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• غادة اليو�سف
ي ��ا عب ��د اهلل.ك ها �أن ��ت ذا تق ��ف �أمامن ��ا ،مُتح ّدي� �اً ،وعيناك
تر�شق ��ان ناراً ،ويداك ّ
ملطختان بالدماء .ها �أنت تقف مبواجهة
ك ّل م ��ا �أثخ ��ن روح ��ك ،وق ��د اختزن ��ت ذاكرت ��ك مفاعي ��ل اليت ��م
ّ
د..والذل ..وكل جت ّليات الظلم
والربد واجلوع والإهمال والت�ش ّر
َ
اعرتف بك على الأر�ض حني
الب�شري..ارمتيت يف ح�ضن �شوك،
نبذك من عليها ،ووعدك بال�سماء �سيداً حني ظننتَ �أنها �أُغلقتْ
يف وج ��ه ا�ستغاثاتك..ه ��ا قد حت ّولت نظرت ��ك املنك�سرة �إىل نظر ٍة
وح�ش ّي ��ة ،وكتفاك املتهدّلت ��ان ا�شتدّتا و�صارتا �أق ��وى ،وقد انفلتَّ
كهف� ،أحاطت بك �ض ��وا ٍر مفرت�سة ،فدافعتَ ،
كبهيم� � ٍة من جوف ٍ
ب�سعار جمنون عن حقّك بالبقاء ..فماذا نحن الآن فاعلون؟؟
ُ
نح ��ن الآن ُندينك..وقد نحكم علي ��ك باجلنوح ،والإجرام..
م ��اذا نفع ��ل الآن؟؟نح�ص ��د مازرعناه..ح�ي�ن ذات طفول ��ة �أقامت
مدر�ستك� ،أو التي كانت مدر�ستك ،حف ً
ال فنياً بعيد املع ّلم ،احتفا ًء
به وتكرمياً جلهوده ،يومها� ،أنت مل تكن حا�ضراً بني املحتفلني،
مع �أنّ رفاقك نزالء مركز املالحظة (�سجن الأحداث) �أ ّكدوا كم
كان �صوتك جمي ً
ال ،وغنا�ؤك �شجياً ،وقالوا� :إنك �أنت من ت�ؤ ّلف
الكث�ي�ر من الأغ ��اين لهم..يف عي ��د املعلم كنت غائب� �اً ،ومل ي�س�أل
ع ��ن �سب ��ب غيابك �أي مع ّل ��م بعد �أن غ ��ادرت املدر�س ��ة االبتدائية،
بع ��د مقت ��ل � ّأمك بيد �أبيك امل ��ودع يف ال�سجن امل�ؤب ��د ،وقد ُ�سجنتَ
الرتكاب ��ك جناي ��ة ال�سرق ��ة املو�صوف ��ة ،املثبت ��ة باعرتافاتك ،لقد
أقررت ب�أنك خلعت قفل وغلق باب البقال يف ح ّيكم لي ً
� َ
ال و�سرقت
كيل ��و برغل ،وكم�شة بامياء ،وعلبة �سردين ،لقد كنت جائعاً ،وال
مال لديك ،و�أخوتك ال�صغار يبكون جوعاً..
بحك ��م القان ��ون ،ال �أ�ستطي ��ع �إ ّال �إدانت ��ك بج ��رم ال�سرق ��ة
املو�صوف ��ة ،متام� �اً كم ��ا ل ��و �أن ��ك �سرق ��ت خزن ��ة مليئ ��ة بالذه ��ب
بح�سب املادة  625من قانون العقوبات..
علي..ه ��ل مازلت تتلعثم؟!ال �أعرف منذ
ال تجُ ْبن ��ي.وال تر ّد ّ
مت ��ى و�أنت تتلعثم..هل ول � َ
�دت وولدتْ معك لعثم ُتك؟؟ �أم �أنّ ما
ع َق َل ل�سا َنك هو ما ع َق َل �إن�سانيتك؟!
�أراك �شاباً و�سيماً ممتلئاً بالقوة ،بعد �أن ر�أيتك منذ �سنوات،
طف�ل ً�ا هزي�ل ً�ا �شاحباً من ب ��رد وجوع..و�سحن ��ة ت� ّؤ�شر على غياب
م ��اء الأموم ��ة الداف ��ئ ..يف عيني ��ك الداكن َت�ي�ن �ص ��را ٌخ وح�ش � ٌّ�ي،
ٌ
وحزن ،يغمر قاعة املحكمة..
و�أن ��ت يا عبي ��دة .م  ،ويا با�سل �.س..هل تناولت ع�شاءك عند
رب عمل ��ك �صاح � ُ�ب مغ�سل
�أم عبي ��دة الفق�ي�رة؟ ومب ��اذا ح ّمم ��ك ُّ
�شحمك يف �آخر اليوم املليء بالقذارة
وم�شح ��م ال�سيارات؟؟مباذا ّ
وال ��ذل والعناء؟؟ وم ��ن الذي ع ّلمك م�سك البندقي ��ة وامل�سدّ�س،
وال�ساط ��ور والبلطة؟؟هل وجدت عند هذا الأخري ،وقد ال يكون
ال ��رب الأخ�ي�ر ب�ي�ن �أرباب عمل ��ك ،هل وج � َ
�دت عنده � ّأم� �اً لي�ست
مهجورة ،و�أباً يعرتف بك ،بعد �أن ت�سبب �أبوك البيولوجي الأ ّول
بزج ��ك يف �أت ��ون حي ��ا ٍة ال ذن ��ب لك فيه ��ا� ،سوى �أنك كن ��ت �شاهداً
ّ
على ليلة م�شتعلة ،ذات �سقطة؟؟....
وما يزال ال�س�ؤال يرافقني بعد ك ّل هذه ال�سنني:
كي ��ف للطف ��ل �أن ي�سري يف خ�ض ّم بحر الظلم ��ات املحيط �إذا
جنحت �سفينته..
بل �سفينة العامل من حوله؟؟
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البحث عن امر�أة
• حممد احلفري
�آه يا امر�أة للفقد املوجع واحلرمان الواقف باملر�ص ��اد لكل الأ�شياء � ...أينك
؟ ي ��ا كل ال�س ��عادات الهارب ��ة واملت�س ��ربة عن ��وة كامل ��اء م ��ن بني الأ�ص ��ابع ،ي ��ا العمر
املج ��دول م ��ن الأن ��ات ،ها �أنا �أتزنر باحل ��زن املخبوء داخلي لأجل ��ك� ،أتلفع الي�أ�س
ال�ساك ��ن يف �أعماق ��ي و�أعتمر احللم لأفي�ض على ه ��ذه الأر�ض باحثاً عنك موجة
ترم ��ي الزب ��د عند ال�شاطئ وترت ��د �إىل الأعماق فليتك تعودي ��ن والعود �أحمد �أو
لي ��ت العني ��د اخلافق داخلي يقنع بالن�سيان �أو ليته يتذك ��ر ب�أن ال�شيب وهو يلوح
لدبي ��ب الوق ��ت ال يو�ص ��ل �أب ��داً �إلي ��كِ � ..أحتار ويح�ي�رين معه يا الغالي ��ة وهو ال
يتبت ��ل با�س ��م غري ا�سمك فدلين ��ي وقد كنت ِ مهتدىً للروح وم ��ن بعدك ِ�أ�ضاعت
بو�صل ��ة اجله ��ات  ..ق ��ويل الآن ،لي� ��س م ��ن عادتي تهدي ��د �أحد ولكنن ��ي �أخاف �أن
تختلط علي َّ الأمور ف�أح�سبك يف خيايل الواهن ولو للحظات وهماً لي�س �إال ..
�ساح ��رة ٌ جميل ��ة ٌ �أن ��ت ِ و�أنا امل�سحور بنورك ،من �أي ��ن تطلعني وكيف تطلني
عل ��ي َّ ال �أدري ؟ ..ي ��ا املبثوثة يف كل م�سامي واملعلقة دوماً فوق جدار الروح فماذا
�أفع ��ل للك�س ��ر وق ��د جت ��ذر يف العظم وكي ��ف �أعيد احلي ��اة للطرقات وه ��ي مقفرة
خاوية والبيت من بعدك �أطال ًال للعث والعناكب ؟..
�س ��رت يف ال�ش ��ارع ال ��ذي كان يو�صلني دوماً �إلي ��كِ  ،كان طوي ً
ال هذه املرة ومل
يكن فيه �صراخ �صبية يعبثون ويلعبون ،بع�ضهم يرك�ضون خلف كرة هاربة كنت
�أطارده ��ا معهم يوم� �اً لأعر�ض قدامك نف�سي و�أري ��ك بطوالتي بهدف �أحققه لو
خل�س ��ة عل ��ى اخل�ص ��وم و�إن مل �أفع ��ل �أنال �ضربة ج ��زاء من عيني ��ك املطلتني من
عل ��ى ال�شرف ��ة ،تذكرين ب�أنهما كانتا هم ��ي وبغيتي وبعد ذلك يجب علي َّ �أن �أقنع
ذاك الع ��اذل يف �شارعك ��م ب�أنني العب كرة ماهر يع ��رف كيف ومتى ي�سدد �أهدافه
بحرفية ..
ح�ي�ن و�صل ��ت كان �سكون مرعب قد حط هناك منعني �أن �أنادي على الرفاق
و�أ�ستنف ��ر تل ��ك الع�صب ��ة املحبب ��ة عل ��ى قلب ��ي ،مل �أن ��ده وكتم ��ت ال�ص ��وت �إذ خفت
ر�صا�ص� �اً طائ�ش� �اً �أو مق�ص ��وداً مي ��زق تل ��ك الذك ��رى وي�ص ��ادر من قلب ��ي الأحالم
� ..آه ي ��ا البا�سق ��ة داخل ��ي مث ��ل �أ�شجار البط ��م والزعرور والبل ��وط وال�سنديان يف

رب ��وع بالدن ��ا ليتك تعلمني ب�أين حاولت جمع �شت ��ات غيابك ،ركبت املوج ورافقت
النه ��ر لأمل الباق ��ي من ��ك ِ� ،أقلب ال�ص ��ورة و�أحاول �أن �أفعل مث ��ل “�إيزي�س” التي
جمع ��ت حط ��ام زوجه ��ا املتناث ��رة م ��ن كل اجلهات لعل ��ي �أكت ��ب ا�سم ��ي يف التاريخ
لك ��ن رجائ ��ي خاب ح�ي�ن وجدت ب�أين �أج ��دف عك�س التيار لأج ��دين عجوزاً خرفاً
يرقب ُ عند املفارق ظال ًال لأنثى فرقني الدرب عنها� ،ألوح لها ولذكراها بالقلب
حيناًوبال ��روح يف كل وق ��ت لع ��ل الطريق الذي قد طواكِ يعي ��د ديوناً عليه �سداداً
ملا قد �أخذ ..
ل�صفن ��ا رجع ��ت ،ملقعدن ��ا الأو�س ��ط ،مل �أفعل ذلك عن طي ��ب خاطر� ،أجربين
اخلاف ��ق غاليت ��ي� ،أقنعن ��ي بحج ��ج كث�ي�رة �أهمه ��ا ب�أنني �س�أج ��دك �أو رمب ��ا رائحة
عط ��رك املبثوث ��ة يف كل �أرج ��اء املكان وقد �أع�ث ُ�ر على �صبية كنته ��ا متتلأ حيوية
و�شق ��اوة� ،أذك ��ر ب�أنني كنت �أتناف� ��س معها يف التح�صيل� ،أ�سبقه ��ا مرات وكثرياً ما
جعلتن ��ي �ألت�ص ��ق باملقع ��د لأرق ��ب يف القلب جديلت�ي�ن ال �أحل ��ى وال �أجمل خا�صة
وهما يطريان ويحطان على الكتفني حيث كنت �أح�سب ذكاءك ي�شع منهما ولذا
بكي ��ت علي ��ه �أ�ش ��د بكاء ما ظننت ��ه كافياًيفي بالو�ص ��ول �إليك ِ ..فج� ��أة يا احلبيبة
وجدتني مفجوعاً �أرثي احلال الذي و�صلنا �إليه ،ويا الغالية مل تكوين هناك ،ال
�أنت ِ وال املقعد وال مدر�سة للعلم ِ عندها عرفت ُ ب�أن الوقت ت�أخر ودوى يف روحي
تفجري �أجل�سني �أذرو كوم رماد ..
�أبح � ُ�ث عن ��ك ِ دون تعب �أو كلل لأكتب عيني ��ك الوا�سعتني على �شم�س بالدنا
الت ��ي ال تغي ��ب ك ��ي �أ�سج ��ل ا�سمك ف ��وق الغيم وعل ��ى كل �سهل وتلة وجب ��ل ووادٍ..
�أنق�ش ��ه مث ��ل مراه ��ق عل ��ى كل �شج ��رة �أ�صادفه ��ا و�أحلم بعده ��ا ب�أننا مع� �اً وب�أنني
�أت ��ذوق قبلت ��ك للم ��رة الأوىل� ..آه يا ال ��دفء ال�ضائع ها �أنا �أق ��ف لأجلك عند كل
مفرق وعلى كل درب �أرقب الأج�ساد والوجوه لعلي �أجد وجهاً ي�شبه وجهك �أجد
فيه امر�أة تطلع �أمامي مثل يا�سمينة �أو �سنبلة قمح تت�سع لقلبي العابث وروحي
اجلريح ��ة ف�أج ��د ذل ��ك م�ستحيال وحلم� �اً ال و�ص ��ول �إليه بغري احلل ��م وحلظتها
�أ�سلم للجرح حياتي و�أفكر كيف �أعيدك �صرحاً �شاخماً وطناً من كل الألوان.

الراق�ص يف العا�صمة
• حممد �أكروح
�إنه ��ا زيارت ��ي الثاني ��ة لعا�صمتن ��ا االقت�صادي ��ة ،يف
الأوىل اقت�ص ��رت الزيارة على مكتبة «�آل �سعود» الرائعة
بتجهيزاته ��ا احلديث ��ة و�ضخام ��ة خزانته ��ا ،خلف ��ت تلك
الزيارة يف ذهني �صورة جميلة عن الدار البي�ضاء ،لكنها
مل تكن كافية.
ً
كان الطري ��ق على م�ت�ن احلافلة طوي�ل�ا ،ثم بد�أت
العا�صم ��ة تل ��وح يف الأف ��ق ،وب ��د�أت عالماته ��ا ت�ب�رز على
جانب ��ي الطري ��ق الوطني ��ة ،وبعد �أن �شرعن ��ا الدخول يف
جمالها احل�ضاري� ،أ�صبح اجلو ممط ًرا جدًا ،ف�أح�س�ست
و�أن ��ا داخل احلافلة بدفء داخلي جميل عجزت معه عن
التقاط قنينة ماء� ،سقطت ب�سبب توقف احلافلة يف �أول
�إ�شارة مرور عند مدخل املدينة.
بع ��د �أن مررت ي ��دي ما�سحً ا زج ��اج النافذة من بلل
�أنفا�س ��ي الدافئ ��ة ،ر�أيت ��ه هن ��اك؟ كان طف�ل ً�ا يف العا�شرة
�أو الثاني ��ة ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره ،يل ��ف ر�أ�س ��ه بقطع ��ة م ��ن
البال�ستي ��ك يحمي ��ه م ��ن املط ��ر املتهاط ��ل ب�ش ��دة ،واق ًفا
حتت �شجرة كثيفة الأوراق� ،أغ�صانها متنا�سقة النهايات
بفع ��ل الت�شذي ��ب املنتظ ��م ،كان ��ت تقي ��ه معظ ��م تل ��ك
الأمط ��ار ،لك ��ن على الرغم م ��ن ذلك فق ��د �أ�صابه البلل
يف غال ��ب ج�س ��ده النحي ��ل امللت�ص ��ق بجذعه ��ا يف ارتعا�ش
وا�ضط ��راب ،ي�ض ��ع �أنام ��ل مين ��اه داخ ��ل ي�س ��راه م�ش ��ك ً
ال

دائ ��رة مزدوجة ب�ي�ن �شفتيهً ،
أنفا�سا تخرج
نافخا فيهم ��ا � ً
م ��ن �أعماق ��ه حم ��او ًال يف ي�أ�س �شدي ��د منحهم ��ا ب�صي�صً ا
م ��ن الدفء ،ال يزي ��د لبا�سه عن قمي�ص ب ��ايل الأطراف
و�سروال تر�سبت عليه �ألوان ،و�صور من واقع العا�صمة،
يه ��ز بفع ��ل ق�سوة الر�صيف البارد قدم ��ه اليمنى لرتتاح
عل ��ى ح�ساب ي�سراه ثم يعك�س و�ضعه ،فبدا كراق�ص على
اجلمر.
كان ذل ��ك الطفل �شاحب الوجه ،كئيبًا حمياه ،لكن
عندما وقع ب�صره على احلافلة الأنيقة التي كنت �أتطلع
منه ��ا ،ب ��د�أ يل ��وح بيديه وير�س ��ل قبالت ع�ب�ر املطر وهو
يبت�س ��م� ،أ�صابتني بع�ض الده�شة و�أن ��ا �أتفح�ص تعابريه
ال�سعي ��دة ،ه ��ل يظ ��ن نف�س ��ه جن ًم ��ا �أم يظنن ��ا جنو ًم ��ا!
م ��ازال يلوح حتى انطلقت احلافلة م ��ع انطالق الإ�شارة
اخل�ضراء.
طف ��ل غريب الأط ��وار!! كيف ي�ضح ��ك وهو يعي�ش
يف �أ�شد حلظات احلقيقة مرارة؟ ملاذا يفرح م�شرد ويلوح
بيدي ��ه ملجرد ر�ؤية ركاب يف حافل ��ة ع�صرية �أنيقة؟ رمبا
كان يفك ��ر حينه ��ا يف �أحالم ��ه املقتول ��ة!؟ �أو رمب ��ا ه ��ي
�سخرية �أطفال بب�ساطة!...
بعدم ��ا دخلت قلب العا�صمة ،وجتولت يف كثري من
�أنحائه ��ا طيلة �أ�سبوع ،وبعد �أن تعر�ضت يف �أحد �أ�سواقها

املرموق ��ة لل�سرق ��ة وال�ض ��رب ،وبعد �أن مكث ��ت يف �إحدى
امل�ست�شفي ��ات العمومي ��ة ل�س ��ت �ساع ��ات من �أج ��ل ح�ضور
ممر� ��ض لرتقيع بع� ��ض اجلراح الت ��ي خلفتها جمموعة
م ��ن مف ��رزات العا�صم ��ة االقت�صادي ��ة ،وبعي ��د انط�ل�اق
حافل ��ة الع ��ودة �إىل �أق�صى ال�شمال ،وبينم ��ا �أنا جال�س يف
املقع ��د الأمام ��ي للحافل ��ة �ضا ًم ��ا حقيبت ��ي �إىل �صدري،
�أتفح� ��ص الوج ��وه القريبة والبعيدة ح ��ذرًا من مفرزات
جدي ��دة .ب�ي�ن كل هذا عادت �إيل �ص ��ورة الطفل الراق�ص
حتت املطر ،هناك عند مدخل املدينة حيث ر�أيته� ،أراجع
�صورت ��ه يف ذهن ��ي احلائ ��ر ل�ضحكات ��ه ،ث ��م �أ�ضحك حتى
تبدت احلرية والريبة على امل�سافر اجلال�س بقربي.
لق ��د عرف ��ت الآن �أن الطف ��ل كان ي�ضح ��ك علي ،مل
�أك ��ن يف نظ ��ره �س ��وى مغفل يدخ ��ل �إىل متاه ��ة الإن�سان،
لق ��د ع ��رف احلقيقة من ��ذ البداي ��ة ،له ��ذا ر�أيت ��ه �سعيدًا
هناك وهو يلوح ب�ساعديه يف املطر.
ل ��ن �أجت ��ول يف العا�صم ��ة بع ��د الآن ،لكن ��ي �س�أع ��ود
يف ي ��وم م ��ا ،رمب ��ا للق ��اء ذاك الراق�ص حت ��ت ال�شجرة يف
مدخ ��ل املدينة !! �أو رمب ��ا لألتقط له �صورة �أحتفظ بها
حت ��ت ا�سم «عن ��د مدخل املدينة» �أو �أكت ��ب ق�صة بعنوان:
«الراق� ��ص حت ��ت املط ��ر» �أو «رق�ص ��ة احلقيق ��ة» .و�أبك ��ي
حلال �صديقي الراق�ص...
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النووي اال�سرائيلي
وخطره املاثل على العامل
• يو�سف جاد احلق
ف�ت�رة احل ��رب الب ��اردة ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة واالحت ��اد
ال�سوفيات ��ي امت ��دت زه ��اء ن�ص ��ف قرن م ��ن الزمن توت ��رت فيها
العالق ��ات بينهم ��ا ،عل ��ى �أكرث م ��ن �صعي ��د ويف �أكرث م ��ن مكان.
فم ��ا ال ��ذي ح ��ال دون اال�شتب ��اك يف ح ��رب نووي ��ة ب�ي�ن الدولتني
الأعظ ��م يف ذل ��ك الزم ��ن ،على الرغم مما حفلت ب ��ه من ت�أزمات
واحتكاكات بلغت حافة الهاوية حيناً ـ نظرية جون فو�سرت دال�س
وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة يف عه ��د الرئي� ��س داوي ��ت �أيزنهاور
ـ وحين� �اً ح� � َّد املواجه ��ة كم ��ا يف �أزم ��ة ال�صواريخ الكوبي ��ة ،يف عهد
الرئي� ��س كن ��دي والرئي� ��س خروت�ش ��وف ،وقب ��ل ذل ��ك يف احل ��رب
الكوري ��ة يف �أوائ ��ل اخلم�سيني ��ات ،حينم ��ا اقرتح اجل�ن�رال (ماك
�آرث ��ر) الأمريك ��ي ق�ص ��ف احل�ش ��ود ال�صيني ��ة بالقناب ��ل الذري ��ة،
ب�سبب م�شاركتها ودعمه ��ا لكوريا ال�شمالية حليفتها ال�شيوعية.
مل يك ��ن هناك غري �سبب واحد حال دون وقوع مثل تلك احلرب
هو(عام ��ل الردع النووي) نتيجة ت ��وازن يف القوة النووية (ذرية
ـ هيدروجيني ��ة ـ نيرتوني ��ة) .وهذه الأخرية تع ��رف بالنظيفة!..
لأنه ��ا تقتل الب�شر وتبقي عل ��ى ال�شجر واحلجر !..من ثم ،فهي
نظيفة وحمرتمة �أي�ضاً!...
ويف وقتن ��ا الراه ��ن ن ��رى الهن ��د والباك�ست ��ان ،البلدي ��ن
املتخا�صم�ي�ن دوم� �اً ح ��ول ك�شم�ي�ر ،مل يح ��ل دون ح ��رب �شامل ��ة
بينهم ��ا �س ��وى عام ��ل ال ��ردع الن ��ووي ،مب ��ا ملكت ��ه كل منهما من
ال�سالح ال ��ذري ،وو�سائل حمله وتو�صيله �إىل اجلهة امل�ستهدَفة.
ه ��و �إذن �س�ل�اح رادع عندم ��ا متلك ��ه قوت ��ان متعاديت ��ان ،ولكنه يف
الوق ��ت نف�س ��ه �س�ل�اح يغ ��ري باال�ستخ ��دام الع ��دواين املتغطر�س
عندما متلكه جهة ما ،وال متلك مثله من هو يف مواجهتها ،كما
هو واقعنا ـ عرباً وم�سلمني ـ مع العدو اال�سرائيلي...
هنا يرد على الذهن �س�ؤال حمري ومثري للعجب ،هو:
كي ��ف ي�ستطي ��ع الع ��رب وامل�سلم ��ون الرك ��ون �إىل الطم�أنينة
وال�شع ��ور بالأمن ،وك�أنه لي�س هناك ما يزيد على �أربعمئة قنبلة
نووي ��ة ،يف تر�سانة ا�سرائيل ،حتوم فوق ر�ؤو�سهم يف الوقت الذي
ال ميلك ه�ؤالء رادعاً نووياً يقيهم هذا اخلطر املحتمل يف ظرف
قادم..؟
ومم ��ا ال يق ��ل غراب ��ة ع ��ن ه ��ذا ه ��و �أن ه� ��ؤالء م ��ا �إن تواجه
�إح ��دى دوله ��م اتهاماً مبج ��رد (التفكري) باالق�ت�راب من الذرة،
ولوم ��ن �أج ��ل اال�ستخ ��دام ال�سلمي له ��ا ـ ك�سائر الب�ش ��ر على هذه
الأر� ��ض ـ حتى تبادر َف ِزع� � ًة �إىل التن�صل ،ودح�ض االتهام ،وك�أنها
�ضبطت متلب�سة بجرمية ت�ستدعي التوبة واال�ستغفار!..
•ه ��ل معن ��ى ه ��ذا �أنهم ـ الع ��رب وامل�سلمون ـ ي�س ّلم ��ون ب�أنهم
بالفع ��ل حمظ ��ور عليه ��م ،وحده ��م دون غريه ��م ،االق�ت�راب من
جم ��رد التفك�ي�ر يف امتالك هذا ال�سالح دفاعاً ع ��ن �أنف�سهم �إزاء
خط ��ر م ��ا حق وماث ��ل يتهدده ��م يف كل �آن� ،أو حتى ملجرد حتقيق
توازن للقوة كعامل للردع؟!
• ه ��ل معن ��ى ه ��ذا �أنه ��م مينح ��ون ا�سرائي ��ل ـ جمان� �اً ـ
م�شروعي ��ة امتالك ه ��ذا ال�سالح ،من دونهم ويق ��رون احتكارها
له ،في�أخذون امل�س�ألة على �أنها م�ساَّمة ال تقبل النقا�ش..؟
• م ��ن ذا ال ��ذي ميلك احلق يف فر�ض هذا املنطق عليهم يف
�أدق م�س�ألة تتعلق بوجودهم ذاته على ظهر هذا الكوكب؟
•كي ��ف ر�ض ��وا ـ الع ��رب وامل�سلم ��ون ـ با�ستثن ��اء قلي ��ل منه ��م
ك�إي ��ران و�سوري ��ا ـ بالتوقي ��ع عل ��ى معاه ��دات (حظ ��ر الت�سل ��ح
الن ��ووي) يف ح�ي�ن امتنع ��ت ا�سرائيل عن ذل ��ك ،متحدية املجتمع
ال ��دويل برمت ��ه ،ث ��م ال يج ��ر�ؤ �أح ��د عل ��ى لومه ��ا �أو حت ��ى جمرد
ال�س�ؤال حول تر�سانتها النووية؟
• ملاذا الت�سليم مبثل هذه الفر�ضية؟ ب�أي منطق ويف ظل
�أي قان ��ون؟ وهل ه ��ي م�س�ألة قابل ��ة للت�ساهل واملجامل ��ة� ،إر�ضاء
لآخري ��ن غ�ي�ر معني�ي�ن مب ��ا يحي ��ق بن ��ا من �أخط ��ار؟ ب ��ل �إن من
بينهم من هو �ضالع مع ا�سرائيل يف عدوانها القائم علينا يومياً
واملب ّيت م�ستقب ً
ال على ح ٍّد �سواء.
لق ��د قام ��ت ا�سرائيل ب�ض ��رب املفاعل الن ��ووي العراقي عام
حت�سباً
1981؛ �أي قب ��ل �أك�ث�ر م ��ن ثالثٍ وثالثني �سنة م ��ن الآنُّ ،
الحتم ��ال �أن ميتل ��ك الع ��راق �سالحاً نووي� �اً يه ��دد �أمنها .جمرد
احتم ��ال مل يتحق ��ق فع�ل ً�ا فيم ��ا بع ��د .وا�سرائي ��ل الي ��وم تعل ��ن،
جه ��اراً نه ��اراً� ،أنها على و�ش ��ك القيام بالعمل نف�س ��ه حيال �إيران
حت ��ت عن ��وان (احل ��رب اال�ستباقي ��ة) ،لإجها�ض �أي م�ش ��روع ،بل
�أي (ني ��ة) يف ه ��ذا امل�ضم ��ار للق�ض ��اء عليها يف مهده ��ا� .أكرث من
ه ��ذا فهي قد قامت وتق ��وم الآن ـ مب�شاركة وت�سهيالت �أمريكية ـ
باغتي ��ال الع�شرات من علم ��اء العراق ،بلغ عددهم مئة وخم�سني
عامل� �اً ،كم ��ا �سبق لها �أن اغتال ��ت ال َعالمِ امل�ص ��ري (الدكتور يحيى

امل�شد) ،و(الدكت ��ورة ناديا مو�سى امل�صرية) ،وغريهما ،يف �أوروبا
و�أمري ��كا .وه ��ا ه ��ي ذي �أخ�ي�راً تغت ��ال علم ��اء �إيراني�ي�ن .ه� ��ؤالء
العلماء مم ��ن تو�سمت فيهم ،وعرفت عنهم املقدرة العلمية على
الإ�سهام يف �إنتاج ال�سالح الذري� .إىل هذا احلد حتر�ص ا�سرائيل
عل ��ى ( �أمنه ��ا) وتتح�س ��ب مل�ستقبله ��ا ،ف�أي ��ن الع ��رب وامل�سلم ��ون
م ��ن ه ��ذا كله ؟ م ��ع �أن كتابه ��م ي�أمره ��م ب�إعداد الق ��وة ملن يبغي
االعت ��داء عليهم مبثل اعتدائه ،ومثل و�سائله و�أدواته ،فما بالنا
مبن ميار�س العدوان اليومي عليهم منذ عقود..؟
كم ��ا �إنن ��ا ن ��رى كي ��ف �أن �أمري ��كا تخ�ش ��ى ـ �صادق ��ة �أو كاذبةـ
امت�ل�اك كوريا ال�شمالي ��ة ،البعيدة عن �شواطئها ع�شرات الآالف
م ��ن الأميال ،عرب القارات ملثل هذا ال�سالح .وهي تعلم �أن كوريا
ال متل ��ك الق ��درة عل ��ى تهديده ��ا ،ل�ضع ��ف حم�صوله ��ا م ��ن هذا
ال�س�ل�اح م ��ن جه ��ة ،ولعجزه ��ا عن الق ��درة على امت�ل�اك و�سائل
حمل ��ه �إىل �أرا�ضيه ��ا من جهة ثاني ��ة .تتح�سب �أمري ��كا الحتمال
عل ��ى ه ��ذا الق ��در م ��ن ال�ضع ��ف والوه ��ن ،فيم ��ا ال ي�أخ ��ذ العرب
وامل�سلم ��ون ،على حممل اجلد ،خطراً حقيقياً� ،شديد االحتمال،
من قبل عدوال ت�صده �شرائع وال قوانني وال �أخالق ،هو يف حالة
ا�شتب ��اك دائ ��م معه ��م يف حرب معلن ��ة حيناً ،على م�سم ��ع ومر�أى
من العامل ال�صامت �إزاء �سائر اعتداءاتها ومذابحها وجرائمها،
خم�س و�ستني �سنة بالتمام والكمال.
على مدى ٍ
�أال ن ��رى �إىل هذه احل ��رب املحتدمة الأوار ،بل امل�سعورة من
قب ��ل الغ ��رب وا�سرائي ��ل عل ��ى برنامج �إي ��ران ال ��ذري ال�سلمي ،ال
ل�ش ��يء �إال لأنه ��م يريدون �سائر الع ��رب وامل�سلمني جمردين من
مث ��ل ه ��ذه القوة ،ف�ض�ل ً�ا عن رغبتهم اخلبيث ��ة يف �أال يكون لدى
ه� ��ؤالء م ��ن التكنولوجي ��ا والعلم م ��ا ي�ؤهلهم للوق ��وف على قدم
امل�س ��اواة مع بقية �أمم العامل املتقدم ،يف هذا امل�ضمار وغريه من
فروع العلم واملعرفة ,خا�صة التكنولوجيا..
غ�ي�ر �أن الأك�ث�ر �إدها�ش� �اً �أن العرب وامل�سلم�ي�ن ،حتى بعد �أن
ت�ب ّ�رع (مردخاي فعنونو) بك�شف �أ�س ��رار �سالح ا�سرائيل النووي،
م�ضحي� �اً بثماني ��ة ع�ش ��ر عاماً من عم ��ره �سجيناً ،حت ��ى بعد هذا
لبث ��وا م�صر ِّي ��ن عل ��ى �صمته ��م و�إقراره ��م مب ��ا هو علي ��ه احلال،
مكتف�ي�ن بـ (ال ح ��ول وال قوة )..و(ح�سبن ��ا اهلل ونعم الوكيل)!..
وك�أن امل�س�أل ��ة ق ��در ال مفر منه ،وال �سبي ��ل �إىل الوقوف يف وجهه
حماي ��ة لوجوده ��م الراهن ذات ��ه ،وم�ستقبل �أجياله ��م الآتية من
و�سلمت تل ��ك الأجيال من �أخطار
بعده ��م ..الله ��م �إذا هم َ�سلموا َ
حرب نووية ا�سرائيلية ماثلة يف كل �آن.
و�ص ��ورة هزلي ��ة �أخرى ـ ال �أخرية ـ تلك ه ��ي حكاية الدكتور
(العرب ��ي) رئي� ��س وكال ��ة الطاق ��ة الذري ��ة يف حين ��ه ،ال ��ذي �صال
وج ��ال يف كل م ��ن الع ��راق و�إي ��ران بحث� �اً ع ��ن (االحتم ��االت)
و(النواي ��ا) يف ه ��ذه امل�س�أل ��ة ،ولكن ��ه عندم ��ا زار ا�سرائي ��ل وعرف
الكث�ي�ر ع ��ن قنابله ��ا النووي ��ة والهيدروجيني ��ة؛ ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
مفاعالته ��ا اخلم� ��س الت ��ي تهدد �س�ل�ام املنطق ��ة ،مل ت�صدر عنه
�س ��وى غمغمة غري مفهومة ،وت�أت�أة خج ��ول ال تف�صح عن �شيء،
ثم يرحل عنها مكتفياً من الغنيمة ب�سالمة الإياب ،والنجاة من
تهم ��ة (الال�سامية) ،ورمبا احتم ��ال االغتيال لو �صدر عنه غري
ذلك .ترى خدمة لأي م�سرحية زار ا�سرائيل �إذن ؟
�أم ��ا (الأ�صدق ��اء) الأمريكان (لبع�ضه ��م) الذين يخو�ضون
احل ��روب نيابة عن (ا�سرائي ��ل) ،يف كل مكان ت�شري �إليه ا�سرائيل
ب�سبابته ��ا ،كم�ص ��در الحتم ��ال (ق ��د) مي� ��س �أمنها بع ��د مائة عام
�أو حت ��ى ي ��وم يبعث ��ون ،ف�إجاباتهم اجلاه ��زة عندم ��ا يُ�س�ألون عن
�أ�سباب الكيل مبكيالني �أو �أكرث ،يف هذه امل�س�ألة ،هي �أن ا�سرائيل
يف حال ��ة (دف ��اع ع ��ن النف� ��س )!..وبال�س�ل�اح ال ��ذري �أي�ض� �اً!..
يقول ��ون ه ��ذا وه ��م يعرف ��ون �أن ا�سرائي ��ل ه ��ي م�ص ��در اخلط ��ر
والع ��دوان عل ��ى (كل نف� ��س) يف املنطقة ،و�أن ه� ��ؤالء الذين تزعم
�أنه ��م م�ص ��در خط ��ر عل ��ى �أمنه ��ا ،بال ��كاد ميلك ��ون الق ��درة عل ��ى
مواجه ��ة اعتداءاته ��ا( ،دفاع� �اً ع ��ن �أنف�سه ��م) ب�س�ل�اح تقلي ��دي.
فه ��ي حتى يف م�ضمار هذا ال�سالح يجب �أن تظل متفوقة عليهم
جمتمع�ي�ن ومنفردي ��ن .كما يزعمون ـ ت�سويغ� �اً ملواقفهمـ �أنها مل
ت�ستخ ��دم ه ��ذا ال�سالح حتى الآن .ه ��م �إذن ينتظرون ا�ستخدامه
�أو ًال لك ��ي يقول ��وا كلم ��ة يف امل�س�ألة !..ثم م ��ن ذا الذي ي�ضمن �أال
تقوم به اليوم �أوغداً..؟ نذكر �أن ا�سرائيل و�ضعت طائراتها على
املدارج حمملة بالقنابل النووية �إ َّبان حرب عام  1973ل�ضرب كل
م ��ن �سوريا وم�صر ،يف عهد �سيئ ��ة الذكر (جولدا مائري) رئي�سة
وزراء الع ��دو يومئ ��ذ ،ل ��وال �أن الرئي�س نيك�س ��ون منعها من ذلك
البقية �...............................ص15
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ال�شعب العربي ال�سوري ـ
ال�صمود والكرامة

