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ي�سري الغول

مخالي ِشل

في زمن قديم ،وحين كانت تتم معاقبة المجند داخل
معسكر التدريب أو التجنيد ،فإنه يؤمر بأن يحمل عتاده
َ
الثقيل ،وصوت الشاويش أو الضابط يهتف به« :مخالي شل»؛
أي احمل كيس العتاد ،فيفعل ذلك المجند مغلوبًا على أمره
جاريًا بمخالته الثقيلة داخل أروقة الموقع العسكري ،ليكون
درسًا له بعدم تكرار خطئه .هذه القصة أشبه بما يجري اليوم
بحق أطفالنا في المدارس االبتدائية واإلعدادية وغيرها ،فهم
يعاقبون على رغبتهم في التعلم من خالل حملهم لتلك
الكتب والدفاتر التي تحني ظهورهم ،حتى ال يرفعوها بعد
ذلك أبدًا ،جاعلة الكراهية شعارًا لتلك الحقيبة ،التي كان من
الممكن لها أن تكون أهم عناصر الحياة للطفولة ،ولكن سوء
اإلدارة والتخطيط فيما يبدو سيجعل من مستقبل صغارنا
جحيمًا.
وال يتوقف األم��ر عند الكتب الدراسية الكثيرة بما ال
يستطيع تحمله العمر العقلي للطفل أو حتى ظهره؛ بل إن
بعض المدرسين يمارسون نزوة إعدام الطفولة بأيديهم
من خالل الضرب المبرح ،ظنًا منهم أن ذلك قد يجدي نفعًا
بمن ال يستطيع عقله أو عقل والديه تحمل فهم تلك األلغاز
واألحاجي الدراسية ،وهو ما سنسرد له مقاالت عدة تسعى
لنهضة ثقافية تعليمية فكرية واعدة.
لقد عاد ابننا أنس ذات مرة من المدرسة ،وهو في السنة
الدراسية األولى ،فحملت عنه الحقيبة ألكتشف أنها أثقل
من أن يحتملها ظهر طفل لم يصلب عوده بعد .األمر الذي
دفعني ككثيرين مثلي أن نتساءل :إلى متى؟ فلألسف حين
يقوم البعض بالمناداة بتخفيف العبء عن الطفل ،يثور عدد

عفاف اخلليل
تدخل من سدة المجد
تضمخ الخطيئة بالبياض
وتهدي يدك السمراء للشمس
لم تصافح ..لكنها وصلت
إلى السماء
......
أنت فراشة النار ..مدن الغار
صوت الحق ...بعض الجلنار
.....
صوتك يمسح ..نضج الزيزفون
وأوراق النعناع ...وحلم صغير
بحجم انتحاري
ٌ
خارجة من قوس قزح
أتزحلق على األصفر
واصل إلى مدينة ترتعش
من الحروب
....
أقرؤك...
تجيء من سطور البطولة
وأبواب الشجعان
تلملم بوح السنابل
وتمطر زيزفون الحقول
.....
أنت ...أنا
هم ..هؤالء

من مشرفي المناهج التعليمية كأنه ال ناقة وال جمل للمجتمع
بفهم مثل تلك القضايا ،بادعائهم أنهم أكثر الناس خبرة
ومعرفة فيما تحتاج إليه المرحلة.
إن أطفالنا اليوم يواجهون أخطر تهديد على صعيد
الصحة النفسية والبدنية والعقلية ،بسبب تلك الحقيبة
التي أوجدت التكنولوجيا بدائل جديدة عنها .فأين مشرفو
التربية حين يكون ظهر الطفل عرضة لاللتواء وللعديد من
األضرار الصحية؛ فمن المعروف أنه إذا زادت الحقيبة عن
 10إلى  %15من وزن الطفل فستشكل أضرارًا جسيمة له،
لها ما بعدها .فالطفل الذي يحمل حقيبة ظهر ثقيلة يلجأ
إلى تقويس ظهره واالنحناء لألمام ،وااللتواء أو الميل إلى
أحد الجانبين ،وكل هذه التغيرات في وضع الجسم يمكن
أن تتسبب في حدوث خلل في العمود الفقري ،باإلضافة
إلى أنه حين تكون الحقيبة ثقيلة للغاية ،فإن ذلك يجعل
العضالت تعمل بشكل أكثر قسوة ،مما يؤدي إلصابتها
بالتوتر واإلجهاد؛ وجعل العنق والكتفين والظهر أكثر عرضة
لإلصابة.
إن الحقيبة المدرسية تسبب أيضًا ضغطًا على القلب
والرئتين نتيجة لتشويه الهيكل العظمي والعمود الفقري،
ً
مما قد يستدعي أحيانًا تدخال جراحيًا .فالمرحلة العمرية
لتالميذ ال��م��دارس مرحلة لها حساسيتها وخطورتها يا
مشرفي التربية؛ ألنها مرحلة نمو جسماني وعقلي وانفعالي.
وهو بالضرورة ما يدعونا إلى أن نطلب منكم جميعًا ومن أرباب
ً
هذه البالد بأن يجدوا لنا حلوال إبداعية ،تقي أبناءنا األمراض
وكراهية الكتب!.

الروح الصامدة
أنت هذه الكلمات التي تسحب الفصول
وترش الذهب بين السطور
.....
مازلت أصغي لصوتك في دمي
كأنك وردة حمراء بين السحابة والرصيف
أواري حلمي باقي الجهات
وأهتز أمام الذاكرة
ورماد الحنين
أضع أقراطًا من الصبر
وأتمسك برطوبة االنتظار
***
تلتهمك الكلمات ..تسير على قلمك السطور
تتراقص األفكار على مساحات ..أوراقك البيضاء
ً
ً
تبحث عن الحلم ..فتجد شجرة مثمرة تقرأ لها ما تبقى
من شعر
.....
ال تعرف ما ألم بي!!..
البارحة !..خرج دمي من صنبور الماء!!..
بينما كنت أتمشى في ُجنازي
واليوم !!...صبغت كفي بدمي
وأنا أفتش عن
روح صامدة
جدار صامد ..أو ٍ
ألصقه عليها...

فضاء ّاللثغة األولى
حمي الدين حممد
ّ
ثمة عناوين تستوطن الذاكرة ،وتخترق الوجدان ..لكن بعضها يهرب
غطاء مجاور قد يكون ذلك الغطاء هو اللحظة المقفلة التي ال تتكرر
تحت
ٍ
ّ
أمام حاضن الذاكرة نفسه ..وقد يكون تأثره بصاحب العنوان لم يشبع
انفعاالته ،وال يمنحه دفء األسرار التي يحملها نص الشاعر أو الكاتب
على ّ
حد سواء..
ّ
وبعضها اآلخر ربما يكون هو الناطق الخجول باسم الحرائق التي
سكنت عباءته الثقافية ،واستطاعت الذاكرة معها أن تدخل أعماق اللجة
ً
محتفظة بصفائها وقدرتها على أن تذيب أقراص الملح ،أو تالمس حبات
العنب متى أرادت ذلك..
أما العوامل المساعدة على تهويم الذاكرة وإيقاظها والقفز في
المجهول الستعادة العنوان ،فهي العالقات البالغية التي ارتبط بها
ّ
ّ
استعارية ومجازية ..وكذلك النبرة الخاصة في التأمل
النص من مفردات
ّ
الطالع من حموالت األشياء ،وال سيما البسيطة منها ،التي رصد من خاللها
الشاعر ،أو األديب مناخه الشخصي في محليته؛ لينطلق بعدها باتجا ٍه
آخر يتجاوز ّ
سن رشده ،نافضًا غبار األوهام إلى حيث يشتهي ّ
نصه وقد
نضجت كل الثمار..
بهذا المعنى أستطيع القول إنني أستعيد اآلن من الماضي البعيد
عنوانًا ما يزال عالقًا في فضاء لثغتي األولى ،وهو عنوان – أوراق العشب
– للشاعر األمريكي – والت وايتمان – الذي ّ
قدم فيه رؤيته الناضجة
ّ
ّ
التلوث األخالقي والبيئي األمريكي من خالل عالقته بنصه
حول حجم
ّ
المختلف؛ فهو الذي عارض طبيعة العالقات المادية التي اختصرت فيها
ّ
المجتمعات األمريكية القيم اإلنسانية الراقية وقتلت كل المخاضات
ّ
المبشرة بمستقبل اإلنسانية عبر حروبها الكونية في كل مكان من هذا
العالم المترامي األبعاد..
ّإن غواية النص عند وايتمان تبدأ من العنوان الماسي وهو – أوراق
العشب – وفي الدخول إلى أعماق النص الشعري نجد أننا أمام خليج
يشق فيه الشاعر عباب اللغة المؤنثة ،وعبرها تستطيل قامة الشعر
الملتزم بقضية اإلنسان الذي عصفت به رياح الغربة داخل وطنه أمريكا.
ّ
ّ
شعرية النص تواجهه على عجل دهشة المهارة
وكلما توغل القارئ في
ّ
اللغوية ،والبنية الفن ّيـة ،ومستوى التجربة الشعورية التي أسعفت
– وايتمان – بامتالك الخصائص التي تقربه من الناس دونما خالف
على المكان الذي يتبع إليـه األفراد وهم يمارسون حياتهم العادية..
فإذا كان التاريخ األمريكي تاريخ أحداث متالطمة تلتقي فيها اللحظات
ّ
والساعات واأليام واألعوام مع الطموح للسيطرة على العالم ،إال أنه سيكون
ً
عرضة للنسيان وانتزاع أظافر األذى المدفون بين صفحاته.
ّ
ال��ذرا وهو ّ
ي��ؤرخ للقيم عبر
لكن تاريخ االلتزام الصاعد من نسل
مسؤولية األديب أو الشاعر عن استقرار المجتمعات وإحداث التغيير بما
يخدم القضايا الرئيسة المساندة للحرية والعيش الكريم ..هو التاريخ
ّ
وشعرية التعبيـرات التي كشفت
الذي استند إليه نص – وايتمان –
ّ
ً
ّ
ّ
جمالية المكان ..وكان أسلوبه الفني حافال بالرموز الشفافة ،بدأها
عن
بالعنوان ،ووصل فيها إلى مرفأ العتاب الموجع لعاطفته اإلنسانية
الرخيصة إلى معادن ثمينة؛ ّ
العميقة ..واستطاع أن ّ
يحول المعادن ّ
وقدم
ّ
إشارات واضحة إلى امتهان األمريكيين الجريمة بكل أشكالها ،وهذا
ّ
المتأدبين من أبناء جلدته للنيل منه ،وقذفه بالحجارة
ما دفع بعض
ّ
اليهودية التي اعتادها أصحاب األحجيات..
ّ
لقد اقتربت نصوص – وايتمان – في بنيائيــهــا المتماسكة من
الملحمة ،والتي كان محورها اإلنسان والقضايا الكونية المشتركة مدافعًا
ّ ً
عن معجمه اللغوي الحديث ومدلال على أن الرموز التي رسمتها زرقة
السماء فوق ضفاف العشب ال تعدو أن تكون نهرًا تنبسط فيه ذاكرة
العناوين المضيئة والساكنة على حدود الشفق األخير..
ومع التأمل في نبات العشب الذي اختاره الشاعر يمكن للمتأمل في
ً
إضافته اإلبداعية أن يرى أن هناك أمة من العشب تقود حربًا خرافية،
ّ
جنودها الفراشات الصغيرة التي تقاتل الماء لتحترق اللحى كهمزة
وصل في مصدر الفعل الخماسي الذي كتبه طفل على السبورة في مجامر
األحالم ..ولهذا أعلن – وايتمان – توبته المستحيلة عن صراع العشب مع
الجفاف الذي أفسد شهوة النفوس الظامئة إلى الحياة ،يقول/« :قال لي
ّ
طفل :ما العشب؟ جالبًا لي إياه ملء اليدين/وهو ال يدري/.أنني ال أعرف عن
العشب أكثر مما يعرف هو.»/
وال ّ
أظن أن أحدًا يجهل أن العشب اليابس قد يسكنه األذى على
ّ
الطريقة األمريكية التي مر عليها أربعة وأربعون رئيسًا وما تواكلهم إال
يهجعون.
خمسة ما زالوا في مهبط الرخام الثقيل
ً
ّ
لكن واحة العشب األخضر ستظل ودودة ..تزهو بخاصرة األرض..
وتسطع فوق ركائزها ليالت األجيال القادمة..
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ثالثون حقيقة غير معروفة
عن الكيان الصهيوني
�إبراهيم يحيى �شهابي
 1ـ هل تعلم أن سكان الكيان الصهيوني من
غير اليهود ال يستطيعون شراء أو استئجار األراضي
في الكيان ،واليهودي الذي ينتمي إلى أي دولة في
العالم يضمن حصوله على حق المواطنة في الكيان،
في حين أن الفلسطينيين الموجودين في فلسطين
منذ قرون يتعرضون للقمع واالضطهاد؟
ً
 2ـ هل تعلم أن��ه ب��دال من خياطة ش��ارة على
العرق (كما فعل األلمان باليهود
المالبس لتمييز ِ
قبل الحرب العالمية الثانية) ،تحمل لوحات سيارات
الفلسطينيين الذين يعيشون في الكيان لونًا مميزًا
للتفريق بين سيارات اليهود وسيارات غير اليهود؟
 3ـ هل تعلم أن القدس الشرقية والضفة الغربية
ّ
تعد من ِقبل المجتمع
وغ��زة ومرتفعات الجوالن
العالمي برمته ,بما في ذلك الواليات المتحدة ,أراض
محتلة ،وليست جزءًا من الكيان الصهيوني؟
 4ـ هل تعلم أن الكيان الصهيوني يخصص
 %85من م��وارد المياه لليهود ،ويتم تقسيم الـ
 %15الباقية بين جميع الفلسطينيين في األراضي
المحتلة؟ وعلى سبيل المثال ،يتم تخصيص %85
من المياه لحوالي  400مستوطن يهودي في الخليل
في حين يتم توزيع الـ  %15الباقية على سكان
الخليل الفلسطينيين وعددهم  120ألف نسمة؟
 5ـ هل تعلم أن الواليات المتحدة تمنح الكيان
الصهيوني  5مليارات دوالر أمريكي كمعونة سنوية
من أموال دافعي الضرائب األمريكية؟
 6ـ هل تعلم أن قيمة المعونة األمريكية للكيان
الصهيوني والتي تبلغ  1,8مليار دوالر أمريكي سنويًا
كمساعدات عسكرية فقط تفوق المعونات التي
تقدمها الواليات المتحدة إلى قارة إفريقيا برمتها؟
ويتم استخدام هذه المعونات لشراء أسلحة أمريكية
ُ ّ
وعتاد تصنع في الكيان؟
 7ـ هل تعلم أن الكيان الصهيوني ينتظر
استالم معونات إضافية قيمتها  4مليارات دوالر على
شكل عتاد حربي أمريكي بما في ذلك طائرات (أف
ـ  )16المقاتلة الجديدة ومروحيات (أباتشي) و(بالك
هوك)؟ وباعتبار أن الواليات المتحدة هي الحليف
الرئيسي للكيان الصهيوني وأكبر المؤيدين له دوليًا،
فإن واشنطن ملزمة بالمحافظة على «التفوق النوعي»
الذي يتمتع به الكيان على حساب جيرانه في مجال
األسلحة؟
 8ـ ه��ل تعلم أن اإلدارة األمريكية أبلغت
الكونغرس في مناسبات عدة بأن الكيان الصهيوني
قد انتهك القواعد الخاصة بكيفية استخدام األسلحة
والعتاد الذي تقدمه أمريكا له (في األع��وام 1978
و 1979و 1982خالل القتال في لبنان وعند قصفه
للمفاعل النووي العراقي عام )1981؟
9ـ هل تعلم أن الكيان الصهيوني هو الدولة
الوحيدة في الشرق األوسط التي ترفض التوقيع على
معاهدة منع انتشار األسلحة النووية ويمنع عمليات
التفتيش الدولي لمواقعه النووية؟
 10ـ هل تعلم أن ضباطًا كبارًا في وزارة حرب
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االفتتاحية
ح�سني جمعة

النكبة في ذكراها
الخامسة والستين

الكيان الصهيوني اعترفوا علنًا بأن القوات اإلسرائيلية
ْ
أعدمت أسرى حرب ُعزل من دون محاكمات؟
 11ـ هل تعلم أن الكيان الصهيوني نسف مقرًا
دبلوماسيًا أمريكيًا وهاجم السفينة الحربية األمريكية
(ليبرتي) في المياه الدولية عام  ،1967وأدى الهجوم
إلى مصرع  33وإصابة  177من أفراد طاقم السفينة،
وأن الواليات المتحدة لم تفعل أي شيء حيال ذلك
الهجوم؟ «تخيل لو أن بلدًا إسالميًا فعل هذا»!!!
 12ـ هل تعلم أن الكيان الصهيوني يتحدى
مجلس األمن الدولي ،وأن عدد قرارات المجلس التي
يرفض الكيان االنصياع لها وصل إلى  69قرارًا؟
 13ـ هل تعلم أن الكيان الصهيوني ينتهج
صراحة سياسة اإلبقاء على «الشخصية اليهودية»
لدولته؟
 14ـ هل تعلم أن المحكمة في الكيان الصهيوني
توصلت إلى أن رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي السابق
(آريئيل شارون) مسؤول شخصيًا وبشكل مباشر عن
مذبحة «صبرا وشاتيال» في لبنان بتاريخ  16سبتمبر/
أيلول  1982والتي راح ضحيتها أكثر من ألف مدني
فلسطيني من النساء والشيوخ واألطفال؟
 15ـ ه��ل ت��ع��ل��م أن م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ع��م��ال
ُ
الفلسطينيين غير المسلحين استشهدوا بدم بارد
في  20مايو /أيار  1990على يد جندي من الكيان
الصهيوني جعلهم يصطفون في صف واحد قبل أن
ُيطلق عليهم النار ،بينما كانوا ينتظرون حافلة تقلهم
إلى غزة ،وقبل المجزرة كان العمال الفلسطينيون قد
َّ
سلموا تذاكر هوياتهم الشخصية لجنود االحتالل في
منطقة «ريشيون ليتسيون» ،فأمرهم جندي بالجلوس
أرضًا وعدم رفع أبصارهم عن األرض وعاجلهم بطلقات
نارية عشوائية وقتل منهم سبعة وأصاب آخرين
بجراح؟ وغني عن القول أن سلطات االحتالل لم توجه
للجندي القاتل أي تهمة!!!
 16ـ هل تعلم أنه وحتى عام  1988كان مسموحًا
لسكان الكيان الصهيوني بنشر إعالنات وظائف
«لليهود فقط»؟
 17ـ هل تعلم أن وزارة خارجية الكيان الصهيوني
ً
تدفع أمواال إلى  6شركات عالقات عامة أمريكية إلبراز
«صورة إيجابية» عن الكيان للشعب األمريكي؟
 18ـ هل تعلم أن حكومة (ش��ارون) االئتالفية
السابقة وحكومة نتنياهو الحالية تضم (حزب
مولوديت) الذي يؤيد التطهير العراقي ُوينادي علنًا
بإبعاد الفلسطينيين قسرًا عن األراضي الفلسطينية
المحتلة؟
 19ـ هل تعلم أن وثائق سرية تم الكشف عنها
مؤخرًا تشير إلى أن (ديفيد بن غوريون) ،الرئيس
األول للكيان الصهيوني ،كان قد وافق على إبعاد
العرب قسرًا عن األراضي الفلسطينية المحتلة؟
 20ـ ه��ل تعلم أن كبير ح��اخ��ام��ات الكيان
الصهيوني (أوفاديا يوسف) ـ وهو أيضًا المؤسس

َّ
إن إحياء ذكرى النكبة كل عام منذسنة (2000م) أكدحضورهاالجوهري
على المستوى الوطني والقومي والدولي؛ في الوقت الذي أصبحت فيه
منطلقًا تاريخيًا لتأكيد الحقوق الضائعة واستعادتها بكل جرأة وثبات
وقوة؛ بعيدًا عن الحالة الرومانسية ،ما يثبت أن صبر الشعب العربي عامة
والفلسطيني خاصة قد حقق إرادة البقاء والتشبث بحقوقه حين َح َّول
الحلم إلى طريق نضالي للحصول عليها وأولها حق العودة مع التعويض
وحق تقرير المصير وحق إقامة دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها
القدس .فهي حقوق غير قابلة للتفاوض أو التنازل أو التصرف أو الطمس
أو التبديل والتغيير والتحريف ..إنها حقوق ثابتة على الصعيد الفردي
والجمعي ال تتبدل بتبدل األزمان وتعاقب األجيال ...وقد ساعده في ذلك
وعيه بذاته ووجوده وانتصارات المقاومة العربية في لبنان عام (2000م)
و (2006م) ودعمها تغيرات المشهد الدولي منذ (2001/9/11م) ،وعدم
قدرة اإلمبريالية على فرض هيمنتها بصورة مطلقة وإن غزت البلدان
والشعوب كما هو عليه احتالل القوات األمريكية للعراق (2003م) .فقد
اتضح لنا من المواقف الدولية وتسيير القوافل من أماكن عدة في الكرة
األرضية إلى غزة وغيرها أن العالم أخذ يرفض سيطرة القطب األمريكي
األحادي عليه ،وهي سيطرة اتخذت أنماطًا وهيئات جذابة عدة مثل
(العولمة) التي أضحت تقابل األمركة ...فالعولمة حملت إلى العالم في
تضاعيفها سمومًا قاتلة على الرغم من الفوائد السريعة التي قدمتها
له كما تجسدت في الثورة العلمية والتقنية واإلعالمية ،حين غدا العالم
كله قرية واحدة ...وإذا كانت ّ
قدمت مثل هذه اإلنجازات فإنها جعلت
هذا العالم سوقًا إلنتاجاتها المتنوعة ،بعد أن حطمت أي منافسة لها
في البالد النامية ...أما في البالد العربية فقد أمعنت في بث الفتنة
بين مكوناتها االجتماعية والدينية والعرقية ،وعملت على تأجيج نار
العداوة فيما بينها ،فآلت األحوال إلى نكبات مأساوية أعظم ألمًا من
نكبة (1948م) ...وفي فلسطين قبل غيرها عجزت الفصائل المقاومة عن
إيجاد قاسم مشترك لاللتقاء عليه ،على الرغم من وجود الهيكل الجامع
(منظمة التحرير الفلسطينية)...
ثم سقطت األصباغ الخادعة عن وج��ه العولمة /األم��رك��ة حينما
برزت مدافعة عن دولة االستيطان الصهيوني في المحافل الدولية،
وفي مساندتها بالسالح والعتاد والمال كلما تعطشت لدماء الشعب
الفلسطيني ...وهذا كله يثبت أن احتفالنا بالنكبة كل عام إنما يؤكد
ُ
استمرار هذه المأساة الكبرى ...وبخاصة حين أشعرت العالم بالعجز عن
مواجهة الجريمة اإلنسانية التي يرتكبها الصهاينة بحق فلسطين؛
وكذلك أشعرت العرب بأن فلسطين باقية في األذهان ولن تضيع في
زواريب السياسة والنفاق الغربي والعربي ...ولعل من آخر مجريات األمور
ما تقوم به إدارة الرئيس األمريكي (باراك أوباما) من تدشين ما يعرف
ً
بالدولة اليهودية في زمن الربيع العربي الرديء؛ فضال عن االتفاق األخير
الذي جرى بين الرئيس محمود عباس والملك األردني عبد الله الثاني
ووضع القضية الفلسطينية ـ من جديد ـ تحت وصاية الملك؛ وصاية
يترتب عليها أسرار ال يعلم حقيقتها إال الراسخون في العلم....
وكان أوباما قد زار دولة الكيان في (2013/3/21م) وبارك مشروع
إقامة الدولة اليهودية الذي يناقشه الكنيست الصهيوني ليقره في
النهاية...
وطالما كان يردد في خطابات واليته األولى وبداية الثانية أراءه
المؤيدة إلقامة الدولة اليهودية ،على أن تكون القدس مدينة لليهود
والمسلمين والمسيحيين ،متجاوزًا كونها عربية ...ومتجاوزًا المآسي
التي أوقعها الصهاينة بالشعب الفلسطيني ...في الوقت الذي مازال
ّ
يرفض حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ...على حين يمارس
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من تاريخ المؤامرة على فلسطين في ذكرى اغتصابها
يو�سف جاد احلق
لعل ال��ذك��رى تنفع المؤمنين بعدالة
قضيتهم ،العاملين على نصرتها وتحرير
أرضهـم.
لئن كنا في مثل هذه العجالة ال نستطيع
أن نسهب في تفاصيل كثيرة حول أسباب
النكبة ،مقدماتها ومالبساتها؛ إال أنه يمكننا أن
نتحدث ,ولو بأكبر قدر ممكن من اإليجاز ,عن
العوامل والظروف التي أدت إليها ،ولم تكن
وليدة المصادفات أو نتيجة مجريات عفوية،
وإنما كانت ثمرة تخطيط بعيد المدى ،مبني على
الخبث والدهاء لتحقيق حلم الصهيونية األكبر
بإعادة «أمجاد إسرائيل» و«مملكة صهيون»
القديمة في زعمهم.
أم��ا كيف تم ذل��ك ،أو أن ذل��ك ما ك��ان له
أن يتحقق إال بوسائل ال إنسانية ،وأساليب
تآمرية إجرامية ،فليس هذا مهمًا في عرف
الصهيونية ،التي ال تقيم وزنًا ألي خلق أو منزع
إنساني ،وإنما همها األول واألخير هو تحقيق
غاياتها الشريرة متخذة الشعار الميكيافيلي
(الغاية تبرر الوسيلة) دستورًا لها.
حكاية الحق التاريخي:
ألن الصهيونية ال تستطيع بغير الكذب
والخداع أن تجد لها مستندًا قانونيًا ترتكز إليه
في ادعاء حق لها في فلسطين ،فقد عمدت إلى
تلك األكذوبة ,ألنها لم تجد غيرها إطالقًا ,والتي
تزعم بأن فلسطين هي موطن اليهود القدامى،
وأن سكانها العرب الذين قطنوها ،وتعاقبوا
عليها على مدى آالف السنين ،ليسوا سوى
طارئين «دخالء» عليها...
ولعل أعجب مفارقة تحدث في التاريخ كله،
وفي عصرنا هذا على وجه الخصوص( ،عصر
المدنية والمنهجية العلمية) أن نجد على رأس
ال��دول التي أق��رت الصهيونية على منطقها
ً
األخ��رق ،دوال تتزعم العالم (الحر كما تقول)
اليوم ،وتتبوأ مركز القيادة فيه .إن األمر في
غرابته يكاد ال يصدق .ذلك أن أحدًا ال يستطيع
أن يتصور إلى أي شكل من الفوضى يؤول إليه
حال العالم ،لو ساد هذا المنطق ،فخرجت كل
أمة على المأل بزعم من هذا القبيل ،وطالبت
بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ،آالف من السنين،
كيما تعود إلى موطن تزعم أنها كانت فيه ذات
يوم ،لتخلي منه سكانه الحاليين ،بعد أن تعمل
فيهم القتل والتشريد وتسومهم سوء العذاب
والهوان.
على الرغم من هذا كله ،لقي هذا المنطق
الصهيوني المتهافت سبيله إلى بعض العقول،
ثم إلى حيز التطبيق والتحقق ،فاندفعت هذه
العصبة إلى تنفيذ مآربها وسط عالم سيطرت
على األقوياء فيه قيم مختلة ،ومفاهيم نفعية
منحرفة ،ال تؤمن إال بشريعة الغاب وواق��ع
المصالح الذاتية األنانية على حساب شعوب
برمتها ،ذنبها الوحيد أنها صغيرة أو ضعيفة،
أو غير ضليعة بخفايا التآمر والتواطؤ .وقام
االستعمار بإمداد هذه الشرذمة بكل ما استطاع

من وسائل العون المادي والمعنوي لتحقيق
أهدافها ،ألنهما يلتقيان في المصالح ،وفيما
يرميان إليه من خالل السيطرة على هذا الجزء من
العالم ،بوصفه موقعًا استراتيجيًا خطير الشأن،
ً
ً
وموئال لحضارة يناصبانها عداء مشتركًا ،فضال
عما تختزنه أرضه وبحاره من ث��روات طبيعية
يسيل لها لعاب عبدة المال من رأسماليي
الغرب ومرابي اليهود.
ولقد كانت المؤامرة ,بما هيئ لها من وسائل
وإمكانيات ,أكبر من أن يوقفها دفاع شعب أعزل
تألبت عليه ظروف قاسية ،شديدة الضراوة،
مهدت لها وأوجدتها عوامل قاهرة خارجة على
إرادت��ه ،على رأسها خضوعه على مدى حقبة
طويلة من الزمن الستعمار متعاقب ،عثماني،
ثم فرنسي ،وبريطاني ،وما خلفه وراءه من آثار
غنية عن الشرح والبيان اآلن.
المؤامرة قيد التنفيذ:
عقد (مؤتمر يهودي عام) في مدينة (بال)
بسويسرا عام  ،1897بناء على دعوة زعيمهم
النمسوي األصل «تيودور هرتسل» بغية العمل
على تحقيق الفكرة الصهيونية الرامية إلى
هجرة يهودية واسعة النطاق ،من مختلف أقطار
العالم إلى أرض فلسطين العربية ،ثم تأسيس
دولة يهودية فيها .وفي هذا المؤتمر تأسست
(الجمعية الصهيونية) وانتخب هرتسل رئيسًا
لها .وكانت باكورة أعمالها قيام هرتسل بمقابلة
السلطان عبد الحميد الثاني ليعرض عليه أن
تكون فلسطين وطنًا قوميًا لليهود ،لقاء مبلغ
خمسين مليون جنيه ذهبًا ،األمر الذي رفضه
السلطان عبد الحميد رفضًا قاطعًا .لم تيأس
الصهيونية لفشلها المبدئي ه��ذا ،فراحت
تطرق أبوابًا أخرى ،محاولة الحصول ,بأي ثمن,
على اعتراف لها بحق في إقامة وطن قومي
لليهود في فلسطين ،إلى أن نجحت في حمل
وزير خارجية بريطانيا (آرثر بلفور) على منحهم
هذا الحق الذي ال يملكه .وهذا على الرغم من أن
فلسطين لم تكن جزءًا من مستعمرات بريطانيا،
كما أنها لم تكن ملكًا خاصًا لبلفور هذا حتى
يستطيع أن يهبها لمن يشاء .ومن هنا فإن
تصريح بلفور ليس وثيقة قانونية شرعية ،وال
هو صك تمليك شرعي ،أو أي شيء من هذا
القبيل .إال أنه مع ذلك كان نقطة التحول في
مجرى األح��داث كلها بعد ذل��ك ،فقد انتقلت
الصهيونية من مجرد المطالبة بما يشبه الخرافة
المستحيلة التحقق على أرض ال��واق��ع ،إلى
المرحلة العملية إلقامة دولة المستقبل لليهود.
واستطاع هؤالء عقب انتهاء الحرب العالمية
األولى أن يجعلوا من تصريح بلفور وعدًا رسميًا
واج��ب التنفيذ؛ بل إنهم تمكنوا ,بنفوذهم
ومؤامراتهم ,من حمل عصبة األم��م على أن
توصي بانتداب بريطانيا على فلسطين ،ألنها
كانت أكثر الدول تحمسًا واستعدادًا لتنفيذ
مآرب الصهيونية الملتقية مع مصالحها كما
أسلفنا.
وما كان لهذا أن يحدث لوال أن القوي يملك

القدرة على فرض ما يشاء على من هم دونه قوة.
هذا المنطق هو ما كان سائدًا آنذاك ،وبريطانيا
(العظمى) كانت يومئذ في أوج قوتها.
عصبة األم���م إلض��ف��اء (ال��ش��رع��ي��ة) على
االغتصاب:
بدا للوهلة األول��ى أنها منظمة قامت في
أعقاب الحرب (العالمية األولى) بغية المحافظة
على السالم ـ شأنها شأن هيئة األمم المعاصرة
ـ وأنها ذات أهداف سامية وأغراض إنسانية،
إال أنها لم تكن في واقع األمر إال فكرة يهودية
سابقة دعا إليها أقطاب اليهود المنتشرين في
الدول االستعمارية .وقد نجحوا في حمل تلك
الدول على إنشائها لكي يحققوا غاياتهم عن
طريقها .ولم تكن مصادفة أن يصبح أول رئيس
لها (عصبة األم��م) يهوديًا يدعى «جاكوب
سكيف» .وال بأس من إيراد مقتطفات مما جاء
حول هذه المنظمة على ألسنة كتاب ومؤرخين
من اليهود وغيرهم.
* «لو كتب تاريخ الحرب بعد وقت ما بوساطة
ّ
سيعد
م��ؤرخ موضوعي االتجاه ،فال شك أنه
المادتين التاليتين من أه��م نتائج الحرب:
األولى «إعادة بناء الوطن القومي اليهودي في
فلسطين .والثانية تكوين عصبة األمم»».
* «عندما اتجه المؤتمر في سير جلساته
نحو تكوين عصبة األمم ،وإدخال نظام االنتداب
في دستور العصبة ،كان الرجال البارزون على
المسرح من الصهيونيين ،وقد صيغ مشروع
هذه المواد الخاصة باالنتداب بوساطة الجنرال
(سمطس) .كما صاغ المواد األقل درجة اللورد
(سيسيل) .والحقيقة أنه بعد وعد بلفور لم يكن
هناك من هو أكثر دعمًا للصهيونية من هذين
الرجلين».
* أما لوسيان ولف فيقول« :كان من بين
الشخصيات اليهودية البارزة في مؤتمر الصلح
مستر ماندل (واس��م��ه الحقيقي روتشيلد)
السكرتير الخاص لمستر (كليمانصو) الذي
امتد نفوذه على المؤتمر كله ومستر (هنري
مورجانتو) وال��د السكرتير المالي لمستر
(روزفلت) .ووقع المعاهدة نيابة عن فرنسا (لويز
كلونز) وعن إيطاليا البارون (سونيو) وعن الهند
(أدوين مونتاجو) و(أوسكار ستروس) األميركي
الذي كان متخصصًا في صياغة ميثاق عصبة
األمم وهؤالء جميعًا يهود».
*وي��ل��خ��ص ال��م��وض��وع كله ق��ول (ن��اح��وم
سكولوف) رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر
الصهيوني في  25أغسطس سنة « :1932إن
عصبة األمم فكرة يهودية».
مقاومة العرب للهجرة اليهودية:
ما إن أصبحت فلسطين في قبضة االستعمار
البريطاني حتى أخذ سيل الهجرة إليها يتدفق
على نحو جعل أهلها يحسون بالخطر المحيق
بهم ،مما حملهم على الشروع في مقاومتها،
فقامت ثورات عديدة ،ووقعت صدامات بينهم
وبين سلطات االحتالل البريطاني ،التي كانت
تحرص دائمًا على الوقوف إلى جانب الدخالء،

