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يف رحاب احلوار

�أهمية الثقافة ..خ�صائ�صها وو�سائطها

•ح�سني مهدي �أبو الوفا
مل ��اذا ال جنتمع على قاع ��دة الكلمة ال�سواء؟!..
ومل ��اذا يخ ��اف البع� ��ض م ��ن دخ ��ول �ساح ��ة احلوار؟
وه ��ل احل ��وار قادرعل ��ى التغيري نح ��و الأف�ضل بعد
ا�ست�س�ل�ام التفك�ي�ر عند كث�ي�ر من النا� ��س؟؟ ولقد
�أدبنا اهلل �سبحانه وتعاىل على هذا املبد�أ وقد حاور
حت ��ى �إبلي� ��س ـ الذي ال يلتقي مع ��ه �أبداً ـ حتى يكون
منهجاً لنا ن�ستنري به يف كافة املجاالت.
فم ��ا ه ��و احل ��وار ال ��ذي م�ل��أ الدني ��ا و�شغ ��ل
النا�س؟..
ه ��و الناف ��ذة الت ��ي يط ��ل م ��ن خالله ��ا العق ��ل
ليح�صل على مزيد من الأفكار والأن�شطة لريتقي
الإن�سان �إىل مرتبته التي ُخ ِل َق من �أجلها.
وم ��ا �أحوجن ��ا اليوم �إليه يف ال�ساح ��ة ال�سيا�سية
الت ��ي يحاول من يقف وراءها م ��ن خلف الكوالي�س
�أن يفت ��ك بالأخ�ضر والياب�س وهذا ما نالحظه من
خ�ل�ال تعام ��ل الإعالم الغربي م ��ع بع�ض احلوادث
املفتعل ��ة التي حت�صل يف م�صر ،وك�أن اخلالف قائم
عل ��ى �أ�سا� ��س طائف ��ي ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن وامل�سيحي�ي�ن
الأقب ��اط عل ��ى �أ�سا� ��س العقي ��دة الإ�سالمي ��ة �أو
امل�سيحي ��ة يف الوقت الذي قد ال تكون هذه الق�ضية
يف ه ��ذا االجتاه ،وكذل ��ك يف لبنان والعراق و�سورية
وال�سودان و.......
وم ��ن ثم بعد �أن يُحكِموا اخلالف يقفزون �إىل
داخ ��ل �أ�صح ��اب الدي ��ن الواح ��د ليمزقوه ��م �أ�شتاتاً
وي�سه ��ل عليه ��م ال�صي ��د يف امل ��اء العك ��ر عل ��ى مب ��د�أ
ال�صهيونية (فرق ت�سد).
ولذل ��ك حتى يعودوا قهق ��رى وينقلب ال�سحر
عليه ��م كان الب ��د م ��ن احلوار الواقع ��ي الذي ميهد
ال�سبيل حلالة التعاي�ش بني �أفراد املجتمع يف البلد
الواح ��د لينطلق امل�شروع �إىل الوط ��ن الواحد ومن
ثم �إىل الإن�سانية جمعاء.
قد ينتقد البع�ض ويقول� :إن حلمي ف�ضفا�ضاً
جداً ولكني �أقول �إن �أكرب امل�شاريع تبد�أ باحللم وما
�إن يقتن ��ع ب ��ه الإن�سان يح ��اول �أن يجريه على �أر�ض
الواقع لي�صبح �سبي ً
ال عذباً يف متناول من يق�صده.
وهن ��ا البد من نهو�ض �أه ��ل الثقافة واملهتمني
بهذا ال�ش�أن ليو�ضحوا ـ من خالل امل�شاركة بالواقع
االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي والأخالق ��ي واالقت�ص ��ادي
و ....ـ املرحل ��ة الت ��ي مي ��ر به ��ا املجتم ��ع وق�ضاي ��ا
ال�ش ��رق والغ ��رب وم ��ا يق ��وم ب ��ه امل�ستك�ب�رون وغري
ذلك مما يت�صل بحركة الإن�سان ،وت�أكيد وجوده يف
احلي ��اة وحماية �أبنائه من �أي عدوان خارجي وب�أي
�ش ��كل كان �ش ��رط �أن ال يك ��ون املثق ��ف �أ�س�ي�ر فكرته
ومنطلقات ��ه وه ��ذا ينطب ��ق على جمي ��ع املتحاورين
و�أن يكون م�ستعداً ملواجهة �أي م�ؤامرة حم�صناً من
الأمي ��ة احلديثة ذات ال�شع ��ارات الرباقة التي تبهر
الأب�صار والأ�صوات الرنانة التي ت�صم الآذان.
�إذن ،م�س�أل ��ة احل ��وار لي�س ��ت م ��ن امل�سائ ��ل التي
يُه َرب منها �أو ميكن �إدارة الظهر لها مهما كان من
�ش� ��أن املتحاوري ��ن وعل ��ى الرغم م ��ن �أن الواقع �أخذ
ينف� ��ض يدي ��ه من ه ��ذا املو�ض ��وع يف ظ ��ل احل�ضارة
احلديث ��ة التي ُي�سيرِّ ُ ها اال�ستكب ��ار العاملي من �أجل
�أن ت�س ��ود الذهني ��ة املظلم ��ة ال�ضيق ��ة يف املجتمعات
وان�شغ ��ال �أ�صح ��اب ال�ش�أن وا�ستغراقه ��م يف مفردات
احلي ��اة اليومية وم�شاكله الذاتية والغريزية الأمر
ال ��ذي يفر� ��ض علين ��ا مواجه ��ة ذل ��ك بالأ�سالي ��ب
احل�ضاري ��ة وعل ��ى ر�أ�سه ��ا احل ��وار وم ��ن ث ��م بطرق
معقولة وحا�سمة من �أجل �إعادة بناء الإن�سان.
لذلك م ��ن ال�ضروري العمل على �إدارة احلوار
وعل ��ى كاف ��ة امل�ستوي ��ات لدرا�س ��ة كل املف ��ردات التي
يختل ��ف فيها �أحدن ��ا عن الآخر والبد من �أن يرتكز
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•جميلة حممد املحمد
عل ��ى املواجهة احلقيقية م ��ع و�ضع مرتكزات متفق
عليه ��ا للمفاهي ��م الت ��ي �إن اخت ِل ��ف فيه ��ا عدن ��ا �إىل
حلق ��ة مفرغة فاحلوار لي� ��س هدفاً بحد ذاته و�إمنا
ه ��و غاي ��ة للو�صول �إىل بديهي ��ات لإنقاذ الأمة وفق
ت�شخي� ��ص كل مرحل ��ة من� � ُّر بها ك�أبن ��اء وطن واحد
ليك ��ون احل ��ل الأجن ��ع لع�ل�اج �أي خ�ل�اف ين�ش�أ بني
النا� ��س لالهت ��داء �إىل احلقيق ��ة ولإزال ��ة الغ�ش ��اوة
ع ��ن �أع�ي�ن املختلف�ي�ن واكت�س ��اب مزيد م ��ن الثقافة
والأفكار وت�صويب اخلط�أ وتنوير الذهنية القائمة
عل ��ى حترمي االقرتاب �أو امل�سا� ��س بالأمور املوروثة
املع�ش�ش ��ة يف �أذهان املجتمع ��ات حتى و�إن كان م�ض ً
ال
�أو راف�ض� �اً للتح ��ول العلم ��ي املدرو� ��س وال يتم ذلك
�إ َّال وف ��ق مالحظات �أدعي �أنها �صحية لنجاح العمل
والو�صول �إىل الهدف املن�شود.
�أو ًال :البع ��د عن الع�صبية التاريخية املتحجرة
املتج ��ذرة يف نفو�س ن�سبة عالية من الب�شر املثقفني
مم ��ا يخل ��ق حال ��ة ت�شن ��ج وخ ��وف و�ش ��ك بامل�ست ��وى
ال ��ذي يبعد �أحدهما عن الآخ ��ر ويحوله �إىل فريق
يح ��رك كل �إمكاناته م ��ن �أجل �إثبات �صحة نظريته
(هذا يف �أح�سن الأحوال).
ثانياً :درا�س ��ة قيمة النتائج الإيجابية وو�ضوح
الر�ؤي ��ة والوعي احلقيقي ل ��دى الآخر ،مما ي�شجع
على حتريك عجلة احلوار نحو الأف�ضل.
ثالث� �اً :االبتع ��اد ع ��ن ال�ضبابي ��ة يف املفاهي ��م
فمث ً
ال (عندم ��ا ن�س�أل عن �سلوك ما البع�ض ي�صفه
من وجهة نظر قوة �شخ�صية والآخر يراه وقاحة)،
فالب ��د م ��ن االتف ��اق عل ��ى املفاهي ��م حت ��ى ي�سه ��ل
التفاه ��م وتتق ��رب وجه ��ات النظ ��ر وتنجل ��ي الغبار
وتتبادل الأفكار.
ً
رابعاً� :أن يكون �شامال فال تقت�صر النظرة فيه
�إىل الأم ��ور الآنية والظ ��روف املرحلية بل تتخطاه
�إىل تكوين �أ�س�س وقواعد ملراحل م�ستقبلية مرتفة
بال ��ر�ؤى املتطورة لتحقيق الهدف الإن�ساين الكبري
القائم على احرتام الإن�سان لأخيه الإن�سان والنظر
�إليه على �أ�سا�س �أنه نظري له يف اخللق والإن�سانية.
خام�س� �اً :ال نن�سى �أن جميع الأديان قامت على
الت�سام ��ح والأخ�ل�اق واحرتام الآخ ��ر فالبد من �أن
نت�سل ��ح بهم قبل ال�شروع يف عملية احلوار من �أجل
�أن يكون احلوار هدفاً �سامياً.
ً
وم ��ا �أظنن ��ي �أج ��د ق�ضي ��ة �أك�ث�ر �إيالم� �ا م ��ن
�أن ينظ ��ر اال�ستكب ��ار العامل ��ي ممث�ل� ً
ا بال�صهيوني ��ة
والوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة �إىل بقي ��ة الب�ش ��ر
عل ��ى �أنه ��م �إن�س ��ان م ��ن الدرج ��ة الثاني ��ة ق ��د ُخ ِل� � َق
لأج ��ل �إ�سعادهم وخدمته ��م وعندما يتفكر اجلميع
به ��ذه النظري ��ة ي�شعر ب� ��أن كل الأم ��ور بعدها �أقرب
للتفاه ��م و�أبعد عن التناحر والنزاع لينطلق بعدها
الإمي ��ان بالوط ��ن ال ��ذي ال يفوق ��ه �إمي ��ان يت�ص ��در
�ساح ��ة الفك ��ر ويتح ��رك اجلمي ��ع فيه وم ��ن مواقع
الق ��وة يف مواجه ��ة ق ��وى ال�ش ��ر يف داخ ��ل النف� ��س
ويف خارجه ��ا امل�ستكربي ��ن الذي ��ن ينهب ��ون خ�ي�رات
ال�شع ��وب ويكبلونها بقيود اجلهل والفقر والتخلف
ليتلذذوا بنكهة احلرية التي �أرادها اهلل للإن�سان ال
احلري ��ة التي ير�سمها الأعداء لهم ب�ألوان خمتلفة
ونكهات ملون ��ة ويت�شدقون بها ب�صيحات براقة وال
�أعل ��م متى امتلكوا كل هذا احلب واحلنان لل�شعوب
العربي ��ة والإ�سالمي ��ة؟؟؟؟ ف�أقرب طريق �إىل عقل
الإن�س ��ان قلب ��ه وكم ��ا �أن �أق ��رب طري ��ق �إىل القل ��ب
ق�ضاي ��اه وحاجات ��ه الطبيعي ��ة يف احلي ��اة فلنتحاور
بقلوب قد اغت�سلت من ال�ضغينة واحلقد وامتلأت
باحل ��ب والإن�ساني ��ة لنحل ��ق حم�صن�ي�ن يف رح ��اب
احلوار.

ُتع ��دُّ الثقاف ��ة امل ��ر�آة التي ت�ص� �وِّر حياة ال�ش ��عوب ،وحتكي
تفا�ص ��يل م�س�ي�رة كفاحه ��ا خالله ��ا ،ومن جهة �أخرى ت�ش� � ِّكل
�إح ��دى �أه ��م مع ��امل احل�ض ��ارة الإن�ساني ��ة ،وج ��ز ًء ال يتج ��ز�أ
م ��ن وجوده ��ا املوغ ��ل يف ال ِق ��دم ،حت ��ى �إنه ��ا و�صف ��ت بالكائ � ٌ�ن
احل � ّ�ي ال ��ذي ينم ��و ويتط� � َّور .و ُتعرف ب�أنه ��ا نت ��اج الإن�سانية،
وجمموع ��ة خ�صائ�ص ��ه و�صفات ��ه؛ الثابت ��ة واملتح ِّول ��ة ع�ب�ر
الع�ص ��ور� ،أو جمم ��وع املع ��ارف والأف ��كار ،والفن ��ون والآداب،
والطقو�س والع ��ادات والتقاليد ،والقيم والأخالق..الخ ،وك ّل
م ��ا يكت�سب ��ه الفرد م ��ن حميطه م ��ن جهة ،وجمم ��ل الأدوات
ري من
والتقني ��ات الت ��ي ي�ستخدمه ��ا الإن�س ��ان يف حيات ��ه ،وكث ٌ
الفن ��ون اليدوية املختلف ��ة ..الخ ،من جهة ثانية .وهنا ي َّت�ضح
لن ��ا �أن للثقاف ��ة جانب�ي�ن ،جان ��ب معن ��وي �أو روح ��ي ،وجان ��ب
م ��ادي �أو ملمو�س .واحلقيقة �أنه ك َّلم ��ا تغ َّلب اجلانب املعنوي
�أو «املعرف ��ة» عل ��ى اجلان ��ب امل ��ادي ،كانت الدالل ��ة �أكرث و�أكرب
ُّ
التح�ضر والأ�صالة .والثقافة يف اللغة العربية؛ تفيد يف
على
ُّ
معنى احل ��ذق والتمكن� ،أو الإتقان والفهم والتهذيب ،فيقال
ث َّق ��ف الإن�س ��ان� ،أي �أ َّدب ��ه وه َّذب ��ه وع َّلم ��ه .وللثقاف ��ة تعاري ��ف
ع� �دَّة ،منها الذي ق َّدم ��ه امل�ؤمتر ال ��دويل لل�سيا�سات الثقافية
ب� �ـ «مك�سيكو» يف �أغ�سط�س ( )1982وهو�( :إن الثقافة مبعناها
الوا�س ��ع ،ميك ��ن النظ ��ر �إليه ��ا اليوم عل ��ى �أنها جم ��اع ال�سمات
الروحي ��ة واملادي ��ة والفكرية والعاطفية ،الت ��ي مت ِّيز جمتمعاً
بعين ��ه� ،أو فئة اجتماعي ��ة بعينها .وهي ت�شمل الفنون والآداب
وطرائ ��ق احلي ��اة ،كم ��ا ت�شم ��ل احلق ��وق الأ�سا�سي ��ة للإن�سان،
ونظ ��م القيم واملعتقدات) .كما يع ِّرفها العامل «تايلور» ب�أنها:
(ذل ��ك ال � ُّ
�كل املرك ��ب ،ال ��ذي ي�شتم ��ل عل ��ى املعرف ��ة والعقائ ��د
والف ��نُّ والأخالق والقان ��ون والعادات ،وغريه ��ا من القدرات
والع ��ادات الت ��ي يكت�سبها الإن�س ��ان بو�صفه ع�ض ��واً يف جمتمع
ما).
والثقاف ��ة لي�س ��ت نت ��اج ف ��رد؛ �أو جمموع ��ة مع َّين ��ة م ��ن
الب�ش ��ر ،ب ��ل هي نتاج املجتمع ��ات وح�صيلة الن�ش ��اط الإن�ساين
ع�ب�ر الأجي ��ال ،ولذل ��ك فه ��ي تختل ��ف -عموم� �اً -م ��ن ع�ص ��ر
لآخ ��ر ،وم ��ن جمتمع �إىل �آخر ،وذلك بح�س ��ب �أ�سلوب الرتبية
ال�سائ ��د في ��ه �أو ًال ،وتبعاً لالهتمام الذي حتظ ��ى بها من قِبل
ه ��ذا املجتم ��ع �أو ذاك ،ثانياً� .إال �أنه ��ا وعلى الرغم من تنوِّعها
واختالفه ��ا؛ �سواء يف امل�ضمون� ،أو بح�س ��ب البيئة اجلغرافية
الت ��ي تنتمي �إليها ،تبقى مت�شابه ��ة  -ب�سماتها وخ�صائ�صها -
ت�شابهاً �إن�سانياً وا�ضحاً.
�أهمية الثقافة ،و�أهدافها:
الثقاف ��ة قيم ��ة �إن�سانية كب�ي�رة يف ذاتها ،متت ��از بت�أثريها
الكب�ي�ر يف ت�شكي ��ل ال�شخ�صي ��ة الإن�ساني ��ة ،وتوجي ��ه من ِّوه ��ا؛
عقلي� �اً وانفعالياً واجتماعياً ،وبكونه ��ا �أداة لالرتقاء بقدراتها
الإدراكي ��ة واللغوي ��ة والإبداعي ��ة املختلف ��ة .كم ��ا متت ��از -يف
الوق ��ت عين ��ه  -بالأهمي ��ة ذاتها يف م�سرية ال�شع ��وب ،ولكونها
و�سيل ��ة للتنمي ��ة مبعناه ��ا ال�شام ��ل ،و�أداة لبن ��اء احل�ض ��ارات
وتط� � ّور املجتمع ��ات الب�شري ��ة .لذل ��ك فه ��ي ت�ش� � ِّكل الأ�سا� ��س
املت�ي�ن يف بناء الفرد واملجتمع على ح ٍّد �سواء� .إنها غذا ٌء لروح
الإن�س ��ان وعقل ��ه ،وحم ِّف ��زة لتفكريه ،تنم ��ي مداركه ،وحت ِّرك
م�شاعره و�أحا�سي�سه ،وت�ستجيب مليوله يف التخ ُّيل واالكت�شاف
والتعب�ي�ر .وله ��ا دو ٌر كبري يف تربية احل� � ِّ�س الإن�ساين النبيل،
وه ��ي تك ِّر� ��س القي ��م ال�سامي ��ة يف نف�س ��ه ،ته� � ِّذب انفعاالت ��ه،
ومتنح ��ه الإح�سا� ��س باجلم ��ال ،وهنا تكم ��ن الق� � ّوة الت�أثريية
للثقاف ��ة ،وبالت ��ايل يكم ��ن اال�ستثم ��ار الأف�ض ��ل للإن�س ��ان.
وم ��ن مقا�ص ��د الثقافة و�أهدافه ��ا �أي�ضاً� ،أنه ��ا ت�سهم يف تنمية
العالق ��ات االجتماعي ��ة اجلي ��دة ل ��دى الإن�س ��ان ،ويف تكوي ��ن
االجتاه ��ات االيجابي ��ة جت ��اه جمتمع ��ه ،وتنمي ��ة �إح�سا�س ��ه
مب�شكالت ��ه ،والإ�سه ��ام يف حله ��ا .ويف زيادة خربات ��ه ومعارفه
ع ��ن الطبيع ��ة والع ��امل والك ��ون .كم ��ا تع ��زز لدي ��ه الإمي ��ان
باحلري ��ة وامل�ساواة ،واحرتام الر�أي الآخر ،و ُتتيح له االطالع
على املخزون احل�ضاري لل�شعوب يف املجاالت كافة.
خ�صائ�ص املا َّدة الثقافية و�شروطها:
�إذا كان ��ت الأ�سالي ��ب الثقافي ��ة ج ��ادَّة يف �أن تط ��رق ب ��اب

الع ��امل الرحي ��ب ،و�أن حت ِّقق للإن�س ��ان من َّواً �سليم� �اً ومعافى،
و�أن تلبي احتياجاته املختلفة ،وتعبرِّ ع ّما يختلج يف نف�سه من
فك� � ٍر وم�شاع ��ر ،كان الب َّد �أن تتواف ��ر يف مادَّتها عدَّة خ�صائ�ص
و�ش ��روط ،تتع َّلق باملحت ��وى من جهة ،وبالنواح ��ي الفنية من
جه ��ة �أخ ��رى ،و�أن حت ِّقق جمموعة من االعتب ��ارات من حيث
ال�شكل وامل�ضمون.
م ��ن حي ��ث امل�ضم ��ون� :أن تك ��ون �أف ��كار امل ��ادَّة الثقافي ��ة
ذات �أه ��داف �إن�ساني ��ة وجمالي ��ة و�أخالقي ��ة ،ت�سه ��م مبجملها
يف تنمي ��ة الإن�س ��ان واالرتق ��اء ب�شخ�صيت ��ه ،و�أن تك ��ون ق ��ادرة
عل ��ى االلت�ص ��اق بوجدانه وعاطفت ��ه ،واال�ستجاب ��ة حلاجاته،
وتو�سي ��ع مدارك ��ه وخيال ��ه� .أم ��ا من حي ��ث الأ�سل ��وب ،فيجب
�أن تتواف ��ر يف امل ��ادة املق َّدم ��ة القيم ��ة الفنية اجلي ��دة ،والبناء
الفن ��ي اجليد ،و�أن ت َّت�صف بالأ�سالي ��ب امل�شوِّقة واملمتعة ،التي
تله ��ب امل�شاعر الإن�سانية الراقية ،وتبعث على اخليال املوحي
اجلمي ��ل .وكذل ��ك �أن يت�س ��م الأ�سلوب بال�سال�س ��ة واجلاذبية،
و�أن يك ��ون خالي� �اً من التعقي ��د ،وبعيداً عن التك ُّل ��ف� ،أن تكون
اللغة �سليمة و�سهلة.
م ��ن حي ��ث النواح ��ي الفني ��ة� :أن يك ��ون الإخ ��راج الفن ��ي
جمي�ل ً�ا وجذاب� �اً ،وباعث� �اً عل ��ى املتع ��ة والرغب ��ة يف موا�صل ��ة
التلق ��ي .و�أن يك ��ون ال�ش ��كل يف امل ��وا ِّد املطبوعة �أنيق� �اً وجذاباً،
واحل ��روف وا�ضحة ،و�أن يراعى فيه ��ا م�ستوى الطباعة ونوع
الورق والتجليد.
و�سائط الثقافة:
الو�سي ��ط الثق ��ايف ،ه ��و ُّ
كل �أداة ُت�ستخ ��دم يف تق ��دمي
امل ��ادَّة الثقافي ��ة �أو الأدبي ��ة باخت�ل�اف �أجنا�سه ��ا ،وت� ��ؤدي دوراً
يف �إي�صاله ��ا للمتلق ��ي .وتتع� �دَّد ه ��ذه الو�سائط وتتن� � َّوع ،بدءاً
بالكتاب املطبوع ،و�صو ًال �إىل بع�ض و�سائل االت�صال احلديثة،
كالإنرتن ��ت ،م ��روراً باملجل ��ة وال�صحيف ��ة والتلف ��از وال�سينما
والإذاع ��ة واملعر� ��ض ،الخ .كما ي�ص ِّنفها �آخ ��رون بح�سب النوع،
حي ��ث �أن هن ��اك الو�سائ ��ط املق ��روءة� ،أق ��دم و�أه � ُّ�م الأن ��واع،
كال�صحيف ��ة واملجلة والكتاب .والو�سائط امل�سموعة ،كالإذاعة
وامل�سجل ��ة واال�سطوان ��ات .والو�سائ ��ط املرئي ��ة امل�سموع ��ة،
الت ��ي متتاز بدرج ��ة عالية م ��ن الت�أثري ،كال�سينم ��ا والفيديو
والتلف ��از الذي يتبو�أ بدوره مكان ��ة مرموقة بني و�سائط هذا
النوع ،وقيا�ساً بروافد املنظومة الثقافية برمتها .هذا وهناك
و�سائ ��ط ثقافية �أخرى �أ�صبح ��ت تلعب �أدواراً م�ؤثرة يف الفكر
وال�سل ��وك ويف تكوين القي ��م واالجتاهات ،كامل�س ��رح واملتحف،
و�أخرى ذات طابع حديث ّ
ومتطور ،كالكمبيوتر والإنرتنت.
م�صادر الثقافة:
لك ��ي ي�صب ��ح الإن�سان �شخ�صاً باملعن ��ى التكويني ،يحتاج
�إىل لغ ��ة وثقاف ��ة -كم ��ا هو مع ��روف -يكت�سبها بفع ��ل ات�صاله
وتفاعل ��ه مع امل�ؤث ��رات املحيطة ،مما يثب ��ت �أن التث ُّقف عملية
تتم عرب م�ؤ�س�سات اجتماعية ،ينهل منها
اجتماعية مكت�سبةُّ ،
الإن�س ��ان ثقافته ،ومنها املدر�سة ،والرف ��اق ،وو�سائل الإعالم،
ال ��خ� .إال �أن الأ�س ��رة تع ��دُّ �أه ��م تل ��ك امل�ؤ�س�سات عل ��ى الإطالق،
كونه ��ا تلع ��ب ال ��دور الأب ��رز يف نق ��ل الثقاف ��ة ،وت�ش� � ِّكل امل�ؤث ��ر
الأ�سا�س ��ي يف بناء �شخ�صية الإن�س ��ان وتنميتها� ،إال �أنها لي�ست
امل�صدر الوحيد يف هذه العملية.
كم ��ا �أن و�سائ ��ل الإع�ل�ام باتت الي ��وم م�ؤث ��راً حا�سماً يف
حياة الأف ��راد واجلماعات ،و�أ�صبحت منظومة متكاملة لنقل
الثقاف ��ة و�صياغ ��ة مفاهي ��م ثقافي ��ة حديث ��ة ،وممار�س ��ة دور
ن�ش ��ط يف احلي ��اة الثقافية ،واالرتق ��اء ب�أ�ساليبه ��ا� .إ�ضاف ًة �إىل
�أن ال�ت�راث ال�شعبي -بكافة بفروع ��ه ومكوِّناته� -ش َّكل وي�ش ِّكل
م�صدراً �ضرورياً من م�صادر الثقافة ،فالأمة احل َّية ،والراقية
ثقافياً؛ هي التي تتم�سك برتاثها وحتافظ عليه ،وت�سعى �إىل
توظيف ��ه يف ثقاف ��ة اليوم ،لأنها ال متث ��ل ما�ضيها فح�سب ،بل
حا�ضره ��ا وم�ستقبله ��ا �أي�ضاً .كما �أنه يح ِّق ��ق لأبنائها معرفة
ث� � ّرة ،وتك�ش ��ف له ��م ينبوعاً م ��ن �أغنى م�ص ��ادر الثقاف ��ة �سوا ًء
املحلي ��ة منه ��ا� ،أو عل ��ى امل�ست ��وى الإن�ساين ،فتعرفه ��م بعادات
وتقاليد ل�شعوب وبلدان خمتلفة ،وبالنتيجة �إعدادهم للحياة
�إعداداً جيداً ومتم ِّيزاً ،يليق بكينونتهم ووجودهم الإن�ساين.
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كلمة يف �إرهاب الإدارة الأمريكية

• علي دياب

تطالعن ��ا �صب ��اح كل ي ��وم كربي ��ات
ال�صح ��ف العاملي ��ة وخا�ص ��ة الأمريكي ��ة
متحدثة ع ��ن الإرهاب يف العامل وخماطره,
ويق� �دّم على �أنه ال�شغل ال�شاغل لهذه القوى
املهيمن ��ة عل ��ى الع ��امل ،ويعق ��دون امل�ؤمترات
هن ��ا وهناك ،كما يعملون عل ��ى التن�سيق بني
�أجهزته ��م الأمني ��ة ونظرياته ��ا يف الع ��امل،
معلن�ي�ن احل ��رب على الإره ��اب �أينم ��ا وجد,
وكل ذل ��ك بهدف حما�صرته والق�ضاء عليه،
وتخلي� ��ص الب�شري ��ة مم ��ا ي�سبب ��ه له ��ا م ��ن
تهدي ��د وتروي ��ع على وج ��ه ه ��ذه الب�سيطة.
و�أخذت ه ��ذه الظاهرة حجمها على ال�ساحة
الدولي ��ة على هذه ال�شاكلة كما نراها اليوم,
بع ��د �أح ��داث �أيلول ع ��ام  2001يف عهد جورج
بو� ��ش االب ��ن وما ترت ��ب على ه ��ذه الأحداث
م ��ن نتائ ��ج كارثي ��ة ,ه ��زت الع ��امل ب�أ�س ��ره
وترت ��ب عليها احت�ل�ال �أفغان�ست ��ان ومن ثم
العراق ومن بعدها هذه امل�سل�سالت التي مل
تنت ِه بعد وحتت عناوين خمتلفة ،تارة با�سم
م ��ا ي�س ّم ��ى الربي ��ع العرب ��ي؟ و�أخ ��رى با�سم
الإ�سالم املعتدل ,الأمر الذي جعل وا�شنطن,
تطمئ ��ن �إىل �أن حماي ��ة الكي ��ان ال�صهيوين,
و�ضم ��ان �أمن ��ه �سيتحق ��ق ب�صبغ ��ة �إ�سالمية،
وب ��رداء �إخ ��واين ،وغ ��اب عنه ��ا �أن معظ ��م
ك ��وادر القاع ��دة واملت�شددي ��ن الإ�سالمي�ي�ن
له ��م عالق ��ة بطريق ��ة �أو ب�أخ ��رى بتنظي ��م
اجلماع ��ة ،ورمبا ال�شاهد على ذلك هو �إدانة
حرك ��ة طالب ��ان ل�سق ��وط حك ��م الإخ ��وان يف
م�ص ��ر ،وك�أن الإدارات الأمريكي ��ة املختلف ��ة
�إن كانت دميقراطية �أو جمهورية مل ت�ستفد
م ��ن جتاربه ��ا ال�سابق ��ة ،فتنظي ��م القاع ��دة
ن�ش� ��أ وترع ��رع يف رعايتها وعناي ��ة املخابرات
املركزي ��ة ،وبدع ��م م ��ن اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودي ��ة مادي� �اً وب�شري� �اً� ،إذ كان ��ت ت ��و ّرد
املجاهدي ��ن الع ��رب �إىل �أفغان�ست ��ان ملحارب ��ة
النظ ��ام ال�شيوع ��ي يف ه ��ذا البل ��د ،ومبوافقة
�أمريكية كان حلركة طالبان �سفراء عدة ،يف
بع� ��ض البل ��دان ،وكان �أولها اململك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة ،وبقدرة قادر ينقل ��ب هذا الدعم
غ�ي�ر املح ��دود لتل ��ك الق ��وى ،الت ��ي جاهدت
عل ��ى حد زعمه ��ا �ضد الوج ��ود ال�سوفيتي يف
�أفغان�ستان ،وكانت حليفة للواليات املتحدة،
لتتح ��ول بع ��د �أح ��داث �أيل ��ول التي م ��ا يزال
ال�ش ��ك يعت ��ور طبيع ��ة ه ��ذه الأح ��داث وم ��ن
كان وراءه ��ا ،وذه ��ب الكثري م ��ن ال�سيا�سيني
واملحلل�ي�ن اال�سرتاتيجي�ي�ن ،وبع ��د اال�ستناد
�إىل معطيات عدة ،يف �أن هذه الأحداث كانت
بتدب�ي�ر �أمريك ��ي و�صهيوين وتواط� ��ؤ عربي
رجعي من خالل ا�ستخدام بع�ض الأ�شخا�ص،
من بع�ض ال ��دول العربية يف تلك الأحداث،
وحت ��ى تاريخ ��ه مل يتوق ��ف �أح ��د عن ��د الذي
�أ�ش ��ار �إليه الكاتب الفرن�سي تريي مي�سان يف
كتاب ��ه« :اخلديعة الرهيب ��ة» وهو �شيء مهم
ج ��داً� ،أال وهو غياب الآالف من العاملني يف
برج ��ي التجارة بع ��د �إخطارهم ع�ب�ر ر�سائل
الكرتونية من قب ��ل �شركة يهودية خمت�صة
�أن تفج�ي�راً �سيح�صل! ومل يتم التوقف عند
ه ��ذه النقط ��ة املهم ��ة ج ��داً .فالغ ��رب عام ��ة
والأمريك ��ي خا�ص ��ة دائم� �اً يبح ��ث ع ��ن عدو
مفرت�ض ،فبع ��د انهيار االحت ��اد ال�سوفيتي،
كان الب ��د م ��ن البحث عن ع ��دو جديد فكان
هذا العدو هو :الإ�س�ل�ام ،الإ�سالم ال�صحيح

�أدب و�سيا�سة

كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• د .ح�سني جمعة

جتار الأرواح والأزمات

انتهاكات اجلي�ش الأمريكي يف العراق
الإ�سالم العروبي احلنيف ،ال الإ�سالم الذي
يدعي الإخ ��وان امل�سلم ��ون والوهابيون �أنهم
ميثلون ��ه ،وال�سبي ��ل ملحارب ��ة ه ��ذا الإ�س�ل�ام
ه ��و :الإ�س ��اءة �إلي ��ه وت�شوي ��ه �صورت ��ه م ��ن
قب ��ل �أهل ��ه ،وبالت ��ايل كان الدع ��م الغرب ��ي
عام ��ة والأمريك ��ي خا�ص ��ة له ��ذه اجلماعات
ال�سلفي ��ة واملتطرف ��ة كالقاع ��دة و�أخواته ��ا،
لتح ��دث تغي�ي�راً يف موقف ال ��ر�أي العام من
ه ��ذا الدي ��ن ،وكان لها م ��ا كان مما خططت
و�سع ��ت �إليه ،وا�ستمرت الإدارة الأمريكية يف
امل�ض ��ي بخططه ��ا اخلبيث ��ة ل�ضم ��ان حتقيق
�أهدافها ،وم ��ا موقفها الأخري من الأحداث
الت ��ي تعي�شه ��ا الدول ��ة العربي ��ة الأك�ب�ر� ،إال
ت�أكي ��د على ذل ��ك ،ف�أعربت ه ��ذه الإدارة عن
امتعا�ضه ��ا مل ��ا يج ��ري يف م�ص ��ر ،وطالب ��ت
بالع ��ودة �إىل ال�شرعي ��ة؟ والدميقراطي ��ة؟
وغريه ��ا م ��ن ه ��ذه ال�شع ��ارات! وذل ��ك دعماً
للرئي� ��س مر�س ��ي وتنظي ��م اجلماع ��ة ،ويف
الوق ��ت نف�س ��ه طلب ��ت مم ��ن ال ميك ��ن �أن
يخال ��ف �سيا�سته ��ا يف املنطقة قي ��د �أمنلة� ،أن
يعلن موقف� �اً وا�ضحاً ال لب�س فيه �إىل جانب
املالي�ي�ن الت ��ي خرجت حت ��ت عن ��وان الثورة
الثاني ��ة يف م�ص ��ر ،م ��ن خ�ل�ال البي ��ان الذي
�ألق ��اه امللك عب ��د اهلل بن عب ��د العزيز ،حيث
نظر �إىل ما يجري يف م�صر على �أنه معركة
بني الدولة والإره ��اب ،وبذلك تكون الإدارة
الأمريكي ��ة قد �أم�سك ��ت بالع�صا من و�سطها
كم ��ا يق ��ال! وه ��ذا م ��ا يدف ��ع امل ��رء للت�سا�ؤل
ع ��ن ازدواجية املوقف الأمريك ��ي ومن يدور
يف فلك ��ه ،مم ��ا يج ��ري يف املنطق ��ة ،ف ��ك�أن ما
يح�ص ��ل يف م�ص ��ر ه ��و غ�ي�ر ال ��ذي يح�ص ��ل
يف القط ��ر العرب ��ي ال�س ��وري ،فكي ��ف يواج ��ه
الإخ ��وان يف م�صر ،وت�ض ��خ ال�سعودية وبقية
دول اخللي ��ج وخا�ص ��ة الإم ��ارات العربي ��ة
امللي ��ارات للنظام اجلدي ��د يف م�صر ،ملواجهة
الإخ ��وان املدعومني م ��ن الإدارة الأمريكية،
الت ��ي �أوف ��دت ممثليها م ��ن الدميقراطيني
واجلمهوري�ي�ن مل�ساع ��دة ،الرئي� ��س املخل ��وع
حمم ��د مر�س ��ي ,بينم ��ا جن ��د موق ��ف ه�ؤالء
مم ��ا يجري عل ��ى الأر� ��ض يف بلدن ��ا احلبيب
�سوري ��ة خمتلف� �اً متام� �اً ،فال�سعودية مبلكها
وبندره ��ا ،ت�ضخ امللي ��ارات بتن�سيق مع تركيا
وم ��ع خ�صمه ��ا قط ��ر ل�صال ��ح اجلماع ��ات
الإرهابي ��ة امل�سلح ��ة يف �سوري ��ة ،وه ��ذا م ��ا

ير�ضى ال�سيد الأمريك ��ي الذي يبحث دائ ًما
ع ��ن ال�سيا�س ��ات املدم ��رة للأم ��ة العربي ��ة،
وباملقاب ��ل تك ��ون يف �صال ��ح حليف ��ه الأ�سا� ��س
وخمف ��ره الأمام ��ي يف املنطق ��ة� ،أال وه ��و
الكي ��ان ال�صهي ��وين ,فاجليو� ��ش العربي ��ة يف
املنطق ��ة الت ��ي يخ�شاه ��ا الع ��دو ال�صهي ��وين
ه ��ي العرب ��ي ال�س ��وري والعراق ��ي وامل�صري،
وعل ��ى الرغم م ��ن تكبيل الأخ�ي�ر باتفاقيات
كام ��ب ديفي ��د� ،إال �أن الع ��دو يع ��رف �أن ه ��ذا
اجلي� ��ش يف ح ��ال �إلغ ��اء ه ��ذا االتف ��اق امل � ّ
�ذل،
ال ميك ��ن �إال �أن يك ��ون يف خن ��دق العروب ��ة،
وم ��ع حتري ��ر فل�سط�ي�ن والق�ضاء عل ��ى هذا
الكي ��ان املغت�ص ��ب ,ولذل ��ك ف ��كان م ��ا كان
للجي� ��ش العراق ��ي ،وكذلك يحاول ��ون اليوم
�إله ��اء اجلي�ش العرب ��ي ال�سوري يف مواجهته
للم�ؤام ��رة الكوني ��ة �ض ��ده ،وكذل ��ك ال�سع ��ي
�أي�ض� �اً ل� � ّزج اجلي�ش امل�ص ��ري يف مواجهات ال
تخدم �إ ّال عدو الأمة العربية والإ�سالمية.
يف النهاي ��ة نق ��ول له� ��ؤالء جميع� �اً ولكل
من يعمل ل�ضرب هذه الأمة وتدمريها� :إن
�شعبن ��ا العربي وقيادات ��ه الوطنية والقومية
واجليو� ��ش العربي ��ة يف خمتل ��ف �أقطاره ��ا،
ال ميك ��ن �أن ينطل ��ي عليه ��ا م ��ا يدب ��ر لها يف
اخلف ��اء ,م ��ع اعرتافن ��ا باخت�ل�اف الظروف
ماب�ي�ن قط ��ر عرب ��ي و�آخ ��ر ,والظ ��روف
املو�ضوعي ��ة ل ��كل قط ��ر� ,إال �أن املخط ��ط
الأمريك ��ي ال�صهي ��وين ,ي�سته ��دف روح
املقاوم ��ة ،وروح ال�سي ��ادة الوطنية والقومية
ل ��دى اجلمي ��ع ،ويبح ��ث ع ��ن ه ��ذه ال ��روح
�أينم ��ا وج ��دت م ��ن �أج ��ل �ضربه ��ا �إن كان ��ت
ل ��دى �أنظمة� ،أو ل ��دى ال�شعب العربي ،وهذا
مايجع ��ل الع ��دو ال�صهي ��وين مطمئن� �اً لعدم
مواجه ��ة هذه الق ��وى احلية ل ��ه ،ومل�شروعه
التو�سع ��ي االغت�صابي ,ولكنن ��ا نعود للقول:
�إن ��ه البد من �صحوة لهذه الأمة ولديها من
الق ��درات املادي ��ة والب�شري ��ة م ��ا مي ّكنه ��ا من
الت�ص ��دي مل ��ا يخطط له ��ا من قب ��ل �أعدائها
وبالت ��ايل حتقي ��ق الن�ص ��ر عل ��ى �أعدائه ��ا
الداخليني واخلارجيني على ال�سواء.