مل يعد �أحد مياري يف �أن الدوائر ال�صهيو� /أمريكية عجزت عن النيل من �إرادة املقاومة
العربية يف �صميم ما عرف بال�صراع العربي /ال�صهيوين .لهذا �أخذت ت�ؤجج الفتنة لإحداث
�صراع عربي /فار�سي ،و�إ�شعال الفتنة بني �أبناء املنطقة؛ فعملت جاهدة على �شيطنة
املوقف الإيراين الذي �أغ�ضبها بعد طرد ال�سفارة ال�صهيونية من طهران .ثم راحت تبث
�سموم النزاعات الطائفية واملذهبية على امل�ستوى الر�سمي وال�شعبي بني �أطياف ال�شعب
الواحد لت�صل �إىل �أهدافها اال�ستعمارية احلاقدة على ال�شعوب وال�سيما ال�شعب العربي.
ومل يعد �أحد مياري يف �أن �سورية تعر�ضت لأعتى عدوان �صهيو�/أمريكي يف تاريخها
املعا�صر؛ وال�سيما �أن هذا العدوان قد جتلَّى ب�أ�شكال دموية قاتلة �أ�سهمت يف ت�أجيج �أوارها،
دول عربية و�إقليمية عدة وبخا�صة قطر وال�سعودية وتركيا ،فقد قامت هذه الدول
بدور املحر�ض على الفتنة الداخلية لتمزيق وحدة ال�شعب العربي ال�سوري و�سخرت كل
�إمكانياتها للعبث يف مقدراته ،وم�صريه ،وال�سيما حني �شرعت ت�شارك ب�شكل غري مبا�شر يف
العدوان على �سيادته وراحت تدعم اجلماعات امل�س ّلحة وجماعات املرتزقة الذين قدموا
من دول يزيد عددها على الثمانني؛ باملال وال�سالح والتدريب ،وفتح احلدود ل�سفك دم
ال�شعب العربي ال�سوري.
ً
ً
ً
وباملقابل �أظهر هذا ال�شعب �صمودا �أ�سطوريا وخمل�صا يف مواجهة كل فنون التوح�ش غري
امل�سبوق ملا يزيد على �سنتني ون�صف منذ (15/3/2011م) ...لقد ج�سد �شعبنا بهذا
وعب عن عنفوانه الأبي يف الدفاع عن وجوده ووحدته
ال�صمود انتماءه الوطني والقومي رَّ
ٌ
َ
جي�ش
عزمية �شعبنا ال�صاب ِر
ووحدة ثقافته ...فا�ستحق االحرتام والتقدير ...وق َّوى
عقائدي �آمن بال�شهادة �سبي ًال وحيد ًا للحفاظ على ال�سيادة الوطنية و�إعالء راية العزة
والكرامة ...وحينما َف َع َل ذلك كان املثقفون والكتّاب والأدباء والإعالميون وكل ال�شرفاء
الأحرار ...يعلنون وقوفهم �إىل جانب وطنهم ،ويدافعون عن حريته؛ وي�ضعون �أقالمهم
يف خدمته �إيقاظ ًا لل�شعور الوطني احلر واالنتماء ال�سامي �إىل �أر�ض العروبة واحل�ضارة؛
وك�شف خمططات الدوائر ال�صهيونية والأمريكية والغربية وحلفائها للهيمنة على الوطن
العربي واملنطقة برمتها و�سرقة ثرواتها؛ عاملة على �أن تكون دولة الكيان ال�صهيوين
�سيد ًا فيها.
لقد حققت �سورية الدولة وال�شعب وعي االنتماء وروح ال�شهادة الكرمية بالدفاع
عن تراب الوطن وكان لها �أ�شقاء و�أ�صدقاء �صادقون وخمل�صون يف م�ساندة حقهما يف
اال�ستقالل واحلرية؛ وتطبيق �شرعية القانون الدويل يف عدم التدخل يف �ش�ؤون الدول
وال�شعوب؛ �أ�صدقاء مل ي�ستجيبوا لأهواء امل�صالح ال�ضيقة ،واللعب على العقول يف جمل�س
الأمن الدويل ومل ير�ضوا لأنف�سهم �أن يكونوا تابعني للإدارة الأمريكية� /أو دوائر اللوبي
ر�سخت نف�سها قوة �إقليمية
ال�صهيوين؛ ويف هذا املجال يربز دور �إيران ال�شقيقة التي َّ
احلرة؛ و�سيا�ستها احلكيمة بقيادة الإمام اخلامنئي؛ �أما رو�سيا االحتادية فقد
ب�إرادتها ّ
�أثبتت بقيادة الرئي�س فالدميري بوتني �أنها قوة عظمى يف العامل ،ولن ت�صبح يف يوم من
الأيام ملحقة بغريها.
وهذا ما نقوله يف موقف عدد �آخر من الدول ال�صديقة وعلى ر�أ�سها ال�صني ال�صادقة ودول
الربيك�س� ...إن مقيا�س عظمة الدول ال تقا�س مبا متلكه من توح�ش �أداتها الع�سكرية
احلرة الكرمية وعدم
احلرة ودعم حق ال�شعوب باحلياة ّ
والتقنية و�إمنا تقا�س ب�إرادتها ّ
ً
التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية وفق ذرائع واهية تخفي وراءها �أطماعا خبيثة...
�إن الدوائر ال�صهيو�/أمريكية �صممت على �إحلاقنا بها؛ ونحن �صممنا على �أن نكون �أحرار ًا
و�سادة؛ نحافظ على حياتنا ووجودنا الكرمي مبثل ما نعرف جيد ًا حقيقة التحوالت
الكربى التي تت�سارع يف العامل يف �إطار �سيا�سة امل�صالح امل�شرتكة بني الدول  ...فنحن ال
نعادي �أمريكا �أو بع�ض دول �أوروبا ال�شريكة يف احلرب على �سورية ملجرد العداء ونحن ال
نكره �شعوبها؛ فهي �شعوب ال عالقة لها ب�سيا�سة �إداراتها وحكامها ولكننا نعاديها لأن هذه
احلكومات �أرادت �إلغاء �إرادتنا احلرة و�إحلاقنا مب�شاريعها التي �أُعدت للمنطقة ،تريدنا
�أفواه ًا ت�أكل و�أج�ساد ًا تتحرك ،وعق ً
وال تطيع وال تعرت�ض...
لهذا خطفت مب�ساعدة حلفائها وعمالئها يف املنطقة عدد ًا من �أبنائنا وجنّدتهم تالميذ
يف مدر�سة العنف الأمريكية وال�صهيونية �شرتهم ب�أثمان رخي�صة؛ و�أف�سدت �ضمائرهم،
وروحهم؛ وجعلتهم �أدوات �ساذجة يتقلبون على زمن العبث والإحلاق؛ زمن �أبيح فيه كل
�شيء لل�صهاينة .لذا ف�إن �إرادة �شعبنا �ستبقى فوق �أي ا�ستباحة ،وفوق �أي �شكل من �أ�شكال
الف�ساد الأخالقي واالجتماعي والثقايف والإداري وال�سيا�سي واالقت�صادي ...لن نرتك
لبيت العنكبوت �أن يخنقنا بخيوطه ال�سوداء احلاقدة؛ ولن ن�سمح لالجتاه التكفريي �أي ًا
كانت مواقعه و�أمناطه �أن يحرفنا عن منهجنا يف �إر�ساء املحبة والت�آخي بني �أبناء �شعبنا؛
ف�شعبنا َّ
تغذى بوحدة االنتماء والثقافة واحلياة االجتماعية الراقية امل�شبعة بالتعاون
اخل َّ
الق� ..سنبذل كل جهد من �أجل جت�سيد االنتماء الوطني والقومي؛ والدفاع عن حريتنا
ً
وكرامتنا ،فل�سنا نعاجا ت�سعى وراء الع�شب لتجرته يف نهاية النهار...
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املقاومة و�إرم ذات العماد
ل�سميح القا�سم

• نذير العظمة

يف كرا� ��س (�إرم) ال ��ذي ن�ش ��ره �سمي ��ح القا�س ��م يف حيف ��ا
 1965ين ��وه يف املقدم ��ة ب�أهمي ��ة �إرم ذات العم ��اد القر�آني ��ة،
و�إلهامه ��ا لل�شع ��راء والأدب ��اء الذي ��ن ا�ستوح ��وا منه ��ا �أعما ًال
�شعرية �أو �أدبية من دون �أن يذكر �أ�سما�ؤهم.
و�أوله ��م كم ��ا عرفنا ج�ب�ران خليل جربان وعل ��ي �أحمد
�سعي ��د «�أدوني� ��س» وغ�س ��ان كنف ��اين وم ��ن ث ��م �إرم القا�س ��م.
و�أً َم َّتهُم �صلة بثقافة املقاومة طبعاً م�سرحية الباب للكنفاين
الت ��ي ن�شره ��ا  ،1964وقمنا بدرا�سته ��ا يف مقالة لنا يف املوقف
الأدب ��ي جمل ��ة احتاد الكت ��اب الع ��رب يف دم�ش ��ق  .2012وعلى
الرغ ��م م ��ن الدرا�س ��ة الن�صي ��ة الواقعية التي قدمه ��ا عاي�ش
احل�س ��ن بعن ��وان «�ص ��ورة �إرم ب�ي�ن �أدوني� ��س و�سمي ��ح القا�سم»
�إال �أنن ��ا نعتق ��د �أن ال�صلة التاريخية ب�ي�ن ق�صيدتي الكنفاين
والقا�س ��م �أك�ث�ر و�ضوحاً علماً �أننا منيز بني م ��ا ي�سمى ب�شعر
املقاوم ��ة امليداين و�شعر املقاومة احل�ضاري فال مقاومة من
دون الإميان بخلفية فكرية متينة .و�أن املقاومات الفرن�سية
واجلزائرية والفل�سطينية ويف جنوب لبنان و�سورية تتمركز
يف مثل هذه اخللفية.
فال�ص ��راع بال�شع ��ر والفك ��ر ه ��و ال ��ذي ي� ��ؤدي ب�ص ��راع
املي ��دان �إىل الثبات واال�ستم ��رار ومن ثم النجاح و�أن احلركة
ال�سريالي ��ة يف ال�شع ��ر والف ��ن عل ��ى الرغ ��م م ��ن غريتها على
ال�شروط والتجربة الفنية يف �إبداعها �إال �أنها مل جتد منا�صاً
م ��ن عقي ��دة االلت ��زام الت ��ي ن ��ادت به ��ا املارك�سي ��ة والوجودية
وال�سريالي ��ة يف مقاومة املي ��دان يف باري�س ومو�سكو و�إ�سبانيا
وغريهم ��ا م ��ن امل ��دن الأوروبي ��ة الت ��ي احتلته ��ا الأنظم ��ة
الفا�شية والنازية.
�إن �إرم ذات العماد الأ�سطورة املنبثقة من الوهج الديني
لل�س ��ورة القر�آني ��ة حتول ��ت ب�صيغ و�ص ��ور خمتلفة من خالل
�إلهامه ��ا للمبدع�ي�ن وال�شع ��راء الذي ��ن مل يج ��دوا يف عقيدة
االلت ��زام يف ال�شعر والف ��ن عائقاً ال�ستكمال ال�شرط اجلمايل
يف الإب ��داع وااللت ��زام ال يق�ضي على ال�شرط اجلمايل للعمل
الفن ��ي ب ��ل ي�سان ��ده ويدعم ��ه ويق ��ود م ��ن خ�ل�ال التجرب ��ة
الإن�ساني ��ة لل ��ذات املبدع ��ة �إىل التوه ��ج يف �أ�ش ��كال مبدع ��ة
م�ؤثرة.
م ��ن هن ��ا جن ��د �أن كرا� ��س �إرم ال�شع ��ري ل�سمي ��ح القا�سم
ق ��د حظ ��ي بتق ��دمي ودعم ن ��ادي النه�ضة ب� ��أم الفح ��م البلدة
املقاوم ��ة بامتياز ومركز من مراك ��ز حركة املقاومة الفكرية
وامليدانية يف فل�سطني املحتلة .ف�إرم هي رمز املدينة املقاومة
بامتي ��از يف �إب ��داع كنفاين و�سمي ��ح القا�سم ال�شع ��ري .ويقول
�سميح القا�سم يف مقدمة �إرم:
�أما �إرم ،التي �أحلم بها واكتب عنها فهي
�إرم جديدة� ..إرم فا�ضلة ..حتلم بها الإن�سانية
جمعاء ..وتنا�ضل من �أجلها ..م�ضحية يف �سبيلها
الطويل الوعر بج�سام الت�ضحيات وغواليها..
م�ؤمنة ب�أنها البديل الوحيد وواثقة ب�أنها البديل
الأكيد للعبودية الب�شرية وفنائها ال�شامل.
�إرما الفا�ضلة
الب�شرية� :إرما تريد القافلة؟!
ال�شاعر� :إرما ..على �أر�ض جديدة
�إرما� ..سعيدة
�إرما ..ولكن فا�ضلة!
الب�شرية :ماذا لديك؟!
ال�شاعر :لدي عن �إرم ق�صيدة!
الب�شرية :فلت�سكتوا..
فلت�سكتوا
وليلق �شاعرنا ن�شيده!!
�إرما الفا�ضلة جمموع ��ة �شعرية تتميز مبعاناتها مل�أ�ساة
الوج ��ود الإن�ساين ب�أبعاد تاريخي ��ة �أ�سطورية وبنربة غنائية
و�صياغة �أ�سلوبية حداثية تزاوج ال�صور البيانية واملح�سو�سة
يف �سياقات ال�سرد املن�ساب يف �أنا�شيد �شعرية يفتتحها ال�شاعر
بالبح ��ث عن اجلنة وه ��ي على منطلق البح ��ر الكامل و�شعر
التفعيل ��ة ،موح ��دة ال ��وزن متع ��ددة القافي ��ة ولكنه ��ا جت ��ري
جم ��رى التدوي ��ر يف بع� ��ض مقاطعه ��ا وم�ضام�ي�ن فكري ��ة
ي�سودها الت�سا�ؤل يف �سرد تاريخي ح�ضاري.
عبثاً يبحث الإن�سان عن اجلنة يف احلياة الدنيا يف رحلة
الع ��ذاب ب�ي�ن الوالدة وامل ��وت لن يدرك الراح ��ة �أو يغم�ض له

�سميح القا�سم
جف ��ن ،واجلنة هنا هي املدينة الفا�ضل ��ة التي توحي مبدينة
الفاراب ��ي املتح ��درة م ��ن جمهوري ��ة �أفالط ��ون يغل ��ب عليه ��ا
امل�صطلح الديني وال�ص ��ور الرومان�سية ال�شعرية .فاجلنة ال
املدين ��ة ه ��ي ه ��دف الإن�سان والبح ��ث عن ال�سع ��ادة يجري يف
طرق ال�شقاء واملرارة يف رحلة عبثية:
عبثاً حتاول �أن تنام
قدر عليك ال�سهد والفزع املدمر والظالم
فاهجر فرا�شك� ..ألف �صل يف فرا�شك م�ستار
وو�سادك املحموم �أ�شواك ونار!
�سرب من الغربان يف �أعماقك ال�شوهاء حام
والليل حولك والعوا�صف والثلوج فلن تنام
عبثاً حتاول �أن تنام (�ص )305
ا�س�أل �أبويك وجدك عن الدهر وامل�صري
ال خمرج لك من لعنة القدر.
من �أنت؟؟
�إن�سان تغرب يف طريق الرحلة ال�صفراء
يزحف نحو �أق�صى الدرب نحو البقعة ال�سوداء
يف الأفق امل�شوه ..يف املجال
املعتم املرهوب ،غلقه ال�سحاب!
ـ لعنة �أخرى تلوب على املدى املجهول
مغفاة العيون ،تدب يف قلق مميت.
ويف «اخلطيئ ��ة والوث ��ن» الن�شي ��د الث ��اين م ��ن «�إرم
الفا�ضل ��ة» ينتق ��ل بخطاب ��ه ال�شع ��ري م ��ن ال ��ذات الأن ��ا �إىل
اجلماعة:
دوري مع الإع�صار! يا قطعان �ضيعك الرعاة
وابكِ ربيعاً مات ...مات
وته َّيئِي للم�سلخ امل�ش�ؤوم تهدر فيه ذاكية الدماء
منذ خطيئة �آدم الأوىل والهبوط من اجلنة
يهز �صوت اهلل �أركان الوجود:
اليوم تفقد جنتي! فاخرج يرافقك ال�شقاء
مدى رحيلك يف يباب الأر�ض..
خلفك مو�صد عدين ،و�أم�سك لن يعود!!
فامل�صطل ��ح الدين ��ي مل�أ�س ��اة الإن�س ��ان ه ��و ال�سائ ��د ال يف
عنوان الن�شيد فح�سب بل منت ال�سياق والأ�سطورة الدينية.
لكن ��ه يجع ��ل �سب ��ب امل�أ�س ��اة خطيئ ��ة �آدم ال خطيئة ح ��واء كما
يوحي تف�سري الأ�سطورة الدينية.
وينتق ��ل م ��ن خطيئ ��ة �آدم �إىل خطيئة القت ��ل قابيل (�أو
قايني) يقتل �أخاه هابيل.
فالقت ��ل هو م ��ن الأ�سب ��اب اجلوهرية ل�شق ��اء الإن�سانية
وم�أ�سات ��ه ويعزز ن�ص املوروث التوراتي والقر�آين للأ�سطورة
بالأ�ساطري امل�صرية الفرعونية.
فاخلطيئ ��ة والوث ��ن هما �سبب ا�ستمرار ع ��ذاب الإن�سان
و�شقائ ��ه وعبوديت ��ه للإل ��ه الطاغية الذي ت�سج ��د له الرعاع
عل ��ى مدى الع�صور على الرغم من الع�صور على الرغم من
اجل ��وع واحلرم ��ان والطوفان و�إن توج ��ه بع�ضهم �إىل الالت
البقية �...............................ص15
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االقت�صاد واحلدود ودين العوملة
• م�صطفى العبد اهلل الكفري
يعلمن ��ا االقت�ص ��اد ال�سيا�س ��ي �أن منط ��ق التط ��ور
الر�أ�سم ��ايل يق�ض ��ي بالتو�س ��ع امل�ستم ��ر خ ��ارج احل ��دود
هك ��ذا ب ��د�أ تط ��ور الر�أ�سمالية قبل قرون ح�ي�ن انتقلت من
ح ��دود الدول ��ة القومية واالقت�صاد القوم ��ي �إىل عامل (ما
وراء البح ��ار) يف عملي ��ة م ��ن الزحف اال�ستعم ��اري وا�سعة،
�شمل ��ت معظم مناطق جن ��وب الأر�ض بحثاً عن املواد اخلام
وم�ص ��ادر الطاق ��ة والي ��د العامل ��ة الرخي�ص ��ة والأ�س ��واق،
وحدث هذا جمدداً قبل قرن حني خرج النظام الر�أ�سمايل
العامل ��ي م ��ن ط ��ور املناف�س ��ة احل ��رة �إىل ط ��ور الحت ��كار
(الط ��ور الإمربي ��ايل) .والي ��وم ،يف �سي ��اق الث ��ورة التقانية
الك�ب�رى وثورة املعلوماتية ،يبل ��غ التو�سع الر�أ�سمايل ذراه،
فيطي ��ح بح ��دود جديدة :احل ��دود القومية داخ ��ل املع�سكر
الر�أ�سم ��ايل امليرتوب ��ويل نف�س ��ه ،بع ��د �أن �أط ��اح من ��ذ زم ��ن
بعيد بحدود املجتمعات التابعة املنتمية �إىل جمموعة دول
اجلن ��وب� .إن هذا النمط اجلديد من التو�سع هو ما يطلق
علي ��ه ا�س ��م العومل ��ة (دي ��ن العومل ��ة) ،و�سمت ��ه الأ�سا�سية هي
توحيد العامل و�إخ�ضاعه لقوانني م�شرتكة ت�ضع حداً فيه
لكل �أن ��واع ال�سيادة الوطنية .ولقد بد�أت عالئم هذا امل�سار
منذ ميالد ظاهرة ال�شركات املتعددة اجلن�سية ،قبل عقود،
لت�صل اليوم �إىل نظام التجارة احلرة الذي �أقر دولياً ،بعد
توقي ��ع اتفاقيات (الغات) ،ومت التعبري عنه م�ؤ�س�س ًيا بقيام
منظمة التجارة العاملية ،وبقوانني وتدابري يلغي مفعولها
مفعول القوانني املرعية يف الدول الوطنية.
يف الوقت ال ��ذي يبلغ التو�سع الر�أ�سمايل ذراه ويطيح
باحل ��دود القومي ��ة ،نالح ��ظ حتي ��ز الكات ��ب الفرن�س ��ي
ريجي� ��س دوبري ��ه لفكرة احل ��دود التي يقدم ق ��راءة عميقة
له ��ا ا�ستن ��اداً �إىل ر�صي ��د م ��ن املع ��ارف والوقائ ��ع والأدي ��ان
والأ�ساط�ي�ر والفل�سف ��ات لك ��ي ي�ص ��ل �إىل رف� ��ض “دي ��ن
العومل ��ة” ويداف ��ع عما يعتربه ف�ضائ ��ل للتنوع واالختالف
الثق ��ايف والإن�س ��اين .وي�سج ��ل دوبري ��ه �أن ��ه “م ��ن ال حدود
ل ��ه ال م�ستقب ��ل ل ��ه” راف�ض� �اً دع ��اوى العومل ��ة الت ��ي ت�س ��وق
نف�سه ��ا حت ��ت بريق �شع ��ار �أن الإن�سانية �ستك ��ون �أف�ضل من
دون احل ��دود يف ح�ي�ن �أن العومل ��ة “نف�سها ت�ستدع ��ي �إقامة
اجل ��دران املكهرب ��ة واملراقب ��ة ع ��ن طري ��ق الفيدي ��و �ض ��د
تهديدات” منها التدفق الب�شري من اجلنوب �إىل ال�شمال
حي ��ث تفر�ض عليه قيوداً �صارمة ولكنها متنح لل�سلع التي
تنتجها حرية مطلقة يف املرور �إىل اجلنوب.
تع ��د ظاه ��رة العومل ��ه الت ��ي نعي�شه ��ا الآن طليع ��ة نقل
دائرة الإنتاج الر�أ�سمايل ـ لهذا احلد �أو ذاك ـ �إىل الأطراف
بع ��د ح�صره ��ا كلي� �اً وملدة طويل ��ة جداً يف جمتمع ��ات املركز
ودول ��ه .يف الواقع لأن عاملي ��ة دائرة التداول والتبادل بلغت
ح ��د الإ�شب ��اع بو�صوله ��ا �إىل �أق�صى ح ��دود التو�سع الأفقي
املمكنة و�شمولها جمتمعات الكرة الأر�ضية كلها ـ با�ستثناء
جي ��وب هن ��ا وهن ��اك ـ كان الب ��د حلركي ��ة من ��ط الإنت ��اج
الر�أ�سمايل وديناميكيته من �أن تفتح �أفقاً جديداً لنف�سها،
وان تتج ��اوز ح ��دوداً ب ��دت ثابت ��ة �سابق� �اً ع ��ن طري ��ق نقل ��ة
نوعي ��ة جدي ��دة بدوره ��ا ت�أخ ��ذ الآن ال�ش ��كل امل ��زدوج لعوملة
دائ ��رة الإنت ��اج ذاته ��ا ونرثه ��ا يف كل م ��كان منا�س ��ب تقريباً
عل ��ى �سط ��ح الك ��رة الأر�ضي ��ة ،م ��ن ناحي ��ة و�إع ��ادة �صياغ ��ة
جمتمعات الأطراف جمدداً ،يف عمقها الإنتاجي هذه املرة،
ولي�س عل ��ى �سطحها التباديل التجاري الظاهر فقط ،من
ناحي ��ة ثاني ��ة� ،أي �إع ��ادة �صياغتها وت�شكيله ��ا على ال�صورة
املالئمة لعمليات الرتاكم امل�ستحدثة يف املركز ذاته.
ويق ��ول دوبري ��ه �إن احل ��دود “ت�صم ��د بتحوالته ��ا
وتبق ��ى بتغرياته ��ا فالثبات بداي ��ة الدم ��ار” و�إن العامل �إذا
�أ�صبح ��ت ل ��ه لغ ��ة واح ��دة و�أخ�ل�اق واح ��دة ونكه ��ة واح ��دة
�ست�ص ��اب الإن�ساني ��ة باملل ��ل والك�آبة .ف� ��إذا ت�شابهت الأماكن
فم ��ا الفائ ��دة يف االنتق ��ال من م ��كان �إىل �آخ ��ر خمتلف من
�ش�أن ��ه �أن ي� ��ؤدي النح�س ��ار “ال�ضج ��ر القات ��ل” ب�سب ��ب هذا
االخت�ل�اف .وي�ضي ��ف �أن العومل ��ة “يزعجه ��ا كل ا�ستثن ��اء
ثق ��ايف .للح ��دود �سمع ��ة �سيئ ��ة ...يك ��ره القنا� ��ص الأ�س ��وار
�أم ��ا الطري ��دة فتحبه ��ا” حي ��ث ال�ل�ا حدودي ��ة حمببة �إىل
امل�ستفيدي ��ن منه ��ا وه ��م ثالث ��ة �أ�صن ��اف ..االقت�صادي ��ون
والتقنيون وامل�ستبدون.
“ قام ��ت الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة بدور رئي�سي

يف دعمه ��ا للر�أ�سمالي ��ة كنظ ��ام اقت�ص ��ادي اجتماع ��ي ،ويف
جن ��اح وتف ��وق الر�أ�سمالي ��ة خ�ل�ال الن�ص ��ف الث ��اين م ��ن
الق ��رن الع�شري ��ن ،فف�ض ً
ال ع ��ن كونها طوال ف�ت�رة ما بعد
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة �أك�ب�ر �س ��وق و�أكرب دول ��ة م�صدرة
يف الع ��امل ،جعل ��ت الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة م ��ن بناء
اقت�ص ��اد ر�أ�سمايل عاملي حجر �أ�سا�س يف توجهها دولياً على
ال�صعيدي ��ن ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي والع�سكري .وملا كانت
�أكرب دولة م�صدرة فان لها م�صلحة يف الإمناء االقت�صادي
على ال�صعيد العاملي لكونه يغذي منوها االقت�صادي .وكي
حتاف ��ظ عل ��ى �أنظمته ��ا وم�ؤ�س�ساته ��ا الر�أ�سمالي ��ة يف وجه
التهديدات التي تكونها �أنظمة اجتماعية اقت�صادية �أخرى
و�أهمه ��ا ال�شيوعي ��ة ال�سوفيتي ��ة� ،أنفق ��ت الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة الكث�ي�ر عل ��ى انت�ش ��ار اقت�صادي ��ات ر�أ�سمالي ��ة
يف بل ��دان �أخ ��رى وعل ��ى الأخ� ��ص ل ��دى عدويه ��ا ال�سابقني
�أملاني ��ا والياب ��ان ويف بل ��دان �أخ ��رى يف �أوروب ��ا الغربي ��ة ويف
�ش ��رق وجنوب �ش ��رق �آ�سي ��ا بالإ�ضافة �إىل م�ش ��روع مار�شال
يف �أوروب ��ا الغربية و�إىل امل�ساع ��دات ال�ضخمة التي قدمتها
�إىل �ش ��رق �آ�سي ��ا ا�ستعمل ��ت الوالي ��ات املتح ��دة م�ساعداته ��ا
اخلارجية ملناطق �أخرى يف العامل النامي لتعزز امل�ؤ�س�سات
واالقت�صادات الر�أ�سمالية حيثما �أمكنها ذلك”.
�إن �أه ��م الب�صم ��ات ب ��روزاً يف االقت�ص ��اد العامل ��ي خالل
العق ��ود الثالثة الأخ�ي�رة هو التدويل املط ��رد الذي �أ�صبح
يت�سم به االقت�صاد العاملي ،ويظهر التدويل يف نظرة �أولية
ك�ب�روز متعاظ ��م ل ��دور العالق ��ات االقت�صادي ��ة الدولي ��ة،
باملقارن ��ة م ��ع الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي عل ��ى ال�صعي ��د املحلي
�أو الوطن ��ي .وه ��ذا وا�ضح من خالل ال ��دور املتعاظم الذي
تق ��وم ب ��ه وتق ��وده ال�ش ��ركات متع ��ددة اجلن�سي ��ة العمالقة
الت ��ي متتد ن�شاطاته ��ا وفروعها �إىل خمتلف �أنحاء العامل،
وت�سيطر على �شطر كبري ومتنام يف عمليات �إنتاج ومتويل
وتوزي ��ع الدخ ��ل العامل ��ي .م ��ع العل ��م �أن ه ��ذا ال ��دور يك ��ون
�أحيان� �اً غ�ي�ر مبا�شر وغري ظاهر ،ف�أ�صب ��ح من املمكن الآن
احلدي ��ث ع ��ن م�ست ��وى اقت�ص ��ادي عامل ��ي متمي ��ز ب�آليات ��ه
وم�شكالت ��ه و�آف ��اق تط ��وره عن/عل ��ى امل�ستوي ��ات الوطنية،
وت�صب ��ح النظ ��رة للع ��امل باعتب ��اره الوح ��دة االقت�صادي ��ة
الأ�سا�سية.
م ��ن ينظ ��ر �إىل خريط ��ة الع ��امل ي�سهل علي ��ه �أن يرى
ح ��دود الأماك ��ن ذات الل ��ون الرم ��ادي الت ��ي يع ��ود الق ��ول
الف�ص ��ل فيه ��ا (للقنبل ��ة واملتفج ��رات وال�سواط�ي�ر كم ��ا
يف الع ��راق ،م ��ايل �إفريقي ��ا الو�سط ��ى والق ��رن الإفريق ��ي،
ال�صومال � -إريرتي ��ا .القوقاز �أفغان�ستان باك�ستان ك�شمري
وجنوب �شرق �آ�سيا.
يف ال�شرق الأو�سط تطالب �إ�سرائيل دائماً بحدود �آمنة
مع�ت�رف بها “لكنها ال حتددها” .وي ��رى الكاتب الي�ساري
الإ�سرائيل ��ي �أوري �أفنريي �إن ل ��ب ال�سالم هو احلدود وهو
“ ما مل تو�ضحه �أبداً احلركة ال�صهيونية فاحتة بذلك
املج ��ال لق�ض ��م ال نهائي للأرا�ضي” .حيث ق ��ام �أول رئي�س
وزراء �إ�سرائيل ��ي دافيد بن جوريون مبجازفة حني مل ي�أت
يف �إع�ل�ان اال�ستقالل على ذك ��ر للحدود” يف عام � .1948إن
“املجازفة” تت�ضح يف قول رئي�سة وزراء �إ�سرائيل ال�سابقة
جول ��دا مائ�ي�ر “ احل ��دود موج ��ودة حيث يوج ��د اليهود ال
حيثما يوجد خط على اخلريطة”.
وينتق ��د دوبري ��ه ح ��روب الوالي ��ات املتح ��دة عل ��ى
“الإره ��اب” حت ��ت �شعار “عدالة بال ح ��دود” قائ ً
ال �إنها
انته ��ت �إىل ف�ش ��ل ذري ��ع معت�ب�راً احل ��روب اال�ستباقي ��ة يف
�أفغان�ست ��ان والع ��راق وفيتن ��ام وغريه ��ا مكم ��ن “�شق ��اء
الإمربيالي�ي�ن ال ��ذي يقوده ��م �إىل اله�ل�اك” لأنه ��م ال
يدرك ��ون �أن احل ��دود لي�س ��ت حت�صي ��ل حا�ص ��ل .ويق ��ول �إن
الب�ش ��ر حني ال يعرفون من يكونون ي�صبحون على خالف
مع اجلميع ومع �أنف�سهم”قبل كل �شيء” ،ويت�سم �سلوكهم
بع ��دم املعقولي ��ة �إذ يخط ��ون �إىل الأم ��ام خطوت�ي�ن و�إىل
اخلل ��ف خط ��وة .وي�ص ��ف ذل ��ك الت�أرج ��ح حني ن ��رى قبائل
م ��ن الأمم ال�شاب ��ة املتقهقرة تت ��زود بالأ�سلح ��ة الكيميائية
والنووية.
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وردة �آخر الوقت
•غ�سان كامل ونو�س
ت�ستطيع الوردة �أن تعيد الأ�شياء التي �أَ َّو ُلها �أنت ،و�آخ ُرها؛ � ّأما
متو ُنها ف� ُّأ�سها �أنت �أي�ضاً!
كل وقتٍ لهفةّ ،
ّ
وكل لهف ٍة توق ،ونب�ض ،ووقت ..و�أنت احلر�ص
ُ
ُ
أتفح�ص بتالتِها ،وِعاءها..
مل ي�ستج� �دّ ،والولع يتجدّد� .أعا ِينه ��ا� ،
ّ
خماف ��ة �أن تك ��ون كائن ��ات عابثة �أخ ��رى قد و�صلت �إليه ��ا ،حتى لو
كانت ح�شرات �أو خيوطاً عنكبوتية..
مل يع ��د �ش ��يء بعي ��داً �أو قريباً .فق ��دت املعاي�ي�ر معانيها ،ومل
ُ
مفر�شن ��ا الأبع ُد عن الأيدي العابث ��ة يف م�أمن ،كما كنّا نظنّ ؛
يع ��د
ال�شرفة التي �ض ّمتْنا يف خيالنا قبل �أن ت�صبح واقعاً حت ّق َق زمناً ،مل
�أع ��د �أدري كي ��ف ميكن �إدراجه يف عتبات اخلل ��ود ،لوال هذه الوردة
التي تعيد ترتيب الأ�شياء والأوقات والوقائع ..ك�أنّك حا�ضر!!
كنتَ تقول� :سنزرع م�شاتل منها.
وقلتُ � :أخ�شى �أن مت ّلها ومت ّلني!!
�أمل تكنْ خياري ،كما كنتِ ؟!و�ستبقى؟!هذا يعود �إىل ح�سن االهتمام.بي �أو بك؟!بها!! وت�ضحك.مل تكن حتب الأوراد كثرياً؛ كنت تعلن ،وتختلف مع والدتك
الت ��ي حتر� ��ص عل ��ى �أن تك ��ون م�شتلة الورد ح ّي� � ًة رغم �ش� � ّح املياه..
تعاتبك� :أنا من ي� ّؤمن املياه ،ال �أنت.
ولكن ِتعبك يه ّمني!
فتق ��ول ل ��ك مب ��ا ي�شب ��ه الب ��وح� :أن ��ا �أق ��وم مب ��ا ُيف ��ر ُج ال�صدر،
و ُينع� ��ش ال ��روح؛ �أح � ّ�ب هذا العمل ،ف�ل�ا يه ّمني تعب ��ه“ ..حتى لو
كان انتظ ��اراً عل ��ى ّ
تقط ��ر ع�ي�ن املاء الت ��ي ال جتود دائم� �اً ”..تتابع
يف �س ّرك!
وقد ا�شتهيت ِ
لك تلك الوردة ،كما ا�شتهتها �أمي!!
•
يف �أثن ��اء ات�صال ��ك ذاك �أخفي ��تُ دمع ��ة وراء �ضحك ��ة ،كن ��تَ
ت�ستطي ��ع �أن ت�سم ��ع وقعه ��ا؛ � ّأما الدمعة فبقي ��ت �أ�صدا�ؤها يل ،كما
َ
وردتك الآن:
كم حتتاج الوردة �إىل املاء؟!�أية وردة؟!زرعتُ وردة يف موقعنا اجلديد.كن ��ت �س�أ�س� ��أل عن موقع ��ك اجلديد ،منذ متى �أن ��ت هناك� ،إىل
مت ��ى ..وكن ��ت �أعرف �أن ��ك لن جتي ��ب ،ورمبا ال تع ��رف الكثري من
ٍ
متذاك :وهل ت�ستطيع ت�أمني املاء لك ،قبل
الإجابات .فقلتُ بحذر
�أن ت� ّؤمنه للوردة؟! قلتَ :
”�أن ��ا �أق ��وم مبا يف ��رج ال�صدر ،وينع� ��ش الروح؛ �أن ��ا �أحب هذاالعمل ،فال يه ّمني تعبه” ،ويذ ّكرين مبن هو عزيز!!
ال �أُنك ��ر �أين تع ّك ��رت يف البداي ��ة� ،أ�ست�سمح ��ك ،لت�ص� � ّوري �أ ّن ��ك
تق�ص ��د كائن� �اً �آخر ،وحب�س ��ت م�شاعري“ :حتى ل ��و كان ذلك ،فهي
� ّأم ��ه ،وت�س� ��أل عن ��ه بلهفة مثل ��ي”..؛ لكنّني ظلمت ��ك� ،أعرتف ،قبل
لت�شوي�ش لئيم� ،أم لغ�شاوة ت�سادلت
�أن ت�ضي ��ف ما مل �أتب ّينْه متاماً،
ٍ
يف اجله ��ات ،لكنني �أح�س�ست �أنّ تلك الإ�ضافة ت�ستطيع �أن ت�أ�سرين
لوقت طويل؛ لكنني مل �أتو ّقع �أن طوله �سيمت ّد ّ
كل هذا املقدار!!
متني ��تُ وقتئ ��ذ �أن �أ�س�أل ��ك �إن كنت يف موقع متق� �دّم �أو مت�أخّ ر،
م�أه ��ول �أم موح� ��ش؛ لكنّني مل �أفعل؛ لي� ��س لأنك رمبا لن جتيب؛
بل ربمّ ا لأنّه ال معنى ملثل تلك الأقوال ،وامل�سم ّيات ،والتو�صيفات،
مثلما �صار ال�س�ؤال �إن كان املرء يف م�أمن ،حتى لو كان يف الطريق
�أو بروج م�ش ّيدة ،غري واقعي �أو منطقي!
يف ّ
تتح�س�سها يداي ،دائرة
كل �إطاللة ّ
يتفح�صها قلبي قبل �أن ّ
حول �أ�صي�صها املل ّون ،ولي�س النب�ض املت�سارع خوفاً على نف�سي مما
ميك ��ن �أن يح ��دث ،من دون �أن �أنكر ت�ش ّبث ��ي باحلياة ..من �أجلهما:
ولديك/ولدين ��ا ،اللذي ��ن ال يكفّان عن الأ�سئلة املوجعة ،و�أكفّ عن
الإجابة الأ�ش ّد �إيالماً ..لأحت ّرق يف اكتواء مكتوم!!
مل �أك ��ن به ��ذا احلر� ��ص يوم� �اً ،وكن ��تَ ح ��ذراً ،ع َّل َم ْت � َ�ك مهن ُتك
ذل ��ك ،وكن ��ت تر ّدد ما كان يل ّح يف بال ��ك من ج ّراء الدرو�س الكثرية
التي تلقّي َتها ،وعلمتها ملن التحق من املتد ّربني“ :غلطتك الأوىل
هي الأخرية!!”
و�أقول“ :من م�أمن ِه ُي�ؤ َتى احلذِ ر!”

