www.awu.sy

العدد2014/3/23 "1385" :م 30-جمادة الأوىل1435هـ
"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الذكرى الواحدة واخلم�سون

لثـورة �آذار

العربية
وحتديات
احلرب
االلكرتوين!..

جريدة تعنى ب�ش�ؤون
الأدب والفكر والفن ت�صدر
عن احتاد الكتاب العرب
بدم�شق

� 24صفحة
15ل�.س

اعتبار ًا من هذا العدد ت�صدر "الأ�سبوع الأدبي" بـ «� »24صفحة

�ضمن العدد :ملحق �أدب الأطفال «»20
مبنا�سبة «عيد الأم»

ا ألفكار امل�ض ِّللة والإ�صالح املطلوب
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هل انهيار ال�شعب
العربي حمكو ٌم بالنفط؟
• م�صطفى العبد اهلل الكفري
�سحري
�سائل
ٌّ
يتدفّق م��ن باطن
الأر�����ض ،رائحته
تزكم الأنوف ،هذا
ال�����س��ائ��ل ي��ت��دف��ق
�أح��ي��انً��ا م��ن حتت
ج��ل��د � ّأي م��واط��ن
عربي ،كما يعتقد
����س���ك���ان ال������دول
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة ل��ه��ذا
ال�سائل..
ه���ذا ال�����س��ائ��ل
لي�س دم��� ًا ..و�إمن��ا
هو النفط �أو من م�شتقَّات النفط.
النفط هو خمزون الوطن العربي والعامل االقت�صادي ،و�صد ٌر
�سين�ضب ،وملنظمة الأوبك
رئي�س للطاقة ،وهو خمزونٌ يتناق�ص ،ورمبا
ٌ
ُ
قوي عليه ،حتتكره الدول العظمى ،وت�سوقه ،وت�سيطر عليه،
�سلطانٌ
ٌّ
وت�سخره خلدمة م�صاحلها.
حمكوم بالنفط..
العربي
ـ ال�شعب
ٌ
ُّ
ٌ
كما هوالندا حمكومة بالبحر ..و�أو�سرتاليا بالقمح ..وكوبا
ال�سكر ..و�سيالن بال�شاي ..وفرن�سا بالنبيذ ..العرب م�صدرون
بق�صب ُّ
للنفط .كلُّ الأطفال العرب ُيولدون معمدون بالنفط..
وك��لُّ الأط��ف��ال العرب يخططون ليح�صلوا على حقهم من ريع
النفط!..
ً
العربي مقتنعا ،ب���أن �صادراته من النفط ،تزيد على
وم��ادام
ُّ
�صادراته من القطن ،واحلنطة ،والن�سيج �سيظل مرهونًا للنفط.
النفط هو نقطة قوة العرب ،ونقطة �ضعفهم يف الوطن ذاته،
همة العرب وكربياءهم ،ف�إنه
و�أعرتف  ،ب�أن النفط ،بقدر ما �أ�شعل ّ
جانب �آخ��ر ،غ�� َّر َر بهم ،وو َّرطهم .ودف��ع بهم �إىل اتخاذ مواقف
من
ٍ
والر ُعونة والال واقع َّية.
الطي�ش
من
كثري
فيها
ة،
ي
دونك�شوت
ّ
ُّ
عد ِمفْ�ص ً
ال �أ�سا�سي ًا يف
ولكن ما �أُريد �أن �أ�سجله هنا ،هو �أن النفط ُي ُّ
احلياة العربية ،ومرفق ًا خطري ًا من مرافق الدولة ،ال يقلّ �أبد ًا من
حيث الأهم ّية ،عن مرافق الدفاع ،واخلارجية والإعالم.
ُ
النفط م��وج��و ًدا ..ويف ك��وخ املحكوم ،يف
يف ق�صر احلاكم يظل
حلقات العلم ،كان موجو ًدا ..ويف املقاهي والأحياء ال�شعبية النفط
موجود..
ٌ
موجود ،حين ًا ب�صفة م�ست�شار اقت�صادي،
يف ال���وزارات النفط
ٌ
ً
َ
ع�سكري ،وحينا ب�صفة �سفري متج ّولٍ ُمطْ لق
وحين ًا ب�صفة م�ست�شار
ّ
ال�صالح َّية..
القبائل العربية حتتفل بظهور النفط ،كما يحتفلون بتتويج
�إمرباطور� ..أو انتخاب ملكة جمال..
ُ
موجود يف كل تفا�صيل حياتنا اليوم َّية ،يف الأفراح ،ويف
النفط
ٌ
�أعياد امليالد ،يف الأعرا�س ،يف ال��والدات ،ويف املعابد نُ�شْ ِعلُّهُ بخور ًا
ال�سرت�ضاء اهلل ..ويف امل�سرياتُ ،نف َِّج ُر ُه قنبلة لإ�سقاط احلكام.
هل ا�ستهلك النفط من �أعمارنا �أك َ
مما يجب؟
رث ّ
وهل بالغ العرب يف االعتماد على النفط ،حتى �صار يف حياتهم
وثن ًا ككلّ الأوثان.
ري املعقولة التي تناولناها من النفط ،هل كانت
هذه اجلرعة غ ُ
�صحتنا� ..أم �سبب اعتالل اقت�صاداتنا؟..
�سبب ّ
و�إذا كان الوطن العربي ،يعي�ش يف هذه الأ َّي��امَ ،ذ ْر َوة َت َ�س ُ
اقطِ هِ
وانهياراته ..ف���إىل �أي حدٍّ ميكن اعتبار النفط م�س�ؤو ً
ال عن هذه
االنهيارات؟
جميعنا يعلم!!!

ق�ضايا و�آراء

الأفكار امل�ض ِّللة والإ�صالح املطلوب
• ح�سن ابراهيم �أحمد
م��ن الأف��كار امل�ضلِّل��ة م��ا ت�ستنبت��ه الثقاف��ة ال�شعبي��ة يف
حق��ول الواق��ع املعا���ش ،ب�ين النا�س الب�سط��اء الذي��ن ت�صبح
بالن�سبة �إليهم م�سلمات مبقدار ما يرددونها دون التفكري ملي ًا،
ودون حتلي��ل م�ضامينه��ا وم�آالتها ،وهنا مكم��ن اخلطورة التي
ت�شكلها هذه الأفكار �أو املقوالت ،لأنها ت�أ�سر عقل املجتمع على
غفل��ة من التفكري العمي��ق ،وتتمكن من �أداء دور غري م�ستحب
وال مطل��وب ،بل ميك��ن �أن يكون �ض��اراً ،مبقدار م��ا يغطي على
مفا�سد و�أخطاء.
عند احلديث عن الفكر واملفكرين ،او ما يقوم به الباحثون
م��ن حم��اوالت التحليل ،ال يذهب بنا الظ��ن �إىل هذه احلقول
يف الغال��ب ،ب��ل جت��د الباحث�ين يهتم��ون باملق��والت الفكرية
الت��ي تعترب من��اط التفكري الذي ي�شغل ع�بر ال�سنني والعقود
اهتم��ام و�أقالم كبار املثقفني ،من ق�ضايا �سيا�سية واجتماعية
ووطنية�...إل��خ .بالتايل يغيب عن جه��د الباحثني ال�ضروري
�أحيان ًا ،مثل معاجلة الأفكار ال�شائعة التي متر على �أ�سماعهم
و�أ�سماع غريهم ،فتفعل فعلها دون تنبه لكل ما يتولد عنها من
�أخطار.
ه��ي �أف��كار ق��د تك��ون ع�صية عل��ى باح��ث واح��د �أو على
جمموع��ة قليل��ة لأنه��ا دائم��ة التوال��د ،ب��ل �إن ع��دم تع��ود
النا���س �أن يق��ر�ؤوا �أو يطلع��وا على حتليالت حوله��ا ،جتعلهم
ال يكرتث��ون بالأ�ص��وات الن��ادرة الت��ي تتح��دث عنه��ا ،وق��د
ينظ��ر �إىل املهتم�ين بها من الباحث�ين بعني النق���ص� ،أي �أنهم
�أقل مرتبة من �أولئ��ك املن�شغلني بالأفكار العليا املدرجة على
قائمة الثقافة العاملية.
لق��د كتبت حتلي ً
�لا ملق��والت م�ضلِّل��ة ذات خط��ورة عندما
ت�ؤخ��ذ بطريق��ة ت�سليمي��ة مث��ل ((الع��امل قري��ة واحدة))
فبين��ت �أن الع��امل �أ�صب��ح �أك�ثر ت�شتت�� ًا �إال يف منظ��ور و�سائط
االت�ص��ال .كم��ا كتبت ع��ن �ض��رورة متكني ثقاف��ة االعرتاف،
ك��ي نك��ون قادري��ن على االع�تراف ببع�ضن��ا ،وب�أخطائن��ا �إذا
�أردنا اخلال�ص منها .كما كتبت عن �ضرورة اخلروج من ثقافة
الرتادف� ،أي �أال يبقى النا�س مرتادفني على املرياع الديني �أو
املذهبي �أو االجتماعي الذي يقود حالة قطيعية وغري ذلك.
عندما ندعو �إىل �ض��رورة االنخراط يف حتليل الكثري من
الأف��كار �أو احل��االت التي تتمكن من الواق��ع وثقافته العامة،
ف�إنن��ا نقوم بجهد تنويري �ضروري ،ق��د يفوق �أهمية التفكري
بالق�ضاي��ا الت��ي �أ�شبعت بحث�� ًا عرب ع�ش��رات ال�سنني ،وال يجد
الباح��ث جدي��د ًا فاع ً
ال يقدمه فيه��ا ،ما يجع��ل �أمامه فر�صة
يف حق��ول تثبت م��دى ارتباطه �أو الت�صاق��ه بق�ضايا جمتمعه
ال�صغرية الكبرية.
م��ن هذه الأفكار ما ال نعدم��ه يف كل جمل�س او حوار حول
الأو�ض��اع العام��ة ،حيث ال نع��دم من يقول يف خ�ض��م والبحث
ع��ن �إ�صالح �أح��وال البالد والعباد� ،إن الأولوي��ة �أن ي�صلح كل
�إن�س��ان نف�سه فين�صلح املجتم��ع(( ،عليك نف�سك �إن جاروا و�إن
عدلوا.))...
م��اذا يريد املرتكبون �أكرث م��ن ذلك� ،أن يكونوا مثلهم مثل
جمي��ع النا�س مت�ساوي��ن يف امل�س�ؤولية؟! �إنه �ص��ك براءة �أمام
النا���س �صادر عن �أعظم املحاك��م ،وهي ر�ؤية املجتمع ونظرته
للأمور.
مقول��ة �إ�ص�لاح ال��ذات مطلب مغ��ر وال ي�ص��ح رف�ضه ،وهي
ذات م�صداقي��ة عن��د النا���س ،و�صحيحة للوهل��ة الأوىل ،وال
ي�ص��ح ان يعف��ى منها الق��ادرون عليها .لكن عن��د احلديث عن
ف�س��اد يف الواق��ع �أو النظ��م ال�سيا�سي��ة �أو االقت�صادية� ،أو يف
امل�ؤ�س�س��ات العام��ة ،ق��د ي�صبح احلدي��ث يف �أن ي�صل��ح كل فرد
نف�سه �إتاحة فر�صة ،وحماول��ة للتغطية ،وت�ضييع ًا للحقيقة
والواجب ،ما يعني احتم��ال بقاء احلالة ال�شاذة �أو الفا�سدة،
من خالل م�ؤ�شرات او م�ضمرات ت�ستبطنها الفكرة:
كل النا�س فا�سدون �أو خمطئون.
كل النا�س بحاجة �إىل �إ�صالح.
عل��ى الإن�سان �أال يلتف��ت �إىل ما حوله ،بل عليه االن�شغال
بنف�سه ،ما يعني �إفالت املخربني من العقاب.
الف�ساد ال يخ�ضع للن�سبية ،حيث يت�ساوى اخلط�أ الب�سيط

غري املق�صود باخليانة.
تعمي��م حالة من الي�أ�س االجتماعي من اخلروج من امل�آزق
التي تعاين منها املجتمعات.
الإبق��اء عل��ى ف�ساد الفا�سدي��ن واملق�صرين ،ب��ل وت�شجيع
غريهم على االرتكاب� ،إذ ال ح�ساب �إال ح�ساب الذات.
�إلغ��اء دور الق�ض��اء وم�ؤ�س�س��ات املحا�سب��ة ،و�إب��راز ع��دم
�أهمية القوانني والت�شريعات.
لي�س للمجتمع دور رقابي �أو �إ�صالحي لأن املهمة �شخ�صية،
ومن ال يحا�سب نف�سه فلي�س هناك من يحا�سبه.
تعزي��ز النزع��ة الفردي��ة ،ب�ضم��ان ع��دم االن�شغ��ال �إال
بالق�ضايا الذاتية .وغري ذلك.
وهن��ا يج��ب الإ�ش��ارة �إىل الفا�سدي��ن بعينه��م ،ولي�س من
الإن�ص��اف القول ب���أن اجلميع فا�س��دون ،وامل�س�أل��ة حتتاج �إىل
حتديد ،لأن دعوة اجلميع لالنخراط يف �إ�صالح ف�ساد ذواتهم
و�أدواره��م ،يجع��ل ك ً
ال منه��م ي�شكك ب��دوره وبوطنيته� ،سواء
ارتك��ب �أو مل يرتك��ب ،لأن اجلمي��ع بن��اء عل��ى ه��ذه الدعوة
مرتكب��ون بحاجة �إىل �إ�صالح �ش�ؤون ذواته��م مما فيها .وهذا
ال ي�ترك جما ً
ال للنا�س لتوجيه االتهام��ات �إىل من يرتكبون،
ف�أن��ت مثل��ي و�أنا مثلك  ،كالن��ا مو�ضع �شبه��ة �أو مرتكب فا�سد،
لأن ك ً
ال من��ا م��ن منظ��ور ه��ذه املقولة مدع��و لإ�ص�لاح نف�سه،
والإ�ص�لاح ال يكون يف حالة اال�ستقامة �أو عدم وجود اخللل.
فليمتنع كل منا ع��ن اتهام الآخرين �أو �إعابتهم ،ف�إن اتهمتني
�أتهتم��ك ،و�إن حاول��ت �إ�صالح��ي �أو حما�سبت��ي فتذك��ر �أن��ك
بحاجة �إىل ذلك مثلي .بالتايل ي�ضيع الف�ساد واخلط�أ.
لنالح��ظ م��دى خط��ورة ه��ذا� ،إذ ال يعق��ل �أو مل يعل��م �أن
التاري��خ �سج��ل �أن جمتمع ًا بكامله فا�سد .ه��ذا ال يعني براءة
الأف��راد من �أخط��اء �أو �أنهم يف حالة كمال ،لكن لي�سوا جميع ًا
فا�سدين ،و�إال كانت احلياة جحيم ًا عندما يت�ساوى اجلميع يف
ن�سب��ة الف�س��اد �إليهم �أو عدم التمييز ،ب�ين خلل يف ال�سلوك ال
ي�ؤذي الآخرين� ،أو ان �أذيته �ضئيلة ،وبني ف�ساد يقو�ض �أ�س�س
احلياة� ،أو عدم التمييز بني خط�أ حدث مرة واحدة ،مق�صود ًا
�أو غ�ير مق�ص��ود ،وب�ين ف�س��اد ي�ش��كل ا�سرتاتيجي��ة كارثي��ة
جله��ات مار�ست��ه ومتار�س��ه منهجي ًا ،وق��د انعك���س �أدا�ؤها على
جمم��ل حي��اة املجتمع �ضعف ًا وتهت��ك ًا ،و�أ�صبح �أك�ثر الأمرا�ض
امل�ستع�صية.
�سيق��ول الفا�س��د واملق�ص��ر لغريها ،ال تنظ��روا �إلينا نظرة
الريب��ة ،فل�ست��م يف موق��ع النظاف��ة لتتمكنوا م��ن حما�سبتنا،
فالفا�س��د املق�ص��ر ال يحا�سب فا�س��د ًا �أو مق�ص��راً ،والداء عام،
وم��ا �أ�صابن��ا �أ�صابكم ،وهذا م�برر لكلنا �أال نق��ع يف لوم بع�ضنا
ويف توجي��ه وكي��ل االتهامات .وهذا غري معق��ول وال مقبول.
فلم��اذا نف�س��ح املجال ،ونخل��ق املربرات ملثل ه��ذه الأفكار التي
ت�شعرن��ا بالعج��ز ع��ن �إ�ص�لاح �أح��وال جمتمعاتن��ا ،وجتع��ل
ال�بريء والب�سي��ط ي�شع��ر بالغ�بن والظلم ،وه��و امل�ستفيد من
�إ�صالح �أح��وال جمتمع��ه وحما�سبة الفا�سدي��ن ،وهو الداعي
لذلك واملت�شوق له ،ف�إذا به يرى نف�سه يف قف�ص االتهام ذاته،
ومطل��وب من��ه �أن يداف��ع ع��ن نف�س��ه ويثبت براءت��ه ،نتيجة
دع��وات مل يفك��ر �أ�صحابها �أو من �أطلقها مب��ا �ست�ؤول �إليه وما
ينت��ج عنه��ا بل �إن ه��ذه الأف��كار تطلق حالة �ش��ك عند بع�ض
الب�سط��اء ب�أنف�سهم ،فنكون قد �أف�سحنا املجال لعتاة املجرمني
�أن يفلتوا من العقاب عند اال�ست�سالم للأفكار ال�شائعة التي ال
يفكر فيها النا�س بعمق.
هن��اك فا�س��دون جمرم��ون ،وهن��اك خمطئ��ون .املخط��ئ
ميك��ن تنبيه��ه �إىل خط���أ ارتكبه ،فيعود عن��ه ،ويف حال كرره
تكون عقوبة ب�سيطة كافية للع��ودة عنه ،والأخطاء تتمايز
حجم�� ًا و�ضرراً .لكن احلديث ع��ن الف�ساد �أو التق�صري ،حديث
عن نهج وارتكابات عن دراية وت�صميم ،وحتتاج �إىل تخطيط
�أو ا�ستغالل ملواقع نفوذ وقوة ،وهذه ال تقا�س بتلك ،وال ميكن
و�ضعهم��ا يف �سوية واحدة .فالف�س��اد والتق�صري ،قد ال يحتاج
�إىل عقوب��ة ب�سيطة وتنبيه ،قد يحتاج �إىل عملية جراحية
يف املجتم��ع ،و�إىل ب�تر �أع�ض��اء �أو ا�ستب��دال �أع�ض��اء ،وهذا ال
البقية �........................................................ص22

�أدب و�سيا�سة
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الذكرى الواحدة واخلم�سون لثورة �آذار

• علي دياب

حت��ل الذكرى الواحدة واخلم�س��ون لثورة الثامن
من �آذار ،التي فجرها حزب البعث العربي اال�شرتاكي
عام ثالثة و�ست�ين وت�سعمئة و�ألف يف القطر العربي
ال�س��وري ،وبعد �شهر واحد من تفجريه ثورته الأوىل
يف القط��ر العراق��ي ،ليب��د�أ البع��ث طريق��ه العمل��ي
لتحقيق �أهدافه التي كان �أولها الوحدة� ،إال �أنه وبكل
�أ�س��ف انتك�ست الثورة بعد �أ�شه��ر عدة يف العراق ومبا
�سم��ي بال��ردة الت�شرينية ،وذلك ب�سبب ح��دة الت�آمر
عليها ،واخلالف الذي وقع بني الرفاق الذين نفذوها،
بينما ا�ستم��رت يف القطر العربي ال�سوري ،وبالت�أكيد
الت�آم��ر كان قائم ًا ،واخل�لاف �أي�ض�� ًا كان موجوداً� ،إال
�أن ث��ورة �آذار ا�ستطاعت �أن تتغلب على ما واجهها من
�صعوب��ات ،وم�ؤام��رات �إن كان��ت داخلي��ة �أو خارجية
فا�ستطاع��ت �أن تعال��ج اخلالف �ضمن احل��زب ،منهية
تل��ك التي��ارات داخل احلزب الت��ي حاولت �أن حترف
الث��ورة عن م�سارها ،فكانت حرك��ة الثالث والع�شرين
م��ن �شب��اط عام �ست��ة و�ست�ين وت�سعمئة و�أل��ف ،التي
�أق�صت عقلية اليم�ين و�إىل الأبد من �صفوف احلزب،
وجاءت �أي�ض ًا حركة الت�صحيح عام �سبعني وت�سعمئة
و�أل��ف بقي��ادة القائ��د اخلال��د حاف��ظ الأ�س��د ،التي
بدوره��ا و�ضعت ح��د ًا لعقلية املن��اورة والت�سلط التي
ابتل��ي بها احلزب بعد حرك��ة �شباط ،وبهذه احلركة
مت و�ض��ع ح��د لالجتاه��ات املتباين��ة �ضم��ن احل��زب،
ومت ت�أكي��د وحدته الفكري��ة والتنظيمية ،و�أعيدت
ث��ورة �آذار �إىل م�ساره��ا ال�صحي��ح ،وم�ض��ت يف حتقيق
خططها وبراجمها الت��ي و�ضعها احلزب يف م�ؤمتراته
القطري��ة والقومية ،وعل��ى ال�صعد كاف��ة ال�سيا�سية
واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،وغريه��ا
وكذل��ك العالق��ة مع ال��دول العربي��ة والدولي��ة� ،إذ
كان �أه��م م��ا ترت��ب على ذل��ك خو�ض ح��رب ت�شرين
التحريري��ة ع��ام ثالث��ة و�سبع�ين وت�سعمئ��ة و�ألف،
وبالتن�سي��ق م��ع جمهورية م�ص��ر العربي��ة ،وب�إجماع
عرب��ي بح��دوده الدني��ا ،حيث �ض��م �إ�ش��راك اجلميع
يف ه��ذه احلرب ول��و ب�شكل رمزي الأم��ر الذي �أحدث
تغيري ًا يف ال�سيا�س��ة العربية والدولية ل�صالح العرب
وق�ضيته��م املركزي��ة الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة ،وهن��ا
الف�ض��ل يعود بذلك لث��ورة �آذار وللرفيق الأمني العام
للح��زب الرفي��ق املنا�ض��ل حاف��ظ الأ�س��د ،بو�صف��ه
رئي�س�� ًا للجمهورية العربية ال�سوري��ة ،وهذا ال يعني
�أن ننك��ر ف�ض��ل ال�شري��ك الأ�سا�س بتل��ك احلرب وهو
م�ص��ر العربية� ،إال ّ�أنه وبكل �أ�س��ف ذهب رئي�س م�صر
�أن��ور ال�سادات بعد احل��رب مبا�شرة ،لينخرط يف حل
�سيا�س��ي متخّ �ض ع��ن توقيعه اتفاق كام��ب ديفيد مع
العدو ال�صهيوين ،الأمر الذي �أ�ضعف الأمة العربية،
وكاد �أن يقلّ��ل كث�ير ًا م��ن �أهمية ح��رب ت�شرين ،وكما
قال يومها الرئي�س الأ�سد�" :أردناها حرب ًا حتريرية
وغرينا �أرادها حرب ًا حتريكية".
ال يخفى على �أحد ،الأجواء ال�سيا�سية التي تلت
ح��رب ت�شرين ،وج��والت كي�سنج��ر املاراتونية والتي
�أ�سف��رت ع��ن توقي��ع اتفاقيات الكام��ب امل�ش��ار �إليها،
وبالت��ايل تن ّب��ه الغ��رب وخا�ص��ة الأمريك��ي والع��دو
ال�صهي��وين� ،إىل م��ا ي�شكل��ه القط��ر العرب��ي ال�سوري
م��ن خطورة عل��ى خمططاته��م يف املنطق��ة ،وحتويل

�سوري��ة م��ن بل��د �صغ�ير منفع��ل بالأح��داث� ،إىل بلد
�صحيح �أنه مل تزد م�ساحته اجلغرافية ،ولكنه �أ�صبح
رقم ًا �صعب ًا يف املعادلة ،ال ميكن لأي ترتيب �أن يح�صل
يف املنطقة بتجاهله ،و�إمنا �أ�صبح فاع ًال �أ�سا�سي ًا يف كل
ما يتعل��ق باملنطقة �إقليمي�� ًا وعربي ًا ودولي�� ًا ،وكذلك
دوره يف �إيق��اف احلرب الأهلي��ة اللبنانية التي بد�أت
يف منت�ص��ف ال�سبعيني��ات ،ومن هنا ا�شت��د الت�أمر على
هذا القط��ر ،ومت حتريك جماعة الإخ��وان امل�سلمني
من قب��ل �أ�سياده��م الغربي�ين يف نهاي��ة ال�سبعينيات،
به��دف الق�ضاء عل��ى ث��ورة �آذار �إ ّال �أن الثورة ازدادت
قوتها ،و�أنهت هذا التنظي��م بف�ضل التفاف اجلماهري
ح��ول قي��ادة الث��ورة ،ومت �ضرب��ه ب�ش��دة ،وتعريت��ه
�أم��ام �أبن��اء ال�شعب ،وك�شف خيوط ت�أم��ره مع �أعداء
الوط��ن ،وكي��ف �أن��ه ي�ستخ��دم الدي��ن والدي��ن من��ه
ب��راء ،وهك��ذا م�ض��ت ث��ورة �آذار يف تنفي��ذ خططه��ا
اخلم�سي��ة ،وحمقق��ة النجاح تل��و النج��اح ،متجذرة
يف جمتمعه��ا العرب��ي ال�س��وري ،ومنطلق��ة لأن تك��ون
الدولة القطري��ة النموذج للدولة العربية الواحدة
الت��ي ين�شد البعث الو�صول �إليها ،ومتيزت يف حفاظها
عل��ى الثواب��ت الوطني��ة والقومي��ة ،غ�ير عابئة مبا
يث��ار هن��ا وهن��اك ،ف��كان موقفه��ا �إىل جان��ب الثورة
الإ�سالمي��ة الإيرانية يف نهاية عق��د ال�سبعينيات من
الق��رن املن�ص��رم ،وكذل��ك دعمها للمقاوم��ة الوطنية
اللبناني��ة يف مواجه��ة الع��دو الإ�سرائيل��ي ،كل ذل��ك
نظ��رت �إليه ثورة �آذار عل��ى �أنه يخدم الأمة العربية
يف ن�ضالها لتحري��ر فل�سطني ويزيد يف قوتها ،ووقفت
يف وج��ه بقي��ة القوى عل��ى ال�ساح��ة العربي��ة ،التي
حاول��ت افتعال �ص��راع جديد �أطلقوا علي��ه "ال�صراع
العرب��ي ـــــ��ـ الفار�س��ي" ،م�ستبدل�ين �إي��اه بال�ص��راع
العرب��ي ال�صهي��وين وبف�ض��ل ث��ورة �آذار وقيادته��ا يف
ه��ذا القطر ،مت �إف�ش��ال هذه املخطط��ات التي ي�ضعها
الع��دو ال�صهيوين والأ�سي��اد الغربيون ،و يعهدون �إىل
عمالئه��م بتنفيذه��ا ،و�إن م��ا تعي�شه الأم��ة العربية
الي��وم من �أح��داث ،وما �أطلقوا علي��ه الربيع العربي،
ي�ؤك��د �صوابي��ة موقف ثورة �آذار وقي��ادة هذا القطر
مم��ا كان ي�ستهدف ه��ذه الأمة ،و�أنها متي��ز بني العدو
وال�صدي��ق ،ومل تكن م�صاب��ة بالعمى كبقية الأنظمة
العربي��ة ،الت��ي ر�ضي��ت لنف�سه��ا �أن تك��ون م�أج��ورة،
وت�أخ��ذ على عاتقها تنفي��ذ ما يريده �أع��داء الأمة،
وبرثوة الأمة العربية ،يعبث العدو ال�صهيوين ف�ساد ًا
يف ه��ذا القطر �أو ذاك ،ولن يغفر �أحد لتلك الأنظمة
عما فعلته يف ليبي��ا ،من ا�ستدعاء للناتو وتدمري هذا
القط��ر ،وم��ا تقوم ب��ه الآن �أي�ض�� ًا يف قطرن��ا العربي
ال�س��وري م��ن �سف��ك للدم��اء وتدمري لبن��اه ،من خالل
دعمه��ا بامل��ال وال�سالح للع�صاب��ات الإرهابي��ة ،وفات
ه���ؤالء جميع ًا �أن البع��ث وثورته يف هذا القطر ،لي�سا
لقمة �سائغة للأعداء ،و�سي�سجل التاريخ هذا املوقف
القومي ال�صلب لثورة �آذار وجلي�شها العقائدي البا�سل،
وللجماهري امللتف��ة حولهما ،ويف �أن الف�ضل يعود لهذا
القط��ر يف وقف انهيار ه��ذه الأمة ،ويف االنت�صار على
�أعدائها ،و�أن دم�شق �ستبقى قلب العروبة الناب�ض.
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• ح�سني جمعة

كلمة يف ثقافة التكفري
�أثبتت جتارب الأمم وح�ضاراتها �أن ق�صة الفل�سفة تتقاطع يف عدد من �أن�ساقها
املعرفية واخللقية مع ق�صة الدين ...وهي تعلن عن ذاتها مبقدار ت�أثريها يف
الأفئدة والقلوب؛ �إذ تثبت يف حركة الزمان واملكان قدرتها على تنظيم حياة
املجتمع واالرتقاء به نحو الأف�ضل على خمتلف ال�صعد...
ومن ثم فما ميكن �أن يقبل به �أنا�س قد يرف�ضه �آخرون الختالف م�شاربهم
ومرجعياتهم املوروثة كابر ًا عن كابر...
�أي �إن هناك �أنا�س ًا يرون فيما ي�ؤمنون به ويعتقدون �أن ثقافتهم ،وت�صوراتهم هي
ال�سبيل الأمثل مل�صالح الب�شرية وي�صرون عليها دون غريها؛ ما ي�ؤدي �إىل تبلبل
الآراء والعقول حول فكرة ما� ،أو حول التعبري عنها؛ وهو الذي يخلق �إ�شكاالت
�صغرى وكربى هنا وهناك .ف�إذا تعاظمت االختالفات فيما بينهم ،وابتعدت
احلكمة عن ذوي العقول والألباب ن�شب ال�صراع فيما بني املختلفني ورمبا �أدى �إىل
نتائج م�ؤملة ...ما ي�ؤكد �أن ال�صراع من �أي نوع �إمنا هو ناجت عن اختالف الت�صور
لق�ضية من الق�ضايا ،ومن ثم ارتقاء االختالف �إىل اخلالف ،ومزاولة �شيء من
العنف...
و�إىل هذا احلد قد يكون هذا الت�صور مقب ً
أمر
وال؛ بيد �أن الأمر قد ي�سوء �إىل ما هو � ّ
من ذلك حني ي�سقط بع�ض �أطراف املجتمع يف الهوى والع�صبية ،ثم املبالغة ،والغلو،
والتطرف الذي ينتج ـ بال�ضرورة ـ �أ�شكا ً
ال من التهمي�ش والإق�صاء ،والإلغاء ،وهو
بكل درجاته ومنازله ميثل الثقافة التي ا�صطلح عليها من بعدُ (ثقافة الإرهاب).
ومن �أ�صيبوا بهذه الأدواء ف�إمنا ي�صدرون ع ّما �آمنوا به ،وبخا�صة حني تخيلوا �أن
�أفكارهم ُمطابقة للخري ،وللحق واحلقيقة ...فال غرابة بعد هذا �أن يلج�ؤوا �إىل
الق�ضاء على الآخر لأنهم يرون فيه �أنه غدا عائق ًا �أمام �آرائهم التي �ألب�سوها احلق
واحلقيقة وهذا عينه ما يجده املرء يف ثقافة التكفري التي ظهرت من بعدُ ...
وبناء على ما تقدم نرى �أن ك ً
ال من ثقافة الإرهاب وثقافة التكفري ثقافة موجعة
م�ؤملة مفارقة لثقافة اجلماعة (الأمة) وهادمة لها �أو لبع�ض �أن�ساقها املعرفية
التي حتولت �إىل �سلوك وت�صرف و�أعمال و�أفعال �ضا ّرة بالو�سط الذي يعي�ش فيه
جمتمع ما ...بل �إن ثقافة التكفري �إذ انتهت �إىل العنف والإرهاب ت�صبح نتائجها
م�ضاعفة .ومن ثم ف�إن م�صطلح (ثقافة التكفري الإرهابي) يختلف عن (الإرهاب
التكفريي) ،بو�صف ثقافة التكفري الإرهابي �أكرث فاعلية يف نفو�س العباد والبالد
لأنها تنبثق عن �أن�ساق معرفية واجتماعية ما؛ وملّا حاولت فر�ضها بالقوة على
وال�س ُبل بو�صفها ثقافة
اجلميع �أدى �إىل مواجهتها� ،أو مقاومتها بكل الإمكانات ُّ
�إرهابية قاهرة لثقافة املجتمع برمته.
ف�إذا ا�ست�شرى التلوث الفكري التكفريي يف �أو�ساط املجتمعات �أ�صبح الفكر �سكين ًا
يذبح النا�س جميع ًا بد ً
ال عن �أن يكون فكر ًا َللأْم اجلراح و�إ�صالح الذات ،ف َّهال تنبهنا
على ذلك؟!!
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• �أحمد خدام ال�سروجي

بحوث ودرا�سات

يف احلرب احلديثة :الإعالم ..بديل الطلقة والنار!

يعتمد كيان الدولة يف �أي دولة من دول العامل
عندما ي�ضع �سيا�سته اخلارجية على �أحد املبادئ
الأ�سا�سية املتعارف عليها و�أهمها:
ـ امل�صلحة :تكون علنية وتعمل الدولة على
تنفيذها خلدمة م�صاحلها ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والعلمية وف��ق القوانني والأنظمة
التي تعتمدها.
ـ اال�سرتاتيجية :ميكن �أن ت��ك��ون علنية �أو
�ضمنية ،وت��ق��وم بتنفيذها ال��دول��ة �أو التحالف
الدويل ،وتقدم الإمكانيات املتوفرة لديها ومعاجلة
امل�صاعب وحل العوائق وحتمل اخل�سائر من �أجل
الو�صول �إىل الهدف املطلوب حتقيقه.
ـ الإيديولوجية :ميكن �أن تكون �ضمنية تتمثل
بالثقافة التي تر ّوج لها والعقيدة التي ت�ؤمن بها تلك
الدولة �أو �أي حتالف دويل ،لتعميمها على �شعوب
�أخرى لتكون بديلة لثقافتهم ومعتقداتهم.
ك��ان��ت �أنظمة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
وال���دول الغربية تعتمد �شن ح��روب على ال��دول
لتحقيق الأهداف اعتماد ًا على �إمكانياتها الع�سكرية
والأمنية واالقت�صادية كما فعلت �أمريكا عندما
احتلت فيتنام و�أفغان�ستان.
و�أخ��ي�ر ًا عند ح��رب ال��ع��راق واح��ت�لال��ه��ا عام
( )2003حيث كان عدد القوات الأمريكية التي
خا�ضت احل��رب (� )120أل��ف جندي �أمريكي ،قتل
منهم �أث��ن��اء احل���رب (� )14أل���ف ج��ن��دي و�أ�صيب
ب���إع��اق��ة (� )35أل����ف ،مم��ا ادى �إىل نقمة عند
عائالتهم وتعاطف ال�شعب الأمريكي معهم ،ورف�ضه
�أي حرب تقوم بها قواتهم الع�سكرية �ضد �أي دولة
يف امل�ستقبل.
كما �أن نتائج احل��رب �أدت �إىل تدمري البنية
التحتية وقتل وتهجري عدد كبري من املواطنني ،وزرع
العداء للواليات املتحدة الأمريكية ،وخلق املقاومة
�ضدها ،وا�ستمرار حالة ع��دم الأم��ن واال�ستقرار
واال���س��ت��ن��زاف ال��دائ��م ل��دول��ة االح��ت�لال وخ��راب
الدولة املحتلة.
والرئي�س الأمريكي باراك �أوباما عندما تر�شح
لرئا�سة الواليات املتحدة الأمريكية خاطب ال�شعب
الأمريكي تعهد بعدم خو�ض �أي حرب ع�سكرية �إذا
فاز بالرئا�سة وب�أنه �سي�سحب قواته الع�سكرية من
العراق �أو ًال و�أفغان�ستان يف العامل .2014
وع��ن��د ال�ضغط وت��ه��دي��د ���س��وري��ة بال�ضربة
الع�سكرية من قبل ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
كانت ا�ستطالعات الر�أي ت�شري �إىل �أن ( )%12فقط
من ال�شعب الأمريكي مل�ؤيد لل�ضربة الع�سكرية.
ل��ذل��ك ع��م��ل��ت م��راك��ز ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات
وبالتن�سيق بني الواليات املتحدة الأمريكية والدول
الغربية على و�ضع ا�سرتاتيجية جديدة يف املنطقة
العربية ،تتبنى م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري والذي
يت�ضمن تق�سيم كل دولة عربية �إىل عدة دويالت
تعتمد يف نظام حكمها على (القومية �أو الطائفية
�أو الع�شائرية) كما يجري الآن يف (العراق واليمن
وليبيا وال�سودان) وتنفيذها من خالل ما ي�سمى بـ
(الربيع العربي) وحتت �شعار ت�أمني احلرية ون�شر
الدميقراطية و�إ�سقاط الأنظمة احلاكمة يف دول
معينة معتمدة على مبد�أ �أ�سا�سي هو( :الإعالم بديل
الطلقة والنار)!
لأن الطلقة :ت�صيب اجل�سد ،فتقتله ويدفن حتت
الرتاب وينتهي مفعوله ،كمقتل الرئي�س امل�صري �أنور
ال�سادات.
والنار :حترق الأر�ض التي ينتمي �إليها الإن�سان
وي�سكن عليها ،وه��ي امل�����ص��در الأ���س��ا���س��ي حلياته
ومعي�شته ومقوماته الوطنية والقومية.
�أما الإع�لام :في�صيب الفكر ،والفكر ال ميوت،
وينتقل من عقل �إىل �آخر ،مثل مقتل �أ�سامة بن الدن
زعيم تنظيم القاعدة.
فقد مات ابن الدن وانتهى ت�أثري ج�سده ،ولكن

فكره يف التنظيم مازال حي ًا يف الآن ،وقادة القاعدة
يقولون (قال ال�شيخ �أ�سامة و�أفتى ال�شيخ �أ�سامة).
و�أ���ص��ب��ح تنظيم ال��ق��اع��دة ب��ع��د م���وت زعيمه
�أكرث ع��دد ًا وع��د ًة وخطر ًا على العامل ،والكثري من
احلركات الإ�سالمية املتطرفة �آمنت بفكر القاعدة
بعد موت �أ�سامة بن الدن ،وتقاتل وفق الفكر الذي
دعا �إليه مثل (جبهة الن�صرة وداع�ش يف العراق
و�سورية).
لذلك نرى من خالل الأزمات التي متر بها الدول
العربية منذ عام (� )2011أن االرتباط �أ�صبح وثيق ًا
بني الإعالم وفكر املواطن العربي.
بناقل حمايد ،بل ي�ؤثر ويت�أثر
فالإعالم لي�س
ٍ
يف دف��ع الأح����داث �إىل الأم���ام م�ستجيب ًا مبرونة
ل��ل��م��ت��غ�يرات والأح������داث وال���ت���ي���ارات ال�سيا�سية
وتوجيهات مراكز القوى يف العامل.
وقد ازداد فعل الت�أثري الإعالمي يف هذه الفرتة
الزمنية ،وتعاظم دوره ون�شاطه ،مع ا�ستثمار كبري
للتقنيات احلديثة و�أ�ضحى الإع�ل�ام منرب ًا قوي ًا
حلمل ر�سالته ون�شر �أفكاره.
وهنا البد من الت�سا�ؤل حول م�بررات ا�ستثمار
الإع��ل��ام وب��ت��ل��ك ال�����س��رع��ة ،وه���ل ج���اء ترجمة
ال�سرتاتيجية �أو �أيديولوجية عربية موحدة؟ �أو
دول عربية طاحمة لدو ٍر رائد يف املنطقة؟
لتناف�س ٍ
�أو �أنه توجيه �أمريكي غربي لن�شر التفكك والفتنة
الطائفية واملذهبية والع�شائرية يف املجتمعات
العربية و�إي��ج��اد �صراع بني �شرائحه والأنظمة
احلاكمة له..؟
كما �أن الإعالم مل يعد موجه ًا من دولة ل�شعبها
فقط ،نتيجة تعدد و�سائله وتنوع براجمه و�سهولة
ا�ستقباله ،فقد �أ�صبح امل��واط��ن العربي من خالل
هاتفه املحمول ي�ستطيع متابعة وم�شاهدة �أخبار
العامل ومعرفة املعلومات (ال�سيا�سية ،الرتفيهية،
العقائدية ،االجتماعية ،الثقافية) يف العامل
ب�أ�سره..
وق���د ا���س��ت��ث��م��رت ال����دول ال��ع��ظ��م��ى ال��و���س��ائ��ل
الإعالمية يف الت�أثري على فكر امل��واط��ن العربي،
واهتمت بها وقدمت الدعم املايل والتقني والفني
واملعنوي لها ،وخا�صة الواليات املتحدة الأمريكية
وال���دول الغربية ،وعملت على توجيهها للت�أثري
على ال�شعوب العربية ،مبا ينا�سب ا�سرتاتيجيتها،
لت�أييدها و�إق��ن��اع��ه��ا ب�سيا�ستها ،ب��ادع��اء العمل
على ت�أمني احلرية والدميقراطية والعدالة لها،
والتخل�ص م��ن الأن��ظ��م��ة احل��اك��م��ة ل��دول��ه��ا ،وفق
م�صاحلهم وغايتهم يف حتقيق ا�سرتاتيجيتهم.
وهذا الهجوم الإعالمي ب�أنواعه كافة وو�سائله
ً
�صدمة للمجتمعات العربية غري املهي�أة لهذه
و ّل��د
التغريات ،وعمل على غزو فكرها ال�سيا�سي ب�سبب
ك�ثرة املعلومات وال�برام��ج الإخ��ب��اري��ة واحل���وارات
ال�سيا�سية والأنظمة الرتفيهية واملتدفقة على
فكرها كال�شالل ،والت�أثري عليها و�إقناعها باملتطلبات
ال�سيا�سية والعقائدية واالجتماعية التي تنادي
بها ،وتعمل على �إي�صالها �إىل فكر املواطن العربي
لتنفيذها.
وهذه املتغريات �أحدثت الفو�ضى ال�سيا�سية يف
املجتمع العربي ،نتيجة املعلومات امل�شبوهة الوا�صلة
�إليها والت�أثر بها لقبولها ب�سيا�سة الأم��ر الواقع
ح�سب لال�سرتاتيجية الأمريكية والغربية ،وخطة
التنفيذ من خالل (الربيع العربي) ،مبنح احلرية
والدميقراطية وال��ع��دال��ة ،وت���أم�ين لقمة العي�ش
لل�شعوب العربية والتخل�ص من الأنظمة احلاكمة
لها كما يدعون.
لهذا وجدت بع�ض احلكومات يف املنطقة العربية
نف�سها �أمام حالة متيزت بالأمور التالية:
ـ لي�س ب�إمكانها منع هذه الو�سائل الإعالمية من
اخرتاق حدودها.
ـ التقنية املت�سارعة التي ا�ستثمرتها و�سائل

