المفاهيم التي تسوق لنا عبر وسائل عدة،
وتغرس في عقولنا ونفتن بها من غير أن نعمل التفكير بها.
ً
أحد أهم األحداث المرتبطة بحرية التعبير الذي ما زال ماثال في
أذهاننا ,نحن الذين نعيش في الدول ذات الثقافة اإلسالمية ,هو
الفيلم المسيء للرسول الكريم ,فبعد إطالق جزء منه على الشابكة
اندلعت موجات الغضب في بلداننا ،وتطور األمر حتى أن عددًا ال
يستهان به من الضحايا قد سقط في أثنائها .ومن تابع التقارير
الغربية عن هذه االحتجاجات في التلفزيونات الغربية واألوروبية ،قد
لحظ لزامًا استغراب المحللين والمعلقين لرد الفعل الغاضب ,فالفيلم
من وجهة نظرهم ،على الرغم من سويته الفنية المتدنية ،يندرج في
إطار حرية التعبير ،وتاليًا ,ليس على المسلمين أن يغضبوا فثمة «ما
هو أقدس» من نبيهم ،وهذا األقدس هو «حرية التعبير».
ال يقتصر موقف الغرب ه��ذا على اإلس�لام وح��ده كما يظن
الكثيرون ,فمن جملة األحداث المرتبطة بحرية التعبير قصة فرقة
«البوسي رايوت» التي شغلت الرأي العام الغربي والروسي وما زالت
تشغله حتى اليوم ..ومن يعرف اللغة االنكليزية سيدرك تمامًا معنى
اسم هذه الفرقة المؤلفة من ثالث فتيات مغنيات اقتحمن في أثناء
الحملة االنتخابية الرئاسية في روسيا كاتدرائية المسيح المخلص
في موسكو ,التي تعد أكبر مركز ديني أرثوذوكسي ,وأنشدن أغنية
مهينة لفالديمير بوتين بحضور المئات من المواطنين والسياح
ال��روس واألجانب .ثم أقمن عند هيكل المعبد ما يسمى القداس
ً
الساخرَّ ،
وأدي��ن عروضا فنية مهينة للدين المسيحي والسيدة
العذراء والنظام السياسي وفالديمير بوتين شخصيا .وكن سابقًا
قد أقمن حفالت جنس علنية في ساحات موسكو .اعتقلت الفتيات،
وقدمن للقضاء بتهمة إهانة المقام المقدس .تداعت وسائل
اإلعالم والمنظمات المدنية الغربية للدفاع عن هذه الفرقة ،وأثارت
حملة دعائية ضخمة ضد روسيا والنظام البوتيني «القمعي» ,وبات
الرئيس الروسي يستقبل في العواصم األوروبية جميعها بمظاهرات
االحتجاج على منع الفتيات من حرية التعبير .لم يقتصر الهجوم على
النظام السياسي الروسي ,بل طال أيضًا الرموز الكنسية .فقد عرضت
التلفزيونات الغربية تقريرًا من حديقة في العاصمة األوكرانية
ً
كييف ظهرت فيه فتاة ترتدي سرواال قصيرًا وعارية الصدر ,وتنتمي
إلى منظمة الفيمينيست العالمية (منظمة تدعو إلى المساواة التامة
بين الجنسين) ,في يدها منشار آلي ,ثم قطعت بالمنشار صليبًا
البقية ......................ص22
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من كتاب األيام
ر�ضا رجب
َّ
ُ
للزمان معلقـاتي
سأترك
ِ

وهم ٌ
تسعّ ..
وزين يا إلهي
َّ
فيهن من غرر الصفــات
وما

		

لهـــم غدهم بوفر النعمــــيات

		
ّ
وحصنهم من األخطاء ..وامنن

سليم
عقل
وأرشد كل ذي ٍ
ٍ
		
َّ ً
كرائم ..ما ُ
ُ
لهن ذال
قبلت

ليبـــــــقوا في األعالي كالبزاة

		
ّ
وعوذهم بآي الذكر واحصب
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ْ
فجئ َن ـ كما ُ
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مات
مكر ِ

		

		
وقدر لي بلقـــياهم أمامي

ولي ثقة برب العرش أني
		

		

سأنجو من جميع تقرحـــات

بآبــــاء تعــز ..وأمهـــات
ٍ

وعند الله أحتســب األماني

جديد
وأني سوف أبدأ من
ٍ
		

بلفح النار أكبــــاد العــــداة

		

مشرقــات من حياتي
مراحل
ٍ

وفي الحســـنات بعض
الســيئات

وتبلغ كل أحالمي مداها
		

فإن قدمت للزمــن اعتذاري

باخضرار سنبـــالتي
وتورق
ٍ

		

مصر
وأجعل للقصيدة عرش
ٍ
		

ويعرف كل من جهلوا مكاني

من النيل العظيــم إلى الفرات

		

وأنهي غربتي وأمير أهلي
		

		

وسوف أظل للماضي وفيًا

كنوزي الباقيات تـراث أهلي

ولن يجد الرياء لدي مأوى
برغم جميــع ما فعلـت لداتي

وفي شعري سجل مستمر

وما حقدت أحابيــــل الجناة

وقد صارت شوارده العذارى

نهلت العلم من صغري وظلت

َّ
حبيبــة أم اللغــــات
أعز
ٍ

		
وكنت ..وكلما األيام ضـاقت

أرى بالحـــب بابًا للنجــاة

وما كانت لغير الحق دومـًا
طاغيـــــة قناتي
تهز بوجه
ٍ

ُ
رعاع
وكم عانيت من ٍ
قوم ٍ
أثاروا الريح من كل الجهــات
		
وكان سالحي األمضى يقيني
		

وصدق طويتي في النائبـــات
***

ستنصفني بالد خاصــمتني
		

بإمعـــان سمــاتي
إذا قرأت
ٍ

وأجيال أردت لها خالصًا
		

وقد غنته ألســــــنة الرواة

		

***

		

		

		

ورغم جميع ما شاهدت حولي
		

ُ َّ
وال ُ
و«عزى» ،أو «مــناة»
«ه َب ٍل»،

***

وأحمي إرث آبائي الثقــــاة

		

ويؤمن كل من قرؤوا وصــــاتي

ضــالل
ويحيا اآلثمون بال
ٍ

عبث هناك وال افتئــــات
بال ٍ

		

فكي تلد المروءة في العصـــــاة

فصد مسيرتي بعض الحـــواة

شواهد للبــالغة والنحــــاة
***

فقدت أبي وكان العمر غضًا
		

فأكملت «الطريقة» في ثبــــات

وممتلكاتي الكـــبرى إبائي
		

		

وكان لي المالذ حنـــان أمي
		

فطال الدوح من تلك الـــــنواة

وما هادنت يومًا في ســلوكي
		

وال نافقت يومًا في صـــــالتي

وفير
وكم ضيقت من
ٍ
مـــال ٍ
		

سعى يومًا إلي ..ومن هبـــــات

وعوضني عن الثروات ٌ
بيت
		

لبست جناحه ..والــــريح عات

ِّ
حرص
وقد خطت يداي بكل
ٍ
		

وإتقــــان جميــــع مؤلفاتي
ٍ

ولم أقرأ بعيني سواي فكري
		

وما يرضـــــاه غيري من فتات
***

وبارك إخوتي خطوات عمري
مباركة الحديقــــة للنبـــات

ٌ
ً
صدى لذاتي
وإبداع لديــــــه

تناثر كالــدراري أصدقائي
وأبنــــائي لجني الطيــــبات

		
َّ
وظل محصنًا بالحــب قلبي

ٌ
عطــــــر في لهاتي
وذكر الله

		
ُ
وكنت أعف عمن قد أســاؤوا

وإن قاســــيت من جور القضاة
		
ً
لقـــاء
وسوف أظل منتظرًا
		

بأحبــــــابي وأغلى أمنياتي

عسى الرحمن يرجعهم جميعًا
تألق بالبنـــــين وبالبنــــات

		

ويجمع شملـــــنا بعد الشتات
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َلن َي َ
الياسمين
نط ِف َئ
َ
عدنان كنفاين
ُ
الخالدة
دمشق..أيا َّأمنا ِ
َ
ليك َ
السالم..
ع ِ
َ ُ ُ ُ
بارك ِظ َّل َ
مآذنك
ماء على
وقفت أ
الس ِ
ِ
الشامخة
ِ
الله أكبر
َ
ُ
ٌ ُ
جلجل ،ما زالُ ،منذ القديم القديم
نداء ي ِ
َ
”جور ّيها»
ن ِب ٌّي ُي ِ
بارك ِ
ُ
ُ
أفقت على ُ
الحب
ومنذ
ُ َ
ُ
َ
والياسمين
فيك الن ّبوة..
أبارك ِ
ِ
َ ٌ
خبيث أنا
ُ َ َ ِّ َ
الم
ِ
أعانقها تحت ِظل الك ِ
ُ
َ
فح العطور
وس ِ
َ
ُ
قلت ،هنا َيصن ُع الله َمجدًا
َ
ُ
منذ أف ُ
قت على ُ
الحب
َ َ ُ
َ
ُ ُ
الن ّ
بي
نت
الصراط ،وك ِ
كنت ِ
َ ُ
دفء َ
المكان
نلوذ ِب ِ
ودفء العناق َ
الحميم
ِ ِ
ُ
الدافئة
حاراتك ِ
ندور ِب ِ
َ
الحجار ِة قومي
أرى في َمرايا ِ
َ
َ َّ َ
وكم خطوة تنفس تحت ثراها األديم
ٌ
َ
خطوة َ
أشعلت في الفضاء
وكم
ُ
َجناح البراق.
ّ َ
َ
َ
فيك
كم
شاعر غنى ق ِ
صائد ِ
ٍ
َ
النساء
أثم َر ِت ِ
َ
عانق َخ َ
الشام
صر
كات ٍب
كم ِ
ِ
َ
فامتدت ُس ٌ
هوب ِمن ِضياء
َ
َ
َ
عاش ٍق ز َر َع الكالم
كم ِ
ُ ُ َ َ
فخ َر َة َ
البقاء
فأنبتت الحروف م
ِ
َ
َ
َ
َ
أبواب ِك السبعة،
س صلى على ِ
فار ٍ
كم ِ
ّ َ َ
ُ
األجراس في َعرش َ
السماء
َصلت خلف ُه
ِ
ُ
دمشق..
ُ َُ
صوبة
وأنت الخ
ِ
َ
َ
ُ
ضن ِه الش ّ
جي
تنامين في ح ِ
َ
ُ
ُيداري َعنك َبياض العيون
أيا َ
قاسيون
َ
البكر
على َس ِ
فحك ِ
ُ
مالذات نور
ُ َ َ
ذراك النعيم
َت ُ
غيب الحكايات َهمسًا
ُ ٌ ُ ِّ ُ
َ َ َ
ُ
قور تحلق
قيناه ،كانت ص
وم الت
ي
ً
هادئة
سابحة ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
خير
األ
نتهاها
م
في
عايش
ت
ِ
َ
يرها َ
صاف َ
والحمام
ع ِ
َ
وأرض َ
السالم.

حنانيك
ِ
َ
فيك َت َ
رعرع ُحبي
ِ
كان األولَ ..
َ
كان األخير

ُ ُ
شقت التراب
َع

الشفاء
فكنت لروحي ِ
ِ
فكوني َمدى َ
الدهر
َف ً
ضاء وأرضًا
َ ً َ
وسهال خصيبًا
ُ ٌ ُ ُ
العشق
عانق ِب ِ
بيوت ت ِ
ُك َّل ُ
البيوت
َ ُ
ُ َ َُ
وافذ
فيك الن ِ
تكاد تداخل ِ
َو َهمسًا َحميمًا َيذوب
ُ
َ
ماح
ِنساؤك ِمثل ِ
الر ِ
َ ُ
َومثل الغصون
َ
ُ
ِرجال ِك ِمثل األسود
َ َُ
بيبة ُعمري
ح
ّ
َ
نام َ
على حد ِك البكر َ
الصباح
ِ
َ ّ
َ
الساجية.
أحالم ِك
وسط َر
ِ
ُ
دمشق..
ِّ
ات»
َع َبر
“التكي ِ
ُ
اإلله
َم ّرت ُسيوف ِ
ُ
َ َ ُ
نور كما الريح َيختال ُحبًا
وهودج ٍ
ُ
َ ُ
َ ٍّ
هديه ِللقدس
نبر ِعزُ ،وي
حمل ِم
ِ
ي ِ
ُ
ُ
األذان إليها
َوينقل َصوت
ِ
َ َ ُ ُ
مو ُّيها»
فيطرب «أ ِ
والق ُ
الع ُ
الحصون.
ِ
ُ
دمشق..
ُ َ
ُّ َ
َ
وماذا أقول وقد فاتني كل شيء
ُ ُ
فيك
ما قلته ِ
َ ْ
وما لم أقله
َ
َ
ٌ
ون
ِسراج أضاء على الك ِ
الج ُ
فجاء ت إليك ُ
َ
موع ِتباعًا
ِ
ُ
ُ
الوداد
ت
خاطب ِ
فيك ِ
ُ
َ
األ ّ
موي
رشك
على ع ِ
ّ
ريح ُ
تنف ْست َ
العروش
ِ
َ َ
اليانعة
تك ِ
وغوط ِ
َ
َ ُ َ
حافل تترى
زتك الج ِ
غ ِ
ُ
من َشرقها َ
وحتى الغروب
ِ
ِ
ُ
َ
فأين هم اآلن؟
َ
ّ
منك الجمال
ِبقينا نصدر ِ
َو َخفق ُ
البنود

