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يف خدمة الإن�سان

عيد اجلالء ..زهوة الدنيا
• عاطف البطر�س

•ا�سكندر لوقا
لي�س��ت حي��اة الإن�س��ان جمرد حي��اة �ش�أن��ه �ش���أن م�سافر
مي��ر بامل�شاه��د مرور �سائ��ح يتجول يف مدين��ة غريبة .حياة
الإن�س��ان ،م��ن ه��ذه الناحي��ة ،تتخط��ى الطع��ام وامللب���س
وحاجي��ات اجل�سم التقليدية .وح�ين يكون الإن�سان من فئة
العلماء �أو الأدباء �أو الفنانني ،ف�إنه يحمل ر�سالة تعينه على
البق��اء يف الذاكرة الب�شري��ة �إىل �أمد غري حمدود .ومن هنا
ت�صن��ع التماثيل وت�ص��در امل�ؤلفات وتر�س��م اللوحات تخليدً ا
له��م ،لأن ح�ضوره��م يف احلي��اة جت��اوز م��ا يحتاج��ه عاب��ر
ال�سبيل ال �أكرث.
ه��ذه الأ�سطر تق��ودين �إىل احلديث عن الع��امل الكندي
ال�شهري فريدريك بانبتنغ الذي ب�شر يف �شهر �آذار عام 1920
باكت�ش��اف عقار جديد ملر���ض ال�سكر .وبعد �أربع��ة �أ�شهر من
اكت�شاف��ه هذا� ،أعلن �أنه تو�صل �إىل اكت�شاف عقار الأن�سولني
وا�ص ًف��ا �إياه ب�أنه العتبة الت��ي ينتقل منها املري�ض ،من حافة
املوت �إىل احلياة .وقد �أثبت العلماء الذين ن�شطوا يف �إجراء
التج��ارب على العقار اجلديد �أن ع�صر معجزات العقاقري قد
بد�أ فع ً
ال باكت�شاف الأن�سولني يف عام .1920
طب ًع��ا الب��دَّ م��ن التوق��ف هن��ا عن��د نقط��ة البدَّ م��ن �أن
العال ال ميكن �أن ي�سمى عاملًا �إال �إذا
تعنين��ا جمي ًعا ،وه��ي �أن مِ
�سخ��ر خرباته العلمية خلدم��ة الإن�سان ،من �أي عرق كان �أو
دي��ن �أو معتقد ،و�س��واء �أكان من �أبناء جلدت��ه �أو كان غري ًبا
عنه��ا .ومن هنا يندرج ا�سم��ه ،بعد رحيله ع��ن دنياه ،يندرج
حت��ت عناوي��ن ت�ش�ير �إىل بقاء ا�سم��ه يف الذاك��رة الب�شرية
حت��ى انق�ضاء الده��ر .وما ي�س��يء �إىل هذه املعادل��ة �أحيانا
�أن يوظ��ف اكت�شاف علم��ي ما ،لتحقيق غر���ض مل يكن وار ًدا
يف ذه��ن �صاحب��ه ،بداف��ع ا�ستغ�لال �أو �إثب��ات ال��ذات ،عل��ى
غ��رار اكت�شاف البارود – على �سبيل املثال – وتوظيفه لقتل
الإن�سان ال ل�شفائه من مر�ض.
�إن عاملًا تتاح له فر�صة اكت�شاف عقار كان �سب ًبا يف انتقال
الإن�س��ان� ،أي �إن�س��ان عل��ى �سطح الك��رة الأر�ضي��ة ،من حافة
امل��وت �إىل احلي��اة� ،سيبق��ى ا�سمه ب�ين اخلالدين م��ن النا�س
الذي��ن �أعط��وا احلي��اة معناه��ا ولي���س كونها جم��رد �سنوات
مي�ضيه��ا الإن�سان بح ًثا عما يحت��اج لإبقائه على قيد احلياة
ويكون م�صريه يف نهاية املطاف كم�صري النباتات ما �أن تن�ضب
ً
عط�شا.
املي��اه التي تتغذى منها حتى تالقي م�صريها املحتوم
كذل��ك ه��و الإن�س��ان بحاج��ة �إىل م��ا يعين��ه عل��ى ا�ستمرار
حيات��ه الطبيعية ،ومن جملة العوامل التي تعينه على ذلك
م��ا تو�ص��ل �إليه العلماء ول��و قبل ع�شرات الق��رون .اكت�شاف
الع��امل الكندي ،هو بع�ض من براهني موثّقة على �صحة هذه
الر�ؤية يف اعتقادنا.
وال ننك��ر هن��ا ،يف الوق��ت عينه ،م��ا تذخر ب��ه مراجعنا
العربي��ة م��ن �أمثل��ة عل��ى خل��ود �أ�سم��اء علمائن��ا و�أدبائن��ا
وفنانين��ا الع��رب عل��ى م��دى التاري��خ ،مم��ا ال يت�س��ع املج��ال
لذك��ر ما �أعطوه للب�شري��ة وكان �سب ًبا يف �شفائهم من �أمرا�ض
داهمته��م يف الأزمن��ة القدمي��ة ،وه��و م��ا يحت��اج تال ًي��ا �إىل
وقفات �أخرى يف هذا ال�سياق.

-1الي��وم ال�سابع ع�ش��ر من ني�س��ان مل �أ�سمع �ص��وت الفقيد عبود
كا�سوح��ة مهنئ ًا مبنا�سبة عيد اجلالء املجي��د ،وقد اعتدت طيلة
�سنوات عل��ى �سماعه باكراً ،و�أثناء املكاملة كن��ا نتبادل الذكريات
وكي��ف كان يحتف��ل به��ذه املنا�سب��ة على م�ست��وى �شعب��ي ور�سمي،
حي��ث يج��ري يف مدين��ة دم�ش��ق عر�ض ع�سك��ري وتذه��ب الأ�سر
بكام��ل �أفراده��ا مل�شاهدته وقد ارت��دوا �أجمل حلله��م� ..إنه عيد
كل �س��وري ..متى تعود تلك البهجة �إىل ذل��ك العيد املجيد الذي
يجم��ع ال�سوريني ويوحد م�شاعرهم ويرتف��ع بهم فوق �أي انتماء،
�إال االنتماء �إىل الوطن الأم �سورية (املحرو�سة).
يح��ق لكل �س��وري �أن يفخر مب��ا �أجنزه �أجداده م��ن �إجنازات،
كم��ا �أن علي��ه �أن يحافظ على ماتركه الأج��داد والآباء من م�آثر
وبط��والت� ..إن دمائه��م �أمان��ة يف �أعناقنا و�أحالمه��م بوطن حر
�سيد ن�صونها مب�آقينا ،تخليد ًا لت�ضحيات قدمت ودماء �أرقيت ،فما
من حرية �أخذت �إال ب�أيد م�ضرجة بالدم والأمل.
-2الوق��وف �أم��ام املفا�صل واملحط��ات الكربى يف تاري��خ ال�شعوب،
لي�س��ت لإحي��اء الذك��رى فق��ط ،و�إمنا هي حلظ��ات ت�أم��ل وتفكري
وا�ستخال�ص الع�بر وا�ستنباط النتائج من جتارب املا�ضي ،لتجاوز
الأخطاء وتعميم ال�صواب.
م�ستقب��ل ال�شع��وب يبنى عل��ى �أ�سا�س متني من فه��م حا�ضرها،
وحا�ضره��ا مره��ون مبا�ضيه��ا ،والعالق��ة ب�ين املا�ض��ي واحلا�ض��ر
وامل�ستقب��ل �أح��د �أهم املح��ددات لر�سم اال�سرتاتيجي��ات للنهو�ض
بالأوطان.
ي��وم اجل�لاء ال��ذي دف��ع ال�شع��ب ال�س��وري م��ن �أجل��ه الغايل
والنفي���س ،هو مف�صل ه��ام ،بل من �أهم املفا�ص��ل ،يف تاريخ �سورية
احلدي��ث ،هو اليوم الذي توحدت في��ه �إرادة ال�سوريني من العمل
امل�ش�ترك عل��ى �إيقاع حب الوط��ن والت�ضحية يف �سبيل��ه ،من �أجل
احل�صول على اال�ستقالل الناجز.
خا���ض ال�شع��ب العرب��ي ال�س��وري كل �أ�شكال الن�ض��ال من �أجل
حقوق��ه يف وطن ح��ر �سيد ،ال تعلو عل��ى �إرادة �أبنائ��ه �إرادة ،وال
تقه��ر تطلعات��ه �إىل غد م�شرق قو ُة الأع��داء والطامعني .منذ �أن
ه��ب ال�شعب
وط���أت �أق��دام الفرن�سيني الرتاب ال�س��وري الناه�ضّ ،
ال�س��وري ملواجه��ة املعتدي��ن ،فمازال��ت �صرخ��ة يو�س��ف العظم��ة
مدوي��ة يف الآف��اق�( :سنقاتل كي ال يكتب التاري��خ �أن الفرن�سيني
دخل��وا �سوري��ة دون مقاوم��ة) ..ه��ذه املقاوم��ة �أ�صبح��ت معاد ً
ال
وملمح ًا يف تاريخ �سورية احلديث.
ا�ستخ��دم ال�شع��ب ال�سوري و�سائ��ل عدة للح�ص��ول على جالء
القوات امل�ستعمرة ،و� ً
ص��وال �إىل اال�ستقالل وال�سيادة من التظاهر
�إىل الإ�ضراب��ات ،فالع�صي��ان امل��دين ،واملفاو�ض��ات ..ولك��ن ل��وال

ن�ض��االت هنانو والعلي وح�سن اخلراط والث��ورة ال�سورية الكربى
بقي��ادة �سلطان با�شا الأطر�ش ،ملا ا�ستطاع ال�شعب ال�سوري حتقيق
اجل�لاء ..الث��ورة ال�سوري��ة الك�برى الت��ي ان�صه��رت فيه��ا �إرادة
ال�سوري�ين ورفع��ت �شع��ارات وا�ضحة وحم��ددة ت�ساع��د على ر�ص
ال�صف��وف و�إع�لاء روح املواطنة (الدين هلل والوط��ن للجميع)..
فكان��ت امل�شارك��ة يف حتقي��ق اجل�لاء وا�سعة وفعالة م��ن كل فئات
ال�شعب ..وقد �ساهمت املر�أة جنب ًا �إىل جنب مع الرجل يف حتقيق
الن�ص��ر الكب�ير ،ويذك��ر التاريخ كي��ف �أن الن�ساء ق�ص��ت جدائلها
لت�صن��ع منه��ا حبا ً
ال جل��ر املدافع ،وكي��ف تربعن بحليه��ن ومالهن
دعم ًا للمعركة �ضد الأعداء ،وكيف خرجن يف املظاهرات هاتفني
�ضد الفرن�سيني من �أجل اال�ستقالل ..فاملر�أة عامل حتري�ض يدفع
الأبن��اء والأزواج والإخ��وة �إىل �ساح��ات معارك ال�ش��رف� ،إ�ضافة
�إىل م�ساهمتها املبا�شرة فيها.
فعندم��ا تتوح��د الإرادة والفع��ل لل�شع��ب الواح��د ،وتحُ��د ّد
الأه��داف بدق��ة ،وتتطاب��ق معه��ا الو�سائ��ل ،وتتوف��ر القي��ادات
امل�ؤهل��ة النزيه��ة ل�شعب م��ن ال�شع��وب ،ي�صبح من ال�صع��ب ،بل من
امل�ستحيل� ،أن حت َبط طموحاته و�أن تهدَ ر حقوقه.
-3عندم��ا يف�ش��ل امل�ستعم��رون وينهزم��ون �أم��ام �إرادة ال�شع��وب،
يبد�ؤون باملناورة ،ويحاولون العودة �إىل �إحياء �أحالمهم لتحقيق
�أهدافه��م ،ولع��ل م��ا ت�شه��ده �سوري��ة الي��وم ،م��ن اعت��داء �إرهابي
تكف�يري ،هو �أحد �أ�شكال تلك العودة حتت �ستار الدين واالرتداد
�إىل ماقب��ل املجتم��ع املدين ،و�إحياء الغرائ��ز والنزعات املتخلفة
املبنية على الأحقاد وال�ضغائن ،للعودة ب�سورية �إىل الوراء.
�إن ال�شع��ب ال�سوري الذي هزم الفرن�سيني وطردهم من �أر�ضه،
هو قادر اليوم على دحر الظالمية والهمجية اجلديدة ،م�ستفيد ًا
م��ن درو���س املا�ضي الت��ي تقول ب�ص��وت وا�ضح وجل��ي�( :أ�سا�س �أي
انت�صار هو الوحدة الوطنية املبنية على التعدد والتعاون اخلالق
الذي يحرتم االختالف).
وال�شعب ال�سوري اليوم مدعو بكل فئاته ،على تنوع قناعاتهم
ومرجعياته��م� ،إىل الوق��وف �صف�� ًا واح��د ًا لوق��ف نزي��ف الدماء،
ومكافح��ة الإره��اب ،م��ع الق��وات امل�سلح��ة لدح��ر الظالمي��ة،
واالنت�صار على قوى التخلف واجلهل.
وكم��ا انت�ص��رت �سوري��ة وهزم��ت الفرن�سي�ين وامل�شاري��ع
اال�ستعمارية التي ا�ستهدفتها ،ف�إنها اليوم �أكرث قدرة على ا�سرتداد
ولتعم الب�سمة كل الوجوه.
بهجة اجلالء لتخرج من �أزمتها،
ّ
َ
وبذلك
لنعم��ل مع�� ًا ولنجعل من بلدن��ا قبلة ومنوذج ًا للع��امل،
ن�ص��ل حا�ضر �سورية مبا�ضيها امل�ش��رق ..وليبقى يوم اجلالء عيد ًا
�شعبي ًا جماهريي ًا متجذر ًا يف نف�س كل �سوري.
العزّ ة للوطن ..واملجد ل�شهدائه.
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�أدب و�سيا�سة

اال�ستقالل �أمانة ال�شهداء والأجداد
• نبيل فوزات نوفل

يحتفل �شعبن��ا العربي ال�سوري العظيم هذا العام
بذك��رى اجل�لاء  ,ذك��رى اندح��ار امل�ستعم��ر الفرن�سي
ع��ن �أر�ض �سورية بعد �أن مرغ �أن��ف املحتلني بالوحل،
وته�شم��ت ر�ؤو���س قادته��م عل��ى �أي��دي �أبن��اء �سورية
الأبط��ال الذي��ن م��ا تع��ودوا يوم�� ًا الن��وم عل��ى الذل
واله��وان� ،أو التفري��ط بحق من احلق��وق .وي�أتي هذا
االحتفال و�سورية �شعب ًا وقيادة وجي�ش َا تواجه �أعتى
ح��رب عدوانية �إرهابي��ة يف تاري��خ الب�شرية ب�شاعة
و�إرهاب�� ًا ت�شارك فيها القوى الإمربيالية وال�صهيونية
وح��كام دويالت اخللي��ج العربي وحكوم��ة �أوردوغان
�صنيعة ال�صهيونية العاملي��ة م�ستخدمة مرتزقتها من
الق��وى التكفريية الظالمي��ة وم�ستوطناتهم الفكرية
وال�سيا�سي��ة والإرهابي��ة واالقت�صاي��ة الت��ي زرعوها
بني ظهرانينا عرب ال�سنوات املا�ضية
هذا اال�ستقالل ال��ذي يحاول امل�ستعمرون اجلدد
اليوم تدمريه و�إعادة �سورية �إىل احل�ضن اال�ستعماري
 ,فح�ش��دوا كل م��ا لديه��م م��ن �أ�سالي��ب و�أدوات ق��ذرة
 ,وحرك��وا خالياه��م النائم��ة والت��ي ربوه��ا يف �أوكار
الظ�لام  ,و�سخ��روا عبيده��م م��ن حكوم��ات اخللي��ج
العرب��ي الت��ي م��ا عرف��ت يوم ًا طع��م اال�ستق�لال  ,وال
�ضح��ت يف �سبيل كرام��ة �شعبها وال تع��رف ماذا يعني
�أن يك��ون الإن�س��ان ح��ر ًا ،وماذا يعن��ي �أن يكون الوطن
م�ستق ً
�لا � .إال �إنه��م �أخط���أوا اله��دف و�ضل��وا الطري��ق
ومل يتعلموا م��ن �أجدادهم الدر�س ومل يقر�ؤوا تاريخ
�سورية وال�سوريني .
وال�سوري��ون مهم��ا ك�ثرت �أعياده��م الوطني��ة
والقومي��ة ف�إن لعيد اجل�لاء وقع ًا خا�ص�� ًا لديهم لأنه
عي��د الوطن ,عي��د احلرية� ,صنع��ه �آبا�ؤن��ا و�أجدادنا
بدمائهم و�صربه��م و�إميانهم ووحدته��م ,فاجلالء هو
نتيجة للن�ض��ال امل�سلح الذي ابتد�أ من��ذ اللحظة التي
وط�أت �أقدام املحتلني �أر�ض الوطن ,بد�أت يف ال�ساحل
ال�سوري بقي��ادة املجاهد �صالح العلي و�إبراهيم هنانو
يف �شم��ال �سوري��ة ,وقب��ل �أن ي�ص��ل الفرن�سي��ون �إىل
دم�ش��ق ويدخلوها ت�صدى لهم البط��ل يو�سف العظمة
يف معرك��ة مي�سلون الت��ي ا�ست�شهد فيها يف معركة غري
متكافئ��ة كي ال ي�سج��ل التاريخ �أن امل�ستعمرين دخلوا
دم�شق من دون قتال.

3
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• ح�سني جمعة

ق�صة الكتابة
تعبري عن الذات

وا�ستم��ر ت املقاوم��ة يف كل �أرج��اء �سورية ،وقدم
ال�سوريون درو�س�� ًا يف املقاومة الوطنية بكل �أطيافهم،
وكان��وا يت�سابق��ون لب��ذل دمائه��م م��ن �أج��ل ط��رد
امل�ستعمرين و�أبدعوا يف ابتكار كل �أنواع املقاومة التي
�أذهل��ت العامل،وجعل��ت امل�ستعم��ر يبح��ث ع��ن خمارج
خلروجه .
وتوج هذا الن�ضال امل�سلح بالثورة ال�سورية الكربى
ع��ام 1925م بقيادة املجاه��د الكبري �سلطان الأطر�ش
ال��ذي �سج��ل التاري��خ �أكرب املع��ارك والبط��والت التي
خا�ضها الثوار ،و التي �أ�صبحت تدر�س يف الأكادمييات
الع�سكرية الأوروبية ويف بل��دان الدول اال�ستعمارية
نف�سه��ا  ،و�أثبتت �صالبة وقوة ال�شعب العربي ال�سوري
وقدرت��ه على الت�ضحي��ة والفداء ،وا�ستع��داده للذود
عن ترابه وعمق و�أ�صالة انتمائه الوطني والقومي .
ث��م كان الن�ض��ال ال�سيا�س��ي ال��ذي �أعق��ب ه��ذه
الث��ورة وا�ستن��د عل��ى انت�صاراته��ا ليك��ون الفج��ر
الأبل��ج ي��وم ال�سابع ع�شر م��ن ني�س��ان 1946م والذي
�أثب��ت �أن ال�سوري�ين بكل م�شاربه��م يرف�ضون التدخل
الأجنبي يف �ش�ؤونه��م ،و�أن الوطن لديهم يعلو على كل
االنتماءات الأخرى.
�إن �أبن��اء ال�شع��ب العربي ال�سوري الذي��ن �أ�شعلوا
الأر���ض حت��ت �أق��دام امل�ستعمري��ن يف كل زاوي��ة م��ن
زواي��ا الوط��ن ,وقاموا بالث��ورات امل�سلح��ة التي بعثت
الوع��ي يف ال�شعب ب���أن اخلال�ص ال يكون �إال باملقاومة
 ،وبتفاه��م كل الث��ورات وتوحي��د اجله��د لأن الع��دو
واح��د وامل�صلح��ة واح��دة  ،ولذل��ك قام��ت الث��ورة
ال�سوري��ة الك�برى يف جب��ل الع��رب والت��ي �أعلن��ت يف
بيانها الأول�:إن وطننا واحد,وعدونا واحد ,و�سجلت
�أك�بر االنت�صارات عل��ى الفرن�سي�ين يف معركتي الكفر
واملزرع��ة ,ه��ذه االنت�ص��ارات الكب�يرة جعل��ت �أحرار
�سوري��ة يتن��ادون من كل ح��دب و�ص��وب ليلتفوا حول
�سلط��ان الأطر�ش لإعطاء الثورة بعد ًا وطني ًا وقومي ًا,
وبرهن��وا بذلك عن وعي متقدم وطني وقومي لل�شعب
العرب��ي ال�س��وري ور�ؤية بعيدة ع��ن التع�صب املذهبي
�أو الطائفي.
ولق��د كان �شع��ار الث��ورة ال�سوري��ة الك�برى �ض��د
البقية �.....................................ص22

من يرجع �إىل ق�صة تاريخ الكتابة يدرك جيد ًا �أنها ترتبط بجوهر �إثبات الذات
يف مواجهة عبث الزمن والأقدار .فالإن�سان مل يكتف ببناء الأوابد ال�شاخمة
و�إمنا طفق يت�ش ّوف �إىل اخرتاع �أداة خ ّالقة توقظ امل�شاعر الفيا�ضة من �سباتها؛
وحترك العقول اجلالمد من مراب�ضها ،وتتجاوز لغة الر�سم ،والإمياء والإ�شارة
ولغة الأ�صوات املتنوعة التي حتاكي الطبيعة وكائناتها ..لقد ظل يحلم ب�إحداث
نه�ضة تعبريية ت�ستدير على الزمان واملكان ،وت�ستعيد ما يبدعه خاللهما فكانت
الكتابة التي ط ّورها ــ كما نعتقد ــ عما كانت عليه ر�سومه البدائية الأوىل حني
انتقلت �إىل الأ�شكال والنقو�ش على القبور واجلدران� ...إىل الرموز امل�سمارية التي
حتاكي �أفكار الإن�سان وما ي�ست�شعره جتاه الو�سط املو�ضوعي من جهة وجتاه ذاته
من جهة �أخرى...
ومن ثم حاكت الكتابة العربية بكل �أنواعها و�أطوارها التاريخية ما يحتاج �إليه
�صناعها �سواء كانوا �أفراد ًا �أم جماعات �أم �شعوب ًا و�أمم ًا �إذ راحت تتنوع بتنوع
اللغات والأ�شكال حتى �أ�ضحت معربة عن لغتها .وكذا يقال يف الكتابة الالتينية
وال�صينية ...ثم الإنكليزية والفرن�سية والأملانية والرو�سية ...ومن ثم �أبدع
الإن�سان منظومته املعرفية النبيلة بعد �أن كان يتغنى بها من خالل الأ�شعار
والأنا�شيد و�أمناط التعبري الأخرى ..ثم كان اخرتاع املطبعة ثورة يف عامل
الكتابة وتفجري الأن�ساق املعرفية حتى غدت مق�صودة لذاتها يف ممار�سة نقد
املعرفة و�سريورتها ونقلها من جيل �إىل جيل ،ويف جمال التعبري اجلميل عن الذات
والعامل ...وغدا النقاد يتناولون نقد الكتب التي ت�صدر هنا وهناك بدء ًا بالعنوان
ومرور ًا بال�شكل وانتهاء بامل�ضمون...
ف�إذا كانت الكتابة بحد ذاتها نقلة نوعية للتطور الإن�ساين مبا متتلكه من الده�شة
بو�صفها رموز ًا ملعانٍ متفردة؛ وعواطف حارة تغو�ص يف �أعماق الذات لت�ستجلي
عنا�صرها املتكاملة ...ف�إن الكتابة �أخذت تعرب عن �شجرة اخليال مبثل ما تعرب
عن �شجرة الزمن والكون ،وحتاول الإجابة عن ت�سا�ؤالت م�ستمرة حول احلق
واخلري واجلمال...
و�أي ًا ما يكن التطلع �أو الت�أمل يف فتنة الكتابة وجمالياتها فقد حتولت يف كثري من
الأحيان �إىل هدف جمايل مق�صود لذاته ،و�شرع مبدعو اجلمال يتغنّون بجماليات
اخلط العربي ليخلق كل واحد منهم مدر�سة بذاته يتبارى فيها التالمذة بعده،
ويتناف�سون يف احلركة واللون ،والكثافة واحلجم ،واالن�سياب واالنك�سار...
ومن ثم �صارت الكتابة توازي الثقافة ،حتى تداخل م�صطلح الكتابة بالثقافة
كونها مملوءة بال�شذى املنفعل من امل�شاعر ،وبعطر الأفكار املخ�ضلَّة بالر�ؤى
والأحالم التي تخرتق الف�ضاء الالمتناهي� ..أي �إن احلروف التي تتكون منها
الكلمات والعبارات واجلمل �أ�ضحت �سياقات متوج ببحر ال�ضياء ،وعبري الرونق؛
ونداءات الفجر التي تعانق �آهات الليل وهو يرفع �ستار العتمة...
ولذلك كله ف�إن حروف اللغة العربية الثمانية والع�شرين مل تعد عدد ًا حم�صور ًا
وحمدد ًا بل �أ�صبحت يف تقلباتها املختلفة تقدمي ًا وت�أخري ًا وتركيب ًا و�سياق ًا �صور ًا
خاطفة لأفكار ال متناهية ال تخطر على بال ب�شر ،ما دام الإبداع �أو االبتكار
قائم ًا؛ و�صور ًا مل�شاعر ترتقي �إىل امللكوت الأعلى وقد ت�ضمخت بطيوب �شتى
فرح ًا وحزن ًا و ....وخ َّب�أت عرائ�سها يف مراقي الذات ،حتى �ش َّيدت لها َ�س ْورة
التوق الأبدي �إىل كل ما هو �أ�شد تطلع ًا �إىل املَ َثل املن�شود ...فال غرو بعد ذلك
كله �أن ت�سدل الكتابة جدائلها على �أكتاف الزمن واملعرفة وقد نقلت الإن�سان من
�أكواخ ال�سكينة والظالم �إىل ق�صور الطم�أنينة والبهاء بعد �أن لب�س ال�صباح �سِ دْ رة
االبتكار باحث ًا عن �شجرة املعرفة اخل َّ
القة.
ف�إليك �أيها الكتاب يف عيدك يف  23ني�سان من كل عام ،كلماتي هذه �أهديها �إليك...
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الأ�شكال اجلديدة للنازية
• علي دياب
يتبارى امل�س�ؤولون والكتاب يف املنتديات العاملية وامل�ؤمترات الدولية التي تعقد �سنوي ًا ،يف
الهجوم على النازية والفا�شية والديكتاتورية و�إدانتها ،وي�ؤكدون �أهمية الدميقراطية وحقوق
ويعرجون على ما مت توقيعه من مواثيق واتفاقيات ت�صون هذه احلقوق ،وبكل �أ�سف ال
الإن�سانّ ،
جند ترجمة فعلية على الأر�ض لكل ذلك يف املجتمع الدويل ،ففي الأ�سبوع الأخري من �شهر كانون
ي�سمى بالهولوك�ست ،الذكرى
الثاين لهذا العام �أحيا الربملان الأملاين الذكرى التا�سعة وال�ستني ملا ّ
التي �أنقذ فيها اجلنود ال�سوفيت يف ال�سابع والع�شرين من كانون الثاين لعام  1945معتقلي �أو�شفيتز
الذي �أ�صبح حمج ًا لآالف الزائرين �سنوي ًا؛ ومن خمتلف الأمم وال�شعوب حيث يذكر �أن �ضحايا
هذا املع�سكر فاقت املليون على �أيدي النازيني ومن �أكرث من خم�سة وع�شرين جن�سية ومعظمهم من
اليهود والغجر واملثليني واملعار�ضني و�أ�سرى احلرب وغريهم ،وبغ�ض النظر عن �صحة هذا العدد
�أو املبالغة فيه ،فال �أحد يقر جرائم النازية ،فهناك �إجماع دويل على �إدانتها ،ولكن ينبغي �أن
نقول عندما يتم التوقف �أمام هذه الأحداث التاريخية ،هل اتعظ العامل من هذه اجلرائم� ،إذ
جاء على ل�سان �أمني عام الأمم املتحدة بهذه املنا�سبة �أن املنظمة الدولية ت�أ�س�ست لكي متنع تكرار
مثل هذه الأحداث ،وي�شارك الكيان ال�صهيوين بوفد �ضم �أكرث من ن�صف الكني�ست لديه للم�شاركة
يف االحتفال بهذه املنا�سبة يف جنوب بولندا ،وي�صرح رئي�س وفده يف �أنّ عليه �أن يتذكر ويذكر
ويتعلم ويع ّلم الدر�س؟ ف�إذا �أردنا �أن نناق�ش قول �أمني عام الأمم املتحدة؟ وت�صريح رئي�س وفد
الكيان؟ فما الذي ن�صل �إليه ،ن�صل �إىل القول امل�أثور� :إذا مل ت�ستح فافعل ما �شئت ،ف�أين الأمم
املتحدة مما يح�صل من �صراعات وجمازر يف �أنحاء املعمورة؟ و�أين هي �أي�ض ًا مما يقوله قادة الكيان
ال�صهيوين؟ ومما يرتكبونه يومي ًا؟ وبالفعل �إنهم �أي ال�صهاينة تعلموا الدر�س جيداُ! وهم يلقنونه
مما مور�س بحقهم على �أيدي
لغريهم ،وميار�سونه بحق �أبناء ال�شعب العربي الفل�سطيني� ،أكرث ّ
النازيني! فما يقومون به من تعذيب واحتجاز حرية وح�صار و�إقامة اجلدران الف�صل العن�صري
و�أ�سالكها ال�شائكة املكهربة وما ت�شهده غرف هذه ال�سجون من حتقيق حتى املوت على �أيدي
ال�سجانني ،فكل ذلك ال يذ ّكر املجتمع الدويل والأمم املتحدة مبع�سكر �أو�شفيتز الذي يحيون ذكراه
َّ
�سنوي ًا ،على الرغم مما ّ
وقع مع هذا الكيان من اتفاقيات مذلة ومهينة لل�شعب العربي الفل�سطيني،
على غرار �أو�سلو وغريه ،وت�صريحات مهند�س �أو�سلو ،رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية بوقف املقاومة
امل�سلحة ،واال�ستمرار يف هذه املفاو�ضات العبثية التي تزيد الطني ب ّلة ،وتدفع قادة الكيان لبناء
املزيد من امل�ستوطنات ،وامل�ضي قدم ًا يف م�شروعهم القا�ضي بيهودية دولة الكيان ،ومباركة القوة
العظمى الواليات املتحدة لهذا امل�شروع ،و�سعيها الدائم لك�سب ر�ضا الكيان ورئي�س وزرائه نتنياهو،
على الرغم من جملة الإهانات التي يوجهها للإدارة الأمريكية ووزير خارجيتها كريي ،م�ستقوي ًا
باللوبي ال�صهيوين يف الواليات املتحدة الإيباك وغريه ،فقوات الكيان ال�صهيوين ت�ستمر يومي ًا يف
انتهاكاتها لكل املواثيق الدولية؛ من اتفاقية جنيف الرابعة �إىل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان،
ين�ص على حظر املعاملة غري الإن�سانية
وكذلك امليثاق الأوروب��ي حلقوق الإن�سان ،وكل ذلك ّ
ت�شرع �إجراءاتها العن�صرية من خالل
ومنع التعذيب ،فتكاد دولة الكيان �أن تكون الوحيدة التي ّ
قرار حمكمتها العليا ،وهي غري �آبهة بكل ما يكتب �ضدها عاملي ًا ،ويطالبها بااللتزام بالقرارات
الدولية كونها ع�ضو ًا يف هيئة الأمم املتحدة؟ �إال �أنها ت�صر على تنفيذ �سيا�ستها النازية ،التي ال
تقل عما مور�س �ضد اليهود يف �أو�شفيتز وغريها  .وبكل �أ�سف جند املفارقات والتناق�ض ال�صارخ
يف �سلوك الإدارة الأمريكية ،فمنذ فرتة انتقدت قيام وزي��ر خارجية اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية بو�ضعه �إكلي ًال من الزهور على قرب ال�شهيد عماد مغنية ،الذي ق�ضى على �أيدي املو�ساد
الإ�سرائيلي� ،إال �أنهم ي�شاركون يف ت�شييع �آرييل �شارون الذي ارتكب جمازر ،ال تعد وال حت�صى بحق
�أبناء ال�شعب العربي الفل�سطيني ،وال �سيما �صربا و�شاتيال يف لبنان ،اللتان ت�شهدان على ما اقرتفته
يداه و�إ�شرافه على بقر بطون احلوامل ،وقتل الن�ساء والأطفال وال�شيوخ ،هذه اجلرائم التي فاقت
يف فظاعتها ما ارتكب يف �أو�شفيتز وغريه .فهذه ازدواجية املعايري وال�سلوك من قبل الواليات
املتحدة الأمريكية؛ واملنظمة الدولية املهيمن عليها �أمريكي ًا ب�شكل مبا�شر ،و�صهيوني ًا ب�شكل غري
مبا�شر ،وبكل �أ�سف جند بع�ض الأنظمة العربية توجه دعوة لدولة الكيان ال�صهيوين للم�شاركة
يف اجتماعات على �أرا�ضيها ،فعلى �سبيل املثال :ح�ضور وفد برئا�سة وزير الطاقة ال�صهيوين
اجتماعات اللجنة الإدارية للوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،وهي املرة الأوىل التي يزور فيها
وفد �صهيوين ر�سمي وب�شكل علني دولة الإمارات العربية ،مما حدا “باخلارجية الإ�سرائيلية” لأن
ت�صدر بيان ًا متباهية فيه يف �أن علم كيانها رفرف للمرة الأوىل يف �سماء هذه الدولة العربية ،على
الرغم من عدم وجود عالقات دبلوما�سية بني دولة الإمارات العربية والكيان ال�صهيوين ،ومما
ت�سرب عرب و�سائل الإعالم الأمريكية وال�صهيونية ،فهذه الدولة العربية التي �أ�س�سها ال�شيخ زايد
بن �سلطان املعروف مبواقفه القومية مع �أ�شقائه العرب وخا�صة يف حرب ت�شرين التحريرية ،فبدل
�أن تدين دولة الإمارات العربية املمار�سات العن�صرية الإ�سرائيلية �ضد �شعبنا العربي الفل�سطيني؛
وا�ستمرار حكومة الكيان بالتدخل ال�سافر يف �ش�ؤون البلدان العربية وتك�شف هذا الوجه العدواين
ال�سافر وتف�ضحه ،تقوم مبثل هذه اخلطوات املدانة على امل�ستويات كافة ،ولكن �شعبنا العربي يف
الإمارات �أم يف غريها من الدول العربية؛ التي يت�صرف حكامها بهذه الطريقة ،البد و�أن ي�صدر
حكمه على ه�ؤالء ،ويكون م�صريهم م�صري �أي خائن �آثر الذل والهوان والتبعية لأعداء الأمة على
العزة والكرامة وال�سيادة والتم�سك بحق �شعبه و�أمته وحماربة العدو �إىل �أن يتحقق الهدف يف
حترير الأر�ض املحتلة ،ورفع العلم العربي يرفرف يف �سمائها ،ال �أن يرفرف علم الكيان ال�صهيوين
يف العوا�صم العربية �أو يف الأر�ض املحتلة.