وتشجيع المزيد من الهجرة .كانت أشهر هذه
الثورات عام  1939 - 1936حيث كان العرب
يهاجمون المستعمرات اليهودية (يسمونها
اليوم مستوطنات) ،التي أخ��ذت تنتشر في
أماكن مختلفة من البالد ،وفوق أرض وهبتها
لهم الحكومة البريطانية المنتدبة (بزعم أنها
أمالك دول��ة ،أو أرغمت أصحابها على التخلي
عنها بوسيلة أو ب��أخ��رى) ،فكانوا يهاجمون
ال��ق��وات اإلنكليزية في المعسكرات ،وعلى
الطرق ،وينسفون الجسور والخطوط الحديدية،
حتى أحالوا البالد كلها إلى ميدان ملتهب.
وق��د ع��م��دت السلطات البريطانية إلى
إج��راءات القمع العنيفة بالعقوبات الجماعية،
والتنكيل باألهالي ،فتودي بمئات الضحايا بال
محاكمة ،وتمأل السجون والمعتقالت وتنصب
المشانق للمناضلين الفلسطينيين ،وتحرق
البيوت والمزارع ،وتبيد المحاصيل .ذلك كله
من أجل الوفاء ألبناء صهيون بما منحهم وعد
بلفور األخرق .فقد جاء في صك االنتداب« :إن
على الحكومة المنتدبة أن تجعل البالد في وضع
سياسي واقتصادي واجتماعي يسمح بقيام
الوطن القومي اليهودي».
ولقد جاء على لسان (هربرت صموئيل) أول
مندوب سامي في فلسطين ،وهو يهودي قوله:
* «لقد ُع ِّينت مندوبًا ساميًا في فلسطين،
وحكومة جاللة الملك على دراية تامة بعواطفي
الصهيونية؛ بل ال شك أنني غالبًا ما عينت
بسبب هذه العواطف الصهيونية تحديدًا».
يقول حاييم وايزمن (أول رئيس للكيان
اإلسرائيلي) في مذكراته التي نشرت عام
:1949
«ل��ق��د اح��ت��ض��ن��ت ب��ري��ط��ان��ي��ة ال��ح��رك��ة
الصهيونية ،وأخ��ذت على عاتقها تحقيق
أهدافها ،ووافقت على تسليم فلسطين خالية
من سكانها العرب لليهود في سنة  1934ولوال
الثورات المتعاقبة التي قام بها عرب فلسطين
لتم إنجاز هذا االتفاق في الموعد المذكور».
كانت انعكاسات الحرب العالمية وآثارها
على قضية فلسطين كلها لصالح الصهيونية،
منها:
 1ـ أوقفت الثورة الفلسطينية العربية ،بعد
أن أوشكت على تحقيق أهدافها ،على الرغم
من قلة إمكاناتها وضعف أنصارها ،قياسًا
على ما كانت تملكه الصهيونية على هذين
الصعيدين من دعم سياسي ومادي وعسكري
من قبل بريطانيا وأميركا وغيرهما من دول
الغرب .وال تفوتنا اإلش��ارة هنا إلى أن (عربًا)
توسطوا لدى قيادة الثورة إليقافها من أجل
(خاطر) اإلنكليز المنهمكين في حربهم مع دول
المحور ،على وعد بتحقيق مطالبهم فور انتهاء
تلك الحرب .وكان وعدًا عربيًا مكذوبًا.
 2ـ أدت إلى إنشاء عصابات يهودية (تحولت
إلى جيش فيما بعد) مدربة ومنظمة ومسلحة،
مثل إيتسل وليحي ،والهاجاناه ،بقيادة من
أصبحوا وزراء ورؤساء إلسرائيل فيما بعد مثل
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مناحيم بيغن ،وإسحاق شامير ،وموشى
ديان ،وإسحاق رابين وبن جوريون) .كما
أصبحت هذه العصابات ما يسمى (جيش
الدفاع) اإلسرائيلي!...
 3ـ أعطت الصهيونية الوقت والفرصة
واألسباب والذرائع المناسبة للقيام بحملة
دعائية عالمية لكسب العطف على أماني
اليهود وطموحاتهم في إقامة كيان لهم
في فلسطين ،السيما استغاللهم الرهيب
لمسألة (الهولوكوست) الملفق معظمها،
وتضخيمها بما هو أكثر من واقعها،
فأحسنوا استغاللها ،وما زالوا حتى اليوم،
وقد جنوا من وراء ذلك األم��وال الطائلة
(باسم تعويضات) ،والدعم بال حدود ،على
كل صعيد ،من قبل دول الغرب كافة.
 4ـ س��اع��دت ع��ل��ى ت��دف��ق الهجرة
اليهودية بأعداد هائلة ،تلك الهجرة التي
تؤمن القوة البشرية الفاعلة في الصراع،
وللتغلب على المسألة الديمغرافية التي
يعانون فيها .وكان معظم المهاجرين من
الشباب الستخدامهم في القتال.
 5ـ استولت على المزيد من األراضي
عن طريق المنحة والهبة من قبل حكومة
االن��ت��داب بحجة إيجاد المأوى للبؤساء
الفارين من ظلم ال��ن��ازي��ة !..مقولة حق
ً
أريد بها باطل لكيان قام أصال على باطل
األباطيل!..
وهنا نالحظ أن بريطانيا عادت فغدرت
مرة أخرى بالعرب ،في أعقاب هذه الحرب
تمامًا ،كما فعلت في الحرب العالمية
األول��ى في نكثها بعهودها للشريف
حسين ،مما يؤكد نياتها المبيتة المسبقة
ضدهم وتواطؤها مع الصهيونية العالمية
الغتصاب أرضهم وثرواتهم.
هيئة األمم تواصل
مهمة عصبة األمم:
ظ��ه��رت صحف ل��ن��دن ف��ي ي��وم 20
سبتمبر  1947لتعلن للعالم عزم بريطانيا
على ترك فلسطين ،والتخلي عن االنتداب
ما لم تقدم هيئة األمم المتحدة مشروعًا
ً
معتمدًا يكون معقوال لدى كل من العرب
واليهود ،وحددت موعدًا لذلك هو  15أيار
 .1948ومنذ تلك اللحظة ب��دأت الوفود
اليهودية في (ليك ساكسيس) تبذل
جهودها المستميتة في مختلف األوساط
لشرح وجهة النظر اليهودية في (مسألة
الحق) التاريخي المزعوم .ولم تنس في
الوقت نفسه العمل على اإلعداد للمعركة
القادمة داخل البالد .اجتمعت الجمعية
العمومية لهيئة األمم المتحدة بنيويورك
ف��ي  28نيسان  1947وق���ررت تأليف
لجنة خاصة من أعضائها (للتحقيق) في
القضية المعقدة ،ورفع تقرير لها عنها.
كان معظم األعضاء في اللجنة (ودولهم
التي يمثلونها) ضالعًا مع اليهود ،متأثرًا
بالدعاية الصهيونية ذات النفوذ الواسع
في األوساط الدولية .أسفر ذلك في نهاية
األم��ر ،ونتيجة للضغوط الرهيبة التي
مارستها الصهيونية وال��دول الممالئة
لها (بريطانيا وأميركا خاصة) على أعضاء

اللجنة وال��دول التي ينتمون إليها ،عن
صدور توصية هيئة األمم المتحدة ،التي
تنص على «تقسيم فلسطين بين العرب
واليهود ورب��ط الدولتين المقترحتين
باتحاد اقتصادي؛ أما القدس فتخضع
لنظام دولي».
ُ
وقد أخذت أصوات دول عديدة تحت
الضغط بالتهديد والوعيد ،أو اإلغ��راء
بالمعونات والمنح ..أي بصريح العبارة..
بالرشوة .مثال على ذلك:
حدث أن امتنع مندوب الفلبين في
هيئة األمم المتحدة «الجنرال كارلوس
رومولو» عن التصويت في اللجنة الخاصة؛
ألن��ه ل��م يكن ق��د تلقى تعليمات بعد
م��ن حكومته بهذا ال��ش��أن .ث��م وصلته
التعليمات فوقف يلقي خطابًا قويًا هاجم
فيه التقسيم ،ودافع عن حق العرب في
تقرير مصير بالدهم .ومما قاله« :إن حل
مشكلة يهود أوربا المشردين لن يكون عن
طريق إقامة دولة يهودية في فلسطين
وعلى حساب أهلها العرب» .لكن شيئًا
غريبًا حدث في اليوم نفسه ،فقد تلقى
رومولو برقية عاجلة من حكومته تطلب
إليه العودة إلى بالده فورًا ،وبعدها بقليل
وقف المندوب الفلبيني الجديد ليصوت
في صالح التقسيم!..
* وتبين فيما بعد أن أميركا اتصلت
بحكومة الفلبين ،وهددتها بقطع جميع
المعونات االقتصادية عنها ،إذا هي لم
تغير موقفها وتصوت إلى جانب مشروع
التقسيم .ولم يكن موقف الفلبين وحدها
على هذا النحو؛ بل كان ذلك موقف دول
أخرى كثيرة .كان هذا يجري في غياب
سياسة عربية فاعلة ،ال يتسع المجال هنا
للخوض فيها.
لقد تألبت على شعب فلسطين
الصغير ،األع��زل المسالم مجموعة من
القوى العالمية الشريرة بشراسة ،وضراوة
ً
وهمجية لم يعرف التاريخ لها مثيال من
قبل ،ومع ذلك فما برح هذا الشعب قويًا
عنيدًا صابرًا مرابطًا في مراحل كفاحه
كلها .لم تزعزعه الخطوب حتى بعد أن
َّ
طوحت به األعاصير خارج وطنه ،وأصبح
م��ش��ردًا ف��ي شتى أص��ق��اع األرض .كان
شعبنا جبارًا في قوة احتماله ،شرسًا في
دفاعه عن أرضه وحقوقه ،لم يفتر يومًا
نضاله ،ولم يتوقف عن تقديم تضحياته.
وك��ان ينهض بعد كل كبوة وه��و أكثر
ق��درة على االحتمال ،وأش��د إص��رارًا على
النضال ،وأعظم صبرًا على الشدائد .ولعل
هذه الصفات في هذا الشعب ،على رأس
ً
األسباب التي تحدو في نفوسنا أمال لم
تنطفئ جذوته في يوم من األي��ام ،على
الرغم من حلكة الليل الطويل الذي يجثم
فوق ربوعها وفي حنايا نفوسنا وقلوبنا.
ه��ذه المناقب هي التي ستعيده إلى
األرض التي أخرج منها على الرغم من كل
ما جرى في الماضي وما يجري اآلن .وهي
عينها التي تمأل قلوب األعداء رعبًا وقلقًا
على المصير.
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ظاهرة الـ «فدونة» في اإلعالم الجديد
تركي �صقر
ظهر ف��ي ال��س��ن��وات القليلة
ال��م��اض��ي��ة ال��ع��دي��د م��ن أش��ك��ال
االت���ص���ال ال���ف���ردي وال��ج��م��اع��ي
وم���ع ازدي����اد ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل
االجتماعي وتنوعها ،بدأت تتكاثر
هذه األشكال ،وتفرض حضورها
وتأثيرها في الحياة االجتماعية،
والسيما في حياة األجيال الشابة
ومن هذه االتصاالت الجديدة التي
دخلت من دون استئذان إلى الحياة
اليومية لعالم الشباب العربي،
وش��رع��ت تشغلهم وتمأل معظم
ً
أوقاتهم ليال ون��ه��ارًا ما اصطلح
على تسميته بـ»الفدونة» فما هي
الفدونة..؟؟
يخيل للوهلة االولى أن الفدونة
تعني ال��دردش��ة ،أو أي ك�لام على
الشبكة العنكبوتية عبر وسائل
االت��ص��ال الحديثة ،التي أتاحت
إمكانيات غير محدودة للتواصل
ب��ي��ن مختلف ش��رائ��ح المجتمع
عبر ال��ق��ارات ..لكن هذا المصطلح
الحديث في الفضاء العربي الذي
لم يمض عليه سوى سنوات قليلة
ليس كذلك ،وإنما ينطبق عليه
تعريف التدوين والتوثيق من
خالل التصوير ومشاركة اآلخرين
ب��ذل��ك ب��إرس��ال��ه��ا ل��ه��م كمقاطع
فيديو ،وهنا يؤدي موقع اليوتيوب
«»you tubeالمعني بنشر الصور
ومقاطع الفيديو ً
ً
أساسيا في
دورا
تحويل هذا التواصل السينمائي
إلى أهم ظاهرة حديثة في عالم
ً
مزيجا
االتصاالت اليوم مما يقدم
ً
متكامال من نقل الصورة واإلشارة
والحركة والصوت والنص ً
معا ووضع
المتلقي في قلب الحدث الشخصي
والعام ودفعه للتفاعل والمشاركة
ً
ج��زء ا من العملية الجارية
وجعله
بأكملها..
وي��م��ك��ن ال���ق���ول :ب���أن كلمة
«ف��دون��ة» كلمة ج��دي��دة ً
ن��وع��ا ما
أوجدتها وسائل االتصال الحديثة،
وأن محتوى عبارة «ف��دون» يعني
نشر ثقافة التوثيق والتدوين عبر
ومشاركتها مع اآلخرين
الـ»فيديو»
ً
إال أن هناك فارقا يميز بين
هذا الشكل من االتصال وغيره عن
األشكال األخ��رى حيث أن ما يميز
التدوين عبر الفيديو عن الكتابي
كون «الفيديو يحتوي على لغات
ع��دة ف��ي آن واح���د» .ويشير إلى
أنه إذا كانت الصورة بألف كلمة،
فالـ»فيديو بمليون كلمة» أي أن
الفدونة أق��در بما ال يقاس على
التأثير.
ول���ك���ي ن��ق��ف ع��ل��ى أه��م��ي��ة
ه��ذه ال��ظ��اه��رة بغض النظر عما
يخفي أصحاب شبكات التواصل
االجتماعي من أهداف وأجندات من
وراء صرف األم��وال الطائلة عليها
نعود إلى لغة االرق��ام التي تقول
إن عدد مستخدمي اليوتيوب قد
وصل إلى مليار شخص في العالم
وهو الموقع الحامل لظاهرة الفدونة

هذه وأن أعداد المستخدمين باللغة
العربية قد بلغ عشرات الماليين
وه��ي تتزايد بمتوالية هندسية
بين الشباب العربي ,ومما يثير
االنتباه أن الموقع المذكور قد صار
ً
مصدرا ً
هاما لتغذية المواقع األخرى
العمالقة مثل الفيسبوك والتويتر
وغوغل..الخ وكذلك بدأت معظم
الفضائيات تعتمد على هذا الموقع
ف��ي عملها االع�لام��ي ..وال��س��ؤال
المطروح كيف ولدت هذه الظاهرة؟!
وما الحاجة التي دفعت بها لتكون
من أبرز الظواهر في ثورة االتصاالت
الرقمية..؟؟
يؤكد أح��د المشاركين بتيار
الفدونة «أن الظاهرة ولدت تلقائيًا،
حيث ك��ان يصور األح���داث التي
تجري معه في مكتب «إكبس» عبر
الفيديو .ولم يكن يعرف أنه ً
فعليا
يقوم بالفدونة ،إلى أن بحث على
يوتيوب وتعلم مصطلح «Video
.»Vlog
وبما أن حياته كانت تتسم
بنوع من اإلثارة ،على حد قوله ،حيث
ً
مخرجا ،وممثل دوبالج,
كان يعمل
ويصور فيديوهات كوميدية مع
«إكبس» ،لذلك صار يفكر بمشاركة
الفيديوهات التي يصورها مع
اآلخرين.
ف��ي ب��داي��ة األم����ر ،وج���د ه��ذا
المتحمس ثالثة أصدقاء من كندا
وب��ري��ط��ان��ا وأم��ي��رك��ا ،ت��ش��ارك هو
وإياهم بـ»فدوناته» الشخصية.
األف��ك��ار ال��م��ط��روح��ة ل��ل��ـ»ف��دون��ة»
بدورها صارت تتطور ،فكان ينقل
أجزاء كبيرة من حياته عبر فيديو
قصير ،ويجعله ً
متاحا للعالم وهكذا
ولدت هذه الظاهرة وبدأت تنتشر
بين أوساط الشباب على الصعيد
العربي..
وإذا كانت الحاجة أم االختراع
كما يقال فإن والدة هذا الشكل
من التواصل جاء نتيجة المعاناة
التاريخية من اإلع�لام التقليدي
أح��ادي النظرة والمغلق عن رؤية
ال��واق��ع وأن الحاجة إل��ى التغيير
ص���ارت ممكنة ف��ي ظ��ل التطور
الهائل لوسائل االتصال ،وتوفر
أدوات هذا التغيير ..يصف هذا
المشارك بتيار الفدونة البيئية
التي دفعت لوالدة ظاهرة الفدونة
ً
قائال:
«حين ترسل تعليقًا إلح��دى
الصحف فال ينشر أو يجتزأ منه,
تشعر بأنك ال حيلة لك ،ملجم الكف،
مقيد اليدين ..حين تقرأ الخبر الذي
ً
واقعا
رأيته بأم عينك وعايشته
عيانًا قد تحول إل��ى قصة أخرى
مختلفة تمامًا في عناوين الصحف
وقنوات اإلع�لام التقليدي تشعر
بأنك قد سقطت في فخ «استقبل
وودع» .فلقد استقبل العقل ما
يحجم إدراك��ه وودع الحقيقة ألنه
ال حيلة له إل��ى ال��وص��ول إليها أو
لربما إيصالها» .ويضيف« :حين

ُ
تفاجأ ب��أن م��ا ك��ان ُينقل ويتلى
عليك من قصص وأخبار ليل نهار
ما كان إال رؤية بعيدة تمام البعد
عن الحقيقة ,ورؤية فرضها عليك
اآلخرون ,فسيشعر الفرد بأن ال لغة
له ،فهو كاألبكم أو األصم أو لربما
ً
ً
محروما من
أس��وأ ح��اال ،فهو ليس
الكتابة والنطق بل محروم من أن
يرى الحقيقة تتسلل إلى شرايين
عقله ،وتعانق عيناه أسطرها فتعبر
عما بداخله!! حينئذ تشعر أن اإلعالم
الذي ينتمي إلى هويتك يحاربك
في قيمك ويتحدث بلسان غير
لسانك فيتيقن المتلقي أنه تائه
ال هوية له»..
ول��ف��ه��م ه���ذه ال��ظ��اه��رة الب��د
م��ن ال��ق��ول إن��ه��ا أح���د منتجات
وسائل االت��ص��ال الحديثة ،وهي
االب��ن الشرعي لشبكات التواصل
االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي تتحكم بها
األصابع الغربية واألمريكية على
وجه الخصوص ،وهي بمجموعها
شكلت اإلعالم الجديد والبديل عن
اإلعالم التقليدي الذي بات يتراجع
إل��ى الصفوف الخلفية ،فاإلعالم
الجديد لمن أراد فهمه ،لغة سهلة
أدواتها كاميرا الهاتف المحمول,
اإلنترنت ،تطبيقات الويب (فيس
بوك –تويتر -يوتيوب) ،واألهم من
هذا كله هو عقل يتقد بالمواهب
لم يجد التقدير في محيط وطنه.
إنه لمن المسلم به ,أنه لم يعد من
الممكن حصر هذا العقل باإلعالم
التقليدي...
ً
ختاما أن ندرك أن
لكن ينبغي
هذه الخدمات المجانية المذهلة
ف��ي عالم اإلع�ل�ام الجديد ووف��رة
االتصاالت اليوم بال مقابل  -وعلى
سبيل المثال موقع فايبر لالتصال
الدولي المجاني لمن يريد – ال يمكن
أن تكون لوجه الله إذ البد أن يكون
وراءها أهداف معينة ،حتى ال نقول
كما يقول أصحاب نظرية المؤامرة
إنها المؤامرة بعينها ..وإن كانت
كذلك في بعض األح��ي��ان ،فلقد
كشفت وكالة المخابرات االمريكية
كما أوضح تقرير على قناة سي إن
إن مؤخرًا عن تبني الفيس بوك
وتمويله كمشروع استخباراتي
معلوماتي لصالح ..C I A
وم���ع ذل���ك أع����ود ل��ل��ق��ول إن
ظ��اه��رة ك��ه��ذه ال يمكن فهمها
ببساطة أكثر من فهمها كظاهرة
ً
عالمية ..فهي فعال ظاهرة عالمية
وليست محلية أو عربية فحسب
كما يظن بعضهم ,وه��ي ظاهرة
شعبية واجتماعية «حيوية» جديرة
باالهتمام والـتأمل ،والرابح فيها
من يبادر إلى االستفادة منها على
الصعيدين الشخصي والوطني بعد
التمكن من فهم أدواتها ،والخاسر
م��ن يظن أن��ه يمكن أن ينبذها
ويعيش في جزيرة معزولة!!...
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رحل عاشق فلسطين ودمشق
الناقد يوسف سامي اليوسف
ماجدة حمود
انتـزع العدوان الصهيوني الطفل (يوسف
ال��ي��وس��ف) وه��و ف��ي ال��ع��اش��رة م��ن أحضان
فلسطين ،ورمى به في أحضان الشقاء والقلق،
فعاش يهجس بحلم استعادتها ،مدركا أن
مرور الزمن يبعده عنها! لذلك كان يجاهد من
أجل استعادتها ،واإلسهام في تمهيد طريق
العودة إليها ،حاول في بداية حياته ()1957
بعد أن تنقل في منافي متعددة ،أن يلتحق
بأول كتيبة ّ
تدرب الشباب الستعادة فلسطين،
لكنه اكتشف منذ شبابه المبكر طريقا آخر
قد يوصل األجيال إليها ،إن لم يستطع هو
الوصول ،إنه طريق العلم والثقافة ،فانتسب
للجامعة في قسم اللغة اإلنكليزية ،ليعمل بعد
ذلك ثالثين سنة في التدريس ّ
(قدم استقالته
 )1992من غير أن يترك الكتاب لحظة واحدة
في حياته!
صحيح أنه لم يستطع تحقيق طموحه في
أن يتابع دراسته العليا ،لكنه استطاع أن ّ
يحصل
معرفة تغنيه عن أية شهادة ،إذ انخرط بشتى
التنوعات الثقافية (الفلسفة الغربية ،التراث
العربي ،التاريخ ،علم النفس ،المسرح ،النقد،
الشعر ،الرواية )...لهذا بدا يؤهل نفسه ليكون
ناقدا حقيقيا ،فتسلح بثقافة نادرة ،أتاحت له
إنتاجا نقديا متنوعا في مجال الشعر (الشعر
الجاهلي ،الشعر العذري في العصر األموي)
لكن إعجابه األكبر كان للشعر الصوفي (النفري،
ابن الفارض ،ابن عربي )...دون أن يهمل الشعر
العربي المعاصر ،فينتقد أبرز رموزه (السياب،
أدونيس ،محمود دروي��ش )...وقد بدا مهموما
في تحديد أسس الشعر العظيم ،فألف كتاب
«م��ا الشعر العظيم» «الشعر والحساسية»
ّ
«األسلوب واألدب والقيمة» كما ألف في الرواية
والقصة «رعشة المأساة» دراسة في تميز إبداع
الشهيد غسان كنفاني في تقديم القضية
الفلسطينية عبر نبض المأساة ،فجمع الهم
الواقعي بالهم الجمالي ،ثم ّ
قدم في مجال
القصة القصيرة كتاب «الشخصية والقيمة
واألسلوب ،دراسة في أدب سميرة عزام» ثم
كتب «مقاالت في الرواية»
كتب ف��ي التاريخ ع��ن معركة «حطين»
 ،1988وال ننسى أنه ولد في قرية (لوبية) التي
تبعد مسافة قصيرة عن المكان الذي جرت
فيه معركة حطين ،أما الكتاب الثاني «تاريخ
فلسطين عبر العصور» 1989
أسهم ف��ي ترجمة كتاب ع��ن «الديانة
الفرعونية»  1985وع��ن الشاعر «ت .س.
إليوت»  ،1986تمنى بعد تقاعده لو يتعلم
السنسكريتية ،لينقل إلى العربية تراث الهند،
فيكون استمرار لعشاق تراث الهند (الحالج،
البيروني ،ابن بطوطة)

لعل اإلنجاز األهم الذي ّ
قدمه كان في مجال
ّ
النقد ،وذلك حين سلط الضوء على المقولة
الروحية ،التي اهتم بها التراث العربي ،فقد
تبنى قول القاضي الجرجاني في أن الصنعة
وحدها ال تؤسس لعمل أدب��ي عظيم ،وإنما
ّ
المعول على ما يكمن في أعماقه من وجدان
ُ
ومشاعر ،لم تعرف من قبل ،لهذا دعا إلى منهج
صوفي شفاف منبثق من البصيرة واإلشراق،
ّ
وبين أن األدب ال معنى له إن لم يسهم في
إيقاظ الضمير ،حيث تكمن إنسانية اإلنسان!
امتلك حساسية مرهفة إزاء التراث ،فحاول
ّرد أيدي العابثين به من المستشرقين والعرب
مستعينا بمناهج نقدية غربية (المنهج
النفسي ،األسطوري ،االجتماعي ،البنيوي)...
وذلك بفضل إتقانه للغة اإلنكليزية.
كما ترك بصمته الخاصة في استخدام
المنهج النفسي ،فأبرز دور الالشعور في توحيد
القصيدة الجاهلية من داخلها ،وبذلك ّ
يعد من
أوائل النقاد الذين ردوا على من اتهم الشعر
الجاهلي بافتقاده الوحدة بسبب تعدد أغراضه!
وقد ّ
تميز بحس نقدي رفيع ،منحه القدرة
على تجسيد رغبته في التفرد ،التي بناها على
أسس ثقافية رفيعة ،ف��إذا كان في البداية
متأثرا بفرويد في تفسير اإلبداع الفني ،إال أنه
سرعان ما رفض أن يكون الجمال تعويضا عن
ّ
شبق مكبوت «فمثل هذا التسفل ينسى برهة
العليان في اإلنسان» لذلك بدا متبنيا للمقولة
الصوفية التي ترى ض��رورة أن ّ
يقدم األدب
«الشوق إلى التوحد بالكون ،واالمتداد الروحي
في أعماق اإلنسان».
لذلك كله رف��ض الفن التجريدي الذي
يعني إغراقا في المثالية والغربة ،مثلما يرفض
الواقعية اآللية  ،ودع��ا إل��ى واقعية تنبض
بالمشاعر ،فالفن ال يؤثر بالناس إال حين يكون
مشفوعا بحس مأساوي ،وبقدر ما يتمتع بفنية
ّ
فيعد عندئذ فنا خالدا!
عالية،
ولعل المنهج الذي تجلت ثقافته األدبية
التراثية والغربية هو المنهج المقارن ،وقد
الحظنا مدى حماسته للتراث في هذا المنهج،
ألنه ينطلق من االنفعال والروح والصدق ،دون
أن يغفل إنجازات اآلخر الغربي ،فمثال تتفوق
قصيدة رامبو (السفينة النشوى) على تائية ابن
الفارض  ،لكنها تفتقر للعمق الميتافيزيقي!
لعل البصمة األساسية التي تركها الناقد
ّ
الراحل هي اهتمامه بالمنهج الصوفي ،فتمكن
من مصطلحاته ،حتى باتت سمة أساسية في
نقده (اللطائف ،البصيرة ،العلو)...
يكتف بتسليط الضوء على
والالفت أنه لم
ِ
شعراء الصوفية ،بل دعا إلى استلهامها في
بناء الروح العربية ،كي تقاوم عصر االستهالك

يوسف سامي اليوسف
والمال ،فتؤسس لبناء إنسان جديد.
تدهشنا ه��ذه ال��رؤي��ة الشمولية ،التي
تنطلق من العلوم اإلنسانية والفنون ،فتغوص
في أعماق النص أكثر من ظاهره ،يبحث عن
عمق المكابدة والمأساة في األدب ،فال يتحمس
ألدب يفتقده!
لقد أراد يتحدى عدوه الصهيوني بالمعرفة،
فأسس لنقد يبني اإلنسان العربي ،وينقذ
روح��ه ،رغم المحن التي تحاصره ،كي يوقظ
وعيه ،فيستطيع مقاومة عصر االستهالك
والمادة ،ويتجاوز خواءه وعطالته ،وبذلك يأخذ
بيده ليسير على طريق العودة إلى فلسطين!
كانت دمشق أحب المدن إلى نفسه ،حتى
ّ
إنه ألف كتاب «دمشق التي عايشتها» تحدث
فيه عن جوامعها ،بوصفها إنجازات حضارية
شديدة الرقي ،فكان كلما أراد االستمتاع ذهب
إلى الجامع األم��وي ،وإل��ى جامع الشيخ محي
الدين بن عربي.
ع��اي��ش دم��ش��ق منذ الخمسينيات إلى
بدايات القرن الحادي والعشرين ،لهذا يقول
في سيرته «تلك األي��ام» «ثمة رائحة خاصة
تبعث األسى في قاع روحي ،أجل نهر بردى ،ال
تصدر عنه سوى رائحة منتنة في هذه األيام
القاحلة الماحلة...إنني مهموم بهمه وهم
دمشق والغوطة ،اللتين أنجبهما هذا الجدول
الفاتن الصغير منذ آالف السنين ،فمع أن
دمشق ،لم تحمل بي ،بل أنجبتني قرية في
جبال الجليل األدنى ،أو تماما في البقعة التي
أنجبت المسيح ،فإنني أشعر بأنها أمي بالفعل،
وذلك ألنني قضيت في رحابها عمري ،إن همها

ّ
ّ
ّ
ويشعث
يصدع كياني،
يخرش وجداني ،بل
نسيج روح��ي ،والسيما حين أراه��ا مكسورة
مثل أرملة بائسة ،بل مستباحة حقا ،فيا لهذه
المدينة ،التي كانت شديدة الجمال ،بل باهرة
الحسن ،باألمس القريب»...
كتب ه��ذه الكلمات قبل األزم���ة ،التي
تعيشها دمشق اليوم ( )2009فقد نشرت
الجزء الرابع من سيرته ()2010
ما يؤلم حقا أنه عاش أواخر أيامه بعيدا عن
دمشق المدينة التي أحب ،فعانى مرارة اللجوء
مرة ثانية عن وطن ث��ان ،ضم البيت واألوالد
وكفاح عمر بأكمله! وإذا كان في اللجوء األول
في بداية رحلة الحياة ،لذلك استطاع مواجهة
الصعوبات ،ويحقق بعض أحالمه (العمل،
الثقافة ،األسرة )...فقد بدا اللجوء األخير األكثر
مرارة ،إذ لجأ إلى مخيم نهر البارد في لبنان ،وهو
يحمل أعباء السنين والمرض ،فاقتلع من بيته
ومن أحضان أوالده ومدينته التي أحب ،لذلك
احم الشام
كان آخر ما سمعته منه دعاء يا رب ِ
وأهلها! قهرته الغربة فلم ّ
يقو على حملها مرة
أخرى!
ترى هل هو قدر الفلسطيني أن يعيش
فارا من مخيم إلى مخيم ،يرافقه القلق واإلحباط
والمرض! لكن عزاءنا في ميراثه النقدي واألدبي
(سيرته الذاتية ذات األربعة أجزاء« ،رسالة إلى
سيدة») التي قاوم بها كل القهر والتوتر،
ال��ذي رافقه عمره كله ،فكان ق��دوة لألجيال
العربية في مقاومة أعباء الحياة وقهر اللجوء
بالعمل ال��دؤوب ،والمعرفة التي توقظ الروح
وتعزز إرادة تحقيق حلم العودة!
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الديمقراطية
الجابريِّ ..
والعقالنية

مكانة التربية
في ترسيخ وحدة المجتمع

م�أمون �شحادة
يضع الصعود المتسارع للحركات
اإلسالمية ،واستالمها زم��ام السلطة،
أمامها مشكالت ومعضالت مترافقة مع
سؤال ال بد من اإلجابة عنه ،أليس الحري
إعادة هيكلة الماضي من خالل اجتهاد
عصري يالئم حضارة اليوم؟
إن الفكر العربي المعاصر مطالب
بمراجعة مفاهيمه ،بتدقيقها وجعل
مضامينها مطابقة للحاجات الموضوعية
المطروحة وإعادة تأسيس الفكر القومي
على مبدأي الديمقراطية والعقالنية،
بدل مبدأ العلمانية ،وكذلك ينبغي إعادة
بناء التاريخ بصورة فلسفية ،وليس
إعادة بناء الوعي بصورة تاريخية ،هذا
ما قاله الكاتب والمفكر العربي محمد
عابد الجابري في كتابيه (إشكاليات
الفكر العربي المعاصر ،والدين والدولة
وتطبيق الشريعة) ،ما جعلنا نخوض في
كينونتهما الستخالص رؤية مستقبلية
َّ
في هذا الزمن الشائك والمعقد.
يرى عابد الجابري :إن الديمقراطية
والعقالنية هما اللذان يعبران تعبيرًا
مطابقًا عن حاجات المجتمع العربي ،من
خالل فصل الدين عن السياسة وليس
فصل الدين عن الدولة ،بمعنى تجنب
توظيف الدين ألغراض سياسية ،باعتبار
أن الدين يمثل ما هو مطلق وثابت بينما
تمثل السياسة ما هو نسبي ومتغير ،ألن
السياسة تحركها المصالح الشخصية
أو الفئوية ،أم��ا الدين فيجب أن ينزه
عن ذلك ،وإال فقد جوهره وروحه لكي ال
يستخدم كأداة في فن إدارة االختالف
الديني ،إذا ك��ان ه��ذا االختالف أصله
سياسيًا يؤدي إلى الطائفية ومن ثم إلى
الحرب األهلية ،مما يحول الدين من أداة
توحيد إلى أداة تفريق وتمزيق.
ما يعني أن اإلس�لام السياسي ال
يمكن أن ينجح ف��ي تحقيق أهدافه
التاريخية ف��ي ال��م��ج��االت الحياتية
المختلفة؛ إال إذا ط��رح برنامجه طرحًا
سياسيًا واضحًا ،وبخطاب سياسي صريح
من باب المعاصرة والتجديد ،وليس برفع
شعارات مثل شعار الصحوة اإلسالمية،
متناسين أن اإلسالم لم ينم ولم يمت
ليصحو؛ بل إن الذي نام ومات هي عقولنا.
ً
ً
حقيقيا للتحرك
اجتهادا
مما يتطلب
في أعماق التاريخ ايبستمولوجيا للنزول
بكل ثقة على المستقبل ،ليواكب
صيرورته ويواجهها ويطمح في التحكم
فيها ،ألن التحديات التي تواجه العالم
العربي والعالم اإلسالمي تتطلب ليس
فقط رد الفعل ،بل الفعل.
ً
والفعل في العصر الحاضر هو أوال
ً
ً
بعيدا عن الهيام
وأخيرا فعل العقل
التاريخي والمثالية المبالغ فيها،
واستبدالهما بالعقالنية والنقدية ألن
أم��ور الدنيا تتغير من زم��ان إل��ى آخر،
فإن مفهوم التجديد ومتطلباته ال بد
أن يتغير بحسب الظروف واإلعصار من
أجل التجديد ،وإيجاد الحلول العملية

بما يطرحه علينا عصرنا من قضايا لم
يعرفها ماضينا ،حلول مشبعة بالخلقية
اإلسالمية تكون ق��ادرة على الدفع بنا
في طريق التقدم ،طريق مواكبة العصر
والمساهمة في إغناء إنجازاته وليس
االكتفاء بالهيام التاريخي وتمجيده
ً
بوصفه سبيال لمواجهة الحاضر ،األمر
الذي يتطلب تجديدا من األعماق؛ ألن
الحضارة المعاصرة ليست من جنس
الحضارة التي عرفها أسالفنا ،وليست
ً
ً
مباشرا لها ،كما أنها ليست من
امتدادا
صنعنا؛ بل هي من صنع غيرنا ،وبالتالي
فالتحديات التي تواجهنا ليست من نوع
البدعة؛ بل هي تحديات حضارية جديدة
ً
تماما تتطلب مواجهة فكرية جديدة
وبأساليب جديدة.
هنا يتحتم إعادة بناء الذات من خالل
نقد التاريخ والواقع ايبستمولوجيا؛ ألن
منطق الحضارة المعاصرة يتلخص في
العقالنية والنظرة النقدية في جميع
المجاالت الحياتية؛ وبالتالي فالتجربة
التاريخية لألمة العربية اإلسالمية،
وتجربتها الراهنة مع الحضارة المعاصرة
ال يكفي فيها استلهام نموذج األجداد
ً
نموذجا
وحده .فهذا النموذج إنما كان
ً
كافيا لنا يوم كان التاريخ هو تاريخنا،
يوم كان العالم كله يقع في عقر دارنا ،ما
يحتم تدشين سيرة جديدة تكمل سيرة
األج��داد القديمة ،وتجعل منها ً
واقعا
ً
ً
صالحا تستلهمه األجيال المقبلة
حيا
في بناء سيرتها الخاصة للدخول في
حضارة العصر الحاضر ،ألن األجداد راعوا
ظروفهم التي كانوا يعيشونها؛ مما
ً
يحتم علينا أيضا مراعاة ظروفنا الحياتية
المختلفة.
م��ا يلزمنا ه��و ع���دم التطلع إل��ى
المستقبل بنظرة سحرية «ال واقعية»،
والهروب إلى األم��ام بالقفز من أقصى
اليسار إلى أقصى اليمين أو بالعكس
في مواجهة تلك الحضارة .فهل تمكن
االتجاه السلفي حتى اآلن من القيام
بالتجديد المطلوب في الفكر اإلسالمي؟
التجديد ال��ذي يجعله يجاري التطور
ويرتبط بالواقع ،ما يحتم عليهم قراءة
سيرة السلف الصالح الذين راعوا ظروف
حياتهم م��ن عمر ب��ن الخطاب وغيره
وكيفية تغلبهم على الظروف المتجددة
في زمانهم .فكيف بنا أن ال نسير على
طريقهم في تجديد أنفسنا للتعايش
مع تلك الحضارة؟!
بما أن مشاكل عصرنا تختلف نوعيًا
ع��ن مشاكل الماضي ،فمن ال��ض��روري
أن يكون الجهد الفكري المطلوب في
ً
مختلفا ً
نوعيا عن الجهد
المجتهد اليوم
ً
مطلوبا في مجتهدي األمس،
الذي كان
ليصبح ض��روري��ًا فتح ب��اب االجتهاد
من جديد لتأصيل األص���ول ،باعتماد
كليات الشريعة ومقاصدها التي تراعي
المصلحة العامة بوصفها هي المبدأ
ً
الذي يجب أن يسود بدال من االقتصار
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على تفهم معنى األلفاظ والنصوص
واستنباط األحكام منها ،أو على قياس
حادثة على حادثة فيما ال نص فيه .وهذا
ال يتم إال بفتح باب العقل الذي تقع عليه
مهمة االجتهاد.
إن باب االجتهاد لم يغلق ،إنما أغلق
العقل الذي يمارسه ،ضمن إطار حضاري
وثقافي توقف عن الحركة والنمو .ما
يتطلب انفتاحًا جديدًا للعقل العربي
اإلسالمي كي يستطيع مواجهة االنفتاح
ال��ح��ض��اري ال���ذي حصل على أس��اس
معقولية األح��ك��ام بوصف المقاصد
ً
ً
أساسا ومنطلقا ،جاعلة من االجتهاد
ً
ممكنا في كل ال��ح��االت فاتحة الباب
باستمرار أمام التجديد واالجتهاد ،على
اعتبار تطور المصالح واألوضاع واختالف
الوضعيات التي تؤسس عملية تطبيق
الشريعة في كل زمان ومكان ،باهتمام
المصلحة العامة.
فحسب الجابري في «إشكاليات الفكر
العربي المعاصر «إن إشكاليات الفكر
العربي المعاصر برزت بعودة الثالوث
الفكري(القبيلة ،الغنيمة ،والعقيدة)،
ً
مشابها لماضينا ،ويجعل
ليجعل حاضرنا
عصرنا األيديولوجي النهضوي والقومي
وك��أن��ه ف��ت��رة استثنائية ،فأصبحت
ً
ً
علنيا للسياسة،
«القبيلة» م��ح��رك��ا
وأصبح االقتصاد ريعيًا ،أو شبه ريعي
ً
مطبوعا بطابع «الغنيمة» ،وأصبح الفكر
واأليديولوجيا «عقيدة» طائفية أو شبه
طائفية وما يحتم على نقد هذا الثالوث
(الماضي في الحاضر) بتحويل القبيلة
في مجتمعنا لتنظيم مدني سياسي
اجتماعي حديث ،وتحويل الغنيمة إلى
ضريبة ،واالقتصاد االستهالكي إلى
اقتصاد إنتاجي وتحويل «العقيدة» إلى
ً
رأي ب��دال من الفكر المذهبي الطائفي
والمتعصب الذي يدعي امتالك الحقيقة.
هكذا يترك لنا الجابري وصية تفتح
لنا طريقًا للسير عليها :عندما ننجح في
جعل ضروريات عصرنا ً
جزء ا من مقاصد
شريعتنا ،فإننا سنكون قد عملنا حينئذ،
ليس فقط على فتح باب االجتهاد في
وقائع عصرنا المتجددة والمتطورة ،بل
ً
سنكون أيضا قد بدأنا العمل في إعادة
تأصيل أصول شريعتنا نفسها بصورة
تضمن لها االستجابة الحية والفعالية
لكل ما يحصل من تغيير أو من جديد
م��ن ن��اح��ي��ة ال��ح��اج��ات والتحسينات
والتكميليات لألمة ككل ،ألن المجاالت
الحياتية م��ن سياسية واقتصادية
واجتماعية وثقافية للمجتمع العربي
في ظل تلك الحضارة تستوجب اعادة
بناء الذات العربية االسالمية من خالل
االجتهاد الذي يراعي المصلحة العامة
وفق تلك الحاجيات؛ لجعل هذا المجتمع
يواجه تلك الحضارة العلمية الجديدة
بكل ثقل وأريحية وواقعية لالندماج
فيها ،ما يتطلب منا العمل الجاد.