الإعالم باالت�صال املبا�شر واملتفاعل مع امل�شاهدين
�أدت للت�أثري عليه و�إقناعه مبا تهدف �إليه.
ـ لي�س هناك فا�صل زمني بني احلدث والنب�أ ،مع
توفر الإمكانية لإعالم الدولة امل�ستهدفة بتح�ضري
ن�شرة معلومات متوازنة معها �أو �ضدها.
ـ عدم توفر الوقت الكايف لو�ضع خطط مدرو�سة
ومنا�سبة للتعامل مع تطور و�سائل الإعالم ،ومعرفة
املحاور التي تعمل بتوجيهها ،وال��دواف��ع الكامنة
وراءها ،والدول الداعمة لها.
ـ ���ص��ع��وب��ة حت��دي��ث ال��ق��وان�ين وال��ت�����ش��ري��ع��ات
الناظمة للعمل الإعالمي ،مبا يتوافق بني التطورات
التكنولوجية املت�سارعة يف جمال الإعالم والأو�ضاع
ال�سيا�سية واالجتماعية التي تتبناها كل دولة.
ـ �صعوبة اتفاق �أهل املهنة �أنف�سهم على و�ضع
ميثاق �إع�لام��ي م��وح��د ودخ��ول��ه��م لعبة املناف�سة
واالختالف يف القيم واملفاهيم والتقاليد.
�إن هذا التطور يف امل�شهد الإعالمي َق َل َب الوطن
العربي ر�أ���س�� ًا على عقب ،وك�شفت ه��ذه الظاهرة
الإعالمية امل�ستجدة عن اختالف وا�ضح بني دولة
تتبنى املبادئ الوطنية والقومية ،و�أخرى مناف�سة
لها ت��ت��واج��د فيها ال��ن��زع��ة القومية واملذهبية
والطائفية والع�شائرية وحتى املناطقية.
وباخت�صار لقد �أوجد هذا االنفجار الإعالمي
�أو�ضاع ًا يف املنطقة العربية �أدت �إىل اخلوف والقلق
عليها ،وفتح الطريق �إىل االنهيار الوطني والقومي
والأخالقي واالجتماعي.
وعلى �صعيد احلكومات العربية التي وجدت �أن
الأمور �أفلتت من بني يديها ،وعملت بحلول و�ضعتها
وقامت بتنفيذها ،ولكن مل حتقق كامل النتائج
املرجوة منها و�أهمها:
ـ التقليل م��ن ال��رق��اب��ة وال��ت��ع��اون م��ع القطاع
اخلا�ص الإعالمي املقرب منها وامل�أمون اجلانب.
ـ التعامل مع املجتمع املدين لإيجاد �إعالم مقبول
ل��دى امل��واط��ن العربي وبديل وج��ذاب وق��ادر على
املناف�سة مع الإعالم املوجه من قبل الغرب.
ـ اخل�����ض��وع ل�ل��إع�ل�ام ال��غ��رب��ي امل���وج���ه وف��ق
اال�سرتاتيجية الأمريكية الغربية ،يف ت�أثريها
على فكر امل��واط��ن العربي ،وه��ذا ما ن�شاهده عرب
و�سائل الإعالم الناطقة باللغة العربية ،مثل قناتي
(العربية) و(اجلزيرة).
وهذا القلق على �صعيد احلكومات قابله ارتياح
على �صعيد اجلمهور نظر ًا لتعدد اخليارات �أمامه
ب�سبب حدة املناف�سة للو�صول �إليه وك�سب وده مما
�أعطى القارئ وامل�شاهد وهم ًا و�إح�سا�س ًا ب�أنه (امللك)
لكون و�سائل الإعالم تلهث وراءه.
و�أف�سح �أمامه م�ساحة من احلرية ،يف ا�ستقبال
ال�ب�رام���ج الإخ���ب���اري���ة واحل�������وارات ال�سيا�سية
والرتفيهية واالجتماعية ،التي �أث��رت على فكره
واملبادئ الوطنية والقومية التي كان يتبناها.
واالنفجار الإع�لام��ي ال��ذي ح��دث من ال�صعب
ال�سيطرة عليه ،ولكن لي�س م�ستحي ًال ،لوجود ثوابت
وطنية ي�ؤمن بها املواطن العربي ولكن الإعالم و�ضعه
يف حلقة مفرغة حيث ب��د�أت ال�سيا�سة الغربية
ال�سيطرة عليه و�إقناعه مببادئها و�أفكارها.
فقد �أن��ف��ق يف ال��ع��ام ( )2005مبلغ ()142
مليار دوالر من قبل الواليات املتحدة الأمريكية
والدول الغربية على القنوات الف�ضائية والأن�شطة
الثقافية والإخبارية واحلوارات ال�سيا�سية املوجهة
للوطن العربي.
وهذا يبني مدى �أهمية وعظمة الت�آمر الإعالمي
الغربي الأمريكي �ضد ال�شعب العربي.
وت��ك�����ش��ف �إح�����ص��ائ��ي��ات ال��ي��ون�����س��ك��و �أن ع��دد
الف�ضائيات العربية بلغ �سنة ( )2004ما يقارب
( )150قناة ومل تعرف هذه القنوات منو ًا بعددها
فقط بل تنوع ًا مب�ضمونها ،وتخ�ص�صت يف جمال
الأخبار واحلوارات ال�سيا�سية والرتفيهية واملحطات

الدينية املوجهة.
ـ �إنتاج ثقافة ذات طابع يعتمد على مبد�أ ن�شر
ال�صراع الطائفي واملذهبي والع�شائري بني �شرائح
املجتمع العربي.
ـ الرتويج لثقافة غربية بديلة للثقافة العربية
اعتمدت و�سائل الإع�ل�ام املوجهة لتمرير هذه
الثقافة والرتويج لها على عدة حماور تعاملت معها
�أهمها:
ـ حم��ور ن�شرات الأخ��ب��ار وال�برام��ج احل��واري��ة
ال�سيا�سية.
ـ حمور الربامج الثقافية واالجتماعية الهادفة.
ـ حمور الربامج االقت�صادية والعلمية.
وان��ط�لاق�� ًا مم��ا ت��ق��دم ،ويف ���ض��وء التعامل مع
املحاور التي �سبق ذكرها ،ميكننا �أن نرى من خالل
املتابعة �أنها تعمل على تفكيك الثقافة ال�سائدة يف
املجتمعات العربية املبنية على الوطنية والقومية،
وه��ن��اك حم���اوالت خللخلة م��ا ه��و �سائد فيها من
رواب��ط اجتماعية ،وقناعات �سيا�سية من دون �أن
ن�ست�شف بوادر التح�ضري �أو العمل يف عر�ض برامج
بناءة لها ،وذلك من خالل احلوارات ال�سيا�سية التي
تعتمدها ،وتت�ضمن �أ�سلوب ال�شكوى من الأنظمة
احلاكمة ،واتهامها بالف�ساد والر�شاوي يف نظامها،
وال�شفقة على ال�شعوب و�إبراز الدموع عليها تعبري ًا
ع��ن احل���زن وال��ت��ع��اط��ف معها م��ن خ�لال (الربيع
العربي) ال��ذي يجتاح ع��دد ًا من ال��دول العربية.
و�أ�صبحت و�سائل الإع�ل�ام تنظر �إىل نف�سها �أنها
م�ؤ�س�سات م�ؤثرة وقوية ولديها القدرة باالعتماد
على برامج الأح��داث غري العادلة والكارثية التي
جتلب �إما فرح ًا �أو حزن ًا �شديد ًا!
ون�ستعر�ض فقط حم��ور الن�شرات الأخبارية
والربامج احلوارية ال�سيا�سية:
فالآلية املتبعة يف الن�شرات الأخبارية قائمة
على �إعطاء الأولوية للأحداث ال�صادمة يف الوطن
العربي غري املتوقعة ،والتي ت�ستدعي التعاطف
واال�ستنكار ،وال�صراعات ال�سيا�سية على ال�سلطة،
والرتكيز على الأح���وال االجتماعية واملعي�شية،
و�إث���ارة اخل�لاف��ات بني �شرائح املجتمع والأنظمة
احلاكمة ،وا�ستحالة التالقي فيما بينهما ،وتعزيز
الأو�ضاع القائمة وجعل الأفكار واملبادئ تناق�ض
بع�ضها بع�ض ًا بحيث تكون النتيجة �صفر ًا! �أما برامج
احلوارات ال�سيا�سية فتعتمد �آلية تفكيك كل ما هو
مرتابط ،واالعتماد على مبد�أ حتويل الكثري من
الأحداث �إىل م�س ّلمات يف ذهن املواطن العربي.
فاملتابع لقناة (اجل��زي��رة) وخا�صة برنامج
(االجت��اه املعاك�س) مث ًال يالحظ �أن مدير احلوار
يبحث عن �شخ�صيات حماورة خارج امل�ألوف ،وعدم
االمتثال لآداب احل��وار ،والو�صول ملرحلة القتال
فيما بينهما يف بع�ض الأحيان حيث يح�صل تواطئ
بني مدير احلوار و�أحد املحاورين ليكون هو البطل
امل��ط��ل��وب! وي��ذه��ل امل�شاهدين ويفاجئهم وي���ؤث��ر
على م�شاعرهم ،وحتى يخرج امل�شاهد بعد احلوار
دون الو�صول �إىل نتيجة �أو قناعة �أو هدف يتبناه
حيث يعتمد مدير احلوار على مبد�أ كل �س�ؤال يلغي
الآخر ،ليبقى امل�شاهد قلق ًا ومت�أثر ًا دون احل�صول
على �أج��وب��ة �إن كانت �سلبية �أو �إيجابية تتعلق
بق�ضاياه الوطنية والقومية امل�صريية� ،أو حياته
املعي�شية ومتطلباته ال�سيا�سية واالقت�صادية،
وي��ب��ق��ى يف دوام����ة ف���راغ ف��ك��ري دائ���م مي��ل���ؤه من
قبل و�سائل الإع�ل�ام املتعددة واملوجهة ،لتنفيذ
اال�سرتاتيجية الأمريكية الغربية يف العامل العربي
من خالل ما ي�سمى بالربيع العربي ،لت�أمني احلرية
والدميقراطية املزعومة له!
و�أخري ًا:ال�س�ؤال ال��ذي ميكن طرحه بعد تلك
الوقائع هل( :الإعالم بديل الطلقة والنار)؟
واجل��واب� :سيبقى مفتوح ًا لكل من يقر�أ هذا
املقال.
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كاراجنيا ...وخنجر "�إ�سرائيل"
• ر�شيد موعد
ال��ك��ات��ب ال��ه��ن��دي ر .ك .ك��اراجن��ي��ا
�صاحب جملة "بليتز" الهندية ..وامل�ؤيد
بقوة جلميع الق�ضايا العربية ..وعقب
ال��ع��دوان الثالثي على م�صر ع��ام 1956
�أ�صدر كتاب ًا بعنوان "خنجر �إ�سرائيل"..
ك���ان الف�ضل يف اخ��ت��ي��ار ه���ذا ال��ع��دوان
ك��م��ا ق���ال ،ل�صديق ع��رب��ي ،ح��ي��ث �شبه
له "�إ�سرائيل" بخنجر �أجنبي م�سموم
وم�سدد �إىل رقبة العامل العربي ..وبناء
عليه ،فقد اختار لكتابه هذا العنوان.
�أ����ض���اء ك��اراجن��ي��ا يف ه���ذا ال��ك��ت��اب
على امل��ط��ام��ع ال�صهيونية ..وم�شاريع
التو�سع اال�ستيطاين اال�ستعماري للكيان
ال�صهيوين .وق��د ج��اء بكتابه حمل ًال ملا
ح���دث ..وم��ا �سيحدث بالن�سبة للعرب
و"�إ�سرائيل" :ـ
"لقد كان هدف "�إ�سرائيل" الدائم
االن���ف���راد ال��ب�����ش��ري مب��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق
العربي� ..أي �إفناء العرب ،و�إجالئهم،
واحللول حملهم.
ويف �أوائ���ل ع��ام  1957ب��دا وا�ضح ًا
�أن العدوان الثالثي على م�صر من قبل
�إ�سرائيل وفرن�سا وبريطانيا مل يحقق
�أهدافه املخطط لها..
�إذ ا�ضطر العدو لالن�سحاب من هذه
احلرب ...وكان هذا العدوان وليد ظروف
دولية و�أطماع ا�ستعمارية نلخ�صها مبا
يلي :ـ
وقتئذ
�أو ًال ـ الرئي�س �أيزنهاور ..وكان
ٍ
رئي�س ًا للواليات املتحدة الأمريكية ،حيث
وعد "دافيد بن غوريون" رئي�س وزراء
الكيان ال�صهيوين �آن���ذاك بحل م�شاكل
"�إ�سرائيل خالل ع�شرة �أعوام".
ثاني ًا ـ فرن�سا وهي التي كانت تلعب
دور ًا ا�ستعماري ًا يف الوطن العربي.
ثالث ًا ـ �أما بريطانيا ..ف�إن م�صاحلها
مع ال��والي��ات املتحدة الأمريكية كانت
مت�شابكة كالن�سيج ،مع م�صالح ال�صهيونية.
�إن "�إ�سرائيل" تدين بوجودها �إىل
الل�صو�صية ال��دول��ي��ة ،وق��د ا�ستخدمت
با�ستمرار كطليعة لال�ستعمار الغربي.
فال�صهيونية ال�سيا�سية ـ كما قال
ك��اراجن��ي��ا ـ وح�����ش يجب �أن ت�ست�أ�صل
�ش�أفته ..وقد عرب عن ذلك ب�صدق و�سداد
قوة الربف�سور و .ن� .ستي�س ،وهو �أحد
قادة الفكر والفل�سفة يف �أمريكا بر�سالة
ب��ع��ث ب��ه��ا ب��ت��اري��خ � 1954/1/15إىل
�صحيفة "برن�ستونيان" التي ت�صدر عن
جامعة "برن�سون"..
حيث جاء يف هذه الر�سالة :ـ
"�إن جمرد وجود "�إ�سرائيل" كدولة
يف قلب فل�سطني يعترب جرمية نكراء..
لأن تلك الدولة� ،إمنا برزت �إىل الوجود
نتيجة للعدوان ال�سافر ال��ذي اغت�صب
ال�صهاينة مبوجبه ،ومب�ساعدة �أمريكا،
م��ن ال��ع��رب ،املنطقة ال��ت��ي ت��ع��رف الآن
ب��ـ "�إ�سرائيل" ..ه���ذه احل��ق��ي��ق��ة ،هي
كال�صخر ،يجب �أن يلم بها كل من يريد �أن
يرى م�شاكل �آ�سيا الغربية..
لقد تقدم �شعب ـ غري عربي ـ بطلب
م��� ٍؤذ ،وغ�ير قانوين للح�صول على �أر���ض

فل�سطني (وع��د بلفور) على اعتبار �أنها
�إرثه املزعوم.
ب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الأوىل ك��ان
ع��دد يهود فل�سطني �أق��ل بكثري م��ن ربع
ال�سكان املحليني ،وعدد ال�سكان امل�سيحيني
بطوائفهم املختلفة خم�س ال�سكان..
والباقون هم من امل�سلمني ...و�أظهرت
�إح�صائية �آنذاك ب�أن عدد اليهود كان 30
�ألف ن�سمة ،ن�سبة لل�سكان العرب البالغ
تعدادهم � 600ستمائة �ألف.
ثم �أخ��ذت الهجرة اليهودية تنمو
منو ًا كبري ًا حتت �سمع وب�صر الربيطانيني
الذين كانوا �أو�صياء على �أر�ض فل�سطني
مب��وج��ب ���ص��ك االن���ت���داب ال�����ص��ادر عن
ع�صبة الأمم امل��ت��ح��دة �آن����ذاك بتاريخ
.1922/7/24
وح�������س���ب م�����ا ت�����روي�����ه الآن�������س���ة
"غريتروديل" حيث �أوردت ب�أن حمادثة
ج��رت ب�ين ال��ل��ورد "كرومر" وب�ين �أح��د
كبار املعروفني الإنكليز اليهود ..حيث
قال "كرومر" �إذا �أن�شئت مملكة يهودية
يف القد�س ..ف�إنني لن �أت���أخ��ر يف طلب
احل�صول على من�صب �سفري فيها".
فكيف دبرت ال�صهيونية الدولية �إذاً
�سلب العرب وجتريدهم من �أرا�ضيهم التي
كانت ملك ًا لهم طوال على مدى التاريخ.
ث��م ت��ط��ورت بعد ذل���ك ..حتى �أ�صبحت
خطر ًا يهدد املنطقة العربية برمتها...
لقد جن��م ذل��ك ع��ن ال�سالم الأرع��ن
ال���ذي ج��اء يف �أع��ق��اب احل���رب العاملية
الأوىل ..وال ن�ستطيع يف هذا املجال� ،إال
�أن نذكر اخلطوات املتتالية لعمل مل يرو
التاريخ مثي ًال له يف الل�صو�صية الدولية
بجلب �شتات اليهود من �أ�صقاع العامل �إىل
أر�ض عربية لها �أهلها ،و�شعبها و�سكانها.
� ٍ
ف��ق��د ك���ان���ت م���ع���اه���دة "احل�سني ـ
جرت العرب للوقوف
ماكماهون" هي التي ّ
�إىل جانب بريطانيا يف احلرب ..ووعدت
تلك امل��ع��اه��دة مبنح ال��ع��رب ا�ستقاللهم
يف نهاية احل��رب ..ونظرة خاطفة على
اخل��رائ��ط القدمية ،تظهر �أن ذل��ك ،ال
ميكن �أن ي�شمل فل�سطني.
وق���د وق��ع��ت ب��ع��د ذل���ك ات��ف��اق��ي��ات
"�سايك�س ـ بيكو" عام  1916للتمل�ص من
وع��ود "ماكماهون" .فامللك ح�سني كان
يظن �أن هذه اجلهود املجز�أة ال تتجاوز
ح��دود الدعاية ..وقد اع�ترف "حاييم
وايزمن" رئي�س االحتاد ال�صهيوين العاملي
يف �إحدى خطبه:
"ب�أن ال�صهيونيني الأمريكيني كانوا
يحثونه ع��ل��ى امل��ط��ال��ب��ة ب��ـ "جمهورية
يهودية" ..لكنه كان قانع ًا بالعمل فقط
من �أجل "وطن قومي يهودي".
وهكذا ن�ش�أت "�إ�سرائيل" ـ كما يقول
ك��اراجن��ي��ا ـ وه��ك��ذا ك��ان ال��ت���أي��ي��د ال��ذي
�أمدتها به الواليات املتحدة الأمريكية
التي تدعي كذب ًا وبهتان ًا ب�أنها زعيمة
العامل احلر ..ولنتبني النتائج لهذا العمل
الفظيع من ال��ع��دوان على �أر���ض عربية
مبباركة وت�أييد �أمريكي وغربي.
فقد كان العرب ميلكون  88يف املائة

م��ن الأرا����ض���ي ،وي�شكلون  75يف املائة
م��ن ال�سكان ،ونتيجة ال��ت��واط���ؤ ال��دويل
والإرهاب ال�صهيوين �أ�صبح اليهود يحتلون
 77.4يف املائة من الأرا�ضي...
كما عملوا على ط��رد مليون مواطن
عربي فل�سطيني من ديارهم...
وبالنتيجة �أ�صبحت "�إ�سرائيل" متلك
 86يف املائة من الأرا�ضي الذي كان قرار
التق�سيم رقم  181لعام  1947قد �أعطاها
مبوجبه فقط  56يف املائة منها.
�إن الهدف ال�سيا�سي وراء اغت�صاب
الأرا�ضي العربية ،هو لتقوية "�إ�سرائيل"
باغت�صاب ال�سيطرة ـ �أي�ض ًا ـ على الطرق
اال�سرتاتيجية املهمة يف ال�شرق الأو�سط.
وبفتح ممر عرب الأقطار العربية ،ومنع
قيام الوحدة العربية ،ون�شر الدعاية
املواتية لـ "�إ�سرائيل" بني �أقليات "ال�شرق
الأو�سط".
وت�سعى ،بذلك�" ،إ�سرائيل" ـ كما يقول
كاراجنيا ـ لعزل م�صر عن بقية الوطن
العربي ..لأن م�صر مازالت �أقوى و�أعظم
عد ٍو لهم حتلم بهزميته.
كما �أن �شبه ج��زي��رة �سيناء وقناة
ال�سوي�س �ستفتح لها �أي�ض ًا الطريق �إىل
املحيط الهندي ..وعندما تعزل م�صر
عن بقية الوطن العربي ،ف���إن الوحدة
العربية ي�صعب قيامها ..وك��ذل��ك ف���إن
احتالل غربي الأردن� ،سي�ساعدها على
اغت�صاب الأماكن املقد�سة...
وقد قدرت يف خططها اال�سرتاتيجية
الباقية �أن تخ�ضع ل�سيطرتها القالع
الدفاعية الرئي�سية يف �شبه اجلزيرة
العربية ليت�سنى لها �أن ت�صبح حلقة مهمة
يف �شبكة الدفاع عن "ال�شرق الأو�سط".
والنتيجة ،ف�إن احلد الأدنى ملطامعها
الإقليمية ،هو اغت�صاب املنطقة املتاخمة
لقناة ال�سوي�س ،ونهر الليطاين ،واخلليج
العربي..
يخل�ص م���ؤل��ف الكتاب "كاراجنيا"
�إىل القول :ـ وت�أمل "�إ�سرائيل" بتحقيق
اغت�صاب بع�ض املناطق العربية ذات
الأهمية اال�سرتاتيجية ،و�إن�شاء دول
جديدة يف "ال�شرق الأو�سط" تت�ألف من
الدروز ...واملوارنة ..والأكراد ،وغريهم
م��ن الأق��ل��ي��ات ..وم��ن ال��غ��راب��ة ال��ت��ي ال
تفقهها "�إ�سرائيل" �أن ه��ذه الأقليات
متتلك من الوطنية واالنتماء عنا�صر
�شديدة املرا�س ،تف�ضل املوت على ال�سري
يف فلكها..
"و�إ�سرائيل" تعتمد �أكرث ما تعتمد
ع��ل��ى اخل�لاف��ات ال��داخ��ل��ي��ة ب�ين ال���دول
ال��ع��رب��ي��ة ..وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��غ��ذي��ة ه��ذه
اخلالفات مبهارات وحنكة ،بت�أييد ودعم
وم�ساعدة من الواليات املتحدة الأمريكية
لتربز وك�أنها الأقوى يف املنطقة ...تتحكم
مبقدراتها كما ت�شاء...
هاهي "�إ�سرائيل" و�أطماعها ،كما
و�صفها "كاراجنيا" يف كتابه ..وقد �صدق
حد�سه مبا قال منذ ما يقارب اخلم�سني
ع��ام�� ًا ،حيث ن��رى توقعاته ـ الآن ـ على
�أر�ض الواقع ...علَّنا نتعظ..
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الق�صة اجليدة لي�ست ورقة يان�صيب
•با�سم عبدو

الق�ص��ة الق�ص�يرة الناجحة فني ًا ،التي تكتب بقل��م قا�ص مبدع يروي
ذاكرته من خزان الأدب والنقد .ويحدد �أثالم ال�سرد بعناية ،ويبذر هذا
احلق��ل بح َّبات القمح ويع��زق تربتها ب�شكل جيد ،وينظفه��ا من الأع�شاب
ال�ض��ارة الت��ي �إن بقي��ت قد تعط��ي مو�سم ًا رديئ�� ًا �أو تف�سده ،ث��م عليه �أن
يرويه��ا باملداد وم��اء القلب وي�س ّمدها باللغة ال�شعري��ة اجلذابة ،وال�صور
امللونة الزاهية املعربة ،وير�سلها جاهزة �إىل بيدر املتلقي!
الق�ص��ة الق�ص�يرة لي�س��ت بك�بر حجمه��ا وتع��دد �صفحاته��ا �أو ب�صغر
وفن �صعب بالقيا�س
حجمه��ا ،بل ه��ي جن�س �أدبي �إبداعي من ال�سردي��اتّ ،
فن قادر �أن يعبرّ عن املجتمع والواقع،
�إىل الفنون ال�سردية الأخرى .وهو ّ
وتداخالت��ه ال�سيا�سي��ة واالجتماعي��ة و�أمرا�ض��ه النف�سي��ة ،ووح�شيته
ووداعت��ه وت�أجج��ه و�سكون��ه .والبح��ث ع��ن لغ��ة املفارقة الت��ي ت�صل �أو
ترب��ط ،ب�ين ال�ص��راع املتحرك وال�ص��راع ال�ساك��ن ،وما يج��ري يف اخلفاء
وامل�ست��ور يف حي��اة الطبق��ات االجتماعي��ة .والقا���ص املاه��ر ه��و القا�ص
الق��ادر �أن يك�ش��ف املخب�أ وامل�ست��ور ،ويتوقف ذلك على قدرت��ه و�إمكاناته
الثقافية والفنية وعمق جتربته الإبداعية.
لق��د ظه��رت الق�ص��ة يف �أوروب��ا يف القرن التا�س��ع ع�ش��ر .وكانت �أوىل
املح��اوالت يف الق��رن الراب��ع ع�ش��ر يف روم��ا ،يف داخ��ل �إح��دى حج��را ت
الفاتي��كان (كم��ا يذكر تاريخ الق�صة)� ،أطلقوا عليه��ا �أنذاك ا�سم (م�صنع
الأكاذي��ب) .وم��ن �أب��رز ر َّواد ه��ذا امل�صنع (بوت�شي��و) ،ال��ذي �أعطى لهذه
النوادر �شكل �أدبي �أ�سماه (الفا�شيتيا).
وتط��ورت الق�ص��ة الق�ص�يرة عل��ى يد موبا�س��ان يف الن�ص��ف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر .وكان يعتقد �أن الرواية ال ت�صلح للتعبري عن الواقعية
اجلدي��دة .ويرى �أن احلياة حلظة عابرة قد تبدو يف نظر الرجل العادي
ال قيمة لها ،ولكنها حتمل من املعاين قدر ًا كبرياً.
ويب�ّي�نّ لنا تاري��خ الأدب العربي �أنه ظهرت ق�ص�ص كثرية يف ال�سجالت
العربي��ة ،لكن ال ميكن �أن ينطبق عليها (م�صطل��ح الق�صة الق�صرية) ،فهي
�أق��رب م��ا تك��ون �إىل املقامة التي تعتم��د على احلكي وعل��ى حدث حمدد
متن��ام ،و�شخ�صية واحدة ،وحبكة دقيقة وزمان ومكان حمددين .وهناك
ٍ
�أي�ض�� ًا اخت�لاف يظه��ر ب�ين احلكاي��ة والق�صة الق�ص�يرة ،من حي��ث تعدد
الأح��داث وتن��وع ال�شخو���ص وتباي��ن الأزمن��ة والأمكن��ة .وكل �شخ���ص
يخ��زّ ن يف ذاكرت��ه ع�ش��رات احلكايات ..وميك��ن �أن يتلوه��ا �أو ي�سردها يف
جمي��ع الأوق��ات ،و�سه��رات ال�سم��ر ويف زي��ارات الأ�صدق��اء ...ولكن لي�س
كل حكاي��ة تتل��ى ت�صلح �أن تكون ق�ص��ة ق�صرية ..فالق�صة له��ا عنا�صرها
و�شروطه��ا البناء الفني ،الذي يرتكز على قواع��د ال ميكن التخلي عنها.
وم��ن ال�ضروري ج��د ًا البحث عن مواد البناء اجلي��دة ال�صنع ،التي حتدث
الده�ش��ة والإمتاع للمتلقي .ويحتاج ف��ن الق�ص �إىل ثقافة �أدبية ونقدية
ومتابع��ة د�ؤوب��ة  ..و�إىل ثقاف��ة وطنية وعاملي��ة ..ومق��درة �إبداعية..
ولي�س كل من حمل قلم ًا وقر�أ كتاب ًا �أو جمموعات ق�ص�صية ي�صبح قا�ص ًا..
وم��ن ي�ست�سهل كتابة الق�صة م�صريه الف�شل !..ومن ي�صاب مبر�ض الأوهام
ل��ن ي�شفي��ه دواء املدي��ح والزخرف��ة الكالمي��ة ،فه��ي عبارة ع��ن فقاعات
تنطف��ئ بعد حلظ��ات وتتال�شى نهائي�� ًا ،لأنها مل ترتك �أث��ر ًا يف خواتيمها
�أو يف (حلظ��ة التنوير) عند الق��ارئ .ومن هنا ت�أتي �أهمية النهايات التي
اتخ��ذت ت�سمي��ات خمتلف��ة ومتع��ددة ،فه��ي (القنبل��ة) عن��د ت�شيخوف،
و(امللتوية) عند موبا�سان ،و (املفتوحة) عند �آخرين.
�أمام القا�ص مهمة كبرية ،هي �إعادة ت�شكيل العامل وتف�سريه وجتديد
الر�ؤية يف اللحظات املهاجرة من حياتنا (�إرادي ًا �أو ق�سري ًا) .الر�ؤية التي
تع�ّب�رّ عن ال�صور املرتاكمة املُ ْ�شبع��ة بامل�شاهد والتجارب واللقطات املثرية،
ور�ؤيتها من زوايا عدة حادة ومنفرجة ،داخلية وخارجية.
ف��ن مراوغ
وي��رى الناق��د والأديب �سم�ير الفي��ل� ،أن الق�صة الق�صرية ّ
و�صع��ب يزداد جماهريية لأن��ه ينبع من �إيقاع الع�صر الالهث� .أما الأديب
حممود تيمور فيقول� :إن الق�صة روح قبل �أن تكون مظهراً ،وفكرة قبل �أن
تك��ون حادثة .و�أن روح الق�صة احلي وفكرتها ال�صحيحة يجب �أن تكون،
قب�س�� ًا م��ن الإن�سانية التي �إليها م��رد الفن الرفيع يف �شت��ى �صوره من بيان
ومو�سيقا ومتثيل.
ويق��ارن الناقد �شكري عياد بني الق�صة احلديثة والرواية .فالق�صة
ثم
بر�أي��ه �أ�صدق تعبري ًا عن العزلة االجتماعي��ة وال�شعور بالأزمة .ومن َّ
ف���إن الق�صة ه��ي تعبري عن الربجوازي��ة امل�أزومة املتدني��ة ،بقدر ما كانت
الرواية تعبري ًا عن الربجوازية ال�صاعدة.
لق��د تطورت الق�صة الق�صرية ال�سورية منذ ثالثينيات القرن املا�ضي،
وخط��ت خط��وات �سريعة و�أخ��ذت مكانه��ا يف �سج�لات الق�ص��ة العربية.
وب��رزت �أ�سماء قا�صني وقا�صات و�صل��ت �إىل امل�ستويات العاملية .ويظهر يف
ال�ساح��ة الق�ص�صية ال�سورية كل عقد جيل جديد يواكب التطور يف زمن
العوملة وثورة املعلومات واالت�صاالت.
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الروح لي�ست باليد  ..قراءة يف جمموعة «حبة �شجاعة» للأديب مالك �صقور

• غ�سان كامل ونو�س
«�أين �أنت يا جبالوي؟! �أال ترى ماذا يفعل بنوك
وبناتك؟! �أين �أن��ت؟! �أري��د حقي يا جبالوي� ،أريد
مطرح ًا حتت ال�شم�س »!..فهل هذا مطلب كبري على
جبالوي؟! �أم هو كفر من الإن�سان؟! �أم م�ستحيل؟!
�ألي�س هو جوهر الإن�سانية التي خ�ص بها هذا الكائن
املو�سوم بالعاقل ،واملوهوم بالأرقى؟! و�إال فللغاب
�شريعة!! وللذي تعوزه القدرة على االقتناع بها
قدر قاتل ـ رمبا ـ من القهر و�شر البلية ،ومت�سع من
االكتئاب!!
�أل��ه��ذا �إذ ًا «ت��ع��ج ع��ي��ادة الطبيب النف�ساين
باملراجعني من املر�ضى القدامى واجلدد ،وكلهم من
فئة ال�شباب وال�صبايا امل�صابني بحاالت ال تعد ،وال
حت�صى ،من االكتئاب ،ومن خمتلف العائالت».
وماذا ميكنك �أن تفعل� ،أو تت�صرف� ،إذا ما كنت
حماطا بالأنذال والدجالني والل�صو�ص..؟!.
نعم «لي�ست احلياة �أك ًال و�شرب ًا ،ولكنها حتولت
�إىل جيفة كبرية ،وال ترى �إال الذين يتناهبونها،
وينه�شون بها.»..
ما احلل �إذ ًا؟! «ومن خلق علق».
ف����إذا ك��ان ال�سمك �سمكنا ،وم��ن حقنا ،و�صيد
ال�سمك لي�س بحاجة �إىل مواد م�ستوردة ،وال يلزمه
قطع تبديل ،لي�س بحاجة �إىل ر�صيد ،وال يلزمه
اعتمادات ،وال�سمك وفري ،ومع ذلك فال�صياد م�ستلب
ومظلوم ..وامل�ستهلك م�ستلب ومظلوم».
و�إذا ك��ان عليك �أن تغم�ض عينيك ،وتتجنب
احلديث عن الف�ضائح ب�أنواعها العامة واخلا�صة،
عن املهازل الكثرية ،وعن اجلرائم التي ترتكب بحق
ال�شعوب ،با�سم ال�شعوب ،ق��دام وخلف الكوالي�س،
بدء ًا من عيادة طبيب ،مرور ًا ب�أية حمكمة ،وانتهاء
بانتهاك حرمة الإن�سانية يف البو�سنة والهر�سك،
و�آخرها جمزرة قانا»..
و�إذا ك��ان «ال�شعب عمالق ًا �أع��م��ى ،والأع��م��ى
يلزمه م��ن ي��ق��وده» .وم��ن احل�����ض��ارة �أن يتم هذا
بالدميقراطية ،ولكن �أية دميقراطية؟!»
فالدميقراطية ح�سناء ال ي�ضاهي ح�سنها
يف العامل» لكن «�صوت الأ�ستاذ ب�صوتني» .و�صوت
املتنفذين ب��ث�لاث��ة� ،أو ع�شرة �أو م��ئ��ة ..و�صوت
القادرين بالآالف ،واحلاكمني باملاليني..
و�إذا كان هذا وذاك وغريه كثري..
و�إذا كانت الأ�سئلة تكرب ،وت�صعب الإجابات
عنها ،وت�ستع�صي كما ي�ستع�صي ت�أمني الدواء ،وتعليم
الأوالد .وتتباعد الأح�ل�ام� ،إال تلك املعلقة على
دواليب ال تقف �إال على �أرقام مقدرة بالق�سطا�س..
م��اذا تبقى �إذ ًا؟! بيت العائلة يف وط��ن �سرحان
املوعود ،الذي حتول ماخور ًا للدعارة واملخدرات،
وكرم الزيتون ثكنة �أفاع ،وبيارة الربتقال حتولت
�إىل م�صنع للقنابل املدمرة..
و�سوى الروم خلف ظهرك روم
فعلى �أي جانبيك متيل والروم
		
الذين هم خلف ظهرك هم من �صنف املحرتم الذي
يحتاج الك�شف عنه ،وعن تاريخه ،ويحتاج اعرتافه
به �إىل حبات �شجاعة نادرة ،ورمبا حمظورة!..
يبدو �أن احلق على الطليان� ،أو على جبالوي� ،أو
�أن العيب يف جعفر الذي �أعيا الأطباء من فا�س يف
املغرب ،حتى دبي على اخلليج ..العيب فيه �إذ ال يرى
�إال الغلط؛ وملاذا ال نقول �إن العيب يف امل�ؤلف الذي
قدم لنا هذه الباقة من احلنظل عربون �إح�سا�س
واكتواء و�أمل وتوجع؟!
لكن جعفر الذي اعتكف يف �صومعته التي هي
عبارة عن خمزن هائل للكتب واملخطوطات ،وقبل �أن
يعلن عجزه عن االنتحار بعد اتهامه باجلنون مرات
�أربع ،يقول قولته امل�شهورة:
ك��ل ���ش��يء �إىل نهاية ،ال��ف��رح ،ال�����ش��ق��اء� ..،إال
املعرفة؛ املعرفة وحدها ال نهاية لها!..
وللحق ،ف�إن امل�ؤلف قدم يف هذه املجموعة قدر ًا
مهم ًا من املعرفة� ،أو لنقل الثقافة ،ف�إ�ضافة �إىل

ما قيل يف الأ�سطر ال�سابقة ،ميكن ر�صد املعلومات
والأفكار التالية:
ـ تكاثر الأطباء وازداد املر�ضى.
ـ ال�ضحك مفيد ،وه��و رد فعل طبيعي ،يفرح
القلب ،ويثلج ال�صدر ،ولكن!...
ـ لقد جنح لينني بانت�صار الثورة ،وف�شل يف �أن
يبني وطن ًا حر ًا ،و�شعب ًا �سعيد ًا.
ـ الفن عامة ،والأدب خا�صة ،يطبخ على نار
هادئة.
ـ ال��دراه��م �سبب ك��ل ع��ل��ة ،مثل ال�ب�رد ،لذلك
فالنتيجة وا�ضحة.
ـ عجب ًا كيف يتكرب الإن�سان ،وقد خرج من جمرى
البول مرتني.
ـ االجتهاد يقهر احلظ ال�سيء.
ـ امل�سرح حوار.
ـ ال�ضمري النائم ميكن �إيقاظه ،لكن ال�ضمري امليت
ال ميكن �أن تدب فيه الروح.
ـ ومن العيب ،ونحن على تخوم القرن اجلديد� ،أن
يتحكم برقاب الفالحني الأميون ،و�أ�صحاب الكرو�ش
الكبرية.
ـ �أرجوكم بال ت�صفيق  ،لأنه اختلط كل �شيء بكل
�شيء.
ـ عطار العطارين ال ي�صلح ما �أف�سده الدهر.
بعد كل هذه املقوالت� ،أو القوالت ميكن البوح:
�إن جمموعة «حبة �شجاعة» ثرة بالأفكار ..وهذه
�إحدى ميزاتها ..ولكن �س�ؤا ًال ال يلبث �أن يطرح نف�سه
بقوة :كيف تقدمت هذه الأفكار؟! هل كان لها وقع
ثقيل �أرهق الن�صو�ص؟!
يف ر�أيي� ،إن يف الإجابة على هذا ال�س�ؤال تكمن
امليزة الأخ��رى الهامة ملجموعة «حبة �شجاعة»،
وه��ي ال��ق��درة على تقدمي ج��رع��ات معرفية خلل
ال�سطور ،ب�أ�سلوب التحايل� ،أو املغافلة .لنتابع هذه
احلاالت:
ـ الق�ضية لي�ست يف قوله (جعفر)� :إن جنيب
حمفوظ مل ي���أت بجديد ،ومل يخرتع �شيئ ًا ،كل ما
هنالك �أنه قر�أ الكتب ال�سماوية ق��راءة معا�صرة،
و�صاغ روايته مبا ينا�سب العربية ،بل الق�ضية كانت
يف �صراخه «�أين �أنت يا جبالوي� ..أال ترى ماذا يفعل
بنوك وبناتك..؟! الخ» يف ق�صة جعفر.
ـ ك��ان الطبيب يح�ضر درا���س��ة بعنوان «تكاثر
الأطباء وازداد املر�ضى».
ـ امل�شكلة لي�ست يف املقابلة ،كما تبني فيما بعد� ،أو
يف احلوار الهائل ،بل كان بتعليق عارف بعد املقالة،
�إذ قال :ح�ضرة املحرتم ال ي�ساوي ملء فمه تبن ًا �أو
�صوف ًا.
ـ بد ًال من �أن �أقول له :ل�ص و�سافل ،وفوق ذلك
ال يفقه �شيئ ًا ،و�إن الغطر�سة والعنهجية لن حتميا
جهله ،قدحت الفكرة ب�أن �أ�ضع له حبة يف ال�شاي،
و�أعر�ض عليه مقابلة ن�سجلها على الفيديو!..
هذه الطريقة يف الطرح ،ت�ؤمن �إط�لاق القول
ملون ًا دون رتابة الأقوال اجلاهزة واملقررة.
وه��ذا ال��ك�لام يقودنا �إىل مزيد م��ن تلوينات
اعتمدها الكاتب يف �إي�صال �أفكاره �إلينا منها:
1ـ احل���وار :وردت يف الق�ص�ص جمموعة من
احلوارات الذكية الر�شيقة الغنية التي ت�أخذ منحى
اال�ستدراج �أو املواربة ،منها:
ـ حوار ال�صحفي الراوي مع عارف الذي انفكت
عقدة ل�سانه ،لتناوله حبة ال�شجاعة .وحتدث
خالل ذلك احلوار الذي �ضايق ال�صحفي و�أمتعنا ،عن
عمر اخليام وحلمه و�إبداعه واملدير بطل املقابلة،
والبقال والثريان واخلنازير ،وحبة ال�شجاعة �أو
ال�صراحة �أو ال�صدق.
ـ حوار �إ�سماعيل مع النا�س الذين حدثوه عن
تغري الدنيا متهيد ًا لإقناعه قبول �أن ي�صبح خمتار ًا.
ـ حوار الرجل مع امر�أة الروزنامة الذي �أعطى
�سريورة جيل كامل تلهى� ،أو تغافل� ،أو ا�ستغفل عن

احل��اج��ات اليومية ،ع��ن النف�س
والزوج والأوالد؛ �أو لنقل ،عن حق
احلياة يف تعلق �أو �ضياع بال�شعارات
الطنانة الف�ضفا�ضة ،حتى انتهى
ال��ع��م��ر ،وت�����ش��رد الأب���ن���اء ،وم��ات
الأحفاد ،وكان اجلنى قب�ض ريح..
وولت املر�أة /احلياة �إلينا ظهرها،
وازدراءها!...
ـ ح��وار جعفر م��ع (ال�صدى)
ال����ذي ب����د�أ بتنبيه ل��ط��ي��ف من
ذاك ال�����ص��دى :ت��رف��ع ي��ا جعفر
ترفع! �أو انتهى بتهديد :ت�أدب يا
جعفر ت���أدب؛ �أو �أقطع ل�سانك!..
ه���ذا ال���ذي ي��ق��ودن��ا �إىل مت���اه ما
بني ال�سلطة الدينية وال�سلطة
الأر���ض��ي��ة يف ق��ول��ه� :إن ال��درك��ي
ال��ذي �سرق حمبوبته ،ه��و ال��ذي
قال :اقطع ل�سانك ،ولي�س �أحدا �آخر!..
2ـ الت�ضمني :ا�ستخدم �آيات من القر�آن الكرمي:
(وم����ا ���ص��اح��ب��ك��م مب��ج��ن��ون) و(ت���ذك���ر ،ف��م��ا �أن��ت
بنعمة رب��ك بكاهن وال جمنون) و(ك��ل من عليها
ف��ان) .وا�ستخدم �أق��وال للر�سول العربي الكرمي:
(اخ�شو�شنوا� ..إن النعم ال ت��دوم) .و�أق��وال لعمر
اخليام ورابعة العدوية ،وحمي الدين ابن عربي.
3ـ اعتماد احلكاية �ضمن احلكاية:
ـ حكاية اجلمل واجلمال.
ـ ق�صة حمي الدين ابن عربي ودخوله العوا�صم
العريقة ،وقولته ال�شهرية عن كي�س الدراهم.
ـ حكاية الأ�ستاذ ال�شربيني والدميقراطية.
ـ ح��ك��اي��ة ال�����ش��ي��خ را����ش���د ،وحم��م��د اليمني
وح�سن بالتوينني ،وقتالهم حاكم قلعة العرمية،
وا�ست�شهادهم.
4ـ التكرار :كتكرار عبارة �أو جملة� ،أو مقطع من
�أغنية� ،أو كلمة� ،أو تعبري ..وقد وظف ذلك يف ت�أكيد
الفكرة ،وتثبيتها:
ـ نية اجلمال نية ،ونية اجلمال نية ،ونية اهلل
تغلب كل نية.
ـ يا �أمة �ضحكت من جهلها الأمم يكررها مرتني.
ـ اللي م�ضيع ذهب �سوق الدهب يلقاه ..يكررها
�أي�ض ًا.
ـ من �أفهم مني؟! من �أجر�أ مني؟! من �أ�صدق مني؟!
ـ يا �سادة ..يا �سادة..
5ـ ال�سخرية :وق��د ج��اءت مبطنة ،وه��ي �أ�شد
ت�أثري ًا ،خا�صة عندما تكاد ال تظهر� ،إال كقول جدي
مثبت.
ـ �صوت الأ�ستاذ ب�صوتني ،والدميقراطية ح�سناء
ال ي�ضاهي ح�سنها ح�سن يف العامل.
ـ لكن هذا االكت�شاف العجيب ،جعل ال�شركات
املحلية والعربية ،وحتى العاملية ،وبع�ض جهات
اال�ستثمار ،تتهافت عليه ل�شراء براءة االخرتاع.
ـ ح�ضرة املحرتم ،حاز على �شهادته اجلامعية من
جامعة لبنانية عريقة �أو غري عريقة؛ ال يهم.
ـ زميالتك م�ستهرتات ،و�أزواجهن ال يتحملون �أية
م�س�ؤولية ،كيف تهن�ؤون ،عفو ًا كيف يهن�ؤون ،عفو ًا
كيف نهن�أ وقدامنا فل�سطني و�أري�تري��ا وعرب�ستان
وطنب الكربى وال�صغرى!
ـ �أعلناها ا�شرتاكية.
6ـ طريقة ال�سرد :وتربز هنا ميزة اال�ستطراد
واال�ستدراك� ،أو االنتقال ال�سببي� ،أو االعرتا�ض..
ـ �صديقي عارف ابن حارتنا ،كان متفوق ًا علينا
بكل �شيء ،نعم كان متفوق ًا وموهوب ًا وما زال..
ـ نظيف اليد وال�ضمري واجليب.
ً
ـ نعم ..لي�ست احلياة �أك ًال و�شربا ،لكنها حتولت
�إىل جيفة كبرية.
ـ �صالح ال يبايل ،منذ زمن بعيد ال يبايل.
ـ و�أنا بح�سن النية ،واهلل بح�سن النية� ،أردت �أن