ق�ضايا و�آراء

�أمريكا لي�ست (و�سيطاً)
بل (�شريك كامل) للعدو
•يو�سف جاد احلق
ه�����ذا الإ������ص�����رار الأم����ري����ك����ي ع���ل���ى ل��ع��ب��ة
املفاو�ضات الهزلية الكارثية بني الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني ..ملاذا..؟
منذ عرفنا حكاية املفاو�ضات ،على مدى عقود
ثالثة �أو تزيد ،بدعوى التو�صل �إىل ما �أ�سموه
(ال�سالم) حين ًا ،و(الت�سوية) حين ًا ،و(احلل العادل
ال�شامل )!..حين ًا مل ن�سفر تلك اجلهود احلثيثة
كلها ع��ن ���ش��يء غ�ير واخل�����س��ران امل��ب�ين للجانب
الفل�سطيني ،والربح والإجناز للعدو الإ�سرائيلي..
وهذا يف حقيقة الأمر هو املطلوب واملرجتى.
ـ حتت مظلة املفاو�ضات يتوا�صل م�سل�سل القتل
اليومي يف القطاع ويف غزة على ال�سواء.
ـ وحت����ت م��ظ��ل��ة امل���ف���او����ض���ات ي���ج���ري ب��ن��اء
امل�ستوطنات على قدم و�ساق ،يف كل مكان مما تبقى
من الأر�ض الفل�سطينية التي يعي�ش عليها من بقي
من �شعب فل�سطني هناك ،مما ال تتجاوز م�ساحته من
الأر�ض خم�س فل�سطني التاريخية.
ـ وفيما تتوا�صل (لعبة) املفاو�ضات �أفرغت
القد�س من معظم �سكانها ب�أ�ساليب وو�سائل �شيطانية
تع�سفية ،يتفتق عنها يف كل يوم العقل ال�صهيوين
الإج��رام��ي ،توطئة لتهويدها يف نهاية املطاف
و�إخالئها ،من ثم ،من �أهلها م�سيحيهم وم�سلحيهم
على ال�����س��واء .وحت��ت املظلة �إي��اه��ا �أف��رغ��ت من
قدا�ستها ومكانتها ،مبوا�صلة العدو امتهان كرامتها
ومقد�ساتها ،وهي م�سرى الر�سول �إىل ال�سماء و�أوىل
القبلتني ،كما هي موطن �سيدنا امل�سيح و�أمه مرمي
(عليهم ال�سالم جميع ًا) .وكم هو غريب �أن نرى
الغرب (امل�سيحي) ينا�صر العدو في�سكت عن هذا
كله وهو يعرف �أن اليهود ال يعادون الإ�سالم وحده
و�إمنا امل�سيحية وال�سيد امل�سيح �أي�ض ًا.
هدف �أمريكا ال��ذي ترمي �إليه من وراء هذه
التمثيلية الهزلية ،التي ال تنتهي ف�صولها ،هو
خلق االنطباع لدى الر�أي العام ب�أنها و�سيط نزيه
ـ ولي�ست �شريك ًا كام ًال) بالفعل لإ�سرائيل ـ يف كل
ما تفعله وما ترمي �إليه ـ و�أنها كما تزعم ،ت�سعى
جادة لإقامة �سالم (عادل و�شامل )!..تن�صف فيه
الفل�سطينيني!..
ولأن امل�س�ألة �أ�صبحت هكذا ـ جمرد �إلهاء وك�سب
للوقت لي�س �إال فقد ر�أيناهم ،حتى �إبان وجود ال�سيد
(كريي) يف �سائر جوالته املكوكية (الكي�سنجرية)
مل يتوقفوا ع��ن بناء �آالف ال��وح��دات ال�سكنية
اال�ستيطانية يف �سائر �أرج��اء ال�ضفة الغربية ،ال
�سيما القد�س وما حولها .كما مل يتوقفوا �أبد ًا عن
موا�صلة ممار�ساتهم الإجرامية املعهودة.
و(�إ�سرائيل) مطمئنة بل م�سرتيحة �إىل هذا
الو�ضع ب�أن �أذى لن ي�صيبها ما دام هنالك ما ي�سمى
بالتن�سيق الأمني مع ال�سلطة ،برعاية اجلرنال
الأمريكي �أي امل��ن��دوب ال�سامي) داي��ت��ون .وهذه
م�س�ألة تثري ،يف حد ذاتها ،الكثري من الت�سا�ؤالت التي
ال بد من التوقف عندها� ،إذ كيف لعاقل �أن يت�صور
و�ضع ًا غريب ًا م�ؤ�سي ًا ومفرط ًا كهذا ل�صالح العدو،
امل�ستفيد الوحيد منه..؟ هذا التن�سيق مع العدو من
�ش�أنه بداهة �أن مينع قيام انتفا�ضة جديدة �أو �أي
عمل ن�ضايل مقاوم يف مواجهة العدو .هذه �أو�ضاع
تخالف كل منطق ..فلم�صلحة من ه��ي!..؟ �س�ؤال
ا�ستنكاري ولي�س �س�ؤا ًال ا�ستف�ساري ًا بطبيعة احلال.
وها هو ال�سيد (ك�يري) ال يغادر املنطقة قبل
�أن يخلف وراءه ،ملتابعة املهمة ال�شريرة� ،أو لنقل

(اللعبة) �إياها املدعو (مارتن انديك) وما �أدراكم
من هو (�إنديك) هذا..؟
ترى ما الذي ينتظره الأخوة هناك من ال�سيد
انديك �أي�ض ًا؟
ف�إذا كانوا ال يعرفون فتلك م�صيبة ،و�إذا كانوا
يعرفون فتلك م�صيبة امل�صائب.
�إنديك ،ملن ال يعرف ،ا�سرتايل يهودي �صهيوين
من �أع�ضاء (الإيباك) ،وهو رئي�س معهد (بروكنز
للدرا�سات ال�شرق �أو�سطية) �ضالع حتى العظم مع
(�إ�سرائيل).
وقد �سبق له القيام بالدور نف�سه مرات عديدة.
وكان الرجل �سفري ًا لأمريكا يف تل �أبيب ،ثم عينته
ال�سيدة (م��ادل�ين �أول�براي��ت) ،وزي��رة اخلارجية
الأمريكية يف عهد الرئي�س (بيل كلينتون) معاون ًا
لها .وه��ي �أوروب��ي��ة يهودية الأ���ص��ل ،كما �أعلنت
عن نف�سها ذات يوم .وقد �ضبط انديك يف عهدها
متلب�س ًا بجرمية التج�س�س على �أمريكا نف�سها ل�صالح
(�إ�سرائيل) .ولكن ال�سيدة �أولربايت ا�ستطاعت
بنفوذها ،ومعونة الإيباك ـ حمايته من التهمة وما
يرتتب عليها من عقوبات كما حدث مع اجلا�سو�س
الإ�سرائيلي القدمي (جوناتان بوالرد) .وباملنا�سبة
فهو يحمل اجلن�سية الإ�سرائيلية� ،أي �أن الذين
توكل �إليهم مهمة التفاو�ض ال بد �أن يكونوا يهود ًا
دائم ًا!..
�أك�ثر ما ي���ؤمل امل��رء �أن ي��رى ه���ؤالء يوا�صلون
اللعبة منذ �سنني طويلة ،ويقومون بهذه التمثيلة
متر وك�أن الطرف الآخر على
املبتذلة فيجدون �أنها ّ
درجة من الغباء بحيث ال يدرك �أنها جمرد متثيلية،
و�أنها من ثم تنطلي عليهم و�إال ما هو تف�سري ال�سكوت
املطبق على ما يجري يف هذا امل�ضمار حتى �أ�صبح
الأمر �أقرب �إىل التطبع مع هذا الواقع املر..؟
وم��ا دام الأم���ر ك��ذل��ك ،فما ه��ي الغاية التي
يتوخاها ال�سادة املفاو�ضون وهم �أول من يعلم ب�أنهم
لن يح�صلوا على �شيء ق��ط ،الأم��ر ال��ذي جربوه
وخربوه منذ �أو�سلو وقبلها..؟
ً
فهل ه��ذا ه��و م��ا تريدونه حقا �أي��ه��ا الأخ��وة
ه��ن��اك؟ و�إذا كنتم ت���رون �أن ه���ذا ه��و �أق�صى
طموحاتكم ـ التفاو�ض ملجرد التفاو�ض ـ فماذا عن
�أ�شقائكم يف الغربة ،وم�س�ألة عودتهم �إىل ديارهم؟
وماذا عن �أبنائكم و�أحفادكم؟ و�أي م�صري ينتظرهم
يف ع���امل �أ���ص��ب��ح��ت ت�����ص��ول ف��ي��ه وجت���ول قطعان
الوحو�ش وال�ضواري!..؟
�أي غ ٍ��د تنتظرون؟ و�أي ح�ساب عند ربكم،
والأجيال القادمة �سوف تلقون فالتاريخ ي�سجل
الوقائع ،العظيم منها والذميم ،مواقف العزَّة
والكرامة ومواقف الذلة والهوان.
ت���أم��ل �أال ت��ك��ون مواقفكم ه��ذه ه��ي ال�سعي
لك�سب ر�ضا �أعداء الإن�سانية من �صهاينة و�سا�سة
�أم��ري��ك��ي�ين ،وغ�ير قليل م��ن الأوروب���ي�ي�ن ،الذين
ا�ستعمروا ديارنا ردح�� ًا طوي ًال من الزمن ،وعملوا
جهد طاقاتهم لإيجاد الكيان ال�صهيوين وحمايته،
وللو�صول بالفل�سطينيني خ�صو�ص ًا ،والعرب عموم ًا،
�إىل احلال الذي هم عليه اليوم� ،إال من رحم اهلل
من الباقني على العهد الناذرين �أنف�سهم ملوا�صلة
الن�ضال والقتال حتى الن�صر العميم والتحرير
ال�شامل الكامل العظيم ل�سائر الأرا�ضي العربية
املحتلة.

�أدب و�سيا�سة

• �أحمد �سعيد هوا�ش
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عيد اجلالء يف خواطر الأدباء

عيد اجلالء ..عيد احلرية يف ال�سابع ع�شر من ني�سان يتجدد
يف كل ع��ام يف �شهر الربيع والأزه����ار ،غ�� َّرد به ال�شعراء �أجمل
ق�صائدهم :عمر �أبو ري�شة ،بدوي اجلبل� ،شفيق جربي ،حممد
البزم ،بدري الدين احلامد وغريهم..
فكان ال�شعر الأ�سبق للتعبري عن هذه الفرحة الكربى بقوافيه
ومو�سيقاه ،فحجب ال�سمع والب�صر (ول��و �إىل حني) عن بالغة
الأدب��اء الذين عربوا �أح�سن تعبري لبيانهم البديع عن الفرحة
بهذه املنا�سبة العظيمة التي ت�أتي يف فاحتة �أعيادنا الوطنية
ال�سورية� ،أال وهو عيد اجلالء.
فلم يفت �أ�صحاب البالغة �أن يعربوا عن فرحتهم الكربى
بهذه املنا�سبة العظيمة؛ «عيد اجلالء» فكان بيانهم امل�شرق املعرب
عن خلجات نفو�سهم العربية الأب��ي��ة ،من �أر���ض الكنانة ،ومن
كالأديب العربي الكبري الأ�ستاذ �أحمد ح�سن الزيات� ،صاحب
جملة «الر�سالة» الغراء ب�أ�سلوبه امل�شرق وبالغته النا�صعة،
يعبرّ عن فرحته وفرحة �أبناء الأمة العربية بهذا اليوم املجيد
فيقول(:)1
ُ
ُ
«وهل ن�سيتَ يو َم اجلالء يف �سورية؟ وكيف تن�سا ُه �أذنُ احلي
وال تزال �أنا�شيده وزغاريده تد ِّوي يف �سمع الزمانِ ؟! جلت جنود
اال�ستعمار عن �أر�ض �سورية العزيزة ،فاهتز العامل العربي اهتزاز
��رد من �أف���راده ،يف
الغبطة ،واعتز اعتزاز الن�صر ،و�شعر كل ف ٍ
خمتلف بالده� ،أن فريق ًا من �أهله حترر من القيد ،و�أن جزء ًا من
وطنه تطهر من املغري؛ و�أقبلت وفود الدول العربية ،ت�شارك دم�شق
يف االحتفال ب�إقامة العر�ش الأموي بعد �أن خرت قوائمه ،وابتذل
حماه؛ وقال العراق مل�صر :ذلك يا �أختاه هو اجلالء الذي يك�شف
ال�ضر ،واال�ستقالل ال��ذي ير�ضي احل��ر ،فمتى يكون لنا ول�سائر
ري كهذا امل�صري ويوم كهذا اليوم»؟!...
�أقطار العروبة م�ص ٌ
�أم��ا الأدي��ب وال�شاعر العربي ال�سوري ال��ذي جذبته �أر���ض
الكنانة ،عادل الغ�ضبان �صاحب جملة الكتاب ذات البيان امل�شرق،
فيهزه هذا احلدث اجللل ..فيرتك العنان لبيانه ال�ساحر ،فيجتمع
لديه ملكة البيان ،وعظمة عيد ني�سان فيحلق يف الأعايل فيقول:
يوم �أغر م�ش َّهر �سيظل �أن�شودة يف فم الزمان ،وب�سمة يف ثغر
ال�صباح ،ي��وم �أ لهم ال�شعراء واخلطباء بجوامع الكلم ون�يرات
القوايف فخلبوا الألباب وفتنوا النهى ب�أهازيج الن�صر وترانيم
الظفر �سين�شدونها حتية ل�شعب �صغري يف عدده كبري يف هممه نال
احلرية واال�ستقالل»(.)2
ثم يخاطب العرو�س املحتفى بزفافها فيقول:
«عر�ضت يف ذلك اليوم جندك �صفوف ًا وردود ًا فما راع رائيهم
دججوا به �أو فيالق منهم تطرف عني ال�شم�س مثلما راع
�سالح َّ
رائيهم �إباء و�شمم و�إقدام وبطولة تتجلى يف جتاليدهم ،وتربز من
عروقهم �صائحة معتزة( :ه�ؤالء بنو عبد �شم�س)».

ثم ي�ستمر خماطب ًا بلده ـ �سورية ـ بالأ�سلوب اجلذاب نف�سه بل
يزيد من الوترية فيقول:
«ه��و اال�ستقالل �شريته ب�أغلى الأث��م��ان من دم��اء �شهدائك
الأب��ط��ال املغاوير �سفكوا دماءهم ف��داك ف��وق تربتك املقد�سة
ف�أنبتت لك ريحان العز واحلرية ...و�سيذكر التاريخ لأبنائك
الغر امليامني يف �صفحاته النرية �أنهم انتزعوا لك الن�صر من جبهة
الليث وقبة الفلك ،و�أنهم قابلوا النار واحلديد تقذفه فوهات
املدافع ب�صدورهم العري�ضة و�سواعدهم املفتولة و�أفئدتهم التي
تهاب املوت ،وما لب�سوا ليوم كريهة �إال درع احلمية وال�شجاعة
ال ُ
والت�ضحية ،وال تقلدوا �سالح ًا غري �سالح احلق و�إنه لأكرث الأ�سلحة
م�ضاء»(.)3
ً
�إن��ه��ا الأم��ن��ي��ة ال��ك�برى ال��ت��ي ك��ان يتمناها ك��ل ���س��وري ،وكل
عربي(.)4
�أما املربي الأديب املو�سوعي «�شكري الفي�صل» فيقارن ب�أ�سلوبه
املمتع بني عهدين ،عهد الظالم وعهد النور ،عهد الطغيان ،وعهد
احلرية ،فها هو يخاطب علم الوطن احلبيب من مقال ل��ه(،)5
بعنوان« :يوم ....ويوم » ...!...فيقول:
« ...و�أين يوم من يوم� ،أيها اخلفّاق ،منذ خم�سة وع�شرين عام ًا،
النا�س �إىل بيوتهم تقطعهم احلراب :ال�شهادات على �أفواههم،
�آب
ُ
واجلراحات يف �أج�سادهم ،والدماء من خلفهم ومن بني �أيديهم،
واليوم ،بعد هذه ال�سنني الطوال العجاف ،لقد خرج النا�س تهزج
لهم املنى ،وتغني لهم الأحالم ،الزغردات على �أفواههم ،والعزمات
ملء برودهم ،وجمد �أمية من وراء الع�صور يتلألأ يف �أذهانهم... ،
�إنه يومك يا علمي ،كانت انتزعتك اليد الغا�صبة لتحيل �ألوانك،
وتخفت ملعانك ،ومت��زق عروتك الوثقى ،ولكن من دمائنا بع�ض
�ألوانك فحفظناك ...وعلى ُع��راك هذه الوثقى ت�آلفت قلوبنا
والتفت �أفئدتنا ...فكنت خفقتها التي التني ،ونه�ضتها التي ال
تفرت ،وعزمها الذي ال يكل».

�أجل لقد حمى �أبناء الوطن علمهم احلبيب باملهج والأرواح
لأن��ه من دمائهم بع�ض �أل��وان��ه ففدوه وم��ن بريق �أعينهم ملعانه
فحفظوه ،وعلى عروته الوثقى ت�آلفت قلوب �أبناء الوطن والتفت
الأفئدة فكان العلم احلبيب خفقتها...
ثم يتابع الأديب «�شكري في�صل» ببيانه امل�شرق و�صف حمبة
ومكانة علمنا احلبيب يف نفو�س �أبناء هذا الوطن فيخاطبه فيقول
معاهد ًا �إياه:
« ....لعينيك ،يا علمي ،لألوانك الزاهية ،وجنومك الزاهرة،
وبريقك احللو ..هذه العزمات املتدفقة كهذا ال ُّن ُهر ،النقية كهذه
ال�سماء ،الرائعة كهذا امل�ساء! �إنك ب�ضعة قلوبنا ،يا علمي ،فاخفق
يف ذرى الوطن حار�س ًا و�أمين ًا ...ولتتحدث ن�سائمك �إىل �شهداء
«مي�سلون» حتمل لهم احلياة والفرحة.»..!..
�أجل �إنه ليوم �أغر من �أيامنا الغر� ،سيبقى على مدى الدهر
يوم ًا عزيز ًا على قلوبنا جميع ًا مادام عز �أمتنا العربية ،لأنه ميثل
�صفحة م�شرفة من تاريخنا املجيد ،كتبت بدم ال�شهداء �إنه يوم
اجلالء...