نازك ديل ح�سن
التربية رسالة إنسانية يحمل أمانتها كل من األسرة والمعلم
والمجتمع ،وما يحتاج إليه األبناء هو الجو التربوي الذي يعطي
للكائن اإلنساني الفرص ليتفتح لديه االبداع ويكبر التطور .ومن
المسلم به أن للوالدين التأثير النفسي على األبناء ،فهما يؤكدان
الدور الحي في تحديد سلوكهم ووجهة نموهم النفسي ،واألسرة
خلية أساسية في المجتمع ينبغي إحاطتها بكل رعاية ،فالبيت هو
المكان الذي تلتقي فيه النفوس على المودة والرحمة والتعاطف.
وال بد من العناية البالغة بتنظيم األسرة بصفتها ركنًا أساسيًا من
أركان العملية التربوية وإعداد النشء للحياة ،فعليها تتوقف آثار
عوامل التربية األخرى جميعًا ،سواء في ذلك العوامل المقصودة
كالوراثة والبيئة واللعب والتقليد .أما العوامل غير المقصودة
كأعمال الدرسية والمعلمين ،فبصالح األسرة وجهودها الرشيدة
تصلح آثار هذه العوامل وتؤتى أكلها .وبفساد األسرة وانحراف
أعمالها تنحرف العوامل عن جادة القصد ويجانبها التوفيق.
ً
ولألسرة فضال عن ذلك ،وظائف تربوية خطيرة خاصة بها .ذلك
أن التفاني في التربية والتهذيب من شأنه أن يفضي إلى غرس
المثل العليا في نفوس األطفال ،والتشجيع على المضي في طريق
الحياة كرجال ،وأن ترعى أبناءها وتسهر على العناية بهم ،وتهتم
بهم وتحسن رعايتهم ،لما هو معلم من أن المنزل عماد المجتمع،
واألم هي المربي األمثل له ،والمسؤول األول عنه وعن سعادة أفراده،
وعليها وحدها تقع مسؤولية إعداد النشء إعدادًا صحيحًا ،وتربية
الجيل تربية صالحة ،ليكون موضع افتخار األسرة واعتزازها في
طفولته ،وعماد رقي األمة وتقدمها في رجولته ،وذخر البالد وفداءها
وقت الذود عن حماها ،والتشجيع والتعاون على رفع شأن الوطن
المفدى إلى أسمى درجات الرقي والكمال ،وال يكفي أن تلقي التربية
َُْ
على هدفها في إعداد المواطن الصالح ،بل من المهم خلق اإلنسان
على إطالقه بمعناه اإلنساني الشامل بجوهره الكائن في أعماقه.
ولن تصلح التربية إال إذا اعتمدت على األسرة الحسنة ،فالشخص
السيئ ال يترك في نفوس من حوله أثرًا طيبًا ،وإنما ُيتوقع األثر
شخصه فيروعها أدبه ويسبيها نبله.
الطيب ممن تمتد إلى
ِ
وال بد من اإلش��ارة إلى األثر المتبادل بين المنزل والمدرسة،
فمبقدار المعونة التي يقدمها المنزل للمدرسة ،وتضافره معها
في تحقيق أغراضها وعمله على تكملة نقصها ،وما يبذله من جهد
في تدارك ما يتخلف على أعمالها من ثغرات في شخصية الطفل
وفي تربيته ،على هذه األمور يتوقف سير المدرسة ومبلغ نجاحها
في أداء رسالتها في تربية النشء ،والتكامل بين األسرة والمجتمع
هو الذي يجعل من حب الوطن والتفاني في سبيله سجية يتمثل
في كل نفس كبيرة.
ٌ
وغني عن البيان أن رعاية األوالد وتوجيههم واجب وطني
وقومي .فهم يتلقون من مجتمعهم المعرفة والقيم والمفاهيم
ّ
المعول في الحفاظ
اإلنسانية والحضارية ،وعندئذ يكون عليهم
على مكاسب األمة ،واستعادة ماضيها المجيد ،وخوض معاركها
الضارية والمصيرية ضد أعدائها .واألمة في أمس الحاجة إلى جيل
يكون ناهضًا بمستقبلها ،تتمثل فيه َّصحة الجسد ،ونقاء النفس
َ
ورجاحة العقل .وقد ُبن َي ً
بناء متوازنًا وفق فيه بين الروح والمادة،
ِ
وبين القيم والحاجاتُ .ب ِن َي بناء يجعله إنسانًا متميزًا متمتعًا بوعي
عميق وإدراك دقيق ،له قلب كبير ،وعزم متين ،وإرادة صلبة ،هدفه
أكبر من حاجاته ،ورسالته أسمى من رغباته ،يملك نفسه وال تملكه،
تحكمه القيم ،ويحتكم إليها ،ومثل هذا الجيل يحتاج بناؤه إلى
أسرة واعية لخطورة رسالتها ،مخلصة في أدائها ،متسلحة بالعلم
والقيم ،فال إفراط وال تفريط ،وال علو وال تقصير ،وال طغيان وال تراخ،
تسلك سبيل الوسطية بين المادة المقيتة والروح الحالمة ،بين
الواقعية ّ
المرة والمثالية التخيلية ،بين الفردية الطاغية والجماعية
الساحقة.
وظاهر مما تقدم أن نظام األسرة نظام اجتماعي بحت ،يمليه
عقل المجتمع ،وتتحكم فيه إرادته ،والتربية في جوهرها صورة عن
المجتمع وغرس للقيم وترسيخ للمبادئ .وكل ذلك يرتبط ارتباطًا
وثيقًا بأعظم المآثر وجليل األعمال ،عنوانها اإلخالص ،ولحمتها
األمانة وسداها الصدق ،وغايتها الرفعة والعالء لوطننا الغالي
العزيز.
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( كلمة حول )
ديوان كعب بن ُجعيل
�صبحي ندمي املارديني
صدر مؤخرًا عن دار الهالل بدمشق ديوان
«كعب بن ُجعيل شاعر بني تغلب في العصر
األموي» ,جمعه وحققه األستاذ حكمت إبراهيم
هالل .ولعل هذا الديوان ُيجمع ُوينشر أول مرة.
أويقات
عشت مع قصائد ه��ذا ال��دي��وان
ٍ
ممتعة لصدقها ونقائها ودقة تعبيرها .ولقد
ُ
تصفحت قصائد هذا الديوان بدقة وإمعان،
فوجدته يحتل مكانة خاصة بين شعراء عصره،
لما يتميز به من صدق في األفكار ،وعفة في
األلفاظ ،وأداء متميز جميل.
فمن هو كعب بن ُجعيل؟
هو كعب بن ُجعيل بن قصير بن عجرة
بن ثعلبة التغلبي ،تتفرع قبيلته من تغلب
بن ربيعة .وربيعة هذه من أعظم بطون العرب
العدنانية.
نشأ كعب بن ُجعيل في صدر اإلس�لام،
وقد ّ
عده ابن حجر من الصحابة ،وكان شاعر
تغلب قبل أن يكون شاعر معاوية ،وكان يتمتع
ّ
بمكانة عالية ،فال يأتي قومًا إال أكرموه ،وضربوا
له قبة لعلو مكانته بينهم.
صفاته وأخالقه :
اتصف كعب بأخالق البدوي الذي يجمع
الشجاعة والكرم وفصاحة اللسان ،إضافة إلى
جمال الطلعة والهيبة والرجولة.
اعتمد كعب بن ُجعيل الصور الطريفة
ّ
المتلون بلون البيئة ،بما
ذات الطابع العفوي
يتخللها من التعابير المتدفقة باألحاسيس
والمشاعر َّ
الصادقة ،وكان كالمه منبعثًا من
القلب ،تحتضنه ألفاظ عفوية قريبة من الذوق،
َّ
ينبعث منها ٌ
جرس موسيقي ذو تأثير أخاذ.
فنون شعره :
يصف عهود الغانيات:
الغزل
فمن قوله في
َ
َ
ُ
الغانيات ك َع ْه ِد ق ْي ٍن
وعهد
ِ
ُ ُ ْ َ
ْ
ُ
زاق ()1
نأت عنه
الجعائل مست ِ
الح ُيعج ُب َم ْن ُ
كبرق َ
رآه
ٍ
َِ ْ
ْ
َ
لـماق ()2
الحوائم ِمن
وال يشفي
ِ
ِ
أي أن النساء الحسان ال صدق في
عهودهن ،فالعهد عندهن كعهد الحداد
الذي يشيع بأنه سيرحل ليستخدمه ذوو
ُ َّ
الحاجات ،أو كبرق خل ٍب ال يعقبه مطر.
كقوله يصف غادة حسناء:
أو
إذا ْام َت َش ْ
الـ ْ
طت َع َ
ساد ٍة
بو
لها
ا
ـو
َ َ ِ ْ َ َ َّ
الـمت ِن أ ْن َيتعفًرا ()3
َو َم َ َّد ْت َع ِسيب
َ
َ
َ
َ
شهر تحس ُب الشهر ليلة
ث َو ْت نصف
َ َّ
ٍ َ لاً
ُ
َ
ْ
رف أحورا
تناغي غزا
ساجي الط ِ
َ َ
َ ُ
ََ
المرء َع ُقل ُه
تز َّي ُن حتى ت ْسل َب
َّ
َ
ّ
وحتى َي َ
حار الط ْرف فيها َوي ْسكرا
قصائده الغزلية التي تشكل
وهكذا كل
ْ َ
ُّ
لوحات فنية رائعة ،تشتم منها عبق الزهور،
وتنبهر عيناك بألوانها الزاهية ،إلى جانب
الذوق الرفيع والحس البديع والخيال المدهش.
وأغ��ل��ب هجائه منبعث م��ن العصبيات
القبلية حيث يرد الشاعر العدوان عن ِّقبيلته،
ويرفع من شأنها بين القبائلُ ،وي َ��ح��ذر من
التطاول عليها ،أماً هجاؤه الفردي فهو الذع
ْ َ
وحاد َينض ُح سخرية وتهكمًا ،غير أنه لم يكن
فاحشًا مقذعًا ،كما في هجائه للمغيرة بن
يقول:
شعبة،
حيث ُ
َ ِّ
إذا َ
وه َّـي ٍـة ٌ ُمتأزرًا
ق
في
راح
ِ
َف ُق ْلُ :ج َرذ َي ْس َت ُّن في َل َبن َم ْ
ض
ح
ٍ
ِ

َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
قاعدًا
وتـحسبـه إن قام
للمش ِـي ِ
ُّ
الطول َ
والع ْ
ياس ِْ
ِل ِـق َّل ِـة ِم ْق َ
ض
ر
في
ه
ي
ِ
ِ
ً
استجداء
لم يقل الشاعر كعب الهجاء
لألموال كما كان يفعل غيره من الشعراء ،بل
َّ َ
َ
ّ
ُ
فتر ت َع َّم َد الن ْـيـل منه
كان هجاؤه ردًا على م ٍ
بغير حق.
أما فن المدح فإن شعراء تغلب لم يكثروا
منه ،وأغلب شعر تغلب خاص بتغلب ورجالها،
ويشذ كعب بن ُجعيل عنهم إذ يمدح غير
رج��االت تغلب ،وها هو يمدح عبدالملك بن
مروان حين بويع بالخالفة ،فيقول:
َ
المؤمنين ُه ًدى ٌ
ُ
ونور
أمير
َ َّ
ُّ َ َّ
َ
ُ
النهارُ
كما جلى دجى الظل ِم
ُ
َ
َق ُ
ريش
ريع بني أمية ِم ْن ق
ٍ
َ
ُّ
والن ُ
ُه ُم ِّ
ضار ()4
الس ُّـر المهذ ُب
كما َّ
خ��ص بمدحه وال��ي الكوفة سعيد
بن العاص ،وقد وفد عليه َ
يوم عاد من غزوة
طبرستان منتصرًا ،وفي ذلك يقول:
َ ِّ
َ ُ َ
يوم الش ْع ِب ل ْيث خ ِف َّي ٍة
كأنك
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
رين وأصحرا
دون َ الع ِ
َّ تجرد من َ ِ
قبلك واحدٌ
وس الذي ما َ
َت ُس ُ
ساس
َ
َ
ارعين ُ
وح َّ
ـسـرا
ثمانين ألفًا َد
ودخل على عبدالرحمن بن خالد بن الوليد،
فوجد لديه الحفاوة والتكريم ،فقال الشاعر
يمدحهُ ،ويشيد بذكر وال��ده العظيم وصدق
بالئه في المعارك والفتوح:
َ َ
َ
أبوك ّالذي َ
قاد الجيوش ُمغ ِّربًا
َ
َ
َ
إلى الروم لما أ ْعط ِت الـخ ْـر َج ُ
فارس
َّ َّ ِ َ ٌّ
َ
لخالد
وما َي ْستوي الصف
ان :صف ْ ٍ
ِ
ٌّ
َ
َ
البران ُس
عليه من ِد َمشق
وصف ِ
ِ
وهذان البيتان يدالن داللة واضحة على
انتصار العرب على الفرس والروم.
وفي كل ما َّ
قدمناه نجد الشاعر يمتلك
براعة منقطعة النظير في صنع الشعر وبالغة
التعبير ،وك��ان يعمد إل��ى لغة سهلة عذبة
مؤنقة ،وال تجد في شعره ركاكة أو إسفاف،
ً
وج��اءت ألفاظه مالئمة لمعانيه ،معبرة عن
أغراضه ومبانيه أص��دق تعبير ،وقد امتازت
بجزالة اللفظ ومتانة السبك ،ووضوح الفكرة5.
وبالجملة فإنه يمكننا أن نقول :إن هذا
َ ِّ ُ َّ َ َ
الديوان ُيشكل الل ِبنـة الناقصة في صرح
الشعر العربي القديم ،وإنه ُيساهم في إغناء
التراث األدب��ي الضخم في الحضارة العربية
المتألقة على مدى األزمنة والعصور.
()Endnotes
-1القين :الحداد .الجعائل :األجور.
مستزاقّ :
مزوق.
َّ
 -2الحوائم :الحيوان .اللماق :اليسير من
الطعام والشراب.
 )(3أي :وضعوا تحتها وسادة كي ال
يتعفر شعرها الطويل بالتراب.
َّ
ِّ )(4
السر :النسب المحض.

ملعون دوستويفسكي /عتيق رحيمي
صوفية أفغانية تتنهد على الرغم من وحشية التكفير
جينا �سلطان
في روايته «ملعون دوستويفسكي» الصادرة عن دال  2012بترجمة راغدة خوري ،يستجدي
الكاتب األفغاني «عتيق رحيمي» ،عبق الصوفية األفغانية العتيقة التي ُحكم عليها بالتواري في
غياهب امبراطورية العتمة التكفيرية ...يتلفع بعباءة دوستويفسكي ،الصوفي الروسي الكبير،
متكئًا على رواية «الجريمة والعقاب» لتنصيب محاكمة تدين اإلخوة األعداء ،وتفسح المكان إلشراق
الحب وانبعاث الحياة ،عبر خيار المسؤولية الشجاع الذي يتبنى الشعور بالذنب نحو التاريخ الدموي
ألفغانستان..
ً
ً
مستدعيا مفهوم الخيانة
ذهنيا،
يتلبس البطل رسول شخصية راسكولنيكوف ويعيد جريمته
خالل األزمنة الحديثةّ ،
بعد هدف العقاب هو حذف الخيانة وليس الخونة .وتأتي المقاربة ضمن
حدين متداخلين؛ قديم يلتصق بالتراث الصوفي الغني ،وحديث يبتدئ مع الغزو السوفيتي
وسرقته للمحفوظات القومية ..مما يعطي لحامي التراث صفة المجاهد الحقيقي ،ويمنح فعل القتل
ً
ً
امتدادا لرفض رسول العمل
تطهيريا يرتبط بحماية التاريخ/المستقبل .وهو يشكل
للخائن معنى
مع الصحفيين األجانب ،الذين يخفون الجهة التي يعملون معها ..ويحمل اختفاء صوت رسول
الذي يصبح اسمه رسولوفسكيً ،
خيارا ً
أدبيا يحجب عن الرواية صراخ اليأس ،الكراهية ،الغضب،
ويسبغ عليها طابع الموضوعية المشرفة...مما يترك المجال لصوت العم ثروت صاحب الساقيخانة،
كي يعيد سرد األساطير القديمة؛ ابتداء من قصة (ذي القرنين) مع قوم يأجوج ومأجوج ،التي
الحكيم األعمى ،التي تختزل تاريخ النفي
يقر بأنها وقعت في موقع مدينة كابول .وانتهاء بقصة ً
المعرفي في أفغانستان .فالحكيم الذي طرد مع عائلته خوفا من علمه ،بنى مدينة جديدة ،واخترع
لغة من المستحيل نسيانها ،وجذب إليه الكتاب والعلماء من جميع أنحاء العالم ،ليترجموا ثقافته
ً
إلى لغاتهم ،لتدوم في ذاكرتهم قصصهم .فعادت القصص المنسية إلى الذاكرة ،لتأخذ شكال،
وتكتسب في المدينة صوت رواة الحكايا ..وهذا سبب الذعر لكل مزيفي القصص ومزوري الحكايات،
لدجالي األسرار ،كما للساسة ذوي النية السيئة ..فاجتاحوا المدينة ودمروا كل شيء فيها! لكن
البيوت االشجار الصخور ،اختزنت كل شيء بما فيه وحشية الطغاة ،مؤكدة أن بإمكاننا هدم كل شيء
إال الذاكرة ،فال يمكن حذف الذكريات ً
أبدا..
وألن كل جسد هو خراب ثقيل ،يقتل ثروت ،وتستأنف الحياة الكابوسية مساراتها ،ويقرر
ً
رسولوفسكي االنتحار في غرفته المظلمة كقبر ،مؤمال التحول إلى جثة أبدية .لكن ثروت آخر يتلبس
ثوب الموظف الحكومي الوحيد ،ينتشله بثقافته اإلنسانية الرفيعة من هوة االنتحار .فيستعيد
صوته الهش المعطوب ،لكن المسموع ..وتأخذ الحوارات بينهما ً
أبعادا أوسع تطال خيارات العدالة
فهما ً
والظلم ،بقصصها التي تقدم ً
جيدا لتاريخ البلد وروح الشعب .ثم تتأجج عند المنحى الفلسفي
لكلمات دوستويفسكي ،وواقع إسقاطها في الجحيم األفغاني ،الذي يدحض كل معتقد عقائدي
سليم ..ففي هذا البلد؛ حيث الجميع يعتقد بوجود الله الرحمن الرحيمُ ،يسمح بكل التصرفات
ً
عموما إما أن يستخدم الله أو
الوحشية ،وتسويغ الجرائم والخيانات تحت مسمى الجهاد ،فاإلنسان
يستخدم التاريخ ،الفكر أو االيديولوجيا...وهو قول تؤكده الرواية في معرض كالم الحارس عند ضريح
ليث بن قيس لرسول :هل تعرف ،صارع الشيوعيون على مدى عشر سنين كي يصرفوا هؤالء الناس
عن الله ،لكنهم لم ينجحوا .بعكس اإلسالميين ،الذين ،وخالل عام واحد ،نجحوا في ذلك ..من هنا
تصبح المحاكمة الفردية التي يسعى إليها رسول كمقدمة لمحاكمة كل مجرمي الحرب :الشيوعيين،
أسياد الحرب ،المرتزقةً ،
ضربا من السخرية ،في ظل غياب سلطة الدولة ،وانشغال الجميع بالحرب،
والركض وراء السلطة.
وألن الجريمة تقترن بالعقاب ،يذكر الكاتب الحكومي رسوال بأن الروح سجينة الجسد ،والجسد
ً
ً
ً
وتشويها .لذلك يقترح عليه ّ
مشهدا في مسرحية .فتغيير
عد الحياة
سجين المدينة المنحورة عنفا
األدوار ال يؤدي إلى تغيير الحياة ،إذ يبقى المرء ً
دوما في المشهد ذاته ،فوق خشبة المسرح نفسها،
للعب دور القصة ذاتها ..لذا ينصحه أن يتخيل المحاكمة كمسرحية ،عند كل تقديم ،يجب أن يلعب
دور شخصية مختلفة :في البداية يكون المتهم من ثم الشاهد ،بعدها القاضي ،وفي األساس ليس
هناك اختالف...ويدعم كالمه بشعر لعمر الخيام« :نحن الدمى ،والسماء من يحركنا /هذه ليست
حكاية رمزية ،بل هي الحقيقة /نلعب ونعيد األدوار فوق مسرح الوجود /ومن ثم نتساقط الواحد تلو
اآلخر في عمق المجهول..
يتوقف «رحيمي» ً
مليا عند السؤال الشهير :ما العمل؟ وكيف يمكن أن ينتهي األلم من الحياة؟
ً
دليال ،فتاه وتوه من معه ..ويستعيد شعراً
وفي معرض الجواب يعيدنا إلى قصة الحمار الذي اعتمد
ً
صوفيا يحمل المسؤولية للجميع؛ ألن «هؤالء الذين انضموا لدائرة الصفوة واألخالق/والذين ،من
األسياد ،من غدا النور/لم يعرفوا كيف يسافرون آلخر الليل /حكوا قصة ومن ثم ناموا».
من جهة أخرى يقر «رحيمي» أن الكتب ال تستطيع تغيير أي شيء في العالم وال في حياة أحد
ً
ما .فهل استطاع دوستويفسكي تغيير شيء ما في وطنه؟ هل استطاع التأثير بستالين مثال؟ كال.
لكن لو لم يكتب هذا الكتاب ،لربما كان هو نفسه من اقترف جريمة .وقد منح هذا الشعور الروائي
ً
ً
دراميا يتمثل في موقف
المقدرة على محاكمة ذاته ومحاكمة ستالين .ومن هنا يبرز «رحيمي» حال
ً
القائد براويز ،الذي يتبنى بانتحاره شنقا الدعوة لحقن الدماء ..فال معنى للمحكمة إن لم يكن هناك
قانون ،إن لم يكن هناك من يحترم القانون .وانعدام القانون في أفغانستان مرده إلى عادة االنتقام
المترسخة في النفوس ..وبالتالي ستنتهي الحرب في اليوم الذي يقبل فيه احد المعسكرات
بالتضحية ،وال يعود لطلب الثأر .من هنا تأتي ضرورة إعالن الحداد على أفعاله ،على جريمته وانتقامه.
ً
جحيما
«الجريمة والعقاب» ،عبق الصوفيين األفغان ،دروب التكفير الالنهائية ،متوالية ترصد
ً
ً
ً
مهددا بابتالع الجميع ،مذلين ومهانين ،أبالسة
وخطرا يتمدد ويستطيل
إنسانيا غير قابل للغفران،
وشياطين ..فهل من نور يحيي الموات؟
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«بالغة أنثى» ّ
للشاعر رضا رجب
الص ّ
وري
بالغة الخطاب ،وتجليه ّ
يو�سف م�صطفى
ّ
الحديث عن الشاعر د.رضا رجب يعني الحديث
ّ
عن أحد ّ
ّ
العمودية،/
األهم في /القصيدة
الرموز
ّ
الس ّ
الساحة الشعرية ّ
على ّ
ورية ،وفي تقديري
ّ
ّ
ّ
العربية ،والمسألة ليست في التدفق الش ّ
عري
ً
ّ
شعريًا,
الغزير لديه ،الذي تجاوز العشرين عمال
امتدت من ديوانه األول :في ظالل السنديان إلى
ّ
بالحب ،وأساطير ،ودمشق سيدة العواصم،
محكوم
ّ
إلى ديوان /عناب /الذي حاز فيه /جائزة البابطين/
ّ
الش ّ
عري دورة عام 2006م ،إلى عمله األخير:
لإلبداع
/بالغة أنثى /الذي هو موضوع قراءتي اليوم.
ّ
ش��اع��ري��ة /رض���ا رج���ب /ب��ن��وع من
ام��ت��ازت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
البنائي الشعريّ.
ّ
الحرفية الشعرية ،والتمكن
ّ
ّ
والتجديد ّ
��وري في لغة الخطاب الشعريّ
ال��ص ّ
األنثويّ ،
ّ
ّ
ومانسي عمومًا لديه .في اشتغاله
والر
ّ
ّ
ّ
ّ
التفصيلي على مفردات المكان الريفي .قريته /
ّ
ّ
القرية الجميلة الوادعة في سفوح الجبال
عناب/
المطلة على سهل الغاب .بأفيائها ،وأندائها،
وظاللها ،وسواقيها ،ورعاتها ،ونسورها ،ومواشيها،
ّ
وكرومها ،وحصاها ،ودروبها ،وكل جزئية صغيرة
في المفردة ّ
الر ّ
يفية.
اس��ت��ط��اع رس��م��ه��ا ،وت��ص��وي��ره��ا بمقاربات
ّ
ّ
ّ
ّ
استحضارية ،ولغة في التعبير،
حنينية،
اندماجية،
ّ
والتصوير حملت إلفتها ،وروعتها ،وتجديدها.
يقول في قصيدة /أغني لها /من دي��وان /
ّ
عناب:/
مقدسة كلمات ّ
السماء
ّ
وأسئلة النبع لألتربه
مقدسة وردة أطبقت
يديها على خصلة مذهبه
جميل بها ّ
الريح في المنحنى
وسرو على سفحها استوطنا
ونبع تثرثر أمواهه
وواد يسائلني ما أنا؟
جميل بها نبعها البارد
وغيم بأدغالها شاردُ
وأغمار قمح على بيدر
تأنق في جنيها حاصدُ
ونسر ّ
تحدر من قمة
عنيفًا كما انفلت الماردُ
ّ
إلى آخر القصيدة ،وقد استحضر فيها كل
ّ
مفردات الطبيعة ،ومالمح حراكها..
ّأما مقاربتي اليوم فهي لديوان( :بالغة أنثى)
ّ
والصادر عن دار الينابيع عام 2009م ،والذي َّ
ضم
ً
سبعًا وستين قصيدة غالبها في الغزل ،وبعضها
في الوصف ،والوجدانيات ،والتأمل ،والومض
ّ
الفلسفي وغير ذلك.
يقول ف��ي قصيدة /ع��ن��ق��ود /ص  /12/من
ّ
الديوان:
ّ
ّ
ْ
شجر النساء يرش ّ
في ظالله
ّ
الذكريات جليدُ
فأنا بنار
لي أن أغني فوق شرفة غيمة
ّ
ليظل يسأل عن أخيه لبيدُ
لي ّأن بيتي من حجارة وردة
تأوي الجبال إليه حين ُ
تميد

لي أن ّ
أمد على الغمام جوانحي
الربيع يعودُ
بنفسجي ّ
َ
وإلى
هذي قشور الوقت أرميها على
تحس ُ
تاج العروس لكي ّ
زبيد
َ
أنا لست موجودا ..فكيف يصوغني
زمن على الموجود فيه ُ
أجود؟
حملت القصيدة عنوان /عنقود ،/والعنقود
ينتمي ّ
للدوالي ،والخمرُّ ،
والسكر.
ّ
في خطابه األنثوي قال/:شجر النساء ،/واألنثى
عمومًا تنتمي إل��ى الخصب ،والعطاء ،لعشتار
ّ
وخصوبة عطائها ..هو في ظالل األنثى ،والظل
ّ
والسوائلّ .
يرش ظالله ،ولغة ّ
الرش هي للماءّ ،
جدد
ّ
ّ
ّ
الشاعر ّ
رمزيًا في لغة شجر النساء ،ورش الظل لتأتي
ّ
المفارقة في ّ
السطر الثاني  /فأنا بنار الذكريات
ّ
جليد ../فنار الذكريات أحالته جليدًا ..النار ولدت
ّ
ّ
ّ
فسي ،وإحباطه ويأسه .هكذا
الجليد إنه جليده؛ الن
ّ
ّ
أودت به الذكريات ،وقد ولت ،ولم يعد يستطيع
انتاجها ،أو استحضارهاّ ..أما الغناء على /شرفة
الغيمة /فهو الغناء ّ
العلوي ّ
الس ّ
ّ
ّ
ماوي
ومانسي
الر
ّ
المنتمي للفضاء األوس��ع والصوت المقترب من
ّ
ّ
األرضي.
السماء ،وليس الغناء
ّ
بيته من /حجارة الورد ../للورود حجارتها .إنه
بيت ّ
الروائح ،والعطور ،واألل��وان ،واالتساع حتى /
ّ
ّ
الكوني الكبير،
للجبال حين تميد ./إن��ه البيت
وفضاؤه ّ
الد ّ
نيوي الواسع /وحجارة الورود /تركيب
الشعريةّ ،
والتوليد ّ
ّ
الر ّ
مزي في شعر
جديد في اللغة
/رضا رجب ./في حديثه عن /قشور الوقت /بداللة
ّ
ّ
التعبير عن الزمن ..فالوقت ثمرة لها قشورها،
ّ
وقشورها تلقى على تاج العروس .إنه زمان العشق،
ّ
ّ
ّ
والكشف ،والتعري الثمري ،وتوحد الداخل ،والخارج،
ّ
ّ
والقشرّ ،
األنثوية.
واللب في عوالم الشاعر
في بيته األخير يقول :إن��ه خ��ارج المكان،
ّ
ّ
الشعري،
والزمان ،هو بإبداعه ،وعطائه ،وفيضه
ّ
أضفى الوجود على المكان ..هو من صاغ الزمان،
ّ
والمكان ..بنى زمانه ،ومكانه ،وأضاف منهما للزمان،
والمكان الماديين .فهو ٌ
زمان ،ومكان آخر متسع
خارج حدود المساحات ،والوقت .إنه شاعر الفضاء،
ّ
ّ
واالمتداد ،ال شاعر الحصر ،والتحديد .شاعر الزمان
ّ ّ
كل الزمان.
قصيدة /عنقود /حملت تمردها .فعنفوانه
عنفوان البحر ،ورحلته رحلة ّ
(السندباد) ،وعوالمه
ّ
األنثوية أشجار ترش ظاللها ،وقصيدته امتداد
ال نهاية ل��ه ،ومكانه شرفة الغيمة ،وبيته من
حجارة الورد ،وجناحه ممدود على الغمام ،وهو ال
ّ
ّ
الكوني الحاضر في
يبيع صوته ألحد .إنه شاعر
األرض ،وفي السماء ،شاعر العطاء ،والفيض ..هو
يضيف للمكان ،والمحيط ،وال يأخذ منهّ ..
رمزية
ّ
ّ
الصور جميلة في قوله / :شجر النساء ،شرفة الغيم،
وحجارة الورد ،وقشور الوقت ./وكلها تراكيب تحمل
فضاءها ،وجديدها ،وإيحاءها ،وقوة اإلضافة فيها.
هذه بالغة /رضا رجب ،/وقدرة بنائها لديه ،إضافة
ّ
ّ
وحميمية،
غنائية،
إلى ما حملته القصيدة من
ودفء ،وبريق.
في قصيدة (وجهت وجهي) من ديوان (بالغة

أنثى) ص :/65/
وجهت وجهي للتي أحببتها
فأنا على فمها الخمور ُ
تدار
أنثى بعمر قصيدة كلماتها
ّ
ُ
أمطار
تيه النسور ..وصحوها
مألت صحاراها يداي قصائدًا
فالعشق فوق رمالها مدرارُ
أنثاي من شجر الحقيقة خصرها
ّ
مالهن مدارُ
ولها نجوم..
في ّ
الريف تعبد ّربها عصفورة
هيا للقطاف ثمارُ
وتقول ّ
في ّ
الريف تسقط وردة عن ّأمها
فتعيدها لمكانها األطيارُ
ف��ي قوله/وجهت وج��ه��ي /ت��ن ّ
��اص م��ع اآلي��ة
ّ
الكريمة (وجهت وجهي للذي فطرالسموات،
ّ
تسليمي لهاّ ،
ّ
ّ
ولحبها
إيماني
واألرض) التوجه هنا
فهو الخمر المدار على شفتيها ..هو خمر سكرها،
وهو شرابها .شفتها ،وفمها هما حانة خمره ،ومأواه
في همومه.
ّ
الصورة ّ
الرائعة ّأن عمرها عمر القصيدة فإذا
كانت القصيدة بمعنى /الكلمة /فهي قديمة في
كونها ،وأنثويتهاّ ،
وحبها ،وأصالتها ..وإباؤها إباء
ّ
النسور ،وصحوها في المطر ،والخصب ،والعطاء..
هي ممطرة في صحوها ،فكيف هي في مطرها.
هي تنتمي إلى ّ
الصحراء ،وصفاء لغتها ،وبيانها،
ّ
هي صحارى العطاء ،والعشق ،والتدفق ،والفيض.
هي من شجر الحقيقة ،وليست من شجر الوهم.
ّ
ّ
عبر بالجزء عن الكل ق��ال( :م��ن شجر الحقيقة
خصرها) ،والخصر موقعه الوسط ،وهو أحد مصادر
األنثوي .هي ّ
ّ
مجرة كونية نجومها بال مدار،
الجمال
ّ
ّ
ّ
ونظامها الفلكي نظام أنثوي خاص.
الريف ،وفلكه ّ
هي أنثى ّ
الر ّ
يفي .العصفورة
ّ
البستاني بنضج ّ
ّ
الثمار ،والطيور
تصلي ،وتخبر
ّ
تعيد ما تساقط من الورق ،والثمار ..لوحات رائعة
ّإن��هّ :
الريف اإليماني المتوحد ،والمتكامل في
وسماءً ،
ً
وماء ،وشجرًا،
وحدة وجوده وفيضه ،أرضًا
ّ
وثمرًا وطيرًا ..إنه عوالم /رضا رجب /وحلمه بفضاء
رومانسي عذب ،وحنون يفيض بعضه على اآلخر،
وتتكامل عناصره باتجاه المثال ،والكمال.
ّ
ّ
في اشتغال الشاعر في هذه القصيدة جدد
ً
كثيرًا من ّ
الدالالت :فالعمر يقاس ّ
بالزمن ،وأحيانا
يقال /عمر الوردّ /أما أنثاه فهي/بعمر القصيدة،/
ً
والقصيدة هي الكلمة التي تعيش أجياال ،ودهورًا.
ّ
ّ
والكونية /الخالدة .أنثى المثال،
إنها األنثى/األزلية
وعشتار الجمال.
ّ
ٌ
مدرار للعشق ،وأنثاه من /
الصحراء ،ورمالها
شجر الحقيقة ،/وماتعنيه الحقيقة عكس الوهم،
ّ
والتوهم.
في ريف /رضا رجب /العصفورة تعبد ّربها،
ّ
ّ
والثمار تأتي جناها ،واألطيار تعيد خضرة الشجر،
وثماره.
ّ
ّ
عوالم المحبةّ ،
والصحو ،واأللفة ،والتكامل .إنها
العوالم ّ
الرومانسية التي يحلم بها /رضا رجب/
ويرسم صورها ،بهذه ّ
الروعة ،والحنين ،والكشف