يبدو يل �أنه ال يوجد يف الأفق املرئي � ُّأي �إ�شارات م�ؤكدة �أو وا�ضحة �إىل
نهاية قريبة للحرب القذرة التي �شنتها الدوائر ال�صهيوـ �أمريكية على
�سورية منذ �سنتني ون�صف ....فالدماء ما زالت تنزف يوم ًا �إثر يوم؛ وحياة
النا�س املعي�شية ما برحت تزداد �صعوبة ومعاناة؛ �شد ًة و�ضنك ًا؛ لي�س يف
زيادة البطالة فح�سب و�إمنا يف �ضعف القدرة ال�شرائية لكثري من ال�شرائح
االجتماعية؛ وال�سيما �أن قيمة اللرية قد تراجعت �إىل حالة رثة كهيئة
�أهلها على حني نرى جتَّ ار الأرواح الذين �أطلق عليهم جتار الأزمات يزدادون
�صلف ًا وقبح ًا يف ابتكار �أ�شكال االحتكار �أو اللعب على قوت النا�س وخطف
الأمن والأمان من نفو�سهم؛ وقتل طموحاتهم...
و�إذا كانت احلكومة حري�صة على ا�ستقرار الو�ضع االجتماعي ثم االقت�صادي
يف ظل ما هي�أته القت�صاد احلرب ،ويف ظل احلر�ص على م�شاركة الر�أ�سمال
الوطني يف مهمة التنمية ال�شاملة ف�إن عدد ًا من جتار الأرواح والأزمات
فقدوا كثري ًا من القيم اخللقية ،وامل�س�ؤولية الوطنية ،ون�أوا ب�أنف�سهم عن
ال�شراكة الوطنية �إال �شراكة اجليوب ،فوظفوا خرباتهم ومهاراتهم يف
ا�صطياد املواطن و�سرقة لقمة عي�شه؛ واالنق�ضا�ض على خطط التنمية
ال�ستغالل م�شاريعها مل�صاحلهم م�ستغلني �ضعف نفو�س عدد من القائمني عليها
هنا �أو هناك ...ما يعني �أنهم جميع ًا على قدم امل�ساواة مع �أولئك الذين
باعوا �أنف�سهم للخارج؛ وقفزوا يف �أول �سفينة توافرت لهم ُم ِقلّة �إياهم �إىل
لبنان �أو م�صر �أو تركيا �أو ال�سعودية �أو قطر �أو الإمارات ...فكل من قفز
�إىل ال�سفينة من ال�سوريني ال يريدون �إال �أن يعي�شوا يف الدرجة الأوىل من
اال�ستقرار واالطمئنان وك�أن �أرواحهم �أغلى من �أرواح �أولئك الذين ت�شبثوا
بوطنهم ومت�سكوا به حني تعر�ض للمكائد والعدوان ...ف�إذا �أح�سنا الظن
بهم قلنا� :إنهم انتهازيون؛ نفعيون مت�سلقون ال يريدون من الوطن �إال �أن
يكون فندق نوم و�سلة غذاء؛ وبيع و�شراء واغتناء ...ف�إذا فقدوا ذلك
فت�شوا عن غريه� ...أما من قفز �إىل ال�سفينة حام ًال نف�سه على �ضغينة ـ
عب ما ا�ستطاع من ال�سلطة يوم كانت
وقد طوى ك�شح ًا على م�ستكنة بعد �أن َّ
له ال�صولة واجلولة  ،فهو ال يج�سد �إال مفهوم اخليانة املزرية التي جتعله
يف كفة �أولئك احلاقدين على الوطن من املتعط�شني لل�سلطة والقابعني يف
فنادق الدول التي نا�صبت الوطن العداء ،و�أخذت ت�صرخ ليل نهار بالتدخل
الأجنبي لإ�سقاط الدولة ال�سورية...
وب�إمكان كل عاقل ووا ٍع �أن يتفهم حقيقة خماوف ال�سوريني ،و�أن يتفهم
�أي�ض ًا �أن هناك �إحباطات كثرية؛ وت�صورات �ضعيفة؛ وحل ً
وال عاجزة عن
ال�صعد الإدارية وال�سيا�سية واالقت�صادية
مواكبة املتغريات على خمتلف ُُّ
واالجتماعية والإعالمية والتقنية ولكنه ال ميكن �أن يتفهم وجود �أنا�س
ي�شرتك و�إياهم يف االنتماء �إىل الوطن يهددون حياته ت�شويه ًا وافرتاء،
إق�صاء وهيمنة على مقدرات الوطن وثرواته
كذب ًا وت�ضلي ًال ،جوع ًا و�إفقاراً؛ �
ً
وموارده تلذذ ًا بانتفاخ جيوبهم؛ وا�ستمتاع ًا بتكبري كرو�شهم ...لقد ن�سي
ه�ؤالء املتجربون املنافقون ما يخبئونه يف �صدورهم؛ �أو �أنهم تنا�سوا ،ف�إذا
ما �أطلقوا �أل�سنتهم للكالم تعالت باحلديث عن العدالة يف توزيع الرثوة وهم
�أ�شد حر�ص ًا عليها واحتكار ًا لها؛ و�إذا ما تفاخروا بالإيثار كانوا �أكرث النا�س
�أثرة ...وكذا قل يف احلديث عن القيم اخللقية واالجتماعية  ...ثم �إنهم
ن�سوا ـ حق ًا ـ �أن الكفن لي�س له جيوب ،و�أن نهاية كل �إن�سان تكمن يف حفرة
تتلذذ الديدان مبا اختزنه يف ج�سمه؛ اللهم �إذا ن�سينا ماذا �أَ َعدّ اهلل لأمثال
�أولئك التجار املتجربين املنافقني من ح�ساب...
وتبقى م�س�ؤولية املثقفني و�صناع الر�أي والإبداع �أعظم درجة يف العقاب
واحل�ساب لأنهم عجزوا عن �إيقاظ وعي املغرر بهم؛ �أو �أنهم عزلوا �أنف�سهم
عن جمتمعهم يوم كان بحاجة �إليهم ...ف�إعادة بناء املجتمع حتتاج �إىل
قادة يتفانون يف �سبيل عملية التنمية والبناء والنهو�ض� ...أما من َف َّر �إىل
خارج القطر منهم فال بد من �إجراء مراجعة وطنية علمية ومو�ضوعية
مل�سريته؛ وعلى املجتمع رف�ض �أي ُعذر يقدمه بني يديه ...فهو ال يقل �سوء ًا
عن الآخرين لأنه جزء ال يتجز�أ من جتار الأرواح والأزمات ولكن �أ�سلوبه
يختلف عنهم...
ومهما كانت امل�سوغات والأعذار ف�إن الوطن يبقى الأغلى ومن َف َقد الوطن
فقد كل �شيء...
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دعوة �إىل تدبّر مقرر الأدب
العاملي يف اجلامعات ال�سورية
•عبد النبي ا�صطيف
ثم ��ة م ��ا ي�شب ��ه الإجماع ب�ي�ن دار�س ��ي الأدب العربي من
الع ��رب وغريه ��م م ��ن امل�ست�شرق�ي�ن وامل�ستعرب�ي�ن عل ��ى حد
�س ��واء ،عل ��ى �أن الأدب العرب ��ي يتمي ��ز ع ��ن الآداب القومي ��ة
الأخ ��رى الت ��ي عا�صرت ��ه عل ��ى م ��دى عم ��ره املدي ��د ب�أم ��ور
ثالثة ،تكاد ال جتتمع يف �أدب �سواه.
و�أول ه ��ذه الأم ��ور عراقت ��ه؛ ف�أدب متت ��د ن�صو�صه على
�ست ��ة ع�ش ��ر قرناً من الزم ��ان �أو نحوه ��ا �أدب ت�ضرب جذوره
عمق� �اً يف التاري ��خ� .صحي ��ح �أن ثمة �آداباً قومي ��ة �أخرى �أقدم
من ��ه يف ن�ش�أته ��ا كالأدب اليون ��اين� ،أو الأدب ال�سا�س ��اين� ،أو
الأدب ال�سري ��اين� ،أو حت ��ى الأدب الع�ب�ري ،ولك ��ن �أي� �اً م ��ن
ه ��ذه الآداب مل تتحق ��ق ل ��ه مي ��زة الأدب العرب ��ي الثاني ��ة
وه ��ي اال�ستمراري ��ة؛ ذل ��ك �أن �إنت ��اج ه ��ذا الأدب ،وعل ��ى
الرغ ��م م ��ن تقل ��ب �أح ��وال منتجي ��ه م ��ن الع ��رب وغريه ��م،
مل ينقط ��ع يف ي ��وم م ��ن الأي ��ام من ��ذ ن�ش�أته يف مطل ��ع القرن
اخلام� ��س املي�ل�ادي ،وم ��ن يع ��رف العربي ��ة بدرج ��ة كافي ��ة،
ت�سم ��ح ل ��ه بتدبر الن�صو� ��ص الأدبي ��ة العربي ��ة ،ي�ستطيع �أن
يق ��ر�أ ن�صو� ��ص الأدب العربي ويتذوقها ب�ص ��رف النظر عن
ع�صره ��ا ،ب�سبب م ��ن ا�ستمرارية التقالي ��د الأدبية العربية،
الت ��ي حافظت على عوام ��ل الثبات فيها ،باال�ستن ��اد �إىل �أداة
را�سخ ��ة يف احلي ��اة العربية هي اللغ ��ة العربية التي كفل لها
ن ��زول الذك ��ر احلكي ��م بها ح�صان� � ًة ،مل تتحق ��ق لغريها من
لغات العامل القدمي.
�أم ��ا املي ��زة الثالث ��ة فه ��ي تفاع ��ل ه ��ذا الأدب م ��ع الآداب
القومي ��ة الأخ ��رى قدميه ��ا وو�سيطها وحديثه ��ا ،و�شرقيها
وغربيها و�شماليها وجنوبيها مما مل يتح لأحد منها فر�صة
ه ��ذا التفاع ��ل الوا�س ��ع والغني واملتن ��وع ،حت ��ى �أن امل�ست�شرق
الأنكلو�-أمريكي املع ��روف هاميلتون غيب Hamilton
 Gibbزع ��م يف كتاب ��ه املكث ��ف "الأدب العرب ��ي :مدخ ��ل"
(بالإنكليزي ��ة) �أن الأدب العرب ��ي الكال�سيك ��ي "�ص ��رح
ب ��اق حل�ض ��ارة ولي� ��س ل�شع ��ب" "The enduring
monument of a civilization, not of
 ،"a peopleلق ��د "كان امل�ساهم ��ون في ��ه �أنا�ساً من �أكرث
الأ�ص ��ول العرقية تنوعاً� ،أنا�ساً فقدوا ،حتت ت�أثري فاحتيهم
العرب لغاتهم ،وتقاليدهم ،وعاداتهم القومية ،وتقولبوا يف
وحدة من الفكر والعقيدة ،وا�ستِوعِ بوا يف �أمة جديدة �أو�سع
هي الأمة العربية" (�ص  .)1فهو "�صرح �إن�ساين" �أكرث من
كون ��ه �أدب� �اً قومياً خا�صاً بالع ��رب ،لأن العديد م ��ن ال�شعوب
الت ��ي ان�ضوت حتت راي ��ة الإ�سالم تخلت طواعية عن لغاتها
الأ�صلي ��ة ،وتبن ��ت العربي ��ة �أداة ملا �أنتجته م ��ن �أدب حباً بلغة
الق ��ر�آن الك ��رمي ،د�ست ��ور امل�سلمني ال ��ذي ينظ ��م حياتهم يف
خمتلف وجوهها.
وف�ض�ل� ً
ا عم ��ا تقدم ،ف� ��إن الأدب العرب ��ي احلديث ب�شكل
خا� ��ص قد ن�ش�أ ومنا وتط ّور يف ح�ضن املواجهة مع "الآخر"
الغرب ��ي ،م�ستلهم� �اً �أجنا�س ��ه احلديث ��ة كالرواي ��ة والق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة وامل�سرحي ��ة واملقالة؛ ف�ض ً
ال عم ��ا طر�أ على �شعره
الغنائي من حتوالت انتهت به يف نهاية املطاف �إىل ق�صيدة
النرث.
ول ��ذا فق ��د غ ��دت درا�س ��ة الآداب القومي ��ة الأخ ��رى،
وال�سيما تلك التي تفاعل معها الأدب العربي عامة ،والأدب
العرب ��ي احلدي ��ث خا�ص ��ة� ،ض ��رورة منهجية لفه ��م ما حلق
ب� ��آداب الع ��امل الأخرى من تطور نتيج ��ة تفاعلها مع الأدب

العربي ،مثلما هي �ضرورية �ضرورة الزبة لفهم ُم�ؤ ِّثر مهم
م ��ن امل�ؤثرات اخلارجية التي �ش ّكلت الأدب العربي احلديث.
ف�ض�ل� ً
ا ع ��ن �أهمية ما �أداه املك� � ّون ال�شرقي م ��ن دور يف ن�ش�أة
بع� ��ض الأجنا�س الأدبية يف خمتلف الآداب القومية الغربية
والإ�سالمية.
ومل ��ا كان ��ت الآداب الأوربي ��ة من �أه ��م الآداب التي تفاعل
معه ��ا الأدب العرب ��ي احلديث ،فق ��د ُجعلت درا�سته ��ا مقرراً
�أ�سا�سي� �اً م ��ن مقررات ق�سم اللغة العربي ��ة و�آدابها يف جامعة
دم�ش ��ق يف ال�ستيني ��ات ،ث ��م م ��ا لبث ��ت �أن تو�سع ��ت دائرة هذه
الدرا�س ��ة لت�شم ��ل الآداب الغربية وتقاليده ��ا النقدية ،ومع
انفت ��اح اجلامع ��ة عل ��ى عامل الأل ��ف الثالثة وم ��ا حملته من
عومل ��ة ،حت� � ّول املق ��رر من الرتكي ��ز عل ��ى الآداب الغربية �إىل
درا�سة للأدب العاملي� ،أو الآداب العاملية.
وم ��ع �أن م�صطلح ��ات كالأدب الأورب ��ي ،والأدب الغربي،
والأدب العامل ��ي ،والآداب العاملية م�صطلح ��ات لها تواريخها
اخلا�ص ��ة بها ،ولها مدلوالته ��ا ومفاهيمها التي تعرب عنها،
ف�إنه ��ا عل ��ى �صعيد املمار�س ��ة مل تكن لتعني الكث�ي�ر ملد ِّر�سي
ه ��ذا املقرر ،خ�ل�ا �أولئك الذي انفتح ��وا بثقافتهم الأجنبية
على هذه الآداب وخربوا على الأقل روائعها ،و�ألفوا جوانب
م ��ن تقاليدها النقدية ،ولذلك ف� ��إن مقرر الأدب العاملي� ،أو
الآداب العاملية ال يزال يتيح املجال لف�سحة وا�سعة من القول
في ��ه ،مثلم ��ا ال يزال يثري الرغب ��ة والرجاء؛ بل الطموح ،يف
�أن ُيتد ّب ��ر :درا�س ًة وتدري�ساً وت�أليفاً وحترير خمتارات ،على
نحو �أف�ضل يفيد مما راكمته الأمم الأخرى عامة ،وال�سيما
يف الع ��امل الغرب ��ي ،والوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ب�ش ��كل
خا� ��ص ،م ��ن خ�ب�رات يف خدمة ه ��ذا املق� � ّرر ال ��ذي يعد بحق
مق ��رراً �ضروري� �اً �ض ��رورة الزبة لتكوي ��ن الطال ��ب يف �أق�سام
اللغ ��ات ،وبخا�ص ��ة يف ق�س ��م اللغة العربي ��ة و�آدابه ��ا و�إعداده
للحياة يف القرن احلادي والع�شرين.
و�إذا م ��ا تنب ��ه املرء �إىل ما ي�شهده هذا املقرر من نهو�ض
ملح ��وظ ،وما يظفر به من اهتم ��ام وا�سع يف خمتلف �أنحاء
العامل ،ف�إنه ال يجد بداً من الدعوة ال�صريحة �إىل خمتلف
املعني�ي�ن به ��ذا املق ��رر� :إدار ًة جامعي ��ة ،وخمت�ص�ي�ن ،و ُك ّتاب� �اً،
لإع ��ادة النظر يف و�ضعه الراه ��ن يف جامعات القطر العربي
ال�س ��وري ،بغر� ��ض تعزي ��ز انتمائه ��ا �إىل عامل الأل ��ف الثالثة
ال ��ذي ح َّول الك ��رة الأر�ضية مبختلف قاراته ��ا ،ومبا قدمته
ث ��ورة االت�ص ��االت م ��ن ع ��ون� ،إىل قري ��ة كوني ��ة ،ال ي�ش� � ِّكل
وطننا العربي فيها غري حي واحد ،ولكنه حي عريق وغني
ومتنوع وف�سيح.
ً
حدي ��ث "الأدب العامل ��ي" بو�صف ��ه مق ��رراً �أ�سا�سي� �ا م ��ن
مق ��ررات الإج ��ازة يف اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابها ،حدي ��ث يف�سح
املج ��ال وا�سع� �اً لل�شج ��ون م ��ن ناحي ��ة ،وللرغب ��ات والآم ��ال
م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى ،وذلك مل ��ا يخالطه من ارجت ��ال وفردية
و�صعوب ��ات وعوائق ومثبط ��ات ،بدءاً من افتق ��اده لتو�صيف
وا�ض ��ح وحمدد� ،إىل عدم توافر كتاب خمتارات منا�سب� ،إىل
غي ��اب ت�صوير حدي ��ث ومعا�صر له يفيد م ��ن جتارب الأمم
تي�سر
الأخ ��رى يف تد ّب ��ر درا�س ��ة وتدري�س� �اً وت�أليف� �اً وخدم ��ة ّ
عم ��ل كل من املد ّر� ��س والطالب ب�شكل خا�ص ،والقارئ العام
املهت ��م باالط�ل�اع على هذا الأدب بو�صف ��ه نافذة على "عامل
الآخ ��ر" م ��ن جه ��ة ،وتوا�ص�ل� ً
ا �ضروري� �اً مع ال�ت�راث الأدبي
الإن�ساين من جهة �أخرى.
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• منى اليا�س

زهور
كلم ��ة (زه ��ور) جمع (زهرة) وهي م ��ن الكلمات الت ��ي يرف�ضها اللغويون
ويتنك ��رون له ��ا ويعدّونه ��ا خط�أ مع �أنها �ص ��واب وحججهم يف ذل ��ك �سنوردها
كما يلي:
 �إن الكلم ��ة كم ��ا يقول ��ون مل ترد يف مرجع لغ ��وي يعت ّد به .وهذه لي�ستحجة لأن املراجع /على اختالفها /مل حت�صر لنا كل كلمات اللغة.
 �إن كلم ��ة (زه ��ور) م�ص ��در للفع ��ل (زهر) مبعن ��ى ظهر و�أ�ش ��رق وتلألأ,وه ��ذه � ً
أي�ض ��ا لي�ست حجة لأن الكلمات امل�شرتكة بني اجلموع وامل�صادر كثرية,
و�أقربه ��ا �إلين ��ا هن ��ا كلم ��ة (ظه ��ور) فه ��ي م�صدر للفع ��ل ظهر وجم ��ع لال�سم
(ظه ��ر) .ف ��ورود م�صدر على وزن مع�ي�ن ال مينع م ��ن وروده بال�صيغة نف�سها
جم ًعا .و(فعول) �شائع يف كل ا�سم ثالثي �ساكن العني �سواء �أكان م�صد ًرا مثل
(ظ ��ن و ظن ��ون) و(�شك و �شكوك) و(فهم وفهوم) �أو دل على ا�سم مفرد �سواء
�أكان ��ت ف ��ا�ؤه مفتوحة مثل (فه ��د وفهود) و(نف�س ونفو� ��س)� ,أو مك�سورة مثل
(قرد وقرود) �أو م�ضمومة مثل (برج وبروج) و(قفل وقفول) ,وكان جم ًعا �أو
ا�سم جن�س جمعي مثل( :ورد وورود) و(متر ومتور) و(حب وحبوب) و(بقل
وبقول) و(بذر وبذور) و(�شعر و �شعور).
وه ��ذا الن ��وع الأخري �شبيه بقولنا (زهر وزه ��ور) �سواء قلنا يف (زهر) �إنه
جمع �أو ا�سم جن�س جمعي (يفرق بينه وبني مفرده بهاء الت�أنيث زهرة).
ه ��ذا عل ��ى فر� ��ض �أن كلم ��ة زهور مل ت ��رد يف معج ��م ،ولكن يدع ��م حجتنا
القيا�سية هذه �أن كلمة (زهور) وردت يف �أحد معاجمنا ،وهو (امل�صباح املنري)
للفيوم ��ي  770هجري ��ة .ولكن لي�س يف مادة زهور بل يف مادة (رو�ض)� ،إذ ذكر
يف تعريف (الرو�ضة) �أنها املو�ضع املعجب بالزهور .وقد �ألف امل�ؤرخ امل�صري يف
ع�صر املماليك ابن �إيا�س  1524م كتا ًبا �سماه :بدائع الزهور يف وقائع الدهور
وفي ��ه يلخ� ��ص تاريخ م�صر منذ القدم حتى �أيامه ,وله كتاب �آخر �سماه (ن�شق
الأزهار يف عجائب الأقطار) ويف العنوان الأخري جمع (زهر) على �أزهار وهو
جمع �سماعي و�أزهار جتمع �سماع ًيا على �أزاهري.
وتخطئة العلماء بع�ضهم �أمر قدمي .فقد روي �أن �أبا حنيفة (150-80هـ)
يف بداي ��ة طلب ��ه للعلم اجته �إىل علم العربي ��ة وكان يرتدد على تلك املجال�س.
وح ��دث �أنه يف �أح ��د املجال�س جمع كلمة (كلب) على (كلوب) فخط�أه بع�ضهم
بحج ��ة �أن الكلم ��ة �سمع ��ت جمموعة على (كتاب) و(�أكل ��ب) فلما احتج عليهم
ب� ��أن �أمث ��ال هذا اال�سم يجمع على فعول �أ�صروا على تخطئته بحجة �أن اللغة
�سماعي ��ة ,وال ي�صل ��ح فيها القيا�س ,و�أنه مل ي�سم ��ع كلوب يف جمع كلب  .فقال
�أبو حنيفة" :لأ�شتغلن بعلم ي�صلح فيه القيا�س" ,واجته �إىل الفقه فكان �إمام
�أه ��ل القيا� ��س بني �سائ ��ر الفقه ��اء و�أ�شهرهم ب ��ه .ومعل ��وم �أن القيا�س ظاهرة
عقلية يف كل الب�شر .فمن د�أب العقل �أو عادته �أن يقي�س ال�شيء على غريه �إذا
وجد بينهما م�شابه وقد يخطئ �أو ي�صيب.
�أم ��ا جمع (كل ��ب) على (كلوب) فهو جمع �صحي ��ح قيا�س ًيا و�إن كان غري ًبا
�أو مل ي ��رد يف معج ��م �أن اجلموع ال تعرف كلها من املعاجم بل تعرف من كتب
ال�ص ��رف عل ��ى وف ��ق مالحظات العلم ��اء يف قواعده ��م ال�صرفي ��ة� .إ�ضافة �إىل
ذلك فقد وردت كلمة (كلوب) يف �شعر ب�شار بن برد  166هجرية املعا�صر لأبي
حنيفة ففي ق�صيدة بائية يهجو بها �أبا ه�شام الباهلي يقول :
�أفيقو بني الزجني �إن �سبيلكم �سبيل �أبيكم حلمه لكلوب
وموىل �أبيكم فاطرحوه لأكلب وال يدفن الزجني بني ربوب
ومعلوم �أن ب�شار يحتج ب�شعره منذ �أيام �سيبويه.
فهن ��ا ذك ��ر جمع�ي�ن (كل ��وب) و(�أكلب) وذك ��ر (ربوب) جم ��ع (رب) مبعنى
ال�سيد ،وهذا اجلمع �سماعي ولكنه نادر اال�ستعمال واجلمع ال�شائع (�أرباب).
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ق�ضايا و�آراء

العدد2013/9/7 »1359« :م  2-ذي القعدة 1434هـ "ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

عن دور الأمة
م ��ا ج ��رى ويج ��ري يف ال�ساح ��ة العربي ��ة م ��ن تناب ��ذ
وتناف ��ر واقتت ��ال دف ��ع بع� ��ض ال�سيا�سي�ي�ن واملثقف�ي�ن
واملفكري ��ن �إىل �إع�ل�ان وف ��اة الفك ��رة القومي ��ة العربي ��ة،
و�أف ��ول ع�صرها،وع ّده ��ا نوع� �اً من الأوه ��ام ،و�ضال ًال من
ال�ض�ل�االت� ،أو يف �أق ��ل تقدي ��ر� ،صنف� �اً م ��ن (اليوتوبي ��ا)
الت ��ي تراود �أذه ��ان بع�ض احلاملني واملغ ّيب�ي�ن عن الواقع.
وال يع ��دو �أن يك ��ون ه� ��ؤالء ال�سيا�سي ��ون واملثقف ��ون م ��ن
امل�ستفيدي ��ن م ��ن ال�شرذم ��ة والت ��ذرر� ،س ��واء �أكان ��وا م ��ن
�أ�صح ��اب ال�سلط ��ة �أم م ��ن املت�ضرري ��ن م ��ن قي ��ام دول ��ة
الأم ��ة ،لأن الع ��رب ميثل ��ون الأكرثي ��ة ال�ساحق ��ة يف
جغرافي ��ة الوط ��ن العربي الكبري ,ويخ�ش ��ى بع�ض ه�ؤالء
م ��ن �أن يتح ّول ��وا �إىل �أقلي ��ات هام�شي ��ة وخوفه ��م غ�ي�ر
م�ب�رر بطبيع ��ة احل ��ال ،لأن دول ��ة الأم ��ة املن�ش ��ودة دول ��ة
دميقراطي ��ة ،حت�ت�رم حق ��وق اجلمي ��ع ،وتق ّد� ��س مب ��د�أ
املواطن ��ة ،ال ��ذي يعط ��ي لكل فرد ما يعطي ��ه للجميع من
حق ��وق ،ويطل ��ب منه ما يطلبه م ��ن اجلميع من واجبات
بغ�ض النظر عن �أية اعتبارات �أخرى..
وامل� ��ؤمل يف الأم ��ر �أن ي�أت ��ي الكالم عن �أوه ��ام الفكرة
القومي ��ة العربي ��ة ورومان�سي ��ة دعاته ��ا ،يف الوق ��ت الذي
يدع ��و فيه بع�ضهم �إىل �إحياء قومي ��ات و�إثنيات بائدة� ،أو
�شب ��ه بائدة ،ويف الوقت ال ��ذي يعاين فيه الوطن العربي،
من امل ��اء �إىل املاء (كما يقولون) ،ظلماً وا�ستبداداً داخلياً
�شر�س� �اً ،وح�ص ��اراً خارجي� �اً قا�سياً؛ب ��ل �إن ه ��ذا اخلارج قد
ع ��اد �إىل دفات ��ره الروماني ��ة وال�صليبي ��ة اال�ستعماري ��ة
القدمي ��ة ،وا�ستدع ��ى م ��ن الذاك ��رة (البعي ��دة والقريبة)
الكث�ي�ر م ��ن الأحق ��اد وال�ضغائن املت�ضافرة م ��ع الأطماع
وال ��ر�ؤى الإمربيالي ��ة ،لذل ��ك فه ��و الينف ��ك يح ��اول
الإجه ��از عل ��ى الهوي ��ة العربي ��ة ،وعل ��ى القي ��م العربي ��ة،
بو�ص ��ف ذل ��ك كل ��ه م ��ن الأوهام اخلط�ي�رة ،الت ��ي ال تنتج
�إ َّال الإره ��اب والتخ ّل ��ف ،والت ��ي ت�ش� �كّل تهدي ��داً كب�ي�راً
لغ�ي�ر الع ��رب (وامل�سلمني) بزعم ��ه .وكبديل ع ��ن الفكرة
القومية العربية ،ما فتئ الغرب (باملفهوم الثقايف ولي�س
اجلغرايف) يط ��رح امل�شاريع التي تهدف �إىل �صرف �أذهان
الع ��رب عن انتمائهم وهويته ��م ووحدتهم ....و�آخر هذه
امل�شاريع �سيئة ال�صيت م�شروع ال�شرق الأو�سط (الكبري/
اجلدي ��د) ،لي�ضمن انت�س ��اب (�إ�سرائيل) �إىل نادي ال�شرق
الأو�سط ،هذا بعد �أن تبينّ �إ�صرار العرب على رف�ض هذا
الكي ��ان اللقي ��ط ،و�إن فر�ضت ��ه الق ��وة كواق ��ع راه ��ن ،لأن
ه ��ذا الواق ��ع �سيتب ��دل حتم� �اً ،والدعوة �إىل ه ��ذا (ال�شرق
الأو�س ��ط) ت�ستن ��د �إىل فك ��رة حموري ��ة ت ّدع ��ي �أن امل�شروع
القوم ��ي العربي م�شروع �شوفيني ،وهو قد �أخفق �إخفاقاً
ذريع� �اً ،بزعمه ��م ،ومل ينت ��ج خ�ل�ال القرن الأخ�ي�ر (منذ
ب ��د�أ يف ع�ص ��ر ما ي�سمى بالنه�ض ��ة العربي ��ة �إىل الآن) �إ َّال
�أنظمة �شمولية م�ستبدة وفا�سدة ،حكمت با�سمه ،و�أذاقت
الع ��رب قب ��ل غريه ��م �صنوف� �اً م ��ن الع ��ذاب ،و�أبقته ��م يف
ال ��درك الأ�سف ��ل م ��ن التخل ��ف ..و�أجدين م�ضط ��راً منذ
البداي ��ة �إىل �إع�ل�ان موقف ��ي ال�صري ��ح ال ��ذي ينح ��از �إىل
الهوي ��ة العربي ��ة اجلامع ��ة ،لأن هذه الهوي ��ة هي الأقرب
�إىل الواق ��ع واملنط ��ق يف �آنٍ مع� �اً ،وال ي�ضريه ��ا �إن لب� ��س
لبو�سها ،ورفع �شعاراتها ،وحكم با�سمها بع�ض الفا�سدين
وامل�ستبدي ��ن ،ويف هذا املكان �أو ذاك من �أر�ض العرب ،لأن
الفكرة حتاكم يف �ضوء العقل واملنطق وامل�صلحة العامة.
وهذا الوع ��ي املطلوب ي�أخذ بع�ي�ن االعتبار العوامل
اجلاذبة باجتاه الهوية العربية ودولة الأمة ...والعوامل
الناب ��ذة وغ�ي�ر املتفق ��ة م ��ع الفك ��رة القومي ��ة العربي ��ة
لتك ��ون احلل ��ول املقرتح ��ة واملنا�سب ��ة حل ��و ًال مو�ضوعي ��ة
ال ت�ستثن ��ي �أح ��داً وال تق�ص ��ي جه ��ة ،لإزال ��ة املخاوف من
ر�ؤو� ��س م ��ن يظن ��ون �أنهم م ��ن املحظوظني ح�ي�ن وجدوا
�أنف�سه ��م ق ��رب كن ��وز من ال�ث�روات وال يري ��دون من �أحد
�أن يقا�سمه ��م م ��ا وهب ��ه اهلل له ��م(؟!!) ،وم ��ن ر�ؤو�س من
يخ�ش ��ون �أن يتحوّلوا �إىل �أقليات يف بحر جليّ من العرب
وعموم� �اً ،فث ّم ��ة حقائق ال ي�ستطيع �أح ��د �أن يطم�سها� ،أو