املراجع:
 -1ـ جملة الر�سالة ـ �صاحبها �أحمد ح�سن الزيات ـ العدد 4 /674/
حزيران /يونيه  1946 /ـ ال�سنة الرابعة ع�شرة.
 -2ـ جملة الكتاب ـ �صاحبها عادل الغ�ضبان ـ عدد حزيران  /يونيو/
لعام .1946
 -3ـ امل�صدر ال�سابق.
 4ـ جملة الر�سالة ،م�صدر �سابق.
 5ـ جملة الر�سالة ،م�صدر �سابق.
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نقد الفكر القومي
الر�ؤية  ..واملمار�سة
ّ

• يو�سف م�صطفى
اج��ت��م��اع��ي��ة ،وح�������ض���اري���ة ..لقد
��ي
مل ي��ظ��ه��ر ال��ف��ك��ر ال��ق��وم ُّ
املا�ضي
العربي يف �أوائ��ل القرن
عجز ال��ع��رب ع��ن تطوير ال��داخ��ل
ُّ
نمَّ
ظهر
ا
�
إ
و
طارئة،
ظروف
نتيجة
العربي ،وبالغوا يف االعتماد على
بعد �سل�سلةٍ من الأحداث كان من
اخلارج ،وكان ميكن بقليل من الوعي
�أهمها م�شروع «حممد علي با�شا»
وامل�����س���ؤول��ي��ة ،واحل����د الأدن�����ى من
التحديثي ،والأف��ك��ار النه�ضوية
الت�ضامن العربي �أن يفعلوا الكثري
التي نادى بها :رفاعة الطهطاوي،
خلري �شعوبهم وبلدانهم ،وهم �أغنياء،
وخري الدين التون�سي ،وغريهما
وم��ال��ك��ون ل�ث�روات ال��ن��ف��ط ،وال��غ��از،
من النه�ضويني ،ورجال الإ�صالح..
والكثري من اخلامات ،والإمكانات.
ترافق ذلك مع ا�شتداد ال�ضغط
ل��ق��د دخ��ل��وا ال��ق��رن الع�شرين
العثماين ،واال�ستعمار الغربي..
متعرثين يف ك��ل امل��ج��االت ،وظهرت
���ون ط��ب��ق��ة م���ن امل��ث��ق��ف�ين،
وت���ك َّ
م�����ش��ك��ل��ة ت��خ��ل��ف ال��ت��ن��م��ي��ة لديهم
والليرباليني وج��دت يف امل�شروع
ٌ
�شوط يف طريق
والتجريبية �أي�ض ًا،
القومي بع�ض ًا من م�صاحلها� ..إذ ًا
حممد علي با�شا
م��ا ث��م ال��ع��ودة �إىل ط��ري��ق �آخ���ر..
ال��ف��ك ُ��ر ال��ق��وم ُّ��ي ول��ي��د «احل��رك��ة
و�ضع خطة ما ..ثم االنقالب عليها
الإ�صالحية» ،ووريث الإرها�صات
النه�ضوية وح�صيلة املواجهة التقدمية مع التبعية ،والتغيري� ..سادت التوفيقية والتلفيقية يف هذا الفكر،
تقدمي ،وثوري ،وطبيعي �أن وظهرت م�شكلة الأ���ص��ال��ة ،واملُعا�صرة ،وكيف تكون،
واال�ستعمار� ..إذ ًا هو فكر
ُّ
ي�ستمر كذلك ..والفر�ض ُّي ُة � ً
أي�ضا �أنَّ
ي�ستمر ،ويتجذر ،والتقليد ،والتجديد ،ثم االجرتار ،والتكرار ،والعاطفة،
َ
ويتطور يف م�سار التحوالت التي ت�شهدها املنطقة.
والعقل ،والعروبة والإ���س�لام ،وبقيت ه��ذه الق�ضايا
القومي»،
�إنَّ الدرو�س القا�سية التي م َّر بها «الفكر
خمتلطة ،وغري وا�ضحة املعامل ،واملحددات.
انك�سار م�شروع «حممد علي» النه�ضوي ..ثم ف�شل الثورة
كانت م�س�ألة العروبة والإ�سالم هامة ،و�إ�شكالية
العربية الكربى 1916م يف حتقيق �أهدافها ب�سبب �أ ّية عالقة بينهما؟ وبدل التكامل ،والتعاون حتول ذلك
م�ؤامرة «�سايك�س بيكو» امل�ؤامرة الغرب َّية املعروفة� ..إىل �أمناط �صراعية بني التيارات داخل التيار الواحد.
�إىل انتكا�س «لثورة الق�سام» يف فل�سطني ،ونكبة فل�سطني ،مع �أنَّ العروبة والإ�سالم رافعان عروبيان ،وقوميان،
وقيام �إ�سرائيل عام 1948م �إىل نك�سة 1967م ،وما
وح�ضاريان ،فكيف حتوال �إىل م�شكلة و�صراع؟..
تالها من «كامب ديفيد» ،و«وادي عربة» ،وما �آل �إليه
ٌ
ٌ
ووطنية،
ومواطنة،
والتزام ،وقانونٌ ،
وعي،
ٌ
العروبة ٌّ
ُ
العربي.
وربيع ال�ضباب
العربي،
احلال
ُ
ِّ
ُّ
قيم ،وروح��ي��ات ،و�شكر ،وع��ب��ادة ،وحمبة،
�أق���ول :مل ي�ستطع الفكر القومي التقليدي �أن والإ���س�لام ٌ
يرتقي �إىل م�ستوى هذه الأح���داث ،ومل تكن قيادته وانفتاح ،وحوار ،وكله يف �سبيل الوطن وبنائه ،كل الوطن
متلك ال��ر�ؤي��ة اال�ست�شرافية ال�لازم��ة ،وعا�ش خالف ًا العربي ،و�أقطاره على طريق البناء القومي اجلديد.
العروبة وعي والتزام ،والإ�سالم م�س�ؤولية وحوا ٌر
بني الف�صائل القومية املختلفة ..كما عا�ش «عجز ًا
ٌ
ُ
العروبة تنتمي للتقدم واحلداثة
��اء..
وحمبة وب��ن ٌ
ذات ّي ًا» عن تطوير نف�سه ،و�أدائ��ه ،وبالتايل عجز عن
تطوير الأفكار الإ�صالحية التي نادى بها الأوائ��ل من ودول��ة املواطنة وامل�س�ؤولية ،والقوانني ،وامل�ساءلة..
جمال الدين الأفغاين �إىل زكي الأر�سوزي ..غرق هذا وال��دي��ن تلك القيم ال��روح��ي��ة ،وان��ت��م��ا�ؤه��ا للأعلى،
الفكر وممار�سوه يف الكثري من ال�سطحية وال�شعارات ،والأخالقي ،والإبداعي ،والبنائي.
وال�صراعات اجلانبية التي ا�ستهلكت ق�سم ًا من طاقاته،
ٌ
ٌ
وطنية على �صعيد الأق��ط��ار،
مراجعة
املطلوب:
و�أدت �إىل انق�سامات حدية يف �صفوفه.
ٌ
وقومية على م�ستوى الأوطان.
رفع �شعار «الوحدة» ،و�أهمل
وع��ل��ى امل��ف��ك��ري��ن ،والأدب�������اء،
م�����ض��م��ون «ال���دول���ة ال��ق��وم��ي��ة»
وال��ع��ل��م��اء ،والأح�����زاب ،وال��ت��ي��ارات
املن�شودة ..رف��ع �شعار«التحرر»
�أن ت��رت��ق��ي مل�����س��ت��وى امل�����س��اءل��ة يف
وجت�����اه�����ل ح����ري����ة ال����ف����رد،
مقاربة املطلوب ،واجلديد ،الوطني،
واجلماعة ..وحقوقهم املادية
والقومي..
ب���دء ًا م��ن حرية الفكر ،م��رور ًا
والع�صر ،وكيف يجب �أن نكون..
باملمار�سة الدميقراطية ،وحقوق
ه��وي��ت��ن��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة
امل����ر�أة ،والعي�ش ال��ك��رمي� ..أ ّم��ا
اجل��دي��دة ه��ي «ه��وي��ة تطويرية»
العدالة االجتماعية ،وامل�ساواة،
تقارب احلياة والع�صر ،واحلداثة
واال�شرتاكية فقد ظهرت ناق�صة،
واحل����ي����اة ..وال��ق�����ض��اي��ا وا���س��ع��ة،
وجم��زوء ًة ،وبكثري من ال�شروط،
ومت�شعبة ،وك��ل��ه��ا حت��ت��اج ح��وام��ل
��د
وال��ت��ح��ف��ظ��ات ،ومل تثمر احل َّ
فكرية وثقافية ووطنية وقومية..
الأدنى املطلوب.
فلنبد�أ..
م�����ش��ك�لات ال����ع����رب ل��ي�����س��ت
رفاعة الطهطاوي
ٍّ
ولكل دوره..
�سيا�سية فقط ب��ل ه��ي بالبعد

ق�ضايا و�آراء

بناء ال�شخ�صية يف
فن الرواية العربية
(بني التقليد واحلداثة)
• زاهر حم َّمد ال�ش َّماع
فن الرواية هو ذلك الفن النرثي املنتمي �إىل فنون الأدب ،وقد
دخل �إىل حظرية فنون الأدب العربي من �آداب الأمم الأخرى ،بيد �أنه
ً
ً
خ�صبة يف رحاب فنون �أدبنا العربي لوال وجود
تربة
مل يكن ليلقى
بذو ٍر قدميةٍ له ه َّي�أتْ له �أ�سباب ن�ضجه وانت�شاره ،تلك البذور املتجلِّية
بال�سري ال�شعبية العربية التي ُك ِت َبتْ قدمي ًا.
ً
ثالثة
ومن املعروف يف فن الرواية التقليدي� ،أنَّ هناك �أبعاد ًا
تحُ َ ِّدد العمل الروائي وهي :احلدث  ،وال�شخ�صية  ،واللغة الروائية.
فال�شخ�صية �إذ ًا ركن �أ�سا�سي من �أركان العمل الروائي.
تهتم بر�سم معامل ال�شخ�صية
لقد كانت الأعمال الروائية القدمية ُّ
ُ
ال�شخ�صية مبن َّي ًة على و�صف املعامل واملالمح
من اخل���ارج ،فتكون
اخلارجية لها ،مع بع�ض التو�ضيح للمعامل الداخلية �أحيان ًا .وا�ستم َّر
هذا املبد�أ يف بناء ال�شخ�صية الروائية �إىل �أن �أتى القرن التا�سع ع�شر؛
�إذ ظهرت يف بداياته روايات تخلَّت عن الرتكيز على ر�سم ال�شخ�صية
متم�س ً
كة
من اخلارج والتفتت �إىل �أعماقها .بيد �أنها رغم ذلك بقيت
ِّ
ً
حمافظة على الأب��ع��اد الروائية
بتقاليد ال��رواي��ة القدمية وظلَّت
الثالثة� .إىل �أن جاء :وليم جيم�س ،وهو �أحد علماء النف�س الغربيني،
وابتدع م�صطلح :تيار الوعي ال��ذي ُي�ستخدَ م للداللة على طريقة
تقدمي اجلوانب الذهنية وال�شعورية لل�شخ�صية ،تلك اجلوانب التي
تتفلَّت من التنظيم والت�سل�سل املنطقي للأفكار والأحداث ،وال تخ�ضع
للمراقبة واملنطق ،فتبدو الذكريات والأفكار وامل�شاعر �أ�شبه بتيار
م�ضطرب يف الأعماق ،ومن خالل هذه الطريقة َّ
يتك�شف لقارئ الرواية
الكيان النف�سي لل�شخ�صية بو�ضوح ودقة.
ً
ومل َّا كان فن الرواية عند العرب م�ست َم ّدا من الآداب الأجنبية ،فال
َغ ْر َو � ْأن يتما�شى مع تط ُّور هذا الفن لدى �سائر الأمم ،ومن َث َّم انتقل تيار
الوعي يف كتابة الرواية �إىل الرواية العربية.
فالرواية احلديثة تن�أى بال�شخ�صية الروائية عن الزخرفة،
نحو �أك�ثر دقة و�أك�ثر واقعية من الرواية
وت� ِّصور ال�شخ�صية على ٍ
تقدم الإن�سانَ من الداخل ولي�س من اخل��ارج ،وهذا
التقليدية ،وهي ِّ
ً
معرفة
الغو�ص يف �أعماق النف�س الإن�سانية ،ومن َث َّم يتطلَّب
يتطلَّب
َ
بنظريات التحليل النف�سي� ،إذ ال �شك يف العالقة الوثيقة بني الأدب
وعلم النف�س.
ولتو�ضيح العالقة بني الأدب والتحليل النف�سي نقول:
�إنَّ حياة الإن�سان النف�سية مزيج معقَّد من الوعي والالوعي ،تكمن
بينهما القوة العازلة� ،أي الكبت .ف�إذا كانت الكلمة هي �أداة التعبري عن
اخلربة الواعية ـ وهذه حتمل ب�شكل �أو ب�آخر �أثر الالوعي ـ ف�إنَّ حتليل
اخلطاب هو َمعْبرَ املحلِّل �إىل امل�ضمون �أو الالوعي.
ً
�
ومبا
،
ا
أي�ض
�
اللغة
ومل َّا كان التحليل النف�سي يعمل على م�ستوى
أنَّ
الأدب يحمل يف ط َّياته الالوعي ،ف�إنَّ مه َّمة املحلِّل النف�سي هي تقدمي
نظرية تعالج ما يفلت من الوعي.
ٌ
َ
وثيقة بني الأدب وعلم النف�س ،وال �سيما يف
العالقة
ومن هنا ،ف�إنَّ
درا�سة الرواية احلديثة �أو رواية (تيار الوعي).
ويف الرواية احلديثة ال تكون ال�شخ�صية نق ً
ال حرفي ًا عن الواقع،
متفردةٍ متم ِّيزةٍ
ويربز الروائي املُبدِ ع ههنا يف قدرته على بناء �شخ�ص َّيةٍ
ِّ
ً
ن�سخة عن �شخ�صيات واقعية ،وهو من �أجل ذلك يعتمد على
ال تكون
عن�صرين مه َّمني يف العمل الروائي هما :اخليال والرمز� ،إذ ُي�ضفيهما
الروائي املُ ْبدِ ع على �شخ�صياته الروائية لت�صبح ذات ب�صمة خا�صة
مب ْبدِ عها ،بعيدة عن التقليد واجلمود.
ُ
ً
ون�ستطيع ختاما �أن نقول� :إنَّ بناء ال�شخ�صية الروائية انتقل من
الزخرفة والر�سم اخلارجي يف الرواية التقليدية �إىل �سرب �أغ��وار
النف�س الب�شرية يف الرواية احلديثة.

نقد �أدبي
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«بوح لي�س �إال» لل�شاعر فرحان اخلطيب
ان�سيابية يف الأفكار وتدفق يف املعاين
• �إ�ضاءة� :سهيل الذيب
امل��رء منا ه��ذه اللحظات ..يف
ي�����س��ت��ن��د الأدب ب��ع��ام��ت��ه
العراء.»...
وال�شعر خا�صة �إىل عن�صرين
وال �شك �أن ن�ص اخلطيب
رئي�سني هما ال�شكل وامل�ضمون
ي�شكل �ساحة مفعمة باحلركة
وين�ضوي فيهما املعنى والعاطفة
واالنفعاالت القائمة على ر�ؤى
وك��ذا اخل��ي��ال والأ���س��ل��وب ،ويف
تكاد تفلت �أحيان ًا ملا فيها من
ه���ذه ال��درا���س��ة �أو الإ����ض���اءة
رمزية و�أ�سطورية وحكائية
املقت�ضبة �س�أحتدث عن املعنى
تعطي للن�ص ال�شعري لديه
والأ���س��ل��وب يف دي���وان ال�شاعر
�شغفه ور�ؤاه ال��ت��ي تطبعه
فرحان اخلطيب «ب��وح ..لي�س
بطابع ال�شاعر الذي عرف به،
�إال» ال�صادر حديث ًا علم ًا �أنني
وم��ن الق�صيدة نف�سها تتواىل
ل�ست ناقد ًا و�إمنا هي وجهة نظر
الرموز :ال ديك يطلق لل�صباح
�أقرب �إىل االنطباعية منها �إىل
�صياحه ،و�صياحنا م��ن �شدة
الدرا�سة النقدية.
ال�����ص��وت اخ��ت��ن��ق ..جئناك
املعنى
فرحان اخلطيب
ف�أزهر ،رمبا من موتك املنح�ضر
�أي ك�ل�ام ه���و ه���ذه معنى
ينطلق ؟؟» م��ا ين�شر ف�ضاء
و�إال �سمي ه���ذر ًا وامل��ع��اين كما
ً
ق��ال جاحظنا على قارعة الطريق وه��ي تختلف وا�سعا لل�صورة واخل��ي��ال واالنفتاح ال��داليل على
من �شخ�ص �إىل �آخر ب�سبب من �أ�سلوبه واملعاين يف الن�ص ،ولعل ق�صيدة «املتنبي» حلظة مقتلة متنحنا
�أغلبها م�ؤتلفة مت�آلفة �إال عند �أولئك الذين قدموا هذه ال�صور املقابلة املت�آلفة امل�ؤتلفة واملختلفة لكنها
معاين مل ي�سبقهم �إليها �أح��د وه��ي ن��ادرة على مر ت�شكل ن�ص ًا �سل�س ًا عذب ًا ك�أمنا النهر و�سط غابة من
الع�صور حتى قيل �إن املعاين �أو الأفكار الرئي�سية الأزه��ار املاجنات ،زادت��ه قافية الكاف حنو ًا ك�أنه
يف العامل ال تتجاوز ال�سبعة والثالثني معنى �أو الهديل رغم �أنه يتحدث عن مقتل املتنبي« :وم�ضيت
فكرة لكن املراد يف ال�شعر �أن يقدم ال�شاعر معانيه تبحث ع��ن ح��ي��اة ك��ي مت���وت ،وت�شبهك ،فقُبلت،
يف �أ���س��ل��وب جديد �أو يوحي ب��ذل��ك ،وك��ل جتربة وارتع�ش املكان وظل يقر�ؤك الزمان ،و�أ�شعل الرمل
تعمل على بناء �إبداعي خا�ص وعامل حركي داللة املندى بالدماء ،منارة كي نتبعك» و�أعتقد �أن ال�شاعر
وجما ً
ال ،وبعيد ًا عن دالل��ة العنوان لدى ال�شاعر �أمدنا بكثري من املعاين اجلديدة وامل�ستحدثة وهي
فرحان اخلطيب بوح ..لي�س �إال والذي خل�ص كل ما من �صفات املبدعني الكبار.
ال�شكل
يف الديوان وبعيد ًا عن تف�سري �أو قراءة داللة لوحة
فرحان اخلطيب امتلك زم��ام اللغة بعد �أكرث
الكتاب للفنان الت�شكيلي عامر اخلطيب والتي و�إن
حوت الألوان كلها �إال �أنني ر�أيت يف معانيها انبثاق ًا من �ستة دواوي��ن �شعرية وقبلها تخرجه من ق�سم
للأمل والتفا�ؤل من و�سط بهو �شديد الظلمة ،و�أعود اللغة العربية ما قدم لنا يف ديوانه هذا يف دواوينه
الأخرى لغة �سهلة ولكنها لي�ست
�إىل اال�ستهالل �أو فاحتة الكالم
ب�سيطة ،منتقاة بعناية ،و�شاها
كما �سماه ومنها وبها قب�س مما
يف كثري من الأحايني مبفردات
حواه الديوان ب�شكل عام وهو
معجمية �أ���ض��اف��ت للن�صو�ص
هذا العتب ال�شفيف ملا هو حال
قيمتها اللغوية والفكرية مع ًا
ال��وط��ن ال��ي��وم ،عتب ال ج��واب
ل��هَ « :،
مل ْ
كقوله:
مل تعد يا موطني يف
«كلما جفّت �ضروع الإبل..
زمهرير م��دف���أة ،ف�أنا �شراع يف
�أو قلَّ اجلنا بالنخل �آلوا للبكاء»
خ�ضم املوج �ضيع َم ْرف�أة» ولأن
�أو كقوله« :يف ر�أد الغ�سق» ور�أد
امل��وت حا�ضر �أب���د ًا يف الأر���ض
الأر�ض خال�ؤها والغ�سق ظلمة
ال�سورية ،ولأنه مل يرتك دار ًا
�أول الليل وكقوله يف ق�صيدة
وال �أر���ض�� ًا �إال وتربع فيها فها
«غناء» اللوحة وهي من الكامل
هو اخلطيب يف ق�صيدته التي
مع زحافاته وقد جاءت ك�أنها
عنونها «م��ن موتك املنح�ضر»،
قطعة مو�سيقية ال ينق�صها
ويا للعنوان كم ينب�ض باحلياة،
�إال الغناء «ق��ل كيف ت�سحب
وامل��ه��داة �إىل حممود دروي�ش،
من عناقيد الغرام خمورها..
ي��زرع الأر���ض باملوت كي يبقى
الآخرون على قيد احلياة وك�أنه يزرع القمح امليت وت�صبها يف �آليات االنتظار ..تكاد من دن الرتقب..
ليحيا من جديد ،و�إين لأظنها �صورة مبتكرة جديدة ن�أمة الع�شاق تن�ضح» والن�أمة تعني النغمة واملالحظ
يقول فيها« :ال ل�ست �أنكر� ..أننا ـ الأحياء ـ نزرع يف عباراته ومفرداته االقت�صاد والتكثيف من دون
�أر�ضنا ،باملوت ،كي نبقى على قيد احلياة ،ويف مكان �إخ�لال باملعنى �أ�ضف �إىل ذلك تغنيه باملكان وهو
�آخر من الق�صيدة عينها و�أزعم �أنها جوهرة الديوان غالب ًا قريته ال�صغرية «�شعف» التي غناها يف جل
يخاطب ال�شاعر احلي ال�شاعر امليت م�ستنجد ًا به ق�صائده العتيقة واجلديدة حتى بدت ك�أنها قطعة
وك���أن الآي��ة معكو�سة وك���أن املوتى �أك�ثر حياة من من روح ال�شاعر« :قل كيف تبزغ من �أناملك الندية
الأح��ي��اء وك���أن��ه ال من جمري من الأح��ي��اء يف زمن زهرة اللوز التي طافت على �شعف ومنها اللوز ف ّوح»
فقدت الإن�سانية معناها متام ًا :جئنا نخاطب فيك وك���أين به يرى �شعف ًا حبيبة تفوح العطور منها يف
�أدمعنا ..تعالت غيمة من جرحنا العربي تقطر
جبننا ونحولنا و�ضمورنا ،ولعك �أه��ون ما ي�صيب
البقية �.....................................ص22

7

ت�أثري الأزمات على الكتابة ال�ساخرة
•با�سم عبدو
ينتع�ش الأدب ال�ساخر يف ظل الأزمات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
وتعد الأزم���ات الرتبة اخل�صبة لإنتاج
ُّ
الأدب .وعندما تتع َّمق جذور �أية �أزمة يف
احلياة ويت�صلَّب عودها وتزهر �أغ�صانها
وتربعم ،عندئذ ي�أتي من يقطف ثمارها
وي��ح�����ص��د امل��ح�����ص��ول وي��ن��ت��ظ��ر النتائج
التي تتمحور حول حالتني متناق�ضتني
هما :ت�شكل طبقة وا�سعة من الفا�سدين
وامل��روج�ين للي�أ�س وم��ن �ضمنهم كتاب
و�أدب��اء ينتظرون موت الوطن .علم ًا �أن
 90يف املئة من ال�شعب ال�سوري �أو امل�صري
�أو العراقي ..عانى وما ي��زال يعاين من
الأزمة ونتائجها.
�إن م��ا ي�سمى ب��ـ (ال��رب��ي��ع العربي)
�أح��دث مفارقات يف امل��واق��ف ال�سيا�سية
والإب���داع���ي���ة واخ���ت�ل�اف���ات ح�����ادة يف
الناحية الفكرية .وهو يف احلقيقة كما
بينت الأزمة يف العامل العربي ،لي�س �إ َّ
ال
ربيع ًا عجوز ًا تك َّونت يف رحمه �أجنة ولدت
معوقة.
هناك �س�ؤال يدور يف ف�ضاء ذاكرتي
وي��ط��رق ب��اب خميلتي  :ه��ل ه��ن��اك من
الأدب�����اء وال��ك��ت��اب م��ن مي��ت��ل��ك ال��ق��درة
واحل���ذاق���ة يف ان��ع��ا���ش ق��ل��وب احل��زان��ى
واليائ�سني يف ظل �أزمات �أدت اىل جفاف
احللوق والتجويع واملوت؟
ه���ل ال��ك��ت��اب��ة ال�����س��اخ��رة تخفف
م��ن �شظف العي�ش ون�سيان ال��واق��ع ولو
ل�ساعات �أو لأيام؟ وهل قراءة �أحد الكتب
ال�ساخرة ميكن �أن تدخل الفرح اىل قلو
ب املتعط�شني له وت�ساعدهم على �إظهار
االبت�سامات ثم �سماع رن�ين ال�ضحكات
املتعالية ،ور�ؤي��ة املواطن املطحون وهو
يفتح راحتيه رافع ًا ر�أ�سه نحو الأعلى،
متمني ًا �أن متطر ال�سماء قطرات من الفرح
والأمل؟
الكتابة ال�ساخرة كما ي�صفها �أحد
الكتاب ال�ساخرين ب�أنها (�سالح الفقري
على الغني و�سالح ال�ضعيف على القوي،
و����س�ل�اح امل��ظ��ل��وم ع��ل��ى ال���ظ���امل و���س�لاح
املطحون على الطاحن).
يخطئ من يرى �أن الكتابة ال�ساخرة
(���ش��ع��ر ًا �أو ���س��رداً) ،ه��ي ف��ن للإ�ضحاك
وامل�����س��خ��رة� ،أو ه��ي ان��ف��راج��ات م�ؤقتة
ل�ل�أف��راد واملجتمع ،للتخفيف م��ن حزن
ّ���رت احل��ي��اة
�أو م�صيبة �أو �أزم����ة ع���ك َ
و���ص�يرورت��ه��ا .فالكتابة ال�ساخرة التي
تنتع�ش يف الأزم��ات وامل�صائب ،هي �سالح
الأك�ثري��ة �ضد الأقلية امل�سيطرة على
ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد ،وه��ي التي تك�شف عن
املخب�أ حتت البالط ويف داخ��ل النفو�س
وحتت ُق َّبة الر�ؤو�س .وهي نقد مو�ضوعي
للواقع املت�أزم والعمل من �أجل �إ�صالحه
وحت�سني �أح���وال امل��واط��ن�ين .وميكن �أن
تكون �سخرية ع��اب��رة غ�ير جدية على
اعتبار �أنها م�سكن لوجع قلب �أو �أمل ر�أ�س
ناجت عن �سفر طويل.
وتتباين الآراء وتتقارب �أي�ض ًا حول
ت�صنيف الأدب ب���أن��ه (���س��اخ��ر �أو غري
�ساخر) .واحلكم العادل يف �إعطاء درجة
النجاح لل�سخرية �أو عدمها لهذا الت�صنيف

هو الناقد �أو ً
ال واملتلقي ثاني ًا .وا َ
حل َكم هو
الذي يتخذ القرار.
ويرى بع�ض املهتمني مبدار�س الأدب
ال�ساخر �أن هناك مدر�ستني لل�ضحك:
املدر�سة الأوىل ه��ي ال�ضحك لل�ضحك،
والثانية هي ال�ضحك لتحقيق هدف ما.
وتتفاعل الكتابة ال�ساخرة مع نف�سية
امل��ت��ل��ق��ي ،وم���ن ال�سهل �أن جتعله يبكي
ويتعاطف مع �شخو�ص الرواية �أو الق�صة
�أو م��ع ق�صيدة عاطفية حم َّملة ب�صور
املفارقة هذا من جهة ،ولكن من ال�صعب
جد ًا �أن جتعل القارئ ي�ضحك دون ت�صنّع،
�أي �أن تخرج �ضحكته من القلب من جهة
ثانية.
هناك من اعترب الكتابة ال�ساخرة
(مو�ضة) ك�أية مو�ضة بذلة زفاف ،تتبدل
كل فرتة وتتغري وميكن �أن تتكرر خالل
�أعوام عدة .وهذا اال�ست�سهال هو نتيجة
طبيعية مل��ن ي��ح��ب ال��ظ��ه��ور ع��ل��ى �سطح
الثقافة والإب��داع ،ومن ال يهمه الغو�ص
يف �أعماق ق�ضايا املجتمع واال�ستمرار يف
البحث والتعبري عن واقع النا�س .وهذا
مر�ض ع�ضال ما يزال موجود ًا قبل الأزمة
ويف �أح�شائها ورمبا ل�سنوات قادمات.
وعندما تع َّر�ض م�صطفى الفقي –
رئي�س جلنة العالقات اخلارجية مبجل�س
ال�شعب امل�����ص��ري و�آخ���ري���ن  -ل�سرقة
�أح��ذي��ت��ه��م ب��ع��د ���ص�لاة اجل��م��ع��ة ب���أح��د
م�ساجد دم��ن��ه��ور ،نظم ال��دك��ت��ور جابر
قمحية ق�صيدة على ل�سان �صاحب احلذاء
املفقود ..وهذا مقطع منها:
�سرقوك يا �أرقى حذاء
لأعي�ش بعدك يف �شقاء
�أبكيك يا �أغلى احلبا
يب بالدموع بل بالدماء
وتكاد نف�سي تفتدي
ك ف�أنت �أهل للفداءل���ق���د �أدت ف�������ض���ائ���ح ال���ف�������س���اد
واالحتجاجات واال�ضطرابات يف تركيا،
وح��ظ��ر ت��وي�تر وي��وت��ي��وب �إىل ازدح���ام
ال�ساحات ال�سيا�سية يف امل��دن الرتكية
باملوا�ضيع املمتعة وال�سخرية .وت�شهد
الر�سوم واللوحات واملقاالت ال�ساخرة يف
ظل �أزمة مت�صاعدة �إبداع ًا �أدبي ًا وفني ًا.
فالفن ه��و املتنف�س الوحيد للإحباط
ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ق��م��ع ال�����س��ل��ط��وي .وم��ن
ال�سخرية على �أردوغان مث ً
ال� ،صورته وهو
يلتهم طري توتري الأزرق� ،أو �صورته وهو
يقود �سيارة الدميقراطية .و�أكرث ال�صور
�سخرية وانت�شار ًا فقد كانت �صورة لطيور
توتري ال��زرق��اء ،وه��ي ترمي مبخلفاتها
عليه!
ومهما ات�سعت دائ��رة الأدب امللتزم
وال�ساخر ب�أجنا�سه امل��ت��ع��ددة و�أل��وان��ه
(ال�شعرية والنرثية وفنونه الت�شكيلية)،
�أن تنجز جميع امل��ه��ام على امل�ستويات
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية
واحلياتية ،لكنها ت�ساعد على قتل الكثري
من الفريو�سات ،وتنظيف احلياة املت�أزمة
م��ن ال��ك��ث�ير م��ن ال�����س��و���س وال��ت��خ��ري��ب..
فالكتابة ال�ساخرة هي حقنة دواء ل�شفاء
بع�ض الأمرا�ض الناجتة عن الأزمات.
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ال�شـــاعر ح�ســـن بن عبداهلل:

ً
متوهجا..
ال�شعر ر�سالة وجودية ،و�سي�ستمر الن�ص ال�شعري
• حاوره :ب�سام الطعان
�شاعر تون�سي ،من مدينة �صفاق�س ،ع�ضو احتاد
الكتاب التون�سيني ،متقاعد من الوظيفة العمومية،
ومتفرغ للكتابة والإبداع ،حا�صل على جوائز عدة
يف الإبداع ال�شعري ،له من املجاميع ال�شعرية 1ـ
ت�سابيح 2ـ ال وقت يل 3ـ �أوراق الليل 4ـ �أجنحة املاء
5ـ �أحاديث العافية 6ـ �أوراق امل�ساء.
*نبد�أ من الق�صيدة الأوىل التي ال ين�ساها كل
�شاعر ،حدثنا عن حكاية الق�صيدة الأوىل؟!
**ق�صيدتي الأوىل ه��ي ق�صيدة ال��وط��ن،
ق�صيدة الهروب من ال�ضيق �إىل الوا�سع هي التي
كانت ت�سكنني ،و�أنا �أحرتق (قلت �أحبك)،
كانت قبل الآن مكبلة يف ال�سجن اخلافق،
كانت تنتظر الإف�صاح لكي تتحرر من حمنتها،
تزرعني يف خ�صبك بذرة ع�شق �أبدي،
تقحمني يف عاملك املتوهج �إن�سا ًنا عربي ًا،
يتقن غزل الكلمات املوقوتة
وي�سطر للم�ستقبل.........
كانت ق�صيدة احلوار بالأمل باجتاه ـ فل�سطني
ـ كنت على قيد احلياة وكنت مي ًتا عندما ميوت
الطفل يف وطني هناك (تذكرت الق�صيدة الأوىل
فبكيت).
*هل ال�شعر هو �أول اهتماماتك الإبداعية؟
**ال�شعر حالة االنت�شاء عندي ،رمب��ا كنت
ورثته عن �أمي ال�شاعرة� ،أمي التي كانت تقول عن
�شاعرا ولكنني
الغيم ،وعن الوهم والوهن ،كنت
ً
أتف�سح هنا وه��ن��اك ب�ين ال�سطور �أك��ت��ب الإب���داع
� ّ
�شعرا �أب��دً ا ،و�أح��اول
النرثي ،الذي ال ولن �أ�سميه ً
يف جمال املقاربات النقدية عرب املالحق الثقافية
التون�سية وجملة اليوم ال�سابع عندما كانت ت�صدر
ر���س��ام �أنتمي �إىل الفن
م��ن ب��اري�����س ،و�أن���ا ك��ذل��ك ّ
التعبريي� ،إذ �أنني �أج��د يف ه��ذه التجربة املالذ
�شعرا ،لوحاتي حتمل
عندما ال �أ�ستطيع التعبري
ً
ق�صائد �صامتة تتعدد قراءاتها ـ ح�سب الت�أويل
وح�سب الثقافة الت�شكيلية.
*ماذا وجدت يف ال�شعر؟
**وج���دت ال�صديق ال���ودود ال��ذي يتحداين
ف�أحتداه ويف �آخ��ر امل�ساء نلتقي ...نلتقي نتبادل
العناء وال�سهد ونتواعد على االنتماء �إىل الوجود
(�أو لي�س ال�شاعر واجب الوجود؟)
*طر�أ على ال�شعر العربي ث ّمة �إ�ضافات جديدة
�أو ت��ط��ورات ،م��ا موقع ال�شعر التون�سي م��ن هذه
التطورات؟
**ال�شعر التون�سي كغريه ينتمي �إىل ال�صراع
العربي م��ن �أج��ل ال��وج��ود ،ه��ذا ال��وج��ود امل��ه ّ��دد،
وبالتايل ال �أ�ستطيع و�ضع هذا ال�شعر خارج الإطار
العام للحالة الإبداعية العربية التي ت�أثرت ب�شكل
مبا�شر بكل ما يحوم يف ال�سماء وما يدور يف الأر�ض
وينام يف ال�سكون� ..سكون اللعنة.
*ك��ي��ف ت��ق��ي��م ن��ت��اج��ات اجل��ي��ل اجل��دي��د من
ال�شعراء التون�سيني؟
**�أنا واحد من ه�ؤالء ال�شعراء� ...أجد نف�سي
يف حاجة �إىل من ي�سمعني ر�أي��ه ،ويف هذا ال�ش�أن
حد الآن
�أجد �أن النقاد �أنف�سهم مل يتمكنوا �إىل ّ
من الإج��اب��ة على ه��ذا ال�س�ؤال ،ولكن �أعتقد �أن
نتاجات اجليل اجلديد من ال�شعراء التون�سيني ،قد
متكنت فع ً
ال من جتاوز االرتباط بالقدمي واخرتقت
احلواجز التي كانت تقيمها جتربة ال�شابي وغريه
من ال�شعراء القدامى ،و�أ�صبحت له�ؤالء ال�شعراء
خ�صو�صية ت�شدهم �إىل ال�شعر العربي ال �إىل العاملي
احلديث بو�صف ماقدمه ال�شعراء �أمثال يو�سف
رزوقة وحممد ال�صغري �أوالد �أحمد ،وحممد عمار
�شعابنية ،واملن�صف املزغني وغريهم ...ويربز ذلك

من خالل ترجمة ن�صو�صهم ون�صو�ص الكثريين �إىل
لغات عدة �أخرى.
*هل للق�صيدة التون�سية خ�صو�صيتها؟ و�أين
يكمن ذلك؟
**رمبا تكون الق�صيدة التون�سية متم ّيزة عن
غريها يف الوطن العربي بعمق املعنى ،وثرائها
على م�ستوى اللغة ،وزخ��م ال�صور ال�شعرية التي
نظرا الرتقاء امل�ستوى التعليمي اجلامعي
حتتويها ً
والأكادميي لل�شعراء التون�سيني والدليل على ذلك
الفوز يف �أغلب امل�سابقات ال�شعرية التي تنتظم هنا
وهناك يف �أرج��اء الوطن العربي ،و�أخ�ص بالذكر
جائزة مفدي زكرياء لل�شعر باجلزائر...
*كيف تنظر �إىل دور اللّغة ك�إحدى اللبنات يف
ن�صك ال�شعري؟
ّ
**ال ميكن يل �أن �أكتب ال�شعر خ��ارج �سياق
اللغة ،فامل�س�ألة عندي انطالق من الأ�صل والثبات
على مبد�أ امتالك القدرة على التعبري من داخل
امل��ع�ين ال�تراث��ي وم��ن رح��اب��ة م��ا يحتويه الكتاب
املقد�س �أن��ا �أع�شق التماثل يف لغة هذا الكتاب،
ّ
وكذلك جت��دين �أمت��ادى و�أمت��اه��ي مع م��ا يحتويه
القامو�س وعلى هذا الأ�سا�س ،بنيت كل ق�صائدي
الأخ�يرة خا�صة يف جمموعتي ال�شعرية الرابعة
ـ �أوراق الليل ـ وجمموعتي ال�شعرية اخلام�سة،
�أجنحة املاء ،عالوة على ما �أكتبه يف جمال الإبداع
ال��ن�ثري ال���ذي �أ���ص��وغ��ه م��ق�تر ًب��ا م��ن لغة كاتبنا
التون�سي ال�شهري ،حممود امل�سعدي� ،صاحب رائعة
ال�سد...
ّ
ر�سخت �شرعيتها ،وهي بنظر
*ق�صيدة النرث ّ
الكثريين ال�شكل الأرقى لكتابة الق�صيدة ،وال�شكل
الأكرث ح�ضارة ،بنظرك ما هي ق�صيدة النرث؟ كيف
تراهــا؟
**ك��ن��ا من�سجمني ،ول��ك��ن يف حيثيات ه��ذا
م�ضطرا لالختالف معك
ال�س�ؤال بالذات �أج��دين
ً
وم��ع ك��ل م��ن ميلك �أحقية احل��دي��ث وال��دف��اع عن
ه��ذا االجت���اه يف الكتابة ـ ه��ذا االجت���اه ال��ذي ال
�أ�ستطيع النطق با�سمه ،بو�صف ر�سوخ العداوة
بيني وبينه ،ف�أنا ك�شاعر يحرتم ويلتزم حدود
املنطق وينظر �إىل ال�سماء الزرقاء و�إىل ال�شم�س
الوا�ضحة ال ميكنني اخليانة حتت �شعار احلداثة،
�إن ما ي�سمونه خيانة واهلل يف حق ال�شعر وانتماء
�إىل كارثة امل�ستورد من الغرب هذا الغريب عنا يف
تون�س ،مل ي�صمد طوي ً
ال �أم��ام �صمودنا لأننا منيز
ب�ين م��ا ه��و �شعري ،و�إن كنا حت��ررن��ا م��ن القوالب
القدمية وع�شنا حلظاتنا الإبداعية ال�شعرية،
باالعتماد على التفعيلة �أو بالتحرر منها والوثوق
باحلركة وال�سكون والوزن ال�شعري البديع ،وعندما
إبداعا نرث ًيا ،ونعتز
نروم الكتابة النرثية ن�سميه � ً
بال�سكون فيه واالحتماء به عندما ت�ضيق م�ساحات
ال�شعر ،وبالتايل ال �أعرتف مبا يروجونه و�س�أمكث
يف حدود ال�شعرية باعتبارها �إطاللة فكرية على
الكون احلارق ،واجلميل...
*ماذا قدمت لنا احلداثة نحن العرب ،وكيف
تفهم احل��داث��ة؟ ه��ل ك��ل م��ن ي�ضيف ب���إب��داع��ه،
وب��ر�ؤي��ت��ه للواقع والإن�����س��ان واحل��ي��اة ه��و جمدد
حداثي؟
**ال يجب التنكّر ملا يتم ّيز به هذا الع�صر من
خ�ضم ما
�إرها�صات تهمنا ك�أمة عربية تعي�ش يف
ّ
يحدث من حت ّوالت فر�ضتها العوملة و�أملتها الظروف
املحيطة ،و�ساهمت يف تناق�ضاتها ال�سيا�سات،
وال�صراعات ،واالنتماءات وبالتايل ف�إن احلداثة
مبفهومها ال�شامل ال���ذي يهم احل��ي��اة املعا�صرة
قدمت الكثري للعرب و�أح�سن مثا ً
ال على ذلك ،هذا

ح�سن بن عبد اهلل
احلوار الذي مكننا من التوا�صل ،والتعرف �أحدنا
على الآخ��ر من خ�لال ه��ذا العامل البديع ،عامل
الإن�ترن��ت� ،إ�ضافة �إىل هذه الثورة التي ي�شهدها
الإع�ل�ام امل��رئ��ي ....ث��ورة م��ا ن��راه قري ًبا منا...
ثورة ال�صورة العجيبة لل�صور الرقمية ولل�صورة/
ال�صوت وال�صدى ..كم هي رائعة ه��ذه احلداثة
�أم��ا عن اجل��زء الثاين من �س�ؤالك ف��الإب��داع ف ّن ًا،
وفكرا ،و�سيا�سة ين�صهر يف خانة الغبطة باجلديد،
ً
وبالتجديد والكاتب عمو ًما معني مبمار�سة طقو�س
احلداثة ،وال�سعي �إىل امتالك نا�صيتها للو�صول
�إىل غاية االنتماء و�أحقية احل�ضور يف هذا الكون
امل��زدح��م ،ك��ون ال���وردة ،والقنبلة ،ك��ون القبيلة
والفرد ،وكون �أن نكون �أو ال نكون ،وبالطبع �أوافقك
�أن كل جمدد حداثي.
*ماذا على ال�شاعر �أن يفعل حتى يط ّور �أدواته،
يحدد رموزه وال يقع يف تقليدية مملة؟
ّ
**�إن التجريب ال ميكن �أن يكون قفزة خارج
املفاهيم ال�سائدة� ،إنه جزء من حركة تر�سم �أفقها
كلما تكثف مداها ،حركة تتجاوز ال�سائد والبائد
وت�شي بانخراطها يف حركة فن تغيري الأ�سلوب،
وتفجري الكامن يف ال��ذات وحتطيم الوجوه التي
ال تليق باملرحلة وعلى ال�شاعر ،واملبدع عمو ًما
�أن يختار بني احلالتني ،حالة التقوقع واجلمود،
وحالة التحرر واالنعتاق وبلوغ امل��رام بالتجريب
والتجريد واال�ستمرار الدائم يف دائ��رة البحث،
وال �شك �أن املثابرة على االنت�شاء باللغة كما ذكرت
�سابقًا واالمتياز بالقراءات والقراءات واالرمتاء
يف �أح�ضان الر�سم خا�صة والتمعن يف الأل���وان
وا�ستقراء احلا�ضر بالنظر �إىل امل�ستقبل كلها �أدوات
فاعلة للخروج من الروتني واالنت�شار بال�ضوء يف كل
مناطق ال�صحو....
*�أغلب ال�شعر احلديث ال ميكث يف ذاكرة املتلقي
�إال دقائق معدودة ،ثم يذهب �إىل عامل الن�سيان ،ما
جدوى الق�صيدة �إذا مل ت�صل �إىل القارئ ومل ت�ؤثر
فيه؟
**�أعتقد جاز ًما �أن ال�شعر ر�سالة وجودية،
تتحدد مالمح ت�أثريها يف الزمان واملكان وال ي�صح �أن
ّ
نتهم ال�شعر احلديث وال يجوز االعتداء يف املطلق
على القارئ العربي ،هذا القارئ الذي جنده منت�س ًبا
�إىل ف�ضاءات املهرجانات الأدب��ي��ة ،والأم�سيات
ال�شعرية الراقية ،هذا اجلمهور الذي جنده دائ ًما
ً
متعط�شا ،هذا اجليل اجلديد الذي
يف لقاءاتنا معه
تهمه ق�صيدة حممود دروي�����ش ،وت�سكنه رق�صات
نزار قباين وت�صفق يداه لكل �شاعر يحرتم قواعد
ال�شعر وق��واع��د االن��ت��م��اء و�أ���س��ل��وب التعبري عن

أتو�سع يف الغبطة
امل�شاغل اليومية ،و�أنا �شخ�ص ًيا � ّ
كلما �أعلنت ح�ضوري ببع�ض الن�صو�ص الق�صرية ـ
مثل ق�صيدة املنزل:
�       أ�ش ّيد يل منزال يف الدخان
         به م�سبح،
         وثالث غرف
أخ�ص�ص واحدة للبكاء
ّ �         
          وواحدة للجلو�س معي
          عندما �أ�شتهي الهذيان
             وتبقى الأخرية مغلقة
             يف انتظار التي
              قد جتئ،
                وقد ال جتئ .....
*كيف تولد الق�صيدة لدى ح�سن بن عبداهلل،
ومتى ت�شعر �أن موعد ن�شرها قد حان؟
**تولد ق�صيدتي من رحم معاناتي الوجودية،
أحت�س�س
ف�أنا �أمتثل �إىل قاعدتي ال�سري والنظرّ � ،
العلة �أذه��ب �إليها� ،أ�س�ألها ثم �أكتب� ...أنا وليد
متاعب منجمية �أنتمي �إىل مدينة الف�سفاط يف
اجلنوب الغربي التون�سي ،ر�أي��ت وال��دي ببذلته
ال��زرق��اء ،ت�أكدت يف طفولتي �أن احلياة جهاد ال
ينتهي وعندما كربت �صار لزا ًما علي الوفاء للعرق
وللدوامي�س ،ولليل الأزرق� ،أم��ا عن حلظة ن�شر
الق�صيدة ومنحها ت�أ�شرية العبور مني للآخر� ،أنت
تعد ع�سرية جدً ا
القارئ و�أنت الناقد ،هذه اللحظة ّ
�إميا ًنا مني بقيمة العبور و�أهمية انت�ساب الن�ص
ال لل�شاعر ،وبالتايل �أخ�ص�ص وق ًتا مه ًما لتحديد
مالمح الن�ص و�إخ�ضاعه �إىل كل �أدوات الفح�ص
حتى يكون وريثي ال�شرعي بعد ال�صمت.
*ال�شعر هو ديوان العرب ،ولكن يقول البع�ض
�إن الرواية باتت ديوان العرب ما ر�أيك يف ذلك؟
**لقد تنب�أ النقاد والفال�سفة وعلى ر�أ�سهم/
هيقل /ب���أن ال�شعر �سيموت �شيخوخة وفناء،
ولكن /هيدقري /ي�ؤكد �أن العامل ،ال ميكن �أن ي�سكن
�إال ب�صورة �شعرية ،وبالتايل ف�إن احلياة ت�ستحيل
�إذا افتقد ال�شعر� ..ستبقى الق�صيدة الرومان�سية،
و�ستظل الق�صيدة الثائرة و�ستقول الق�صيدة
الأم عن الأم وعن الإن�سان والإن�سانية ،و�سي�ستمر
متوهجا ال ولن تعو�ضه الرواية
الن�ص ال�شعري
ً
ً
هذا النمط من الكتابة له �أي�ضا ح�ضوره البديع يف
وقتنا احلا�ضر وله دوره ومكانته ،ولكنه لن يكون
ب���أي حال من الأح��وال دي��وان العرب ،وخري دليل
على ذلك جناح اللقاءات اجلماهريية مع ال�شعراء
يف ج��ل الأع��را���س ال�شعرية وح��اج��ة ال��ن��دوات
الأدبية اخلا�صة بالرواية �أو الق�صة �إىل وجود
ال�شعراء ......
*م��ن ه��و رائ���د احل��رك��ة ال�شعرية يف تون�س
حال ًيا؟
**البديع يف م�شهد ال�ساحة الثقافية يف تون�س
غياب �سلطة الفرد وح�ضور احل��االت املتعددة يف
جماالت الفن عمو ًما وظاهرة تكاثر ال�شعراء يف
تون�س ،وت�شجيعهم على الن�شر ولو على ح�سابهم
اخل��ا���ص وال��ت��ق��اء الأج��ي��ال ،ف��امل��دون��ة ال�شعرية
احلديثة يف تون�س �إمنا هي جماع ن�صو�ص متنوعة
ت�ضع كل �شاعر يف خانة معينة تقف عندها حدود
�إمكانياته وتفتح �أمامه املجال ليذهب نحو الأفق
الذي ال يعيق �سري الآخرين وبالتايل ،بعد ال�شابي
وجت��اوز �سلطته ،ال يوجد يف تون�س حال ًيا رائد
للحركة ال�شعرية ،وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة للرواية،
والق�صة ،والنقد ...

�أعالم
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يو�ســــف الدبـــــ�س
 1325 – 1249هـ  1907– 1833 /م
• زهري حممد ناجي
ال���دُ ّر املُختار حا�شية ع��امل ال�شام.
ي��و���س��ف ب��ن ال��ي��ا���س ب��ن يوحنا
اب��ن عابدين على فقه �أب��ي حنيفة
ال��دب�����س ،اله��وت��ي وم�����ؤرخ ومرتجم
(مطبوع).
وم��رب وواع���ظ ونا�شر كتب وم�صلح
�أ���س�����س يف ع���ام  1877املطبعة
اجتماعي ومدافع عن م�صالح رعيته
العمومية و�أ�سهم يف �إن�شاء جريدة
املارونية يف �إط��ار الوحدة الوطنية
النجاح ( )1870وخليفتها جريدة
والت�سامح.
امل�صباح (.)1880
و�أ���ص��ل عائلته م��ن ب��ل��دة غزير
�أن�ش�أ مدر�سة احلكمة يف بريوت
قاعدة بالد ك�سروان .يف جبل لبنان،
وافتتحها يف ع���ام (( )1875ق��ال
ولد يف قرية ر�أ�س كيفا ودر�س مبادئ
الأب مي�شال حايك عنها يف مقدمة
العربية وال�سريانية يف قرية كفر
كتاب اجلامع املف�صل يف تاريخ املوارنة
زينا .اختاره مطران طرابل�س ال�شام
امل�ؤ�صل �صفحة ه��اء طبعة )1982
ك�ساب ليد ِّر�س يف
املاروين بول�س مو�سى َّ
]�أجل �إن للمر�سلني من�ش�آت عدة...
مدر�سة عني ورقة ال�شهرية (-1850
ولكنها �أجنبية ...ول��ذا فهو موقن
 .)1847فتلقى فيها العلوم الدينية
ب�ضرورة تربية وطنية ف�أ�س�سها يف
واللغة العربية وبرع يف تعلم اللغات
ال�سنة التي �شهدت ت�أ�سي�س اجلامعة
ال�سريانية والفرن�سية كما تعلم
يو�سف الدب�س
الأمريكية والفرن�سية للي�سوعيني...
الإيطالية والالتينية.
[ وق��ال عنها خلفه املطران �شبلي
�أن�ش�أ مدر�سة لتعليم العربية يف
طرابل�س ال�شام ( )1850-1852ثم عمل �أمين ًا لل�سر لدى مطران ]و�إن ملدر�سة احلكمة الن�صيب الأكرب يف نه�ضة اللغة العربية
طرابل�س ،ودعاه البطرك املاروين بول�س م�سعد لتعليم الفل�سفة الأخرية[ (املرجع نف�سه ال�صفحة ط).
ثم ي�ستطرد ]لقد �شاء بع�صرية مده�شة �أن ين�شئ وطن ًا
والالهوت يف مدر�سة مارمارون يف كفر حي (.)1854-1860
و ُر ِّ�سم كاهنًا عام  1855ثم عمل �أمين ًا ل�سر البطرك املاروين وين�شئ روح�� ًا وطنية م�شرتكة قوامها التعليم والتوعية على
( ،)1860-1872وهو مركز ديني و�سيا�سي هام ورافقه يف زيارته الرتاث ال�سوري امل�شرتك والتعاي�ش اليومي يف مدر�سة احلكمة
�إىل روما ( )1867وزار فرن�سا وقابل نابليون الثالث ،كما قابل بني ال�شيخ ال�سني واخل���وري امل��اروين([...امل��رج��ع ال�سابق
ال�سلطان عبد العزيز الذي قلِّده و�سام االفتخار (دائرة معارف ال�صفحة �أ،ب) .كما �أن�ش�أ �إىل جانب مدر�سة احلكمة مدر�سة
الب�ستاين جـ�/7ص )624ر�أ�س كر�سي مطرانية بريوت املارونية لأبناء الفقراء لتعليمهم مع مبادئ املعرفة ال�صنائع واملهن .كما
ورقي �إىل رتبة املطران (�شباط  )1872حيث ظل ي�شغله حتى اهتم بتعليم الإناث و�شجع على ترجمة الكتب وطباعتها ،و�أن�ش�أ
ن��دوة �أدبية �سماها الدائرة العلمية من �أهدافها ن�شر العلوم
وفاته.
زار �أوربا عدة مرات عام  1875و1887و1893و�أقام عالقات واملعارف باللغة العربية ،والدفاع عن العقيدة الكاثوليكية
وطيدة مع عدد كبري من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والدينية والعامة (دائرة معارف الب�ستاين جـ� 7صفحة .)624
كما قام ببناء عدد كبري من الكنائ�س و�أعمال الرب و�أوجد
ذات النفوذ ،وزار بروك�سل وفينا ،وقابل ال�سلطان عبد احلميد يف
ا�ستانبول ( )1887الذي قلده الو�سام املجيدي تكرمي ًا خلدماته طريقة لالختزال يف الكتابة �سماها فن اخلط املخت�صر“ ،و�أن�ش�أ
للدولة العثمانية ودعوته امل�ؤمنني �إىل االن�ضواء حتت رايتها �أول مكتبة عامة مع قاعة مطالعة هي الأوىل من نوعها يف
�سورية.
ورف�ضه للتدخل الأجنبي يف �ش�ؤونها.
الرتجمة له:
جند نتفًا من �أخباره و�إجنازاته يف كتابه اجلامع املف�صل...
(مث ً
كان �أول من ترجم له دائرة معارف الب�ستاين( )1883ويفال ال�صفحة  574و .)586ترجم له الأب لوي�س �شيخو وذكر
الكتب التي قامت مطبعته بطباعتها له ولغريه (�شيخو  :تاريخ عام  1897احتفل باليوبيل الف�ضي لأ�سقفيته فكان منا�سبة
فن الطباعة يف امل�شرق وكتاب تاريخ الآداب العربية يف القرن لذكر الكثري عن حياتـه وم�آثره وجمعت جـريدة امل�صباح.
ق�صيدة حكمية فل�سفية طويلة عنوانها ن�صيحة الودادالتا�سع ع�شر).
كما ترجم له جرجي زي��دان يف كتابه م�شاهري ال�شرق يف وتذكرة الإر�شاد(مطبوعة).
ترجمة ت��اري��خ الهرطقات م��ع دح�ضها ت�أليف الفون�سالقرن التا�سع ع�شر ،وترجم له الزركلي يف الإعالم ،وكحالة يف
معجم امل�ؤلفني ،ويو�سف داغر يف م�صادر الدرا�سة العربية� ،أما ليكوري ( 1772طبع �أول مرة .)1864
حتفة اجليل يف تف�سري الأناجيل(مطبوع .)1869�آخر من ترجم له فهو الأب مي�شال احلايك يف درا�سة مو�سعة عنه
�شرح تق�سيم الإرث (مطبوع .)1878جعلها تقدمي ًا لإعادة طباعة كتابة (اجلامع املف�صل )...كما
تاريخ �سورية منذ بدء اخلليقة �إىل يومنا هذا يف ثمانيةترجم له غريهم.
م�ؤلفاته :ترك الدب�س ع��دد ًا كبري ًا من الكتب :ترجمة جملدات (مطبوعة بني .)1905-1893
(مطبوع
اجلامع املف�صل يف تاريخ املوارنة امل���ؤ���ص��لوت�أليف ًا وتنقيح ًا وتعليق ًا ون�شر ًا �أغلبها كتب دينية وقد عدد
لنف�سه حتى عام � :1875ستة ع�شر كتاب ًا مطبوع ًا وثمانية كتب .)1905
املوجز يف تاريخ �سورية وهو اخت�صار لكتابه تاريخ �سوريةخمطوطة (انظر ن��داءه �إىل بالفرن�سية (ط  .)1875وذكر
يو�سف خطار غامن له اثني ع�شر كتاب ًا� ،أما الكاثوليك جرجي (مطبوع .)1905
من مقدمة كتابه املوجز يف تاريخ �سورية:
زيدان فذكر له  35كتاب ًا� ،أما الأب مي�شال حايك فقد ذكر له
]�أق��ول �أن��ا املفتقر �إىل عفو رب��ي ...ملا ك��ان اهلل دعاين
44م�ؤلف ًا مطبوع ًا وخمطوط ًا من ترجمته �أو ت�أليفه �أو التعليق
بنعمته �إىل خدمته ونفع عباده ،ر�أيت متحتم ًا علي �أن �أ�صرف
عليه ..الخ (ال�صفحة �سني من كتاب اجلامع املف�صل) منها:
�سِِ ف ُْر الأخبار يف َ�سف َِر الأحبار وفيه و�صف لرحلته �إىل �أوربا ما َم َّن علي به من القوة �أو العمر الكت�ساب مر�ضاته ب�إفادة �أبناء
جلدتي فعكفت على ت�أليف عدة كتب...وكان �أهمها و�أنفعها
(مطبوع عام .)1869
مغني املتعلم عن املعلم يف مبادئ ال�صرف والنحو (مطبوع عندي �إن�شاء كتاب تاريخ �سورية موطننا العزيز ف�صرفت يف
ت�أليفه نحو ًا من ع�شر �سنني[ ،جمع فيه بني �أ�سلوبي الت�أليف
.)1869
مربي ال�صغار و ُم َر ِّقي الكبار يف الرتبية الأخالقية والتهذيب القدمي واحلديث معدد ًا امل�صادر الأوربية احلديثة التي ا�ستعان
بها وم�ستعين ًا بك�شوف علماء الآثار حماو ً
ال تطبيق نتائج هذه
(مطبوع .)1879
مواعظ وخطب املطران الدب�س مطبوعة عدة مرات يف عدة الك�شوف على التاريخ الديني ورابط ًا تاريخ ال�شعوب العربية
جملدات منذ عام  1873حتى .1880
على
املحتار
رد
كتاب
على
قامو�س فقهي ق��ان��وين مبني
البقية �.....................................ص22
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ابن �أبي الدنيا