ّ
ال ّ��روم��ان��س ّ
��ي ،وبالغته ف��ي التعبير ،واالن��دم��اج
ّ
الوجداني مع مفردات األرضّ ،
ّ
ّ
والسماء.
ومانسي
الر
ّ
في نص ثالث ،ومن قصيدة بعنوان (صراخ
شعرها) ص  /79/يقول:
لصراخ شعرها لم أزل مشتاقا
فعلى ّ
يدي ألفه أطواقا
وأعيد تشكيل الحروف بلونه
ّ
وألم عنه الفوز ،واإلخفاقا
ّ
إني سبقت النحل في استكشافه
ليكون أحلى طعمة ،ومذاقا
إني أحبكّ ،
والدمار يلفني
ّ
والريح بي تستوطن األعماقا
ّ
وأحس صوتك في رماد قصائدي
حلمًا غفا ..وهززته فأفاقا
هذي الذرا ألفت عبير جوانحي
إذ كنت وحدي نسرها العمالقا
في حديثه عن الشعر قالّ :
(لصراخ شعرها)
ّ
ول��م يقل س��واد شعرها ،أو شقرة شعرها ألنه
مألوفّ .
جدد ّ
رمزيًا ،وبنوع من االنزياح الواضح في
ّ
ّ
خطاب الشعر فللشعر صراخه ،ونداؤه ،وحاجة من
يالمسه ،ويداعب خصالته ،وكذلك ّ
جدد في شكل
ّ
ٌ
ّ
مداعبة الشعر فهو يلفه أطواقًا ،وهذه حركة في
مداعبة الشعر.
ل��ون شعرها يضيف لغة ج��دي��دة لحروفه
ّ
الش ّ
عرية..شعرها ملهم جديد لبيانه ،ولغته .في
ص��ورة البيت الثالث شعرها زه��ر ،ورحيق سبق
ّ
ّ
النحل في الوصول إليه ،والنحل يسعى مع الصبح،
هو ثابت في ّ
حبه على الرغم مما يعتريه من دمار،
وما تعصف به من رياح ،لم تشغله محنه عن الحبّ،
ّ
والتوق ،هو متمرد على محنه ،ودم��اره .قصائده
تحترق ،وصوتها في رماد االحتراق حلم يغفو،
ّ
ويفيق .هو ينتمي للذرى .هو نسرها الوحيد ،هو
ّّ
سيدها المحلق .التشكيلة ّ
الص ّ
ورية في هذا النص
ّ
حملت أنماطًا ّ
رمزية ،وتجديدًا في لغة التعبير:
ّ
صراخ شعرها ،وهو نداء الحنين إليه ،لون الشعر
يعيد تشكيل الحروف .هي أنثى اإللهام ،وجدول
ّ
الفيض الشعري لديه.
ّ
شعرها الغابة ،والزهرّ ،
والرحيق ،وقد سبق
ُ
ّ
صدق ّ
حبه ،وثباته رغم ما يعتريه من
النحل إليه،
دمار ،ومحن .صوتها في رماد القصائد .صوتها
ّ
طائر الفنيق يبعث فيه من جديد .هو ساكن الذرا،
وعبير جوانحه يمأل الفضاء.
هذه العوالم ّ
الص ّ
ورية عند الشاعر /رضا رجب/
تملك جديدها ،وقوة حضورها ،ونمط خيالها ،وقدرة
ّ
والتوليف ّ
ّ
الص ّ
شعري،
وري من مخزون
اإلضافة،
ّ
ّ
ومخيال مجدد ،وابتكار ،وربط إضافي رمزي يغني
ّ
فضاء الن ّص ،ويربط عناصره ،بأنماط من اإلحساس
بالجمال ،وتفاصيله عبر هذه المستويات من /
ّ ّ
االبتكار ّ
الص ّ
ّ
وصيلي
الموسيقي والت
وري ،/وإيقاعه
للجوانيّ ،
والداخليّ.
ّ
ّ
اللغوي عند /رضا رجبّ /
غني ،ومتجدد
المعجم
ّ
ّ
على مستوى اللفظ ،والتركيب ،وبالتالي الجملة
البقية..............................ص22
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جمالي ُة الفوضى
العنوان و
غب
ّ
َش ُ
ِ
�أو�س �أحمد �أ�سعد

ّ ّ ّ
ّ
وائي ،الشاعر «سليم بركات»« :حقًا
يقول الر
ً
العنوان ,نفسه ,مسألة غامضة .قد يصلح هذا
ّ
لكتاب ما ،وقد يصلح له عنوان آخر ،كلنا
العنوان ً ٍ
ّ
الن ّص .واحدٌ
يقلب جملة من مفاتيحه على باب
منها يماثل قفل ّ
الرؤيا ،واحد هو خيال المطمئن،
ً
ّ
َ
ّ
خطأ أو صوابًا ،إال أنك استوفيت السهم اندفاعًا إلى
صميم حبرك».
ّ
ّ
ّ
كذلك يؤكد الناقد المغربي «عبد الفتاح
ّ
كيليطو» على ّأن« :العنوان المشرق يضيء الطريق
ّ
الذي ستسلكه القراءة».
ُ
العنوان
لعبة
ِ
ّ
( ُ
قلت للعنوانّ ،
ال��ن ّ
��صّ ،أيها
حدثني عن
ّ
َ
ف��أزه��ر ال��ع��ن��وان ) ،ه��ك��ذا ش��أن عنوان
ال��ل��ص،
ّ
ّ
المجموعة الش ّ
عرية قيد القراءة للشاعر «مازن
َ
ّ
ُ
َ
َ
ليجلس على
المكان المفضل
[لست
الخطيب»:
ُ
ُ
َ
رأسي المقعد] فهو يمارس شغبه الجميل منذ
ّ
ٍّ
ٍّ
يتمد ُد ياسمينه
داللي
جمالي
فضاء
البداية ضمن
ٍ
مفارقات ث�لاث ،سأسمح لنفسي
��ات
ٍ
على ش��رف ِ
ّ
ّ
بتوصيف هذا الشغب بـ «جمالية الفوضى» فإذا
ِ
ّ
ْ
فاصيل
كانت الفوضى بعثرة وتبديدًا وتشظيًا للت
ِ
ودقائقها في الهباء الكوني ،فهي طريقة أخرى
ّ
ّ
ّ
لوحة
لتوض ِع التفاصيل نفسها ،وتشكلها في
ٍ
مألوفة ،ولذلك فهي انتظام أيضًا ،وإن كانت
غير
ٍ
ّ
ّ
الفوضى تسمية لكل ما هو نقيض التقليدي
ّ
والقار ّ
الحرية».
والسائد ،فهي أشبه بـ»
َ
ّ
تجل ْت بشغب ّ
مراوغة
تزيا الكالم بغية
ولو
ِ
ٍ
ً
ُّ
عندئذ انتباهة
فطين فهي ستتطلب
ق��ارئ
ٍ
ًٍ
ٍ
ّ
َ
ُ
يانعة تواكب خبب داللتها المجنحة .فلنحاول أن
َ
نكون تلك االنتباهة ،بولوجنا نافذة العنوان من
ّ
المستوى البنائي؛ حيث نراه مركبًا من جملتين /
ُ
إسمية و ّ
ّ
ربط هي /لـ./الجملة
فعلية /ترتبطان بأداة ٍ
ّ
ّ
ّ
منفية بالفعل الناقص /ليس ،/والثانية،
األولى
ّ
ّ
كجواب لهذا النفي .بمعنى أن نفي األولى
تأتي
ٍ
ُ ّ
لاّ
ال يستقيم حضور الثانية إ به ،وهذا ما جعل
ُ
ْ
شأنه
ريح
العنوان ّيبدو قلقًاّ ،كمن يجلس على ٍ
كشأن الشاعر على الدوام ،ذاك القلق المزهر ،صنو
ِ
الغنج ّ
والدالل ّ
والرقص المختلف على إيقاع الحرف.
ّ
ّ
فبمجرد ْأن نهز العنوان الغافي في سرير
ّ
الطمأنينة ،نراه يثغو وتثغو معه البداهة ،ليستقيم
ّ
النبضْ ،
فقد أكون أنا المكان الذي سيجلس
سياق
ْ
ولكي أكون المكان
على رأسه المقعد أو ال يجلس،
ّ
ّ
المفضل ّ
فالبد من انتفاء النفيّ ،أما وهو موجود فال
لاّ
مكان للمقعد وال وجود إ بي ،وهذا أشبه بـ»نفي
ّ
النفي» في قوانين /الجدل المزهر /الذي يعني
ّ
إثباتًا؛ حيث قد (أكون أنا المكان المفضل ليجلس
على رأسي المقعد) من يدري؟ هكذا إثبات العنوان
الختالفه أتى توكيدًا من خالل نفيه وتلك هي
مفارقته األولى.
ّ
ّ
ْ
لتحفز فعل ّ
الصدمة األولى
فأتت
ّأما الثانية
للقراءة ،أو إذا شئت ّ
الرعشة األول��ى أو ما يعرف
ً
بفعل «تعليق القراءة» ،والذي يعني أن تقف فجأة
ّ
ّ ّ
آلية انتقاء طائر ّ
فكر في ّ
الدهشة «الشاعر»
للت
َ
لريش الكتابة؛ إذ ترى نفسك وجهًا لوجه مع ذاتك
ّ
المغتربة القلقة في عصر التشيؤ واالستهالك،
بمعنى أن تصبح أنت «اإلنسان» ّ
مجردّ ،
حيز ،كتلة،

ّ
ّ
ّ
آلةّ ،
منصة ،مكان ،لتوضع الشيء «المقعد» ،والشيء
ّ
ّ
بالشيء يذكر ،ثم يعيد توكيد ذلك ثانية في
المتن[ :ال نملك ّ
الحد األدنى ّ
مما تملكه اآللة من
شعور].
ّ
ّ
وتأتي المفارقة الجمالية الثالثة للعنوان
ّ
ّ
وإطالة» مع مفهوم «التكثيف
كـ»إسهاب
بتضاده
ٍ
ٍّ
ّ
واالق��ت��ص��اد ال��ش��ع��ري» ف��ي العنونة والشعر
ّ
الحديثين ،فهو يتألف من تسعة تراكيب في
ّ
واحد هي [ليس ،أنا ،المكان ،المفضل ،لـ،
عنوان
ٍ
ٍ
يجلس ،على ،رأس��ي ،المقعد] ،مع ذل��ك فلعبة
ّ
ّ
الش ّ
عرية ونداوتها نجحتا في إقامة تلك
اللغة
ّ
صية بين ّ
العالئقية الن ّ
ّ
الدوال ،كي ترخي برموزها
ّ ً
وظالل دواليها على البياض .موظفة ذلك إلنجاز
ّ
ّ
والعادي/مقعد،
لليومي،
المختلف ،هذا االستخدام
ّ
مكان ،بولمان ،ساموك ،حبق ،بخور ،جرجير ،هندباء/
ً
ّ
إلخ .أشاد لغة أخرى في اللغة ،خالقًا من المألوف ال
ّ
ّ
مألوفًا ،وتلك هي إحدى تعريفات الشعر بأنه (لغة
ّ
ضمن اللغة) كما يقول «بول فاليري» ،فنحن نقرأ
القصيدة في ظالل الحروف ،ال في الحروف ذاتها،
في العتمة أكثر ّ
ّ
المحبر ،حيث
مما في البياض
ً
ً
ُ ّ
تنداح اللغة فائضة على ضفافها متسربة من
ثقوب غيبها ،لتهرع إلى ذائقتنا ّ
كقراء مهجوسين
ّ
َ
ّ
متلمسين
لنغوص بدورنا في حريرها
بالشعر،
ّ
ّ ً
ً
نعومة متمنعة ،ال تلبث أن تتكشف رويدًا رويدًا
ّ
ّ
لمجسات القراءة المورقة ،هكذا اللغة ترشف من
ّ
ّ
اليومي ماءها ،لكنها سرعان ما تتعالى عليه
مجرى
ّ ُ
ُ
شعرنه»؛ فما المانع أن
بتحويله إلى نبيذ أي « ت
ِ ّ
نقلب اآلية ونتبادل األدوار عبر بث روح الحركة في
ّ
الجماد ،ليغدو كل شيء مؤتلفًا ومؤتلقًا في الجسد
ّ
الكوني ككل ،وليصبح المقعد كائنًا ّ
ّ
حيًا يتغنج
ّ
علينا نحن الكائنات /األشياء فال نصلح ،حتى ألن
ً
ّ
نكون مكانه المفضل ،وليصبح الحجر روحًا قلقة
ّ
عتيق،
حجر
هو اآلخر كالشاعر ،يقول[:يقف على
ٍ
ٍ
يتململ تحت قدميه ،يرى نارًا وروحًا من حشيش]،
ّ
ثم يكمل [:يلتقط أنفاسهّ ،
يمسد الحجر ويمضي].
ّ
ّ
ول��ع��ل ّ
ال��دالل��ة األق��ص��ى للعنوان ،تتجلى،
َ
يجلس على شرفته،
حالم كي
لقارئ
باستضافته
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ممتدًا بناظريه ،عبر حقول الدوالي ،حائرًا
ساهمًا
ُ
ً
ّ
ّ
َ
أيقطف العنب متأنيًا ،أم يسرق السالل دفعة
ً
واحدة؟
ّ ّ
تلك هي الوظيفة ّ
يموطيقية» للغة ،وهي
«الس
ّ ً
ّ
تمارس غوايتها على م��رأى من التيه مؤسسة
ّ
لشبكة من العالقات الجديدة بين ّ
الدوال ،لتبثها
ٍ
ً
بين مفاصل الكلمات ،متخففة قدر اإلمكان من
الربط ،وهو ما يساهم بدوره في ّ
أدوات ّ
شد لحمة
ّ
ّ
ال��ن ّ��ص أكثر فأكثر ،يقول م��ازن[ :كأسك أيها
المفتون بالخضرةّ ،أيها الجبل المغرور بحجلك
ّ
حتى ّ
الدهشة ّ
بالصبايا
وسنديانك ،المغموس
المشمسات واألفق].ويقول أيضًا[ :خذ عنوانك،
تحبهم ،ال َ
أوراقك ،أسماء من ّ
تنس األشياء القريبة
منكّ ،بلغ عنها أقرب مخفر ّ
للريح].
ٍ
في المقبوس ّ
األول ،ن��رى استمرارًا لعالقة
ّ
الحميمية باألشياء ،كيف تنطق لغتهُ
ّ
الشاعر
ّ
ّ
ّ
بالحب ،فذاك النديم
بالحيوية ،وترفل مفرداته
ٌ
ٌ
ّ
الن ّد الذي يشاركه سمره وأنسه هو جبل عاشق
ّ
ّ
ّ
يتوسل الشموخ من الجبل
أيضًا وهنا نرى الشاعر ال

ّ
ّ
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
العلو منه ،الشاعر ،االحتفاء باألنوثة ،شعرنة التفاصيل).
مستمدًا صفة
التقليدي
كشأن الشعر
ّ ً
ّ
ّ
لكأن
سوية ليتبادال األنخاب ،حتى
بل يجلسان
ّ ُ ّ
ّ
اعر
الجبل هو من يشمخ بعالقته معه؛ ألنه مكتمل
ُ ُ األنا وديموقراطية الش ِ
َ
ّ
صوت األنا المرضي التي يكاد ال يخلو
خفوت
بالعشق ،بذاته هو أيضًا ،ممتلئ بما حوله؛ فهو
ِ
ٌ
ّ
ٌّ
ّ
شاعر عاشق وذاك الجبل أخضر حالم ،وهو ّ
ٌّ
صياد منها نص شعري حديث ،مما أفسح المجال لتعدد
ّ
ْ
ّ
ّ
محار وكذلك الجبل الضمائر ،باإلضافة إلى حالة الرقي التي عبرت فيها
كلمات مخطوف بما التقطه من ٍ
ّ
مفتون بحجله وسنديانه ّ
ّ
حد الغرور ،هو المنتشي هذه» األنا» عن حضورها ،حين الضرورة في نويات
ّ
ّ
ّ ُ
ّ
ّ
السهلة لطزاجة البرهة «اللحظة النصوص ،عبر توزعها في كينونات خفي ٍة ،تمسك
بالتقاطاته
ّ
ّ
ّ
عرية ،وه��ذا يعكس صفاءً
الهاربة» من فم العجالة وكذا الجبل المتماهي حد بخيوط اللعبة الش ّ
ّ
ّ
َ
ثق َف ُ
ّ
ّ
اإلنبهار برائحة ّ
ّ
أناه وصقلها،
داخليًا لدى الشاعر،
أجسادهن واطمئنانًا
وهن يدلكن
الصبايا
ّ
ّ
َ
ّ
بجمالي ٍة في عتمتها ،ولتبث حضورها من
لتنوس
بالشموس على مرأى من األفق..
ّ
نحن إذن أم��ام شاعرين أو جبلين ال ف��رق! هناك ،كنبض الضوء المنثال من قنديل العتمة،
ّ
ٌ
ّ
بندي ٍة ،أال يملك
فشاعر نديمه جبل ويتنادمان
ينتميان إلى مدرسة الجمال ذاتها ،حتى ّأن الشاعر
ٌ
ْ
ّ
ً
ّ
ْ
ّ
كمن ذاتًا عالية ؟ لكنه لم يقل (أنا جبل مثال)؛ بل ترك
بتحب ٍب ،متهمًا ّإياه بالغرور
يعاتب الجبل
ّ
ّ
ّ
ْ
ّ
ّ
ينفي التهمة عن نفسه ،هكذا مازن أجاد بث الروح روح النص لتقول ذلك .ولم تجد هذه األنا حرجًا
ْ
فنطقت الجمادات بما يريده شيطان بتشبيهها بالحمار الجميل أو الحائط.
فيما حوله،
ّ
ولنالحظ أيضًا ضمير الجماعة في قوله( :ال
الشعر!
ّ
ّ
ُ
نملك ّ
الحد األدن��ى ّ
مما تملكه اآلل��ة من شعور)
في المقبوس الثاني نرى كيف يلتقط الشاعر
ُ
ّ
َ
لفة وأيضًا:
بسنارة الغيب مفرداته الخام
ليوقد بها نار األ ِ
ّ
ً
منتشال الذاكرة من تفاصيلها وإرثها ّ
(أصدقاء لهم قطعة من قلبي) ،و(آخ��ر قبلة
الدفين
ُ
ّ
قوامها ّ
هوائي ٍة ُ
ّ
الداللة الممشوقة ،أتفوه بها امرأتي) ،وكذلك ما امتألت به المقاطع
حاضنة
بوساطة
ٍ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
وقودها المفارقة الذكية التي تتجلى مهمتها م��ن أس��م��اء ألص��دق��اء وصديقات وأن���وات أخ��رى
َّ
َ
ّ
ّ
بكسر أفق المتوقع بغية إحداث ّ
الدهشة المطلوبة أخذت فسحتها ّ
الرحبة في نسيج النصوص ،كلها
ّ ّ
ّ
ّ
بيئة ال تسمح كثيرًا
لدى القارئ؛ حيث يستجمع كل األشياء
الحميمية تعكس ديموقراطية شاعر في ٍ
ّ
بالت ّ
عد ّ
دية واالعتراف باآلخر.
أيضًا (العنوان ،األوراق ،أسماء األحبة ،األشياء
ّ ّ
ٌ
حرز
ذاهب
فنظن بأنه
القريبة منه)،
ِ
لوضع ّها في ٍ
ُ
باألنوثة
االحتفاء
حنين وآخر ،لكنه يفاجئك
مكين ،ليعود إليها بين
ِ
ٍ
ْ
ٍّ
ّ
ّ
ّ
َ
بمجرد أن ترى تسعة عناوين فرعية ألسماء
مخفر للريح ،ومن هو
كلص بالوشاية بها إلى أقرب
ٍ
َ
ّ
ّ
نمام أكثر من الشاعر يا ترى؟ ،ثم أن مفردة ّ
ّ
ّ
أنثوية (نجاح ،صبا ،ناي ،ريما ،روال ،تهامة ،شروق،
الريح
ّ
ّ
طاقة على سوناتا ،دمشق) باإلضافة إلى اكتشافك السريع
األقرب إلى لفظ «الروح» بما تكتنزه من
ٍ
ّ
ّ
والتبديد والحلم والجنون ّ
ّ
ّ
ّ
والرائحة والحرية ب���أن ث��م��ة روح���ًا كلية تراقبك م��ن خلف ظالل
البعثرة
ّ
لاّ
لاّ
ّّ
ّ
ّ
والقلق والتحليق وال ثبات وال تشكل والإلكتمال النصوص ،فإنك الشك سترى انتصار الشاعر
ّ
ّ
َ
ّ
أبواب لألنثى ككائن وروح تغلف الكون أجمع .يقول
الكوني ،أال تفتح
والفراغ واالنتماء إلى الكل
ً
ً ّ
ّ
ّ
الطريق أمام ّأية في مطارح ّ
كفاية ّ
فرت
ع��دة منها( :ألنها ت��راه
القراءة على آفاق شتى ،مغلقة
ّ
و(مس ُ
ّ
صدر ّ
دت َ
ّ
يضج
الريح) ،و(المرأة
عليه عريها)؛
قراء ٍة جامد ٍة للن ّص؟.
ّ
ّ
ّ
وتستحم بخمرة الضوء)
وإذا ما اعتمدنا العالقة االمتدادية للعنوان خصرها برائحة النهر،
ّ
ّ
ّ
إلى الن ّص كاحتمال من احتماالت التعالق معه و(المرأة ليست وحيدة ،يحاصرها النعناع والكرز،
متجاوزين الجدل حول ّأيهما األسبق ،العنوان تنهض بأجنحتها وينهض الورد حارسًا) ،و(ليغرق
ّ
ّ
ّ
ّ
(تغط َ
َ
ين
حضور ِك)و
أم الن ّص أم المحايثة بينهما؟ فإننا نرى تالصق كل األنبياء الذين تجاهلوا
ّ
ّ
ّ
األهم كاعتراف مطلق
الرياح بسوسنك) والشاهد
العنوان بمتنه وهيمنته على فضاءاته بالمعنى
الجمالي ّ
ّ
والداللي ،واضحًا بما فيها عناوينه الداخلية بهيمنة األنوثة كـ»ثيمة» أساسي ٍة على أغلب
ّ
ّ
ّ
ّ
التي ّ
غيبتها مشكلة فنية هي «التنضيد»؛ مع النصوص والوجود ككل ،قاله على لسان المؤنث:
وج��ود قسم آخر من النصوص بال عنوان ،يقول (أنا جوهر ّ
الرجل ّ
هلم ّ
إلي).
َ
ُ ّ
ّ
فاصيل.
شعرنة الت
الناقد «جميل حمداوي» عن العنوان[ :بأنه بنية
ِ
ّ
ّ
تحد ُ
هو الذي كنت قد ّ
ال��ن ّ
ّ
ثت عنه منذ بداية هذه
��ص ،ف��إذا كان
رحمية ،تولد معظم دالالت
ّ ٍّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الن ّص هو المولود ،فإن العنوان هو المولد الفعلي القراءة كـ «بؤرة» محورية أولى للنصوص ،تتعلق
ّ
ّ
الن ّص] ّ
وثمة ما يؤكد هذه ّ
شعرنة التفاصيل
بشعرنة الكالم ال��ع��ادي ،أو
السطوة،
لتشابكات
ِ
ِ
ّ
ّ
والحياتية ،عبراستنهاض اليوميّ
س��واء أك��ان فعل ال��ق��راءة ،أم االن��ت��زاع المدروس الوجودية
ّ
الرئيس من أحد المقاطع ّ
للعنوان ّ
عري وارتقاء المألوف إلى ّالالمألوف ،مماّ
الد ّ
الش ّ
اخلية ،ليحوذ إلى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نحوي أيضًا باتجاه النص ،يسمح بحرية أكبر للدوال بالتنقل عبرفضاءات
��داد
بذلك على ام��ت ٍ
ّ
ً ّ ّ
ّ
ّ
ّ
مهووس بالعنونة النصوص يقول الشاعر[:أبي أحبك قد الحائط
والبادي حقيقة ،أن الشاعر غير
ٍ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الد ّ
ّ
اخلية لنصوصه كجزء من «جمالية الفوضى» قد الحمارالجميل ،وأحب دراجتي وجدتي وبيض
ّ
ّ
الصباح]؛
التي تحكمه؛ بل يكتفى بالتواطؤ مع عنوانه
َ
َ
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
سيتلقى ّ
َ
فمن منا لم ير بأبيه مثاله األكبر على األقل في
الدهشة المطلوبة ،تاركًا
العام عارفًا أنه
ً
ّ
َ
ً
ّ ّ
نوافذ نصوصه مشرعة على رياح القراءة ،وها نحن الطفولة (من حسن الحظ أننا لم نبق أطفاال) ،وكي
َ
َ
وقدوتنا نحن ّ
ّ
الصغار ،سنسبغ عليه
وديموقراطية نكافئ مثالنا
سنختار منها ثالثًا ،فقط ،هي( :األنا
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ّ
والقوة التي نراها بأعيننا البريئة،
قيم الجمال
َ
ّ
وهي تلتقط طزاجة الوجود بعيون الدهشة
ّ
التي ال يملكها سوى (األطفال والفالسفة) كما
يقال .فأن تنهض كـ «زوربا» ّ
يوميًا لتكتشف
ّ
الطفل الذي في داخلك حداثة ّ
وجدة هذا
بعين
ً
ّ َ
الوجود ،هذا يعني أنك تمتلك روحًا خامًا كبيرة،
فاألب ٌ
قويّ ،
ثابتٌّ ،
ُ
قد الحائط وصبور وجميل
كالحمار ،وهنا ينتصر لهذا الكائن المهضوم
الحقوق الذي نعترف جميعًا بمالمحه الوديعة
والجميلة عند والدته ،على األقل ،فهو يكاد
ً
فعال! ّ
وربما هنا سينزعج بعض
يشبه الغزال
ّ
الوقورين من هذا التشبيه إذا ما أسقطنا عليه
ّ
ّ
التداول اليومي لمفردة «حمار» ولكننا نحيلهم
ّ
قديم للخليفة حين وصفه
اح
ٍ
سريعًا إلى مد ّ ٍ
الكتائب) وال
��راع
مفتخرًا...( :كالت
ِ
يس في ق ِ
ّ
يعنينا فيما بعد رد فعل الخليفة عليه ،بل
ّ
ّ
تعنينا ّ
الصورة الخام التي أطلقها هذا الشاعر
سلطة ّ
ّ
ودنيوي ٍة في عصره،
ديني ٍة
ممتدحًا أعلى
ٍ
ّ
ّ
وهي «الخليفة» كذلك هو شأن طفل النص
الحالي وهو يمتدح مثاله األكبر «األب» أعلى
ّ
سلطة في عالمه .وبالتناقض الكبير والهش
ٍ
ْ
ّ
في أعرافنا ،إذ نحن نعترف علنيًا بوفاء الكلب،
ّ
وحتى القصص ّ
الديني اعترف
وصبر الحمار
بذلك ّ
(قصة أهل الكهف وكلبهم الحارس
ّ
ّ
ّ
المقدس الكثير
الوفي) وكذلك تضمين الن ّص
من أسماء الكائنات األليفة /بقرة ،نمل ،نحل/
إلخ..ومع ذلك يستنكر الكثيرون مثل هذه
ّ
ْ
ّ
لوأتت على لسان الشعراء !!.
الصور
ّ
وس��أورد بعض ّ
الصور التي تؤكد على
ّ
اليومية الخام
احتفاء الشاعر بالمفردة
ّ
ّ
واكسائها بالشعرية الالزمة من خالل طريقة
االستخدام التي تخرجها عن المألوف ،بل
ّ
وتفلسفها أحيانًاّ ،
وتقربها من التجريد أحيانًا
[تعمر حواكير ّ
ّ
الريحان]،
أخرى ،يقول مازن:
ّ
ٌ
و[يقمط رأسه ّ
جيدًا] ،و[بنفسج يطلع قدام
خطوها] ،و[هندباء تقاتل البراري] ،و[جرجير
ّ
ّ
ُ
سموت
اختبأ بظل الماء] ،و[كي ال يطق القلب،
ّ
بالرقص ّ
ّ
حد الغياب وعلى مشارف الزرقة
ّ
ُ
سكبت ّ
السؤال] ،و[ال يكفي الضوء الكتمال
ّاللوحةّ ،
البد من الفطنة تقول المرايا] إلخ...
ّ
ُ
ْ
ْ
ال��ش��ذرات ّ
الصغير ِة
بقيت بعض
لكن
ِ
ً
َ
ّ
ّ
خارج ّ
بإنشائيتها،
السرب ،محتفظة
تغر ُد،
ُ
ْ
[النملك ّ
الحد األدنى مما
تتشعرن يقول:
لم
ْ
تملكه اآلل��ة من شعور] و[..ي��ا بني ال تأكل،
ْ
مما ْ
ْ
تزرع ال ْ
تلبسّ ،
ّ
تصنع ال تقرأ] .وعلى
مما
ُ
ّ
َ
الختام أق��ول ،إن نصوص المجموعة
سبيل ِ
رغم انحيازها للجميل وانتصارها للمفرح في
ُ
ّ
الحياة ،تنبض بالكثير من الحزن النبيل ،وتلك
هي معادلة الوجود ُ
المثلى التي عكستها
ّ
ّ
بش ّ
وت���وازن ،فهي أشبه
فافي ٍة
روح الشاعر
ٍ
ّ
«بنصوص اللذة» التي قصدها «بارت» بقوله:
ّ
ّ ّ ّ
(إن لذة الن ّص هي هذا :إنها القيمة المتنقلة
إلى قيمة ّ
الدال الفاخر)ويشرح الدكتور «منذر
عياشي» مترجم.
ً
«ب��ارت» هذا قائال( :القراءة هي نصوص
ُ
ّ ُ
ّ
البدايات المفتوحة ،إنها تكتب وتقرأ ولكنها
ً
ً
َ
ّ
لن تبلغ كمالها كتابة وإلتمامها قراءة ولعل
َ ّ
الس ّر ّأنها ْ
هذا هو ّ
نصوص لذة).
كانت
ّ
ّ
ذاك هو الشعر بحق الذي ّ
يوصفه الشاعر
ّ
ٌ
ُ
بقوله[:الشعر طفل يركض خلف الفراشات
ُ
َ ّ
يشعل أسئلة الضوء ]..شكرًا لك مازن.
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أجساد بال أعناق
ف�ضيل حلمي عبد اهلل
المجموعة الشعرية للشاعر خالد حسن
خليل التي صدرت حديثًا عن دار كنعان ،هي
حقًا الخطاب األنموذجي لما أسميته الجيل
المقاوم سابقًا وحاضرًا ,الذي يختلف تمامًا عن
وصف اليائسين الذي استعمله البعض ,أي خط
االستسالم في سلوك األجيال الشعرية التي
تقلبت على تاريخنا الحضاري من دون الغوص
في الحق الوطني ،والحق الشخصي العميق الذي
وقف وراءه السلوك اليائس .خالد خليل يثبت
شعره على خشبة المسرح في عصر جيله ،وأصبح
مزروعًا في رائحة الورود ،وأنبت انتصاره في وجه
الجيل الجديد ،ليصبح األمل منتصرًا على اليأس
ماض مخادع قامع ،وعلى كل رموز االنحالل
على
ٍ
والتراجع والتخاذل واالنبطاح المذل.
لم يبق لخالد سوى هذه الكلمات الشاملة
العاصفة في طوفان شعري يكتسح كل هذه
المسميات .إن الشاعر خالد خليل وم��ن خالل
مجموعته الشعرية هذه الباهرة ،والذي يؤكد بأن
هذا الجيل الجديد الشاب الصاعد ما زال يرتدي
ثوب األمل بالتحرير ،ويتحصن بالثقافة الوطنية،
وخاصة الالجئين الذين تغذوا من حياتهم
اليومية بهذه الثقافة ،رغم الظروف القاهرة التي
يعانونها ،فالبعد عن األرض والوطن أشعل في
ُ
عشق أنا ٌ
حب
أعماقهم ثورة العودة ،فيقول :أنا
ٌ
أنا أمل\ أروي ظمأ حنجرتي من أفواه قناديلي\ أنا
نشيدي مواويلي عناويني بساتيني\ األهل والدار
كتبناها بخط اآله واألحزان\ عنواني هويتي أرضًا
وشعبًا\..
قدسه الشراع األن��ه موج البحر في الشعر
ٌ
وطاردته األرصفة ،األنه سؤال في الكراس ..
لم يفرغ قلمه بعد وال أصبح رمادًا في التواطؤ..
إنه الجيل الصامد الصابر الذي ال يصالح وال
يتواطأ مع صانعي الموت والدمار ،إنهم خارج هذا
اإلطار ..وفي قصيدة أجساد بال أعناق والتي هي
عنوان هذه المجموعة الشعرية ،يقول الشاعر
قلب الحالمين\وللموت جثامين\
فيها :تذرف من ِ
ولهما صدق األزه��ار\ وعيون الساجدين\ وبراءة
الطهر في قلوب العاشقين\ لن أخاف عليك يا
وطني\ مادام سناك نارًا وسماؤك أزارا ورجالك
أسوارًا.
رغم البعد .إال أن فلسطين مازالت تسكن في
داخله ،ورغم جيله ،إال أنه الذي ينطبق عليه غريب
الحب والقلم والزمان ،ولذلك فهو غير قادر على
التفاهم إال مع نفسه وذاته ،وهو رفيق أحرار األمة
المتعلقة بالجراح ،وه��م الذين ك��ان لهم
النصيب الكبير في إهداء المجموعة التي قال
فيها الشاعر خالد :إلى الذين تمنطقوا باألحزمة
الناسفة ،وارتشفوا العشق من أوطانهم الطاهرة
ومن جباههم العالية،
وامتشقوا البندقية من أوجاعهم الثائرة،
وفجروا الثورة من حناجرهم الصارخة إلى الحجر
والمقالع ،إل��ى األك��ف واألج��س��اد التي تصدت
بلحمها ،آللة الغدر الصهيوني ،إلى كل رجل
وامرأة وشاب وفتاة
قدموا أجسادهم قرابين على مذابح التحرير
...
وهذا األسلوب له خطابه الخاص الذي نسجته
مفردات لغة المقاومة التي مازال معدنها ساخنًا،
بل ملتهبًا بعزيمة الثورة المستمرة ،وبمجاالت
هائلة ،وفي أي نص ستصدمك مفرداته.
لغة
إننا أم��ام مجموعة شعرية وجعبة من ٍ