�أفق الإبداع

ترجمة النقد الأدبي
الأجنبي �إىل العربية
• راتب �سكر

كن ��ت ت�ضح ��ك قب ��ل �أن يظ ّلنا �سقف واحد ،وحت ��اول االقرتاب
�أك�ث�ر مم ��ا ي�سم ��ح ب ��ه الظ ��رف ،ح�ي�ن �أق ��ول� :أن�سي ��ت“ ..غلطتك
الأوىل هي الأخرية!”
وكنت �أ�ضحك يف لقاءاتنا احلميمة ،فتنزعج قبل �أن �أ�س�أل :ما
تتح�س�س �صاعقاً �أو تف ّكك عبوة؟!
لأ�صابعك تتح ّرك ،ك�أنّك
ّ
ّ
ّ
في�سبق فع ُلك القو َل� :س�أنق�ض لينفجر يف ،و�أتلذّذ �أكرث!
*
ً
نظر زميلك �إىل ال�شرفة املكت�سية �أورادا �صفراء من الف�صيلة
أحب ،فا�ضت م�شاعره التي ر�أت الكثري
حتب -و� ّ
حتب –كنتَ ّ
التي ّ
ّ
ّ
مما يجعل الأع�صاب تتجلد ،والأحا�سي�س تتبلد:
ك ّن ��ا ن�ضحك منه ،ي�س ��ارع �إىل زراعتها يف �أيّ مكان نحل فيه،ومل نكن منكث طوي ً
ال ،كان يقول:
أح�س معها بالراح ��ة والأمان؛
 ه ��ذه ال ��وردة تعويذتي الت ��ي � ّ�إنها م�أمني!
فنقول له:
“من م�أمنه ُي�ؤتى ا َ
حلذِ ر!”
و�أ�ستعي ��د م ��ا رواه حني داهمت� � ْم مقراً للم�س ّلح�ي�ن ،بعد طول
تر�صد وت�صبرّ وا�ستغاثات من �سكان تلك احلارة التي كانت �آمنة:
ّ
“ ك ّن ��ا نتاب ��ع �آثاره ��م القامت ��ة ،ونف ّكك ما زرع ��وه من �أفخاخ
وعب ��وات ،مل يك ��ن ما يفاجِ ��ئ بعد ّ
كل ذلك الإجن ��از .توقف حلظة
م�ستثاراً و�أ�شار �إىل �أ�صي�ص من بني �أوعية ورد متن ّوعة :ما �ألطف
ذوقه ��م! وا�ست ��درك قبل �أن �أع ّلق :ال�سكان ال املجرمون! وهرع �إىل
وردته ،فابت�سمتُ  ..رغم �أن اجل ّو كئيب وكظيم ،و�صرختُ به من ّبهاً
حت�س�سه ��ا؛ فنح ��ن نعل ��م �أن ّ
كل �ش ��يء ميك ��ن �أن
بخف ��وت ،بخ�ش ��وع ّ
يك ��ون م�صدر خطر ،رغم ُبع ��دِ التو ّقع وغرابته ”!..تو ّقف زميلك
الذي مل ّ
يبل متاماً من �إ�صابته ،خوفاً على م�شاعري رمبا ،وغرق
يف ال�شرود الك�آبة ،وغرقتُ يف ت�ص ّور يخ�صني:
ه ��ل هم�س ��تْ لك تلك ال ��وردة ب�ش ��يء؟! �ضحك ��تْ  ،فانق�ض�ضتَ
عليه ��ا� ،أم ه ��ي من اجتاح ��ك بعد ا�شتياق ولوعة ،وي ��ا له من فعل!
كن ��ت �أخج ��ل �أن �أق ��وم ب ��ه ،رغم رغبت ��ي وا�شتياق ��ي ،بع ��د �أن �صرتَ
تغي ��ب طوي�ل� ً
ا ،ومل نعتد على غياب ��ك ،كنتُ �أقول ل � َ�ك ذلك ،فته ّز
ّ
ر�أ�س ��ك ،قب ��ل �أن تنق� ��ض ورمبا بعده ،وتق ��ول :عليك ��م �أن تتع ّودوا،
حاولوا ،ت�شاغلوا ،وان�شغلوا..
نيّ
�أهم� ��س الآن لوردتنا ،و�أعرتف ب�صعوبة ذلك ،رغم �أ �أحاول
تخفيفاً عن الولدين ،ولكن من يخفّف عنّي �سوى “كرثة الباكني
على �إخوانهم!!”

تنام ��ى اهتم ��ام املرتجم�ي�ن الع ��رب باالجتاه ��ات النقدية الغربي ��ة احلديثة،
منذ مطلع الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،الذي قدم للم�شتغلني يف حقول
النق ��د الأدب ��ي العربي احلديث جمموعة من الكت ��ب النقدية املرتجمة املتنوعة،
�شكل ��ت ،يو ًم ��ا بعد ي ��وم ،مرجعية علمية ،رف ��دت تلك احلقول مبكون ��ات معرفية
�ضرورية الزدهارها.
تكامل ��ت ه ��ذه املرجعية العلمي ��ة امل�ؤ�س�سة على الرتجمة ،م ��ع انك�شاف �أعالم
النق ��د الأدب ��ي العرب ��ي احلدي ��ث عل ��ى م�ؤلف ��ات النق ��د الأدب ��ي الغرب ��ي بلغاته ��ا
الأ�صلي ��ة ،وال�سيما الفرن�سي ��ة والإنكليزية والرو�سية ،تكام�ل� ً
ا وا�س ًعا ،تدفقت يف
ج ��داول منج ��زه النق ��دي النظ ��ري والتطبيقي ،جمموع ��ات وا�سعة م ��ن املفاهيم
وامل�صطلح ��ات وال ��ر�ؤى والنظريات النقدي ��ة ،التي مازال ق�سم منه ��ا يفتح �أبواب
احلوار املفيد ،لنماء ت�أ�صيله عرب ًيا.
تن ��اط مبقدم ��ات املرتجمني مل�ؤلفات النقد الأدب ��ي التي ينجزون ترجماتها،
مهم ��ات نقدي ��ة وثقافي ��ة �إ�ضافي ��ة ،لأنها ترود ميادي ��ن مثرية لوع ��ي نقدي يعي
خمت�ص ��ا بالدرا�س ��ات النقدي ��ة �أم
م�س�ؤولي ��ة خا�ص ��ة �أم ��ام الق ��ارئ� ،س ��واء �أكان
ً
كان متاب ًع ��ا له ��ا متابع ��ة املثقف الع ��ام .تت�صل تل ��ك امل�س�ؤولية بحق ��وق القارئ يف
معرف ��ة امل�ص ��ادر الأجنبية للن�صو�ص املرتجمة الت ��ي يقر�أها ،ومعرفة احلوا�ضن
ال�شخ�صي ��ة والأدبي ��ة والثقافي ��ة واالجتماعي ��ة ملكوناته ��ا ،وهذه املعرف ��ة امل�ضافة
ذات طابع�ي�ن مزدوج�ي�ن ،تن�سج ��م م ��ا ي�سميه د .عب ��ده عبود يف درا�سات ��ه القيمة:
“تو�سيط الآداب الأجنبية نقديا”.1
ي ��زداد االنك�ش ��اف عل ��ى جوان ��ب من مكون ��ات تل ��ك املعرفة �أهمي ��ة يف ترجمة
امل�ؤلف ��ات الت ��ي ت�ضمنت جهود جمموعة م ��ن امل�ؤلفني ،والرتجم ��ات التي اجتهد
�أ�صحابه ��ا يف ه ��ذا امل�ضم ��ار كثرية عرب ًيا ،ولعل ��ه من املنا�سب الإ�ش ��ارة �إىل اثنتني
منه ��ا نوق�شت ��ا يف اهتمامات جمعية الرتجمة يف احت ��اد الكتاب العرب باثنني من
املعنيني بالرتجمة ،هما :د .ف�ؤاد عبد املطلب ،ود .وائل بركات.
�أ�ضاف د .ف�ؤاد عبد املطلب لرتجمة كتاب «الأدب املقارن :املنهج واملنظور»،2
يف مقدمت ��ه للكت ��اب ،الت ��ي ا�ستغرق ��ت اثنتي ع�ش ��رة �صفحة ،تعريف ��ات وترجمات
الثن ��ي ع�ش ��ر مبح ًثا نقد ًي ��ا ،ومل�ؤلفيها باللغة الإنكليزية ،وه ��م :اثنا ع�شر ناقدُا:
مث ��ل ه�ن�ري رمياك (�أ�ست ��اذ الأدب املقارن يف جامعة �إنديان ��ا) ،الذي �سبق للقارئ
العرب ��ي �أن اطل ��ع عل ��ى بع� ��ض جه ��وده النقدي ��ة يف ترجم ��ات د .ح�س ��ام اخلطي ��ب
ودرا�ساته ،وغريها.
ترج ��م د.وائ ��ل ب ��ركات يف منت�ص ��ف ال�ستينيات ،كتا ًب ��ا عنوان ��ه «مفهومات يف
بني ��ة الن� ��ص»« ،والدرا�سات الواردة يف هذا الكتاب ه ��ي بالأ�سا�س منتقاة من كتاب
بالفرن�سي ��ة يحم ��ل عن ��وان مقدمة للدرا�سات الأدبي ��ة – مناهج الن�ص» ملجموعة
م ��ن امل�ؤلف�ي�ن – با�ستثناء املو�ض ��وع الأول «الل�سانية» وهو درا�س ��ة جلورج مونان،
�أ�ضيفت الرتباطها مبو�ضوعات الكتاب الأخرى».3
ف�ض�ل�ا ع ��ن الإ�ش ��ارة �إىل املرجعي ��ات العلمية للكت ��اب باللغ ��ة الفرن�سية التي
ا�ستق ��ى منه ��ا املرتج ��م م ��واد كتابه ،ثم ��ة تراجم ل�ست ��ة وثالثني ناق� �دًا �أدب ًيا من
�أع�ل�ام النق ��د الأدب ��ي الفرن�سي والعامل ��ي� ،أ�ضافها املرتجم بركات قب ��ل الفهر�س،
ت�سه ��م يف تعري ��ف الق ��ارئ العرب ��ي باحلوا�ض ��ن الثقافي ��ة واالجتماعي ��ة ملباح ��ث
الكتاب ومكوناتها املعرفية.
�إن التنوي ��ه ب�إ�ش ��ارات املرتجم�ي�ن ال�سابق ��ة مرتب ��ط برغب ��ة يف تعزيز ظواهر
تعري ��ف املرتجم�ي�ن باملرجعيات الأدبي ��ة والعلمية للم�ؤلفات الت ��ي ي�ستقون منها
مواده ��م ،وتو�ضي ��ح ال�سي ��اق املع ��ريف الذي احت�ض ��ن جهودهم ،يف نق ��ل الن�صو�ص
م ��ن لغ ��ة �إىل �أخ ��رى ،ومن بيئة ثقافي ��ة �إىل �أخرى ،وهذه الرغب ��ة يف تعزيز تلك
الظواهر احلميدة ،ت�صبح ملحة �إذا الحظ املرء �أن املهيمن يف الن�شاط الرتجمي
ل�ل��آداب الأجنبية ونقدها �إىل اللغة العربية هو تقدمي امل�ؤلفات املرتجمة خالية
م ��ن �ش ��روح وتعليق ��ات تبني العن ��وان الأ�صلي للم�ؤل ��ف يف لغت ��ه الأم ،و�صلة مواد
امل�ؤلف املرتجم املرجعية بكتاب �أجنبي �أو �أكرث من الكتب التي نقل عنها املرتجم
م ��واده ،ومعلوم ��ات ع ��ن امل�ؤلف الأ�صل ��ي للعم ��ل ودوره املعريف يف بيئت ��ه الثقافية
الأجنبية.
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مع �أبي متام يف واحة ال�شعر
• حممد منذر لطفي
ـ1ـ
ال�شعر �أنت ..على الأيام واحلقب
يا �صاحب الغرر «ال�شامية» الن�سب
بالأم�س خلدت «عمورية» فزهت
واليوم ندعوك ..بح ال�صوت ..مل جتب
�أين الأباة ..و�أين اليوم فار�سهم..؟
هبوا خفافاً لدرء ال�شر ..والنوب
�صانوا الثغور ..ولبوا كل ماجد ٍة ()1
ذادوا عن الأر�ض بالأ�سياف ..والق�ضب
«ت�سعون �ألفاً لعمورية انت�صبوا
وللمنجم قالوا� :صه..ف�أنت غبي
هم الذين �إذا ما ا�ستنفروا نفروا
مقامهم يف �شغاف القلب والهدب
يقود جحفلهم لل�ساح «معت�ص ٌم»
�أكرم به قائداً للجحفل اللجب
م�ضى ينازل جي�ش الروم حمت�سباً
وراح ي�ضرب يف حزم «�أبا لهب»
ومل يكن يف ميادين الوغى وج ً
ال
ومل تكن زوجه «حمالة احلطب»
ـ2ـ
يا �سيد ال�شعر ..قد خلدت معت�صماً
وكل من ركز الأعالم يف ال�شهب
وكل من راح يبني جمد �أمتنا
ويحمل الن�صر للإ�سالم والعرب
غابوا ..فغابت عن الدنيا مباهجها
وغاب كوكبها الدري يف ال�سحب
�أدر «حبيب» على الغاوين ما نق�شت
كفاك من �صو ٍر تزهو على احلقب
�أدر عليهم ك�ؤو�س الفن مرتع ًة
من كرمة ال�شعر ..ال من كرمة العنب

• عفاف اخلليل
م�ضرج وجهُك بال�صخب
عل ��ى مرم ��ى �شموخ ��ك
يرقد
النخيل وي�صل ��ي واقفا كي
تنجو ....
....
يا�سمين ��ك يحف ��ظ �صرير
الزمهرير
عن ظهر قلب
وتلملم الأمهات جراحها
على حافة جرحك ..
.....
�أيها املوغل يف دمي
مل ي�سعفني حناين
حتى �أحفظ قمي�صك ...
�أيها املع�شو�شب يف قلبي

�أد ْر عليهم ُن�ضار الفكر ..تنثرُ ُ ُه
على الدّنى حِ َكماً �أغلى من الذهبِ
هات الفرائد� ..أبدع كل مرق�ص ٍة
عذراء ..ترفل بالألوان والطرب
هذا يراعك حالٍ  ..عاط ٌرٌ � ..
ألق
قد ماج بال�سحر �أغنى دوحة الأدب
�شاب الزمان ..و�أهل ال�شعر قد رحلوا
و�أنت وحدك مل ترحل ..ومل ت�شب
�أقول� :شكراً «�أبا متام» ..يا �أبتي
جددت بالفكر �شعراً �ضاء يف احلجب
هال �أعرت جناحيك اللذين هما
�سر اخللود ..و�سر املجد والرتب
كنت املتوج فيهم كنت رائدهم
حدث عن ال�شعر ..عن بحرٍ من التعب
حدث ..وقل :كيف كان ال�شعر من زمنٍ
وكيف واحاته ال�شرقية الرطب..؟
وهل �أ�صاب املعري يف �شهادته..؟()2
«فالبحرتي» �أتانا الأم�س بالعجب
و«�أحمد»( ..)3وبنو حمدان عرتته
«�أبو فرا�س» ..و«�سيف الدولة» العربي
عا�شوا كراماً ..وغابوا عن مالعبنا
لكن �أجمادهم يا �صاح ..مل تغب
خاب الذين بوادي ال�شعر قد عربوا
«بنظم» ..ولكن �أنت مل تخب
ٍ
وافيت من «عبقرٍ» بال�شعر منفرداً
فكنت فيهم �إمام ال�شعر والأدب
�-1إ�شارة �إىل تلبية املعت�صم لنداء املر�أة العربية
التي ا�ستغاثت به عند غزو الرو ِم لع ّمورية.
املعري حني �سئل عن ال�شعر ..ف�أجاب:
� -2إ�شارة �إىل مقولة ّ
�أنا و�أبو متام حكيمان ،وال�شاعر البحرتي.
� -3إ�شارة �إىل ال�شاعر �أبي الطيب املتن ّبي.

وطن ويا�سمني مه�شّم
مل �أ ُ
جن م ��ن الوق ��وع يف
غرامك ...
هل قتلوك !!..؟؟
وم�شوا يف اجلنازة ..
من عينيك يطلع ال�صبح
وعلى ي�سارهم ي�سيل دمك
وي�ستباح .
.......
كان املكان نخيال
يغف ��و عل ��ى خا�ص ��رة
احل�ضارة
وعباءات اخلليج
ومن�سف النفط الذي
ي�صعد على كتفي
.......
�أمي !!...

مل �أعد �أحتمل ..قتلوا �أبي
وعلقوا م�شنقتي
واغت�صبوا ذاكرتي
وقيدوين
�أنا من �أنا
�أنا �..أنت �أيها الأنت
لكن ال تعرف �أن
الوق ��ت مل ��ح والكينون ��ة
�سراب
وه ��ذا اجل�س ��د �أروق ��ة
ومزاريب
خلرافات زمن خرف
زم ��ن ين ��ام عل ��ى قارع ��ة
اخلوف
�أعرب ن�سمة حب
لوطن جمروح ب�أبنائه

ولد عاق يزيح غطاء ر�أ�سه
ووطن ي�صيح ابني حبيبي
هل �أ�صابك من �ضرر..
�آه وطن ..
قم ياوطن ..
ال زال يف دمنا زمن ..
قم َّ
مل فينا اليا�سمني
وفطور جدتي املكثف
بالأماين واحلنني
قم ر ّتب غرفنا ال�ضيقة
وطيرّ �سرب حمامنا
وزيتون ال�سنني
ق ��م ان�شر عط ��ر اليا�سمني
...؟؟؟

"ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"
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• با�سم عبدو

املثقف الفائ�ض
ه��ذا الن��وع م��ن املثقفني يظهر خا�ص��ة يف الأزمات �أك�ثر من �أي وق��ت ،و�أطلقت
علي��ه ه��ذه الت�سمي��ة التي ت�شبه ذوب��ان الثلوج بع��د ارتفاع احل��رارة وفي�ضان
املي��اه على الأر�ض املزروعة ،والتي بدوره��ا ت�شكل �ضرر ًا كبري ًا على املحا�صيل.
وه��ذه ال�شريح��ة م��ن املثقف�ين يف املي��زان الثق��ايف اال�صطالحي حتم��ل �سمات
(املثق��ف االنتهازي) ،الذي يرف��ع الغطاء عنه ليك�ش��ف (عورته) وطموحاته
الذاتي��ة ومنافع��ه ال�شخ�صي��ة و�شراهت��ه يف حتقيق ما مل يق��در على حتقيقه
قب��ل ح��دوث الأزمة ،عل��ى الرغم م��ن �أن هذه ال�شريح��ة هي الأك�ثر الت�صاق ًا
بال�سلط��ة .و�أن ال�سلط��ة كان��ت تعطر ه�ؤالء �صب��اح م�ساء بعطوره��ا ويعي�شون
حياة الدالل والرفاهية على موائدها ،لكنهم وبعد الأزمة (ب�صقوا يف ال�صحن
ال��ذي �أكل��وا منه) .و�أ�صبحوا من الناطقني با�س��م “الثورة”  .ويبدو �أن ظاهرة
(املثقف الفائ�ض) هي ظاهرة لي�ست عابرة يف املنطقة العربية والعامل ,بل لها
جذوره��ا التاريخي��ة .ومن الطبيعي جد ًا �أن تنمو ه��ذه الطحالب على �أطراف
امل�ستنقعات يف كل جمتمع .ويف ظل الأزمة ال�سورية املركبة مل تكن الثقافة يف
معزل عن احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .وقد برزت الذهنية
االنتهازية املراوغة والنفعية الذاتية على �سطح الأزمة ويف �أعماقها .و�أ�صبح
ه���ؤالء يتحدثون بالفم امللآن ويت�شدق��ون بالدميقراطية واحلرية ويطالبون
ب�إ�سق��اط الدول��ة ،علم ًا �أن هذا النوع م��ن املثقفني كان من املك ّون��ات الأ�سا�سية
لل�سلطة .ويظهرون على امل�سرح اليومي متبجحني باملدح ومعربين عن توجهات
ال�سجان�ين واملخربي��ن الذي��ن يراقب��ون
ال�سلط��ة وقراراته��ا .وكان��وا مبثاب��ة ّ
الأف��واه والأقالم والأحاديث يف الغرف املغلق��ة ،وينقلون بـ (�أمانة) احلركات
والهم�سات وما يقدرون احل�صول عليه ،من باطن تفكري هذا املثقف �أو ال�سيا�سي
�أو ذاك ،كي يربروا �إخال�صهم (للثقلفة الوطنية ولأ�صحاب القرار).
املثق��ف الفائ�ض/االنته��ازي ،مبثابة الرج��ل املت� ّسول ال يع��رف م�صدر الطينة
الت��ي جب��ل منه��ا .وكث�يرون م��ن املتلق�ين الب�سط��اء يغ�شه��م ال��كالم املع�س��ول،
فيحيط��ون بهم بكث�ير من الت��ودد واالحرتام ..و�آخ��رون من املتلق�ين املهتمني
واملتابع�ين لل�صح��ف والف�ضائيات ،ميلك��ون القدرة على التميي��ز بني االنتهازي
املناف��ق واملثق��ف الوطن��ي الأ�صي��ل ،ب�ين ال��كالم الرخي���ص وال��كالم الواقعي
الر�صني املعرب عن حاجات النا�س وعن مطالب الفقراء واملظلومني وامل�ستغلني.
املثق��ف الفائ���ض �سري��ع التح��ول والتنقل من �ضف��ة هذا النه��ر اىل �ضفة هذه
ال�ساقية ،ومن اجللو�س على الكر�سي امل�صنوع من الق�ش �أو من �أ�سالك النايلون،
اىل اجللو���س عل��ى كر�سي م�صن��وع من اجلل��د الطبيعي الفاخر .وه��و (املثقف
الأفع��ى) ال��ذي �سرع��ان ما يب��دل جل��ده ح�سب الظ��روف ومتطلب��ات املرحلة
وطبيعة املهام املوكلة اليه.
ان الأزم��ة املمتدة على ثالث�ين �شهر ًا من ال�صراع ال�سيا�س��ي والقتال ،ومطاردة
امل�سلح�ين املتع��ددي الأل��وان والأ�شكال واجلن�سي��ات ،وتقدمي �أل��وف ال�شهداء،
والتهدمي والتخريب واملوت والرتان�سفري الق�سري واالرادي ،ك�شفت يف نتائجها
الأولي��ة التماي��ز الأفق��ي وال�شاق��ويل احلادين ،ب�ين املثقف الوطن��ي واملثقف
املزي��ف (الفائ���ض) ،الذي ال حاجة وطنية ل��ه وال حاجة ثقافية جماهريية
له �أي�ض ًا.
لق��د �سل��ك املثقفون ال�سوريون طريق�ين م�ستقيمني ال يلتقي��ان .فهناك من جل�أ
اىل عتب��ات ملوك و�أمراء النفط ..و�آخرون جل���ؤوا اىل �أقبية البيت الأبي�ض
والأليزي��ه وامل�صحات الرتكية .وهناك من بقي حمافظ�� ًا على موقفه الوطني
الدميقراط��ي مدافع�� ًا ع��ن الثقاف��ة الوطني��ة والهوي��ة ،راف�ض�� ًا كل �أ�ش��كال
االغ��راءات و�ضد �أي تدخل خارج��ي .والن�ضال مع القوى الوطنية والي�سارية
�ضد العدوان االمربيايل ..وبناء �سورية اجلديد العلمانية الدميقراطية.
املثق��ف الفائ���ض ال يحت��اج اىل الكث�ير م��ن امل�ؤه�لات ك��ي يحدد موقف��ه على
اخلريط��ة ال�سيا�سية والثقافية ،وهو دائ��م البحث عن ثغرة �أو منفذ ي�ستطيع
العبور منه لإي�صال ر�سالته و�إيجاد من يوقعها ومي ّولها .فهو قادر على امل�ساومة
والر�ض��وخ والرك��وع عل��ى لوح��ة خ�شبي��ة م�شبوك��ة بامل�سام�ير .وهم��ه الأول
رباق وحماية نف�سه ،خا�صة �أثناء
والأخري الك�سب املادي وال�شهرة واللمعان ال ّ
االنتق��ال م��ن مرحل��ة اىل مرحلة ،رمب��ا ال تتوفر فيه��ا ال�ش��روط التي حتقق
م�آربه و�أحالمه.
وم��ن يع��ود اىل ق��راءة تاري��خ الثقاف��ة وال��دور ال��ذي �أ ّداه املثقف��ون (قدمي�� ًا
وحديث ًا) ،يخرج بنتيجة واقعية من دون بهرجة وتزييف مفادها� ،أن املثقفني
(ال�شريح��ة االجتماعي��ة الواعي��ة) ،لي���س فئ��ة منزّ ه��ة عن اخلط���أ .فهناك
�أخط��اء ب�سيط��ة ميكن جتاوزها وت�صحيحه��ا .وهناك �أي�ض�� ًا يف املقابل �أخطاء
قاتل��ة اقرتفها مث ً
�لا ع�ش��رات املثقفني ال�سوريني م��ن �أ�ساتذة جامع��ات وكتاب
و�صحفي�ين وفنان�ين ،كانوا يعي�ش��ون يف بحبوحة وال ترف�ض له��م مطالب مهما
كان �سقفه��ا عالي�� ًا ،قد �سلكوا الطري��ق اخلط�أ بحجج واهي��ة ،وو�ضعوا �أنف�سهم
حتت مظلة الأمريكي والأوربي والرجعية العربية وتركيا االخوانية.
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َو َط ُن
ْال ُع ْ�صفو َر ِة

�سمكة �صغرية وبحر كبري

•حم َّمد قرانيا
َ

• ترجمة �آنا عكا�ش
بينم ��ا كان العم ��ال يفرغ ��ون �سفينتنا
ويح ّملونها يف �أحد موانئ البحر املتو�سط،
ج ��رى معنا هناك لق ��اء غري متوقع .ولكن
قبل �أن �أخربكم عنه� ،س�أق�ص عليكم �إحدى
الق�ص�ص..
حلم ��ت �سمك ��ة الإ�س�ب�رط" "1ط ��وال
حياتها بالبحر الكبري ،و�أخرياً �سنحت لها
الفر�ص ��ة لتحقي ��ق حلمه ��ا .ت�سلل ��ت خل�سة
�إىل ج ��وار �سفينة �أجنبية ،تفح�صت قعرها
ب�إمع ��ان ،فالحظ ��ت قوقع ��ة فارغ ��ة ن�ص ��ف
مفتوح ��ة الت�صقت ب�ش ��دة مع قواقع �أخرى
ب�أ�سف ��ل ال�سفين ��ة .وبالن�سب ��ة مل�ساف ��ر م ��ن
دون تذك ��رة ،ال ميكن �إيج ��اد قمرة مريحة
�أك�ث�ر م ��ن ه ��ذه .وهك ��ذا ،اختف ��ت �سمك ��ة
الإ�س�ب�رط هن ��اك ب�سرع ��ة ال�ب�رق ،وكمنت
بني م�صراعي ال�صدفة.
« جي ��د �أن البح ��ارة ن ��ادراً م ��ا ينظفون
قعر �سفنهم» -،فكرتْ .
مل َت ُط� � ّل �سمك ��ة الإ�س�ب�رط حتى مرة
واح ��دة م ��ن ملجئه ��ا �إىل �أن �أح�س ��ت ب� ��أن
املي ��اه �أ�صبح ��ت �أك�ث�ر دفئ� �اً ،وت�أك ��دت �أن
ال�سفين ��ة ق ��د و�صل ��ت �إىل البح ��ر الكب�ي�ر،
عنده ��ا غا�ص ��ت يف اللج ��ة الالزوردي ��ة من
دون �أن ت ��ودع �أح ��داً .وعل ��ى الف ��ور جتمدت
م�صدومة.
مي ��اه زرقاء �شفافة ،ت�شب ��ه الكري�ستال
ال�سحريُ ،ت َك ِّ�سر �أ�شعة ال�شم�س ،فيبدو ك�أن
هن ��اك على الأقل مئة �شم�س غارقة ت�سطع
يف اجل ��وار .نبات ��ات بحري ��ة فاخ ��رة تلت � ّ�ف
عل ��ى م ��د الب�ص ��ر يف كل م ��كان .ويف �سهول
�أعم ��اق البح ��ر و�أدغال ��ه ،يتم�ش ��ى �س ��كان
البح ��ر بتمه ��لٌ ،
وكل منه ��م �أبه ��ى و�أعج ��ب
من الآخر.
 ي ��ا له ��ا م ��ن روعة ،ي ��ا لها م ��ن �أناقةوث ��راء! -هتف ��ت �سمكة الإ�س�ب�رط بابتهاج،
وانطلق ��ت للبحث ع ��ن بنات عمه ��ا �أ�سماك
الأن�شوفا.
مل تك ��ن تعرفه ��ن ،ومل يدعونه ��ا
يوم� �اً لزيارته ��ن� ،إال �أن �سمك ��ة الإ�س�ب�رط
ق ��ررت �أن تن ��زل يف �ضيافته ��ن رغ ��م ذل ��ك.
ف�أ�سم ��اك الأن�شوفا قريباته ��ا ،ويُ�ستبعد �أن
يطردنها -وه ��ي بدورها ما كانت لرتف�ض
ا�ست�ضاف ��ة �أي منه ��ن .ولك ��ن كي ��ف �ستعرث
على بنات عمها ه�ؤالء؟
تبخرتت نحوها �سمكة مد ّورة كالكرة،
حت ��رك زعانفه ��ا بك�س ��ل ،وترت ��دي ردا ًء
خمططاً بالأ�سود والأ�صفر.
 عف ��واً� -..أرادت �سمك ��ة الإ�سربط �أنتكلمها.
 ابتع ��دي ع ��ن طريق ��ي �أيته ��اال�صعلوكة!� -شتمتها ال�سمينة ،وجتاوزتها
بكربياء بعد �أن زادت انتفاخاً.
ت�أث ��رت �سمك ��ة الإ�س�ب�رط م ��ن �أعم ��اق
قلبه ��ا ،و�أو�شك ��ت �أن تبكي م ��ن القهر لو مل

ت�سمع بالقرب منها �صوتاً مبحوحاً:
 ماذا جرى �أيتها ال�صغرية؟التفت ��ت على الف ��ور وجتمدت مكانها.
اق�ت�رب منه ��ا �سرط ��ان كب�ي�ر بب ��طء.
كان يب ��دو خميف� �اً ج ��داً ب�أرجل ��ه الع�ش ��ر
وملقطي ��ه الكبريي ��ن ،ولك ��ن ح�ي�ن ر�أت
�سمكة الإ�سربط درعه الأرجواين الالمع،
خطر له ��ا �أن امل�صادفة قادتها للقاء فار�س
حقيقي.
 �أيه ��ا ال�سي ��د النبي ��ل! – هتف ��تبحما� ��س دون �أن ت�ش ��ك للحظة �أنها تواجه
�سرطان� �اً بحري� �اً �شر�س� �اً� -.أن ��ا �أبح ��ث ع ��ن
بنات عمي �أ�سماك الأن�شوفا.
 الأن�شوف ��ا؟ �إنه ��ن – ...رفع �سرطانالبحر �أح ��د مالقطه ببطء وك�أنه �سي�شري
�إىل املكان الذي ميكنها �أن جتدهن فيه.
فج� ��أة فرقع مبلقطه .تراجعت �سمكة
الإ�س�ب�رط �إىل اخللف ال �إرادياً .فقد كادت
املالق ��ط امل�سنن ��ة �أن تقب� ��ض عليه ��ا ،ومل
ت�سلم �إال لر�شاقتها ،ثم هربت مذعورة.
“ ال يج ��ب �أن �أث ��ق ب�أح ��د هن ��ا”-
اتخ ��ذت �سمك ��ة الإ�س�ب�رط قراره ��ا وه ��ي
تلتق ��ط �أنفا�سه ��ا ،تل ّفت ��ت حوله ��ا بانتب ��اه،
و�سرع ��ان ما �شاه ��دت �سمك ��ة ت�ستلقي دون
ح ��راك ب�ي�ن �أع�ش ��اب البح ��ر .كان ��ت ه ��ذه
ال�سمك ��ة �شبيهة ب�سمك ��ة مو�سى املفلطحة،
ولكنه ��ا �أ�صغ ��ر� ،أك�ث�ر ا�ست ��دارة و�أك�ث�ر
انتفاخ� �اً .وتبني �أي�ضاً �أنه ��ا ك�سولة لدرجة
خميفة ،فهي مل تتحرك مرة واحدة بينما
كان ��ت �سمك ��ة الإ�س�ب�رط تتفح�صه ��ا .مل
ترم� ��ش بعينيها حت ��ى ،ومل تتح ��رك �أي�ضاً
الفتح ��ات امل ��د ّورة ف ��وق عينيه ��ا ،املحاط ��ة
مبج�سات ق�صرية بي�ضاء.
“ م ��ا ه ��ذه الفتح ��ات؟ ال ب ��د �أنه ��ا
الأذن ��ان .وطامل ��ا �أن لديه ��ا �أذن�ي�ن ميكنن ��ي
�أن �أ�س�أله ��ا ع ��ن الأن�شوف ��ا م ��ن بعي ��د”،
فك ��رت �سمك ��ة الإ�س�ب�رط وكادت �أن تتق ��دم
�إىل الأم ��ام ،ولكن يف ه ��ذه الأثناء اقرتبت
م ��ن ال�سمك ��ة الك�سول ��ة �سمك ��ة �صغ�ي�رة
غ�ي�ر ح ��ذرة .فج� ��أة اندفع ��ت �صاعق ��ة من
“الأذن�ي�ن” ،و�سقط ��ت ال�سمك ��ة ال�صغرية
م�صعوق ��ة بالكهرب ��اء ،وب ��ات وا�ضح� �اً �أن
ال�سمك ��ة الك�سول ��ة “ر ّع ��اد كهربائ ��ي».
ا�صطك ��ت �أ�سن ��ان �سمك ��ة الإ�س�ب�رط م ��ن
اخلوف ،وهي تتخيل نف�سها مكان ال�سمكة
ال�صغرية ،ف�أ�سرعت لتغادر يف حال �سبيلها.
وم ��ن �ش ��دة اال�ضط ��راب كادت تت�شربك يف
الف ��وال ال�شف ��اف لث�ل�اث �سم ��كات يلب�س ��ن
بفخام ��ة ،وتعك� ��س مالب�سه ��ن الثمين ��ة
جميع �ألوان قو�س قزح.
 ي ��ا ل ��ك م ��ن خرق ��اء! اح ��ذري �أيتهاالغبي ��ة و�إال مزق ��ت لن ��ا مالب�سن ��ا! –
�صرخ ��ت ال�سم ��كات املت�أنق ��ات ،ولكن �سمكة
الإ�سربط مل تنزعج من ذلك هذه املرة.