مالك �صقور
�أقدم خدمة ل�صديقي.
ـ �صالح �صويلح �صلوح م�صلح �أبو ال�صلح� ،شم�س
ال�ضحى غربت.
كل هذه التلوينات و�سواها �ساعدت يف التخفيف
من عبء ال�سرد يف كثري من الأحيان.
وه��ذا يقودنا ب��دوره للحديث عن اللغة التي
ا�ستخدمت يف ق�ص�ص املجموعة ،التي ميكن القول:
�إنها لغة منا�سبة وملونة دخلت فيها بع�ض الكلمات
العامية .ورغ��م �أنني غيور على الف�صحى ،ول�ست
الوحيد يف ذلك ،واقتناعي ب�أنها ت�ستطيع �أن تقوم
بالواجب ،ف���إن جل ما ا�ستخدم يف الق�ص مل يكن
ن�شاز ًا ،ومل يكن كثري ًا على كل حال( .ك�ش برا وبعيد،
كا�شو�ش نار ،لي�ش الكذب� .)..إذ ًا ،اللغة يف املجموعة
لغة ق�ص� ،أو لغة حكي� :سل�سة ،ر�شيقة ،مع بع�ض
التقريرية التي اقرتبت �أحيان ًا من لغة امل�سرح مع
ا�ستخدام عباراتها الأجنبية التي �أرى �أنها م�ستحبة.
مثل( :اك�شن) و(ا�ستوب) .ورمبا جاء ذلك ان�سجام ًا
مع حال الر�شاقة� ،أو الكالم الذي على طرف الل�سان.
وال نن�سى ت�أثري �صاحبة اجلاللة �أو ال�سلطة الرابعة
«التي اتعبتني و�سلبت �آخر �أع�صابي».
على حد قوله« ،وجعلتني �أخ�سر بع�ض املهمني
واملميزين» .لكن الكاتب يحن �إىل �إط�ل�اق اللغة
املجنحة ،متى حانت الفر�صة .كما ب��دا يف ق�صة
الراعي �صالح التي تت�ضمن حاالت ومواقف عاطفية
م�ؤثرة« :قبل الغروب ،تبد�أ معزوفة امل�ساء نغم ًا
حنون ًا ،يتهادى ،ي��ودع ال�شم�س الآفلة ،والع�صافري
الآيبة �إىل �أع�شا�شها ،ويخفت النغم روي��د ًا رويد ًا
متنا�سق ًا مع الظالل التي متتد وتكرب مع هبوط
ال�شم�س التي ت�سحب خيوطها بهدوء ،مودع ًا يوم ًا
�آخر» .وهذا يدل على �أن اللغة جاءت من�سجمة مع
الفحوى ،لنقر�أ هذا املقطع �أي�ض ًا :وملا كان النا�س ـ
�أيدكم اهلل ـ وعفا عنا درجات ،ف�إن ال�سمك درجات،
وملاكنتا ـ قد�س اهلل �سركم ـ وهدانا ال ننظر �إىل فوق،
وال ن�صعد درجات غرينا ،وال نح�سد الأعلى منا»...
�ص 17
�أما التقريرية ،فيمكننا �أن نقر�أ كمثال عنها ،ما
جاء يف ال�صفحتني  105و 106من تعداد للأ�شياء
التي لها نهاية ،اب��ت��داء ب :للفرح ن��ه��اي��ة� ..إىل
للإن�سان نهاية».
كما �أن هناك مبالغة يف بع�ض العبارات ،مثل:
«تنا كلها على �أنغام الناي احلنون الذي يتحدى به
�أ�شهر املو�سيقيني� »..ص 78
ـ بدايات الق�ص�ص� :أغلب البدايات منا�سبة� ،إذ
تدخل القارئ يف �صلب املو�ضوع �أو الواقع بحرارة:
بانتظار الدواليب ،حديث اجلارات ،جعفر� ،سرحان
يعود ولكن �إىل �أين ،الراعي �صالح.
يف حني يكون الدخول هادئ ًا �أو بارد ًا� ،أحياناً:
حكاية اجلمل واجلمال� ،أما يف ق�صة :من يع�ش ير،
فنالحظ �صنعة يف املدخل.
ـ نهايات الق�ص�ص :النهايات منا�سبة يف ق�ص�ص:

�أعالم
حكاية اجلمل واجلمال ،والراعي �صالح ،وجعفر.
وباردة يف :بانتظار الدواليب ..ومتطاولة ومفتعلة
يف نهاية :حديث اجل��ارات ،وحبة �شجاعة ،ومن
يع�ش ير� .أما ق�صة �سرحان يعود ..فلو انتهت عند
خامتة املقطع الغنائي ،لكان ذلك �أف�ضل ،فيما �أرى.
ـ العناوين :ع��ن��وان الق�ص�ص التالية كانت
تقريرية مبا�شرة :من يع�ش ير� ،سرحان يعود ولكن
�إىل �أين ،بانتظار الدواليب� .أما العناوين الأخرى
فكانت منا�سبة.
الزمان :ميكن القول� :إن الزمن مل يكن خطي ًا،
وهذه نقطة ل�صالح الكاتب ،حيث ي�ستقطع بالتذكر
واحلكايا ،ويتعرج من حال �إىل حال ،ومن م�ستوى
�إىل �آخ���ر .وه��ذا م��ا �أ���ض��اف حركية للن�صو�ص.
وا�ستفاد القا�ص من التقطيع والعنونة يف االنتقال
عرب الزمن ،ووفق احلاالت.
امل��ك��ان :مل يبد يف املجموعة اه��ت��م��ام كبري
باملكان� ،إال يف ق�صتي :الراعي �صالح ،و�سرحان
يعود...
حيث احتفى ب��ه كعن�صر �أ���س��ا���س م���ؤث��ر يف
�سريورة الق�صة .ويف الواقع مل �أح�س �أن غيابه يف
الن�صو�ص الأخرى ترك ثغرة كبرية.
وكمالحظة ع��ام��ة ،ميكن ال��ق��ول� :إن بع�ض
الق�ص�ص ،كان ميكن �أن تكون �أكرث ان�ضغاط ًا ،وال
�أقول تكثيف ًا� :إذ احتوت بع�ض الأقوال الزائدة،
وال�شروحات النافلة؛ كما يف احلديث عن الأطباء
�ص  51و 52وكذلك الكالم عن امل��ر�أة البريوتية
يف :الراعي �صالح ،وبع�ض فقرات حكاية اجلمل
واجلمال ،وق�صة حية �شجاعة.
وبعد؛ هل ن�أخذ الت�أكيد الذي ورد يف ق�صة :من
يع�ش ير �ص ( 64على خجل �أين ال اعرف تقنيات
الق�ص احلديث �أو القدمي ،وال �أريد �أن �أعرف) على
حممل اجلد؟!
�أح�سب �أن هذا يقرره من لديهم و�صفات الق�ص
احلديث �أو القدمي .و�أع�ترف ب���أين ل�ست واح��د ًا
منهم !..ولكني �أقر بجدوى و�صفة حية ال�شجاعة
التي �أج��زم �أن مالك �صقور قد تناولها ،فانفكت
عقدة ل�سانه ،وق��ال كالم ًا مهم ًا جريئ ًا �صريح ًا
�صادق ًا .ورمبا �أثرت علي �أي�ض ًا �إذ تناولتها كي ال
�أجامل!...
على �أي��ة ح��ال ،الب��د �أن ن�ستذكر �أن جلعفر
و�صالح و�إ�سماعيل وعارف و�سرحان ،وذاك الذي
م��ات مقهور ًا بفقر احليلة� ،صفات ت���رددت عرب
الق�ص�ص التي ك��ان��وا �شخو�صها :فهيم ،ج��ريء،
�صادق ،يحب امل�صلحة العامة ،مل ي�شهد زور ًا ،ومل
يدخل جيبه قر�ش واحد حرام ًا .نقي كالذهب،
بقي مبدئي ًا حمافظ ًا على احلليب الذي ر�ضعه..
نظيف اليد وال�ضمري واجليب ق�صري الل�سان ..وكان
لديهم قدرة على التفا�ؤل باحلياة ،واالجتهاد يف
املواجهة ...وماذا كان م�صريهم؟!
فهل �سنبحث فينا ع��ن �صفاتهم؟! وننتظر
م�صائرهم؟! وه��ل �سيكون لنا وق��ت و�إمكانية
وم�شاعر و�صرب على مواجهة احل��ي��اة بف�صولها
وجنونها وال عقالنيتها املدمرة �أحيان ًا؟! و�أخ�شى �أن
نلج�أ �أخري ًا �إىل الدواليب منتظرين الفرج عربها
لأننا غري قادرين على االنتحار! وهذا لي�س �سوى
�أ�ضعف الإميان� ،إن كان هذا �إميان ًا حق ًا !..و�أح�سب
�أن كثريين يقدمون لنا �أوراقهم �أمانات لنكتبها،
ونحن ملن �سنرتك �أوراق��ن��ا؟ فالعمر ق�صري ،واليد
ق�صرية ،والروح لي�ست باليد!!...
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يو�سف اخلطيب ...و"ديوان الوطن املحتل"
• غ�سان كال�س
العربي يف الوطن املحتل مفرو�ض فيه الآن �أن ي�ؤدي
�أواخر �ستينيات القرن املن�صرم ،وحتديد ًا يف �أيلول
 ،1968قدّ م يو�سف اخلطيب (دي��وان الوطن املحتل)
املتعة نف�سها ،واللذة نف�سها ،لل�سيد اليهودي و�أطفاله..
وحتت ثالثة عناوين ب��ارزة كانت مقدمته التي �أكد
وكانت حوانيت �ألعاب الأطفال اليهود يف مدن الوطن
يف م�ستهلها �أنها كتبت يف مرحلة ما قبل اخلام�س من
املحتل ،تعر�ض الإن�سان العربي يف �صور و�ألعاب مبتكرة،
حزيران  ،1967وق�صد �أال يعدّ ل فيها �شيئ ًا العتقاده
كان من �أمتعها على الإطالق تلك اللعبة اجلديدة التي
�أن ع��دم التعديل يف ذات��ه رمب��ا ك��ان �أك�ثر متا�س ًا مع
ما �إن ي�ضغط الطفل على زر فيها حتى يتدىل منها
احلقيقة من �أي تعديل!
�إن�سان عربي وهو يت�أرجح يف حبل الإعدام...
عن
أيديكم
�
ارفعوا
أن
�
النقاد:
اخلطيب
وقد طالب
ويف ت�ضاعيف درا�سته الق ّيمة يقول اخلطيب:
و�سجل �أن ما يريده الآن لي�س و�ضع درا�سة
ق�صائدناّ ،
املجتمع الفل�سطيني يف غالبه جمتمع ق��روي زراعي
عن ال�شعر العربي يف فل�سطني املحتلة باملعنى التقليدي
ميتاز عن غريه من املجتمعات العربية بذلك التدرج
لكلمة ال��درا���س��ة ...وك��ان م��ا يهمه فع ًال الإح��اط��ة
ال��ه��ادئ القريب ب�ين املدينة وال��ق��ري��ة ،مم��ا مينحه
بجوانب املو�ضوع بنوع من الإ�ضاءة الكافية ،تارك ًا �أمر
– ن�سبي ًا – طابع املحافظة واال���س��ت��ق��رار ...ولقد
" الدرا�سة الأدبية " للم�شتغلني يف حقلها ...لأن م�س�ألة
�أدركت احلركة ال�صهيونية منذ البداية ذلك الطابع
النقد الأدب��ي عندنا ،كما يقول ،ت�ستثري من ال�ضحك
يو�سف اخلطيب
الفل�سطيني اخلا�ص ،عندما و�ضعت ن�صب عينيها �أن
قدر ما ت�ستدر من الدموع...
مما�سك ج��ذوره��ا مب��ا تدع ّيه �إقطاعياتها االلهية
ور�أى اخل��ط��ي��ب ،يف م��ق��دم��ت��ه� ،أن ق�ضية
الإن�سان الفل�سطيني يف ن�صفها الآخر يف جحيم "�إ�سرائيل" فمع انح�سار عام املقد�سة (�أر�ض ا�سرائيل) ال ي�صح �أن تكون هذه املرة مما�سك مالية م�صرفية
النكبة عن �أب�شع هزمية ميكن �أن حتيق ب�أمة كاملة يف منت�صف القرن الع�شرين على نحو ارتباطها باملهجر العاملي� ،أو مما�سك دينية هيكلية على نحو ارتباطها
اتخذ �سطح الكرة الأر�ضية �شكلني اثنني �أمام املجموعة الفل�سطينية املندحرة :بالرتاب الفل�سطيني نف�سه قبل ثالثة �آالف �سنة ،بل البد يف هذه املما�سك الآن
منفى ،هو كل الأر�ض التي ال يظللها علم "�إ�سرائيل" ومعتقل ،هو كل الأر�ض التي �أن تكون �أر�ضية ترابية قوامها امل�ستعمرات الزراعية ...فالقرية الفل�سطينية
يظللها علم "�إ�سرائيل"!! وخل�ص �أن الق�ضية املطروحة يف الوطن املحتل لي�ست هي عقدة ارتباط الإن�سان العربي بالأر�ض ...ولهذا مل تخرت جماعة عربية
ق�ضية حريات �سيا�سية� ،أو اجتماعية تطالب بها ً
فئة م�ضطهدة...
يف الوطن املحتل عام  1958عبث ًا ا�سم (منظمة الأر�ض) دون ما عداه ...لقد
الفل�سطيني
بالهم
�صلته
يف
وي�ضيف يف مقدمته حتت عنوان :الكاتب العربي
كانت تلك ا�ستجابة عميقة وواعية للتحدي ال�صهيوين ومن طبيعته ،ذلك بعدّ
الكبري� ،أن �صلة الكاتب العربي – بوجه عام – �سواء ب�أ�صل الق�ضية الفل�سطينية ،ال�صراع العربي اليهودي يف جوهره هو من ميلك (الأر�ض) �أخري ًا ،وبالتايل من
�أو مبا تفرع عنها عرب ع�شرين �سنة ،ي�صح عدّ ها �إحدى ف�ضائح النف�س العربية ،ميلك ال�سيادة على (الأر�ض)..
�أو �أمرا�ضها ،يف هذا اجليل من الزمن ...كان على الكاتب العربي� ،أكرث من �أي
ويجيب اخلطيب يف نهاية درا�سته املعمقة على �س�ؤال هام :كيف ميكن �أن
خليفة� ،أو �إمام� ،أو مملوك �أن يتجاوز احلجم الب�شري واجلغرايف الراهن للق�ضية يت�صور العقل �أن تغفل ال�سلطة �ش�أن هذه احلركة ال�شعرية امللتزمة يف الوطن
ً
ً
الفل�سطينية �إىل حتديد الأبعاد احلقيقية لهذه الق�ضية ،عمقا و�أفقا يف غور املحتل ،وت�سمح بنموها وازدهارها ،وت�أذن بانت�شارها؛ �سواء من خالل �أعمدة
املجتمع العربي ،وعلى �سعة الوطن الكبري ..وي�ضيف :ولعل �أمامنا الآن مفازة
ال�صحف العربية القائمة هناك� ،أو �ضمن جماميع �شعرية تطبع وتباع يف
عظمى من اجلهل والغباء والغطر�سة االقليمية يجب �أن جنتازها مب�شقة
الأنبياء وعذابهم قبل �أن نعانق احلقيقة الب�سيطة التالية :وهي �أن فل�سطني الأ�سواق؟!
ومبو�ضوعية عالية ودقيقة يدح�ض اخلطيب بع�ض التفا�سري امل�ستندة �إىل
مل تكن يوم ًا جمرد فل�سطني� ..إمنا كانت على مر الع�صور ،وما تزال �إىل اليوم،
(دميقراطية زائفة) مرجع ًا ذلك لعوامل ذاتية كامنة يف دم �أولئك ال�شعراء
الت�سمية الأخرى املخت�صرة للوطن العربي...
�إن بني �أيدينا الآن ح�صيلة الت�أليف والن�شر العربيني ،اعتبار ًا من وقوع وحلمهم وعظامهم من �أنهم قادة �شعبهم ال�صغار الذين عليهم �أن يتحملوا يف
النكبة الأوىل عام  1948حتى وقوع النكبة الثانية عام  1967،و�إن كل ما ميكن �سبيله كل ما ميكن �أن يتحمله الأنبياء ...وميثل لذلك بديوان �سميح القا�سم
�أن يكون عاملي القيمة من هذه احل�صيلة ،ال ميكن – يف الوقت نف�سه – �أن يكون (دمي على كفي) و(�صالة) حممود دروي�ش...
ويختم اخلطيب درا�سته ،التي �سبقت عر�ض جمموعات �شعراء الأر���ض
فل�سطيني املو�ضوع!! يت�ساءل املرء� :أين هو الأثر العربي الواحد ،ذو امل�ستوى
العاملي ،الذي و�ضعناه يف امل�أ�ساة الفل�سطينية خالل جيل كامل من الزمن ...؟! املحتلة ،بقوله :فلعل ذروة ما �أود �أن �أنتهي �إليه هو �أن نتعرف جيد ًا على هذه
يف �أثناء ذلك اجليل الكامل ،حاف ًال مب�آمت الوطن العربي و�أفراحه ،ظل احلركة ال�شعرية النامية يف الوطن املحتل� ،ضمن ظروفها اخلا�صة ،ويف حجمها
الإن�سان الفل�سطيني ،قلب الإن�سان العربي املري�ض ،يف منت�صف الطريق متام ًا بني الطبيعي و�ضمن ظروف �أ�شخا�صها �أي�ض ًا يف �أحجامهم الطبيعية ..مع حر�صنا –
احلزن والفرح ،لأنه هو نف�سه ظل قائم ًا طوال هذا الزمن يف منت�صف الطريق يف الوقت نف�سه – على �أن نقود خطاهم ،و�أن ن�صحح اجتاهاتهم ،و�أن مننحهم
متام ًا بني احلياة وامل���وت ...ف���إن فرحه يف احلقيقة ن�صف ف��رح ،و�إن حزنه املزيد واملزيد من التفاعل الفني اخل�صب مع �أدب �شعبهم يف الوطن العربي
ن�صف حزن ،لأنه يف الو�ضع الذي هو فيه ن�صف �إن�سان ...ومامل ينطلق الكاتب الكبري..
العربي ،عن وعي ،من �أنه هو هذا الإن�سان الفل�سطيني بال�ضبط ،مهما اختلفت
ولكن من دون �أن نغفل� ،أي�ض ًا ،احتمال ما ميكن �أن يواجه به (احلكيم
الت�سميات ..ومامل ير�سم �إرادته �أن يكون الإن�سان العربي التام ،ف�سيظل فاقد ًا ال�صهيوين) هذه احلركة و�أ�شخا�صها� ،سواء من نوع القمع امل��ادي� ،أو من نوع
ً
لذاته ،وذاكرته ،هائما على وجهه يف براري الظم�أ وال�سراب واجلنون� ...إن تلك الإجها�ض الذكي الذي ي�ستهدف ت�صفية هذه احلركة يف عنفوانها!...
وح�سب...
هي الق�ضية كلها،
وعلى مدى �أكرث من �أربعمئة وخم�سني �صفحة ،يعر�ض اخلطيب وبحوا�س
وحتت عنوان (مالمح احلركة ال�شعرية يف الوطن الفل�سطيني املحتل)
وتقريظات الفته لـ:
يتناول يو�سف اخلطيب بالدر�س والتحليل املجاميع ال�شعرية التي ت�ضمنها
حممود دروي�ش يف دواوي��ن��ه� :أوراق الزيتون  /حيفا  ،1964عا�شق من
الديوان ،ديوان الوطن املحتل ،وذلك من خالل و�صف عام للمناخ الذي وجدت
فيه� ،أي الأقلية العربية يف الوطن املحتل �ضمن الأطر ال�سيا�سية واالجتماعية فل�سطني  /حيفا � ،1966آخر الليل  /عكا 1967
�سميح القا�سم يف دواوينه� :أغاين الدروب ،دمي على كفي
والثقافية ..فالإن�سان العربي يف الوطن املحتل يعي�ش حتت
 /النا�صرة  ،1967دخان الرباكني  /النا�صرة.
ظل ال�شعار التاريخي ال�شهري الذي �أطلقته ال�صهيونية يوم ًا يف
توفيق ز ّياد يف ديوانه� :أ�شد على �أياديكم
الواليات املتحدة ،ورمبا مل يتوفر لها على �سطح املعمور ماهو
�سامل جربان
�أن�سب من الرتاب الأمريكي املجبول بالدم الهندي الأحمر
�إ�ضافة ملتفرقات لهم ولـ :را�شد ح�سني ،ع�صام العبا�سي،
لإط�لاق مثل ه��ذا ال�شعار ال��دم��وي :ادف��ع دوالر ًا ...تقتل
�سليم يو�سف جربان ،نايف �صالح �سليم ،حبيب زيدان �شويري،
عربي ًا!! �إن�سان هذه الأقلية �إذ ًا هو بديل الإن�سان الهندي
الأح��م��ر يف القرن الع�شرين ،ومغامرات الغرب الأمريكي
و�شادي الريف.
قد اتخذت م�سرحها الآن يف النقب ب��د ًال من راك��وت��ا ،ويف
ً
و�أخ�يرا ،و�إن��ه و�إن جاءت هذه املقالة يف رحاب الذكرى
املثلث بد ًال من مي�سوري ،ويف مرتفعات اجلليل بد ًال من قمم
الأوىل لرحيل �شاعرنا الكبري يو�سف اخلطيب فقد �أردنا من
ايداهو ..كل ذلك يف نطاق الق�ضية الواحدة نف�سها� :إبادة
خالل ت�سليط ال�ضوء عليها جمدد ًا ،بعد م�ضي �أكرث من �أربعة
�شعب كائن ،من �أجل تكوين �شعب غري موجود ...فعلى غرار
عقود على �صدورها تثمني اجلهد الكبري الذي بذله الراحل
الإن�سان الهندي الأحمر ،الذي مايزال قتله �إىل الآن مو�ضوع
يو�سف اخلطيب يف وقت مبكر كانت املكتبة العربية تفتقر
تلذذ ال�سيد الأم�يرك��ي ومتعة �أطفاله ...فكذلك �إن�ساننا
�إليه...

8

�شعر
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�صورة يف القلب..

ح�صى على �شاطئ
• �سوزان �إبراهيم

• حممد مروان مراد
		
حرفان� ،ض ّما �أعظم القيم
�صدقُ الوفاء ،وعفّة الكرم
ما اف َّ
مر ًة بهما
رت ثغري ّ
	�إال جرى ذوب ال�شذى بفمي
ملء جوانحي ،فرح
وانثالَ ،
ثر كنفح الزهر ،يف احللم
		
ٌّ
�أُمي ..و ُيب َعث ما انطوى وم�ضى
�سالف ،يف العمر ،من�صرم
من
ٍ
ف�أنا الر�ضيع يلوذ حمتمي ًا،
ب�أَ ِّبر �صد ٍر ،جاد بال ِّن َعم
		
في�ضمنّي ،ما بني �أ�ضلعه
�ساح ِر النَغم
		
ويبثني من ِ
ذب العني ،يحر�سني
�أغفوَ ،ف ُه ُ
وير ّد حتى مل�سة الن ََّ�سم
		
ُ
�شكوت وهاجني �أمل
ف�إذا
ال�سقم
م�س من َّ
		�أو نالني ٌّ
ٌ
م�شتعل بلوعته
فالقلب
َ
هلل واحل َرم
		
مت�ضرع ِ
أحرف َ
عر�ض ًا
و�إذا لثغتُ ب� ٍ
	�أو �سِ ُ
رت مزهو ًا على َقدَ مي
مزعر ٌ
فالبيت �أحلانٌ
دة
ِ
م�ضطرم
باحلب
خافق،
من
ِ
ٍ
ِّ
لهلِ ِ َ
ذاك العهدُ �ُ ،صور ُته
دنيا متو ُر ،على املدىِ ،بدَ مي
•••
ومير عمري ،ال يكدّ ُرين
ُّ
هَ ٌّم ،وال �شكوى ت�ؤ ِّر ُقني
		
وحبيبتي �أمي ،بلهفتِها
َم َل ٌّك رقيقُ الن�صح ،يكل�ؤين
		
حانية
ترعى خطاي بحدب
ٍ
وعلى طريق احلق ،تلهمني
يافع ّ
غ�ض الر�ؤى لِفتى
من ٍ
ُ
أخالق والف َِطن
		
يختال بال ِ
و�إىل ال�شباب،
ودفق عزمتِهِ
ِ
وثباتِهِ يف داهم امل َِحن
		
ُ
عجزين
ال
�شائك العرثاتِ ُي ِ
		�أو وط�أ ُة الأعباء ترهقُني
�أم�ضي ،وقلبي ٌ
ناب�ض �أم ًال
ودعا�ؤهاَ ،و ْقدٌّ يحفّزين
		

كفاح العمر ،ها َم َتها
�أحنى ُ
وذوى رقيقُ العود ،مِن َوهَ ن
لكنَّها ُتخفي ،متاعِ َبها
ُ
لت�شدَّ من �أزري ،وتدفعني
		
و�أظلُّ � ،أنّى كنتُ �شاغ َلها
علي عوادي الزّ َمن
		
تخ�شى َّ
وك�أنني ،ملّا �أَزل َحدَ ث ًا
حت�ضنُني
بجناحها
امللهوف ِ
ِ
ِ
وتفاخر الدنيا بزهرتها
قد � َ
أمطرتْ �شهد ًا على ُغ ِ�ص ِن
•••
َع َجب ًا لقلب الأم ،كم َحدَ ٍث
عاناه ،مل يحفل ،ومل َي ُه ِن
		
يعطي �سخ ّي ًا ذوب رحمتِهِ
ِن
		
من غري �ضنٍّ فيه �أو م نَ ِ
فهو َّ
الطهار ُة كلها انبثقت
من نب ِع حبَّ ،
�شف من ُمزن
		
ُ
والنبل يف �أ�صفى ت�أ ّلقِه
وال�صدقُ مكنونٌ ويف ال َع َل ِن
		
مت�ضي ال�سنون بكل م�أثرة
باق على الزمن
		
ووفا�ؤها ٍ
يارب هبني �أن �أوفيها
ٍّ
ّ
بع�ض الذي بالعي�ش �أ�سعدين
و�أر َّد �شيئ ًا من مكا ِرمها
		�أُ�سدي به َد ْين ًا يط ّو ُقني
�أمي وح�سبي �أن �أرددها
ُ
ح�س بالإميان ميل�ؤين
		
لأ َّ
ولأح َف َظ ْن� ،أبدَ احليا ِة لها
عهد ًا ب�أعماقي ُيذك ُّرين:
		
 َمن �أنت ،لوال ُّكف رحمتِها
ري الب�ؤ�س وا َ
ما
حل َزنِ
العمر ،غ ُ
ُ
•••
الأمٌ ،
كنزَّ ،
جل عن َ�ش َب ٍه
واحت�ض ِن
ني،
ِ
خ ِّبئْهُ يف العين ِ
ْ
ال�صدق �صورتها
وانق�ش ب�أ�سمى
ِ
القلب ،عرفان ًا على الزمن
يف
ِ

مالك ِ
ما من ٍ
�سواك
(�إىل �أمي )
• حممود حمود
ب���������������اك
������������������س�����������������وداء ج�����������������ـ�����������������دران ب��������ي��������ت��������ي وك���������������ـ���������������لّ م���������������ا ف��������ـ��������ي��������ه
ِ
����������س���������ن���������اك
م�����������������ا غ����������������������اب ط���������ي���������ف���������ـ���������ك ع���������ـ���������ن���������ي وال ت�����������ن�����������اه�����������ى
ِ
رم��������������������اك
أي����������ح����������ـ���������������������ص����������ر ال���������������ك���������������ون ح������������ـ������������زين ويف �أ���������������������س��������������������ا ُه
�
ِ
ُ
ُ
ر�������������ض������������اك
ف����������ـ����������ق����������ـ����������دت
وه������������ـ������������ل يُ�������������ق�������������ـ�������������دّ ر غ��������ـ��������ب��������ن��������ي �إذا
ِ
ث�������������ـ�������������راك
مي
ِ
ر ّب�������������������������������اه ��������������ص������ب������رك ه��������ـ��������ب��������ن��������ي وارح�������������������������������م �أد َ
ج�������ـ�������ن�������اك
ل��������ط��������ي��������ب
ال��������ع��������ـ��������م��������ر �أح���������ـ���������ن���������ي ر�أ���������������س��������������ي
ل�������ـ�������ق�������ـ�������د��������س�������ك
ِ
ِ
ِ
َ
�������������س������������واك
م������������ل�����������اك ب���������ذه���������ـ���������ن���������ي �أ ّم��������������������������������������ا ُه ح����������ـ����������ي���������� ًا
م���������������ا م���������������ن
ِ
ٍ
ُ
ه�����������ـ�����������واك
أ��������س�������ت�������ـ�������م�������ي�������ح
����������رت ي����������ـ����������وم���������� ًا ف��������
ق����������ـ���������������������ص
�إن ك�������ـ�������ن�������ت
ِ
ُ
ّ
ي���������������������س����������يء ع��������������ـ��������������ذر ًا م������ـ���ل��اك������ي
وج�����������ه�����������ـ�����������تُ ح����������ـ����������رف���������� ًا
�أو ك�������ـ�������ن�������ت ّ
ُ
ٌ
ح�������ـ�������ـ�������م�������اك
����ي���ر
ق���������ـ���������ل���������ق ي������ـ������ف������ـ������ي������ـ�������������ض
ِ
ٍّ
ب�����������ح�����������ـ�����������ب وي�����������������س��������ت��������ج��������ـ ُ
��������������ش�������������ذاك
أ������������������س��������ي��������ر
ي���������ن���������ـ���������ف���������ع حل���������ـ���������ن���������ي ن�������������اي�������������ي �
م���������������ا ع��������������������اد
ِ
ُ
ُ
ُ
دع�������������ـ�������������اك
رج�����������������ـ�����������������وت
ل��������ن��������ـ��������ف�����������������س��������ي وه����������ـ����������ن����������ي وك��������������������م
ب�������������������������اد
ِ
ٍ
َ
ل�������ـ�������ق�������ـ�������اك
ط������������ي������������ب ي��������ـ��������ف��������ـ��������وح ي��������������ـ��������������و َم
�أ ّم������������������������������������ا ُه ل������������ل������������ـ������������ور ِد
ِ
ٌ

ـ1ـ
حتت املظلة تنتظر:
�ساعة ..ثم �أخرى.
كي ال يفوتها و�صو ُله املت�أخر،
ت�سحب ال�شوارع خلفها.
ـ2ـ
كلما � ُ
أردت اخلروج
ت�س� ُأل الأنثى ّ
يف:
ماذا �س�ألب�س اليوم؟
دون تردد
�أرتدي مالحمي املغ�سولة جيد ًا
يف حو�ض القلب
و�أخرج بكامل �أناقة الفرح.
ـ3ـ
بعد تالوة التفقد ال�صباحي
وجدتني كاملة احل�ضور
�إ َّ
ال غائب ًا واحداً:
عقلي!!..
ث ّمة من تقدم باعتذار رقيق بالإنابة عنه!
ـ4ـ
ك�أن ج�سدي ماعاد �صاحل ًا
للإقامة فيه!..
ـ5ـ
الرجل الذي �أح ّبهُ
ينتظرين دوم ًا
على قمة الكالم
قريب ًا متام ًا
من �أول ال�سطر
ـ6ـ
َ
�أف�سحتُ
لرائحتك
مكان ًا
بجوار قلبي
ـ7ـ
َّ
�صباح يغادر ج�سد ُه
كل
ٍ

وي�أوي �إليه يف امل�ساء
هذا ال�صباح
خرج� ..أغلق باب ج�سده،
ومل يعد.
ـ 8ـ
�أن��ا كائ��ن بط��يء الفه��م عندم��ا يتعل��ق الأم��ر
بالنا�س
لكن..
يحدث �أن يفهمني الورد
دون �شرح كثري
ويحدث �أن مت�شي كلماتي على الر�صيف
ترتك الطرقات لكل العابرين دون اكرتاث
يحدث �أن تكون لغتي ب�سيطة
مثل بيت دم�شقي عتيق
مفتوح على ال�سماء
و�أن تكون كلمات الآخرين مثل ناطحات �سحاب
لبع�ضهم طابق حتت �أر�ضي
لبع�ضهم ملحق فوق ال�سطح
لبع�ضهم �سراديب ..و�أنفاق
ميلك الآخرون لغة بطوابق فاح�شة املعنى
ٌ
فقرية بالكاد ي�سرت قامتها
ولغتي بن ّي ٌة
�ضوء
ـ9ـ
مل تن�ضج ق�صيدتي بعد
مازلت �أطهو كلماتها
على بخار عطر
مل تن�ضج الكلمات بعد
هجنتها باخلزامى.
لأنني ّ
حتتاج وقت ًا �إ�ضافي ًا
مكعب ًا �أو مكعبني من خال�صة ال�شم�س
ورمبا ملحقتني من ندى �سهلٍ ممتد
ور�شتني من �ضحكة طفل
�أو من هديل ميام

ق�صة
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هكذا �صار
•ريا�ض طربة
هل عليه �أن يرت ّدد� ,أم عليه الإق��دام وبرجولة؟
�صحيح �أنه
ت�صرف,
ٌ
الأمر يحتاج �إىل تد ّبر وح�سن ّ
انحاز �إىل قلبه لكنه مل يهمل عقله.
موت
ولطاملا مل يرت ّدد يف حماية ابن جريانه من ٍ
ً
حمقّق� ,إذ �صار حتت مرمى بندق ّيته ,مل يتوانَ
حلظة
وج��ه جنوده �صوب ال�شارع
يف تغيري االجت��اه؛ فقد ّ
الآخر ،وا�ستدار نحو البناء املقابل.
�صار كمن ابتلع �سكّين ًا ،ال ي��دري من �أي احلدّ ين
ينجو ,وب�أيهما يدمى؟؟
ح�ضرت طفولته بكل تفا�صيلها اجلميلة ،برباءة
مفرداتها ,بنقاء �صفحاتها ،وبكل �آالم حرمانها.
جترعا
بيتان متجاوران �شربا من �صنبور واحدّ ،
حي خرج منذ ت�شكّله الأول عن
ك�أ�س الع�شوائيات يف ٍّ
بيت الطاعة ,حت ّمل طوي ًال غياب البنى التحتية،
امل���اء ..حتى امل��اء ت���أخ��ر حتى ع��رف طريقه �إىل
�أفواههم.
طبق من ّ
ق�ش يا ما حت ّلق اجلمعان املذكر
وعلى ٍ
ال�سامل وامل�ؤنث ,امتدّ ت الأيدي وتداعبت يف ال�صدّ
ً
لقمة هن ّية مطه ّي ًة باملح ّبة
وال���ر ّد وه��ي تتل ّم�س
والوفاء للجوار .رمبا ت�شابهت الوجبات؛ جمدّ رة �أو
برغل بح ّم�ص.
وطفالن حافيا القدمني الآن �صارا يف اجلند ّية،
واحد يطارد الآخر...ي�شهر �سالحه يف وجه من كان
له �أخ ًا و�صديق ًا وكامت �أ�سرار ع�شقه.
الر�سالة الأوىل التي �أر�سلها "�أكرم" حلبيبته كانت
من �إن�شاء وتعابري "هيثم" ,والر�سالة التي �أر�سلها بعد
التحاقه بالكلية احلربية �أو�صلها "هيثم"!.

• �سو�سن رجب

حقد �أو
فكيف له �أن يقتل هذا احلب كله بطلقة ٍ
أح�س بف�ضل
غ�ضب؟ ال لن يفعل هيثم ذل��ك ،وقد � ّ
"�أكرم" عليه ،وهل جزاء الإح�سان �إ ّال الإح�سان؟
يتذ ّكر ذلك وتكاد دموعه تنهمر.
ما عليه �إ ّال �أن ير ّد �صنيع جاره ب�أح�سن منه ,وهل
كانت غري حت ّي ٍة من القلب؟
�أحنى هيثم بندقيته ،جعلها �إىل جانبه الأي�سر،
اتجّ��ه �إىل حيث �أك��رم يت�صنّع البحث عنه ،يتلفّت
ً
مينة وي�سرة ,ح ّياه بيمناه� ،أ�شار له بالدخول �إىل
البناء املقابل.
كان العناق حا ّر ًا بني هيثم و�أكرم ،ن�سي ٌ
كل منهما
احلرب ،وح�ضرت الأخ ّوة واجلرية وكل ما هو جميل,
تعاهدا �أ ّال ي�ؤذي �أحدهما الآخر ,ر ّددا ميني الوفاء.
ك ّ��رر ٌ
كل منهما الو�ص ّية  ":دير بالك على حالك",
وقبل �أن يفرتقا وقد ت�س ّمرت عيونهم وكادت تنفجر
بالدموع قال هيثم� :إىل متى؟؟
ر ّد �أك��رم م�صطنع ًا امل��زاح" :قول جلماعتك" ير ّد
هيثم":ملاذا ال نقول لبع�ضنا؟؟
تلقّف ال�ضابط �أكرم الكلمة كمن كان ينتظرها،
أح�س ك�أنه ارتفع م�تر ًا عن �سطح
ته ّللت �أ�ساريرهّ � ،
الأر�ض ،نا�شد �صاحبه �إن كان جا ّد ًا يف الأمر .
ال جم��ال بعد للمكابرة ،معروفك ل��ن �أن�ساه ما
تتعر�ض للم�ساءلة،
علينا �إ ّال البحث عن حل ,لكي ال ّ
�أو ُتتّهم بالتق�صري يف �إح�ضاري ح ّي ًا �أو ميت ًا� ،س�أوفرّ
بريئة طاهرة,
عليك جهد ًا ثاني ًا ،ورمبا حقن ًا لدماءٍ
ٍ
من حقّ �أ�صحابها �أن تتد ّفق للعطاء ولي�س للفناء.
يف احلياة ما ي�ستحقّ �أن ن�ضحي من �أجله.

فر النور
ِ�س ُ

ملاذا �سبقتني �إىل امل�ستقبل.؟ �سبقتني �إىل هناك
ً
�صاعقة يف
وغ�صت يف دائ��رة ال��ن��ور ..هبط اخل�بر
ق�صم ظهري.
و�سط جذعي� ..شطرين �إىل ن�صفنيَ ..
م��ا زال���ت عيناي حت���اوالن ا���س��ت��ع��ادة ال��ق��درة على
النهو�ض تقاومان غب�ش الر�ؤية .لكن �أين ذلك املدى
الذي �ستبحران فيه..؟ لقد �صار �ضبابي ًا ..جتتاح
الق�شعريرة ب��دين� ..أب��ح ُ��ث ع َّمن ي��دث��رين ..ع َّمن
حدقتي� ..أبحث
يلملم �أ�شالئي املتناثرة حويل و�أمام
ّ
عن ذلك الثقب الدقيق ..عن خرم الإبرة الذي كنت
أتل�ص�ص منه على امل�شاهد العابرة بال مباالة �أمام
� َّ
�شحر" بالهزمية ،وهول ال�صاعقة
جدار روحي "املُ َّ
طم�سه .كنت �أ�سافر �إىل ُ�س ُع ِف �شجرة
ي�شارف على
ِ
النخيل املزروعة يف �شرفة روحي ..مازالت �صامدة
رغم ًا عن �أنف ال�صواعق التي تداهمها.
يقول كبار ال�سن  :منذ عقود مل ي���أت مثل هذا
الربد� .إنَّه الزمهرير .عبث ًا �أح��اول التقوقع داخل
�سرتتي اجل��ل��دي��ة� ..ألفُّها ح���ويل� ..أد� ُّ���س ي��ديً يف
رب احلافلة
اجليبني� ،إ َّال �أنَّ الق�شعريرة ت��زداد ..تع ُ
َّ
املكتظة
"اجلرذ الأبي�ض" ���ش��وارع مدينة دم�شق
بالتل ّوث� ..أُمعن يف الوجوه�..آه �أال تعرفون من الذي
رح��ل �إىل هناك ؟! اىل ال��ن��ور؟! مل��اذا مل تت�شحوا
بال�سواد حزن ًا عليه؟!..
لقد �سئم ال��ن��ف��اق� ..سئم "امللملة واملطمطة"
باملفاو�ضات� .ستون عام ًا يف االنتظار على عتبة
الت�شرد ،و�أكرث من ع�شرة �آالف
العودة ،على عتبة
ُّ
ً
لجُ
من ال�سنني ،تغو�ص عاريا يف ِة املجهول ..تغو�ص
ع��اري�� ًا �إ َّال م��ن ال�صدق والطهر و�إرادة ا�ستنطاق
احليوات املا�ضية� ..سئمت امل�ساومة ..مللت انتظار
ج��واز �سفر ممنوع...كنت كثري ًا ما �أتهيب الولوج

يف دائرتك،عندما �أملحك يف �أح��د املعار�ض الفنية
أتل�ص�ص عليك ..خفيف ًا
املقامة يف دم�شق ..كنت � َّ
كما الري�شة..ممتدَّ ًا كما الظل ..مب�شيتك الهادئة..
بر�أ�سك ال�صغري املتثاقل توا�ضع ًا �إىل الأر����ض..
املتمردة على رتابة
املن�سقة
بلحيتك البي�ضاء غري َّ
ِّ
أ�شم ونظارتك الهاربة من
احلياة ..ب�أنفك املدبب ال ِّ
خطوط "املو�ضة"..
ك��ن��ت ت�ستطيع احل�����ص��ول ع��ل��ى و���س��ائ��ل الأب��ه��ة
والفخامة وال�ترف التي يهرول يف �سبيلها خفيفو
الر�ؤو�س� ،..إ َّال �أنَّك �آثرت �إ�سدال ما تبقَّى من �شعرات
يف ر�أ�سك امل�سكون باحلكمة�..آ َثرت �أن ت�سب َغ عليها
حريتها ..هكذا هم العظماء يزهدون يف �صغائر
احل��ي��اة ح��اث�ّي�نّ َ اخل��ط���أ �إىل م��اورائ��ه��ا� ،إىل م��اوراء
املجهول .لقد تواط�أت معهم النار ،عندما عجزوا عن
احلكمة..
اغتيالك كما فعلوا مع من �سبقوك �إىل �س َّر
ِ
حتى النار انحازت �إىل جانب "�إ�سرائيل" ،لكنَّك �أنت
الرقيق املمتلئ باحلكمة �أدركتَ � ،أنَّها �سرتتدُّ عليهم
ذات يوم،وا�ست�سلمت حل�سي�سها.
�سافرت �إىل هناك عرب ذلك الثقب املفتوح يف جدار
ال�سواد ..من هناك �ستعرب روحك �إىل �أُ ِّمك الأر�ض
بال جواز �سفر،بال ت�أ�شريات و بال تنازالت..
�ستعرب رغم ًا عن �أنوفهم وم�ؤامراتهم ومتاري�سهم،
�ستعود �إىل هناك لتنبت جم��دد ًا مع �أ�شجار التني
والزيتون.
�أنت مل متت� ..أنت فقط �سافرت �إىل دائرة النور..
فطوبى لك يوم ولدت فل�سطيني ًا ،ويوم حييت ،ويوم
�سافرت رماد ًا..
فانتظرين علَّني �أحلق بك يف �أملِ �سفر .يااا�..أ ُّيها
احلالج...