جديدة تتالعب بها أنامل خالد خليل في مفردات،
تتسرب حتى في نصوص التأمل الوجودي؛ بل
حتى في خطاب العشق ،إن كانت من خالل
بندقية محارب أو بين
كوفية فدائي عائدًا من مهمة قتالية أو خندق
أو جعبة ،أو جاءت من بقايا الحرب ..ففي قصيدة
جنين يقول :يرتدي العشق ثيابه\ويلبس الحب
مصابه\ويعزف اللحن شبابه\ ينبض الشريان
من قلب السطور\ هكذا يا شهيدًا نلبس
الدنيا نراجس وخيوطًا من عرائس كي نتيه
بثوب عزك\تغرق األي��ام من قلب الجراح\هكذا
نشكل أفراحنا ونعشق أوطاننا\نبحث عن كل
فرحة في مملكة الشهداء يحكمها نصر\ مر عنا
الموت من األعداء\ تبقى األزهار أزهارًا والفراشات
تحوم حول مقابر المخيمات\ ورؤية الصباح يوميًا
بصعقة فجر تجري بكل قامات الخوف المبعوثة
في دروب الحياة..
إنه خالد الذي أحرق من ذاكرته كل الهزائم
والنفوس الساقطة والمزروعة في حقل األرواح من
البناء ،إن تجربة شاعرنا لها ٌ
بعد من خالل لغته
التي امتزجت بشخصيته الدائمة وتفصيالت
حياته اليومية،
فشعره ليس مجموعة من الكلمات المسلحة
ب��ال��ع��دوان والوحشية؛ ب��ل إنها أدوات حياة
كالكائنات الحية تفهم ويتفاهم معها ،كل
حرف منها مثقلة بأرواح وأشخاص ثكالى ببقايا
ذكريات حارقة وبأوصال حميمة.
التحمت بحياتهم مثل التحام االبتسامة
بالوجه  ..ففي قصيدة الربيع أق��دام بال أرجل
يقول :من أطفأ مصباحي ..؟ وأبكم صوتي وأصم
سمعي \مباح األزقة بلون المشقة بيتي وداري
وجدران ناري تعرف طريقي ووجه بيتي ،تتمتم
وتحكي ج��دران تهاوت ك��أرض تساوت بوسط
المخيم \ودمع الثكالى ويومًا يعربد وآخر يصفد
وثالث يجدد بفعل ،وفعلك بيوم وليد وصبح
جديد نودع شهيدًا بطرد البريد \من باب وبابك
المخيم كتبناه حرفًا نسجناه اسمًا في كل معجم
\اسمي واسمك ظل ي��دوي رغم الحياة ،وجوار
الممات وحبر المعلم ص��ور تعلق جمل تمزق
لرحال يمشي لموقف جديد ,وحين ال تحضر هذه
ُ
المفردات التي اختزنت في مشاعر الشاعر وفي
ساحة النص ،فإن المكافئ لغيابها سيكتمل في
النبرة الحادة والبناء القاسي والعنيف للقصيدة،
إن الشعر المقاوم ال��ذي هو من سمات األدب
الفلسطيني الراسخ والمتصل بأعظم رواد الشعر
الحديث ،وهو من أجيج القصيدة الثورية ،وهي
موجودة في سمات نصوص الجيل الجديد..
وه��ي واح���دة ف��ي ال��م��ف��ردات المستخدمة
والشرسة في الصورة النقدية بتشبيهاتها،
يقول الشاعر في قصيدة إلى أسوارك نرحل كل
يوم :إلى أسوارك نرحل كل يوم\ ٌ
ٌ
وأقواس\
مدن
ُ
ٌ
ٌ
وأع���راس\ نضمد جرحنا
وأق��داس\أف��راح
م��آذن
بالجمر \ ننشد
القلب المشظى
الدامي\ من لهيب
ِ
ُ
تراتيل جرحك\ ننشد لحن ُبعدك نرشف إعصار
المنفى \نولد من جديد..
إن خالد حسن خليل هو من جيل الشعراء
الذين عملوا ب��ج��دارة واستحقاق ،وه��م وكالء
تأسيس الشعر الفلسطيني المقاوم الجديد ،لقد
رأوا وعاشوا صدى النكبة بما يقارب الستين عامًا،
يدًا بيد ودفنوا معهم أحالمهم الموجعة كي ال
نصوص ُمثقلة بحثيث الذكرى،
تفوح في إبداع
ٍ

ذكرى العودة..
لقد انقشعت غمامة الخوف من الموت ،فقد
خرجوا منه ،أصبحوا يكتبون عنه وعن ما تبعه
من خ��راب وتسلط وقلق وقمع وع��دوان وبطش
واستغالل ،يكتبون بهراوة وسخط؛ لهذا أثارت
ً
قصائدهم النخبوية جيال جديدًا من الشباب التي
أعلنت والءها الملح :معاناتنا المعلنة على رصيف
الوقت ،لقد خرجوا من وطنهم من جحيم حرب،
كان يداهمهم جاؤوا إلى منفى إلى تجربة ،جحيم
آخر وهو االستسالم ،أفلتوا من عالم بطش غاشم
ودمار ليقحموا في عالم غربة ال يرحم وال يعرف
كرامة ،عالم المنفى يسحق بال هوادة كل شيء..
الحنين واألق�لام والذكريات حتى األسماء،
يقول الشاعر في ه��ذه األش��ي��اء :صرنا في فم
دمع الخريف\ يا ليالي
األفعى\ يا عيون الشوق يا ِ
األسى يا بعد السنين يا شموع الليل\ يا جرحى
الدفين يا دمعًا وحنة\ أين كنا..؟ وكيف كنا..؟
وأين حللنا وكيف حللنا..؟ وأين ارتحلنا..؟ وأين
صرنا..؟ أصرنا في فم األفعى..؟
لكن نعمة ه��ذا الجيل كما قلت ليست
مستسلمة واله��ي غطاء تبرير تخاذل إرادي
مستخدم على باب المثكل؛ فمن يعاشر المقاومة
تنضج شخصيته فيبدع..
فأديبنا هنا تذمر وتأزم على الموت المخادع،
ويكتب ويبحث عن عشبة الخلود في الحياة
الحاضرة أو حياة اآلخرة؛ إنه يؤسس ملحمة خلود
بعشبة الشعر في مواجهة األفعى..
إنه يبدع ويتذمر ،ويشكل ث��ورة مستمرة،
يدخل بها جيل المنطلق والمدافع الذي أصبح
عصيًا مستعدًا لمبادلة القصيدة بأرواحهم هذه
وموتهم األخير ،والمصيري اآلن فيقول :أنا لست
صفرًا وال رقمًا وال رقمًا بال جذر\ لست صخرًا وال قاعًا
ً
ً
بال حجر\ ُ
لست قتيال وال حبال بال مطر\ أنا لون لم
ُ
ُ
تغيره السنون\ أنا ما زلت حيًا\ أنا ما زلت حيًا\ أنا
ما ُ
زلت ألحانًا وأوزانًا\ ما زلت أنمو في جذور الصخر
بركانًا وقهرًا..
كانت معادلة حياته الحاكمة في السابق
يتسير عليها عامل واحد ،هو حب الوطن الذي ال
يموت؛ أما اآلن فهو يصمم معادلة جديدة فريدة
المكونات ،أصبح يدرك أن اإلخالص من مقاومة
العدو المحتل ب��اإلص��رار على الحياة ،واألدب
المقاوم هو بلسم اإلبداع الشعري في القصيدة..
فما لم ينسه أبدًا أنه نما وكبر وعاش حياته
في دمشق التي كانت وما زالت له وطنًا مقدسًا
في حياته ،و كما وصفها في قصيدته أدام الله
مجدك يا دمشق :يا سحر الوجود\ يا رهام الصباح
يا جودًا على جود\ دمشق يا صخرة\ تحطمت عليك
أبالسة العصر الحقود\ تشهد بطهرك الكواكب
والنجود\أصالة األوط��ان عندك قداسة\ يا توأم
المجد وأنشودة العز التليد\ دمشق يا ضميرًا في
حشا األجساد تناما المجد بين أحضانك\ ومجد
عزك كل يوم يزيد...
الكتاب :أجساد بال أعناق-شعر
المؤلف :خالد حسن خليل
الناشر :دار كنعان
صدر للمؤلف :فلسطين وعشقها  -شعر
ٌ
دم لن ينضب  -شعر
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ندوة :بناء سورية المتجددة
خا�ص للأ�سبوع الأدبي -مرينا �أوغالنيان

ّ
نظم اتحاد الكتاب العرب واتحاد
الصحفيين بالتعاون مع وزارة اإلعالم
ندوة بعنوان« :بناء سورية المتجددة»
و ذل���ك ي��وم��ي األح����د واالث��ن��ي��ن 12
و 2013/5/13ف��ي قاعة المحاضرات
بمكتبة األسد الوطنية بدمشق.
ام��ت��دت ال��ن��دوة على ث�لاث جلسات
شارك فيها كل من السيدات و السادة:
الكاتب اإلعالمي أ .غسان الشامي من
لبنان وأ.أنيس نقاش رئيس شبكة أمان
من لبنان وأ .كوليت خوري المستشارة
األدبية للسيد رئيس الجمهورية وأ.
محمد شعبان عزوز رئيس اتحاد العمال
وأ .نزار سكيف نقيب المحامين والممثلة
السورية أ .جيانا عيد و أ .أحمد األحمد
األمين العام لحركة االشتراكيين العرب
وأ .عادل نعيسة عضو رئاسة الجبهة
الشعبية للتغيير والتحرير وأ .عمر
أوسي رئيس لجنة المصالحة الوطنية
في مجلس الشعب ،وقد أدار الجلسات
بالتتالي :أ .الياس م��راد رئيس اتحاد
الصحفيين وأ .د .حسين جمعة رئيس
اتحاد الكتاب العرب و د .خلف المفتاح
معاون وزير اإلعالم.
ُ
افتتحت ال��ن��دوة بالنشيد العربي
ً
السوري والوقوف دقيقة صمت إجالال
ألرواح شهداء الوطن.
وحضر حفل االفتتاح السيد وزي��ر
اإلع�لام عمران الزعبي الذي ّ
قدم عرضًا
للمشهد السياسي الحالي في سورية
م��ؤك��دًا على أن ك��ل ات��ه��ام لسورية
تصريحًا أو تلميحًا من أي مسؤول تركي
ً
مرفوض شكال ومضمونًا مشيرًا إلى أن
انفجارات الريحانية في تركيا حادث
إرهابي مدان بكل المعايير األخالقية
واإلنسانية والشرعية و ُيسأل عنها
أردوغان وأجهزته في حزبه حزب العدالة
والتنمية الحاكم في تركيا  ..فهذا ليس
سلوك السوريين ،فمنذ مئة عام وسورية
لديها مشاكل مع تركيا ومع ذلك لم تقدم

بكل حكوماتها وجيشها وأجهزتها على
سلوك هكذا تصرف أو ارتكاب هكذا
فعل ،ليس ألنها ال تستطيع بل بدافع
أخالقي وقيمي وسلوكي ،فأي أحد في
ً
العالم يستطيع أن يكون قاتال لكن ال
يستطيع أي أحد في العالم أن يكون
أخالقيًا وقيميًا ،مقدمًا تعازيه للشعب
التركي الشقيق بشهدائه متمنيًا
لجرحاه الشفاء العاجل.
وقد أوضح السيد الوزير أن الحكومة
التركية اإلرهابية المتطرفة برئاسة
رجب طيب أردوغان حولت مناطق الحدود
السورية التركية إلى قندهار وتورا بورا
وإلى مراكز لإلرهاب الدولي وحولت بيوت
المدنيين األتراك ومزارعهم وأمالكهم
إلى مستقر وممر لمجموعات إرهابية
ج��اءت من جهات األرض األرب��ع وهي
التي سهلت وم��ازال��ت تسهل وصول
السالح والمتفجرات والعبوات الناسفة
والسيارات المفخخة واألم��وال والقتلة
إلى سورية.
وش��دد السيد وزي��ر اإلع�لام على حق
سورية في أن تتصرف بمسألة الجوالن
تصرف المالك بملكه فالجوالن كان
وسيبقى أرض��ًا عربية سورية ولو وجد
فيه الجيش االسرائيلي ،ولسورية الحق
في أن تدخل إليه متى تشاء وتخرج
منه متى تشاء وبالطريقة التي تشاء
وه��ذا األم��ر يجب أن يكون مفهومًا
للجميع ويجب أن تدرك إسرائيل أنها ال
تستطيع أن تتنزه في السماء السورية
فالسماء واألرض السورية ليست متنزها
ألحد مبينا أن الجيش والشعب السوري
يعرفون جيدا كيف يدافعون عن سورية
ويقاتلون عنها وهذا الكالم موجه لكل
من يعتقد أن األسباب والظروف متاحة
له ليعبث بالبلد.
وأوضح السيد الوزير أن اإلعالم السوري
يخوض معركة حقيقية إلى جانب كل
مؤسسات ال��دول��ة بالمعنى المعنوي

والمادي حيث قدم الكثير من الشهداء
ومورست عقوبات وضغوط كبيرة عليه
من قبل جهات خارجية بغية حجب
صوته ،ولفت إلى أنه منذ بداية العام
الحالي أجازت وزارة اإلعالم لـ 300جهة
إعالمية دخ��ول سورية بينها العديد
م��ن الوسائل األمريكية والفرنسية
والبريطانية دون التدخل أبدًا في عملها
ألنهم إذا كتبوا جزءًا من الحقيقة فإن
سورية ستستفيد مبينًا أن مؤسسات
ومحطات إعالمية كثيرة أعادت مقاربتها
للتعريف بما يجري في سورية.
وأك���د ف��ي خ��ت��ام كلمته أن سورية
المتجددة هي مشروع وطني سياسي
اقتصادي اجتماعي حضاري إنساني
يجب أن يساهم به كل مواطن سوري
بغض النظر عن أي اختالفات معتبرًا أنه
ال يمكن إطالق مشروع سورية المتجددة
دون حوار وطني شامل ال يقصي أحدًا
وال يتجاهل أي م��وض��وع م��ؤك��دًا على
أن سورية رحبت بنتائج لقاء وزي��ري
الخارجية الروسي واألمريكي وهذا األمر
مرتبط بالتفاؤل الذي لم يغب عن القيادة
السورية مشيرًا إلى أن التصريحات التي
يطلقها اليوم بعض األط��راف كثيرة
وفيها بساطة واستعجال والمنطقية
سياسية واستخفاف بالعقول.
ب��دوره أكد رئيس اتحاد الصحفيين
األستاذ الياس م��راد ضمن الندوة أن
الشعب ال��س��وري يستطيع تجديد
ذاته ووطنه من خالل جملة المشاريع
وال����ق����رارات ال��ت��ي ص����درت ل�لإص�لاح
السياسي وم��ش��روع ال��ح��وار الوطني
الذي فتح الباب واسعًا أمام كل القوى
والشخصيات الوطنية ،الفتًا إل��ى أن
أعداء سورية بدؤوا الحرب عليها باإلعالم
قبل السالح مؤكدًا أن بعض جهات
المعارضة المرتبطة بمشاريع وأجندات
غربية تفترض أنه يمكن إعادة صياغة
أولويات وقناعات وأخالقيات الشعب

السوري بإشاعة الفوضى لفترة طويلة
وفرض قيم طارئة على عقول السوريين
عبر خطط إعالمية ممنهجة و مدروسة.
وتركزت مداخلة األستاذ أنيس النقاش
حول موضوع اإلعالم في الظروف الراهنة
حيث ب��ات اليوم أح��د أه��م المكونات
االستراتيجية ونقطة ق��وة ألي دولة
أو ح��زب والعبًا أساسيًا في السيطرة
على العقول والجموع وتحريكها وبناء
مفاهيم وأف��ك��ار ودف��ع اإلن��س��ان إلى
الحروب و توجيه مسارها .فاإلعالم قد
زين للكثيرين األحداث الحالية من خالل
الوعد بغد أفضل إضافة إلى الدوافع
المادية ليدفع البعض إلى التصرف
بأعلى مستوى من الجريمة مؤكدًا أن
بناء اإلع�لام على أس��س استراتيجية
يشكل ض���رورة حتمية لبناء هوية
جمعية تتماهى فيها كل االنتماءات
الجزئية داخ���ل ال��وط��ن ال��واح��د وبما
يحقق التكامل دون الصدام الفتًا إلى
أهمية دور اإلعالم في تكوين الهوية
الوطنية بمفاهيمها وقيمها العليا
كونها تستمد قوة حضورها من التزود
بالمخزون اإلنساني األخالقي للوطن بما
يستوعب التناقضات الثانوية ويجعلها
قيمة مضافة خالقة للمجموع.
و بدوره لفت الكاتب اإلعالمي أ.غسان
ال��ش��ام��ي إل��ى أن اإلع�ل�ام ه��و الالعب
األس��اس��ي ف��ي تشكيل ال���رأي العام
والتحشيد السلبي واإليجابي وما يحصل
اليوم دليل على أن المتلقي بات أكثر
ارتباطًا و تأثرًا بوسائل اإلع�لام مشيرًا
إلى أن اإلعالم في األزمات أقل مصداقية
وأكثر توحشًا ألنه يمثل الممول وخطه
الفكري والسياسي و مصالحه مؤكدًا على
ضرورة الصدق في مجال اإلعالم فاإلعالم
الكاذب قد يكسب في البداية من خالل
حجم الضخ الهائل والقدرة على التأثير
إال أن اإلعالم الذي يتسم بالصدق البد
أن يربح المعركة في النهاية نتيجة

لتأثيره اإليجابي فالصدق هو أكثر
ً
الطرق وصوال إلى الناس في زمن تراكم
الكاذبين وانفضاحهم وأي إع�لام ال
يملك رسالة ممهورة باألخالق هو إعالم
كاذب وأي إعالم ال يعتمد الصدق وسيلة
للوصول إلى الناس إعالم كاذب وفاشل
في نهاية المطاف ألنه مهما استطال
األمر سيتبين الناس الخيط األبيض من
الخيط األسود ،الفتًا إلى أن خبراء الحروب
والتأثير على الجمهور وظفوا علماء
االجتماع واالختصاصيين للتوجيه إلى
أماكن الخلل في مجتمعاتنا والدخول
عبر خ��ط��اب عاطفي غ��رائ��زي يالمس
االنفعاالت والالوعي أحيانًا.
وأكد أ .د .حسين جمعة رئيس اتحاد
الكتاب ال��ع��رب خ�لال إدارة الجلسة
الثانية على أهمية مشاركة الجميع في
بناء الوطن من خالل المنظمات الشعبية
والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع
األهلي وض���رورة تصحيح التشوهات
التي لحقت ببعض المفاهيم المرتبطة
بحياة المواطنين ومنها المواطنة التي
يجب أن تبنى على أس���اس الحرية
وسيادة القانون ،مبينًا أن األزمة التي
تمر بها سورية تحولت من شكل إلى
آخر وتبدلت معها مواقف المتأثرين بها
وبرزت االصطفافات من كل جانب داعيًا
إلى العمل لجذب من يقفون في الجانب
ال��رم��ادي ليكونوا إل��ى جانب مصلحة
الوطن.
ّ
وقدم نقيب المحامين في الجمهورية
العربية السورية األستاذ نزار اسكيف
مداخلة تطرقت إلى اإلشارة إلى النقابات
والمنظمات واالتحادات حلقة وصل بين
المؤسسات الرسمية والجماهير للتعبير
ع��ن آمالها وطموحاتها ومصالحها
مسلطًا الضوء على دور هذه النقابات
والمنظمات في ممارسة نشاطات وطنية
وقومية كحماية الوطن ومقاومة التطبيع
مع العدو الصهيوني ودع��م حركات
التحرر والمقاومة والشعب الفلسطيني
وان��ض��واء ه��ذه النقابات واالت��ح��ادات
الوطنية في ات��ح��ادات نقابية عربية
تشكل قاعدة للعمل القومي العربي
مؤكدًا على ضرورة تفعيلها بشكل أكبر
وتوسيع دورها على الصعيد االجتماعي
من خالل العمل على تأمين فرص العمل
لمتنسبيها ومكافحة البطالة والدفاع عن
حقوق ومكتسبات أعضائها ومصالحهم
فالنقابات المهنية والمنظمات الشعبية
تلعب دورًا أساسيًا في حركة المجتمع
وأصبح من الضروري أن تعمل على رفع
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مستوى أدائها لتكون فاعلة بشكل
أكبر.
وه���ذا م��ا أك��دت��ه الفنانة جيانا
عيد ف��ي مداخلتها التي أش��ارت
فيها إلى استحالة إغفال إنجازات
المنظمات الشعبية والنقابات
المهنية على الرغم من أن مفهوم
المصلحة الشخصية الضيقة
طغى على الصالح العام في عملها
داع��ي��ة إل��ى إع���ادة ب��ل��ورة وصياغة
دور هذه المنظمات والنقابات من
خ�لال ورش��ات عمل تتيح اإلش��ارة
إل��ى أم��اك��ن الضعف والخلل في
عملها وتقويمها في إطار التجديد
البنيوي لبناء الدولة بحيث يكون
لها استقالليتها وقوتها ويمكنها
من لعب دور الرقابة واإلسهام في
تحسين الحياة العامة.
وأوضحت عيد أن االرتقاء بالعمل
الجماعي يتيح تحقيق العدالة
االجتماعية وال��م��س��اواة ويسهم
في تأمين بيئة نموذجية يمكن
من خاللها الكشف عن المبدعين
والمشاريع المبدعة وتحويل صيغة
العمل النظرية إل��ى واق��ع عملي
متحرك يسهم في تطوير المجتمع.
ولفت محمد شعبان عزوز رئيس
االتحاد العام لنقابات العمال إلى
أن العمل المؤسساتي والمجتمعي
األه��ل��ي ي��ل��ع��ب دورًا م��ه��م��ًا في
المجتمعات المعاصرة ويعبر عن
درج��ة تطورها من خ�لال فاعليته
ون��ف��وذه وت��أث��ي��ره وحركته مبينًا
أن ت��ل��ك ال��م��ؤس��س��ات تعبر عن
مصالح المجتمع بمختلف مكوناته
ومساهمتها في تحقيق تصورات
ومطالب ورؤى المنتسبين وأكد
عزوز أهمية دور المنظمات الشعبية
والنقابات المهنية في ممارسة
الديمقراطية الشعبية لبناء المجتمع
وتحقيق أهداف التطور االقتصادي
واالجتماعي وال��ح��ض��اري والعمل
لوضع حد للهدر وزي��ادة اإلنتاجية
واالن��ت��اج والتحفيز والمشاركة
االجتماعية من خالل الخدمات التي
تقدمها ،مشيرًا إلى الدور التاريخي
الذي مارسته المنظمات الشعبية
وال��ن��ق��اب��ات المهنية اس��ت��ن��ادًا
للخصوصية القائمة والمتمثلة في
نهجها الوطني والقومي التحرري
المعادي لالستعمار والصهيونية
الداعم المقاومة والحاشد لجماهير
الشعب وقواه المختلفة في عملية
الصمود الوطني في سبيل تنفيذ
الخطط االقتصادية واالجتماعية
وانتقاد االتجاهات والسياسات
وال���ق���رارات ذات اآلث���ار السلبية
والعمل لتصويب مسيرة التطور بما
يحقق تحسين المستوى المعيشي
والعدالة االجتماعية.
ولفت د .خلف المفتاح معاون وزير
اإلعالم الذي أدار الجلسة الختامية
إلى ض��رورة أن يتحول الحوار إلى
س��ل��وك اجتماعي حياتي بعيدا
عن ثقافة التلقي واإللقاء وخاصة
أن سورية تشهد حراكًا سياسيًا
ومجتمعيًا واسعًا موضحا أن الحوار
يجب أن يشمل كل مناحي الحياة
االجتماعية واالقتصادية والدينية
والسياسية مشددًا على ض��رورة
إعادة النظر بدور األسرة والمدرسة

والجامعة والمنظمات الشعبية
والحزبية في تدريس ثقافة الحوار
والتدريب على أصوله.
بدوره دعا األستاذ عادل نعيسة
عضو رئ��اس��ة الجبهة الشعبية
للتغيير والتحرير إلى االحتكام إلى
الحوار في األزم��ات بعيدًا عن لغة
العنف والسالح وتوحيد أه��داف
جميع القوى والتيارات السياسية
في سبيل مصلحة الوطن وحمايته
ضد أي عدوان خارجي مشيرًا إلى أن
األزم��ة التي تمر بها سورية يجب
أن تكون منطلقًا لحوار سياسي
بناء قائم على الممارسة والثنائية
ول��ي��س النبذ واإلق��ص��اء واعتماد
ان��دم��اج جميع ال��ق��وى وال��ت��ي��ارات
السياسية المعارضة في العملية
السياسية بعيدا عن لغة االنتقام
والثأر فالحوار الوطني هو الطريق
اآلمن للتغيير واالنتماء للوطن وهو
أساس أي حوار بما يضمن الخروج
اآلمن من األزمة الراهنة.
وت��ط��رق األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة
االشتراكيين العرب األستاذ أحمد
األحمد إلى أهمية الحوار في سبيل
إنقاذ سورية وفق البرنامج السياسي
لحل األزمة وإيجاد السبل واألسس
الكفيلة ب��إع��ادة إع��م��ار م��ا دمرته
الحرب الكونية التي تتعرض لها
سورية وإزال��ة األض��رار التي لحقت
بالمؤسسات والممتلكات العامة
والخاصة وإع��ادة األمن واالستقرار
إلى ربوع الوطن .مؤكدًا على ضرورة
استخدام ثقافة الحوار كدرع وسالح
لحماية الوطن من أع��دائ��ه وعلى
رأسهم العدو الصهيوني ومن يقف
معه ويدعمه.
ّ
وفي مداخلته وضح رئيس لجنة
المصالحة الوطنية ف��ي مجلس
الشعب األس��ت��اذ عمر أوس���ي أن
األزم��ة التي تمر بها سورية ترمي
إلى إسقاط الدولة بعمقها التاريخي
الممتد آلالف السنين في إطار ما
يسمى الفوضى الخالقة التي نادت
بها الواليات المتحدة مشيرًا إلى أن
ما تشهده سورية من أعمال قتل
وتخريب على أي��دي المجموعات
اإلرهابية التكفيرية ال يمت لثقافة
الشعب السوري الحضارية بصلة،
جازمًا ب��أن ال��ح��وار الشامل ض��رورة
وطنية تفرضها الحاجة للخروج
اآلم���ن م��ن األزم����ة وأن البرنامج
السياسي الذي تعمل الحكومة على
تنفيذه يعد أجندة عمل وطنية
وخارطة طريق واقعية تفضي إلى
حل سياسي وطني بامتياز بعيدًا
عن التدخل الخارجي.
وأوضحت األديبة كوليت الخوري
المستشارة األدبية للسيد رئيس
الجمهورية أن ما يجري في سورية
عدوان كبير عليها مؤكدة أن دمشق
التي استقبلت التاريخ ستبقى بوابة
الشرق وقلعة بالد الشام والبوتقة
التي لجأت إليها ق��واف��ل الشرق
والغرب مشيرة إلى أن كل ندوة أو
تحرك أو تجمع يهدف إلى إرساء
أسس الحوار الوطني وتبادل األفكار
ووجهات النظر بين مكونات الشعب
السوري هو عمل إيجابي بامتياز.
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في أربعين الراحل الدكتور عبد اللطيف اليونس
مالك �صقور
«...قيمة كل امرئ ما يحسنه» .قالها ّ
كرم
الله وجهه .نعم ،واإلم��ام علي يعني ما
يقول :قيمة كل امرئ ما يحسنه ،وهذه،
لها وجهان :ما يحسنه .من اإلحسان ،والبر،
والعطاء ،والصدقة .وما يحسنه ،يعني ما
يتقنه المرء من صنعة ،وما يتميز به من
سلوك ،وما يملكه من قيم وأخالق.
والفقيد الراحل ينطبق عليه الوجهان:
ً
معطاء ،ب��ارًا ،كريمًا ،وكان
كان محسنًا،
يمتلك مواهب عديدة.
***
ّ
عرفني إليه الشاعر المرحوم الشيخ
أحمد علي الحسن ،كما حدثني عنه الشاعر
المرحوم حامد حسن ،والشاعر المرحوم
عزة دال .والدكتور عدنان محي الدين ،حقًا،
ً
سمعت عنه كثيرًا ،والتقيته قليال.
قالوا فيه :إنه نائب في البرلمان السوري.
ّ
م��ف��وه،
وس��ي��اس��ي م��خ��ض��رم ،وخ��ط��ي��ب
وصحفي المعّ ،أسس صحفًا في المهجر،
حمل سورية على كتفيه ،وجاب بها أميركا
ً
الالتينية طوال وعرضًا ،وحفظها في قلبه
وأهداب عينيه ،وكان سفيرًا مفوضًا من
غير سفارة.
***
قد تعرفون الراحل أكثر مني ،ألننا من
جيلين مختلفين ،لذا ،لم يقدر لي أن أعرفه
عن قرب .لكن سأتحدث بإيجاز عنه كعضو
في اتحاد الكتاب العرب ,وأسمح لنفسي
في هذه العجالة ،بالحديث عنه ككاتب.
وهنا ،أعترف لكم بتقصيري .فسابقًا،
لم أقرأ للمرحوم شيئًا .وال أكتمكم أني
دهشت عندما انتهيت من قراءة بعض
كتبه مؤخرًا ،منذ أيام.
وإن كان اليونس قد احترف السياسة،
فقد بقيت ج���ذوة األدب هاجعة في
أعماقه .وقد ظهرت هذه الجذوة وتالمحت
في صفحات ما كتبه في كل سني حياته.
***
منذ أيام ،وتحديدًا في السابع عشر من
نيسان الماضي ،شاهدت ندوة على شاشة
الفضائية السورية بمناسبة عيد الجالء.
في هذه الندوة تحدث أحد الصحفيين:
شمس الدين عجالني ،عن معاني الجالء،
واالستقالل ،وتحدث عن الفدائي البطل،
الشهيد يوسف العظمة .وذكر كيف أن
عبد اللطيف اليونس قد جمع التبرعات
من أفراد الجالية في المهجر ،الذين طلبوا
إلى فنان إيطالي أن يقيم نصبًا تذكاريًا
للبطل يوسف العظمة ،وكيف تحمل
اليونس نائب صافيتا مشاق السفر ذهابًا
وإيابًا إلى المهجر ،وكان الوسيط من أجل
ً
استقبال تمثال العظمة ،وفعال تم ذلك،
وكان في استقبال التمثال أركان الدولة
السورية .وه��ذه لعمري سابقة تسجل
للفقيد.
كما كان كتابه «ثورة الشيخ صالح العلي»
سابقة أيضًا ،وله الفضل بأنه أول من كتب
عن هذه الثورة ،وله الفضل في إطالق اسم
المجاهد الكبير على «الثكنة العسكرية»،
وله الفضل في إقامة حفل تكريم للشيخ
صالح العلي في السابع عشر من نيسان
عام  .1945قبل الجالء بعام واحد.
***
في كتابه «بين عالمين» يتعرف القارئ
إلى كوكبة من األدباء :نظير زيتون .نجيب

الريس ،جرجي زي��دان ،محسن األمين،
جورج صيدح ،خليل عزمي ،المطران نيفن
سابا .موسى كريم ،الياس قنصل ،شكيب
أرس�لان ،الشيخ ع��ارف الزين ..باإلضافة
إلى مقاالت ودراسات وتأمالت في الكون
والطبيعة ،ومعاني الجالء ،وبطولة شعب،
وعالم االغ��ت��راب ،واإلن��س��ان ،والمجتمع
الفاضل.
لكن ما أدهشني جدًا ،هو النص األخير،
بعنوان «م��ذك��رة» .هذه المذكرة رفعها
اليونس ,وهو نائب في البرلمان السوري،
إلى أعضاء (جامعة ال��دول العربية) في
أثناء اجتماعهم في دمشق ،إبان معركة
«الحولة» .يشرح في هذه المذكرة كيف
ّ
ويحدد ست نقاط:
ضاعت فلسطين,
 1ـ الخالف بين الدول العربية.
 2ـ نقص األسلحة.
 3ـ االستهانة بالعدو ،واالكتفاء بالخطب
والتصريحات.
 4ـ االعتماد على هيئة األمم المتحدة.
 5ـ تآمر بريطانيا وفرنسا والواليات
المتحدة األمريكية على العرب.
 6ـ الموقف السلبي الذي وقفته الدول
العربية من االتحاد السوفييتي.
ثم يفند كل نقطة من هذه النقاط.
يقول« :وأما االعتماد على «هيئة األمم
المتحدة» .فقد صار ضربًا من السخف
ً
ً
 ألنها فشلت فشال كامال ،في تحقيقال��م��ب��ادئ ال��ت��ي ب��ش��رت ب��ه��ا ،ف��ي «س��ان
فرنسيسكو» ،وأضحت ألعوبة بأيدي الدول
االستعمارية ..التي توجهها الصهيونية
العالمية المجرمة».
ً
وي��ت��اب��ع ق��ائ�لا« :وب��رغ��م ه����ذا ..ف��إن
«الحكومات العربية» ما تزال تثق بهذه
المؤسسة الفاشلة وتعتمد عليها».
ويقول« :وأم��ا الحكومات :البريطانية
والفرنسية واألمريكية ..فإنها ما تزال
تنصر باطل اليهود على حق العرب..
وتمعن بالكيد للشعوب العربية ،خدمة
لمصالح الصهيونية .وتسعى لتقوية
دولها ماديًا ومعنويًا ـ متجاهلة كل حق
مشروع ،وعدالة ّ
مقدسة ،وضمير إنساني
حر! بينما تمعن الحكومات العربية من
جانبها بالتودد لهذه الدول ،ومناصرتها،
إلى أبعد مدى ،ضد (االتحاد السوفييتي)
ال���ذي سبق أن وق��ف إل��ى ج��ان��ب مصر
وسوريا ولبنان» .ويتابع قوله« :وهكذا
َْ
بادأنا بالعداء من لم يسئ إلينا ،وبقينا
متمسكين بصداقة الذين لم تأتنا منهم
إال الشرور وال��وي�لات! وه��ذا لعمر الحق
تصرف ال يقره منطق سليم ،وال يتفق مع
غريزة حب البقاء».
ويشرح كيف تستخف بريطانيا وفرنسا
وأميركا بالدول العربية ،وتستهين بها،
فهي لم تقابلها على عدائها لها وتآمرها
ّ
بالمودة والتسامح! يقول« :وكأن
عليها ،إال
اليهود لم يأتوا! وكأن فلسطين لم تضع!ْ
وكأن مليونًا من أبنائها العرب لم يشردوا!
وكأن األقطار العربية األخرى غير مهددة
بالضياع والدمار!!!».
ّ
في هذه المذكرة يوصف اليونس حال
ّ
العرب ،يشخص ال��داء ،ويصف ال��دواء.
ولكن هيهات .ويندهش القارئ أكثر
عندما يعلم أنه رفعها في الخامس عشر
من أيار عام  .1950وكأنه كتبها ورفعها

رحمه الله البارحة ،وبعد العدوان اآلثم
الغاشم على دمشق.
***
«حياة رجل في تاريخ أم��ة» .هو كتابه
ً
الثالث الذي أود أن أتوقف عنده قليال.
وأما التاريخ ،فهو تاريخ سورية والعرب.
وأما الرجل ،فهو شكري القوتلي .الرجل،
البطل ،العربي ،القومي ،المواطن األول.
وه��و الرئيس أي��ض��ًا .ف��ي ه��ذا الكتاب،
يستشف القارئ وفاء اليونس لشكري
ال��ق��وت��ل��ي ،ال��رج��ل ،ال��وط��ن��ي ال���ذي نذر
ّ
وضحى بكل شيء من أجل
نفسه للوطن
سورية ،ثم من أج��ل وح��دة العرب .في
هذا الكتاب ،يستعرض المؤلف تاريخ
سورية خالل خمسين عامًا ،من الصراع،
ال��ص��راع ضد المستعمرين البغيضين
التركي والفرنسي ،يسرد تاريخ البطوالت،
والتآمر ،وصمود السوريين ،وضياع اللواء
السليب ،ثم ضياع فلسطين ،من خالل
شكري القوتلي ،اإلنسان ،شكري القوتلي
المناضل ،م��ن خ�لال ش��ك��ري القوتلي
الرئيس ،من خالل رجل تنازل عن العرش
والرئاسة ،في سبيل الوحدة العربية.
عندما تذكر الوحدة العربية بين سورية
ومصر ،يذكر القائد جمال عبد الناصر ،الذي
قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية العربية
المتحدة؛ ويكاد ال ُيذكر الرجل الذي
ّ
ضحى ،وسمت تضحيته على كل تضحية،
وارتفعت مثاليته فوق كل مثالية :الرجل
ّ
الذي فضل الموت في السجن كي ال يبوح
باسم أحد من رفاقه ،الرجل ال��ذي تبرع
بكل رواتبه ألعمال البر والخير واإلحسان.
الرجل الذي لم يدخل درهم واحد جيبه من
خزانة الدولة طوال مدة رئاساته الثالث.
هذا الرجل العمالق ـ أنصفه اليونس في
كتابه هذا ،عندما أهمله رفاقه وأهمله
كتبة التاريخ.
في هذا الكتاب ،يسرد اليونس كيف
ّ
عين الفرنسيون «الشيخ ت��اج الدين
الحسيني» رئيسًا .يا للمهزلة!! ،التي حاول
الغرب مجتمعًا ،أن يعيدها اليوم بتعيين
حفيده( ،معاذ الخطيب) رئيسًا لمجلس
وينفخونه بالونًا .ولكن أين عمر أبو ريشة
الذي قال في جده الشيخ الحسيني عندما
غادر إلى باريس:
َ
ذهب «الشيخ» ..والوقيعة تبدو
َ
الفاجعْ
بين عينيه والدمار
ِّ
ليت شعري ماذا ُيسطر عنا؟
ّ
ْ
واألصابع
قطع الله كفه
هنا تتجلى مقولة ماركس« :التاريخ
ال يعيد نفسه ،وإن فعلها ف��األول��ى ـ
تراجيديا .والثانية تكون مهزلة» .وهذا ما
ً
حصل فعال.
«حياة رجل في تاريخ أم��ة» ..كتاب في
التاريخ .لكن التاريخ مكتوب هنا ،بقلم
من قاسى ،وناضل ،وشقي ،بقلم من رأى
وسمع وعايش ،واكتوى بلهيب المعارك.
ولقد أهدى الكتاب إلى جمال عبد الناصر.
من يقرأ هذا الكتاب ،وما بين السطور،
يتأكد أن الشعب السوري منتصر .وليس
أمامه إال النصر.
رحم الله شكري القوتلي ،ورحم الله عبد
اللطيف اليونس.
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غروبان