ُم�ؤ ِّدب �أوالد اخللفاء
 208ـ  281هـ 894 - 823 /م

• عبد العليم دروي�ش

 ا�سمه ون�سبه :عبد اهلل بن حممد بن ُع َبيد بن �سفيان بن قي�سالبغدادي� ،أبو بكر القر�شي ،موىل بني �أُ َم ّية ،املعروف بابن �أبي الدنيا.
 مولده :ولد ببغداد �سنة 208هـ.بالرحلة لطلب العلم ،وقلّما
تاريخنا
 رحالته العلمية :عرفّ
جند عامل ًا من علمائنا الأقدمني �إ ّ
ال َط َّوف البلدان لال�ستزادة من العلم،
وا�ستفادة الفوائد ولو قلّت.
وك��ان ابن �أب��ي الدنيا قليل الرحلة ،ولكن هِ َّمته كانت عالية يف
ت�صنيف الكتب.
 �شيوخه� :أقدَ ُم �شيخ له� :سعيد بن �سليمان �سعدويه الوا�سطي.و�أخذ عن ُ�شيوخ ُكرث ،جمع احلافظ املزي يف كتابه تهذيب الكمال
(� )72/16أ�سماء �شيوخه على املعجم.
ٌ
جماعة كثريون ال يح�صون ،ورحل �إليه �آخرون،
 تالمذته :لزمهوممن روى عنه :ابن ماجة يف تف�سريه.
 منا�صبه� :أ ّدب اخلليفة المْ ُعت�ضد الع ّبا�سي يف َحدَ ا َثتِهِ  ،ثم �أ َّدبابنه املكتفي.
 ثناء العلماء عليه :قال �أبو حامت الرازي كما يف اجلرح والتعديل( :)163/5بغدادي �صدوق .وقال اخلطيب يف تاريخ بغداد (:)89/10
كان ُي���ؤ ِّدب غري واحد من �أوالد اخللفاء .وقال الذهبي يف �سري �أعالم
النبالء ( :)397/13امل�ؤ ّدب� ،صاحب الت�صانيف ال�سائرة .وقال الزركلي
يف الأعالم ( :)118/4كان من ال ُو َّعاظ العارفني ب�أ�ساليب الكالم وما
يالئم طبائع النا�س� ،إن �شاء �أ�ضحك جلي�سه ،و�إن �شاء �أبكاه.
 م�ؤلفاته :له كتب كثرية تزيد عن مئتني ،منها على حروف املعجم:«كتاب الأدب ،ا�صطناع املعروف ،الأ�شراف� ،أخبار �ضيغم� ،إ�صالح
امل��ال ،الأن���واء� ،أخ��ب��ار امل��ل��وك ،الأخ�ل�اق ،الإخ���وان ،االن��ف��راد� ،أخبار
الثوري ،الألوية ،الأولياء ،الأمر باملعروف ،الأحلان ،الأحزان� ،أخبار
�أوي�س� ،أخبار معاوية ،الأ�ضحية ،الإخال�ص ،االيام والليايل� ،أهوال
القيامة� ،أع�لام النبوة� ،إن��زال احلاجة ب��اهلل� ،أخبار قري�ش� ،أخبار
الأع��راب� ،إعطاء ال�سائل ،انقالب الزمان� ،أعقاب ال�سرور والأح��زان
والبكاء .التوبة ،التهجد ،التفكر واالعتبار ،التعازي ،تاريخ اخللفاء،
التاريخ ،تغري الإخوان ،تغيري الزمان ،التقوى ،تعبري الر�ؤيا ،الت�شم�س،
التوكل .اجل��وع ،اجلهاد ،اجلفاة عند امل��وت ،اجل�يران .ح�سن الظن،
احلذر وال�شفقة ،حلم احلكماء ،احللم ،حلم الأحنف ،حروف خلف،
احلوائج .اخللفاء ،اخلافقني ،اخلمول ،اخلبز اخلامت .دالئل النبوة،
الدين والوفاء ،الدعاء .ذم الدنيا ،ذم ال�شهوات ،ذم امل�سكر ،ذم البغي،
ذم الغيبة ،ذم احل�سد ،ذم الفقر ،ذم الرياء ،ذم الربا ،ذم ال�ضحك ،ذم
البخل ،الذكر .الرهبان ،الرخ�صة يف ال�سماع ،الرمي ،الرهائن ،الر�ضا،
الرقة .الزهد ،الزفري .ال�سنة ،ال�سخاء .ال�شكر ،ال�شيب� ،شرف الفقر.
ال�صمت ،ال�صدقة� ،صدقة الفطر ،ال�صرب� ،صفة اجلنة� ،صفة النار� ،صفة
النبي (�ص) ،ال�صالة على النبي (�ص).
الطبقات ،الطواعني .العزلة ،العزاء ،عقوبة الأنبياء ،العقل،
العوائد ،العقوبات ،العيال ،العباد ،العوذ ،العيدين ،العلم ،عا�شوراء،
العفو ،عطاء ال�سائل ،العمر وال�شباب .ف�ضل الع ّبا�س ،الفتوى ،الفرج
علي ،ف�ضل ال �إله �إال
بعد ال�شدة ،ف�ضل الع�شر ،ف�ضل رم�ضان ،ف�ضائل ّ
اهلل ،الفوائد ،الفتون ،ف�ضائل القر�آن .الق�صا�ص ،ق�ضاء احلوائج ،ق�صر
الأمل ،قرى ال�ضيف ،القبور ،القناعة .كرامات الأولياء .امل��دارة ،من
عا�ش بعد املوت ،املحت�ضرين ،املر�ض والكفارات ،املوت ،املتمنني ،مكائد
علي ،مقتل عثمان ،مقتل احل�سني ،مقتل
ال�شيطان ،املطر ،املنامات ،مقتل ّ
طلحة ،مقتل الزبري ،مقتل ابن الزبري ،مقتل ابن جبري ،كتاب املروءة،
املجو�س ،معار�ض الكالم ،اململوكني ،املغازي ،املنتظم ،املنا�سك ،مكارم
الأخالق ،جمابي الدعوة ،حما�سبة النف�س ،املعي�شة.
النوادر ،النوازع .الهم واحل��زن ،الهدايا .ال��ورع ،الو�صايا ،الوقف
واالبتداء ،الوجل.
اليقني».
 -وفاته :مات ببغداد يف جمادى الأوىل �سنة 281هـ.
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بحوث ودرا�سات

العدد2014/4/20 "1389" :م 20-جمادة الآخر1435هـ "ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الأخطار االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية لعمليات غ�سل الأموال
• م�صطفى العبد اهلل الكفري
غ�س��ل الأم��وال عملي��ة يت��م م��ن خالله��ا �إ�ضفاء
امل�شروعي��ة على �أموال م�شبوه��ة جاءت من م�صادر
غري م�شروعة ( كتجارة املخدرات ،جتارة الأ�سلحة،
االجت��ار بالن�س��اء ،تهري��ب الآث��ار واالجت��ار به��ا،
اختال���س الأموال ،الته��رب ال�ضريب��ي ،التهرب من
دف��ع الر�س��وم اجلمركية والر�ش��وة) .وبالتايل ف�إن
غ�س��ل الأموال ه��و كل �سل��وك يق�صد ب��ه �إخفاء �أو
تغي�ير هوية الأموال التي له��ا عالقة بعمليات غري
م�شروع��ة وذلك متويه�� ًا مل�صادره��ا احلقيقية ولكي
تظهر على �أنها ناجمة عن عمليات م�شروعة.
تتم عملية غ�سل الأموال عندما يقوم �شخ�ص ما
بن�ش��اط اقت�صادي خمالف للقان��ون �أو يح�صل على
م��ال بطريق غري م�شروع ،ث��م يحر�ص على تنظيف
الأم��وال الت��ي ح�صل عليه��ا ،بالدخ��ول يف عمليات
اقت�صادي��ة م�شروعة لي�س بهدف الرب��ح, بل غالب ًا
يخ�سر، فالهدف هو �أن يخرج يف النهاية وقد ح�صل
من ه��ذه العمليات عل��ى �أموال ميك��ن الإعالن عنها
و�إظهارها مغ�سولة نظيفة �شرعية .وهكذا جند من
ي�ش�تري �شركة �أو م�صنع ًا، �أو يبن��ي م�شروع ًا �سكنياً،
�أو غري ذل��ك ب�أموال غري م�شروعة, ثم يقوم بالبيع
الكل��ي �أو اجلزئي لهذه امل�شاري��ع ،وي�صبح مليونرياً.
ه��ذه العملي��ة ت�سم��ى عملي��ة غ�س��ل �أم��وال حي��ث
يبح��ث امل��ال ال��ذي مت احل�صول علي��ه بو�سائل غري
نظيفة عن مغ�سلة ي�صبح بعدها نظيف ًا م�شروع ًا.
غ�س��ل الأم��وال م��ن الظواه��ر االقت�صادية التي
بد�أن��ا نالحظه��ا م��ع تنام��ي ا�ستخ��دام ال�شبك��ة
العنكبوتي��ة وا�ست�لام الر�سائ��ل امل�شبوه��ة م��ن
خمتلف بقاع العامل.
املر�سوم ( رقم ( 33ال�ص��ادر عام  2005ملكافحة
غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب الأم��وال غ�ير
امل�شروعة:
ع��رف املر�سوم ( رقم ( 33ال�صادر يف اجلمهورية
العربي��ة ال�سوري��ة ع��ام  2005ملكافح��ة غ�س��ل
الأم��وال ومتويل الإره��اب الأموال غ�ير امل�شروعة
ب�أنه��ا :الأم��وال املتح�صلة �أو الناجت��ة عن ارتكاب
�إح��دى اجلرائم الآتية �س��واء وقعت هذه اجلرائم
يف �أرا�ض��ي اجلمهوري��ة العربي��ة ال�سوري��ة �أو يف
خارجها.
زراع��ة �أو ت�صنيع �أو تهريب �أو نق��ل املخدرات �أو
امل�ؤثرات العقلية �أو االجتار غري امل�شروع بها.
الأفع��ال الت��ي ترتكبه��ا جمعي��ات الأ�ش��رار
املن�صو���ص عليه��ا يف املادت�ين  325و 326من قانون
العقوب��ات وجمي��ع اجلرائم املعت�برة دوليا جرائم
منظمة.
جرائم الإرهاب املن�صو�ص عليها يف املادتني 304
و 305من قانون العقوبات ويف االتفاقيات الدولية
والإقليمي��ة والثنائي��ة الت��ي تك��ون �سوري��ة طرفا
فيها.
تهري��ب الأ�سلح��ة النارية و�أجزائه��ا والذخائر
واملتفج��رات �أو �صنعه��ا �أو االجتار به��ا ب�صورة غري
م�شروعة.
نق��ل املهاجرين ب�صورة غري م�شروعة والقر�صنة
واخلطف.
عمليات الدعارة املنظم��ة واالجتار بالأ�شخا�ص
والأطف��ال واالجت��ار غ�ير امل�ش��روع بالأع�ض��اء
الب�شرية.
�سرق��ة امل��واد النووي��ة �أو الكيميائي��ة �أو
اجلرثومي��ة �أو ال�سام��ة �أو تهريبه��ا �أو االجتار غري
امل�شروع بها.
�سرق��ة واختال�س الأم��وال العامة �أو اخلا�صة �أو
اال�ستيالء عليها بطرق ال�سطو �أو ال�سلب �أو بو�سائل
احتيالية �أو حتويلها غري امل�شروع عن طريق النظم
احلا�سوبية.
تزوي��ر العمل��ة �أو و�سائ��ل الدف��ع الأخ��رى �أو
الأ�سناد العام��ة �أو الأوراق ذات القيمة �أو الوثائق
وال�صكوك الر�سمية.
�سرق��ة الآث��ار �أو املمتلكات الثقافي��ة �أو االجتار

اال�سرتاتيجية
• منى اليا�س

غري امل�شروع بها.
جرائم الر�شوة واالبتزاز.
جرائم التهريب.
ا�ستخ��دام العالمات التجاري��ة امل�سجلة من قبل
غري �أ�صحابها �أو تزوير حقوق امللكية الفكرية.
متر عملية غ�سل الأموال بثالث مراحل:
 الإي��داع �أو الإح�لال (� )placementأي�إدخال املال امل�شبوه يف النظام املايل القانوين.
 التغطي��ة �أو الإخف��اء (� )layeringأي نق��لوتب��ادل املال امل�شبوه (القذر �أو غري امل�شروع) �ضمن
النظام املايل الذي مت �إدخالها فيه.
 الدم��ج �أو اخلل��ط (� )integrationأي دم��جامل��ال نهائي��ا بالأم��وال امل�شروع��ة ل�ضم��ان �إخف��اء
امل�ص��در غ�ير امل�ش��روع ال��ذي مت مبوجب��ه احل�صول
عليها.
�أم��ا اجله��ات الت��ي ت�ستخ��دم كو�سي��ط يف عملية
غ�سل الأموال امل�شبوهة فهي:
امل�ؤ�س�سات املالية (م�ؤ�س�سات التوفري ،امل�صارف)،
ال�سما�سرة،
�شركات امل�ضاربة،
ال�صيارفة،
الكازينوهات،
حمالت التجزئة وتقدمي اخلدمات،
ال�شركات املغطاة قانون ًا،
امل�ؤ�س�س��ات املالية غري البنكية (مكاتب وحمالت
ال�صرافة)،
وكاالت ال�سياحة وال�سفر،
وكاالت اال�سترياد والت�صدير،
جه��ات له��ا ن�شاط��ات تتعام��ل بالنق��د (�س��وق
ال�سيارات واملعدات الثقيلة )،
وكاالت اخلدمات املالي��ة اخلارجية ( احلواالت
اخلارجية)
امل�ؤ�س�سات اخلريية.
الأ�سالي��ب امل�ستخدم��ة يف عملية غ�س��ل الأموال
امل�شبوهة:
�أم��ا الأ�سالي��ب امل�ستخدم��ة يف عملي��ة غ�س��ل
الأموال امل�شبوهة فهي �إي��داع الأموال امل�شبوهة يف
امل�ؤ�س�س��ات واجلهات املذكورة �أع�لاه بهدف حتويلها
�إىل �أموال م�شروعة ونظيفة.
وم��ن ب�ين امل�ؤ�شرات الدال��ة على وج��ود عمليات
غ�سل �أموال:
الرتكي��ب والتجزئ��ة :وه��ي تق�سي��م املبال��غ
ال�ضخم��ة املتح�صلة م��ن �أعمال غ�ير م�شروعة �إىل
مبال��غ �صغ�يرة لإبع��اد الأنظ��ار �أو تبلي��غ اجله��ات
املخت�صة.
التواط���ؤ :قي��ام موظف��ي امل�ؤ�س�س��ات �أو اجله��ات
الت��ي ت�ستخ��دم كو�سي��ط يف عملية غ�س��ل الأموال
امل�شبوه��ة بت�سهي��ل قب��ول الإيداع��ات دون تطبيق
الإج��راءات املنظم��ة لذل��ك مث��ل تعبئ��ة من��اذج
الإي��داع ،تعبئ��ة من��اذج التحوي��ل �أو التبلي��غ ع��ن
العمليات امل�شبوهة.
اجلرائم التي تنتج �أموا ًال غري م�شروعة وحتتاج
�إىل غ�سي��ل ه��ي جرائم معاق��ب عليه��ا يف القانون،
ومتتد العقوبة �إىل م�صادرة هذه الأموال والتغرمي
واحلب���س  .وال بد من ت�أثيم وجت��رمي عملية غ�سل
الأم��وال .مبعنى �أن القاعدة القانونية كانت �أن من
ي�س��رق ويخف��ي امل��ال امل�سروق ف��ان العقوب��ة تكون
على فعل ال�سرقة ولي�س علي �إخفاء املال امل�سرو ق.
وم��ن يختل���س وي�ستثم��ر م��ا اختل�سه ف��ان العقوبة
تك��ون عل��ى االختال�س مع م�ص��ادرة امل��ال لكن دون
عقوب��ة عل��ى عملي��ة ا�ستثم��ار امل��ال �أو �إخفائ�� ه.
جرائ��م التهري��ب واجلرمي��ة املنظم��ة وجت��ارة
الرقيق وتهريب املخدرات يجب �أن تعتربها النظم
القانونية داعمة جلرائم غ�سل الأموال.
وا�ستن��اد ًا �إىل مر�س��وم مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال
ومتوي��ل الإره��اب ال�سوري ،يع��د من قبي��ل ارتكاب
جرم غ�سل الأموال كل فعل يق�صد منه:

�إخف��اء امل�صدر احلقيقي للأم��وال غري امل�شروعة
ب���أي و�سيل��ة كان��ت �أو �إعط��اء تربي��ر كاذب له��ذا
امل�صدر.
حتوي��ل الأم��وال �أو ا�ستبداله��ا مع عل��م الفاعل
ب�أنه��ا �أموال غري م�شروعة لغر���ض �إخفاء �أو متويه
م�صدره��ا �أو م�ساع��دة �شخ���ص �ضال��ع يف ارت��كاب
اجلرم على الإفالت من امل�س�ؤولية.
متلّ��ك الأم��وال غ�ير امل�شروع��ة �أو حيازته��ا �أو
�إدارته��ا �أو ا�ستثمارها �أو ا�ستخدامه��ا ل�شراء �أموال
منقول��ة �أو غري منقولة �أو للقيام بعمليات مالية مع
علم الفاعل ب�أنها �أموال غري م�شروعة.
كم��ا حدد املر�سوم يف املادة  14العقوبات لكل من
قام �أو تدخ��ل �أو ا�شرتك بعمليات غ�سل �أموال وفق
ما يلي:
يعاق��ب باالعتق��ال امل�ؤق��ت م��ن ث�لاث �سن��وات
�إىل �س��ت �سن��وات وبغرام��ة تع��ادل قيم��ة الأموال
امل�ضبوط��ة �أو بغرامة تعادل قيمته��ا يف حال تعذر
�ضبطه��ا عل��ى �أن ال تقل عن مليون ل�يرة �سورية كل
م��ن قام �أو تدخ��ل �أو ا�شرتك بعملي��ات غ�سل �أموال
غري م�شروع��ة ناجمة عن �إحدى اجلرائم املذكورة
يف امل��ادة  1م��ن املر�س��وم الت�شريع��ي وهو يعل��م �أنها
ناجم��ة عن �أعم��ال غري م�شروعة م��ا مل يقع الفعل
حتت طائلة عقوبة ا�شد وت�شدد هذه العقوبة وفقا
لأح��كام املادة  247م��ن قانون العقوب��ات العام �إذا
ارتك��ب اجل��رم يف �إط��ار ع�صابة �إجرامي��ة منظمة
ويعاق��ب �أي�ض��ا وف��ق م��ا �سبق م��ن ق��ام �أو تدخل �أو
ا�ش�ترك بعملي��ات متوي��ل الإره��اب .يعاق��ب عل��ى
ال�ش��روع يف جرمي��ة غ�س��ل الأموال غ�ير امل�شروعة
وجرمي��ة متوي��ل الإره��اب كم��ا يعاق��ب ال�شري��ك
واملتدخ��ل واملحر���ض واملخب��ئ بعقوب��ة الفاع��ل
الأ�صلي.
�أق��رت الهيئة الدولية التي تقود جهود مكافحة
غ�س��ل الأم��وال يف العامل ،قواعد جدي��دة لت�شديد
احلمل��ة عل��ى الأم��وال الق��ذرة ومتوي��ل الإره��اب
وعملي��ات غ�س��ل الأم��وال ،بحظ��ر البن��وك التي ال
تخ�ض��ع جله��ات رقابي��ة وت�شدي��د مراقب��ة �أعمال
ن��وادي القم��ار .وته��دف القواع��د اجلدي��دة �إىل
ت�شدي��د �إج��راءات مراجع��ة ال�سج�لات املالي��ة
وتاري��خ العم�لاء خا�ص��ة يف الأعمال الت��ي تنطوي
عل��ى خماطر كبرية مثل بنوك املرا�سلني �أو التعامل
مع �أ�شخا�ص م�شك��وك يف خلفياتهم ال�سيا�سية .كما
�أن ن��وادي القمار و�سما�سرة العقارات وجتار املعادن
النفي�سة والأحجار الكرمية واملحا�سبني واملحامني
�سيخ�ضع��ون م��ن الآن لإج��راءات مراقب��ة ل�ضم��ان
ع��دم ممار�سته��م لغ�س��ل الأم��وال .ويق��در حج��م
الأم��وال التي يج��ري غ�سلها �سنويا ب�ين  700مليار
و 1500مليار دوالر.
وب�سب��ب الأخط��ار االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
وال�سيا�سي��ة الناجت��ة ع��ن عملي��ات غ�س��ل الأموال
تتعاظم اجله��ود الدولية واالتفاقي��ات العاملية �أو
الإقليمية ملكافحة غ�س��ل الأموال واتفاقية الأمم
املتح��دة ملكافح��ة االجت��ار غ�ير امل�ش��روع .كفر�ض
�أف�ض��ل املمار�س��ات الدولي��ة فيما يتعل��ق بالتحويل
غ�ير امل�شروع للأموال عرب م��ا يطلق عليه “البنوك
ال�سري��ة” ومقاه��ي الإنرتن��ت و�ش��ركات ال�سياح��ة
و�ش��ركات اال�ست�يراد والت�صدي��ر الت��ي تعت�بر م��ن
القن��وات الرئي�سي��ة التي ينق��ل به��ا “املتطرفون”
�أمواله��م .وحظر البن��وك التي ت�ستخ��دم كواجهة
لأن�شطة غري م�شروعة وهي الو�سيلة املف�ضلة لغ�سل
الأموال وهي البنوك التي لي�س لها وجود فعلي وال
تخ�ضع جلهات رقابية.
• جامعة دم�شق – كلية االقت�صاد

املعن��ى الأ�صل��ي الع��ام لال�سرتاتيجي��ة� :إع��داد كل
ما يل��زم للحرب عل��ى وف��ق �أهدافها ال�شامل��ة ,وتنفيذ
خططه��ا حتى تبل��غ الق��وات املحاربة مي��دان القتال.
وي��راد بالتكتي��ك :حتريك الق��وات لاللتح��ام بالعدو
وخ�لال التحامه��ا ب��ه حت��ى نهاي��ة املعرك��ة .وكلم��ة
ا�سرتاتيجي��ة م�أخوذة ع��ن الفرن�سية ع��ن الالتينية،
و�أ�صله��ا مبعن��ى القائ��د ،وه��ي �شبيه��ة بكلم��ة القائ��د
العربي��ة لأنه يف بداية الأم��ر ،كان يقود جنده مكانة
ومكا ًن��ا يف طريق��ه � strategosإىل املعرك��ة .ومل
يكتف ه��ذا القائد بالتدب�ير والتوجيه خلف خطوط
ِ
القتال خالل املعركة كم��ا هو الغالب اليوم ،وهو �أ�شبه
�أن ي�سم��ى ال�سائ��ق ال القائد ل��و راعينا املعن��ى اللغوي
وحده.
وهذا م��ا ذكره البحرتي حني و�ص��ف �إيوان ك�سرى:
واملنايا مواثل ,و�أنو�شروان
يزجي ال�صفوف حتت الدرف�س
(�أي ي�س��وق �صف��وف جي�ش��ه للقت��ال .ومع ذل��ك ف�إن
ا�س��م القائ��د ماي��زال م�ستعم ً
�لا �إىل الي��وم مل��ن يدي��ر
الق��وات املحارب��ة ح�ين ي�سوقه��ا لأن ال�س��وق لغويًا هو
احلث على ال�سري من وراء.
واال�سرتاتيجي��ة( :عل��م وفن) ،فه��ي ت�شمل ت�شكيل
العملي��ات احلربي��ة ملواجه��ة الأع��داء لبل��وغ الن�صر,
�أو جتن��ب الهزمي��ة وقد ت�شم��ل اال�سرتاتيجية �أعما ًَال
غ�ير ع�سكري��ة وتو�ص��ف �أنه��ا �أعم��ال ا�سرتاتيجي��ة
مث��ل التحال��ف م��ع ق��وة ثالث��ة� ،أو التعاه��د على عدم
االعت��داء لتبقى على احلياد خ�لال احلرب� ,أو تعبئة
دول��ة ثالث��ة قواته��ا عل��ى ح��دود �إح��دى الدولت�ين
لتهديده��ا حتقي ًقا مل�صلحة الثاني��ة ,ومثل ذلك الأمور
التمويني��ة والإداري��ة والطبية ,فلي���س كل ما يو�صف
ب�أن��ه ا�سرتاتيج��ي يع��د ع�سكريًا �أو يت��واله ع�سكريون
ولكن��ه عل��ى �صل��ة وثيق��ة باملع��ارك لت�أم�ين الق��وات
املحارب��ة قب��ل القت��ال �أو خالله وترجي��ح كفتهم على
الأعداء ف���إذا قلنا“ :جبل طارق موق��ع ا�سرتاتيجي”
ف�لا يعني �أن��ه ه��ام �أو متحكم فيم��ا حول��ه �أو م�سيطر
علي��ه فقط ,بل يعن��ي � ً
أي�ضا �أن متلك��ه �أو �ضمان حياده
يرجح كفة فريق يف احلرب على فريق.
و�إذا قي��ل�“ :إن ا�سرتاتيجي��ة احل��زب الف�لاين هي
ك��ذا” ه��ذا املعن��ى �سيا�س��ي ،وه��و معن��ى ق��وي ال�صل��ة
باملعن��ى الأ�صل��ي الع�سك��ري ,فه��و ا�ستعم��ال جم��ازي
عالقت��ه امل�شابهة بني املجال�ين الع�سك��ري وال�سيا�سي,
�أو ه��و ا�ستع��ارة كم��ا يق��ول البالغي��ون� .أم��ا ترجم��ة
اال�سرتاتيجي��ة بكلم��ة املنهجية �أو اخلط��ة فهو جزء
من معنى اال�سرتاتيجية وبقية املعنى ت�شمل الأهداف
الكربى والأعمال التنفيذية لل�شروع يف العمل و�ضمان
�سريه.
وق��د ترجمت كلمة ا�سرتاتيجي��ة بال�سوقية ن�سبة
�إىل ال�س��وق وذل��ك قبل الق��رن الع�شري��ن ويف بدايته,
وا�ستعمله��ا الأت��راك وامل�صري��ون ث��م �أهمل��ت عن��د
الفريقني .وبقي امل�صري��ون ي�ستعملون اال�سرتاتيجية
املعرب��ة وه��ي م�صدر �صناع��ي على ح�ين �أن العراقيني
بق��وا عل��ى ا�ستعم��ال كلم��ة ال�سوقي��ة .ولي�س��ت كلمة
ال�سوقي��ة لغويً��ا ترجم��ة دقيقة لكلم��ة ا�سرتاتيجية
ا�صطالح��ا ,ولك��ن ميك��ن �أن ي�صطلح
فيم��ا ت��دل علي��ه
ً
عليه��ا لتك��ون مبعناه��ا .فالكلم��ة ق��د ت��دل يف �أ�صله��ا
اللغ��وي عل��ى �شيء ثم تتط��ور داللتها عل��ى �شيء �آخر
وه��ذا �أمر �شائع يف كل اللغ��ات ,ويف لغتنا مئات الأمثلة
على ذل��ك والكلمة امل�سيطرة الآن عل��ى الأل�سنة كلمة
ا�سرتاتيجي��ة وللكلمات حظوظها من الرواج �أو الك�ساد
رواج��ا وال ب�أ�س بذلك
ب�ين النا���س ,وهي �ستبق��ى �أكرث ً
ف���إن لغتن��ا حافل��ة بالكلم��ات املعرب��ة يف امل�صطلحات
وغريها .وقد عربت بع�ض الكلمات و�شاعت بيننا ،و�إن
كان له��ا نظري يف العربي��ة مثل (ق�سطا���س) و(ق�سط)
ونظريته��ا يف العربي��ة مي��زان وع��دل ,ب��ل �إن بع���ض
الكلم��ات املعربة غطت على كثري م��ن الكلمات العربية
منذ الع�صر اجلاهلي.