�أن يتجاوزه ��ا ،جعلت اجلماهري العربية ت�شعر بالوحدة،
وباالنتم ��اء �إىل هوي ��ة واح ��دة ،عل ��ى الرغم م ��ن احلدود
امل�صطنع ��ة وال�سلط ��ات املتحكم ��ة؛ وم ��ن ه ��ذه احلقائق:
ات�صال الديار ،ووحدة اللغة والثقافة ،والرموز امل�شرتكة،
وامل�صال ��ح املتداخل ��ة ،والعادات املتقارب ��ة ....وتظهر هذه
الوح ��دة ح�ي�ن ت�شت ��د الأزم ��ات وتد ّله ��م املح ��ن ،يف ه ��ذا
امل ��كان �أو ذاك م ��ن الوطن العربي الكبري ،فرتى اجلميع
ي�شع ��رون ب�أنهم معنيون ،والأمثلة �أكرث من �أن تذكر ،بل
�إنن ��ا نراه ��ا ب�أعينن ��ا يف الآون ��ة الأخ�ي�رة .لذل ��ك البد من
البن ��اء عل ��ى هذه امل�شرتكات خللق وع ��ي جماهريي يقود
�إىل(دول ��ة الأم ��ة) �أ�س ��وة ب ��الأمم الأخ ��رى الت ��ي �أجن ��زت
دولتهاووحدته ��ا� ،إذ ال قيم ��ة للم�شاع ��ر والأحا�سي� ��س �إن
مل يت ��م ت�أطريها يف م�ؤ�س�سات للدول ��ة العربية الواحدة،
بغ� ��ض النظر عن �شكل هذه الأطر وامل�ؤ�س�سات وطبيعتها
فه ��ذا م ��ن التفا�صيل القابل ��ة لالجته ��اد واال�ستفادة من
جتارب الآخرين.
وبه ��ذه املنا�سب ��ة ف�إنن ��ي �أج ��ر�ؤ عل ��ى الق ��ول من دون
ت ��ردد ب� ��أن اجلماهري العربية قد �سبق ��ت نخبها الثقافية
وال�سيا�سي ��ة فيم ��ا يتعل ��ق بفك ��رة الوح ��دة و�أهمي ��ة قي ��ام
دول ��ة الأمة ،وه ��ي متار�س هذه الوح ��دة عملياً ،يف حدود
م ��ا ال يغ�ض ��ب �سلط ��ات الأم ��ر الواق ��ع القائم ��ة ،ب ��ل �إنها
كث�ي�راً ما جتاوزت تعنت ه ��ذه ال�سلطات وظلمها ،وقامت
بالتعب�ي�ر ع ��ن وحدته ��ا وانتمائه ��ا العرب ��ي ب ��كل �أ�ش ��كال
التعب�ي�ر ،وترى هذه اجلماه�ي�ر �أن ال�سعي للربهنة على
م ��ا ال يحت ��اج �إىل برهان جه ��د �ضائع ،فالن�ض ��ال الثقايف
وال�سيا�س ��ي والفك ��ري ينبغ ��ي �أن يتج ��ه باجت ��اه حتطي ��م
الدع ��وات االنعزالية واالنف�صالية ،وبيان تهافتها املعريف
والتاريخ ��ي والواقع ��ي ،فبع� ��ض الدع ��وات ال تزي ��د ع ��ن
كونه ��ا مزح ��ات �سمجة ،وال يتوقف عن ��د بع�ض اللحظات
الت ��ي يح ��ب االنعزالي ��ون �أن يتوقف عنده ��ا ،و�إمنا هو يف
حالة من ال�صريورة امل�ستمرة ،يتحقق فيها ما ي�ستجيب
لل�ش ��روط الواقعي ��ة ،بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن رغب ��ات الأفراد
واجلماه�ي�ر غ�ي�ر امل�ستن ��دة �إىل الوقائ ��ع والإمكان ��ات،
والع ��رب حني يدعون �إىل قيام دول ��ة الأمة و�إىل الوحدة
العربي ��ة ،ف�إنه ��م ال يري ��دون ا�سرتج ��اع م ��اكان بق ��در ما
يري ��دون �صن ��ع حا�ضر �أكرث ع ��د ًال و�أقل ظلم� �اً ،بنا ًء على
املعطي ��ات احلا�ض ��رة املتاحة .ث ��م �إ َّن بقاء الت ��ذرر العربي
مل يع ��د ممكن� �اً وال مقب ��و ًال يف زم ��ن م ��ن طبيعت ��ه �أنه ال
يف�سح مكاناً (وال مكانة) �إ َّال للكيانات الكبرية؛ �إذ مل تعد
الكيانات ال�صغرية قادرة على املواجهة ،وال على االكتفاء
الذات ��ي ،وه ��ذا م ��ا ينبغ ��ي �أن يدخ ��ل يف وع ��ي املواط ��ن
العرب ��ي ،لأن الكيان ��ات ال�صغ�ي�رة لي�ست �أك�ث�ر من مكان
للممار�س ��ة النف ��وذ م ��ن قبل الكيان ��ات الكب�ي�رة والقوية،
وه ��ذا م ��ا وعت ��ه �شع ��وب ال ��دول ال�صغ�ي�رة يف �أك�ث�ر م ��ن
م ��كان ،ف�سع ��ت لإقامة الكيان ��ات الإقليمي ��ة الكبرية ،من
دول كان ��ت حت ��ى الأم� ��س القري ��ب يف حال م ��ن التطاحن
والتنازع �أودى بع�شرات املاليني من �أبنائها ،مع �أن الذي
يجم ��ع بينها ينح�صر يف امل�صالح االقت�صادية فح�سب ،يف
حني �أن عوام ��ل التوحيد بني (الدول العربية) موجودة
كله ��ا وال يف ��رق ب�ي�ن العرب ويحول م ��ن دون قيام (دولة
الأم ��ة) �إ َّال ال�سلط ��ات القائم ��ة ...فالوح ��دة ه ��ي ال�ش ��يء
الطبيعي والتجزئة هي ال�شيء ال�شاذ ومع ذلك ف�إنني ال
�أخاف من الدعوات القطرية ،لأنها دعوات ال ت�ستند �إىل
�أ�س� ��س مو�ضوعي ��ة حقيقي ��ة ،و�إمنا هي م ��ن تلفيق بع�ض
املثقفني اللحقني بحا�شية هذه ال�سلطة �أو تلك ،والذين
ال
يحاولون �أن يخرتعوا لكل �سلطة تاريخاً خا�صاً م�ستق ً
ع ��ن تاريخ (الأ�شق ��اء الأعداء) الآخري ��ن ،و�أن ي�صطنعوا
لها رموزاً خا�صة بها .وامل�ضحك يف هذا الأمر الأخري �أن
هذه الرموز بني حالني :ف�إما �أنها ال ترتقي ملكانة الرمز
ومفهوم ��ه� ،أو �أنه ��ا رم ��وز م�شرتك ��ة ب�ي�ن الع ��رب جميعاً،
و�أي ��ة حماول ��ة لربطه ��ا بقط ��ر مع�ّي نّ�ن �أو �سلط ��ة حمددة
لي�س ��ت �أك�ث�ر م ��ن عملية �سط ��و غ�ي�ر موفقة.فلينفطرن

كل قط ��ر ما�ش ��اء ،حتى �إذا و�ص ��ل �إىل النهاية وجد نف�سه
�أم ��ام �آفاق م�سدودة ،و�أمام ج ��دار �سميك من الإحباطات
االقت�صادية واالجتماعية والثقافي ��ة وال�سيا�سية ...الخ،
واكت�شف عجزه عن املواجهة يف هذه املجاالت.
وهكذا ،ف�إن تذرر العرب يف دولة قطرية(ذات �سيادة
مزعوم ��ة) يفر� ��ض عليه ��ا ال�سعي لإجناز م�ش ��روع قومي
عرب ��ي ،لبن ��اء دول ��ة الأم ��ة ،و�إخف ��اق احلرك ��ة القومي ��ة
العربية يف بناء هذه الدولة �إىل الآن ال يعني �أن املفاهيم
الت ��ي ت�ستند �إليها خاطئة بق ��در ما ي�شري �إىل ال�صعوبات
املركب ��ة والقا�سي ��ة وال�صعب ��ة الت ��ي تواجهه ��ا ،مم ��ا �أوقع
ه ��ذه احلرك ��ة القومي ��ة يف �سل�سلة من الأزم ��ات املت�صلة:
�أزم ��ة وع ��ي نتيجة اجلهل والت�ضلي ��ل ،و�أزمة واقع �صعب
يرف� ��ض �أن ي�ستجي ��ب لن ��داء العق ��ل وامل�صلح ��ة ،لأن من
م�صلح ��ة ال�سلط ��ات �أن ال ي�ستجي ��ب؛ فم ��ن (�سايك� ��س/
بيك ��و) الت ��ي فت ��ت املنطقة ووزعه ��ا كغنائم ح ��رب بعد �أن
مت ��ت هزمي ��ة رجل �أورب ��ا املري�ض� ،إىل وع ��د بلفور ،ممن
ال ميل ��ك �إىل م ��ن ال ي�ستحق وقيام دولة "�إ�سرائيل"� ،إىل
الأح�ل�اف الع�سكري ��ة وال�سيا�سية� ،إىل الع ��دوان الثالثي
ث ��م نك�س ��ة حزي ��ران ث ��م امل�شاري ��ع املتتالي ��ة الت ��ي تخ ��دم
م�صالح الغرب (باملعنى الثقايف وال�سيا�سي ولي�س باملعنى
اجلغرايف) و�آخرها م�شروع ال�شرق الأو�سط الذي ذكرناه
من قبل ،و�إثارة الفو�ضى (اخلالقة) التي تر�سم احلدود
م ��ن خالله ��ا بال ��دم ..فالغ ��رب اال�ستعم ��اري� ،إذاً ،م ��ازال
فاع�ل�اً بقوة يف حتدي ��د م�صائر املنطقة (مبا�شرة �أو عرب
�أدوات ��ه) ،و�إن غ�ّي رّ الأ�سالي ��ب لتتالئ ��م م ��ع امل�ستج ��دات.
ونظ ��راً لت�ضارب م�صالح الدول الغربي ��ة فقد مت اقت�سام
املنطق ��ة العربي ��ة مم ��ا جع ��ل كل منطق ��ة تخو� ��ض حرب
التحرير واال�ستقالل ب�صورة منفردة ،وتواجه م�صريها
مبع ��زل ع ��ن �أخواته ��ا ،مم ��ا ح ��ال دون قي ��ام ث ��ورة عربية
�شاملة وعندما ح�صلت الأقطار العربية على ا�ستقاللها
ح�صل ��ت علي ��ه ف ��رادى ،و�ص ��ار ل ��كل قط ��ر عل ��م ون�شي ��د
وعا�صم ��ة ودول ��ة خا�ص ��ة ب ��ه(�أو بالأح ��رى �شب ��ه دول ��ة).
وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س دخل ��ت ه ��ذه (ال ��دول) هيئ ��ة الأمم
املتح ��دة ،و�أن�ش�أت جامعة ال ��دول العربية ،وبد�أت احلدود
ب�ي�ن ه ��ذه ال ��دول تت�صلب �شيئ� �اً ف�شيئ� �اً ،و�ص� �دّق احلكام
وم ��ن يل ��وذ به ��م �أكذوب ��ة ال�سي ��ادة ه ��ذه ،وراح املثقف ��ون
(�إياهم) يفربكون م�سوغ ��ات االنف�صال والت�شرذم ،وك�أن
فل�سط�ي�ن والأردن ولبن ��ان و�سوري ��ة لي�س ��ت كله ��ا ب�ل�اد
ال�ش ��ام ،وك�أن (دول اخلليج) واليمن (وال�سعودية) لي�ست
كله ��ا اجلزيرة العربية ..وهكذا ن�ش�أت يف كل قطر �سلطة
يف ب�ل�اد مل تع ��رف مفهوم (ال�سلط ��ة /الدولة) من قبل.
وحت ��ى حتافظ هذه ال�سلطات عل ��ى م�صاحلها جل�أت �إىل
الع�شائري ��ة والطائفية واملذهبية و�سواها من الع�صبيات
القادمة من مراحل قبل مدنية وقبل اجتماعية .وظنت
كل �سلط ��ة من هذه ال�سلطات �أنها مالكة للبالد والعباد،
وحتول ��ت من ثم �إىل �أكرب عائق �أمام قيام (دولة الأمة)،
لأن ه ّم كل �سلطة انح�صر يف كيفية اال�ستمرار على ر�أ�س
(�شب ��ه الدول ��ة) ،واحلف ��اظ عل ��ى املوق ��ع ال ��ذي حازته يف
غفلة من الزمن ،وبذلك تراجع امل�شروع القومي العربي
التح ��رري ال ��ذي ا�شتغ ��ل علي ��ه رواد ومفك ��رو م ��ا يع ��رف
بع�ص ��ر النه�ض ��ة العربية� ..إىل جم ��رد حماول ٍة للحفاظ
على ال�سلطة كطريق �إىل الغنى والرثوة واجلاه...
وجنم عن ابتالع ال�سلطة للدولة ،و�ضرب م�ؤ�س�سات
املجتم ��ع املدين التي حتمي املواطن م ��ن تغوّل ال�سيا�سي
عل ��ى االجتماع ��ي� ،أن وج ��د الع ��رب �أنف�سه ��م يف تناق� ��ض
ح ��اد بني اللحظ ��ات الأيديولوج ��ي الذي تزنّ ب ��ه و�سائل
الإع�ل�ام اململوكة لل�سلطة وحما�سبيه ��ا ليل نهار ،والذي
يب�ش ��ر ب ��كل ماه ��و جمي ��ل :م ��ن الوح ��دة �إىل احلرية �إىل
العدال ��ة االجتماعي ��ة �إىل الدميقراطي ��ة� ...إىل املقاومة
واملمانع ��ة وهزمي ��ة الأع ��داء الذي ��ن يرتب�ص ��ون ب�أمتن ��ا
وين ��وون له ��ا كل �ش ��ر ..بينم ��ا الواق ��ع يف �أح ��ط درج ��ات
التخل ��ف وال�ت�ردّي ،الأمر ال ��ذي يدفع النا� ��س ب�شرا�سة،

• حممد راتب احلالق
ال منهم متهماً ومداناً،
باجتاه الفقر واحلاجة ،ويجعل ك ً
يف ظل ا�ستبداد طاغ ومتوح�ش و�أمام الهزائم التي منيت
به ��ا الأم ��ة يف �أك�ث�ر م ��ن �صعيد ،وبع ��د الإخفاق ��ات املذلة
واملتك ��ررة ،اته ��م القومي ��ون بالت�سب ��ب يف ذل ��ك كل ��ه ،لأن
ال�سلط ��ات حكم ��ت با�سمه ��م وحمل ��ت �شعاراته ��م� ..أقول:
�أمام ذلك ظهر م�أزق الدولة القطرية ،فتقدمت حركات
الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي ،وال�سيم ��ا الأ�صولي ��ة منه ��ا لتم�ل��أ
الف ��راغ ،ولتط ��رح نف�سه ��ا كبدي ��ل ،ونح ��ن ال ننك ��ر عليها
ذل ��ك �إن قدم ��ت م�شروعاً �سيا�سياً واجتماعي� �اً واقت�صادياً
يب� � ّذ م�شاري ��ع الآخري ��ن ويتف ��وق عليه ��ا ،و�إن �سلك ��ت
�سل ��وكاً دميقراطي� �اً يف التناف� ��س مع الآخري ��ن ،و�إن عدت
م�شروعها م�شروعاً مدنياً بعيداً عن مداعبة الوجدانات
بعبارات ومفاهيم وم�صطلحات دينية ،لأن هذه املفاهيم
وامل�صطلح ��ات لي�س ��ت حك ��راً عليه ��ا وحدها،فالدي ��ن هلل
وللجميع ،ولي�س لفئة دون �أخرى.
ونتوق ��ف الآن ،ويف ب�ضعة �أ�سطر� ،أمام م�آزق الدولة
القطري ��ة �أو دولة ال�سلطة ،م ��ن هذه امل�آزق� :أن ال�سلطة
ه ��ي الت ��ي �شكل ��ت الدول ��ة عل ��ى مقا�سه ��ا ،يف ح�ي�ن �أن
ال�سلط ��ة يف (دول ��ة الأمة) ه ��ي من �إنت ��اج املجتمع ،عرب
امل�ؤ�س�س ��ات والقنوات الدميقراطية ،وهي ت�سعى لتمثيل
املواطنني ورعاية م�صاحلهم ..يف حني يكون املجتمع يف
ال لهذه ال�سلطة احلاكة وامل�ستبدة،
(دولة ال�سلطة) ممث ً
ينفذ رغباتها من دون مناق�شة ،و�إ َّال اتهم ب�أ�شنع التهم،
و�أنزلت به �أق�سى العقوبات.
ال�سلطة القطرية العربية مت�سلطة على جمموعة
م ��ن الب�ش ��ر غ�ي�ر املتمايزي ��ن م ��ن النا� ��س املوجودين يف
الأقط ��ار املج ��اورة ،م ��ا جع ��ل اجلن�سي ��ة الت ��ي متنحه ��ا
ه ��ذه ال�سلط ��ة جن�سي ��ة متع�سف ��ة وال حتظ ��ى بهوي ��ة
خا�ص ��ة حم ��ددة ،ف�أن ��ت لبن ��اين �أو فل�سطين ��ي �أو �أردين
�أو م�ص ��ري ...ال ��خ لأنك تخ�ض ��ع لهيمنة ه ��ذه ال�سلطة
�أو تل ��ك ...يف حني �أن الهوي ��ة الثقافية للجميع واحدة،
وامل�صالح واح ��دة ،والرموز م�شرتكة ...وقد ظل النا�س
ي�شع ��رون بهذا االنتماء املوحد رغم حماوالت ال�سلطات
اخت�ل�اق هوي ��ات فرعية وحملي ��ة ،ورفعه ��ا �إىل م�ستوى
الهوي ��ة الكلي ��ة اجلامع ��ة ،للحيلول ��ة م ��ن دون ت ��داول
ال�سلط ��ة قام ��ت (ال�سلطة/الدول ��ة) مبحاول ��ة الق�ضاء
عل ��ى املجتمع ال�سيا�سي ،والق�ضاء عل ��ى املجتمع املدين،
مم ��ا �أدى ردّات فع ��ل عنيف ��ة وغ�ي�ر �سلمي ��ة �ض ��د ه ��ذه
ال�سلط ��ات .ان�س ��داد الآف ��اق �أم ��ام (ال�سلط ��ة /الدول ��ة)،
وتوقفه ��ا عند ح ��د معني م ��ن �أ�ساليب احلك ��م والإدارة،
و�إجباره ��ا للمواطن�ي�ن عل ��ى التقيد مبقا�س ��ات ال�سلطة
وطرائقه ��ا يف التط ��ور ...خل ��ق نوعاً م ��ن ال�صراع احلاد
ب�ي�ن النزوع الفطري والعمل ��ي نحو التجدد عند النا�س
ولغ ��ة ال�سلط ��ة و�أ�ساليبه ��ا اخل�شبي ��ة ،والت ��ي غالب� �اً م ��ا
تك ��ون �صالحياته ��ا املعرفي ��ة واالقت�صادي ��ة وال�سيا�سية
قد انتهت..
لالحتف ��اظ بال�سلط ��ة �أط ��ول م ��دى ممكن ��ة قامت
(ال�سلطة/الدول ��ة) ب�أ�شر� ��س درج ��ات القم ��ع (امل ��ادي
واملعن ��وي) ،لأنه ��ا ا�ستبدادي ��ة يف بنيته ��ا ،لذل ��ك فه ��ي
حت ��ول م ��ن دون ظهور ق ��وى معار�ضة قادرة عل ��ى �إدارة
�ش� ��ؤون الب�ل�اد ،وب ��د ًال م ��ن �أن ت�ستن ��د يف حكمه ��ا �إىل
م�ؤ�س�س ��ات وا�ضح ��ة جل� ��أت �إىل املحا�سي ��ب املوثوق�ي�ن
مهم ��ا بلغ م ��ن ف�سادهم ،كما جل�أت �إىل الع�صبيات (قبل
املدني ��ة) ب�ص ��ورة فاقع ��ة ،وخوّلت �أن�صاره ��ا ممار�سة كل
�أن ��واع البط� ��ش ودرجات ��ه �ض ��د خ�صومه ��ا .وبع ��د :ف� ��إن
الدعوة �إىل قيام دولة الأمة لي�ست دعوة يف غري مكانها
وزمانها،ولي�س ��ت دع ��وة طوباوية ،و�إمن ��ا هي دعوة نابعة
م ��ن القل ��ب والعق ��ل ملواجه ��ة �أ�سئل ��ة احلا�ض ��ر العربي،
ولن تقوم للعرب قائمة ماداموا مبعرثين ،حتت رحمة
�سلط ��ات متناح ��رة ،ال تتورع عن فع ��ل �أي �شيء يف �سبيل
البقاء يف �سدة ال�سلطة.

�شعر

• عبد ال�سالم زريق
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خبينـي
رِّ

ال�صـ َو ُر
خبرّ يني �أ ُّيها ُّ
كيف يلهـو عندك ال َّنظ ُر ؟
ني ير�س ُلهـا
من �شعا ِع الع ِ
ُ
يف ف�ضـــا ٍء ما له �أ ُطــ ُر
ِّخربيني �أيُّ ذاكــر ٍة
ُح َ
�سن هذا الكون تخت�صــ ُر!
كيف يـاع�صفورتي نزفـتْ
من جراحي �أجنــ ٌم زهـ ُر!
�إ َّنـــ ُه وهميـكِ عا�صـــف ٌة
فـي �ســراب العمـر ال َت َذ ُر
�شــ َّردتنـي فيـكِ �أغنيـ ٌة
�صـاغها مــن حلنـ ِه املط ُر
ـــب قافيـ ًة
�أنـ�شدينـي احل َّ
ما لها نايٌ وال وت ُر
ع ِّلميني كيف �أُ ْن�شِ دُها
وربي ُع العم ِر ُيح َت َ�ض ُر
�أنتِ يا ع�صفورتي قد ٌر
و�أنا يف َوحدتي َق َد ُر
ال�شم�س يف يدِ ها
جمعتنا
ُ
احلب تن�صه ُر
�شمع ًة يف ِّ
�شردتْ يف الأ ْفقِ �أمني ٌة
والأماين عظ ُمها َنخِ ُر
أ�سراب �أنتَ يا زمني
� ٌ
�أم رما ٌد �أنتَ يا قم ُر؟
عي�ش ٌة وا ُ
حل ْل ُم م�ستترِ ٌ
ما لها يف مهجتي �أث ُر
خبرِّ يني عنه �سيدتي
رب
لو بيو ٍم جاءَكِ اخل ُ
م�سها �أ ٌ
مل
ذكرياتي َّ
ال�شم�س ي�ستع ُر
ِ
من لهيبِ

ك َّلما الم�ستُ وجن َتها
�أحرقتني يف الهوى ال ِف َك ُر
�إ َّن ُه حزين و�أعرف ُه
ِّ
ال�شك ي�أتز ُر
ب�سرابِ
ف�سعودي �أجن ٌم عَمِ َيتْ
ُ
و ُنحو�سي ك ُّلها نظ ُر
�شج ٌن
وحياتي مل�ؤُها َ
ووجودي ح َّف ُه احلذ ُر
وارحتايل ك ُّله َع َب ٌث
ومكوثي ك ُّله �سف ُر
خ�ض ٌر
�أمنياتي لو ُنها ِ
وطريقي وج ُه ُه �أ�شِ ُر
ك َّلما �ساقيتُ �أمني ًة
را َح وج ُه ا َ
جلدْبِ يعتذ ُر
لو لمِ َ ْيتٍ �أخ�صبت َل َ�سعى
رب ينت�ش ُر
رغ َم � ِ
أنف الق ِ
ُ
واحلزن يعرفني
و�أنا
لي�س �إال َ
املوت �أنتظ ُر
ك�سر ْت ُه ر�ؤىً
و�شراعي َّ
مبوا ْ
ين ما بها ب�ش ُر
و�ضنى
أ�سى
ً
�إنه عمري � ً
�أنتِ يف ظلمائه قم ُر
ح َّبذا قلبي و�أنتِ ب ِه
رب
يا حياتي ال َب ْد ُء واخل ُ
�صبرِّ يني وا�صربي فغداً
ربمَّ ا ُيجزى الأىل �صربوا
�أ ُّيهذا املدَّعي �أم ً
ال
والدَّواهي ما لها ُن ُذ ُر
�إ َّنه ُح ْل ٌم ي�ؤ ِّرقني
�أنقذيني منه يا ِف َك ُر!

بالذات؟
أنت
ِ
ملاذا � ِ

• بيري �إيليا البازي

ملـــــــــــــاذا �أنــــتِ بالــــــــــذاتِ
َب َزغــــــــتِ من جمــ ّراتي
كحرف خطــــّــه قــــلمي
ٍ
حللتِ بني �أبيـــــــــاتي
ملــــــــــاذا �أنتِ بالـــــــــــــــذاتِ
�ســكنتِ يف م�ساماتي
وع�شـتِ يف �شراييني
ـــــ�ض القــلبِ �ســـــــــــــاعاتِ
بنب ِ
ملــــــــــــــاذا �أنتِ بالـــــــــــذاتِ
دعـــو ُت ِك من خياالتي
لأنكِ �أنتِ من �ضلعي
يعيدُكِ �ش ُ
ــــوق �ضـــــــماتي
لأنـــــــــكِ �صــــــف ُر تكويني
ــد�س بني �آيــــــــاتي
وق ٌ
أنك عطــــ ُر �أزهـــــــاري
ل ِ
وفو ُح �شذى حكاياتي

ــــــــــــــــــك � ُ
أول امـــــــــــر�أ ٍة
لأن ِ
دفنتِ حـــــز َن �آهاتي
ــــــك �آخـــــــ ُر امــــــــــــــر�أ ٍة
لأن ِ
ــــــب ب�ســــماتي
روتْ باحل ِّ
و�صــــــــرتِ تـــــــــــــو�أ َم الـرو ِح
بعثـتِ الرو َح يف الــــــــــذاتِ
لأنـــــــكِ ح ُ
ــــــــال تـكويني
ُوجـــدتِ يف اجتاهـاتي
ــــــك مـــــــو ُج �إبحــاري
لأن ِ
ونبـــــــ ٌع من مـــــــلذاتي
ك�أ�شعاري التي �أغفتْ
على �صــــــمتِ الوريقــــاتِ
ــــــــك �أنـــتِ بالـــــــــــــذاتِ
لأن ِ
تب�شــــ ُر بالغــــــــــــــدِ الآتـي
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العمر
فيايف ُ

• حبيب الإبراهيم

كريح
ت�أتي ٍ
�أ�سرجت خيالً
وماء..
والفيايف ال ترتوي
�إ َّال من دمي..
والبحر َّ
جف
ُرعافه
ومل يجف بعد
نبع �صبابتي..
ت�أتي كما وجهك
ميت ُد �أو�صا ًال
على راحتينا
فين�سكب العطر
ُ
على جنباتها
دناناً عتقتها
�أرواح ال�سماء
ال بيتنا يغفو
وال القربات
ترك�ض خلفنا
وال اجلريان
يح�ضنون غمارهم
فال�صبح ي�أتي
فاغراً فا ُه
يرمتي يف احل�ضن
�أتوناً وريحاً
يف فيايف العمر..
هيهات ..كم تبقى
من �سنني
لو جمعناها
�أو �ضربناها
�ستبقى جمراً
حامياً
يتل َّوى �شوقاً
يف كوانني ال�شتاء...
�أماه...
مل �أكن يوماً

وحيداً
�أت�س ّك ُع بني املقابر
واملقابر..
�أ�شرعتُ خيلي
حادياً عي�سي
�ألوذ بلقم ٍة
ب ّللها الرياء
�أنرث ب�ضع ق�صائد
على �ضفائرك
املق�صو�صة
خبزاً حافياً
و�أنا � ُّ
أحث الرك�ض
خلف �أحال ِم
ت�سللت خل�سة
من بني �أ�صابعي...
�آ ٍه كم يحتفي الع�شاق
بعيدهم
وهم يوزعون
قبالتهم الأوىل
حنيناً وا�شتهاء...
كم تنزوي الريح وحيدة
وامل�آقي تذرف دمعها
ترجلوا؟
على �أحبابٍ ّ
ُترى ماذا تبقى
من دفاتر
�أو ق�صائد
�أو حنني؟؟
مل يب َق غري ذكرى
�أو مواجع
�أو رثاء..
العمر مي�ضي
والأفق ز ّنره ال�صباح
مبنديله وما ا�سرتاح..
يا  ..هل هذه الدنيا غري وجدٍ
ني �أو هباء...؟؟
�أو حن ٍ
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ذكرى �سنوية

ٌ
وجه �آخر
لح ِّب
ِل ُ

• �إبت�سام ن�صر ال�صالح

• ح�سام الدين خ�ضور
دخ ��ل يحم ��ل �سعفت ��ي زنب ��ق �أبي� ��ض و�أحم ��ر .جل�س �إىل
طاول ��ة ك�أن ��ه يريدها بال ��ذات .طلب زجاجة نبي ��ذ وك�أ�سني.
تطل ��ع �إىل الأف ��ق الغرب ��ي .ر�أى ال�شم� ��س تن ��زل �إىل البح ��ر
وتنزع ثيابها ال�شفقية التي تكاثفت عند الأفق مثل �ستارة.
ق ��ال يف �س ��ره ،يج ��ب �أن ت�أت ��ي ،هنا قلت له ��ا �أحبك قبل
�سن ��ة .نظ ��ر �إىل الب ��اب ثم �إىل الأف ��ق ثم �إىل الب ��اب ،ثم �إىل
الب ��اب و�إىل الأف ��ق و�إىل الب ��اب و�إىل الأف ��ق و�إىل الب ��اب
ت�سارع ��ت نظرات ��ه �إىل الباب و�إىل الأف ��ق املتقابلني من دون
�أن ي�شعر �أنه يثري انتباه رواد املطعم �إليه.
غريب �أطوار.
�إنه قلق� .أراهن �أنه ينتظر امر�أة.
عبقري� .أكيد ال ميار�س متارين رقبة هنا.
قط ��ع احلركة� ،صب ك�أ�ساً ،ع � ّ�ب منها جرعة كبرية .ثم
عاد يتطلع �إىل الباب والأفق مثل قطة تراقب لعبة تن�س.
(عاد ال�شيخ �إىل �صباه).
احلب ال عمر له.
(ع�شنا و�شفنا).
�أح�سده� ،إنه قادر على �أن يع�شق.
جمنون.
عاقل.
ج ��ال بنظ ��رة متحر ّي ��ة عل ��ى ال�صال ��ة� .ضب ��ط عيون� �اً
كث�ي�رة حتدق �إليه ،ارتبك� ،ش ��رب جرعة من ك�أ�سه ،بحث يف
ال�سم ��اء ع ��ن القمر ،مل يجده� ،شعر بوخ ��زة ،فكر ،ف�أل �سيء
ودون �أن يدري عاد يتطلع �إىل الباب والأفق ك�أنه نوا�س.
هل كنت لتفعل ذلك لو ت�أخرت؟
تعرفينني ال �أحب االنتظار.
العا�شق ينتظر.
خليل ن�سيج وحده.
هل ا�سمه خليل؟ هل تعرفه؟
�أعرفه و�أعرف �صديقته.
جمرد �صديقة؟
هي ت�ؤكد ذلك .مل تقل له �أحبك قط.
وهو؟
ه ��و ال مي ��ل م ��ن تردي ��د عب ��ارة "�أحب ��ك" ك�أنه ��ا حلن ��ه
املف�ضل.
ما ق�صته؟
ال توج ��د ق�ص ��ة� .إن ��ه يحتفل مبنا�سبة قول ��ه ل�صديقته
�أحبك .وهي من�شغلة يف �أمر منعها من املجيء.
يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة متام� �اً م�ل��أ الك�أ� ��س الأخرى.
فتح دفرت يومياته ،و�أخذ يقر�أ ما كتبه قبل عام بال�ضبط:
(� -أحبك.
نظرتْ �إىل الغرب .كانت ال�شم�س تعد �سريرها عند
الأفق .قالت�" :أنا قلقة".
�شع � ُ
�رت �أنه ��ا تق ��ول� :أحبك .القلق �شيء من احلب،
درجة على �سلمه الذي يرتقي �إىل ال�سماء.
�ألقي ��ت نظ ��رة �إىل الأف ��ق� .شاه � ُ
�دت القم ��ر ه�ل�ا ًال.
ا�ستب�ش � ُ
�رت �أن القم ��ر بعم ��ر حب ��ي .قلتُ " :دعين ��ي �أنظر �إىل
عينيك".
نظرتْ �إيل نظرة حائرة مثل كلماتها.
ت�سلك َ
ني الطريق اخلط�أ.
كيف؟
تفكرين يف االعتبارات.
هذا �صحيح� .أ�شعر �أين متهمة.
متهمة باحلب؟ ما �أروعها تهمة!
�أنا من�شغلة الآن .غري م�ستعدة للحب.

ق�صة

من ين�شغل عن احلب؟
�أنا الآن.
هذه خطيئة يعاقب عليها احلب.
مهما يكن.
ال ،مه ً
مه ً
ال ،ال تغلقي �أبوابك يف وجهي .ال تطفئي
�شعلة احلب املقد�س يف قلبي� ،أرجوك.
�صمتت.
احكي �شيئاً.
ماذا؟
قويل � َ
أحبك.
�صمتت.
ال ت�ضيع ��ي وقت� �اً للح ��ب� .سنن ��دم عل ��ى كل حلظ ��ة
تفوتنا.
حان �أن �أذهب.
أرافقك.
� ِ
"ال� .أرجوك ".مدت يدها�" ،إىل اللقاء".
ُ
�شعرت بالأمل .م�شيتُ يف اجتاه �آخر.
"�إىل اللقاء".
ُ
نظرت ورائي كانت قد توارتْ ).
عندما
�أخ ��رج قلم� �اً وكت ��ب" :ظننت � ِ�ك �ست�أت�ي�ن لنحتف ��ل
بذكرى �إعالن حبي� .إين �أُ�شهِد عليك ال�شم�س
والبحر وال�شفق �أنك مل ت�أتِ � .أنا حزين".
�أغل ��ق دف�ت�ر يومياته ،طلب الفاتورة ،دفع احل�ساب،
ت ��رك �سعف ��ة الزنب ��ق الأبي� ��ض عل ��ى الطاول ��ة ذات ال ��رداء
الأبي� ��ض ،وحمل �سعفة الزنبق الأحمر ،وخرج ت�ش ٍّيعه عيون
رواد املطعم جميعاً.