َح � َّ�ط ا ْل ُع ْ�صف ��و ُر َوا ْل ُع ْ�صف ��و َر َة َعلَ ��ى
ُغ ْ�ص ِن َ�ش َج َر ٍة
َن َق َر ا ْل ُع ْ�صفو ُر ا ْل ُع ْ�صفو َر َة َو َن َق َر ْتهُ.
َر َق� � َ�ص ا ْل ُع ْ�صف ��و ُر َو َق ��ا َل�َ :أن ��ا �أَ ْ�ش ُع� � ُر
ِال�سعا َدةِ..
ب َّ
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حت ��ى �أنه ��ا �أح�س ��ت براح ��ة داخلي ��ة،
ا�س�ت�ردت رباط ��ة ج�أ�شها تدريجي� �اً ،وبد�أت
البحث عن قريباتها جمدداً.
�شاهدته ��ن ال�سمك ��ة م ��ن بعي ��د،
وعرفته ��ن على الفور :كن ي�شبهن �أ�سماك
الإ�س�ب�رط كث�ي�راً ،ولكنه ��ن �أك�ب�ر حجم� �اً
قلي ً
ال .اختلطت بفرح يف �سربهن �صارخة:
 حبيباتي! �أيتها الغوايل!ولك ��ن الأن�شوف ��ا مل يلق�ي�ن له ��ا �أي
اهتم ��ام .حتى �أنهن مل يلتف�ت�ن بر�ؤو�سهن
نحوه ��ا ،وبق�ي�ن ي�سبح ��ن يف طريقهن دون
مباالة.
 �أرجوك ��ن� ..أرجوك ��ن! لق ��د �أتيتك ��نم ��ن بعي ��د ،وطوال الي ��وم �أبح ��ث عنكن-..
حاول ��ت �إيقافه ��ن ،موجه ��ة كالمه ��ا ت ��ارة
ل�سمك ��ة وت ��ارة ل�سمك ��ة �أخ ��رى ،ولك ��ن وال
واحدة منهن �أرادت �أن تالحظ وجودها.
ُ�صدِ م ��ت �سمك ��ة الإ�س�ب�رط
بالمباالتهن ،ولكنه ��ا بقيت ت�سبح قربهن
دون �أن تع ��رف كي ��ف عليه ��ا �أن تت�ص ��رف.
فج�أة ا�ضطربت �أ�سم ��اك الأن�شوفا ،حركت
ذيوله ��ا وزعانفه ��ا بقل ��ق ،واندفع ��ت �إىل
الأم ��ام ب�سرع ��ة كب�ي�رة .حاول ��ت �سمك ��ة
الإ�سربط �أال تت�أخر عنهن ولكن �سرعتهن
كان ��ت تف ��وق قدرته ��ا ،فب ��د�أت تهب ��ط �إىل
الق ��اع وقد �شلها التع ��ب .ولكن حدث ذلك
يف الوق ��ت املنا�س ��ب متام� �اً ،فق ��د �شاه ��دت
�سمك ��ة الإ�سربط ظ ً
ال كب�ي�راً ل�سمكة النت
مي ��ر فوقه ��ا .كان ��ت �سمك ��ة ال�ت�ن تط ��ارد
ال�س ��رب وتلتهم ب�شراه ��ة �سمكات الأن�شوفا
التي مت�سك بها.
هبطت �سمكة الإ�سربط �أعمق و�أعمق،
فاقدة قواه ��ا الأخرية ب�سب ��ب الرعب� ،إىل
�أن و�صل ��ت �إىل الق ��اع .كان البح ��ر عميق� �اً
ج ��داً يف ه ��ذا امل ��كان لأن ظالم� �اً رمادي� �اً
غط ��اه بالكامل .حت ��ى ال�صخ ��ور املتكد�سة
يف اجل ��وار ب ��دت رمادي ��ة ،وكذل ��ك الرمل.
ا�ستلق ��ت �سمك ��ة الإ�س�ب�رط م�صعوقة دون
ح ��راك ،تت�أم ��ل بعينيه ��ا الف�ض ��اء املحي ��ط
بتعب .الحظت قربها جمموعة من الورود
الباهت ��ة تهت ��ز بان�سيابية ،و�أ�سف ��ت �أنها مل
تهب ��ط هناك :فال ��ورود جميلة ج ��داً وذات
تويجات ناعم ��ة من �أوراق رقيقة ي�ستحيل

عدم الإعجاب بها .راقبت �سمكة الإ�سربط
بح�س ��د �أي�ضاً �سمكة ما تقرتب منها وك�أنها
تن ��وي �أن ت�شمه ��ا .ولك ��ن م ��ا �أن مل�س ��ت �أحد
ال ��ورود حتى حترك ��ت الوريقات على الفور
و�أم�سك ��ت بامل�سكين ��ة .حاول ��ت ال�ضحي ��ة
الإفالت بي�أ�س ،نادت طالبة النجدة ،ولكن
دون ج ��دوى .فق ��د �أم�سك ��ت وردة �شقي ��ق
البح ��ر ال�سمك ��ة بق ��وة ،وامت�صته ��ا داخله ��ا
بالتدريج �إىل �أن ابتلعتها كلياً.
مل ت�ص ��دق �سمك ��ة الإ�س�ب�رط عينيها:
كي ��ف ميك ��ن ملخل ��وق جميل كه ��ذا �أن يكون
غ ��داراً وقا�سي� �اً �إىل ه ��ذا احل ��د؟ ميك ��ن �أن
يفه ��م امل ��رء �شرا�س ��ة �أ�سم ��اك القر� ��ش التي
مزق ��ت �سمكة النت بعد حني ،لأنها بالفعل
ت�شب ��ه قرا�صن ��ة البحر احلقيقي�ي�ن الذين
ّ
ينق�ض ��ون عل ��ى �ضحيته ��م ،يخطفون منها
قطعة حل ��م ،وينق�ضون جم ��دداً وجمدداً؛
ب ��ل �إنه ��م ي�صبح ��ون �أك�ث�ر �شرا�س ��ة ح�ي�ن
يرون اجلراح التي يرتفع منها �إىل الأعلى
كالدخان خيط �أزرق اللون...
« ي ��ا ل ��ه م ��ن �أم ��ر غري ��ب ،يب ��دو �أن
للأ�سم ��اك هنا دم ��اء زرق ��اء" -».."2فكرت
�سمك ��ة الإ�س�ب�رط املذهول ��ة الت ��ي مل تك ��ن
تع ��رف �أن الل ��ون الأحم ��ر ال ينف ��ذ �إىل
الأعماق ال�سحيقة ،ولذلك يظهر كل �شيء
�أحم ��ر بلون �سم ��اوي �أزرق .و�أ�ضافت �سمكة
الإ�س�ب�رط لنف�سه ��ا « :ال ب ��د �أن جميعه ��م
م ��ن الأمراء النبالء ،ولكن عاملهم مقرف!
�آه ك ��م ُخدِ ع ��ت! كي ��ف يل الآن �أن �أع ��ود �إىل
بحري احلبيب؟».
وب ��د�أت تبك ��ي م ��ن احل�س ��رة واخلوف.
�سمكة �صغرية �ضائعة يف بحر كبري غريب،
ل ��ن يقدّر لها ر�ؤي ��ة �شواطئها احلبيبة مرة
�أخرى يوماً.
تخيل ��وا �إذن� ،أن ه ��ذه ال�سمك ��ة� ،أو
واح ��دة ت�شبهه ��ا ،تو�سلت �إلين ��ا والدموع يف
عينيها �أن ن�صحبها معنا على �سفينتنا.

� -1سمكة �صغرية من ف�صيلة الرنكة
 -2الدماء الزرقاء �إ�شارة �إىل
النبالة -املرتجمة.

َر َق�صَ تِ ا ْل ُع ْ�صفو َر ُة َوقا َلتِ :
ِال�سعا َد ِة َوال َّن ْ�ش َوةِ ..يف هَذا
َو�أَنا �أَ ْ�ش ُع ُر ب َّ
المْ َكانِ الجْ َ ميلِ !.
َقا َل ا ْل ُع ْ�صفو ُر� :إِ َذ ْن َ�أ ْغمِ �ضي َع ْي َن ْيكِ .
�أَ ْغ َم َ�ضتْ ا ْل ُع ْ�صفو َر ُة َع ْي َن ْيها..
�أَ َخ َذ ا ْل ُع ْ�صفو ُر َقلي ً
ال مِ َن الترُّابِ
َوا ْل َت َق َط َقلي ً
ال مِ َن الأَعْ �شابِ
ّو َقلي ً
ال مِ َن المْ ا ِء
وَ�صَ َن َع عِ َّ�شاً
ُث َّم قا َل ِل ْل ُع ْ�صفو َرةِ:
 ِا ْف َتحي َع ْي َن ْيكِ .َف َت َحتِ ا ْل ُع ْ�صفو َر ُة َع ْي َن ْيها
ري مِ َن ا ْل َف َر ِح
كا َدتْ َتط ُ
َز ْق َز َقتْ َو َر ْف َر َفتْ ُث َّم قا َلتْ :
اَلآ َن َ�س َ�أ َ�ض ُع َب ْي َ�ض ْي ِب َ�أمانٍ
َف َق ْد �صا َر يل َو َط ٌن.
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رجل الثلج الطيـّب
• ايلني كركو

ق�صتان مرتجمتان
• ترجمة :عو�ض الأحمد
 مو ...مو جيداً جداً� ،شكراً.يقظة املزرعة
 – 1مل ت�ش ��رق ال�شم� ��س بع ��د.
وال ��كل نائ ��م يف املزرع ��ة ،لك ��ن دي ��كاً
�صاح فج�أة:
..كوك وريكو! كوك وريكو! �إىل
العمل!
ف�أجابت البطات:
 ك ��واك! ك ��واك! ك ��واك! نح ��نجائعون!
 – 2ويف الإ�صطب ��ل ه َّز احل�صان
�شعر عنقه:
هو – هو – هو! �صباح اخلري يا
�أ�صدقائي ،هل منتم جيداً؟
ف�أجابت البقرة:

و�أ�ضاف احلمار:
 ه ��ي – ه ��ا! ه ��ي – ه ��ا! و�أن ��ا�أي�ضاً.
 – 3ودع ��ك الق ��ط م�ي�ن عيني ��ه
بقائمته ،مياو! مياو!
فنبح الكلب:
َع� � ْو – َع ْو – َع ْو – َع ْو! اخر�سوا
فلم نعد نفهم.
 – 4ا�ستيقظت املزرعة.
فق ��د ا�شتعل ��ت الن ��ار يف املدف� ��أة،
وقفز فران�سوا �صبي املزارع ال�صغري ِة
م ��ن �سري ��ره بتمه ��ل ،فال�شم� ��س ق ��د
�أ�شرقت و�سط الغيوم الوردية.
«كوكو ريكو!»..

التفاحة ال�صغرية
الوردية
�إنه ��ا تفاح ��ة �صغ�ي�رة وردي ��ة
الل ��ون كله ��ا ،ت�سك ��ن �شج ��رة تف ��اح
كب�ي�رة خ�ض ��راء يف و�س ��ط احلديقة،
وعندما ت�ش ��رق ال�شم�س تنظر �إليها،
وه ��ي حتبه ��ا فع�ل ً�ا فق ��د منحته ��ا
خ ��دوداً وردية .وحتب �أي�ض� �اً الأوراق
اخل�ض ��راء التي حتيط بها ويف امل�ساء
تك ��ون له ��ا �سريراً لطيفاً ج ��داً .وذات
ي ��وم ر�أت التفاح ��ة الوردية ال�صغرية
فت ��اة �صغرية بجانب �شج ��رة التفاح.
ابت�سمتِ الفتاة ال�صغرية لها وعيناها
تلمع ��ان« .تع ��ا ْ
يل �أيته ��ا التفاح ��ة

مدر�ستي
يف ي ��و ٍم م ��ن �أي ��ام ال�شت ��اء الب ��اردة ،ت�ساق ��ط الثل ��ج بغ ��زارة،
فف ��رح الأطف ��ال لر�ؤي ��ة الرقاقات البي�ض ��اء القادمة م ��ن ال�سماء
كالفرا�شات.
م�ل��أ الثل ��ج احلديق ��ة ،فرتاك� ��ض الأطف ��ال ب�س ��رور بال ��غ
للرتا�شق بكرات الثلج ،ثم قرروا �أن ي�صنعوا رجل ثلج كبري.
راح ��وا يجمع ��ون الثل ��ج ب�أيديه ��م ال�صغ�ي�رة ،ف�صنع ��وا ك ��رة
كب�ي�رة �ش ّكلت ج�سم الرج ��ل ،ثم و�ضعوا فوقها ك ��رة �أ�صغر كر�أ�س
له ،وو�ضعوا على الر�أ�س قبعة �صوفية.
كان �شكله رائعاً ،فرتاق�ص حوله الأطفال و�أمطروه بالقبل.
كيف ال والثلج نادر الهطول فوق مدينتهم.
كان رج ��ل الثل ��ج فرح� �اً بف ��رح الأطف ��ال ،وط ��اب ل ��ه ح ّبه ��م
واهتمامه ��م ب ��ه� .أراد البق ��اء م ��ع �أ�صدقائه ال�صغار للأب ��د� ،إال �أن
�شم� ��س الي ��وم التايل �أف�سدت فرحته ،وراح امل ��اء يقطر من ج�سمه
بفعل حرارة �أ�شعتها.
وم ��ع اق�ت�راب الظه�ي�رة �شع ��ر �أن ال�شم� ��س �ست ��ودي ب ��ه ،و�أن
الأطفال �سيحزنون لوداعه كثرياً.
تو�سل رجل الثلج لل�شم�س قائ ً
ال:
ّ
ـ �أرج ��وكِ �أيته ��ا ال�شم�س ،دعيني هنا م ��ع �أ�صدقائي الأطفال،
�أنا �أحبهم و�أ�سبب لهم ال�سرور واملتعة ،ال �أريد �أن تذيبيني.
ابت�سمت ال�شم�س جميبة:
ـ جمي � ٌ�ل �أن ��ت ي ��ا رجل الثل ��ج ،وقد يح ��زن الأطف ��ال لفراقك،
لك ��نّ مه ّمة �أ�سمى بانتظارك .عندما �ست ��ذوب� ،ست�شربك الأر�ض،
وتختزنك يف جوفها حتى الربيع ،فتتفجر ينابيعاً �صافية ،تروي
النبات ��ات ،والثم ��ار فتنم ��و وت�صب ��ح طعام� �اً يتغ ��ذى ب ��ه ال�صغ ��ار،
وي�ستمتع ��ون و�سرتوي عط�شه ��م يف �أيام القيظ ،ف�ل�ا يحا�صرهم
اجلف ��اف .لق ��د كن ��ت ال�سب ��ب يف فرحه ��م الي ��وم ،فك ��ن كذل ��ك يف
قادمات الأيام.
اقتن ��ع رج ��ل الثل ��ج ب ��كالم ال�شم� ��س ،وانت�ص ��ر �أمل ��ه يف لق ��اء
الأطفال يف العام القادم على حزنه لفراقهم اليوم.

هيا ابتعدي يا �أحزاين
ال�صحة بانت عنواين
ال �آكل طبقاً مك�شوفاً
و�أنظف دوماً �أ�سناين
•••

فحبيبة قلبي مدر�ستي
و�أ�سميها بيتي الثاين
بالف�صحى ت�شدو �أغنيتي
و�أغني �أجمل �أحلاين
وطني
رغم النار والبارود
وطني حلم وورود
�أحلم �أين �أملك لعبه
وثياباً وبريق حمبة
�أحلم �أن العامل خري
و�سماء باخلري جتود
•••

هيا هيا يا �أطفال
نبني �صرحاً للأجيال
وطني عمل ون�ضال
وعطاء من غري حدود
هيا نعمل ليل نهار
كي ت�ضحك كل الأزهار
نحن من بلد الأحرار
من دمنا �صنع البارود

اجلميل ��ة الوردي ��ة ،تع ��ايل بالق ��رب
من ��ي� ،س�ألع ��ب مع ��ك ث ��م �آ ُك ُل ��كِ » ،مل
تعد التفاحة الوردية تفكر بال�شم�س
الطيب ��ة ،ومل تع ��د تفك ��ر ب ��الأوراق
الت ��ي حتميه ��ا� .إنه ��ا تري ��د الذه ��اب
�إىل البن ��ت ال�صغ�ي�رة ذات العين�ي�ن
الالمعت�ي�ن� .ضرب ��ة خاطف ��ة؛
ك ��راك!  ..وذيله ��ا ينف�ص ��ل فت�سق ��ط
التفاح ��ة الوردي ��ة ف ��وق الع�ش ��ب
م ��ن دون �أن ُت�ص ��اب ب�ض ��رر .انحن ��ت
الفت ��اة ال�صغ�ي�رة و�أخ ��ذت التفاح ��ة،
وم�سحته ��ا لتلم ��ع ث ��م جعلته ��ا تقفز
قائل ��ة لها�« :أيته ��ا التفاح ��ة الوردية
ال�صغرية �شكراً لأنك �أتيتِ فبف�ضلك
�س�أح�صل على حتلية طيبة»...

يف مكتبتي

• فاطمة غيبور
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• جودت علي �أبو بكر
-1َقا َلتْ �أُخْ ِتي
ُح ُّب الأَ ْهلِ َو ُح ُّب ال َب ْي ِت
ُح ُّب الأُ ّم ِة يمَلأُ ِر َئ ِتي
�ضَ ا َءتْ ُل َغ ِتي يف ال ُق ْر�آنْ
ِن�سان
ِللأَ ْز َمانِ َ ,و ِللإ ْ
تحَ ْلو ُلغَتي يف َم ْك َت َب ِتي
-2ُ
ُ
ال�صغْرى
َه ِذي �أخْ تي �أخْ تي ُّ
َت ْق َر�أُ نَرثا ت ِ
ُن�ش ُد ِ�ش ْعرا
َو َطني َو َطنْي َي ْح َيا ُح ّرا
يف َم ْك َت َبتي َو َطني ال َع َربي
� ُ
أعرف فيها َمعنى النَّ�سبِ
�أُ ّمي و�أَبي يف َم ْك َت َبتي
-3َو َح َ�ضارتُنا ُح ٌّب َي ْ�س ُمو
احلب وفيها ال ِع ْل ُم
فيها ُّ
يف َعلْيانَا �شَ َّع الن َْج ُم
مل َء َ�س َمانَا كا َن ال َغ ْي ُم
َو َح�ضا َرتُنا ُكت ٌُب َو َد ُم
-4يف َم ْك َت َبتي
�أغلى ال ُكتُبِ
َاريخ وَمجَ ِد الع َربِ
يف الت ِ
�أق َر ُ�أ فيها َ�صال َح الدِّينْ
يف ِحط َ
ني ويف ت�شرينْ
-5يف َم ْك َت َبتي
ُ�صو َر ُة َج ّدي

اللوحة
للفنانة
هيفاء فطوم

�أَلمْ َ ُح فيها َن ْب َ
�ض ال ُو ِّد
�أَق َر ُ�أ فيها
« ُ�صونُوا َع ْهدي «
َي ْهتُفُ فينا
َو ُينا ِدينا
« ال َتن َْ�سواْ َ�صخْ َر ا َ
جل ْوالنْ
حب الأَوطانْ «
ال َتن َْ�سوا َّ

9

ملحق أدب األطفال «»17

العدد2013/11/3 »1366« :م 29-ذي احلجة 1434هـ

َّ
الد ْفترَ ُ الرَّ َمادِ ُّي

َف َت َح ْت أ�بوابها مدر�ستي

• �سريعة �سليم حديد

لحَ ْظَ ًة مِ نْ ف َْ�ضلِكَ يَا �أَبِيْ � .أَعِ ْد امل َ َثلَ ،لَو �سَ مَحْ تَ .
ـ ولمِ َ ُت ِر ْيدُنيِ �أَنْ �أُعِ ْي َدهُ؟
ـ لأَكْت َب ُه َعلَى َدفْترَ َي ال َّرمَادِيَ ،ف َق ْد �أَعْ جَ َبنِي َكثِيرْ َ اً.
ال�ص ْن� �دَلِ ُت َعطـ�ِّ � ُر ال َف�أ� � َ�س ال ِت ��ي
�إذاً ا ْكت ��بْ ُ ( :ك ��نْ كَ�شَ جَ � � َر ِة َّ
َتقْطَ ُعهَا)
�أَخَ � � َذ �أَ ِب ��ي ال َّدفْ�َتَرَ َ َ ،ورَا َح ُي َقلـ ِّ��بُ �صَ فَحَ ا ِت� � ِه قَا ِئ�ل�اً َ :م ��ا َه ��ذِ ِه
امل َ ْع ُل ْومَاتُ ال َّثقَا ِف َّي ُة امل ُ َت َن ِّو َع ُة ؟!
َي ْب ِل ُغ املِ ْي ُل البَحْ رِيُّ  1865مرتاً
(ال ُّر َع ��ادُ) َن ْو ٌع مِ ��نَ ال�سَّ مَكِ َترْتجَ ِ فُ ال َي ُد حِ �ْي�ننْ َ الإِمْ �سَ اكِ ِبهِ،
و ُه َو حَ يٌّ .
�أَ ُّيهَا ال َّن ْه ُر ال تَ�سِ ْر
ا ْنتَظِ رْنيِ لأَ ْت َبعَكْ
�أَنَا �أَخْ برَ ْتُ وَالِدِ يْ
�أَ َّننِي ذَاهِ بٌ َمعَكْ
فَا ْنتَظِ رْنيِ لأَ ْت َبعَكْ .
وال�ص� � َورُ ،واملُلْ�صَ َق ��اتُ مِ ��نَ النُّجُ � � ْو ِم
رَا ِئ َع� � ٌة ِتل ��كَ امل َ ْع ُل ْو َم ��اتُ ُّ
والأَزَاهِ يرْ ِ ،وال َفرَا�شَ اتِ َ ..هذَا َعمَلٌ جَ مِ يْلٌ يَا (هَادِي) َلكِنَّ ال َّدفْترَ َ
قَدِ ا ْن َتهَى.
ـ َهذَا �صَ حِ ْيحٌ ،الآ َن �سَ �أُخَ ِّ�ص ُ�ص َدفْترَ َ اً �آخَ َر ِل َذلِكَ .
َمرَّتْ عِ َّد ُة �أَ�سَ ا ِب ْيعََ ،ت َذكـَّرْتُ َدفْترَ ِيَ ال َّرمَادِيُ ،قمْتُ �أَبْحَ ثُ َع ْن ُه
ِبلَ ْه َف� �ةٍ ،وال�شَّ وْقُ َي ْد َف ُعنِي ِل ِكتَا َب ِة َم ْع ُل ْو َم ٍة َق ِّي َمةٍ� ،سَ مِ ْع ُتهَا مِ نْ امل ُ َعلِّمِ
ال َي ْومَ.
بَحَ ثْتُ َع ْن ُه َبينْ َ ُك ُتبِيْ  ،يف �أَ ْدرَا ِج خِ زَا َنتِيْ َ ،بينْ َ َدفَاتِري القَدِ يمْ َ ةِ،
َفلَ ْم �أَجِ ْدهُ� .أَيْنَ وَ�ضَ ْع ُتهُ؟ هَلْ �أَخَ ْذ ُت ُه �إِىل امل َ ْدرَ�سَ ةِ؟ هَلْ َ�أعَر ُت ُه لأَحَ دِ

•ا�سكندر نعمة

• �سليمان ال�سلمان
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ُزمَالئِيْ  ،ولمَ ْ ُي ِع ْد ُه يلْ؟ عَليَّ �أَنْ �أَجِ َدهُ.
�أُمِّيْ � ،سَ امِ يْ َ ،ر َغدُ ،هَلْ َر َ�أ ْي ُت ْم َدفْترَ ِيَ ال َّرمَادِيَّ ؟
اجلَمِ ْي ُع �أَ َّكدُوا �أَ َّن ُه ْم لمَ ْ َي َر ْوهُ.
َي ��ا �إِ َل ِه ��يْ ! لمِ ْ �أَ ُع ْد َق ��ا ِد َراً عَلى ال ِّدرَا�سَ ةَِ ،ت َعكـ�َّ � َر مِ زَاجِ يْ  ،نَظَ رْتُ
�إِلىَ املِ� � ْر�آةِ ،كَا َن وَجْ ِه ��يْ �شَ احِ َب� �اً ،وَ�شَ ْعرِيْ َم ْن ُكوْ�شَ � �اً ،لمَ ْ �أُ�صَ َّف ْف ُه َعلَى
الطَّ ِر ْي َق ِة التِيْ �أُحِ ُّبهَا.
ا�سْ َت ْيق َُْظ ��تُ ُم َب ِّك� � َراَُ .قلـ َّ ْب ��تُ �أَ ْورَا َق َم ْك َت َب ِت ��يْ َ ،دفَا ِت� �رِيْ ُ ،ك ُت ِب ��يْ .
َت�رَ يَ الأَحْ َمرََ ،و َق� � ْد َز َّي ْن ُت ُه بمِ ُ لْ�صَ قَاتٍ مِ ��ن الأَزَاهِ يرْ ِ  ،مَا
َفتَحْ ��تُ َدفْ� ِ
َهذَا؟! َي ْب ُل ُغ املِ ْي ُل البَحْ رِيُّ  ...كُنْ كَ�شَ جَ َرةِ� ...أَ ُّيهَا ال َّن ْهرُ...
هلل أَ� ْك�َب�ررَُ ! َكيْفَ
�ضَ َر ْب ��تُ جَ ِب ْي ِن ��يْ ُم َت َذكـ�ِّ � َراً َد ْف�َت� ِررَ يَ ال َّرمَادِيَّ  ،ا ُ
نَ�سِ ْي ��تُ �أَ َّننِيْ َن َقلْتُ َم ْع ُل ْومَا ِت� � ِه �إِىل ال َّدفْترَ ِ ا َلأحْ َمرَِ ،و َم َّز ْق ُت ُه لحَ ْظَ َة
ا ْن َت َهيْتُ مِ ْنهُ.
َت َن َّه� �دْتُ بِا ْر ِت َي ��احٍ ،حَ َمدْتُ اهللَ ،امل َ ْع ُل ْومَاتُ ال ِت ��يْ �أُحِ ُّبهَا لمَ ْ ت َِ�ض ْع
مِ ِّن ��يْ َ ،ل ِك َّن ِن ��يْ خَ جِ لْتُ مِ ��نْ َنفْ�سِ يْ َلأ َّن ِن ��يْ نَ�سَ يْتُ مَا َف َع ْل ��تُ بِال َّدفْترَ ِ
ال َّرمَادِيِّ .

َفت ََحتْ �أبوا َبها َم ْد َر َ�ستي
َم ْو ِ�س ُم ال ِعلم َب َد ْ�أ
َل ْو ر�أَ ْي ُت ْم يف ُع ُيوين َف ْر َحتي
َو ُ�س ُروري ما َه َد ْ�أ
....
ُك ُّل ُ�ص ْب ٍح َ�سترَ َاين
واقفاً يف َبابِها
َملأتْ روحي الأَماين
وحت ّياتي �إىل ُطالبِها
....
يا ِر َفا ِقي!..
َم َّر َ�ص ْيفٌ  ..وا ْرتحَ َلْ
حا َن َو ْقتُ ا ِ
جل ِّد
ُع ْدنا ِل ْل َع َملْ
يا رفاقي!..
�إ َّن يف ال ِعل ِْم الأَ َملْ
........
�أَ ْب ِع ُدوا َعنَّا الك ََ�سلْ
َ�س ْو َف ُن ْع ِلي َو َطناً..
ِع�شْ نا ب ِه ..يف ِع ّز ٍة
ِلت ََظ َّل «ال�شام» ِل ُّلدنْيا َمثَلْ

َع َرب ُة ا َ
خل ْي ِل

عي ُد اجلالء

تب َع يامن ج َّدهُ ،و ِب ُب ْط ٍء ت�س َّلقا الدَّر َج
ق ��ا َل يام ��ن لأُ ِّم ��ه “ :اح ��زري م ��اذا
ح ّت ��ى و�صَ �ل�ا ال ُع ِّل َّي َة .كان ��تِ ال ُع ِّل َّي� � ُة مُ�ضا َء ًة
�سنفع ُل غداً يف املدر�سةِ؟”.
َ
ب�ض ْو ٍء باهِ تٍ  .يف جانبٍ منْ ِت ْل َك ال ُع ِّل َّيةِ ،كان
كان ��تِ الأُ ُّم يف املطب � ِ�خ مُنهمك� � ًة ِب�إِع ��داد
طع ��ا ِم الع�ش ��اءِ .الت َف َت ��تِ الأُ ُّم مُبت�سِ م ًة ،هزَّتْ ي ْقب� � ُع ُ�صن � ٌ
�دوق خ�شب ��ي عتيق يعل ��وه ال ُغبا ُر.
بر�أْ�سِ ها مِ ن دونِ َ�أن َتتف َّو َه بكلِمةٍ .تا َب َع يامن جث ��ا ا َ
ال�صن ��دوقِ ورف� � َع ال ِغط ��اءَ،
جل ��دُّ �أَم ��ا َم ُّ
وراح ��تْ ك ُّف ُه ُ
ري
وق ��د ب ��دتْ عل ��ى وج ِه� � ِه مالم� � ُح االع ِت ��زازِ:
تبحث عنْ �ش ��ي ٍء ِ�ض ْم َن الكث ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
وال�ص� � َر ِر والكت ��بِ القدمي� �ةِ.
“غداً� .سنقو ُم مع تالميذِ
ِ
ب�س� � ِة ُّ
املدار�س الأُخرى م ��ن الأل َ
َ
َ
رب مِ ��نْ نوعِ ها” .ا�ستدارتِ �أخ�ي�راً رف� � َع اجلدُّ بيدِ ِه علماً باه ��تَ الألوانِ ،
هي الأَك ُ
مب�س�ي�ر ٍة َ
ُتعج َب� � ًة و�س�أَ َل ��تْ “ :م�س�ي�ر ٌة؟! ..وم ��ا م َْطو َّي� �اً ب�ش ��كلٍ ع�شوا ِئ � ٍّ�يَ .ف� � َر َد اجل ��دُّ العلَ َم
الأُ ُّم م ِّ
املُنا�س َب� � ُة؟”� .أَج ��ابَ يام ��ن ب ��ك ِّل ث َق� �ةٍ“ :غداً ورا َح يبت�سِ � � ُم وه َو ُيلَ� � ِّو ُح ب ِه يف ف�ضا ِء الغرفةِ.
ال�سا ِب ��ع َ
ع�ش� � َر مِ ��ن ن ْي�س ��ا َن� .إ ّن ُه ذك ��رى عيدِ ث� � َّم الت َف ��تَ �إِىل يام � ٍ�ن قا ِئ�ل ً�ا “ :اِحم � ْ�ل هذا
ّ
اجل�ل�اءِ� .أَال َت َتذ َّكري � َ�ن؟”�َ .ش َه َق ��تِ الأُمُّ ،العلَ َم مُعت ّزاً ،و�سِ ْر ب ِه يف �أَثنا َء الع ْر ِ�ض”.
ني ِب ِ�إعداد َّ
وما ُ
العلمَ .تنا َوبَتْ
الطعا ِم:
تزال يداه ��ا ُم ْنهمِ كت ِ
نظ� � َر يامن مل َّياً �إِىل ِ
َ
َ
ُ
ُ
ٌ
“ ذل � َ�ك �أم� � ٌر را ِئعٌ� .إِ َّنها ذكرى عزيزة .كنْ نظرا ُت� � ُه ب�ي َ�ن ج� � ِّد ِه املبت�سِ � ِ�م وب�ي َ�ن العل � ِ�م
مُ�ستع� � ّداً للم�شا َرك� � ِة “� .ص َّف� � َق يام ��ن ،ورا َح املُه�ت ِ�رئِ الباهِ ��تِ ا َلأل ��وانِ  .ق ��ا َل يف �سِ ِّرهِ“ :
ِ�إ َّن� � ُه عل� � ٌم! .ولك َّن ُه ب�شِ � � ٌع وعتي � ٌ�ق و ُم ْهرت ٌِئ!.
يحدو بن�شيدٍ تع َّل َم ُه يف املدر�سةِ.
َ
ُ
يرغب �أَنْ يحملَ
تن َّب� � َه يام ��ن �إىل و ْق� � ِع ُخطواتِ ج ِّد ِه كي � َ�ف �س ُيخبرِ ُ ج َّد ُه ِب�أ َّن� � ُه ال ُ
كل ه ��ذا يف الع ْر� � ِ�ض علماً عتيقاً كهذا؟� .إِ ّن ُه يُري ُد �أنَْ
يدخ� � ُل املط َب� � َخ مُت�سا ِئ�ل ً�ا “ :لمِ ��اذا ُّ
ُ
َ�س يحم َل علماً جديداً زاهِ َي الأَلوان”.
ال َه� � ْرج؟! “� .أقب� � َل يامن على ج� �دِّه ،الم َ
ك َّف ْي� �هِ ،رف� � َع َ
نظرا ِت� � ِه �إِىل َوج ِه� �هِ .كا َن اجلدُّ
“ �إِ َّن� � ُه عتي � ٌ�ق ي ��ا جدِّي .وفيه ُثقوبٌ
يق � ُ�ف �أَما َم� � ُه بِقام ِت� � ِه َّ
ال�ش َ
اخم� �ةِ ،و�شع� � ِر ِه عدي َد ٌة “� .صا َح يامن مُ�ضطرِباً.
�أَج ��ابَ اجل ��دُّ  “ :نع� � ْم� ...إِ َّن ُه َ
الأَ ْ�ش َي ��بِ َ ،
كذلك
ونظرا ِت� � ِه احل ��ا َّد ِة املُت�سا ِئلَ� �ةِ .قا َل
َ
ُ
ً
تعجل� �ةِ“ :ج� �دِّي ...غ ��دا “.
يام ��ن بلهج ِت� � ِه امل ِّ
ق ��ا َل يام ��ن� “ :إِ َّن� � ُه ُمل� �و ٌَّث وفي ��ه
مدر�س ُتن ��ا
ذ ْك ��رى عي ��دِ اجل�ل�اءِ ،و�ستق ��و ُم
َ
و�سيحم� � ُل ُّ
ري َ
من ال ّل َطخاتِ وال ُب َق ِع !! “.
بعر� � ٍ�ض يف �أَرج ��ا ِء املدين� �ةِ،
كل الكث ُ
ْ
�أَجابَ اجلدُّ  “ :نعم�ِ ...إ َّن ُه َ
كذلك “.
تلمي ��ذٍ علماً .عندما ي�أْت ��ي �أَبي �س�أَط ُل ُب من ُه
ّ
قا َل يامن ُم ْنف ِع ً
ال “ :والع�صا التي
�أَنْ ي�ش�ت�ريَ يل علَماً �أَحم ُل� � ُه َ�أثنا َء امل�سريةِ”.
حتم ُل ُه مك�سور ٌة ومربوط ٌة َ
ابت�س� � َم اجل ��دُّ  ،و�أَ ْوم�أَ بك ِّف� � ِه �إِىل يامن قا ِئ ً
ْ
ريط .ما هذا
ب�ش ٍ
ال:
َ
!؟ “.
“ تعا َل ...ات َب ْعني “.