من الذاكرة
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• ميخائيل عيد
ُ
اجل�سد
ويرتع�ش
ي�صحو
ْ
ٌ
واقف عند املفارق
�أنا
والدروب جميعها مت�ضي �إليك
و�أرى يديك
متتد من كل اجلهات
علي
تفي�ض بالنعمي َّ
يدي
و�أح�س دفئك يف ّ
يا �أيها الأزل امل�سافر يف الأبد
من �أين؟
أحد
ال ندري ،ولن يدري � ْ
ـ2ـ
أختكم
قالت يل الغيمة� :أنا �
ْ
قال الرتاب :و�أنا
قال الزبد:
اجل�سد
�أنتم �أقانيم
ْ
ـ3ـ
وم�ضيتُ من باب �إىل باب
�س�ألت الريح وال�شم�س
التي متطر يف ال�صيف واللهب
من �أنا؟
من �أنتَ ؟
أنت؟
من � ِ
وقد جاء ال�صدى:
أنت؟
من �أنتَ ؟ من � ِ
و�أربكني املدى
فوقفتُ عند مفارق الدرب
التي ال تفرتق..
�صاح الردى متجهم ًا:
�أنا دربكم
و�سمعت �أغنية الفلك
الكلُّ �أنتَ  ..و�أنتَ ْ
لك..
وم�شيتُ
ْ
احللك
وامتدت طريقي يف
ـ4ـ
يحنو الرتاب على الرتاب
ويكت�سي حلم املطر
ورق ًا و�أعناب ًا
ويرجعها احلنني �إىل الرتاب
نزهو ب�أحالم ال�شباب
حتول حتت ال�شم�س
يرجعها الرتاب �إىل تراب
يا �أيها القفر الذي ينداح يف قفر
متى؟
ويجيء من وم�ض ال�سراب

ر�ؤى ودروب

كاتب �أعرفه :جودت الركابي
• خليل خاليلي

�صوت هو املا�ضي يقول:
الآن �أنك والرهانْ
�أرجوحة يلهو بها ملك الزمان
مع املكانْ
و�أمدُّ كفي� :أين؟
غام الوقت،
�إين ال �أرى غري الدخان

اختيار

وخرج��ت م��ن ذاك القت��ام مدين��ة
للورد
يع�شقها احلمام..
ر َّفت ب�أجنحة من الأطفال وال�شعراء
بال�ش��وق امل�ساف��ر يف ال�تراب �إىل
الغمام
و�أتيت من ليلي �إىل �صبحك
من غيمي �إىل �صفوك
كي �أغزل �صيف ًا ل�شتائي
َّ
ابت��ل جناح��اه
كن��ت كالط�ير ال��ذي
وغام الكون
تهديه غريزته ب�صحراء الف�ضاء
حام ً
�لا م��ن وج��ع الرتح��ال �آهات��ي
و�أ�صداء بكائي..
وفتح��ت الب��اب ك��ي �أدخ��ل ..ه��ل
�أدخل؟
يا ويحي لقد خاب رجائي
�سرق الليل مرايا ال�ضوء من عيني
ف�ضيعت �صباحي
وتلم�ست جراحي:
م��ن يعد لليل ملعون وم�أفون فجني يا
رياحي
مب�صر يف الليل �أعمى يف النهار
لي�س من فرق واختار النهار

قمر

هل ر�أيتم قمر الع�شاق �أ�ضناه ال�سهر
و�أتى النهر حزين ًا متعب ًا
قال� :أرتاح هنا
هبت ن�سيمات ال�سحر
�أنع�شت قلب املعنى ب�أريج الذكريات
مد كفيه �إىل املاء
النعي �أطبقتُ جفوين
حني جاء
ُ
ور�أيتْ ..
قمر ًا يبزغ من نهر �شجوين فبكيت
رق�ص

هل �سمعت رق�صات املطر العا�شق
فوق ال�سطح
والريح تغني يف ابتهاج
ف�إذا ما حمي الرق�ص
و�أنَّ ا لباب وا�شتدَّ الهياج
هطل الدمع على خد الزجاج
را�س ًما جنواه مو�سيقا
و�شكواه اختالج:
�إنه يرق�ص كي ُتغفي
ال�سراج
وكي يطفي
ْ

بوح

واجعل من ر�ؤاي �إليك دربا
ومتتد الدروب فال و�صول
و�أعدو يف الف�صول ويف الأماين
وتخذلني الأماين والف�صول
�أحبك مل �أقلها بعد لكن
ُ
تقول
هي الآهات يف �صدري
غرية
حلبيبتي حقل به ورد وغار
وله��ا �ضفائ��ر م��ن حكاي��ات و�أقم��ار
�صغار
جتني لها �شم�س النهار ال�شهد
والليل البهار
و�أنا �أحار بحبها..
و�أنا� ..أغار...
زنبقة الر�ؤى
وغ�سلت وجهك بالندى
و�أتيتني فتلعثم ال�صبح احليي
�س�ألتني� :أتطري؟
�صار ال�ضوء �أجنحتي
وطرنا..
�آه ..ما �أبهى؟
�صار ال�ضوء �أجنحتي
وطرنا..
�آه ..ما �أبهى!
تكاثرت الر�ؤى وتوالدت
وبقيت زنبقة الر�ؤى
ِ

فار���س م��ن فر�س��ان املناب��ر،
و�سيد من �س��ادة البيان ،و�أ�ستاذ
جامع��ي عري��ق ..عرفت��ه ع��ن
ق��رب ي��وم كان �أ�ست��اذ ًا يف كلية
الرتبي��ة ـ بجامع��ة دم�ش��ق ـ
(مل��ادة ط��رق تدري���س اللغ��ة
العربية) وم�شرف ًا على تدريبنا
يف الدرو�س امل�سلكية يف املدار�س
الإعدادية والثانوية.
ول��د الدكتور جودت الركابي
�سن��ة 1913م يف ح��ي م��ن
جودت الركابي
�أحياء دم�ش��ق ال�شعبية هو حي
ال�شاغور ،لأ�سرة عريقة ..عمل
رجاالتها يف ال�سيا�سة والعلم والأدب.
�أنه��ى درا�سته االبتدائية يف مدر�سة (التطبيق��ات) ،والثانوية يف مكتب
(عن�بر) �سن��ة 1934م ..وهي املدر�س��ة الثانوية الوحي��دة �آنذاك يف بالد
ال�ش��ام .والت��ي خرجت الكوكب��ة الأوىل من رجاالت بالد ال�ش��ام ،ثم �أوفد
�إىل فرن�س��ا يف بعثة ر�سمية ،فح�صل عل��ى اللي�سان�س يف الأدب العربي �سنة
1941م ،ونال �شهادة الدكتوراه عام 1947م.
عمل مدر�س ًا يف ثانويات دم�شق ،ويف دور املعلمني ،ثم عني مفت�ش ًا �أول للغة
العربية يف وزارة املعارف ،وبقي يف من�صبة ذاك ع�شر �سنوات.
حما�ضرا يف كلي��ة الآداب ...ث��م �أ�ستاذ ًا ذا
يف ع��ام1949م ع�ين �أ�ست��اذ ًا
ً
كر�سي يف كلية الرتبية عام 1961م ،فعميد ًا لكلية الرتبية عام 1974م ،ويف
ال�سن��ة نف�سها �أعري �إىل اجلزائر وبق��ي فيها �أ�ستاذ ًا يف جامعة(ق�سنطينة)
حتى عام 1987م.
له جمموعة من الكتب الأدبية الهامة� ،أهمها:
 1ـ «ال�شع��ر الدني��وي يف الع�ص��ر الأيوب��ي وممثلوه الأ�سا�سي��ون» (باللغة
الفرن�سي��ة) ..وهو الكتاب الذي قدّ مه جلامعة (ال�سوربون) للح�صول على
درجة الدكتوراه.
 2ـ «دار الطراز يف عمل املو�شحات البن �سناء امللك» (حتقيق).
 3ـ «يف الأدب الأندل�س��ي ،وه��و كتاب ،ي�ؤكد ح�س��ن تذوقه لل�شعر العربي
بعامة ،وال�شعر الأندل�سي بخا�صة.
 4ـ «الطبيعة يف ال�شعر الأندل�سي».
 5ـ «طرق تدري�س اللغة العربية» ،وهو كتاب �أماله علينا �أيام كنا طلبته،
و�أفدن��ا من��ه �إف��ادة جليل��ة يف عملن��ا كمدر�س�ين �أو كموجه�ين يف املدار���س
الثانوية واملتو�سطة فيما بعد.
 6ـ «الأدب العربي من االنحدار �إىل االزدهار».
 7ـ «مبادئ تخطيط التعليم» (مرتجم عن الوثائق الرتبوية لليون�سكو).
 8ـ «الوايف بالأدب العربي» بامل�شاركة مع �آخرين.
 9ـ «الإرث الفك��ري للم�صل��ح االجتماع��ي عب��د احلمي��د
الزهراوي»(باال�شرتاك مع الدكتور جميل �سلطان).
 10ـ «الأدب العربي ون�صو�صه».
 11ـ «منهج البحث الأدبي يف �إعداد الر�سائل اجلامعية» ،عام 1992م.
ُعرف عنه التوا�ضع والعمل ب�صمت ود�أب ،ومل يبحث عن ال�شهرة يف يوم
من الأيام..
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فن ت�شكيلي

لوحات الفنان نذير نبعة:
حداثة تعبريية متدثرة بالذاكرة اجلمالية للمكان ال�سوري
• عبد اهلل �أبو را�شد
الفن��ان الت�شكيلي ال�س��وري نذير نبعة من
موالي��د مدين��ة دم�ش��ق ع��ام  ،1938تخرج من
ق�س��م الت�صوي��ر م��ن كلي��ة الفن��ون اجلميل��ة
بجامع��ة القاه��رة ع��ام � ،1965أمت درا�سات��ه
العلي��ا يف املدر�س��ة الوطني��ة العلي��ا للفن��ون
بالعا�صمة الفرن�سية باري�س عام  ،1972مار�س
مهن��ة تدري���س الفن��ون يف مدار���س مدينة دير
ال��زور ودم�شق ومواد الت�صوي��ر يف كلية الفنون
اجلميل��ة وط�لاب الدرا�س��ات العلي��ا ،وعم��ل
كر�س��ام موتي��ف وم�صم��م غرافيك��ي للر�س��وم
الداخلي��ة للعدي��د م��ن ال�صح��ف واملل�صقات يف
ب�يروت ودم�ش��ق .وهو قام��ة ت�شكيلي��ة �سورية
متطاولة يف ميادين احلركة الت�شكيلية املحلية
والعربي��ة العاملي��ة ،وواحدٌ م��ن ر ّواد احلداثة
التعبريي��ة ال�سوري��ة املميزي��ن ،وي�ش��رف
عل��ى الع�ش��رات م��ن م�شاري��ع التخ��رج لط�لاب
كلي��ة الفن��ون اجلميل��ة بجامع��ة دم�ش��ق� ،أقام
جمموع��ة م��ن املعار���ض الفردي��ة واجلماعية
واملجموع��ات وحا�ص��ل على جمموع��ة �شهادات
التقدير والتميز واجلوائز.
لوحات��ه الت�صويرية خارج��ة من جالبيب
ذاك��رة الأمكنة ال�سوري��ة الب�صري��ة ،متدثرة
ومتناغم��ة مع جميع جتلياته اليومية املعي�شة
والأ�سطوري��ة املُتخيل��ة بتقا�سيمه��ا الت�شكيلية
الت��ي تفي���ض حيوي��ة وحرك��ة وجمالي��ات
مع��اين وقي��م ت�شكيلي��ة مدرو�س��ة ومتوازن��ة
ور�صين��ة ،ي�سب��ح يف متنه��ا الو�صف��ي يف ف�ض��اء
الع��زف التقن��ي متن��وع ال�سم��ات واخل�صائ���ص
واملواد والأدوات ،يدندن بخطوطه وم�ساحاته
امللون��ة العاك�س��ة ل�شخو�ص��ه و�أواب��د مكان��ه
ال�س��وري �أن�ش��ودة املواطن��ة ال�سوري��ة يف �أبه��ى
مظاهره��ا الو�صفي��ة .ي�ستع�ير مكونات��ه م��ن
معينه��ا خل�س��ة وينرثه��ا �صريح��ة الأ�ش��كال
واملكون��ات ف��وق �سط��وح خامات��ه امل�ستعمل��ة،
يجوب فيه��ا ومعها برحاب التي��ارات الواقعية
التعبريي��ة ،والتعبريي��ة الت�أثريي��ة الرمزي��ة
والتعبريي��ة التجريدية جمتمع��ة �أو متفرقة
واملتنا�سقة مع خيارات موا�ضيعه املطروحة يف
هذه اللوحة �أو ذلك العمل الفني.
الن�س��وة حا�ضرات بق��وة يف جميع طقو�سه
ال�شكلي��ة ،يت�ص��درن امل�شاه��د الب�صرية ويلعنب
�أدواره��ن الطبيعي��ة يف ا�ستكم��ال دورة احلياة
ال�سوري��ة مب��ا ميثلن م��ن رمزية امل��كان ال�سوري
و�أ�صالت��ه ،واملحاكي��ة حلديث الأر���ض وذاكرة
الإن�سان يف جتليات الأمل والعمل املثمر واملفيد
واملزين بالعلم واملعرفة ومواكبة دورات احلياة
احلرة والعي�ش الكرمي من خالل �إ�شارات ن�ص ّية

ت�شكيلي��ة رمزي��ة .وت��ارة حممول��ة بحدي��ث
الن�سوة وخلواتهن يف نا�صية ق�صة هنا وحكاية
هناك ،تدخل معرتك الواق��ع املعا�ش باملتخيل
الرم��زي والأ�سطوري يف ح�سب��ة تقنية فائقة
اجل��ودة والر�ص��ف املت��وازن واملتكام��ل لعنا�صر
املو�ض��وع ومفردات��ه الت�شكيلي��ة يف ف�ض��اء كل

لوحة من لوحاته.
دم�ش��ق القدمي��ة يف بيوته��ا امللتحف��ة
بالأ�س��رار واحلكاي��ات والت��ي تُعي��د ال�شيخ �إىل
�صب��اه هي جماله احلي��وي يف ن�سج معامل �صوره
املر�سوم��ة وامللون��ة ب�أناقة تعبريي��ة وباقتدار
فن��ي وتقن��ي وجم��ايل من فن��ان امتل��ك جميع

مقوم��ات االبت��كار فك��رة وتخي ً
�لا وتطويع�� ًا
مل��واد و�أدوات مل�صلح��ة خيارات��ه الت�صويري��ة،
وم��داد ر�ؤاه الت�شكيلي��ة الت��ي تُعطي��ه التمي��ز
واخل�صو�صية والتفرد ما بني �أقرانه يف احلركة
الت�شكيلي��ة يف زمانه ومن تبعه من �أجيال فنية
ت�شكيلي��ة �سوري��ة �سابحة يف حمي��ط مقاماته
ووالئم��ه الب�صري��ة ،يج��د املتلق��ي يف تفا�صيل
لوحات��ه مت�سع�� ًا ملق��والت ال�تراث واحلداث��ة،
يذكرهم ب�سوالف �ألف ليل��ة وليلة الدم�شقية،
املفتوحة على ذاك��رة الإن�سان ومالمح الوجوه
احلامل��ة ،ورق���ص الأج�ساد املتحرك��ة يف ف�ضاء
التكوي��ن وهند�ست��ه املعماري��ة الرتيب��ة،
واملتجلي��ة يف �أزي��اء ومالب�س متنوع��ة الألوان
وال�صنائع.
تُخف��ي يف جدرانه��ا اخللفي��ة واملزخرف��ة
�ضجيج الزمن العربي املتعاقب .ت�ستعري اجلمال
الدم�شق��ي (ال�شامي) بكل غوايت��ه ،وت�ستنجد
بالزخرف��ة العربي��ة الإ�سالمي��ة ومظاه��ر
احلي��اة احلامل��ة واحلافل��ة مبعطي��ات الأم��ل،
والب��وح اجلمي��ل املتوالد من قندي��ل الإ�ضاءة،
ومزمار احلي ورق�ص احل�سان فرادى وجماعات
يف ح�ض��رة امل�شهد الب�ص��ري ،وخلفياته املو�شاة
ب�أزه��ار وورود دم�ش��ق الغني��ة ع��ن الو�ص��ف
والتعري��ف الت��ي حتت��ل مكانها املنا�س��ب داخل
منت اللوح��ات .ولت�ستكمل احلل��ي واملجوهرات
والأ�شي��اء املادية الثمين��ة ،واملتنا�سبة مع زمن
عربي غابر دورة الو�صف الب�صري يف جماليات
م�ضافة .تقربنا خطوة من فهم ن�سيج حكاياته
ومقولته الفنية والفكرية واجلمالية ،والقول
ب���أن دم�ش��ق الفن��ان متخفية يف رمزي��ة الأنثى
وقدرته��ا عل��ى احل�ض��ور يف م�ساح��ة و�ص��ف
وذاك��رة ،ودالل��ة عل��ى احل��ب وامل��ودة والزمن
الدم�شقي املتوا�صل واجلميل.
لوحات��ه يف بنيته��ا اللوني��ة ال تخ��رج
ع��ن دائ��رة الأل��وان الرئي�س��ة (الأ�سا�سي��ة
وامل�ساع��دة) واملتوال��دة يف ملون��ات م�شتق��ة
ومتنا�سب��ة ،وطبيع��ة امل�شه��د الو�صفي .كل لون
فيها مدرو�س بعناية وفهم تقني خا�ص ،ال ن�شاز
فيها خل��ط �أو لون وحت��ى ومكون��ان ت�شريحية
يف ر�س��م وت�صوي��ر مع��امل �شخو�ص��ه ومتمماته
اخللفي��ة .عام��رة مبلون��ات احلي��اة الطبيعية
ومكوناته املر�صوفة م��ن فنون رق�ص ومو�سيقى
وعل��وم ومع��ارف و�آداب ومعاي�ش��ة ،مدرج��ة يف
قوالب �شكلية جميلة تف�صح عن جودة م�ؤلفها،
وموقعه املميز يف ذاكرة الفن الت�شكيلي ال�سوري
احلديث واملعا�صر    .

ملتقى
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ملتقى �شــعري يف مهرجان
ال�شـــــيخ �صــالـــح العـلــي

ت�ضمن��ت الفعاليات الثقافية التي احت�ضنها
مهرج��ان ال�شي��خ �صال��ح العل��ي ال�ساب��ع ع�ش��ر
ال��ذي �أقي��م يف ال�شيخ بدر مبحافظ��ة طرطو�س
مهرجان ٍا �شعري ًا مب�شاركة جمموعة من ال�شعراء
هم :حمم��د ابراهيم حمدان ووائ��ل �أبو يزبك
و�صال��ح �سلم��ان وحمم��ود حبيب و�صال��ح �سلمان
وليندا ابراهيم و�صالح �أبو الوي .
وتنوع��ت ق�صائ��د ال�شع��راء امل�شارك�ين بني
وطني��ة و�إن�ساني��ة واجتماعي��ة حمل��ت فك��رة
الت�ص��دي للم�ؤام��رة عل��ى �سوري��ة وغل��ب عليها
�أ�سل��وب ال�شطرين وق��د اعتمدت عل��ى الأ�صالة
واملعا�صرة يف ال�شكل وامل�ضمون.
وعن الإعداد له��ذا املهرجان �أ�شار �أ� .شاهني
�شاه�ين مدي��ر ثقاف��ة طرطو���س �أن عم��ر ه��ذا
املهرج��ان �أ�صب��ح �سبعة ع�ش��ر عام�� ًا ،وهو يقوم
بالتع��اون والتن�سي��ق ب�ين املحافظ��ة ومديري��ة
الثقافة وبلدي��ة ال�شيخ بدر وبني �أبناء املنطقة
لالرتق��اء مب�ستوى املهرج��ان �إىل م�ستوى ما قام
ب��ه ال�شي��خ �صالح العل��ي ،وليكون ه��ذا املهرجان
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ملتقى لأبناء �سورية من �شعراء ومثقفني �إ�ضافة
�إىل �أبن��اء الوطن العربي ،وق��د تطور املهرجان
ف�أ�صبح يت�ضمن الأدب وال�شعر واملعار�ض الفنية
والرتاثية.
وق��ال املهند���س �شح��ادة ابراهي��م رئي���س
بلدية ال�شيخ ب��در عن اعتزازه بال�ضيوف الذين
جا�ؤوا متحدين كل من يحاول �أن ميزق وحدتهم
الوطنية ويعيث ب�أر�ضهم ف�ساداً ،ف�إن كان �أولئك
ق��د ب��ددوا ظ�لام الفرن�سي�ين فالي��وم �أبنا�ؤهم
ي�س�يرون عل��ى خطاه��م م�صمم�ين �أن يحافظ��وا
على �سورية �شعب ًا و�أر�ض ًا.
ولف��ت ال�شاع��ر �أحم��د حممود ح�س��ن مدير
املهرج��ان �إىل �أن مهرج��ان ال�شيخ �صال��ح العلي،
ه��و مهرج��ان وطن��ي بامتي��از يعرب ع��ن تر�سيخ
مع��اين املقاوم��ة ،وي�ؤك��د عل��ى �أهمي��ة اللحم��ة
الوطني��ة ،و�أن �إقامت��ه يف مث��ل ه��ذه الظ��روف
ت�أكي��د عل��ى ق��وة الن�سي��ج االجتماع��ي ل�شع��ب
يرف�ض الإرهاب وي�ستغل �أي منا�سبة للتعبري عن
وحدته الوطنية.
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�أدب و�سيا�سة
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�أمام قاماتكم العالية ننحني
• حممد حديفي
يف هذه الأيام الع�صيبة التي يعي�شها ال�سوريون
كل ال�سوريني ،ويف هذه املحنة التي �أراده��ا لنا
الغرب وبع�ض العرب ،ويف ه��ذه اللحظات التي
تتواىل بها قوافل ال�شهداء الذين ق�ضوا بنبل
و�شجاعة وهم يدافعون عن تراب الوطن .تطل
علينا �أعياد اجلالء لتذكرنا ب�أيام خلت ا�ستطاع
�أج��دادن��ا من خاللها �أن ي�سطروا �أروع �صفحات
املجد وهم يخو�ضون غمار املعارك �ضد امل�ستعمر
الفرن�سي الذي ميتلك �أحدث الأ�سلحة �آنذاك ،يف
حني �أن الثوار ال�سوريني ال ميلكون �إال البندقية
وال�سيف واخلنجر و�أحيان ًا ال�صدور العارية ،و�أمام
هذا الالتوازن يف القوى �أدرك �أجدادنا الأبطال
�أنه ال بد من الت�ضحيات اجل�سام ،وعقدوا العزم
على القتال واملواجهة مهما كانت الت�ضحيات ،وقد
�أثمرا هذه ال�شجاعة يف املواجهة ،وهذا الت�صميم
على الن�صر �أثمر انت�صار ًا �سجله الأب��ط��ال من
ً
نا�صعة �سنظل نفخر بها على
ال�سوريني �صفحات
مر الع�صور والأجيال.
ً
مل يرتك امل�ستعمر الفرن�سي �آنذاك و�سيلة من
و�سائل الوح�شية والقتل �إال وا�ستعملها ،فحا�صر
امل��دن والقرى وراح يدكها مبا ميلكه من �أ�سلحة
متطورة قيا�س ًا �إىل ذلك الع�صر ،ولكن ذلك كله
يجد �أمام �إرادة الثوار ال�سوريني احلقيقيني
مل ِ
الذين �أثبتوا للعامل �آنذاك ب�أن الإرادة والت�صميم
يف الدفاع عن تراب الوطن �أقوى بكثري من �أ�سلحة
فرن�سا وجيو�شها احلرارة..
ً
زاهية
ويف ه��ذه املنا�سبة التي مت��ر علينا
ً
وم�شرقة هذه الأيام البدَّ لنا من �أن نقف بكثري
من االحرتام والإجالل �أمام هذه القامات العالية
من �أجدادنا الذين �صنعوا لنا جمد اجلالء و�ألقه
وروعته وانت�صاراته..
وح��ي�ن ن���ذك���ر وب��ك��ث�ير م���ن ال��ف��خ��ر ه��ذه
ً
م�شرقة وج��وه ه�ؤالء
االنت�صارات ،تطل علينا
الذين �أرغموا العدو على الر�ضوخ لإرادتهم..
ن�ستذكر �سلطان با�شا الأط��ر���ش قائد الثورة
ال�سورية الكربى والذي جعل تراب جبل العرب
مقرب ًة للم�ستعمر الفرن�سي ،وهنا البدَّ لنا من �أن
نذ ِّكر مبعركة الكفر ومعركة املزرعة وكذلك
معركة امل�سيفرة حيث ك��ان ال��ب�يرق واخلنجر

�سلطان با�شا الأطر�ش

ح�سن اخلراط

ح�سن اخلراط

�صالح العلي

والبارودة العتيقة يف مواجهة الدبابة واملدفع.
ون�ستذكر �أي�ض ًا املجاهد ال�شيخ �صالح العلي
الذي جمع حوله جمموعة من الثوار الذين جعلوا
اجلبال مواطن لهم ي�صطادون يف م�سالكها الوعرة
اجل��ن��ود الفرن�سيني ال��ذي��ن راح���وا يت�ساقطون
الواحد تلو الآخر �أمام الإرادة ال�صلبة له�ؤالء
الثوار الذين كتب و�سيكتب عنهم التاريخ كثري ًا..
ول��ن نن�سى املجاهد البطل �إبراهيم هنانو

الذي خا�ض مع زمالئه الثائرين �أ�شر�س املعارك
يف جبل الزاوية كذلك ن�ستذكر ح�سن اخلراط
وحممد الأ�شمر وغريهم كرث من الأبطال والقادة
الذين �أ�شعلوا �سهول الغوطة نار ًا حترق امل�ستعمر
الدخيل.
وب��ذل��ك تكون �سورية ك��ل �سورية بثوارها
وعمالها وفالحيها قد وح��دت اجلهود وعقدت
العزم على الن�صر فتحقق لها الن�صر ،ويف هذا