ذات يو ٍم فوجِ ئت بطالبٍ من طالبي يف املرحلة الثانوية وقد ت�ص َّر َف ب�شي ٍء من عدم احرتام
القوان�ي�ن املدر�سي ��ة ونتيجة لهذا الت�ص ّرف املغرق يف البعد عن تقاليد املدر�سة ا�ضطررت لأخرب
مدي ��ر املدر�س ��ة ليح�ضر الطالب و�أحتدث بوجوده عن انتقادي ل ��ه وليتعهد �أمام املدير �أال يكرر
ت�صرفه اخلاطئ الذي ي�سيء �إليه �أو ًال وقبل كل �شيء ,بعدها يبدو �أن هذا الطالب قد امتلأ قلبه
علي واعتربين خمطئة و�أنه يحق له �أن يفعل ما يريده باعتبار هذا نوع من احلرية حتى
حقداً َّ
ل ��و �أ�س ��اء لغ�ي�ره ,وهكذا جمع هذا الطال ��ب حوله جمموعة من طالب ال�ص ��ف �إن كان بالتهديد
بكلمة من ال يكون معي �ضد املعلمة فهو جبان �أو بالرتغيب من كان معنا فهو �صديقنا و�سنقف
ِّ
ال�صف (وهن ��ا �أورد مقول ��ة �أعتقد �أنها
مع ��ه وق ��ت ال�ضي ��ق وفع�ل ً�ا ا�ستقطب ثالث ��ة �أرباع ط�ل�اب
�صحيح ��ة مائ ��ة باملائة  :لي�ست الأكرثية ه ��ي دائماً على حق ولكنها ممكن �أن تكون ذات يوم على
حق  ,).ولكن ماذا فعل الطالب احلاقد وجماعته املت�ضافرة لأجل االنتقام مني؟
�إليكم احلكاية:
ج ��اء ي ��وم املذاكرة(امتح ��ان عل ��ى م�ست ��وى ال�صف ��وف خ�ل�ال الف�ص ��ل الدرا�س ��ي ) و�إذا بهذا
الطال ��ب ق ��د اتف ��ق م ��ع جمموعته عل ��ى الإ�ضراب ع ��ن املذاك ��رة فما كان منه ��م �إال ورم ��وا �أوراق
املذاكرة �أر�ضاً قائلني  :لي�س عندنا مذاكرة اليوم  ,وحني �أخربتهم �أنني لن �أعيد املذاكرة ملن ال
يتق ��دم ه ��ذا اليوم بها اجتمعوا وكتبوا �شكوى �ضدي ا�ستخدم ��وا فيها كل ما ميكن �أن ي�سيء �إ َّ
يل
ويقلل من �ش�أين كمعلمة .
بالن�سب ��ة يل اطلع ��ت على ال�شكوى من �إدارتي ثم ق َّررت �أن �أتعامل مع الطالب انطالقاً من
�شكواهم بعد �أن قر�أت ال�صفات التي �أل�صقوها بي وهي ما يقارب ال�شتائم.
َّ
ال�صف -وكان �أح ��د الطالب وهو املعروف ب�أخالقه وموهبته الأدبية
يف الي ��وم التايل دخلت
علي جمموعة م�سرحيات ذات ف�صل واحد من ت�أليفه وطلب مني قراءتها
الوا�ضح ��ة ق ��د عر�ض َّ
ً
يف عطلة الأ�سبوع لأعطيه ر�أيي مكتوبا فيما بعد -وما �إن كتبت التاريخ على اللوح ف�إذا ب�صاحب
أيك؟
امل�سرحياتِ ي�س�ألني� :آن�سة ,هل قر�أتِ م�سرحياتي وما هو ر� ِ
عنده ��ا ت�ص َّنع ��ت التج ُّه َم وقل ��ت بلهج ٍة حازمةٍ� :أنت ��م �شعبة �سيئة وال ت�ستحق ��ون �أي اهتمام
لي�س عندي وقت لقراءة م�سرحياتك.
نظرت �إىل الطالب كاتب امل�سرحيات و�إذا به �صامتٌ ب�أدبٍ ينظر �إيل دَهِ �شاً.
عندها قلت له :تعال �إىل املن�صة يا ُق َ�صي فارتقى املن�ص َة ب�أدبٍ وانتظر ما �س�أقوله.
قلت :هذا رفيقكم ُق َ�صي و�أنا �س�أعاقبه لأنه �أ�ضاع وقت الدر�س ب�س�ؤاله عن م�سرحياته.
ِّ
ال�صف جميعاً يتعجبون مما �أقوله وعندها قلت لهم:
و�إذا بطالب
ا�سمع ��وا جي ��داً هذا ُق َ�صي �صاحب موهب ٍة �أدبي ٍة رائع ��ة وم�سرحياته �أ َّثرت بي وجعلتني �أنظر
للحياة بطريق ٍة جديدة و�أنا �أ�شكره على م�سرحياته و�أفخر �أنه من طالبي.
و�إذا بالطالب ي�س�ألوين بف�ضولٍ �شديد عن م�ضمون امل�سرحيات و�أجبتهم �أ َّن عليهم قراءتها
به ��دو ٍء واهتم ��ام لكن لي�س الآن و�إمنا حني يتاح لهم الوقت و�صديقهم ُق َ�صي.ثم طلبت منهم �أن
َ
ي�ض َع كل منهم ورقة �أمامه ويكتب م�شاعره جتاه ُق َ�صي حلظة �أن �سمعني �أفخر به .
و�أخذت �أراقب ردود �أفعالهم :ف�إذا بكل منهم يكتب ويكتب وهناك من يزيِّن ما يكتبه بر�سوم
�سريعة لطيفة والبع�ض كتب مقالة جميل ًة دون �أن يدري وهو يعرب عن م�شاعره لزميله .
عنده ��ا �أخرج ��ت من حقيبتي كي�ساً �صغرياً و�أخذت �أجول بني املقاعد و�أجمع �أوراق الطالب
التي طووها برتتيب حتى ال يقر�أها �أحد �إال ًُق َ�صي حني يفتحها يف البيت.
وكان م�شه ��داً �إن�ساني� �اً طالبي� �اً ال يُن�س ��ى حي ��ث ز َّين ��ت االبت�سامة وجوه الط�ل�اب جميعاً بال
ا�ستثناءٍ.
وبعد �أن قدَّمتُ كي�س الكنوز العاطفية للطالب ُق َ�صي وعاد �إىل مقعده,قلت :والآن جاء دور
علي لت�أخذ ن�صيبك من العقوبة .
طالبٍ �آخر يف العقوبة ،تعال يا ّ
وفع ً
علي املن�صة وانتظر ما �س�أقول.
ال ارتقى ّ
وكان �أن حدثتهم قائل ًة:
ح ��دث �أن قدَّمت ��م �شك ��وى �ض ��دي (يف هذه اللحظة �شع ��رت بالطالب وق ��د انتابهم �شيء من
علي هو من كتب ال�شكوى وقد �أعجبني جداً ُّ
خطه
الرغب ��ة بط ��ي هذه ال�صفحة) وتابع ��ت :وهذا ّ
اجلمي ��ل باللغ ��ة العربي ��ة و�أُ�سلوبه املقن ��ع يف �شتمي والإ�ساءة �إ ّ
يل ومبا �أين �أعل ��م م�سبقاً �أن بينكم
وعلي فقد قررت ما يلي:
من لديه موهب ًة �أدبي ًة مثل ُق َ�صي ّ
عقوبت ��ي لعل � ّ�ي طامل ��ا هو قادر على الإقن ��اع بالإ�ساءة �إ ّ
يل لريينا موهبت ��ه هذه يف كتابة طلب
للإدارة و�إقناعها لنقي َم مهرجاناً �أدبياً يف مدر�ستنا ولي�شرتك كل من لديه موهبة �أدبية.
كان ��ت حلظ ��ة ال تو�ص ��ف ل�ش ��دة ف ��رح الط�ل�اب به ��ذا املوق ��ف وفع�ل ً�ا متكن ��وا م ��ن �إقن ��اع كل
الأط ��راف ب�ض ��رورة �إقامة املهرجان وبعد ثالثة �أيا ٍم كان املهرجان الأدب ��ي الأول ملدر�ستنا دُعِ َيتْ
�إلي ��ه و�شارك ��ت في ��ه جمموعة من املواه ��ب الأدبية من جميع الثانوي ��ات يف الأحياء املجاورة من
ال�شباب وال�شابات َّ
رب املهرجان.
وغطت ال�صحيفة املحل َّية خ َ
ال :ما ر� َ
حقاً لو �أ َّن ملحناً �سم َع �شخ�صاً ي�ش ِت ُم ُه ب�صوتٍ جميلٍ  ،ير ُّد علي ِه قائ ً
حلن
أيك بغنا ِء ٍ
جميلٍ �أُهدي ِه َ
أر�ض �إال ال�سالم؟!!!.
لك ,فهل كان يف ال ِ

نقد �أدبي
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التحول يف واقع الإغرتاب
و رواية "امل�سخ" لكافكا

• �آمال �شلهوب
يقول ماركيز»:هي �أعظم ن�ص افتتاحي»
�إنها رواية «امل�سخ «للكاتب «فرانز كافكا»
فم ��ا �إن نب ��د�أ باملقدم ��ة ال�صاعق ��ة التي تق ��ر بحقيقة
غريبة حتى توقفنا �أ�سئلة �صعبة عديدة
 كيف لكائن ب�شري �أن يتحول يف ليلة �إىل ح�شرة؟! ما الأ�سباب التي انتهت به �إىل هذا احلال؟! م ��ا ال ��ذي �سيفعل ��ه الإن�س ��ان �إذا فوج ��ئ ب�ش ��يء منذلك.؟!
ي�أخذنا الكاتب العبقري يف رحلة ا�ستك�شاف للإجابة
عن �أي �س�ؤال يراود القارئ عرب ف�ضاء الأ�سلوب التجريبي
يف رحل ��ة ت�أخذنا �إىل �أعم ��اق احلدث وتطوره �ضمن مكان
الغرفت�ي�ن يف الزم ��ن امل ��وازي لل�سرد ال ��ذي �ساهم يف ربط
�أجزاء الرواية بتتابع فني متني ليحقق ت�سل�سل الأحداث
الفرعي ��ة املمح ��ورة حول احل ��دث الأ�سا�س ��ي املرتابط مع
تب ��ادل احلدي ��ث ب�ي�ن ال�شخ�صيات رغ ��م احل ��وار ال�ضئيل
�أمام كثافة ال�سرد.
رواي ��ة "امل�سخ":رواي ��ة ق�ص�ي�رة حتم ��ل ر�ؤي ��ة تبع ��ث
الده�شة يف نف�س املتلقي.
فم ��ن البداية "ا�ستيقظ جريجور �سام�سا يف ال�صباح
الباكر فوجد نف�سه ح�شرة كبرية"
و من ��ذ ال�سط ��ر الأول نتفاج� ��أ بالتح ��ول املبا�ش ��ر
لل�شخ�صية,فه ��ي تالم� ��س الواقعية بال�ص ��ورة الباطنية و
الداللة الرمزية.
ه ��ذه احل�شرة التي م ��ا زال الطابع الإن�ساين يتخبط
فيها من الداخل قبل �أن يدرك التحول و هو يف الفرا�ش.
�إن"جريجور"ال ��ذي يعم ��ل بائع� �اً متج ��و ًال تاب ��ع مل�ؤ�س�س ��ة
جتارية,ي�ستيق ��ظ كل ي ��وم يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة ليلح ��ق
بقط ��ار ال�ساعة اخلام�س ��ة.يف تلك الليلة �شع ��ر ب�شيء من
الغراب ��ة و ن ��وع من اخلم ��ول و الك�سل غ�ي�ر امل�ألوفني بعد
�أن ت�أخ ��ر يف الن ��وم� ,أح�س �أنه جائع على غ�ي�ر العادة �أثناء
ا�ستيقاظ ��ه يف الدقائ ��ق الأوىل.فكر قائ ً
ال":ي ��ا �إلهي�:أية
مهن ��ة مرهق ��ة تلك الت ��ي اخرتتها لنف�سي متج ��و ًال يوماً
بعد �آخر�,إنه عمل �أ�شد �إثارة لل�سخط"
م ��ن هن ��ا يتب ��دى لن ��ا الالوع ��ي يف ال�شخ�صي ��ة عن ��د
حماولته ��ا التح ��رك م ��ن مكانه ��ا يف الفرا� ��ش جمته ��داً
يف ال ��رد عل ��ى ت�س ��ا�ؤالت الأه ��ل الذي ��ن وقف ��وا جان ��ب
الب ��اب طوي ً
ال,ين ��ادون "جريج ��ور" و ّ
يح�ضون ��ه عل ��ى
ّ
الإ�ستيق ��اظ,و حني ت�أخ ��ر" �سام�سا"عن عمله �أمل الذعر
بالوالدي ��ن و الأخت؛ليبد�أ املوقف املت� ��أزم لل�شخ�صية من
خ�ل�ال ال�ص ��راع الداخلي مع ال ��ذات يف مواجه ��ة التحول
�ضم ��ن الالوعي.عنده ��ا كان جريج ��ور يح ��اول التح ��رك
ب�صعوب ��ة �شدي ��دة ب�سب ��ب ثق ��ل ظه ��ر ِه املح ��دب و �سيقانه
العدي ��دة التي امت ��دت طوي ً
ال؛ف�أعاقت حركت ��ه املمتزجة
باجله ��د والتعب عند نزع الغط ��اء عنه.ففي هذه ال�صورة
ا�ستط ��اع الكات ��ب �أن ير�صد دقة احلدث من خالل حترك
كل ج ��زء م ��ن ج�سم احل�شرة و م ��دى �أثره ��ا ال�سلبي على

إصدارات جديدة

تورق
ذاكرتي

داخل ذلك الكائن الب�شري.يف تلك اللوحة الدرامية التي
ت�ش ��د الق ��ارئ بخطوطه ��ا الت�شكيلية ليلحق به ��ا عرب كل
الزواي ��ا رغم اللون ال�سوداوي و الظ�ل�ال الكابو�سية التي
خطته ��ا ري�شة الفنان عندم ��ا ت�سرب خلجات البطل �ضمن
مكان ��ه ال�ضيق الذي م ��ا زال يتمرغ فيه منا�ض ً
ال من �أجل
املواجهة .
الأ�ص ��وات اخلارجي ��ة حتر�ض ��ه عل ��ى الرد.ح ��اول
�أن يجي ��ب عل ��ى الأ�سئل ��ة املطروح ��ة علي ��ه م ��ن العائل ��ة.
ريثم ��ا ي�ستطي ��ع ت ��رك الفرا� ��ش و الو�ص ��ول �إىل الب ��اب.و
ح�ي�ن �سمع ��ت الأم �صوت ��ه تيقن ��ت �أن مكروه� �اً ق ��د �أ�ص ��اب
ابنها,ف�أخ ��ذت حت ��اول �إقن ��اع "البا�شكات ��ب" م�س� ��ؤول
ال�شرك ��ة بح ��ال ولده ��ا حني ح�ض ��ر �إىل املن ��زل ووقف هو
الآخر ين ��ادي جريجور و يذكره بب�ضائع ال�شركة التي يف
حوزت ��ه و ب�أن ��ه ال يج ��وز �أن يت�أخ ��ر �أك�ث�ر من ذل ��ك كي ال
يفقد العمل.
م ��ن خالل البا�شكاتب يك�شف لنا "كافكا"عن حقيقة
املجتم ��ع الر�أ�سم ��ايل املهيمن على تل ��ك املرحلة بتق�سيمه
للمجتم ��ع �إىل طبق ��ة كادح ��ة و طبق ��ة برجوازي ��ة تعتم ��د
عل ��ى قانون الإقت�صاد الأ�سا�س ��ي للر�أ�سمالية يف احل�صول
على القيمة الزائدة نتيجة ا�ستغالل العمل امل�أجور جلني
�أكرب كمية ممكنة من الأرباح .يف ظل تلك املعاناة تتحدث
ال�شخ�صي ��ة م ��ع ذاته ��ا"�إن امل ��رء ليحت ��اج �إىل كفايت ��ه من
النوم و �إن التجار الآخرين يعي�شون(كهوامن احلرمي)".
بع ��د عناء طويل ي�ص ��ل جريجور �إىل الباب؛فيفتحه
ب�إح ��دى �سيقان ��ه الطويل ��ة لي�صع ��ق اجلمي ��ع ب�صورت ��ه
املفاجئة.يتج ��ه مبا�ش ��رة نح ��و البا�شكاتب ي�ب�رر له �سبب
ت�أخ ��ره غريالإعتيادي؛فيه ��رب م�س� ��ؤول العم ��ل هلع� �اً,و
تفق ��د الأم وعيه ��ا فرتمت ��ي ف ��وق مائ ��دة الإفطار,بينم ��ا
ي�ض ��رب الأب الع�ص ��ا عل ��ى الأر� ��ض ليعي ��د ه ��ذا اجل�س ��م
الغريب �إىل غرفته.
يدور"�سام�س ��ا" بح ��ركات ثقيل ��ة ينظ ��ر �إىل الل�ب�ن
امل�سفوح على الأر�ض و هو يتجه نحو الغرفة ك�أنه يتذكر
�شيئاً من طفولته خالل هذه الإ�شارة.
ي ُْح ِك ُم الوالد الباب جيداً بعد �أن زج بابنه يف احلجرة
الت ��ي عا� ��ش فيها ف�ت�رة م ��ن الأ�سابيع يف حال ��ة االغرتاب
بعدما وج ��د نف�سه الكائن البعيد عن الطبيعة احلقيقية
للإن�س ��ان ب�سبب عمله املكث ��ف  .لنجده ال�شخ�ص املغرتب
ع ��ن و�سائ ��ل الإنت ��اج طامل ��ا �أنه ال يح�ص ��ل عل ��ى القناعة و
ال�سع ��ادة م ��ن عمل ��ه.لأن الظ ��روف الإجتماعي ��ة ق�سرت ��ه
عل ��ى الإبتع ��اد ع ��ن ذل ��ك.و �أجربت ��ه عل ��ى العم ��ل لي�س ��د
نفق ��ات العائلة يف ظل املجتم ��ع الر�أ�سمايل الذي ا�ستنزف
طاقات ��ه؛ ف� ��أوى ب ��ه �إىل �أق�سى و �أعجب �أ�ش ��كال االغرتاب
بالتح ��ول �إىل ح�شرة زاحف ��ة �أدت �إىل انف�صاله عن البيئة
الإجتماعية التي يعي�ش فيها من خالل تلك الأ�سرة التي
بن ��ت احل ��د الفا�ص ��ل بينهما,عندما ا�صطدم ��ت بالتحول
ال�سلبي؛ف�أ�صب ��ح جريج ��ور الكائ ��ن املنب ��وذ و املق ��رف ب ��ل

8

كافكا
ه ��و الع ��بء و امل�صيبة.بعد �أن كان حمبب� �اً بجده و �إغاثته
له ��م م ��ن الفقر و العوز ل�سنوات عدي ��دة بعد تقاعد الأب
فهل �أراد الكاتب �أن يقول:عندما يتمتع االن�سان بالطاقة
واجله ��د واحليوي ��ة فهو مقب ��ول و �إذا ما �أ�صي ��ب بعجز �أو
عاهة فهو منبوذ حتى من �أقرب النا�س الذين حوله.
ُز َّج جريج ��ور �سام�س ��ا يف احلجرة,تخل ��ت العائلة عنه
تارك ��ة �إي ��اه يف التعاي�ش الق�سري ح�س ��ب طاقاته املحدودة
وف ��ق ما ق�ضى التح ��ول دون �إرادته.و يقودن ��ا الكاتب بعد
ذل ��ك نح ��و رد الفع ��ل عن ��د الكائ ��ن املتحول ح�ي�ن وُجِ د يف
عامل لي�س ب�إرادته,فمن وجهة نظر الكاتب كان جريجور
املتح ��ول ق ��د ر�ض ��خ و ا�ست�سل ��م ,ف ��كان امل ��كان ال�ضيق عامله
يق ��وم بالزح ��ف في ��ه و �إذا �أراد ت�سلية..فالزح ��ف عل ��ى
اجل ��دران .و قوت ��ه اليومي هو الطعام ال ��ذي ت�ضعه �أخته
الوحيدة"جريت ��ا" التي تدخ ��ل حجرته و تخرج م�سرعة
كي ال تراه.
ق�ضى"�سام�سا"�شهري ��ن يف املنف ��ى املظل ��م يت� ��أمل فيه
ان�سان ��ه الداخلي يف الغرب ��ة القاهرة يحدث ذاته ,تتحرك
في ��ه رغبت ��ه بر�ؤي ��ة الأم الت ��ي ال ت�ستطي ��ع الدخ ��ول �إىل
الغرف ��ة �أملاً مبا �أ ّ
مل به؛�إال �أنها دخلت مرة مع ابنتها لنقل
ُف�س َح له املجال باحلركة.و
ي
به,كي
اخلا�ص
بع�ض الأث ��اث
َ
لك ��ن "جريج ��ور" "حتق ��ق م ��ن ذل ��ك ان ��ه ال ميكن ��ه �أن
ي�ستغن ��ي ع ��ن ذل ��ك الت�أث�ي�ر الطيب ال ��ذي يعك�س ��ه وجود
الأثاث على ادراكه و حتى لو�أعاق زحفه الالواعي عندما
يدور بال توقف".
وم ��ا زال جريج ��ور حام�ل� ً
ا امل�شاع ��ر النبيل ��ة يتذك ��ر
حب ��ه لأخت ��ه الوحي ��دة و �أن ��ه كان ق ��د ق ��رر �إر�ساله ��ا
�إىل "الكون�سريفاتوار"لدرا�س ��ة املو�سيق ��ا.و الي ��وم
ي�شع ��ر باحل ��زن عن ��د �سماع ��ه للعائل ��ة يف كيفي ��ة تدب�ي�ر
احلال؛فيخ ��رج بع ��د ع ��دة �أ�سابي ��ع �إىل حج ��رة اجللو� ��س
حي ��ث والدته و �أخته اللتان �أ�صيبتا بالهلع� .إىل �أن يدخل
الوالد فج�أة لريمي على ولده بغ�ضب التفاحات احلمراء

�ضم ��ن �سل�سلة الق�صة من �إ�صدارات احتاد الكتاب العرب للعام � 2013صدرت
جمموعة ق�ص�صية جديدة بعنوان "تورق ذاكرتي" للقا�ص با�سم عبدو.
جمموع ��ة ق�ص�صي ��ة ا�ستثنائي ��ة تناول ��ت الوط ��ن واحلي ��اة واحل ��ب والإن�سان
واحلري ��ة ،م ��ن خالل جمموعة م ��ن امل�شاهد الإن�ساني ��ة واالجتماعية التي �شكلت
م�ت�ن الق�ص� ��ص ،وق ��د ّ
�سخر له ��ا با�سم عبدو لغ ��ة �شعري ��ة �شفافة �أغنته ��ا عنا�صر
الإثارة والت�شويق التي غلبت على جمريات ال�سرد...
ت�ش ��كل ه ��ذه املجموع ��ة حال ��ة فري ��دة خا�ص ��ة ،حيث �أخ ��رج فيها با�س ��م عبدو
ق�ص�ص ��ه من �أ�سوار الكال�سيكية واللغة ال�سردي ��ة العادية ،و�أوغل يف الرتميز دون
التخل ��ي ع ��ن الكلمة ال�صادقة املع�ب�رة عن حياة وق�ضايا ومطال ��ب النا�س،و�أوجاع

الت ��ي �آملت ج�سده و �أعاقت م ��ن حركته,عائداً �إىل حجرته
حزيناً.ي�سمع حديث العائلة-
"جريتا":يج ��ب التخل�ص منه.يرد الأب":لو �أمكنه
�أن يدرك حالنا"؟
"جريتا":ل ��و �أن ه ��ذا جريجور ل ��كان قد �أدرك منذ
وق ��ت طوي ��ل �أن الب�شر ال ميكنهم �أن يعي�شوا مع مثل هذا
املخل ��وق و ل ��كان ق ��د رح ��ل بعي ��داً م ��ن نف�سه".بع ��د ذل ��ك
احلوار �أ�صيب بالإحباط,ف�أهمل نف�سه غري �آبه بج�سده.و
هنا تدخل ال�شخ�صية يف حالة من انق�سام الذات,لريف�ض
ال�شخ�ص ذاته فاقداً الثقة بنف�سه نتيجة عدم الر�ضا عن
حياته لينتهي به احلال �إىل املوت.
م ��ا بع ��د م ��وت املتح ��ول و بع ��د انته ��اء املعان ��اة والتخل� ��ص م ��ن احل�شرة "راح ��وا يتفح�ص ��ون ال�صور التي
تخيلوه ��ا للم�ستقب ��ل و ق ��د تب ��دت لهم عن ��د فح�صها عن
كثب غري مظلمة على الإطالق".
فهل ميكننا القول�:إن رواية امل�سخ هي ب�صمة يف عامل
الأدب يف الق ��رن الع�شري ��ن ا�ستطاع الكات ��ب بها �أن يك�شف
لن ��ا عن الأ�سب ��اب االجتماعية و احلياتي ��ة التي ت�ؤدي �إىل
حت ��ول الكائن الب�شري �إىل م�سخ.و يح ّمل املجتمع و دوره
و �سيا�ساته كل ذلك جتاه الإن�سان,على عك�س ق�ضية امل�سخ
القدمي ��ة التي وجدت يف املالحم الأ�سطورية حيث حتول
االن�س ��ان �إىل حي ��وان �أو جم ��اد نتيج ��ة للعق ��اب و اجل ��زاء
الذي ي�ستحقه بعد خمالفته و انحطاطه.
و�أخ�ي�راً ميكنن ��ا الق ��ول�:إن الكات ��ب فران ��ز كافكا قد
�ص ��ور لن ��ا الواق ��ع ب�ص ��ورة رمزي ��ة ذات دالالت كث�ي�رة.
ع�ّب�رّ عنه ��ا الأدي ��ب جني ��ب حمف ��وظ مو�ضح� �اً ر�أي ��ه يف
�أعم ��ال كافكا"�إن ��ه ا�ستط ��اع �أن يخل ��ق عاملاً موازي� �اً للعامل
املو�ضوعي".

الأر� ��ض املغت�صب ��ة ،و�آه ��ات حب�سته ��ا �أب ��واب الزنازي ��ن  ،وتراني ��م احلن�ي�ن للعودة،
وانتظ ��ار تفت ��ح براع ��م احلرية ،ف ��كان يف نقله للواق ��ع �إبداعياً ورمزي� �اً وخيالياً يف
�آن مع� �اً مم ��ا �أ�ضفى عل ��ى املجموعة غيمة من �سحر وت�شوي ��ق متطر القارئ برذاذ
م ��ن عط ��ر الأر�ض والرتاب ورائحة النعناع الربي ،وذكري ��ات و�شمها الأحبة على
جدران القلب قبل الذاكرة.
يج ��ول با�س ��م عبدو ع�ب�ر ق�ص� ��ص املجموعة يف ع ��وامل النف� ��س الب�شرية وما
فيها من تناق�ضات ورغائب و�أحالم ظاهرة وم�ضمرة يف �آن ،مر�س ً
ال بني �سطورها
دفق ��ة وطنية نبيلة �سامية ،ووم�ضات عاطفي ��ة وجدانية ح�سا�سة مرهفة تالم�س
القارئ بكثري من ال�صدق والدفء.
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�أعالم وفنون

العدد2013/9/7 »1359« :م  2-ذي القعدة 1434هـ "ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

�سعيد حت�سني ..ذاكرة وطن...
وتاريخ مفعم بالألوان

مروان م�سلماين ...ملك الأبي�ض والأ�سود
• �سالم مراد

• ايلني كركو

تع� � ّد احلرك ��ة الت�شكيلي ��ة يف
�سورية م ��ر�آة عاك�سة ملا�ضي وحا�ضر
البالد ،فهي تعبرّ ع ��ن �إيقاع الواقع
ومتغريات ��ه �ضم ��ن �إط ��ار امل ��وروث
التاريخ ��ي .واحلرك ��ة الت�شكيلي ��ة يف
�سوري ��ة حرك ��ة ثري ��ة ع�ب�ر خمتل ��ف
مراحله ��ا ،وات�سم ��ت بعط ��اء غزي ��ر
متوا�ص ��ل غ�ي�ر منقط ��ع وبتن ��وع
منهجي و�أ�سلوب ��ي ومو�ضوعي ،وقد
تدرج ��ت ه ��ذه احلركة ع�ب�ر مراحل
ر�سم ��ت املخط ��ط الع ��ام ملالحمه ��ا،
ب ��دءاً م ��ن جترب ��ة فن ��اين الرعي ��ل
الأول الذين �ش ّكلوا فنهم من خالل
مقوم ��ات االبتكار واملح ��اكاة ،مروراً
بتجرب ��ة فن ��اين الرعي ��ل الث ��اين
الت ��ي متا�ش ��ت م ��ع �أطي ��اف ال ��روح
الأكادميي ��ة ،وانته ��ا ًء بتجربة فناين
الرعي ��ل الثال ��ث الت ��ي غل ��ب عليه ��ا
طاب ��ع روح الع�صر احلداثي وما بعد
احلداث ��ي .وال�ش ��ك يف �أن احلرك ��ة
الت�شكيلي ��ة ال�سوري ��ة انفتح ��ت عل ��ى
التج ��ارب العاملي ��ة وتفاعل ��ت معه ��ا
م ��ن دون �أن تن�صه ��ر فيه ��ا ب�ش ��كل
كام ��ل يفقده ��ا ب�صمته ��ا اخلا�ص ��ة
الت ��ي كونت ثقاف ��ة ومعرفة ب�صرية
�سورية متميزة.
ولع ��ل الفنان (�سعي ��د حت�سني)
م ��ن �أه ��م رواد احلرك ��ة الت�شكيلي ��ة
ال�سورية وم�ؤ�س�سي �أركانها ورا�سمي
مالحمه ��ا وخطوطه ��ا العري�ض ��ة.
ول ��د (�سعي ��د حت�س�ي�ن) يف دم�ش ��ق
عام  ،1904ب ��د�أ الر�سم منذ طفولته
ودر�س ��ه درا�س ��ة خا�ص ��ة ّ
واطل ��ع على
قواع ��ده الأ�سا�سي ��ة م ��ن الكت ��ب
واملراج ��ع التي كانت متوفرة يف تلك
احلقبة� .أ�سه ��م يف ت�أ�سي�س اجلمعية
العربي ��ة للفن ��ون اجلميل ��ة ومن ثم
�أ�صبح رئي�ساً لها عام  ،1942كما عمل
يف تدري�س الفن يف املدار�س اخلا�صة
يف دم�ش ��ق ود ّر� ��س يف دار املعلم�ي�ن يف
بغ ��داد ماب�ي�ن  1934و� .1941ش ��ارك
يف الن�شاط الفني يف �سورية وم�صر،
وعم ��ل يف مهن ��ة الر�س ��م ال�صحف ��ي،
والإي�ضاح ��ي للكت ��ب املدر�سي ��ة،
و�أ�س� ��س يف ب�ي�روت مدر�س ��ة لتعلي ��م
الف ��ن وانتخ ��ب ع�ض ��واً يف جمل� ��س
ال�سلم العاملي مرات عدة.
ن ��ال (�سعي ��د حت�س�ي�ن) و�س ��ام
اال�ستحق ��اق العرب ��ي ال�س ��وري م ��ن
الدرج ��ة الأوىل ع ��ام  1983تكرمي� �اً
مل�سريته الإبداعية احلافلة.
ر�س ��م (�سعي ��د حت�س�ي�ن) مئ ��ات
اللوح ��ات الت ��ي انتقل ��ت �إىل خمتلف
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يب ��دو �أن ذل ��ك يُدعى":اجلمالي ��ة" الع ��ودة ،ه ��ا نح ��ن نعي� ��ش نهاية حلق ��ة دائرية ،ق ��د ا�ستوحاها
ال�شع ��راء والفال�سفة الأملان ح�ي�ن قاموا بردة فعلهم حيال "الأنوار" وحيال علم اجلمال لدى كانط:
وهي حلقة �أطروحة الفن النظرية.
ومنذئذٍ  ،مل يعد املرء يعتقد �أن الفن قد ي�ش ّرع على حقائق متعالية ال تطالها املنا�شط الفكرية
الدنيوية ،فقد ت�سبّبت �أزمة الطالئعيني ،بوجه خا�ص ،ب�إعادتها ال�شرعية �إىل املوقف اجلمايل ،و�إىل
املُتعة التي ت�ستطيع بع�ض الأعمال منحها ،و�إىل التقدير الذاتي الذي يُقدِّر حيا َل هذه الأعمال.
وبف�ض ��ل ج ��ان ـ م ��اري �شئيف ��ر ،هاه ��ي اجلمالي ��ة وق ��د ّ
مت انت�صابها م ��ن جدي ��د ،و�إ َّن مو�ضوعها
احلقيق ��ي� ،أح ��رى من النظري ��ات ،ينبغي �أن يك ��ون ال�سلوكات ،العالق ��ات التي توثقنا بع ��امل الأعمال
كم ��ا توثقنا بالع ��امل ال ب�سواه ،وهي ال�سلوكات حيث ت�صبح املعرفة العادية منبع مُتعة ،وحيث يتدخل
ٌّ
ُّ
�سنكف عن كوننا كه�ؤالء
كل م ��ن  :الذاتي ��ة ،واال�ستعدادات املُكت�سبة وال ّذاك ��رة ،والإح�سا�سات .وعندئذٍ
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الذي ��ن يُف�ضل ��ون مت ��ع املجتم ��ع للمحادث ��ات ولالتفاق ��ات اجلمالي ��ة الإجماعي ��ة ،على التعم ��ق املتئد،
واحلري� ��ص عل ��ى الدق ��ة ،وال�صبور ،يف ُ
الط ُرق التي ي�ستطيع بها ٌ
عمل م ��ن الأعمال �أن يُرثي حياتهم.
وه� ��ؤالء �أنف�سه ��م ه ��م الذين كتب عنهم برو�ست مايلي�":إنه ��م لعديدون ه�ؤالء الذين يكتفون مبا هم
عليه ،وال ي�ستمدون �شيئاً من انطباعهمَ ،فيَهرمون دون جدوى ،ويلبثون من دون �أي ر�ضى ،ب�صفتهم
عُزاباً للفن!".
ُن�ش ��ر ه ��ذا الكت ��اب بدع ��م م ��ن املرك ��ز الثق ��ايف الفرن�س ��ي بدم�ش ��ق ،وم�ساع ��دة وزارة اخلارجي ��ة
الفرن�سي ��ة ،وذل ��ك يف �إط ��ار برنام ��ج "�سع ��د اهلل ونو� ��س" للم�ساعدة عل ��ى الن�شر" .وقد ق ��ام بالتعريب
الأ�ست ��اذ موري� ��س جالل ،وج ��اء عمل ُه �إبداعياً يف ال�ش ��ق املتعلق بتعريب امل�صطلح ��ات الفن ّية الفرن�سية
الت ��ي ع� � َّج بها الكتاب� ،إذ عمد املرتجم �إىل نحت م�صطلحات راعى فيها خ�صو�صية اللغة العربية ،من
حيث الأوزان والرتاكيب واملتون .يقع الكتاب يف  392من القطع الكبري

إصدارات جديدة

عزاب
الفن

�أرج ��اء الع ��امل ،ومتي ��زت لوحات ��ه
بتعب�ي�ر واقع ��ي ق ��وي ع ��ن الأمل
والف ��رح وتفا�صي ��ل حي ��اة الإن�س ��ان
الب�سي ��ط واحلي ��اة ال�سيا�سي ��ة
والوطنية والقومية ،ومل يكن دافعه
وراء �ض� � ّخ احلياة يف لوحاته ال�شهرة
�أو املج ��د ب ��ل كان دافع ��ه جت�سي ��د ما
ي�شع ��ر ب ��ه بواقعي ��ة ووع ��ي وفل�سف ��ة
وتقدي� ��س للقي ��م الفا�ضل ��ة النبيل ��ة
وتعري ��ة لل�شر والظل ��م والب�ؤ�س� ،إال
�أن واقعيته يف نق ��ل هذه الأحا�سي�س
مل تك ��ن ت�سجيلية بالقيم ��ة املطلقة
ب ��ل كان ي�ضي ��ف ع�ب�ر لوحات ��ه كم� �اً
�إ�ضافي� �اً م ��ن الوع ��ي وال ��ر�ؤى ل ��كل
مو�ض ��وع تط ��رق �إلي ��ه فن ��ه ،حم ��و ًال
كل لوحة ير�سمها �إىل م�شهد حركي
متتابع ال�ص ��ور وامل�شاهد يج ّر وراءه
ف�ض ��اءات ال منتهي ��ة م ��ن اخلي ��ال
واحلل ��م والتو�أمة ب�ي�ن اللون ودفقة
الروح التي كانت جتتاحه.
ت�أث ��ر (�سعي ��د حت�س�ي�ن)
بالأح ��داث املختلف ��ة الت ��ي �شهده ��ا،
�أو الت ��ي ق ��ر�أ عنه ��ا فا�ستعر� ��ض
بزه ��و جوان ��ب االنت�ص ��ار يف التاريخ
العربي ،ور�س ��م املوا�ضيع التاريخية
والوطنية وال�سيا�سية واالجتماعية
والديني ��ة والفكري ��ة وجمالي ��ات
الطبيع ��ة ال�صامت ��ة� ،إال �أن ع�شق ��ه
الأك�ب�ر جتل ��ى يف روائع ��ه الت ��ي
خ ّل ��د م ��ن خالله ��ا دم�ش ��ق ،ح ّب ��ه
الأول والأخ�ي�ر .كي ��ف ال وق ��د ر�س ��م
البيوت ال�شامي ��ة وامل�شاهد ال�شعبية
والأعرا� ��س وامل�ساج ��د ب ��اذ ًال جه ��داً
ا�ستثنائي� �اً يف �إب ��راز �أدق التفا�صي ��ل
والزخ ��ارف وعنا�ص ��ر االن�سج ��ام
واحلركة م�سبغاً عليها جرعة عالية
م ��ن ال�شع ��ور باحل ��دث ،لي�شع ��ر من
ينظ ��ر �إىل لوح ��ة حتم ��ل توقيع ��ه،
وك�أن ��ه حا�ض ��ر يف امل ��كان وم�شارك يف