ُ
دمشق..
تعالي ّ
وأنت معي
إليِ ،
َ
َ
َوقد َه ّدني الشوق

ُ
َ ُ
بح
أطالع في أبك ِر الص ِ
َ
دائ َق َت ُ
نضح ب َ
الياسمين
ح ِ
ِ
ُ
ِسياجًا من النور
عان ُق ُك ّل ُ
البيوت
ُي ِ
عر
ِب ِش ٍ
َو ُح ٍب
َ
َ
صائ َد
فكوني الق ِ
َ
كوني القوافي
أنت
كوني كما ِ
شامًا
َ
َ
ِل ُتعلن ع ِ َ
ساجد
نك الم ِ
َ
الباقية
أنت ِ
أنت ،و ِ
بأنك ِ
ِ
َ ُ
ُ
حبيبة عمري ِدمشق
َ
َ
تريثي تريثي
َ
َس َ
ينجلي الغمام
َ
َ َ َ َ
خرجين ِمثل شرنقة
َوت
ِمن َح َ
وم ِة ُ
السقام
َ
َ
الضياء
قد أشرق ِ
َ
ُ ََ َ
َ
المة الظالم
َوأوشكت أن تنمحي ظ
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أنت ..وال أنا..
لست ِ
نزار جنار
عزيزتي سمر ..بل مدمرتي العزيزة!..
هذه آخر الكلمات التي أكتبها إليك!
ألنها –عندما تصلك  -أو ربما لن تصلك – أكون
قد صرت ميتًا! تمامًا مثلما مات زوج براءة ،ومثلما
مات أيضًا زوج فريال!!
لقد انتهيت ..انتهيت بالفعل ,الغربة
سحقتني سحقًا ,سلبت مشاعري ,وأت��ت على
أحاسيسي ,الغربة أكلتني!!
أنت وحدك دفعت بي دفعًا إلى السفر ,في
ِ
ّ
الوقت ال��ذي كنت فيه أع��د مشروعاتي ,وأهيئ
مخططاتي ,وأص��وغ أجمل أحالميّ ,
أعبر أصدق
التعبير عن أحلى أخيلتي,
ألصنع عالمًا نظيفًا ,طاهرًا ,لطيفًا و...شريفًا!
قذفت بي إلى هنا ...إلى (دبي) ,أرض العسل
والمستقبل كما صورتها ل��ي ,ه��ذه المدينة
القاسية ,اللعوب ,التي ال قلب لها ,ضيعتني,
بناسها ووجوهها وفضاءاتها ,طرقت أبوابًا ال حصر
لها ,لكنها كانت موصدة في وجهي ,لم أستطع
ولوج باب واحد ,القلوب هنا عمياء ,األعين زجاجية
مطفأة ,األحاسيس متكلسة ..سيارات وطرقات,
وش��وارع ال نهاية لها وناطحات سحاب ,وأب��راج,
وموالت ,وأطعمة معلبة ,وناس من كل صنف ولون
وركض وراء سراب ..ركض ولهث وعرق ..ثم ماذا!!
أنا تائهّ ,
مضيع ..أموت كل يوم مائة مرة ,أموت
وأنا أستيقظ على أحالم منكسرة وكوابيس مزعجة,
أموت وأنا أجلس وحيدًا ,كأني سجين ,ال أنيس وال
جليس ,ال كلمة حلوة ,وال همسة ناعمة ,ال صديق
أبثه همومي ,ال أحد ..كل من حولي ال يشعرون بي,
فلماذا أحيا ,ال عمل مثمرًا بين يدي ,وال شيء أتلهى
ب��ه ,وأع��وض عن فقداني لبيتي وأوالدي وبلدي
وأهلي ..ال شيء ..لذلك قررت أن أموت!
ً
سيرن جرس الهاتف طويال وال يرد أحد..
سيقرع الباب وال من مجيب..
ثم ...سينسونني!!
وبعد أيام ..ربما يدفعهم الفضول ,فيقتحمون
علي خلوتي ,أو يتسورون حائط ه��ذه الحديقة
البائسة ,يقفزون ..ومن وراء الشباك المجاور لسريري,
ينظرون ..حتمًا ,سيشاهدون جسدي المستريح,
ّ
وكفي المفتوحتين على رحبهما ,سيعرفون أنني
استسلمت أخيرًا ,وأن المحارب الفذ القادم من
مسافة ثالثة آالف كيلو متر قد ألقى سالحه و ..مات!
لن يكون هناك من يبكي علي ,لن تذرف من
أجلي دمعة واحدة ,لن يكون لي قبر ,وال شاهدة,
سيطوى كل شيء في غمضة عين!
اهنئي يا قاتلتيّ ..قري عينًا ..قولي لصويحباتك:
ً
إن زوجي سافر ..كان يريد أن يبني لنا مستقبال!
وأي مستقبل!!
أرسلت لك ما استطعت أن أرسل ,ثم ماذا؟
لم يكن بمقدوري أن أفعل أكثر مما فعلت...
لم يكن أمامي سوى أن أريق ماء وجهي ,أن أتسول
وظيفة عادية في مكتب هندسي حقير!

تسكعت على أب��واب المؤسسات والشركات
ّ
عرفت بنفسي أم��ام كبار المهندسين ,أرسلت
بالفاكس سيرتي الذاتية وخبرتي لكل شركة ,كانوا
يقابلون ذلك بهزة رأس غير مفيدة ,أو بابتسامة
ملتوية ,أو بجملة ال محل لها من اإلعراب ,أو بهمهمة
مبهمة ,أو بالسكوت المطبق ,لم يعد في وجهي ماء
أريقه..
لم يعد في جعبتي كلمات أقولها..
لم يعد لدي ما أخاطب هؤالء المسوخ..
فماذا أفعل؟ وأنت ّ
تلحين -على البعد -أن أبقى
هنا!!
ّ
ليال فقدت التركيز ،صرت
ليال عز علي النومٍ ..
بال إرادة ،والضجيج المتصاعد في رأسي لم ينقطع!
أرتجف من هذا الخواء الذي يلفني..
كل ما حولي يسخر من الوقت الذي أضيعه..
روح��ي هائمة ,ال تنتمي إلى أح��د ,وال شيء,
ينتمي إليها ..أتكلم مع نفسي بصوت مسموع!
أنا هنا في غربتي ال أفعل شيئًا له قيمة ..بل
أستهلك كل شيء بثقة وعبثية!
الطعم المر على لساني ..والهدير الخفي يولد
في قلبي الذكرى األخيرة معك!!
عزيزتي سمر!..
باق في ثيابي ,في ياقة قميصي ,في
عطرك ٍ
كم سترتي ,في كتفي ,وراء أذني ,في رقبتي من
الخلف ,أنت تزحفين كأفعى في داخلي ,في شعاب
رئتي ,أنت تلهبين حرائقي ..لكن ..ال ..ال ..لن تكوني
– بعد اليوم -في أية خلية مني!
لن تكوني معي في هذه اللحظة األخيرة!
كنت مجنونًا بك..
كنت مهووسًا باألوالد..

وأنا ..كنت متروكًا بينكما ..أسمع وال أسمع..
أرى وال أرى ..وأنت تزدادين قربًا!
ً
لقد وجدت بديال لي! لم تعودي «سمر» أنت,
ولم أعد أنا «وسيم»!
لست أنت ..وال أنا!! فما نفع وجودي!!
عطرك صار من أجله ال من أجلي!
دفؤك له وليس لي..
صار هذا القرب بينكما أقوى..
وصرت المغفل ,الشاهد ,المقرور..
لم أعد -أبدًا -أحس بالدفء..
أعرف – هذه اللحظة  -ماذا تفعالن! شفتاك
الالهبتان تالقيان شفتيه ,وهو يدفعك إلى عمق
الصالة الخرساء ..يأخذك كما كنتما في السابق..
إحساسي سيئ من هذه الناحية..
و ..أنت تتعلقين به وتركضين معه ,ال تبالين
بشيء..
كل ما حولك يليق بكما..
تناغم ساذج بينكما..
صرت خارج دائرة الزمن المعتادة ,صرت فضلة,
زائدة دودية ..والعبث تطور بينكما!
أصاب روحي العطب ,أصاب قلبي التعب..
مشغوفًا ببيتنا الصغير...
المشهد بدا عصيًا على الفهم ..المشهد غير
مبهورًا بالبلكونة الجنوبية..
عادي..
والشمس تغازلني في الصباح ,ثم تلوح لي
لم يعد هناك مزيد من االنتظار..
وقت الغروب..
الحكاية هكذا بدأت ..واللعبة هكذا استمرت..
كنت مملوءًا بالحب لهذا العالم..
هل أنا «أيوب» أمام امتحان الصبر..
ألولئك الناس في ال��ح��ارة ،في ال��ش��ارع ،في
ال صبر لي ,ال أمل لي ,ال يقين ...ال ج��دوى...ال...
المدينة ،يا ألماسينا المجنونة ،يا ألحالمنا المتوهجة
ال..ال..
البعيدة ..يا للرومانسية المسكرة ،عطرك يدغدغ
القلق يلفني ,العار يشرنقني ...وذلك الخصب
إحساسي ونحن نختبئ في الليل!
نركض مع ذلك العاشق المهووس من شارع إلى الناعم المهدهد لم يعد له وجود ,صرت أسبح في
شارع ,ومن مقهى إلى مقهى ..يجرنا معًا كحملين العبث ,أخوض في الفراغ ..لم يعد أمامي إال أن أخسر
أليفين ,كأننا نريد اكتشاف سر الحياة ,سر العالم ,نفسي و ..أموت!
إحساس متعاظم بأن علي أن أنهي كل شيء..
سر الحب المخبوء ,سر الجنون المتصاعد في ليالي
ّ
الموت ستار العيوب!
الصيف القصيرة!
كوني سعيدة ,الروبوت قام بنصف المهمة,
نذهب ..حيث يذهب كل العشاق
انتهى دوره..
نسافر على الدروب في السيارة الصغيرة...
ابحثي عن روبوت غيره..
ترتبط أرواح��ن��ا ونحن س��ك��ارى بعمق جمال
ستبكيني أوراق الكلك والميليمتر وطاولة
العشق..
الهندسة..
نغرف من البهجة ,والعالم يدور حولنا..
ستبكيني تلك المسطرة واألقالم والمحبرة..
أنت تبتسمين اآلن..
لم يعد هناك من يسكب الحنين..
أعرف ذلك..
لم يعد هناك من يخط ويرصف ويرصد اآلهات..
وهو يبتسم..
لم يعد هناك من يسجل الذكريات..
لقد زحلقتما هذا الشاهد ..هذا المخدوع ,هذا
ال بأس أن تقرئي الفاتحة على روحه..
الغر ..هذا العزول ..هذا الحمار الصغير..
ّ
ال بأس أن تذكري األوالد به ..كأب عاندته األيام
ابتسامتك الخاصة أعرفها..
والغربة كانت قاسية ,داسته ولم ترحمه ساعة
أنتما تتبادالن األنخاب ...العيون تفضح...
واحدة ..لن يكتب أحد ورقة نعيي!
أنتما تتبادالن الهمس..
ألنني اخترت الموت في غير أوانه!
ضبطتكما غير مرة ..وأنتما متلبسان بالوشوشة!
ها أنذا أترك أوراقي وأموت ..أموت ..أمو ..أمـ...
أذنك قريبة منه وهو يتمتم بشيء..
أنت تضحكين ..الضحكة تكركر كنافورة البحرة! أ..أ..
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ٌ
حزين..
ْ
الوطن !
ستباح
فكم ُي
ُ
م�صطفى قا�سم عبا�س
ٌ
حزين ألني
َ
ْ
أرى الليل يبكي ويذري الدموع...
ْ
ْ
َ
الناي يحدو برك ِب الخشوع...
أرى
َ
ْ
المنام
وتنسى جفوني لذيذ
ْ
ْ
أساي ُ
َ
الم َد ّمى العذول
ُويشجي
ُ
ِّ
ْ
الحمام
ُي َرن ُح روحي هديل
ْ
ُ
ْ
بعيني ضياء الشموع....
ويخبو
ْ
ُ
لماض ِبل ّبي يجول..
وأرنو
ٍ
َ َ
ْ
الحياه
لقلبي نبض
ُيعيد
ُ
ُ
ْ
الظالم...
يطيح
وينث ُر نورًا
ُ
ْ
المياه
َويروي غليلي ِبش ْهد
ُ
وأسمع همسًا ّ
خفيًا يقول:
ُ ْ
ْ
رجوع...
العمر ُحلمًا وما من
مضى
ٌ
حزين ألني...
َ ُ َ
أرى َ
الورد ُ
الحف ْر..
يذبل بين
َ
رقاب الشجرْ
َّ
أرى الريح تحني َ
ْ
الذئب ظبيًا َ
َ
البشر
أمام
أرى
ٌ
حديد حجرْ
ففي الصدر منهم
وأسأل نفسي سحيرًا :لماذا
ُ
َ
أرى ذاك يأكل لحمًا لهذا؟!
وأغرس حبا بروض القلوب
ْ
والشرر
وأجني الضنى والجفا
ً
ووحدي أناجي خياال بدا
َ
َ
ُ
َّ
ش ِذ ّيًا ُ
ويبرق مثل الندى
ُّ
ُ
فتورق روحي ويخضل َد ْوحي
َْ
وأنسى ُسهادي ُ
وسقمي ونوحي
ْ
يغيب
وبعد ابتهاجي بعيدًا
أناجي ِه ّ
ْ
سرًا وما من ُمجيبْ
َ ُْ ُ
فذ ُ
قت َّ
الردى
مضى مثل حلم
ْ
َّ
ُ
ُ
أنادي ولكن يجيب الصدى
َ
ُ
ْ
الصور
...ولم يبق إال وميض
ُ
وبالهجر أكوى ..فهذا ْ
قدر
ّ
مسمعيا
الليل في
ويشدو دجى
ِ
عصيًا َحيياَّ
فأذر ُف دمعًا ّ
ِ
ِ
َّ
ْ
السهر
وأسهر حتى َي َمل
ويغفو مع الفجر ُ
ْ
القمر...
ضوء
ٌ
حزين..
ْ
ُ
الوطن!
ستباح
فكم ُي
ٌ ُ ُ َّ
الش َجنْ
وبي ذكريات تثير
ْ
فيا ِّ
الوليد
رب لطفًا بذاك
ُ
ولطفًا بثكلى تناغي يتيما
ورفقًا بشيخ َي ُم ُّج َ
الحميما
ٍ
ذيب الوريدْ
ُ
ورفقًا بجرح ي ُ
ٍ
ّ
ْ
شريد
بطفل ُمعن ًى
ولطفًا
ٍ
َ
ْ
خيال َ
الوس ْن
تناست
عين
ب
ِ ٍ
ُ
الم َح ْن
فقد ّلوعتنا
ضروب ِ
ضوء صبح جديدْ
فأرسل لنا َ
ٍ
ِّ
ْ
لنحيا ٍّ
الجنان
بحب ...بظل
برود األمانْ
وتكسو بالدي ُ
وننسى عذابًا مريرًا أليما
ْ
ونمضي ٍّ
الزمن
بود ِب َي ِّم
ٌ
حزين..