"قازان"
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(وقائع ق�صة حدثت �إبان االحتالل العثماين للبالد العربية)
• ح�سني �صالح الرفاعي
حتلَّق �سكان القرية بفعل �سياط (اجلندرمة)،
رجال ،ن�ساء� ،شيوخ ،وعجائز يتهادين حتت قرع
الكلمات البذيئة( :يا اهلل ولن خر�سي�س)..
ي�ص َطفّون
خمتار القرية وعدد من الوجهاء ّْ
جاثني على ركبهم ،بينما الأرب��ع��ة املحكومون
ب��الإع��دام ينتظرون �أم��ر التنفيذ با�ست�سالم
وغياب وع��ي ،وك�أنهم �شهود حمايدون على ما
ي��ح��دث .ق��ر�أ ال�ضابط احل��ك��م� :إع���دام ب�سبب
ات�صاالتهم بقيادات ال��ث��ورة وتلقيهم �أ�سلحة
وذخائر ومبالغ نقدية وتعليمات .املختار وجميع
�سكان القرية ي��درك��ون ظلم ه��ذه التهم ،لأن
الرجال الأربعة ب�سطاء وال يعرفون من هذه
الدنيا �سوى الفالحة والنوم مبكر ًا واملباهاة
بكرثة العيال ..يكاد �أحد الوجهاء ي�صرخ بوجه
ال�ضابط� :إن الأ�سلحة التي وج��دت مدفونة
يف مقربة القرية هو من جلبها ..نعم� ،إنها �ست
بنادق �أملانية "موزر" وخرجني من الطلقات .ها
هم اجلنود يهيئون بنادقهم لرمي املحكومني
بالإعدام.
من جهة ال�شمال يظهر "قازان"  ،ذلك الرجل
الذي عرف عنه العدل والرحمة .يرتجل عن
ح�صانه ،بينما اجلميع ينظرون �إليه.
�إنه يتقدم ببطء �شديد ،ب�شاربيه املفتولني،
وطربو�شه الأ���س��ود الطويل ،بلبا�سه املهيب،
�سروال ع�سكري ،جزمة حمراء ذات �ساق طويلة،
ومعطف �أحمر مز ّين بالق�صب ،تتدىل من على
�صدره الأو�سمة والنيا�شني .ي�ستعجله احل�ضور
بنظراتهم قبل �أن يتم تنفيذ حكم الإعدام.
ي�سرع ال�ضابط ب�إ�صدار �أمره :نار..
تنطلق �أرب��ع ر�صا�صات من البنادق املح�شوة
جيد ًا في�صاب اثنان من املحكومني بينما تخطئ
البنادق الأخ���رى �أهدافها ،وم��اي��زال "قازان "
بخطى تكاد تكون ال خطى..
يتبخرت
ً
مرة �أخرى ي�صل
قبل �أن يعاود الرماة الإطالق ّ
"قازان" يرفع يده فيتوقف كل �شيء..
ي�صدر �أوامره بوقف الإعدام ،ي�أمر ب�أن يتقدم
ذوو املحكومني وا�ستالم جرحاهم ،ويطلق �سراح
املحكومني الآخ��ري��ن .ي�صفق احل�ضور وتنطلق
حناجرهم :عا�ش "قازان" العادل..
ينتف�ش "قازان" كديك روم���ي ،يتبخرت يف
مكانه ،يختار من بني احل�ضور �شاب ًا تدل مالب�سه
على �أنه يعمل دهان ًا ،وي�صدر �أمره ب�إح�ضار قار
�ساخن يتم غمر الدهان فيه ،ثم انت�شاله ،فيبدو
�أ�سود كال�شبح ،يركع �أم��ام "قازان" م�سرتحم ًا،
ي�صرخ من �آالم احلروق..
يفتل "قازان" �شاربيه ويخاطب من حوله
من (اجل��ن��درم��ة) :يحاول كل من يف ال�ساحة
مغادرتها من دون �أن يلفت نظر "قازان" �إىل
وجوده.
�شيخ يبتعد ببطء ،ي�صرخ به "قازان":
(ولن �شايب� ،إنت �شنب م�ش م�ضبوط ،واحد
كبري ..واح��د �صغري) ويطالب ب�إح�ضار مق�ص
ليبد�أ بت�سوية �أم��ر �شوارب ال�شيخ حتى يزوال
متام ًا ،ثم يركله بقدمه قائ ًال( :يا اهلل ولن بكرة
الزم �شوف �شنب �إنت متام).
ما زال "قازان" يالحق بنظراته احل�ضور
لكل منهم حالة من الذل واخلزي..
ليخرتع ٍ
بعد �أن فرغ من ممار�ساته �صاح (باجلندرمة):
(كله يرق�ص ولن ..طبل ولن.)..
يقرع الطبل وي��ب��د�أ (اجل��ن��درم��ة) الرق�ص
والغناء الب�سطاء والأغبياء من �سكان القرية
�أغ��راه��م �صوت الطبل باحل�ضور �إىل ال�ساحة
مل�شاهدة احتفال (اجلندرمة) ،وما �إن �شاهدهم
"قازان " حتى عاد يتفنن يف احتقارهم وتعذيبهم
حتى ان�صرف اجلميع بعد تناول وجبات من الذل

والإهانة..
ك ّ��رر �أم��ره (للجندرمة) �أن يتابعوا الرق�ص
والغناء و�إ�شعال النار ليح ّول الليل �إىل نهار،
مما �أغ��رى بع�ض ال�سكان بالعودة �إىل ال�ساحة
من جديد ،ليعي�شوا جتارب �أخرى من التعذيب
وال��ذل والإح���راج ج��راء تنفيذ ما تتفتق عنه
عبقرية "قازان"..
يف اليوم الثاين بد�أ الطبل والزمر منذ ال�صباح
وانطلق جميع �سكان القرية �إىل ال�ساحة وقد
غابت عن ذاكرتهم �أحداث الأم�س متام ًا..
فوجئ اجلميع بـ"قازان" يرتدي مالب�س �أكرث
وزهاء وزينة من مالب�س الأم�س ،وقد �أثقلت
بهاء
ً
ً
ب�أو�سمة ونيا�شني �إ�ضافية ي�شرق وجهه بابت�سامة
وديعة تبعث على االطمئنان .ظنَّ الكثريون من
�سكان القرية �أن اليوم هو يوم ال�سعد والر�ضا
لدى "قازان" ،فاقرتبوا �أك�ثر وحتلقوا حوله.
فج�أة وكعا�صفة خريفية يبد�أ طقو�س ممار�ساته
ليبد�أ كل واحد من �سكان القرية بدفع ثمن �آخر.
ففي هذه املرة يطلب من اجلميع خلع مالب�سهم
والت�صفيق له والهتاف بحياته..
اجل��م��ي��ع ع����راة ..اجل��م��ي��ع ي��ه��ت��ف��ون :عا�ش
"قازان"  ..عا�ش "قازان"
يف اليوم الثالث :تكرر م�شهد العري والت�صفيق
والهتاف بحياة "قازان"  .وقبل نهاية االحتفال
ي�صدر "قازان" �أم����ر ًا :ب����أن ينطلق احل�ضور
ويح�ضر كل واحد منهم ع�صفور ًا ح ّي ًا ،ومن يعجز
عن ذلك �ستتم (خوزقته) واملوعد �صباح الغد،
وتابع �أم��ره متوجه ًا نحو (اجلندرمة) لإعداد
من�صات اخلوازيق منذ الليلة..
ف�يرد كل �أف���راد اجلندرمة وب�صوت واح��د:
(حا�ضر �أفندم)
ويبد�أ ن�صب اخلوازيق.
�صباح اليوم الرابع :ح�ضر "قازان" وحا�شيته
وح�ضر �سكان القرية..
القليل منهم يحمل ع�صفور ًا حي ًا� ،أما الأذكياء
ممن مل يوفقوا با�صطياد ع�صفور فقد حملوا
خراف ًا قدموها لـ "قازان" على �أنها ع�صافري..
تقدم منهم "قازان" را�ضي ًا وا�ستلمها منهم وهو
يردد( :عفارم ..عفارم )..وقف "قازان" و�سط
اجلميع من حملة الع�صافري احلية ،وقال ب�صوت
من ي�صدر قانون ًا:
من �أح�ضر ع�صفور ًا يطري فليطلقه يف الف�ضاء،
ويجلد مئة ج��ل��دة ،ويعطى فر�صة ال�صطياد
ع�صفور ًا �آخر غد ًا يح�ضره ،وهو عا ٍر متام ًا من
ثيابه وينتعل ح��ذاءه باملقلوب� ..أما الأذكياء
الذين �أح�ضروا ع�صافري غري قادرة على الطريان
�س�أ�سمح لهم بارتداء مالب�سهم والتفرغ ال�صطياد
هذا النوع من الع�صافري� ..أما الذين تخلفوا عن
احل�ضور اليوم عليهم احل�ضور غد ًا عراة يقفون
يف ال�ساحة من �شروق ال�شم�س حتى غروبها وهم
يهتفون حتت وقع ال�سياط :عا�ش "قازان" ..
عا�ش "قازان"  ..حتى ننظر يف �أمرهم.
عا�ش �أهل القرية عدالة "قازان"  ،ع�شق كل
منهم مهمته التي �أوكله بها..
حتول ثلث �سكان القرية �إىل �صيادي ع�صافري
عراة ينتعلون �أحذيتهم باملقلوب.
والثلث الثاين حتولوا �إىل ل�صو�ص خراف
يقدمونها لـ"قازان" على �أنها ع�صافري غري قادرة
على الطريان.
والثلث الأخري :فقد امتهنوا العري والهتاف
بحياة "قازان" العادل حتى ينظر يف �أمرهم..
ي�ترك ال�سكان على ه��ذه الأح���وال الثالثة
بينما يغادر "قازان" �إىل قرية �أخ��رى متابع ًا
م�سرية ن�شر عدله يف �أماكن �أخرى.
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املر�أة ال�سورية �صانعة امل�ستقبل عرب الع�صور
من��ذ البداية ،وع�بر خمتل��ف الع�ص��ور التاريخية
كان��ت امل��ر�أة نقطة ارت��كاز �أ�سا�سية يف احلي��اة فهي الأم
والزوج��ة ،والأخت ،والآله��ة ،وامللك��ة ،والقائدة ،وهي
نب��ع احلي��اة ،ون�صف املجتمع م��ن الطبيع��ي �أن �أتكلم �أنا
كام��ر�أة عن الن�س��اء يف �سوريا الطبيعي��ة� ،سوريا امل�ؤنثة
املذك��رة ,فق��د احت�ضن��ت الأر���ض ال�سوري��ة ح�ض��ارات
عدي��دة ،وع��وامل �أ�ض��اءت الإن�ساني��ة من خ�لال حياة
جمتمع��ات خمتلفة وممال��ك متعددة من��ذ ع�شرة �آالف
�سن��ة ،كان��ت امل��ر�أة فيه��ا ب�ش��كل دائ��م حم��ور التقدي��ر
واالهتم��ام واملكان��ة املرموق��ة للم��ر�أة اجتماعي�� ًا عرب
الكث�ير م��ن اللقى الأثرية التي متح��ورت حول املر�أة يف
كل الرموز� ،أمل يرتبط م�ستقبل بالد ال�شام وح�ضاراتها
املتعاقبة بتطور عن�صره��ا الأنثوي بادئ ذي بدء؟ فمع
انط�لاق الثورة الزراعي��ة يف نهاية الأل��ف التا�سع ق.م
من ب�لاد ال�شام متح��ورت جمتمعات تل��ك املنطقة حول
الأم كواق��ع وكمفه��وم لت�ش��كل الأنث��ى الأم �أو ًال ن��واة
�أ�سرة حم��ل �أبنا�ؤها ا�سم والدتهم التي قامت بالأعمال
الزراعي��ة وحف��ظ امل��واد الغذائي��ة يف �أماك��ن حمددة
داخ��ل غ��رف ال�سكن ،واهتم��ت كذلك بت�صني��ع الأواين
الفخارية؟
تع��د رب��ات املعب��د �أمه��ات املجتم��ع ال�س��وري
�أال ّ
�آن��ذاك؟ �أمل ت�صن��ع الكاهن��ات والعراف��ات ال�شامي��ات
م�ستقب��ل تل��ك الب�لاد؟ فق�ص��ور م��اري «ت��ل احلريري»
عل��ى �سبي��ل املث��ال ،وعلى امت��داد الق��رن الثام��ن ع�شر
ق.م .احت�ضن��ت �أجنح��ة خا�صة بامللك��ة الأم وكاهنات
املعبد وزوج��ات امللك والأم�يرات �إىل جانب املو�سيقيات
واملعلم��ات والكاتب��ات واملر�ضع��ات وحار�س��ات احلرملك
واملربي��ات �إ�ضاف��ة للخادم��ات والطباخ��ات .وي�أتي دور
اق�تران الأمريات من ملوك املنطق��ة ليخدم التحالفات
ال�سيا�سي��ة والع�سكري��ة ب�ين حكامه��ا عل��ى غ��رار زواج
زم��ري ليم «مل��ك ماري م��ن اثنتي ع�شرة زوج��ة تنتمي
ملمال��ك جم��اورة �أموري��ة .كالأم�يرة �شيبت��و ابن��ة ملك
ميحا���ض «حل��ب» والأم�يرة دام حورا�ص��ي «م��ن مملك��ة
قطنا «امل�شرفة» الواقعة �شمال �شرقي حم�ص.
ه��ذا وتتج�سد ربات اجلم��ال واخل�صوبة والأمومة
ب�أ�شكال متاثيل طيني��ة حين ًا وحجرية وكل�سيه �أحيان ًا
�أخرى كما يف مكت�شف��ات موقع تل املريبط «الواقع على
ال�ضفة الي�سرى لنهر الفرات وتعود تلك احل�ضارة للألف
الثام��ن ق .م .ويف تل �أ�سود بغوطة دم�شق .يف تل براك
وماري و�أوغاري��ت تداخلت عبادة الربات ال�سوريات مع
مثيالته��ا اليونانية والرومانية لتلب���س ع�شتار حلة كل
م��ن �أفروديت وفينو���س بينما اقتب�ست ال�لات �شخ�صية
�أثين��ا .كم��ا �شاركت � ً
أي�ض��ا باحلرب وكانت لوح��ة املر�أة
الأمازونية يف �أفاميا دلي ًال على ذلك ،رغم ذلك مل تن�س
�أنوثته��ا فق��د ع�ثر يف تدم��ر عل��ى حوا�ضر ب�لاد ال�شام
و�أبرز حمطة على طري��ق احلرير ،وعلى �أدوات للزينة
وجموه��رات و�أحجار كرمية وزينة ن�ساء اململكة ،والتي
تعد من �أجمل مقتنيات املتاحف ال�سورية.
ّ
ومن �أبرز الأمثلة ،كذلك على مكانة املر�أة املتقدمة
يف املجتمع��ات ال�سورية الأمومي��ة متاثيل الربة ع�شتار

«�سوري��ا الت��ي �أجنبت م��اري «والي�سار» الت��ي انتقلت من
�صور �إىل �شمال �إفريقيا وبنت مدينة قرطاجة".
جوليا دومنا
الإمرباط��ورة احلم�صي��ة املول��د �سن��ة"158م"
ابنة كاه��ن ال�شم�س الأك�بر الذي ق��دم البنتيه ثقافة
متقدم��ة ومنفتح��ة �إىل �أبع��د احل��دود جمع��ت ب�ين
احلكمة ال�شرقية التقليدية ،و�صرامة الفكر الروماين
حي��ث �أوكل �إليهم��ا من��ذ ال�صغ��ر خدمة �إل��ه ال�شم�س يف
معب��ده ،فكانتا م�س�ؤولت�ين عن حرا�س��ة ال�صناديق التي
ت�ض��م جموه��رات احلج��ر الأ�سود م��ن تيج��ان مر�صعة
بالأحج��ار الكرمي��ة ،و�أ�س��اور وعقود و�أغطي��ة فاخرة
للر�أ���س لك�س��وة احلج��ر يف �أي��ام الأعي��اد وع��ن �إلبا���س
الإل��ه �أيام الأعياد وال�سري يف موكبه الطق�سي يف رحلتي
الربي��ع واخلري��ف وهك��ذا ت�شرب��ت جولي��ا دومن��ا منذ
طفولته��ا ديانة �إله ال�شم�س التوحيدية املنفتحة ،التي
ت��رى �أن كل �أ�ش��كال العبادة ت���ؤدي ملعرفة اهلل الواحد،
كم��ا �أن عبادة �إل��ه ال�شم�س ارتبطت بتقني��ات التنجيم
الكلداني��ة التي �شاعت يف جمي��ع �أنحاء امل�شرق العربي،
حي��ث �س��اد االعتق��اد ب�أث��ر حرك��ة الكواك��ب ال�سي��ارة
عل��ى طبائ��ع وحي��اة الب�ش��ر جمموع��ات و�أف��راد ،وق��د
�س��رت نب��وءة مفاده��ا �أن جوليا دومنا �س��وف تتزوج من
ملك ،لق��د �صحت النبوءة وتزوج��ت الأمرية احلم�صية
بعمر ال�سابع��ة ع�شرة"187م" من �سبتيمو�س �سفريو�س،
وقام��ا مع ًا ببناء بي��ت النج��وم (ال�سيبتيزونيوم) الذي
متي��ز ب�أعمدت��ه و�أروقت��ه الرائع��ة ،وبواجهت��ه الت��ي
متث��ل خريطة ال�سماء التي تكتب عليها م�صائر النا�س.
ال�سلط��ة اخلفي��ة الت��ي متتعت به��ا جوليا خ�لال حكم
زوجه��ا حتول��ت �إىل �سلطة علنية ور�سمي��ة خالل فرتة
حك��م ابنها ك��ركال ال��ذي ان�ص��رف �إىل �ش���ؤون اجلي�ش،
وت��رك له��ا ت�سي�ير ال�ش���ؤون املدني��ة للإمرباطوري��ة،
فاتخ��ذت م��ن العا�صم��ة ال�سوري��ة �أنطاكي��ة مق��ر ًا لها،
حي��ث نظم��ت مكات��ب الربي��د الأمرباط��وري الذي مير
ب�ين يديه��ا �أف�ض��ل تنظي��م .وكان ا�سمها يق��رن مع ا�سم
الأمرباطور عل��ى كل امل�ستندات والوثائ��ق ،كما كان لها
حر���س �إمرباطوري خا�ص حلمايته��ا ،كونها كانت القيم
على خزانة الدول��ة واملكلفة بجميع ال�ش�ؤون املالية من
حت�صي��ل و�ص��رف حتى على حم�لات ابنه��ا البعيدة ،مل
تكن ال�سيا�سة و�ش�ؤون احلكم ال�شاغل الوحيد لها ،فمنذ
�أن حطت الرحال يف روما تابعت حت�صيلها الثقايف الذي
بد�أت��ه يف حم�ص .جوليا دومنا املكتملة ال�صفات جما ًال
وعق ً
�لا ،والت��ي �أحاط��ت نف�سه��ا بالفال�سف��ة والعلم��اء،
الذي��ن منحوها لق��ب الإمرباطورة الفيل�سوف��ة ،و�أف�سح
لها ابنها الإمرباطور كركال جما ًال وا�سع ًا يف احلكم نظر ًا
لرجاح��ة عقلها ،و�صواب ر�أيها وبت�أثريها منح ابنها عام
"212م" .ح��ق املواطن��ة جلمي��ع رعاي��ا الإمرباطورية
الروماني��ة ف�ساواهم بالروم��ان يف احلقوق والواجبات.
و�إ�ضاف��ة لكونه��ا �إمرباط��ورة فق��د كان��ت تدي��ر جمل�سا
ثقافي��ا يجتم��ع في��ه الأدب��اء وال�شع��راء والفال�سف��ة
واحلكماء من �أنحاء الإمرباطورية .
كم��ا �أقيم��ت له��ا التماثي��ل يف �شت��ى �أرج��اء

الإمرباطوري��ة ونق�ش��ت �صوره��ا عل��ى العدي��د م��ن
الإ�ص��دارات النقدية املعدنية ،ق��ام زوجها مبنحها لقب
الأوغ�ست��ا (�أي الأمرباط��ورة )،وعل��ى الرغ��م م��ن �أن
املن�ص��ب كان ت�شريفب�� ًا ال يعط��ي �صاحبت��ه �صالحي��ات
مبا�ش��رة للحكم،على �أن جولي��ا دومنا كانت وفق �إجماع
معا�صريه��ا ال�شخ�صية الأك�ثر نف��وذاًيف الأمرباطورية
خالل فرتة حكم زوجها التي ا�ستمرت " 18عام ًا " ،وهي
واح��دة م��ن الن�ساء اللوات��ي زاولنا ال�سلط��ة ال�سيا�سية
اخلفي��ة م��ن وراء العر���ش يف تاري��خ الإمربطورية .مل
يك��ن االرتباط العاطف��ي فقط هو مايجم��ع بينهما ،بل
كان يق��وم �أي�ض ًا عل��ى �إرادة م�شرتك��ة بينهما تهدف �إىل
حتقي��ق الق��وة وال�سلط��ة� ،أي ك ًال منهما ي��رى يف الآخر
الدعام��ة الالزمة ل��ه لت�أمني توازنه ،وحتقي��ق �أهدافه
وقف��ت �إىل جانبه يف �سل�سلة من التحركات للو�صول �إىل
العر���ش ،وكانت وراء خطواته �ض��د الطامعني بالعر�ش،
ويف احلقيق��ة �إذا كان �سبتيمو���س �سيفرو���س ق��د �أخ��ر
االنهيار ال�سيا�سي للإمرباطورية الرومانية ،ف�إن جوليا
دومنا قد �أخ��رت غروب �شم�س الفنون والعلوم عن هذه
الإمرباطورية.
زنوبيا
الت��ي مل يك��ن له��ا دور وا�ض��ح يف حي��اة زوجه��ا
جزء من
�أذين��ة ملك مل��وك ال�شرق ،كما ّ
ع��ده امل�ؤرخون ً
التاري��خ الروم��اين حي��ث كان يداف��ع عن م�صال��ح روما،
لك��ن احلقيق��ة الثابتة ه��ي �أن �أذين��ة كان ميار�س دوره
وفق�� ًا مل�صالح تدم��ر،وكان يعترب نف�سه ن��د ًا للإمرباطور
الروم��اين (جولي��ان البو�ست��ا 265/261/م) م��ن هن��ا
ج��اء اتفاق الروم والفر���س للتخل�ص من اخل�صم القوي
يف ال�ش��رق،وكان ذلك يف حم�ص بعد انت�صاره على الروم
يف الأنا�ض��ول ع��ام 267م.تلقت زنوبيا نب���أ مقتل زوجها
ب�شجاع��ة وب��رزت �إىل اجلم��وع يف لبا���س احلك��م وعلى
ر�أ�سه��ا خ��وذة فوالذية وفوق ج�سده��ا معطف �أرجواين
مر�ص��ع باجلواه��ر وقد ك�شفت عن ذراعه��ا على طريقة
الأباطرة الرومان واجتاز موكبها العظيم ال�شارع امللكي
يف تدمر وعلى ميينها �أبنها ال�صغري وهب الالت ثم القت
خطبته��ا و�أعلن��ت للجموع ب�أنه��ا �ستكمل �أح�لام زوجها
(ولن مت��وت �أحالم الرج��ال مبوتهم) �أخ��ذت الفار�سة
العفيف��ة الطموح��ة ال�شجاع��ة �صاحب��ة احلنك��ة
واجل��ر�أة والت��ي تتلم��ذت عل��ى ي��د �أب��رز رج��ال الفكر
يف ع�ص��ر (هالوجن�ين احلم�ص��ي) ال��ذي علمه��ا �أ�ص��ول
الفل�سف��ة والأدب اليوناين ،و�ساهمت يف تن�شيط احلياة
الروحي��ة والفكري��ة لتلك الف�ترة بات�صاله��ا مع �أعالم
الفكر والفل�سفة والدين قي زمانها كانت جتيد التحدث
ب�أك�ثر من ثالث لغات (التدمري��ة اليونانية وامل�صرية)
"وهي �صاحبة امل�شروع الطموح اال�ستيالء على ال�شرق
كل��ه والت��ي طمح��ت باال�ستي�لاء عل��ى روم��ا " بتدريب
جي�شه��ا حتى �إنها كان��ت ت�سري على ر�أ���س الفرقة لأكرث
م��ن �أربع��ة �أميال حتت �أ�شع��ة ال�شم�س الالهب��ة� ،أعلنت
انف�صاله��ا ع��ن �سلط��ة روما ،ومنح��ت ابنها لق��ب قن�صل
و�ضربت النقود با�سمه ،وقامت ب�سك النقود با�سمها.

• فتاة كامل جديد

قال عنها خ�صمها الأمرباطور الروماين (�أورليان)
يف ر�سالة ملجل�س ال�شيوخ رد ًا على منتقديه كونه تباهى
بانت�ص��اره عل��ى ام��ر�أة� ،أجابه��م ل��و كنتم تعلم��ون �أية
امر�أة ه��ي؟ مل يعلموا �أناقته��ا يف املجال�س وثباتها على
القرارات وحزمها مع اجلنود وت�ساحمها عند ال�ضرورة.
خاطب��ت خ�صمه��ا �أورلي��ان بر�سائله��ا متحدي��ة
بقولها (م��ن زينب ملك��ة ال�شرق �إىل �أورلي��ان �أوغ�ست)
272م� .سقط��ت تدمر بعد ح�ص��ار طويل ودخل اجلي�ش
الروم��اين املدينة الغني��ة وا�ستوىل عل��ى غنائم كبرية
و�صادر كنوز امللك��ة وجواهرها و�أمر ب�إعدام كبار رجال
بالطه��ا ،ا�ستط��اع فر�س��ان �أورلي��ان �أ�سرها عل��ى �ضفاف
نه��ر الف��رات وه��ي بطريقطه��ا �إىل طل��ب النج��دة م��ن
مل��ك الفر�س ال�سا�سانيني� ،أعي��دت �إىل مع�سكر �أورليان.
يف طريق��ه عودت��ه لروم��ا ا�صطحبه��ا حلم���ص وق��ام
بقت��ل �أ�ستاذ وم�ست�شارها لوجن�ين ،طالب جنود اورليان
بقت��ل زنوبيا لك��ن �أورليان تركها ملوك��ب الن�صر يف روما،
وهن��اك رواي��ات خمتلفة ح��ول نهاي��ة زنوبي��ا ،الأوىل
تق��ول ب�أنها مر�ض��ت ومات��ت يف الطري��ق المتناعها عن
تن��اول الطع��ام ،ورواية �أخ��رى تقول ب�أنه��ا و�صلت روما
وعا�ش��ت فيها م��دة ،ورواية تقول ب���أن �أورليان عاد �إىل
روما و�أقام موكب ًا رائع ًا �سار فيه اجلنود و�أع�ضاء جمل�س
ال�شيوخ والفيلة والوحو�ش ال�ضارية و�أ�سرى من خمتلف
ال�شعوب ،وزنوبيا كانت ت�سري مثقلة بجواهرها الثمينة
وبقيود من الذهب يف عنقها و�أطرافها مبوكب الظفر يف
روما،ويذكر �أي�ض ًا الأ�ستعرا�ض �ضم العربة امللكية التي
كانت امللكة �أعدته��ا لت�سري مبوكب ن�صرها على الرومان
يف روما.ورواية تقول ب�أنها تزوجت �أحد �أع�ضاء جمل�س
ال�شيوخ وعا�شت يف فيال ببلدة (تيبور على بعد ع�شرين
كيلو مرت من روما ،بعد مقتل �أورليان.
و ثم��ة رواية تقول ب�أنه �أطي��ح بر�أ�سها بعد موكب
الن�ص��ر� .أال يح��ق لن��ا ب���أن نفخ��ر بروعة ملكتن��ا التي
ا�ستطاع��ت ب�إرادته��ا القوية و�إميانها بحري��ة �شعبها �أن
تق��ف يف وجه �أكرب دولة يف العامل القدمي وتهز �أركانها
�أال ت�ستحق �أن تكون منارة لأجيال �أمتنا.
ومن �أ�شهر ال�سوريات الفا�ضالت القدي�سة هيالنة
�أم الإمرباط��ور البيزنط��ي ق�سطنط�ين وه��ي م��ن
موالي��د ح��وران رفعه��ا ابنه��ا �إىل �س��دة الإمرباطورية
مبنحه��ا �صفة "�أوغ�ست��ا "تن�ص��رت القدي�سة هيالنة يف
مرحل��ة ال�شيخوخة و�أمنت حماية امل�سيحية ،وق�صدت
ب�لاد ال�ش��ام وم�ص��ر ع��ام326م ،وقام��ت ببن��اء كني�سة
القد�س وكني�سة بيت حلم ولعل �أعظم الكنائ�س كني�سة
حم���ص التي قال فيها امل�سعودي �إنه��ا من عجائب بنيان
الع��امل ع��ام 328م�،أمل ي�ترك لن��ا �أجدادن��ا ال�سوريون
م��ن ذل��ك الع�صر حتف ًا فني��ة متميزة ل�سي��دات �سوريات
يف املنحوت��ات والنقو���ش الب��ارزة ولوح��ات الف�سيف�ساء
والر�سوم اجلدارية،كلوحتي املر�أة املقاتلة الأمازونية،
ولوح��ة ف�سيف�س��اء احلوريات م��ن �أفاميا ،ورب��ة الن�صر
املجنحة م��ن دورا �أوربو�س ومتثال ربة الن�صر �أثينا من
ال�سويداء.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ملحق أدب األطفال « »20بمناسبة «عيد األم»

ٌ
ُ
ّ
َهد ّية لأمي
• كنينة دياب

�صديق البيئة
ٌ
تلميذ جد ًا �شاطر
�أنا

• فاطمة غيبور

ال �أرمي �شيئ ًا يف ال�شارع
�أنا يف بيتي �أي�ض ًا بارع

يف حمفظتي �أحلى دفاتر

�أحمي �أحمي ال�شجر الرائع

�أدر�س �أدر�س حتى �أجنح
ال �أ�شكو من ٍّ
حظ عاثر

كم يزعجني ال�صوت العرار

ال �أرمي ورق ًا يف الباحة

البيئة �أ ٌّم ترعانا
كم نهواها  ..كم تهوانا

ال �أقطف زهر ًا فواحا

فلنحفظ وطن ًا نهواه

�أبد�أ يومي مع تفاحة
أ�صبح �أقدر
حتى �أكربُ � ...

م�س ِ
َ��ت هم�ساتُنا يف �إحدى �أُ ِ
الربي ِع اجلميلِ وهو
َعل ْ
ي��ات ّ
م�س��اء يو ِم (� )20آذار ،وب��د� ِأت االقرتاحاتُ م ّني ومن �أَخي
ُ
و�أُختي .بادرتُ قا ِئالً:
 هلْ ن�شرتي حقيبةَ ٍيد لأ ّمي؟
رب:
قالَ �أخي الأك ُ
إحدى ال ِ
أدوات املنزل ّية.
 َبلْ ن�شرتي � ٍَ
ٍ
وا�ضحة:
بحما�سة
قالت �أُختي
ْ
ً
ن�شرتي لها تحُ ً
جميلة!
فة
ِ
انقطعت الهم�س��اتُ للحظة .دارتْ عيونُنا يف �أرجاءِ
ثم
َّ
ٍ
ٍ
واحد:
ب�صوت
ثم ُقلنا
املنزلِ ّ ،
ٍ
أ�سماك؟
حو�ض �
 ملاذا ال ن�شرتي مزهر ّي ًة �أوَ
ٍ
وبالفع��لِ جم ْعن��ا نقو َدن��ا ،وا�ش َ
أ�سم��اك
حو���ض �
رت ْين��ا
َ
ٍ
ً
ً
�صغ�يرٍ ،وث�لاثَ
احلو�ض
وجميل��ة ،وغلّفن��ا
ملونة
�سم��كات
َ
ٍ
كي�س
ال�سم��كات فو�ضعناها يف ٍ
بعناي��ة ب���أوراقٍ مل ّونة� .أ ّم��ا ّ
�شف ٍ
�ير مملوءٍ بامل��اءِ  .ويف حماول ِتن��ا � ْأن نُخف َيها عن
ّ��اف �صغ ٍ
ْك�سرتْ .
�أُ ّمي
َ
لتكون الهد ّيةُ كمفاج� ٍأة يف امل�ساءِ � ،سقطَ ْت فان َ
ْهمرتْ ُدموعي ،و�أَنا �أقولُ :
ان َ
 ماذا �سنفعلُ ال َآن؟ثم عا َد
ثم غاد َر ُم�سرعاًَ .
غاب قليالًّ ،
ّ��ر �أخي طوي ًال ّ
فك َ
ٍ
ٍ
ٌ
وه��و يحملُ ث�لاثَ
ابت�سامة
ت�سم��ت
حم��راوات ،فا ْر
وردات
ْ
ٌ
ال�سعاد ُة
عري�ض��ة عل��ى وجه��ي،
و�ضحك��ت �أُخت��يَ .
ْ
وب��د ِت ّ
واملح ّب��ةُ على ِ
ال�سم��كات يف مرطبانٍ
وهي ُ
وجه �أُ ّم��يَ ،
ت�ضع ّ
ري بعد � ْأن ملأت ُْه باملاءِ .
زجاجي كب ٍ
ّ
َ��ه،
�ض ّمتْن��ا �أُ ّم��ي �إىل �صدرِه��ا بحن��انٍ ال يمُ كنُن��ي و�صف ُ
ِ
حتر ِ
م��كات يف املاءِ
ال�س
ُ
ونح��ن الأَربعةُ ن ُ
كات ّ
ُتاب��ع ب�أَع ُي ِننا ّ
ٍ
ب�سعادة
نب�ض
ح�س ْ�سنا ُه َي ُ
�أما َمن��ا و�أُ ّمي بقل ِبها الكب ِ
ري الذي �أَ َ
لوجو ِدنا بقُربِها وبهد ّي ِتنا لها.
عدنا ل�سعاد ِة ماما كثرياً!
َ�س ْ

بلدي نبع الأحرار

يا ُ
حل ْل َوة
َم ْر مَ ُ

• عبد الكرمي يحيى عبد الكرمي

يا �أَطْ فَالْ
�أَنَا َوا ِل ُد َم ْريمَ َ يا �أَطْ فَالْ
َم ْريمَ ُ ِمثْلُ فَرا�شَ ْه

ني
لمَ ْ َت ْبلُغْ َب ْع ُد ثَالثَ ِ�س ِن ْ
احلُ ْل َو ُة َم ْريمَ ْ
ت َْ�س َ�ألُني �أَ ْ�س ِئل ًَة َ�ص ْع َب ْه
يب
َو�أنا ال َ�أ ْعرِ ُف َك ْي َف ُ�أجِ ْ
ت َْ�س َ�ألُني َم َث ًال :

بابا
ُقلْ يل يا بابا
َك ْي َف ال ُع ْ�ص ُفو ْر
َيه؟
اب على َع ْين ْ
ال �أَ ْه َد َ
اء ؟
ولمِ َاذَا التُّف َّ َ
احةُ َح ْم َر ْ
وملَاذَا ال َت ْن ُمو الل ْي ُمون َْه
ِم ْثلَ ال َبطِّ يخَ ْه ؟
•••

ُر ْح ُت �أُ َ�ض ِ
احكُها ..
َ�أ ْ�س َ�ألُها :

 َماذَا َقالَ ل َِك ال ُع ْ�صفُ و ْر ؟َف َ�أ َجا َبتْني :

 َقالَ َيل ال ُع ْ�صفُو ْر
ُر ْو ِح ْي َوكُ ِل ْي َب ْي َ�ض ْه
َ -ماذَا َقال َْت َقطَ َراتُ الأَ ْمطَ ا ْر ؟

ال َت ْب َتل ِّْي يا َم ْريمَ َْه َّيا ُر ْو ِح ْي ن َْح َو (املاما) .
•••

َم ْريمَ ُ ُت ُت ِع ُب ِني جِ َّد ًا يا �أَطْ فَالْ
اها
َل ِكنِّي �أَ ْه َو َ
�أَ ْد ُعو َر ِّب ْي �أَ ْن َي ْر َعاها

َم ْريمَ ُ ِب ْن ِت ْي احلُ ْل َو ْه
ِمثْلُ ال َغ ْف َو ْه
يد
ِمثْلُ َع َ�صا ِف ِ
ري الق َْر ِم ْ
ِمثْلُ ُعطُ و ٍر َو�أَن ِ
يد
َا�ش ْ
َم ْريمَ
َم ْريمَ

ُ ُح ْل َو ْه
ُ ُح ْل َو ْه .
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�س�أهديك كل �أقمار الدنيا
مبنا�سبة عيد الأم

• �أميمة ابراهيم

كيف �صن َع ْت ماما قمراً:
َ
ٍ
لف ذراعيه على خ�صرِ �أ ّم ِه ،قالَ
رك�ض
َ
ب�سرع��ةَّ ،
أريد قمر ًا ذهب ّي��اً ،قمر ًا واحد ًا يا ماما".
له��ا" :ماما � ُ
ٍ
بعيد
":قم��ر؟!
هام�س
ب�صوت
َ��ت �أ ُّم ُه
ٍ
بعيد ٌ
القمر ٌ
قال ْ
ٌ
ُ
ف
بني
تري��د � ْأن
القوى؟ �أال
َ
ُ
ت�ساعدين قليالً؟ كفاك يا ّ
أجاب
لعب�� ًا ورك�ض ًا و�أحالم ًا ال تقوى على حتقيقها"َ � .
ِ
ِ
واحلزن ٍ
أرجوك ماما ،لقد عد ْدتُ
وجه��ه�" :
باد على
ُ
أري��د � اّإل قمر ًا
عن��د جارتن��ا ع�ش��رة �أقم��ارٍ ،و�أن��ا ال � ُ
ِ
أرجوك يا �أ ّمي".
واحداً� ...
جف��ن وه��ي تف ّك ُر
يغم���ض ل�ل�أ ِّم
طيل��ةَ اللّي��لِ مل
ْ
ٌ
باح ب�أنوارِه البه ّي ِة مل ّون ًا
ال�ص ُ
وتف ّك ُر ...وعندما �أطلَّ َّ
كانت قامتةً عرف َِت الأ ُّم احللَّ � .
أح�ضرتْ
ماء الّتي ْ
َ
ال�س َ
ّ
ِ
ً
الفرن
َ��ت
ل
أ�شع
�
بيديه��ا...
هما
ت
ن
وعج
وم��اء
ا
طحين��
َ
ْ
َ
ً
ِ
قد َم ْته��ا البنها ال��ذّ ي قفزَ
وخب��زَ تْ
فطائ��ر ذهبي��ةً ّ
َ
و�صاح�":إ ّنها الأقما ُر يا �أُ ّمي� ...إ ّنها الأقما ُر".
فرح ًا
َ
•••
زيار ُة القمرِ :
َ
َ
م���س وب��د�أ اللّي��لُ
َ
وراء الأف��قِ اختب���أ ِت ال�شَّ ُ
ٍ
ال�سم��اءِ
نظرات �ساهمةً ،
رحلت ُ
َ��هَ ...
نظر الطّ فلُ �إىل ّ
حاملةً
أريد قمر ًا بدراً»!.
وخاطب �أ َّم ُه»:ماما � ُ
َ
 «ك��م ٍبعيد
مرة �س�أقولُ ي��ا ولدي � َّإن
بعيد ٌ
القمر ٌ
َ
ْ��ت � ْأن �أرف َع
َ��ه ي��دي مهم��ا حاول ُ
ل��ن تطال ُ
ال�سم��اءِ ْ ،
يف َّ
قامتي».
قمر».
أرغب يف �أن
َ
 « ماما � ُيكون لدي ٌ
ٌ
من يا �صغريي � ...أنا
متعبة".
" ْحدثيني عن القمرِ يا
 " لك ّن��ي � ُأريد قم��ر ًا !ّ ...
ماما".
ِ
فقد ملل ُْت
احلكايات".
" ْمن يا �صغريي ْ
ٌ
"حكاية �صغريةٌ � ...صغريةٌ ".
 "ح�سن ًا �س�أحكي َلك حكايةً ".
يهدهد ُه:
ي�أتي��ه �ص��وتُ مام��ا دافئ ًا حل��و ًا عذب�� ًا
ُ
كان ي��ا ما كان يف بال ِد الل�ؤل���ؤِ واملرجانِ  ،طفلٌ يبحثُ
ويحلم بامتال ِك ِ
��ه! ...ح ّتى �شغ َل ْت ُه
الزمانِ ،
عن قم��رِ ّ
ُ
أح�لام ،ف�صا َر مي�ضي نها َر ُه باحث ًا عن القمرِ  ...ويف
ال
ُ
القمر على
فينام بعمقٍ  ...ي�أتيه
عب،
امل�ساءِ ُّ
ُ
يهد ُه ال ّت ُ
ُ
زج��اج نافذ ِت ِ
أرجوح��ة حرير ّي ٍ
ٍ
��ه العتيقة،
ينقر
�
َ
��ةُ ،
مبت�سم�� ًا ل��ه ابت�سام��ةً م�ضيئ��ةً  ...تت�س��ار ُع نب�ض��اتُ
م�صدقٍ ما ي��را ُه" :هيه يا
قل��ب الطّ فلِ ،
ُ
ِ
�ير ّ
فيهتف غ َ
ٍ
�سحري:
ب�صوت
القم��ر
قمري �أخ�ير ًا جئت! .".ير ُّد
ٍّ
ُ
آتيك كلَّ ٍ
َ
يديك ،و�س� َ
َ
عليك � ْأن
لكن
"ه�أنذا بني
ليلةْ ،
ٍ
بعيدة
أماك��ن
ق��ادم من �
تكاليف �سف��ري ،ف�أنا
تدف�� َع
َ
َ
ٌ
تنهمر دم��و ُع الطّ ف��لِ وتتلألأُ عل��ى وجنتيه
ج��داً".
ُ
ٍ
أملك ما ً
ال
اجلميلت�ين ويقولُ
ب�صوت خج��ول�" :أنا ال � ْ
لن �أ�ستطي�� َع �أن �أدف َع
�أ ُّيه��ا
القم��رُ ...
نحن فق��راءْ ...
ُ
ال�سفرِ على الرغم من �شوقي لبقا ِئك معي".
َ
تكاليف ّ
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�أمي
• �صبحي �سعيد ق�ضيماتي
ينري الوجودا
�ضيا�ؤك �أمي ُ
ِ
يث ُي َز ْغرِ ُد جودا
وعيدك غَ ٌ
ِ
للنا�س فجر ًا
الب�شائر
َيزِ ُّف
َ
ِك للكونِ يوم ًا �سعيدا
ُيبار ُ
بعيد مدا ُه
َحنا ُن ِك َب ْح ٌر ٌ
وحب ِك ِع ْط ٌر يحاكي الورودا
ُّ
�سري �إىل مل َْج ِد �أبني بالدي
�أَ ُ
ٍ
النا�س عيدا
أرد اجلميلَ �إىل
� ُّ

أري��د امل��الَ ،
أري��د م��االً؟!...ال � ُ
��ن ق��الَ �إنيّ � ُ
 " َم ْببع�ض الأعمالِ ".
�س�أكلّفُ َك القيا َم
ِ
تريد م ّني؟".
 "�أنا موافقٌ  ...ماذاُ
لك��ن لن �أقولَ
أريد؟ � ُ
 "م��اذا � ُأ�شياء كثريةًْ ،
أري��د � َ
ٍ
م�ساعدة،
تقد َم ُه من
ال َآن �شيئاً ...ف ّك ْر مبا ميكن َُك � ْأن ّ
أريد ،وتعم��لُ على
ول��ن �أع��و َد � اّإل عندما
ُ
ت��درك م��ا � ُ
ِ
القم��ر ي��ا �صاحب��ي علي��ه � ْأن
يري��د
��ن
ُ
حتقيق��ه .ف َم ْ
َ
ي�سعى جاهد ًا ل ْأن يح�صلَ عليه".
•••
َ
كان
ا�ستيقظ الطّ ف��لُ �صباحاً ،وقد امتلأَ ن�شاطاًَ .
الف��رح ُيطلُّ م��ن عينيه� ،أ ّم��ا الب�سمةُ فق��د ارت�س َم ْت
ُ
ُ
ِ
ِ
بحثَ
فوجدها
،
ه
م
�
أ
عن
�شفتيه.
على
ها
ل
أ�شكا
�
أحلى
ب�
َ
ِّ
تنتهي م��ن �أعمالِ
��ت �أن
��ت قبل َُه ،وقار َب ْ
ق��د ا�ستيقظَ ْ
َ
أريد �أن �أُ
ِ
�ساعد ِك".
البيتَ .
َ
رك�ض �إليها قائالً" :ماما � ُ
"� َاذهب
ري عاد ِتك،
أراك ا�ستيقظْ تَ باكر ًا على غ ِ
ْ
و�أكملْ نو َم َك".
ٍ
أ�ساعد ِك ".
ري و�س�
أ�شعر
بن�شاط كب ٍ
ُ
 " ماما � ُ� َ
زرعها �أبوه
أم�سك بدل ِو املاءِ � ،سقى الأزها َر الّتي َ
ثم
يوم��اً...
�ساع��د �أُ َّم ُه يف حت� ِ
َ
ض�ير طعا ِم الإفط��ارَِّ .
ليلعب مع ِ
رفاق ِه.
خرج
َ
َ
�شاهد جا َرهم العج��و َز الأعمى مي�شي
يف ال�شَّ ��ار ِع
َ
َ
أم�س��ك بي��د ِه ،و�أو�صل َُه �إىل
متع�ّث�رّ اً ...اندف�� َع �إلي��ه� ،
بي ِت ِ
ملح �إح��دى قريبا ِت ِه حتملُ
��ه .يف طريقِ عود ِت��ه َ
ِ
والفاكهة .حم��لَ بع�ضها وهو ي�شدو
أكيا�س اخل�ض��ا ِر
� َ
ِ
ٍ
ٍ
ي�شع��ر مب��رو ِر
جميل��ة .مل
أغني��ات
ب�
الوق��ت ،ف��كلُّ
ْ
ِ
ٍ
نافع.
يومه
دقيقة من دقائقِ
ْ
م�ضت بعملٍ جميلٍ ٍ
الفرح� .ألقى
يدندن ب�أغاين
�أوى �إىل �سريرِ ه وهو
ُ
ِ
حتيةَ امل�ساءِ قائ ً
ال لأ ِّم ِه":ماما ت�صبحني على خريٍ".
تريد
تريد حكايةً عن القمرِ ؟! �أال
 " عجب ًا �أَالُ
ُ
� ْأن �أُ
َ
هديك قمراً؟!".
ِ
الدنيا".
 " ال� ...أنا �س�أهديك كلُّ �أقما ِر ُّ
منذُ َ
القمر� ...صا َر يزو ُر ُه
تلك اللّيل��ة مل يفارقْ ُه
ُ
يف كلِّ لياليه مهدهد ًا �أحال َم ُه الورد ّيةَ !.