احل ��دث وي�سم ��ع �ضجي ��ج فرح ��ه �أو
حزن ��ه وي�شعر برائحة امل ��كان جتتاح
�أعماق روحه ويخ�شع لرهبة اللقطة
ب�ش ��كل غري ��ب ج ��داً ميك ��ن و�صف ��ه
بالواقعية الإيحائية.
وق ��د ع�ّب�رّ ت ال�سي ��دة الدكتورة
جن ��اح العط ��ار ع ��ن �صف ��ات (�سعي ��د
حت�س�ي�ن) يف تقدميه ��ا للكت ��اب
التكرمي ��ي ال ��ذي �أع ��ده الفن ��ان
الراح ��ل (غازي اخلال ��دي) بقولها:
«�سعي ��د حت�سني فنان يحمل التاريخ
عل ��ى منكبي ��ه ،ح�ي�ن ت ��راه حت�س ��ه
التاري ��خ هيب ��ة وج�ل�ا ًال ،ف� ��إذا ر�أي ��ت
لوحات ��ه �أدرك ��ت ان ��ه عا�ش م ��ا ر�سم،
و�أن دم التاري ��خ العرب ��ي يف �أبه ��ى
مواقع ��ه ق ��د ج ��رى يف دم ��ه ،فكان ��ت
ري�شت ��ه يراع ��ة م� ��ؤرخ ،ال يق ��ول
الأ�شياء بالكلمة بل باللون».
تع ّد لوحة (الع ��دوان الفرن�سي
عل ��ى الربمل ��ان ال�س ��وري) �أ�ص ��دق
�شاه ��د على الت ��زام (�سعيد حت�سني)
بق�ضاي ��ا الوط ��ن ،وق ��د يك ��ون �أول
فن ��ان �س ��وري ق ��ام بتج�سي ��د وتوثيق
جم ��زرة الربمل ��ان يف � 29أي ��ار ع ��ام
 ،1945حي ��ث قامت ق ��وات االحتالل
الفرن�س ��ي بق�صف الربمل ��ان ال�سوري
وقت ��ل �أف ��راد حاميت ��ه باملدفعي ��ة
والطريان.
ع�ّب�رّ (�سعي ��د حت�س�ي�ن) ع�ب�ر
لوحت ��ه الزيتي ��ة اخلال ��دة ه ��ذه
ع ��ن �أمل هائ ��ل اختزلت ��ه احلادث ��ة
الت ��ي اعت�ص ��رت قلب ��ه حزن� �اً حي ��ث
�ص� � ّور وح�شي ��ة الق ��وات الفرن�سي ��ة
يف ق�ص ��ف الربمل ��ان لي�ل ً�ا ،ويب ��دو
يف اللوح ��ة مبن ��ى الربمل ��ان ب�شم ��وخ
عمارت ��ه العربي ��ة الأنيق ��ة ،ولون ��ه
الأبي� ��ض وق ��د �أ�ضاءت ق ��وة النريان
والر�صا� ��ص جوانبه مم ��ا و ّلد حوله
هال ��ة م ��ن نور يح ��ار من ينظ ��ر �إىل
اللوح ��ة م ��ا �إذا كان ��ت ناجت ��ة ع ��ن
ق ��وة الن�ي�ران املنهم ��رة عل ��ى املبن ��ى
�أم متث ��ل نوراً من الدالل ��ة الوطنية
و�س ��ط عتم ��ة االحت�ل�ال وب�شاع ��ة
املج ��زرة الرهيبة التي �شنها احتالل
ي ّدع ��ي الدميقراطي ��ة عل ��ى بي ��ت
الدميقراطية ال�سوري.
خ ّل ��د (�سعي ��د حت�س�ي�ن) حلظ ��ة
م�ؤمل ��ة م ��ن تاري ��خ الوط ��ن ع�ب�ر
ت�صوي ��ره الدقي ��ق لتفا�صيل لقطته
الفني ��ة بزخمه ��ا الب�ش ��ري وحركتها
وحيويته ��ا و�صدقه ��ا وبط ��والت

عن ��وان كت ��اب
�ص ��ادر ع ��ن املديري ��ة
العام ��ة للآث ��ار
واملتاح ��ف يف �سوري ��ة
ع ��ام 2013م ،ير�ص ��د
م�س�ي�رة امل�ص ��ور
ال�ضوئ ��ي م ��روان
م�سلم ��اين ال ��ذي
ول ��د يف دم�ش ��ق ع ��ام
1935م و�أمت درا�ست ��ه
يف
االبتدائي ��ة
مدار�سه ��ا؛ اجته �إىل
ف ��ن الت�صوي ��ر م ��ن
بدايات �شبابه ،ف�أخذ
يُ�ص� � ّور كل م ��ا تق ��ع
علي ��ه عينه من �أخوت ��ه و�أهله �إىل جريانه؛ �إىل غوطة
دم�ش ��ق ومروجها وب ��ردى وقا�سيون؛ وح ��ارات دم�شق
القدمي ��ة وم�آذنه ��ا ومعابده ��ا و�آثاره ��ا الت ��ي متتد يف
عمق التاريخ الإن�ساين.
عم ��ل يف املديرية العامة للآث ��ار واملتاحف رئي�ساً
لق�س ��م الت�صوي ��ر والأر�شيف الأثري حت ��ى عام 1996م
تاريخ �إحالته للتقاعد.
�ش ��ارك م�شاركة فاعلة يف �أعم ��ال املديرية العامة
للآث ��ار واملتاحف من خالل �ص ��وره الأخاذة فكان نعم
امل�ص ��ور واملبدع ال ��ذي مل ميل من هذا العمل اجلميل
طوال �أربعني عاماً ق�ضاها يف هذه املهنة؛ التي حتمل
الكث�ي�ر م ��ن الفني ��ة والإب ��داع واحلرفي ��ة� ،أج ��اد فيها
ومتيز� ،أقام معار�ض عديدة منها:
معر�ض ��ه الأول كان بعن ��وان« :م�شاهدات ��ي يف
باري� ��س» ،وهي �صور التقطها يف مدينة باري�س عندما
زار فرن�سا� ،أقيم عام  1958يف املتحف الوطني.
ـ معر� ��ض الأخت ��ام الأثري ��ة ال�سوري ��ة يف �أملاني ��ا،
وعلى �إث ��ره منحته جامعة توينج ��ن درجة الدكتوراه
تقديراً وتكرمياً.
ـ معر� ��ض امل ��ر�أة يف الآثار ال�سوري ��ة يف كوبنهاجن
بالدامن ��ارك وق ��د عر� ��ض �أثن ��اء انعق ��اد م�ؤمت ��ر املر�أة
العاملي.
ـ معر� ��ض مكت�شف ��ات �إيب�ل�ا يف دم�ش ��ق وروم ��ا
والأردن.
ـ معر� ��ض خم�س ��ة �آالف ع ��ام من ف ��ن التماثيل يف
�سورية ،عر�ض يف دم�شق وبرلني.
ـ معر� ��ض احل�ض ��ارات ال�سوري ��ة القدمي ��ة يف
جامعة(الو�ست هول) الأمريكية ،ثم عر�ض يف دم�شق
و�أملانيا.
ـ معر� ��ض �سوري ��ة �أر� ��ض احل�ض ��ارات الإن�ساني ��ة،
�أقيم يف لندن يف مركز باربيكان.
ـ معر�ض املر�أة �سحر و�شعر مت فيه �إبراز دور املر�أة
ال�سوري ��ة الت ��ي �صورته ��ا التماثي ��ل واللوح ��ات الفنية
واحلجرية عرب لوحات رائعة التقنية يف دم�شق.
ـ معر�ض عني �شرقية يف لندن.
ـ معر�ض الآثار والتماثيل الربونزية يف مو�سكو.
ـ معر�ض املخلوقات الأ�سطورية للنحات ال�سوري
العامل ��ي �سعي ��د خمل ��وف ،وعر� ��ض يف دم�ش ��ق وباري�س،
ومتي ��ز هذا املعر� ��ض بالأف ��ق الوا�سع لكل م ��ن الفنان
�سعي ��د خمل ��وف ال ��ذي ق ��ام بت�صني ��ع مئ ��ة متث ��ال

�أ�سطوري مت تركيبها
من العظ ��ام ،و�أبدعها
الفنان م ��روان �صوراً
جم�سم ��ة �أبه ��رت كل
م ��ن �شاهده ��ا ،فق ��د
�صوره ��ا معتمداً على
�إ�سقاط الظل وكثافة
الن ��ور امل�سق ��ط عل ��ى
اللوحات فبدت �آية يف
اجلمال.
الأ�ست ��اذ م ��روان
م�سلم ��اين م ��ن رواد
الت�صوي ��ر ال�ضوئ ��ي
يف �سوري ��ة ،وكان م ��ن
امل�ؤ�س�س�ي�ن الأوائ ��ل
لن ��ادي ف ��ن الت�صوي ��ر ال�ضوئ ��ي يف �سوري ��ة ،وه ��و �أول
نقيب للم�صورين ولثالث دورات متتالية.
زين ��ت �ص ��ور م ��روان م�سلم ��اين �إ�ص ��دارات وزارة
ال�سياح ��ة من �أجل دعم الت�سويق والت�شويق ال�سياحي
يف �سورية ،ال�سيما من خالل �شركة الطريان العربية
ال�سورية.
عم ��ل بتدري�س مادة الت�صوير ال�ضوئي يف جامعة
دم�شق لأكرث من �سنتني لطالب كلية الفنون.
كرمت ��ه وزارة الثقاف ��ة ال�سوري ��ة بتقلي ��ده و�س ��ام
اال�ستحقاق ال�سوري.
�ساه ��م يف حف ��ظ ال�ت�راث م ��ن خ�ل�ال عد�ست ��ه
ومعار�ض ��ه وحب ��ه ل�ت�راث وت ��راب وطن ��ه وطبيعت ��ه
و�إن�سانه.
عم ��ل م ��ع كب ��ار املنقب�ي�ن يف �سوري ��ة :كلود�شيفر،
�أندري ��ه ب ��ارو ،باول ��و ماتيي ��ه ،ومورتغ ��ارت ،وهور�ست
كليغ ��ل ،وكريرتوي ��ل ،و�سلي ��م عب ��د احل ��ق ،وعدن ��ان
البن ��ي ،ون�سي ��ب �صليب ��ي ،وخال ��د �أ�سع ��د ،و�أب ��و الفرج
الع�ش وكثريين غريهم...
�ش ��ارك يف تدم ��ر ب�أعم ��ال التنقي ��ب والرتمي ��م
والأر�شف ��ة والتوثي ��ق ،يف معاب ��د بل ونب ��و وبعل�شمني،
والالت ،وال�شارع الطويل ،وامل�صطبة ،وقو�س الن�صر،
والأغ ��ورا ،وامل�س ��رح ،واملداف ��ن والأب ��راج ،واملغائ ��ر،
وق�صري احلري الغربي وال�شرقي.
�ص ��ور هذه الآثار بعد�ست ��ه ال�سحرية فظلت �آثاره
ه ��و ب�أ�سلوب ��ه وطريقت ��ه الفني ��ة باقي ��ة ،رح ��ل ت ��اركاً
لن ��ا �إرث� �اً جمي�ل ً�ا نعت� � ُّز به� ،إذ ت ��رك �أكرث م ��ن مليوين
�صورة ،الكثري منه ��ا مهم وتاريخي و�أثري وتوثيقي؛
�أح ��ب مهنت ��ه وكان فنان� �اً فيها ف�أبدع م ��ن خالل حبه
للت�صوي ��ر وال�ص ��ورة ف ��كان مل ��ك ال�ص ��ورة ال�سيم ��ا
الأبي�ض والأ�سود.
يف م�س�ي�رة امل�ص ��ور م ��روان م�سلم ��اين �أ�شخا� ��ص
�ساهم ��وا �إيجابي� �اً يف دعم ��ه وفتحوا ل ��ه الطريق يجب
ذكرهم ،منهم الأ�ستاذ «�سليم عادل عبد احلق» .املدير
الع ��ام للآث ��ار واملتاح ��ف يف اخلم�سيني ��ات م ��ن الق ��رن
املا�ض ��ي وه ��و �أول الداعمني له ،لقد اتف ��ق مع مروان
م�سلم ��اين على �إقامه معر�ض لل�صور ال�ضوئية ،فكان
معر�ض ��ه الأول ع ��ام  1958يف �صال ��ة املتح ��ف الوطن ��ي
يف دم�ش ��ق حتت عنوان «م�شاهدات ��ي يف باري�س» ح�ضر
املعر� ��ض وقته ��ا عدد كبري من الر�سام�ي�ن وامل�صورين
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لعبة الأ�شقياء

دفرت مذكرات

•ح�سني حمي الدين �سباهي
(�ستخطو هنا ..ومت�س احلجر البارد امل�سربل بقد�سية
الدهور الرهيبة ..وقد ت�سقط منك هنا زهرة الربيع يف
هذه العتمة ..بني الأيقونات ال�صارمات) ...............
ال�شاعر :الك�سندر بلوك
كن ��ت ق ��د �أع ��ددت املفاج� ��أة ..وكان ه ��و ميط ��رين ب�إلق ��اءالأ�سئل ��ة ..ويف كل جول ��ة يق ��ول بع ��د �س�ؤال ��هُ :ع ��د بذاكرت � َ�ك �إىل
ال ��وراء قلي�ل ً�ا ..ولكن ��ي رحت �أنظ ��ر �إلي ��ه دون �أن �أجيب ��ه ب�شيء..
وم َّرة واحدة قلتُ له:
َ
 يف ك ِّل م� � َّرة تنه ��ال �أن ��ت عل � َّ�ي بالأ�سئلة ...مل ��اذا ال �أ�س�ألك �أنا؟! وابت�س ��م با�ستغراب ،ال �أع ��رف .رمبا ارتبك بع�ض ال�شيء ،وم َّد
�إ�صبع ��ه لري ِّك ��ز النظ ��ارة التي َد َل َفت حت ��ى �أرنبة �أنف ��ه .ثم قال يف
هدو ٍء منقطع النظري:
َ
 �أنا �أ�س� َألي�س كذلك؟
ألك لأنيِّ �
أعاجلكَ � ..
وقلتُ يف برو ٍد يقابل ذلك الهدوء:
و�أنا �أري ُد �أن �أ�س� َ
ألك لِذاتِ ال�سبب !
وابت�س� � َم ..ال � ُ
أعرف ..ربمّ ا َغلَ َب ْت ُه احلرية من �أمري ..ث َّم قال
صرب و َق َرف:
يف َنفا ِذ � ٍ
عل ��ى ك ِّل ح ��ال ،ا�س� �� ْأل ..م ��اذا بجعبت � َ�ك وتري ��د �أن تقول ��ه ؟..
هيا..؟! ..واعتدلتُ ل َ
أنه�ض ..ث َّم قلتُ يف انت�صا ٍر وته ّكم:
َ
� َ
أع�صابك..
أراك �ستفقد بقايا �
ما ر�أيك �أن ت�ستلقي هنا مكاين وت�سرتخي متاماً ؟!
وابت�س� � َم؛ ال �أع � ُ
�رف .ربمّ ا كانت فكرتي �سبب� �اً لهزميته .وقال
يف خيبة:
�أن ��ت ال تري ��د �أن ت�س�أل؛ ما ر� َ
أيك يف �أن ن�ؤجل جول َة اليوم �إىل
موعدٍ �آخر؟
وقلتُ يف عنا ٍد و�إ�صرار:
بل اليوم ...و�أنا الذي �س�أ�س� َ
ألك..
ود ّوى �صوته يف املكان ،ك�أنه يعاقبني على �أ�سلوبي:
فليكن ..ابد�أ ب�أ َّول �س�ؤال
وه ��ززت ر�أ�س ��ي حم�شرج� �اً لأق ��ول؛ و�أن ��ا �أهِ � ُّ�ب واقف� �اً بحرك ٍة
جنونيةٍ:
الب َّد �أن ت�أخ َذ مكاين �أ ّو ًال.
وابت�س ّم؛ ال �أعرف ..ربمَّ ا �أعجبته اللعبة؛ وجل�س م�سرتخياً..
واعتلي ��تُ �أن ��ا الكر�سي ال ��ذي كان يجل�س علي ��ه؛ و�أ�شعلتُ �سيجارة
أجمها ..وقلتُ و�أنا �أُراقب تالفيف دخانها الذي نفثت ُه يف
وب ��د� ُأت � ّ
الهواء:
ه ��ل حاول ��تَ خن ��ق قطة و�أنت �صغ�ي�ر؟! ح ��اول �أن تتذ َّكر؛ بل
تذ َّكر ج ّيداً..
وابت�س َم ..ال � ُ
أعرف ..ربمَّ ا كان قد اقرتف ذلك حقيق ًةَ ..ع َق َد
ذراعي ��ه ف ��وق �صدره اجلال ��د ..وقال مدمدم� �اً مع نف�س ��ه ك�أنه ال
يكلمني:
كان ��ت قطة بي�ضاء؛ �أجل بي�ضاء ..كان ��ت ت�سبقني دائماً �إىلكوب اللنب ال�صباحي ..وقررت �أن �أخنقها لأتخ َّل�ص منها ،ولك َّنها
ك�ش ��رت ع ��ن �أنيابه ��ا و�ص َّوب ��ت �إ َّ
َّ
يل خمالبها ..قاومتن ��ي يف عنف..
جرحتن ��ي؛ بل حاول ��ت �أن تغر�س �أنيابه ��ا يف ج�سدي؛ نعم حاولت
�أن تع�ضني..
َ
وتوقف .فقلتُ يف �شوقٍ وثبات:
أفكارك� ..أبعد عن ر� َ
 ا�ستمر ..كي ال تنقطع �سل�سلة � َأ�سك �أيّ
فكرة �أخرى ..هذه احلادثة فقط..
نعم حاول ..حاول �أن تتذ َّكر ج ّيداً..
وابت�س� � َم..ال � ُ
أعرف ..ربمَّ ��ا ا�سرت�س َل مع �شري ��ط الذكريات..
ون�سي �أن ُه الطبيب ..وقال يف َد َعةٍ:
كن ��تُ �أج� � ُد �سع ��ادة ومتع ��ة كبريت�ي�ن ك َّلم ��ا �صادف ��تُ الأطفال

الآخري ��ن يبك ��ون ...نعم ،ذات م َّرة بكيت وقلتُ لأبي �إ َّن �أخي الذي
ي�سرق النقو َد من حمفظت ��ه ..و�ضرب ُه �أبي �ضرباً
يك�ب�رين بقلي ��ل ُ
مبرْ ِ ح� �اً ..وكن ��تُ واقفاً �أ�ضح � ُ�ك مت�ش ِّفياً ..وبعد ذل ��ك كنتُ �أتفنن
يف اف�ت�راء الأكاذيب و�صياغتها ..ودائم� �اً كنتُ � ُ
أ�ضحك ملء قلبي
َ
وتوقف ...بعد َغ َّ�صة؛ بل َع
مل�صائ ��ب غريي؛ بل يف �أحد املم� � َّرات...
ريقه بحرق ٍة ح َّرى ...فقلتُ يف رثاءٍ:
ا�ستم ��ر� ..أبع ��د عن ر� َ
أ�سك �أيَّ فكر ٍة �أخ ��رى ..وماذا َ
حدث بعد
ذلك؟! حاول ..حاول� ..أن تتذ َّكر ..تذ َّكر ج ِّيداًَّ ،
وتقط َب وجههُ..
ال �أع � ُ
�رف ..رمب ��ا كان ي ��ود �أن يبكي ،يفرِغ �شِ حن ��ة املا�ضي ..وفع ً
ال
�أجه ََ�ش باكياً ..انفجرت دمو ٌع تغ�س ُل � ْأ�سفا َر املكائد والأكاذيب التي
رت ُت ماذا �أفع ُل معه ؟ ْ
واح ْ
هل �أعتذر له
كالها ملالعبِ الطفولةّ ..
و�أع ��و ُد �إىل م ��كاين و�أ�سرتخ ��ي ..ليجل�س هو عل ��ى الكر�سي املريح
َ
يحقن نف�س ُه بحقن ٍة تخفف عن ُه جراح
ثاني ًة ؟ ..هل �أطلب منه �أن
املا�ضي وتهدئ قلي ً
ال من روعهِ؟
�وت بكائ ��ه يرتف� � ُع .و�أن ��ا ال �أع � ُ
�ص � ُ
�رف كي � َ�ف �أت�ص� � َّرف ..وعلى
الرغم م ّني – ربمَّ ا �ش ّر البل َّي ِة ما ي�ضحِ ك – رحتُ � ُ
أ�ضحك بق َّوة..
ِ
نع ��م ..انطلق ��ت ال�ضح ��كات اجلنوني ��ة م ��ن �ص ��دري ،و�أن ��ا �أ َت َخ َّي ُل
نف�س ��ي م ��كان الطبي ��ب ..والطبيب راق� � ٌد يف م ��كاين ..ولده�شتي
وجدت ��ه يتوقف فج�أ ًة عن البكاءِ ..هد�أ متاماً ..و َد َن ْو ُت من ُه وقلتُ
يف ودٍّ ،و�ش َف َقةٍ:
هل تريد �أن ت�ستمر ؟
وابت�س� � َم ..ال �أع � ُ
�رف ..ربمَّ ��ا ه ��و كذل ��ك ..و� ْأغ َم� � َ�ض عينيهِ...
أطراف �أ�صابعي.......
ونامَ،وت َركتُ العياد َة على � ِ
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• نبيه ا�سكندر احل�سن
�أوت الأمني ��ات يف �أبراجه ��ا،
بن ��ت � ً
أع�شا�ش ��ا يف جتاوي ��ف دماغي،
راودين طي ��ف �صي ��اد يكم ��ن خل ��ف
الأكمة ليغتال الأحالم ،و�أنا �أر�صد
الف�ض ��اء ،ب ��دت اجلب ��ال ت ��ذوب،
مت ��د �أعناقه ��ا ك�أ�سن ��ام قافل ��ة م ��ن
اجلمال .دفعن ��ي امل�شهد �إىل العودة
�إىل دف�ت�ر مذكرات ��ي ،علن ��ي �أكت ��ب
�شي ًئا...ال �أدري مل حاولت �أن �أمزق
تل ��ك الأوراق ،و�ألق ��ي به ��ا يف �سل ��ة
املهم�ل�ات ...كان ��ت ت�سق ��ط كطيور
جريح ��ة تهي� ��أ يل �أنه ��ا �ستم�ل��أ
ً
�صراخا� ،أنبني �ضمريي:
الف�ضاء
 ثمة جديد دائ ًما.حدث ��ت ذات ��ي" :م ��ن ع ��ادة
الإن�س ��ان الت ��وق �إىل اجلدي ��د،
ورمب ��ا مل تعجبه الكتاب ��ات الأوىل،
البداي ��ات مل تطاب ��ق الإرها�ص ��ات
بداخل ��ه� ،أما الكتاب ��ة للمرة الثانية
ق ��د يك ��ون التطاب ��ق ،والع ��ودة �إىل
حالة املواجهة م ��ع الواقع فالواقع
�أقوى من الكلمات «.
وطئ ��ت قدماي م ��كان �إقامتي،
و�ضع ��ت الدل ��ة عل ��ى النار،كان ��ت
الغيوم تكحل وج ��ه القمر� ،سرقني
امل�شه ��د ،ع ��دت �إىل الدل ��ة ،فوجدت
املاء يغلي ،وبدت الفقاعات كربكان
ن�ش ��ط ،عبق ��ت نكه ��ة فري ��دة ،ته ��ت
يف احلركة الدائري ��ة� ،أعادتني �أ ّيام
ق�ضيته ��ا يف ذل ��ك البل ��د ،ع�شت بال
حواج ��ز ،ق�ضي ��ت جل �أيام ��ي �ألعب
م ��ع الأطف ��ال ،ولك ��ن ع ��دت �إىل
القمقم ،مثل مارد خدع نف�سه.
�شع ��رت �أنن ��ي بحاج ��ة �إىل
ت�سا�ؤالت �شتى ،نب�شت ركام الذاكرة
فل ��م �أج ��د �شي ًئ ��ا� ،شع ��رت بجف ��اف،
�شرب ��ت حت ��ى الثمالة ،انف ��ردت مع
ذاتي لأكت�شف كيف ينك�شف الزمن
ع ��دت �إىل الوراء...وج ��دت �ص ��در
�أم ��ي وحل ��م طفولت ��ي ،ان�سدل ��ت
رمو�ش ��ي ،وا�ست�سلم ��ت لوق ��دة
الأحالم ،تكورت خج ً
ال ،و�صوتها:
 ع ��دت ...قرع ��ت و�صيته ��اخميلت ��ي�" :إذا ذهب ��ت �إىل الأق ��ارب
ال جتعله ��م يقول ��ون �إن ��ك قلي ��ل
�أدب .ثان ًي ��ا ال تك ��ن �شر ًه ��ا يف تناول
الطع ��ام ،ثال ًث ��ا ال تط ��ل النظ ��ر �إىل
بناتهم لئال ي�صفونك بالزير ،هذا
عار على الرجل".
الذت بال�صمت�.أدرك ��ت �أنه ��ا
حتم ��ل �إر ًث ��ا م ��ن حقيق ��ة املا�ض ��ي،
�ش ��ردت بعي� �دًا �أغت�سل مب ��اء الأ ّيام،
وارت�سم ��ت �أم ��ام ناظ ��ري لوح ��ة

لنوار� ��س تب�س ��ط �أجنحته ��ا لتعزف
�أحل ��ان طفولة على رمال ال�شاطئ،
جتاوبه ��ا الق�ب�رات م ��ع تالط ��م
الأم ��واج� .أيقظتن ��ي والدت ��ي م ��ن
ال�شرود:
 �إي ��اك�...إن ت�صرف ��ت غ�ي�رذل ��ك �س�أغ�ضب عليك حت ��ى و�أنا يف
الق�ب�ر .قطعت عهدًا على نف�سي �أن
�أكون ح�سب ظنها.
ف�أخ ��ذت �أق ��ر�أ �أرق ��ام املقاع ��د
بح ًث ��ا عن �ضالتي...قبعت يف املقعد
يلفن ��ي ال�صم ��ت� ...شق ��ت الطائرة
عب ��اب الف�ضاء حتى �أخذت ال�سمت،
ت�سب ��ح برفق يف جلة ال�سحاب ،بدت
لناظري الت�ضاري�س تر�سم يف مر�آة
أطل�سا جديدًا ،وانحناء اللون
عقلي � ً
الف�ي�روزي ذكرين بر�س ��م الدائرة،
وعظمة علم ��اء الهند�سة�،أما زاوية
املي ��ل الأرجواني ��ة ت�ش ��كل ر�سوم ��ات
غرائبي ��ة ،وغ ��دت امل ��دن كر�سومات
الأطفال.
�أخ ��ذت بال�شري ��ط احلري ��ري
املتل ��وي ب�ي�ن �أ�شج ��ار ال�صف�ص ��اف،
املتع ��رج ب�ي�ن الأودي ��ة ،حت ��ى �إذ م ��ا
و�صل ��ت دم�ش ��ق �شطرها �شقني ،ويف
داخلي �شوق كبري لورود الغوطة.
قطع ��ت امل�ضيف ��ة عل ��ي ه ��ذا
االن�سياب:
ـ ما ا�سمك؟.
و�ضع ��ت ورق ��ة �أمام ��ي،
وان�صرفت ،قر�أت يف الورقة �س�أبقى
يف جدة ثالثة �أ ّيام:
ـ �س�أنتظرك.
كن ��ت �أرغ ��ب بلقائه ��ا� ،ألي�س �أنا
يف ب�ل�اد الغرب ��ة .تذك ��رت و�صي ��ة
والدت ��ي ،ح�ش ��رت الورقة يف جيبي،
حركت ح ��ركات امل�ضيف ��ة يف داخلي
جم ��رات حتت الرم ��اد ،لكن هيهات
�أن �ألبي دعوتها ،لن �أحنث يف عهدي
لأم ��ي .م ��ن يخ�س ��ر ر�ض ��ا والدت ��ه
ب�سع ��ر بخ�س؟.فقل ��ت لنف�سي�":أمل
يخ�س ��ر الأ�سخريوط ��ي معلم ��ه
مقابل خم�س من الف�ضة"؟!.
غ�صت يف بالد الغربة ،اكت�شفت
�شي ًئا ال �أعرفه م ��ن عادات وتقاليد
ت�ؤ�س� ��س يف النف� ��س �أ�شي ��اء و�أ�شي ��اء.
(يف ب�ل�اد الغرب ��ة �سب ��ع فوائ ��د).
و�ص ��وت �أمي يطن كنحلة يف حواف
الذاكرة.
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�إ�ضـــاءات

• نذير العظمة
الفجر ي�صلي

ال�شهادة

قل ل�شم�شون الذي يحفر يف الهيكل هوله
يف �صهيل اجلرح �سنت حد نهديها دليله
ال�شهادات عبادة والعبادات �شهاده
وذرى اجلوالن �أ�ضحت للبطوالت عماده

الظالم املخاتل

فال حتزين يا عرو�س ال�سواحل
�إذا ما وثبنا تعز املداخل
ويا �أيها ال�شيخ يا وقفة العز
يا نخوة حمحمت يف املدى
�إذا ازور وجه الردى
�سنمت�شق الفجر من روحنا
�سيوفاً ت�ضيء الظالم املخاتل

�أيها الطفل الذي مد على ال�ضفة ظله
�ضاحكاً يرك�ض مثل النهر والع�شب عباءة

•رجب كامل عثمان
كك ِّل الن�سا ِء ال ّلواتي
�أثر َن انتِباهي ..
لأولِ وهل ْه
أيتك ما ب َ
ني عيني وعيني
ر� ِ
وما بني وج ِه انعتاقي وبيني
فكنتِ انتظاري
وكنتِ احت�ضاري
مي
وكنتِ امتداداً جلر ٍح قد ٍ
ُ
يرافق خطوي
واكت ُم �سِ َّر ْه
قبلك �أخطو
�شريداً انا كنتُ ِ
ُ
على وقع جر ٍح –
ي�سابق ظِ ّل ْه
فهلاّ جتيب َ
ني من �أنت قالتْ ..
ذات َ
�أنا ُ
ذاتك ..
ُ
بل �أنتَ ذاتي وتعرف �أين
و�أين و�أين  ..ولكنْ ...
فقلتُ �أعذريني
أنك �أنثى ؟
ملاذا  ..ل ِ
هي الرو ُح �أنثى – فهل تدرك ْ
ني
أنك �أول ع�شقٍ دعاين
ب� ِ
�إلي ِه ارحتلتُ
وما ان ر�أيتك يف ذاتي ذاتي
ُ
فقدت اتزاين
وما زلت �أهذي
و�أهذي – و�أهذي
ويهذي ل�ساين
بك ّل اللغات
ال�سماتِ ارحميني لأين
بكل ّ
مللتُ انتظاركِ ..
الغروب
وعند
عند ال�شروقِ
ْ
لذاتك ..
مللتُ انتمائي
ِ
يامن – تقول َ
إنك ذاتي
ني � ِ
وما من هروب
...

• خالد بدور

كيف ال يبت�سم الأفق لهاتيك الرباءة؟!
وفرات احلب يجري يف ال�شرايني ودجلة؟!

حيفا حبلى بدم الورد
يتوهج حلواً كال�شهد
دمها مثل ربيع غ�ض
يت�ألق بربيق الوعد
دمها ينب�ض يف ناقو�س
ينبئنا مبجيء املهدي
الفجر ي�صلي يف دمنا
كي يطلع يف �أر�ض املهد

فرات احلب

خواطر

م�شهد

يف امل�شهد م�شهد
مي�سح عن قلبي ال�صد�أ الأ�سود
ٌ
مرتع�ش
النا�س هنا ج�سد
يتكئ على روح املعبد
ورغيف اخلبز ب�أيديهم
يب�سم كالبدر ويتودد
يف الرو�ضة تنه�ض �سنبل ٌة
واحدة تطعم جيل الغد
بالرحمة واحلب تالقوا
بيد للخري تعانق يد

هذيان �شاعر
هو احلب يولد يف مقلتينا
ومي�ضاً ُّ
يرق ويق�سو علينا
يالم�س فينا – �شغاف القلوب
ُ
يعانق جرحاً قدمياً وي�سمو
مع الروح و الروح �أنثى ..
و�أنثى تذوب .
ملاذا – ملاذا �إذاً تكذب ْ
ني
ملاذا تقولني �إنكِ �أنقى
من اليا�سم ْ
ني
�أحبكِ  .ما ُ
عدت �أنك ُر �أين
و�أين و�أين ...
�أ�سافر يف مقلتيكِ ا�شتياقاً
لعينيك حيناً
وحيناً لأين
ذاتي يف كل وج ٍه
�أحاو ُر َ
و� ُ
أبحث عني
دعيني �إذا �شئتِ ..
ما �شئتُ �أهذي
أهم�س – �أ�صر ُخ – �أبكي
و� ُ
وحيناً �أغني
لأين – �أنا منك يا �شا ُم ..
بل �أنتِ مني
أذوب احرتاقاً
فال ترتكيني � ُ
وال جتعليني �أرو ُم انعتاقاً
ف�أنت امتدا ٌد لروحي  ..دعيني
ربك ..
أالم�س ُت ِ
� ُ
ا�ش َت ُّم عطر ْه
�أحبك ما كنت �أح�سب �أين
على كل بابٍ
أذرف دمعاً
�أق ّب ُل جرحاً – و� ُ
و�أبكيكِ ح�س َر ْة
دعيني �أعانق �صمت الليايل
أرقب فجراً – ُ
يعانق فجر ْه
و� ُ

عودي �إ َّ
يل

اب
الترُّ َ َ

عودي �إ َّ
يل ..وال تكوين كاحلديد
ُ
تع�صف كالرعود
عودي ...فري ُح العمر
عودي ..ف�إين قد َيئ�ستُ من ال�صدود
ف�أنت الن�سغ يغمرين بحب
و�أنت لواع ٌج برحاب قلبي
ٌ
ونب�ض يف الوريد
فكم مرت من الآمال ترتى
وكم باتت من الأحالم تعرى
ال�ضباب عن الورود
وينق�ش ُع
ُ
َ
جنو ُم الليلِ �أ ْر ُقبها ب�صمتٍ
ال�صبح الفريد
لأقر�أ طال َع
ِ
فكم من ورد ٍة ذبلت
وكم من جنم ٍة �أفلت
لأنك جنمة
الزمن املديدِ
ِ
َبدَتْ ُنوراً يُ�ضي ُء ظال َم عُمري..
ُ
اخلريف من الوجود
لينح�س َر
وي�أتي َّ
فتع�شب
الطل من �أفق التم ّني..
ُ
ني ال�شديد
�ساح ُة الب ِ
وتزدهر املوا�س ُم يف ُربانا
ويغدو العم ُر ُث ّراً بالعطاياُ ..تداعب ُه
ال�سعاد ُة من جديد
عودي ..فلم يبق على الأيام �أمن
لكي جنني ..زهور الروح يف ج ٍّو �سعيد

وجع

َت َ�سا�ؤُالت
ال�س�ؤَال.
ال َت ْ�س�أَيل عن َحا َلتيَ ..ف ِل َم ُّ
املح َّب َة
ف�أَ َنا
ملُ ..يخْ فِي َ
ُ
الغريب بعا ٍ
وا َ
جلمال.
َل ْيتَ ال َّزما َن ُيعِيدُنا ..وي َُ�ص ُ
وغنا
رِيحاً ُتد َْمدِ ُم يف املُحال.
َال َت ْ�س�أَيل َ
كيف البِحا ُر بمِ َوجِ ها..
و ِب ُك ْنهِها
ُت ْعطِ ي البرَ ِ َّي َة َخيرْ َ ها
ري َ�ش ْكوَى �أو جِ دَال.
من غ ِ
َ
َ
ْ
َال َت ْ�س�أَيل كيف ال ِّريا ُح َب َع ْ�صفِها ..تذ ُرو