ْ
ُ
وبدر الهنا قد أفل
َْ
ٌ
شهاب َسرى في عجل
وعمري
َ
ْ
ُ
السنين
نجوم
والحت ِبف ْودي
رعود األنينْ
ودو ْت بسمعي ُ
َّ
ّ
ْ
ولظى فؤادي ُأ ُ
الحنين
وار
ْ
َ
ُ
مجيء األجل
فأرقب دومًا
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انقطاع كهربائي مفاجئ..
�إيا�س اخلطيب
ُ
هي َّ
أسير فيها بشوارع
المرة األولى التي
ٌ
ٌّ
ُّ
كهذهِّ ..
َّ
ضيقة ,تلفها أرصفة حجرية ,ومحال
ُ
ُر ِّص ْ
َّ
واللوحات الخشبية
بالخزف
عت
ِ
واجهاتها َّ ِ
ُ
َ
ُ
ُ
ضوء القمر,
المعتقة ,أطواق
تلمع تحت ِ
الفضة ُ
ُ
ُ
واألب��واب العتيقة ترتصف جنبًا إلى جنب
ُ
ُ
بعالئم الغضب
ٍ
ِ
بدفء هادئ ..ترتسم الوجوه ٍّ
بألعاب َّالورق,
لغش
القديمة,
المقاهي
داخل
ِ
ُ
نردها الشارع,
وطاوالت النرد التي يمأل صوت ِ
ِْ
َّ
أغان
مرتفعة,
ضحكات
إلى
ل
تتحو
أن
تلبث
ما
ٍ
ٍ
ُ َ
َّ
بك إلى َّأيام َّ
بعينيات والثمانيات..
الس
تعود
ِ
ُ
عصر ِّ
ُ
األصابع تتشابك ..الحب
الفن األصيل
ُ ُّ
يمأل المكان ..الشارع ُّ
ببوح الحياة ,كل
يعج
ِ
َ
الكهرباء..
انقطاع
ذلك ُ قبل
ِ
ً
الكهرباء فجأةَ ,
ُ
ساد ٌ
ظالم كثيف,
طعت
ق ِ
ُ
وبدأت أسمع:
ُ
أنت َّ
الس ُ
لك دعينا
بب في َّ ذلك ْ ,قلت ِ
ـ ِ
ُ
َ
نسهر في المنزل ,لكن ِك رفض ِت ,أأعجب ِك ما
حصل؟!!
َّ ْ
ُ
ْ
وتزو ْجتُ
ُ
ُ
َّ
أجابته :منذ أن تعرفت إليك
ُ
َّ
َ
ْ
والن ُ
أصبح ُت ِّ
كأي ِة أدا ٍة
حس يرافقني,
ِبك
َ
ْ
َّ
تسن ُد حائط المنزل ,وعندما وافق َت
صماء
ِ
َ
ُ
ُوبعد ستمائة (بوسة ي��د) على أن نخرج,
الحزينة لتفرح ,ما
طعت الكهرباء( ,إجت
ق ِ
َّ ْ
َّ َ َ
َ َ
َ َ
وعصبيتك
تحمل ُت قرفك ونزقك
لقت مطرح),
المفرطة ,لكن ال يا زوجي المصون ,لقد َ
ُ
طفح
ِ ِّ
الكيل ..طلقني..
ُ
َ
ُ
سأفعل َ
غيرها ,منذ زمن
لك
ـ ومن قال
ِ
َّ
ُ
أنتظر ه��ذ ِه اللحظة ,سأتخل ُص أخيرًا
وأن��ا
ِّ
َ
من (نقك ,ونكدك ,وطمع أهلك) ,لكن قبل
َّ
َ
ُ
سأخرج غضبي من
أن أتلفظ بتلك الكلمة,
ْ
ْ
سمع ُت عندها صوتًا ِّ
مدويًا ,أيقن ُت
صدري..
َّ
َ
َّ
بصرخة كررها ثالث
أتبعه
صفعة,
صوت
بأن ُه
ٍ
ُ ُّ
َّمرات ,وانتهى كل شيء..
الصوت ,حتى خرجتْ
وما إن اختفى هذا َّ
ُْ
ٌ
ُ
أتمترس
أصوات تتعالى من القهوة التي كن ُت
َ
جانبها ,وبدأ الجدال:
َُْ َ
َ
بداية
عالم ون��اس ,منذ
ـ ظننتك اب��ن
ِ
ٍ
َّ ُ
َّ
أتحمل (غالظتك) كرمى لباقي
السهرة وأنا
َّ
َّ
ُ
ْ
الشباب ,أج��ب��رت نفسي على الضحك كي
َ َ
َ
أفسد الجلسة ,لكن أن تصل بك الوقاحة
ال ِّ
َّ ُُ
لعبة الورق ,فهذا ما ال أتحمله..
للغش في
ِ
ً َّ ً
َ
ْ
قوية
سمع ُت صفعة
قال ذلك ,وأيضًا
ْ
أحدهم ,تالها ُّ
طالت ُ
تشابكت
علو األصوات,
ِ
َ
َ
ُ
األي��دي ,واستطعت تمييز صوت التكسير
َ
ونراجيل المقهى,
وطاوالت
الذي طال كراسي
ِ
ِ
ُ
أش��ح ُ
ْ
��ت َّ
السمع
لحين م��ا
واس��ت��م َّ��ر اللغط
ِ َّ
ْ
الزاوية األخرى ,صوتُ
لهمسات وصلتني من
ِ
ُّ
ٍ ُّ
يلف ُهما ُ
عبير الغزل في هذ ِه الظلمة,
عشيقين
ْ ِ
ْ
ُ
ب��دت َ
األم��ور أه��دأ وأجمل هنا ,فأصخ ُت
لي
الس َ
َّ
مع:
ُ
َ
ُ
تأسرني..
ـ عيونك
َّ
ُ
ـ ُ
ُ
شعر ِك الذهبي يسلب عقلي ,ابتسامت ِك
ُ
الجذلى هي أملي وشعاع حياتي وبهجتي في
هذ ِه الحياة..
ُ َّ ُ َّ
ُ َ
األمن
أشكال
��ل
ك
في
يبعث
ك
ـ صوت
ِ
ِ
ُ
والحنانَ ..
أنت حياتي ,ومهجة ُعمري..
أنت ُد َ
نياي وعشقي األبدي..
ـ ِ
ُّ َ
َ
ُ
َّ
ـ أنت ماضي وحاضري ومستقبلي ..أحبك
يا وليد..
ُ
..
ا
رن
يا
ك
أعشق
ـ
ِ
َّ
ُ
ُّ
هنا عال الصراخ ومأل الشارع..
ُ
رنا ..ومن َ
هي رنا ..تخونني ُّأيها الحقير,
َّ ْ َ
َّ َ
سل ْم ْتك قلبي ,أمنتك على أغلى ما عندي,
ُْ َ
ُْ َ
َّ ُ َ
أحببتك بصدق ,جعلتك حاضري
صدقتك,

َ
ْ ُ
ُ
أجلك ُّأيها االنتهازي,
ومستقبلي,
سهرت من ِ
ْ
ُ
ُ
ُّأيها ُ الكاذب ,ذرفت دموعًا طويلة..
َّ َ
رحل ْت َ
وهي تصرخ :كاذب ..جبان..
ثم
َ
َ
خلف َها َ
وهو يقول :انتظريني
بينما ركض
ْ
أقل سهاْ ,
ومن َ
هي رنا ,وهل
يا ُمها ,أنا لم
أعرف َ
غير ِك يا ربا..
ُ ِّ
ْ ُ َّ ُ َّ
ُ
شيء انتهى بكل
وهنا أيقنت بأن كل
ٍ
تأكيد..
َّ
ُّ
اوية األخرى وإذ بي أسمع:
التفت إلى الز
ِ
ُّ َ َ ُ ُّ
نفسك ,كل
ـ إلى ُهنا ويكفي ,ومن تظن
ُ
يوم تأتي وتأخذ ما تشتهيه ,وتقول لي في
ِّ
الن ٍهاية ُبك ِّل وقاحةِّ :
(قيد على دفتر الحساب),
َّ
ُ
ُ
ْ
ُ
لرقم واحد,
الحساب يتسع ولو
لم يعد دفتر
ِ
ٍ ُ
وأنا أقول :اليوم (سيزوق) ,غدًا سيخجل من
ً
كامالَ ,
ُ
نفسهَ ,
َ
وأنت
الحساب
سيدفع
بعد فترة
ِ
ٍ ُ ِّ
َ
ُ
وطمعًا,
جشعًا,
تزداد
يوم
ل
ك
في
,
ك
حال
على
ٍ
َّ ً
ُّ
ِ ً
َّ َ
سيارة
واستغالال ..وم��اذا يعني أن��ك تقل
ً
ُْ
فخمة ,وما الذي يعنيني ْإن كن َت مسؤوال أم
أري ُد حسابي وكفى ,وال ُ
غير مسؤولْ ,
أريد أن
أرى َ
وجهك َ
بعد اآلن( ..بال جار ,بال مدعوم ,بال
بطيخ)..
ْ
ُّ
ترك ُت ُ
الجهة
إلى
والتفت
يتنافرون,
م
ه
ِ
األخرى ,وسمعت:
َ َ َ
ـ ال ُ
كلمة أخرى,
أريد أن أسمع منك َّأية ُ ٍِّ
ً
َ
وتدجيال ونفاقا ,في ك��ل مرةَّ
كذبًا
كفاك ِ
ٍُ
ُ
َّ
أتحمل
تقول لي( :أي بكرا ..وأي بعدو) ,وأنا
ُ
َ
ُ
أرعن,
فصاحب
كذ َبك وأقول :سأصبر..
ِ
ِ
الحاجة ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ت َّ
َ
أعرف
��وددت لك ليس ح َّبًا
ِ
لشخصك ,فأنا ِ
َ
َ َ
وأفعال َك ُ
الملتوية ,ودائمًا أقول:
قذارتك
ال بأس ,المهم أن ِّ
يؤم َن لولدي َّأية وظيفة,
ُ ُّ
َ
َ
وبعدها ينتهي كل شيء ,وأنت على حالك,
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
عشرات َّ
المرات,
تعد ..وتخلف ,تذللت لك
ِ
َّ
لكن َك لم تخجل يا عديمَ
كرمى لعيني ولدي,

َ َ
ريد َك ,وال ُ
الحياء ,لم ُنع ْد ُن ُ
نريد واسطتك,
َّ
وال ْ
نري ُد أمثالك (غنانا الله عنك ,وعن أمثالك)
َّ
َ
��دان والضمير ,األحذية التي
يا ِّ ُفاقد ال��وج ِ
صنعت ِه الجديدة أنظف
ينظفها ابني في
ِ
َّ
(منك ومن كل عيلتك)..
َ
َ
وجهه ,وانصرف..
بصق في ِ
ْ
ْ
وسمع ُت ما
ُجل ُت بسمعي من جديد,

سمعت:
َ َ
كفاك تمنينًا لي ,وإن كان منزل ِك ,فهذا
ـ
ِ ُ ِّ ُ
لك أن تهزئي بي (على
غ
سو
ي
وال
يعنيني,
ال
ِ
َّ
َّ
َ
َّ
أنت تتقصدين إهانتي
الطالعة والن
ازلة)ِ ,
َّ ً
َ
��اص اآلخرين,
خ
��
ش
األ
أم��ام
ة
خاص
وإذالل���ي,
َ ٍّ ِ
ْ ُ
ُ
َ
أقارب ِك
أصبحت أشعر نفسي دودة قز ُ أمام ِ
ومعارفنا وأهالي الحي ,ال أسمع سوى َ
كالم
ِ
شاء أن َ
القدر َ
ُ
أولد فقيرًا ,وأن
منك,
األنا العليا
ِ
َ ٍّ
َ
تولدي صاحبة عز وج��اه ,لكن ذلك ال يعني
ُ
ً ِّ
َّ
ٌ
شهادات على
بأن ِك أفضل حاال مني ,بجعبتي
ِّ
َّ
ُ
قدر عدد أفراد عائلتك كل َها ,لكن تأكدي َّ
بأن
ِ ِ
ِ ِ َ ِ
َ
َ
والس َ
والمال ُّ
يأتون ويذهبونَّ ,أما
لطان
الجاه
ُ
ُ
َ
أنت
الكرامة ,فال تشترى ..وال تباع ..لعن ِك اللهِ ..
طالق ..طالق ..طالق..
َ ُ ُّ
ُ
ختلفًا ف��ي ه��ذ ِه
ك���ان ك���ل م��ا ي��ج��ري م ِ
اللحظات ,ولم تمض َ
ثوان قليلة,
بعدئذ سوى
ُِ
َ َّ
الشارعٍ ,لم تقعْ
الكهرباء لتنير
عادت
حتى
ِ
ْ
ْ
َ
عليه حين جئ ُت إلى
وقعت
عيناي على ما
ِ
َّ َ
َ
ُ
ُ
الوجوه َّ
واجهات
تبدل ْت,
تغي َر ْت ,المالمح
ُهنا,
ُ
المحال ق ِل َب ْت رأس��ًا على عقب ,الكراسي,
َّ ِ
ُ ُّ
ُّ
ُ
شيء
الخشب والنحاس ,كل
أدوات
الطاوالت,
ٍ
ِ
ْ
ْ
نفض ُت سترتيْ ,
َّ
تابع ُت
تغير ,وازن ُت قامتي,
َّ
ُ
والمحالت واألرصفة
ارع
المسير,
ِ
أنظر إلى الش ِ
ٌ
ُ ُّ ُ ْ ُ
ْ
َ
وكل ما يحيط بي ,وفي قلبي سرت قشعريرة
َ
َ
يقطع َّ
ُّ
الكهربائي من جديد...
التي ُار
مخافة أن
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جرمانا
نذير العظمة
جرمانا جرمانا
أيها النبض الذي شعشع ضوءًا في دمانا
ً
أيها الغجر الذي نحمله طفال طريًا
يفجأ الليل بأنوار صبانا
أمة سيدة واحدة
وقفت في غضبة الشعب كيانًا
ترفع الروح إلى أوج الثريا
نغمًا يقطر حبًا وحنانا!!!
يا أضاحي المجد لوالك لما كان ضحانا
بيننا سر عتيق لم يجدده سوانا
علمينا كيف نستل من الجرح جبينا
ساطعًا مثل جبين النجم في ليل الحزانى
ههنا الشعب تجلى واحدًا
مثل نور الله بالوحدة كانا!!
دمه نهر يروي نهضة
ْ
لم يطق تشرين أن ترضى هوانا
أي فجر الح في األفق حصانا
يصهل التاريخ في طلعته
يبدع الحلم زمانا ومكانا
وطن وحده استشهادنا
ميسلونا قد عرفناه وقانا!!!

قصيدتان

يا�سني عبد الكرمي الرزوق

حب �أ�سود
فنجانُ ٍّ
شرفة من وهم...
على
ٍ
على مفرق ٍ من ضياع..
على سطح ُحلم ٍ شاهق االرتفاع..
داخل ضواحي قلبي الغائرة في بواطن الفراق
الحزينة..
ِّ
بدأت تختفي أبنية حبي و صدقي و إخالصي..
واحدًا َ
تلو آخر..
ً
يوم تتشطر جنبات قلبي ساقطة في
وكل ٍ
وديان المجهول
ْ
فيغدو مخنوقًا بغبار المرارة؛ بل مذبوحًا
بالتدحرجات على سكين االنصياع
أبنية نجا ٍة من ٍّ
حب زلزله فوق درجات
باحثًا عن
ِ
المستطاع
َّ
ٌ
وكلما غار بناء في أعماق التالعب والخداع
حصلت في قلبي عملية جزر...
بدأت على إثرها ُ
دماء عمري باالنحسار
ُّ
وصارت بحار نبضي تجف بالخوف من المجهول
ً
ُّ
موعزة َ
استعمار من الشرود والذهول
بدء
تجف
ٍ
وحينما اختفى برج أحالمي العاجي.....
َّ
ُ
وجدت نفسي معلقًا في السماء
بأكبال طيبتي ونقائي
ِّ
خيانتك
وأشباح
أتأرجح ما بين أطياف حب ِك
ِ
ِ
«صورتك»
وصارت تتملكني
ِ
على وقع أفكار السقوط واالنقطاع
ِّ
وبقيت ملهمتي رغم كل ما جرى
ِ
حيث ال مكان للحقيقة والواقع
َ
صوت ِّ
حب ِك
طالما َّأن
َ
قد غزاني من قلبي حتى أذني
وصار ِّ
يسيرني ويغمرني بدموع ِ شوق ٍ من وفاء
َّ
َّ
وكلما جف ْت...
َ
َ
ْ
ووعود ِك
أكاذيب ِك
سكب ُت
ً
َ
َ
ينابيع حزن ٍ
عيناي مرة أخرى
ففاضت
على ٍّ
حب تنبع مفرداته
خيانتك
من بين أصابع ِ
ِ
قسوت ِك
الناتئة من صخور
ِ
َّ
معل ٌق متأرجحٌ
وبينما أنا
ِّ
بعد ِك عني
فإذا بأشباح ِ
تقطع َّ
علي حبل النجاة
ً
ِّ
َ
فأسقط سقطة مدوية
في زوبعة حزن َّ
رملية
ٍ
َّ
ِّ
تدور بي وتتالعب بما تبقى مني
َّ
غجرية
وترميني على عتبة امرأ ٍة
ُ
ْ
تحاول تضميد جراحي إن تندمل!
فتقرأ َّ
لي نهايتي...
في فنجان ٍّ
حب أسود!!