أنين القصائد
عو�ض �سعود عو�ض
تستطيع أن تفعل ما شئت اآلن أو في المستقبل،
إال أنك لن تستطيع استعادة فرصة ضائعة.
-1هأنتذا تدعو صديقك إلى سهرة رأس السنة،
في المكان ذاته الذي دعاك إليه قبل سنة ،رددت
كلماته « :ماذا ستفعل يا صديقي في ليلة رأس
السنة ...أعزمك على سهرة لن تنساها ما دمت
حيًا».
ُ
 أفضل السهر في بيتي وكتابة قصيدة بهذهالمناسبة ،ثم النوم باكرًا.
 كل الليالي للنوم ،إال الليلة ،التي نقتص فيهامن همومنا ،دعنا نشعل شمس الفرح .نلهو ونمرح
للصباح.
-2أنت تكتب الشعر والمقالة لألنثى التي لم تجدها
في طريقك ،تتخيلها وتتصورها كما تريد .قلت
في نفسكِ ،ل َم ال أذهب وأجرب ،لن أخسر شيئًا،
أستقبل السنة بفرح وسهرة موعودة.
دخلتما صالون في الطابق الثاني ،يتسع إلى
حوالي ثالثين شخصًا ،مفتوحًا على بوفيه رتبت
فيها مأكوالت ومشروبات تفتح شهية الحاضرين،
في الطرف اآلخر شرفة واسعة وضعت فيها طاولة
حولها كرسيان .أعداد من الناس يتوافدون .أرائك
الصالون وكراسيه تتسع لثلثي الحاضرين ،الذين
تداوروا الجلوس والوقوف والتنقل مابين البوفيه
والصالون والشرفة ،وفي أيديهم كؤوس أو صحون
وضعوا فيها ما شاؤوا ،غير آبهين بعاملتين يمكن
أن تقدما ما يطلبون من مشروبات ومأكوالت.
تسود المكان حالة من الهرج والتحيات وتبادل
المجامالت .تعلو الموسيقا في الداخل ،أما في
الخارج فيعبث الريح والمطر والبرد بموجودات
الكون .تتعرى الطبيعة ،وتدوس األقدام الباردة
األوراق التي تخشخش .تطفىء سيجارة في
الشرفة ،وتعود إلى الصالون لتنسى وشوشات
الغيوم لحظة تبدأ راقصة بعرض فنها .تنسى
تعاسة أيامك وقصائدك الخلبية .ومع أن الفرح
والحبور هما العنوان األبرز .إال أنك لم تجد من يأخذ
بيدك ،رغم المودة التي أحاطك بها أكثر من شخص.
فمن غير المتوقع أن تأتي ُّ
أي واحدة وتخلصك من
عقدة االنكفاء .شيء ما دفعك للتقرب والمشاركة
ولو عن بعد وخجلًّ .
مدت الراقصة يدها ،وعندما لم
ً
تجد تجاوبًا كامال؛ شدتك بقوة إلى وسط الحلقة.
أحسست بالنيران تشتعل في دمك .الدنيا تدور
بك .تشدها كما تشدك ،ضبطت إيقاع قدميك
وحركاتك مع حركاتها ،وطوقت بيدك خصرها.
أحست بعبثية حركاتك .تخلصت منك ،ونظرت
ْ
ابتسمت حتى ال
إليك نظرة لم تفهم مغزاها.
تفسد السهرة ،وطالبتك أن تشرب أكثر لتندمج
بالجو ،ولتكون ألطف.
-3بدأ الرقص الثنائي ،األجساد تنثني ،والصدور
تزقزق بفراخها ،بينما الخصور تتلوى ،األيدي
تتعانق أشبه باألمواج التي نذرت نفسها لالرتماء
على الشاطىء ،الموسيقا بالبل تصدح في ليل
الريح وال���دفء .الراقصون عيون تثرثر ،وشفاه
تنفرج ،فتتراقص الكلمات ،ويأخذ الغزل مداه .أنت
وحيد كطفل يتلمس طريقه .هذه أول مرة تلتقي

�سالم خالد الرتكماين
تغرب الشمس
في أفق مدينتي
مرتين
في األولى
يكون غروبًا جغرافيًا يوميًا
وفي الثانية
فالغروب أبدي!
***
ينبض األول
بأمل لقاء الغد
وفيه تغادر الشمس
برفقة بساط بلون الورود
يشجع العشاق
على انتظار رحلتها غدًا
أما اآلخر
فترحل معه الشمس
إلى برمودا الال غد
بواحدة تضع رأسها على كتفك ،تحس بأنفاسها
الحارة تلفحك ،بليونة جسدها وحرير شعرها،
وأشياء أخرى غير قادر على وصفها على الرغم من
شاعريتك .لم تعد تشعر أنك غريب عن صهيل
الجنس المخملي ،عن دفء النظرات واالبتسامات
والمواعيد المؤجلة ،تهت وص��دح��ت ،فتوقف
الرقص وأخذ الجميع يصغون لما ستقوله:
الزمن غرق في ليلة ،في بحر امرأة
ْ
رقصت للريح
ْ
تماوجت وأدفأت
منحت من الفرح ما يكفي لعام قادم
كوني المطر المشتهى وحروف قصيدتي
ارقصي ،ال أظن أن ليلة قادمة أروع
ّ
فأنت ظل الجمال على األرض
تمايلي ِ
ْ
صفق الرجال ،وغردت النسوة ،وفي مقدمتهن
الراقصة ،التي اقتربت منك ضمتك إلى جسدها،
قبلتك ورقصت معك حتى كادت أن تدوخ .شدتك
من يدك إلى الشرفة ،جلستما بعيدًا عن الناس.
قالت:
أنا سعيدة بك ،آمل أن تكتب لي قصيدة أغنيها،
وأعدك بما لم أعد به غيرك .كنت أتمنى أن آخذك
إلى بيتي ،إال أنني مشغولة هذه الليلة وغدًا...
أنا سعيد أن أكون في حضرة الجمال .منذ اآلن لن
أتخيل الشعر والربيع والفرح .السهرة التي عبقت
بك ،لم تكن ذات معنى لوالك.
أنا ال أستغني عنك ،لنظل على تواصل.
تركتك بعد أن أعطتك رقم هاتفها.
-4ُّ
غدت نساء السهرة فواكه دانية ،كل واحدة
ترشقك بابتسامتها الساحرة .تجمعن حولك وأنت
تكتب األبيات التي قلتها ،وفي األعلى إهداء إلى
إلهة الرقص فردوس.
ْ
حصلت على شيك ،طوت الورقة ،وأودعتها
كما لو
ف��ي حضن الكناري األي��س��ر .نظراتها تختصر

فتنة قوامها ورشاقتها وطلتها .يتفتح الورد في
شرايينك .السهرة الهاربة من البرد والثلج والريح
منحتك الدفء والمرح .أفرغت كأسًا آخر في جوفك،
َ
فبدأت ترى األن��وار في وجهها ،والعواصف في
صدرهاَّ .
ضج األرج��وان وأعتلى شفتيها .اكتمل
سحرها ،خاصة حين تخففت من مالبسها الشتوية،
فشع الجسد بياسمينه.
-5وعدتها بقصيدة ج��دي��دة ،ووع��دت��ك بسهرة
َ
مازلت تذكر
في بيتها ليلة رأس السنة القادمة.
كلماتها وتخطيطها لالنسحاب م��ن السهرة
لتكمالها وحيدين.
َ
كتبت أكثر من قصيدة .تمني نفسك ،وتستعد
ماديًا ومعنويًا ،تنتظر مجيئها ،تنتظر العطر الذي
سيفوح بقدومها ،تنتظرأن تأخذك بسيارتها؛
ُ
وعلى وقع الريح والمطر تسمعها قصائد مثقلة
بالعواطف.
تسلل القلق إلى كيانك ،أحس زميلك بعصبيتك.
حاول تهدئتك .خرجت إلى الشرفة تحاول االتصال.
جاءك الجواب من هاتفك ،جواب ال تريد سماعه.
لم يبق لك مكان في السهرة؛ على الرغم من
الترحيب الذي القيته ،وإصرار صاحبة البيت على
بقائك ،وتدخل غيرها للسبب ذات��ه .أمطرنك
بلطفهن ،إال أنك غدوت معكر المزاج ،المكان غدا
أضيق من خرم إبرة .ال بد من المغادرة والعودة إلى
بيتك ،أو إلى ِّ
أي مكان آخر.
غادر معك صديقك ،وطلب أن تعطيه القصائد
التي كتبتها للراقصة فردوس .رفضت وأخرجت
والعة ،وعلى ضوئها بدأت تقرأ ماكتبته ،وعندما
أنهيت القراءة ،ذررت الرماد ،فتناهى إلى أسماعكما
أنين ال تعرفان مصدره.

ويصحبها بساط بلون الدماء
فيه تمحى األبجدية
من على طينة المتاحف األثرية
وتلغى عملية التنفس
في الرئتين
ويؤجل موسم الياسمين
إلى الشهر الثالث عشر
من السنة!
***
الغروب األول
ابتكرته الطبيعة
وخلقته في جو من
االطمئنان
بوجود الغد
أما الثاني
فقد صنعته
أياد بشرية حقودة
ٍ
ال تعرف من األلوان
إال األسود
تكره ما يسمى الصباح
أو الشروق
وتجتهد كل االجتهاد
لمنع الشمس
من إعالن يوم جديد!..
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على شفير الحياة
م�شلني بطر�س

يا رؤى الروح وفي القلب هواك
		

رقصي النبض على وقع خطاك

ريقك العذب خمور عتقت
		

ولكم أغرت شفاهي شفتاك

حين أشرقت لك الصبح تثنى
		

وتمنى النور لو كان احتواك

ألق السحر وريحان الهوى
		

وربيع العمر فضل من نداك

عبق الحب وأحالم الصبا
ٌ
وابتسام الكون بعض من رضاك
		
ً
ينظر الحسن إليك خلسة
		

وكأن الله للحسن اصطفاك

كيف ترنو لسواك العين حبًا
		

وخفايا النفس ضلت في هداك

فابعثي في القلب سحر الحب غضًا
		

وامنحيه الدفء رفقًا من سناك

كم وكم أسرجت للعشق خيولي
		

ثم ألقيت سالحي في حماك

أنت نوري وخموري وعبيري
		

أنت أطياف سروري يا مالكي

15

ً
ذارع���ا الغرفة بضجيج
تسرع بخطاك
دخانك ،تطقطق بأصابعك ،يتفصد منك
تعب الحياة ،توقظ ً
كتابا من غفوته ،تقلب
صفحاته ،فيصله توترك ،وتشمئز الحروف
من يأسك.
بريق ما يشدني إليه ،أستطلع ،ماعساه أن
يكون؟...أوه إنه مسدس ومتخم بالرصاص
ً
أي��ض��ا ،ت��رى من وضعه هنا؟؟ تتساءل،
فيغمزك بطرف عينه.
يبدد رنين الهاتف هواجسك ،ويزيد
من نبض قلبك ،علهم قبلوني في العمل،
أح���دث نفسي بتشاؤل يقص أجنحته
التأجيل إلى وقت الحق.
ً
األفضل أن أنتحر ...تسحب سكينا ،تعين
ً
جهة القلب هدفا ،تقبل نظراتك اليائسة
الكتب والمجلدات قبلة ال��وداع ،وتأخذك
األجنحة إلى ما بعد الكون ،ضجيج يهدر
بين تالفيف دماغي ،أغوص أكثر ،أرى ما
حدث ،وما سيحدث ،يكبلون يدي ،يكممون
فمي ،مسدس يقف لرأسي بالمرصاد.
ً
هيا أطلق الرصاصة والتكن جبانا.
يطلق ك��أس مائه على وجهي ،لهاث،
صرير أسنان ،همس ،وكلمات باولو(آمن وإن
لم يؤمن بك أحد)توقف عملية الرحيل.
نسمة صيف تعانق نافذتك ،وتداعب
بأناملها ريحانتك ،فيتسلل عبقها إلى
بوابتيك ،ثم على الرصيف هناك تقابل
الرجل ال��ذي يقف منذ وج��ود ً
م��ادا كفه

بانتظار هطول األموال.
شاركني في التسول أيها الصديق ،ولتركيف تتحسن أحوالك؟
ينقدني الشحاد كلماته تلك كلما رآني.
دوي انفجار أرع��ب ال��ن��اس ،وه��رول بك
ً
مسرعا إلى المنزل ،أحمد الله على عودتي
ً
سالما ،أحتضن أوراقي ،أعانق كتبي ،أفتح
التلفاز ،أش�لاء هنا ،ودم��اء هناك تصرخ
ً
ضاربا األرض بقدميك؟ تذوي
كالمجنون
ً
كصعلوك يرتجف خوفا ال حول له وال قوة.
شراع أسطول الحرية يقترب من شواطئك،
ويدعوك لولوجه ،تجتمع باألصدقاء ،فيبحر
بكم إل��ى شواطئ صمته العفنة ،فيردد
أحدهم ماقاله دوستوفسكي(:بأنه لو توقف
إنقاذ العالم على موت طفل واحد علينا أن
نمنع هذا الموت).
وبلمح الومضة نرى بغداد تحترق ،وسجناء
غوانتانمو وأب��و غريب يغرقون في قاع
الظالم .يصفق ضوء الشمعة على قالب
الحلوى ،ويعزف على ذوبانها موسيقى
ميالدك ،ويحتفل أهلك بيومك هذا ،تفتح
هدايا عيدك ،تعانق األحبة بمحبة غير
مصدق أنهم من الموت ناجون.
ً
دوي انفجار ثان يسقط كتابا من على
عرشه ،فتخرج من دفتيه سحابة دخان
كثيف ،تركلك ب��ع��ي ً��دا عنها ،فترتعد
أوصالك ،وتسيل دموعك ،تبعد عنك الغبار،
ثم وبعد مواربة ،تفتح نافذة الكتاب لترى

ماحدث ،فتصلك قهقهات صاخبة تصدرها
تلك القنبلة التي ألقيت على هيروشيما
ونجازاكي ،وتبتلي كريتك األرضية بسعال
خانق ،فأحتضنها ،وأتنهد غيمة تمطر ً
آالما،
ً
أرواح��ا على جرائم محاكم
وتبكي نفسي
ً
التفتيش ،وي��ذرف عقلي دمعا على موت
سقراط عنوة ،تتدحرج الكرة مني ،وتتضخم
ً
حقدا عليك أيها
كمارد صارخة :سأنفجر
اإلنسان ،لقد أشبعتني من دمائك في كل
مكان ،وأتخمتني أشالؤه في كل زمان ،فهل
أنت وحش أم حقا أنت إنسان؟؟؟
ي��داه��م منزلك ظ�لام دام���س ،تتلمس
شاحن الكهرباء ،تعيد الكرة إلى مكانها
ف��ي المكتبة ،ت��ش��رب نقطة م��ن ه��دوء،
وبتؤدة يتسلل ذاك المسدس إلى يدك،
غمزة أخ��رى منه تطلق ش��رارات التشظي
ف��ي ن��ف��س��ك ،وب��غ��ض��ب تضغط مفتاح
الموت ،تخرج رصاصة ،وتلحق بها الثانية،
تتحسس نفسك ،نعم مازلت على قيد
الحياة ،تفرغ المخزن من محتوياته ،لتجد أن
كل الرصاصات صنعت من الورق المقوى،
تفتحها ال��واح��دة تلو األخ��رى ،وق��د كتب
عليها أن الوقت الالحق قد حان ،وأن مكتب
العمل بانتظارك.

موسيقا الجاز العالية!
مرح �سرور �صالح الدين
ً
الثانية والنصف ليال ،وبعد حوار طويل مع أختها ،نجحت أخيرًا
بإقناعها أن تضع هاتفها المحمول جانبًا ،والكف عن اللعب بتلك
حينئذ أن تنال
اللعبة السخيفة مزعجة الصوت ،ربما يتسنى لها
ٍ
قسطًا من النوم لتصحو وتكمل قراءة ما كان بين يديها من أوراق
محاضراتها الجامعية ،متذكرة أن االمتحان على األبواب..
الساعة الثالثة اآلن ،نام الجميع ،وبقيت تترقب السماء من النافذة،
ّ
عل الثلج يتساقط بعد منتصف الليل كما وعد باسل كيالني في
نشراته الجوية لهذه الليلة ،وبعد اليأس من النظر ومحاولة النوم
الفاشلة خطر ببالها أن تلجأ إلى القراءة وسماع الموسيقا ،الملجأ
الوحيد والمريح في األوقات كلها ،ومن بين مجموعة قنوات اإلذاعة
ً
المحمولة في الخليوي اختارت قناة تبث موسيقى الجاز الممزوجة
بالنغم الشرقي الراقي ،نعم ..لطالما أحبت تلك الموسيقا في
مسرحيات زياد الرحباني وأغاني لينا شماميان ،تذكرت عندها
(أنطونيو) كثيرًا ..صديق العائلة من جنسية أمريكية ،الذي أتى
سائحًا إلى سوريا قبل أعوام طويلة ،كان يستمع إلى موسيقى الجاز
كثيرًا ويشجعها على االستمتاع بها ،لعل شغفها األول بدأ بهذه
الموسيقى منذ تلك األيام.

ً
عزفت الموسيقا مقطعًا ،كان جميال في البداية ،لكن سرعان ما
طغت عليه الغرابة واألصوات النشاز غير المألوفة:
«تارارير اتناناننا ...دججججج»
«باراراراتيرارا ...دججججججج دججججججج»
وبعد أن فصلت عقليًا بين هذه األصوات ،رفعت صوت الموسيقا
إلى أعلى درجة ،ظنًا منها أن النشاز قد يختفي!! ضمت األوراق بقوة،
وغرقت في النوم لتصحو عند ساعات الفجر األولى على ألم في
أصابعها ،بسبب ضمها األوراق بقوة ،والبرد يلف المكان من دون
رحمة ،وبقايا أغنية رحبانية تعزف في آخر مقاطعها لم تميزها.
تدر عندها ما سبب ضمها أوراق دراستها ،وضغطها عليها
لم ِ
بتلك الشدة .أكان البرد هو السبب ،أم موسيقا الجاز العالية؟؟
هاهو صوت فيروز يصدح عاليًا بكلمات جبران (سكن الليل وفي
ثوب السكون تختبي األحالم) ..هاهو السالم يأتي من جديد ،هاهي
السكينة واألح�لام الجميلة تعود ،على الرغم من صدى أصوات
النشاز التي حرمتها ـ كما حرمت غيرها ـ من حق ال��دفء ،وحق
الدراسة ،وحق الحلم المطمئن بغد وردي جميل....
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الز ْ
َب ْس َم ُة َّ
عفران
فرا�س فائق دياب
(إلى ّ
رضيةّ ..أمي)..
ـ1ـ
َ ّ
ّ ْ
ُ
هرب الشتاء إلى النخيل
ْ
ُ
َ
األنين
التراب إلى
هرب
هذا ّ
السنونو يعتلي أسوارنا
ٌ
نبيذ محارنا
وله
نصيب من ِ
َ
عنب الغوايهْ
مالي ُ
أبوح إليك يا َ
َ
مالي ُ
َ
َ
البداي ْه
قصب
أبوح إليك يا
ّ َ
ْ
للعبير
ما للهوى يجزي التحية
ٌّ
ّ
الش ُ
ْ
قفير
مع ملتف على حجر
َ
ْ
ياما كتبنا ّ
اإلسراء
قصة
ْ
ّ
وتين
زيتون
ات
حب ِ
ٍ
َّ
بالموالد
ثم احتلفنا
ِ
ّ
ْ
َ
األنبياء
صغار
عندما كنا
ً
ّ
ّ
كنا نسينا خطوة من خطو ِه الزاهي
الر ُ
ْ
كما ينسى ّ
بيع َ
المساء
أقمار
حزام
ِ
ً
ّ
جنحه الباكي على
كنا أضعنا ريشة من
ِ
ْ
ّ
القضاء
أغنية
اك
ِ
شب ِ
ُ
ُ
كم ذا يضيع الحبر في أقالمنا
ُ
ُ
دفء ثيابنا
والحبر
َ ّ
يا ُّأم ّ
الض ْ
باب
ضمينا ....فقد جاء
ـ2ـ
ُّ
كل المداخل نائمهْ
ِ
ّ
باح وأشرقي
فيضي على ِ
أفق الص ِ
الفراشة أسرعي...
َّأم
ِ
ُ ّ
َْ
وت (حيرانه)
هذي قباب الت ِ
ُ ّ
َ
وت (زعالنه)
هذي
نجوم الت ِ
ّ
مزهريات الندامى إخوتي
قد أفرجت عن
ِ
ْ
هذي (فتاة)
ْ
(فرات)
هذي
ُ
هذا (الفرزدق) ال ينام
ّ
ْ
التراب
(المحم ُد) في
هذا
هذا ّ
السنونو يعتلي سطح الخرابْ
ّ
ْ
ُ
الوجوه
ائحات على
غبش المرايا الن
وينوء في
ِ
ِ
هو َ
ْ
َ
المآب
نسي
وحد ُه
ـ3ـ
ّ
ْ
راب قصيدتي
آلت إلى
عرش الت ِ
ِ
ّ
ّ
ولعلها عادت إلى جرح الش ْ
تاء
ِ
جسدي سيبحر في أوان من دخانْ
ٍَ
ْ
فرشت على جرحي برودة عشبها
ْ
ضحكت لنا ّ
األي ْام
ًّ
ّ ُ ّ َ
الص ِامت ْه
مرة تأتي لتوقظني الثلوج
كم
كم في زحام للبشرْ
ٍ
ُ
آنست نارًا ْ
بارده
ُ ّ َ
ً
أنا لم أزل طفال أهيل الرمل فوقي
ِّ
ُّ
أستحم بحوض صخر باسم في كل ْ
يوم
ِ
ٍ
ٍ
ُ
وأخال ُه َ
بحر الحيا ِة على مرافئ َصبوتي
وحدي ْ
أنام
ُ
الر ْ
هل تستوي هامات روحي في ّ
ياح؟
ً
َ
البداي ْه
طفال تبعثرني
ُّ
الس ْ
جسد ّ
نين
أنحل في
ِ
الص ْ
أنا لم أزل َ
جرح ّ
باح
ُ
ّ
والن ُار تشرق من فمي

ْ
ُ
عناقيد الخيال
بنبيذ وردتها
ِ
قد ّرت ْ
عشب البحارْ
َ
بت
ْ
ُ
َ
َ
لتصلب في المخاض
هام ْت جاللتها
ـ4ـ
ٌ
ُ
عجوز الكبرياءْ
صيف
ٌ
ِّ
ّ
الشتاءْ
َ
صيف تقلب في
َ
ْ
الحطب
أشجار
أغصان
من يحتوي
ِ
ّ
َ
ّ
واللهبْ
هاية
من يرتضي عبث
البداية والن ِ
ِ
ّ
ُ
نحب َ
ْ
كنا ُ
القلوب
يسبح في
الثلج
ُ ّ
الت ْ
ْ
وت
شاخت عيون
ْ
عادت ّ
صبي ْه
هي ّأمنا
َّ
عادت إلى حبر الش ّ
ظي ْه
ِ
ٌ ّ
يكل ُل َ
غيمها
حبر
ُ
ماذا أقول لنحلها ماذا أقول؟!
َ
ُ
الهواء من ّ
الص ْ
دور
نفد
ْ
َّ
البخور
ثم احترقنا نشتهي عفو
ُ
شاخت مواويل المرايا
نار ّ
أشرقت ُ
الصبايا
ـ5ـ
ُ ّ
الش ْ
اي ـ
ـ هذا أوان
يا بيتنا َ
الس ْ
بيت َّ
ميره
يا جرحنا َ
َ
األمير ْه
جرح
ََ
من كان يعرف صوتنا؟
هذي ُ
ْ
الفضاء
الثلج نلعبها ويلعبنا
كرات
ِ
هم إخوتي عادوا يتامى
َ
القيام ْه
نبض
عادوا إلى
ِ
يا حلمنا ..عدنا
ُ
البيت كوكبنا األثيرْ
يا ُ
حلم َه ْب ْأن ما ولدنا
َ
ُ
«سكر النسيم بعرفنا»
ْ
المصير....
سكر
ـ6ـ
عيناي في األفق البعيدْ
ِ
ُ
رفات
الش
على
ساج
هو بيتنا
ِ
ٍ
ْ
كي يلقى أغانينا العطاش
يا ُ
ْ
للقصب
دار عدنا
ّ
عدنا وقد َ
عاد الل ْ
هب
العتمهْ
ُ
َ
األحجار في
غابت
قد ِ
ّ ّ
مطر
كنا توجهنا إلى ٍ
شجر
إلى
ٍ
إلى نجمهْ
ْ
الغياب
هي ّأمنا تهوى
ْ
ُ
ساحر
غيم
ٍ
سجعت بها أشجار ٍ
ْ
العذاب
بأمطار
يلهو
ِ
ـ7ـ
ًّ
ْ
كم مرة يبكي الفراش
ُ ِّ ْ
الرفاف
هو بيتنا بيت
المزهرية راضيهْ
ِّ
ُ
وعروس ُه في
ٌ ِّ
ُ
بالذكريات الحانيهْ
ُ
أنهاره مملوءة
ِ
ٌ
ُ
ْ
الحليب
أغنية
أحجاره أصداف
ِ
َ
َ
ترك الوليدْ
يا بعض ما
َ
ّ
َ ّ
الل ْ
هيب
ترك الزجاجة في
ُ ّ
ُ
الظ ْ
الم
حملته أشباح
هو بيتنا

َ
َ ّ
الن ْ
هار
يا بعض ما ترك
ُ
ٌ
ْ
الجرس
جرح له شكل
ُ
ْ
ْ
طارت مواويل الكرز
أضواؤنا صارت هباءْ
َّ ْ
َ
المدينة ّ
السنابل
خبئينا في
شمس
ِ
ّ
َ
حنطينا في ّ
الصورْ
دمع المرايا
ْ
ُ
َ
شجو المناجل
هذا القرنفل يعتلي
ـ8ـ
ُ ّ
هو بيتنا بيت الضنى
هو جرحنا ُ
جرح َّ
السنا
هذا ٌ
هواء ٌ
غائب
ّ
الن ْ
ُ
ٌ
ائمه
يعربد في الخوابي
عطر
ّ
ْ
ٌ
القمر
عطر توز َع في
الليل
في
ِ
زقزقات ْ ِ
عرس الجبل
في
ِ
زهر الليالي القاد َمهْ
َ
ُ
َ
فلمن أبوح اآلن يا
ِ
أمشاج نار من بكاء حالمهْ
ُ
ٍ
ٍ ُ
نوافذ خمرها العالي غناءْ
لك يا
ِ
َّأم الوفا..
َّأم
الحليب المصطفى
ِ
ُّ
َّ
ّ
الش ْ
هب
تعب
هيا خذيني في
حصار الض ِ
وء في ِ
ِ
َ
ْ
للكتب
طال اشتياقي
َ ّ َّ
ْ
ثانيه
الصبا كل ْم حنيني
بحر

ّ
ْ
القاتله
وحدي سأدعوها انتظاري في الثواني
َ
سوس ْنه
آلخر
أنا جرحها الباقي ِ
أنا صوتها العالي أنا
ال َ
يغر َد في الحجرْ
ماء يكفي ثلج وجهي كي ّ

ُ
تذكار ِك العالي أنا
ّ
ٌ
الز ْ
جاج
شفة
عين على
ِ
ُ
بسمات ْ
عاج
هو جرحنا

ّ
ّ
الن ْ
حاس
وح في وجع
هو في أقاصي الر ِ
ـ9ـ
ْ
هجع الخريف..

هجعت مدينتنا..
ً
ْ
غبنا قليال...
َ
قد ف َر ْرنا..
ّ
للص ْ
كنا بسطنا روحنا في باب كهف ّ
باح
ٍ
ِ
الر ْ
بأضواء ّ
ياح
يا حلمنا يجري
ِ
َ
ما ُ
السكينهْ
صوتهُ
َّ
الممتد في بحر َّ
زلت ُ
أرقب
ّ
ٌ
ْ
الحزينه
زيت على الن ِار
ٌ َّ
ْ
بالبكاء
رمل ترنم
ْ
آوي ُت فيه قصائدي
ْ
البكاء.
روحي ومازال
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عشـق
جـدارية
ّ
ٍ
شـرقية
�ســناء هايل ال�صباغ
َ
يرتدون َ
عطر عشـتارنا
َّ
حـد الثمـالـة..
َ
ينقشـون..

حرير قلوب ِـنـا
على
ِ
َ
ّ
الجنــة..
مـفاتيح
يـطر َ
ّ
َ
أحالمنـا
زون

العدد «»1344

في حضرة الشهيد
منري العبا�س
ُ ِّ
َ ُ ِّ
تضر ُ
َّ
ٍّ
عت إلى الله
بوطن ِه
ؤم ُن
بعروبت ِه وكل
ؤم ُن
ككل
مواطن ُي ِ
عربي ُي ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َّ
ُ
أعداء الوطن
صر على
ِ
سبحانه وتعالى أن يمنحني شرف عبور قوس الن ِ
َ َّ
َّ
وأنا ُأ ِّ
الش َّ
اب الجامعي الذي
بعطر الشهاد ِة ابني « فاطرًا « ذلك
شي ُع
ِ
َّ
ّلبى َ
ياضه .
ود عن ِح
نداء
ِ
الوطن ليحظى بشرف خدمة علم الوطن والذ ِ
ِ
ُ
وعلى أمل ْأن يم َّن ُ
سبحانه وتعالى َّ
علي وعلى ولدي «فاطر» بشرف
الله
ِ
ِ

الخيـال
بسـندس
ِ
ِ
استبرق الوهـم!..
و
ِ

ُّ
ُّ
َّ
بزغاريد قصيدتي هذه:
الشهادة وجدتني أزف ابني ورفاقه الشهداء
ِ

حتى إذا ما سـئموا
َ
ّ
الشـرقيـة..
عباءاتنـا
نبيذ
ِ
َ
يـخلعوننـا..

َ
َ
واح ٍد أ َح ِد
حمد ٍ
إله ِ
أ ْبدا ِب ِ

الحـب...
جسـد
عن
ِ
ِ
ّ َ
يـعلقوننـا..
مشـاجب الذاكرة
على
ِ
ّ
َ
هب التطو ِر-
في م ِو يـرحلــون...
َ
َ
صفقـون خـلفهـم
َي
َ
بـاب روحنــا...
ُ
ُ
فتشـهق ذكـرياتنـا
ً
َ
عشـقهم..
أثـواب
ممزقة
ِ

ُ
لتنسـ َـج مـنها
َ
مناديـل االنتظــار!..
* * * *
ُ
يطول ُ
درب غيـاب ِـهم
ُ
انتظارنـا
أغصان
وتعلو
ِ
ُ َ
لتـعانـق...
صدى وداع ِـهم
َّ
تـبقى
و مـا
من خـياالت ِـهم...
* * * *
وبغفلـة من َ
أنـاهم
ٍ
َ
ّ
يضيعـون َ
الرجـوع
درب
ِ
َ
يسـلون...
و
التجديد-
عصر
فيِ
ِ
َّ َ
َ
المعتـق
وفـاء نا
َّأن
َ
أمـسى خـمرًا نـادرًا..
َ
َّ
عـشقنـا
وأن نقـوش
ِ
ّ
عـمرهم
جداريـ ِة
على
ِ
ْ
َ
أمســت تــراثــًا...
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َ
ٍّ
رب تعالى فلم ُيول ْد ولم َي ِل ِد

َّ
الخلق أجمعها
صفات
ُمنز ٍه عن
ِ
ِ
ُ
تعداد وال َع َد ِد
وال ُيحاط ِب
ٍ
نعمته
ألطاف
وباس ِط األرض من
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َّ
قات ِبال عم ِد
بع طب ٍ
ِ
وراف ِع الس ِ
ُ َّ َّ ُ
وعترت ِه
الصالة على طه
ثم
ِ
البري ِة في ِّ
خير َّ
ضوان ُمعتمدي
الر
ِ
ِ
َ َ ُ ً
الس ُ
ُث َّم َّ
الم على َمن نال مكرمة
الرسول َف َأ ُ
براه ِم َن َّ
ِم َن َّ
الر َم ِد
ِ
ُ
َْ
تب
خاشعًا ِ
وأنحني ِ
لله في ك ٍ
ْ
ُ
فكانت َ
ستند
خير ُم
آمنت فيها
ِ
وأنثني بعدها طوعًا بقافيتي
َ
ّ
ُ
هيد نأى عني ْ
ولم َيع ِد
إلى ش ٍ
ُ َ
كم قد َت َّ
سم َر قلبي حيث أرق ُب ُه
َ َ
ِّ
علي ُ
أراه غدًا أو َ
بعد غ ِد
بعد
ُ ُ
مواك ِب ِه
بح في
ِ
وكم ِ
طربت ِلص ٍ
ٌ َ
ً
«فاطر» َولدي
شبال شهيدًا أتاني
ُ ّ
كفي إلى َّ
الرحمن َأ ُ
حم ُد ُه
رفعت
ِ
َ
َ
ُ
ورحت أ ُ
ذاب ك َ
مسح َدمعًا َ
الب َر ِد
َ
ِّ
ُ
الشر ما عاث ْت بأوردتي
مخالب
َّ
إال أتاني ُ
إله العرش َ
بالم َد ِد
ِ
َ
َ ّ
ُ ُ
كر ما غطى على أ َملي
وثعلب الم ِ
َّ
بالنصر بل َ
زاد إيماني ومعتقدي
ِ
فاطر ُّ
َ
الروح « ُق ْم َّ
مجل َسنا
يا «
وأتم ِ
ِ
ُْ
ََ
َ
ُ
والله لوالك ما أب ِقيت في بلدي
ِ
َ ْ ْ ُ َّ ُ َّ
رب قد حضروا
أو ِلم بني رفاق الد ِ
َ
ُّ ً
فأ َ
َ
الحي ِلأل َب ِد
نت
داع ،
ال ِللو ِ
َّ َّ ُ ُ
َ
جاؤوك َّ
علنها
بالر ِ
اية الشم ِاء ت ِ
َ ُ
َ
شاكرًا َو ِز ِد
نصرًا ُمبينًا  ،فخذها ِ
َ
َ
َ ْ َ ُّ
وح كي يبني لنا َوطنًا
من ذاد بالر ِ
َ ُ
ْ
الخ َ
لود ِصراطًا َعن ُه لم َي ِح ِد
نال