و َت ْر َتقي ِق َم َم اجلِ َبال.
ا�س َ�أيل َ
كيف اليتي ُم ب ُِح ْزن ِه ُم َتلَ ْم ِل ُم
ب َْل َف ْ
َو ُو ُجو ُه �أَ ْربابِ الدِّيا ِر تجَ َ ُّه ُم
حِ َ
ني الوَرىُ ..ك ّل ال َو َرى
َف َقد احلقيق َة وا ْن َح َ�سر
وا�س َتت
بَا َع َ
املح َّب َة ْ
يف ثوبِ َنا ٍر مِ نْ َ�س َق ْر.
مَا ُء احليا ِة َف ِ�ضيلَ ٌة ..وعَ�ص َّي ٌة
�أَ ْع َطى بِها َر ُّب ال َب َ�شر�ُ ..صوَراً ُ�صوَر
مَا َبينْ َ ُرو ٍح �أَ ْو َح َجر.
يف َه ْد�أَ ِة ال َّل ْيلِ ُك َّنا َجال َِ�سينْ ِ على ا ْن ِف َراد
وال�ص ْمتُ َخ َّي َم َكال َغ َمام ..والد َّْم ُع بَا َح
َّ
ب ُِح ْزنِها
ي َْ�ش ُكو ال َقطِ ي َع َة وال ِب َعاد
َقا َلتْ �ُ :ش ُموع َُك َن َّو َرتْ َد ْر َب ال ِودَاد
َف�أَ َنا �أَعِ ُ
ي�ش ب ُِظ ْل َمةٍَ ..ومَتا َه ٍة ب َ
ني ال ِع َباد
ُك ُّل الدُّ رُوبِ �أَ َ�ض ْع ُتها
ُك ُّل امل َ َنافِذِ �أُرْتجِ َ تْ  ..وال َّل ْي ُل َي ْل َب ُ�س َث ْو َب ُه
حلدَا ِد
َث ْو َب ا ِ
وال�ص ْد ُر َج ْم ٌر
واحل ُّر َي ْكوِي �أَ ْ�ض ُلعيَّ ..
ري �إىل َرمَا ِد
قد ي َِ�ص ُ
و�س َك
ُخ ْذنيِ �إىل مَا �شِ ْئت ..وا ْت ُل ُط ُق َ
ال�سوَاد
�أَ ْي َن َما َح َّل َّ
َفا ُ
حل ُّب َر ْع َ�ش ُة َخافِقٍ
ال�ض ُلو ِع َ�صرِي ُرهَا ..وعلى ِّ
ني ُّ
ب َ
اف
ال�ش َغ ِ
َبرِي ُقهَا
َت ْطوِي ال َّزمَا َن ِب َ
ال ا ْنقِياد
�سِ ُّر ا َ
حل َياةَِ ..ب َي ُ
و�سوَا ُدهَا
ا�ضهَا َ
و�س َما�ؤهَا
و ُت َرا ُبهَا َ
َفا ْق َر�أْ َخ َيا َر َك َقا ِن َعاً ..وا ْف َت ْح َطرِي َق َك
ل ِّ
ِل�شدَاد

�أدب من العامل

العدد2013/9/7 »1359« :م  2-ذي القعدة 1434هـ "ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

12

�صيف احل�صان الأبي�ض اجلميل
• ق�صة بقلم وليم �سارويان
يف ي ��وم من الأيام اخل ��وايل ،عندما كنت يف التا�سعة
م ��ن عم ��ري ،وكان ��ت الدنيا مليئ ��ة بكل ما ميك ��ن تخيله
م ��ن الأ�شياء الرائعة ،وكانت احلياة ال تزال حلماً مفعماً
بال�س ��رور والغمو� ��ض ،ح�ض ��ر �إىل بيتن ��ا ابن عم ��ي مراد،
ال ��ذي كان يع ��ده اجلمي ��ع جمنون� �اً م ��ا ع ��داي ،كان ذلك
يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة �صباحاً حينما �أيقظن ��ي بالقرع على
نافذة غرفتي .ن ��اداين با�سمي�« :آرام» .عندها وثبت من
�سري ��ري ونظرت م ��ن النافذة ،مل �أ�صدق م ��ا ر�أيته .كان
الوق ��ت �صيف� �اً ،ومل ين�شر ال�صباح تبا�ش�ي�ره بعد ،وكانت
ال�شم� ��س �ست�ش ��رق بع ��د ب�ض ��ع دقائ ��ق ،ويف �إح ��دى زواي ��ا
ال�سم ��اء كان هن ��اك م ��ا يكف ��ي م ��ن ال�ض ��وء ك ��ي يجعلني
�أج ��زم �أنني مل �أكن �أحل ��م .ر�أيت ابن عمي مراداً ممتطياً
�صه ��وة ج ��واد �أبي� ��ض جميل .م ��ددت ر�أ�سي م ��ن النافذة،
وجعل ��ت �أفرك عيني كي �أت�أكد مما �أرى .وقال يل« ،نعم»
بالأرمني ��ة« ،ه ��ذا ج ��واد حقيقي ،ف�أنت ال حتل ��م� ،إن كنت
تريد �أن متتطيه ،اخرج ب�سرعة» .كنت �أعلم �أن ابن عمي
م ��راد كان يتمت ��ع بحيات ��ه �أكرث من �أي �شخ� ��ص جاء �إىل
هذه الدنيا خط�أً ،لكن ما ر�أيته كان �أكرب من �أن ي�صدق.
يف البداي ��ة ،كان ��ت ذكرياتي الأوىل عن احلي ��اة ـ كما كان
�شغفي املبكرـ هو �أن �أمتطي جواداً .وكان هذا هو اجلانب
املمتع من احلكاية� .أما الأمر الثاين فهو �أننا كنا فقراء،
وه ��ذا ه ��و اجلزء الذي مل ي�سم ��ح يل �أن �أ�صدّق ما ر�أيت.
كن ��ا فق ��راء ،وال مال لدين ��ا .كانت ع�شريتن ��ا كلها تعي�ش
يف فق ��ر مدق ��ع .وكان كل ف ��رع من عائل ��ة الغارغولينني
ه ��ذه يعي�ش �أ�شد حاالت الفق ��ر العجيب والطريف التي
ميك ��ن �أن توجد يف هذه الدنيا .ومل يكن �أحد يعلم كيف
ا�ستطعن ��ا توف�ي�ر بع�ض املال كي ن�ؤم ��ن لقيمات ن�سد بها
رمقن ��ا ،وحت ��ى كبار ال�سن يف ه ��ذه العائلة مل ي�ستطيعوا
معرفة حقيقة الأمر .ومع هذا ،كان الأهم من ذلك كله
�أنن ��ا كن ��ا معروف�ي�ن ب�أمانتنا .وق ��د عُرفنا به ��ذه الأمانة
ع�ب�ر �أحد ع�ش ��ر قرناً من الزمن ،حت ��ى عندما كنا �أغنى
عائل ��ة يف ذل ��ك ال�شيء الذي كنا نح ��ب �أن ندعوه العامل،
كن ��ا فخورين �أو ًال ،ومعروفني ب�أمانتنا ثانياً ،وكنا ن�ؤمن
من بعد بال�صواب واخلط�أ .ومل يقم �أح ٌد م ّنا با�ستغالل
�أي �شخ� ��ص يف العامل ،فكيف بال�سرقة؟! بنا ًء عليه ،كنت
�أنظر �إىل اجلواد ف�أراه رائعاً ،وكنت �أ�شم رائحته ف�أجدها
� ّأخ ��اذة ،وكن ��ت �أح� ��س �أنفا�س ��ه ف�أجده ��ا مث�ي�رة ،ومل �أكن
�أ�ص ��دق �أن له ��ذا اجلواد عالقة بابن عم ��ي مراد �أو ب�أحد
م ��ن �أفراد عائلتنا ،م ��ن النائم�ي�ن �أو امل�ستيقظني ،لأنني
كن ��ت �أعرف مت ��ام املعرفة �أن م ��راداً ال ميكنه �أن ي�شرتي
اجل ��واد ،ف�إذا مل يكن با�ستطاعته �ش ��را�ؤه فهذا يعني �أ ّنه
ق ��د �سرق ��ه ،وكن ��ت �أرف� ��ض ت�صديق �أ ّن ��ه قد �سرق ��ه� ،إذ ال
ميكن �أن يكون �أي فرد من عائلة الغارغولينني ل�صاً.
حدّقت ملياً يف ابن عمي ثم يف اجلواد .كان يعرتي
ك ً
ال منهم ��ا ه ��دوء معجب ومرح جع�ل�اين م�سروراً بهما
ً
من جهة ،وخائفا من جهة �أخرى.
قل ��ت ل ��ه« :م ��راد ،م ��ن �أي ��ن �سرقت ه ��ذا اجلواد».
�أجابن ��ي م ��راد« :ه ّي ��ا ،اقف ��ز م ��ن الناف ��ذة �إذا كن ��ت تريد
ركوب ��ه» .كان ��ت خم ��اويف يف حمله ��ا �إذاً .فقد �س ��رق مراد
اجل ��واد .وال كالم حول هذا املو�ضوع .فقد جاء يدعوين
�إن كن ��ت �أري ��د جول ��ة �أم ال ،وفق رغبتي .ح�س � ٌ�ن ،لقد بدا
يل �أن �سرق ��ة ج ��واد من �أجل ركوبه لي�س ��ت ك�سرقة �شيء
�آخ ��ر ،كامل ��ال مث�ل ً�ا  .فح�سب تقدي ��ري رمب ��ا لي�ست هذه
�سرق ��ة على الإطالق ،فلو كنت �أنت متلهفاً للجياد مثلي
ومث ��ل ابن عمي ،لقلت� :إنه ��ا لي�ست �سرقة .وهي �ستكون
�سرق ��ة ل ��و فكرنا ببيع اجل ��واد ،والأمر ال ��ذي كنت واثقاً
منه متاماً هو �أننا لن نقوم بذلك.
قلت له�« :أمهلني حلظة كي �ألب�س ثيابي».
قال« :ح�سناً ،لكن �أ�سرع».
ف�أ�سرع ��ت �إىل ثيابي �أرتديها .ثم قفزت من النافذة
�إىل ال�ساح ��ة وامتطي ��ت اجل ��واد خل ��ف اب ��ن عم ��ي مراد.
يف تل ��ك ال�سن ��ة ،كن ��ا نعي� ��ش يف �ضاحي ��ة البل ��دة ،يف �شارع
ُول َن ��ت ايفني ��و .وكان الريف يبد�أ خل ��ف منزلنا :الكروم،
والب�سات�ي�ن ،وقن ��وات ال ��ري ،والطرق الريفي ��ة .ويف �أقل
من ثالث دقائق و�صلنا �إىل �شارع �أوليف ايفنيو ،ثم �أخذ

• ترجمة د .ف�ؤاد عبد املطلب
اجل ��واد يع ��دو .كان هواء ال�صباح نقي� �اً ومنع�شاً .كما كان
الإح�سا� ��س بع ��دو احل�صان رائعاً .و�ش ��رع ابن عمي مراد،
ال ��ذي كان يعد م ��ن �أكرث �أبن ��اء عائلتنا جنون� �اً ،بالغناء.
�أق�ص ��د ،ب ��د�أ بال�ص ��راخ .يف كل عائل ��ة يوج ��د خ�صلة من
جن ��ون ،وكان ابن عمي مراد يعد �سلي ً
ال طبيعياً خل�صلة
اجلن ��ون من ع�شريتن ��ا .وقبله كان عمن ��ا خ�سروف ،وهو
رج ��ل �ضخ ��م اجلث ��ة ذو ر�أ�س ق ��وي و�شعر �أ�س ��ود ،ويتمتع
ب�أكرب �شارب يف منطقة �سان جوكني ،وله طبع حاد ،وهو
�سريع الغ�ضب وقليل ال�صرب؛ �إذ كان يقاطع �أي متحدث
بال�ص ��راخ« ،ال �ض ��رر يف ذل ��ك ،ال تعر الأم ��ر �أي اهتمام».
ه ��ذا كل م ��ا كان يقوله ،مهما كان ال�شخ� ��ص ومهما كان
حديث ��ه .وح ��دث ذات م ��رة �أن ابن ��ه �آراك قط ��ع م�ساف ��ة
ثم ��اين بناي ��ات ،وه ��و يرك� ��ض �إىل دكان احل�ل�اق؛ حي ��ث
كان ي�ش ��ذب �شاربيه ،ليخربه �أن منزلهم قد اندلعت فيه
الن�ي�ران .نه� ��ض الرجل م ��ن كر�سيه و�ص ��اح «ال �ضرر يف
ذل ��ك  ،وال تع ��ر الأم ��ر �أي اهتم ��ام» .ق ��ال احل�ل�اق« ،لكن
ال�صبي يقول �إن بيتكم يحرتق» .عندها �صرخ خ�سروف،
«كفى» ،قلت« ،ال �ضرر يف ذلك» .كان ابن عمي مراد يُعد
�سلي�ل ً�ا طبيعي� �اً له ��ذا الرجل ،بالرغم م ��ن �أن والد مراد
وه ��و ُيع ��د «زوراب»؛ �أي رج�ل ً�ا عملياً ب ��كل معنى الكلمة.
هك ��ذا كان احل ��ال يف ع�شريتن ��ا .وميك ��ن �أن يكون الرجل
�أباً البنه بالدم ،ولكن ذلك ال يعني �أنه �أب بالروح �أي�ضاً.
لق ��د كان ت ��وزع الأمزج ��ة يف ع�شريتنا متقلب� �اً وع�شوائياً
من ��ذ زم ��ن بعي ��د .ركبن ��ا اجل ��واد وب ��د�أ اب ��ن عم ��ي م ��راد
بالغن ��اء .وكان اجلمي ��ع يع ��رف �أننا من الري ��ف القدمي،
وكن ��ا معروفني على الأق ��ل بالن�سبة جلرياننا .ثم تركنا
اجلواد يعدو على هواه .ويف نهاية املطاف ،قال ابن عمي
مراد :انزل� .أريد �أن �أركب اجلواد وحدي.
قل ��ت ل ��ه ،ه ��ل �سترتكن ��ي �أرك ��ب اجل ��واد وح ��دي
�أي�ضاً؟
قال ،هذا يعود للجواد .الآن انزل.
فقلت له� .سيرتكني اجلواد �أمتطيه.
�س�ن�رى .ق ��ال يل .ال تن� ��س �أ َّن ل ��دي طريقت ��ي يف
التعام ��ل مع اجلياد .ح�سناً� ،أجبته ،مهما كان لديك من
طريقة ،ف�أنا ل ��دي طريقتي �أي�ضاً� .أنا تهمني �سالمتك،
ق ��ال يل ،دعن ��ا ن�أم ��ل ذل ��ك .هي ��ا ان ��زل� .أجبت ��ه:ال ب�أ�س،
لك ��ن ،ليكن يف علم ��ك �أنه يجب �أن ترتكني �أركب اجلواد
وح ��دي .ثم نزل ��ت .و�أخذ ابن عمي م ��راد يرف�س بكعبيه
بط ��ن اجلواد وي�صرخ ،هيا ،ي ��ا وزير ،اجر� ،شب احل�صان
وه ��و يق ��ف عل ��ى قائمتي ��ه اخللفيت�ي�ن ،و�صه ��ل ،وانطلق
م�سرع� �اً ي�ساب ��ق الري ��ح ،ف ��كان ذل ��ك املنظر م ��ن �أروع ما
ر�أي ��ت يف حيات ��ي .قاد ابن عمي مراد اجلواد ب�سرعة عرب
حقل من الع�شب الياب�س حتى بلغ �ساقية الري ،ثم عرب
ال�ساقية وهو على �صهوة اجلواد ،وبعد خم�س دقائق عاد
وهو يت�صبب عرقاً .كانت ال�شم�س ت�شرق.
قل ��ت ل ��ه .الآن دوري يف رك ��وب اجل ��واد .فنزل عن
ظهره.
قال يل .هيا ا�صعد.
َو َثب ��تُ ف ��وق ظهر اجل ��واد وعرفت لربهة ق�صرية
�أفظع خوف ميكن ت�صوره .لكن اجلواد مل يتحرك.
ارف� ��س بكعبي ��ك ع�ضالت ��ه� .صاح اب ��ن عمي مراد.
هي ��ا ماذا تنتظ ��ر؟ يجب �أن نعيد اجل ��واد قبل �أن ي�صحو
من نومه �أي �شخ�ص يف العامل.
رف�س ��ت بكعب ��ي ع�ضالت ��ه ،وع ��اد اجل ��واد ي�ش � ُّ�ب
علي
وي�صه ��ل ثاني ��ة ،ثم �أخ ��ذ يعدو .مل �أكن �أع ��رف ماذا َّ
�أن �أفع ��ل .فب ��د ًال م ��ن �أن يعدو اجلواد ع�ب�ر احلقل حتى
�ساقي ��ة ال ��ري ن ��زل �إىل الطري ��ق ومن ��ه �إىل ك ��رم ديكران
هلبي ��ان؛ حيث �ش ��رع بالقفز فوق �شجريات الكرمة .قفز
اجل ��واد فوق �سبع كرم ��ات قبل �أن �أقع ار�ضاً .بعدئذ تابع
اجلواد عدوه.
ً
�أت ��ى اب ��ن عمي مراد قاطعا الطريق وهو يرك�ض.
وب ��د�أ ي�صرخ� ،أنت ال تهمني الآن .يجب �أن من�سك بذلك
اجلواد؟ اذهب �أنت من هذا الطريق؛ و�س�أ�سلك �أنا ذالك
الطريق .ف�إذا وجدته ،كن لطيفاً معه ،و�س�آتيك فوراً.
نزل ��ت �إىل الطري ��ق و�سرت في ��ه ،وذهب ابن عمي

ع�ب�ر احلق ��ل نح ��و �ساقي ��ة ال ��ري .وا�ستغرق م ��ن الوقت
ن�ص ��ف �ساع ��ة ك ��ي يع�ث�ر عل ��ى اجل ��واد ويعود ب ��ه .طيب،
ق ��ال يل ،هيا اقفز ورائي ،لقد ا�ستيقظ الآن العامل كله.
و�س�ألته ،ماذا �سنفعل الآن؟
ق ��ال يل :ح�سن� �اًّ � ،إم ��ا �أن نعي ��ده �أو نخفي ��ه حت ��ى
�صباح الغد .مل تكن تبدو عليه معامل القلق وكنت �أح�س
ب�أن ��ه �س ��وف يخفي ��ه ول ��ن يعي ��ده �إىل مكانه ،ول ��و لفرتة
ب�سيطة على �أي حال.
قلت له� :أين �ستخبئه؟
�أجابني� :أنا �أعرف مكاناً.
قلت له :كم م�ضى على �سرقتك �إياه؟
وفج� ��أة خطر يل �أن ��ه كان يقوم بجوالت �صباحية
مبك ��رة عل ��ى اجلواد منذ بع�ض الوقت ،وقد �أتى �إ َّ
يل هذا
ال�صب ��اح فق ��ط لأن ��ه كان يع ��رف ك ��م كن ��ت تواق� �اً لركوب
اجلواد.
قال يل :ومن قال كلمة عن �سرقة اجلواد؟
�أجبت ��ه :م ��ا عليك ،منذ متى و�أن ��ت تركب اجلواد
كل �صباح؟
قال يل :مل �أركبه �إال هذا ال�صباح.
قلت له :هل تقول احلقيقة؟
ق ��ال :بالطب ��ع ال ،لك ��ن �إذا انك�ش ��ف �أمرنا ،هذا ما
علي ��ك �أن تقول ��ه .ال �أري ��د �أن يكون كالن ��ا كذاباً .فكل ما
تعرفه �أنت هو �أننا بد�أنا ركوبه هذا ال�صباح.
قلت له :ح�سناً.
ث ��م ق ��اد اجل ��واد بهدوء نحو حظ�ي�رة �أحد الكروم
املهج ��ورة ال ��ذي كان ذات ي ��وم حم ��ل اعتزاز كب�ي�ر ملزارع
يدع ��ى فتفاجي ��ان .وكان هن ��اك يف احلظ�ي�رة بع� ��ض
ال�شوفان والرب�سيم اجلاف .وبد�أنا ال�سري باجتاه البيت.
ق ��ال يل :مل يك ��ن الأم ��ر �سه�ل ً�ا �أن جنع ��ل اجلواد
ي�سل ��ك معن ��ا �سل ��وكاً لطيف� �اً .يف البداي ��ة كان يرغ ��ب يف
الع ��دو عل ��ى هواه ،لكنني كما قلت لك� ،أنا لدي طريقتي
يف التعامل مع اجلياد .ف�أنا �أ�ستطيع �أن �أجعله يقوم ب�أي
�شيء �أحب �أن يقوم به .اجلياد تفهمني.
قلت له ،وكيف تفعل ذلك؟
�أجابني� ،أنا لدي طريقتي يف فهم اجلياد.
وقلت له ،نعم ،لكن �أي نوع من الفهم هذا؟
�أردف ،فهم ب�سيط و�صادق.
ح�سن� �اً ،قل ��ت ل ��ه� ،إنن ��ي �أمتن ��ى ل ��و �أ�ستطي ��ع تعلم
علي� ،أنت ال ت ��زال ولداً
مث ��ل ه ��ذا الفهم مع اجلي ��اد .ر َّد َّ
�صغ�ي�راً .عندم ��ا يبلغ عمرك ثالث ع�ش ��رة �سنة� ،سيكون
ب�إمكان ��ك تعل ��م ذلك .بعده ��ا ذهبت �إىل البي ��ت وتناولت
�إفطاراً جيداً.
بع ��د ظه�ي�رة ذل ��ك الي ��وم زارن ��ا يف البي ��ت عم ��ي
خ�س ��روف ليتن ��اول القه ��وة ويدخ ��ن ال�سجائ ��ر .وجل� ��س
يف غرف ��ة اال�ستقب ��ال ،يرت�ش ��ف القهوة ويدخ ��ن ويتذكر
الري ��ف الق ��دمي اجلميل .ث ��م و�صل �إىل بيتن ��ا زائر �آخر،
م ��زارع يدعى ج ��ون باي ��رو ،كان �آ�شوري� �اً وب�سبب وحدته
تعلم احلديث بالأرمنية� .أح�ضرت � ّأمي �إىل الزائر الذي
تب ��دو عليه مالم ��ح الوحدة القه ��وة والتب ��غ ،و�أخذ يلف
�سيج ��ارة وي�شرب القه ��وة ويدخن ،ثم تنهد �أخرياً بحزن
وق ��ال :لي�س هناك �أي �أثر حل�صاين الأبي�ض الذي ُ�سرق
ال�شهر املا�ضي� .إنني ال �أفهم ماذا يحدث.
ت�ضاي ��ق عم ��ي خ�س ��روف ج ��داً و�ص ��اح :ال �ضرر يف
ذل ��ك .وم ��اذا يعن ��ي فق ��دان ح�ص ��ان؟ �أمل نفق ��د جميع� �اً
وطنن ��ا؟ مل ��اذا كل ه ��ذا الب ��كاء عل ��ى ح�ص ��ان؟ ق ��ال ج ��ون
باي ��رو :ي�س ُه ُل قول ذلك عليك ،ي ��ا �ساكن املدينة ،لكنني
ماذا �أفعل بعربتي؟ وما نفع عربة دون ح�صان؟
ب ��ادره عم ��ي خ�س ��روف وهو يقهق ��ه :ال تعر الأمر
�أي اهتمام.
ق ��ال ج ��ون باي ��رو :لق ��د م�شي ��ت ع�ش ��رة �أميال كي
�أ�صل �إىل هنا.
�صاح عمي خ�سروف :لديك رجالن.
�أجابه املزارع� :إن رجلي الي�سرى ت�ؤملني.
ق ��ال امل ��زارع :لق ��د كلفن ��ي ذل ��ك احل�ص ��ان �ست�ي�ن
دوالراً.

رد عليه عمي خ�سروف� :أنا �أحتقر النقود.
ونه� ��ض م ��ن كر�سي ��ه وم�ش ��ى م�شي ��ة متغطر�س ��ة،
�صافقاً باب ال�شبك خلفه .و�أخذت �أ ّمي ت�شرح :ال عليك،
�إن ل ��ه قلب� �اً طيب� �اً� .إن ��ه فق ��ط ي�شع ��ر باحلن�ي�ن للوط ��ن
بع ��د كل ه ��ذه ال�سنني التي م� � ّرت عليه.خ ��رج املزارع من
منزلن ��ا ،و�أ�سرع ��ت ب ��دوري �إىل بي ��ت اب ��ن عم ��ي م ��راد.
كان م ��راد يجل� ��س حتت �شج ��رة دراق يح ��اول ربط جناح
مك�س ��ور لع�صف ��ور �صغ�ي�ر ال ي�ستطي ��ع الط�ي�ران .وكان
يتكلم مع الع�صفور.
قال يل :ما وراءك؟
قل ��ت ل ��ه� :إن ��ه امل ��زارع ج ��ون باي ��رو ،لق ��د زارن ��ا يف
البي ��ت� .إ ّن ��ه يريد ج ��واده .لقد م� � َّر عليه ح ��وايل ال�شهر
وه ��و عن ��دك� .أريدك �أن تع ��دين �أال ترجع ��ه �إىل �صاحبه
حتى �أتعلم ركوبه.
�أجابن ��ي ابن عمي مراد� :سي�ستغرق تعلمك ركوب
اجلواد �سنة كاملة.
قلت له :ب�إمكاننا �أن نحتفظ باجلواد ملدة �سنة.
قف ��ز اب ��ن عم ��ي واقفاً عل ��ى قدميه .و�ص ��اح :ماذا
تق ��ول؟ ه ��ل تدع ��و واح ��داً م ��ن عائل ��ة الغارغولين�ي�ن
لل�سرقة؟ يجب �أن يعود اجلواد ل�صاحبه احلقيقي.
قلت له :ومتى ذلك؟
قال يل ،يف غ�ضون �ستة �أ�شهر على الأقل.
قذف مراد بالع�صفور يف الهواء .وحاول الع�صفور
الط�ي�ران جاه ��داً ،فوق ��ع مرت�ي�ن تقريب� �اً ،لكن ��ه �أفلح يف
النهاية ،وح ّلق عالياً وب�شكل م�ستقيم .يف ال�صباح الباكر
كل ي ��وم ومل ��دة �أ�سبوع�ي�ن كن ��ت واب ��ن عم ��ي م ��راد ُنخ ��رج
اجلواد من احلظرية ،يف الكرم املهجور حيث ك ّنا نخبئه،
ومنتطيه؛ ويف كل �صباح كان اجلواد ،عندما يحني دوري
بركوب ��ه وحدي ،يقفز فوق �شج�ي�رات الكرمة والأ�شجار
ال�صغ�ي�رة ،ويلقيني �أر�ضاً ث ��م يعدو .ومع ذلك ك ّله ،كنت
�آم ��ل تعلم ركوب اجل ��واد مع الوقت مثل ابن عمي مراد.
ويف �صباح �أحد الأيام ،وعلى الطريق �إىل كرم فيتفاجيان
املهج ��ور ،ر�أينا املزارع جون باي ��رو يف طريقه �إىل البلدة،
فرك�ضن ��ا نح ��وه .وق ��ال اب ��ن عمي م ��راد :اتركن ��ي �أتكلم
مع ��ه ،ف�أن ��ا ل ��دي طريقت ��ي يف التعام ��ل م ��ع املزارع�ي�ن.
هت ��ف ابن عم ��ي مراد� ،صباح اخلري يا جون بايرو .ت�أ ّمل
امل ��زارع احل�ص ��ان بلهف ��ة .ر َّد ج ��ون بايرو� :صب ��اح اخلري
ي ��ا ابن ��ي �أ�صحابي .ما ا�س ��م ح�صانكما؟ �أجاب ��ه ابن عمي
م ��راد بالأرمني ��ة :ا�سم ��ه «قلبي» .ق ��ال جون باي ��رو� :إنه
ا�س ��م جميل حل�ص ��ان جمي ��ل� .أ�ستطيع �أن �أق�س ��م �أن هذا
احل�ص ��ان ه ��و احل�ص ��ان ال ��ذي ُ�س ��رق م ّن ��ي من ��ذ �أ�سابيع
ع ��دة .ه ��ل ميكنني �أن �أنظر �إىل فمه؟! قال مراد:طبعاً.
نظ ��ر املزارع �إىل ف ��م احل�صان ،وقال :ال�س ��ن على ال�سن.
ل ��و �أنني ال �أعرف والديكم ��ا ،لأق�سمت �إنه ح�صاين .ف�أنا
�أع ��رف �سمعة عائلتكم الطيب ��ة و�أمانتكم .ومع ذلك ف�إن
احل�صان يبدو وك�أ ّنه تو�أم ح�صاين� .إن الإن�سان َ
ال�شكوك
ال يُ�صدّق عينيه �أكرث مما ي�صدّق قلبه .طاب يومكما ،يا
�أ�صدقائ ��ي ال�صغار .قال اب ��ن عمي مراد ،طاب يومك يا
جون بايرو.
باك ��راً يف �صبيح ��ة الي ��وم الت ��ايل �أخذن ��ا اجل ��واد
�إىل ك ��رم جون بايرو و�أدخلن ��اه �إىل احلظرية ،حلقت بنا
ال ��كالب وه ��ي ت ��دور حولن ��ا م ��ن دون �أي نب ��اح .وهم�ستُ
يف �أذن اب ��ن عم ��ي م ��راد ،ال ��كالب .اعتقدت �أنه ��ا �ستنبح.
نظ ��ر �إيل و�أجابن ��ي� ،ستنبح على �شخ� ��ص �آخر؛ ف�أنا لدي
طريقت ��ي يف التعام ��ل مع الكالب .و�ض ��ع ابن عمي مراد
ذراعي ��ه ح ��ول رقب ��ة اجل ��واد ،واق�ت�رب ب�أنف ��ه م ��ن �أن ��ف
اجل ��واد و�ضغ ��ط برف ��ق ث ��م رب ��ت علي ��ه مودع� �اً ،وغادرنا
امل ��كانَ .قدِ َم جون بايرو �إىل منزلنا بعد ظهر ذلك اليوم
بعربت ��ه ،ودعا والدت ��ي �أن ترى ح�صانه ال ��ذي ُ�سر َق منه
و�أُعي َد �إليه .وقال� :إنني حمتار يف �أمري ،فاحل�صان غدا
�أق ��وى من ذي قب ��ل ،و�أ�صبح مزاجه �أف�ض ��ل� ،أي�ضاً� .إنني
�أحم� � ُد اهلل عل ��ى ه ��ذا� .أث ��ار ه ��ذا الكالم عم ��ي خ�سروف،
ال ��ذي كان يجل�س يف الردهة ،و�صاح ،هدئ من �أع�صابك
�أيه ��ا الرج ��ل ،ه ��دئ .فح�صانك عاد �إلي ��ك .ال ُتعر الأمر
�أي اهتمام.
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يف البدء  ..كان املكان..
�أمل الت�شرد و�أمل العودة

حممد تركي الدعفي�س ..على حافة الأمنية،
يت�أرجح ،يغ�ص ،بحزن اغرتابه..
• خلف عامر

• ماجد �أبو ما�ضي
ه ��ذا الكت ��اب للباح ��ث يو�س ��ف �سام ��ي
اليو�س ��ف ـ رحم ��ه اهلل ـ ي�ص ��ور فيه واقع� �اً م�ؤملاً
عا�شه ،وم�صدر هذا الأمل �أ َّن ما يذكره امل�ؤلف
ي� َّؤط ��ر يف جم ��ال انته ��اك حق ��وق الإن�س ��ان
وا�ست�ل�اب الأر� ��ض ،وعل ��ى الرغ ��م م ��ن كل م ��ا
ج ��رى ف�إنن ��ا ال نع ��دم عن ��ده الأم ��ل يف الع ��ودة
�إىل الدي ��ار ،وم ��ن هنا ن ��راه يوج ��ه ر�سالة �إىل
الأجي ��ال القادم ��ة يحذره ��م فيه ��ا م ��ن �أم ��ور
ق ��د ت�ؤخر ه ��ذه العودة من جه ��ة ،وتوعية �إىل
االنتب ��اه م ��ن تزوي ��ر ه ��ذا التاري ��خ م ��ن جه ��ة
�أخ ��رى ..ه ��ذه الأجي ��ال ل ��ن تن�س ��ى ق�ضيته ��ا،
ومل يغ ��ب عن ذهنها �صور امل�آ�سي التي تعر�ض
له ��ا �آبا�ؤه ��م و�أجداده ��م ..ويف ه ��ذه ال�س�ي�رة
نلغ ��ي اهتمام� �اً به ��ذا امل ��كان ال ��ذي ج ��رت فيه
تل ��ك الأح ��داث ،كما �أن ��ه يتط ��رق �إىل العادات
االجتماعي ��ة والتقالي ��د املتوارث ��ة ...وي�ش�ي�ر
من خالل ه ��ذا الكتاب �أي�ضاً �إىل الرموز التي
ي�ؤم ��ن به ��ا �أعدا�ؤنا فنجد النجم ��ة ال�سدا�سية
وال�شمع ��دان ال�سباع ��ي ـ ال ��ذي ر�ص ��ده عل ��م
الفل ��ك البابل ��ي ـ يعرب عن الع ��دد ( )7املقد�س
عن ��د البابلي�ي�ن وال ��ذي يع�ب�ر ع ��ن الكواك ��ب
ال�سبعة...
وكذلك ال�سبت ال ��ذي اخرتعته ور�سخته
باب ��ل كعطل ��ة �أ�سبوعي ��ة تع ��د م ��ن �ضروري ��ات
احلي ��اة للراح ��ة واال�ستجم ��ام بع ��د العن ��اء
والتع ��ب عل ��ى م ��دى الأ�سب ��وع ،والت ��وراة �أت ��ت
بدلي ��ل ي ��دل عل ��ى �أن فك ��رة الإل ��ه الواح ��د
كان ��ت معروف ��ة قبل �إبراهيم ج ��د اليهود ،و�أن
�إبراهيم �أخ ��ذ التوحيد من بع�ض الكنعانيني،
كم ��ا �أن الت ��وراة ت�ؤك ��د عل ��ى �أن اللغ ��ة العربية
ه ��ي كنعانية �أي�ضاً ،فهم اغت�صبوا �أر�ض كنعان
وانتحل ��وا لغته ��م� ...إن لهذا الكت ��اب غايتني:
الأوىل  -ف�ضح �أكاذيب ال�صهاينة ،وثانيتهما-
�صيان ��ة تل ��ك ال�ص ��ورة التي نراه ��ا جم�سدة يف
ه ��ذا الكتاب بعد ر�سوخها يف ذهن الكاتب؛ وال
ي�ستطي ��ع الن�سي ��ان �أن ين�سيه تل ��ك ال�صورة...
لقد �أراد الكاتب �أن يجرد ال�صهاينة من كل ما
ن�سب ��وه �إىل �أنف�سهم من �أنه ��م هم َمنْ �أوجدوا
مدل ��والت وابتكروه ��ا ،كم ��ا �أراد ك�ش ��ف ه ��ذه
املزاع ��م ب�أنها م�أخ ��وذة من غريه ��م ومن�سوبة
�إليهم م ��ن النجمة ال�سدا�سي ��ة �إىل ال�شمعدان
ال�سباعي واللغة العربية حتى يوم ال�سبت...
لقد ق�سم الكاتب كتابه �إىل ثالثة ف�صول:
الأول -ي�ص ��ف فيه بلدته (لوبيا) بكل دقائقها
وطبيعتها وجغرافيتها وعاداتها وتقاليدها يف
الأعرا�س ويف اللبا�س والأمثال...
والف�ص ��ل الث ��اين -يتح ��دث ع ��ن �أ�سرت ��ه
وبع� ��ض الأحداث التي ح�صل ��ت معها ووالدته
وحيات ��ه وال�سن ��وات الت�س ��ع الت ��ي ق�ضاه ��ا يف
طفولت ��ه ،وم ��ا وق ��ع م ��ن �أح ��داث ل ��ه ولأفراد
�أ�سرت ��ه خ�ل�ال ه ��ذه ال�سن ��وات ...والألع ��اب
الت ��ي يلعبه ��ا الأطف ��ال (الطميم ��ة) ..وحكايا
اجلدات...
والف�ص ��ل الثال ��ث :يتح ��دث ع ��ن احتالل
(لوبي ��ا) وتخلي اجليو�ش العربي ��ة عنها وعن
بقي ��ة املدن والق ��رى الفل�سطينية ،وكيف �سلم
العرب فل�سطني لل�صهاينة قطعة قطعة...
�إ َّال �أنن ��ي وج ��دت �أن هن ��اك تك ��راراً يف
املعلوم ��ات ويف موا�ض ��ع ع ��دة يف الكت ��اب،
لرمب ��ا �سع ��ى الكات ��ب من خ�ل�ال ه ��ذا التكرار
�إىل تثبي ��ت فكرت ��ه ح ��ول مزاع ��م ال�صهاين ��ة
وتلفيقه ��م حلقائ ��ق �أخذوه ��ا م ��ن غريه ��م،
ون�سبوه ��ا �إىل �أنف�سه ��م ،ف�ن�رى �أن ��ه ذك ��ر يف
املقدم ��ة حقائ ��ق كرره ��ا �ضم ��ن الكت ��اب ،ففي