ميالد الظهور الأول

َ
من فناء العدم
نبتت أسطورة الخلق والوجود
وبدأت تكبر وتكبر في أقبية الخفاء
َّ
َّ
اشتد عودها وتجذرت في تراب القحط
وحينما
والجفاف
ُّ
َ
التصحر
وقوي عظمها في شمس

أعلنت للعالم ميالد الظهور األول
خارجة ً من خواء األساطير
ومن هسيس الخوف في عروق الكالم
وبدأت ِّ
تقدم نفسها في جمود االنتظار
معلنة ً بشجون اسم الحقيقة بصوت الوجود
فخرجت لها زواحف األرض من أوكارها
ُّ
تدب دبيب الجوع
وفي فمها عاصفة ٌ من ريح الفريسة
ُّ
وفي رحلتها تنسلخ جلود التوقعات
ِلتتفاجأ بلحم الحقيقة المر وعظمها القاسي
وشراستها في صون ميالدها المنتظر
عندها كثرت في وجه الحقيقة المخلوقة لدغات
إبليس
َِّ
َّ
مجندًا ضدها موتى القبور
التي ما فتئت تسير عمياء
ِّ
منفوخة ببوق الشر المستطير
بقدمي حيا ٍة
ٍ
من روح إبليس الملعونة
َّ
فتشوشت أمام عينيها مساحة الدفاع الصائن
بحيرة االستمرار
وزاغت عيناها ِ
وكادت أن تفقد العزيمة الواثقة
لوال أن اجتاحت فكرها المخنوق
ُ
أنفاس التضحية المنعشة
العلو والسموّ
ِّ
َّ
تدريجيًا نبرة
فاستعادت
ِّ
بعد أن سقطت هنيهات ٍ في فخ الصوت
المبحوح
بزكام الهزيمة اليائسة
وقامت بفرك عينيها من جديد

وزمجرت بطبائع الفرسان التي تغلب عليها
ونفثت الخوف والرعب في كعكة القسمة
والمصالح الكبرى
ُّ
بل أمطرتها بحفنات ٍ من تراب التمرد
وعندما بدؤوا بقضمها قضمة ً تلو أخرى
ُّ
أحسوا بوجع الوليمة وشظف عيشها
على الرغم َّ
مما زخرفها من فواكه
َّ
الملكية
وما تبعها من مشروبات الروح
وهنا كانت نافذة القدر مفتوحة ً على مصراعيها
فانتقلت سموم إبليس على بساط شيطان ٍ من
شياطين األعاصير
ِلتدخل اآلذان واألنوف واألفمام
فتسقطهم صرعى مواقفهم مشدوهين
َّ
تحت أنات الزئير المتألم
وتناثرت هياكل الموتى من حول مخلوق الحقيقة
راجعين إلى أجداثهم
ً
بعد أن فارقتهم لعنة إبليس الذي سقط مقتوال
بلدغات الزواحف الجائعة
فما كان من حقيقتنا المنتصرة
َّ
لاَّ
َّ
أبجدية الكرامة العائدة
إ أن سطرت
وأصدرت وثيقة العيش المشترك الصارمة
واقتلعت َ
عين إبليس من مكانها
ومن َّ
ثم فقؤوا العين األخرى
ِّ
بعد كل هذا أكملت حقيقة الخلق الصالحة
حياتها عامرة ً في حضن األمان النبيل
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مهنّد علي �صقّور

«يا كاهن ّ
الحب»
ُ
الفؤاد وشيبت باألسى الصور
شاب
َ
ُ
والس ُ
وزاد ّ
همي وطال الليل ّ
هر

ّ
ُ
وتحرقه
يا َمن تعذب في قلبي
فأنت َمن لها ُ
األمر
إليك أشكو ِ

اليأس ّ
ُ
والدنيا على حلمي
تحالف
ُ
بحر راح يســتعرُ
وأشعاله ٍّ

ّ
ما ُ
مالحب ّتيمها
ذنب روحي إذا
ّ
الن ُ
ما ُ
ظر؟
ذنب عيني إذا ما خانها

ّ
ُ
ياء ً
رؤى
ينداح
طيفك في مسرى الض ِ
ِ
ُ
ُ
الحجر
باسمه
ويستفيض فيهمس
ِ

ٌ
فهل ُي ُ
أطيابه حبق
الم على
ِ
أنغامه ُ
وهل ُي ُ
الوتر؟
الم على
ِ

ً
ُ
خجال
العتاب على
يهمي
ِ
أعتابه ِ
والفكرُ
ّ
ُ
وتهمس الروح واألنفاس ِ

ُ
أكبرت ّ
ملق
حب ِك عن ٍ
زيف وعن ٍ
ُ
البط ُر
أمور أتاها العابث ِ
وعن ٍ

ُ
ُ ّ َ
فت ِبه
عطر ع ِر ِ
أسائل الريح عن ٍ
ّ
أهامس ّ
ُ
ُ
ينهمر
الدمع عل الدمع

ُ
ُ
كتبت ّ
شه ُدها
حب ِك
لألجيال أ ِ
ِ
ّ
ُ
ُ
فتعتبر
تطيب لها الذكرى
عسى

ُ
ُ
الوجد سكرانًا برحلته
يسافر
ُ
يعتمر
ببوح القلب
منه ِ
إليك ِ

ّ
الن ُ
ّإني ّ
ور قافيتي
أحب ِك يغشى
ّ
وتستجم على أنغامها ُ
الب ُد ُر

ّ َ
أحبك وانسي قول حاسد ٍة
قولي
ّ
ّإن التحاسد ال يبقي وال ُ
يذر

ُ
سمراء وارفة
عشقك يا
أغصان
ِ
ّ
طي ٌب ُ
ٌ
شميم ّ
عطر
يرفض منها

ً
ّ َ
أحبك قوليها مؤكدة
قولي
وهدهدي القلب حتى ينجلي الكدرُ

ُ
فالحب ٌ
ّ
منبعه
نور إذا ما فاض
ُ
ُ
ّ
والمطر؟
عم الوجود فأين الغيث

ُ
آمنت بالله ُ
لواله لما سطعت
ُ
ُ
تزدهر
شمس المحبة في اآلفاق

«لقيسك» يا ليلى لكم شفيت
آ ٍه
ِ
ّ
الك ُبر؟
ِمن ِشعر
«قيسك» دنيا هدها ِ
ِ

ً
ّ
بالحب  -أوصانا عالنية
فالله -
ّ
ظلها القمرُ
ّ
يا للمحب ِة يحمي

ّ
ُ
أعطى ّ
مطالعه
لحب ِك ما حلى
وسوف يبقى وتفنى دونه ُ
الع ُص ُر

ُ
تذو ُ
الحب إال َمن ّ
يعرف ّ
قه
ال
ّ
الس ُ
السالف وصفى قلبه ّ
مثل ّ
كر

ّ
ُ
الشعر أشخاصًا وخلدها
كم أكرم
ّ
ُ
ضياء الشمس والش ُ
عر
والخالدان :
ِ

ُ ّ
ُ
أغليه أدل ُله
طيفك
عشقت
ِ
ِ
ُ
العمر؟
سواك لديها يرخص
وهل
ِ

ِمن الجنان إله العرش فاض به
ٌ
خوف وال ضررُ
على العباد فال

ُ
يا ومضة ّ
نذرت ُله
الروح يا عشقًا
ُ
ختصر
فيك ُي
قلبي وعقلي ودهرًا ِ

للروح لوال ُ
حرفان ّ
نور هديهما
ِ
ِ
ُ
قضاء الله والقدرُ
لما استبان

ّ
العشق ِرقي وارسمي حلمًا
يا صعبة
ِ
ما أجمل الحلم حين اليأس ينحسرُ

يا كاهن ّ
غربته
الحب في محراب
ِ
ُ
ُ
الد ُ
ال ّ
ُ
الحذر
ينفع ال األشواق ال
مع

ُ
ٌ
ما ُ
أعرف ّأن ّ
الحب مملكة
كنت
ٌ ّ
كله ُ
خطر
ِمن المآسي ودرب

ُ
جاهر ّ
قداسته
بحبك ال تكتم
الس ُ
ُ
تصغر دونها ّ
قداسة ّ
ير
الحب

ً
قرأتك في قلبي معادلة
حتى
ِ
يبين مبهمها حينًا ويستترُ

ال يعرف ّ
الحب َمن في قلبه اشتعلت
ّ
نار التحاسد يبدي لفحها الش ُرر
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لست عاجزًا
غزوان بزي

ٌ
ً
َ
َ
البقاء مستيقظًا متأمال ،نفسي تواقة
النوم في هذا السكون الرائع ..أريد
ال أريد
ٌ
ُ
ُ
تجذبني ،فتجعلني عاشقًا أطلبُ
إلى الطيران والتحليق ...ولهذا الليل عيون تأسرني،
َ
الوصال وأتمنى القرب.
ُ
ُّ
ُ
َ
العنان
هذا القمر يلفني بنوره الهادئ ،فيرسل في جسدي ارتياحًا وغبطة ،ويطلق
لروحي الحالمة َّ
التواقة إلى الحب واألمل...
ُ
َ
بعد هذا اليوم الطويل ,والضجيج والكالم ،والصراخ والعجز ..تقذف بنفسك في
َّ
َّ
َ
وبراحة نسبية ،علك تنسى أو تتناسى كل
لتنعم بساعة إنسانية,
قلب هذا السكون..
ٍ
ِ
شيء ،فال ُتعود إال روحًا تطير وتحلق.
َ
فتشحذ عزيمتك وتقويك ,لالستمرار في طلب الحياة والعيش ..وتتجاوز العجز
َ
والضعف ,لتنطلق من جسدك المأسور إلى روح
السماء وعظمة القمرً ...
ْ
ُ
فحضرت بأجمل ثيابها مكللة بتاج النور،
السماء قد دعت النجوم إلى بالطها..
كانت
ً
ُ
حفل فاخر سيغني فيه القمر ،وسترقص فيه األحالم واألماني القادمة من
إلى
مدعوة
ٍ
أرض اإلنسان...
ّ
ُ
ُ
ُ
َّ
وعذوبة الوصول ...غادرت جسدي منطلقًا
لروح الكل
أغمضت عيني واستسلمت
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
السماء في أبهى صور ٍة وأروع مشهد ..جمالها
وصلت ..كانت
مدعو ًٌا إلى الحفلة ,وعندما
ُ
َ
َ
وهي أجمل بكثير من الصورة والوصف ..ما أصفى وجهها المبتسم وما
مختلف وبراقً ,
ُ
َّ
فاتنةُ ،
ومطرز بالآللئ والياقوت.
ثوبها أجمل ثوب ..مزركش
أحاله! كانت
ُ
ِّ
ُ
وهاهو القمر بوجهه المضيء الساطع يستقبل المدعوين ،ويرحب بهم مبتسمًا،
َ
ّ
وينحني لكل نجمة أو أمنية أو حلم وصل الحفلة.
َّ
ُ
َ
عيناي من شدة النور ترفان
دخلت البالط بأجمل بدلة وأزك��ى رائحة ..كانت
ُ
َ
ويداي ترتجفان وجسدي يتعرق.
بأجفانهما ..وقلبي ينبض بقوة وحرارة,
ْ
ُ
َ
ُ
األمنيات واألحالم التي ارتفعت من أرض اإلنسان ...تلبس أفخر الثياب
وها هي
وتتحلى بأروع الحلي وأثمنها ..وجوهها كانت غريبة ..ال أعرفها ..ولم أرها أبدًا ..كان
ُ
ْ
وبدأت ترقص ،وتتمايل بأجمل الرقصات والحركات...
يفيض منها وكأنها مالئكة،
النور
ُ
ْ
َ
ُ
السعادة مألت المكان وفاضت ..والقمر يبتسم للكل ،ويضحك مبتهجًا فرحًا ,ويدير
َ
ُ
ُ
فانحنيت له بإكبار وخجل ،ثم
دخلت انحنى لي بإجالل،
الحفلة بكل حب ومودة ..وعندما
أشار لي بالدخول إلى عمق القاعة.
ً
ُ
تقد ُ
وشماال علني أعرف أحدًاْ ،
َّ
لكن من دون
أتلفت يمينًا
مت بخطوات متزنة وأنا
جدوى ..فالكل كانوا غرباءُ .
ُ
ُ
الضحك والفرحُ
كانت الموسيقى تعزف ,والرقصات تدور في منتصف القاعة,
ُ
دخلت بينهم دون أن أشعرُ ..د ُ
ُ
فرقصت مع األمنية
عيت للرقص،
يغمران المكان..
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ضحكت مع النجوم ,وتبادلت السمر والحديث مع القمر ...أحببته ..أكبرته..
ومع الحلم,
ُ
عشقته ..كانت عيناي ال تغيبان عنه أبدًا ..وجهه يأسرك ..ابتسامته تسحرك ..قلبه
يفيض بالحب ،فيوقعك في شباكه ،فتصبح عاجزًا أمامه ال تلوي على شيء.
عطرها الصدقُ ,
كانت األرواح ذكيةُ ..
ونورها الحب ,وتاجها األمل ،ولم يكن هناك
ٌ
متسع من الوقت للحديث عن األلم والحزن ..والعجز.
ُ
ُ
ُ
ُ
والسماء أميرتي ,والنجومُ
أكلت وشربت ..انتشيت ..حلمت ..كان القمر بجواري,
وصيفاتي ,واألماني واألحالم جلسائي.
ً
ُ
َ
َ
قدماي تضعفان
وبقيت وحيدًا ..كانت
وغاب الجميع..
توقفت الموسيقى
وفجأة
ِ
ََ
ُ
فسقطت على األرض ،ولم أدر ماذا جرى!
ونفسي يضيق..
ُ
َّ
عيني وإذ بجسدي فوق البالط ال يقوى على الحراك! وكرسي العجالت قد
فتحت
ُ
ُ
ُ
ارتمى بجواري! عندها فقط استيقظت مما كنت فيه .وتذكرت بأني منذ سنوات أجلس
َ
وقدماي ال تستطيعان الوقوف!!
فوق هذا الكرسي،
ُ
ُ
ْ
رفعت يديْ..
من داخل دموعي التي أغرقت وجهي نظرت إلى السماء ..إلى النجوم..
ُ َ
َّ
ُ
َ
ألطير به إلى الفضاء البعيد.
مددتها بقوة علني أمسك ذيل نجمة أو شعاعًا
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كوكب أزرق
ٌ
عبد الكرمي يحيى عبد الكرمي
ْ
ُ
كوكب أزرق
الفجر أنهض باحثًا عن
في
ٍ
ِ
الصغيرهْ
كم كان يلمع في أصابعك ّ
ّ
ْ
الجزيره
ّأي َام كنا في
ّ
ْ
واألمان
ّأي َام كنا
ّ
ْ
والحنان
ّأيام كنا
ْ
الفجر أبحث بين أشيائك
في
ِ
ْ
هطلت من العينينْ
نجمة
عن
ٍ
ّ
الشفتينْ
عصفور ٍة طارت من
ُ
ّ
ّ َ
فاتر..
أمضي الصباح مسافرًا بين الد ِ
ّ َ
باحثًا في خطك الغائم
ِّ
ْ
األمير
قامة الغض
عن ِ
َ ّ
النائمْ
عن وجهك
ْ
في أزرق المطلق
.......
داه ....آهْ
َو َل ُ
ْ
قلبي عليك
َو ْع ُ
داهْ .....آه
ْ
عيني عليك
ّ
ْ
سأظل أبحث عن يديك
ّ
ّ
ْ
َّ
وجنتي ووجنتيك
وارف يطغى ...يبلل
حزن
ودمع ٍ
وأظل ذا ٍ
ٍ
ّ
وأظل ذا ُ(ث ْكل) أهدهد َ
جرح أحالمي
يمضي المدى
ٍ
وأشواقي اليتيمهْ
ْ
قديمه
سارية
أبقى وحيدًا مثل
ٍ
ْ
ْ
شط عجوز
نامت على ٍ
ْ
ُ
ضريره
بأمواج
والبحر يصفعها
ٍ
ُّ
ْ
سأظل يا طفل ّ
الصدى أحيا ّ
بحبي وافتقادي راحتيك
ُ َ ًّ
ُّ
مرة..
وأظل آسى أن ضربتك
ّ
ْ
ـ كنا هناك
الخضراء بين ّ
أحبتي
في اللوحة
ِ
ّ
ْ
كنا هناك ـ
ْ
ْ
قمعت يدي ُّأمك
ْ ّ
بسالة:
صاحت بكل
ٍ
َ
ـ ْ
يديك عن ّ
الص ّْ
بي
أبعد
َ ّ
الط ّْ
ري()1
تخمش الغصن
ال
ِ
ٌ
أنا آسف ...ولدي
َ
األبد
يا حسرة ِ
........