املقام يحق لل�سوريني �أن يتباهوا ويحتفلوا يف هذا
اليوم املجيد يوم اجل�لاء اخلالد ...جالء �آخر
م�ستعمر عن تراب الوطن.
وما �أ�شبه الليلة بالبارحة ،ف�سورية اليوم
تخو�ض �أي�ض ًا �أ�شر�س معركة ميكن �أن ت�صادفها
دول���ة ب��ال��ع��امل ،حيث تكالبت عليها ك��ل قوى
ال�شر يف هذا العامل ،بعد�أن هي�أت كل املجرمني
ّ
الإرهابيني حيث وج��دوا ،ومولتهم وقدمت لهم
الأ�سلحة واملال ،ثم �أطلقت كالب ًا م�سعورة �شر�سة
تنه�ش �أج�ساد ال�سوريني.
ولكن �سورية البطولة �سورية ال�صمود� ،سورية
املقاومة وال��ق��رار ال�صائب ،اخ��ت��ارت املواجهة
ً
مرتهنة للآخر
وقبلت التحدي ،فهي مل تكن يوم ًا
ولن تكون لأن ال�سوريني ولدوا �أحرار ًا ومدافعني
عن تراب وطنهم و�سوف مي�ضون يف القتال حتى
�آخر ال�شوط ومن ي�ست�شهد فل�سوف ي�ست�شهد واقف ًا
كما تفعل الأ�شجار...
تثبت الوقائع اليومية على �ساحة الوطن
لو �أن �أي دول ٍ��ة يف العامل واجهت الذي تواجهه
�سورية الآن لكانت انهارت وا�ست�سلمت من العام
الأول ،وذل��ك ل�شدة الهجمة ال�شر�سة الظاملة
واجلائرة التي ت�شن عليها من �أمريكا و�أوروب��ا
وال��ع��رب ال��ذي��ن ب��اع��وا �ضمائرهم وعروبتهم
وقرارهم و�سخروا ما جتود به الأر�ض العربية
من ذهب وب�ترول خلدمة الإره��اب التكفريي من
�أج��ل تدمري �سورية وم�صادرة قرارها وحرفها
عن حمور املقاومة الذي بو�صلته فل�سطني .ويف
هذا ال�سياق البد لنا من �أن ننحني �أمام بطوالت
اجلي�ش العربي ال�سوري ،هذا اجلي�ش الذي �أثبت
على مدى �أربع �سنوات من القتال ال�شر�س امل�ضني
ب�أنه فع ًال جي�ش الوطن ال��ذي نعتز به جميع ًا
ونفخر ب�أن �سورية ب�شعبها وجي�شها وقيادتها هي
�سورية الأم�س �سورية اجلالء و�سورية البطوالت
والت�ضحيات وال�صمود واملمانعة.
كذلك علينا �أال نغفل �أبد ًا الدور امل�شرف الذي
تقوم به املقاومة اللبنانية �إذ اتخذت قرارها
الوطني التاريخي ال�صائب ووقفت �إىل جانب
�سورية لأنها تعلم جيد ًا �أن �سورية هي اجلدار
الذي تتكئ عليه لتكمل معها ر�سالتها وهي �إعادة
حق الفل�سطينيني يف �أر�ضهم وديارهم.
وعلينا �أال نغفل دور اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ورو�سيا االحتادية وال�صني وجمموعة
دول الربك�س ف��ه���ؤالء �أي�ض ًا ات��خ��ذوا قرارهم
ووقفوا �إىل جانب احلق �إىل جانب �سورية التي
ً
�شاخمة
ت��ق��دم ك��ل ي��وم ق��واف��ل ال�شهداء وه��ي
مرفوعة الر�أ�س لأنها تدرك جيد ًا ب�أنها تدافع
عن وجودها وكيانها وقرارها الوطني امل�ستقل.
�أما امل�سلحون التكفرييون الذين ا�ستمر�أوا جز
الر�ؤو�س والتمثيل بجثث ال�سوريني وهم يتلقون
الدعم ممن باع وطنه ورهن ق��راره ملن يدفع له
فل�سوف يكون م�صريهم امل��وت ،و�ستكون �سورية
احلديثة مقرب ًة للغزاة.
جالء �آخر ن�ضيفه �إىل
ول�سوف ن�صنع ب�إذن اهلل
ً
انت�صارات �أجدادنا الأبطال الذين وب�سواعدهم
�صنعوا اجلالء الأول و�إن غد ًا لناظريه قريب..
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العواين  :ال�شخ�صية النموذج يف م�سرح الأطفال هي م�شروع
�صريورة وكينونة �شخ�صيات الأطفال امل�ستقبلية
• عبد احلكيم مرزوق
احلدي��ث ع��ن م�س��رح الأطف��ال ال يغ��ادر البني��ة الرئي�س��ة
املك ِّو َ
ن��ة لهذا الفن الذي يق��وم على �ضرورة وجود ركنني رئي�سني
يف العملي��ة امل�سرحي��ة هم��ا املمث��ل واملتف��رج وم��ن دون هذي��ن
الركن�ين ال وج��ود للم�س��رح ،وال لعر���ض م�سرح��ي .لأن امل�سرح
منذ ن�ش�أته الأوىل كان يعني -وما يزال وعلى الدوام� -أنه مكان
للر�ؤية� ،أو امل�شاهدة� ،أو الفرجة.
بهذه الكلم��ات بد�أ الأ�ستاذ حممد ب��ري العواين حما�ضرته
العر���ض امل�سرحي الطفل��ي) ر�ؤية نقدية التي دع��ا �إليها احتاد
الكت��اب الع��رب بحم���ص يف قاع��ة ال�سمينار يف كلي��ة الآداب يف
جامع��ة البع��ث بح�ض��ور جمهور م��ن الأدباء واملهتم�ين ومتابعي
الأن�شط��ة الثقافي��ة و�أ�ض��اف يف �سي��اق حما�ضرت��ه �:إن عر�ض�� ًا
م��ن مراع��اة االعتبارات
موجه�� ًا للأطف��ال ال ّ
ب��د ل��ه ْ
م�سرحي�� ًا ّ
الرتبوي��ة والفني��ة م��ن حيث اختي��ا ُر الن���ص� ،ش��ك ً
ال ومو�ضوع ًا
وم�ضمون�� ًا ،واجتاه ًا جمالي ًا و�سلوكي�� ًا ،وهدف ًا تربوي ًا اجتماعي ًا،
لتعزي��ز وتكري���س العملية الرتبوي��ة ال�شامل��ة ،وحتقيق املتعة
والفائ��دة� ،إ�ضاف��ة �إىل اعتب��ار م��كان العر���ض وزمان��ه وطول��ه
و�شكل��ه ،ومكونات��ه وعنا�ص��ره� ..إل��خ .وناق���ش بع��د ذل��ك �أه��م
مكون��ات وعنا�صر العر�ض امل�سرحي املوجه للأطفال وهي الن�ص
امل�سرح��ي الدرام��ي والتماثل والتماهي م��ع ال�شخ�صية النموذج
و ال�ص��راع امل�سرح��ي -الدرام��ي والعن��ف يف م�س��رح الأطف��ال
والأ�سالي��ب الرمزي��ة واللغ��ة ال�شعري��ة والتكــــ��رار واحلرك��ة
امل�سرحية و اللعب والإيقاع.
ٌ
ٌ
وحرك��ة م�ضا ّدة؛ �أي ه��و ٌ
فعل ور ُّد
حرك��ة،
ور�أى �أن ال�ص��راع
فع��ل� .إن��ه بالتحدي��د �أفع��ال جت��ري �أم��ام الأطف��ال مبا�ش��رة،
والأطف��ال يتوق��ون �إىل م��ا يرغب��ون يف � ْأن يكونوه عل��ى الدوام
وال يرغب��ون يف ما هو كائن وتو�ص��ل �إىل �أن ال�شخ�صية النموذج
يف م�س��رح الأطف��ال ه��ي م�ش��روع �ص�يرور ِة وكينون��ةِ �شخ�صياتِ
ً
جمل��ة م��ن
الأطف��ال امل�ستقبلي��ة .وق��ال :لل�ص��ورة احلركي��ة
حتكي عن
بد من حتقيقها ومنها � ْأن
الوظائف اجلوهرية التي ال ّ
َ
ح�س ٍّي
�شيء� ،أو � ْأن
حتكي ق�صة و�أن تب ْلوِ َر م�شاعر الأطفال ب�شكل ِّ
َ
ملمو�س ،و� ْأن تثري ذلك لدى جمهور الأطفال و�أن تبلور العالقات
الدرامية مبا هي عالق��ات اجتماعية متناحرة بح�سب مهام كل
�شخ�صية و�أهمية هذه املهام.
ب��د و� ْأن يكون بني �إرادتينْ
و�أ�ش��ار �إىل � ّأن ال�صراع الدرامي ال ّ
حرت�ين واعيتني متكافئتينْ متناق�ضتني على هدف واحد ت�سعى
ّ
�إلي��ه كلتاهما ،و�أ�ض��اف :التحقيق الكامل لل�ص��راع يف امل�سرحية
ِ��د َة ح�سا�سي��ة الطف��ل
يتطلّ��ب فق��ط � ْأن يتجاه��ل الكات��ب �ش َّ
امل َت َو َّق َع َ
��ور
��ة ،و� ْأن يركّ��ز عل��ى م�ست��وى ال�ص��راع ال�ض��روري لتط ّ
ُّ
واخلط الأ�سا�سي
ري مطل��وب
احل��دث.
فال�ش��ر الذي ال مربر له غ ُ
ّ
ال��ذي يج��ب اتّباع��ه يف ال�صراع هو تقدمي ح��دٍّ ممكن من اخلري
وال�شر).وق��ال :العن��ف موج��ود بالق��وة يف طبيع��ة ال�ص��راع
ووظيفت��ه ولي���س مفرو�ض�� ًا عليه م��ن خارجه  ،وخل���ص للقول :
َ
إخراج امل�سرحي للأطفال لي�سا بالأمر
الكتابة امل�سرحية وال
�إن
َ

ال�سهل .لي�س ل ّأن ذلك يتطلّب وعي ًا بعامل الأطفال ،وم�شاعرهم،
و�أ�ساليب تفكريه��م ،واحتياجاتهم الروحي��ة وح�سب ،بل لأننا
مطالب��ون عل��ى الدوام ب�إظه��ار احرتامنا ال�ص��ادق لهم ككائنات
نتوج��ه �إليه��م ك�أنا���س بالغني،
مفكّ��رة ،ح�سا�س��ة ،مد ِر َك��ة ،و� ْأن ّ
وك�أطف��ال يف الآن نف�سه ،لأنهم ي�ستطيع��ون َف ْه َم عواطف الكبار
�ير النا�ضجة
وانفعاالته��م .ولكنهم �أي�ض�� ًا ميتلكون عواطفهم غ َ
بعد.
ت�ضم �إحداهما
وعن لغة ال�شعر ..قال� :إنها تت�صف ب�صفتني ّ
الأخ��رى :الأوىل ه��ي الإيقاع ،والثانية ه��ي ال�صورة ،وارتباط
هات�ين ال�صفت�ين �أو القيمت�ين باالنفع��ال �أم��ر ال نحت��اج �إىل
ت�أكي��ده ،فاالنفعال اهتزاز ،واالهت��زا ُز �سمة الإيقاع ،واالنفعالُ
ظ��لُّ دالل��ةٍ و�إيح��اء ال ميك��ن �إي�صالهم��ا بالتعبري املبا�ش��ر و�إمنا
بال�صورة والتكرار املنتج هو دعوة �إىل املحاوالت اجلادة لإجناز
ومكر���س لإخفاقاتنا .وه��ذا يعني �أن
ما ه��و معوق لنجاحاتن��ا
ِّ

التكرار يت�ضمن الفائدة لأنه يت�ضمن الت�صحيح الدائم والتعزيز
امل�ستمر للغة وال�سل��وك والقيم ،كما يت�ضمن املتعة الناجمة عن
ه��ذا الت�صحي��ح والتعزيز ،خا�ص��ة �إذا قدرن��ا �أن التكرار نوع من
اللع��ب املق�صود بهدف املتعة وع��ن خ�صائ�ص اللعب و مزاياه ر�أى
�أنه :انعكا�س للواقع وذو طابع ذاتي ويوحد بني ال�صورة والفعل
والكلمة ويتدرج من التلقائية �إىل النظام و�أنه مظهر من مظاهر
النمو.
و�أ�ش��ار �إىل �أن املخرج يج��ب � ْأن ينطلق يف �صياغة عر�ضه من
�سيقدم العر�ض؟ �أي حتديد اجلمهور.
ملن
ِّ
جملة �أ�سئلة مهمة هيْ :
�سيق��دم لهذا اجلمه��ور �أي احلكاي��ة مو�ضوع�� ًا وم�ضمون ًا.
وم��اذا
ّ
�سيقدم العر�ض؟ �أي حتديد امل��كان والزمان .وكيف
و�أين ومت��ى
ّ
�سيق��دم العر�ض؟ �أي �شكله الب�صري -ال�صوري .ور�أى �أن ال�س�ؤال
ّ
أهم الأ�سئلة لأنه يت�ض َّمن الأ�سئلة ال�سابقة،
الأخري هو �أخطر و� ُّ
�إ ْذ يتوق��ف على الإجابة �إجن��ا ُز ال�صورة الكلي��ة الب�صرية التي
يج��ب � ْأن ت�ستح��وذ على قل��وب وعقول الأطف��ال ،والكبارً ،
متعة
وفائدة.
وق��ال:ان �أول َل ِبنَ��ة يف العر���ض امل�سرح��ي تق��وم على وعي
ّ
امل�ؤلف امل�سرحي لطبيعة ووظيفة ن�صه الأدبي؛ �أعني فاعل َّيته يف
جمهور الأطفال .ولهذا ف� ّإن اختياره حلكايته منوط باهتمامات
ً
متعة وفائدة.
الأطفال �أنف�سهم و َت ْوقِ هِ��م �إىل حكايات تر�ضيهم
وبالت��ايل ف��� ّإن عل��ى املخ��رج امل�سرح��ي � ْأن يلتقط جوه��ر الن�ص
حركة منظَّ ً
ً
مة جميلة وم�ش ّوقة.
امل�سرحي لي�صوغه
وخت��م حما�ضرته بالقول ّ �:إن العر�ض امل�سرحي كلٌّ ال ميكن
ً
أمثول��ة مده�شة يتعلم منها
جتزيئ��ه على الإطالق .لأنه ي�شكّل �
الأطف��ال من دون ق�س��ر �أو �إكراه �أو موعظ��ة مبا�شرة ف َِّجة .وما
دمنا حري�صني تربوي ًا وفني�� ًا و�سيا�سي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا على
�إجن��از تربية فا�ضلة ف� ّإن احلر�ص عل��ى م�سرح الأطفال �ضرورة
وطنية وقومية َق ْد َر ما هي �ضرورة تربوية واجتماعية.
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«�شعراء من جيلني»

فعالية �أدبية يف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب
• خا�ص للأ�سبوع الأدبي -مرينا �أوغالنيان
�شهد فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب ظهر االثنني 2014/4/14
فعالي��ة �أدبية حملت عنوان «�شعراء م��ن جيلني» �شارك فيها ال�سادة
ال�شع��راء :بدي��ع �صق��ور وخالد �أب��و خال��د و�أيهم احل��وري ،وقدموا
خالله��ا خمت��ارات م��ن ق�صائده��م متثل حمط��ات ب��ارزة يف جتاربهم
ال�شعرية.
و�أ�شار ال�شاعر خالد �أبو خالد �إىل �أنه عمل جاد ًا يف �سبيل تر�سيخ
مفه��وم مه��م للغاية ،وه��و توا�ص��ل الأجي��ال ولي�س �ص��راع الأجيال،
لأن توا�ص��ل الأجي��ال ه��و مو�ضوعة له��ا عالقة بالتنمي��ة ،فاجليل
ي�سل��م الراي��ة للجيل الآخر ،و�إذا مل نفعل ذل��ك فنحن �سنتحول �إىل
جمتم��ع عقي��م ،وهذا ين�سح��ب على كل مناحي املجتم��ع ولي�س فقط
عل��ى الأدب ،لأنن��ا به��ذا التوا�صل نع��د للم�ستقبل ،وم��ن يرف�ض هذا
التوا�ص��ل �إمنا يعك�س �ضيق�� ًا يف الأفق لديه ،وهذا ال�ضيق يف الأفق ال
ميك��ن جتاوزه �إال بعملية ح�ضارية م�ستمرة تعنى با�ستنها�ض النا�س
و�إع��ادة الرتبية وفتح الآف��اق والنوافذ كل عل��ى الآخر وهذا الأمر
يحت��اج بالت�أكي��د �إىل ف�ترة زمني��ة ق��د تط��ول قبل حتقي��ق الهدف
املرجتى.
كم��ا �أ�ش��ار �إىل �أن الأدب ال يلقى الكثري من الرعاية العامة ،حيث
جند يف ن�شرات الأخب��ار دائم ًا ن�شرة ريا�ضية ق�صرية ،متمني ًا لو يتم
ب��ث ن�شرة ثقافية ق�صرية ،و�أن يك��ون يف الواقع العربي اهتمام �أكرب
بالأدي��ب ،م�سلط ًا ال�ضوء على �أن هناك جي��ل جديد ي�ست�سهل كتابة
ال�شع��ر ،فيكتب ال�شعر حتت ت�أث�ير الوافد املرتجم دون االطالع على
جت��ارب من �سبقه من �شع��راء ،م�شري ًا �إىل �أنه يتاب��ع بع�ض الن�صو�ص
النرثي��ة الهام��ة جد ًا الت��ي حتمل بع���ض ال�سمات ال�شعري��ة املميزة
يف مطبوع��ات احت��اد الكت��اب العرب ،وه��ي تعرب ع��ن مكنونات كتاب
يعي�شون يف قلب احلدث ال�سوري ولي�س على هام�شه.
وذك��ر �أن��ه يف كل مرة يذهب فيها �إىل �أم�سية �أو مهرجان يحمل معه
�شاعر ًا �أو اثنني من اجليل اجلديد لأن هناك من حمله يف ال�سابق مثل
�أبو �سلمى وعبد الرحيم حممود رحمهما اهلل  ،فالتوا�صل بني الأجيال،
ي�صل بال�شعر �إىل الآفاق الأكرث رحابة ،دون �أن ين�سى الت�أكيد على �أن
ال�شعر مل يخفت بريقه ولكن الركام خلط احلابل بالنابل �إ�ضافة �إىل
خ�ض��وع تقييم ال�شعر �إىل مزاجي��ة �شخ�صية يف �أحيان كثرية ،فال�شعر
لي�س ديوان العرب فح�سب بل هو ديوان الإن�سانية.
وع�بر ال�شاعر �أيهم احل��وري عن �سعادته بهذا اللق��اء ال�شعري بني
جيل�ين خمتلفني وب�ين بيئات خمتلفة وثقاف��ة وتاريخ خمتلفني ،وهو
ميث��ل حوار ًا وا�ضح ًا و�صريح ًا وعفوي ًا ،يكر���س فكرة توا�صل الأجيال

ال ال�ص��راع فيم��ا بينه��ا ،ف���إذا كان اجلي��ل ال�شعري الأول ميث��ل القلب
فاجلي��ل الثاين ه��و حتم ًا ميثل النب���ض ويف توا�صلهما حي��اة وتكامل،
وكل جي��ل هو امت��داد جليل �سبقه وبف�ضل ه��ذا االمتداد تدور عجلة
ال�شعر والأدب واحلياة ب�شكل عام.
ب��دوره �أ�ش��ار ال�شاعر بديع �صق��ور �إىل �أن ال�شعر يبق��ى �شعر ًا �سواء
�أكان قدمي�� ًا �أم حديث�� ًا على اختالف الأجي��ال ال�شعرية التي تعاقبت
على �إبداعه وتطويره ،ومبا �أن احلياة هي عالقة متوا�صلة ومتبادلة
فم��ن الطبيع��ي �أن تلتق��ي الأجي��ال ال�شعري��ة املختلف��ة يف مث��ل هذه
املنا�سب��ة الت��ي نظمه��ا فرع دم�شق الحت��اد الكتاب الع��رب ،حيث ميثل

ال�شعر العالقة الإن�سانية الروحية التي جتمع بني الأجيال املختلفة،
والتج��ارب املختلف��ة ،لأن��ه يجم��ع الإن�ساني��ة بجماليت��ه ومقومات��ه
وت�أث�يره ،وروح الإن�س��ان يف حالة تطور م�ستمر ،وال ميكن �إلغاء ال�شعر
م��ن روح الإن�س��ان ،فال�شع��ر ال ميوت ويبق��ى حي ًا وال ميك��ن لأي جن�س
�أدب��ي �آخ��ر �أن يفق��ده خ�صو�صيته وبريق��ه ،وطامل��ا كان الإن�سان حي ًا
هناك �أحا�سي�س �شعرية �إن�سانية تعتمل يف نف�سه ،م�ؤكد ًا �أن ال�شعر هو
معنى احلياة ومعن��ى الروح ومعنى الإن�سان لأنه ميثل عالقة الإن�سان
مب�شاعره وبالآخرين وبالكون وبالطبيعة وهذه احلزمة من العالقات
م�ستمرة ومتوا�صلة وبانقطاعها تنقطع �سبل احلياة.
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• جناح �إبراهيم
تدير لنا وجهك ؟
متى ُ
ا�ستد ْر ولو م ّرة ،
� ْ
أر�سل �إلينا نظرة  ،قد مللنا االنتظار ،
وح ِل الدّ ائرة ،
يف
ط
ب
نتخ
زلنا
ال
،
بعد
�شيء
غ
يت
ٌ
ّ
مل يرّ
ْ
ُ
نحمل مالمح انفراج  ،وال انفراج !
فعقدن��ا الأي��دي خل��ف ظهورن��ا  ،وانفل�ش��ت �أ�صاب��ع �أقدامن��ا من كرثة
الفراغ وامللل .
�أحببن��ا �أن نقل��دك � ،إثر عدواك التي �سرت �إلين��ا � ،صرنا مثلك  ،ولكن
ب�صمات  ،يد ّبجون بها خواتيم لوحاتهم ،
ينق�صنا فنانني يتخذوننا
ٍ
�أ ّنى لنا بفنانني �أمثال ناجي العلي الذي ابتدعك ؟!
ماذا �أخربك �أي�ض ًا و�أنت تعطينا ظهرك ؟
لقد فا�ض امللح على �أفواهنا ..
لزمن رديءٍ  ،لكنها ُمدّ ْت �أن تعرف مثل َمن ُ ،مدّ ت
�أردن��ا �أن مندّ �أل�سنتنا ٍ
عط�ش ُمزمن ..
من تلقاء نف�سها �إثر
ٍ
�سنبق��ى ُ
نق��ف وقفتك ه��ذه � ،إىل �آخر قط��رة حت ّم ٍل فين��ا  ،فام�ضِ يف
َ�صربك �أ ّيها البائ�س .
�إىل من ال يعرفه :
ا�سم��ه حنظل��ة ٌ ،
فل�سطين��ي يف �سنّ العا�شرة  ،ول��د وعمره هكذا ،
طفل
ٌّ
رب مث��ل �أيّ بني �آدم  ،لكن �شريطة �أن يعود
وبق��ي وعمره هكذا  ،رمبا �سيك ُ
ٌّ
ح��ق لأ�صحاب��ه  ،ابتدعه الفن��ان ناجي العل��ي يف ر�سوماته غ��داة نك�سة
حزيران عام . 1967
يدي��ر ظه��ره �إىل الق��ارئ  ،ووجه��ه �إىل الأمام حي��ث فل�سطني  ،اجلرح
ُ
 ،ال ي��رى �سواه��ا � ،أم��ا عن معن��ى ا�سمه و�سب��ب اختيار مبدعه ل��ه  ،فلأنّ
ال�سمه وقع امل ّر الذي ينبثق عن الواقع الفل�سطيني  ،بيد �أنّ اال�سم لي�س
العرب��ي القدمي  ،واحلنظل �شج��رة لها ثمرة بحجم
غريب�� ًا عن موروثنا
ّ
الربتقال��ة  ،لونه��ا �أ�صف��ر  ،م ّرة الطع��م كالعلقم  ،يقال للثم��رة حنظلة ،
وق��د حنظ��ل الفنان ناج��ي العل��ي لوحاته منذ ع��ام 1969حت��ى �أواخر
عمره�،إىل �أن �صار �أيقونته .
فهل كان حمق ًا يف بعثه له � ،أم خمطئ ًا ؟
ث��م ترافقا زمن ًا طوي ًال � ،إىل �أن غادر ناجي العلي ،وتركه م�صلوب ًا على
ّ
ينتظر قيامة ُّ
تفك �أ�سره .
ع�صب قدميه،
ُ
�إىل َمن عرفه :
ق��ال عنه الفنان ال��ذي �شكله � « :إ ّنه ي�شبهُ ع��ود الر ّمان  ،الذي ميكنه
جنب��ي وقفاي  ،لو انحرف��تُ عن الطريق  ،وه��و ال�ضمري الذي
�أن ي�ض��رب
ّ
يل�سعن��ي ل��و �ش��ردت  ،وهو ال��ذي �سيحا�سبني �آخ��ر الليل  ،وه��و امل ّر الذي
�س�أ�شرب��ه ّ
كل ي��وم ل��و �أخلف��ت  ،وهو  ..وه��و  « ..بينما قال عن��ه ال�شاعر
�سميح القا�سم :
« حنظلة !
كم هو �شرير وفا�ضح ،
هذا الولد حنظلة « ..
ال�ص�بر  ،وقلة
�أم��ا بع���ض الأدب��اء قال��وا عن��ه  »:تعلمن��ا من حنظل��ة ّ
احليل��ة  ».وبع���ض املثقفني قال  »:مل يعد فريد ًا  ،وحيد ًا يف وقفته  ،بات
املاليني مكتفني  ،متف ّرجني على ما يدور فوق ال ّرقعة العربية ».
بينم��ا ال�شاع��رة �سل��وى النعيمي فق��د قالت عن��ه � »:أع�ش��ق حنظلة ،
�أحي ّيه ّ
كل �صباح � ،أر�سم على امتداد ذراعيه قبلة »..
ولك��ن حنظل��ة معقود الذراعني  ،ممتدّ احلل��م  ،فهل جتيء قبلتها على
امتداد حلمه ؟
الكات��ب الفل�سطين��ي ر�شاد �أب��و �شاور قال عن��ه  « :مل ميت حنظلة من
اجلوع � ،صمد يف املخيم على ك�سرة خبز  ،و�أكل مما تنبت الأر�ض  ،مل ميت
يف املن��ايف  ،فم��ال املن��ايف مل يكن هاج�سه  ،ولذا �أدار ظه��ره دائم ًا للرتف ،
ووىل وجهه �إىل فل�سطني »..
والكات��ب ال�سعودي �شاك��ر النابل�سي قال عنه � »:إن��ه مثل �أبي الهول ،
ُخل��ق هك��ذا  ،ال مي�� ّر به زم��ن  ،حيث ال يك�بر  ،وال يه��رم  ،وال ي�صغر  ،وال
مي��وت ُ ،خلق ليحر�س م�صر  ،الق��ادم �إليها واملغادر منها  ،وحنظلة يحر�س
فل�سطني البعيدة « ..
بينم��ا الطفل حممد ال�سليمان حني ر�آه يف لوحات عديدة  ،فتح عينيه
على ات�ساعهما ثم �س�أل  « :ملاذا هو حاف هذا الولد ؟!
ت�أويل بع�ض الق ّراء :
ِ��دَ
�صحي��ح �أنّ حنظل��ة بق��ي كم��ا ول  ،مل يك�بر ومل ي�صغ��ر  ،ولك��ن كان
خمتلف�� ًا م��ن الدّ اخ��ل  ،كان يغل��ي  ،وين�ضج بع��د ّ
كل لوحة  ،ب��ل كان ينال
منا�صب عالية يف قلوب النا�س املنتظرين ّ
كل �صباح .
ً
َ
و �إن ق��ال بع�ضه��م  :مل يكن فكرة وال مو�ضوعا وال م�ضمونا ،كان جم ّرد
�إم�ض��اء لناج��ي العل��ي  ،ي�ضع��ه �إىل ي�س��ار اللوح��ة � ،أو كيفم��ا اتف��ق بعد
انتهائه من اللوحة »...

وبع�ضهم �أطلق ح�سرة ونفخة ت� ًّأ�س  « :ولد م�سكني ُ ،خلق فقري ًا  ،وترك
يتيم ًا ،
ال�صرب »..
ال حيلة له �سوى ّ
دعوا حنظلة يتحدّ ث :
قلت��م الكث�ير  ،وتق ّولتم �أكرث ،ولكنّني بقيتُ كم��ا �أنا  ،مبادئي مل تتغيرّ
و�إنْ تغ�ّيررّ الكث�يرون � ،شكلي مل يتغيرّ و�إن تغيرّ وجهُ الزمان � .س�أحاول �أن
أ�صح��ح م��ا �أ�ستطيع �إىل ذلك �سبي ً
�لا  ..قبل �أن �أعطيك��م ظهري  ،ر�سمني
�
َ
�صاحبي حني �أ�صدر بيانه الذي كتبه بخط يده  ،وعلى ل�ساين  ،يف و�سط
البي��ان � ،ص��ورة يل ووجهي �إىل القارئ  ،كنت �أ�شب��ه قرد ًا �صغري ًا � ،س�أذكر
لكم بع�ض ما جاء يف البيان :
« عزي��زي الق��ارئ  ،ا�سم��ح يل �أن �أق��دّ م ل��ك نف�سي  ،ا�سم��ي حنظلة ،
ال�صغرية  .....منرة
ا�س��م �أبي م���ش �ضروري  ،و�أمي ا�سمها نكبة  ،و�أخت��ي ّ
رجل��ي ما بعرف لأين دائم ًا حايف  ،ولدت يف 5حزيران  ،67جن�سيتي م�ش
فل�سطين��ي  ،م���ش �أردين  ،م�ش كويتي  ،م�ش لبن��اين  ،م�ش حدا  ،باخت�صار
ما معي هوية وال ناوي �أجتن�س ...
حم�سوبك عربي وب�س »..
ه��ذا ج��زء م��ن البيان ال��ذي ح�� ّرره ناجي العل��ي بلهج��ة فل�سطينية
ُ
وظهرت في��ه ون�شر ُه عام 1969لكن احلقيق��ة �أنّ ناجي قد
عل��ى ل�ساين ،
ر�س��م مالحمي يف ر�سوم��ات �سبقتْ ه��ذا البيان  ،ومل يبتك��رين فج�أة عام
1969كم��ا قيل  ،ففي عام 1968ر�سمني �أ�شبه كثري ًا حنظلة الذي �أكونه
الآن  ،وق��د �أدار وجه��ي للقارئ  ،ويف ر�سم �آخر من عام  1968ر�سمني وقد
� ُ
أ�صيح
أدرت ظه��ري رافع�� ًا عل��ى ر�أ�سي �صينية � ،أبي��ع « البليل��ة « وجعلني � ُ
طوال النهار  « :مالح وطيب يا لبلبي « هذا ما كان يفعله �أطفال الفقراء
 ،يبيع��ون ه��ذه الأ�شياء يف احل��ارات ال�شعبية  ،وقد انفل�ش��ت �أ�صابعي من
�شدّ ة امل�شي حافي ًا .
ه��ذان ال ّر�سمان هما بذرة � ،أو لنقل التكوينات الأوىل حلنظلة  ،الولد
ال�شق��ي ال��ذي �أكونه  ،ر�سمهما ناج��ي يف جملة الطليع��ة  ،فيما بعد نبتت
هذه البذرة وكونتني يف جريدة ال�سيا�سة  ،ثم ال�سفري والقب�س الكويتية
 ،وبعدئذ �أ�صبحتُ كب�صمة تلت�صق بجلد
ّ
كل ر�سم للفنان .
ال�صامتة املتف ّرج��ة على ما
�أ ّم��ا ع��ن اتهام��ي ب�أنن��ي �أ�شبه الأكرثي��ة ّ
ُ
�ص�برت قلي ًال
ي��دو ُر ف��وق الأر���ض العربي��ة � ،أن��ا اع�ترف �أمامك��م ب�أنني
 ،ولك��ن مل �أر���ض بهذا ال��دّ ور  ،لقد مت ّردت عل��ى دور ال�شاه��د الذي �أثقل
ال�صمت حتى �شاركتُ يف الأحداث  ،ففي اجتماع للمجل�س الوطني
ظه��ره ّ
الفل�سطين��ي كنت هناك جمتمع ًا مع ال ّزعم��اء الفل�سطينيني رغم حجمي
الذي ي�شابه عقلة الأ�صبع  ،ثم العبت �أحد ر�ؤ�ساء لبنان بلعبة « طاولة
بعدئذ طالبت ناجي ب�أن �أمار�س �أدوار ًا
الزه��ر «وقر� ُأت البيان على امل�ل�أ ،
ٍ