َّ
تخ�ض َب ��تْ
�أخ� � َذ يام ��ن ن َف�س� �اً عميق� �اً.
خج ً
ال وان ِفع ��ا ًال .ار َ
جت َف ��تْ َ�شفتاهُ.
وجنت ��ا ُه َ
ق ��ال� “ :إِ ّن� � ُه احتف � ٌ
�ال ياج� �دّي .املدار� � ُ�س
ُك ُّله ��ا �ستحت ِف ُل .ال ّتالمي� � ُذ ك ُّلهم �سيحملو َن
�أَعالماً جديد ًة زاه َي ًة� .إِ َّنها امل�سري ُة الكربى
يف املدين ِة “.
َ
َ
ُ
نْ
ف َّك� � َر يام ��ن �أ ي ْهرُبَ  ،ويرتك ج َّد ُه
يف ال ُع ِّل َّي� �ةِ .لك َّن� � ُه ْ
مل يفع � ْ�لَ .غ َر� � َ�س اجل ��دُّ
وج� � ِه حفيدِ هِ،
َن َظرا ِت� � ِه احل ��ا َّد َة واحلنون َة يف ْ
ري ْي � ِ�ن“ :اجل� � ْ�س يا
وق ��ا َل به ��دو ٍء وحن ��انٍ كب َ
َ
ر�ض
و َل ��دي وا�ستمِ ْع” .جلَ� � َ�س يامن على الأ ِ
ال�صن ��دو َق العتي� � َق
ُتعجب� �اً� .أَ ْغل� � َق اجل ��دُّ ُّ
م ِّ
وجلَ َ�س على الغِطاءِ ،ورا َح ْ
ي�شرحُ:
“ هذا العل ُم الذي ترى كا َن ِ ألَبي.
نع ��م ِ ألَب ��ي �أَن ��ا .كا َن َل� � ُه م � َ�ن ال ُع ْم� � ِر ثم ��اين
َ
جي�ش البطلِ
ع�ش ��رة �سن� � ًة ،عندما َتط� � َّو َع يف ِ
العظم ��ة� .أَ َ
عط� � ْو ُه �آ َن � َ
يو�س ��ف ْ
�ذاك بُندُق َّي� �ةً.
ُ
وكان ��تْ مَه َّم َت� � ُه حِ ماي� � ُة حام ��لِ العلَ � ِ�م ا ّلذي
كا َن ي�س�ي ُ�ر يف مُقدِّم ِة �أَح ��دِ الأَرتالِ  .عندما
لحتِه ُم ال َّر ّ�شا�ش ِة
فت َح ال َفر ْن�س ُّيو َن ن�ي�را َن َ�أ ْ�س َ
عل ��ى ُ�ص ��دور ج ْي�شِ ن ��اْ ،اخ َ
رت َق ��تْ ر�صا�ص � ٌ
�ات
�صيب حام ُله
عِ � � َّد ٌة َج َ�سد العل � ِ�م املُر ْف� �ر ِِف ،و�أُ َ
بِطلَ َق� � ٍة قاتلَ� �ةٍ� .س َق َط على الأَر� � ِ�ض ،و�س َق َط
العل� � ُم َم َع� �هُ ،فتم َّر َغ بال� � َّد ِم والوح ��لِ َ .تل َّق َف
�أَب ��ي العل� � َم ،وظ� � َّل يُقا ِت� � ُل بال ُب ْندُق َّي� � ِة ا ّلت ��ي
يو�س � ُ�ف العظم ُة
يحم ُله ��ا .ا�س ُت ْ�ش ِه� � َد البط ُل ُ
ْ
َ
وكثريو َن م َعهُ ،و ُك ِت َبتْ ِ ألَبي ال َّنجا ُة .عا َد �أبي
�إِىل املدين� � ِة يحم� � ُل عل ��ى كت ِف ِه العلَ� � َم املُم َّز َق
وامل ُ َّ
ال�سار َي� � ِة املك�س ��ورة ،ويحمِ � � ُل يف
لط� � َخ ذا َّ

اللوحة للفنانة هيفاء فطوم

الوطن ُّ
وال�شهَدا ِء “.
قل ِب ِه ُح ْزناً عميقاً على
ِ
ق�ص َت� �هُ ،ويام ��ن
كا َن اجل ��دُّ ي ��روي َّ
ي�ستمِ � � ُع م�أْخ ��وذاً م َْ�شدوه� �اً ،وق� � ْد َف َغ� � َر ف َم� �هُ
ْ
و�ضا َق ��تْ َحدَقت ��اهُ ،وط ��ا َر عق ُل� � ُه �إِىل البعي ��دِ
البعي ��دِ  .تا َب� � َع اجل ��دُّ  “ :ه ��ذا العل� � ُم و ِر ْث ُت� � ُه
عنْ �أَبي واح َت ْ
فظ ��تُ ِبهِ ،وحم ْل ُت ُه يف م�سرياتٍ
واحتف ��االتٍ كث�ي�ر ٍة عندم ��ا ُك ْن ��تُ فت � ً�ى .وها
�أَ َن ��ذا �أُ َ
هديك �إِ ّي ��اهُ .احمِ ْل ُه غ ��داً و ُكنْ فخوراً
ِب ِه “.
علم ج ِّدهِ.
نظ� � َر يام ��ن ِب�إِعجابٍ �إِىل ِ
م ََ�س َح� � ُه ب َ
ِنظ ��راتٍ عُقاب َّي� �ةٍ ،ق ��ا َل يف داخِ ِلهِ“ :
ٌ
ُ
ٌ
ٌ
ث
وفيه
َّث
و
ُل
م
.
ِئ
رت
ه
م
.
عتيق
ِ�إ ّن� � ُه عل ٌم
ُْ
قوبٌ
ٌ
جميل ج ّداً”.
عِ دَّة .لك َّن ُه عل ٌم
يف الي ��و ِم ال ّتايلَ ...
وقف يام ��ن يف َر ْت ِل ِه
املُح� � َّد ِد َلهُ .الف ْرق� � ُة املو�سيق َّي ُة ت ْعز ُِف �أَلحْ اناً
و�س.
َوطن َّي� � ًة ،والأَع�ل�ا ُم ُترف� �ر ُِف ف ��و َق ال ُّر�ؤُ ِ
َف� � َر َد يام ��ن علَ َم ج� � ِّد ِه ورا َح ُيل� � ِّو ُح ب� � ِه عالِياً.
نظ� � َر امل ُ ْ�ش� �ر ُِف �إِل ْي� �هِ .ح� � َّد َق ِب� � ِه طوي�ل ً�ا.
ني يامن وب َ
تناو َب ��تْ نظرا ُت ُه امل ُ ْ�س َتهْجن� � ُة ب َ
ني
العلَ � ِ�م ،و�ص ��ا َح م ُْ�ست ْن ِك ��راً “ :م ��ا ه ��ذا ؟ ! .ال
يجو ُز َ
لك �أَنْ ْ
حتم َل علَماً كهذا�ِ .إ َّنها م�سري ٌة
ٌ
ُكربى واحتفال عظي ٌم لمَ نا�س َب ٍة مُتم ِّي َز ٍة “.
َنظ� � َر �إِلي ��ه يامن به ��دو ٍء وكربياءٍ.
َرف� � َع العل� � َم عالي� �اً ورا َح ُيل� � ِّو ُح ِب� � ِه �أَك�ث َ
�ر يف
الف�ض ��اءِ ،وق ��ا َل لل ُم ْ�ش� �ر ِِف “ :نع� � ْم� ..إِ َّن� � ُه
عل� � ٌم عتي � ٌ�ق وم َّ
ُلط ٌخ وباهِ ��تُ الأَل ��وانِ  .ولك َّن ُه
ال�سب � َ�ب يف �إقام� � ِة ه ��ذا
العلَ� � ُم ا َّل ��ذي كان َّ
االحتِفال”...

• كنينة دياب

(�سعدونْ )
َركب ��تُ م َع َج� �دِّي �أَن ��ا و�أَخ ��ي و�أَ�صدقائ ��ي َ
و(خل ��دونْ ) و(م ��ازنْ ) يف عَر َب� � ِة َخ َ�شب َّي� � ٍة يَقو ُده ��ا حِ ٌ
َ
�صان
َ
َ
َم ��ر ٌح َ�سعيدٌ .كن ��ت خائفاً يف �أ َّولِ الأم� �رِ ،وال َعر َب ُة َتتح َّر ُك
و َتعل ��و َو ُ
تهبطُ .ث� � َّم ْا�س َتم َتعتُ َكثرياًَ .ف�ص ��ا َر َقلبي ي ُ
َخفق
َ
َ
ري ب�ي َ�ن ا ُ
حلقولِ والأ�شج ��ا ِر العال َي� � ِة والأزها ِر
َوك�أ َّنن ��ا َنط ُ
ا َ
جلميلَ� �ةِ ،وال َه ��وا ُء يلف� � ُح ُوجو َهن ��ا ويُداعِ � ُ�ب خ�ص�ل�اتِ
َ�شعرِنا.
ُك َّن ��ا ن�صي� � ُح باحلِ�ص ��انِ ل َيزي� � َد ُ�سر َع َتهُ .حت َّم�س ��تُ �أناَ
و�أَخ � ُ
�ذت �أُن�شِ ُد �أُن�ش ��ود ًة تع ّلم ُتها يف املد َر�سةِ .ك�أ َّنها �أَعجبَتِ
رث� .إ َّن ركوبَ عَرب ِة ا َ
رث ف�أَك َ
احلِ�ص ��ا َن َورا َح يُ�سر ُع �أَك َ
خل ْيلِ
بوجو ِد َجدِّي م َعنا �آمِ ٌن وممُ ْ ِت ٌع ح ّقاً!
َ
َ
َ
ُ
لعب
ن
ِّي
د
ج
�ا
�
ن
ك
ر
ت
حيث
و�صَ لن ��ا ِ�إىل ب َُح�ي ً�ر ٍة وا�سِ ع ٍة
َ
ُ
ونمَ � � َرحُ .ج ّربتُ َ�أنْ �أ�شي َد قلع� � ًة على �شاطئِها .عن َد ال َبح ِر
نلع � ُ�ب �أَنا ورِفاقي بِال ِّرمالِ �َ .أ ّم ��ا هُنا َفحا َولتُ �أَنْ َ�أ�ستعم َل
الترُّابَ يف بِنائِها.
َّ
ال�صغ�ي�راتِ َ .و�أخ َذ
�
البط
ع
م
ه
�ا
�
ي
امل
يف
لع � َ�ب �أَخ ��ي
ِ َ
�اتِ َّ
و”ال�سالطعني”.
ال�سالحِ فِ املائ ّي ِة
ر َفاقي يَبحثو َن ع � ِ�ن َّ
ّ
�أ ّم ��ا ال ُع�صفو ُر َّ
قي فرا َح يُح ّل ُق َفو َق ال َقلع ِة ا َّلتي َتعِبتُ
ال�ش ُّ
َ
يف َت�شييدِ ه ��ا و َيق ُِف َفو َق �أبراجِ ها واحِ داً واحِ داً ،وينق ُرها
ف َتته َّدمُُ ،ث َّم �أُعي ُد �أنا بناءَها من جديدٍ .
ْ
مل �أَ َ
غ�ض � ْ�ب من ُه لأ َّنن ��ي ا�س َتم َتعتُ بال َّلع ��بِ م َع ُه وم َع
�أَخي ورِفاقي يف َّ
الطبيع ِة ا َ
جلميل ِة والهوا ِء ال َّنظيفِ .
و�أَعادَنا َجدِّي �إِىل البَيتِ بِع َرب ِة ا َ
فاج�أ َة
خليلِ  ،لكنَّ امل ُ َ
رق�ص م َع
كان ��تْ �أَن ا ْل َتف ��تَ َج� �دِّي ِ�إ َلين ��ا َفر�آن ��اَ ،ب ��د َل َ�أنْ َن َ
ال�صب ��ا ِح ،وق� � ْد َغ َف ْون ��ا وال َعرب� � ُة
احلِ�ص ��انِ َكم ��ا َفعلن ��ا يف َّ
ُت�ؤَرجِ ُحنا يف َطريقِ ال َعو َدةِ.
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الأمري �سلمان حمّاال ً

• خري الدين عبد الرحمن
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اللوحة للفنانة عبري الزعبي

ا�ستيق ��ظ الكتك ��وت (كوك ��و) ذات �صبا ٍح مبزا ٍج
�س � ّ�يءٍ ،خ ��رج من الق � ِّ�ن وجت ��ول يف �أنح ��اء املزرعة،
ح� �دّق م ��ن بعي ��دٍ ب�إخوت ��ه يله ��ون ق ��رب �أ ّمه ��م
الدجاج ��ة ،وبالبق ��رة وهي ت� ��أكل طعامه ��ا بهدوءٍ،
وباخل ��روف من�شغ � ٌ�ل م ��ع الكل ��ب يف م�شاج ��رةٍ ،ث� � َّم
جل� ��س ب�ي�ن الأع�شاب حزيناً ،قال متن ّه ��داً :ك َّل يو ٍم
�أف ّت�ش ع ��ن الطعام ،و�أحلق بالدي ��دان ال�صغرية...
ك َّل يو ٍم �أرافق ماما �أينما �سارت ...ويف ِّ
كل يو ٍم �أفعل
الأ�شي ��اء نف�سه ��ا ،و�أ�شاهد �أ�صدقائ ��ي �أنف�سهم ...يا
ر ّب ��ي ماهذه احلي ��اة املم ّل ��ة!!! .وبال ��كاد رفع كوكو
ال�سم ��اء ،ح ّت ��ى �شاه ��د الع�صافري تطري
ر�أ�س ��ه �إىل ّ
ُ
ّ
�سعي ��د ًة تزق ��زق وتغ ّني ،حت ��ط تار ًة عل ��ى ال�شجرة،
وت ��ار ًة عل ��ى �أ�س�ل�اك الهات ��ف ،و�أحيان� �اً تهبط على
الأر� ��ض ـ غ�ي�ر �آبه� � ٍة ـ �أينم ��ا �ش ��اءت داخ ��ل املزرع ��ة
وخارجه ��ا ،تن � ُّ�ط ومت ��رح وت� ��أكل م ��ن هن ��ا وهناك،
نه� ��ض الكتك ��وت م�سرع� �اً ،وك�أ َّن فك ��ر ًة ق ��د خطرت
ل ��ه ،ف� � َر َد جناح ��اه وح ��اول حتريكهم ��ا ،فوجدهما
�صغريي ��ن ج ��داً ج ��داً ،وال يك�سوهم ��ا �إ ّال القلي ��ل
م ��ن ال ّزغب الناعم ،ومع ه ��ذا مل ي�ست�سلم ...نظر
�إىل ع�صف ��ور ٍة رماد ّي� � ٍة ّ
حط ��ت ـ عل ��ى عج ��لٍ ـ ُقربَه،
ً
راقبه ��ا وه ��ي تلتق ��ط مبنقاره ��ا جندب� �ا ،وتط�ي�ر
ب ��ه بعي ��داً �إىل م ��كانٍ م ��ا ،ملع ��ت عين ��اه اجلميلت ��ان،
بتحدّ( :مام ��ا تقول يل ال تبتع ��د ...وتقول
وق ��ال ٍ
ال تغ ��ادر ه ��ذه املزرع ��ة ...وتق ��ول ال تق�ت�رب م ��ن
الغرب ��اء ...مام ��ا �ضعيف ��ة ،وال تري ��د يل �أن �أك ��ون
�سعي ��داً كالع�صاف�ي�ر ...مام ��ا تكرهن ��ي) .ح�س ��م
الكتكوت �أمره ،وت�س ّلل يف اخلفا ِء من ب ّوابة املزرعة
الكب�ي�رة ،ابتع ��د عنه ��ا روي ��داً روي ��داً؛ �إ ّال �أ ّن ��ه ظ� � َّل
قادراً على ر�ؤية الع�صافري و�سماع زقزقتها� ،شاهد
الع�صف ��ورة الرمادي ��ة ت ّتج� � ُه نح ��و �شج ��ر ٍة �ضخم ٍة
وبعيدةٍ ،فق ّرر اللحاق بها ليفعل ما تفعله .وبينما
ه ��و ي�س�ي�ر وحيداً �سم ��ع �صوتاً خميف� �اً ،التفت �إىل
اخلل ��ف ،ف ��ر�أى حيواناً بذي ��لٍ �أحمر و�أ�سن ��انٍ حا ّد ٍة
يق�ت�رب منه ،فيما ين�س ��اب اللعاب غزيراً من فمه،
خ ��اف كوك ��و ورك� ��ض يف ك ّل االجتاه ��ات ...ع�ش � ٌ�ب
وع�شب هن ��اك� ،صخو ٌر هنا و�صخ ��و ٌر هناك...
هن ��ا
ٌ
واحلي ��وان ذو الذي ��ل الأحم ��ر �سري ��ع وكب�ي�ر ،ف َقد
الكتكوت الأمل بال ّنجاة فتو ّقف مرجتفاً ومغم�ضاً
عيني ��ه� ،إىل �أن �أتاه ٌ
�صوت هام� � ٌ�س ( :هيه �أنت �أ ّيها
ال�صو� ��ص م ��ن هن ��ا) رك� ��ض الكتكوت نح ��و م�صدر
ال�ص ��وت ،ف� ��إذ ب�أرن ��بٍ ينادي ��ه م ��ن داخ ��ل جح ��ره،
�أ�س ��رع �إلي ��ه واختب�أ ،خاطب ��ه الأرنب م�ؤ ّنب� �اً :وماذا
يفع ��ل �صو� � ٌ�ص �صغ�ي ٌ�ر �أ�صفر بعي ��داً عن �أ ّم ��ه؟ ،ر َّد
الكتكوت غا�ضباً� :أنا ل�ست �صو�صاً �أ�صفر �أنا كوكو،

ق ��ال الأرن ��ب �ضاحكاً� :صو� � ٌ�ص �أ�صف ��ر ا�سمه كوكو
�إذن ...ه ��ل �أ�ضع ��ت �أمّك يا �صغري ح ّتى كاد الثعلب
يلتهم ��ك؟ �أج ��اب كوكو :ب ��ل �أنا من تركه ��ا� ...أريد
�أن �أ�صبح ع�صفوراً ...لو كنت ع�صفوراً لطرت ،وملا
هاجمن ��ي الثعل ��ب .يئ� ��س الثعلب م ��ن العثور على
طريدت ��ه فرحل ،عندها خرج كوكو �شاكراً الأرنب،
ومتابع� �اً �سريه �إىل حيث ت�ستق ُّر الع�صافري ،وفيما
هو يتبع �أ�سرابَ الطيور يف ال�سماء �صادفته بحري ٌة
كب�ي�ر ٌة مبي ��ا ٍه تت�ل��ألأ حت ��ت �أ�ش ّعة ال�شم� ��س ،تو ّقف
�أمامه ��ا ،ث� � َّم ف ّك ��ر يف حلم ��ه ،وراح يدنو منه ��ا �شيئاً
ف�شيئاً حتى غمرت املياه ر�أ�سه وكاد يغرق ،اقرتبت
�إو ّزة بي�ضاء كانت يف اجلوار ،ح ّركت �أجنحتها بق ّوة
و�أنقذت ��ه ،وبال ��كاد �أو�صلت ��ه الياب�س ��ة حت ��ى ا�سرت َّد
�أنفا�سه ،ون َف َ
�ض زغبه الأ�صفر املبت ّل ،قالت الإو ّزة:
�أين �أمّك �أ ّيها امل�سكني؟! �أجاب كوكو :يف املزرعة...
�أ ّم ��ي دجاجة و�أنا �أريد �أن �أ�صبح ع�صفوراً؛ لو كنت
ع�صف ��وراً لطرت فوق البحرية .نظرت الإو ّزة �إليه
بغ�ض � ً�ب ث� � َّم تركت ��ه وع ��ادت �إىل �أبنائه ��ا� ...إو ّزات
�صغ�ي�رات ت�سب ��ح حولها بح � ٍّ�ب .ق ّرر كوك ��و متابعة
امل�س�ي�ر وااللتفاف ح ��ول البحرية الكب�ي�رة ،ف�أخذ
مي�ش ��ي دون كل ��ل ،ح ّتى و�ص ��ل �شجرة كين ��ا كبرية،
وك ��م كان ��ت فرحت ��ه كب�ي�ر ًة عندم ��ا اكت�ش ��ف �أ ّنه ��ا
مليئ ��ة بالأع�شا� ��ش ،و� ّأن ع�ش ��رات الع�صاف�ي�ر ت�أوي
�إليه ��ا ،حمل ��ق فيه ��ا بده�ش� � ٍة �إىل �أن ع�ث�ر بعيني ��ه
عل ��ى ع�صفورت ��ه الرماد ّي ��ة ،وجدها ُتف ��رغ الطعام
م ��ن منقارها لتطعم الزغاليل ال�صغار ،ف ّكر كوكو
بجد لتطعم �أوالدها!!!،
لوهلةٍ :يعني كانت تعمل ٍّ
�شع ��ر فج� ��أ ًة باجل ��وع فتذ ّكر �أ ّم ��ه ،نظ ��ر وراءه فلم
ي�شاه ��د � َّأي �أث� � ٍر للمزرع ��ة ،اكت�ش ��ف �أ ّن ��ه �ضائ ��ع
فخ ��اف ودمع ��ت عين ��اه ،وفيما هو كذل ��ك اقرتبت
من ��ه �أفع ��ى كبرية ،زحفت جتاه ��ه وحا�صرته ،ل ّفت
ج�سده ��ا حوله وكادت تع�صره ،ت� ��ألمّ كوكو و�صاح:
ي ��ا ماما ،ف ّرت الع�صافري ع ��ن ال�شجرة ،ويف احلال
�سم ��ع الكتكوت عواء كلب املزرعةَّ ،
فظن �أ ّنه يهذي،
وخف ��ق قلبه ب�ش ّدةٍ ،ث َّم �سم ��ع ثغاء اخلروف وخوار
البق ��رة ،ور�أى �أ ّم ��ه الدجاج ��ة تهاج ��م الأفع ��ى
ب�شجاع� �ةٍ ،ت�ضربه ��ا مبنقاره ��ا الق ��ويّ وت�ضربه ��ا
وت�ضربه ��ا ،حت ��ى �أجه ��د الع ��راك الأفع ��ى ،ف�أفلتت
الكتك ��وت خمذول ًة وف ّرت بعيداً ،ح�ضنت الدجاج ُة
ابنه ��ا ب�ي�ن جناحيه ��ا ،ودارت الكتاكي ��ت ال�صغ�ي�رة
حول ��ه بلهف� �ةٍ ،ت�أ ّم ��ل كوك ��و الدجاج ��ة اجلميل ��ة
القو ّي ��ة ،و�شع ��ر باخلج ��ل من نف�س ��ه ،فد� � ّ�س ر�أ�سه
حتت جناحيها ب�شوقٍ وهم�س� :أح ّبكِ يا ماما.

و�صلت القافلة �إىل املدائن م�ساء .قال بع�ض امل�سافرين
للتاج ��ر الغري ��ب :ه ��ذا هو ال�س ��وق .ميكن ��ك �أن جت ��د مكاناً
قريب� �اً مريح� �اً للن ��وم� .أن ��زل التاج ��ر الغري ��ب �صندوق ��ه
ال�ضخ ��م وو�ضع ��ه عل ��ى الأر� ��ض ،كان مرهقاً لط ��ول ال�سفر،
وكان ال�صن ��دوق ثقي ً
ال ،فراح يتلفت باحثاً عن ح َمال يحمل
ل ��ه ال�صن ��دوق .م� � َر بع ��د قليل رج ��ل طويل� ،ضخ ��م اجل�سم،
عري� ��ض املنكبني ،تبدو عالم ��ات القوة وا�ضحة عليه .متعن
التاجر بالرجل ،كانت مالب�سه رثة توحي ب�أنه فقري بائ�س.
ن ��اداه التاج ��ر الغريب قائ�ل ً�ا :تعال �أيها الغ�ل�ام ..احمل يل
هذا ال�صندوق ،وخذين �إىل نزل مريح قريب.
�ألق ��ى الرج ��ل التحية على التاجر ال ��ذي مل يحييه ،ثم
حم ��ل ال�صن ��دوق و�س ��ار .ا�ستغ ��رب امل ��ارة �أن يحم ��ل �أمريهم
ه ��ذا ال�صن ��دوق ال�ضخم للتاج ��ر الغريب امل�ساف ��ر .كان �أهل
املدائن يحبون �أمريهم لتوا�ضعه و�إخال�صه وعدله ،اقرتب
رج ��ل وق ��ال� :أعطني ال�صن ��دوق لأحمله عن ��ك �أيها الأمري!
لك ��ن �سلم ��ان قال� :شكراً لك� ..أنا ق ��ادر على حمله .ا�ستغرب
التاجر ،وظن �أن الرجل �سخر من احل ّمال �أو �أراد املزاح معه
عندم ��ا خاطب ��ه بالأم�ي�ر .لك ��ن رج�ل ً�ا �آخ ��ر �أ�سرع م ��ن بعيد
وق ��ال باحرتام كبري� :أرجوك ه ��ات ال�صندوق لأحمله عنك
ي ��ا �أمرينا .وم ��رة �أخرى رف�ض الأمري �سلم ��ان قائ ً
ال� :شكراً
ل ��ك� ،أنا �أحمل ��ه بنف�سي .وقبل �أن يفي ��ق التاجر الغريب من
ده�شت ��ه تق ��دم ثالث ��ة �شبان وق ��ال �أحده ��م :يا �أمرين ��ا� ،أنت
�صاح ��ب ف�ض ��ل على املدائ ��ن ،كل �أهلها مدين ��ون لك� .أعطنا
ال�صن ��دوق لنحمله عنك .ومرة �أخرى رف�ض الأمري �سلمان

و�أ�ص� � ّر �أن يظ ��ل حام�ل ً�ا ال�صن ��دوق ،بينم ��ا �أم�س ��ك التاج ��ر
الغري ��ب ذراع �أح ��د ال�شب ��ان الثالث ��ة وجذب ��ه �إلي ��ه ،وقال له
هام�س� �اً :ا�ستحلف ��ك ب ��اهلل �أن تق ��ول يل احلقيق ��ة ،م ��ا ق�صة
ه ��ذا احل ّم ��ال؟ ر َد ال�ش ��اب قائ�ل ً�ا :ويحك ،هذا لي� ��س حما ًال،
ه ��ذا ه ��و الأمري �سلم ��ان .ف�س� ��أل التاجر :ولك ��ن كيف ي�سري
وحي ��داً ويرتدي ثياب الفق ��راء املعوزي ��ن؟ ر ّد ال�شاب قائ ً
ال:
�أم ��ا ع ��ن الثي ��اب ف�أمرين ��ا ورع متوا�ض ��ع يعي�ش مث ��ل �أ�شدنا
فق ��راً ،و�أم ��ا ع ��ن �سريه وحي ��داً فهو يتفق ��د �أح ��وال ال�شوارع
والأحي ��اء والأ�س ��واق كل �صباح وم�ساء وحي ��داً ليطمئن على
حياة النا�س ويح ّل م�شاكلهم.
خجل التاجر امل�سافر الغريب من نف�سه وحلق بالأمري
�سلم ��ان ال ��ذي كان ق ��د �سبق ��ه بخطوات ع ��دة .ق ��ال التاجر:
اع ��ذرين �أيه ��ا الأم�ي�ر.مل �أك ��ن �أع ��رف �أن ��ك ام�ي�ر� .أعطن ��ي
ال�صن ��دوق� ..س ��وف �أحمل ��ه بنف�سي� .أجابه �سلم ��ان :ال واهلل،
�أن ��ت متع ��ب م ��ن ال�سف ��ر� ،س ��وف �أحمل ل ��ك ال�صن ��دوق حتى
ت�ص ��ل �إىل النزل الذي تنام فيه .قال التاجر :ولكن اعذرين
ل�س� ��ؤايل ،كي ��ف ر�ضي ��ت �أن حتم ��ل يل ال�صن ��دوق و�أنت �أمري
املدائ ��ن؟ ق ��ال له الأم�ي�ر �سلمان :لق ��د احت�سبت مب ��ا فعلته
ث�ل�اث خ�صال� :ألقي ��ت عني الكرب الذي ي ��ودي ب�أ�صحابه يف
الدني ��ا والآخ ��رة ،و�أعن ��ت رج�ل ً�ا م ��ن امل�سلمني عل ��ى حاجته
فع�س ��ى �أن يك ��ون يل م ��ن اهلل �أجر ،ول ��و مل ّ
ت�سخرين لأحمل
ل ��ك هذا ال�صندوق لكنت �س ��وف َ
ت�سخر من هو �أ�ضعف مني،
فوقيت ��ه بنف�سي .وهك ��ذا �أطمع ب�أج ��ر م�ضاعف ثالث مرات
عند اهلل عز وجل ،فكيف �أتوانى؟

يا غيو َمنا

• �صبحي �سعيد ق�ضيماتي

اللوحة للفنانة حمادة العبود

ري يف ال�سما ِء
�إذا ر�أيتَ غيم ًة تط ُ
ك�أ َّنها ميام ٌة يف موكب ال�ضيا ِء
ال�سخاء
يف �صدرها ب�شائ ٌر ملو�سم َّ
ويف العيون نظر ٌة من رو�ضة الرجاء
ْ
فقل لها يا مرحباً ب�آية العطاء
ً
حبيبة حلقلنا و�أر�ضنا اخل�ضراء
ه ّيا اهطلي! ترمني! يف �سائر الأرجا ِء
ه ّيا اغ�سلي �أرواحنا من ُغ ّمة العناء

وداوِنا بذا ال�شذا يا بل�سم ال�شفاء
َفمِ نْ نداكِ فرح ٌة يف َد ْوحة ح�س ّناء
جئتِ الديار حم َّب َة جنيب ُة الدواء
فاتك و ُكرب ٍة �ض ّراء
لك ِّل دا ٍء ٍ
ت�أتي الغيو ُم م ََ�س َّر ًة يف َب ْي َد ِر ال ُك َرما ِء
مواكب ُم ْزدا َن ٌة َم ْيمو َن ُة ال َّن ْعماء
ٌ
بو ِر ْكتِ يا غيومَنا بجودك املِ ْعطا ِء
يا ليتنا ك ّنا الوفا لأر�ضك ال�شماء
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حامل الو�سام

• ترجمة :عبود كا�سوحة

• ق�صة  :غي دو موبا�سان
يول ��د بع�ض النا�س ،ومعه ��م �صفة غالبة،
ه ��ي دعوة �أو رغبة يقظ ��ة فقط ،تظهر مع بدء
قدرتهم على الكالم �أو التفكري.
مل يك ��ن ل ��دى ال�سي ��د �ساكروم ��ان ،من ��ذ
طفولت ��ه� ،س ��وى فك ��رة واح ��دة م�سيط ��رة� ،أن
يك ��ون حام ��ل و�سام .ف ��كان منذ طفولت ��ه يع ّلق
عل ��ى �صدره �صلب ��ان جوقة ال�ش ��رف امل�صنوعة
م ��ن التوتياء مثلما يفعل باق ��ي الأطفال حني
ي�ضع ��ون على ر�ؤو�سهم عمرات ال�ضباط .وكان
مي ّد يده مزهواً في�صافح � ّأمه يف ال�شارع ،نافخاً
�ص ��دره ال�صغ�ي�ر امل ��زدان ب�شريط ��ة حم ��راء �أو
بالنجمة املعدنية.
� ّأم ��ا م ��ن بعد درا�س ��ة متع�ّثةرّ ة؛ فقد ر�سب
يف ال�شه ��ادة الثانوي ��ة ،البكالوري ��ا .ومل ّ��ا مل يعد
ي ��دري م ��ا يفعل ،ت ��ز ّوج م ��ن فتاة جميل ��ة ،لأ ّنه
كان ذا ثروة.
وعا�ش ��ا يف باري� ��س عي�ش ��ة الربجوازي�ي�ن
الأغني ��اء ،متط ّلع�ي�ن نح ��و املجتم ��ع ،دومن ��ا
اخت�ل�اط كبري باملجتم ��ع ،فيتباهيان مبعرفة
نائ ��ب ق ��د يغ ��دو وزي ��راً ،وب�صداق ��ة اثن�ي�ن من
ر�ؤ�ساء الفرق الع�سكرية.
لك ��نّ الفك ��رة الت ��ي دخل ��ت ر�أ� ��س امل�سي ��و
�ساكروم ��ان منذ فجر حيات ��ه ،ملّا تفارقـْه ،فكان
يت�ألمّ �أملاً دائماً لأ ّنه ال يتم ّتع باحلق يف �أن يع ّلق
�شريط ��ة �صغ�ي�رة مل ّون ��ة عل ��ى �ص ��در معطف ��ه
الطويل.
كان ح َمل ��ة الأو�سم ��ة الذي ��ن ي�صادفه ��م يف
يوجه ��ون طعن ��ة �إىل قلب ��ه.
ال�ش ��ارع الرئي� ��س ّ
فريمقه ��م موارب ��ة بغ�ي�رة �ساخط ��ة .ويعم ��د
�أحيا ًن ��ا يف ف�ت�رات الف ��راغ الطويلة ع�ص ��راً� ،إىل
تعداده ��م .فيقول يف نف�س ��ه“ :هل ّم ن َر ،كم يبلغ
عددهم ما بني كني�سة املادلني و�شارع در ّوو”.
فيم�ش ��ي م�شية بطيئة ،مد ّققاً يف املالب�س،
وق ��د تع� � ّودت عين ��ه عل ��ى �أن تكت�ش ��ف النقط ��ة
ال�صغ�ي�رة احلم ��راء ،ع ��ن بع ��دّ � .أم ��ا ح�ي�ن يبلغ
تعجبه من
نهاي ��ة اجلول ��ة ،ف ��كان دائم� �اً يب ��دي ّ
الأع ��داد “ :ثماني ��ة �ضب ��اط ،و�سبع ��ة ع�ش ��ر
فار�ساً .ذلك العدد ك ّله! �إ ّنه ملن الغباء التفريط
يف توزي ��ع ال�صلب ��ان عل ��ى ذلك النح ��و .فلننظ ْر
جم ��ددًا� ،إن كن ��تُ �س�ألق ��ى �أح ��داً عل ��ى طري ��ق
الرجعة”.
فريجع ً
بخطا وئيدة ،وي�ستاء حني يحول،
بينه وبني �أبحاثه ،ح�شد املارة الذين يحجبون،
يف �سريهم احلثيث ،واحداً عن نظره.
كان يع ��رف الأحي ��اء الت ��ي يك�ث�ر فيه ��ا
عدده ��م .هنالك في�ض منه ��م يف باليه روايال.
لك ��نّ جادة الأوبرا ال تبل ��غ �سوية �شارع ال�سالم.
كم ��ا يحف ��ل الر�صي ��ف الأمي ��ن م ��ن ال�ش ��ارع
الرئي� ��س بع ��دد يف ��وق عدده ��م عل ��ى الر�صي ��ف
الأي�سر.
ويب ��دو لدي ��ه تف�ضي ��ل لبع� ��ض املقاه ��ي
وبع� ��ض امل�سارح .وك ّلما �شاهد امل�سيو �ساكرومان
جمموع ��ة م ��ن الرج ��ال امل�س ّن�ي�ن ،ب�شعوره ��م
البي�ض ��اء ،وق ��د توقف ��وا و�س ��ط الر�صي ��ف،
فعرقل ��وا حرك ��ة املارة ،ق ��ال يف نف�س ��ه“ :ها هم
�ضب ��اط من جوق ��ة ال�شرف!” وتت ��و ّاله الرغبة
يف �إلقاء ال�سالم عليهم.
ً
كان ��ت لل�ضباط(وغالب� �ا م ��ا الح ��ظ ذلك)
قياف ��ة خمتلف ��ة عم ��ا ه ��ي علي ��ه احل ��ال ل ��دي
الفر�س ��ان العادي�ي�ن .في�شعر املرء متام� �اً ب�أ ّنهم
يتم ّتعون ر�سمياً بتقدير �أعلى و�أهمية �أكرب.