غبار
االنتظار
ر�شا معتز اخل�ضراء

المعقوف أبقى ها هنا:
كالخنجر
ِ
ْ
أبكي عليك
ً
ْ
َ
َ
كة حاجبيك
أرجو هطوال من شذا عينيك ...ضح ِ
ّ
يف مكسورًا سأبقى ها هنا
كالس ِ
ً
متشائمًا /متفائال:
ْ
الجزيره
ستعود ّأي ُام
ّ
ْ
واألمان
ّأي َام كنا
ّ
ْ
والحنان
ّأي َام كنا
ْ
وتطوف حول بيوتنا ٌ
ٌ
كبيره
وأحالم
طير
ستعود تحيا بيننا مئتي ْ
سنه()2
ّ
الص ْ
قطتك ّ
غيره
وتعود
َ
َ
لتموء بين يديك ..تمسح َ
رأسها
ُ
َ
ْ
بعد وجهك لم نشاهدها هنا!
ِمن ِ
........
في الفجر :أبكي في صالتي

َ
ما أجمل الذكريات
ُّ
ُ
عليكم مشاويرها
تقص
أزقة الطرقات
في ِ
ومآذن الحارات
ِ
ُ
زغاريد النساء
هذي
ُّ
ألرض العطاء
تبث شوقها
ِ
بفم صامت
ِل
ٍ
عجوز تبكي ٍ
وغضب مسموع
ٍ
ّ ُ
لطفلة تشك
ٍ
بصدق الكبار
ِ

ال فرح ُ
يزور البيوت
ٍ
ال شيء سوى الغبار
غبار السكينة
غبار االنتظار
ُ
يحتضن السراب
ُ
ويوشوش ُّ
الر َ
عب
قلوب الضعفاء
في
ِ
ْ
وعد مشؤوم
من ٍ
عديم اللون
عديم الفرح

َ
ُ
انط َ
الفرات
لقت كما الغزال إلى
كيف
ِ
َّ
وسبقتني ..ألظل في سجن الحيا ِة
ْ
ارتقيت؟
كيف
َ
أصبحت رمزًا للبالدْ
َ
ْ
للحداد
وغدوت شمسًا
َ
َ
ارتضيت قصيدتي فسكنتها؟
كيف
َ
بخ  ..بخ..
كيف انتشيتٍ ّ ..
َ
وللدموع؟ْ
للشموع َّ
وصعدت قبلي
ِ
َ
البهي ِة يا ْ
ّ
ولد
طوبى لضحكتك
طوبى لريحان ْ
البلد!

1
2

()Endnotes
َ
كنت يا فرحي ّ
الص ْ
( )غصنًا ّ
غير
طريًا
ُ ّ
ْ َ
ْ
المستدير
ذؤبان الظالم
كسرتك
َ
ْ
َ َْ
األعوام لم يكمل شذاك اثن ْي َعش ْر.
( ) من دفتر
ِ
دماء
ألنهار ٍ
ِ
َّ ّ
ُ
تترنح السر الطالع
ُ
وتمسك الكلمات
َ
ِلتعبر المسير
مرات ومرات
ٍ
َ
ال ِلتستغيث
َ
ّ
َ
بل ِلتجعل الدم على أرضها
يضيء
َ
بصوت مسموع
ولتصرخ
ٍ
َسئ ُ
مت االنتظار
ِ
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غزة أكبر سجن مفتوح في العالم
ح�صة منيف
شومسكي أشهر من أن ّ
يعرف؛ إنه اإلنسان الذي يدافع
عن الشعب الفلسطيني ،ربما أكثر مما يفعل الكثير من
الفلسطينيين .بروفسور في اللسانيات والفلسفة في معهد
ماساشوستس للتكنولوجيا ( .)MITوعلى الرغم من تقدمه في
السن ،ومن أصوله اليهودية ،إال أنه ال يكل وال يمل من تأليف
الكتب وكتابة المقاالت التي تفضح السياسة الصهيونية
العنصرية المتبعة ضد الفلسطيني؛ بل إنه قام بزيارات متعددة
إلى المنطقة ،إحداها زيارة للبنان؛ حيث ذهب إلى بوابة «فاطمة»
في الجنوب ،التي تمثل آخر نقطة للحدود مع فلسطين المحتلة.
وفي مناسبة أخرى اتجه إلى األردن ليعبر إلى الضفة الغربية
إللقاء محاضرة في جامعة «بيزرت»؛ أما زيارته األخيرة فكانت إلى
قطاع غزة ،وذلك قبيل العدوان األخير على القطاع.
في مقال له على موقع «تروث آوت» حول الوضع المريع الذي
يعيشه سكان غزة يقول:
ّ
«قضاؤك ليلة واحدة في السجن يمكنك من تذوق معنى
العيش تحت ظل سيطرة كلية لقوة خارجية .ولن تحتاج إلى
أكثر من يوم واحد لكي تدرك كيف يمكن أن تعيش في أضخم
سجن مفتوح في العالم .هنا يزدحم مليون ونصف المليون
ً
من الفلسطينيين في مساحة ال تزيد عن مئة وخمسين ميال
مربعًا من األرض .وهنا يتعرض هؤالء السكان ألعمال العنف
العشوائية ولعقوبات استبدادية ،ال هدف منها إال إذالل هؤالء
الناس وإهانتهم والحط من قدرهم»..
ويتابع شومسكي فيقول« :إن الهدف من هذه الوحشية إنما
ينصب على تحطيم أي أمل أمام الفلسطينيين لتحقيق مبادرة
تمنحهم حقوقهم اإلنسانية .وقد عبرت القيادة اإلسرائيلية عن
هذه السياسة بصورة دراماتيكية ،وأصرت على االلتزام باضطهاد
الشعب الفلسطيني محذرة بأن «إسرائيل» سيعتريها الجنون إن
تم االعتراف بحقوق الفلسطينيين ،ولو بحدود ضيقة محددة في
األمم المتحدة».
يقول الكاتب األميركي المرموق :إن هذا التهديد ّ
برد يصل
إلى درجة الجنون هو موقف عميق الجذور منذ أيام حكومات
حزب العمل في الخمسينيات من القرن الماضي؛ مع االلتزام
«بعقدة شمشون»« :إن تمت مقاومتنا فإننا سنهدم جدران
المعبد بكاملها».
قبل ثالثين عامًا قدم سياسيون إسرائيليون ،بعضهم من
الصقور المعروفين ،إلى رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي «مناحيم
بيجن» تقريرًا أحدث صدمة ,يشير إلى ارتكاب المستوطنين
ً
نحو مستمر ،أعماال
اإلسرائيليين في الضفة الغربية ،وعلى ٍ
إرهابية ضد السكان العرب ،من دون أن يتعرضوا ألي عقاب.
وهناك محلل سياسي عسكري إسرائيلي بارز هو «يورام بيري»
كتب تقريرًا يقول فيه:
إن مهمة الجيش اإلسرائيلي لم تكن تقوم ،فيما يبدو ،على
الدفاع عن الدولة؛ بل تدمير حقوق أناس أبرياء لمجرد كونهم من
ّ
مسمى عنصريًا ،وهو «عرابوشيم»؛
يطلق عليهم المستوطنون
أي العرب الذين يعيشون في مناطق يرى اليهود أن الله منحهم
إياها.
ً
ويضيف الكاتب قائال« :تعرض أهل غزة على وجه الخصوص
محام
لعقاب استبدادي .وهو ينقل عن «رج��ا شحادة» ،وهو
ٍ
فلسطيني ،في مذكراته التي تحمل عنوان «السبيل الثالث» ،ما
وصفه المهمة المستحيلة لحماية الحقوق األساسية لإلنسان في
ظل نظام قمعي .كما يتحدث عن تجربته الشخصية كفلسطيني
«صامد» ،وهو يرى وطنه وقد ّ
حوله محتلون متوحشون إلى سجن،
ّ
ويقول :إنه ال يمكن للمرء في هذه الحالة إال أن يتحمل ويصمد».
يتابع شومسكي فيقول« :لقد ساءت الحالة منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من أن اتفاقيات أوسلو التي عقدت عام ( )1993نصت
على أن الضفة الغربية وغزة هما كيان واحد ،غير أن إسرائيل
والواليات المتحدة بدأتا منذ ذلك الحين برنامجًا لفصلهما ،وذلك
بهدف الحيلولة دون التوصل إلى حل دبلوماسي ،ولمعاقبة من
يسمونهم بالعرابوشيم في اإلقليمين كليهما .غير أن معاقبة
سكان غزة كانت األشد وطأة ،خاصة في عام ( )2006وذلك ألن
هؤالء الناس صوتوا باتجاه ال يريده اإلسرائيليون واألمريكيون».
إذ عمدت الواليات المتحدة وإسرائيل ،بحكم ما تدعيانه من

توق إلى الديمقراطية ،وبدعم من االتحاد األوروبي الجبان ،عمدوا
جميعًا إلى فرض حصار وحشي على غزة ،باإلضافة إلى تعريض
القطاع إلى هجمات عسكرية .ولجأت الواليات المتحدة على الفور
إلى العملية المألوفة :إن تمرد على ما تريده أحد ،وانتخب حكومة
ال ترضى عنها؛ أي اإلعداد النقالب عسكري إلعادة األمور إلى ما
ترضى عنه أميركا ،مستخدمة الذريعة التي تلجأ إليها دائمًا،
وهي الحفاظ على األمن.
يتحدث الكاتب عن الهجوم الوحشي الذي شنته إسرائيل
في نهاية عام  ،2008بداية العام  ،2009حين أطلقت حربًا
سمتها «الرصاص المصبوب» .وينقل عن «راجي صوراني» داعية
حقوق اإلنسان في غزة الذي يصفه بأنه يتمتع باالحترام على
المستوى العالمي ،وصفه لهذه الهجمات بأن القصف خاللها
ك��ان يتركز على المدنيين في شمال القطاع ال��ذي يزدحم
بالسكان العزل من دون أن تكون هنالك أهداف عسكرية لذلك..
بل إن الدافع لهذا هو دفع هؤالء السكان للنزوح إلى الجنوب
المحاذي للحدود المصرية .غير أن السكان صمدوا وتمسكوا
بالبقاء في أماكن سكناهم على الرغم من القصف الوحشي .وربما
كان الهدف هو دفع السكان إلى ما وراء الحدود المصرية .ويشير
شومسكي إلى أن ما يطلق عليه ،تلطيفًا ،تعبير «الترحيل» إلى
سيناء ،إنما هو سياسة انتهجها الكولونيالون اإلسرائيليون منذ
بداية االستعمار الصهيوني بدعوى أنه ال يوجد سبب حقيقي
يدفع العرب إلى العيش في فلسطين ،بل إن بإمكانهم أن يجدوا
سعادة في أماكن أخرى ،وإن عليهم بالتالي أن يغادروا ،أو بتعبير
مؤدب أن يتم إبعادهم..
يكمن وسط الصامدين برميل من البارود قد ينفجر في أية
لحظة وبصورة غير متوقعة ،تمامًا كما حدث في االنتفاضة األولى
في األراضي الفلسطينية في عام  1987بعد تعرض السكان
لالضطهاد الشديد سنوات.
يتحدث شومسكي عن انطباعاته بعد قضائه أيامًا عدة في
غزة فيقول:
«إن ما سينتابك هو شعور بالدهشة؛ ليس فقط من قدرة
الغزاويين على متابعة العيش؛ بل على ما يبديه الشباب من
طالب الجامعة من الحيوية والقدرة على البقاء؛ حيث حضرت
مؤتمرًا عالميًا» .وهو يشير إلى أن غزة تحمل مظهر بلد من العالم
الثالث؛ حيث توجد جيوب من الثراء تحيطها جيوب من الفقر
المريع .ليست غزة بلدًا غير نام؛ بل هي بلد مناقض للنمو كما
تقول «سارا روي» األخصائية األكاديمية في شؤون غزة.
يعرب شومسكي عن اعتقاده بأنه ك��ان يمكن لغزة أن
تكون منطقة مزدهرة غنية بزراعتها ،وبصناعة صيد السمك،
وبشواطئها الرائعة.إضافة إلى كل ذلك ما تم اكتشافه منذ
عقد من الزمن من احتمال وجود حقول كبيرة للغاز في المياه
اإلقليمية للقطاع .وربما نتيجة لتلك التوقعات شددت إسرائيل
من حصارها البحري .غير أن هذه التوقعات لحياة مزدهرة تالشت
في العام ( )1948حين كان على القطاع أن يستوعب طوفانًا من
الالجئين الفلسطينيين الذين فروا خوفًا ،أو دفعوا إلى الفرار
من قبل ما سمي دولة إسرائيل؛ بل إن البعض منهم رحلوا إلى
غزة بعد أشهر من إعالن وقف إطالق النار .وما لبثت أن توالت
الضربات تباعًا على غزة وبقية المناطق المحتلة منذ ذلك الحين
وحتى الوقت الحاضر.
يعلن البروفسور شومسكي أن عالمات هذا العدوان المستمر
تبدو واضحة حتى لدى زيارة غزة لفترة قصيرة؛ إذ يمكن للزائر
أن يسمع وهو يقيم في فندقه قرب الشاطئ صوت إطالق النار
من الزوارق الحربية اإلسرائيلية وهي تالحق الصيادين وتجبرهم
على العودة إلى المياه اإلقليمية ليصطادوا في مياه شديدة
التلوث هناك .فقد منحت إسرائيل وأميركا إعادة بناء أنظمة
الصرف الصحي وشبكة الكهرباء اللتين دمرتهما إسرائيل.
وكما يشير المقال ،فقد نصت اتفاقية أوسلو على إنشاء
محطتي تحلية لمياه البحر ،وهو أمر ضروري في هذه المنطقة
شديدة الجفاف .بنيت محطة متقدمة جدًا في إسرائيل؛ أما
الثانية فهي في جنوب غزة ،في خان يونس .ويقول المهندس
المسؤول عن هذه المحطة األخيرة بأنها صممت بحيث ال يمكنها
استخدام مياه البحر؛ بل تعتمد على المياه الجوفية ،وهي أقل