ين �أزري ،وترعني َعزمي
َ�شد َ
ت َّ
لأَبقى َوفياً� ،أبي ًا ر�شيدا
و�أحيا �شُ جاعاً ،كرميا ،عفيف ًا
باحلق ر�أيا َ�سديدا
أملك
و� ُ
ِّ
ِ
كانت حياتي ظالم ًا
فلوالك
ْ
ِ
ع�ش ُت وحيد ًا �شريدا
ولوالك ْ
ِ
جنان اخللو ِد
إله
حباك ال ُ
َ
ِ
و�سواك فيها مالك ًا فريدا
و ُن ْع ِ
يرافق ُعمري
ماك ُذ ْخري،
ُ
و�ص ْبحا َجديدا
نجَ اح ًا كبري ًا ُ

عودة الأبوين
• ترجمها عن الفرن�سية :عو�ض الأحمد
ذه��ب ول��د ووالدة كل�ير ليقوم��ا برحل��ة يف بروتانيا وت��ركا ابنتهما
ال�صغرية عند جدتها .واليوم يعود الأب والأم :فيالها من فرحة.
«�ألب�سين��ي ب�سرع��ة ياجدت��ي ثوب��ي الأزرق لأذه��ب �إىل املحط��ة»،
و�ألب�ست اجلدة الفتاة ال�صغرية املتلهفة و�سارتا يف الطريق.
«ان��ت تعلمني يا جدتي� ،س�أقول لأمي ب�أنني وقعت يف احلديقة ،و�أنك
و�ضعت ماء الأوك�سجني على جبيني»..
هاهما يف املحطة .جل�ست اجلدة فوق مقعد ف�س�ألتها كلري:
«رمبا لن ي�أتي القطار؟!».
لك��ن يف اللحظ��ة نف�سه��ا ُ�س ِم�� َع �ضجي��ج القاطرة الت��ي تتق��دم� .أبط�أ
القط��ار وتوقف .نظرت كلري م��ن كل جانب ،وقلقت :ف��ك�أن �أبي و�أمي مل
ي�أتيا؟
ٍ
وحينئذ اندفعت كلري �إىل ذراعي
وفج���أة ملحتهما بالقرب منها متاماً.
الأم وعانقته��ا وانتقل��ت �إىل ذراع��ي الأب وعانقته �أي�ض��اً ،وقالت« :لقد
علي».
طال الوقت َّ
فقالت الأم:
ً
 ونح��ن �أي�ضا يا عزيزتي ،ثم �أ�ضاف��ت« :انظري �إىل ال�صرة – التيوجدتها لك عند �شاطئ البحر».
وبج��د يف البي��ت قطعت كل�ير اخليوط وفتحت ال�ص��رة� ،أوه! كم هذا
ٍّ
جميل! لقد اكت�شفت لعبة فاتنة بثياب بروتانية وزورق ًا �أحمر ب�أ�شرعة
بي�ضاء يدعى «البحار ال�صغري».
كان��ت كل�ير م�سرورة جد ًا حتى �إنها مل تعرف كي��ف ت�شكر بابا وماما،
ٍ
وحينئذ عانقتهما ب�شدة.
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الغابة هي �أمي
• لل�شاعر الألباين :راغب راما
ما �أكرث عدد الأمهات
فالغابات هي �أمي
هكذا ردد �أحد الفدائيني
و�أيدت قوله الأحجار
•••
الأم..
يف كل مكان
و�أمي �أنا
هي تلك الأر�ض
التي �أدافع عنها
هي تلك اجلبال العمالقة
التي �شهدت والدة �أيامنا
•••
عيد ميالدي يومان
اليوم الأول
كان يف خريف 1930
اليوم الثاين
كان يف ربيع 1943
مليالدي يومان
لأين ولدت مرتني
املرة الأوىل
على فرا�ش من الق�ش
واملرة الثانية
يف م�ستو�صف الفدائيني
وهذا هو عيد ميالدي الثاين
كان يوم ًا �أحمر
�أحتفل بذكراه كل ربيع
وت�شاركني يف ذلك
�أخواتي الأ�شجار
يل وللأ�شجار
�أم واحدة
لأن الوالدة الثانية
كانت يف الغابة
يف عام 1943
•••
حني ولدت
بكت �أمي
وهي ت�ستند �إىل جذع �شجرة
•••
مع الفرح بقدومي

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

( �آءْ � ،آءْ � ...آءْ � ،آءْ ) ...
• طاهر �سعيد عجيب

• ترجمة :عبد اللطيف الأرنا�ؤوط

يف بيتنا
انفجر �أي�ض ًا
بكاء جديد
•••
كربت
بني الدموع والبكاء
يف الغابات..
وفيها �أي�ض ًا
دموع الأمل والت�أثر
منا ج�سدي
افرحني جداً..
ويف ح�ضنها ترعرعت
�أنك ت�أملت..
ثم كانت الوالدة احلمراء
وت�أثرت
بني دموع الغابات
و�أن الدم��وع حت��درت م��ن
و�شاركتها البكاء �أي�ض ًا
عينيك
�أما النا�س فلم يبكوا
لن �أ�س�ألك:
•••
ملاذا ت�أثرت كثرياً..؟؟
قالت �أمي:
وملاذا اندفعت خارج ًا
يا ُبني!!..
دون �أن ت�ست�أذن
يامن ن�صحتك وعاتبتك
•••
ف�أغ�ضبك نُ�صحي وعتابي
اعلم يا بني
و�سالت الدموع على وجنتيك
�أنك حني تعرف الأمل
دموع الأمل والت�أثر
تعرف الفرح �أي�ض ًا
افرحني جداً..
�أعلم �أنك حني تت�أثر
�إنك ت�أملت..
ت�سمع نداء �ضمريك
وت�أثرت
فتحيا �سعيد ًا
و�أن الدم��وع حت��درت م��ن
وتدرك مايف هذا العامل
عينيك
احلياة لي�ست ك�أ�س ًا
لن �أ�س�ألك:
مرتعة بال�شراب
ملاذا ت�أثرت كثرياً..؟؟
غد ًا تكرب ..وتقوى
وملاذا اندفعت خارج ًا
وتعلم كل مايف احلياة
دون �أن ت�ست�أذن
ميدحونك تارة
•••اعلم يا بني
وينهرونك تارة
�أنك حني تعرف الأمل
ولن تكون �أمانيك حمائم
تعرف الفرح �أي�ض ًا
تقب�ض عليها متى �شئت
�أعلم �أنك حني تت�أثر
الوردة اجلميلة
ت�سمع نداء �ضمريك
مرة واحدة
•••
تتفتح يف الربيع
يا ُبني!!..
وهكذا يظهر لك
يامن ن�صحتك وعاتبتك
�أن ال �شيء ثابت ودائم
ف�أغ�ضبك نُ�صحي وعتابي
لتكرب ياولدي كالأطفال
و�سالت الدموع على وجنتيك
ولتكن �إن�سان ًا �صاحل ًا

13

ال�ص��ف
ان�شغ��ل ب��ال معلّ��م
ّ
َ
االبتدائي ب�أمر بع�ض التالميذ ،ف ُه ْم
يف كلّ فر�صة يتعاركون ،ويف كلِّ لقاءٍ
يتوثّب��ون ،ح ّت��ى وه��م �إىل املدر�سة،
يتخا�صم��ون ..مل ت�سف��ر حماوالته
يف �إ�ص�لاح ذات الب�ين ..ح ّتى عندما
جل���أ �إىل عق��د اجتم��اع لأولي��اء
الأمور ،بل وج��د يف ح�ضورهم م َن َبع ًا
للخ��وف ..فه��ذا � ٌأب ج��اء يدافع عن
ابن��ه الذي حمل �س ّكين ًا بوجه زميله
دفاع�� ًا ع��ن ال ّنف���س ،و�س ّي��دةٌ رفع��ت
ِ
بوجه �أخ��رى ،قائلةً ":ال ُب َّد
�صوته��ا
لول��دي �أن ي�أخ��ذ بث���أره م��ن ول��دك
ٍ
ب�ضربة من حجرٍ ..
فج ر�أ�س��ه
ال��ذي َّ
وتل��ك تل��وم هيئ��ة املد ّر�س�ين عندما
ِّ��م
مل ُت ْن��زِ ل الق�صا���ص ال�لازم ،ومعل ٌ
أم��ر ،ب��� َّأن هيب��ة املعلّ��م،
ُيلخِّ َ
���ص ال َ
�ص��ارت حت��ت �أق��دام الأه��ل قب��ل
ٍ
بقام��ة
فيه��ب وينه���ض
الأوالد..
ُّ
مت�صل ٍ
ِّبة ،ويقول�":إذا كان املعلّم غري
ق��ادر عل��ى �ضبط �ص ّف��ه ،وك َْ�س��بِ ِو ِّد
تالمي��ذه ،فلي�س هو �أه��لٌ للتعليم"..
حرب
فيتح ّول االجتماع �إىل �ساحة
ٍ
بالنياب��ة ع��ن التالمي��ذ ..وت�صادف
�أن يك��ون �ضم��ن احلا�ضري��ن ،مف ّت�ش
التعلي��م االبتدائ��ي ..وبق��ي ه��ذا
حمافظ�� ًا عل��ى هدوئ��ه واتّزان��ه..
ك�أ ّن��ه �آل��ةُ ت�سجي��ل ،توثّ��ق م��ا يدور
وع��رف
الرج��ل،
ّ
�أمام��ه ..ا�ست���أذن ّ
وبالرغ��م من � َّأن
احل�ض��ور بهو ّيته..
ّ
الكثري من الأولياء ،مل يكرتث للأمر
� اّإل قلي�لاً ،لقناعته��م � َّأن الأ�س��رة
ٍ
واحد � ..اّإل �أن
مطبخ
التعليمي��ة ،من
ٍ
ح�صاف��ة املف ّت���ش� ،أزال بع�ض ال�شّ ك،
بل لفت االنتب��اه ،عندما قطع معهم
عه��د ًا بعقد اجتماع جدي��د� ،سيكون
له الأثر يف ال ّنفو�س..
وقُ بي��ل انعق��اد اجلل�س��ة ،كان
املوجه�ين،
املف ّت���ش ق��د اخت��ار م��ع
ّ
بع���ض م��ن التالمي��ذ امل�شاغب�ين..
ُ
ويف االجتم��اعُ ،يخ��رج املف ّت���ش -
حمم ً
��وال  -م��ن احلقيب��ة ،وبو�صل��ة
من��ه �إىل �شا�ش��ة جدار ّي��ة� ،أدار
مفتاح ال ّت�شغيل ..ف�شخ�صت الأنظار
نح��و م��ا ُي َب��ثُّ الآن ،ودخ��ل اجلمي��ع
ب�صم ٍت ،ال ينف��ذ منه �سقوط الإبرة
ْ
�أر�ضاً":عدد م��ن ز ّوا ِر � ِ
أحد الأط ّباء،
ازدحم��ت به��م �صال��ة االنتظ��ار..
م��ن بينه��م �س ّي��دة حتمل طف�لاً ،ابن
ٍ
بدمي��ة
الثماني��ة �أ�شه��ر ،تُ�شاغل��ه
ح ْيناً ،ت َْر َف ْع ُه بني يديها تار ًة �أخرى،
�أو تخ��رج ب��ه �إىل اله��واء قلي�لاً..
و�أخ��رى� ،أم�ض��ت وقت�� ًا يف ت�أني��ق
مت�ص،
طفلته��ا ذات الت�سع��ة �أ�شه��رُّ ،
ر�ضاع��ةً كاذبة ،بينم��ا كانت واحدة
ّ
م�شغول��ةً ب�أم��ر طفله��ا وه��ي ت��زرع

��ت
يف فم��ه ّ
ر�ضاع��ة حقيق ّي��ة ..خ َّف ْ
حرك��ة الطف��ل املن�شغ��ل بدميت��ه،
وح��اول ر�أ�س��ه امله��زوز� ،أن ي�ستق��ر
باتجّ اه الطفلة املت�أ ّنقة ،املواجهة له
يف املقعد ..والتي يبدو �أن الر�ضاعة
الكاذب��ة ،ق��د �أتعبته��ا ،فذهب��ت
عم��ا يثريها ،ف�سع��ت بعينيها
تف ّت�ش ّ
جتد من
تف ّت�ش��ان يف امل��كان ،و�إذا بها ُ
يبادله��ا الأنظ��ار ..فرف��رت بيديها،
وجهت
وتخلخل اتّزانه��ا يف احل�ضنِ ّ ،
حت��ط �أر�ضاً،
ر�أ�سه��ا �أ�سفالً ،تريد �أن
َّ
م��ال جذعه��ا ،وكادت �أن ت�سق��ط،
ا�ستجاب��ت الأ ّم ملولودتها ..ومن هنا،
�أر�سلت �أ ّول �إ�شارة تفاهم نحو الطفل
الذي يواجهه��ا الآن ..عندما راحت
تع�ّب�رّ ب�ش��يء م��ن ال��كالم "� ْآءْ � ،آء"..
وا�شت��دت
فالتق��ط ه��ذا الإ�ش��ارة،
ّ
حركت��ه بح�ضن �أ ِّم��ه ،بطريقة ،قل ََّد
َ��اء َّءَ ،و� ْأء"..
فيه��ا م��ن حتاكي��ه" ،ف َ
وه��وى بجزع��ه� ..أدركت��ه الأم،
وجعلت��ه ي�سرتي��ح �أر�ض��اً ..والبالط
غ�ير مع��زول ،غ�ير � ّأن احل ّفا�ض��ات
املتين��ة ،كان��ت كافي��ة للحماي��ة
والتوازن معاً ،لكال الطفلني..
الطف�لان الآن� ،ص��ارا مبواجه��ة
بع�ضهم��ا يري��دان �أن يلتقي��ا..
أمد ْت��ه،
�أحن��ت الطفل��ة جذعه��ا و� َّ
راحت��ي ك ّفيها
وبات��ت م�سن��ودة على
ّ
وركبتيه��ا ..م ّتخ��ذ ًة و�ضعية احلبو،
و�آَ َءتْ  ..ف�أ�س��رع الآخ��ر ..وقلّده��ا
��رتْ  ..حب��ت لأكرث
فيم��ا فعل��ت و�أ�شّ َ
م��ن واحدة وتوقّ ف��ت ،وجعلت ر�أ�سها
امله��زوز باتجّ��اه الآخ��ر ..و� :أَءتْ ،
و� َآءتْ  ..جاراه��ا الطف��ل ،وفع��ل م��ا
فعل��ت ..ما لبث��ت الطفل��ة �أن ته ّي�أت
للحبو وم�ضت قدماً ..فامتثل الثاين
ِّ��ت� ..إىل �أن
لأمره��ا ..وم�ض��ى ُي�ؤئ ْ
باتا الآن يف مواجهة بع�ضهما ،ح ّتى
كادا ر�أ�سهما �أن ي�صطدمان ..لوال � ّأن
امر ًا خف ّي ًا قد ج ّنبهما ذلك ..وذهبا
قرب ،ه��ي ترفع يدها
يتعارف��ان عن ٍ
ع��ن الأر�ض ،تلوح بها �إليه ،تالحقها
ب��الأَ َّءةَ ،وهو يبادله��ا اال�شارة ..وما
ٍ
�صاخ��ب� ،إىل
زاال يف
حدي��ث عمي��قٍ
ٍ
�أن ب��ادر كلّ �أ ّم باحت�ض��ان طفله��ا،
حت��ت ده�ش��ة احل�ض��ور و�إمتاعهم يف
هذا احل��وار العجي��ب الغريب ،وهم
يبارك��ون ويدع��ون لهم��ا باحلي��اة
وحي��ث كان��ت الأ ّم�ين،
الرغي��دة..
ُ
ع��رف ع��ن ق��رب لبناء
تتب��ادالن ال ّت ّ
عالق��ات �صداق��ة ،كان الطف�لان
يو ّزعان الأنظار ،وك�أنهما يف حالة من
االنت�ش��اء ..يف نهاي��ة العر���ض ،علّق
املف ّت���ش" :ها ق��د تفاه��م الطفالن،
فماذا �أنتم فاعلون يا�صغاري؟!"..
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ث������ل������اث
ق�������ص�������ص
متـرجمــــة
لالفونتــني

ملحق أدب األطفال « »20بمناسبة «عيد األم»

«رنيم» ت�ضحك

• حنان دروي�ش

•ترجمة� :أحمد مروان احلفار ـ الإمارات

�أم تكتب �إىل ابنتها

�أردت �أن �أكت��ب �إليك فقعدت يف �آخر ذلك
املم�ش��ى ال�صغ�ير املظل��م ،وجل�س��ت ف��وق تلك
امل�صطب��ة الع�شبية التي ر�أيت��ك نائمة فوقها
ذات مرة ،ولك��ن� ..أي مكان هنا مل �أرك فيه؟
وكيف تهاجمن��ي كل ذكرياتك هذه فريق لها
قلبي ويخفق لها ف�ؤادي!..
ال �أجد مكان ًا �أبد ًا ،وال ناحية ،ال يف البيت
وال يف الكني�سة ،ال يف هذه البلدة ،وال يف هذه
ال وقد �شاهدت��ك فيها .ال يوجد
احلديق��ة� ،إ َّ
يف كل م��ا ذكرت �شيء ال يبعث َّ
يف ذكرى منك،
وكيفم��ا تك��ن الذك��رى ،ومهما يكن م��ن �ش�أنها
متزق قلب��ي حنين ًا �إليك� .إنيّ
البد و�أن ّ
ف�إنه��ا ّ
�أراك� ..إ ّن��ك حا�ض��رة مع��ي� ،أذك��رك و�أعيد
ذك��راك ،حتى يكاد ر�أ�س��ي وذهني ينفجران،
أبحث عنك عبثاً.
أتلفت عبث ًا و� ُ
ولكني � ُ
ف��� ّإن هذه االبنة الغالي��ة التي �أحبها �إىل
درج��ة الول��ه� ،إنها عل��ى بعد مئت��ي ميل مني،
�إنه��ا لي�ست عندي ،وعلى هذا ف���إين �أبكي وال
�أ�ستطي��ع �أن �أج ّنب نف�س��ي البكاء .ال �أ�ستطيع
ذل��ك �أبد ًا ي��ا عزيزت��ي الطيبة� ،إ َّن��ه ل�ضعف
من��ي .وه��ل �أ�ستطي��ع �أن �أكون قوي��ة و�أتغلب
على حناين احلقيقي والطبيعي.
�أمك امل�شتاقة

�أب يفكر يف م�ستقبل ابنته
كان يع��ود يف منت�ص��ف اللي��ل ف�لا يج��ر�ؤ
عل��ى �إيقاظها .كانت ال ّنوا�ص��ة امل�صنوعة من
البور�سلني تر�سم على ال�سقف �ضوء ًا م�ستدير ًا
ومرجتف��اً .وال�ستائر امل�سدل��ة واملغ ّلقة حول
تتكور
ال�سري��ر ال�صغري ت�شبه خيم��ة بي�ضاءّ ،
يف الظ�لام عل��ى حاف��ة ال�سري��ر .كان الأب
(�ش��ارل) يت�أمل تل��ك ال�ستائر وك�أن��ه يت�سمع
�إىل تن ّف���س ابنت��ه اللطيف الرقي��ق .ويقول
و�ستتقدم يف كل ف�صل
يف نف�سه�« :إنها �ستكرب،
ّ
وب�سرع��ة .وكانت ترتاءى له وهي عائدة من
م�ساء م��ع الظ�لام� ،ضاحكة مرحة،
املدر�س��ة
ً

و�صدريته��ا مرط�ش��ة باحلرب ،وحامل��ة �سلتها
بذراعها .»....ويتابع حديثه مع نف�سه« :ثم
يج��ب �أن �أنقله��ا �إىل مدر�س��ة داخلي��ة ،ولكن
ه��ذا يك ّلفني كثري ًا ،فم��ا العمل؟» وبعد تفكري
طوي��ل ،ي��رى �أن ي�ست�أج��ر مزرع��ة �صغرية يف
كل �صباح ،عندما
اجلوار ،ويرعاها هو بنف�سه ّ
يغ��دو ليعود مر�ضاه .ويوف��ر ريعها وي�ضعه يف
�صندوق التوفري.
ث��م ي�ش�تري �أ�سهم�� ًا يف عم��ل م��ا بعي��د �أو
�ضروري وهام،
قريب ،و�ستزداد قيمتها ،وهذا
ّ
لأن��ه يري��د �أن ترتب��ى ابنته (ب��رت) تربية
جي��دة ،وتت ّثق��ف ثقاف��ة وا�سع��ة ،وتتع ّل��م
الع��زف عل��ى (البيان��و)� .آه! ك��م �ست�صب��ح
جميل��ة و�ستك��ون �شبيه��ة بوالدته��ا عندم��ا
تبل��غ اخلام�س��ة ع�ش��رة ،و�ست�ضع عل��ى ر�أ�سها
يف ال�صي��ف قبعة كبرية م��ن الق�ش ،ويظن من
يراهما من بعيد �أنهما �أختان .ويتخيلها وهي
تعم��ل يف امل�ساء بالقرب م��ن والديها يف �ضوء
امل�صباح.
و�ستط��رز له خ ّفة (بانتوف��ل) ،و�ستنهمك
يف �أعم��ال املن��زل ،و�ستملأ علي��ه البيت لطف ًا
ومرح ًا ون�شاطاً.

غالم ي�شكر �أباه
يا �أبي!!!...
�شتاء،
لقد كنت �أنت ال��ذي توقد لنا النار
ً
ذاهب�� ًا وعائ��د ًا يف املن��زل ك�أحد رج��ال اجلن
ال�صاحل�ين الذي��ن تتح��دث عنه��م الأ�ساطري
ب�أنه��م يح�سم��ون �صعوبات احلي��اة الدقيقة.
وفيم��ا يتبق��ى لك م��ن الوقت كنت �أن��ت �أي�ض ًا
ال��ذي ت�شع��ل فحم اخل�ش��ب يف املوق��د وت�ضع
فوقه��ا القه��وة املهي���أة م��ن ليل��ة الأم���س،
وت�سخنه��ا ،كنت تخ�ص نف�س��ك بق�ضاء �أق�سى
حاجات املنزل� .إن ا�ستئنافك العمل يف املنزل
كان لك مبثابة التخفف من تعب النهار.

�شيء ،وال
حت��ب رنيم البكاء ،ومتيلُ �إىل
ِ
الغ�ض��ب واحلزن ..ال ُي ُ
�سعدها ٌ
ُّ
ُيفرحها �أمر ..ف�إذا �س�ألها �أخوها �س�ؤا ً
ال ال يريحها ،جتيبه وهي تبكي ،و�إذا
طلبت منها �أمها م�ساعدة يف عمل من �أعمالِ البيت ،ت�أ ّف ْف ْت وهي تبكي ،و�إذا
تندب وتبكي ،ح ّتى �ص��ارت حيا ُة رنيم كلُّها
مازحته��ا �أختها بكلم��ة� ،أخذت
ُ
بكاء..
فكَّ��رتْ الأ�سر ُة جمتمعةً يف طريق��ة تخل�صها من تلك العادة التي باتت
ر�سم ،وعلبةَ �ألوانٍ  ،وقالَ لل�صغرية:
تقلقُ راحة اجلريان� ،أح�ضر الأب دفرت ٍ
ٌ
ٌ
جميلة ت�شغلُ وقتك.
هواية
الر�سم
ـ ار�سميَّ � ..إن
َ
ور�سمت طفلةً مت�ل�أُ الدموع
القل��م ،انك ّب ْت فوق دفرته��ا،
أم�سك��ت رنيم
�
ْ
ْ
َ
وقرروا مقاطعتها ح ّتى
عينيه��ا.
َ
غ�ضب �أبوها و�أ ُّمها و�أخوته��ا و�أ�صدقا�ؤهاّ ،
وتكف عن التذ َّمر والبكاء امل�ستمر..
تقلع عن طبعها،
َّ
ِ
تتدخل .علّه��ا ت�ستطيع �أن
�صمم��ت �أن
�سمع��ت
ّ
ُ
ال�شم���س قرا َر اجلمي��عّ ،
داعبت
نوم عميق،
رب النافذة .وبينما رني��م ُّ
تغط يف ٍ
ْ
تغ�ير �شيئ��اً .ت�سل ْ
ّلت ع َ
ِ
بلطف ،فتحت الطفلة عينيها
وخديها الناعمني
ْ
خ�ص�لات �شعرها وجبينها ّ
وهي ت�صيح:
�سم��ح لل�شم�س ب�إيقاظ��ي؟� ...أغلقوا النافذة.
إزعاج؟ ..من
َ
ـ م��ا ه��ذا ال ُ
�أ�سدلوا ال�ستائر..
ـ انه�ضي �أ ّيتها احللوة ،فقد �أقبل ال�صباح .ر ّدت رنيم باكيةً :
أريد ..ابتعدي ع ّني..
ـ ال � ُ
ِ
ب�صحتك ...ويجعل عينيك حمراوين..
ي�ضر
ـ ملاذا تبكني؟َّ � ..إن
َ
البكاء ُّ
انظري �إىل وجهك كيف �صار.
ِ
عاودت
ث��م
قرب��ت
رني��م وجهه��ا م��ن امل��ر�آ ِة .قطّ ْ
ُ
ب��ت ماب�ين حاجبيهاَّ ،
ّ
هد�أتْ من حالها قائلةً :
رنيم،
ع
دمو
ال�شم�س
م�سحت
.
البكاء
ّ
َ
َ
ُ
وينتظ��ر جميئ��ي بف��ارغ ال�ص�بر ...ه��ل تعلم�ين
ن��ي،
ب
يح
اجلمي��ع
إن
ـ�
ُّ
ُ
ملاذا؟!ّ..
ـ ملاذا؟..
رنيم ،بينما �آثا ُر الدمو ِع مازالت عالقةً برمو�شها..
�س� ْ
ألت ُ
ٍ
مينع �سروري
ـ لأ ّنني م�شرقة� ،ضاحكة� ،أ�ستقبلُ يومي
بوجه ب�شو�ش ،وال ُ
بع�ض الغي��و ِم التي حتجبني يف ال�شتاء ،انظري ما �أجملني! ..ما
ه��ذا �سوى ِ
�أبهاين!� ...أال �أعج ُب ِك؟..
نعم..
نعمْ ..
ـ ْ
ـ افعلي مثلي ،ا�ضحكي مثلي ،و�سرتين كم �سيح ّب ِك الآخرون.
ِ
ِ
ور�سمت طفلةً
ال�صفح��ة الأوىل
قلب��ت
رك�ض��ت رني��م �إىل دفرت الر�سم،
ْ
ٍ
با�سم ..كتبت حتت ال�صورة عبارة:
ووجه
بجديلتني طويلتني،
ٍ
«رنيم ت�ضحك»
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خمتارات من الأ�سبوع الأدبي قبل " "1000عدد
العدد  - 385اخلمي�س  28ت�شرين الأول 1993م

أ�غنية حب ل�سيدة الثغور

�سالم �أم حرب
• عبد اهلل �أبو هيف
ح�سن ًا ،لقد وقع اتفاق غزة ـ �أريحا �أو ًال ،ولكن يخ�شى �أن يكون اتفاق غزة ـ �أريحا �أو ًال
و�أخ�يراً ،فت��زول متنياتنا بال�سالم وينفتح باب الدم واحلرب عل��ى م�صراعيه وهو الباب
املفت��وح من��ذ وعد بلفور وي��زداد انفتاح ًا كلما �أح���س العرب بالظلم والغ�بن وم�صدرهما
الرئي���س هو انحي��از الغرب ،وعلى ر�أ�س��ه الواليات املتحدة مهيمن ًا بقوت��ه الغا�شمة على
مقدرات املعمورة يف الت�سعينات ،ونعتقد �أن ذلك غدا وا�ضح ًا ال لب�س فيه.
ثمة من يرى ف�ضائل لالتفاق و�أنه خطوة على طريق ال�سالم ولكن ماذا ب�ش�أن ما يلي
من خطوات؟ كيف تتح�صل بقية احلقوق؟ وهل لدى العرب ما يتنازلون عنه بعد؟
يف ح�س��اب اخل�س��ارة والرب��ح ،ولنرتك جانب�� ًا ت�ضحياتنا الطويلة واملري��رة من �أجل
احلق��وق ،نالح��ظ �أن فوائ��د االتف��اق كث�يرة م��ن �أجل وع��ي الع��رب بهزميته��م املطلقة
وب�ضعفهم يف النزع الأخري ،ونذكر من هذه الفوائد ما يلي:
1ـ مواجه��ة الواق��ع واندحار الأوهام �أو الأحالم ال فرق وما يت�صل بهما من خطابات
معتدلة �أو متطرفة �أو مغالية.
2ـ تعري��ة ال�سيا�سة العربية �إزاء عجزها عن الوفاء برباجمها خالل ن�صف قرن من
الزمن.
3ـ ك�ش��ف احل��ال املزرية للأم��ة العربية ،ناهيك ع��ن خلخلة مفهوم النظ��ام العربي
الواحد ،فكيف مبفهوم القومية واملنظومة القيمية التي ت�ستند �إليها.
4ـ تخلخ��ل مفاهي��م ال�سيادة واال�ستق�لال �إزاء �أحكام الطوق ح��ول �سعي العرب �إىل
اال�ستق�لال وال�سيادة مم��ا ي�ستدعي مراجعة البنيان الرتب��وي والأيديولوجي والقومي
ال�سائد.
غ�ير �أن عن�ص��ر مقارب��ة االتفاق لل�سالم �ص��ار �أبعد من��ه قبل االتف��اق ،فاالتفاق يف
�أ�سط��ع �صوره هو جتل خميف لالنك�سار القومي ،فكان يوم � 13أيلول  ،1993لي�س يف بنود
االتف��اق وملحقات��ه وح�س��ب ب��ل يف �شكل االحتف��ال بروتوكولي�� ًا ومبن ح�ض��ره ،تكثيف ًا
للهزائ��م العربية كلها ف�لا �سبيل للعرب يف ذلك اليوم ،وهم غاب��وا عنه ب�إرادتهم وغالب ًا
بغري �إرادتهم ،و�إال قبول �إمالء املنت�صر ،فلقد جر املوقعون الفل�سطينيون وجروا �أنف�سهم
�إىل م��ا يب��دو �أنه املمكن الوحيد ولك��ن من �ضربهم على �أيديهم وقال له��م �إن التاريخ قد
توقف �أو انتهى عند هذا املمكن الوحيد.
�إن كثريي��ن �أ�صيب��وا بالإحب��اط والي�أ���س قب��ل االتفاق وبع��ده ونعت��وا �أنف�سهم ومن
�سبقهم بجيل الهزمية ولكنهم تطلعوا يف الوقت نف�سه �إىل الأمل بجيل �آخر لأن الر�ضوخ
لهيمن��ة الطغ��اة وقوته الغا�شمة �أكرث مما هو حا�ص��ل ال يحقق ال�سالم ،بل ي�ؤجج الإجن
الهام��دة حتت رم��اد التاريخ ،فال�سالم ال يكون بالتخلي عن احل��د الأدنى من احلقوق وال
التفريط ب�أب�سط مقامات الوجود.
م��ن الوا�ض��ح �أن االتفاق يعني وه��ن العزمية القومية �أمام التحدي��ات مما ي�شري �إىل
عن�ص��ر خط�ير �سيدفع الع��رب والفل�سطينيون خا�صة ثمنه �إىل عق��ود قادمة هو عن�صر
الإرادة الت��ي تلغى �أو ت�سلب يف ظل الهوان حيث يق�ترب م�سل�سل الرتاجعات العربية من
م�أزق��ه التاريخي� ،إنه و�ضع م�أ�ساوي للعرب ،ال ي�صاحلون فيه الواقع بل يهربون منه �إىل
ن��ذر امل��وت والإبادة ،فتحت وه��م ال�سالم والتطلع �إلي��ه �ستنفر دماء كث�يرة يف اقتتاالت
كثرية.
�إن االتف��اق يعني القوة التي �أملت توقيع��ه والفل�سطينيني الذين وقعوا ال حول لهم
وال طول ،لأنهم ر�ضخوا للقوة تعلق ًا ب�سالم لن ي�أتي �أما من يلغي االتفاق فالراف�ضون كرث
وكان �صوته��م ارتفع فور معرفتهم ببع��ده امل�أ�ساوي ،ومن ال�صعب �أن تت�شكل قوة مناه�ضة
يف الوق��ت القري��ب� ،إن ال�سالم هدف نبي��ل و�سام ومطلوب ولك��ن االتفاق جمحف وجائر
وال ي�ؤدي �إىل ال�سالم.
ال�س�لام ال يك��ون على ح�س��اب احلقوق واملب��ادئ ،ال�سالم ه��و �أن تتغ�ير �إ�سرائيل و�أن
تتبدل الواليات املتحدة و�أن يتوقف نهم الغرب �إىل التكرب واال�ستعالء..
ال�س�لام ال يك��ون بني قوي و�ضعيف ،بل بني �أن��داد ومتكافئني .ومن الأ�سف �أن العرب
�ضعفاء �إىل درجة ال ت�سمح للقوي �أن يتعطف عليهم حتى ب�أقل القليل.
لأن ال�س�لام مرهون باقتالع جذور العداء واحلق��د والكراهية وينبغي العودة دائم ًا
�إىل معن��ى امل�س�أل��ة اليهودي��ة والق�ضي��ة الفل�سطيني��ة ومل يك��ن ه��ذا املعن��ى حا�ضر ًا يف
االتفاق.
ولع��ل ال�شروط املذل��ة �ستفاقم من امتدادات هذه اجلذور مم��ا يجعل اال�ستحقاقات
القادمة �أخطر و�ضاغطة �أكرث.
بتقدي��ري م��ا حدث لي�س اتف��اق �سالم بقدر ما ه��و �شروع يف احل��رب ،لأنه ب�شروطه
املجحف��ة مبني عل��ى تكري�س الظلم وعدم الفه��م وفقدان �أي مظهر م��ن مظاهر احرتام
الط��رف الأ�ضعف فيه ،وهم العرب والفل�سطينيون خا�صة ،وعلينا �أن ننتظر وقت ًا ال �شك
�أنه غدا طوي ًال بانتظار ال�سالم ما مل ينظر يف ذلك املعنى الغائب يف االتفاق ويف ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي برمته ،فال�سالم �إما �أن يكون عاد ًال و�شام ًال �أو ال يكون.

• خليل خاليلي
ماذا تقول الريح �إن مرت على �أرج احلقول

من �شرقنا امللتاع ،من كرب ال�صحارى

يف الليلة الظلماء ترك�ض يف املغاور كالوعول

من دجلة الأحرار من �ألق الفرات

ماذا تقول العا�صفة؟

من �شاطئ النيل العظيم

�إن رواد القمر الأفول

ومن �أقاليم احليارى

ماذا تقول؟

من موطن ما ذلّ يوم ًا للغزاة

ما املجد �إال لل�شهيد ..وللجراح الراعفة

بل ظل كالطود الأ�شم يثور يف وجه الطغاة

يا �أيها املتخاذلون

الويل للمت�آمرين

�سحق ًا لكم

الويل للمت�آمرين

مازال يف مقالعنا حجر يزغرد للمنون

والن�صر �آت

ومل يزل يف املهد

لي�شيع يف العرب احلياة

فل

فغد ًا يجيء مع الرجال

(رائع الق�سمات �آ�سر)

الزاحفني على الرمال

قد �أخط�أته يد اليهود

من ال�شمال �إىل اجلنوب

ومل تطله يد املجازر

ومن اجلنوب �إىل ال�شمال

فلم انكف�أمت كالثعالب واختب�أمت يف اجلحور؟
َ

وتظل غزة قلعة �شماء نادرة املثال

بعتم ق�ضيتنا ب�أبخ�س ما عرفت من املهور

والويل للمتخاذلني

تع�س ًا لكم

والويل للمت�آمرين

كنتم

«هذا �أوان ال�شد فا�شتدي زمي»

وغزة مل تزل

قومي بوجه الطامعني كما تقوم ذرا الهرم

يف ال�ساح

وتهللي يا غزة الأبطال للن�صر الأكيد

�سيدة الثغور

هذا �أوان الفاحتني

عني على البحر احلبيب ،تذود عنه الغا�صبني

«عمرو» يجيء غد ًا على منت الرياح

وعيونها الأخرى حتدق يف ال�سهوب

وغد ًا يجيء «�أبو الوليد» ت�صهال مهرته يرن مع

تتن�سم الأخبار ت�شتم الغيوب

ال�صباح

وتلوب يف كل الدروب

ما جاءنا غزو وحاول قهرنا �إال انهزم

وتظل �صامدة بوجه الطامعني

واملجد يولد من جديد

وت�صيح من �أمل ت�صيح:

مع �صيحة الأبطال ي�أتي الن�صر

الويل للمتخاذلني

ي�أتي من بعيد

الويل للمت�آمرين

من طهر يافا واجلليل

الريح تع�صف يف ال�صدور

ومن تباريح ال�صعيد

وتظل من �أمل تدور

الن�صر ي�أتي من جديد

والرعب يحت�ضر الدهور

الن�صر ي�أتي من جديد

لكنما الإع�صار �آت

من ثورة الدم واحلديد

من كل ناحية يثور

فالويل للمتخاذلني

ويهب من كل اجلهات

والويل للمت�آمرين
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نب�ش املا�ضي
•بقلم غيدو دي �شريفر – كاتب من غواتيماال
•ترجمة �سالم عيد
كان الرقي��ب مارتيني��ز يف نوب��ة حرا�سة عند حاف��ة البئر ,كانت
البندقية �أفقية على بطنه ,وقد �أ�سند ذراعيه على عقبها و�سبطانتها.
احتمى حت��ت �شجرة �إذ كانت ال�شم�س ت�ضرب بقوة .كانت نظرته تقع
عل��ى ظهر �شاب تق ّو�س منحني�� ًا يف اخللفية .حول البئر كان يجل�س �أو
يقع��د القرف�صاء �شيوخ ون�ساء و�أطفال .قب ّعات من اخليزران ,وبلوزات
متعددة الألوان حالت من كرثة الغ�سيل والدعك
قطني��ة بر�سوم املايا ّ
يف النه��ر .نب�ش��ت الن�س��اء دموع ًا ب��د�أن ذرفها قبل ع�شري��ن عام ًا .كان
الرقي��ب مارتينيز قد تلقّ��ى �أوامر رئي�سه�« :سيج��ري يف �سان خو�سيه
تت��م املراقبة
بواكي��ل ا�ستخ��راج جث��ث ب���إذن من املحكم��ة ,يج��ب �أن ّ
لي ً
�لا نه��اراً ,خ�شي��ة �أن يرغب �سافل ما مبح��و �آثار» .ه��ل الأمر حم�ض
م�صادفة؟ ففي بواكيل حتديد ًا اختُطف �أحد �أعمام الرقيب واختفى
الحق�� ًا .وعند ط��رف البئر الث��اين كان��ت الأرملة ,زوج��ة ع ّمه .وقد
قال��ت« :كانوا خم�سة ع�شر �شخ�ص ًا على الأقلّ  ,وبينهم زوجي وجارتي
احلامل».
يف ليل��ة �أطب��ق ال�صم��ت عليه��ا ,حطّ مت جوق��ة ال��كالب ب�شرا�سة
ال�سكين��ة الت��ي كان��ت تغلّ��ف القري��ة ال�صغ�يرة .وبع��د ب�ض��ع دقائق,
خلع��ت ا َ
وجرت ال�س��كّان من �أفر�شتهم و�أطلقت
جلزمات �أبواب الأكواخ ّ
الن��ار عل��ى ال��كالب ف�أردته��ا قتيل��ة عل��ى الف��ور� .أخرج��وا النا�س من
ال�ضيع��ة ب�ضرب��ات �أعق��اب البنادق ,وق��د جحظت عيونه��م رعب ًا ,ويف
الع��راء قتلوه��م بالر�صا�ص وال�سواطري وهم يهتف��ون� « :أ ّيها الأوبا�ش
ال�شيوعي��ون» .ويف امل��كان نف�سه ,دفنوهم يف مق�برة جماعية برعاية
قم��ر خاف��ت ومتواطئ .مع مرور الوقت غطّ ت الك��روم الكابو�س بورع,
لك��ن �صبي ًا اختب�أ حتت ال�سرير حني �إخالء عائلته ,اندفع خارج ًا وقد
ّ
�أ�صاب��ه ال��دوار ب�سبب احل��دث غري امل�أل��وف ,ليتبع من بعيد م��ا بدا له
موكب�� ًا جنائزي ًا م��ن اجلثث احل ّية .و�إذ انت�صب عل��ى �أ�صابع قدميه يف
ال�سر
الأدغ��ال عرف موقع املج��زرة و�أخرب عنه اجلريان ال��ذي كتموا ّ
مثل جرح مميت.
حذّ
يف الي��وم الذي ب��د�أ فيه كالوديو درا�سات��ه اجلامعية ره والده
ب�إحلاح« :على املرء �أن يجد ما ي�أكله .هنا يف غواتيماال ال ميكن العمل
يف جمال علم الإن�سان».
«بع��د ب�ضع �سنوات لن يكون هناك ما يكفي من الأطباء ال�شرعيني
ليخرج��وا �إىل النور عظام الآالف من �ضحايا الع�سكريني» ,تن ّب�أ االبن
الذي مل ُيعر الن�صيحة الأبو ّية اهتمامه.
«ي��ا للأفق اجلميل ,الإ�ص��رار على التعلّق مبا���ض مل يعد موجوداً»
تهكّم الرجل مبرارة.
«كلّ م��ا يف العامل مي�ضي ,وحده املا�ضي يبقى»� ,ألقى االبن خطبته
تارك ًا والده م�شدوه ًا.
ح�ين �أنه��ى درا�ست��ه يف اجلامع��ة احلكوم ّي��ة كان ي�أم��ل باحل�صول
عل��ى وظيفة مهم��ة .كان يريد �أن ينق��ل �إىل التطبي��ق يف مواقع املايا
الأثر ّية نظر ّي ًة طال اجرتارها يف قاعات الدرا�سة .كان هناك فائ�ض
يف احلجارة ونق�ص يف الأموال.
�س��رى ابته��اج عام عن��د التوقي��ع على ال�س�لام الذي �أنه��ى �صراعاً
ع��دة .و�أُعلن��ت نهاي��ة الديكتاتوريات يف
داخلي�� ًا م�سلّح�� ًا دام عق��ود ًا ّ
الب�لاد وه ّبت يف القارة ب�أكمله��ا رياح جديدة على اجلمهوريات .انتهى
�إره��اب الدول��ة .وهتف��ت اجلم��وع يف ال�ش��وارع« :الدميقراطي��ة �إىل
ال�سلطة واجلي�ش �إىل الثكنات».
مل تت�أخر كثري ًا اللحظة التي ر�أى كالوديو فيها حتق َّق كلماته التي
ه��د�أ بها خماوف �أبيه حول م�ستقبله الأكادميي غري امل�ضمون .وطالب
ّ
�أه��ايل �ضحايا الإره��اب الع�سكري احلكومة املُنتخب��ة دميقراطي ًا ب�أن
ت�أذن بحفر املقابر اجلماع ّية.
«�إنّه��ا �أكرث م��ن  1000مقربة جماعي��ة منت�شرة يف �أرج��اء البالد,
حتت��اج ل�سنني م��ن العمل ,لكنّها ل��ن جتعلك غني ًا� ,إنّها خدم��ة لل�سكّان,
يج��ب �أن يعرثوا على ذويهم ويت�أكّ��دوا من موتهم حق ًا ليدفنوهم دفن ًا
الئق ًا» ,دعاه الطبيب ال�شرعي املخت�ص بعلم الإن�سان.
كان رئي���س احلكوم��ة الدميقراطي��ة ي�سعى لدف��ع الع�سكريني �إىل
ثكناته��م من غ�ير �إغاظته��م .وخوف ًا م��ن العدالة والإدان��ة والعقاب,
م��رة و�إىل الأبد ,عل��ى كابو�س الإبادة
كان ال�ضب��اط ي��و ّدون لو �أُبقيّ ,
اجلماعي��ة حت��ت ال�تراب م��ع اجلث��ث .غ�ير �أنّ النا���س خرج��وا �إىل
البقية �........................................................ص22