َّ
َ
ميم فما
الحور
طال ُب
و ِ
ِ
ِ
بالقتل الذ ِ
ُّ
وافى الج َ
نان وحورًا قط لم َي ِج ِد
ِ
َّ
ليس َك َمنْ
فمن َت َّ َ
اغوت َ
يمن بالط ِ
َ
َ
َّ
بالكر ِار واأل َس ِد
فخرًا ت َي َّم َن
ُ
ُ
ْ َ ُّ
واألوطان يحفظها
وح
يا ِفلذة الر ِ
ٌ َ َ َ
َ َ َ
الوت ِد
باألوطان ك
ليث تش َّبث
ِ
َ
َ َ َ
َْ
لياء في ِثق ٍة
ارفع جبينك ِللع ِ
َ
َ
َ
َّ
يد لم َي ِص ِد
فمن أتى ف ِزعًا للص ِ
َ َ َ
فار ُس ُه
كان قبلك ِل
قد
ِ
لميدان ِ
َ َ ََ
َ
ْ
َ
ُ
من كان يدعى قديمًا «بيضة البل ِد»
ِّ
َ
ْ َ ََ َ
رمز الحق ُمقتديًا
فافخر  ،غدوت ِب ِ
ُّ ِّ
َ
َ
ُ َ
ُّ
الشم حوض الذل لم ت ِر ِد
َوخيلك
ُ َ ْ
ُ
يغم ُرها
هذي الجموع أتت والحزن ِ
َ
َأل َّنها ْلم َت َن ْل ما ن َ
لت ِمن َرغ ِد
ِ
َ
ً
الميدان ُمترعة
ترجو الشهادة في
ِ
َ
َّ
ميداننا الغ ِر ِد
صر في
ِ
ِ
بخمرة الن ِ
َ
ْ َ
انهض ُبن َّي  ،كفا نومًا فال وطنًا
َ
ُ ْ َ
ومضط ِه ِد
غاز
يغفو
ِ
وفيه قذى ٍ
َ ْ
َ
َ
ما لي أراك َوقد أغمض َت من و َس ٍن
ُ َّ
النصر قد ْأع َي ْت َك َّ
بالس َه ِد؟
هل فرحة
ِ
ْ
ضي ُعهُ
ني فال وقتًا ُن ِّ
انهض ُب َّ
َ
َ
فالس ُ
َّ
األحشاء والك ِب ِد
هم أوغل في
ِ
ُ َّ َ َ
ٌ
َ
عراب قادمة
ج ِ
حافل التت ِر األ ِ
ْ َ ُ َّ َ ُ ْ َّ
بالنار ُ
والع َد ِد
ِصهيون زودهم
ِ
َ
َ
ُ َّ
فط أغوى بعض من َعبروا
ودرهم الن ِ
َ
إلى َثرانا بجيش َ
كان ِمن ز َب ِد
ٍ
َ
فة
عاص ٍ
فواجهوا عندنا جيشًا ك ِ
ُ َ
َف َأدبروا َ
ومرت ِع ِد
مقتول
بين
ٍ
ٌ
ْ َ َ
شقيق في الوغى َأ ٌ
سد
انهض لديك
ُ
ُ
ُ ْ
وآخ ُر األ ْس ِد لم يبلغ َسنا ُرش ِد
ِ
ُ ْ
َّ
َ ُ
َ ْ ْ
صر  ،خذ ِبيدي
أس ِرج خيولهما للن ِ
ْ
هاد َيدي
هاد ِ
الج ِ
الج ِ
وأطلق في ِ
إلى ِ
َ َ
َ ْ ْ َ ِّ َ
وحقك لن أحيا ِبال وط ٍن
أس ِرج
َ َ
ََ
ُ
موال والول ِد
فاألرض أغلى ِمن األ ِ
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بين غروب وشروق
عفراء هيثم �سلمان
خلف شجرة البرتقال المثمرة تلوح الشمس
وهي تتأهب للغروب ،ينعكس ضياؤها على
الثمار المدورة البرتقالية ،فتبدو كل واحدة منها
كشمس متوهجة..
لم تتوقع «جنى» أن تدخل بغتة في إعصار
حزن ...كانت تستمتع بمراقبة حفيدها وهو يلهو
على الشاطئ ال��ذي انعكست شمس األصيل
على رماله وصخوره ،وتغلغلت بين أغصان أشجار
البرتقال والزيتون المبعثرة هنا وهناك كأرواح
فتنت بالبحر ،فنبتت إلى ج��واره بكامل قوتها
وطاقتها وعطائها..
ّ
ّ
لكن الوقت ال��ذي يمشي رتيبًا تعثـر فجأة..
ّ
يتأبط التناقضات ،ويخفي تحت
الوقت الذي
ّ
ستار ثوانيه المفاجآت ،فيتثاقل تارة كعجوز
هرمة ،وتحمحم ثوانيه ط��ورًا كخيول تتحفز
عند احتدام القتال ،فيما ينزلق في أحيان أخرى
بعنف شالل يتفجر من كبد الصخور ،قد توقف
(شمس) ،وعاد بها إلى الوراء إلى
اليوم عند سقوط
ٍ
حادثة أخرى مشابهة ،مستحضرًا العجز والنزق
بانسياب عجيب..
كانت عصافير الدوري تنقر الثمار بشهية ،ثم
تعود للتنقل جذلى بين األفنان المرفوعة للسماء
بخشوع وثقة ،أحدها نقرواحدة من ثمار البرتقال
ّ
وكأنما ّ
ذر الملح على جرح
فتسبب بسقوطها،
ّ
ّ
فسعر براكينها ،وأضرم في عروقها
الندي،
جنى
نيرانًا كاوية ،وكان ريحًا أبعدت رماد النسيان
الذي يغطي جمرات ما تزال ملتهبة في قاع جرح
عميق..
بيادر الصبر –وق��د نمت -ف��وق رئتيها تبدأ
باالشتعال فجأة ،فيبدو لهاثها وشهقاتها ،وذاك
األزيز الخشن المضطرب أشبه بصوت احتراق...
شرعت بالبكاء..
ً
ّ
سقوط الثمرة-الشمس كان زل��زاال حرك أمواج
حزنها لألعلى ..فاندفعت قوية عارمة جرفت معها
كل تجلد وكل احتمال وكل محاولة لالبتسام..
بعضها تفجر دمعًا م���درارًا م��ن مقلتي جنى
العصيتين..
«أتبكين ي��ا ج��ن��ى؟» تتساءل نفسها ،وقد
انكمشت ف��ي إح���دى زواي���ا قلبها المحترق،
فاتسعت حجراته األربع كمجرة شاسعة تلتف
وتلتف باحثة عن نجومها الهاربة...
«مجد» ...اسم الصغير الذي يبني قصورًا من
رمال ،ثم يهدمها ،ليعود ويبنيها مجددًا..
«مجد» ..اسم ابنها المسافر في الزمن ..يطل
طيفه بين الفينة واألخرى كسحابة عابرة ...ابنها-
شمسها التي تخطفتها يد القدر على حين غرة
من دون أن تكمل مسيرتها..
مجد األغلى بين أبنائها ،ليس ألنه أصغرهم
وأحرصهم على مشاعرها ،بل ألنه قاسى الكثير

ّ
ّ
تهز رأسها بتاثر ..فمجد هو النجم مفقود
المثال بنظرها..
ّ
الصمت ي��س��ري ف��ي ع���روق ال��ج��و الكئيب،
ّ
فيحرضها كعادته على الكتابة لتهدئ ثورة
حزنها..
تكتب « :حين تلعثم باسمك الصمت
ياولدي
تركت أمواج البحر شواطيها
واتجهت نحو األفق
نزف جرح الشمس
وسال دم الغسق
تورد محيا النسمات كمدًا
اليم ّ
وبللت عبرات ّ
خد الغروب المحترق
وشرعت في خضم السكون
أوراق الذكريات تميل وتصطفق
ليتساقط نداها عبرات
من مقل البنفسج والياسمين والحبق
فهل تراك توشحت أنفاس ّ
الصمت
يا من نأى
واختاره البعاد عند مفترق
ّ
فبت ّ
تحرك الدنيا
بطيف طفل جميل قد ُسرق
أم ّأن ّ
الصمت قد ّ
تضمخ بعطرك
ّ ّ
محيا الثواني
وأخذ يكتب على
سطور اشتياقي
متخذًا الدمع يراعًا ..والوجنات ورقًا».!!.

منذ طفولته في صراعه مع المرض ..ينابيع الحزن
بدأت تترقرق ،الدمع يستنهض الدمع ..نيران
الحزن التي صبغت خديها باألحمر تستسقي
بحارًا من العبرات لتطفئ استعارها ..وتحت شالل
الذكريات كان أديم ذاتها ينجرف شيئًا فشيئًا،
وذرة ذرة ،إلى سنوات طفولته وشبابه ،صراعه مع
المرض وتغلبه عليه ،ومن ثم زواجه قصير األمد..
وعدها بأن يمأل بيتها أحفادًا وحياتها هناء،
فأغمض عينيه قبل أن يرى مجدًا الصغير الذي
كان جنينًا آنذاك ...لم يكن رحيله نتيجة المرض
إطالقًا ،فالقدر شاء له أن يموت نتيجة تفجير
إرهابي..
الريح تفتح براعم الموج ..يتساقط الزبد كرحيق
تتغذى به فراشات ذاكرتها ..وتدور في تهويمة
حزينة-فرحة ،تقف بغتة على نواتئ الصخور
ثم يعود للطيران باتجاه أنوار تشع من صميم
فؤادها..

العبرات ستفسد الحبر لذا عليها كبحها ..في
األوراق شجن عصر كالخمر من عناقيد التياعها،
ّ
ولن تعكره بالدمع...
يقترب مجد الصغير منها ضاحكًا ،يسحب
الدفتر من بين أصابعها ويركض ..تحاول اللحاق
ّ
ّ
تغص بالدمع ..كان برعمًا سريع السقوط -ابنها به ،لكنه يسقط على ّ
تمتد يد
الرمال الرطبة فيما
ومالكها  -أجنحة الفراش ُت َ
سحق بتدفق الندى موجة مفاجئة وتلتقط الدفتر الصغير..
عنيفًا من فوق بتالت الزهر ،لكن قسمًا من السرب يخفق قلب جنى ..تحاول تتبع الموجة لكنها
ّ
ّ
وتغتم ،وكأنها ترى
تحس بالجزع
يعلو ويعلو ..ليطير إلى قلبها ،يذكره بطفل سافر تفشل..
ّ
في الضوء إلى برزخ غامض بعيد ،كم تأمل أن تلمح الموج يقضم بأسنانه البيضاء ك��راس أحزانها
منه طيفًا هذا الغروب،و لعلها أحست بأنها ترى وذكرياتها ..يمزقه إربًا إربًا ليصير فتاته زبدًا
ً
الطيف فعال ،يرنو إلى مجد الصغير بحنان بالغ ..مسافرًا..
ينظر إليها ،يبتسم ثم يختفي كومضة ضوء..
«كيف تفعل هذا يامجد »..تقترب من الصغير
تفتح محفظتها ..تخرج مفكرتها الصغيرة ،الذي يطلق ضحكة بريئة ثم يركض من جديد
ماتزال منذ سنوات ثالث تبث شجونها إلى الورق ،باتجاه قصر الرمال ،يرفع يديه فوق رأسه ويحجب
اللغة العربية التي ّ
درستها لسنوات في الجامعة تمامًا الشمس الغاربة فيظهر كمصدر ألشعتها
ّ
م��دت حروفها لتنتشلها من ق��اع الحزن مرات الذهبية الجميلة ..يتابع ضحكه البريء..ولوهلة
ومرات وتنقذها من الغرق في ّلجة الكآبة العارمة ..تلمح جنى طيف ابنها يطير ويربت كتف الصغير
فتحت المفكرة:
مبتسمًا ..ينظر إليها فتبتسم تلقائيًا ،وتمسح
في أول صفحة بيت شعر للمتنبي :
دمعها الممزوج بالحزن واالضطراب ..تحمل الطفل
« وأفجع من فقدنا من وجدنا..
بين ذراعيها وتعود به إلى المنزل بقلب مأله األمل
قبيل الفقد مفقود المثال ِ»
والمحبة وأضاءه صبر جميل..
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ذكرى االنتصارات
غدير �شعبان ملحم
ً
ذكراك يا يوم الجالء منارة

تحت قبة المرآة يقفون بازدحام ,أجسادهم الملتصقة
بعضها بالبعض اآلخرُ ،
ّ
		
التعرق التي تخرج
تعص ُر حبات
ِ ُ
ّ
ّ
العفن المخض ِر.
من
وطن العروبة قد فقدت كميها
المسامات بصعوبة ,تفح منها رائحة ً ِ
ُ
َ
رؤوسهم الممطوطة نحو المرايا ترسم لوحة لمقاطع من
شيخ الجزائر والردى غدار
		
أسماك خرجت من المياه توًا.
َ
ً
مختارنا سن الجهاد على العدا
عكست المرايا أنصاف وجو ٍه بعيدة ،وأج��زاء من عيون
ٌ
كثيرة ,التصقت على سقفهم من ِ
قاد الجيوش مناضل مغوار
دون األجساد الفاقد ِة 		
َ
منها
لتخرج
��ام.
ي
األ
الحس بوالداتها الجماعية القصير ِة
ٌ
ُ
أطفال اإلنس وهي ّ
تشد الحبل ُ
عمر تحدى للغزاة بجيشه
الس ّ
ري معها إلى األرض
ِ
َ
سحق الطغاة فعزمه هدار
اللزجة بآثار بقايا المخاض السفلي وسرعان ما يقفون على		
بعون األيادي المسنودة على زجاجية الجدران
أقدامهم
ِ
عرب تنادوا للقيام بوحدة
المقعرة من الداخل.
تبني البالد سالحها اإلصرار
لهاثهم يطرح الزفير الذي حملوه من األرح��ام ،لترسم 		
أفواه ِهم الباحثة عن
أنفاسهم دوائر واسعة حول فتحة
ِ
لحقبة
وبحافظ درج السالم
ٍ
ُ
َ
وتها من خالل الضوء المست َم ِد من الخارج الذي قامت
ق ِ
َ
ُ
ذهبية سادت بها األحرار
ألسنتها		
ٍ
بلعقه حين فتحت عيونها بين القطيع ...زحلقات َ ِ
ُ
ّ
طول
بصمات تعبث
تضع
ٍ
فتطاولت أيدي الطغاة مسيئة
بها عشرات األنامل ،تمد خطوط ٍ
َ
��رض ,تحاول التقاط الحركات المستباحة من تنقالت
وع ٍ
ً
وقفت بوجهها أمة أخيار
متطفلة		
األرجل ،في ساحات األلوان الزاهية من خلف الجدار
ّ
تقلد َ
صورها التي تزيد من ازدحامات الداخل فتدور
عليها,
سلطان باشا يا زعيمًا قائدًا
ً
األجناس لولبية تارة ,وتارة أخرى على
ضد الغزاة وحولك األنصار
حواف المقعرات		
ّ ُ
حين
النظر,
ة
��د
ح
بترقب إلى أن ترتفع
,تتابع المشاهد
ٍ
ٌ
ُ
ٌ
والصالح الشيخ الجليل وثورة
أق��دام تتمشى بنعال غريبة ,تخرق طقطقتها
تقترب
ُ
َ
َ
م
ه
أجسام
عصارات
أنين
المبهم
صداها
فيسمع
؛
الزجاج
ِ
ِ
ِ
هي للعدا والمعتدي إنذار
		
المنحشرة ببعضها بعضًا ،وهي تتمتع بتلك المشاهدة.
ُ
وأخوه في الدجى هنانو عزمه
َت ُه ُّب األيادي تمسح البلور بشغف ,وكأنها ّ
تلوح بإشارات
َ
َ
ٌ
صلد تحطم دونه األحجار
توحي لها بالوجود .لكن اللوحة الخارجية تتالشى من		
أمامهم بسرعة؛ فتتراخى السواعد المتعبة نحو األسفل،
ومشى سعيد العاص حتى قدسنا
ً
تستعيد قواها من جديد مهيأة إل��ى حين ع��ودة تلك
ٌ
يحدو بأننا سادة أحرار
		
الرسومات المتحركة التي تجول بطيف قزحي مرفرفة
ُ
َ
أنظار ُهم بريقها المتوهج .وعلى
بأجنحة الذهب ,يسرق
نادى ليوسف لن يمر غزاتهم
ٌ
ثوان من تكوينها بين
بضع
بعد
شرنقة
صوت رنينها تنزلق
ٍ
َ
ً
إنا عليهم بالوغى إعصار
		
الست في القدم
حفاة األقدام ,زاحفة تدغدغ لزوجة األصابع
ِ
ً
الواقفة منذ األزل ،متنقلة مع ِن ّدها في حيز المكان،
الواحدة
ِ
كانت ليوسف بالشآم وقيعة
َ
دائرتها على ارتفاع رغاء األجداد
ترعى النهار من جوانب
ِ
مضرية زاغت بها األبصار
َ 		
المتخبط في الطبقات العلوية ال��ذي هبط صواعق إلى
ً
ُ
زحف الغزاة يدنسون ترابنا
الصيوانات مرتجفة ،عندما دلج الطنين
األسفل فاهتزت
َ
ضجت
التي
السمع
حاسة
ليوقظ
��م؛
��ه
أذان
ِ
إلى دهاليز ِ
فترابنا تحت الغزاة النار
		
َّ ِ
األعضاء ،فبدأت
ة
رق
المقتحمة
الغوغاء
قوافل
بصخب من
ِ
ِ
ٍ
مناضل
خير
الدين
صالح
هذا
ٍ
أجسامهم تنتفض وكأنها زودت بشحنات ذلك الصوت،
فأصيبت بارتجاج.
هز الفرنجة سيفه البتار
		
ُ
ّ
هبت أذرعهم تضرب الجدران من حولها .اهتزازات البلور
ّ ُ
يا فارس الخوري إن جهادكم
ُ
َ
ّ
زادت حدة الرغاء الذي مد سواعدهم بالعزم والقوة في
ُ ِّ
َ
وهزئ استعمار
أحيا البالد
مبحوحة		
وحناجر
دائرية المكان ،الذي ضاق بأفواه مفتوحة
ٍ
في العلو .واأليادي الصغيرة ما زالت تضرب بجنون ّ
،
حاد
جمع الرجال وقادهم خراطها
حتى ارتمت زوايا المرايا من السقف فوق وجوه اآلباء ,وبدأ
في ثورة سطعت بها األنوار
		
الجدار بالتصدع.
فوق المخلوقات المشوهة ،وبين ملح الزجاج؛ َع َب َ
الصغار
ر
هذا هنانو والرفاق إلى الوغى
َ
ُ
نحو الرسومات َ
وجوههم إلى
غير آبهين بما خلف ُهم.
والشيخ صالح إنهم أبرار
		
الساحات متجهة ,تمعن بوالدة جديدة تحت فسحة سماء
حوران تفخر إذ فمريود ابنها
المتسلل
ترمي نورها على مدى مساحات مفعمة بالهواء
ِ
ّ
بذراته إلى صدورهم التي ضخت
ِ
قد راح يرهب بطشه األشرار
مكوناته إلى دماغهم 		
َْ
ض حضور مندفع .انضموا إلى أرض
لتنبثق األحالم ِبفر ِ
َ
ُ
وفدت جحافل أدهم حيت لها
بين جموع أيقنت إدراك��ه��م بمدى الشبه فيما وجدته
َ
ُ
أردية
مبتغاهم المفضل التوق إلى
حرية الطبيعة ,ليكون
حورانها وجبالها والدار
		
ٌ
ٌ
عورات ِهم .وعلى بعد ألف ميل ,تحاول خطوات حذرة
تستر
ِ
رمضان باشا من جزيرة قطرنا
َ
مماثلة لهم تمشي على قدمين لإلمعان
أحياء
االقتراب من
ٍ
ٍ
ٌ
في عالم جديد.
صميدع قهار
أفنى الغزاة
		

منها أضاءت ليلنا األنوار

حمود من آل الحمادة فخرنا
		

وبه أتانا النصر واألنصار

وشبيبة السلطان كانت قوة
		

كمحمد ابن السعيد منار

ٌ
ثارت حماة بالشباب وشيبها
		

من خلف فوزي هبت الثوار

أرض الكنانة أزهرت في عهده
من بعد ناصر ماتت األزهار

		
ٌ
حق لمصر أن تكون حزينة
		

ٌ
سعد عطلت أقمار
إن غاب

أبناء دجلة والفرات تأسدوا
		

ضد الفرنجة كلهم ثوار

نهضت بالدي في زمانك حافظ
		

أضحت بالدي للكواكب جار

جيش تدرب والعروبة نهجه
		

لبى النداء وقاده البشار

سنعيد ذكرى ذا الجالء بنصرنا
		

رغمًا ستسحق ثلة أشرار
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قوة الشخصية
الكاتب  :غلني بور�شييو «»1

ترجمة حممد �إبراهيم العبداهلل

كنا في عطلة في انكلترا ،نحاول أن نمضي
وقتًا طيبًا ،فهناك تشكيلة من المشكالت
ال نريد الخوض فيها ،عدا هذه المشكلة،
ألنها الوحيدة التي نتذكرها؛ فالفندق الذي
توقفنا عنده  ،يحتوي على منزل رئيسي
ومنطقة استقبال ،ومطعم وبعض الغرف
 ،وفيه أيضًا صف من األك��واخ على الممر
الممتد إل��ى المنزل الرئيسي ،وق��د أقمنا
في إحدى هذه األكواخ  .قررنا الذهاب إلى
المطعم بعد يوم من التجوال ومشاهدة
معالم المدينة ،متعبين من قيادة السيارة
 ،ومتعبين من محاولة ما كنا نحاول إيجاده.
الوجبة كذلك لم تكن مهمة ،فهي واحدة من
وجبات عديدة ،لكن ما حدث بعد الوجبة هو
ُ
طلبت الفاتورة  ،وقال لي النادل
المهم  .فقد
إن كنت أرغب بتوقيعها في الغرفة ،قلت له
بكل تأكيد ،وجاء إلي بقصاصة من الورق لكي
أوقعها .قال « ،كل ما أريده هو توقيعك يا
سيدي «  .شيء سهل العودة إلى غرفتنا بعد
يوم طويل واالستلقاء على السرير .
لكن ما إن هدأنا في السرير ،وأخذنا قسطًا
من الراحة ،حتى سألتني زوجتي كم كلفة
العشاء ؟ فهي غالبًا ما تسألني هذا السؤال
 ،وأنا أتأهب دائمًا إلعطائها المبلغ  .قالت
« يبدو لي أن السعر مرتفع « وتقول أحيانًا
شيئًا آخر « ماذا تناولنا ؟ « وقد اعتدت على
مثل هذه األسئلة ،لهذا أحاول أن أتذكر سعر
ُ
تلفظت باألسعار
كل األشياء التي نطلبها.
بال تفكير ،مع أنني غير متأكد من السعر
الدقيق الثنين من األشياء .جمعنا الفاتورة،
لكننا لم نستطع رفع قيمتها إلى ما دفعناه.
قالت زوجتي  « ،قد يكون نوعًا من الضريبة ،
األفضل أن تلقي نظرة على سعر العشاء غدًا
حينما تدفع الحساب« .
في الصباح ذهبت إلى طاولة االستقبال
وأخبرت المدير بأنني مستعد لدفع الحساب .
دخل بمهزلة تحضير فاتورته ،وقد ُ
طلبت منه
أن يريني نسخة من فاتورة المطعم في أثناء
إعدادها .تصفح بعض األوراق ،وأخرجها ثم
ُ
وشاهدت بأنه ّ
قيد على حسابنا
تفحصها،
فطيرة من الليمون المزجج ،وأنا متأكد بأننا
لم نطلبها .ولم يأكل أي منا الحلوى  ،وحينما
كنا على السرير نجمع فاتورتنا راجعنا كل
ُ
أشرت إلى اإليصال الذي
شيء أكلناه .وهكذا

َ
دققت فاتورة المطعم ؟ «
« هل
« دققتها .تقول بأننا طلبنا فطيرة الليمون».
« لم نتناول فطيرة الليمون« .
« أعرف هذا« .
« َ
أقلت له هذا؟ «
« ً
قلت له ،لكنه لم ّ
يغيرها« .
َ
دفعت ثمنها « .نحن لم
« تقصد بأنك
َ
دفعت ثمنها؟ «
نطلبها .لماذا
« رفض حذفها من الفاتورة« .
« ماذا َ
قلت ؟ «
« ُ
قلت له إن هناك خطأ .نحن لم نتناول
فطيرة الليمون« .
« يجب أن يكون عندك مزيد م��ن قوة
الشخصية .أعطني الفاتورة« .
ْ
تنتظر حتى أسلمها الفاتورة  ،بل
لم
اختطفتها م��ن ي��دي وخ��رج��ت م��ن الباب
ُ
وتساءلت إن كان ّ
علي أن ألحق بها
مسرعة .
ألهدئ من غضبها.
ْ
ُ
جلست على السرير وانتظرت ،ورجعت بعد
ُ
صرخت به
عشر دقائق وهي تنفخ .قالت «
وأصبح لونه أرجوانيًا ،وظننت بأنه يتأهب
لضربي  ،أخبرته بأننا لم نتناول فطيرة
الليمون .قلتها على مقربة من أنفه.
قال بأن العاملين عنده ال يخدعون أحدًا « .
« هذا ما قاله لي بالضبط« .
« يجب أال تدفعها له « .
« وأنت أيضًا لم تستطيعي إجباره على
حذفها أيضًا« .
َ
« لكن َ
أنت دفعتها  .ولديه توقيعك« .
« دعينا من هذا  .لنرجع إلى الطريق ونلحق
بأعمالنا« .
« ال يمكن ألح��د أن يجبرك على الدفع.
من اآلن فصاعدًا انظر إلى الفاتورة قبل أن
توقعها« .
لم تستطع الجلوس ولم تستطع تحمل
رؤيتي أيضًا« .
ُ
أوجدت لها ظرفًا ال تحب أن تكون فيه.
فقد
بعد عشر سنوات .كنا في مطعم بإحدى
الفنادق الغالية .أقمنا فيه بمناسبة ذكرى
زواج��ن��ا العشرين ،وه��و مطعم وفندق ال
نذهب إليه إال في المناسبات الخاصة جدًا
 .وبينما نحن على وشك االنتهاء من تناول
وجبتنا التي مسحنا فيها الصحون بكاملها
جاء إلينا النادل بقائمة الحلوى .لم أستطع

ُ
وأخبرت
يحتوي على فطيرة الليمون المزجج

بالمطعم ويسأل أي شخص هناك إن كنا قد

المدير بأننا لم نطلبها.
ً
كان المدير رج�لا رشيقًا بقميص وربطة

طلبنا فطيرة الليمون .فأجاب بأن العاملين
في الفترة الصباحية ليسوا هم أنفسهم في

عنق  ،وشعر خفيف أحمر بتسريحة إلى

الفترة المسائية.

األم��ام ،وقد توتر وأن��ا أشير إلى « فطيرة

وقال « ،في كل األحوال إذا قالت الفاتورة

الليمون المزجج «  ،أجابني وهو ينفخ صدره

بأنك طلبت فطيرة الليمون فهذا يعني أنك

« الموظفون عندي ال يخدعون أحدًا «
ّ
أنا لم أقل إنهم خدعوني .إنه مجرد خطأ .

طلبتها« .

أرجو أن تحذفها من الفاتورة« .
لكنه رفض حذفها وغضب من طلبي هذا .
قلت له بأنني سأدفع عن كل شيء باستثناء
فطيرة الليمون ،لكنه لم يقدم لي أية فاتورة
ُ
غير التي أعطيت لي .وطلبت منه أن يتصل

وأص��ب��ح وجهه محمرًا أكثر م��ن شعره.
ً
وأسنانه ُص ّرت وبدأ تنفسه ثقيال من أنفه.
ً
ُ
حدقت بهذا الشاب متسائال ما الذي علي
ُ
رفضت الدفع ما الذي سيفعله؟ هل
فعله .إن
ُ
وقعت الفاتورة.
سيطلب الشرطة؟

كانت زوجتي تنتظر عودتي إلى الكوخ.
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تناول الحلوى لكن بدافع الفضول فتحت
القائمة وشاهدت مباشرة على رأس القائمة
فطيرة الليمون .فقد بقيت لمدة عشر سنوات
ممتعضًا من كلمتي « فطيرة الليمون «
وأخاف أن تكون هاتان الكلمتان مصدر شؤم
لي .فلم يطلب أي منا فطيرة الليمون منذ
تلك العطلة  ،ولم تلفظ هاتان الكلمتان على
شفاهنا .لكنني عرفت بأن زوجتي ال بد أن
ترى فطيرة الليمون في القائمة ،وقد وصفت
القائمة فطيرة الليمون بأنه مزجج  ،الشيء
الذي تخيلت بأن زوجتي الحظته أيضًا .
حينما اقترب النادل وسألنا فيما إذا طلبنا
حلوى ،أجبناه كالنا بكلمة  ،ال  ،وطلبت منه
تدقيقها.
قالت زوجتي بعد أن ذهب النادل  »،تأكد
من تدقيق الفاتورة هذه المرة وال توقعها
في الغرفة« .
عبارة « فطيرة الليمون المزجج « لم تغب
عن ذاكرتي  ،ولم أحب سماع كلمة « هذه
ال��م��رة « ،وكذلك ع��ب��ارة « ال توقعها في
الغرفة « .فال شيء غير عادي عندها لكي
تذكرني بتدقيق الفاتورة  ،لكن إضافة عبارة
« هذه المرة « صعقتني .قررت االنتظار قبل
أن أتفوه بكلمة ،فالذكرى والوجبة الشهية
 ،ال تسمح بتضخيم الموضوع كثيرًا  ،فربما
أنتظر يومًا أو يومين وأقرر عندها فيما إذا
سأقدم لها درسًا.
أحضر ال��ن��ادل ملفًا بداخله ال��ف��ات��ورة .
قرأت كل بند فيها بصوت عال .قالت كم
ُ
سيتقاضى عن السلطة ،أجبتها هي ضمن
ُ
ناديت النادل وأعطيته
الطبق الرئيسي.
بطاقة االئتمان .قلت في نفسي ،لحسن الحظ
هذه القائمة ال تحتاج لقوة الشخصية .
ْ
الحظت زوجتي
عند صعودنا في المصعد،
بأنني كنت ه��ادئ��ًا .سألتني إن كنت قد
ُ
حاولت التظاهر بالسعادة،
أحببت الوجبة.
لكن حينما رجعنا إلى الغرفة سألتني إن كان
هناك من خطأ .
« َلم ال أدقق الفاتورة دائمًا؟ «
« أحيانًا قلما تنظر إليها« .
ُ
« أدقق البنود واألسعار« .
ُ َ
أذكرك «
« أنا الذي
قلت هذا؟ «
قلت « هذه المرة « ،لماذا ِ
« ِ
َ
ُ
« كانت قيمتها مرتفعة ،وأردت منك أن
تدققها جيدًا هذه المرة« .
« وماذا عن عدم توقيعها في الغرفة؟ «
َ
« أعتقد أسهل عليك أن تدقق الفاتورة
النهائية في الغد  ،إذا لم تحتو على قائمة

طويلة من الطلبات« .
« أتريدين أن تكوني من يدقق الفواتير
ويوقعها؟ «
« ال ».
« أنت تريدين أن تنخرطي بهذه العملية.
كنت أعتقد بأنك تفضلين استخدام يديك
وعينيك».
« إذًا  ،ما ُ
خطب ِك؟ «
َ
أرأيت فطيرة الليمون في القائمة؟ «
«
ُ
« رأيتها« .
َ
طلبت مني أن أدقق الفاتورة
« ألهذا السبب
ِ
« هذه المرة « ؟ «
ُ
أفكر بأية فطيرة ليمون أخرى  .أهذا
« لم
ما تفكرين به؟ «
« َ
أنت تعرف بدقة عما أتحدث  ،ولعلك
تفكر به أيضًا« .
ُ
أتذكر فطيرة الليمون تلك  ،لكن هذه
«
فاتورة مختلفة وفطيرة ليمون مختلفة« .
« توقف عن فركها« .
« ال أفرك شيئًا فيها« .
« مضى عليها عشر سنوات  ،وقد أتعبني
دفع ثمنها « .
َ
دفعت ثمنها ،مع أننا لم نطلبها .نحن
« لقد
َ
لم نطلبها ،لكن دفعت ثمنها مرة واحدة
فقط».
« هذا ما أتحدث عنه« .
« ما هو؟ «
ُ
ُ
« ال يزال يزعج ِك بأنني دفعت ثمن فطيرة
الليمون« .
« يزعجني حقًا  .لم نتناول فطيرة الليمون« .
زلت تتذكرين ذلك الشعر األحمر الذي
« أما ِ
يعلو أنف المدير .أليس كذلك؟ «
« أذكره  .ماذا عنه؟ «
عليك أن تطلبي فطيرة الليمون لكي
«
ِ
أتعلم منك درس��ًا ،وتجعليني أرقب كيف
تأكلينها« .
« َ
أنت الذي ذكرها« .
أنت التي ذكرتها« .
« ِ
« أنا مستعدة لتغيير الموضوع إذا كان هذا
ما تريده« .
« أنا لم أرفض العرض .لكن الموضوع لم
يتغير .ذهبنا إلى مضجعنا ،لم يلمس أحدنا
اآلخ��ر ،ولم نتحدث ،بقينا كالنا متيقظين.
أنتظرها لكي تذكرني بتدقيق الفاتورة
عندما أدفع الحساب في الصباح.
 -1غلين بورشييو كاتب وقاص أمريكي
معاصر
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الحروف
َن ْر ِج َس ُة ُ
ا�سماعيل ركاب
ْ َ
ُ َ
َ
زاه َي ٍة ز َه ْت لغتي
ِمن أ ِّي ِ
ِّ َ
ْ
بارق ٍة و ُمل ِه َم ِة؟!
أو أي ِ
ْ
َ ُ ُ َْ
العش ِق َص َّي َرها
ض ِ
أسالف نب ِ
َ َ
َ
أنغام على شفتي؟!
أسراب
ٍ

ُ
مام ٌة َ
َأ َح َ
ناح ْت على غ ُص ٍنأ

َ
َ ْ
أوتار َحن َج َرتي؟!
قد َه َّي َج ْت
َ َّ َ َ َ ْ
أ ْم أنها ل َّما تزل ِب َدمي
َ
َ َ
ُ
وس َّر َم ْع ِرفتي؟!
روف ِ
ن ْبض الح ِ
َ
َ
ُ ِّ
ونازل ٍة
في كل ِ
ضائق ٍة ِ
ْ َ
َ
َ
هي في ُعروقي خ ْي ُر ُمن ِقذ ِة
َ
َ ْ
َّ َّ
عاشق ٍة
َمد الندى في شك ِل ِ
َ
َ َّ َ َ ْ
الجن َح ْي ِنُ ..م ْس ِعف ِة
خفاق ِة
َ َّ َ َ ْ
َ
عابق ٍة
بسام ٍة جذلى و ِ
ِّ
حان َي ِة
بالطي ِب في
أردان ِ
ِ
َ
َ َ
اآلالء ُم ْر َسل ٍة
ف َّياض ِة ِ
ْ
ْ
ض في َس ِّر َمل َح َم ِة
ِمن ِ
غام ٍ
ََْ
تأتي فتزهو في المدى ُص َو ٌر
ُ ُ
َ
األشياء في َد َع ِة
غازل
وت ِ
ٌ
َ ُ ْ َ ُ َّ
زاخ َرة
حمن ِ
هي قدرة الر ِ
َُْ
بالخير تنث ُر ُه على َس َع ِة
ِ

هي ُن ُ
َ
الكون جوهره
ور هذا
ِ
ْ
ُْ ُ ُ
ثاه تعطي ُرغ َم َم ْع ِص َي ِة
أن
َ ِّ
ََ َ ْ
أصاب ُع كفها ِد َيمًا
لم س ت ِ
ْ َََْ ْ َ ٌ
أور َدتي
فاستنفرت ِديم ِب ِ
ُ َ
َََ ْ َ َ
دائلها على لغ ٍة
نثرت ج ِ
ُ َ
ْ َ
ُ
ود في لغتي
فاخض َّر َي ْب ُس الع ِ
ٌ ُ ْ ٌ
َ
َ
ومف َر َدة
وز َه ْت تفاعيل
َّ ْ َ ْ ٌ
قاف َيتي
واسو َسنت تاء ِب ِ
َ ٍّ
َ َّ ْ
وراب َي ٍة
مرت على تل ِ
َّ ْ َ َ ْ
ُ
راب َيتي
فازنبقت أهداب ِ
وعلى أحاسيسي التي َص َد َح ْت
َّ
ُْ َُ
أحضان فلفل ِة
كالط ْي ِر في
ِ
ْ
ُ
القمح فان َب َج َس ْت
قول
وعلى ح ِ
ِ
ًَ
ُ ْ َ
َر َّيانة أوراق ُسن ُبلتي
ْ َْ
ْ
وان َ َ ْ
العط ِر ُمنت ِشيًا
داح نه ُر ِ
ْ َْ َ
ْ
يتون ِل َمز َر َع ِة
ِمن كر ِم ز ٍ
ً
َف َترى ُز ُر َ
زاه َية
وع
األرض ِ
ِ
ْ
ُ ْ
باد َي ِة
روخ ِل ِ
ِمن ِ
رأس شم ٍ
َ ُ َ
ً
َّ
راق َصة
وترى صنوف الط ْي ِر ِ
َ ْ
ْ
راع َي ِة
غام ِ
جذلى على أن ِ
َ َْ َ
َُ
حين أن َعش ُه
وترى قل ْيبــي
َ َْ َ َ ْ َ
ُ َّ
ـت ِرئتي!!
يب النـدى وتنرجس
ِط
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العدد «»1344

النكبة في ذكراها الخامسة والستين /تتمة/
ضغوطًا مستمرة على بعض الدول العربية
لالعتراف بيهودية الدولة الصهيونية...
وال م��راء بعد ه��ذا أن يناقش الكنيست
الصهيوني مشروع قرار يهودية الدولة
ً
وعاصمتها القدس ،محاوال إق��راره؛ وقد
ُص ِّوت عليه فرجحت كفته نتيجة تحالف
أصوات اليمين القومي واليمين الديني
من الليكود وإسرائيل بيتنا ( 31مقعدًا)
والبيت اليهودي ( 12مقعدًا)...
ومن ثم ففي ظل الديمقراطية التي
تدعمها أمريكا وتجربها في زمن الربيع
العربي سوف تضيع فلسطين بالكامل،

وتتفتت المنطقة إلى كانتونات طائفية
وعرقية ومذهبية ...وال يستحي ق��ادة
الدوائر الصهيو ـ أمريكية والغربية من
اإلعالن ليل نهار عن التبجج بتأييد الشعوب
لنيل حريتها من األنظمة االستبدادية...
زاعمين أنهم يعملون على إشاعة الحرية
والديمقراطية ـ وهم كاذبون ...وما يدحض
مزاعمهم المهترئة والمفضوحة تبنيهم
َّ
لسياسة الفوضى الخالقة التي تحقق
لهم مصالحهم على حساب الشعوب؛
وه��م ـ أيضًا ـ أح��رص من ذل��ك على أمن
ّ
تعد رأس
دولة الكيان الصهيوني التي

حربة لمشروع الهيمنة األمريكية الغربية
الساعي إلى تنفيذ األجندة الصهيونية
في تمزيق المنطقة برمتها .ويؤيدنا في
هذا التصور تلك التصرفات الخفية التي
يقوم بها بعض المسؤولين األمريكيين
السابقين والحاليين ...وقد عرفنا ـ من
ُ
قبل ـ ما كانت وزيرة الخارجية األمريكية
السابقة (كوندا ليزا راي��س) تعنيه من
مفهوم (الشرق األوسط الجديد) إذ تبين
لجميع المنصفين أنه يهدف إلى إعادة
تشكيل المنطقة بعد تفتيت بنيتها
االجتماعية /الدينية الرثة؛ تلقائيًا ومن

داخل هذه البنية القابلة للعبث بها ...وقد
ّ
نجحت سياسة الفوضى الخالقة بما نفذته
ـ حتى اآلن ـ وبخاصة حين استندت إلى
رؤى وزير الدفاع األمريكي األسبق (دونالد
ّ
رامسفيلد) وأصدقائه الخلص في مراكز
البحث األمريكي االستراتيجي مثل (بول
ولفوفيتز ،وريتشارد بيرل) .فهل يمكن
لذكرى النكبة في عامها الخامس والستين
أن توقظ العرب النائمين أو المتحالفين مع
خصومهم أو  ...على هذه الحقائق؟ وهل
بإمكانهم وعي المواقف التي تحيط بهم
للحفاظ على أنفسهم وأمتهم؟!!.