تكلفة .غير أن من شأنها استنزاف المياه الجوفية مما يؤدي إلى
مشاكل حادة في مصادر المياه في المستقبل..
فمن الجدير بالذكر أن موارد المياه في القطاع محدودة جدًا.
وقد أنذرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) في تقرير
أصدرته مؤخرًا بأن الحياة قد تصبح غير قابلة لالستمرار في قطاع
غزة بحلول عام ( )2020إن لم يتم اتخاذ المعالجات الالزمة لشح
المياه الجوفية فيه .ومما يذكر أن إسرائيل تسمح بمرور مادة
اإلسمنت الستعماالت األونروا ،لكنها ال تسمح للسكان الذين
يحتاجون حاجة ماسة لها إلعادة بناء مساكنهم ومؤسساتهم
التي دمرتها قوات االحتالل.
ينقل المقال عن «دوف وايزجالس» أحد مستشاري رئيس
الوزراء اإلسرائيلي السابق «إيهود أولمرت» قوله :إن اإلجراءات
الخاصة بالمياه هي من ضمن تلك التي تستهدف فرض نظام
غذائي على سكان القطاع ،نظام يقف عند حدود عدم الموت
جوعًا .وقد قامت منظمة حقوق اإلنسان في إسرائيل الحكومة،
وبموجب قرار استصدرته من المحكمة بعد جهود استمرت
لسنوات ،بإجبار الحكومة على الكشف عن سجالتها التي توضح
النظام الغذائي المسموح به لسكان غزة.
يجمل الصحفي «جوناثان كوك» الموجود في إسرائيل هذا
النظام الغذائي؛ حيث يقول:
«إن المسؤولين الصحيين اإلسرائيليين أجروا حسابات للحد
األدنى من السعرات الحرارية التي يحتاج إليها سكان القطاع
البالغ عددهم مليونًا ونصف المليون .وما لبثت هذه األرقام أن
ترجمت إلى عدد الحموالت من األغذية التي سيسمح بدخولها
إلى غزة؛ حيث حددت بحمولة ( )67سيارة شحن يوميًا ـ وهو رقم
أدنى بكثير من المعدل األدنى للمتطلبات الغذائية .وبالمقارنة
مع العدد الذي كان يدخل قطاع غزة قبل تطبيق إجراءات الحصار،
فإن عدد ما كان يدخل من سيارات الشحن إلى القطاع يزيد عن
أربعمئة شاحنة يوميًا».
ينقل شومسكي كذلك عن «جوان كول» الخبير في شؤون
الشرق األوسط قوله :إن فرض هذا النظام العدائي نتج عنه
أن عشرة في المئة من األطفال الفلسطينيين ممن هم دون
الخامسة من العمر أصبحوا ناقصي النمو بسبب سوء التغذية.
كما أن حاالت فقر الدم منتشرة على نطاق واسع؛ بحيث يعاني
منها ما يزيد عن ثلثي األطفال الصغار ،و( )%58.6من التالميذ
وما يزيد عن ثلث النساء الحوامل.
ينقل المقال عن «راجي الصوراني» داعية حقوق اإلنسان
قوله :علينا أال ننسى بأن االحتالل والحصار الخانق إنما يمثالن
ً
اعتداء مستمرًا على كرامة الشعب الفلسطيني ،وشعب غزة
بصورة خاصة؛ فهما بمثابة حط من قدر الشعب الفلسطيني
وتقسيم له .ويشير شومسكي إلى أن مصادر
وع��زل
وإذالل
ٍ
ٍ
ٍ
أخرى كثيرة أكدت هذه الحقائق .كما ينقل عن الدكتور رجائي
باتنجي «الطبيب الزائر من جامعة «ستانفورد» األميركية وصفه
لقطاع غزة بأنه نوع من المختبر الذي يتحرى نتائج غياب الكرامة
اإلنسانية ،وهو ما يترك لدى بني البشر آثارًا مدمرة على الضحية
من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية .فالمراقبة المستمرة
من الجو ،والعقوبات الجماعية من خالل الحصار والعزل واقتحام
البيوت ومراقبة وسائل االتصاالت ،والقيود على من يحتاجون
للسفر أو العمل أو الزواج ،من شأن كل هذه األمور أن تحول دون
ممارسة حياة تسم بالكرامة في غزة .ويعلق شومسكي على هذه
الصورة فيقول« :على من يصفونهم بالعربوشيم بأن يتعلموا بأال
يرفعوا رؤوسهم».
ينقل المقال عن إحدى المواطنات الغزاويات قولها« :إن
شعور المرء بالعجز واليأس هو األكثر إيالمًا .فهو يقتل الروح
والقلب .يمكنك أن تكافح االحتالل لكنك ال تستطيع مكافحة
شعورك بالعجز فهو شعور ال تستطيع إلغاءه».
يختم شومسكي مقاله بالقول« :ال يمكن ألي زائر لغزة إال أن
يشمئز من فحش االحتالل ،ويضاعف ذلك من شعوره بالذنب ،إذ
إن بإمكاننا إنهاء هذه المعاناة وإتاحة الفرصة لهؤالء الصامدين
لممارسة حياة يسودها السالم والكرامة التي يستحقونها».
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حرية التعبير /تتمة/
خشبيًا ضخمًا ,نصب خصيصًا في الحديقة ,وذلك كله احتجاجًا
على اعتقال فتيات الفرقة الموسيقية ومعاقبتهن على ممارستهن
حرية التعبير .راح الجمهور المحتشد يهلل فرحًا ويصفق لسقوط
الصليب ,وشرعت الفتاة تقفز ابتهاجًا وحبورًا باإلنجاز الذي حققته,
وفي مقدور من لم يشاهد مقطع الفيديو أن يتخيل فتاة عارية
الصدر وهي تقفز أمام عدسة الكاميرا.
لن نقف عند الكثير من األسئلة ,التي تقتحم الذهن تلقائيًا مع
قراءة هذين المثالين ,عن دور وسائل اإلعالم الرسمية واالنترنيتية
المفتوحة في مثل هذه المسرحيات ,وعن الممول ,والمنفذ وصاحب
«الطلبية» ,ولن نحاول البحث عن ال��ذي جلب الصليب الخشبي
الضخم إلى الحديقة ونصبه وسدد أجور كاميرات التلفزيون التي
صورت هذا العمل «البطولي»؛ فالفتاة عارية الصدر ال تستطيع فعل
ذلك وحدها .وسنقفز إلى السؤال :لماذا تستهدف المقدسات
تحديدًا ،ولماذا تسخر األموال السخية لهذا الغرض؟ لماذا يحرق
القرآن الكريم على هذا النحو االحتفالي وتصور العملية وتبث عبر
وسائل اإلعالم؟ ولماذا يهان رمز كالنبي محمد (ص) في بلدان ,إن
لم تكن تؤمن بنبوته ,فهي على األقل تعترف من خالل الكثيرين
من مفكريها وفالسفتها بدوره اإلنساني العظيم ،وبأنه َّ
غير وجه
التاريخ البشري برمته ,وأن الدين الذي بشر به يحمل في طياته

قيمًا إنسانية عظيمة ،وثقافة توازن بين حاجات اإلنسان المادية
والروحية وتنظم عالقته بنفسه وبمحيطه االجتماعي لخير المجتمع
ككل؟ ولماذا يهان صرح مقدس مسيحي في موسكو كان قد
دشن في القرن التاسع عشر ،للتأكيد على القيم الروحية الروسية
اإلنسانية النبيلة في وجه القيم الغربية المادية التي حملها
نابليون معه في أثناء محاولته اجتياح روسيا؟ أهذا كله كرمى
لصاحبة الجاللة «حرية التعبير»؟
ال شك في أن التفكير البعيد عن االنفعال والمكابرة سيفضي
بنا إلى نتيجة مفادها أن حرية التعبير باتت مع وجود وسائل اإلعالم
المتطورة والتمويل السخي أداة مهمة في تدمير الرموز المقدسة،
واختراق منظومات «الحالل والحرام» وتفكيكها في المجتمعات
اإلنسانية كلها .ويرى الكثيرون من علماء النفس االجتماعي أن
القضاء على منظومة المحرمات في المجتمعات هو الخطوة األولى
لتفتيتها ومن ثم السيطرة عليها.
يقولون لدينا« :هذا الشخص ال يحلل وال يحرم» .وهي صفة
مرذولة ,والمتسم بها برأي المجتمع يمكن أن يبيع نفسه حتى
للشيطان ،ويمكن أن يرتكب أي فعل بال ت��ردد .وال يستطيع
المحيطون به التنبؤ بسلوكه.
الغريب في األمر ,هو أن المطالبين بحرية التعبير ال يلحظون أو

يغمضون أعينهم عن أن هذا المفهوم ليس مطلقًا حتى عند من
ً
ّ
صنعوه وروجوا له؛ فحرية التعبير عندهم تقف مثال عند حدود كل
ما يمس الصهاينة كالمحرقة وغيرها ,كما أنهم ابتكروا أساليب
تقمع حرية التعبير تحت شعار حرية التعبير نفسه ,كإغراق اآلراء
غير المرغوب فيها بسيل من األخبار والتصريحات المتناقضة
والمسرحيات اإلعالمية أو ما يسمونه «ديمقراطية الضجيج» ,بحيث
يكون أثر هذه اآلراء محدودًا جدًا ,أما إذا أفلت األمر من أيديهم
فإنهم ال يتورعون عن إصدار القوانين والقرارات (الداخلية والدولية)
التي تحرم هذا الرأي أو ذاك ,وليس أدل على ذلك من إيقاف بث
القنوات السورية على القمر األوربي هوت بيرد ,وقبلها قناة المنار
اللبنانية وبعدها قناة العالم اإلخبارية (لم نذكر القمرين نايلسات
وعربسات ألنهما عربيان ,ويمكن أن نغفر للقيمين عليهما مسألة
القمع).
ال شك في أن الحرية قيمة سامية أكدتها الثقافات اإلنسانية
بمجملها لكنها ينبغي أن تقترن بالمسؤولية ,كما أن التعبير حاجة
إنسانية طبيعية ينبغي أن تتاح لها القنوات الضرورية ,لكنه يجب
أن يقترن بالمعرفة .عندئذ ,برأينا ,قد يكون مفهوم «حرية التعبير»
مجديًا.

قراءة في كتاب الرجل الذي يكره نفسه /تتمة/
ّ
وثق إبداع كاتبنا؛ فهي ،على الرغم من بساطتها فمن المارتين الذي تمنى أن يلقي مركب الحياة تحتاج إلى كتاب ،بل إلى كتب؛ إنها ضحية ،المرأة
ّ
وسالستها ،إال أنها فلسفية عميقة تحمل دالالت مرساته ،لكنه أشفق ،بعد ذلك من إيقاف مركب في كل مراحل حياتها ضحية عندنا ،وكل الظلم
ّ
مفتوحة على فضاءات ال حدود لها.
البهية ،محرومة
الحياة ألن ذلك جريمة بحق البشرية ،في قصيدته االجتماعي ينسكب عليها ،وهي
كما أن الرواية تعد مرجعًا ثقافيًا ومعرفيًا(( ،البحيرة)) إلى المتنبي وشكسبير ،ومن نيرون ال من البهاء وحده ،إنما من مجرد االعتبار أيضًا))؛
ً
ّ
وظفت أعالمها بشكل فني رائ��ع ذكرنا بأدب إلى المعري ،ورومان روالن إلى الفنان (فان غوغ) فإلى متى ستظل التاء المربوطة مغيبة عن ذكر
الكاتب األرجنتيني بورخيس ،وكيفية توظيفه ونيتشه وبودلير وغيرهم من رواد اإلبداع الذين األدب لها؟؟
آلراء غيره من الفالسفة والمفكرين وأفكارهم تم االستشهاد بأقوالهم وأعمالهم ،فإننا نالحظ وهذا سؤال يطرحه األدب على األدب نفسه؛
بطريقة تخدم ال��س��رد م��ن دون أن تخرج عن أن الرواية لم تأت على ذكر شاعرة أو كاتبة ،أو فمن قضية المرأة إلى قضية المثقف والسلطة،
سياقها ،ومن هنا نالحظ أن المعلومات الواردة فيلسوفة كان لها أثر ما في مسيرة التاريخ ،وعلى تنتقل هذه اإلشكالية التي تطرق إليها الكاتب
في روايتنا تتموقع في سياقها وبطريقة تشد الرغم من تبني الرواية لقضية المرأة والدفاع بأسلوب حصيف؛ يفصح عن المعاناة التي
القارئ لقراءة أعمال كل أديب أو مفكر كان له عنها ،بتعرية العقل الذكوري ،عندما قال دعبس يعيشها المثقف بين حلم الكتابة ،وواقع السلطة
النصيب في أن يذكر بين دفتي هذا الكتاب.
مخاطبًا السوسة(( :متاعب المرأة في هذا الشرق ،المرير الذي يقضي على كل حلم طور التحقيق؛

فهل يكون األدب أيضًا مصدرًا آخر لقمع المرأة
في هذا المجال ،كما في كل الحياة؟؟
وأخيرًا البد من التنويه بأن الرواية تحمل الكثير
ً
من المقبوسات القرآنية ،وأقواال للسيد المسيح،
كما تذكر الكثير من أعمال بعض ملوك وأنبياء،
وحتى مدنًا كسدوم وعمورة اللتين جاء ذكرهما
ً
في التوراة ،مما يضفي على الرواية جماال ابداعيًا،
يبصم بصمة خالدة على أنها أيضًا مرجع تاريخي
يستحق ال��ق��راءة ،وتستحق مكتباتنا العربية
االحتفاء بها مثلها كمثل روايات أديبنا العظيم
حنا مينا.

نموذجان للقص الساخر في إدلب /تتمة/
ثالثة مقاطع أو لحظات سردية ،أوالها االنطالق من حاضر السرد،
أي من اإلعالن عن موت األب ،وثانيها العودة إلى الماضي ،عبر تقانة
االسترجاع ،ثم عودة السرد إلى لحظة الحاضر عبر استفاقة عبد المجيد
من «شردته الطويلة على صوت حفار القبور يعلن أن وقت الدفن قد
حان».
والمالحظ أن حركة السرد في القصة سارت وفق التالي :بدأ السرد
في اللحظة األولى ،أي قبل االسترجاع سريعًا ،ثم أخذ يميل إلى البطء
واالستطالة عبر استخدام الجمل السردية الطويلة ،ثم عاد إلى التكثيف
وقصر الجمل السردية.
إن البناء الفني في قصة «مزراب من ذهب» يتميز بأنه بناء تقليدي،
يتناسب وطبيعة السرد الواقعي ،غير أن ذلك ال يعني أبدًا انتماء القص
عند خطيب بدلة إلى القصة التقليدية ،فالقارئ يلمح مظاهر تجديد
السرد القصصي عبر تمكن الكاتب من تصوير الشخصية القصصية
من الداخل ،والكشف عن أفكارها ونفسيتها بطريقة جد متقنة ،حتى
إننا ال نبالغ إذا قلنا إن الكاتب يتقن تصوير الشخصية القصصية إتقانا
قلما نجده عند غيره من كتاب القصة القصيرة .وقد عمد الكاتب إلى
الكشف عن شخصية بطل القصة من خالل جملة سردية واحدة أجراها
على لسان الشخصية نفسها ،فالقارئ ال يجد كبير عناء في الكشف عما
تتميز به شخصية عبد المجيد من الدهاء والمكر والغطرسة والتكبر ،بعد
أن يفرغ من قراءة الجملة السردية التالية« :ال داعي ألن تعلن في القرية
أن الحاج أحمد غطاء الجب هو والدنا ،فأهل قريتنا يعرفون أنه شخص
عظيم وكبير بغض النظر عن كوني ابنه! و أما أصدقاؤنا المنتشرون في
أنحاء البالد فال يعرفون الوالد لوالي.»...
لقد قدم القاص نموذجًا من الشخصيات تميز بالدهاء والمكر
واالحتيال .إنه نموذج للسلبي في حياتنا ،والكاتب ال يفضح هذه
الشخصية فحسب ،بل يدين واقعًا أنتج مثل هذه الشخصية.
ويستطيع الباحث أن يرد معالم تجديد السرد عند خطيب بدلة إلى
السخرية التي يستخدمها ال في قصة «مزراب من ذهب» فحسب ،بل