� ��ص( )17ذكر �أن اللغة العربانية وهذا ما ورد
يف املقدم ��ة ..كما �أن فكرة هذا الكتاب تتالقى
مع فكرة كتاب امل�ؤلف (تلك الأيام) ويف اجلزء
الأول من ��ه بالتحديد ،ففي ه ��ذا الكتاب ـ مثل
ذاك الكت ��اب ـ �ص ��ور امل�ؤل ��ف ال�سن ��وات الع�ش ��ر
الت ��ي عا�شه ��ا يف (لوبي ��ا)؛ و�إن ��ه �أ�ض ��اف ه ��ذا
الو�ص ��ف الدقي ��ق والتف�صيل ��ي للم ��كان ال ��ذي
جتل ��ى يف بلدت ��ه (لوبي ��ا) وموقعه ��ا والق ��رى
املحيط ��ة بها ،والبي ��ت الذي عا� ��ش فيه خالل
ه ��ذه ال�سن ��وات الع�ش ��ر وو�ص ��ف تق�سيمات ��ه
وغرفه وجزئياته ...و�أطلعنا هنا على العادات
االجتماعي ��ة وم ��ا ي�ؤمن ب ��ه �أهل ه ��ذه القرية
م ��ن خراف ��ات (كطا�س ��ة الرعب ��ة) وق ��راءة م ��ا
كت ��ب عل ��ى املو�س ��ى ليع ��رف َم ��نْ فق ��د حيواناً
ليعرف مكان وجوده...
كما �أ�ضاف مو�ضوعات :اللبا�س والأمثال
ال�شعبية يف (لوبي ��ا) وبع�ض الكلمات اخلا�صة
به ��ا مث ��ل :احلي ��ط وتعن ��ي (�سط ��ح البي ��ت)،
وال�سا� ��س (احلائ ��ط) ،والك ��رم (ال ��ذي ي�سق ��ى
مب ��اء املط ��ر) والب�ست ��ان (ال ��ذي ي�سق ��ى مب ��اء
الينب ��وع)� ...أم ��ا م ��ا ه ��و مت�ل�اقٍ م ��ن حي ��ث
الأح ��داث فتجلى يف الف�ص ��ل الثالث وبخا�صة
الهج ��وم عل ��ى (لوبي ��ا) لك ��ن عر�ض ��ه هن ��ا
كان ب�أ�سل ��وب ت�شويق ��ي �أك�ث�ر وتثبي ��ت فك ��رة
ودور اجليو� ��ش العربي ��ة يف ت�سلي ��م فل�سط�ي�ن
لل�صهاين ��ة ،وه ��ذا مفي ��د جليلن ��ا وللأجي ��ال
القادمة وبخا�صة �أنه �أك ّد �أمرين:
 1ـ �إن ال�صهاين ��ة ا�ستول ��وا عل ��ى فل�سطني
مب�ؤام ��رة عاملي ��ة �شارك ��ت فيه ��ا احلكوم ��ات
العربية القائمة حينذاك.
 2ـ �إن ط ��رد الفل�سطيني�ي�ن الع ��رب م ��ن
ديارهم ق ��د مت بال�سالح واملجازر التي ارتكبها
�أولئ ��ك املجرمون ال�صهاين ��ة يف املدن والقرى
العربية يف فل�سطني عام النكبة ،ولي�س ب�سبب
حرب مزعومة مل حتدث قط..
لق ��د ج ��اء ه ��ذا الكت ��اب ب�أ�سلوب ��ه ولغت ��ه
التعبريي ��ة متقن� �اً يف تعبريات ��ه عم ��ا يري ��د
امل�ؤل ��ف �أن يو�صل ��ه �إىل الأجي ��ال الت ��ي ول ��دت
وعا�ش ��ت خ ��ارج الأر� ��ض املحتل ��ة (فل�سط�ي�ن)،
وبه ��ذا جن ��د �أن كل م ��ا يف هذا الكت ��اب ي�ضيف
�إلين ��ا معلوم ��ات جزئي ��ة وتف�صيلي ��ة ع ��ن تلك
احلي ��اة االجتماعي ��ة ،والأح ��داث الت ��ي وقعت
هن ��اك مل نك ��ن ـ ك�أجيال ـ تعي� ��ش خارج الأر�ض
عل ��ى اط�ل�اع عليه ��ا ل ��وال وج ��ود مث ��ل ه ��ذه
التف�صي�ل�ات املر�سوم ��ة بدق ��ة وبحرفي ��ة م ��ن
قب ��ل كات ��ب ا�ستط ��اع �أن ينق ��ل �إلين ��ا مثل هذه
ال�ص ��ور املكاني ��ة واالجتماعية الت ��ي عا�شها يف
�سنواته الع�شر الأوىل من حياته يف فل�سطني،
وهذه �إح ��دى مهمات الكتاب ��ة يف ال�سرية التي
تلق ��ي �أ�ض ��واء �ساطع ��ة على مثل ه ��ذه الأمور،
ويطلع القارئ على حقائق �أوردها الكاتب بكل
حيادية هادفاً �إىل ر�سمها بكل م�صداقية...
ومل يك ��ن ه ��ذا امل�ؤل ��ف جملي� �اً يف النق ��د
فح�س ��ب و�إمنا مبثل هذا النمط الكتابي الذي
�أدى هدف ��ه من ��ه ،و�أو�ص ��ل ر�سالت ��ه م ��ن خالل
ه ��ذا الف ��ن يف الو�ص ��ف ويف ال�س�ي�رة ،و�أخ�ي�راً,
�إنن ��ي �أحيي كاتباً مثل يو�س ��ف �سامي اليو�سف
عل ��ى �إبداعات ��ه و�إتقان ��ه للكتاب ��ة يف كل م ��ا
كت ��ب �س ��واء يف كتبه النقدي ��ة �أم البحثية �أم يف
ال�سرية...
رح ��م اهلل الأ�ست ��اذ الناق ��د واملفكر يو�سف
�سام ��ي اليو�سف الذي خ ّلد ذكراه مبا ترك لنا
من القيمة العالية لكتبه و�آرائه و�أفكاره...

ه ��و املُن ��ادي وال�سام ��ع يف �آن مع� �اً..
�ص ��دى اغرتاب ��ه ،وجع ��ه ال ��ذي ح� � َّل
بخا�صرته ..وطيور الهم التي حتوم حول
ذاكرت ��ه ...زقزقته ��ا ك�صري ��ر ب ��اب زنزانة
�أكل مفا�صل ��ه ال�ص ��د�أ »..ه ��و احلديد ،كما
ال�شدي ��د الب ��د للزمان �أن يُلين ��ه «..عوامل
احل ��ت تغ�ّي�رّ الت�ضاري� ��س يف الك ��ون،
وك ��ذا يفع ��ل القه ��ر يف القل ��وب والأرواح
..ي�ستبيحه ��ا يف �أول ب ��وادر �ضعف ..فينال
منه ��ا �ألي�س ��ت ه ��ي فري�س ��ة ثمين ��ة...؟!
تختل ��ط املو�سيق ��ى لدي ��ه ب�إيق ��اع حزن ��ه
الداخلي ،ت�صدح ق�صبته الهوائية مبواويل
قه ٍر ُم َر ّكز� « ..أطلق للريح �ساقي ...و�أقبل
عل ��ى احلي ��اة مث ��ل ال ��والدة «يالهذيان ��ه
املتدف ��ق ،مل يك ��ن مرجع ��ه ا ُ
حلم ��ى ..ب ��ل
ع�شق ��ه لزمان وم ��كان و�شخو�ص يُ�سمى يف
ال�سج�ل�ات وطن ..والوط ��ن م�سكن الروح
 « ..ياوطن ��ي ...يا�سِ فر الع�شق يف �أ�ضلعي..
«مل ي�سم ��ع ال ُن�صح ...قل ��ت له:ال تق�ص�ص
ر�ؤي ��اك لغري ��ب ..الأخ ��وة �سرق ��وك...
�سرق ��وا حلم ��ك ..واتهم ��وك بال�...أب ��ى
�أال يك ��ون �إال يو�س ��ف ...غافلن ��ي و�ص ��اح
م ��ن ج ��ب طيبت ��ه� ».أيه ��ا الغري ��ب ..ع� � ّرج
�صوبي ..تناول فنجانك ..وحكاياتي ..ثم
ارحل»..ي�ص� � ّور احلياة ك�شريط حلم ما �إن
ن�ستعذبه حتى ميد القهر �أ�صابعه اخلفية
ل�سرقت ��ه� ».أحل ��م �أن �أع ��ود طف ً
ال�..أط ��ارد
النهار يف ظلي»..ينرث وريقات دفرت عمره
..كم ��ا تفع ��ل الري ��ح ب ��الأوراق الياب�س ��ة..
تختطفه ��ا من الغ�ص ��ن ،وك�أنها تقول هذا
...ترجل ��ي� ».أن ��ا املوج ��وع..
�أوان رحيل ��ك
ّ
عل ��ى دروب االنتظ ��ار�..أراوغ الفجيع ��ة..
و�أترق ��ب ت�صاري ��ف القدر�»..أهن ��اك وج ��ع
�أك�ث�ر م ��ن وج ��ع ال ��وداع..؟! لي� ��س وداع
م ��كان فق ��ط ميك ��ن الرج ��وع �إلي ��ه ع�ب�ر
ال�ص ��ور الفوتوغرافية.ب ��ل هو ت ��رك ملنبع
الر�ؤي ��ة الأوىل للم ��كان -الوط ��ن – الذي
من ��ت حوا�س امل ��رء ومداركه في ��ه ،احلنني
ملالع ��ب الطفوله ،و�ضح ��كات من�سية ».يف
حقيبت ��ي ..وط ��ن وتذك ��رة �سفر..وكث�ي�ر
من ذكريات..وق�صائ ��دي تلملم �أحزانها..
تنرث النعوات على جنبات الطريق..و�ألف
تنهيدة وتنهيدة»...
ً
ويكم ��ل قائال":الوط ��ن ذكري ��ات
يف حقيبة..حزن..و�أمل..و�ش�ل�ال م ��ن
الآهات»..تغريب ��ة جدي ��دة يكتبه ��ا ب ��الآه،
ط ّرزه ��ا ب�أمني ��ات حفره ��ا عل ��ى مدخ ��ل
ذاكرت ��ه ..م ��ن منف ��اه ال ��ذي اخت ��اره « .
لي ��ت يل  -هن ��اك – يف وطن ��ي بيت� �اً ..ب�ل�ا
نوافذ ..وال �أ�س ��وار »..يخلط الكاتب العام
باخلا� ��ص ،لي�ش� � ّكل ن�ص ��ه املفت ��وح امل�ت�رف
بحل ��م �إن�س ��اين �..أم ��ام خي ��ارات ال ��ر�ؤى..
ي�ص� � ّور الكات ��ب لن ��ا كي ��ف ي�س ��رد �أوجاع ��ه
..ومل ��ن..؟ لل�صم ��ت� »!..أ�س ��رد لل�صم ��ت
�أوجاعي..تعربي ��ن �إىل جفن ��ي حلم� �اً..
أمت�س ��ك بالو�سن..لأبقى مغزو ًال..
�أغفوّ �..
مث ��ل ظلٍ ..عل ��ى هدبي ��ك« .ي ُْ�سم� � ُع جر� ��س
كلمات ��ه املو�سيق ��ي ..يع ��زف حلن� �اً روحي� �اً
ي�أ�س ��ر الوج ��دان والل ��ب يف �آن مع� �اً ..ع�ب�ر
مقطوع ��ة ح�ي�رى ..تعج ب�إحل ��اح الأ�سئلة،
وك�أنه ��ا طفل َم� � َّر مبرحل� � ِة الت�س ��ا�ؤل للت ّو
..بحث� �اً ع ��ن تف�سري ل ��كل �ش ��يء ي�صادفه».
�أتراه ��ا؟�أ ْم ت ��راين�..أَ ْم كالن ��ا حائ� � ٌر يلق ��ي

حممد تركي الدعفي�س
ال�س� ��ؤال؟�َ ..أ ْم عار� ��ض ح ��بٍ ق ��د اعرتان ��ا..
وكنا قد ظنناه املحال؟!! �أَ ْم وابل من ع�شقٍ
�أتانا�..ص ��ال يف جوى الروح وجالُ ».ت ْف ِ�ص ُح
ع ��ن ت�س ��ا�ؤالت حب� � ِه خ�شيت ��ه عل ��ى م ��كان
ر�ؤيت ��ه الن ��ور لأول مرة ذات ق ��دوم للحياة
..وه ��و ما يُ�ش ّكل ل ��ه امل�صدر املتوايل للقلق
واخل ��وف من �أيام قادمة جمهولة املالمح
...داكنة التفا�صيل �..س�ؤال م�شروع يوقظ
داخ ��ل روحه �سكان قلق ��ه ليحرموه حلظة
هانئ ��ة بحل ��م يحمل بقايا م ��ن فرح داهمه
احلي ��اء ..حي ��اء الدخ ��ول مل ��كان مل ي�شاهد
مثل ��ه ..ت�ضاري�س من وجع خمنوق ب�سبب
ف ��رار بقايا الأحالم ..ي ��ا لق�سوة الأيام»!..
ب�ض ��ع �ساع ��ات م�ضت..ذاكرت ��ي متخم ��ة
بالتفا�صيل�..أت�س ��اءل ب ��كل اخل�شية..كيف
�سيك ��ون ...طع ��م الأي ��ام املقب ��ل؟ «ير�س ��م
الفن ��ان بالري�شة ت ��ارة ،وبال�سك�ي�ن �أخرى،
ح�س ��ب املدر�س ��ة الفني ��ة الت ��ي اختاره ��ا،
والأداة الت ��ي ت�سه ��م يف الإف�ص ��اح ع ��ن م ��ا
يخفي ��ه الل ��ون ،وم ��ا ت� ��ؤول �إلي ��ه تداعيات
الق ��راءة للم�شه ��د الب�ص ��ري ال ��ذي �ش ّكل ��ه
عل ��ى امل�ساحة الت ��ي مللم ��ت تفا�صيل احللم
امل�شتهى.لك ��ن �أن يُكت ��ب ح ��رف �أو كلم ��ة
وبال�سك�ي�ن ..فهن ��ا دالل ��ة ت�ش�ي�ر �إىل
�أن الكلم ��ة �إ ّم ��ا �أن تك ��ون تو�س�ل ً�ا �...إ ّم ��ا
لقرب ��ان� ..أو لأ�ضحي ��ة ..ال ثال ��ث لهم ��ا».
�أيه ��ا ال�صباح..تثق ��ل كاهل ��ي بالأوج ��اع..
حتم ��ل �سكيناً ..ير�سم على �صدري العاري
قب ��وراً ..وق�صائ ��د رثاء..هن ��اك حيث يئن
الأمل �أملا�..أق ��ر�أ يف العي ��ون يتماً..وخوفاً..
وح�ي�رة« ..ويف بكائي ��ة احل ��زن وط ��ن..
يتنحى فيه ال�س ��ارد ..لي�أخذ الكاتب دوره،
لأن ��ه �أتعب الكاتب من دوره كملقن ،وعدم
متك ��ن ال�س ��ارد م ��ن �إي�ص ��ال ر�ؤاه وف ��ق م ��ا
ر�سم ��ه الكات ��ب ل�شخو�ص ��ه ..ل ��ذا �أدخ ��ل
الق ��ارئ �إىل ملج� ��أ قلب ��ه املُتع ��ب ..لي ّوح ��د
الر�ؤي ��ة م ��ا بني املُج� � ّرد واملح�سو� ��س ..وها
ه ��و نب�ض ��ه عل ��ى �أوت ��ار حزن ��ه ب ��د�أ ين�ش ��د
ب�ص ��وت فيه الكث�ي�ر من امل ��رارة  »..حينما
تن�سح ��ب كل الألوان م ��ن اللوحة..ويبقى
الأحم ��ر معربداً...ي�صب ��ح احل ��زن وطناً..
حينم ��ا تختفي �ضح ��كات الأطفال..ويطل
الرعب من العيون..ي�صبح احلزن وطناً..
حينم ��ا يهج ��رك الف ��رح ..ي�صب ��ح احل ��زن
وطن� �اً ..حينم ��ا يتح ��ول الغ ��روب رقما ملن
ق�ض ��وا ..وج ��داول مل ��ن �سك ��ن الر�صا� ��ص
�صدوره ��م ي�صب ��ح احل ��زن وطن� �اً« ..ين�سى
ال�س ��ارد ذات ��ه يف زحم ��ة احل ��زن ،ي�ست ��ل

ربابت ��ه ،يج� � ّر حلن� �اً حزين� �اً �أ�شب ��ه بح ��زن
يعق ��وب ..لي ��دع �صوته يتحرر م ��ن حباله
ال�صوتية ..مردداً حزن مواله
« ها هنا..
�أحلم بدفء..
ببيت على حافة الأمان..
بوطن ال ت�ستبيحه
ٍ
القنابل« ..
وك�أين به يقول مايل ال �أرى وجهي يف
املرايا..؟! ملاذا ف ّرت مالحمي مني..؟
« كفى دن�ساً �أيها القاتلون..
ت�أتون بال مالمح..
تلتحفون العتمة« ..
وهنا ي�أخذنا الكاتب عرب منولوجه
الداخلي ليرُ ينا املفارقة التي ا�ستنكرها
�إثر ر�ؤيته التغيرّ يف دورة حياة
مع�شوقته..
« دم�شقي اجلميلة..
مدينة �أ�شباح..
يلف ال�سكون احلواري..
يلقي ال�صمت �شاله على الأرواح..
وتتكئ املحالت حزينة بال �أنوار على
الأر�صفة..
دم�شقي اجلميلة..
كيف تخلى نهارك عن قو�س قزح..؟! «
يراق�ص النرث احلروف العا�شقة يف
غنائية جميلة ..غنائية ولدت كلماتها
ممو�سقه ..يواجه ذاته ..يف مر�آتها
يحاورها ..يريد مكاناً جل�سده املتهالك..
يريد وطناً ولو بحجم قرب ..لريتاح يف
نومه ال�سرمدي ..والعودة �إىل بدايات
الت�ش ّكل الأوىل ..تراب الوطن.
وهنا نرى يف احلوار ّية ..اال�ستغراب
..الده�شة ..الت�سا�ؤل عن ال�صورة ..تنافر
املالمح ..ال يرى �سوى هيكل �آدمي نخره
القهر واحلزن.
« �أنا مل �أعد �أنا..
بع�ض رفاتي هنا..
ادفنيني...
يف طوق يا�سمني..
�أو ظل �سو�سنه..
اذكريني..
ي ّب�سني احلزن..
و�أوجعني ال�ضنا..
ابنيني..
�أنا مل �أعد �أنا..
�أحييني« ..
يف الكتاب خروج عن امل�ألوف من حيث
مزجه لعدة �أجنا�س �أدبية ..لكن مل
يكن بعيداً عن نف�س امل�ضمون ..احلنني
..الغربة ..الوجع ..التغيرّ يف املحيط
..بكل ما فيه من تناق�ضات ..ومرارات
وخيبات ..لكنه ترك يف كلماته بقايا من
�أمل..

�أخبار
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ر�سالة احتاد الكتاب العرب فـي �سوريـة
�إىل املثقفني والكتاب والأدباء و�أحرار العامل
تت�صاع ��د الأعمال العدائية الأمريكية يف الآونة الأخرية
�ض ��د �سوري ��ة العربي ��ة وج ��وداً وح�ض ��ارة وهوي ��ة؛ فم ��ا فتئ ��ت
ته ��دد ب�ش ��ن ع ��دوان دموي جدي ��د على الأر� ��ض وال�شعب حتت
ذرائ ��ع واهي ��ة ال م�صداقية لها تتلخ�ص يف االدع ��اء با�ستخدام
الأ�سلحة ال+
كيميائية �ضد املدنيني.
ذ
ولبي ��ان حقيق ��ة الأم ��ر ووقائع ��ه وك�شف ما يختب ��ئ وراء
التهديدات الأمريكية الغا�شمة ،ن�ؤكد الآتي:
�أو ًال ـ� �ـ نرف� ��ض نح ��ن الك ّت ��اب والأدباء واملثقف�ي�ن يف احتاد
الكتاب العرب كل �شكل من �أ�شكال التدخل الأجنبي يف ال�ش�ؤون
الداخلية ال�سورية ..رف�ضاً غري قابل للم�ساومة �أو النقا�ش.
ثاني� �اً ـ� �ـ ال�سي ��ادة العربي ��ة ال�سوري ��ة ،والأم ��ن الوطن ��ي
ال�س ��وري ،والكرام ��ة ال�سوري ��ة ،والأر�ض ،وهويته ��ا ،وثقافتها،
وتاريخه ��ا ..خ ��ط �أحم ��ر ال ن�سم ��ح بتج ��اوزه ،حت ��ت �أي ذريعة،
وندين �أي م�سا�س ب�سورية وجوداً وهوية وح�ضارة �أو االقرتاب
من هذا كله.
ثالث� �اً ـ� �ـ �إن �أي ع ��دوان �أمريك ��ي عل ��ى الأر� ��ض ال�سوري ��ة
�سيقاب ��ل مبواجهة ع�سكرية و�شعبية عارمة ،لأن هذه املواجهة
ت�ش ��كل تاريخ� �اً ن�ضالياً جدي ��داً �سيكتب ��ه �أبناء ال�شع ��ب العربي
ال�سوري ب�صمودهم وثباتهم و�إخال�صهم الوطني.
رابع� �اً ـ� �ـ �إنن ��ا نطال ��ب ،ويف ه ��ذه اللحظ ��ات التاريخي ��ة،
ت�ضامن� �اً وا�صطفافاً وت�أييداً عربياً يذكرنا بالت�ضامن العربي
ـ ال ��ذي عا�ش ��ه الوطن العربي يف عام  1956ح�ي�ن هدد العدوان
الثالث ��ي الأر� ��ض امل�صري ��ة املحرو�سة م ��ن �أجل ن�ص ��رة �سورية
�شعباً ،وتاريخاً ،وح�ضارة.
خام�س� �اً ــ �إننا نطالب ال�شرفاء والأحرار والك ّتاب والأدباء
واملفكري ��ن و�أهل الر�أي والفكر والتعبري ب�أن يقوموا بواجبهم
الوطن ��ي يف ه ��ذه اللحظات الوطنية والقومي ��ة امل�صريية ،و�أن
يتحمل ��وا امل�س�ؤولي ��ة يف ف�ض ��ح الغاي ��ات والن ��زوات الأمريكي ��ة
والغربية الهادفة �إىل قهر ال�شعب العربي وحكوماته الوطنية
و�إحلاقه ��ا بال�سيا�س ��ات الأمريكي ��ة الهادف ��ة �إىل اال�ست�س�ل�ام
واخلنوع والتطبيع مع الكيان ال�صهيوين.
�ساد�س� �اً ــ �إننا ندع ��و الأدباء والك ّت ��اب واملفكرين واملثقفني
والأح ��رار وال�شرفاء �إىل ف�ض ��ح املمار�سات الوح�شية التي تقوم
بها اجلماعات التكفريية التي ال ت�ؤمن �إال بالقتل ،والتخريب،
والرتوي ��ع ،واالغت�ص ��اب ،وتدمري كل مع ��امل التقدم والتطور
والثقاف ��ة ،وق ��د بدا ذلك من خالل املج ��ازر الوح�شية املرتكبة
بح ��ق الأبري ��اء ،وتهجري الأه ��ايل وترويعهم ،وه ��دم املدار�س،
واملراكز الثقافية ،وتخريب امل�ؤ�س�سات والدوائر املدنية!
�سابع� �اً ــ� �ـ �إننا ن�ؤك ��د لأ�شقائن ��ا وزمالئنا الع ��رب والأحرار
والأ�صدق ��اء يف الع ��امل �أن �صم ��ود �سوري ��ة �أم ��ام الهجم ��ات
ال�سيا�سي ��ة والإعالمي ��ة والع�سكري ��ة القادم ��ة م ��ن �أك�ث�ر م ��ن
ثمان�ي�ن دول ��ة يف الع ��امل ،واملدعوم ��ة بالإع�ل�ام وامل ��ال العربي
الرخي�ص�ي�ن ،واملزودة بال�سالح الغرب ��ي وال�صهيوين ...نقول:

�إن �صم ��ود �سوري ��ة ما كان ليكون لوال الوحدة الوطنية ما بني
ال�شعب واجلي�ش والقيادة.
ثامن� �اً ـ� �ـ �إنن ��ا ندع ��و �إىل ك�ش ��ف الفتن ��ة القاتل ��ة ـ داخلي� �اً
وخارجي� �اً ـ والت ��ي ت�سع ��ى جاه ��دة �إىل ن�ش ��ر املذهبي ��ة
والطائفي ��ة...؛ وف�ضحه ��ا لأنه ��ا ت�ش ��كل ال�س�ل�اح الوح�ش ��ي
الدم ��وي اله ��ادف �إىل تفتي ��ت بني ��ة املجتم ��ع العرب ��ي ،و�إث ��ارة
النزع ��ات والنع ��رات واملرجعي ��ات الت ��ي تق� �وّي (القطري ��ة)
و(التجزئ ��ة) ،وتدم�ي�ر فك ��رة القومي ��ة العربي ��ة الواح ��دة،
والوطن العربي الواحد ،والتاريخ العربي امل�شرتك.
تا�سعاً ــ ال ب َّد من ف�ضح ال�سيا�سات العربية اال�ست�سالمية
واملتخاذل ��ة والرجعي ��ة فك ��راً وممار�س� � ًة الت ��ي �أف�صح ��ت عنه ��ا
اجلامع ��ة العربي ��ة خ�ل�ال ال�سن ��وات الث�ل�اث املا�ضي ��ة ،وف�ضح
الأدوار القذرة التي مار�ستها وبيان ويالتها الكارثية ونكباتها
الوطني ��ة والقومية بحق ليبيا ،والع ��راق ،و�سورية ،وال�سودان،
واليمن ،وال�صومال..
والعم ��ل عل ��ى �إع ��ادة تفعي ��ل اجلامع ��ة العربي ��ة لتق ��وم
بواجباته ��ا وم�س�ؤولياته ��ا الوطني ��ة والقومي ��ة بعي ��داً ع ��ن
االمالءات ال�شائنة� ،إمالءات املال العفن ،وال�سيا�سات الغربية
وال�صهيونية املُذلة.
عا�ش ��راً ـ� �ـ ال ب� � َّد لن ��ا نح ��ن الأدب ��اء والك ّت ��اب واملثقف�ي�ن
واملفكري ��ن الع ��رب من �إع ��ادة االعتب ��ار �إىل م�ضامني الوطنية
والقومي ��ة ،والت�ضام ��ن العرب ��ي ،وتفعي ��ل معاه ��دات الدف ��اع
العرب ��ي امل�شرتك لكي تكون لأمتن ��ا العربية مكانة بني الأمم،
ولكي يكون للعرب تاريخ م�شرف يف �سجل التاريخ العاملي.
�أخ�ي�راً� ،إنن ��ا عل ��ى ثقة ب�أن الأدب ��اء و�أهل الثقاف ��ة والفكر
والتعب�ي�ر م ��ن �أ�شقائن ��ا الع ��رب و�أح ��رار الع ��امل ،يقوم ��ون،
و�سيقوم ��ون بواجباته ��م الوطني ��ة والقومي ��ة لي� ��س دفاعاً عن
�سوري ��ة فح�سب ،و�إمنا دفاعاً ع ��ن الثقافة العربية ،واحل�ضارة
العربية ،والتاريخ العربي امل�شرتك ،وامل�صري والوجود العربي
امل�شرتك.

عا�شــت �سوريــة العربيـة عزيزة �أبية...
واملجد للعروبة والأمة...
وتقبلوا فائق التقـديـر

دم�شق 2013/9/1

جملة جامعة دم�شق
يف �إ�صدار جديد
�ص ��در الع ��دد اجلديد من (جمل ��ة جامعة دم�شق ل�ل��آداب والعلوم
الإن�سانية) وهو عدد خا�ص عن (اجلوالن).
ت�ضم ��ن الع ��دد جمموعة من البح ��وث املتعلقة باجل ��والن قدمها
كل م ��ن �أ.د .حمم ��د �شفيق البيطار و�أ.د .ح�سني جمعة و�أ.د� .أحمد علي
كنعان ود .رائق �سليمان �شعبان و�أ.د .عبد املجيد حمدان ود .عمار عبد
الرحم ��ن و�أ.د .خليل املو�سى ود .بركات عمار �أبو حامد ود� .أمل حمدي
دكاك.
ودارت البح ��وث يف فل ��ك اجل ��والن املق ��اوم ،وح�ض ��وره يف الذاك ��رة
الوطني ��ة ومكانت ��ه التاريخية والأدبية واالجتماعي ��ة ومعاناة �سكانه يف
ظ ��ل االحتالل ال�صهيوين� ،إ�ضافة �إىل �إ�ض ��اءة على �أهم املواقع الأثرية
واالنته ��اكات ال�صهيوني ��ة للآث ��ار واملواق ��ع التاريخي ��ة واحل�ضاري ��ة يف
اجلوالن.
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بيان �أكادمييني ومثقفني عرب
�ضد العدوان الع�سكري الأمريكي على �سورية
فيم ��ا يتزايد نزف ال ��دم يف �سوريا،
ال ��ذي يدم ��ي قلوبن ��ا جميع� �اً ،تزاي ��دت
يف الأ ّي ��ام الأخ�ي�رة اجله ��ود الإعالمي ��ة
وال�سيا�سي ��ة العربي ��ة وال�صهيوني ��ة
للتمهي ��د لتدخ ��ل ع�سك ��ري �أمريك ��ي يف
�سوريا وتربيره .ففي ال�ساعات الأخرية
ا�شت ��د توات ��ر التقاري ��ر الإعالمي ��ة التي
تلم ��ح اىل �إمكان قي ��ام الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة و�إ�سرائي ��ل وبريطاني ��ا
وفرن�س ��ا وتركي ��ا ،وحكوم ��ات االردن
وقط ��ر وال�سعودي ��ة ،بتوجي ��ة �ضرب ��ة
ع�سكرية �إىل �سوريا ،حتت �ستار اتهامها
با�ستعم ��ال ال�س�ل�اح الكيميائ ��ي �ض ��د
املدني�ي�ن يف غوط ��ة دم�ش ��ق ال�شرقي ��ة.
وه ��و ادع ��اء م ��ا زال قي ��د حتقي ��ق جلن ��ة
متخ�ص�ص ��ة م ��ن االمم املتح ��دة ،كما �أن
احلكوم ��ة الرو�سي ��ة رف�ضت ��ه ،وقدم ��ت
�إىل جمل� ��س الأم ��ن وثائق ت ��دل على �أن
االرهابيني هم م ��ن ا�ستعمل ال�سالح ،ال
اجلي�ش العربي ال�سوري.
ي�أت ��ي ه ��ذا بع ��د ن�ش ��اط �سيا�س ��ي
وتخريب ��ي �إرهابي الف ��ت لال�ستخبارات
ال�سعودي ��ة ،ت�ض ّم ��ن هجم ��ات ب�سي ��ارات
مفخخ ��ة يف م ��دن الع ��راق وامل ��دن
ال�سوري ��ة ويف �ضاحية ب�ي�روت اجلنوبية
وطرابل� ��س� ،أودت بحي ��اة املئ ��ات م ��ن
الن�س ��اء والرج ��ال واالطف ��ال ،ه ��ذا �إىل
جان ��ب ال ��دور التخريب ��ي ال ��ذي ي�ؤدي ��ه
النظام ال�سعودي يف م�صر اجلريحة.
ال�ص ��راع يف �سوري ��ا ،كم ��ا يت�ض ��ح
للعي ��ان ،لي� ��س �صراعاً مثالي� �اً بني نظام
ومعار�ض ��ة ،بل �إنه �ص ��راع �إقليمي دويل،
وق ��وده ال ��دم ال�س ��وري العرب ��ي ،وهدفه
حتطي ��م الدول ��ة واجلي� ��ش واملجتمع يف
�سوري ��ا ،حت ��ى يُ�ض ��رب دوره ��ا الإقليمي
املنا�ص ��ر والداع ��م للمقاوم ��ة العربي ��ة
�ض ��د الع ��دو ال�صهي ��وين ،وتحُ ا�صَ ��ر
املقاومة الللبنانية والفل�سطينية ،ويُعاد
ت�شكي ��ل املنطق ��ة مب ��ا ي�ضم ��ن م�صال ��ح
الكيان ال�صهيوين.
لق ��د كان دع ��م الع ��دو ال�صهي ��وين
على الدوام ،وما زال� ،أحد �أهم حمددات
ال�سيا�س ��ة الأمريكي ��ة ومعايريه ��ا يف
املنطق ��ة .وله ��ذا ف� ��إن زع ��م الوالي ��ات
املتحدة االن احلر�ص على الدم العربي،
ال ��ذي �س ��ال على م ��دى �أكرث م ��ن �ستني

عام ��ا بال�س�ل�اح االمريك ��ي ،ل ��ن ينطلي
على �أحد.
نحن املوقعني �أدناه نعلن:
( )1وقوفن ��ا املطل ��ق م ��ع ال�شع ��ب
ال�س ��وري وخيارات ��ه ،وم ��ع اجلي� ��ش
العرب ��ي ال�س ��وري واملقاوم ��ة اللبناني ��ة،
يف ه ��ذه املعرك ��ة القومي ��ة الك�ب�رى �ضد
�إ�سرائي ��ل والوالي ��ات املتحدة االمريكية
وبريطاني ��ا وفرن�س ��ا وتركي ��ا وحكومات
االردن واخلليج.
( )2ن ��رى �أن كل من يرفع ال�سالح
يف �سوري ��ا يف وج ��ه اجلي� ��ش العرب ��ي
ال�س ��وري ،ويدع ��م الع ��دوان الأمريك ��ي
عل ��ى الوط ��ن ال�س ��وري ،ع ��دو للأم ��ة
العربي ��ة ،ويق ��ف يف جان ��ب �إ�سرائي ��ل
والواليات املتحدة.
( )3ن ��رى �أن كل حكوم ��ة �أو ح ��زب
�سيا�س ��ي �أو جماع ��ة �سيا�سي ��ة �أو �شخ� ��ص
�سيا�س ��ي �أو مثقف يعمل يف احلقل العام،
ال يعلن وقوفه �ضد العدوان الإمربيايل
الرجع ��ي على �سوريا� ،إمنا يقف يف �صف
الواليات املتحدة و�إ�سرائيل .
( )4احل ��ل يف �سوريا هو حل وطني
فقط .ونحن ندعو ال�شرفاء من النظام
واملعار�ض ��ة �إىل اجللو� ��س اىل طاول ��ة
املفاو�ض ��ات لالتف ��اق عل ��ى ا�سرتاتيجية
وطنية لتوحيد اجلهود ور�ص ال�صفوف
�ض ��د الع ��دوان االمريكي ــ� �ـ اال�سرائيلي،
و�ض ��د كل امل�سلح�ي�ن الذي ��ن يتلق ��ون
الدع ��م م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة وتركي ��ا
وفرن�س ��ا وبريطانيا وقط ��ر وال�سعودية.
و�أن يتب ��ع ذل ��ك ،العم ��ل اجل ��اد والفعال
لو�ض ��ع خط ��ة وطنية لالنتق ��ال ب�سوريا
�إىل الو�ضع الدميقراطي امل�ستقر.
( )5ندع ��و اجلمي ��ع اىل احلذر من
حم ��اوالت الفتن ��ة الطائفي ��ة واملذهبية
اخلبيث ��ة الت ��ي ت�ش ��رف عليه ��ا ومتوله ��ا
�أنظمة التبعية العربية و�أ�سيادها ،والتي
ت�ؤججه ��ا و�سائ ��ل ه� ��ؤالء الإعالمي ��ة،
و�أدواتهم يف املنظقة .ون�ؤكد �أن امل�ستفيد
الأول م ��ن افتع ��ال �شقاق �شيع ��ي ـــ �سني،
�أو �إ�سالم ��ي ــ� �ـ م�سيح ��ي ،ه ��و الع ��دو
ال�صهيوين واحتالله لأر�ض فل�سطني.
( )6ندع ��و كل ال�شرفاء العرب �إىل
االلتف ��اف ح ��ول خي ��ار املقاوم ��ة ،و�إىل
حتوي ��ل هذه الأزمة الدامية �إىل فر�صة

تاريخي ��ة لتحقي ��ق �إجن ��از تاريخ ��ي يف
ه ��زم امل�ش ��روع اال�سرائيلي ــ� �ـ ال�سعودي ـــ
الأمريك ��ي ،يحاك ��ي الهزمي ��ة الت ��ي �أملت
بهذا امل�شروع يف متوز /يوليو .2006
املوقعون:
عاطف قرب�صي
�سيف دعنا
�أحمد خليفة
مفيد ق�سوم
خليل نخلة
�أ�شرف بيومي
�سهري مر�سي
عادل �سمارة
ف�ضل النقيب
منري العك�ش
كمال خلف الطويل
علي عبد العال
يحيى ابو غيدا
ر�شيد جمال الدين
وليد الهلي�س
منذر �سليمان
جعفر اجلعفري
م�سعد عربيد
حممد العبداهلل
�أمل �سعد  -غريب
�أحمد عبد العال
دايان خالد
�شوقي ق�سي�س
داوود خري اهلل
فاديا حواري
نادر القا�ضي
ربى �أبو غيدا
عدنان اخلطيب
�سمري �صيقلي
�شوقي ديوان
زياد داوود
علي مالح
�إبراهيم عودة
منا�ضل حرزاهلل
ماجد نعمة
عبا�س علي
نادر �أبو اجلبني
�سيد البدري
حممود فنون
هاين مند�س

وفاة ال�شاعر الإيرلندي �شيم�س هيني
ت ��ويف يف العا�صم ��ة الإيرلندي ��ة دبل ��ن ي ��وم اجلمع ��ة
�( 2013/8/30شيم� ��س هين ��ي) ال�شاع ��ر الإيرلندي احلائز
عل ��ى جائ ��زة نوبل للآداب يف الع ��ام  1995عن عمر ناهز 74
عاماً بعد تدهور �شديد يف حالته ال�صحية.
ول ��د هين ��ي يف قري ��ة تومربي ��دج ب�إيرلن ��دا ال�شمالي ��ة
ع ��ام 1939وامته ��ن التعلي ��م قب ��ل �أن يلم ��ع جنم ��ه ك�شاع ��ر
متمي ��ز� .أ�ص ��در خ�ل�ال حيات ��ه  12جمموعة �شعري ��ة منها:
(موت عامل الطبيعة) و(ال�شاقول) ،وكان �شعره يف الغالب
انعكا�س� �اً لتجارب ��ه ال�شخ�صية وانعكا�س� �اً للو�ضع يف م�سقط
ر�أ�سه �أيرلندا ال�شمالية.
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�أخبار وتتمات

العدد2013/9/7 »1359« :م  2-ذي القعدة 1434هـ "ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

بيان االحتاد العام للأدباء والكتاب العرب
ب�ش�أن التحركات الأمريكية لتوجيه �ضربة ع�سكرية ل�سورية ال�شقيقة
يتاب ��ع االحت ��اد الع ��ام للأدب ��اء والكت ��اب الع ��رب ت�صريح ��ات الرئي� ��س الأمريك ��ي
وبع� ��ض �أركان حكم ��ه ،وت�صريح ��ات بع� ��ض امل�سئول�ي�ن الأوروبي�ي�ن ،اخلا�ص ��ة بتوجي ��ه
�ضرب ��ة ع�سكري ��ة ل�سوري ��ة ال�شقيق ��ة ،وكذل ��ك حت ��ركات القط ��ع البحري ��ة والطائ ��رات
املقاتل ��ة الأمريكي ��ة والأوروبي ��ة يف املي ��اه الإقليمي ��ة وبع�ض مط ��ارات ال ��دول القريبة،
التهام النظام ال�سوري با�ستخدام �أ�سلحة كيمائية �ضد �شعبه ،ما يذكرنا باتهام العراق
ال�شقي ��ق بامت�ل�اك �أ�سلح ��ة دم ��ار �شام ��ل ،من قب ��ل الأمريكي�ي�ن وحلفائهم ع ��ام ،2003
لتربير احتالل العراق.
ويف هذا الإطار ي�ؤكد االحتاد العام على ثوابته الوطنية التي طاملا �آمن بها وعمل
من �أجلها:
 -1الرف� ��ض القاط ��ع للتدخ ��ل الأجنبي يف �شئ ��ون الدول العربي ��ة ،واعتباره عم ً
ال
عدائ ًّيا.
� -2أن التدخ ��ل الع�سك ��ري يف �سورية يهدد الأم ��ن القومي العربي ب�شكل عام ،كون
�سوري ��ة البوابة ال�شرقية للوطن العربي ،و�إ�ضعاف جي�شها من �ش�أنه �أن يخ�صم الكثري

و�إنن ��ا �إذ ندع ��و ال�شع ��ب العرب ��ي ال�شقي ��ق يف �سوري ��ة �إىل ال�صم ��ود ،والت�صدي لأي
اعت ��داء عل ��ى �أر�ضه و�سيادته ،ندعو كل ال�شعوب العربي ��ة ،والأدباء والكتاب العرب� ،إىل
رف� ��ض ه ��ذا التدخ ��ل ال�ساف ��ر يف ال�ش�أن ال�س ��وري ،الذي مي� ��س الأمن القوم ��ي العربي،
وي�ستهدف مقدرات وطننا العربي.
املجد ل�سورية احلرة امل�ستقرة..
واخللود ل�شعبها الأبي البطل..