ثالثون حقيقة غير معروفة عن الكيان الصهيوني /تتمة/
والزعيم الروحي (لحزب شاس) الديني ،ثالث أكبر األحزاب السياسية
ً
للكيان ـ ُيؤيد علنًا حال نهائيًا يتمثل في إبادة الفلسطينيين؟
وأنه خالل حديثه في محطة مذاعة على نطاق واسع بمناسبة
ً
عيد الفصح الماضي ،تحدث عن الفلسطينيين قائال« :أن الرب
سيحاسبهم على أعمالهمُ ،
ُ
وسيتلف نسلهم ُويبيدهم ُويدمرهم
ً
قضاء مبرمًا ،ومن غير المسموح به أبدًا أن يكون
ويقضي عليهم
المرء رحيمًا بهم ،ويجب أن تطلقوا عليهم الصواريخ إلبادتهم،
إنهم أشرار وملعونون»!!!
 21ـ هل تعلم أن الالجئين الفلسطينيين يشكلون أكبر نسبة
من الالجئين في العالم؟
ّ
ُ
 22ـ هل تعلم أن المسيحيين الفلسطينيين يعدون اآلن
«الشواهد األح��ي��اء» للمسيحية ،ألنهم ينحدرون مباشرة من
ساللة حواريي سيدنا عيسى ـ عليه السالم ـ ويقف المسيحيون
الفلسطينيون متحدين مع إخوانهم المسلمين في نضالهم ضد
االحتالل الصهيوني؟

حظر فرضته المحكمة العليا يتحمل مسؤولية خاصة بموجب معاهدات جنيف لحماية
 23ـ هل تعلم أنه على الرغم من ٍ
في الكيان الصهيوني على التعذيب ،يستمر محققو جهاز (شين المدنيين الفلسطينيين؟
 28ـ هل تعلم أنه على الرغم من دعوة (آريئيل شارون) وأمثاله
بيت) من دون انقطاع في عمليات تعذيب األسرى الفلسطينيين؟
 24ـ هل تعلم أنه على الرغم من كل محاوالت الكيان الصهيوني من رؤساء ال��وزارات اإلسرائيلية الالحقة علنًا لوقف إطالق النار
إلرباك التعليم الفلسطيني توجد بين الفلسطينيين أكبر نسبة أحادي الجانب ،لم يتوقف جنود االحتالل عن إطالق النار وقتل
الفلسطينيين وه��دم منازلهم؟ وك��ان آخر مثال على ذلك هو
لحملة الدكتوراه في العالم قياسًا لعدد السكان؟
ُ
 25ـ هل تعلم أن حق تقرير المصير مضمون لكل إنسان اغتيال ثالث نساء عندما أطلقت عليهم النار من دبابة وهن داخل
بموجب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في  10ديسمبر /كانون خيمتهن في اعتصام فلسطيني!!!
 29ـ هل تعلم أن الصهاينة ظلوا يحاولون تدمير المسجد
األول  ،1948ولكن ما زال المنتظر أمام الفلسطينيين أن يتفاوضوا
األقصى وقبة الصخرة خالل الـ  50عامًا الماضية عن طريق حفر
بشأن هذا الحق بمقتضى اتفاقيات أوسلو؟
 26ـ هل تعلم أنه مما يزعم ويكتب على نطاق واسع في كتب أنفاق تحت األرض إلضعاف أساسات المباني والتسبب في
التاريخ بأن العرب هاجموا الكيان الصهيوني في حرب  ،1967كان انهيارها.
ً
 30ـ هل تعلم أن زعيم جنوب إفريقيا األسبق (نيلسون مانديال)
الكيان الصهيوني هو الذي هاجم الدول العربية أوال واستولى على
وصف حكومة الكيان الصهيوني بأنها حكومة عنصرية تمامًا كما
القدس والضفة الغربية ووصف الهجوم بأنه «ضربة وقائية»؟
 27ـ هل تعلم أن الكيان الصهيوني ،بوصفه سلطة احتالل ،كان نظام جنوب إفريقيا العنصري في الماضي.

«بالغة أنثى» ّ
الص ّ
وري /تتمة/
للشاعر رضا رجب..بالغة الخطاب ،وتجليه ّ
ّ
عرية ،ومساحتها ّ
الش ّ
الد ّاللية :شجر ّ
النساء ،شرفة
الغيمة ،حجارة الورد ،قشور الوقت ،شجر الحقيقة،
ّ
مالهن مدار.
نجوم
صراخ شعرها ،رماد القصائد ،عبير الجوانح
ّ
الخ .وكلها حملت جديدها ،ورمزيتها ،ومساحات
في ّ
ال��دالل��ة وفضائها المفتوح .المكان الذي
ّ
اشتغل عليه  /رض��ا رج��ب /هو المكان الر ّ
يفي
ّ
/عناب /ومحيطها :الجبلّ ،
والدروب ،والغابة،
قريته
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والطير ،والجداول ،والرعاة ،والزهر ،والرمان ،والدراق،
ّ
ّ
والنسور ،وصبايا الضيعة في ّ
غدوهم ،ورواحهم .ال
ّ
ّ
بكل ّ
مكونه
شك ّأن /عناب ،/ومحيطها رائع ،وجميل
ّ
ّ
ّ
ّ
شاعرية  /رضا رجب/
بيعي ،ومفرداته لكن
الط
ً
ً
قدمته مكانًا دافئًا ،حنونًا ،مطال ،أصيال طيوره تعيد
أوراق األشجار ،وجداوله تحاور تراب األرض ،ونسوره
تحلق في األعالي .وسنديانه ،وس��روه يستوطن
ّ
الربا ،والوهاد ،ووديانه تحاور أغمار الغيوم .أعاد/
رض��ا رج��ب /تشكيل المكان بأنواع من اإلضفاء
ّ
ّ
ومانسي حمل عمقًا في اإلحساس ،وطاقة في
الر
ّ
والبالغي ّ
وري الش ّ
الص ّ
ّ
ّ
عري.
اللغوي،
االشتغال
األن��ث��ى ف��ي شعر  /رض��ا رج��ب /ه��ي األنثى
ّ
الملهمة ،هي أنثى التفاعل ،هي أنثى ال��ورد،
ّ
والتنور ،والغمام ،وأنثى القصيدة/،ورمادها/
ّ
المبعوث .هي أنثى ال���ذرا ،والجوانح .مقارباته
ّ
ّ
ّ
المادية حملت أنماطًا شفافة في مقارباتها
الغزلية

ّ
ّ
وجدية حنونة تنتمي
المادية ،واغتنت بلغة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلنساني ،أكثر من
الجمالي
األنثوي
إلى الطيف
ّ
ّ
ّ
ّ
انتمائها للغة الجسد المادية الشهوانية .إنها
نسبيًا ،لكن ّ
ّ
ّ
ّ
الر ّ
الجواني
وحي
المادي
أنثى التشكيل
ّ
التوقي.
ّ
أنثى األمل ،والصحو ،واالنعتاق ،واألجمل هو
ّ
الفلسفي ،حتى في
الكثير من الومض الحكمي
ّ
ّ
األنثوي .غالب قصائده ،حملت تدرجها
اشتغاله
ّ
ّ
ّ
في اإلطاللة المطلعية ،والتفاصيل الوصفية،
وأشكال االنتقال ،وما نسميه  /وحدة الموضوع/
ّ
صورية ،وانتقاالت
في القصيدة ،لكن بتنويعات
ّ
ّ
وصفية ،وأشكال في البوح ،والوجدانية ،والمكابدة،
ّ
واالقفال الحكمي لخواتم القصائد كقوله في
قصيدة  /تلك الليالي:/
سأظل أسكر ساخرًا ّ
بالصحو ما
ٌ
كرم يجوع ليشبع العنقود(ص)15
وقوله في قصيدة /سالي /البيت األخير:
ّ
قد يعرف البحر ما في الشط من زبد
وليس يعرف ما في القاع من درر (ص)18
ّ
وقوله في قصيدة  /من دفتر النجوى /البيت
األخير:
ّ
قد يعرف ّ
السفح كم في النسرمن غصص
ّ
إن خان جانحه التحليق في القمم (ص)28
وقوله في قصيدة /معجم القصيدة /البيت

األخير:
ٌ
ّربما يكسر القصيدة طفل
ٌ
جائع يشرب الحليب ،ويغفو
وقوله ص 28للبيت االخير من قصيدة /صراخ
شعرها:/
ّ
ُ
والعشق سوف نظل نشعل ناره
ّ
بجنوننا ،ونعلم العشاقا
ّ
الحكمية
وهكذا جميع القصائد وخواتمها
ّ
الفلسفية.
في جماليات اإلعادة وبنائها ،أو ما نسميه نظام
ّ
ّ
ّ
اإليقاعية في الشطر األول من
(التكرار) وجمالياته
ّ
ّ
البيت ..لتأتي ّ
الرؤية ،والفكرة في الشطر الثاني،
ّ
وهذه قضايا جمالية عرفها شعر ..بدوي الجبل،
ونديم محمد ،وغيرهم من الكبار.
يقول /رضا رجب /من قصيدة عنقود :ص :/14/
أنا لست موجودًا ..فكيف يصوغني
زمن على الموجود فيه أجود؟
أنا لست مالحًا يبيع شراعه
ّ
لمهرج حين الضفاف تريد
ًٍ
انا ما رفضت ابي ليولد ّمرة
أخرى على هذي ّ
الرمال لبيد
يالحظ حضور لفظ أنا  /ثالث ّمرات /وفي مطلع
ّ
ّ
ّ
والتحديد،
كل بيت ،واألنا هنا هي /أنا التميز،/
ّ
وهي /أنا الهوية /واالفصاح كما أنها /أنا الفخر

واالع��ت��دال بالنفس /كما يحمل تالي األبيات
ّ
القيمي ،ومفارقات الواقع
أنواعًا في االستحضار
ّ
ّ
االجتماعي ،ورفضه عند الشاعر.
ّ
يقول في قصيدة /من دفتر النجوى /ص :/26/
ّ
أنا الخالص الذي بشرت قاتلتي
به ..ورجع ّ
الصدى في صدر متهمي
ّ
أنا التراب الذي كانت تقول لكم
ّ
ذراته :كم بكى مني ّ
علي فمي
أنا الوحيد الذي استثناه قاتله
رقم
من
الموت
كتاب
فلم يجد في
ِ
أنا اليتيم الذي نوديت ذات ً
رؤى
كأن من كان خصمي لم يكن حكمي
ّ
إلى العديد من القصائد التي حملت هذا النوع
البنائي في/نظام اإلعادة /ليأتي التوليف الجديد
ّ
البنائية /اإلنشائية /في
في بقية البيت عبر هذه
ّ
ّ
الشطر األول من البيت ،ثم /الخبرية /في الشطر
الثاني ،واشتغال االنشاء ،والخبر ،وجمالهما معروف
في عناصر البالغة في أدبنا ولغتنا ،وهذه قضايا
أتقنها /رضا رجب ،/وأحسن صياغتها .الحديث
ّ
شاعرية /رضا رجب./
يطول ،ويحتاج إلى الكثير عن
آمل له الصحة ،والعافية ،والخروج من مرضه ،وما
يعاني ..وهو في مواكب المبدعين.
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بيـان اتحـاد الكتاب العرب
ً
إدانة للعدوان الصهيوني الغادر
على دمشق بتـاريخ 2013/5/5
ـ أيها المثقفون واألدب��اء والمبدعون في
وطننا الحبيب.
تعرضت سورية فجر األح��د 2013/5/5
ل��ه��ج��وم ص��اروخ��ي غ��اش��م ن��ف��ذه جيش
العدوان الصهيوني تأكيدًا لضلوع الدوائر
الصهيونية واألم��ري��ك��ي��ة والغربية في
المؤامرة الشرسة التي تتعرض لها سورية
منذ عامين ون��ي��ف ،حيث ط��ال ال��ع��دوان
الصهيوني الهمجي مركز البحوث العلمية
في جمرايا وع��ددًا من المنشآت اإلداري��ة
واإلنتاجية التابعة للجيش العربي السوري..
كما ط��ال ع���ددًا م��ن المدنيين األب��ري��اء
في المنطقة المستهدفة مما أدى إلى
استشهاد أعداد كبير منهم.
وم���ن خ�ل�ال ال��ت��ص��ري��ح��ات وال��م��واق��ف
األمريكية والغربية التي سبقت أو جاءت بعد
ذلك العدوان الهمجي الجائر ،بات واضحًا
بصر وبصيرة أن جوقة العدوان
لكل ذي
ٍ
المستمر على سورية ،قد آلمتها االنتصارات
التي حققها الجيش العربي السوري في
م��واق��ع ميدانية هامة قضى فيها على
المجموعات اإلرهابية المسلحة ،مما أقلق
َّ
وأقض مضاجع رؤوس من يقود العدوان على
سورية ،حيث كان قرارهم التدخل المباشر
والسافر وتنفيذ عدوانهم الهمجي على
شعبنا البطل في محاولة يائسة لمساندة
مجموعات اإلرهابيين المسلحة المنهارة
على جبهات المواجهة مع جيشنا الباسل
وشعبنا المؤمن بقدرته على دحر العدوان
بكل أشكاله وتجلياته...

ـ يا أصحاب الكلمة الشريفة المسؤولة
إن اتحاد الكتاب العرب إذ يدين بأشد
العبارات ه��ذا ال��ع��دوان اإلج��رام��ي السافر
يطالب كل المنظمات والهيئات الوطنية
والقومية التصدي لهذا العدوان وداعميه
ومموليه ،وي��ج��دد التأكيد على ال��ق��راءة
العلمية والموضوعية التي قدمها في
بياناته وأدب��ي��ات��ه وفعالياته المختلفة
لألحداث الجارية على الساحة السورية،
والتي تتلخص بقيام أعداء سورية ..سورية
الشعب والنهج والموقف والتاريخ بمؤامرة
خبيثة شرسة للنيل من تطلعات أبناء شعبنا
العربي السوري لبناء سورية المتجددة..
سورية المتالحمة أرض��ًا وجيشًا وشعبًا..
سورية المتمسكة بثوابت نضالها الوطني
والقومي..
إن اتحاد الكتاب العرب ومن منطلق إيمانه
وتمسكه بالدولة والحفاظ على سيادتها
وثوابتها على الصعيد الوطني والقومي
واإلنساني يجدد دعوته للحوار الوطني
ً
الشامل سبيال لبناء سورية المستقبل
ويعلن وقوفه إل��ى جانب جيشنا العربي
السوري البطل في معارك البطولة والشرف
وهو يواجه بكل رجولة واقتدار قوى اإلرهاب
والعدوان..
عاشت س��وري��ة قلعة للعروبة والنهج
المقاوم..
والمجد والخلود لشهدائنا األبرار.

دمشق في 2013/5/7
اتحاد الكتاب العرب
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رسالة اتحاد ّ
الكتاب العرب إلى االتحادات
العربية والصديقة حول العدوان الصهيوني
الغاشم على سورية بتاريخ 2013/5/5
أقدمت اليد الصهيونية اآلثمة على اقتراف جريمة جديدة
ً
اعتداء
فوق أراضي الجمهورية العربية السورية حين شنت
وحشيًا تحت جنح الظالم فجر الخامس من أيار  2013على
عدد من المواقع العسكرية السورية والمنشآت االقتصادية
والقرى المحيطة ،وذهب ضحية ذلك الفعل اإلجرامي عدد من
الشهداء وألحقت بالمكان خسائر مادية كبيرة جدًا.
إن هذا الفعل العدواني للعدو الصهيوني ،وفي هذه
األوقات التي تواجه فيها سورية كل عصابات القتل والتدمير
والتكفير في المنطقة ،إنما يؤكد على الحقائق اآلتية:
 1ـ إن التعاون والتنسيق وتبادل األدوار بين الكيان
الصهيوني والعصابات التكفيرية فعل آثم بات مكشوفًا
أمام العالم أجمع ،وهدفه الجوهري إضعاف سورية وإنهاك
قوتها ،وإطفاء جذوة المقاومة ،وتقسيم األرض السورية بعد
ً
تدميرها تدميرًا شامال.
 2ـ لم يقم الكيان الصهيوني بعدوانه الغاشم على
األراضي العربية السورية إال بعد موافقة اإلدارة األمريكية
والتنسيق معها ،وه��ذا يؤكد ،من دون التباس ،مشاركة
اإلدارة األمريكية ودعمها المباشر ليس للكيان الصهيوني،
فهذا أمر بات معروفًا ،وإنما للعصابات التكفيرية التي تقاتل
الجيش العربي السوري.
 3ـ لم تجرؤ القيادة اإلسرائيلية على اتخاذ قرار شن هجوم
غادر على األراضي العربية السورية ..إال بعد ضمانات عربية
تكفل صمت الحكومات العربية تجاه هذا العدوان إن لم
تباركه وتدعو إلى المزيد أيضًا.
 4ـ أن العدوان الصهيوني الغاشم ّ
تم بموافقة الحكومات
الغربية سياسيًا ،و(النيتو) عسكريًا ،وهذا ما يؤكد أن الكيان
الصهيوني يقوم بدور الوكيل للواليات المتحدة األميركية
والغرب عمومًا.
 5ـ أن الصراع ما بين الكيان الصهيوني والعرب هو صراع
وجود ال صراع حدود ،وأن العداء مستحكم ما بين مشروعين،
مشروع المقاومة العربية الهادف إلى تحرير األرض العربية،
ومشروع اإلج��رام الصهيوني الهادف إلى تدمير المنطقة
وشل قدرات أبنائها.
ّ
إننا نحن األدباء والكتاب والمثقفين في سورية ،وبعد هذه
الجريمة الصهيونية الجديدة ،ومن موقعنا كحملة لرسالة
األم��ة العربية وكمدافعين عن تراثها وما فيها وراهنها

ومستقبلها ،نؤكد على اآلتي:
 1ـ إن هذا العدوان الصهيوني على أراضي الجمهورية
العربية السورية عدوان مدان بأشد اللهجات وأقواها ،وهو
عدوان ضد الشعب العربي السوري والسيادة الوطنية.
 2ـ يؤكد العدوان الصهيوني الهمجي أن الكيان الصهيوني
والعصابات التكفيرية لهما مرجعية أمريكية /أوروبية تؤتمر
بأمرها ،وهذا يشير إلى أن العدوان الذي تشنه العصابات
التكفيرية على األراض��ي العربية السورية ومنذ سنتين
هو فعل مدعوم بكل أشكال المساندة األمريكية األوروبية
اإلسرائيلية.
 3ـ ال بد للحكومات العربية من أن تتحمل مسؤولياتها
الوطنية والقومية تجاه ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد
أراضيها ومواطنيها.
 4ـ ندعو المنظمات والهيئات الدولية والحقوقية أن تفضح
الممارسات الصهيونية وما تقوم به العصابات التكفيرية
فوق األراض��ي العربية السورية ،وأن تتحمل مسؤولياتها
كاملة.
 5ـ لقد بلغ الضعف العربي حدًا لم يتصوره العقل عن
ً
أمة (اقرأ) ،وبلغ التفتت العربي حدًا مخجال في الوقت الذي
يتوحد فيه األعداء والخصوم ،وباتت التجزئة والقطرية وطنية
جديدة دونها (حبل الوريد).
ُ
 6ـ نطالب االتحادات والروابط واألسر األدبية والثقافية أن
تضطلع بمسؤولياتها تجاه ما يحدث في سورية منذ عامين،
اإلسرائيلية المتكررة.
وتجاه االعتداءات
ً
 7ـ من حق سورية دول��ة وشعبًا أن تدافع عن سيادتها
الدولية ،وعن شعبها تجاه العصابات التكفيرية ،وتجاه
الكيان الصهيوني العنصري في آن معًا.
ّ
إن الكتاب واألدباء والمثقفين في سورية يعلنون وقوفهم
الحازم والحاسم مع حكومة الجمهورية العربية السورية
بالكلمة ،والقلم ،والفكر ...من أجل تجاوز هذا العدوان الهمجي
متعدد الرؤوس.

د .حسين جمعة
رئيس اتحاد الكتاب العرب

رحيل الناقد يوسف سامي اليوسف
نعى اتحاد الكتاب العرب الناقد المعروف يوسف
سامي اليوسف الذي وافته المنية في لبنان يوم
الخميس الماضي  2013/5/2بعد رحلة طويلة مثمرة
في عالم األدب واإلبداع والنقد الحصيف الثمين.
ولد المرحوم يوسف سامي اليوسف في قرية
لوبيه ـ قضاء الجليل عام  ،1938وقد هاجر مع أسرته
إلى لبنان ،فعاش في مخيم بعلبك ،ثم انتقل معها
إلى دمشق ،فعاش في مخيم اليرموك طوال حياته.
درس اللغة اإلنكليزية في جامعة دمشق ،وتخرج
ً
فيها حامال اإلجازة ،ثم حاز شهادة دبلوم التأهيل
التربوي ،كما نال شهادة في دبلوم الدراسات العليا
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

في كلية التربية بجامعة دمشق عام .1967
انخرط في أعمال المقاومة الفلسطينية فكان
ً
مثاال للمثقف المقاوم ،وزاول مهنة تدريس اللغة
اإلنكليزية في مدارس وكالة الغوث الدولية سنوات
ً
طواال حتى أحيل إلى التقاعد.
عرف المرحوم يوسف سامي اليوسف بمكانته
النقدية العالية ذلك ألنه كان دارسًا للتراث العربي
ولألدب العربي والعالمي الحديث مثلما كان دارسًا
لألدبين العربي واإلنكليزي عبر أجياله وتجاربه
األدبية الكبيرة..
وقد لقيت مؤلفاته النقدية في عدد من الجامعات

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.

العربية حفاوة كبيرة ،وكتب حولها رسائل عدة في
الماجستير والدكتوراه.
كان من أبرزها:
ـ مقاالت في الشعر الجاهلي.
ـ الغزل العذري.
ـ بحوث في المعلقات.
ـ الشعر العربي المعاصر.
ـ ما الشعر العظيم
ـ رعشة المأساة (غسان كنفاني)
ـ أدب سميرة عزام
ـ معركة حطين

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

E-mail : aru@tarassul.sy

ـ تاريخ فلسطين
ـ مقدمة للنفري ـ دراسة في التصوف
ـ ابن الفارض شاعر الحب اإللهي
ـ مقالة في الرواية
ـ مقالة في الشعر
ـ السيرة الذاتية (أجزاء)
تغمد الله فقيدنا بواسع رحمته وأسكنه فسيح
جنانه ،وأل��ه��م أه��ل��ه وذوي���ه وأص��دق��اءه الصبر
والسلوان.

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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وفد من المكتب التنفيذي في زيارة

األديب الدكتور حسان بدر الدين الكاتب
األديب الكبير يهدي بعض أعماله الهامة إلى
مكتبة اتحاد الكتاب العرب

تنفيذًا لخطة وقرار المكتب التنفيذي قام كل من الدكتور
نزار بني المرجة مدير الشؤون اإلدارية والدكتور عبد اللطيف
ياسين قصاب مدير إدارة الشؤون االجتماعية بزيارة األديب
الدكتور حسان بدر الدين الكاتب لالطمئنان إلى صحته،
وذلك صباح يوم الثالثاء  ،2013/4/30حيث عبر األديب
الموسوعي الكبير عن سعادته لهذه المبادرة مستذكرًا
مداعبة كالمية بينه وبين السيد رئيس االتحاد الدكتور
حسين جمعة عندما حدثه عن معاناته مع المرض العضال
وشعوره بدنو األجل ،حيث أجابه الدكتور حسين مازحًا :لكل
أجل كتاب ولكن أليس من األفضل لك يا دكتور أن تبقى
ٍ
معنا؟ وضحك عندها الحضور.
كما تحدث األديب الكبير عن المعاملة الحسنة وحسن
االستقبال له من قبل الكادر الطبي في مشفى ابن النفيس
لمجرد معرفتهم بشخصيته األدبية وعطاءاته الكبيرة...
وهو المعروف بأنه صاحب ـ الموسوعة الموجزة ـ التي
أمضى شطرًا هامًا من حياته إلنجازها بشكلها األمثل فكانت
بحق موسوعة وافية (الموجزة كما عنونها) ..وبلهجة من
ً
عاش وخبر الحياة يتنهد أديبنا الكبير قائال :رأيت األخضر
واألصفر واليابس!.
وأنا قابل لقضاء الله وقدره ،في األجل المحتوم ،..كما وعبر
بعدها عن سعادته بأقوال بعض من عرفوه وق��دروا أدبه
وجهده الكبير في خدمة قضايا األدب وذكر منهم على
سبيل المثال ـ أحمد مظهر العظم ـ الذي قال في أديبنا:

حسان دمت موفقًا مسرورًا
ً
َّ
ألفت من كتب المعارف زمرة

ً
ورباك تحكي جنة وحريرا

تاهت على زهر الربيع عطورا
ومن ذكرياته الجميلة في هذا المجال تلقيه قصيدة من
األديب المهجري المعروف جورج صيدح قبل خمسين عامًا
وختمها بقوله:
شرفهُ
ُ
«حسان» ُ
مدح رسول الله ّ
 ...واآلن ّ
“حسان”!
شرفني مدحي لـ
ِ
ومن ذكريات ما كتبه الشعراء عنه أيضًا قول الشاعر الراحل
عبد المجيد التجار فيه:
حسان يا قلمًا ّ
يسجل مجدنا
َ
أمجاد
ليضيف أمجادًا إلى
ِ
وفي نهاية الزيارة أهدى األديب الراحل بعض مؤلفاته إلى
مكتبة اتحاد الكتاب العرب ،وعبر عن شكره العميق للسيد
رئيس االتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي لهذه المبادرة ولما
يقومون به من جهود ساهرين على مصالح االتحاد وأعضائه،
والعمل على رفع شأن االتحاد ومكانته معتبرًا أن أعضاء المؤتمر
العام لالتحاد قد وفقوا في اختيار ممثليهم المعروفين في
حقول العلم والفكر واألدب لتولي أمانة قيادة االتحاد في هذه
الفترة الدقيقة التي يمر بها الوطن ،ومتمنيًا الخير والسعادة
واألمان ألعضاء االتحاد وأبناء الوطن الحبيب.

تاريخ اآلداب األوروبية
ضمن إصدارات وزارة الثقافة -الهيئة العامة السورية للكتاب صدر كتاب (تاريخ اآلداب
األوروبية ..الواقعية -الحداثة -ما بعد الحداثة) من تأليف مجموعة من المؤلفين وبترجمة
لألستاذ موريس جالل.
يتطرق الكتاب إلى تجارب مجموعة كبيرة من الكتاب في أوروب��ا ضمن السياق الفكري
واالجتماعي والتاريخي لكل تجربة بدءًا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر في مختلف
األجناس األدبية.
كتاب ّ
قيم عمل على إنجازه فريق من مئة وخمسين جامعيًا ينتمون إلى أوروبا بأسرها،
ّ
وجاءت نسخته العربية بمستوى لغوي ال يقل تألقًا عن النسخة الفرنسية ،حيث سخر المترجم
موريس جالل إلنجاز هذا التعريب المميز أقصى طاقاته لتتسم النسخة العربية بالسالسة
والدقة بشكل ملحوظ.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئي�س التحرير :غ�سان كامل ونو�س

مدير التحرير :عياد عيد

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

هيئة التحرير:
حممود حامد  -د�.أحمد علي حممد  -نبيل نوفل  -ريا�ض طربة

غ�سان كامل ونو�س

لي�س �آخراً

غصات..

ّ
ّ
مفكر فيلسوف أديب ،وأن ُي َّ
دمر تمثال مفكر أديب آخر،
*أن ُيقطع رأس تمثال
وأن ُت َ
هدر دماء آخر وآخر؛
ُ
ُ
*أن ت َنبش قبور من زمن مضى ،وتعاقب رفاتها على مواقف وآراء وأفكار كانت؛
َّ
*أن ُيغتال رجال دين في أركانهمُ ،ويخطف آخرون من بين ّ
رعيتهمُ ،ويهدد
عديدون؛
*أن ُيستهدف بعبوة لئيمة أو كمين حاقد ،أشخاص عاقلون ساعون إلى
العمل بشجاعة ّ
وجد وثقة في هذه المؤسسة أو تلك ،خدمة للناس وواجبًا
مهنيًا وأخالقيًا ،وهي تهمتهم؛ وهم في طريقهم إلى أماكن عملهم أو إلى
بيوتهم ،أو في أثناء انهماكهم وانشغالهم؛
ُ َ
ّ
المتنوعين المجهولين –أو المعلومين -مضبوطة
*أن تقنص آلية بركابها
المشهود :العبور في الطريق العامة ذهابًا أو إيابًا؛
بالجرم
َ
ُ
*أن تستوقف حافلة ُليختار من بين ركابها المنتمون بال خيار ،والمنتسبون
بال ضغينة ،والملتزمون بال ّ
أذية؛
*أن ُتلقى القذائف العشوائية صوب أماكن ّ
تجمع ،أو أحياء أو شوارع ،ليموت
أبرياءُ ،وي ّ
شوه مسالمونُ ،وي َرعب أناس بال حول وال قوة؛
*أن ُي ّ َ
بغاد أو عائد في معبر ضيق ،ووقت شائك ،حتى ليصبح الخارج
تربص ٍ
مفقودًا والداخل موؤودًا؛ من دون أن ُيسمع سؤالهّ :
بأي ذنب؟!
َ َ
َّ
َ
*أن ُيختطف كائن ُليحاكم ويحاسبُ ،وينفذ الحكم القارس بال إمكانية
استمهال أو استبيان أو نقض ،أو ُي َ
ساوم على حياته ومشاعر ذويه وحيلتهم
وفتيلتهم؛
ُ ّ
*أن ُت َ
حاصر قرى بسكانها اآلالف من قبل مسلحين في قرى مجاورة ،ويقتر
ّ
ُ
ُ
َ
في القوتَ ،ويشح ماؤهاُ ،ويفتقد الدواء والغوث ،وتستنزف األعصاب ،وت َ
هدر
ُ ّ
عكر الرؤى ،وتظلم اآلفاقُ ،وت َ
رجم كائناتها بال خطيئة،
األوقات والطاقات ،وت
َّ
ُ
َّ
وأمر ال يؤجل ،وقد يمثل بهم؛
ُويصطاد
(المتسللون منهم) طلبًا لحاجة ال ترجأٍ ً ،
ُ ّ
ً
ّ
*أن يتشفى من أفراد أو عائالت بأكملها أطفاال ونساء وكهوال وعجزًا بحجة
يل أو نسب أو تاريخ ،أو تقصير في تنفيذ رغبات ونزوات؛
َم
ٍ
َّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
*أن تفكك المعامل ،وتفرغ المصانع ،وتحرق البيادر ،وتجفف المجاري ،وت ّ
كسر
ّ
الهياكل ،وتشل العضائد؛
ُ ّ
صدع األجيالُ ،وت ّ
صفى الخبراتُ ،وتغتال الكفاءاتُ ،وت َّ
قوض اآلمال،
*أن ت
دام أو هزيمة كارثية ،أو عجز وضياع وقنوط؛
بفوز
الكثيرون
وينشغل
ٍ ّ
*أن ُي َّ
هجر الناس ،وينوس الوناس ،ويرتهن الكثيرون إلى والة أغراب ،وحراس
َّ
ّ
ال يمنعون الخطر؛ فتذل النفوس ،وتتثنى القامات ،وتطأطأ الهاماتّ ،
وتبدد

المصائر؛
ّ
** أن يجري هذا وسواه أو بعضه –ما يزال -من دون أن يلقى ما يستحق
ّ
من الرفض واالستهجان واإلدانة ،ومن دون أن يهتز مفرق أصحاب شعارات
براقة ومفهومات مغرية ،ومصطلحات جذابة ،وال سيما أولئك القائلين
ً
بالحقوق والواجبات ،المهرولين إلى التغيير بدعاوى السعي نحو األفضل عدال
ّ
ّ
ّ
األجنبي إلنقاذه ،ويلوم تقصيره ويتهم؛
يتوسل
وإنسانية؛ بل إن بعضهم
ّ
ألن الغريب المشهور بانتهاك الحقوق والسيادة والمبادئ ،والقتل الجمعي
باإلبادة الصائتة أو الصامتة ،ال يفعل أكثر مما فعل؛ وقد قام بالكثير الكثير من
اإلسهام في اإلجرام بحق الناس والممتلكات!
ّ
ّ
**أن يجري ذلك كله أو جله بشكل يومي ،فيصبح أمرًا عاديًاُ ،يتجاهل في
أحاديث (الثوار وحلفائهم القريبين!) ،على الرغم من تناوله من قبل منابر
داعميهم ،أو ّ
يجير ظلمًا وبهتانًا إلى جهات أخرى؛
**إن هذه الوقائع المخزية التي تجري في هذا العصر ،وفي سورية؛ هذا
ََ ُ
جعل َ
المرء العاقل غاصًا
البلد الذي كان آمنًا ناميًا مكتفيًا متصالحًا متقدمًا ..لت
ّ
ً ّ
معذبًا مقهورًا خجال حتى من نفسه ،وأن يسكت عنها من أث��اروا الفوضى
الغربية (الخالقة!)؛ ناهيك عن تسويغها ،فذلك ّ
ّ
ينم عن جحود
بمرجعيتها
ونكوص وتناقض ونفاق ولؤم وحقد وعناد ،ويكشف عن هشاشة وضحالة
ّ
ّ
وتبعية وانحدار..
وقزمية
ّ
ّ
ّ
واألمر من ذلك واألقسى ،واألشد فتكًا وقهرًا وغضبًا أن يهلل بعض من
***
ٌّ
لقصف قام به العدو الصهيوني لمواقع في عاصمة البلد
يدعون االنتماء لبلدنا
ٍ
دمشقُ ،وي ِّ
كبرون فرحًا ونشوةَ ،وي ْدعون إلى المزيد منها نصرة لهم وخالصًا؛
فهذا لعمري ثالثة األثافي؛ بل أوالها!
ال ..ال يمكن أبدًا أن يصبح مثل هذا األمر عاديًا ،وال يجوز ّ
بأي حال وأي ظرف
َ
ستسهل الموقف الممالئ للعدو الغصب ،أو ُيتغاضى عنه ،وال ُيقبل بأية
أن ُي
ّ
شرعة أو حجة أن يكون التنسيق مع الكيان العنصري الصهيوني تكتيكًا
ً
ّ
(وطنية) ،أو غايات
(ثوريًا) ،وال التحالف مع الشيطان سبيال إلى تحقيق أهداف
ّ
(حضارية)!!
ّ
إن هذا الموقف عمالة سافرة وخيانة موصوفة ،والسكوت عنه ال يقل عن ذلك؛
فهو جريمة قيمية وفضيجة أخالقية ،وال سيما لدى من ُي َ
حسبون على الوسط
بأي درجة وصفة ّ
الثقافي ّ
وادعاء!
***
ghassan.wannous@gmail.com
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