في معظم نتاجه القصصي أيضًا .ومن الواضح أن السخرية في قصة
«مزراب من ذهب» تتأتى مما وصل إليه الواقع الذي ترصده القصة من
الالمعقول ،فعبد المجيد الذي يمعس الكلمات في كالمه ،وال يستطيع
أحد أن يعرف ماذا يقول ،وصل إلى مرتبة عالية في المجتمع ،وتجاوزت
شهرته حدود ضيعته ،حتى وصلت إلى البلد كله.
إن السخرية في قصة خطيب بدلة تشمل الواقع كله ،لذا حمل
عنوان القصة قدرًا كبيرًا من السخرية ،فمزراب الذهب الذي راح يصب
في عب عبد الحميد وأمثاله ليس إال ما يقوم به هؤالء من أفعال نصب
واحتيال ،تنطلي على كثير من الناس البسطاء والجاهلين.
وما دمنا نتحدث عن عنوان القصة فهي من النهايات المفتوحة
على االحتماالت ،فالقارئ ال يعرف فيما إذا كان والد المشيري سيخضع
لما طلبه منه عبد المجيد من سرد حادثة ملفقة عن بطوالت والد عبد
المجيد في مقارعة االستعمار أمام الوفد القادم من العاصمة لتعزية
عبد المجيد بوفاة والده ،أم أنه سيرفض طلبه! ولعل الكاتب أراد من خالل
هذه النهاية المفتوحة أن يلمح إلى استمرار الواقع الذي ترصده القصة
فيما هو عليه من صورة تعج بالفساد والالمعقول.
ـ قصة صباح مختلف» للقاص تاج الدين الموسى:
بنى تاج الدين الموسى قصته «صباح مختلف» على فكرة مفادها
أن بعض الناس بات يصل إلى مناصب رفيعة ومراكز حساسة من
ً
دون أن يكون مؤهال لذلك .والقصة تعرض لالمعقول الذي وصل إليه
الواقع الذي ترصده .فإذا كانت العادة أو السائد هو اختيار المسؤولين
ممن لهم وساطات ،فإن األمر آل أخيرًا إلى اختيارهم من ذوي العقول
المعتوهة ،والعقد النفسية .فالكاتب لم يترك صفة سلبية إال وألصقها
ببطل قصته القادم من قرية متخلفة ،بل مغرقة في التخلف ،فهو,
أي بطل القصة يغسل ثيابه بنفسه ألنه غير متزوج على الرغم من
بلوغه سنًا متقدمة ،وهو رجل قذر ،تفوح منه رائحة كريهة ،ألنه يرفض
استخدام العطور ،بحجة أن العطور وما شابهها للنساء ال للرجال .وهو
فوق ذلك شخصية مكروهة ،فال أحد من زمالئه في الوظيفة يهتم به ،أو

يأبه له .باختصار إنه شخصية غير محترمة.
وعندما تصل مثل هذه الشخصية إلى مركز المسؤولية فإن في
ذلك من السخرية من الواقع الذي ترصده القصة ما فيه ،كما فيه من
الالمعقول ما فيه ،وهو ما تريد القصة اإلشارة إليه ،بل فضحه وإدانته.
إن قصة «صباح مختلف» تتحدث عن وصول موظف بائس إلى
منصب رفيع ،لتشير إلى ما وصل إليه الواقع الذي تصوره من الالمعقول.
وتعري القصة أيضًا الواقع الوظيفي الذي تصوره ،وتشير بوضوح إلى
العطب والخلل والفساد الذي أصاب المؤسسات الحكومية.
ويتميز القص عند تاج الدين الموسى بما يلي:
 1ـ يختار الكاتب أبطال قصصه من القاع االجتماعي ،فهم ليسوا
ً
أبطاال مبرزين ،والكاتب بذلك يخلص لتيار الواقعية االشتراكية الذي
ثبت دعائمه في القص السوري كل من سعيد حورانية وحسيب كيالي
ومواهب كيالي وشوقي بغدادي وغيرهم.
2ـ اهتمام الكاتب بالحادثة في معظم قصصه ،وهذا ما نجده في
قصة «صباح مختلف» ،فقد انطلق الكاتب من حادثة ما جرى صباح يوم
في حياة موظف بسيط وبائس.
 3ـ الجملة السردية الطويلة؛ حيث نجد الكاتب متميزا عن غيره من
كتاب القصة بسرد جمل طويلة؛ حيث نجد السرد عنده في كثير من
األحيان يتحول إلى انثياالت سردية ،من دون أن يفقد القاص السيطرة
على القص ،بل يبقى محافظًا على شد القارئ إلى ما يسرد له .وهذا
ما نجده في قصة «صباح مختلف» ،حيث اقتضى الموقف التوضيحي
لجملة سردية طويلة هي رفض بطل القاص الزواج من النساء المتعلمات،
أخبرنا من خاللها القاص عن جد بطل القصة الذي أسس القرية ،مرورًا
بما طرأ من تغيرات على القرية ،وانتهاء بحاضر السرد.
4ـ األسلوب الساخر الذي انتهجه الكاتب ،ال في قصته «صباح
مختلف»؛ بل في مجمل نتاجه القصصي ،ما دفع أحد الباحثين إلى ّ
عد
القص الساخر أحد عالئم التجديد في السرد القصصي عند تاج الدين
الموسى.
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الحل السياسي لألزمة السورية بين القبول والرفض /تتمة/
ب ـ تقليص حجم ال��دور القطري اإلخ��وان��ي والمالي
واإلعالمي ،فالدور القطري زادت فاعليته وتأثيره حتى آذى
دول الخليج ذاتها ..وكلنا يعرف التذمر التونسي من التدخل
القطري في الشؤون الداخلية لتونس...
ج ـ العمل على تغيير بعض ال��دول لمواقفها من األزمة
السورية ألن الخطر الذي تمثله تلك الجماعات عليها أكبر من
الخطر على سورية ،كالسعودية؛ علمًا أن بعض الدول اتخذت
إجراءات مضادة لوجود بعض الجماعات الدينية كما حدث في
اإلمارات.
د ـ إدراك أمريكا أنها غير قادرة على اإلمساك بقيادات هذه
المجموعات أو أغلبها وال سيما تلك التي تمتلك إيديولوجيات
متشددة كجبهة النصرة.
هـ ـ القبول بالحوار والمشاركة فيه من دون شروط مسبقة
إال التمسك بوحدة التراب السوري وسيادة الدولة ،واالمتناع عن
تأجيج الفتنة الداخلية .ومن يرفض ذلك فهو شريك بسفك
الدم السوري رغب في ذلك أم لم يرغب.
و ـ اعتماد صندوق االقتراع أساسًا لممارسة الديمقراطية في

كل مفصل ومنصب ...ما يعني مشاركة جميع القوى االجتماعية
والسياسية والشعبية ،وكل التيارات الحزبية واالتحادات
والنقابات المهنية...
فالبد من تكاتف الجميع إلنهاء األزمة ومفاعيلها الذاتية
والموضوعية.
وعلى الرغم من ذلك كله فإن عددًا من أطياف المعارضة
كهيئة التنسيق الوطني رفضت مبادرة الحل السياسي التي
طرحها السيد الرئيس على ما َّ
ضمته ُمن عناصر إيجابية وال
سيما ما يتعلق بترتيباتها األولى التي ت ْسلمها إلى المشاركة
المفاصل والمناصب بما فيها
السياسية الحرة في مختلف ً
الترشيح لرئاسة الجمهورية فضال عن التعويض عن األضرار
الناجمة عن األزمة ،وبالسرعة القصوى.....
فمبادرة السيد الرئيس للحل السياسي حملت عناصر
إيجابية كثيرة؛ لكن من رفضها من أطياف المعارضة كان
يمارس برفضها عملية قتل سياسي للدولة والنظام في آن معًا؛
ومن ثم أراد ممارسة اإللغاء واإلقصاء لشرائح غير قليلة العدد
في النسيج السوري؛ علمًا أن تلك األطياف مألت الدنيا بالحديث

الديمقراطية واحترام اآلخر والدفاع عن الحريات العامة...
عن
ّ
ولهذا نذكرها بالمثل المصري ال��ذي بدأنا ب��ه؛ وبقوله
تعالى):كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون( .ثم نقول لها:
إن ما صدر من رفض يؤكد عكس ما يتحدث به أقطاب المعارضة
الرافضة للحل السياسي وبخاصة أنهم يحاولون إقناع الرأي
العام الوطني والعربي والدولي بما يقولونه؛ بينما يفعلون
عكسه.
فالشركاء في الوطن يحرصون على إقامة العدالة االجتماعية؛
وتحقيق كرامة اإلنسان وف��ق سيادة القانون ،والمحافظة
على وحدة الشعب واألرض؛ ويعملون جاهدين على صياغة
عقد اجتماعي جديد يشارك فيه الجميع على قدم المساواة
والمسؤولية؛ عقد يستند إلى المواطنة األصيلة؛ وثقافة العروبة
الجامعة ...إذ ال يجوز ألي مواطن سوري رفض مواطن آخر ـ في
صميم الميثاق الوطني للعيش المشترك ـ وعدم القبول به أيًا
كانت آراؤه ومعتقداته ...فمن قطع أخاه ابتلي بمن يقطعه...
راجين أال ينطبق علينا المثل المصري :أسمع كالمك أصدق؛ أرى
أفعالك أتعجب...

ري ُة :هل توافق األفكار واآلراء بين ّ
قات ِّ
الس ِر ُ
الشعراء سرقة؟ /تتمة/
الش ْع َّ
َّ
باألركان من هو ماسح”؛ فقد عطف شعيرة واحدة،
ُّ
التمسح باألركان على عامة شعائر الحج التي
وهي
عبر عن أدائه لها بقوله« :لما قضينا من منى كل
حاجة”؛ وربما خص الشاعر هذه الشعيرة بالذكر على
هذا النحو من الوضوح لكونها َ
آخر ما يفعله الحاج
من المناسك في طواف الوداع ،فهي أقرب الشعائر
ِّ
عهدا بالذاكرة ،ولعل َم َــر َّد ذلك أيضا إلى المشاق
التي يتعرض لها الحاج لدى التمسح باألركان في
طواف الوداع خاصة؛ حيث يتدافع الحجيج ألداء هذه
الشعيرة ً
حرصا على التقرب إلى الله ،وقد بدت معالم
هذا الحرص في البنية الصرفية والنحوية لعناصر
هذا التركيب ،فقد استعمل الشاعر الفعل المزيد
(مسح) دون المجرد(مسح) لما في َّ
َّ
(فعل) ما ليس
في(فعل) من المبالغة والتوكيد المناسب للتعبير
عن شدة الحرص على التبرك بمسح األرك��ان ،ومما
أبرز الغرض النفسي األساسي من مسح األركان ،وهو
َّ
الفعل(مسح) بالباء مع أنه في األصل
التبرك ،تعدية
َّ
متعد بنفسه ،11ففي قوله «مسح باألركان» ما ليس
َ
في َّ
األركان) من اإليحاء بالحرص على التبرك
(مسح
بهذا المسح ،والتقرب إلى الله بهذه الشعيرة.
وما يتجلى فيه توظيف الشاعر للبنية اللغوية
في اإليحاء باألبعاد النفسية واالنفعالية العامة
للنص استعماله كلمة َ
غيرها من
(المهارى) دون
ُ
(وش َّـدتْ
الكلمات الدالة على النوق ،وذلك في قوله

المهارى رحالنا) َ
على ُد ْهــم َ
والمهارى :جمع مفرده
ِ
ُم ْه ِرية ،وهي الناقة المنسوبة إلى قبيلة ُ(م ْهرة)،
وهي ناقة مشهورة بسرعتها ،حتى قيل إنها تفوق
الخيل سرعة ،وال شك أن سرعة الراحلة مما يستجيب
لرغبة العائد من السفر في الوصول بأقرب وقت
ممكن ،يضاف إلى ذلك ما في مادة (مهر) من اإليحاء
بالحذق واإلتقان ،وهذا أدعى إلى اطمئنان المسافر
لقوة راحلته وقدرتها على تحمل مشاق رحلة طويلة
كرحلة العائد من الحج .وهذه المعاني كلها تتفق
والبنية الداللية واالنفعالية العامة لهذا النص،
والمتمثلة بحرص الحاج المشوق على الوصول إلى
وطنه بسرعة وأمان.
وإذا نظرنا في قول الشاعر(وال ينظر الغادي الذي
هو رائح) وجدنا أنه يصدر دالليًا وانفعاليًا عما يصدر
عنه النص من حالة التأثر التي تالبس المرء في الديار
ً
المقدسة ،فلشدة تأثر الناس في هذه الديار ترى كال
ً
منهم مشغوال بما هو فيه ،فالقادم منهم مشوق إلى
والمقيم منقطع للعبادة ،والعائد
رؤية تلك الديار،
ْ َ
مشوق إلى وطنه ،فال ُيـشغـل بغيره ،ولو بمجرد النظر!
أما قوله( :أخذنا بأطراف األحاديث بيننا) دون (أخذنا
باألحاديث بيننا) ،فيشف عن الغرض النفسي من
أحاديث المسافرين ،أال وهو تزجية الوقت والتخفف
من اإلحساس بالملل والشكوى من متاعب السفر،
وهذا ما يمكن أن يتكفل به  -ولو إلى حين  -مجرد

ُ َ
المـت َـح َّـد ِث عنها دون
البقاء في أطراف الموضوعات
ً
الدخول في التفاصيل الذي ال تسمح به أصال طبيعة
الموقف الذي يعيشه المسافر.
وأم��ا قوله( :وسالت بأعناق المطي األباطح)
فعبارة مفعمة بما يصدر عنه النص من مشاعر
التفاؤل بعودة المسافر الحاج الذي يؤمل الوصول
السرعة واألمان والهناء،
أمكن من ً
إلى أهله وذويه بما ً
َ
كما يتخيل متشوفا متشوقا األهــل والخالن،
وهم يترقبون عودته الميمونة ،وقد أبدعت مخيلة
عب ْ
المنشئ صورة َّ
رت عناصرها اللغوية وتشكيالتها
الفنية عن تلك المشاعر واالنفعاالت التي تالزم
الحاج العائد إلى الوطن؛ فقد جعلت هذه المخيلة
ً ً
مسير النوق في هذه الرحلة سيالنا هينا لينا ،وهذه
النوق في سرعتها الهانئة اآلمنة تجري في مسايل
الماء الفسيحة الواسعة ،وكأنها سفن يبين من بعد
لمنتظرها والمتشوف إليها ِّما عال من مقدمتها،
فيطمئن هذا المتشوف المترقـب لقدوم من هو في
انتظار عودته.
وبعد؛ فلعله اتضح من هذه القراءات التحليلية
لهذه األبيات أن الشاعر وظف بعمق وتكثيف عناصر
التشكيل اللغوي في التعبير عن المعاني النفسية
والعواطف واالنفعاالت التي تشكل العنصر األهم
في شعرية النص ،وإذا كانت هذه ال��ق��راءات قد
اختلفت في تحديد معالم شعرية هذا النص ،أو

مكوناتها أو جودتها ،فإنها اتفقت على شعرية ،لها
َّ
من عناصر التشكيل اللغوي ما ُيـ َـدلـل به عليها من
وجهة نظر المتلقي ،وهي قراءات توضح ً
عمليا أن
هذا المتلقي المحكوم بذائقته وتكوينه المعرفي
ٌ
مشارك في إنجاز شعرية النص وفي الكشف
والفني
ِ
عنها بقدر ما هو مستقبل لها.
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 _ 11يقال َ :
ومس َح الشيء ،إذا َّ
مسح الشيء ،و بهَّ ،
أمر يده عليه،
َّ
ويقال َّ :
تمس َح بالشيء إذا تقـرب بمسحه إلى الله  .انظر :الوسيط
 ،واللسان(مسح)