وي�ستب� � ّد �أي�ض� �اً ،بامل�سي ��و �ساكروم ��ان ،يف
بع� ��ض الأحيان� ،سخط حيال جميع الأ�شخا�ص
م ��ن حمل ��ة الأو�سم ��ة .في�شع ��ر بحق ��د �أ�س ��ود
عليهم.
وكان حين ��ذاك ،بع ��د �أن يع ��ود �إىل بيت ��ه،
م�ستث ��اراً ب�سب ��ب ر�ؤي ��ة ذل ��ك الع ��دد الكبري من
ال�صلب ��ان ،كح ��ال الفق�ي�ر اجلائ ��ع بع ��د �أن مي ّر
�أمام حمالت بيع الأطعمة ،يعلن ب�صوت قوي:
“ ومت ��ى نتخ ّل� ��ص �أخ�ي�راً من تل ��ك احلكومة
متعجبة“ :وما بك
الق ��ذرة؟” فت�س�أله زوجت ��ه ّ
اليوم؟”
فيجي ��ب قائ ً
ال“ :امل�س�أل ��ة �أنيّ م�ستاء من
التع�سف التي �أراها ُترتكـَب يف كل مكان.
�أعمال ّ
�إيه! لكم كان رجال الكومونة على �صواب!”
لك ّنه يع ��اود اخلروج بعد الغ ��داء ،ومي�ضي
يتفح�ص
ليت� ّأمل واجهات خمازن الأو�سمة .كان ّ
ال�شع ��ارات ب�شت ��ى �أ�شكاله ��ا ،و�ألوانه ��ا املتن ّوعة.
ويتم ّن ��ى ل ��و يح�ص ��ل عليه ��ا كله ��ا ،يف احتف ��ال
غا�صة بالنا� ��س ،حافلة بال�شعب
ع ��ام ،ويف قاعة ّ
املنده� ��ش .و�أن ي�س�ي�ر على ر�أ� ��س موكب ،ب�صدر
ب ّراقّ ،
مرتا�صة ،واحدة منها
خمطط ب�شرائط
ّ
ف ��وق الأخرى ،تتواءم و�شكل �أ�ضالعه ،و�أن مي ّر
بوق ��ار ،وقبعته حتت ذراع ��ه ،يتلألأ مثل كوكب
و�سط و�شو�شات الإعجاب ،وهم�سات االحرتام.
لكن ،وا�أ�سفاه! فهو ال يحمل �أي و�سام.
وق ��ال يف نف�س ��ه� “ :إنّ ني ��ل و�س ��ام جوق ��ة
ال�ش ��رف لفائق ال�صعوبة على رجل ال ي�شغل �أي
من�صب ع ��ام .فليتني �أ�سعى وراء احل�صول على
لقب �ضابط الأكادميية!”
لك ّن ��ه مل يك ��ن يعرف كيف يبا�ش ��ر ال�سعي.
وحتدّث بالأمر �إىل زوجته التي لبثت منذهلة.
“�ضاب ��ط الأكادميية؟ ولكن ماذا �أجنزت
يف �سبيل ذلك؟”
فث ��ار غ�ضبه“ :ولكن افهم ��ي ما �أق�صد �أن
�أق ��ول� .إنيّ �أبح ��ث حتدي ��داً ع ّم ��ا ينبغ ��ي عمله.
�إ ّنك لغبية يف بع�ض الأحيان”.
فابت�سم ��ت قائل ��ة“ :مع ��ك مت ��ام احل ��ق.

لك ّني ،من جانبي ،ال �أعرف”.
وجاءته فك ��رة“ :ماذا لو تتك ّلمني يف ذلك
ال�ش� ��أن مع النائب رو�س�ل�ان ،فقد يكون بو�سعه
�أن يعطيني ن�صيحة ممتازة .و�أنا ،كما تعلمني،
ال �أج ��ر�ؤ �أب ��داً عل ��ى �أن �أبح ��ث مع ��ه ه ��ذا الأمر
بحث� �اً مبا�شراً .فامل�س�ألة ح�سا�سة جداً ،و�شديدة
ال�صعوب ��ة� .أما م ��ن ِق َبلِكِ �أنتِ  ،فتغ ��دو الأ�شياء
طبيعية جداً”.
وقام ��ت مدام �ساكروم ��ان مبا طلب �إليها.
فوعده ��ا امل�سيو رو�س�ل�ان بالتحدث مع الوزير
يف ذل ��ك ال�ش�أن .عندئذ ب ��د�أ �ساكرومان يرهقه
بطلبات ��ه .وانته ��ى الأم ��ر بالنائ ��ب �أن �أجاب ��ه
ب�ضرورة التقدّم بطلب وتعداد م�ؤهالته.
م�ؤهالت ��ه؟ ولك ّن ��ه ب�ل�ا م�ؤهّ �ل�ات .فه ��و،
حتى البكالوريا ،مل يح�صل عليها.
توجه للعمل وبد�أً بكت ّيب يبحث يف:
لك ّن ��ه ّ
“حق ال�شعب يف التع ّلم ”.ومل يق َو على �إكماله
لنق�ص يف الأفكار.
ف�سع ��ى وراء موا�ضي ��ع �أك�ث�ر �سهول ��ة
وت�ص ��دى لع ��دد منه ��ا ب�ص ��ورة متوالي ��ة .كان
املو�ض ��وع الأول“ :تعلي ��م الأطف ��ال بالنظ ��ر”.
كان يرغ ��ب ب� ��أن ُيق ��ام يف الأحي ��اء الفق�ي�رة م ��ا
ي�شب ��ه امل�س ��ارح املجاني ��ة م ��ن �أج ��ل الأطف ��ال
ال�صغ ��ار .فالأهل ي�أخذونه ��م �إليها منذ نعومة
�أظفارهم ،وهنالك يعطونهم ،بوا�سطة فانو�س
�سح ��ري� ،أف ��كاراً عن كاف ��ة املع ��ارف الإن�سانية.
ول�س ��وف تك ��ون درو�س� �اً حقيقي ��ة .فالنظر يع ّلم
الذه ��ن ،وتظ� � ّل ال�ص ��ور مطبوع ��ة يف الذاك ��رة،
جاعلة العلم منظوراً �إذا �ص ّح القول.
فه ��ل هنال ��ك م ��ا ه ��و �أ�سه ��ل م ��ن تعلي ��م
التاري ��خ الكوين على ذلك النح ��و ،واجلغرافيا
والتاريخ الطبيعي وعلم النبات وعلم احليوان
والت�شريح� ،إلخ� ،إلخ؟
ّ
فعم ��ل عل ��ى طباع ��ة تل ��ك املذك ��رة وبع ��ث
بن�سخ ��ة �إىل كل نائ ��ب ،وبع�ش ��ر ن�س ��خ �إىل كل
وزي ��ر ،وخم�سني ن�سخة �إىل رئي�س اجلمهورية،
وع�شر ن�سخ �أي�ضاً �إىل كل �صحيفة من ال�صحف

الباري�سية ،وخم�س �إىل �صحف املقاطعات.
ث ��م تن ��اول مو�ض ��وع مكتب ��ات ال�ش ��وارع،
راغب� �اً �إىل الدولة �أن ت�س�ّيفرّ يف ال�شوارع عربات
�صغرية م�ل��أى بالكتب ،و�شبيه ��ة بعربات باعة
الربتق ��ال .ول ��ك ّل مواطن احل ��ق يف �أخذ ع�شرة
جمل ��دات على �سبي ��ل الإع ��ارة ،مقابل ا�شرتاك
بقيمة فل�س واحد.
إنّ
ويق ��ول امل�سي ��و �ساكروم ��ان �“ :ال�شع ��ب
ال يزع ��ج نف�س ��ه �إال م ��ن �أج ��ل مباهج ��ه! فعلى
التعليم �أن يذهب �إليه� ،إلخ”.
�ضجة من حولها.
لكنّ �أبحاثه مل ُتثرِ �أي ّ
وم ��ع ذلك فق ��د رفع طلب ��ه .فقيل ل ��ه �إ ّنهم قد
�أخذوا به علماً ،و�إ ّنهم �سوف يت�صلون به .وظنّ
نف�س ��ه واثقاً من النجاح .فانتظر .لكنّ �شيئاً ملّا
ي�أتِ .
فق� � ّرر حينئ ��ذ القي ��ام مب�س ��اع �شخ�صي ��ة.
والتم� ��س مقابلة وزير التعليم العام ،فا�ستقبـ ِل
م ��ن قب ��ل ملح ��قٍ مبكت ��ب الوزي ��ر .وه ��و �ش ��اب
فت � ّ�ي لك ّنه وق ��ور ،ب ��ل ذو �أهم ّي ��ة ،وكان ي�ضغط
على جمموعة م ��ن الأزرار ال�صغرية البي�ضاء،
التي ت�شبه مالم�س البيانو ،من �أجل ا�ستدعاء
احلج ��اب والأذن ��ة الذين يف البه ��و ،واملوظفني
ّ
ّ
م ��ن املراتب الدنيا .ف�أكد للملتم�س �أن ق�ضيته
ما�ضي ��ة يف دربه ��ا الطبيعي ،ون�صح ��ه مبتابعة
�أعماله املده�شة.
فعاد امل�سيو �ساكرومان للعمل.
و�أم ��ا الآن ،فبدا النائب ،امل�سيو رو�سالن،
مهتم� �اً بنجاح ��ه اهتمام� �اً كب�ي�راً .ب ��ل ق� �دّم ل ��ه
جمموع ��ة من الن�صائح العملي ��ة املمتازة .علماً
ب�أ ّن ��ه ،م ��ن جانب ��ه ه ��و ،كان يحمل و�سام� �اً ،من
غري �أن يدري �أحد ما الأ�سباب التي عادت عليه
بذلك التم ّيز.
ولق ��د �أر�ش ��د �ساكروم ��ان �إىل درا�س ��ات
جدي ��دة يبا�شرها ،وق ّدم ��ه �إىل جمعيات خبرية
تهت� � ّم بنق ��اط علم ّي ��ة غام�ضة غمو�ض� �اً خا�صاً،
بق�ص ��د الو�ص ��ول �إىل التك ��رمي .وزاد على ذلك
ف�سانده يف الوزارة.
�أم ��ا وقد جاء الوزير يوم� �اً لتناول الغداء
يف بي ��ت �صديق ��ه (غالباً ما �صار ي� ��أكل يف بيته،
من ��ذ ب�ضع ��ة �شه ��ور) فقد ق ��ال له هام�س� �اً وهو
ي�ش� � ّد عل ��ى يدي ��ه “ :لق ��د ح�صل ��تُ عل ��ى حظوة
كب�ي�رة من �أجل ��ك .فلجنة الأعم ��ال التاريخية
تك ّلف ��ك مبه ّم ��ة .وامل ��راد ه ��و القي ��ام ب�أبحاث يف
مكتب ��ات �شتى يف فرن�س ��ا ”.و�صع ��ق �ساكرومان
لوقع اخلرب ،فلم يعد يقوى على تناول الطعام
�أو ال�شراب .و�سافر بعد ذلك بثمانية �أيام.
و�أخ ��ذ يتنقّل بني مدينة و�أخرى ،فيدر�س
الفهار� ��س ،وين ّق ��ب يف ال�سقائ ��ف امل�ل��أى بكت ��ب
يعلوها الغبار ،مثرياً غيظ الق ّيمني عليها.
�أم ��ا وقد وجد نف�س ��ه ذات م�ساء يف مدينة
روان ،فق ��د رغب يف عن ��اق زوجته التي مل يرها
منذ �أ�سبوع .ف�أخذ قطار ال�ساعة التا�سعة الذي
ينبغي �أن يو�صله �إىل بيته عند منت�صف الليل.
وكان يحم ��ل املفت ��اح .فدخ ��ل دون �إحداث
�ضج ��ة ،وهو يهت� � ّز بهجة ،وال�سع ��ادة متلأ قلبه
لقيام ��ه بهذه املفاج� ��أة حيالها .لك ��ن وجد �أ ّنها
ق ��د �أرجتت الباب عل ��ى نف�سها ،فيا ل ��ه من �أمر
مزع ��ج! حينئذ �صاح عرب الباب“ :يا جان ،هذا
�أنا!”
وال ريب يف �أ ّنها خافت ،لأ ّنه �سمعها تقفز
م ��ن ال�سري ��ر وتتك ّلم وحده ��ا ك�أ ّنها يف حلم .ثم

هرع ��ت �إىل مق�ص ��ورة هندامه ��ا ففتحته ��ا ث ��م
�أغلقته ��ا ،وع�ب�رت غرفته ��ا ع ��دة م ��رات بجري
�سري ��ع وه ��ي حافي ��ة القدم�ي�ن ،وح ّرك ��ت ب�ضع
قط ��ع م ��ن الأثاث الت ��ي اهت ّزت داخله ��ا الأواين
الزجاجي ��ة .و�أخرياً ج ��اءت ف�س�ألت “ :هذا �أنت
حقاً ،يا �أنطوان؟”
ف�أجابها� ”:أجل ،هذا �أنا ،هيا افتحي!”
و ُف ِت ��ح الب ��اب ف�ألق ��ت زوجت ��ه بنف�سها على
�ص ��دره وه ��ي تتمت ��م�“ :آه ك ��م �أرعبتن ��ي! وك ��م
فاج�أتني! وكم �أفرحتني!”
عندئ ��ذ ب ��د�أ بخلع مالب�س ��ه بانتظام ،كما
حال ��ه يف كل �ش ��يء .ورف ��ع معطف ��ه ع ��ن �أح ��د
املقاع ��د لأ ّن ��ه تع� � ّود �أن يع ّلق ��ه يف البه ��و .وبغت ��ة
ت ��و ّاله اله ��ول .فع ��روة �ص ��در املعط ��ف فيه ��ا
�شريطة حمراء! فتمتم قائ ً
ال “ :هذا...هذا...
هذا املعطف يحمل و�ساماً!”
وعنده ��ا ارمتت زوجته عليه بوثبة واحدة
ف�ش� �دّت املعط ��ف من بني يديه قائل ��ة“ :كال...
ف�أنت خمطئ� ...أعطني هذا”.
لك ّنه ظل مم�سكاً بك ّمه ،ال يرخيه ،مردّداً
بن ��وع م ��ن الذع ��ر“ :هي ��ا؟ ...ملاذا؟�...أو�ضحي
يل؟ ...مل ��ن ه ��و ه ��ذا املعط ��ف؟ ...ه ��ذا لي� ��س
معطفي ،ما دام يحمل �إ�شارة جوقة ال�شرف؟”
وجه ��دت لتنت ��زع املعط ��ف من ��ه ،وق ��د طار
�صوابه ��ا ،وه ��ي تتمت ��م�“ :أ�ص� � ِغ �إيل� ...أعطن ��ي
ه ��ذا ...ال ي�سعن ��ي �أن �أق ��ول ل ��ك� ...إ ّن ��ه �س� � ّر...
ا�سمعني”.
لكن ��ه غ�ض ��ب ف�شح ��ب لون ��ه�“ :أري ��د �أن
�أع ��رف كي ��ف ج ��اء ه ��ذا املعط ��ف �إىل هن ��ا .فهو
لي�س مبعطفي”.
حينئ ��ذ �صاح ��ت يف وجهه“ .بل ��ى ،ا�صمت،
و�أق�سِ � � ْم يل� ...إ�سم� � ْع ...طي ��ب! �أن ��ت حام ��ل
و�سام!”
فا�صابت ��ه ه� � ّزة انفع ��ال عني ��ف حت ��ى �أ ّن ��ه
�أرخ ��ى املعطف وم�ض ��ى ليتهاوى عل ��ى كنبة“ .
�أنا...تقولني�...أنا...حامل و�سام”.
 بلى ...فهذا �س ّر� ،إ ّنه �س ّر كبري”...ث ��م و�ضع ��ت املعط ��ف املح�ت�رم يف خزان ��ة
ف�أغلق ��ت علي ��ه ،ورجعت نح ��و زوجها ،مرجتفة
و�شاحب ��ة ،لتق ��ول “ :نع ��م ،هذا معط ��ف جديد
�أو�صيتُ عليه من �أجلك .لك ّني �أق�سمت �أال �أقو َل
ل ��ك �شيئ� �اً .فالأمر لن ي�صري ر�سمي� �اً قبل �شهر
�أو �ست ��ة �أ�سابي ��ع� .إذ ينبغ ��ي مله ّمت ��ك �أن تنته ��ي.
وم ��ا كان ل ��ك �أن تع ��رف �إال بع ��د رجوع ��ك� .إنّ
امل�سي ��و رو�سالن هو ال ��ذي ح�صل على ذلك من
�أجلك”...
كان �ساكرومان ،يتمتم وهو منهار قائالً:
“ رو�سالن ...الو�سام ...جعلني �أنال الو�سام...
�أنا ...هو� ...آه!”...
ً
وا�ضط ّر �إىل �أن ي�شرب ك�أ�سا من املاء.
كان ��ت قطع ��ة ورق بي�ض ��اء عل ��ى الأر�ض،
ق ��د �سقط ��ت م ��ن جي ��ب املعط ��ف .فالتقطه ��ا
�ساكروم ��ان� .إ ّنه ��ا بطاق ��ة �شخ�صي ��ة .وق ��ر�أ:
“رو�سالن  -نائب”.
فقالت املر�أة “ :ها �أنتَ ترى”.
فبد�أ يبكي من الفرح.
بع ��د ذل ��ك بثماني ��ة �أي ��ام ن�ش ��رت اجلريد ة
الر�سمي ��ة نب�أ ت�سمي ��ة امل�سيو �ساكروم ��ان فار�ساً
من جوقة ال�شرف ،لأدائه خدمات ا�ستثنائية.
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م�ؤمتر "دور املثقفني يف تعزيز �صمود ال�شعب ال�سوري"
•مرينا �أوغالنيان ـ الأ�سبوع الأدبي
�شه ��د فن ��دق (دام ��اروز) بدم�ش ��ق �صب ��اح الأح ��د
 2013/10/27افتت ��اح م�ؤمت ��ر ((دور املثقف�ي�ن يف تعزي ��ز
�صم ��ود ال�شع ��ب ال�س ��وري)) ال ��ذي �أقام ��ه احت ��اد الكت ��اب
الع ��رب يف �سوري ��ة واحت ��اد الإذاع ��ات والتلفزيون ��ات
الإ�سالمي ��ة بالتع ��اون م ��ع احت ��اد ال�صحفي�ي�ن يف �سورية،
وا�ستمرت فعالياته على مدى يومني.
وق ��د ح�ضر حف ��ل االفتتاح ع�ض ��و القي ��ادة القطرية
حلزب البعث العربي اال�شرتاكي د .خلف املفتاح وال�سيدة
وزي ��رة الثقاف ��ة د .لبان ��ة م�ش ��وح وبع� ��ض ق ��ادة الف�صائ ��ل
الفل�سطينية وح�شد من املثقفني والإعالميني.
ويف بداي ��ة حف ��ل االفتت ��اح �ألق ��ى كلمة احت ��اد الكتاب
الع ��رب الأ�ست ��اذ الدكت ��ور ح�س�ي�ن جمع ��ة رئي� ��س االحتاد
ال ��ذي �أ�ش ��ار �إىل عج ��ز الدوائ ��ر ال�صهيو�/أمريكي ��ة ع ��ن
الني ��ل م ��ن �إرادة املقاوم ��ة العربي ��ة يف �صمي ��م م ��ا ع ��رف
بال�ص ��راع العربي/ال�صهي ��وين ،ف�أخ ��ذت ت�ؤج ��ج الفتن ��ة
لإح ��داث �صراع عربي/فار�سي ،و�إ�شع ��ال الفتنة بني �أبناء
املنطق ��ة ،فعمل ��ت جاه ��دة عل ��ى �شيطنة املوق ��ف الإيراين
ال ��ذي �أغ�ضبه ��ا بع ��د ط ��رد ال�سف ��ارة ال�صهيوني ��ة م ��ن
طهران ،م�ؤكداً �أن �سورية تتعر�ض لأعتى عدوان �صهيو/
�أمريك ��ي يف تاريخه ��ا املعا�ص ��ر� ،سيم ��ا �أن ه ��ذا الع ��دوان
جتل ��ى بانحرافات دموية قاتلة �أ�سهمت يف ت�أ جيج �أوارها،
وق ��وت ت�أثرياته ��ا دول عربي ��ة و�إقليمي ��ة ع ��دة وبخا�ص ��ة
قط ��ر وال�سعودي ��ة وتركي ��ا حي ��ث قامت هذه ال ��دول بدور
املحر� ��ض عل ��ى الفتن ��ة وحماول ��ة متزي ��ق وح ��دة ال�شع ��ب
العربي ال�سوري ،ثم �شرعت ت�شارك ب�شكل غري مبا�شر يف
الع ��دوان على �سيادت ��ه� ،إذ راحت تدعم اجلماعات امل�سلحة
وجماع ��ات املرتزق ��ة الذي ��ن قدموا م ��ن دول يزيد عددها
عل ��ى الثمان�ي�ن ،باملال وال�س�ل�اح والتدري ��ب وفتح احلدود
لقت ��ل ال�شعب ال�سوري ،يف الوقت الذي �أظهر فيه ال�شعب
ال�س ��وري �صم ��وداً �أ�سطوري� �اً وخمل�ص� �اً يف مواجه ��ة ه ��ذا
الع ��دوان غ�ي�ر امل�سبوق ملا يزي ��د على �سنت�ي�ن ون�صف منذ
تاري ��خ  ،2011/3/15ويف الوق ��ت ال ��ذي كان في ��ه املثقفون
والكت ��اب والأدب ��اء والإعالمي ��ون يعلن ��ون وقوفه ��م �إىل
جان ��ب وطنهم وجي�شه ��م العقائدي ،ويدافعون عن حرية
ه ��ذا الوطن وا�ضع�ي�ن �أقالمهم يف خدمته وعي� �اً و�إيقاظاً
لل�شع ��ور الوطني وك�شف خمطط ��ات الدوائر ال�صهيونية
والأمريكي ��ة والغربي ��ة وحلفائه ��ا للهيمن ��ة عل ��ى �شع ��وب
املنطق ��ة و�سرقة ثرواته ��ا وجعل دولة الكي ��ان ال�صهيوين
�سيداً فيها.
كم ��ا �أ�شار الأ�ستاذ الدكت ��ور ح�سني جمعة �إىل انت�صار
�سورية الدولة وال�شعب يف حتقيق مبد�أ االنتماء وتكري�س
ال�شه ��ادة الكرمية بالدفاع عن ت ��راب الوطن ،ي�ساندها يف
ذل ��ك �أ�شق ��اء و�أ�ص ��داء خمل�ص ��ون و�صادق ��ون مث ��ل �إي ��ران
ورو�سي ��ا وال�ص�ي�ن ودول الربيك� ��س ،ف�سوري ��ة و�شعبه ��ا لن
ي�سمح ��وا للفك ��ر التكف�ي�ري بحرفهم ��ا ع ��ن منه ��ج �إر�ساء
املحبة والت�آخي بني �أبناء ال�شعب ال�سوري.
كم ��ا �ألق ��ى د .ر�ض ��ا �ص ��در احل�سين ��ي كلم ��ة احت ��اد
الإذاع ��ات والتلفزيون ��ات الإ�سالمي ��ة ،حي ��ث رح ��ب
بال�ضي ��وف الذي ��ن ج ��ا�ؤوا �إىل �سوري ��ة قلع ��ة املقاوم ��ة
وال�صمود ،التي �أريد لها �أن تكون عا�صمة غري �آمنة ،عن
طريق دعم ال�صهيونية العاملية للإرهابيني التكفرييني،
ولك ��ن ه ��ذا امل�ؤمتر يثب ��ت �أن دم�ش ��ق عا�صم ��ة �آمنة حيث
تعم ��ل �سوري ��ة عل ��ى تطه�ي�ر �أر�ضها م ��ن ه� ��ؤالء ،رغم ما
تتعر� ��ض له م ��ن تهدي ��دات �سيا�سية وتهدي ��دات ل�سكانها
الآمن�ي�ن ،ومع ذلك ف�إننا نرى اليوم اجلامعات واملدار�س
تفت ��ح �أبوابه ��ا للطالب وت�ستم ��ر احلياة بكاف ��ة مفا�صلها
ب�شكل طبيعي.
كم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن �أهم �أهداف ه ��ذا امل�ؤمتر هو �إثبات
حال ��ة الأم ��ان يف �سورية ،ومواجهة احل ��رب الناعمة التي
ت�شن على كل من �إيران و�سورية� ،إ�ضافة �إىل الت�أكيد على
التع ��اون وال�صداقة والروابط والعالقات اال�سرتاتيجية

بينهم ��ا ،فالإره ��اب ي�ض ��رب �سوري ��ة و�إي ��ران وجرحهم ��ا
واح ��د ،م�ؤكداً على �أن ما جعل العامل الإ�سالمي يف خطر
هو الفكر التكف�ي�ري وتدخل القوى الأجنبية يف ال�ش�ؤون
الداخلية للبلدان فيه.
ب ��دوره �ألقى �أ .اليا�س م ��راد رئي�س احتاد ال�صحفيني
كلم ��ة االحت ��اد التي عرب فيه ��ا عن متيز ه ��ذا امل�ؤمتر عن
باق ��ي الندوات واللقاءات وامل�ؤمترات العديدة التي �شارك
فيه ��ا احتاد ال�صحفيني ،حيث ي�أتي بالتعاون مع �أ�صدقاء
�أ�شق ��اء م ��ن اجلمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة الإيرانية م ��ن �أدباء
و�صحفي�ي�ن و�أ�ساتذة جامعات قدم ��وا �إىل دم�شق للتعبري
والوق ��وف بو�ض ��وح �إىل جان ��ب ال�شع ��ب العرب ��ي ال�س ��وري
وبخا�ص ��ة يف املواجهة ب�ي�ن �سورية و�أ�صدقائه ��ا وحلفائها
م ��ن جهة ،وبني قوى ال�شر والع ��دوان والظالم والتكفري
م ��ن جه ��ة �أخرى ،كما �أ�ش ��ار �أ .اليا�س م ��راد �إىل �أن �صمود
ال�سوري�ي�ن وت�ضحياتهم �ست�صنع فجراً جديداً يف املنطقة
والع ��امل ،و�إذا كان الغربي ��ون وال�صهاين ��ة يراهن ��ون عل ��ى
ربي ��ع مزع ��وم ف�إنن ��ا نق ��ول له ��م �إن الربيع ه ��و ف�صل من
ف�ص ��ول ال�سنة� ،أما نحن فالع�صر ع�صرنا و�سن�صنع فجراً
يتج ��اوز كل الف�ص ��ول ،لي�ؤ�س� ��س تاريخ� �اً جدي ��داً يبد�أ مع
�إع�ل�ان انت�صار �سورية وحلفائها يف خو�ض معركة الهوية
والوج ��ود ،معرك ��ة الدفاع واحل�ض ��ارة ،معركة الدفاع عن
الإ�سالم وامل�سيحية.
تن ��اول املح ��ور الأول للم�ؤمت ��ر (كيفي ��ة مواجه ��ة
الع ��دوان ال�صهي ��وين الأمريك ��ي) حيث تطرق ��ت اجلل�سة
الأوىل الت ��ي �أداره ��ا �أ� .أن ��ور رج ��ا وكان مقرره ��ا �أ .رات ��ب
احل�ل�اق �إىل (البع ��د ال�سيا�سي والثق ��ايف واالقت�صادي يف
املواجهة).
و�ضم ��ن هذا املح ��ور تناول د .ابراهي ��م زعرور البعد

ال�سيا�س ��ي يف الع ��دوان ال�صهي ��وين الأمريك ��ي وكيفي ��ة
مواجهت ��ه ،م�ش�ي�راً �إىل رغب ��ة ه ��ذا املخط ��ط يف تفتي ��ت
الدول ��ة ال�سوري ��ة يف �أخط ��ر م�ؤام ��رة عليه ��ا ع�ب�ر التاريخ
بكل مراحله وتق�سيم الوطن العربي ومتزيقه �إىل كيانات
�ضعيف ��ة وهزيل ��ة متناب ��ذة متقاتل ��ة متناح ��رة عل ��ى �أ�س�س
طائفي ��ة ومذهبية وعرقية و�إثني ��ة ،كما �أو�ضح �أن احلرب
عل ��ى �سورية هي حرب كونية �إعالمي� �اً و�سيا�سياً ومتوي ً
ال
وت�سليح� �اًُ ،جن ��د لها املرتزقة من �أكرث م ��ن  83جن�سية يف
الع ��امل� ،إ�ضاف ��ة �إىل �سع ��ي الأمم املتحدة ب ��كل م�ؤ�س�ساتها
خلدمة هذا العدوان وتغطيته بقرارت �سيا�سية وظف لها
عم�ل�اء نظ ��ام �أردوغان و�أنظمة ال�سعودي ��ة وقطر والأردن
واخللي ��ج وبقاي ��ا العم�ل�اء يف لبن ��ان تكري�س� �اً مل�صاحله ��ا
اال�سرتاتيجي ��ة م ��ع ال�صهيوني ��ة العاملي ��ة املمثل ��ة بالكيان
ال�صهي ��وين وبع�ض الدول الأوروبي ��ة التابعة لها كفرن�سا
وبريطاني ��ا و�سواه ��ا بالتواط�ؤ مع التنظيم ��ات التكفريية
وال�سلفية والقاعدية من �أجل التدمري املمنهج للمنطقة،
�إال �أن العم ��ل امل�ش�ت�رك والتن�سي ��ق والتفاه ��م والتق ��ارب
ال ��ذي �أو�صل �سورية و�إي ��ران مع املقاومة �إىل �إقامة جبهة
ممانع ��ة� ،أحب ��ط اجل ��زء الأكرب من الع ��دوان وخا�صة بعد
وق ��وف دول الربيك�س وال�ص�ي�ن ورو�سيا �إىل جانب �سورية
و�إي ��ران يف �سبي ��ل ال�سع ��ي لإ�سق ��اط القطبي ��ة الأمريكي ��ة
ال�صهيوني ��ة و�إ�سق ��اط الع ��دوان عل ��ى كام ��ل املنطق ��ة ويف
طليعته ��ا �سوري ��ة ،كم ��ا �ش ��دد د .ابراهي ��م زع ��رور عل ��ى �أن
الوطن هو الأ�سمى والأغلى والأعلى والأقد�س والأنبل.
و�س ّل ��ط د .ف� ��ؤاد �إي ��زدي ال�ض ��وء من خ�ل�ال مداخلته
عل ��ى دور �أمري ��كا يف الأزمة ال�سورية وال ��ذي يجب العودة
يف درا�ست ��ه �إىل عام  2001و�أح ��داث � 11إيلول التي �أعقبها
تقدمي خمططات كثرية تتعلق مبنطقة ال�شرق الأو�سط،