من القوة العربية.
� -3أن كل التجارب ال�سابقة للتدخل الع�سكري الأمريكي والغربي يف �شئون بع�ض
ال ��دول العربي ��ة ،بزع ��م ن�صرة ال�شع ��وب �ضد حكامه ��ا ،مل تخ ِّلف �إال الفو�ض ��ى والدمار
واالقتتال الأهلي.
� -4أن التدخ�ل�ات الأجنبي ��ة ،ح�س ��ب قراءتن ��ا للتاريخ الق ��دمي واحلديث ،ال تكون
�إال مل�صال ��ح �سيا�سي ��ة واقت�صادية للدول املعتدية ،تل ��ك التي ال تعري م�صالح �شعوبنا �أي
اهتمام.
� -5أن �أمري ��كا وال ��دول الأوروبي ��ة لطاملا �ساندت بع�ض احل ��كام الطغاة ،يف املنطقة
حممد �سلماوي
			
العربي ��ة ويف �أماك ��ن �أخرى من الع ��امل ،لذلك ف�إن حديثها ع ��ن الدميقراطية وحقوق
الأمني العام
			
الإن�سان ال ينطلي علينا.
لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب
 -6م ��ع االع�ت�راف الكام ��ل بحق ال�شع ��وب العربي ��ة يف التظاهر ال�سلم ��ي من �أجل 			
احل�ص ��ول عل ��ى حقوقه ��ا يف احلرية والعدال ��ة والكرامة ،ف�إن انت�ص ��ار الثورات ال يكون
�صدر يف -2013 /9 /1 :القاهرة
�إال بيد �أبنائها.

مروان م�سلماين ...ملك الأبي�ض والأ�سود /تتمة/
والفنانني وجمهور كبري من ع�شاق ال�صور والفن.
بع ��د ه ��ذا املعر� ��ض ب ��د�أ تاري ��خ عم ��ل امل�ص ��ور مروان
م�سلم ��اين يف املديري ��ة العام ��ة للآث ��ار واملتاح ��ف مديراً
لق�س ��م الت�صوي ��ر والأر�شي ��ف الأث ��ري ،وامت ��د عمل ��ه يف
املديري ��ة العام ��ة ثماني ��ة وثالث�ي�ن عام� �اً م ��ن 1958م
�إىل 1996م ،متي ��ز خ�ل�ال م�سريت ��ه احلياتي ��ة والعملي ��ة
باخلل ��ق واجلل ��د يف العم ��ل ،والإخال� ��ص ملهنت ��ه وعمل ��ه،
والتعام ��ل اجليد مع زمالئه العاملني يف املديرية ،وكان
�شغوف� �اً بتعل ��م اللغ ��ات وق ��راءة الكت ��ب ودرا�س ��ة تفا�صيل
�أعم ��ال التنقيب الأثري والتوثيق .كان ��ت الآثار وال�صور
والوثائق �شغله ال�شاغل.
كلف ��ه الدكت ��ور �صب ��اح قب ��اين املدي ��ر الع ��ام للإذاعة
والتلفزي ��ون يف اخلم�سيني ��ات بتق ��دمي برنام ��ج �أ�سبوعي
تعليم ��ي حول فن الت�صوي ��ر؛ ا�ستمر ل�سن ��وات ،كما كلفه
الأ�ست ��اذ ف� ��ؤاد ال�شايب مدي ��ر الدعاية والأنب ��اء ال�سورية
ع ��ام 1960م ب�إج ��راء م�سح اجتماعي ثق ��ايف طبيعي �أثري
فن ��ي للجزي ��رة ال�سورية ع�ب�ر لقطاته املبدع ��ة ،وقد قام
الأ�ست ��اذ م ��روان م�سلم ��اين بت�صوير كل م ��ا وقعت عيناه
علي ��ه �أثن ��اء تل ��ك اجلول ��ة ،مم ��ا دفع ��ه لإقام ��ة معر�ض ��ه
الث ��اين ح ��ول م�شاهدات ��ه يف اجلزي ��رة ال�سوري ��ة ،وال ��ذي

حظ ��ي باهتمام وا�س ��ع وقتذاك ،نظراً مل ��ا قدمه من �صور
�صادقة وجميلة عن جمتمع اجلزيرة ال�سورية.
�أل ��ف الأ�ست ��اذ م ��روان م�سلم ��اين خم�سة ع�ش ��ر كتاباً
متخ�ص�صاً يف الآثار واملواقع الأثرية من �أبرزها:
كت ��اب «البي ��وت الدم�شقي ��ة ،وكت ��اب (تدم ��ر ف ��ن
وعم ��ارة) ،وكت ��اب (اجلام ��ع الأم ��وي الكب�ي�ر بدم�ش ��ق)،
وكت ��اب «الكنائ�س والأدي ��رة التاريخية يف �سورية» ،وكتاب
(ب�صرى املدينة الكاملة).
كان متميزاً يف جماليات الت�صوير ال�ضوئي ،و�ساهم
يف ف ��ن الر�س ��م والنح ��ت و�ص ��ب التماثي ��ل الت ��ي ي�صنعها
م ��ن م ��ادة (الريزين) غ�ي�ر القاب ��ل للك�سر ،والت ��ي كانت
تث�ي�ر اهتم ��ام الزائرين ملعار�ضه وم�شغل ��ه الفني املوجود
بالق ��رب من حديقة ال�سبكي يف ال�شع�ل�ان .وذلك نتيجة
تقنية نحتها بطريقة متميزة ،فقد قام بن�سخ الكثري من
القط ��ع الأثري ��ة بطريق ��ة فني ��ة ال ت�سم ��ح باملقارنة فيما
ب�ي�ن الأ�صلية منها واملن�سوخ ��ة عنها ،وهذه موهبة ثانية
متيز بها الأ�ستاذ الفنان مروان م�سلماين.
�ساه ��م بنق ��ل �ص ��ور الآث ��ار ال�سوري ��ة �إىل العامل من
خ�ل�ال لوحاته الت ��ي �شكل ��ت �أر�شيفاً �ضخماً متي ��ز ب�إبراز
الأثر ،وخ�صائ�صه وزخارفه.

ب ��رع يف عمل ��ه ومهن ��ة الت�صوي ��ر ال�ضوئ ��ي لذل ��ك
ا�ستح ��ق الألق ��اب وال�شه ��ادات الت ��ي ناله ��ا ،فق ��د منحت ��ه
اجلمعية الوطني ��ة الكيميائية بباري�س �شهادة الدكتوراه
الفخري ��ة يف عامل الت�صوير ال�ضوئي ،لإ�سهاماته الفنية
املبهرة والرائعة.
ون ��ال و�س ��ام اال�ستحق ��اق ال�س ��وري تقدي ��راً لأعماله
الإبداعية يف جمال الآثار.
ً
يبقى ا�سم مروان م�سلماين علما يف جمال الت�صوير
ال�ضوئ ��ي بف�ض ��ل عمل ��ه و�ص ��وره ولوحاته ،ويبق ��ى �أي�ضاً
م�ؤر�شف� �اً ع ��ايل امل�ستوى لتميزه و�أر�شيف ��ه ال�ضخم الذي
ترك ��ه لنا ،ال�سيما �أنه عم ��ل يف جمال ت�صوير الآثار ،هذا
التخ�ص� ��ص املهم واحل�سا�س وال ��ذي يبقى ا�سمه ملت�صقاً
باللوحات التي �صورها و�أر�شفها بطريقة عالية امل�ستوى
الفني والإبداعي ،فكانت �صوره �شاهداً على جمال وعمق
و�أهمي ��ة احل�ضارة الإن�سانية من خ�ل�ال الآثار ال�سورية،
ومن خالل كامرته الغربية دمج ح�ضارة ال�شرق وتقنية
الغ ��رب ،فكان بذلك �سف�ي�راً للآثار واحل�ض ��ارة ال�سورية
م ��ن خ�ل�ال عمل ��ه و�ص ��وره وتوثيق ��ه للآث ��ار ال�سوري ��ة
بال�ص ��ورة والكلم ��ة؛ التي ترجمت �إىل كث�ي�ر من اللغات،
وبذل ��ك ترك ب�صم ��ة متمي ��زة ،و�ستبقى الأجي ��ال تذكره

بف�ض ��ل عمل ��ه و�إبداعات ��ه وخدمات ��ه ومتي ��زه يف عمل ��ه
وتخ�ص�صه احل�سا�س واملهم.
الب ��د من الإ�شارة �إىل �أن الكتاب ال�صادر عن املرحوم
م ��روان م�سلم ��اين مت �إجن ��ازه ب�إ�ش ��راف الدكت ��ور م�أمون
عب ��د الك ��رمي املدي ��ر الع ��ام للآث ��ار واملتاح ��ف؛ واللجن ��ة
التنظيمية التي ت�ألفت من الأ�ساتذة:
 1ـ خال ��د حم ��ودة 2 ،ـ �أ .خال ��د ماجد حياتل ��ة  3ـ فتاة
جديد  4ـ �أ.كنانة �صدقني.
و�ش ��ارك يف ه ��ذا الكت ��اب جمموع ��ة م ��ن الكت ��اب
والأ�ساتذة ال�سوريني هم:
�أ.م�أم ��ون عب ��د الكرمي�-أ.حمم ��د خال ��د حم ��ودة-
�أحمد فرزت طرقجي-ثناء �أرنا�ؤوط
ج ��ورج نحا� ��س -حي ��در يازج ��ي -خالد �أ�سع ��د� -سعد
القا�سم� -سعد فن�صة� -سهام ترجمان
�شوق ��ي املع ��ري -طال ��ب قا�ض ��ي �أم�ي�ن -عدن ��ان
م�سلماين -د.علي القيم وفاتن دعبول
حمم ��د اخل ��ويل -حمم ��د �س ��امل قدور-حمم ��ود
�شاه�ي�ن -مي�سر فت ��ال اليربودي -جنم الدي ��ن بدر هيام
دركل.

�سعيد حت�سني ..ذاكرة وطن ...وتاريخ مفعم بالألوان /تتمة/
و�شجاعة حرا�س الربملان ،فهذه اللوحة �أ�سطورة لونية حقيقية تفوح من �صدق
�ألوانها رائحة الدم والبارود حتى هذه اللحظة.
ه ��ذا وق ��د �صن ��ف عدد م ��ن النقاد ه ��ذه اللوح ��ة ك�أول عمل ت�شكيل ��ي �سوري
معا�ص ��ر يعال ��ج مو�ض ��وع ال�شهي ��د على الرغ ��م من ع ��دم تناولها لل�شهي ��د ب�شكل
مبا�ش ��ر بل من خ�ل�ال تفا�صيل دفاع جنود �سورية عن الربمل ��ان وا�ست�شهادهم يف
�سبيل الدفاع عنه.
ا�ستوح ��ى (�سعي ��د حت�س�ي�ن) لوحات ��ه م ��ن التاري ��خ العرب ��ي امل�ش ��رق وروع ��ة
احل�ض ��ارة العربي ��ة الإ�سالمي ��ة ،فف ��ي لوح ��ة (ت�سلي ��م مفاتي ��ح القد� ��س ل�صالح
الدي ��ن الأيوب ��ي) ي�ب�رز جانب� �اً م ��ن معركة حط�ي�ن التي خا� ��ض غماره ��ا البطل
�ص�ل�اح الدي ��ن الأيوب ��ي لينت�صر على جحاف ��ل ال�صليبيني حم ��رراً بيت املقد�س،
وحتم ��ل ه ��ذه اللوح ��ة جوانب الرفع ��ة والت�سام ��ح يف �سلوك �ص�ل�اح الدين الذي
المراسالت:
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع ال��م��راس�لات ب��اس��م رئيس
التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

�أحاطت به رايات الن�صر ورميت �سيوف الأعداء ورماحهم عند قدميه ،كما تربز
اهتمام فنانها بالتفا�صيل والدقائق.
ويف لوحات ��ه الت ��ي تناولت دم�ش ��ق ،تتجلى عبقرية (�سعي ��د حت�سني) الفنية
ب�أبه ��ى �صوره ��ا ،فف ��ي لوحة (جماع ��ة ال�سفربرل ��ك) يلقي ال�ضوء عل ��ى املجاعة
التي فتكت ببالد ال�شام ب�شكل عام و�أزهقت �أرواح الآالف من الب�شر نتيجة اجلوع
واملر� ��ض والفق ��ر من خالل ت�صوي ��ره ملجموعة من الن�س ��وة والعجائز والأطفال
ي�صرخ ��ون جوعاً وقد هدهم اجل ��وع والهزال بينما وُ�ضع بع�ضهم يف عربة جثثاً
هامدة ،ويف خلفية اللوحة �أظهر �ساحة املرجة و�أعواد م�شانق ال�ساد�س من �أيار.
مل ي�ص ��ور (�سعي ��د حت�سني) ح ��زن دم�شق وجماعتها و�أمله ��ا فح�سب ،بل و ّثق
�أفراحها من خالل لوحة (العر�س ال�شامي) التي خ ّلدت جمالية البيت ال�شامي
وعنا�صره اجلمالية من زخارف وزجاج مع�شق وبحرة متدفقة �إ�ضافة �إىل فرحة

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
وزارات وم��ؤس��س��ات1200ل.س  -ف��ي الوطنال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد 300ل.س أو - $ 30ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات 4000ل.س أو-$40خ��������ارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الصحيفة تعبر عن وجهات
نظر أصحابها

www.awu.sy

E-mail : aru@tarassul.sy

املنا�سب ��ة وحب ��ال الزينة التي �أنارت ليل دم�شق ب�ش ��كل عاطفي خيايل يحمل من
ينظر �إىل اللوحة على غيمة من م�سرة.
�أم ��ا يف لوح ��ة (خطب ��ة اجلمع ��ة يف امل�سج ��د الأم ��وي) فتظهر ق ��درة (�سعيد
حت�س�ي�ن) الفائق ��ة وعبقريته يف ر�س ��م الكتل املعمارية الهند�سي ��ة ب�شكل مدرو�س
يح�ت�رم الن�س ��ب والتنا�س ��ب واملنظوروالزخ ��ارف وتفا�صي ��ل امل�سج ��د وامل�صل�ي�ن ،
موثقاً عظمة املكان وروحانيته.
غ ّي ��ب امل ��وت (�سعي ��د حت�س�ي�ن) ع ��ام  1985ت ��اركاً للأجي ��ال جترب ��ة جدي ��رة
باالح�ت�رام ،جترب ��ة �أ�س�ست لقاع ��دة فنية هامة وم ّه ��دت درب احلركة الت�شكيلية
ال�سورية ،و�إذا كان املكان بطل لوحات الفنان الراحل واحلدث عمودها الفقري،
تبق ��ى عبقريت ��ه و�ألوان ��ه الدافئ ��ة وح�س ��ه الفن ��ي املره ��ف �أبط ��ا ًال لتاري ��خ الف ��ن
ال�سوري الذي كان �أحد �أبرز رواده.

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
ـ غير منشورة ورقيًا أو ّعبر الشبكة.
ـ منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة
التشكيل حين ال��ل��زوم ،وع�لام��ات
الترقيم.
ـ ال تتجاوز المادة المرسلة /700/

سبعمئة 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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خرية

بيـان احتـاد الكتـاب العرب

• نزار بني املرجة

الواليات املتحدة ..دولة ال�شر والعدوان
يظه ��ر الوج ��ه الأمريك ��ي القبي ��ح م ��رة �أخ ��رى حام ً
ال
معه الوعي ��د والتهديد بالويل والثبور وعظيم الأمور ،كما
تطل من خلفه وجوه ا�ستعمارية قبيحة �أخرى حاملة معها
نزوعه ��ا اال�ستعالئي وعط�شه ��ا �إىل ا�ستعباد ال�شعوب وجعل
تاريخها و�أهلها و�سيا�ساتها تبعاً ل�سيا�ساتها ال�شريرة.
�إن الوالي ��ات املتحدة الأمريكية التي تدعي احل�ضارة،
والتق ��دم ،واحلداث ��ة ..جت ّي� ��ش ـ الي ��وم ـ قواته ��ا الع�سكري ��ة
يف خمط ��ط ع ��دواين جدي ��د ملمار�س ��ة ال�ش ��ر والقت ��ل؛ وهي
الت ��ي �أوغل ��ت خ�ل�ال ال�سن ��وات املا�ضي ��ة بالدم ��اء العراقية،
وال�صومالي ��ة ،واليمني ��ة ،والأفغاني ��ة ،وفتك ��ت �سيا�ساته ��ا
املتوح�ش ��ة مب�صائ ��ر ال�شع ��وب يف الوط ��ن العرب ��ي ،و�آ�سي ��ا،
و�إفريقي ��ا ،و�أمري ��كا الالتيني ��ة ،وم�شى يف ركبه ��ا ال�شيطاين
بع� ��ض الدول الغربية الت ��ي ح َّنت ملمار�سة اال�ستعمار والقهر
والظلم مثل فرن�سا وبريطانيا.
�إن الوالي ��ات املتحدة الأمريكية ما زالت ت�سعى جاهدة،
وب ��كل ال�سب ��ل لإخ�ض ��اع الهيئ ��ات الدولي ��ة كمجل� ��س الأمن،
ومنظم ��ات حق ��وق الإن�س ��ان من �أج ��ل انتزاع موافق ��ة دولية
لتنفي ��ذ غ ��زو همج ��ي عل ��ى ال�شع ��ب ال�س ��وري ال�صام ��د...
وحينم ��ا نف ��ذت �سيا�س ��ات دموية منذ �سنت�ي�ن ونيف بو�ساطة
ال ��وكالء م ��ن املرتزقة واجلماع ��ات التكفريي ��ة وعجزت عن
حتقي ��ق �أهدافه ��ا الوح�شية ف ��وق الأر� ��ض ال�سورية خططت
لعدوانها اجلديد عليها..
�إن الواليات املتحدة ــ ومن يحالفها يف العدوان امل�ستمر
على �سورية ــ دولة ا�ستمر�أت القوة والقتل والبط�ش ،و�أخذت
تتل ��ذذ مبمار�س ��ة الإرهاب و�صناعت ��ه؛ �إذ ارتكبت العديد من
اجلرائم يف دول �أمريكا الالتينية ،ويف اليابان ،ويف دول عدة
عربية و�آ�سيوية ،و�إفريقية.
�إنه ��ا الدول ��ة املتوح�ش ��ة الت ��ي متتل ��ك �أك�ب�ر ع ��دد م ��ن
القواع ��د الع�سكري ��ة يف الع ��امل كل ��ه ،و�أك�ب�ر خم ��زون م ��ن
�أ�سلحة التدمري ال�شامل ،والأ�سلحة الكيماوية واجلرثومية
والبيولوجي ��ة ،وه ��ي الدول ��ة الراعي ��ة للكي ��ان اال�ستيطاين
ال�صهي ��وين ال ��ذي اغت�ص ��ب الأر� ��ض الفل�سطيني ��ة من ��ذ عام

 ،1948ث ��م قام باحت�ل�ال بع�ض الأرا�ضي العربي ��ة عام ،1967
و�أمع ��ن يف تهج�ي�ر �أ�صحابها منها ،بعد �أن عاث دماراً وخراباً
فيها.
�إن الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة �صاحب ��ة �أك�ب�ر تاري ��خ
يف الإج ��رام والقت ��ل ،والتدم�ي�ر ،وقه ��ر احلري ��ات واالعتداء
ال�ص ��ارخ عل ��ى التاري ��خ الب�ش ��ري قاطب ��ة ،فه ��ي الت ��ي قتل ��ت
م ��ا يزي ��د عل ��ى خم�س�ي�ن ملي ��ون �أمريك ��ي زجني م ��ن �أ�صول
�إفريقي ��ة ،ومالي�ي�ن �أخ ��رى م ��ن الهن ��ود احلم ��ر م ��ن �س ��كان
�أمري ��كا ال�شمالي ��ة والالتيني ��ة ..وه ��ا ه ��ي ذي تن ��ادي ـ اليوم
علن� �اً وب ��كل �صفاق ��ة ـ بالع ��دوان على �سوري ��ة� ،أر�ض� �اً ،و�شعباً،
وتاريخ� �اً ،وهوي ًة ،م ��ن �أجل �أهداف عدواني ��ة بغي�ضة غايتها
جع ��ل الكيان ال�صهيوين الق ��وة املطلقة املهيمنة على الوطن
العربي ،وتدمري امل�شروع القومي العربي املقاوم الذي تبنته
�سورية نهجاً وفكراً وممار�س ًة.
�إنن ��ا يف احت ��اد الكتاب الع ��رب نعلن موقفنا ب ��كل و�ضوح
وب�صوت عال:
• �إن الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ه ��ي ق ��وة ال�ش ��ر
والظلم يف العامل كله.
ً
ً
• نعل ��ن ب ��كل ثق ��ة وقوفنا �صف� �ا واح ��دا وراء اجلي�ش
العرب ��ي ال�س ��وري البط ��ل من �أج ��ل �سورية العربي ��ة العزيزة
احل ��رة ،ومن �أج ��ل مقاومة وطنية وقومي ��ة با�سلة ،للحفاظ

عل ��ى الكرام ��ة وال�سي ��ادة ،وال غن ��ى عنهم ��ا وال بدي ��ل ،ومن
�أج ��ل م�ستقبل م�شرق يليق ب�أحالمن ��ا ،وثقافتنا ،وتاريخنا،
وهويتنا.
• �إنن ��ا ثابت ��ون عل ��ى احل ��ق واملب ��ادئ ،ول ��ن تثنين ��ا
كل التهدي ��دات العدواني ��ة الأمريكي ��ة ،و�سنواج ��ه �ش ��رور
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة كم ��ا واجهه ��ا �أح ��رار الع ��امل
يف فيتن ��ام ،و�أمري ��كا الالتيني ��ة ،والع ��راق ،وال�صوم ��ال،
ول ��ن ن�ضع ��ف �أو نرتب ��ك حلظة واح ��دة لأننا �أ�صح ��اب حق،
و�أ�صح ��اب ر�سال ��ة ،و�أ�صحاب مبادئ وقي ��م وتاريخ يف الدفاع
ع ��ن �أر�ضن ��ا الغالية ،والت�ضحية من �أجله ��ا؛ وهذا �شرف ما
بعده �شرف.
• نطال ��ب �أح ��رار �أمتن ��ا ومثقفيها ومبدعيه ��ا وكتابها
بالوقوف �صفاً واحداً مع �سورية الوطن واحل�ضارة ملواجهة
الع ��دوان الأمرييك ��ي ال�ساف ��ر؛ ورده عل ��ى �أعقاب ��ه مدح ��وراً
مذموماً...
• نطال ��ب �أح ��رار الع ��امل �أن يكون ��وا عل ��ى مق ��دار
امل�س�ؤولي ��ة يف مواجه ��ة العنجهي ��ة ال�صهي ��و� /أمريكي ��ة،
والوق ��وف �إىل جان ��ب �شعبن ��ا وجي�شن ��ا للدف ��اع ع ��ن الأر�ض،
والعر�ض ،وال�سيادة الوطنية.
• نطال ��ب اجلهات املعني ��ة امل�س�ؤولة ب�سحب اجلن�سية
العربي ��ة ال�سوري ��ة م ��ن كل عمي ��ل خ ��ان الوط ��ن وخ ��ان
الأمان ��ة ،ودع ��ا �إىل احت�ل�ال وطن ��ه والتدخ ��ل اخلارج ��ي يف
�ش�ؤونه الداخلية...
�إنه ��ا �ساع ��ة املواجه ��ة ،و�ساع ��ة احل ��ق ،و�ساع ��ة الوط ��ن
واملواطنة ..لكي نكتب التاريخ الذي تفتخر به الأجيال.

عا�شت �سورية املجد واحل�ضارة
عا�ش ال�شعب العربي ال�سوري البطل
واملجد واخللود ل�شهدائنا الأبرار
دم�شق 2013/8/31

احتاد الكتاب العرب

نا�شطون �سوريون يطلقون حملة
ملخاطبة الكونغر�س الأمريكي
�أطل ��ق نا�شط ��ون �سوري ��ون عل ��ى موق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي في� ��س ب ��وك ليل ��ة  2013/9/2حمل ��ة بعنوان:
“�إىل الكونغر� ��س الأمريك ��ي :حتركوا من �أجل ال�سالم،
�صوت ��وا ب� �ـ “ال” �ض ��د ق ��رار احل ��رب عل ��ى �سوري ��ة US
Congress: Act For Peace, Vote No
.to War against Syria
تق ��وم فك ��رة احلملة عل ��ى ح�ش ��د طاق ��ات املتطوعني
وتنظي ��م جهوده ��م ع�ب�ر �صفح ��ة احلمل ��ة لالنط�ل�اق
والتوج ��ه بر�سائ ��ل موح ��دة �إىل �أع�ض ��اء الكونغر� ��س
الأمريكي ،ون�شر هذه الر�سائل على �صفحاتهم لإي�صالها
�إىل متابعيه ��م ،والت�أث�ي�ر عل ��ى ال ��ر�أي الع ��ام الأمريك ��ي،
للت�أث�ي�ر كنتيج ��ة لذل ��ك عل ��ى ق ��رار �ص ّن ��اع الق ��رار يف
الكونغر� ��س ،وال�ضغ ��ط عليه ��م للت�صوي ��ت �ض ��د الع ��دوان
الأمريكي على �سورية.
و�ص ّرح �أحد امل�س�ؤولني عن احلملة �أنه و�ساعات قليلة
فق ��ط من انطالقها و�صل عدد املتطوعني من ال�سوريني

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

والأ�صدق ��اء غري ال�سوريني �إىل عدة �آالف  ..وكان هناك
جت ��اوب وا�س ��ع م ��ن املواطن�ي�ن الأمريكي�ي�ن وتفهم كبري
م ��ن قبله ��م ملوقفن ��ا� ،إذ ي�شارك ��ون يف غالبيته ��م العظمى
يف رف� ��ض الق ��رار ب�إعالن احلرب عل ��ى �سورية ،بالإ�ضافة
�إىل التوا�ص ��ل قب ��ل بداي ��ة احلمل ��ة م ��ع عدد م ��ن �أع�ضاء
الكونغر� ��س الأمريكي ،وكثري منهم م�ستعد للعمل جدياً
عل ��ى الت�ص ��دي لق ��رار احل ��رب ،وق ��د مت ّكن ممث ��ل والية
فلوريدا يف الكونغر�س �آلن غري�سون ـ م�شكوراً ـ من جمع
عري�ضة من  16000توقيع حتى الآن خالل �ساعات قليلة
ليدعم موقفه يف الت�صويت �ضد قرار احلرب.
وم ��ن جمموع ��ة الر�سائ ��ل الت ��ي مت توجيهه ��ا �إىل
�أع�ضاء الكونغر�س والن�شطاء الأمريكيني:
• ال تدع ��وا و�سائ ��ل الإع�ل�ام ال�ل�ا �أخالقي ��ة تخدعك ��م
جمدداً احلرب تكلف الكثري من جيوبكم.
• �أنتم تدفعون ال�ضرائب لتح�سني منط حياتكم ولي�س
كي تبتلعها احلروب.

• حربن ��ا واح ��دة �ض ��د الإره ��اب ،مل ��اذا تدع ��م �إدارتك ��م
الإرهابيني الذين هاجموا بالدكم يف � 11سبتمرب؟!
• نح ��ن حمل ��ة ر�سال ��ة �سالم ،نري ��د ال�سالم لن ��ا ولكم،
ل�سورية ولل�شعب الأمريكي ال�صديق.
• ال�سوري ��ون �سيقاتل ��ون حت ��ى امل ��وت �ض ��د �أي ع ��دوان
خارجي ،ال تر�سلوا جنودكم للموت يف �سورية.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـر التحرير :عيـاد عيـد

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:
حممود حامد  -د.عي�سى ال�ش ّما�س
نبيـ ــل نوفــل  -ريـ ــا�ض طبــرة

الغطر�ســـة!
َّ
مل القتل ..ومل ميل القتلة! ،هم جاهزون دائم ًا
و�أبد ًا الرتكاب اجلرمية ،..وال مانع لديهم (بل
من دواعي �سرورهم!) القيام بتمثيل اجلرمية
وجت�سيدها ب�شكل حي ،وتكرار م�سرحية القتل التي
ال تنتهي عرو�ضها على م�سرح هذا الوطن �أو ذاك..
والب�شر (الناجون منهم� ..أو القتلى� ..أو اجلرحى..
�أو الأطفال اليتامى� ..أو الن�ساء الثكاىل) هم جمرد
�أرقام� ..أجل �أرقام ،ومن ال ي�صدق فلينتظر �إعادة
م�سرحية القتل بتكرارها بني الفينة والفينة ..هنا
�أو هناك..
واليوم يختار �أوباما (احلمل الوديع احلري�ص على
الإن�سانية وامل�ؤمتن على العدالة يف العامل!) ،وطننا
�سورية م�سرح ًا جديد ًا للجرمية املرتقبة ،رغم
مفاج�أة ان�سحاب بع�ض املمثلني يف جوقة الإرهاب
ال�صهيونية ـ الأمريكية ـ الغربية مثل بريطانيا
و�إيطاليا و�أملانيا ،لتمثل مناذج �صارخة لبدء انهيار
حتالف العدوان اجلائر امل�ستمر على �أمتنا ،وعلى
�شعوب العامل ومقدراتها..
�أجل ملّ القتل ..ومل ميل القتلة ،ف�أمريكا ال مانع
لديها من قتل ع�شرات �أو مئات �آالف ال�سوريني (ال
�سمح اهلل) يف حال تنفيذ العدوان ،حتت �شعار غ�سل
عار (ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي)� ..أجل ملجرد
ا�ستخدامه (من قبل �أي كان!) فت�أملوا يا رعاكم
اهلل� ،أجل �أي ًا كان الفاعل على حد زعم �أمريكا
والغرب!!
ولكن �أمل ي�سبق �أن قامت �أمريكا بقتل مليون عراقي
عندما اجتاحت العراق ال�شقيق يف العام 2003م،
وق�صفته ب�أب�شع �أنواع قنابل اليورانيوم التي الزالت
�آثارها الإجرامية م�ستمرة �إىل اليوم ويراها العامل
ب�أ�سره على �شكل والدة الأطفال امل�شوهني وانت�شار
�أنواع عديدة من مر�ض ال�سرطان ،ب�سبب الإ�شعاع
الذي الزال موجود ًا يف معظم �أنحاء العراق حتى
اليوم و�سي�ستمر ت�أثريه كما يقول العلماء لآالف
ال�سنني القادمة؟! ،وكانت احلجة يومها عند غزو
�أمريكا للعراق هي (وجود) ..ت�صوروا (وجود فقط)
ال�سالح الكيميائي يف العراق ،..وكان ذلك عرب خرب
كاذب عاجل �أطلقه وزير اخلارجية الأمريكي
الأ�سبق و�سيء ال�صيت كولن باول يف �أروقة جمل�س
الأمن الدويل!
وليعلن ال�سيد باول بعد فرتة وجيزة من انتهاء
اجلرمية الهائلة الب�شعة وقتل مليون عراقي،
اعتذاره على امللأ لأن اخلرب كان عاري ًا عن ال�صحة
ونتيجة خط�أ للمخابرات الأمريكية!
�..أجل هي الغطر�سة �ش�أنها �ش�أن ال�صلف يف املعاجم
ترجمتها اال�ستكبار والغرور والتجرب والتعجرف
والتطاول على الآخرين..
ثمة عرب يهللون ويباركون اجلرمية قبل حدوثها..
وما �أكرث العرب ..وما �أقل االعتبار..
ولكنها �سورية ..ب�أر�ضها و�شعبها وتاريخها جاهزة
للنزال وهي التي تعرف اليوم مثلما عرفت دائم ًا �أن
العدوان �إىل اندحار و�أن قدرها االنت�صار..
nizar.marje123@gmail.com
www. marje.syriaprof.com