محمد الحريري  ...شاعر الحياة وفيلسوف المجتمع /تتمة/
أتعود تعزف ،يوم أنت تعود؟
ولعل النماذج التي أوردناها من شعر الحريري في األبواب التي
طرقها وتناولها ال تعبر ،بالضرورة ،عن مجمل شعره إنما تعطي
فكرة عن شعر الشاعر الفقيد.
ّ
في حفل تأبينه الذي أقامه اتحاد الكتاب العرب بتاريخ
 1980-10-12قالت األديبة الراحلة إلفة اإلدلبي ... :كان الشعر عزاءه
الوحيد في هذه الحياة ،يساهره الليالي ،يحلم به في غدوه وروحاه،
يتصيد الجمال من أجله ،وال تهدأ عاطفته المشبوبة حتى يصوغ
هذا الجمال قصائد شعر ّموراة بالدفء والحياة ،لكأنها لوحات رسام
مبدع مرهف ،قد تبدو سهلة هينة ،لكنها عسيرة المنال على غيره
المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف 6117240-6117241
فاكس  -6117244جميع المراسالت باسمرئيس التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

من الشعراء ،لقد جمعت بين األناقة والبساطة ،ومن هنا جاء سر
تفرد الشاعر الحريري...
وقال الشاعر سليمان العيسى ،شفاه الله ... :ونجتمع
بعد غربة طويلة في دمشق ،وألتقي صديقي القديم ،ويبادرني
وجه الطفل البريء الطيب الضاحك أبدًا :عندي قصيدة جديدة...
يمد يده إلى ورقة تجعدت أطرافها ،وامتألت بالخطوط الزرق ،وقد
ركب بعضها بعضًا ،حتى ليخيل إليك أنها مجموعة ألغاز وطالسم
تستعصي على الحل...
بقي أن نقول إن شاعرنا الحريري:
ول��د ع��ام  1922في حماة وتلقى فيها تعليمه االبتدائي

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

اآلراء واألفكار التي
تنشرها الصحيفة تعبر
عن وجهات نظر أصحابها
www.awu.sy

E-mail : aru@tarassul.sy

واإلعدادي والثانوي.
تخرج من الجامعة السورية عام  1953مجازًا في اللغة العربية
وآدابها.
مارس التدريس في ثانويات دمشق وريفها إلى أن انتدب
لمجلة “المعلم العربي” محررًا.
كان موهوبًا في نظم الشعر وإلقائه ،فيملك قلوب مستمعيه
بروحه المرحة وظله الخفيف ،الذي كانت البدانة إحدى مكوناته..
توفى في السابع والعشرين من آب  ،1980نتيجة نظام غذائي
قاس ألزم به نفسه ،وشيع من مشفى حرستا العسكري إلى مثواه
في مقبرة سريحين.

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

ثمانمئة كلمة.
ـ يرفق مع المادة ( )C.Dأو ترسل عبر
البريد اإللكتروني.
ـ يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا
لزم األمر.
ـ ال يرسل الكاتب أكثر من مادتين.
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اجتماع لمقرري
وأمناء سر
جمعيات
االتحاد
ـ يعقد اجتماع لمقرري وأمناء
س��ر جمعيات االت��ح��اد لعام
 2013يوم األربعاء 2013/3/6
الساعة العاشرة صباحًا في
قاعة االجتماع في مبنى االتحاد.
ـ ي��ع��ق��د اج��ت��م��اع لهيئات
المكاتب الفرعية في االتحاد
ي���وم األرب���ع���اء 2013/3/6
الساعة الثانية عشر صباحًا.

ديوان كعب بن ُجعيل شاعر بني تغلب
في العصر األموي
ص��در ع��ن دار الهالل
بدمشق كتاب «ديوان
ك���ع���ب ب����ن ُج��ع��ي��ل
ش��اع��ر بني تغلب في
العصر األم���وي» جمع
وتحقيق حكمت هالل.
وك���ع���ب ب����ن ج��ع��ي��ل
التغلبي م��ن ش��ع��راء
صدر اإلس�لام ،نشأ في
قبيلة تغلب المستقرة
ف��ي أرض الجزيرة من
بالد الشام منذ القدم،
وكان شاعر تغلب قبل
األخطل ،وكان شاعرًا مغمورًا حتى ترجم
له ابن عساكر في تاريخه ،وجاء بعده
لويس شيخو فذكر شيئًا من أخباره
وأشعاره في كتابه «شعراء النصرانية»،
ثم أتى بعدهما شاعر الشام الكبير

عبد الملك نوري -ريادة فنية
وسايكولوجية في القصة العراقية

التالعب
بالوعي

ك��ت��اب للمؤلف سيرجي غيورغيفيتش ق��ره-
م����ورزا ب��ت��رج��م��ة ل��ع��ي��اد ع��ي��د ض��م��ن إص����دارات
وزارة ال��ث��ق��اف��ة -ال��ه��ي��ئ��ة ال��س��وري��ة للكتاب.
يتناول الكتاب تكنولوجياالتالعب بالوعي السائدة في
زماننا تلك التي استخدمت ضد االتحاد السوفييتي،
ومورست على شعوب عدة على األرضّ ،
ومست عمليًا
كل ساكن على كوكب األرض وخصوصًا الفئة المثقفة
من اإلنسانية وال��ق��ارئ والمشاهد التلفزيوني.
ت��ط��رق ال��ك��ت��اب إل���ى معنى ال��ت�لاع��ب بالوعي
وال��م��رام��ي الرئيسية ل��ه وال��وس��ائ��ل ال��داع��م��ة
واألدوات ال���م���ن���ف���ذة ل��ل��م��خ��ط��ط ب��رم��ت��ه.
ّ
يعد الكتاب دراس��ة تطرقت إل��ى موضوع فائق
األهمية بوصفه مفصليًا وعلى اتصال مباشر باإلنسان
وتفكيره ومخيلته وسلوكه وانتباهه وذاكرته،
إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الكبير لوسائل
اإلعالم في التالعب بالوعي؛ بل وحتى في تدميره.
دراسة ّ
قيمة ّ
كلـلتها ترجمة دقيقة سلسة للمترجم
عيادعيدالذي بذل قصارى جهده ليظهر النص العربي
بعيدًا عن الجفاف قريبًا من القارئ باللغة العربية.
ت��ق��ع ال���دراس���ة ف���ي  518ص��ف��ح��ة م���ن القطع
الكبير وتصميم ال��غ�لاف لعبد العزيز محمد.

ضمن سلسلة ال��دراس��ات لعام  2012أص��در اتحاد
ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ك��ت��اب “ع��ب��د الملك ن���وري -ري��ادة
ف��ن��ي��ة وس��اي��ك��ول��وج��ي��ة ف���ي ال��ق��ص��ة ال��ع��راق��ي��ة”
ل��ل��ب��اح��ث ال��ع��راق��ي م��ؤي��د ج����واد ك��اظ��م ال��ط�لال.
يتطرق الكتاب إلبداعات عبد الملك نوري رائد االتجاه
السايكولوجي داخ��ل المدرسة الواقعية االجتماعية
النقدية ف��ي القصة ال��ع��راق��ي��ة ،وم��س��وغ��ات إع��ادة
ق��راء ت��ه��ا وأهميتها ضمن خ��ارط��ة القصة واألدب
بشكل ع��ام في ال��ع��راق ،كما يشير إل��ى أه��م الكتاب
واألدب��اء الذين أش��ادوا بأهمية عبد الملك نوري كرائد
م��ن رواد القصة العراقية إض��اف��ة إل��ى اإلش���ارة إلى
ّ
خصومه ونقاده الذين أب��دوا مالحظات سلبية تتعلق
بكتاباته التي امتلكت صفة اإلشكالية واالستثنائية.
تقع ال��دراس��ة ف��ي  125صفحة م��ن القطع الكبير
وت��ص��م��ي��م ال���غ�ل�اف ل��ل��ف��ن��ان��ة س���م���اح دروي�����ش.

املدير امل�ســــ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة
رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

في العصر الحديث
األس����ت����اذ خ��ل��ي��ل
م���ردم ب��ك ،فكتب
مقالة ع��ن الشاعر
في قسمين بمجلة
ال��م��ج��م��ع العلمي
العربي ع ّ��ام 1944
بعد أن اط��ل��ع على
ما كتبه ابن عساكر
ول���وي���س ش��ي��خ��و،
وج������اءت م��ق��ال��ت��ه
بالرغم من وجازتها
ك���اف���ي���ة واف���ي���ة.
وقد بذل األستاذ حكمت هالل جهدًا
مميزًا ليقدم بشكل ُجديد ودقيق ديوان
كعب بن جعيل إلى شداة األدب ومحبي
العربية ومتذوقي بالغتها وإعجازها.

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى
مدير التحرير :عياد عيد
هيئة التحرير:
�إ�سماعيل امللحم  -د .حمدي مو�صللي  -زهري هدلة
-د .عادل فريجات  -مرمي خري بك

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

يوحد!
يفرق وما ّ
ما ّ
من المؤلم أن يكون هنا وهناك الكثير مما ّ
يفرق السوريين في مختلف المناطق
ّ
والمواقع ،ويباعدهم مسافات مادية ونفسية ،ويشتتهم فرقًا وأسرًا وأفرادًا ،ومواقف
تتجاوز -لألسف -حدود القطيعة التي ليست سوى «أضعف اإليمان» ،فتصل أحيانًا إلى
المواجهة القاتلة!
وتكاد األحاديث واألقاويل التي تتناول الوقائع واألح��داث ،ال تبتعد عن هذه
المواجهة بشكل أو آخر؛ إذ تختار منها ما تناسب رأيك وأفكارك وتدعم رؤياك ،لترويها،
أو تستمع إليها ،أو تناقشها؛ وهي موجودة ،ويمكن أن تضيف إليها ،أو ّ
تحور في بعضها،
بما ال ُيستبعد أن يكون واقعًا أيضًا.
كرر ،ما يبلغ تخوم األساطير في مدى لؤمه ّ
ومن الحكايا التي ُتتداول ُوت ّ
وشره
وعدوانيته وحقده ،أو في مقدار الصمود والمقاومة والصبر والتضحية واألثرة..
وهذا ما يمكن أن يجعل المواجهة واردة في ّ
أي مجلس ،حتى ذاك الذي يضم
متجانسي الرأي والنية والهدف؛ وهذا ما يتيح ٍّ
ألي كان أن يأخذ جانب التكذيب ،أو
التشكيك ،أو التخفيف من ّ
حدة األمر بتحويل مجراه ،أو تفسير نتائجه ،أو توصيف
مغاير لـ»أبطاله» أو للمشاركين في وقائعه ،أو سرده ..وهذا ممكن أيضًا ،ويحظى ببعض
ّ
المشروعية أو التسويغ على أقل تقدير ،فيما قد تكون الحال الحقيقية أفظع من ذلك
ّ
وأشنع؛ أو أشرف وأرفع وأسمى؛ والشك في ّأن من أصداء هذه الحاالت تشتتًا آخر ،وقلقًا
إضافيًا ،أرقًا ومرارة وغصات..
ّ
ّ
ّ
ّ
وما يزيد من كل ذلك ،وللمفارقة التي تدخل في «شر البلية» ،ويوحد السوريين كما
ّ
ّ
ّ
يتوحدوا من قبل ..ربما ،حال المعاناة التي تكتنفهم أنى كانوا ،وحيثما حلوا؛ في
لم
ّ
البيت ،والشارع ،والحارة ،والعمل بشتى أنواعه ،والبطالة بأقسى تبعاتها ،داخل البلد أو
خارجه ..وهي معاناة بلغت حدودًا أسطورية هي األخرى في بعض األماكن ،وما تزال ،كما
حدًا ليس من السهل ّ
تحملها؛ بل مقاومتها ّ
ّ
بلغت درجة ّ
وتخيله ،رغم أن ذلك
تصوره
حقيقة واقعة؛ اختناقات جاحدة في الحاجات األساسية ،وأوقات قارسة في سبل الوصول
إلى تأمينها ،من مواد ضرورية للعيش ،أو وسائل اتصال أو انتقال ،أو فرص تعليمية
وتحصيل معرفي ،وقبل ذلك وبعده ،الهدوء واالستقرار واألمان ،وسواها من متطلبات
نفسية اجتماعية إنسانية..
ّ
وإذا كانت هذه حال السوريين كافة ،فمن الطبيعي أنها تختلف في شدتها وأثرها
وحضورها على الشرائح مختلفة المستويات والبيئات واألعمار..
ّ
يستجد من ظروف ومناخات ،تمارس فيها الطبيعة فعلها «المرصود
ويفاقم منها ما
ّ
ّ
والمتوقع والممكن» ،من دون أن تفكر في من يتعذب ويقاسي ويصارع؛ ألنها محكومة
ّ
ّ
تشتد فيها الفعالية ،أو تخف ،أو تتناوب بين العنف واللطف..
بدورتها المعتادة التي قد
وإذا كان هذا شأن الطبيعة «غير العاقلة» في كل وقت وحين ،فإن من بين السوريين
من يمارس دوره أيضًا في زيادة المعاناة والتقليل من فرص االنفراج ،أو على األقل،
عدم االهتمام بالتخفيف عن الناس الذين يعانون ،وفي مقدوره ذلك؛ وعدم االكتراث
ّ
لما يحدث من أزمات ،وفي استطاعته المساعدة في حلها؛ وعدم المبادرة إلى إغاثة
ً
ً
الملهوف ،ومساعدة المحتاج؛ ناهيك عمن يولغون في الضاللة قتال وتمثيال وتهجيرًا
وخطفًا ،وتخريبًا لخطوط الوقود والطاقة،وتبديدًا ألرصدة الوطن والمواطنين ،وقطعًا لسبل
التواصل ،وزرعًا للخوف والقنوط والخيبة في نفوس الناس..
َ
َ
هؤالء هم خارج نطاق القضية التي نتحدث عنها ،بعد أن فجروا وطغوا وبغوا
ّ
وانتهكوا األوقات والحرمات..لكن هناك من ما يزالون يظهرون بمظهر المخلصين ،وهم
َ
ّ
قاطعو أرزاق ،ويبيحون ألنفسهم ّ
شد الحبال حتى على أعناق البشر ،أو تضييق األنفاس
َ َ
َ
َ
واصطياد الرنين واألنين!!
وتدبير الكمائن،
وتكبيل الملكات،
أعترف أنه ليس بالكالم وحده يشبع الناس ويتدفؤون ويأمنون؛ ّ
لكن في بعض
ً
الكالم الجميل ترويحًا وتخفيفًا ،وفي سرد القضايا اإليجابية إشاعة أكبر لروح التفاؤل
ً
وتحفيز الطاقات على العمل الخالق ..بدال من التيئيس والتبئيس والترويع والتبخيس من
الخيرة ،وتبخير أصدائها المنعشةّ ..
األفعال ّ
ألن القاسم المشترك األكبر بين السوريين
ّ
أيضًا ،األمل بالخالص ،والتطلع إليه ،والثقة بذلك؛ ّ
ألن ما وراء األكمة صار أمام النظارة ،وما
ّ
خلف الستار صار على المسرح بثًا حيًا بالصوت المنكر والصورة الفاجعة ،وغدا الجميع
ّ
ولعل هذا أيضًا ما بات يجمع السوريينّ ،
ويوحدهم أيضًا وأيضًا،
شهود عيان حقيقيين..
ّ
ّ
ّ
ّ
وهذا كله يمثل الطاقة التي تتنامى ،وال بد ستعمم ،وعلينا ،كل من موقعه ،اإلسهام في
ً
ً
ً
ً
ذلك قوال وفعال وشعورًا ومشاركة ،وأمال ليس من دون مسوغ أو من دون جدوى!
***
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