�أدب من العامل

�إنذار �إىل ال�صهاينة اجلزارين..
• خري الدين عبد الرحمن

ق�صيدة من �شاعر �إيطايل
يف زم��ن ا�ست�ش��راء ال��ردة وتكات��ف
املح��ن وتراج��ع القي��م و�ضم��ور الثق��ة
بال��ذات وبالأمة ،حتت��اج النف���س املثقلة
بالهم��وم والأح��زان �إىل دفق��ة �أم��ل
تنع�شه��ا ،ول��و بع��ودة خاطف��ة �إىل ماكان
يف زم��ن خمتل��ف عاي�شت��ه .ه��ذه دفق��ة
ا�ستوقفتن��ي يف ق�صيدة لل�شاعر الإيطايل
�أجنيل��و �أنيريين��ي ،قالها يف الي��وم الثالث
حل��رب ت�شري��ن� ،أي  ،1973/10/8ال
يق��ل �ص��دق امل�شاع��ر واالنت�ص��ار للحق يف
ه��ذه الق�صي��دة عنهم��ا يف الق�صائ��د التي
قالها ال�شعراء الوطني��ون العرب �آنذاك.
رمبا مل يك��ن ن�ص هذه الق�صي��دة الأ�صيل
بلغت��ه الإيطالي��ة �س��وف ي�ستوقفن��ي،
�إذ ال تع��دو معرفت��ي باللغ��ة الإيطالي��ة
كلم��ات قالئ��ل ،لكنني قر�أت ن���ص معانيها
بالإنكليزية ،هي وق�صيدة �أخرى لل�شاعر
نف�س��ه عنوانه��ا�« :إىل �أين ي��ا �إ�سرائيل».
�سارع��ت ب�لا ت��ردد �إىل ترجم��ة الن�صني
دون كبري قلق مبا تفق��ده الق�صيدة غالب ًا
م��ن دفء ل��دى نقلها م��ن لغته��ا �إىل ثانية
فثالث��ة ..وبعد �شهور م��ن قيامي برتجمة
الن�سخة الإنكليزي��ة للق�صيدتني ،وبينما
كن��تُ �أبحث ع��ن مقالة يف ع��دد قدمي من
جملة "العرب��ي" الكويتية عرثت �صدفة
على ترجمة عربي��ة للق�صيدتني ،ن�شرها
د.عي�س��ى الناع��وري �ضم��ن �أرب��ع ق�صائد
ل��ذات ال�شاعر حت��ت عنوان (م��ن ق�صائد
الث��ورة واحلزن) .ذلك ه��و العدد ()247
م��ن املجل��ة ال�ص��ادر يف حزي��ران .1979
ُ
فوجدت �أن
قارن��ت بني ن�صي الرتجمت�ين،
الف��وارق طفيف��ة ،وبعد مراجع��ة �أخرية،
خرج��ت به��ذه ال�صيغ��ة العربي��ة لأوىل
الق�صيدتني:
(�إنذار �إىل ج��زاري الأمة العربية)،
وه��ي �صيغ��ة �أظنه��ا ال تبتع��د عم��ا �أراد
ال�شاعر الإيطايل قوله �أ�ص ًال:
مل تكون��وا تتوقع��ون ه��ذا� ..ألي���س
كذلك؟..
لك��ن امل�صري�ين ال�سريع�ين ع��ادوا
فعربوا القناة،
وال�سوريون يقاتلون على اجلوالن،
�إنها �أمة ب�أكملها تز�أر ب�صوت واحد.
بل هو قلب العروبة برمتها.
لقد ح�شرمتوهم من قبل دون رحمة
يف مع�سكرات االعتقال،
ورحتم تن�سفون بيوتهم عابثني،
وتهز�أون بهم ،بع��د جتريدهم من كل
�شيء،
�إ َّ
ال من الروح،
وهاه��ي ال��روح العربي��ة تنبع��ث م��ن
جديد،
والالجئون ينتظرون يف كربياء
بع��د �سن�ين عدي��دة م��ن التعا�س��ة
والعذاب،
والأبطال الذين �سقطوا �شهداء،
دفاع ًا عن القد�س املقد�سة،
ينه�ضون يف عظمة من قبورهم املكللة
باملجد!
•••
ل�ست �أحقد عليكم� ،أيها اليهود،
ولكن هل من املمك��ن ن�سيان جرائمكم
املا�ضية كلها:
الأرغ��ون ،والهاغان��اه ،والإره��اب
املنظم

يف �أر�ض مل تكن قط �أر�ضكم
لكنكم كنتم يف احلقيقة ترتب�صون
مبن مل يكونوا قط ممن ا�ضطهدوكم.
لي���س م��ن املمك��ن ن�سي��ان �شماتتك��م
القا�سية
�إزاء اخل�صم املهني
من جراء �إذاللكم الهمجي الوقح،
لي���س من املمك��ن ن�سي��ان �إزالتكم قرى
عربية ب�أكملها،
وال ن�سيان م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني،
لي�س من املمكن ن�سيان النابامل
ال��ذي اح�ترق ب��ه الأطف��ال الع��رب
كامل�شاعل،
�إن تلك امل�شاعل ال تزال حترق �ضمري
العامل املتمدن
ومع ذل��ك ،ف�إن توراتك��م تتحدث عن
(�سدوم وعمورة)!..
و�صحافتكم ت�صف العرب ب�أنهم
قطاع طرق يف ال�صحراء!..
وهاه��م زعما�ؤك��م قط��اع الط��رق يف
القرن الع�شرين!
�إنكم ت�صرخون الآن �ضد (العدوان).
وتخاف��ون كم��ا يخ��اف الل�صو���ص:
الذين �سرقوا �أر�ض الآخرين،
..ل�صو�ص الدماء الربيئة التي
�ست�ضطرون يوم ًا �إىل ردها لأهلها.
مكتوب يف الو�صية التا�سعة.
ومع �أنه
ٌ
م��ن و�صاياك��م الع�ش��ر« :ال ت�شت��ه م��ا
لغريك» ،فقد �سلبتم كل ما لغريكم!...
•••
تعلم��وا ه��ذا الدر���س ال��ذي جاءك��م
�صاعق ًا
مع هدير املقاومة العربية
التي �ستعرف كيف تكون كرمية
عودوا �إىل املعايري الإن�سانية.....
وعا�شت فل�سطني �إىل الأبد!..
قال ال�شاعر الإيطايل �أجنيلو�أنرييني
ه��ذه الق�صي��دة عندم��ا اخرتق��ت ق��وات
«�إ�سرائيلي��ة» قاده��ا الإرهاب��ي �أرئي��ل
�ش��ارون مواق��ع م�صري��ة غرب��ي قن��اة
ال�سوي���س واحتلت �أرا���ض جديدة وا�سعة
فيم��ا �أطلق عليه �آن��ذاك (الثغرة)� ،أثناء
ح��رب ت�شري��ن التحريري��ة  ،1973وق��د
لف��ت نظ��ري و�ص��ف د.الناع��وري له��ذا
ال�شاع��ر ال��ذي التق��اه يف ميالن��و ،عندما
ح�ض��ر �أجنيلو م��ن جن��وة لزيارتها ،حيث
ق��ال �إن��ه وج��د �أجنيل��و رقيق�� ًا� ،شاعري ًا،
حمب�� ًا للع��رب ،م�ؤمن�� ًا بعم��ق بعدال��ة
ق�ضيته��م ،وكاره�� ًا لإ�سرائي��ل و�إرهابه��ا
وللغ��رب ال��ذي ي�سان��د ظلمه��ا وعدوانها،
وع��ن �شع��ره ،ق��ال الناع��وري �إن ق�صائ��د
�أجنيلو تتدفق بعفوي��ة ونعومة وعاطفة
رقيقة.
قارنا ب�ين ن�صي الرتجمتني ،ترجمتي
وتلك املن�ش��ورة يف جملة العربي ،فوجدنا
�أن هن��اك ف��وارق طفيفة ،وبع��د مراجعة
�أخرية ،خرجنا بهذه ال�صيغة العربية:
الوي��ل لك��م ي��ا �أيه��ا الفري�سي��ون ،ي��ا
�ساللة الأفاعي!
ف�أنت��م حق�� ًا ،بغدرك��م امل�أل��وف كغ��در
الزواحف الثعبانية
ومب�ساع��دة اب��ن يه��وذا الأمريك��ي،
هرني كي�سنجر
قد لدغتم اجلندي امل�صري
لق��د خدعتم��وه ،و�سخ��رمت من��ه

و�أهنتموه،
غ�ير �أن �سخريتك��م ل��ن تع��ود عليكم
بغري الوبال!
الوي��ل لكم �أيه��ا الفري�سي��ون ،يا ن�سل
الأفاعي!
«�إ�سرائي��ل� ..إ�سرائي��ل» ،كذلك كنتم
تهتفون بن�شوة الفرح الظاملة،
«�إ�سرائي��ل� ..إ�سرائي��ل» ،مثلم��ا كنتم
ت�صرخون يف زمن العجل الذهبي
ً
كنت��م حينذاك يف �سيناء �أي�ضا ،خارج
م�صر
وج��اء مو�س��ى يحم��ل �إليك��م الو�صايا
الع�شر،
ويف فورة غ�ضبة حطّ ��م الألواح� ،أمام
جحودكم وكفركم باهلل ومقد�ساته،
«�إ�سرائي��ل� ..إ�سرائي��ل» ،ك��ذا كنت��م
تهتفون �أمام �صورة عبد النا�صر.
وق��د �شاهدتك��م ماليني العي��ون على
�شا�شات التلفزيون
لق��د تعلمت��م �أن ت�سخ��روا حت��ى م��ن
املوتى،
ولك��ن ذلك امليت �أكرث حياة من �أغاين
انت�صاركم الزائف.
***
«�إ�سرائيل� ..إ�سرائيل» هذه املرة
لن يعود �إليكم مو�سى من جديد!
بع�شر و�صايا �أخرى
الوي��ل لكم �أيها الفري�سي��ون ،يا �أبناء
الأفاعي!
يا رغوة احلثالة يف هذا العامل،
ي��ا �أيتها القب��ور اجل�ص�ص��ة ،والبقايا
النتنة ملعتقالت �أو�شوبت�س
وبوخينوالد الرهيبة،
الذي��ن مل يتعلم��وا من تل��ك الدرو�س
�شيئ ًا
غري وح�شية املخالب احلادة
الت��ي فقت��م به��ا وحو���ش ال�براري
املفرت�سة الهائجة
ام�ض��وا يف عوائك��م�« :إ�سرائي��ل...
�إ�سرائيل»
فلي�س ن�صر ًا لكم هذا احل�صار
للجي�ش امل�صري الثالث
الذي مل يهزم
ف�أنتم مل ت�ستطيع��وا دحره يف ميدان
القتال.
•••
الويل لكم �أيه��ا الفري�سيون ،يا جن�س
الأفاعي!
لقد عدمت �إىل عبادة الأ�صنام
حتى �إلهكم ،مل يعد معكم،
والبد �أن ي�سحقكم يف النهاية
«�إ�سرائيل� ...إ�سرائيل»!
�إىل �أين يا �إ�سرائيل؟
�ستبقى فل�سطني الآن ،و�إىل الأبد!

ق�ضايا و�آراء

�سـ ُّر قوتنا  ...و�سـ ُّر �ضعفهم
• عيد الدروي�ش
الي��وم و يف ذروة املح��ن وامللم��ات ل�شدته��ا وك�ثرة
الفاعل�ين فيها ,والداعمني لها ,وتركيز االهتمام على
ه��دف رئي�س ,هو تدمري البنية التحتية وتقوي�ض كل
مف��ردات التق��دم والرقي من �أجل �أن تنع��م ا�سرائيل
بالربي��ع ,وعل��ى الع��رب �أن يعي�شوا يف ذل��ك اجلحيم,
لي�صب��ح الواقع ربيع ًا ا�سرائيلي�� ًا وجحيم ًا عربي ًا ,لأن
هذه الهجم��ة ال�شر�سة على هذه الأمة التي مل ي�شهد
التاري��خ له��ا مثي ً
�لا ,فق��د تهافت��ت عليه��ا جمموع��ات
ا�ستخباراتية متعددة امل�صالح والغايات ,وهي تتوحد
عل��ى م�صلح��ة م�شرتكة وغايته��ا واحدة ه��و الق�ضاء
عل��ى منظومة العروبة والإ�سالم ,وتفتيت املجتمعات
م��ن الداخ��ل ب�شري�� ًا ومادي ًا,ويكون وقوده��ا وقادتها
العرب ب�أنف�سهم ومبا ملكت �أميانهم.
لق��د انقادت وراء ه��ذه امل�ؤامرات الكربى قيادات
وح��كام بع�ض الدول العربي��ة ,الذين ميموا وجوههم
�شط��ر البيت الأبي���ض ,وو�ضعوا كل مق��درات بالدهم
و�شعوبه��م من �أجل ا�ستقدام كل �شذاذ العامل ,وجا�ؤوا
به��م م��ن كل ف��ج عمي��ق حت��ت راي��ة اجله��اد ,وب�صور
خمتلف��ة وط��رق �شت��ى ,م��ع ح�ش��د جي�ش عرم��رم من
االعالمي�ين ,ليت�ص��دروا الف�ضائي��ات  ,والكث�ير م��ن
تدل��ت حلاه��م ,ولب�س��وا لبا���س التدين ,فه��م زنادقة
الدي��ن ,وخ��وارج اال�س�لام يف الع�ص��ر احلدي��ث ,ويف
حرب غري م�سبوقه ,لتكون حرب ًا عاملية لكرثة عدتها
وعتاده��ا ,وما هُ درت عليه من �أم��وال عربية ,وبد�أت
ب�ص��دور الفتاوى بحجم امل��ال الذي ُدفع لهم ,متباكني
على ال�شعب ال�سوري وغريتهم عليه ,وحفاظا على دم
�أبنائه ورفع احليف عنهم.
لق��د ظه��ر دجال��و اال�س�لام بفتاوى اجله��اد ,ومل
ن�سم��ع منه��م دع��وة للجه��اد يف فل�سط�ين اجلريح��ة
واملغت�صب��ة ,والت��ي تئ��ن حت��ت �سيط��رة ال�صهاين��ة,
فه��ي �أحق باجلهاد �إن كانت ليه��م الغرية كما يدعون,
لأنه��ا �أوىل القبلتني ثالث احلرمني ,وبها ي�صح اجلهاد
�شرع�� ًا ,لقد انقلب��ت املعايري واملقايي���س الدينية على
�أل�سن��ة ه���ؤالء الزنادقة واخل��وارج ,ويف ه��ذا الزمن
املب��اح ,ق��د ال جن��د غراب��ة وال ُيخد���ش حيا�ؤه��م
و�سمعه��م �إذا م��ا ن��ادى القر�ض��اوي بت�سمي��ة ال�شي��خ
�أوبام��ا ,وحج��ة اال�س�لام هوالن��د ,ومفت��ي الدي��ار
كام�يرون ,تت�س��اوق ه��ذه الفواح�ش ما ظه��ر منها وما
بطن ,مع و�ضاعة ودونية بع�ض احلكام وامللوك العرب
وحث��االت املجتم��ع العرب��ي م��ن ممويل ه��ذه احلرب
الطاحنة ,التي تفوح منها رائحة املذهبية ,و ُيجذروا
تف�ش��ي الفاح�ش��ة بني �صفوف الع��رب وامل�سلمني� ,إنهم
ي�سع��ون يف م�ش��روع تدم�يري بامتي��از ,وعمل��وا �أب�شع
اجلرائم يف تاريخ الب�شرية ,ويخرج قاطعو الر�ؤو�س,
و�آكل��و قلوب الب�شر مب�شرين بوالدة ظالمية جديدة,
مبث��ل ما ات�شحت �أج�ساده��م ,واقنعتهم ال�سوداء ,كما
ه��ي عقوله��م و�أدمغته��م ,و ُيلب�سون��ه لبو���س الإ�س�لام
ليدمروا اال�سالم وامل�سلمني ,مت�سابقني للو�صول للحور
الع�ين� ,أو لي�س من دعاه��م و�أفتى لهم بذلك ,هو �أوىل
بالنعم��ة تل��ك؟ فلم��اذا ال يكون��ون ق��دوة للآخرين,
وي�أت��ي للجه��اد يف مقدمته��م ؟ لق��د حق الق��ول فيهم
ي�أم��رون النا���س وين�س��ون �أنف�سه��م  ,ومل��اذا ال يبعثون
ن�ساءه��م جلهاد النكاح؟ تطبيقا لدعاويهم وفتاويهم,
وين�سبونها �إىل الإ�سالم والإ�سالم من هذا براء.
لق��د لفحت ري��اح م��ا �سم��ي بالربيع العرب��ي كما
يدع��ون زورا وبهتانا تون�س و�شعبه��ا ,وعمت الفو�ضى
و�س��اد الف�س��اد والفاح�شة ,كما مت �إب��ادة �شعب ليبيا,
ونهبت خريات��ه من ذلك اال�ستعم��ار القدمي املتجدد,
وا�ستخدم��ت �أ�سلحت��ه لقت��ل �شع��ب وتدم�ير دول يف
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الكيان ال�صهيوين والأزمة ال�سورية
• زبري �سلطان

�أماك��ن �أخ��رى ,ف�أينما دمرت فخراجه��ا لهم ,وت�ستقر
عا�صف��ة ذل��ك اخل��راب العرب��ي يف �سوري��ة ,ويكاب��د
�شعبه��ا كل تلك الأزمات ,ولكن هن��ا لي�س جديد ًا على
ال�شع��ب ال�س��وري ,لأنه قطع على نف�س��ه �أن يدافع عن
ال�شع��ب العرب��ي جميع��ا ,ه��ذه الأزمة الت��ي ا�ستمرت
لأك�ثر من ثالثة �أعوام ..دفع ال�شعب ال�سوري الغايل
والنفي���س ,وه��و على يقني �أن��ه ي��درك �أن الدفاع عن
الوط��ن ي�ستح��ق �أك�ثر من ذل��ك ,لأن ع��زة الوطن من
ع��زة �أبنائه ,وعزة الأجيال م��ن عزة الأوطان ,فهذه
ال�شعوب هي الت��ي تقدر عظماءها ورموزها الوطنية,
لك��ي تبقى �أمثول��ة يف ذاكرة الأجي��ال القادمة ,وكل
�أم��ة لي�س��ت لها ذاك��رة ,ال تهابه��ا الأمم الأخرى ,وال
ت�سجلها �صفحات التاريخ ,وهذا هو ال�سبب الذي جلب
الوي�لات لالمة العربية ,لأن ذل��ك من عنا�صر القوة,
ه��ذه ه��ي م��ن احلقائ��ق الت��ي جتعل م��ن ه��ذه الأمم
قوي��ة ,لعنا�ص��ر متتلكها يف ذاته��ا� ,أنه��ا �صاحبة ذات
االرث احل�ض��اري ال زلفى وال ملقا ,فيكون الدفاع عنه
واجب�� ًا ,وفر���ض ع�ين على كل ف��رد ,مما يدف��ع الفرد
امل�ؤم��ن به��ذه املب��ادئ و�شع��وره ,ب���أن ذل��ك ال ميكن ان
يتخل��ى عنه ,مهما كانت النتائج ليتماهى معه لي�صبح
مب��د�ؤه ال�شه��ادة دونه �أو الن�صر� ,أم��ا الآخر ال يدافع
بتل��ك القوة لأن هذا االرث احل�ضاري لي�س من �صنعه,
وحم��اوال امتالك��ه ,ولكن��ه ال ميتل��ك االرادة الت��ي
تدفع��ه للحفاظ عليه ,لأنه يف �أقل تقدير مل ي�شارك
يف �صناعته.
عندها تتفوق االمم وال�شعوب �صاحبة احل�ضارة
واملب��ادئ ال�سامية,والعقائ��د الرا�سخ��ة على ال�شعوب
الأخ��رى الت��ي حت��اول االعت��داء عليه��ا ,وبق��در م��ا
يك��ون عامل قوة له� ,سيك��ون يف ذاك الوقت هو عامل
�ضع��ف للآخر,ول��ن يك��ون عام��ل ق��وة لالثن�ين مع��ا,
ف�ض�لا ع��ن �أن منا�صري حقوق ال�شع��وب يف العامل قد
ك�ثروا وتعا�ض��دوا وهم يف امل�ص�ير واحد ,مل��ا عاي�شوه
م��ن ملم��ات وا�ضطه��اد ع�بر تاري��خ طوي��ل م��ن عم��ر
الب�شري��ة ,وانتج��ت م�س��ارات متقدم��ة يف الدفاع عن
ق�ضاياه��ا ,و�إن كان الإعالم اليوم يلعب دورا �سلبيا يف
�أي��دي �أ�صح��اب م�شاريع العوملة ,ويزي��ف احلقائق من
�أج��ل م�صاحله��م ,والتي تتناق�ض م��ع م�صالح ال�شعوب
امل�ست�ضعف��ة يف االر�ض,وم�ش��روع العومل��ة �أي�ض��ا بح��د
ذاته ه��و م�ش��روع ا�ستثم��اري ا�ستعماري,وه��ذا ي�صب
يف مي��زان ال�ضعف من خالل الك��ذب وتغيري احلقائق,
ويك��ون للك��ذب واخليان��ة جول��ة ,ولك��ن جولة احلق
ه��ي املنت�صرة,االنت�ص��ار م�ضاع��ف  ,الأول بح��د ذاته
االنت�ص��ار ,والث��اين بك�شف احلقيقة ه��و انت�صار �آخر
للحقيق��ة ,وفق��دان امل�صداقي��ة يف القادم م��ن الأيام
لهم ,واحلقيقة دائما لي�ست يف �صالح من ال ميتلكها.
م��ن هن��ا ميكننا من خ�لال ه��ذا ال�سي��اق الفكري
�أن نح��دد م�سارات القوة الت��ي متتلكها بع�ض ال�شعوب,
وم�س��ارات ال�ضع��ف الت��ي ميتلكها االخ��رون ,وينطبق
االم��ر عل��ى م�ستوي��ات خمتلف��ة ومتباين��ة ب�شكله��ا
الأفق��ي والعمودي لتلك امل�صالح عند ال�شعوب ,ليظهر
اخليط االبي�ض م��ن اخليط الأ�سود ,وهذا امل�شهد وما
يج��ري يف املنطق��ة العربي��ة يخت��زل كل م��ا يخطط
وي��روج لالمة العربية واال�سالمية م��ن �أجل اركاعها
والق�ض��اء عليها ,ونعلم كوامن القوة وكوامن ال�ضعف ,
وندرك جميعا �سر قوتنا  ..و�سر �ضعفهم..

ال يوج��د عاقل على وجه الأر�ض ممن يتابع تط��ورات الأزمة ال�سورية منذ بداياتها الأوىل
�إال ويدرك �أن الرابح الأول وامل�ستفيد الأعظم منها هو الكيان ال�صهيوين ،حيث حقق فيها جملة
ال �أو عت��اد ًا �أو ما ً
م��ن الأه��داف اال�سرتاتيجي��ة والتكتيكية م��ن دون �أن يخ�سر فيها رج��ا ً
ال .فتم
ل��ه �إخ��راج �سوري��ة ال�شع��ب والدولة واجلي���ش من دائ��رة ال�ص��راع العربي/ال�صهي��وين ،ولو ملدة
زمني��ة غري ق�صرية ،فقد كانت له ال�سدّ الوحيد املتبقي يف ال�ساحة العربية �أمام تنفيذ م�شاريعه
ال�سرطاني��ة ،بعد �أن �أخرج م�صر وكبله��ا باتفاقيات كامب ديفيد ،و�أخرج الأردن باتفاقية وادي
عرب��ة ،و�أنه��ى املقاوم��ة الفل�سطينية ب�سرادي��ب �أ�سلو ،وحب�سه��ا يف ال�ضفة وغ��زة وو�ضعها حتت
�أنظاره ورقابته .لهذا مل يبق يف اجلغرافية العربية املحيطة به �سوى �سورية.
فق��د كان��ت ل��ه �سورية ال�شوك��ة التي تغ��ز قلبه ،وت���ؤرق م�ضجع��ه با�ستمرار ،فعم��ل ع�شرات
ال�سن�ين بالإره��اب واحلروب والرتغيب �أن يطوعها كباقي الدول العربية فلم يفلح ،وف�شل يف كل
م��رة .فق��د كانت له �سورية اخلطر الداهم ،خا�صة بع��د حتولها �إىل حا�ضن ن�ضايل لكل املقاومني
ال�شرف��اء للم�ش��روع ال�صهي��وين م��ن ع��رب وفل�سطينيني .ومق��ر ًا للتنظيم��ات املقاوم��ة ،واحللقة
الرئي�سية يف حلف املقاومة واملمانعة املمتد من طهران �إىل جنوب لبنان.
وق��ادت �سوري��ة بنج��اح عملي��ة مقاوم��ة امل�ش��روع ال�صهي��وين� ،س��واء يف الت�ص��دي للم�شاريع
اال�ست�سالمي��ة الت��ي كانت تظه��ر بني فرتة و�أخ��رى ،والتي ته��دف ب�إقرار الوج��ود ال�صهيوين يف
فل�سط�ين كدولة يهودية خال�صة ،و�إلغاء حق ال�شعب الفل�سطيني بدولة على �أر�ضه وعودته �إىل
وطنه.
وا�شت��دت حاالت ال�ضغط ال�سيا�سي والع�سكري واالقت�صادي على �سورية ،لدفعها �إىل التخلي
ع��ن �سيا�سة املقاوم��ة وخا�صة بعد احتالل العراق عام  ،2003ونذك��ر الزيارة ال�شهرية التي قام
به��ا وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي �إىل دم�ش��ق حام ً
ال �إن��ذار ًا لها باحل��رب ؛ �إن مل تط��رد املنظمات
الفل�سطينية ويف مقدمتها حما�س من دم�شق ،وتقطع عالقتها مع حزب اهلل و�إيران .ولكن دم�شق
�سخ��رت من��ه وحتدته باملواجهة .ثم ج��اء م�ست�شار الرئي�س الفرن�سي ج��اك �شرياك �إىل دم�شق،
يحم��ل لقيادتها ن�صيح��ة م�ستعجلة ،يطلب من الرئي���س ب�شار الأ�سد زي��ارة الكني�ست ال�صهيوين،
و�أن يفع��ل كما فع��ل الرئي�س ال�س��ادات ،و�إال اجليو�ش الأمريكية �ستدخ��ل �إىل دم�شق كما دخلت
بغداد ،فمزقت الن�صيحة و�ألقيت يف �سلة النفايات.
وزاد ال�ضغ��ط الأمريك��ي الفرن�سي الربيطاين على �سورية للخ�ضوع م��ع ر�شة من احللوى ،ب�أن
ي�سمح��وا لدم�ش��ق بالبق��اء يف لبنان مقاب��ل تنفيذ ن�صائح الغ��رب ،فازدادت دم�ش��ق �صالبة وقوة
عل��ى مواقفها القومي��ة والوطنية ،فكانت احلملة الغربية لإخراجها م��ن لبنان ،واتهامها مبقتل
احلريري ،و�شهود الزور ،وحتقيقات ميل�س املفربكة ب�شهود الزور .و�أجابت دم�شق بالدعم املطلق
للمقاوم��ة الإ�سالمي��ة خالل حربه��ا �ضد العدوان ال�صهي��وين عليها ع��ام  .2006وف�شلت حمالت
التهدي��د ،فج��اء الإغراء بزيارة الرئي�س الفرن�سي �سارك��وزي �إىل دم�شق ،ودعوة الرئي�س الأ�سد
�إىل باري���س خ�لال احتف��االت فرن�سا يف عي��د الوطني ،وكان جن��م احلفل ،ورغ��م كل ذلك بقيت
دم�ش��ق على موقفها القوم��ي الن�ضايل خا�صة بعد عدوان الكيان على غزة يف عام  .2009وف�شلت
حالة الإغراء.
ث��م فجرت الأزمة يف عام  2011يف �سوري��ة ،وتنادت الدول الغربية لأخذ الفر�صة وحتقيق
م��ا مل يحق��ق من قبل ،فوظفت كل خمابراتها ومرتزقتها لتدمري �سورية ،و�أن ال تقوم لها قائمة.
وكان الكيان ال�صهيوين �أول املهرولني لتوظيف �شروره يف الأزمة ،ف�أر�سل جمموعات من خمابراته
�إىل مناط��ق الن��زاع وخا�صة يف �أرياف �أدلب ودرعا وحم�ص كم��ا ك�شفت و�سائل الإعالم الغربية.
كما ك�شف التلفزيون ال�صهيوين عن زيارات لفرق �إعالمية و�صحفيني يف �صفوف امل�سلحني .وخالل
�سن��وات الأزم��ة زرع الكيان ال�صهيوين جمموعات عميلة م��ن �سوريني وعرب لتحقق له ما حلم به
؛ بخل��ق منطقة داخل الأرا�ضي ال�سورية جتاور اجل��والن املحتل ،لت�شكل دويلة عميلة كما كانت
دويلة ( �سعد حداد ) يف جنوب لبنان �أثناء االحتالل ال�صهيوين له.
ففت��ح �أبواب��ه امل�شرع��ة عل��ى احل��دود بحج��ة معاجل��ة اجلرح��ى م��ن تل��ك املجموع��ات يف
م�ست�شفيات��ه ،وق��دم له��م الدعم امل��ادي والع�سك��ري ،وقد اعرتف الكي��ان �أن عدد م��ن دخل �إليه
بحج��ة املعاجلة �سبعمائ��ة مقاتل من تلك املجموعات ،وتذكر بع�ض املواقع �إن نتنياهو قد زارهم
وتفقده��م و�أك��د لهم دعم��ه له��م � ،إ�ضاف��ة �إىل �إ�شعارهم بالدع��م الع�سكري من خ�لال املناورات
الع�سكرية التي كانت جتريها وحداته الع�سكرية يف اجلوالن املحتل
 ،وق��د تناقل��ت الأنب��اء ع��ن اجتماع��ات ا�ستخباراتية مت��ت يف العقبة ح�ضرته��ا املخابرات
ال�صهيوني��ة واملخاب��رات الفرن�سية والأمريكي��ة والربيطانية وبع�ض خماب��رات دول عربية من
�أج��ل التن�سي��ق لدع��م املعار�ضة ،و�إ�سقاط النظ��ام ،ونتج عنها الإجماع على فت��ح معركة اجلنوب
انطالق�� ًا من الأردن .وتتناق��ل وكاالت الأنباء العاملية الآن بالإعداد لهج��وم على دم�شق وريفها
قب��ل زي��ارة �أوبام��ا �إىل ال�سعودي��ة ،و�إقامة ما �سم��ي باجلدار الطي��ب �أي بناء الدويل��ة العميلة
للكي��ان ال�صهي��وين ،باقتط��اع �أر�ض من القنيط��رة ودرعا .وهك��ذا يتم للكي��ان ال�صهيوين حتقيق
حلمه يف تدمري العقبة ال�سورية ،وا�ستتباب الأمر مل�شروعه ال�سرطاين.
لك��ن كث�ير ًا ما علمن��ا التاري��خ �إن امل�ؤامرات ت�سق��ط �أمام م�صداقي��ة املبد�أ ،و�صالب��ة الإرادة
بالن�ص��ر ،وهزمي��ة املت�آمري��ن مهم��ا عظمت قوته��م ،والدلي��ل �صالبة �سوري��ة بقيادته��ا وجي�شها
و�شعبه��ا خ�لال ثالث �سنوات من حرب ظامل��ة ت�شنها ثمانون دولة ،ومل تفل��ح كل م�ؤامراتهم رغم
�شرا�سته��ا وقوته��ا ب��ل هاهي دول الت�آم��ر تت�ساقط وترتاج��ع و�سورية حتقق الن�ص��ر تلو الن�صر،
والفجر �سيطلع قريب ًا على �سورية العز والفخار والن�صر .
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(على �ضفتي اجلرح)