فمث�ل� ً
ا الرئي� ��س بو� ��ش تزع ��م ا�سته ��داف ح ��زب اهلل يف
مقدم ��ة �أي حملة �ض ��د الإرهاب ،وحرمان �سورية و�إيران
وح ��زب اهلل من م�صادر الدعم الع�سكري واملايل ،ومع �أن
م ��ن نفذوا اعت ��داءات � 11إيلول ال ينتم ��ون �إىل �سورية �أو
�إيران �أو حزب اهلل فقد تعامت �أمريكا عن هذه احلقيقة
و�شنت هجومها على هذا املحور ،ومن بعد اغتيال رئي�س
ال ��وزراء رفي ��ق احلري ��ري �أ�صب ��ح ا�سته ��داف �سورية على
ر�أ�س �أولويات ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ،حيث �أ�صدر
وزير الدفاع (رام�سفيلد) ما عُرف با�سم خارطة الطريق
فيم ��ا يتعلق ب�سورية ،وكل ما فعله (الربيع العربي) بعد
ذل ��ك هو تق ��دمي الذرائع وامل�ب�ررات لل�سيا�سة الأمريكية
يف ا�ستهدافها ل�سوري ��ة .كما عر�ض قائمة بالعدد الهائل
من احلروب التي �شنتها �أمريكا على بلدان �أخرى خالل
تاريخه ��ا ،و�شواهد واقتبا�سات عل ��ى الفظائع التي قامت
به ��ا م ��ن قمع وقت ��ل للمدني�ي�ن دون مراع ��اة لأي حرمة،
وه ��ي م�ستم ��رة يف �سيا�ستها حت ��ى الآن دون تغيري يذكر،
حي ��ث ا�ستخدم ��ت �أ�سلح ��ة كيماوي ��ة حمرم ��ة يف فييتنام
وغريه ��ا �إ�ضاف ��ة �إىل ا�ستخدامه ��ا لليوراني ��وم يف الع ��راق
بينم ��ا ت�سع ��ى �إىل جتريد بلدان �أخرى من هذه الأ�سلحة،
و�أ�ش ��ار �إىل �أن احلكوم ��ة ال�سوري ��ة �أر�سل ��ت ر�سال ��ة �إىل
الوالي ��ات املتح ��دة تتجلى يف �صمود �سوري ��ة �أمام هجمات
�أمريكا ف�سورية على دراية تامة بتاريخ �أمريكا.
م ��ن جهته حت ��دث مدير مرك ��ز (باح ��ث) للدرا�سات
الفل�سطيني ��ة واال�سرتاتيجي ��ة �أ .ولي ��د حمم ��د عل ��ي عن
(الع ��رب بني م�ش ��روع املقاومة والفائ� ��ض الب�شري) الذي
ميك ��ن �أن ينت ��ج م ��ن خ�ل�ال اتب ��اع منه ��ج وح�ض ��ارة وفكر
الغ ��رب وبالت ��ايل فق ��دان الع ��رب لتاريخه ��م وح�ضارتهم
العربي ��ة العريق ��ة وحتوله ��م �إىل م�ست�ضعف�ي�ن ي�سه ��ل
ال�سيط ��رة عليه ��م ،كما دع ��ا املثقفني الع ��رب للوقوف �إىل
جان ��ب �سوري ��ة التي تتعر�ض لأب�شع ع ��دوان لأن �سقوطها
يعن ��ي �سق ��وط قيم ال�شراكة والعي� ��ش امل�شرتك والت�سامح
والإخ ��اء ،والعم ��ل عل ��ى جتدي ��د الر�ؤية ملفاهي ��م العروبة
والإ�س�ل�ام دي ��ن املحبة والت�سام ��ح يف وج ��ه ت�صاعد الفكر
التكف�ي�ري املتط ��رف و�إ�ص�ل�اح ال�سائ ��د م ��ن الفك ��ر الذي
�أ�صبح حمركاً للخالفات.
وم ��ن خ�ل�ال بحث ��ه ال ��ذي حم ��ل عن ��وان (دور تركيا
يف الأزم ��ة ال�سوري ��ة) �أ�ش ��ار الباح ��ث الإي ��راين الدكت ��ور
حمم ��د علي فتح اللهي �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة
طه ��ران �إىل ت ��ورط حكومة �أردوغ ��ان الرتكية بالأزمة يف
�سورية وا�ستغاللها ما يحدث فيها ال�ستعادة حلم الدولة
العثماني ��ة ،م�ؤك ��دا �أن العروب ��ة تتمث ��ل بخ�صو�صيت�ي�ن
تتمثالن يف مواجهة العدو ال�صهيوين واليقظة العربية.
كم ��ا تطرق ��ت اجلل�س ��ة الثانية الت ��ي �أداره ��ا �أ .غ�سان
كام ��ل ونو� ��س وكان مقرره ��ا د .غ ��ازي ح�س�ي�ن �إىل (دور
حم ��ور املقاوم ��ة يف �صمود ال�شعب ال�س ��وري) ،حيث تناول
د� .سلي ��م حرب ��ا (دور املقاوم ��ة العربي ��ة يف تعزي ��ز �صمود
ال�شع ��ب ال�س ��وري) ،مو�ضح� �اً �أن ��ه م ��ن اخلط� ��أ ت�أط�ي�ر
وح�ص ��ر املقاوم ��ة ب�شكله ��ا الع�سك ��ري على �أهميت ��ه �أي �أن
نق ��ول �إن املقاوم ��ة بندقي ��ة �أو �ص ��اروخ بل ه ��ي نهج وفكر
و�سل ��وك وممار�س ��ة مركبة ثقافية و�سيا�سي ��ة واقت�صادية
و�أيدلوجي ��ا وق ��وة ع�سكري ��ة و�شعبي ��ة وغريه ��ا ،وجتتمع
املقاوم ��ة العربي ��ة عل ��ى مركزي ��ة وبو�صلة واح ��دة بتعدد
�أ�ش ��كال ممار�ساتها وهذه املركزية هي  :مركزية الق�ضية
الفل�سطيني ��ة ومواجه ��ة اال�ستعمار واالحت�ل�ال ال�صهيو
�أمريك ��ي و�أدواته وعمالئه وم�شاريع ��ه احلاملة كم�شروع
الإخ ��وان امل�سلمني �أو الوهابي ��ة �أو العثمانية اجلديدة �أو
م�ش ��روع ال�شرق الأو�سط اجلديد  .ولكي تكون املقاومات
عربي ��ة وفاعلة يجب �أن تك ��ون املواجهة واجب كل عربي
ب�أ�ش ��كال مركب ��ة يفر�ضه ��ا الواق ��ع اجلغ ��رايف وال�سيا�سي،
�إ�ضافة �إىل وحدة املوقف وال�سقف اال�سرتاتيجي الواحد
ول ��و تباين ��ت تكتيكاته ��ا ،و�أن ُتعتم ��د املقاوم ��ة كخي ��ار
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ا�سرتاتيج ��ي طاملا بقيت م�شاريع االحتالل وال�صهيونية
و�أدواتها ،و و�ضع ا�سرتاتيجيات مركبة ثقافية و�سيا�سية
واقت�صادي ��ة و�إعالمي ��ة وع�سكري ��ة واح ��دة ووا�ضح ��ة
مبني ��ة عل ��ى حموره ��ا وج�سره ��ا الق ��وي م ��ن �إي ��ران �إىل
فل�سط�ي�ن ،واعتب ��ار املقاوم ��ة حال ��ة م�ستم ��رة وحتويله ��ا
م ��ن ظاه ��رة حتت ��اج �إىل ثقافة �إىل ثقاف ��ة وهوية وطنية
وعربي ��ة و�إ�سالمي ��ة حقة واعتبارها ذاك ��رة حتكم املا�ضي
واحلا�ض ��ر وامل�ستقب ��ل وحت ��دد الهوية حتت �شع ��ار �صراع
الوج ��ود ولي� ��س �ص ��راع احل ��دود ،والرتكي ��ز عل ��ى ثقاف ��ة
املقاومة و�سلوكه ��ا ومقاومة االحتالل وثقافته الهدامة
وال�سع ��ي ملقاوم ��ة احت�ل�ال العق ��ول والأر� ��ض واغتي ��ال
الفك ��ر وال ّتنب ��ه للغزو والهيمن ��ة الأمريكي ��ة ال�صهيونية
اجلدي ��دة الت ��ي تعتم ��د عل ��ى ا�ستب ��دال �أف ��كار الهيمن ��ة
الع�سكري ��ة بالهيمن ��ة الثقافي ��ة ،وه ��ذا يتطل ��ب التم�سك
بالهوي ��ة الوطني ��ة والعربي ��ة والإ�سالمي ��ة والدف ��اع عن
القي ��م والفكر والعق ��ول والأر�ض ،مم ��ا ي�ستدعي احل�شد
واال�ستنف ��ار الدائ ��م ثقافي� �اً و�سيا�سي� �اً واقت�صادي� �اً ملحور
املقاوم ��ة و�أطراف ��ه وتو�سي ��ع طيف ��ه عل ��ى قاع ��دة ال ّتبن ��ي
ولي� ��س ال ّتمن ��ي وع ��دم الإجن ��رار �إىل مع ��ارك هام�شي ��ة �أو
داخلي ��ة وال�سعي لت�شكيل هياكل تنظيمية حملية وعربية
ع�سكري ��ة وثقافية وفنية و�أدبية و�سيا�سية ومالية و�أ�س�س
وقواعد ثابت ��ة والبناء عليها كم�شروع ا�سرتاتيجي �شعبي
عرب ��ي و�إ�سالم ��ي جامع عل ��ى قاعدة الع ��دو واحد وهدف
املقاوم ��ة وم�صريه ��ا واح ��د وميكن البن ��اء علي ��ه لتو�سيع
حم ��ور وحلف املقاوم ��ة لت�صب ��ح �إقليمية ودولي ��ة ولي�ست
حم�صورة باجلغرافي ��ا �أو العروبة والدين فهوغوت�شافيز
مقاوم وبوتن مقاوم ودول بريك�س و�ألبا مقاومة .
و�أ�ش ��ار د� .سلي ��م حرب ��ا �إىل املقاوم ��ة الفل�سطيني ��ة
ودورها يف �صمود ال�شعب ال�سوري و�إىل املقاومة اللبنانية
ودوره ��ا يف �صم ��ود ال�شع ��ب ال�س ��وري ،فاملقاوم ��ة يف لبنان
نقل ��ت ا�سرتاتيجية ق ��وة لبنان يف �ضعفه �إىل قوة لبنان يف
مقاومت ��ه وق ��د �ساهم حزب اهلل يف �صم ��ود �سورية و�صعود
حمور املقاومة.
ً
و�أ�ش ��ار �أي�ض� �ا �إىل دور املقاوم ��ات العربي ��ة الأخ ��رى،
ف�ل�ا �ش ��ك ب� ��أن الع ��راق لع ��ب دوراً مهماً يف �ضب ��ط حدوده
واملوقف الر�سمي جاء معرباً عن املوقف ال�شعبي والنخب
ال�سيا�سية وال�شعبية العراقية ولأن املنطق الإ�سرتاتيجي
الأمني يقول �إن العراق �أي�ضاً يدافع عن نف�سه �ضد نف�س
الع ��دو ويرد اجلميل �أي�ض� �اً ملوقف �سورية يف دعم املقاومة
مهجر عراقي ملدة
العراقي ��ة وا�ستقبال �أك�ث�ر من مليوين ّ
ماح�سن من ��اخ ال�صمود لل�شعب
�أع ��وام ك�أهل البيت وه ��ذا
ّ
ً
ال�س ��وري والأمن ��ي �أي�ض� �ا � ،أم ��ا فيم ��ا يتعل ��ق باملقاوم ��ة
العربي ��ة الأخ ��رى فتجل ��ت وب�ش ��كل خجول ومت ��درج �أخذ
يت�صاع ��د بع ��د ظه ��ور م�ؤ�ش ��رات ومب�ش ��رات ال�صم ��ود
واالنت�ص ��ار ال�س ��وري وظه ��رت تل ��ك املقاوم ��ات ب�أ�شكاله ��ا
الثقافي ��ة الت ��ي قدمها بع� ��ض املثقف�ي�ن القوميني وبع�ض
الن ��دوات وامل�ؤمت ��رات وامل�س�ي�رات الت ��ي ن ��ددت بالع ��دوان
و�أدان ��ت الإرهاب وب ��د�أت ت�ضغط على الأنظم ��ة العميلة .
وخت ��م ب�أن �سورية يف �صراعه ��ا هي دولة املقاومة التي مل
تتخ ��ذ يف �صراعه ��ا معي ��اراً جزئي� �اً �أو طائفي� �اً مذهبياً بل
ظ ��ل معياره ��ا ال�صراع نف�سه فكان ��ت �إىل جانب حزب اهلل
وحما� ��س وف�صائل املقاومة العراقي ��ة  ،وبقي خيار وقرار
وخط ��اب ال�شع ��ب ال�س ��وري والرئي�س ب�ش ��ار الأ�سد ي�ستند
عل ��ى وع ��ي فك ��ري وثق ��ايف ا�ستم ��د مبادئ ��ه م ��ن االنتماء
العروبي بعمقه الإ�سالمي و�أ�صالة هذه الأمة.
ويف كلمت ��ه الت ��ي تناول ��ت (الإع�ل�ام املق ��اوم يف ظ ��ل
التح ��والت الراهن ��ة) �أ�ش ��ار د .ر�ض ��ا �ص ��در احل�سين ��ي
رئي� ��س احت ��اد الإذاع ��ات والتلفزيون ��ات الإ�سالمي ��ة �إىل
الأث ��ر والق ��درة املتزاي ��دة لو�سائ ��ل الإع�ل�ام يف الت�أثري يف
ال ��ر�أي العام ،حيث قامت و�سائ ��ل الإعالم بتقدمي �صورة
خمتلف ��ة عما هو موجود يف ذه ��ن املتلقي ،و�أ�صبحت هذه
ال�ص ��ورة يف بع� ��ض الأحي ��ان �أهم م ��ن ال�ص ��ورة احلقيقية
الت ��ي راح ��ت ت�ضعها حت ��ت ت�أثريها ،وهذا م ��ا جرى فيما
يتعل ��ق بالأح ��داث يف �سوري ��ة حي ��ث مت تق ��دمي احل ��دث
ب�صور خمتلفة جذرياً عما يجري فع ً
ال ،فتحولت احلرب
�إىل ح ��رب �إعالمي ��ة حقيقي ��ة بني و�سائ ��ل الإعالم ح�سب
توجهاتها.
و�أكد على �أن �سورية لها تاريخ كبري يف مقاومة العدو
ال�صهي ��وين ،مما دفع الق ��وى العدوانية �إىل االنتقام من
ال�شع ��ب ال�سوري وقيادته بحجة ال�صح ��وة الإ�سالمية �أو

م ��ا ي�سم ��ى بالربيع العرب ��ي ال�سيما عرب الإع�ل�ام الغربي
ال�صهي ��وين� ،إال �أن و�سائ ��ل الإع�ل�ام امللتزم ��ة لعب ��ت دوراً
كب�ي�راً يف رد ه ��ذا العدوان الإعالم ��ي ال�شر�س عرب عملها
املهني اجلاد يف �إظهار احلقائق والوقائع.
كما قدّم د .منوجهري حممدي مداخلة تتناول (دور
رو�سي ��ا يف معاجل ��ة الأزم ��ة ال�سوري ��ة) و�ضح م ��ن خاللها
جمموع ��ة من النقاط املتعلقة بتغي�ي�ر نظام القطبني يف
الع ��امل بعد انتهاء احلرب الب ��اردة حيث تغريت توجهات
رو�سي ��ا يف عه ��د بوت�ي�ن ال�سيما جت ��اه �أمري ��كا التي تبحث
ع ��ن الهيمن ��ة الكامل ��ة وال�شامل ��ة �ضم ��ن �إط ��ار �سيا�س ��ة
القطب الواحد ،م�سلطاً ال�ضوء على الدعم الدبلوما�سي
والع�سك ��ري ال ��ذي قدمت ��ه رو�سي ��ا ل�سورية ،وعل ��ى الدعم
الإي ��راين ل�سوري ��ة ال ��ذي ي�ستن ��د �إىل منطلق ��ات قيمي ��ة
�أخالقية ترف�ض اال�ستكبار الأمريكي وال�صهيوين.
وحت ��ت عن ��وان (�سورية :املوق ��ع والدور ب�ي�ن التاريخ
واجليوبوليتي ��ك) تط ��رق �أ .حممد �ص ��ادق احل�سيني �إىل
ال ��دور احل�ض ��اري لل�شع ��ب ال�س ��وري ال ��ذي �صن ��ع لبل ��ده
ب�أيدي �أبنائه املبدعة وعقولهم اخلالقة موقعاً ا�ستثنائياً
وجيوبوليتي ��كا م ��ن ن ��وع خا� ��ص به ��م ليثبت ��وا �أن ل�سورية
حكاي ��ة ال تنته ��ي فكان ��ت عل ��ى م ��ر التاري ��خ ملج� ��أ الثوار
والأق ��وام وال�شرائ ��ع ال�سماوي ��ة ،م�ش�ي�راً �إىل �أن الرئي� ��س
ب�ش ��ار الأ�س ��د مل يع ��د زعيم� �اً �سوري� �اً فق ��ط ب ��ل ه ��و زعيم
عربي بامتياز ،و�إىل �أن �سورية �ستنت�صر على احلرب التي
ت�ش ��ن عليها وال ب ��د من م�ساندتها يف معاركها التفاو�ضية
القادم ��ة فال�سوري ��ون هم م ��ن �سيخلق ��ون معادلة جنيف
ال�سورية.
تن ��اول املح ��ور الث ��اين للم�ؤمت ��ر (عوام ��ل �صم ��ود
ال�شع ��ب ال�س ��وري) حي ��ث تطرق ��ت اجلل�س ��ة الأوىل الت ��ي
�أداره ��ا د .منوجه ��ري حمم ��دي وكان مقرره ��ا د� .سلي ��م

بركات �إىل (وحدة ال�شعب والأر�ض) ،حيث تطرق د .عبد
اهلل ال�شاه ��ر �إىل (دور الفتن ��ة يف متزي ��ق وح ��دة ال�شع ��ب
والأر� ��ض) ،مو�ضح� �اً �أن الفتن ��ة اليوم يراد له ��ا �أن تزحف
�إىل كل �ش�ب�ر لت� ��أكل �أخ�ض ��ر ه ��ذه الب�ل�اد وياب�سه ��ا ،فتنة
تتمث ��ل يف القتل والدم ��ار والذبح وال�سرق ��ة والإغت�صاب،
كم ��ا �أ�ش ��ار �إىل م�ش ��روع برن ��ارد لوي� ��س ال ��ذي ي�سع ��ى �إىل
تق�سي ��م م�ص ��ر وال�س ��ودان وال�سعودي ��ة واخللي ��ج والعراق
ولبن ��ان و�سوري ��ة �إىل دوي�ل�ات ،و�إىل ال ��دور ال ��ذي لعب ��ه
بع� ��ض رج ��ال الدي ��ن مم ��ن باع ��وا �آخرته ��م بدنياهم من
خ�ل�ال �إ�ص ��دار الفت ��اوى التي ت�ب�رر القتل وتبي ��ح الدماء
وجتيز ال�سرقة والنهب وتتجاوز على حدود اهلل من جهاد
الن ��كاح وهم يعلمون �أنهم يفتون بفتنة ت�ؤدي �إىل التف�سخ
وال�ضع ��ف والتده ��ور وتنتهي باقتتال النا� ��س فيما بينهم
م ��ن خ�ل�ال التغري ��ر بالب�سط ��اء واملنحرف�ي�ن واملجرمني
ب�إيهامهم �أنهم يحملون مفاتيح اجلنة والنار ب�أيديهم �أو
بجيوب مالب�سهم و�أن لديهم القدرة على ت�صنيف النا�س
ح�سب مكانتهم يوم القيامة ،مما دفع بالكثريين ممن ال
ميلك ��ون القدرة على املحاكم ��ة �إىل االنخراط يف امل�ؤامرة
والفتنة ليكونوا �أدوات قتل ودمار طيعة.
كم ��ا �سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى دور املثقف�ي�ن والأكادمييني
الذي ��ن عزف ��وا عل ��ى وت ��ر الفتن ��ة وحاول ��وا �إ�شاعته ��ا ب�ي�ن
النا� ��س من�سلخ�ي�ن عن الر�ؤي ��ة العربية وال ��روح الوطنية
متجردي ��ن م ��ن �ضمائرهم الت ��ي �أ�صبحت رهين ��ة لأوامر
و�إ�ش ��ارات ودع ��وات اخل ��ارج ال ��ذي ي�سع ��ى �إىل الإمع ��ان يف
الفتن ��ة واملذهبي ��ة والطائفي ��ة ،فه ��م باخت�ص ��ار �سما�س ��رة
معرف ��ة يقدمونه ��ا للغ ��رب لق ��اء بع� ��ض املال م ��ن �أجل �أن
يكون ��وا �أب ��واق �ش� ��ؤم عل ��ى بالده ��م وذويه ��م ك ��ي يتمك ��ن
الغرب والكيان ال�صهيوين م ��ن اتخاذ ال�سيا�سات املنا�سبة
ال�ستمرار الهيمنة.

كم ��ا �أ�ش ��ار يف املقاب ��ل �إىل املثقف�ي�ن والأكادميي�ي�ن
املخل�ص�ي�ن الذي ��ن ن ��ذروا �أنف�سه ��م للت�ص ��دي واملواجه ��ة
فكان ��ت �أفعاله ��م و�أقواله ��م مالح ��م ح ��ب وخ�ي�ر م ��ن
�أج ��ل و�أد الفتن ��ة و�أذنابه ��ا ،و�إىل ال ��دور الثالث ��ي الق ��ذر
لل�سعودية وقطر وتركيا و�إىل الدور الذي لعبه الت�ضليل
الإعالمي.
وعر� ��ض د� .أحمد م�ؤمن ��ي راد (الأزمة ال�سورية من
وجه ��ة نظر القانون ال ��دويل) ،م�شرياً �إىل انتهاك املحور
الغربي-العرب ��ي ملبادئ القانون الدويل من خالل تقوية
الإره ��اب يف املنطق ��ة �إىل ح ��د �أ�صبح ��ت في ��ه املجموع ��ات
الإرهابية امل�سلح ��ة يف �سورية واملجهزة ب�أنواع من �أ�سلحة
الدم ��ار ال�شام ��ل والأ�سلح ��ة الثقيل ��ة املر�سل ��ة م ��ن قب ��ل
ال ��دول املعادي ��ة للدول ��ة ال�سورية تتقات ��ل وتتحارب حتى
م ��ع ما ي�سم ��ى (اجلي�ش احل ��ر) الذي يق ��وم بالقتال �ضد
ال�شع ��ب والدول ��ة يف �سورية يف �سبيل بث الرعب واخلوف
يف قل ��ب املواطنني ،مرتكباً يف �سبي ��ل حتقيق ذلك جرائم
مروعة بحق الإن�سانية.
كما قدم �أ .ماجد حليمة مداخلة حول (�أثر الوحدة
الوطني ��ة يف تعزي ��ز �صم ��ود ال�شع ��ب ال�سوري) �أ�ش ��ار فيها
�إىل �أن الع ��امل �سيذك ��ر معج ��زة ال�سوري�ي�ن الذين �صنعوا
م ��ع قيادته ��م وقواته ��م امل�سلحة معج ��زة ال�صمود يف وجه
الهجم ��ة ال�شر�س ��ة الهادف ��ة �إىل �ضرب الوح ��دة الوطنية،
ه ��ذه الهجم ��ة الت ��ي ُ�سخ ��ر لها �إع�ل�ام م�شب ��وه وحمطات
تلفزيوني ��ة ومراك ��ز درا�سات و�شيوخ فتن ��ة راحوا يركزون
�سهام حقده ��م على التالحم الوطني ال�سوري من خالل
�إثارة الغرائز والنع ��رات الطائفية لتفكيك عرى املجتمع
ال�س ��وري ال ��ذي يتك ��ون م ��ن لوح ��ة ف�سيف�سائي ��ة رائع ��ة
اجلم ��ال مبكوناته ��ا املختلفة .كم ��ا �أ�شار �إىل ال ��دور الذي
لعب ��ه الإع�ل�ام الوطن ��ي يف ف�ضح �أبع ��اد امل�ؤام ��رة غري �آبه
مب ��ا يتعر� ��ض له من �إرهاب وع ��دوان م�سطراً نقلة نوعية
وتطوراً هاماً يف عمله املهني.
و�أ�ش ��ار د .حمم ��د جواد ن ��وروزي �إىل حتقي ��ق ال�شعب
ال�س ��وري جمموع ��ة م ��ن االنت�ص ��ارات الرائع ��ة بف�ض ��ل
�صم ��وده ومقاومت ��ه فه ��و �شع ��ب يواج ��ه العنجهي ��ة
ال�صهيوني ��ة والأمريكي ��ة ،م�سلط� �اً ال�ض ��وء عل ��ى �سل ��وك
قط ��ر وال�سعودية حي ��ال الأزمة ال�سوري ��ة ،م�ؤكداً على �أن
انعق ��اد ه ��ذا امل�ؤمتر هو م ��ن �أهم جتلي ��ات انت�صار ال�شعب
ال�سوري الذي يرف�ض الفكر التكفريي الذي دخل طارئاً
على املجتمع ال�سوري.
بدوره ��ا ق ّدم ��ت د .هال ��ة الأ�سع ��د ورقة بح ��ث حملت
عن ��وان (ال�سي ��ادة وال�شرائ ��ع الدولية) تطرق ��ت فيها �إىل
مفه ��وم ال�سي ��ادة كمفه ��وم قان ��وين �سيا�س ��ي ،فلل�سي ��ادة
مظاه ��ر وخ�صائ� ��ص متار�سه ��ا الدول ��ة امل�ستقل ��ة داخلي� �اً
وخارجي� �اً دون تدخل بقراره ��ا ال�سيادي احلر الذي يعني
ال�سلطة العليا واملطلقة التي تتمتع بها الدولة.
وو�ضح ��ت د .هال ��ة الأ�سع ��د مظاه ��ر ال�سي ��ادة يف
الدولة ،فاملظهر الداخلي يعني ب�سط �سلطة الدولة على
�إقليمه ��ا و�أر�ضها وعلى ال�شعب �أي على الوطن واملواطن
م ��ن خالل �سلطته ��ا الت�شريعية والتنفيذي ��ة والق�ضائية
الت ��ي ت� ��ؤدي �إىل ان�ضباط م�سرية احلي ��اة وتنظيمها من
خ�ل�ال ه ��ذه ال�سلطات ،كما و�ضح ��ت الأخطار التي تهدد
ال�سيادة ،وال�سيادة يف املواثيق الدولية حيث تتقيد الدول
بعدم ال�سماح بوج ��ود قوات معادية وجمموعات مرتزقة
بهدف غزو واحتالل دول �أخرى حفاظاً على ا�ستقاللها
و�سيادته ��ا وال بد �أن تتقيد ب� ��أن ال جتعل من �إعالمها ما
ي�س ��يء �إىل دول �أخ ��رى �أو امل�سا�س ب�سيادته ��ا وا�ستقاللها
وحريته ��ا و�أن تق ��ف عن ��د ح ��دود مثيالته ��ا ،م�ش�ي�رة �إىل
مب ��د�أ امل�س ��اواة يف ال�سي ��ادة ومب ��د�أ االمتناع ع ��ن التهديد
ومبد�أ عدم ا�ستخدام القوة �ضد وحدة و�سالمة الأرا�ضي
واال�ستقالل ال�سيا�سي لأي دولة.
�أك ��د د .حمم ��د مرن ��دي م ��ن خ�ل�ال مداخلت ��ه على
�أن ال�شع ��ب الإي ��راين ال ين�س ��ى دع ��م �سوري ��ة لإي ��ران يف
الهج ��وم العراقي عليها يف زمن �صدام ح�سني ،وال ين�سى
دف ��اع �سورية ع ��ن لبنان وفل�سط�ي�ن ،ف�أمري ��كا والأنظمة
الرجعي ��ة تري ��د االنتق ��ام م ��ن �سوري ��ة و�إخ�ضاعه ��ا لهذه
الأ�سب ��اب ،مبيناً �أن �أي هجوم على �سورية هو هجوم على
�إيران.
�أم ��ا الغربي ��ون الذي ��ن يتكلمون عن حق ��وق الإن�سان
يف �سوري ��ة فهم �أول من انتهك حق ��وق الإن�سان واملواثيق
الدولي ��ة واملعاي�ي�ر الأخالقي ��ة ،فكي ��ف ميك ��ن للأنظمة

م�ؤمتر

التي افتعلت احلروب وقتلت ع�شرات الآالف من الأبرياء
�أن تتحدث عن احل�ضارة واحلرية وال�سالم.
و ع ��ن (دور الرتبي ��ة يف تكوي ��ن مفه ��وم ال�سي ��ادة
الوطني ��ة) �أ�ش ��ار د .حمم ��ود حمم ��د �إىل �أن ال�سي ��ادة
الوطني ��ة مفه ��وم �أ�سا�س ��ي يف حياة الدول ��ة والأفراد� ،إذ ال
معنى لدولة تفتقد ال�سيادة ،وال قيمة حقيقية للفرد �إال
�إذا عا�ش يف كنف دولة ذات �سيادة.
كم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أن �أح ��د �أه ��م �أ�سب ��اب الع ��دوان عل ��ى
�سوري ��ة الآن وا�ستهدافه ��ا من ��ذ اال�ستق�ل�ال �أن ال�شع ��ب
ال�س ��وري وعرب م�س�ي�رة دولته وخا�صة بعد ث ��ورة الثامن
من �آذار كان يتم�سك مبظاهر ال�سيادة ويطالب حكوماته
املتتالي ��ة دائم� �اً بالتم�س ��ك به ��ا ،وو�ض ��ح �أن هن ��اك بع� ��ض
الثغ ��رات الت ��ي يج ��ب �أن ن�سده ��ا ع�ب�ر العم ��ل الرتب ��وي
�أهمه ��ا تربية املواطن الذي يعي مفه ��وم ال�سيادة ويربط
قول ��ه بعمل ��ه ويحر� ��ص كل احلر� ��ص عل ��ى جع ��ل قي ��م
ال�سي ��ادة قيماً له ،وتدريبه من خالل الن�شاطات ال�صفية
والال�صفية ومن خالل عملية التعليم والتعلم على حب
وفهم مظاهر ال�سي ��ادة وجتلياتها ،ومتابعة وزارة الدولة
(الثقاف ��ة -الإع�ل�ام -التعلي ��م العايل -الأوق ��اف) دورها
يف تكري� ��س مفه ��وم ال�سي ��ادة ،وغر� ��س منظوم ��ة قيمي ��ة
وت�شريبه ��ا يف املناهج الدرا�سية ويف الإنتاج الأدبي والفني
بحي ��ث تتكام ��ل اجله ��ود وال تتعار� ��ض �إ�ضاف ��ة �إىل قي ��ام
املنظم ��ات والأحزاب وم�ؤ�س�سات املجتمع بدورها يف تعزيز
مفه ��وم ال�سي ��ادة فك ��راً وعم�ل� ً
ا وحما�سبة كل م ��ن يعتدي
عل ��ى �أي مظهر من مظاه ��ر ال�سيادة لأن عمله ي�سيء �إىل
الوطن والهوية.
وع ��ن (دور الإره ��اب يف الأزم ��ة ال�سوري ��ة) ق ��دم د.
ح�س ��ن مرادي عر�ضاً ت�ضمن الإ�ش ��ارة �إىل �أن فتح اجلبهة
عل ��ى �سورية ي�أت ��ي بالدرج ��ة الأوىل دعماً مل�صال ��ح الكيان
ال�صهي ��وين يف �سبي ��ل �إ�ضعاف حمور املقاومة الذي ت�شكل
�سورية جزءاً منه ،وقد ُ�سخّ ر الإعالم امل�ضلل لهذه الغاية،
�إال �أن نار احلرب على �سورية �ستحرق �أمريكا ومن يتبعها
من عمالء تقلقهم ع ��ودة �إرهابييهم الذين �أر�سلوهم �إىل
�سورية لن�شر الفو�ضى والرعب والدمار.
وق ��د اختتم ��ت فعالي ��ات امل�ؤمت ��ر بتالوة د .ن ��زار بني
املرجة للبيان اخلتامي الذي جاء فيه:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
بيان ختامي �صادر عن م�ؤمتر
(دور املثقفني يف تعزيز �صمود ال�شعب ال�سوري)
املنعقد يف دم�شق ما بني 2013/10/28-27م
املوافق  23-22ذي احلجة 1434هـ
يف ظ ��ل م ��ا تتعر� ��ض ل ��ه �سوري ��ة العزي ��زة من ��ذ
عام�ي�ن ون�صف تنفي ��ذاً للم�ؤام ��رة الأمريكي ��ة والغربية
وال�صهيوني ��ة العدواني ��ة مب�شارك ��ة الرجعي ��ة العربي ��ة،
الت ��ي خططت لن�شر الفو�ضى التدمريية ،حتت �شعارات
زائف ��ة لت�شكي ��ل م ��ا ي�سمون ��ه بال�ش ��رق الأو�س ��ط الكب�ي�ر
�أواجلدي ��د ،ون�ش ��ر الدميقراطي ��ة ،ويف �ض ��وء ا�ستم ��رار
نزي ��ف الدم وقتل الأبرياء من قبل اجلماعات الإرهابية
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التكفريية ،فقد تداعى الأدباء واملفكرون واملثقفون من
اجلمهورية الإ�سالمية الإيراني ��ة واجلمهورية العربية
ال�سوري ��ة ،لعق ��د م�ؤمتره ��م يف دم�ش ��ق بعن ��وان (دور
املثقف�ي�ن يف تعزي ��ز �صم ��ود ال�شع ��ب ال�س ��وري) مبب ��ادرة
م ��ن احتاد الإذاع ��ات والتلفزيون ��ات الإ�سالمية يف �إيران
واحت ��اد الك ّتاب العرب واحت ��اد ال�صحفيني يف �سورية ،يف
الفرتة ما بني  28-27ت�شرين الأول 2013م ،املوافق -22
 23ذي احلج ��ة 1434ه� �ـ ،حي ��ث مت عر� ��ض ومناق�شة عدد
م ��ن البحوث الهامة التي ا�شتمل عليها برنامج امل�ؤمتر،
وكان ��ت وجهات النظر متطابقة ح ��ول املحاور الأ�سا�سية
التي تناولت دور املثقفني يف مواجهة العدوان ال�صهيوين
والأمريكي ،و�أبعاده ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية ،
كما ناق� ��ش املجتمعون دور حموراملقاومة يف دعم �صمود
ال�شع ��ب ال�س ��وري ،والعوام ��ل الأ�سا�سي ��ة املتمثلة بوحدة
ال�شع ��ب والأر� ��ض ،والإمي ��ان املطل ��ق بتم�س ��ك ال�شع ��ب
ال�س ��وري ب�سيادته الوطنية ،وما له ��ذا ال�شعب من تراث
�أ�صيل يف مقاومة امل�ستعمرين وال�صهاينة وباخل�صو�ص
وقوف ��ه �إىل جانب ال�شع ��ب الفل�سطيني وتبنيه لق�ضاياه
املحقة وم�ساندته يف �شتى الظروف.
وكذل ��ك وقوف ��ه ودعم ��ه امل�ستمر لل�شع ��ب واملقاومة
يف لبن ��ان ،مما �أ�سهم يف حتقي ��ق انت�صارات تاريخية على
العدو ال�صهيوين.
ويف خت ��ام �أعم ��ال امل�ؤمت ��ر ي�ؤك ��د امل�شارك ��ون على ما
يلي:
ً
�أوال ـ يع�ّب�ررّ املجتمعون عن �إدانتهم للدور الأمريكي
يف ت�أجي ��ج ال�ص ��راع يف �سورية من خالل دعم املجموعات
الإرهابي ��ة التكفريي ��ة امل�سلح ��ة� ،سعي� �اً م ��ن �أمري ��كا
وال�صهيوني ��ة وحلفائهما يف بريطاني ��ا وفرن�سا وتركيا ،
وكذل ��ك �أدواتها م ��ن م�شيخات اخللي ��ج لإ�سقاط الدولة
ال�سورية ،وحماولة الق�ضاء على دورها اجليو�سيا�سي يف
حمور املقاومة واملمانعة.
ثاني� �اً ـ �أ�ش ��اد امل�شارك ��ون يف امل�ؤمت ��ر بال ��دور الكب�ي�ر