ملحمد خالد اخل�ضر
� ..أمل الوطن و معاناة االن�سان

• مي�س العاين

ي�صطحبنا ال�شاعر حممد خالد اخل�ضر يف ديوانه
اجلدي��د عل��ى (�ضفت��ي اجل��رح) يف رحل��ة �إىل �سنوات
الأزم��ة الث�لاث الت��ي ترك��ت ب�صماته��ا وا�ضح��ة على
تفا�صي��ل حيات��ه ف�أحاله��ا اىل ال��ورق وجع��ل ال�شع��ر
منرب ًا يحكي فيه حكاية وطن غرق بالآالم والدماء .
ويب��د�أ اخل�ض��ر ديوانه ب�إه��داء �إىل ول��ده ح�سني
 ,خمت�ص��ر ًا يف ه��ذا الإه��داء ر�ؤاه ك�إن�س��ان و�شاع��ر
مل�ستقبل��ه وم�ستقب��ل وطن��ه ,فيجعل من��ه الأمل الذي
تبق��ى� ,ساحب�� ًا ه��ذا الو�صف عل��ى كل �أطف��ال �سورية
وجاع ًال منهم �أمل امل�ستقبل .
وي�صطح��ب اخل�ض��ر الق��ارئ ع�بر �أ�سلوب��ه ال�سهل
املمتنع �إىل بيته الذي
اح�ترق  ,معري�� ًا م�شاعره �أمام قارئ��ه ورا�سم ًا عرب
كلمات��ه �صورة الغدر والب�شاعة الت��ي �أودت بذكرياته
و�أحالمه �إىل لهيب النريان .
ويجع��ل اخل�ض��ر القارئ عرب ديوانه يف مواجه مبا�شرة مع االنقالب الرهيب والب�شع الذي طر�أ
على الأخالق والعالقات االجتماعية يف زمن احلرب  ,فلم يعد ال�صديق �صديق ًا وال الأخ �أخ ًا وباتت
طعنة الغدر ت�أتي من �أقرب النا�س و�أعزهم .
وم��ن �أجمل ق�صائد الديوان ق�صيدة بعنوان (املطمورة) ,والت��ي يقتفي فيها ال�شاعر �آثار بيته
وذكري��ات �أبنائ��ه ،فيطل فيها ب�ص��ورة الأب الذي يحاول �أن ي�ضمد ج��راح ذاكرة ابنه ال�صغري التي
�شوهتها نريان الغدر ويزرع فيه التم�سك بالأر�ض والإميان ب�أن الوطن �أغلى من كل �شيء .
وينتق��ل ال�شاع��ر م��ن �ص��ورة الأب �إىل ال�صدي��ق؛ فيطل يف ق�صي��دة �صديق الطفول��ة � ,صارخاً
بحزن��ه وقه��ره وا�ستهجانه لهذا الزمن ال��ردىء الذي و�سمته احلرب بب�شاعته��ا وظلمها وجربوتها
فمنعت ال�صديق حتى من زيارة قرب �صديقه ،و�أم�سى حتى املوت فيها غريبا مغرب ًا .
ويق��ف ال�شاع��ر االبن عل��ى حمراب �أمه يف ق�صي��دة (�إىل �أمي احلبيبة يف ي��وم عيدها) فيفتح
�أمامه��ا جروح��ه و�آالمه ويحكي لها ب�شفافية و�إح�سا�س عميقني ع��ن حزنه و�أوجاعه  ,ويرمي على
�صدرها قهره ومعاناته ،علها تخفف عنه �إح�سا�سه بالغدر واخليانة ،من جميع من حوله وتطمئنه
بيدها الآمنة دو ًما..
ومل يكت��ف اخل�ض��ر ب�إه��داء ديوانه لول��ده ح�سني فح�سب ,ب��ل خ�صه بق�صي��دة كاملة حملت
ا�سم��ه ليبث يف نف�سه مت�سكه بهذا الأم��ل الوحيد الذي تبقى ،فح�سني يف ق�صيدة �أبيه هو ال�صديق
وخال�ص��ة الأح�لام واحلار���س للم�ستقب��ل والذي يذود عن �أبي��ه يف ال�صعاب ,وقد عم��د اخل�ضر �أن
يجعل من �شعره من�صة يرفع فيها ولده ح�سني �إىل املكان الذي يراه فيه م�ستقبال ك�أب حنون و�شاعر
ملهم.
وم��ن ق�صائ��د الديوان اجلميلة �أي�ض�� ًا ق�صيدة (يف م�ضارب بني عب�س) الت��ي خرج فيها ال�شاعر
ع��ن �صمته جت��اه ما حلق بن�س��اء �سورية من ت�شويه ب�سب��ب الأزمة ،و�أخذ ي�ض��رب بكلماته يف عمق
التاريخ وينب�ش ق�ص�ص ًا للن�ساء العربيات املاجدات� ،صاحبات ال�شجاعة والعزة والكرامة ،واللواتي
حفرن �سريتهن على �صفحات املجد ،ليقول للعامل :هذا هو وطني وهذي ن�سا�ؤه..
ويخت��م اخل�ضر ديوانه ببطاقة �شخ�صية ع��رف بها نف�سه للقراء وتركها على �صفحة الديوان
الأخرية ليقول بب�ساطة:
نذل يف الأنام
كل
أخا�صم
�
أين
�
�ستعرفني �إذا �أدركت
ٍ
ويكرهني اللئيم �إذا التقاين �أعار�ض كل م�صلحة اللئا ِم
�أعف �إذا اقت�ضى �أمر كبري وكفي ال متد على احلرا ِم
ح�صل قوت عي�شي بارتقاءٍ فما قالوا :خ�سي�س �أو حرامي
�أُ ّ
�سوى �أين و ٌّ
وهذا القلب للقوم الكرا ِم.
يف يف بالدي
ويبدو �أن ال�شاعر حممد اخل�ضر متكن من �إيجاد منظومة �شعرية خا�صة به يف ديوانه اجلديد،
�سيم��ا �أن جمي��ع الق�صائد يف ه��ذه املجموعة ال�شعرية ،تلت��زم ب�إيقاع مو�سيقي متناغ��م من دون �أي
ن�ش��از فيه��ا ،فبدت الق�صائد ك�أنه��ا حزن واحد ،تطلع من جرح واحد� ،إ�ضاف��ة �إىل ال�صور التي متكن
م��ن التقاطه��ا وتكوينها لت�شبه ما يدور حوله ولتكون متوازي��ة متا ًما مع كل الآالم التي �أملت بوطنه
ف�أثرت به .
كم��ا �أن احلال��ة ال�شعري��ة الت��ي ا�شتغل عليها ،متي��زت ب�أ�س�س عدي��دة هي االرت��كاز على الأمل
والأمل ب�أ�سلوب ق�ص�صي يف �أغلب الق�صائد ي�شد لب املتلقي ليبحث عن ق�صيدة �أخرى ،..هكذا يكون
ال�شاع��ر ق��د �أثبت وجودًا لأن الق�صيدة التي ال تخ���ص العامل املحيط بال�شاعر ،تبقى قا�صرة مهما
ح��اول �أن يزينه��ا �صاحبها و�أن يغطيها ب��دالالت ورموز و�ضبابيات ،..لذلك �ستك��ون الق�صيدة عند
ج�سرا يربط بني الأزمنة لأنه متكن من جتاوز الزمان وا�ستطاع �أن ي�صنع من املكان
حمم��د اخل�ض��رً ،
إيحاءات ودالالت تتوحد مع النغمة املو�سيقية لتدخل بوابة ال�شعور متطلعة �إىل �أزمنة �أخرى .
�
ٍ
وق��د ج��اء ه��ذا الديوان يق��ع يف � 80صفحة من القطع املتو�س��ط وهو من من�ش��ورات دار ال�شرق
بدم�شق.
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كما ل�ست �أنت
• لطف ّية �إبراهيم برهم
املجموعة املعرفة النقدية ،وتنفتح
( كم��ا ل�س��ت �أن��تَ ) جمموع��ة
على الثقاف��ة ،والتاري��خ ،واملجتمع،
�شعري��ة ت�شب��ه "وفي��ق �سليط�ين"
م�ؤ�س�س��ة ناق��د ًا ا�ستك�شافي�� ًا ،اتخ��ذ
ب��دء ًا م��ن العن��وان ال��ذي ال ينف��ي
م��ن ال�ش��وق ،والإح�سا���س الباطن��ي
ح��ال ال��ذات ال�شاع��رة �إال لي�ؤك��د
دلي ً
واحلب عنده خربة
احل��ب،
ال يف
تفرده��ا ،وا�ستقالليتها ،وجتاوزها؛
ّ
ّ
�صوفي��ة ،يج��د فيه��ا االن�سج��ام،
ذل��ك لأن ه��ذه الذات تختل��ف ع ّما
والوح��دة مع املحب��وب عندما يت�سع
�أجنزتْ��ه من قبل ،كم��ا تختلف عن
وجود ال�شاعر ب�أكمله ،ويغدو قادراً
املعج��م ال�شع��ري العربي جمرتحة
عل��ى تل ّم�س حال��ة م��ن االكتمال ال
عامل�� ًا خا�ص�� ًا ،ولغة مغاي��رة تنتهك
يعرفها �إال يف الر�ؤيا الداخلية :
�سنن اللغ��ة يف عالقاته��ا ،و�أنظمتها
أنك كمالهُ املنقو�ص
املت�شكّل��ة انته��اك ًا يخل��ق كيفي��ات
ل ِ
ً
�سيغامر دائما بنجمةِ القلب
جدي��دة للق��ول ال�شع��ري؛ كيفيات
ُ
ُق�صانك الأكمل ()2
ليكون هو ن
ال تت�أتّ��ى �إال من املوهب��ة الأ�صيلة،
ِ
�سليطني
وفيق
.
واال�ستع��داد وال��د�أب امل�ستمري��ن،
العالق��ة جدلي��ة� ،إذن ،ب�ين
اللذي��ن ي�ؤ�س�سان معرف��ة م�ستمرة،
ً
متحول��ة ،ت�ستوع��ب الآخري��ن ،وتتح��رر م��ن قوالبه��م ال�شاع��ر والناق��د؛ لأن كال منهم��ا يتطل��ب الآخ��ر ع�بر
اجلاهزة؛ لتتجاوز االتباع ،وتنفتح على الإبداع؛ حمددة مقاومت��ه الن�سبية له  .وبه��ذا املعنى ،ف�إن ال�شاعر ميار�س
نوع�� ًا م��ن ال�ضب��ط ال�ض��روري عل��ى م��ا يكت��ب ،مبقت�ض��ى
موقعها يف �سياق الثقافة العربية املعا�صرة .
لقد اكت�شف ال�شاعر طريقه اخلا�ص ،هويته؛ بطاقة اللحظ��ة التالي��ة للإجن��از الت��ي تعين��ه بو�صف��ه املتلقي
لن�ص��ه؛ لذل��ك يحاول �أن يكون عل��ى م�سافة نقدية
تعريفها بو�صفه مبدع ًا ،يلم�س
ّ
اجلوهري ،ويتبنّى العامل الأول ّ
بو�صف��ه معنً��ى وحركة �ض��دّ الغي��اب والتال�ش��ي؛ وبذلك مم��ا يكت��ب ،وهي م�ساف��ة يع��زز ح�ضورها اجت��اه كثري من
تر�س��م الن�صو���ص الإبداعي��ة عامل�� ًا يف حرك��ة تداخ��ل ،التج��ارب الأدبية املحموم��ة بفكرة �إع�لان نف�سها نقطة
وعن��اق ،تكتب هوي��ة �شكل �أعل��ى لوعي ال��ذات ،والعامل ،ابتداء خال�صة ،بينما ت�أتي هي دائم ًا من الأخري؛ وبذلك
هوية فيما تختزن الآخرين ،تغدو يف الوقت نف�سه هوية يك��ون ال�شع��ر بر�ؤية ال�شاع��ر اخرتاق ًا له�شا�ش��ة الوجود
مفتوح��ة على الآتي يف اجت��اه ذروات من الإن�سانية ،ومن الطاغ��ي ،ونق�ض�� ًا ل��ركام مرتام��ي الأط��راف� ،إن��ه ب�صرية
الوج��ود الإن�ساين؛ وبذلك يكون ال�شع��ر ر�ؤيا ،وك�شف ًا عن للك�ش��ف ع��ن روح العامل ،بع��د تق�شري �سطوح��ه وطبقاته
املرتا�ص��ة  .وال �سبي��ل �إىل ذل��ك �إ ّ
ال بال��ر�ؤى احل ّي��ة التي
روح العامل ،يقول :
ّ
توج��ب تق�ش�ير الأداة نف�سه��ا؛ �أي انته��اك �س�نن اللغة يف
ل�ست �إال الأ�صوات التي تتنازعني
ُ
عالقاتها ،و�أنظمتها املت�شكّلة ،واملغامرة بها خللق كيفيات
ف�أت�س ّمر يف ارحتايل بينها
جدي��دة للقول ال�شعري ،بحيث تكون الكا�شفة التي تقف
كهذه ال�شاخ�صة
عل��ى حافة التخوم الق�صوى وتتوثّب فاحتة ال�سياق على
أ�ضواء والظالل .
تنعك�س عليها ال
التي
ُ
ُ
الق��ول الآت��ي� « :إنن��ي �أكتب ه��ذا القلي��ل لأرى نف�سي� ،أو
...
لأق ّومها يف كنف تلك الب�صرية التي ت�صل بروح العامل « .
ل�ست �إال �أ�ضدادي ..
ُ
( كم��ا ل�س��ت �أنت ) فعل م�ؤ�س�س ،ي�ستع�ير فيه ال�شاعر
يف هذه املغامرة
ُ
من اللغة ال�صوفية تقنية الظاهر والباطن؛ لين�شىء لغة
ال�ساعة التي �أدو ُر فيها
حتى
�شفاف��ة ،تت�أرجح بني الظاه��ر والباطن ،وتكت�سب دالالت
تث ّبتني يف تر ّددها املنتظم.
تتمو�ضع يف �سياقها املع��ريف ،منفتحة على نزعة �صوفية،
م�ؤ�س�س��ة اختالف�� ًا يف الأ�سئل��ة والقراءات ،الت��ي تثريها؛
َم ْن �أنا ..
َ
ذل��ك لأن ال�شاعر يتكئ على املراج��ع الثقافية والفكرية
دليل الك�شف
لأكونَ
كلّ
واملعرفي��ة �أكرث م��ن احلياة ،اتكاء ي�برز ا�ستمرار تفاعله
عن هذا الغياب ؟!(. ) 1
فال�شاع��ر يتابع يف هذه املجموعة ال�شعرية مغامرته م��ع امل��ادة الرتاثي��ة ع�بر التمث��ل واملح��اورة والت�ضمني،
م��ع اللغ��ة؛ ال�ستك�ش��اف املزي��د م��ن �إمكاناته��ا ،وطاقاتها يق��ول ال�شاع��ر ق�صي��دة بعن��وان ( خمط��وط ق�صي��دة
الإبداعي��ة ،وك�أن��ه يعم��ل يف �أر���ض بك��ر ،وعل��ى م�ست��وى جمهولة الن�سب ):
ل َ
أنك �أنت
جدي��د من الإبداع؛ م�ستوى يظهر مرون��ة �أدوات �شعرية،
كما �أنتَ دائم ًا
�ِبر �أ�س��رار اللغ��ة ،وامتل��ك نا�صيته��ا،
ال تك��ون �إال مل��ن َخ رِ
ً
ً
َ
يف اختالفك عنك
فا�ستجاب��ت لهواتف��ه الداخلي��ة ،ومنحته قب�س��ا معرفيا،
َ
واختالفك عن االختالف
يتاخ��م العقالني��ة ،ظاهري�� ًا ،لكن��ه ينفت��ح ،يف احلقيقة،
َ
َ
ُ
لأنك يف املنتظر
يج�سد وع��ي ال�شاعر ذات��ه ،والعامل
عل��ى حد�س عمي��قّ ،
كما ال ُي َ
نتظر
يج�سد موقفه اخلا�ص من العامل؛ ر�ؤية
من حوله؛ �أي �أنه ّ
َ
ً
�أد ْر وراءك ظهر اللغة
الع��امل ،جت�سي��د ًا ق��ادرا عل��ى بن��اء موقعه داخ��ل �شبكة
وعلّقْ م�ؤونة امل�صباح على احلائط
الثقاف��ة املعا�ص��رة ،وعل��ى �إظه��ار التغ�ير يف احل�سا�سي��ة
َ
َ
هناك حيث ت ْعلق �شهوة احل�شد،
ال�شعرية؛ التغري الذي يقود �إىل تغري يف الأ�سلوب واللغة،
ّ
وتتمدّ د . )3(..
تك��ف ع��ن التجاوز،
وال�ص��ورة ،مولّ��د ًا �أ�سئل��ة نقدي��ة ،ال
ب��ل تفتح �آفاق �ش��وق �إىل معرف��ة املجه��ول؛ وبذلك يبدو
ال�شاع��ر عل��ى م�ساف��ة نقدي��ة م��ن الكتاب��ة الإبداعي��ة،
-1وفيق �سليطني،
مع��زز ًا ح�ض��ور ه��ذه امل�ساف��ة يف املجموع��ة ال�شعري��ة،
كما ل�ست �أنت ،دار الينابيع،
فاحت�� ًا ال�سياق على ق��ول « بودلري « الذي يرى �ضرورة �أن
�سورية ،دم�شق ،ط� ،2010 ،1ص 10ـ . 11
يك��ون يف داخل كلّ �شاع��ر ناقد؛ ذل��ك لأن الناقد الكامن
 -2امل�صدر ال�سابق� ،ص. 20
يف ال�شاع��ر يوجه��ه وي�سه��ر علي��ه� ،أم��ا ال�شاع��ر فيحاول
 -3امل�صدر ال�سابق� ،ص. 71
التح��رر الدائم من �أ�سر الناقد ال��ذي فيه؛ وبذلك تر�سخ
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مو�سيقى الرغبات وعبد الكرمي ال�سعدي
• يا�سني فاعور
«مو�سيق��ى الرغب��ات» عن��وان املجموع��ة
الق�ص�صي��ة الثالث��ة للق�صا���ص عب��د الك��رمي
ال�سع��دي ،وه��و عن��وان الق�ص��ة الأوىل يف
املجموعة.
عن��وان يث�ير جمموع��ة ت�س��ا�ؤالت  :لعل
للرغبات مو�سيقى خا�صة؟
وما �أثر هذه املو�سيقى يف النف�س؟
تف�س�يرات واحتماالت تبوح به��ا �أحداث
الق�ص���ص ،ونتائ��ج خط��ط لها القا���ص ،و�صور
التقطته��ا عد�ست��ه ،تتم َّث��ل يف احلواري��ة
اجلميل��ة الت��ي يعقده��ا القا���ص يف ق�صت��ه
الأوىل ب�ين ال��روح واجل�س��د ،وده��اء �إبلي�س
وابنه ال�صغري وابنه الثاين ،ووقفة مع الذات
متم ِّثل��ة بوقفة الروح م��ع اجل�سد ،روح تن�شد
ربر ذل��ك مبجموعة
االنعت��اق من اجل�س��د وت ِّ
م�بررات «و�سو�س يف �أذنه��ا ال�شيطان فانهارت،
وداعبه��ا ظ��لُّ اخلديع��ة فولَّ��ت الأدب��ار مب��ا
متلكه من رياء وقنوط وان�شطار»(�ص.)٧
ومل حتف��ل بوفاء اجل�سد وعه��ده « بيننا
عرف وميثاق واحتاد وعقد «(�ص.)٧
كذل��ك مل تق��دِّ ر وحدة اله��دف وامل�صري "
ولكنَّنا وحدة متكاملة ،وحياة واحدة ،فكيف
ت�سنَّ��ى لك الهج��رة ،و�أ َّ
مل ب��ك ال�ضعف و ُلذت
�إىل حرب امل�صالح ال�شخ�صية"(�ص.)٨
حواري��ة جميل��ة يدع��م ٌ
كل م��ن ال��روح
واجل�س��د فيها موقفة ب���آراء و�أقوال ،و�إبلي�س
ي�سيط��ر عل��ى فري�ست��ه (ال��روح) ،ولكنَّه��ا
مت�ض��ي يف غ ِّيه��ا وتخاط��ب اجل�س��د "غ��ادرت
وه��ذا ق��دري قب��ل نهاي��ة رحلتنا وم��ا �شدين
�إىل غ�يرك مل �أج��ده لدي��ك،.....ومل �أج��د
يف م�س��اري ال�صع��ب �أف�ضل من نه��ج الو�صولية
الت��ي ت�برر الوا�سط��ة والو�سيل��ة واالن��زالق
واالن�سي��اب يف ت�شع��ب الأه��واء ،والو�ص��ول
للمرام عرب �سلَّم الرغبات ال�شامخ"(�ص.)١١
وكان الف��راق ،فال��روح غ َّرب��ت وجهته��ا
متباعدة ،و�أ�شاح اجل�سد بوجهه جهة ال�شرق
�صامت��ا دون نقا���ش "ك�أب��ي اله��ول يف اجليزة
تقر�أ ق�صته دون �أن يرويها"(�ص.)١٢
وعناوي��ن ق�ص�ص �أخ��رى ال تقلُّ جاذبية
ع��ن ق�صة العنوان وحواري��ة ثانية مت َّثلت يف
�شك��وى ب��ردى النه��ر اجلميل ال��ذي تغنى به
ال�شعراء ،و�سعد بظل �أ�شجاره �آالف م�ؤلفة من
زواره وما وفوه حقه "بردى يعاتبني"،ووقفة
القا���ص مع والده و�أ�سط��ورة املعاناة والهجرة
م��ن فل�سطني �إىل �سوري��ة ،وكانت �سابقا زيارة
توا�ص��ل وحمبة تك��رر زيارة الوال��د مع اجلد
"زم��ان كن��ت وج��دك ي�سامرن��ا ه��ذا النه��ر
احلبيب"(�ص.)٢١
وقف��ة �أث��ارت احل��زن واملقارن��ة ،وقف��ة
طلل َّية مت َّثلت يف عتاب النهر(�ص ،)٢٦وعتاب
مت َّث��ل يف خيب��ة الأم��ل (���ص ،)٢٦و�شك��وى
بردى من جحود الزائرين ،وموا�ساة القا�ص،
و�أماله يف مو�سم عطاء غزير (�ص.)٢٧
ومو�ضوعات اجتماعية التقطتها عد�سة
القا���ص ،وعنوانه��ا بعناوين ال تق��لُّ جاذبية
ع��ن �سابقاته��ا ،بد�أه��ا بح��لِّ م�شكل��ة حي��اة
زوجي��ة يف ق�صة"ل�ؤل���ؤة املحاور"يتب��ادل
الأ�صدق��اء الآراء واحلل��ول مل�شكلة �صديقهم

عبد الكرمي ال�سعدي
الفره��ود مع زوجت��ه �شرود ،وجت��ارة الزواج
يف ق�صة"عرو���س ل�شاب�ين" �س��وزان الت��ي
تعل��م م��ا ع��زم علي��ه والدها"وك�أنَّه��ا نعج��ة
وقعت بني ي��دي جزاري��ن� ،أو �صفقة جتارية
لأبيها"(�ص.)٣٢
والتطاول على اجلريان والأوالد يف ق�صة
(متناق�ض��ات) "كن��ا نظنه��ا مبارك��ة مظلومة
فظهرت عل��ى حقيقتها عائل��ة ملعونة ،وبيت
عجيب ،ناد ليلى يف حي �شرقي" (�ص.)٤٢
والغ���ش يف البي��ع و�أكل احل��رام يف
ق�ص��ة (الأمان��ة يف جعب��ة البائ��ع) وعب��ث
الأق��دار ,وم��رارة العي�ش ,وق�س��وة احلياة يف
ق�صة(عر���س املجان�ين) وال�شاط��ر ح�س��ن يف
واحل��ب القاتل ومعاناة
ق�صة(عا�ش��ق الليل)
ُّ
احل��ب يف ق�صة(مقت��ل الع�صف��ور ال�ساخ��ر)
الذي منت��ه احلبيبة الأماين ,وعا�ش متفائال
�إىل �أنْ اكت�شفت ل��ه احلقيقة (�أدركت بعدها
�أنن��ي الع�صفور الذي قب�ضت عليه بيد قا�سية
ناعم��ة تري��د خنق��ه كلم��ا �ضغط��ت �أك�ثر
و�شاه��دت نف�سي يف �شريط الفيل��م الأمريكي
(مقت��ل الع�صف��ور ال�ساخر)�ص��ورة ج�س��دت
ح��ايل متاما........فمتى �أحترر من قب�ضتها
ودمائ��ي تفجر من �شرايين��ي النازفة ؟ فياله
من حب قاتل(�ص.)62
وعادات الزواج املتعددة يف ق�صة(للنا�س
فيم��ا يع�شقون مذاهب �أو يفعلون؟) ال�سودان,
وم�ص��ر ,ولبنان ,وما جاورا يف بالد ال�شام ,ويف
بالد �شبه القارة الهندية.
وتتن��اول الق�ص���ص الق�ص�ير ج��دا
مو�ضوع��ات وطني��ة تبدو يف غ��در ال�صهاينة
ال��ذي ي�صي��ب ال�صغ�ير قب��ل الكب�ير يف
ق�صة(القنا�ص��ة ير�سمون),وال�صهيوني��ة
والنظ��ام العامل��ي يف ق�ص��ة (نح��ن �صنعناها)
و�أبن��اء �صهي��ون وخبثه��م يف ق�صة(ال�صم��ود
يف وج��ه ال�صهيونية)وخ��داع ال�صهاين��ة
وغطر�سته��م وبط�شه��م يف ق�صة(اتركوه �إنه
جمنون).
ومو�ضوع��ات اجتماعية (ع��دم التبذير,
الغ��در واالنتقام من الغ��ادر ,ودافع �أوال حتى
يتحقق القول(ز َّمر بنيك) واحلجاب والو�ضع
اخلا���ص .وانقلب امليزان ,واختار الربان ,ومل

يك��ن ذل��ك باحل�سب��ان ,وااللت��زام بالوق��ت
والنظ��ام ,وغ��دا تزه��ر الأي��ام ,واحل��ذر م��ن
�ضي��اع العم��ر ,وج�ش��ع مكاتب بي��ع العقارات,
والعاقل من ال يقع يف حجر مرتني ،والتخاذل
يف اتخاذ القرار).
تتميز املجموعة بجر�أة طرح املو�ضوعات
و�أ�سل��وب عر�ضه��ا �س��واء �أكان ذل��ك بال�س��رد
املبا�ش��ر �أم باحل��وار الذي يعق��ده القا�ص بني
�شخو���ص ق�ص�ص��ه ،وال��ذي يحق��ق الأه��داف
املر�سوم��ة م��ن ط��رح املو�ض��وع ،كم��ا تتم َّي��ز
بطراف��ة املو�ضوع��ات املختارة ،فه��ي تتناول
احلي��اة االجتماعي��ة ب�ألوانه��ا وم�ساربه��ا،
وتعاجله��ا مقدِّ مة احلل��ول ت��ار ًة� ،أو مقارنتها
م��رت ،كم��ا تتمي��ز
مب��ا ي�شبهه��ا م��ن �أح��داث ّ
بتوظيف العظة والعربة و�إبراز الإيجابي.
وللمجموعة عالمات مميزة تبدو يف:
 – 1اللغ��ة ال�سهل��ة املع�ِّب�رِّ ة الت��ي تقرتب
م��ن اللغ��ة املتداولة ،وق��د ت�ستخ��دم اللهجة
العامي��ة كما فعل يف ق�صة (الأمانة يف جعبة
البائع ،وقد تعتمد حوارات جميلة يف ق�صتي
(مو�سيقى الرغبات – بردى يعاتبني).
 – 2املو�ضوع��ات الوطني��ة التي تعاجلها
والت��ي ت�برز غطر�س��ة ال�صهي��وين وغ��دره
وظلمه ومعاناة الإن�سان الفل�سطيني.
 – 3املو�ضوع��ات االجتماعي��ة الت��ي
تتناوله��ا �س��واء �أكان ذل��ك يف الق�ص���ص
الق�ص�يرة �أم الق�ص���ص الق�ص�يرة ج��داً ،وه��ي
�ص��ور التقطته��ا عد�س��ة القا���ص ،وقدَّ مه��ا
ب�أ�سل��وب واقعي جميل ي���ؤ ِّدي �إىل ا�ستخال�ص
العرب والنتائج� ،أو ترجمة للأمثال والأقوال
ال�شعبية امل�أثورة.
 – 4ال�ش��كل الق�ص�ص��ي :كت��ب القا���ص
ق�ص�ص املجموعة الأوىل يف ال�شكل الق�ص�صي
امل�أل��وف (مقدِّ مة وحبك��ة وخامتة) وحر�ص
القا�ص على �أن ي�ضع القارئ يف �أجواء ق�ص�صه
مبا�ش��رة ليتابع تطور الأح��داث التي تو�صله
�إىل اخلامت��ة املن�ش��ودة ،وخت��م جمموعت��ه
ب�ست ق�ص�ص ق�صرية جداً.
 – 5ال�س��رد :ج��اء ال�سرد عل��ى ل�سان را ٍو
ع��ارف ب�ضمري الغائ��ب يف الق�ص�ص (مو�سيقى
الرغبات ،عر�س ل�شابني ،متناق�ضات ،الأمانة
يف جعبة البائع ،عر�س املجانني ،ع�شاق الليل،
للنا�س فيما يع�شقون مذاهب �أو يفعلون).
وب�ضمري املتكلم يف الق�ص�ص (ل�ؤل�ؤ البحر،
بردى يعاتبني).
وب�شكل حواري جميل عقد احلوار الأول
بني الروح واجل�سد واحلوار الثاين بني القا�ص
ونهر بردى) وتف�� َّردت ق�صة (مقتل الع�صفور
ال�ساخ��ر) ب�أبط��ال عرف��وا ب�ضمائرهم (هو،
ي�سموا ب�أ�سماء حمددة.
هي) ومل ُّ
 – 6العناوي��ن املع�ّب�رّ ة ع��ن م�ضم��ون
الق�ص���ص واملرتجم��ة �أو املت�ضمن��ة لبع���ض
الأمثال والأقوال امل�أثورة.
و�إن كان من كلمة تقال يف نهاية تو�صيف
املجموعة ف�إننا نقول�:إىل مزيد من العطاء.
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�أن�سنة الأ�شياء اجلامدة
يف الق�ص الأدبي
• �سامر �أنور ال�شمايل
تتع��دد تعريف��ات الق�ص��ة الق�ص�يرة ،وتختل��ف
بح�س��ب ثقاف��ة الأدب��اء والكت��اب ،ورمب��ا التعريف
الأف�ضل هو الذي مل يكتب حتى الآن ،فميزة اخليال
يف الق�صة �أنه غري منته ،فـ( :الق�صة الق�صرية عبارة
عن �س��رد نرثي موجز يعتمد عل��ى خيال قا�ص فرد
برغ��م ما قد يعتمد عليه اخلي��ال من �أر�ض الواقع.
فاحل��دث -الذي يق��وم به الإن�س��ان واحليوان الذي
يتم �إلبا�سه �صفات �إن�سانية �أو اجلمادات -يت�ألف من
�سل�سل��ة من الوقائع املت�شابك��ة يف حبكة حيث جند
التوتر واال�سرتخاء يف �إيقاعهما التدريجي من �أجل
الإبقاء على يقظة القارئ ثم تكون النهاية مر�ضية
م��ن الناحية اجلمالي��ة)" "1و�صاحب احلدث يقوم
ب��دور كبري و�أ�سا�سي يف عملي��ة البناء الفني واملعنى
الفك��ري ،فهو الذي َي��روي �أو ُيروى عنه لدى قيامه
بالفع��ل و�صناعة احل��دث ،ب�صفته ركي��زة احلبكة،
وحم��ور العقدة ،ومنه تنطلق وتب��د�أ وتنتهي وتعود
التف�س�يرات والت�أويالت ،وترتك وح��دة الأثر لدى
املتلق��ي .ف�لا ق�ص فن ّي�� ًا دون �شخ�صي��ة واحدة على
الأقل .وهذا ين�سحب على كل فنون الق�ص.
�أما �أن تكون ال�شخ�صي��ة من اجلمادات فهذا �أمر
ن��ادر ،فال ميك��ن �أن تلع��ب الأ�شي��اء �أدوار ًا متنوعة،
لثباتها يف �شكل مع�ين ،وحمدودية ا�ستخدامها ،مما
ال يتي��ح منحه��ا �إال �أدوار ًا منطية يف احلدود الدنيا،
وعل��ى الرغم من ذل��ك لعبت مثل ه��ذه ال�شخ�صيات
دور ًا حم��دود ًا يف الآداب القدمية ،والأدب احلديث
يف نط��اق �ضي��ق ،ولك��ن تع��زز دوره��ا مع ن�ش��وء �أدب
الأطف��ال وانت�شاره يف الع�صر احلديث ،فمن النادر:
(�أن يوجد كاتب للأطفال مل يدخل رحاب الأن�سنة،
في�ستنطق املوجودات ،نتيج��ة ت�أثرات� ،أو تطلعات،
�أو ا�ستجاب��ات عاطفية وجداني��ة� ،سواء �أكان ذلك،
احلي��وان �أم النبات��ات �أم اجلم��اد)" ،"2فتتح��ول
الأ�شياء �إىل �شخ�صيات ناب�ضة باحلياة.
وال نق�ص��د هن��ا اجلم��ادات الت��ي ال تق��وم ب���أي
دور ويقت�ص��ر ح�ضوره��ا على تعامل م��ن حولها معها
كـ(م�صب��اح ع�لاء الدي��ن) ال�شه�ير ،ب��ل اجلم��ادات
التي تق��وم بالفعل ب�شكل م�ستق��ل ،ومتتلك خا�صية
التفك�ير والإح�سا�س ،مثل(:امل��ر�آة) التي تعرف من
ه��ي �أجم��ل امر�أة يف الع��امل يف ق�ص��ة (بيا�ض الثلج
والأقزام ال�سبعة)" "3ون�ستطيع �أن ندرج �ضمن هذا
النمط من ال�شخ�صيات( :بينوكيو)" "4و�إن مل يعد
جم��رد دمية لطف��ل بعدما �أخذ �ش��كل و�سلوك كائن
ب�شري حقيقي.
� -1إنركي �أندر�سون �إمربت (الق�صة الق�صرية النظرية والتقنية)
ترجمة :علي �إبراهيم علي منويف ،مراجعة� :صالح ف�ضل -املجل�س الأعلى
للثقافة -القاهرة � .2000ص.52
 -2حممد قرانيا (جتليات ق�صة الأطفال ..التجربة ال�سورية) احتاد
الكتاب العرب -دم�شق � .2010ص.71
 -3بيا�ض الثلج والأقزام ال�سبعة (�سنو وايت) :ق�صة �أملانية الأ�صل
جمعها (الأخوان غرمي) و�أعاد �صياغتها واقتبا�سها العديد من الكتاب،
و�أفالم الر�سوم املتحركة� ،أ�شهرها الذي �أنتجته (ديزين) عام .1937
 -4بينوكيو :دمية خ�شبية يف ق�صة �شهرية للكاتب الإيطايل (كارلو
كولودي) �صدرت عام  ،1880ور�سمها الفنان الإيطايل (�إيرنيكو مازانتي) عام
 1883وحتولت �إىل فيلم للر�سوم املتحركة �أنتجته (ديزين) عام .1940
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ق�ضايا و�آراء
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العربية وحتديات احلرب االلكرتوين!..
• تركي �صقر
مرت الذكرى الثاني��ة الحتفالية "اليوم العاملي للغة
العربي��ة" نهاية ه��ذا العام لي�س مرورالك��رام فقط و�إمنا
م��رو ًرا حزينً��ا وكئي ًب��ا ،لأن �أبناء ه��ذه اللغة م��ن امل�شرق
ً
ممزق��ا
اىل املغ��رب ،يعي�ش��ون حال��ة م�أ�ساوي��ة وو�ض ًع��ا
وفات�� ًكا بوجودهم الثقايف والإن�س��اين الأمر الذي جعلهم
اليع�يرون االهتم��ام الالئق باليوم العامل��ي للغتهم ،وحتى
�إنهم باتوا ين�سون يف كثري من الأحيان �أنهم ينت�سبون اىل
لغ��ة ال�ض��اد ،وذهبت يف خ�ضم ه��ذه الغفل��ة �أدراج الرياح
مب��ادرة "بالعرب��ي" الت��ي انطلق��ت من دب��ي الداعية �إىل
جع��ل مواقع التوا�صل االجتماعي تنطق باللغة العرب ّية،
وتراجع��ت كذلك م��ع الأ�سف مب��ادرات املزاوجة بني لغة
ال�ض��اد ،وتقني��ات التوا�صل احلديثة ,وجع��ل التفاعل مع
من�ص��ات التوا�صل ،حيوي ًا و�شي ًقا على
اللغ��ة العرب ّية على ّ
الرغم م��ن مئات ماليني الناطق�ين بالعربية الذين كانوا
ينتظرون هذه الفر�ص بفارغ ال�صرب منذ �سنوات..
كر�ست
وكما هو معروف كانت منظّ مة "اليون�سكو" قد ّ
االحتف��ال بـ"الي��وم العامل��ي للغ��ة العرب ّي��ة" ،يف ت�شري��ن
الأ ّول م��ن الع��ام  .2012وج��اء اختيار  18كان��ون الأ ّول،
لأنّ��ه التاري��خ ال��ذي �أق��رت في��ه اجلمعية العام��ة للأمم
املتح��دة اللغة العربي��ة� ،ضمن لغاته��ا الر�سمية ،يف العام
 .1973وت�شك��و العربي��ة حت��ى الآن م��ن �ضع��ف املحتوى
العرب��ي يف �شبك��ة االنرتن��ت ،وغي��اب اخلط��وات الفعلية
وامللمو�س��ة لرتغي��ب امل�ستخ��دم العربي بلغت��ه ،والفجوة
كب�يرة ب�ين ع��دد امل�ستخدمني الع��رب ،واملحت��وى العربي
يف االنرتن��ت" ،واالنطب��اع ال�سائ��د بني ال�شب��اب� ،أنَّ اللغة
ّ
واخل��ط ،فكيف
العربي��ة ه��ي فق��ط لغ��ة الأدب وال�شع��ر
نغ�ير ه��ذا االنطب��اع وجنع��ل العربي��ة لغ��ة للتكنولوجيا
والإنرتنت والدرد�شة � ً
أي�ضا؟؟
اذا عدن��ا قلي ً
�لا اىل الأرق��ام لوجدن��ا �أن ع��دد م��ن
يتكلّم��ون اللغة العربية كلغة �أم ،يبلغ حوايل ن�صف مليار
�شخ���ص ،مئ��ة و�أربع��ون مليون�� ًا منه��م ،م�شرتك��ون ب�شبكة
الإنرتنت ".و�آخ��ر الإح�صاءات ت�شري �إىل �أنّ العرب ّية هي
اللغ��ة ال�ساد�سة الأكرث ا�ستخدام ًا عل��ى مواقع "التوا�صل
االجتماعية" بع��د الإنكليز ّية ،واليابان ّي��ة ،والإ�سبان ّية،
واملاالوي��ة ،والربتغالي��ة ويتك��رر ال�س�ؤال كي��ف ميكن �أن
جنع��ل اللغ��ة العرب ّية خي��ار ًا �أ�سا�سي ًا وممتع�� ًا على �شبكة
الإنرتن��ت ،بالن�سب��ة للجي��ل ال�ش��اب م��ع الإ�ص��رار عل��ى
االبتعاد عن الوعظ اململّ ؟؟
ينبغ��ي �أن نع�ترف �أن هن��اك تط��و ًرا مذه ً
�لا يف ع��امل
الن�ش��ر وتقنيات��ه احلديث��ة و�أن زمن القل��م والأوراق قد
ب��ات يتدحرج اىل الوراء و�أن ع�ص��ر ال�شا�شات ،والأ�صابع
املاه��رة الت��ي تتح��رك ب�سرعة فائف��ة فوقها ب��د�أ ي�سود
ومل تع��د هناك قيم��ة كب�يرة ،ال�ستخدام ال��ورق العادي
للكتابة ،وال ال�ستخ��دام احلرب التقليدي لر�سم اخلطوط
والأح��رف ،والكلمات فطغيان البدائ��ل احلديثة من ورق
�إلك�تروين ،وح�بر �إلك�تروين تب�س��ط �سيطرته��ا ،وتتقدم
ب�سرع��ة فمنذ قراب��ة �2000سنة تقري ًب��ا كان ا�ستخدام
احل�بر على الورق ،هو الطريقة الوحيدة لإبراز احلروف
والكلم��ات والر�سوم��ات ،وال�ص��ور �إال �أن اخ�تراع احل�بر
ؤخرا قلب املفاهيم كلها
االلكرتوين ،والورق الإلكرتوين م� ً
يف دنيا الطباعة ،ون�شر الكتب وال�صحف وكل ما ميت لهما
ب�صلة.
والآن �أم��ام اللغ��ة العربي��ة اجتياز عقب��ة االمتحان
التكنولوج��ي الأ�صع��ب اال وه��و م��ا يتعل��ق بتحدي��ات
احلربااللك�تروين� ،إذ ب��رزت الآن تقني��ة جديدة �شرعت
ت�ش��ق طريقه��ا اىل امل�ستهلك�ين ،الت��ي ق��د جتع��ل الكت��ب

م�ؤامرة ٌ �أم �صحوة ؟
• فادي برهان

الإلكرتوني��ة بدي ً
�لا عمل ًيا للكتب املطبوع��ة .وهي ت�سمى
باحل�بر الإلك�تروين ،الذي قد يجع��ل ما تعر�ض��ه �شا�شة
الكومبيوت��ر يب��دو وك�أن��ه �صفح��ة يف كتاب مطب��وع خال
من الوه��ج والأ�ضواء الت��ي ت�صاحب ه��ذه ال�شا�شة عادة،
والعقب��ة تتجل��ى يف �أن��ه ال يدع��م اللغ��ة العربي��ة �ضمن
امللف��ات الن�صي��ة يف وقتنا احلايل ،عدا جه��از  Booxمن
�شركة  Onyxوجهاز  pocketbookمن �شركة بوكيت
بوك� ،أما البقية فيجب ا�ستخدام امللفات العربية ب�صيغة
 PDFلقراءته��ا ،وه��ذا ق�صور تقن��ي كبري ينعك�س على
انت�شارها وحيويتها.
ق��د يب��دو الأم��ر ل��دى بع�ضهم غ�ير ذي �أهمي��ة لكنه
�سي�ش��كل ث��ورة يف تقني��ة �صناع��ة الكتب ،واللغ��ة التي ال
جت��اري ه��ذه التقنية �س��وف تتخل��ف فعندما تق��ر�أ كتا ًبا
مطبوعا ينعك�س ال�ضوء ال�ساطع على ال�صفحات الورقية،
ً
لك��ن عندم��ا تقر�أ عل��ى �شا�ش��ة الكومبيوتر ي�أت��ي ال�ضوء
م��ن اخلل��ف ،وهو �أم��ر غري طبيع��ي وم�ؤذ للع�ين .وهذا هو
الأمر ال��ذي ركزت عليه التقنية اجلدي��دة لإنتاج الكتب
الإلكرتوني��ة ع��ن طري��ق ا�ستنب��اط احل�بر الإلكرتوين،
الذي ي�شكل قفزة هائلة نحو االمام مقارنة بتقنية البلور
ال�سائل التقليدية التي جتعل الكتب الإلكرتونية مريحة
للقراءة متا ًما مثل الكتب الورقية.
وعل��ى �صعي��د �صناعة ال�صح��ف فاحل�بر االلكرتوين
�س��وف ي�س��رع يف اختف��اء ال�صح��ف الورقي��ة كل ًي��ا �إذ م��ع
ظه��ور تقنية احل�بر االلكرتوين والتي ت�ستخ��دم �شا�شات
الكرتوني��ة م�صنع��ة بعناية كب�يرة لتجعل الق��راءة منها
�أق��رب م��ا يك��ون �إىل ق��راءة احل�بر الورق��ي التقلي��دي،
والت��ي ت�س�ير على قدم و�س��اق يتوقع �أن يت��م التو�صل اىل
بدي��ل نهائ��ي مريح ،ويف��وق يف مميزاته م��ا يقدمه الورق
التقلي��دي مبئات املرات خالل ال�سن��وات القليلة القادمة،
وبذلك ف�إن ال�صحافة الورقية �ستكون بحلول هذا الوقت
قد فقدت جل مميزاتها ومعظم نقاط قوتها.
وعل��ى الرغم م��ن �إدراكنا الكامل لل��دور الفاعل الذي
لعبت��ه ال�صحاف��ة املطبوع��ة على م��ر الع�ص��ور يف ت�شكيل
ال��ر�أي الع��ام ،ويف الت�أثري يف كل ما يحي��ط بها من ظروف
َ
تتما���ش �أي �صحيفة �أو
ومواق��ف و�أزم��ات� ,إال �أن��ه اذا مل
مطبوع��ة مع ع��امل الن�شر الإلك�تروين ف�سوف حتكم غلى
نف�سها بامل��وت ،وال ي�ستطيع �أن يج��ادل �أحد �أن ال�صحافة
املطبوع��ة يف طريقها اىل االندثار على املدى البعيد ,فما
يحاف��ظ على ال�صح��ف يف منازلنا اىل ه��ذة اللحظة هما
عن�صران �أ�سا�سيان� ,أولهما ال�صعوبات التي تواجه الكتاب
االلك�تروين ،واملتمثل��ة يف �صعوب��ة الق��راءة ع��ن طري��ق
ال�شا�ش��ات الإلكرتوني��ة ,وثانيهم��ا ه��و الق��ارئ التقليدي
ال��ذي مايزال يج��د يف ال�صحيف��ة الورقية ً
رم��زا لو�سيلة
احل�صول عل��ى املعرفة ،و�آخر تط��ورات العامل من حوله.
و�إذا كان العن�ص��ر الأول يف طريق��ه لالختف��اء قري ًب��ا مع
التط��ور املذه��ل يف تقني��ات العر���ض الإلكرتوني��ة و�أم��ا
الق��ارئ التقليدي فهو م�ضطر �أن ميحو �أميته االلكرتونية
و�إال يق�ضي ما تبقى من عمره خارج الع�صر.
�أم��ام ه��ذه التط��ورات املت�سارعة يف ع��امل الن�شر ف�إن
التحدي��ات التقني��ة التي تواج��ه اللغة العربي��ة مازالت
قائم��ة وكب�يرة ج��دً ا ولع��ل حت��دي احل�بر االلك�تروين
الآخ��ذ يف ال�صع��ود ي�أتي على ر�أ���س �سل��م االولويات لأنه
املفت��اح ال�سحري لكي تك��ون لغتنا اجلميلة مواكبة لثورة
املعلومات الرقمية وقابل��ة للنماء والتناف�س وال�سباق مع
جميع اللغات املتفوقة يف العامل ..

اجتاح��ت موج��ة الربي��ع العرب��ي
املزعوم بع�ض البلدان العربية كتون�س
وم�ص��ر وغريه��ا ،و�أ�سقط��ت «�أنظمة ما
كان ي�سمى باالعتدال» فيها التي قبلت
أمر واقع وتعاملت
بالكيان ال�صهيوين ك� ٍ
معه.
فب��د�أ البع�ض حينها _ عن ح�سن
ني��ة �أو عن غري ذلك ،ولأ�سباب منحازة
وغ�ير مو�ضوعي��ة ذات من�ش���أ عاطف��ي
بعيد عن العلم واملعرفة _ بالت�سويق
تل��ك التح��ركات عل��ى �أنه��ا �صح��وة
ٌ�إ�سالمية �آمنت ب�أن (الإ�سالم هو احلل)
معتق��د ًا �أن ذاك احل��راك ال�شعب��ي
�أ�سقط تل��ك الأنظمة لعلّة تطبيعها مع
�إ�سرائي��ل �أو رمبا لعمالتها ،متجاه ً
ال �أن
ال�شع��وب العربي��ة الت��ي تظاهرت �ضد
�أنظمته��ا مل تهت��ف �ض��د ال�صهيوني��ة
ومل تطال��ب ب�إ�سقاط معاهدات ال�سالم
م��ع �إ�سرائي��ل ومل ترف��ع �شعاراتها �ضد
الغ��رب والواليات املتح��دة الأمريكية
ودول اال�ستكب��ار العامل��ي وم��ا ي�سم��ى
بامل�صطل��ح ال�سيا�سي الديني (ال�شيطان
ً
مدفوعة بت�أثري املال
الأكرب) ،بل كانت
واملغري��ات والن�س��اء وحب��وب املخ��در
واالجن��راف بتي��ار الأف��كار الوهابي��ة
وال�سلفية والتكفريي��ة التي تعتمد من
التخريب والقتل و�سفك الدماء منهج ًا
لها.
والغري��ب يف الأم��ر �أن بع���ض
امل�ؤ�س�س��ات واملرجعي��ات الديني��ة التي
د�أب��ت وب�ش��كلٍ ج��اد للت�سوي��ق له��ذه
ٌ
«�صح��وة �إ�سالمية»
امل�ؤام��رة عل��ى �أنه��ا
وعملت ب�شكلٍ فاقع على مغازلة حممد
مر�س��ي وحكومت��ه املتهتك��ة وم�ساي��رة
جماع��ة الإخ��وان امل�سلم�ين امل�صري��ة
الإرهابي��ة البغي�ض��ة ،ه��ي م�ؤ�س�س��ات
ٌ
ومرجعي��ات متنورة ومعتدلة وو�سطية
وحكيم��ة وبعي��دة كل البع��د عن منهج
التكف�ير ،ب��ل لطامل��ا عان��ت من��ه ه��ي
بذاته��ا باعتباره��ا مو�صوف��ة بح�س��ب
م�صطل��ح التكفرييني ب�أنه��ا ر�أ�س الكفر
والزندق��ة والإ�ش��راك ب��اهلل فكي��ف
�ستربر هذه املرجعيات موقفها جتاه ما
حدث؟
ً
وخا�ص��ة �أن احلكوم��ات الت��ي تلت
�أنظم��ة «االعت��دال» ال�سابق��ة ج��اءت
ً
�أكرث اعتدا ً
عمالة
ال جتاه العدو و�أكرث
له؟
ولئن كانت تل��ك الأنظمة البائدة
ً
عميل��ة لإ�سرائي��ل ب�شكل علن��ي ،لكنها
�أنظم��ة علماني��ة ال تتدخ��ل وال تفرق
ب�ين الأدي��ان واملذاه��ب وال تنته��ج
ً
عمالة،
العنف ،فقد تلتها �أنظم��ة �أ�شد
�إ�ضاف��ة �إىل �أنه��ا تكفريي��ة �إرهابي��ة
عنيف��ة ال ت�ؤمن ب�أي عملي��ة �سيا�سية،
ب��ل تتب��ع �أ�سل��وب الغلب��ة والقت��ل

والتخري��ب والتفج�ير لل�سيط��رة على
ال�سلطة.
ولئ��ن كان��ت الأنظم��ة ال�سابق��ة
عميل��ة وا�ستطاع��ت توف�ير بع���ض
الأم��ن والأمان واال�ستق��رار ومتطلبات
العي���ش الكرمي ملواطنيه��ا ،فقد جاءت
الأنظم��ة اجلدي��دة _ املو�صوف��ة
ب�أنه��ا من ثمار ال�صح��وة الإ�سالمية_
ً
عميلة وعنيف��ة ،د ّبت الرعب واخلوف
يف القل��وب وجعلت م��ن الفو�ضى �سيدة
املوق��ف ودفع��ت بالفت��اوى امل�شوه��ة
والبعي��دة كل البع��د ع��ن الإ�س�لام
املحمدي الأ�صيل لتقرر م�صري ال�شعوب،
ٌ
جاه��ل م��ن هن��ا �أو م��ن هن��اك
ليخ��رج
ليفت��ي بالذب��ح و�سف��ك الدم��اء ب�أب�شع
�صو ٍر مل ي�شهد لها التاريخ مثي ً
ال.
وال�س���ؤال ال��ذي يط��رح نف�س��ه
بغرابة وا�ستهجان:
ٍ
كيف ت�صورت املرجعي��ات الدينية
الت��ي عانت على مر التاريخ من التكفري
_ من��ذ ع�ص��ر اخل��وارج �إىل ع�ص��ر
تنظي��م القاع��دة_ �أن م��ا يح��دث يف
ٌ
�صحوة �إ�سالمية؟
ال�شرق الأو�سط هو
وهل كانت هذه الت�صورات الوهمية
حقيقة ت�ؤمن بها تلك املرجعيات؟
ال َب َن��تْ علي��ه �آم��ا ً
�أم خي��ا ً
ال لعق��د
�صفق��ات �سيا�سي��ة م�ستقبلي��ة يف �إط��ار
التمهيد مل�شاريع �سيا�سية دينية؟
�أم اعتق��دت _ تل��ك املرجعي��ات
_ �أن مبقدوره��ا �أن تهذب التنظيمات
ال�سلفي��ة التكفريي��ة وتنقله��ا م��ن
التط��رف �إىل االعت��دال مبج��رد �أن
غازلت مر�س��ي وجماعت��ه و�سوقت لهم
بطريقة �سطحية فاقعة؟
نح��ن هنا ال ن�شكك �أبد ًا يف م�سلكية
ونزاه��ة تل��ك املرجعيات ،لكنن��ا ن�ؤكد
�أنه��ا �أخط���أت التقدي��ر ومل توف��ق يف
ج��ذب احل��راك ال�شعب��ي ل�صاحله��ا،
ً
واهم��ة �أن ال�شعوب العربية
واعتقدت
وبالأخ���ص يف م�صر� ،أ�سقط��ت �أنظمتها
العميل��ة لعل��ة العمال��ة ،لك��ن احلقائق
تثب��ت �أن ال�شعوب �أ�سقط��ت �أنظمتها ال
لعل��ة العمالة ،بل لعل��ة اجلهل بالواقع
ال�سيا�سي وعدم الدراية بامل�ؤامرة التي
ُحتاك عليها ،لأنها _ �أي تلك ال�شعوب
املتظاه��رة _ ل��و علم��ت �أن �سق��وط
�أنظم��ة االعت��دال العربي��ة العميل��ة
�سيعقب��ه ظه��ور �أنظم��ة تكفريي��ة
�إرهابي��ة �أ�ش��د عمال��ة لتم�سك��ت رمب��ا
ب�أنظمته��ا ال�سابقة ّ
وغ�ضت الطرف عن
�سلبياتها.
فه��ل كان��ت تل��ك التح��ركات فع�لاً
�صح��وة �إ�سالمي��ة �أم �أنه��ا م�ؤام��رة
خارجية؟
نتمن��ى م��ن املجي��ب الت�أم��ل قب��ل
�إطالق احلكم ...و�إبداء الر�أي..
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• حممد الفهد
ـ1ـ
ُ
عجلة
املواويل يف
تروح
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ُ
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رحل
اخلليل
•�سليمان ال�سلمان

برائحة الذكريات
ت�ضج
ِ
نحو ٍ
بئر ُّ

(�إىل روح الأديب الراحل خليل املو�سى)

َ
فيغمر ُ
مرافئ روحي
احلبيب
�صوت
ِ
ُ
ال�سكينة
رياح
ِ
وتدنو ُ
أح�س ب�أنَّ املدائنَ
حتَّى � َّ

مييل ويه ّزين ُ
ُ
قلبي على قلبي ُ
الثقيل
املوت

�صارتْ ليايل الأمان
ني احليا ْة ..
كع ِ

ُ
جتول
حائرات بني �آهاتي
ف�أرى دموعي
ٍ

َ
ري الأماكنُ ورد ًا
فكيف ت�ص ُ
َ
حلم
�شبابيك ٍ
َ
النداء
وكيف يظل ُّل هذا
م�سافات �ضوءٍ
ِ
ُ

ُ
اخلليل
البالء فقيل يل :رحل
و�س�ألتُ نف�سي ما
ُ

نبيذ ًا  ,و� َ
أوراق هذي الق�صائد

َ
ُ
الرحيل
رحل الذي قد كانَ يل ِخ ًال وي�ضنيني

ري اخ�ضرار ًا
ما تركتْ من حن ٍ
ني ي�ص ُ
ُ
أ�سماءه َ
ريح
ويرتك � َ
فوق ٍ
فيم�شي ليوقظ طيف امل�ساء .؟؟؟
َ
أف�س ُر هذا الت�سار َع
وكيف � ِّ
نب�ض قلبي
يف ِ
وكيف � ُ
َ
أعلل وقتَ الزمانْ .؟؟
وكيف � ُ
َ
أقول ب�أنَّ الأوانَ جتلَّى
دروب ًا وروح ًا بنا
عندما �أوم�أتْ لظاليل
لترتك برد املكانْ .؟؟؟
وكيف � ُ
َ
أقول م�شيتُ
ِّ
كظل اخلطا خلفها
ً
َ
ور�أيتُ
مفتوحة
احلدائق
ُ
اخلليقة حتَّى دمو ِع العذارى
منذ بدء
ِ
و�أ�سوا ِر هذا الدخانْ .؟؟
الهم�س عنّي
فال تبعدي
َ
درب هذي الأ�صاب ِع
وعن ِ

أقول� :إنَّ َ
َ
املوت ُ
هواك � ُ
�أنا ما � ُ
غول
أزال على
احلا�ضر
وال توقظي وج َع
ِ

متلأ ال َ
هجرة
أفق يف
ٍ

التفجع
قلب هذا
ال�ساكن الآنَ يف ِ
ُّ

جنح الزوالْ .؟؟
عندَ ِ

َ
ندرك الآن خ�سراننا عند هدا
قد
الرهانْ
برج ليلِ التذ ّك ِر
وال ترتكي َ
روح ذاك الطريق
�أو ما
َ
ت�صالح مع ِ
وما َّ
جتيء الليايل
ظل فينا رياح ًا
ُ
نوح هذا ال�شهيقْ ..
فيك�سرها ُ

أ�سمع َ
الر�صا�ص جواب ًا
�صوت
ِ
ف� ُ
ً
دمعة
و�أدنو فت�شكو جراحا ُتها
َ
فوق ر�أ�سي
ُ
الق�صف
تنظر كي يهد�أ
هي الآنَ
ُ
َ
َ
يرحل الوقتُ نح َو الرتاخي
�أو

امل�سافات
ونامي على �ساعدي يف �سماء
ِ

فرتمي جناحا ِتها َ
فوق هذا املدى

ري رموز ًا  ,حنين ًا
حتَّى ن�ص َ

�سر اجلبالْ .
عندَ � ِ
آفاق ِّ

ري
كما يف الأ�ساط ِ
نرمي على الكونِ �س َّر الربيقْ
الرتاب الذي كانَ فينا
ك�أنَّ
َ
َ
تنا�سخ ع�شق ًا

رب نح َو الغيو ِم
ف�أع ُ
ً
خفية
الّتي �أر�سلتْ �س َّرها
روحها يف الظاللْ .
كي �أرى َ

ف�صرنا عجين ًا

البكاء على �سربها
ك�أنَّ الغيو َم تريدُ
َ

بعدما َّ
قل ظلُّ احلنانْ ..