للجمهوري ��ة الإ�سالمية الإيرانية يف الدعم الالحمدود
لتعزيز �صمود ال�شعب ال�سوري.
ثالث� �اً ـ �أ�شاد امل�شارك ��ون يف امل�ؤمتر بالدور الأخالقي
واملبدئي جلمهورية رو�سيا االحتادية ،يف معاجلة الأزمة
ال�سوري ��ة يف املحافل الدولية ،وت�صديها ملحاوالت فر�ض
الهيمن ��ة واال�ستكب ��ار الت ��ي د�أبت �أمري ��كا وحلفا�ؤها على
ممار�سته ��ا خلل ��ق الأر�ضي ��ة املنا�سبة للتدخ ��ل الع�سكري
ونهب ثروات ال�شعوب والتحكم بحا�ضرها وم�ستقبلها.
رابعاً ـ�إن امل�شاركني يف هذا امل�ؤمتر من حملة م�شاعل
الفك ��ر والأدب والثقافة والإع�ل�ام وال�سيا�سة ،يف م�سرية
�سعيه ��م لن�صرة احل ��ق واحلقيقة ،ي�ؤك ��دون عزمهم على
موا�صل ��ة اجله ��ود لدع ��م �صم ��ود ال�شع ��ب ال�س ��وري يف
ت�صدي ��ه للم�ؤام ��رة الدولي ��ة املك�شوف ��ة الت ��ي ت�سته ��دف
�ضرب �سورية قلعة ال�صمود واملقاومة يف املنطقة.
خام�س� �اً ـيع�ب�ر امل�شاركون يف امل�ؤمتر ع ��ن ا�ستنكارهم
لأعم ��ال العن ��ف والإره ��اب الت ��ي تق ��وم به ��ا املجموع ��ات
التكفريي ��ة امل�سلح ��ة بت�شجي ��ع ومتوي ��ل مك�ش ��وف م ��ن
�أمري ��كا وال�صهيوني ��ة وعمالئهم ��ا يف املنطق ��ة ،به ��دف
ن�ش ��ر الفكر التكفريي املتط ��رف �ضمن خمطط جهنمي
يهدف �إىل �سفك الدم و�ضرب منظومة القيم الأخالقية
لل�شعب ال�سوري..
�ساد�س� �اً ـ يع�ب�ر امل�شاركون يف امل�ؤمت ��ر عن احرتامهم
لوح ��دة ال�شع ��ب ال�س ��وري  ،ورف� ��ض كل �أ�ش ��كال الفتن ��ة
ويدع ��ون العتماد احلوار الأخوي الب ّن ��اء طريقاً وحيدة
لبلوغ حلول مو�ضوعية يف �إطار �سوري لتجاوز الأزمة.
وي�ؤك ��دون عل ��ى ح ��ق ال�شع ��ب ال�س ��وري يف تقري ��ر
م�ص�ي�ره بنف�سه دون تدخ�ل�ات خارجية من �أعداء الأمة
املرتب�ص�ي�ن �ش ��راً ب�سورية الوج ��ود واحل�ض ��ارة والتاريخ
الإن�ساين.
ً
�سابعا ـ ي�ؤكد امل�شاركون على الدور الطليعي للأدباء
والك ّت ��اب واملفكري ��ن يف مواجه ��ة ق ��وى الع ��دوان والفكر
الظالم ��ي� ،إميان� �اً منه ��م ب� ��أن الثقاف ��ة ال�سليم ��ة كفيل ��ة
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بتوف�ي�ر املناخ املالئم ل�شعوب املنطقة ل�صون م�صاحلها
والدفاع عن حقوقها..
ثامناً ـيدعو امل�شاركون يف امل�ؤمتر �إىل تعزيز �أوا�صر
املحب ��ة والت�آخ ��ي وتعمي ��ق ثقاف ��ة احل ��وار ب�ي�ن مثقف ��ي
�شعوبهم لتحقيق منعة وانت�صار جبهة املحور املقاوم يف
منطقتن ��ا وال�سعي لعقد املزيد من امل�ؤمترات واللقاءات
لتن�سي ��ق املواق ��ف العملي ��ة ال�صادق ��ة مل ��ا في ��ه اخل�ي�ر
ل�شعوبنا و�شعوب العامل.
تا�سع� �اً ـ الت�أكي ��د عل ��ى رواب ��ط الأخ ��وة وال�صداق ��ة
والتحال ��ف ب�ي�ن اجلمهوري ��ة العربي ��ة ال�سوري ��ة
واجلمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة الإيراني ��ة يف كاف ��ة املج ��االت
وبالأخ� ��ص التع ��اون الوثيق بني املفكري ��ن واملثقفني يف
البلدين.
عا�ش ��راً ـ يعرب امل�شاركون ع ��ن تقديرهم لت�ضحيات
و�صمود �سورية ب�شعبها وجي�شها وقيادتها احلكيمة.
 ال�شك ��ر والعرف ��ان للجمهوري ��ة الإ�سالمي ��ةالإيرانية يف وقفتها امل�شرفة لدعم �صمود �سورية.
 التحي ��ة لرو�سي ��ا االحتادي ��ة وال�ص�ي�ن ال�شعبي ��ةوال�شعوب املحبة لل�سالم.
 الن�صر لل�شعوب املقاومة يف �سبيل ق�ضايا احلريةوالعدالة يف العامل.
و�أخ�ي�راً �شكراً للح�ض ��ور الكرمي ولكل من �ساهم يف
�إجناح هذا امل�ؤمتر.
امل�شاركون يف م�ؤمتر
(دور املثقفني يف تعزيز �صمود ال�شعب ال�سوري)
من �سورية و�إيران ولبنان وفل�سطني
دم�شق –  28ت�شرين الأول�/أكتوبر 2013م
املوافق  23ذي احلجة 1434هـ
كما �ص��در عن امل�ؤمتر جمموعة م��ن التو�صيات
متثلت يف:
تكوين جمل�س �أعلى للثقافة من املثقفني العرب
والإيراني�ين تك��ون مهمت��ه و�ض��ع م�ش��روع ثق��ايف
متكام��ل ملواجهة م�شاري��ع الغزو الفك��ري والثقايف
الغربي ال�صهيوين.
�ض��رورة �أن يك��ون للمثقف�ين واملفكري��ن الدور
الأك�بر يف و�سائل الإعالم ،لزي��ادة وعي اجلماهري
مبخاط��ر م��ا تتعر���ض ل��ه املنطق��ة ،والأه��داف
املبيتة لتق�سيمه��ا وتفتيتها ون�شر بذور الفتنة بني
املواطنني.
م�ساع��دة املثقف�ين يف الو�ص��ول �إىل اجلماه�ير
ع�بر و�سائ��ل االت�ص��ال املختلف��ة ،لتح�صينه��ا يف
مواجهة اخلطاب الإعالمي املعادي.
و�ضع ميث��اق �شرف بني املثقف�ين لأمانة الأداء
والفكر ولزي��ادة الوعي وتعزيز ال�صمود والوقوف
يف وج��ه �أدعي��اء الثقاف��ة مم��ن هم عل��ى ا�ستعداد
لبي��ع �أنف�سه��م وعر���ض وت�سويق �أفكاره��م يف �سوق
البرتودوالر.
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الن�شاطات الثقافية لفرع ال�سويداء خالل �شهر ت�شرين الثاين 2013

�أعل ��ن ف ��رع ال�سويداء الحت ��اد الكتاب العرب ع ��ن ن�شاطاته خالل
�شهر ت�شرين الثاين والتي تقام يف ال�ساعة الواحدة ظهراً يف مقر
الف ��رع بال�سويداء وفق الت ��ايل :2013/11/6:حما�ضرة للدكتور
ثائر زين الدين بعنوان «عن �ألف ليلة وليلة».
 :2013/11/13ق ��راءات �أدبية لكل من �أ .ريا�ض طربة و �أ .جودي

الن�شاطات الثقافية لفرع ادلب خالل �شهر ت�شرين الثاين 2013

العربيد و د .اح�سان قنديل.
 :2013/11/20حما�ض ��رة للأ�ستاذ �سي ��ف الدين القنطار بعنوان
«الفكر التنويري النه�ضوي بني الأم�س واليوم».
 :2013/11/27حما�ض ��رة للأ�ست ��اذ زياد كرباج بعن ��وان «هاملت:
ا�ضطراب �أم كينونة».

جائزة ابن ر�شد

نعي
رئي� ��س احتاد الكت ��اب العرب و�أع�ض ��اء املكتب
التنفي ��ذي و�أع�ض ��اء االحت ��اد ينع ��ون مبزي ��د
من الأ�سى اللوعة ع�ضو احتاد الكتاب العرب
الزميل:
ناه�ض ح�سن جواد (فايز العراقي)
ويتقدمون ب�أحر التعازي من �أ�سرته وزمالئه
و�أ�صدقائه ،راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
ولد الفقيد يف بغداد «الكاظمية» عام .1952
در� ��س يف بغ ��داد وتابع حت�صيله الدرا�سي العايل يف جامعة بغداد  -كلية
الآداب ق�سم اللغة العربية ،وتخرج فيها جمازاً يف الأدب العربي.
ع�ضو جمعية ال�شعر.
من م�ؤلفاته:
الينابيع � -شعر  -دم�شق 1984
�أنا�شيد الأبدية � -شعر  -دم�شق .1986
كريفونة الغياب � -شعر  -دم�شق .1989

للفكر احلر..
للفنانة رمي بنا

�أعل ��ن ف ��رع ادل ��ب الحتاد الكت ��اب العرب عن ن�شاطاته خ�ل�ال �شهر ت�شرين الثاين والتي تق ��ام يف ال�ساعة 11.30
�صباحاً يف مقر الفرع بادلب وفق التايل:
 :2013/11/3حما�ضرة للدكتور فاروق ا�سليم بعنوان «ال�شاعر ناقداً».
 :2013/11/10حما�ضرة للأ�ستاذ حممد قرانيا بعنوان «التعبري بني الفن واجلمال».

منح ��ت م�ؤ�س�س ��ة ابن ر�شد للفكر احل ��ر جائزتها لعام  2013للمغنية وامللحنة الفل�سطينية رمي بنا ،لت�ضامنها مع
الن�شطاء العرب ولفت االنتباه �إىل ق�ضيتهم.
ُ�سجل ��ة يف �أملاني ��ا ،بتقدمي جوائ ��ز �سنوية
تق ��وم م�ؤ�س�س ��ة اب ��ن ر�ش ��د للفكر احل ��ر ،وهي جمعي ��ة عربي ��ة مُ�ستق ّلة م ّ
للأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات الذين يدعمون الفكر الدميقراطي احلر والدميقراطية والإبداع يف البالد العربية.
وع�ب�رت رمي بن ��ا الت ��ي مت اختياره ��ا من ب�ي�ن  18مر�شح� � ًة ومر�شحاً م ��ن  8دول عربية عن �سعادته ��ا بالفوز بهذه
اجلائزة التي تعتربها جائزة لبلدها فل�سطني التي احت�ضنت كل �إبداعاتها.
ول ��دت رمي بن ��ا عام  1966مبدينة النا�صرة وبد�أ اهتمامها بالف ��ن واملو�سيقى منذ الطفولة حيث ت�أثرت بوالدتها
ال�شاعرة الفل�سطينية زهرية �صباغ.

تعزية

تعزية

احت ��اد الكت ��اب الع ��رب و�أع�ض ��اء املكت ��ب التنفي ��ذي يتقدم ��ون ب�أح ��ر
التعازي من الزميل د .علي دياب بوفاة والده.
راج�ي�ن اهلل ع ��ز وج ��ل �أن يتغم ��د الفقي ��د بوا�س ��ع رحمت ��ه ويله ��م �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.

احت ��اد الكت ��اب الع ��رب و�أع�ض ��اء املكت ��ب التنفي ��ذي يتقدم ��ون ب�أح ��ر
التعازي من الزميلة جناح ابراهيم بوفاة �شقيقها.
راج�ي�ن اهلل ع ��ز وج ��ل �أن يتغم ��د الفقي ��د بوا�س ��ع رحمت ��ه ويله ��م �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

النووي اال�سرائيلي وخطره املاثل على العامل /تتمة/
خ�شي ��ة ردة فع ��ل �سوفياتي ��ة ،واعداً �إياها يف الوقت نف�س ��ه بامل�شاركة يف تلك احلرب.
ث ��م منف ��ذاً وع ��ده ،ب�إقام ��ة ج�س ��ر جوي يحمل له ��ا الدباب ��ات التي نزل ��ت يف �سيناء ـ
ب�شحمها ـ من م�ستودعات اجلي�ش الأمريكي .ثم �أ�سعفها مببعوثه هرني كي�سنجر
(اليه ��ودي فك ��راً وانتم ��اء) لإكم ��ال املهم ��ة .وكان الثم ��ن (كامب ديفي ��د) الكارثية
عل ��ى الأم ��ة العربية بعزل م�ص ��ر عنها وحتييدها عن ال�صراع م ��ع العدو واملطالبة
وال�سعي لتحرير فل�سطني.
�إذن ه ��م يق ��رون �ضمناً ب� ��أن احتمال ا�ستخ ��دام ا�سرائيل لل�س�ل�اح النووي قائم
يف كل ح�ي�ن .وه ��م يعرف ��ون �أن حكام� �اً ال�سرائيل �أمثال ليربمان وب ��اراك ونتنياهو
ميكنه ��م �إيجاد الذرائع ـ لو اقت�ض ��ت ال�ضرورة واحلاجة لذريعة ـ لن يردعهم �شيء
ع ��ن ا�ستخ ��دام ذلك ال�سالح .بل �إن �أح ��د قادتهم ،هو (�أفي ��دور ليربمان) دعا يوماً
�إىل �ض ��رب ال�س� � ّد الع ��ايل يف م�ص ��ر بالقناب ��ل الذري ��ة ومل حت ��رك �إدارة احلك ��م يف
ال�شقيقة م�صر �ساكناً يف عهد مبارك.
ولك ��ن �أال يعل ��م ه�ؤالء ال�سادة يف ال�شرق والغرب ،والع ��امل كله ـ �أن ا�سرائيل لو

هرباً من راع كمن يفر من ال�ضياع �إىل ال�ضياع .فخوفو يطيل
�سن ��وات اجلدب على ال�شع ��ب .والأهرام تلته ��م الرجال .ولكن
مي ��وت بع ��د �أن ي�شي ��د ل ��ه ق�ب�راً يعي�ش ال ��زوال في ��ه .في�سيطر
اجل ��وع والأوب ��اء والقمل ال�سعي ��د وي�ستقر الفن ��اء قرب احلياة
واخلل ��ود والثورة« .حتى ينجب ابن ال�شم�س طف ً
ال ال ميوت!»
اللي ��ل يف الن ��زع الأخري وابنه خوخو املدلل كذلك وال�شم�س يف
�صمت قبل البزوغ.
وباب ��ل ت�شيد برج على ح�ساب ال�شع ��ور .ت�ضحي بالإن�سان
على �أعتابه العتيدة والن�ساء تتهي�أ للوالدة اجلديدة ،الإله رب
القدرة على كل �شيء.
لك ��ن الأبط ��ال يرفع ��ون راي ��ة الإن�س ��ان ويك�س ��رون راي ��ة
ال�ض�ل�ال والقدر .ويع ��ودون به �إىل الفردو� ��س املهجور ب�أوهام
النريفان ��ا البي�ضاء �إالها م ��ن �أثري ير�سمون اهلل بغرور الب�شر
وق�سماته ��م ال�شوه ��اء �إىل �أن يهبط ��وا م ��ن ب ��رج من ��رود �إىل
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

�أقدمت على ذلك ف�إن الدمار لن ي�صيب العرب وامل�سلمني وحدهم ،بل �سوف ت�صل
�آثاره �إليهم؟ �أال يخ�شى الغرب ـ �أوروبا خا�صة ـ عواقب تلك املجازفة املجنونة ،حتى
لو �أنهم مل يح�سبوا ملا يحل بنا نحن �أي ح�ساب؟ �أال يخ�شون ما �سوف ي�صيبهم هم
م ��ن انت�ش ��ار �إ�شعاعات نووية قاتلة ومد ّم ��رة للح�ضارة الغربية ذاته ��ا ،وللإن�سانية
عامة حني ال ي�سلم من �آثارها �أحد؟ ف�أي هيمنة عجيبة ال�سرائيل عليهم؟
ما جدوى معاهدات عدم انت�شار ال�سالح الذري املفرو�ضة على طرف واحد
عندئذ؟ الطرف الذي ال ميلك هذا ال�سالح �أ�ص ً
ال ،يف حني يبقى من هو يف حوزته
ح ّراً طليقاً يت�صرف كيف ي�شاء؟
ه ��ل بلغ اجلنب ل ��دى الغرب خ�شية االتهام ال�سخي ��ف املتهافت بالال�سامية� ،أم
بلغ به التواط�ؤ حد املغامرة بامل�صري الب�شري برمته حماباة لل�شعب (املختار)؟
�أمل تظه ��ر الإح�صائي ��ات واال�ستفتاءات التي جرت م�ؤخ ��راً يف �أوروبا ب�أن نحواً
من  %75يرون �أن ا�سرائيل خطر على ال�سلم العاملي ؟ فماذا ينتظر �أولئك �إذن؟
لي� ��س هن ��اك �سب ��ب واح ��د يلجئ امل ��رء يف �أي مكان م ��ن العامل ،لالعتق ��اد ب�أن

ا�سرائي ��ل تت ��ورع ع ��ن اق�ت�راف مثل ه ��ذه اجلرمية ،حتى ل ��و �أدى ذل ��ك �إىل دمارها
ه ��ي نف�سها .عقيدة (املا�سادا) ،وتدمري الذات قائمة عندهم .ناهيك عن عقيدتهم
التلمودية يف (اجلوييم) ورخ�ص �أرواحهم ودمائهم.
نقول اخرياً:
�إن واجبنا الإن�ساين ،نحن قبل غرينا ،تعريف العامل ،ب�شتى الو�سائل ـ ال�سيما
و�سائل االت�صال االجتماعي ـ ،وبالبذل من دون حدود ،وبال هوادة ،بهذه احلقائق،
قب ��ل �أن يح� � َّل الدم ��ار عل ��ى �أيدي تلك الطغم ��ة ،لي�س مبنطقتنا وحده ��ا ،بل �سائر
�أرجاء الأر�ض� ،أي م�صري الب�شرية قاطبة.
�أطلقواه ��ا �صرخة مدوية ت�صك �آذان الغافلني والعارفني ال�صامتني على ح ٍّد
�سواء:
ً
((ا�سرائي ��ل� ..أيه ��ا ال�س ��ادة ..خطر علينا وعليك ��م جميعا فب ��ادروا �إىل جلمها
قب ��ل ف ��وات الأوان وافر�ضوا عليها االلت ��زام باملواثيق الدولية والقي ��م الإن�سانية))
ومن يدري فلعلكم �أخرياً تفلحون.

املقاومة و�إرم ذات العماد ل�سميح القا�سم/تتمة/
الأر� ��ض ويلم�س ��وا جراحه ��ا يف رف ��ق ويدثروا عرينه ��ا الدامي
ب�أ�سمال الرتاب.
وينتق ��ل �شاعرن ��ا م ��ن �أوث ��ان الفراعنة وباب ��ل �إىل مو�سى
والو�صاي ��ا والعج ��ل و�سج ��ود الب�ش ��ر للذه ��ب �إىل �ص ��وت يهوه
يف ط ��ور �سين ��اء وامل�شع ��ل القدي� ��س لك ��ن املحاريث تتح ��ول �إىل
ح ��راب ت�شت ��م ال ��دم امل�سفوك .وتفت ��ك ال�شاة الوديع ��ة بالذئاب
ويبح ��ث الإن�س ��ان ملحم ��ة ال�صراع ب�ي�ن الب�ش ��ر �إىل �أن يحطم
الو�صايا ال�شقية .ويزيح قايني الذي ملأ الأر�ض قت ً
ال ودماراً
و�سف ��ك دماء في�سود �شرف الأقانيم الثالثة وال�صليب و�شرف
«الأحبو بع�ضكم بع�ضاً».
وتق ��وم قد� ��س القيام ��ة م ��ن امل ��وت فتجابهه ��ا روم ��ا
بالغطر�سة والهيمنة لكن هذا ال�شرف مل يلهم الإن�سان معنى
اخلري ويثنيهم عن �أوهام احلروب والفتوح:
ور�سولك القدي�س بطر�س عاد لل�شك القدمي
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.

فارحم جراحك يا م�سيح
ما عدت يف الإن�سان غري حكاية حتكى
عن الرب اجلريح!!
وهك ��ذا يحل ��م �شاعرن ��ا مبدين ��ة فا�ضل ��ة عل ��ى ن�س ��ق �إرم
ذات العم ��اد يتغ ��ذى م ��ن الذاك ��رة بالفك ��رة وح�ض ��ور ال�ص ��ورة
والفط ��رة ال�شعري ��ة .ووالدة الق�صي ��دة ت�أت ��ي من رح ��م املعاناة
النف�سية املتوا�صلة مع نب�ض القلب والفكر ،فالر�ؤيا ال�شعرية
تنبث ��ق م ��ن احلد�س .وال ب�أ�س من �أن يتغذى ال�شعر بالفكر بل
�إن ذل ��ك �ض ��رورة لأل ��ق الق�صيدة �ش ��رط �أن تنبثق م ��ن املعاناة
ال احلافظ ��ة الفكرية .وال�شعراء الذي ��ن ينتمون �إىل الواقعية
اال�شرتاكي ��ة .كبابل ��و ن�ي�رودا وناظم حكم ��ت ولوي� ��س �أراغون
وعب ��د الوهاب البياتي وب ��در �شاكر ال�سي ��اب ت�ألقت ق�صائدهم
املنبثقة م ��ن التجربة ور�ؤياهم الطالعة من احلد�س ال�شعري
ال م ��ن االنتم ��اء �إىل عقي ��دة فكري ��ة فح�سب �أو ذاك ��رة ثقافية.
اآلراء واألفكار التي تنشرها
الصحيفة تعبر عن وجهات
نظر أصحابها

www.awu.sy

E-mail : aru@tarassul.sy

فح�ي�ن يطمئن ال�شاعر املبدع �إىل رف ��د الذاكرة فح�سب للهب
املعان ��اة ت�صب ��ح الإ�ش ��ارة الأ�سطوري ��ة لعب� �اً فنياً يذكرن ��ا بلعب
البديع التي �سيطرت على كثري من �شعرائنا يف �أزمنة الركود.
وحجزت ال�شعر عن توهج النف�س ومفاج�أة املعاناة والتجربة.
فيكرر ال�شاع ��ر فكرة و�صورة �أو فكر و�صور الآخرين من
دون �أن ي�ضيف �أو يبدع �شيئاً جديداً.
وي�صب ��ح الفيني ��ق �أو العنق ��اء �أو طائ ��ر الرع ��د جم ��رة
منطفئة ال �شعلة م�ضيئة.
و�سمي ��ح القا�سم يبدع �أكرث ما يب ��دع حني يطمئن للذات
ال�شاعرة وتوترها يف �أفق التجربة ال�شعرية.
ويت�صور �شاعرنا �أن القافلة الب�شرية تطمح �إىل الو�صول
�إىل �إرم عل ��ى �أر� ��ض جدي ��دة و�سعي ��دة .ولكنه ��ا فا�ضل ��ة وح�ي�ن
ت�س�أل ��ه الب�شرية م ��اذا لديك يجيبها لدي ق�صيدة فتطلب من
املتلقني ال�سكوت لي�ستمعوا ق�صيدة �إرم.

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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"ال�سنة ال�سابعة والع�شرون"

"قلم ...لكن من ر�صا�ص" معر�ض للفنان عمار ال�شوا
برعاي ��ة ال�سي ��دة الدكت ��ورة لبانة م�ش ��وح وزيرة
الثقاف ��ة ومبنا�سبة الذكرى الأربعني حلرب ت�شرين
التحريري ��ة �أقام ��ت حمافظ ��ة دم�ش ��ق بالتع ��اون مع
فري ��ق دم�ش ��ق التطوعي معر�ض ((قل ��م ...لكن من
ر�صا� ��ص)) للفن ��ان الت�شكيلي عمار ال�ش ��وا يف مكتبة
الأ�سد الوطنية بدم�شق.
افتتح ��ت ال�سي ��دة وزي ��رة الثقاف ��ة وال�سي ��د
الدكتور ب�شر ال�صبان حمافظ دم�شق املعر�ض الذي
�ض ��م  27لوحة خمتلفة تناولت يف جمملها بطوالت
وت�ضحي ��ات اجلي�ش العرب ��ي ال�سوري ون�ض ��ال �أبناء
الوطن ب�ص ��ور ولوحات رمزي ��ة ذات دالالت وطنية،
عك�س ��ت �أوجاع الوطن وهمومه ،وقد عربت ال�سيدة
الوزي ��رة عن �إعجابها مبا �ضمه املعر�ض من لوحات
�أبدعته ��ا خميلة الفنان لتعرب ع ��ن قدا�سة بطوالت
اجلي� ��ش وكفاح ��ه الد�ؤوب للذود ع ��ن الوطن ب�أغلى
م ��ا ميلك ،كم ��ا �أ�ش ��ارت �إىل �أن املعر�ض ال ��ذي �أبدعه
الفن ��ان عمار ال�ش ��وا فري ��د ب�أ�سلوبه ويتمت ��ع بتقنية
عالي ��ة� ,إذ �أنه ا�ستخدم مادة خ ��ام هي قلم الر�صا�ص
وه ��ي م ��ادة ي�صعب التعامل معها م ��ا مل يكن الفنان
متمر�ساً وميلك مهارة عالية وخميلة خ�صبة.
وب ��دوره �أ�ش ��ار د .ب�شر ال�صب ��ان حمافظ دم�شق
ال ��ذي ح�ض ��ر االفتت ��اح �إىل �أن ه ��ذا املعر� ��ض ال ��ذي
يق ��ام مبنا�سب ��ة ذك ��رى ح ��رب ت�شري ��ن التحريري ��ة
الت ��ي خا�ضه ��ا اجلي�ش العرب ��ي ال�سوري �ض ��د العدو

ال�صهي ��وين� ،إمن ��ا تتك ��رر م�شاه ��ده الي ��وم يف ت�صدي
جي�شن ��ا البا�س ��ل حل ��رب همجي ��ة كوني ��ة ت�ش ��ن جتاه
�سوري ��ة ،و�أ�ض ��اف �أن الثق ��ة بالن�ص ��ر �أكي ��دة ب�سواعد
جنودن ��ا البوا�س ��ل الذي ��ن ي�سط ��رون يومي� �اً �أعظ ��م
مالح ��م البطول ��ة �ض ��د الع�صاب ��ات الإرهابي ��ة
التكفريي ��ة الظالمي ��ة ,الت ��ي ل ��ن ت�ستطي ��ع مهم ��ا
حاول ��ت �أن تق�ضي على ح�ضارتنا العريقة الرا�سخة,
م�ؤك ��داً عم ��ق التالح ��م م ��ا ب�ي�ن اجلي� ��ش وال�شع ��ب
والقيادة.
و�أو�ض ��ح الفن ��ان ال�ش ��وا �أن فك ��رة املعر� ��ض ه ��ي

الأجرا�س البنف�سجية
�ضمن �سل�سلة �أدب الأطفال
م ��ن �إ�ص ��دارات احت ��اد الكت ��اب
الع ��رب لع ��ام � 2013ص ��در كت ��اب
البنف�سجي ��ة)
(الأجرا� ��س
ل�سريعة حديد.
ي�ض ��م الكت ��اب جمموع ��ة
م ��ن الق�ص� ��ص التي تع ��زز لدى
الطف ��ل ح ��ب الطبيع ��ة ،وت�شحذ
قدرت ��ه عل ��ى التفك�ي�ر واالبتكار
ونب ��ذ اخلرافات وحتكي ��م الفكر
املنطقي ،كما ت�سلط ال�ضوء على
خماطر �إدمان �ألعاب احلا�سوب،
وتغر� ��س يف قل ��ب الطف ��ل ح ��ب
الأر� ��ض والوط ��ن ،ال �سيم ��ا
فل�سطني املحتلة.
لغ ��ة الق�ص� ��ص �سهل ��ة وب�سيط ��ة وتراكيبه ��ا تنا�س ��ب الأطف ��ال ،وق ��د تنوع ��ت
املوا�ضيع لت�شمل خمتلف اجتاهات تفكري الطفل واهتماماته.

حماول ��ة ملزج احلي ��اة بالف ��ن وذلك بتن ��اول وت�سليط
ال�ضوء عل ��ى املفردات اخلا�صة باجلندي يف كل مكان
ويف كل الأوقات والظروف لي ً
ال نهاراً ويف الربد واملطر،
وقلم الر�صا�ص و�سيلة كل فنان ليعرب عن �أفكاره وهو
�أي�ض ��ا يت�شابه مع ر�صا�ص البندقية يف �ساحة املعركة
م�ش�ي�راً �إىل �إن املعر� ��ض �أقي ��م لي� ��س للدالل ��ة عل ��ى
ت�ضحي ��ات اجلي�ش العربي ال�س ��وري يف وجه الإرهاب
فح�س ��ب ،ب ��ل ه ��و ر�سال ��ة �إىل كل ال�سوري�ي�ن ال�شرفاء
ك ��ي ال ين�س ��وا ه ��ذا اجلي� ��ش ال ��ذي �سيبقى خال ��داً يف
الذاكرة.

الأر�ض
تزهر من
جديد
�ضم ��ن �سل�سل ��ة
ال�شع ��ر م ��ن �إ�صدارات
احت ��اد الكت ��اب الع ��رب
لع ��ام � 2013ص ��درت
جمموع ��ة (الأر� ��ض
تزه ��ر م ��ن جدي ��د)
لل�شاع ��ر عب ��د الكرمي
يحيى عبد الكرمي.
ي�ضم الديوان جمموعة من الق�صائد التي يغلب عليها الأ�سلوب
احلداثي يف حماولة للجمع بني الأ�صالة واملعا�صرة.
باق ��ة م ��ن الق�صائ ��د الوجدانية الت ��ي تالم�س مو�ضوع ��ات املر�أة
والرث ��اء والطفول ��ة وال�شهادة ،تهيم ب�ي�ن �أبياته ��ا روح �إن�سانية رقيقة
تق ّرب امل�سافة مابني ال�شاعر والقارئ.

جتليات الت�صوف وجماليته يف الأدبني العربي والفار�س
�ضم ��ن �سل�سل ��ة الدرا�س ��ة من �إ�صدارات احت ��اد الكتاب العرب لعام � 2013صدر كتاب (جتلي ��ات الت�صوف وجماليته يف
الأدبني العربي والفار�سي حتى القرن الثامن الهجري -درا�سة فكرية�/أدبية نقدية) للأ�ستاذ الدكتور ح�سني جمعة.
تن ��اول الكتاب الت�ص ��وف مفهوماً وتاريخاً و�أعالماً ،ومفاهيم الت�ص ��وف ومو�ضوعاته يف الأدبني العربي والفار�سي
وجمالي ��ة الأدب ال�ص ��ويف ،كما ت�ضم ��ن مناذج من ال�شعر ال�صويف يف الأدبني العرب ��ي والفار�سي لرابعة العدوية واحلالج
وابن �سينا وال�سهروردي وابن الفار�ض وابن عربي وال�ش�شرتي وم�سعود �سعد �سلمان و�سعدي ال�شريازي وجالل الدين
الرومي وحافظ ال�شريازي وفريد الدين العطار.
ت�سل ��ط الدرا�س ��ة ال�ض ��وء عل ��ى ظاه ��رة الت�ص ��وف يف جتلياتها املنبثق ��ة من فكرة وح ��دة الوجود احل ��ق ومن طبيعة
الزه ��د ،والتن�س ��ك ،والنية اخلال�ص ��ة وال�صادقة يف عبادة اهلل ،وتنفيذ �أوامره ونواهيه كما ت�سلط ال�ضوء على تطور هذه
الظاهرة على يد علماء الت�صوف قرناً بعد قرن حتى غدت ظاهرة دينية وخلقية ،فل�سفية واجتماعية ،و�أدبية وجمالية.

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

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

د .يو�سف جاد احلق
د .عي�سى �شما�س-عيد الدروي�ش
نبيل نوفل � -سليمان ال�سلمان

خرية

• نزار بني املرجة

بوارجهم ..و�صخرتنا!
ـ1ـ
�أجل ..هاهو امل�شهد يتكرر ،ولكنهم ال يعتربون!
هاهي البارجة ..حاملة الطائرات الأمريكية
(نيمت�س) واملدمرتان (ويليام لوران�س) و(�ستو
كديل) جتر �أذيال الهزمية وتن�سحب ذليلة من قبالة
ال�شواطئ ال�سورية!
...هو كالم رئي�س �أركان القوات البحرية الأمريكية
ولي�س كالم �شخ�ص �آخر! ،وهو تكرار مل�شهد ان�سحاب
بوارجهم وحامالت طائراتهم قبل ثالثني عام ًا،
يف ثمانينيات القرن املا�ضي عندما قتل ثالثمائة
جندي �أمريكي من املارينز جتر�أوا ونزلوا على
�شواطئ لبنان ..قتلوا يف عملية ا�ست�شهادية واحدة
نفذها مقاوم لبناين بطل ..ا�سمه غري معروف حتى
اليوم! ،..ويومها برر الرئي�س الأمريكي رونالد ريغان
هذه الهزمية لأمريكا بقوله �أمام الكونغر�س« :نحن ال
�شخ�ص
ن�ستطيع �أن نفعل �شيئ ًا ..ال ن�ستطيع مواجهة
ٍ
هو يريد �أن ميوت!» ومل يجر�ؤ بطبيعة احلال على
ذكر بقية احلقيقة ..التي ي�ؤمن بها �شعبنا املقاوم..
التي هي �إرادة ال�شهادة ..وحقيقة �أن ال�شهيد يع�شق
املوت �شهيد ًا لتوهب لأمته احلياة!.
ـ2ـ
ـ �إ�سرائيل منزعجة وحمبطة من �أمريكا ،ب�سبب
االنحناء الأمريكي �أمام �صالبة املوقف الإيراين!
ـ وال�سعودية ودول اخلليج منزعجة وحمبطة من
�أمريكا �أي�ض ًا ،ب�سبب الرتاجع الأمريكي عن �ضرب
�سورية!
ـ وال�سعودية قررت اخلروج من التبعية الأمريكية
كما يقول بندر ..فيا ل�صراحة االعرتاف بالتبعية!
ولكن هل جتر�ؤ ال�سعودية على �شق ع�صا الطاعة
لأمريكا؟ وكيف لنا �أن ن�صدق مثل هذا القرار (الذي
نتمناه!) وال�سعودية مل جتر�ؤ حتى على توجيه
ر�سالة احتجاج ر�سمية مبا�شرة للإدارة الأمريكية؟!
و�أكرث من ذلك فهي ادعت عرب و�سائل الإعالم رف�ضها
(مقعد الع�ضوية امل�ؤقتة) يف جمل�س الأمن حرد ًا
واحتجاج ًا ،ولكنها مل جتر�ؤ حتى هذه اللحظة على
�إر�سال كتاب بهذا امل�ضمون �إىل ال�سيد بان كي مون!
ـ3ـ
للأعداء الكبار (مثل �أمريكا) �أن ي�سحبوا بوارجهم
ويقروا بحقيقة الهزمية ،وارتطامهم بال�صخرة
ال�سورية ،ولل�صغار �أن يعربوا بكل و�سائل البكاء
والنحيب عن احلرد الظاهري لطفل مدلل م�سلوب
الإرادة �أ�ص ً
ال� ،شغله ال�شاغل ،حتى هذا التاريخ عدم
ال�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارة! والتنطع لتعليم
«الدميقراطية» التي مل يعرفوا(�ألف بائها) حتى
تاريخه! ،للآخرين! ..وهلل يف خلقه �ش�ؤون!!
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