نباهي النجو َم غرام ًا

بعدَ هذا ال�ضيا ْع

َ
وال ت�س�أ يل عن
مرافئ راحتْ م َع املدِّ

دروب احلريقْ ...
ونن�سى
َ

َ
الو�صول
فتم�شي �سريع ًا تريدُ

كي �أرتوي

ـ2ـ

يوم ًا

كيف ا�ستطال � َ
ُ
الذهول
إليك ح ّتى راعني اليو َم
أنت يف روحي ُ
ُ
«خليل» و� َ
خليل
أتغيب َعنَّا يا
� ُ
ُ
ُ
النبيل
الفكر
�شفاه َك هَ َّزها
لغة احليا ِة على
ِ
ُ
أدب ال ُ
فكتبت �أجمل ما ُ
أ�صيل
يقال :ي�شدُّ نا ال ُ
َ
ُ
�إن َ
ت�صول
�شفتاك قا ِف َي ًة
قلت �شعر َا َ�أ ْبدَ َعتْ
هاب ما َ
�أو َ
قلت الفحول
قلت نقد ًا �شا َع ح ّتى َ
وكل َمف َْخ َر ٍة ُ
�أدري ويدري الط ّيبون ُّ
تقول:
ُ
ْ
� َ
العقول
ته
الع�صامي الذي
أنت
حارت به ّم ِ
ُّ
ُ
ال�سبيل
وع َال
علمه ف�سما به َ
قد كانَ ه َّمهُ ُ

تفيء �إىل وجدها
موعد مع طيو ٍر
�إىل
ٍ
ُ

ُ
واجلرح
البداية
أنت
ف� ِ
ُ

�سماء تظل ُّل روحي
ٌ

ريح هذا الأوانْ .
ما �أ�سرجتْ ُ

أ�سرح يف غيمها
ف� ُ

وال تك�سري َّ
أ�شواق عيني
ظل � ِ

تف�ص ُل �أيامنا �شهو ًة
باحث ًا عن ٍ
دروب ِّ

ونامي بقلب التذ ّكر

�أو رحيق ًا

القلوب
يزه َر لو ُز
حتّى ّ
ِ

ببع�ض ال�س�ؤالْ ..
لأرمي �إليها
ِ

ثم يرمي جراحا ِتنا
َّ

دروب امل�آ�سي
وين�سى
َ

درب الطيو ِر
ملاذا تغ َّر َب ُ

َ
فوق ليلِ الر�سائلِ

على ليلِ هذي الدنانْ ..

و�أينَ احلما ُم  ,و�أينَ الطيو ُر التي

ندب الرمال ..

يف عيونِ الف�ضاءِ وعندَ الكمالْ .
أ�سمع َ
�صوت الف�ضاءِ
ف� ُ
ً
لوعة
يئن على روحنا
ُّ

النقد �آي ًا مالها �أبد ًا ُ
مثيل
ح ّتى غدا يف
ِ
ُ
َ
َ
يطول
الفراق بنا
ارحتلت �أرى
يا �صاحبي كيف
قلبي َ
موت ُ
عليك ّ
قتيل
مقط ٌع و�أنا على ٍ
ُ
اجلميل
الذكر
اذهب �إىل ماقد ُو ِعدْ َت َي َظ ّل يل
ُ
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نب�ش املا�ضي /تتمة� /ص16
ال�ش��وارع .كان الأه��ايل يطالب��ون بع��ودة م��ن
اختف��وا� .أحي��اء كان��وا �أم �أموات ًا .وكان��وا موتى
جميع ًا.
مبثل انتباه ام��ر�أة ت� ّسوي ب�شرتها بامل�ساحيق
واملراهم �أمام م��ر�آة طاولة التزيني كان كالوديو
يفر���ش العظام �إىل �أن يجعلها ت�برز �أمام نظرات
ّ
الأق��ارب املتن ّبه��ة واخلائف��ة .كان الرقي��ب
مارتيني��ز يراقب��ه م�سح��وراً .ك�ش��ف الأكادمي��ي
ال�ش��اب ع��ن جمجم��ة ,بل��ون بن��ي و�أحم��ر ,بلون
الأر���ض نف�سه��ا« .انظ��ر� ,إنّه��ا يقطين��ة!» و�أ�ش��ار
ب�إ�صبع��ه �إىل طف��ل و ّبخت��ه �أ ّم��ه برف��ق .م��ع
ّ
تك�ش��ف الأ�سن��ان راح الهي��كل العظم��ي ي�ضح��ك
للتع��رف
مبك��ر .ا�ضط��رب اجل�يران يف عجالته��م
ّ
عل��ى املتوفّ��ى حمتفظ�ين بخ�ش��وع ِّ
موقر �أم��ام ما
للمقد�س��ات� .شرائط قم�صان
كان يب��دو تدني�س�� ًا
ّ
عفن��ة و�سراوي��ل فق��دت �ألوانها .فتّ���ش كالوديو
يف مزيج من الأقم�شة ن�صف املت�آكلة ليخرج �شيئ ًا
ملع حلظ��ة يف �ض��وء ال�شم�س .نظّ فه ب�ين �أ�صابعه
�إىل �أن ّ
املقد���س فج���أة,
مزق��ت �صرخ��ة ال�صم��ت ّ
فهرب��ت الطيور زاعق��ة .نظر الرقي��ب مارتينيز
ّ
مذه ً
وال وقد ترطّ بت عيناه �إىل زوجة ع ّمه التي
تعرفت
�أغم��ي عليه��ا بني
ذراع��ي جارة لها .فق��د ّ
ّ
امل��ر�أة عل��ى زوجه��ا� .أرخ��ى كالودي��و ي��ده ف��وق

م��ا كان جي��ب ال�س��روال وفي��ه ميدالي��ة معدنية
للقدي���س يو�س��ف .كانت ق��د خاطتها ه��ي نف�سها
ا�ستمر
يف البنط��ال ك��ي ال ي�ض ّيعه��ا زوجها �أب��داً.
ّ
ع��دة �أ�سابيع .عم��ل كالوديو مثل
�إخ��راج اجلثث ّ
نحات دقيق ليك�شف عن هيكلني مت�شابكني ,هيكل
ّ
الأم و ,حماط�� ًا بالقف�ص ال�صدري والذراعني كما
لو بق�ضب��ان �سجن ,هي��كل اجلنني النام��ي .متزّ ق
بع���ض ال�ضحاي��ا بفع��ل غ�ض��ب اجلن��ود فل��م تعد
ممكن��ة �إعادة بن��اء هياكله��ا� .ساع��د الفالحون
املاي��ا كالوديو ب�أن جرفوا �أكوام الرتبة بالدالء,
و�ألقوا به��ا يف غربال�ُ .سمح للأطف��ال بامل�ساعدة
التع��رف على �أج��زاء العظام ب�ين الكتل .بعد
يف
ّ
�شه��ر �أنه��ى كالوديو املهمة وو ّدع �أق��ارب ال�ضحايا
والرقي��ب مارتينيز .و�شك��رت ال�شرطة املحرتف
على عمله وتفانيه.
ي�شقّ
عل��ى الرقيب
م��ع �أبنائه الأربع��ة ,كان
مارتيني��ز ت�سي�ير �أم��ور بيت��ه بالرات��ب ال��ذي
يتقا�ض��اه .لك��ن لي�س لأج��ل املال الإ�ض��ايف وافق
عل��ى امله ّم��ة التي اقرتحه��ا عليه رئي�س��ه الأعلى
بع��د ب�ضعة �أ�سابيع .لأنّه وبب�ساطة مل ُيخلق ملثل
هذا ال�صنف من العمليات التي مل تكن تطيق �ضوء
النه��ار .كان يتحتّ��م عليه القيام بذل��ك .فهناك
حمددة ال نقا�ش فيها .وكان عليه �أن يقبل
�أوام��ر ّ

به��ا وح�س��ب .خ�صو�ص�� ًا �إذا ما �أتت م��ن جرناالت
قدموها .خدمات
�سابقني ,متقاعدين عن خدمات ّ
ال تطي��ق الو�ض��وح �أي�ض�� ًا عل��ى �أ ّية ح��ال ,ح�سب
ال�شائع��ات التي و�صلت��ه هم�س ًا م��ن الزمالء .كان
ذلك بع��د ثالثة �أ�سابيع على دف��ن العم برتاتيل
طق�س ّي��ة وورود وبخ��ور ودم��وع يف �س��ان خو�سي��ه
بواكيل ,حني ا�ستلم امله ّمة .نحو مركز العا�صمة,
يف الثالث��ة �صباح ًا� ,أربعة رج��ال ب�أقنعة �سوداء,
موح��د �أ�س��ود ,مي�ش��ون متفاخري��ن ,م�سلّحني,
ّ
زي ّ
�سيارة ال لوحة ت�سجيل لها ,اقتحام وتفتي�ش كلّ
رك��ن يف املكان� ,أخذ �أجهزة الكومبيوتر والوثائق
وكاف��ة الورقيات اجلاهزة �أو الت��ي على و�شك �أن
جته��ز� ,سحق ما تبقّ��ى من غري ت��رك �أثر يك�شف
املح��دد� ,أعرب
هويته��م .يف الطري��ق �إىل امل��كان
ّ
الرقي��ب مارتينيز ع��ن قلقه لزمالئ��ه .ف�سخروا
من��ه .يب��دو �أنّهم �ألف��وا حتطيم مراك��ز منظّ مات
حق��وق الإن�س��ان� ,ضارب�ين الأع�ض��اء احلا�ضرين
مبح���ض امل�صادفة ,بذعر كب�ير ي�ستحقّونه لأنّهم
ما���ض
يرف�ض��ون انت��زاع قوائمه��م الوقح��ة م��ن ٍ
ترجل��وا ب�صمت م��ن ال�شاحن��ة يف ال�شارع
دف�ينّ .
املقفر قبالة املركز .ور�سا على الرقيب مارتينيز
ك�سر باب املدخل ب�ضربة ف�أ�س نظيفة ,كونه �أول
م��ن اجت��از العتب��ة ودخ��ل املبنى .عم��ل الرجال

املقنّع��ون ب�سرع��ة ّ
ودق��ة .وفيم��ا كان��وا ينهبون
حمطّ
م�ين م��ا ال يه ّمه��م حمله,
الطاب��ق الأر�ض��ي
�صع��د الرقي��ب مارتيني��ز متعرث ًا يف الظ�لام �إىل
الطابق الأ ّول .فتح باب ًا ب�ضربة ,فباغتته رائحة
غرف��ة النوم .وعلى �ضوء م�صباح��ه اليدوي ر�أى
رج ً
�لا الت�ص��ق بال�سري��ر مذعوراً .جف��ل الرقيب
مارتيني��ز م��ن غ�ير �أن ي�ص��در � ّأي �ص��وت ,حتّ��ى
كاد ُي�سق��ط امل�صب��اح .وقع��ت نظرت��ه عل��ى وجه
كالودي��و .و�إذ �شع��ر بقلب��ه ينب���ض بعن��ف� ,أغلق
��وه باكت�ش��اف حمظور
الب��اب وراءه كم��ن ق��ام لت ّ
وخط�ير .ظلّ مم�سك ًا مبقب�ض الب��اب مانع ًا ال�شاب
من اخلروج ,كما ليحميه من املهاجمني الآخرين.
فق��د ُتفلت ر�صا�صة ب�سهول��ة يف البلبلة والذعر.
فقط حني ت�أكّد م��ن �أنّهم �أنهوا امله ّمة يف الأ�سفل,
�أفلت مقب�ض الباب ورك�ض �إىل �أ�سفل الدرج .حني
ل�ص
اجت��از ال�شارع وقفز �إىل ال�شاحنة �شعر ب�أنّه ّ
من الطراز الأ ّول.
مل يفرط الرقيب مارتينيز يوم ًا يف االعتقاد
باخلراف��ات �أو باملعتق��دات القدمي��ة .لكنّ��ه يف
الليل��ة التالي��ة تلقّى زي��ارة ع ّمه .جل���س الأخري
قبالت��ه ,وفت��ح فمه املمتل��ئ بال�تراب ,كا�شف ًا عن
�أ�سنان الف��ك البني والأحمر البي�ضاء ,وهو يقبع
كخنزير ويتنفّ�س متح�شرج ًا.

وال�صالح املطلوب /تتمة� /ص2
الفكار امل�ض ِّللة إ
أ
يق��ارن بخط���أ� .إذ ًا يجب �أن ننظ��ر �إىل الأمور مبنظ��ار الن�سبية �إن
مل يكن مبنظارين خمتلفني ،كي ال يكون ما يلقاه املخطئ من عقاب
ي�ص��ل �إىل م��ا يجب �أن يلق��اه الفا�سد املرتكب ،وه��ذا ال ي�صلحه �أن
يكون كل فرد موكل ب�إ�صالح نف�سه ح�سب املقولة مطلب احلديث.
لنتخي��ل حال��ة جمتمع كل فرد فيه مته��م ومدعو �إىل �أن يقوم
ب�إ�ص�لاح لذات��ه ،ومن قال �إن املرء ق��ادر دوم ًا عل��ى �إ�صالح ذاته؟!
والأوىل والأهم عدم الوقوع يف اخلط�أ الذي �سي�ستنبع الإ�صالح.
هن��ا يق��ع النظ��ام القان��وين واملحاك��م يف حال��ة �شل��ل و�إلغ��اء
لدورهما ،فهي ال حاجة لها ،لأن املجتمع بفطرته �أو بقرار يتخذه
كل ف��رد في��ه� ،سرعان ما ينخ��رط ب�إ�صالح �ش�ؤون��ه ،وهو قادر على
ذل��ك ،مبجرد �أن تلق��ى الدعوة لإ�صالح �ش�أنه والع��ودة عن اخلط�أ،
او ب��دون دعوة ي�صبح املجتمع مث��ل الأذن التي تنظف ذاتها �إال يف
ح��االت قليلة ،ومثل الأع�ضاء ترمم جراحاتها بعملية بيولوجية
ذاتي��ة .لنتخي��ل �أن ذل��ك ممك��ن� .إن��ه م�شه��د مل تلحظ��ه يوتوبيا
افالطون وال فل�سفة مارك�س ،وال حتى نظم الكومونات.
م��ا احل�صيلة الت��ي تتح�صل ل�صال��ح املجتمع عن��د الأخذ بهذه
المقول��ة �أو الفكرة �أو الدعوة التي تت�س��م بالرباءة وروح امل�س�ؤولية
عن��د م��ن يطلقونه��ا؟ ه��ي بالت�أكي��د لي�س��ت بريئ��ة �أم��ام املحاكم��ة
الفكري��ة العقالني��ة ،ويفرت���ض �أن له��ا مروج��ون �إم��ا مغفل��ون �أو يف
مواق��ع امل�ستفيدي��ن من �إطالقها يف تغطية ما يري��دون تغطيته ،وهم

م��ن جتنبهم ه��ذه الدع��وة حما�سبة جمتمعاته��م �أو من ين��وب عنها.
م��ن م�ؤ�س�سات وحماك��م و�سيا�سات ورقاب��ات �شعبي��ة ور�سمية .بل هي
تبق��ي عل��ى ف�ساده��م وخرابهم وتق�صريه��م ،وتبق��ي املجتمع �ضحية
له��م وملا يفعلون ومل��ا لديهم من �أطماع بدون ح��دود ،كما جتعل �إعادة
�إنتاج الف�س��اد �أمر ًا م�شروع ًا �أو غري م�ستجهن ،طاملا �أن املنخرطني فيه
مثله��م مثل �أي فرد يف املجتمع ،كل يج��ب �أن ي�صلح نف�سه .وهل هناك
�أمثلة كثرية يف التاريخ على فا�سدين �أو مق�صرين �أو جمرمني ،حا�سبوا
�أنف�سهم وعادوا عن �ضاللهم �أو اعتذروا ملجتمعاتهم عما بدر منهم؟!
ه��ذه الفك��رة ت�أتي يف �إط��ار فل�سف��ة اجتماعية ت��دور حول مثل
ه��ذه الأف��كار وهذه التوجهات الت��ي ت�سعى لتميي��ع الق�ضايا وت�شتيت
الأذه��ان عم��ا يجب الرتكيز علي��ه ،و�إ�ضاعة احلق��وق .فهي ال تر�سم
طريق�� ًا �سدي��د ًا لت�شخي�ص احل��االت التي عل��ى املجتمع��ات معاجلتها
واخل��روج منه��ا ،وهي �أي�ض ًا ال ت�ض��ع احللول يف �إط��ار �سيا�سات وطنية
تق��وم على �أدائها م�ؤ�س�سات فاعلة ،م��ا يفقد املجتمع وق�ضاياه القدرة
على اخلروج من �إعاقاته وحاالته ال�سلبية.
�أي نه��ج معمم مو�صوف ميكن �أن يتبعه الأف��راد لإ�صالح �أنف�سهم؟
�إذا افرت�ضن��ا �أن �أف��راد املجتم��ع ا�ستجابوا للدع��وة �إىل �أن ي�صلح كل
فرد ذاته ،واكت�شف الأفراد ما عليهم �أن ي�صلحوه ،و�أدوا املهمة ب�شكل
جي��د ،وه��ذا ي��كاد ي�س��اوي امل�ستحيل ،ف���أي �ضم��ان �أن يك��ون الأفراد
ق��د التق��وا على نه��ج واحد �أو �أ�سل��وب واحد �أو فهم واح��د ،يجعل من

تعزيــة
رئيــــــ���س و�أع�ض��اء املكت��ب التنفي��ذي الحت��اد الكت��اب الع��رب و�أ�ســ��رة حترير
"الأ�سب��وع الأدبي"يتقدمون ب�أحر التعازي من الزمي��ل �صالح �سلمان بوفاة والده
الفا�ضل.
راج�ين اهلل عز وج��ل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويله��م �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

حركته��م الإ�صالحية �ضمان ًا حلالة وطني��ة جامعة وناجعة ،بدل ان
جن��د �أننا �أمام �آالف بل ماليني الر�ؤى واملناه��ج والت�صورات التي �أتت
به��ا حرك��ة الإ�صالح ،فننتق��ل من متاه��ة �إىل متاهات ،ويك��ون �ضياع
اجلهد والطريق وت�شتت اجلهود غري املم�أ�س�سة؟
�إن ميوع��ة ه��ذه الدعوة ت�شبه ميوعة احلدي��ث عن قدر حمتوم،
وال ق��درة للب�ش��ر عل��ى رده .و�إذا كن��ا ال ننط��ق من معان��دة القدر وال
انتقا���ص دوره ،ف�إننا ننطلق من حاجتنا �إىل ت�أ�سي�س الإميان بالإرادة
الب�شري��ة الفاعل��ة يف بن��اء الأوط��ان ،وجع��ل الإن�سان فاع ً
�لا ،يعني
�إخراج��ه م��ن حال��ة املتلق��ي ال�سلب��ي� ،إىل حال��ة الفاع��ل الإيجابي
�صاحب الدور وال�سيطرة على جمرى حياته وق�ضايا وطنه� .إن حالة
ال�شلل وال�ضعف تت�أتى من مقوالت دوغمائية رمبا ،او هالمية منفلتة
م��ن �أي��ة �ضواب��ط ،تعتمد عل��ى حالة ا�ست�س�لام �شبه �إمي��اين ملقوالت
تبدو علي��ا ،يطلقها �أ�صحابها فتبدو حق ًا يراد به باطل ،ال مردود لها
�سوى ا�ستكمال حالة العجز والت�أخر.
يف املوق��ف من ذل��ك ،يجب الإ�ش��ارة �إىل �أن ال�شعوب دائم ًا تخترب
بالتج��ارب طريقه��ا ،وت�ستفي��د م��ن �أخطائه��ا ،ع�بر النق��د العقالين
الوطني امل�س�ؤول ،وال تعلن ا�ستقالتها من امل�س�ؤولية عن �إ�صالح �ش�ؤونها
املتعرثة �أو امل�ضطربة ،وال ا�ستقالتها من ابتكار احللول الناجعة.

عيــ�سى فتوح� ...سالمات
تعر�ض الأديب عي�سى فتوح لإجراء عمل جراحي.
رئي���س و�أع�ضاء املكت��ب التنفيذي الحتاد الكتاب الع��رب و�أ�سرة حترير
"الأ�سب��وع الأدب��ي" يتمن��ون لأديبن��ا الكب�ير ال�شفاء العاج��ل وال�صحة
املوفورة وموا�صلة العطاء.
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�آ راء

«ي�سقطون جرحى يف معارك املواجهة مع اجلي�ش ال�سوري ،فينقلهم جنود
االحتالل «الإ�سرائيلي» �إىل م�ست�شفيات ـ نهاريا ـ و�صفد ـ يف فل�سطني املحتلة،
وتزورهم وزيرة ال�صحة ال�صهيونية لتطمئن على �صحتهم ،والعناية بهم ،فـ
ـ جماهدون ـ! كه�ؤالء جديرون بعناية (�إ�سرائيل) ،لأنهم ي���ؤدون دوره��م يف
(تدمري) �سورية».

ـ ر�شاد �أبو �شاور ـ

(كاتب و�أديب فل�سطيني)

«التجارب ال�سابقة ت�شري �إىل �أن اجلهاديني الربيطانيني ي�شكلون خطر ًا
كبري ًا ،ففي �أفغان�ستان وباك�ستان ر�أينا ال�شباب الربيطانيني الذين كانوا يذهبون
للقتال هناك ،وقد انتهى بهم الأمر بتوجيه من القاعدة ،للعودة ل�شن هجمات
يف بريطانيا».

ـ رافايلو بان�شي ـ
(كاتب بريطاين)

«فرن�سا تدفع ثمن ًا باهظ ًا لت�صدير اجلهاديني املحبني للحرب �إىل �سورية
وكذلك بلجيكا ،وحي فيلفورد يف بروك�سل يعترب من �أكرث الأحياء الأوروبية
عموم ًا ،والبلجيكية خ�صو�ص ًا ،ت�صدير ًا للإرهابيني �إىل �سورية وذلك عرب تركيا»

ـ كلودي باراند ـ
(كاتب فرن�سي)

�صورة من �أر�شيف الأديب الراحل يو�سف عبد الأحد وبجانبه الأديب عدنان مردم بك ،ويظهر واقف ًا
يف اخللف الأدباء :د .ح�سان بدر الدين الكاتب ـ �أ .عي�سى فتوح ـ د .ب�شري زهدي.

«بد�أ ال�شارع العربي ،يدرك العالقة بني التمويل الأجنبي لدعم التطبيع مع
العدو ال�صهيوين ،وبني التمويل الأجنبي لدعم الإرهاب التكفريي الإ�سالموي،
وذلك بعد طول تردد ،يف ظل اعتقاد خاطئ ،ب�أن ال �صلة بني معطيات العالقتني»

ـ عليان عليان ـ

ترحب هذه الزاوية بال�صور التذكارية من �أر�شيف الزمالء الأدباء والكتّاب..

م�سابقة �أدبية يف فرع دير الزور الحتاد الكتاب العرب
يعل��ن ف��رع احت��اد الكتاب العرب بدير الزور عن م�سابقة �أدبية يف املقالة ع��ن "احلداثة يف ال�شعر العربي" لأبناء دير الزور
مم��ن مل تتج��اوز �أعمارهم  /35/عام�� ًا وذلك وفق ال�شروط املحددة ب�أن يكون الن�ص امل�ش��ارك مكتوب ًا باللغة العربية الف�صيحة
ومرقون�� ًا عل��ى احلا�س��ب على ثالث مع قر�ص م�ضغوط ( )C.Dيت�ضمن امل�شارك��ة ،على �أن ال يكون الن�ص من�شور ًا يف �أي دورية �أو
ق��د ف��از بجائزة تابعة مل�سابقة �أخ��رى ،ويغفل الن�ص امل�شارك من ا�سم املت�سابق وعنوانه ورق��م هاتفه حيث ترفق هذه البيانات
�ضمن مغلف خا�ص �ضمن املغلف الذي يت�ضمن امل�شاركة املغفلة من اال�سم.
تر�س��ل امل�ش��اركات اعتب��ار ًا م��ن تاري��خ � 2014/3/16إىل دي��وان مديري��ة الثقاف��ة يف دي��ر ال��زور -ح��ي املوظف�ين حت��ى
2014/4/30م.
يذكر �أن قيمة اجلائزة الأوىل  /7500/ل�.س .و اجلائزة الثانية  /6000/ل�.س .والثالثة  /5000/ل�.س.

قراءة نقدية يف فرع دم�شق للتجربة ال�شعرية
لل�شاعر توفيق �أحمد
يقي��م ف��رع دم�شق الحت��اد الكتاب الع��رب ظهر الثالث��اء  2014/3/25ن��دوة نقدية بعن��وان" :قراءة نقدي��ة يف التجربة
ال�شعرية لل�شاعر توفيق �أحمد"  ،وذلك يف مقر فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب� -شارع مر�شد خاطر -خلف معهد الالييك.
ي�شارك يف الندوة الناقد الدكتور ر�ضوان الداية والأديب الدكتور ا�سماعيل مروة.

املرا�سالت
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

(كاتب �أردين)

«املعار�ضة الوطنية ال تلج�أ �إىل االرمتاء يف �أح�ضان الغرب وال حتمل ال�سالح
يف وجه قيادتها الوطنية� ،إال �أن ما ت�سمى بـ «املعار�ضة ال�سورية» �أمعنت بعدم
�إدانتها ملجزرة «معان» بريف حماة غاية الإمعان يف معاداة احلالة الوطنية
والقومية يف ال�شقيقة �سورية.
ال غرابة �أال تدين «املعار�ضة ال�سورية» هذه املجزرة وهي من نفذها ،خدمة
لأ�سيادها يف الغرب �أو �أ�سيادها من العربان يف ال�سعودية وقطر ،ولذلك ف�إن �أي
قراءة �صحيحة لدور ما ي�سمى «االئتالف» تو�ضح �أن ه�ؤالء جمموعة مرتزقة
م�شبوهني ال ميتون ل�سورية الوطنية والقومية ب�أي �صلة»

ـ علي العبودي ـ
(كاتب عراقي)

«القر�ضاوي عدو للأمة وعميل و�أفعى تنفث �سم ًا زعاف ًا ،وال يحق جلاهل
وعميل مثله �أن يطلق عليه ا�سم عامل �إ�سالمي وهو الذي يدعو الأجنبي الغا�صب
لقتل العرب ويحث �أمريكا على التدخل الع�سكري يف �سورية بل ويبادر لي�شكر
الطاغوت الأمريكي ويطمئن الكيان ال�صهيوين ،ب�أن �أمريكا �إذا تدخلت ع�سكري ًا
يف �سورية لدعم املعار�ضة امل�سلحة و�إذا انت�صرت هذه املعار�ضة فلن ترفع ال�سالح
�ضد «�إ�سرائيل»»

ـ �سناء ال�سعيد ـ

(كاتبة م�صرية)

حكومة حزب العدالة والتنمية �أ�ضافت كلمة الإ�سالم �إىل ال�سيا�سة يف حني
هي �أ�ساءت �إىل ال�سيا�سة والإ�سالم وارتكبت �أكرب جرمية �ضد الإ�سالم وق�ضت
على الدميقراطية.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
-وزارات وم��ؤس��س��ات1200ل.س  -ف��ي الوطن الصحيفة تعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��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 بالبريدE-mail : aru@tarassul.sy .

www.awu.sy

�أرتوغرول �أوزكوك
(كاتب تركي)

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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معر�ض "فنانات من �سورية"
كرنفال حقيقي لتجارب فنية ن�سائية
حت��ت عن��وان «فنان��ات م��ن �سوري��ة» افتتح يف �صال��ة ال�شع��ب للفنون
الت�شكيلي��ة بدم�ش��ق معر���ض فن��ي ت�شكيل��ي �ض��م  50عم ً
�لا ل��ـ  25فنان��ة
ت�شكيلية �سورية ،من اخت�صا�صات الر�سم والنحت واخلزف.
و�شكلّ��ت اللوح��ات عرب التنوع الكب�ير يف املدار�س الفني��ة التي تنتمي
�إليها ،كرنفا ً
ال فني ًا حقيقي ًا يحمل توقيع املر�أة ال�سورية الفنانة املبدعة.
وقال��ت وزي��رة الثقافة الدكت��ورة لبانة م�شوح يف حدي��ث لل�صحفيني
خالل افتتاح املعر�ض «�إن هذا املعر�ض يجمع لوحات للفنانات الت�شكيليات
م��ن كل م��كان يف �سوري��ة يف ه��ذه ال�صال��ة العريق��ة �صال��ة ال�شع��ب للف��ن
الت�شكيلي".
ور�أت ال�سي��دة الوزي��رة �أن لوح��ات الفنان��ات امل�ش��اركات ك�شف��ت ع��ن
تط��ور كبري طر�أ على �أعمالهن ور�ؤية بع�ضهن للحالة التي تعي�شها �سورية،
فل��كل فنانة منه��ن �أ�سلوبها ومدر�ستها وطريقتها الت��ي تعرب بها عن حلمها
و ر�ؤيته��ا لواقعه��ا ،معتربة �أن ح�ض��ور املر�أة يف الف��ن الت�شكيلي ال�سوري ما
زال ح�ض��ورا خج ً
وال ومتنت �أن يكون �أكرث متي��ز ًا الفتة �إىل وجود فنانات
ت�شكيليات مل ي�شاركن يف املعر�ض علما �أن الوطن بحاجة اليوم لكل مبدع،
ففي كل م�شاركة هناك لبنة ت�ضاف �إىل احلياة الت�شكيلية لأن االحتكاك
ب�ين الق��دمي واحلدي��ث والنا�ضج والأق��ل ن�ضج�� ًا يفيد يف تق��دم احلركة
الت�شكيلية ال�سورية.
�أم��ا الدكتور حيدر يازجي رئي���س احتاد الفنان�ين الت�شكيليني فقال:

�إن ه��ذا املعر���ض هو م��ن املعار�ض املهم��ة يف احلركة الت�شكيلي��ة ال�سورية
�إذ تق��وم كل فنانة م��ن الفنانات بامل�شاركة ب�أهم التج��ارب الت�شكيلية لها،
م�ش�ير ًا �إىل �أن املعر���ض يجمع بني فنانات لهن جتربة طويلة و �شابات لهن
جتارب حم��دودة ،.الفت�� ًا �إىل �أن اللوحات التي ت�ضمنه��ا املعر�ض خرجت
عن امل�ألوف باحلركة الت�شكيلية ،حيث كانت اللوحات ال تعرب عن جتربة
الفنان��ة الت�شكيلي��ة فح�س��ب ،و�إمن��ا ع��ن �شعوره��ا و�إح�سا�سها مب��ا متر به
�سورية اليوم.

�أ�ســـــماء يف الذاكرة
درا�سات جديدة ل�شخ�صيات عربية
كتاب جديد للدكتور ح�سني جمعة
�ضم��ن �سل�سل��ة الدرا�س��ات من �إ�ص��دارات احتاد الكت��اب العرب للع��ام � 2014ص��در كتاب جديد
بعنوان"�أ�سماء يف الذاكرة -درا�سة يف ال�شخ�صيات" للأ�ستاذ الدكتور ح�سني جمعة.
تن��اول الكت��اب جت��ارب كوكبة من الأدب��اء واملفكري��ن الع��رب املتميزين حيث تط��رق الكتاب
�إىل :عب��د الرحمن الكواكبي مفكر ًا وفيل�سوف ًا ،و�صالح العل��ي والروح الوطنية اخلالقة ،وال�شاعر
الق��روي جلجل��ة الإرادة احل��رة ،و�أبو القا�س��م ال�شابي �شاعر ال��ذات املتوهجة ،و�سليم��ان العي�سى
و�سفر اخللود ،وغ�سان كنفاين �شهيد الأدب املقاوم ،وقمر كيالين الأديبة امللتزمة.
ق�س��م الكت��اب �إىل ف�صول و�أق�سام و�إمنا جاءت �أبحاث��ه متتابعة وفق ال�سبق التاريخي لكل
مل ُي َّ
مبدع من املبدعني الذين تناولتهم هذه الرواية اجلديدة لتفا�صيل حياة تلك ال�شخ�صيات.

�سكينة ...ابنة الناطور
عن دار "الفارابي" للن�شر يف بريوت �صدرت حديث ًا رواية بعنوان "�سكينة ...ابنة الناطور" للروائية
الدكتورة �سلمى جميل حداد ،الرواية يف � 333صفحة من القطع املتو�سط ومن �أجوائها:
«�إنه املوت البطيء يتجول يف خاليا العقل ك�سرطان انتقايل ميكث حيث يحلو له املكوث ويلوك ،حيث
يحل��و ل��ه الطعام� ،أفكارنا كماعز جبلي .بع�ضنا يخ�ضع لعتم��ة الأورام لأنه ال حلم له يخرجه �إىل النور،
وبع�ضنا يدور باجتاه ال�شم�س كزهرة ع ّبادها بحث ًا عن املعرفة حتى لو �أ�صيب ب�ضربة منها و�سقط مغ�شيا
عليه .للجهل فاتورة وللمعرفة فاتورة».
يذك��ر �أن د�.سلم��ى جميل حداد� ،أ�ستاذة جامعية �سورية ،ح�صل��ت على درجة الدكتوراه يف الرتجمة
م��ن جامع��ة هريي��وت وات يف ا�سكتلندا ،وتكت��ب ال�شعر باللغت�ين العربية والإجنليزي��ة ،وتكتب الرواية
بالعربي��ة ،و�ص��در له��ا خم�سة دواوين بالعربي��ة والإجنليزية كان �آخرها "ال َّر ُجل ذل��ك املخلوق املُ�شفَّر"
عن دار الب�شائر بدم�شق.

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  -عيد الدروي�ش
نبيل نوفل � -سليمان ال�سلمان
�سوزان �إبراهيم

• نزار بني املرجة

الوقت..-واحلقيقة!
ي���أخ��ذ علينا الآخ����رون (وخ��ا���ص��ة منهم �أع���داء
�سورية) ويتهموننا مبا �أ�صبحوا ي�سمونه ا�صطالح ًا بـ
«�شراء الوقت»!
 ..هم يتهموننا برباعتنا بـ ـ �شراء الوقت ـ ،..ونرد
نحن يف املقابل :ـ الوقت ـ ب�ضاعة �سورية بامتياز �أيها
ال�سادة!!
..ف�سورية لي�ست بحاجة ل�شراء ـ الوقت ـ ،لأن
خمزونها التاريخي واال�سرتاتيجي! من ـ الوقت ـ يقدر
مباليني و�آالف ال�سنني! ويكفيها لدهور و�أحقاب قادمة!!
وذلك الإدعاء الذي ال يخرج يف �إطاره عن االعرتاف
بعجزهم �أمام (�آلة الزمن ال�سورية) ال�صلبة التي ميتلكها
�شعبنا العربي ال�سوري و�أر�ضنا ال�سورية املباركة..
 ..هم يخافون ـ الوقت ـ لأنهم �أ�صحاب م�سرحية..
وقتها حمدود ..يبد�أ وينتهي بانتهاء العر�ض!
ويف املقابل نحن ال نخاف ـ الوقت ـ ،لأننا �أ�صحاب
واقع ،والواقع و�أعمار النا�س يف توا�صلٍ من جيلٍ � ..إىل
جيل دون انقطاع ..يف هذا الوطن ال�شامخ الطاعن يف
التاريخ..
 ..فها نحن ندخل ـ العام الرابع ـ (وفق ح�ساباتهم
قبل ح�ساباتنا!) ،وكانت ال�سنوات الثالث املا�ضية
كفيلة (رغم كل الآالم واجلراح التي �أ�صابت ـ اجل�سد
ال�سوري ـ نتيجة م�ؤامرة غادرة �أرادوا لها �أن ال تبقي
وال تذر ،وتلغي وجود �سورية و�شعبها متام ًا ونهائي ًا من
اخل��ارط��ة )!..ب���أن ت�ؤكد تلك العالقة الوثيقة بني ـ
الوقت ـ وـ احلقيقة ـ!
..هم يكذبون ،وكان الكثريون من العرب وال�سوريني
�ضحايا تلك الكذبة ،وثمة حكمة معروفة جد ًا تقول:
(ي�ستطيع املرء �أن يخدع ربع النا�س لربع الوقت ،وقد
يكون بارع ًا فيخدع ن�صف النا�س ن�صف الوقت! ولكن من
امل�ستحيل �أن ي�ستطيع �أحد يف الدنيا �أن يخدع كل النا�س
كل الوقت)!!
وثمة مثل عامي دارج يقول« :الآخرة ..يا فاخرة»!
وق��د علمنا الأج���داد والآب���اء �أن نقول لأعدائنا
دائم ًا« :نحن و�إياكم ..والزمن طويل»!
� ..إنها ثقة كل �سوري ب�أن الن�صر ق��ادم ..ق��ادم،..
وتفا�ؤلنا نابع من كوننا �أ�صحاب ـ الوقت ـ والأه��م �أننا
�أ�صحاب ـ احلق واحلقيقة ـ  ،..وـ الوقت ـ كان دائم ًا يف
خدمة ـ احلقيقة ـ! ،فالوقت كان كفي ًال ب�سقوط الأقنعة
عن رموز و�أدوات تلك امل�ؤامرة ،الذين ال يجمع بينهم
�إال امل�صالح الال�أخالقية العابرة ،ولأنها كذلك (�أي
ال �أخالقية مثلما �أ�صبح ذلك وا�ضح ًا للقا�صي والداين
يف الداخل واخل��ارج ،لدرجة مطالبة بع�ضهم �إ�سرائيل
بالتدخل واحتالل املزيد من الأر���ض ال�سورية!) فقد
كان ـ الوقت ـ� ..أجل الوقت وحده ،كفي ًال ب�إ�سقاط �أولئك
املنخرطني يف م�ؤامرة تدمري �سورية وكان ـ الوقت ـ وحده
كفي ًال بانق�شاع الغ�شاوة عن عيون الب�سطاء املخدوعني
بتلك امل�سرحية /امل�ؤامرة.
� ..أما حبيبتنا �سورية� ..سيدة ال�شم�س والتاريخ
والوقت وال�شموخ ،يف الواقع ويف قلوبنا وعيوننا،..
فنحن و�إياها على موعد لتتويجها �سيدة �أبدية للزمن..
ولتبقى كعادتها دائم ًا �سيدة لل�صرب واالنت�صار...
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