�أكرث  ،ومهمات ج�سيمة  ،فتق ّم�صت �شخ�صية فتى من فتيان الهنود احلمر،
ُ
فا�ست�شعرت جرح ًا فل�سطيني ًا يعاو ُد نزفه ،
�إث��ر ذبح �أهله و�سرقة �أر�ضه ،
ال�سري باجتاه مبنى الأمم
وم�� ّرة حملت احلقيبة الدّ بلوما�سية  ،و�أغذذت ّ
املتحدة  ،حام ًال حلم ال ّرجوع �إىل فل�سطني .
واجتمع��ت م��ع ع��دد م��ن الأطف��ال  ،رحن��ا ُ
نهتف عل��ى ب��اب خم ّيم تل
اخلراب منه  ،كانت الهتاف��ات جريئة للغاية
الزع�تر ،الذي �أح��رق ونال
ُ
 ،ومل �أكت��ف بذلك بل ن��دّ دت �ضد تق�سيم لبنان برفع��ي �شعار « لبنان بلد
مي�س التق�سيم وال�ضياع �أيّ بلد �آخر  ،ال نريد �أن
عرب��ي « كن��ت ال �أريد �أن ّ
ن�ضي��ف جرح�� ًا جدي��د ًا �إىل ثلة اجلراح الت��ي يزخر بها ج�سدن��ا  .وم ّرة
مكب النفايات ،
غنيتُ � ،أجل �أنا املمتلئ باجلراح �أطلقت �صوتي غناء فوق ّ
قريب ًا من تل الزعرت  ،كنت وحيد ًا ومعذب ًا  ،فخرج غنائي مواويل حزينة
ُ
يت�سلق �سارية العل��م الإ�سرائيلي ،
فار���س
 ،وذات م��رة تق ّم�ص��ت �شخ�صية ٍ
كن��ت �أحمل يف ي��دي العلم اللبن��اين لأعلقه على ر�أ���س ال�سارية بدال من
ذلك العلم الب�شع .
و�أن��ا �أع��وذ ب��اهلل م��ن كلمة �أن��ا – ولك��ن البد م��ن �أن �أق��ول احلقيقة ،
وه��ذا م��ا �أفعله �أب��د ًا � ،أقول �أنا من فت��ح الباب �أمام �أطف��ال احلجارة � ،أنا
ُ
�ساعدت طف ًال وطفل��ة برفع حجر كبري
م��ن قاده��م �إىل هذا ال�س�لاح � ،إذ
 ،خ��اف منه اجلندي الإ�سرائيلي  ،وقته��ا عرفنا �أنّ ال�سالح �صار بيدنا �أال
وهو احلجر .
ث��م �أال تذكرون وق��ت كانت فاطمة تخي��ط العل��م الفل�سطيني بالعلم
اللبن��اين و�أرادت �أن تخي��ط بهم��ا العل��م ال�س��وري  ،ف�أ�صابته��ا قذيفة يف
�صدره��ا  ،ف�س��ال دمه��ا على الأع�لام  ،وتناث��رت �أ�شياء اخلياط��ة  ،وقتها
حملت حجر ًا ورحتُ �أدافع به عنها .
وم�� ّرة � ُ
أفردت ي��ديّ املعقودتني دون �أن �أ�ستدير طبع�� ًا  ،ورحت �أرك�ض
بفرح عندما ر�أيت العلم الفل�سطيني ينبت من �شجرة على �شكل يد  ،هذه
اليد �شقت الأر�ض وخرجت .
ولع��ل �أجمل حلظة ُ
ّ
مررت بها هي ي��وم قدّ مت زهرة لفتاة ت�شبه املالك
 ،كان��ت ّ
تط��ل من فتحة جدار على �شكل قلب  ،قلت له��ا و�أنا �أقدّ م ال ّزهرة
� « :صب��اح اخل�ير يا ب�يروت « كان ذلك عام  1982بعد الغ��زو الإ�سرائيلي
على بريوت .
من��ذ ذل��ك التاريخ رحت �أمدّ يدي و�أقب�ض على حجر ،و�ألقي به على
�ص��دور ه���ؤالء الأوغاد  .تخيلوا �أنني ذات م ّرة ف��ار الدّ م يف عروقي حني
ال�صلب وامل�سمار ال يزال ُمعلق ًا بها
ر�أيت ال�سيد امل�سيح ينتزع يده من خ�شبة ّ
ُ
،يقب�ض على حجر وي�ضرب ه�ؤالء  ،فرحتُ �أمده باحلجارة
 ،مغروز ًا فيها
 ،حج��ر ًا �إث��ر حج��ر م��ن وراء ال�صلي��ب  ،و�شارك��ت امل��ر�أة الفل�سطيني��ة ،
املتج��ذرة يف الأر�ض ب�ضرب املخلوق��ات ال ّرخوية التي ارت�ضت بالرتاخي
والهمود � ،أخذت تقدّ م يل حجر ًا لأ�ضربهم علهم يتح ّركون ...
لق��د فعلتُ الكثري  ،ومل �أقف مكتوف اليدي��ن كما ُ
يقف الكثريون الآن ،
بي��د �أنني يف هذه اللحظ��ة �أود �أن �أجيب الطفل حممد عن �س�ؤاله ملاذا �أنا
ح��ايف  ،ومل يجب��ه �أحد � ،أنا حايف يا حممد لأنني فقري  ،ولكن هذا الفقري
ال��ذي �أكون��ه حل��م كث�ير ًا بانتعال ح��ذاء  ،فمرة قل��ت لناج��ي � :ألب�سني
حذاء  ،فعنفني قائ ًال � « :أنت ابن خميم  ،فقري ومعرت  ،والأحذية لي�ست
لأمثالك .
قدمي ال يرتكن��ي �أنام  ،حينها
فقل��ت ل��ه �أعطني ح ًال  ،فه��ذا الوجع يف
ّ
ه�� ّز ر�أ�سه والتزم ال�صمت  ،ولكني ق��ر�أت يف �صمته جواب ًا يقول يل خلقت
لتبقى �ساهر ًا  ،بيد �أنني يف يوم �آخر �س�ألته � :إىل متى �س�أظل واقف ًا � ،أريد
كر�سي�� ًا لأقع��د  ،لقد تعبت من الوقوف � ،أقعدين يا رجل ك�أبي الهول � ،أمل
ت��ره كيف هو قاعد وينظر �إىل م�صر من��ذ �آالف ال�سنني  ،ف�أجابني � :أنت
حار�س  ،وهل احلار�س يجل�س ؟ بعدئذ تنام و ُن�سرق .
فقل��ت وق��د لويت فمي � :آ  ،لقد �أفحمتن��ي � ،سن�سرق �إن جل�ست ! وك�أننا
حتى الآن مل ن�سرق ؟! ينتظرونني �أن �أجل�س حتى يتاح لهم �سرقتنا !
قدمي من احلرارة والربد والقروح  ،ووعدت
وبقيت �أحلم بحذاء يقي
ّ
نف�سي ب�أن �أحقق هذا احللم ولو �آج ًال  ،ولكن ناجي ا�ست�شهد وتركني هكذا
يتيم ًا  ،وحيد ًا وفقري ًا ،
فعدت معقود اليدين وراء ظهري  ،وقدماي مازالتا حافيتني  ،و�أ�صابعي
قدم��ي منفل�ش��ة من التعب ولي���س من الت�شرد وال�ضي��اع فح�سب  ،و�إمنا من
ّ
الوق��وف واجلمود  ،و�أ�صبحت �ضائع ًا كما كنت  ،ي�أكلني احلزن � ،أنظر �إىل
فل�سطني وتدمع عيناي .
أ�ستدير ؟
وت�س�ألونني  :متى �
ُ
أحلم بتمردات ت�شبه تل��ك التمردات القدمية  ،ولكن من
ال �ش��ك �أنني � ُ
جت��اوب معي وتركني �أقرتفها قد رحل  ،و�إن كانت روحه تدور من حويل
وال تغادرين � ،س�أ�ستدير حتم ًا حني تتح ّرر فل�سطني � ،أو يخلق ناجي العلي
من جديد ويح ّركني  ،لقد تي ّب�ست عروقي و�أنا جامد  ،فكفاين ...
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الرحلة الليلية لنهر

• �شاعر الطبيعة واجلمال :ويليام كولن براينت
نهر لطيف! جار ًيا
� ٍ
نهرٌ ،
إيه ُ
بهدوء حتت ال�سماء الداكنة!
َ
خدمتك التي ال تهد�أ
�أبدا عهد
حت��ى والأحي��اء نائم��ون ،لبع���ض
الوقت
ترك املتطفل ،الإن�سان ،الطبيعة
يك�س��ر
ب�س�لام ،مل يع��د
احل��راث ّ
ّ
الرتبة؛
عام��ل املنج��م ال يك��دح ،بالف��والذ
والنار،
ليحط��م ال�صخر ،وهو ال��ذي ينحت
احلجر،
وه��و ال��ذي يقطّ ع الغاب��ة ،هو الذي
يقود
العربة املح ّملة ،واحليوان امل�سكني
يجره��ا ،ق��د ن�س��ي ،لبع���ض
ال��ذي ّ
الوقت،
كدحه ،و�شاطر الأر�ض هدوءها.
نهر مظل��م ،ال تتوقف��ي مهمتك
� ٍ
إي��ه ٌ
املوكلة!
طوال الليل �أ�سمع موجاتك
ترقرق على ال�شاطئ احل�صوي؛
ال�بردي
ا�سم��ع تي��ارك يح��رك
ّ
الهفاف،
الذي ّ
يحف بقاعك؛ يف رحلتك
الأبدية التي ال تفرت ،تر�سم
قط��ا ًرا ف�ض ًي��ا ممت��دً ا م��ن ينابي��ع
الغابات الكثرية
و�ساقي��ات اجلب��ال� ،إن املقي��م
بجانبك،
ال��ذي �أر�س��ى زورق��ه ال�صغ�ير عل��ى
�شاطئك،
وبرغم كل املياه التي حملته
ث��م انزلق��ت بعي��د ًا ط��وال اللي��ل،
�سريى يف ال�صباح،
قناتك قد امتلأت مبياه عذبة
نهلتها م��ن منحدرات بعيدة ،و�أودية
ت�سيل
و�سط �سوا�سن املاء ،طوال الليل
تروي اجلذور الظم�أى.
وللدلب املتعلّي،
لل�صف�صاف
الطري ُّ
ّ
وتثري �ضفتك بالع�شب اخل�صيب،
اخل�صيب ب�أ�شتات الزهور ال�صغرية،
وتر�س��ل عل��ى ال��دوام الأبخ��رة من
وجهك،
لتنق��ع اله�ض��اب بالن��دى� ،أو تدم�س
ال�سماء
بال�سح��ب املرتاكم��ة ،الت��ي ت�سح��ب
الذيول الداكنة
�أي نه��ر� ،أيه��ا النه��ر املظل��م! ما هذا
ال�صوت

الذي تطلقه وكل ما عداك �ساكن
ال�ص��وت العتي��ق ال��ذي م��ن ق��رون
م�ضت،
تردد بني ه�ضباتك ،وروما ما زالت
خلوة ع�شيبة على نهر التايرب!
كم هم الذي��ن يف هذه ال�ساعة ،على
طول
جم��راك ،يخل��دون �إىل �ص��وت
أبدي،
خريرك ال ّ
الذي ميتزج مع حديث �أحالمهم
ي�ستيق��ظ الطف��ل يف ه��د�أة اللي��ل
وي�سمع
َ
ر�شقاتك الأليفة الناعمة ،فيهد�أ،
وينام من جديد ،ح�شد رقيق
من ترددات دقيقة ،ال ي�سمع �صداها
بالنهار،
ير ّدد وراءك ،على نحو �ضعيف،
حكاية رحالتك الال منتهية.
�أي�ض�� ًا هن��اك م��ن ي�ستلق��ون بجانب
قاعك
�أن �أقم��ت له��م ذات م��رة العرائ���ش
التي ت�صون �سياجك،
و�سقيت لهم احلدائق اخل�ضراء؛
والآن مل يعد ذاك الليل ال�ساكن
في�سمع��وا �صوت��ان �سالل��ك ،الذي ما
كان ليخرق نومهم
حتى لو عال على �صوت املحيط،
مل يع��د يتفتح له��م البنف�سج الباكر
على �ضفتك،
وال ،لأعينه��م ،تت�ل�ألأ ال�ص��ور
القرمزية للغيوم،
يف �شم�س الغروب ،على �صدرك
ذكرياته��م عري�ضة ،ذكريات �أولئك
الذين �ضمتهم الأر�ض �أخرياً..
قابع��ة داخ��ل البي��وت الت��ي مكثوا
فيها،
حائم��ة ف��وق الطرقات الت��ي م�شوا
عليها،
تطاردهم مثل طيف ،وحتى الآن
ف�إنه��ا تزور العديد م��ن احلاملني �أنَّى
ا�ستحلّوا،
قبل �أن يحلّوا يف الأكفان �أخري ًا
وهناك العيون التي ال ُتغلق فتحلم،
ب�سبب البكاء والتفكري بالقرب.
الق�بر املحف��ور حديث�� ًا ،وال�شخ���ص
ال�شاحب بداخله
ه��ذه الذكري��ات وه��ذه الأح��زان
�سوف تخمد كلها
ومت��وت ،وت�ستج��دّ ذكريات وحتدث
�أحزان فت�أتي وت�سكن حين ًا بقربك،
وبدورها ،ترحل.
َ
م�ستم��ر ،حت��ى
مياه��ك يف جري��ان
ّ

• ترجمة :عبد الرحيم ح�سو
ريا
تتدفق �أخ ً
�أ�سفل نوافذ البلدة املزدحمة،
وطوال الليل تعيد ومي�ض امل�صابيح،
وتوم�ض بقطارات م��ن ال�ضوء الذي
يتدفق
م��ن ال�صاالت الدوام��ة بالراق�صني.
�شعاع باهت
يلم�س �سطحك من الغرفة ال�صامتة
الت��ي فيه��ا يحوط��ون املري���ض� ،أو
يحيطون
باملحت�ضر ونور م�ضطرد� ،ضعيف
ي�أت��ي م��ن احلج��رة ال�صغ�يرة ،يف
ال�سقف،
حي��ث حتت�ض��ر� ،أي�ض�� ًا ،الفت��اة
املنفردة،
القرم��زي املحم��وم عل��ى
والل��ون
ّ
خدها،
وهي جتهد بالإب��رة ال�سريعة حتى
تبهت النجوم.
هن��اك قريب�� ًا بجانب م���آوي الفرح،
تقف النوافذ اخلالية ،العامتة،
حي��ث يبق��ى الفق�ير ،يف اجل��وع ويف
الظالم،
م�ستيقظ ًا حتى ال�صباح.
هن��اك ،بخم��ول ،عل��ى الأذن ن�صف
الواعي��ة للحار���س الك�س��ول ،ال��ذي
ي�س�ير على م�ض���ض ،يته��ادى الهدير
الناع��م للموج��ات املرتطم��ة عل��ى
الق��ارب الراب���ض مبينائ��ك؛ لك��ن
بالق��رب هن��اك يقب��ع م�ستمع��ون
�آثم��ون �أكرث ،مت�سكع��و الليل ،الذين
ين�سلّون من زاوية مظلمة لأخرى،
وينجفلون ل ّأي �صوت غري �صوتك.
إي��ه ،جتري بعيدً ا م��ن تلك املثاوي،
� ٍ
التي تعمل على تلويث
قناتك وتعكري تي��ارك النا�صع ذات
مرة؛
ا�ست��دع موجات��ك ال�سريع��ة
ود ّوامات��ك الغائ��رة ،ال ترت ّيث  ،بل
ا�ستعجل ،بكلّ مياهك� ،أعجل نف�سك
�إىل املحيط،
حي��ث هن��اك تتقاذف��ك الري��اح
وترجك
العاتية
ّ
الق��وة اخلف ّي��ة الت��ي تقي��م يف هول
البحر،
وت�سخّ ��ر ثقله��ا الهائ��ل ،مزحزحة،
جيئة وذها ًبا ،الكتلة املتالطمة،
حت��ى تنته��ي اللطخ��ة كلي�� ًا يف
النهاية ،وت�ستعيد،
َ
لينابيع��ك يف
ّ��وري
الربي��ق البل ّ
اجلبالْ .

م�صري
(ن�صو�ص مرتجمة عن الفار�سية)
• عدنان كنفاين
النمل

�أخ�ير ًا ح�صل على عقد عم��ل يف دولة

منل��ة عني��دة �أرغمتني عل��ى متابعتها
وه��ي تنا�ض��ل با�ستمات��ة جل��ر �ش��يء
حجم��ه �أ�ضع��اف حجمه��ا ال�ضئي��ل،
ح�شرة �أو عنكبوت ميت..
ت��ارة ت�سحب��ه وت��ارة تدفع��ه وال
يتحرك ،تقفز فوقه ت�صارعه ب�أرجلها
و�أيديها وال يتحرك.
بع��د ع�ش��رات املح��اوالت ق��ررت طلب
النج��دة ،و�سرع��ان ما تق��دم فريق من
النم��ل ،تعاون��وا جميع ًا عل��ى جر هذا
ال�شيء املتيب�س..
وق��ف طف��ل �إىل جانب��ي ،مل يتج��اوز
ع�شر �سنوات من عمره.
قلت له مر�شداَ:
هل ترى فريق النمل هذا يا بني.؟
�أجابني وهو ينظر با�ستخفاف ،م�شري ًا
ب�إ�صبعه النحيل ..هذا!.
و�سح��ق بحذائه ال�صغ�ير فريق النمل،
كلّه!..
- -

عربي��ة غن ّي��ة� ،ساف��ر �إليه��ا يحم��ل

ثقافة ع�صر ّية

حقيبته ال�صغرية و�أحالمه الكبرية..
كان علي��ه “ك�إج��راء روتين��ي” �أن
يجتاز امتحان ًا �سه ً
ال الختبار معلوماته
العا ّمة..
جل���س عل��ى املقع��د ،وا�ستل��م بثق��ة
ورق��ة الأ�سئلة ..خارطة ل��دول �شرق
البح��ر املتو�س��ط ،دون �أ�سم��اء ،بينه��ا
دول��ة واح��دة فق��ط كت��ب يف و�سطه��ا
“�إ�سرائيل”..
�أ ّم��ا ال�س���ؤال فيق��ول� :أكت��ب �أ�سم��اء
الدول املحيطة بالدولة املذكورة..
�أم�س��ك القلم� ،شطب عل��ى “�إ�سرائيل”
وكت��ب مكانه��ا “فل�سط�ين” ،ث��م كت��ب
�أ�سماء الدول املحيطة..
ر�سب يف امتحان اختبار املعلومات..
ع��اد �إىل بل��ده الأول ،دون �أن يع��رف
ملاذا ر�سب!.

ق�صيدتان لل�شاعرة الأمريكية
�إمييلي ديكن�سون ()1886 -1830
• ترجمة ملى قـنطار
"�أية �سفينة
لي�ست كالكتاب"
لي�س كالكتاب �أ ّية �ســفـينةْ
ت�أخـذنـا يف الآفـاق بعـيـدا
وال َجـوا َد يـوازي �صفحةْ
مـن الأ�شـعـار الـمتـوثّـبـةْ
ري هذا املَ�سرى
رب الفـقـ ُ
يع ُ
دون �إجحـاف الـ�ضريـبـةْ
ٌ
ــربةْ
كم َي
�سـيـرة تـلك الـ َع َ
التي حتمل روح ًا بـ�شر ّيةْ

ُ
"الطبيعة هي ما نراه"
ُ
الطبيعة هي ما نراه
ُ
الرابية و الظهـيـر ْة
ُ
الك�سوف و النحلة الطنّانةْ
ال�سنجاب و
ُ
ُ
الطبيعة هي اجلنّةْ
كال � -إمنا
ُ
الطبيعة هي ما ن�سمعه
ال�شحرور و البحار
الرعـدُ و ال�صر�صار
التناغم هو الطبيعةْ
كال � -إمنا
ُ
ُ
الطبيعة هي ما ندركه
لكنَّا ال منلك املهارة لقوله
فحِ كمتنا جد ًا عـقـيمةْ
�أمام ب�سـاطة الطبيعةْ

�شعر
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ال تعتبي

الن�صر الباكي

• حممد �إبراهيم حمدان
ال تعتبي ..مل الزمان عتابا
و�أ�ضاع يف غ�سق ال�س�ؤال جوابا
تعبت ت�سابيح البيان ف�أو�صدت
�شرفات قلبي دونها الأبوابا
مل يبق للنجم املعتق خمرة
ت�سبي العقول وت�سلب الألبابا
مل يبق للقمر ال�شفيف منازل
ت�ستاف من عبق الهوى �أنخابا
مل ال�ضياء اليعربي �شراعه
و�أطال عن دمنا الغبي غيابا
ما كان كان ..ك�أن �شيئ ًا مل يكن
حتى غدونا يف الهوى �أغرابا
ال تعتبي �إن �ضاع بع�ض �صباحنا
والبع�ض عن �ألق ال�شمو�س تغابى
فاحلقد �ضيع �أمة وق�ضية
واجلهل مزّ ق بينها الأن�سابا
•••
يا �شام يا عطر ال�ضفائر فتَّقت
ً
مهابة ...و�إهابا
رتق اجلمال
�سقيا هواك امل�ستهام �سالفة
لو راودت عر�ش ال�شمو�س لذابا
كم �أطف�أت جمر احلرائق يف دمي
وهمت على ظم�أ القلوب �سحابا
ياربة احل�سن املحال ..وكم �سرى
نغم ًا وحرف ًا عا�شق ًا وكتابا
ور�سالة غراء فاتنة الر�ؤى
تبني احلياة ..وتبدع الأحقابا
ال ت�س�أيل بوح الق�صائد كم �صبا
و�أزاح عن ورد ال�ش�آم حجابا!!
فت�ضوعت �أبيات يعرب � ً
أمة
ت�سرتجع التاريخ والألقابا
مل ت�س�أليها يا دم�شق مثوبة
يوم ًا ..وال ترجو ال�ش�آم ثوابا
فاملجد جمدك يا �ش�آم ومل يزل
ي�سعى �إليك ..يقبل الأعتابا
•••
ال تعتبي �شام العروبة �إن كبت
خيل الأعارب جيئة وذهابا
باعوا ب�سوق الناخ�سني هداية
وتنكبوا ق�صد ال�سبيل م�آبا
وت�أولوا الفتح املبني ف�أ�شرعوا
للغدر يف دمنا الأبي حرابا
ت�أبى العروبة �أن يكون �سليلها
بني الأنام منافق ًا كذابا
يعنو لبخ�س دراهم ..وبروحه
يفدي ال�ضالل ويفتدي الأن�صابا
عن �آية التوحيد �أعر�ض جانب ًا
والرب �أ�ضحى عنده �أربابا
و�أحل قتل النف�س دون جريرة
وعلى هواه ت�أ ّول الأ�سبابا
فب�أي دين ت�ستباح دما�ؤنا
وب�أي عذر نعبد الإرهابا؟!
•••
عتب ال�ش�آم على الأعارب موقف
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• �سليمان ال�سلمان
ي�سمو على احلقد اللئيم خطابا
عتب ..ويحرتق الكالم ويزدري
با�سم ال�ش�آم العر�ش والأذنابا
�سلمت ميينك يا دم�شق فمزقي
رايات خيرب وا�سحقي الأحزابا
بريء الإله من ال�ضالل و�أهله
ومن ادعى �سفه الوالء وحابى
•••
كرمت مبجدك دانيات موا�سمي
وتكامل ال�شرف الرفيع ن�صابا
حب ال�ش�آم على الزمان فري�ضة
كنا ونبقى وحدنا الأحبابا
فاحلب تاريخ ال�ش�آم وطبعها
مل تخلع التاريخ والأثوابا
للحب فيها ٌ
راية وقيامة
ودم ال�صليب يعانق املحرابا
•••
هذي دم�شق ال�شم�س ..فاحتة ال�ضحى
والورد ي�سكب يف املدى الأطيابا
�ستظل بدر العابرين من الدجى
والنابحون على البدور كالبا
ما همها غدر الذئاب وحقدها
يوما ..ولن تخ�شى الأ�سود ذئابا
•••
ال تعتبي ..فعميل جندٍ قد غدا
يف �شرقنا ..يف غربنا وهابا
يهب ال�ضاللة من ي�شاء ويحتبي
من كان فينا نا�صب ًا ن�صابا
بحرائق التلمود جاء مب�شر ًا
مل يخف حقد ًا �سافر ًا ورغابا
منذا الذي �أفتى بو�أد �شريعة
قت ً
ال وحرق ًا حاقد ًا وخرابا؟!
من �شوه الدين احلنيف ر�سالة
و�أباح مهد ًا وا�ستباح قبابا؟!
من نا�صب الإ�سالم حقد عداوة
و�أناخ يف باب اللئام ركابا؟!
دم
فا�صدع مبا ت�ؤمر و�أعر�ض عن ٍ
لواله ما ملكت يداك رقابا
هذا البالغ فحاذروها غ�ضبة
تدع العرو�ش العاهرات يبابا
فال�شم�س تولد من دم وق�صيدة
تهب الزمان اليعربي �شبابا
ال حت�سبوا الظلمات يف تاريخنا
قدراً ..وال الظلم امل�شني كتابا
ما زال للآمال يف �صهواتنا
فجر ..و�أق�سم لن يكون �سرابا
ال�شام فخر القبلتني ..و�سيفها
�إما دعا ..تلقى ال�سماء جوابا

ي�ؤملني الن�صر الباكي
حني ُي َخ ِّب ُئ في�ض دمانا
حلريق الزرع القادم..
�صهيون.
من
ْ
ي�ؤملني الن�صر الباكي..
ف�أحاكي..يف الليل..نيازكهُ :
يوم
“ظلّي يف الأفق�..إىل ٍ
تهون”.
فيه الروح ْ
ي�ؤملني الن�صر الباكي
يف �ساحات الدمع املتيقّظ
كانون.
�شهر..حتى
ْ
من �أق�صر ٍ
و ت�سائلني روحي:
من �أين جتئ البلوى..؟!
فتطلُّ ..

علي
�أ�سبا ٌع يف احلرب َّ
أعداء
ٌ
كالب يف ح�ضن ال ْ
كتاب
�أي”حمطات”�سرقت وحي ٍ
مر�صود بعيون اهلل
ليغدو �أدعية للموت
�أقاويل يز ّيفها الغدر
أحياء
مواويل ر�صا�ص منهمر يف ال ْ
من �أنتم.؟!
من �أين �أتيتم؟!
احلمقاء؟!
و �إىل �أين طريقكم
ْ
املن�صوب
يعلم ليل يتعفّن بالغدر
ِ
ديني الوجهِ
بحقد ّ
غريب الكلمات عجيب الأقوال
ّ
أفون.
حت�شد فيه العتمة رعب ًا م� ْ

امللعون؟!
بوجه ير�سمه الغرب
ْ
ٍ
قيل�:سبابك ال يكفي
و عيونك دامعة ال ت�شفي
و القل��ب عل��ى خفق اللوع��ة يخفي ما
يخفي
يكفيك ترابك م�شتع ً
ال
بلهيب العينني النازفتني
على وطن مرهون..
يف بور�صات النهب الدويل
ال�شرق
بني حدود
ِ
الغرب..
و �أحالم
ِ
جنوب
و بني �شمالٍ و
ٍ
جمنون.
ر�صا�ص
يلعب فيه
ْ
ٌ
أ�شالء..
من �أين �أتيتَ ُ ..ت َق ِّط ُعني � ْ

ي�ؤملني الن�صر الباكي..
�أح�ضنهُ ب�أجنحة يتامى و ثكاىل..
حنون
و احلب
ْ
يا وطني..ال �أعدم فرحي
حني ميوت الذئب..
يعود الراعي
خلراف ال�سفح املورق..
عيون..
ال�صبح..و لل�صبح
يف
ْ
ِ
ْ
تكون..نراك
يا وطني كيف
يا وطنا يف رهج ال ْ
أفالك
بدمانا كنتَ ..
و ما زال القلب ِح ْ
ماك
يا وطني..كيف تكونُ
نكون.
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وطني

فوبيا

• ربا ال�شمعة

• عالء زريفة
هنا ..م�سحوب ًا من خيط دمعي
�أذيب نف�سي مرتني
َ
ملهمتك الأوىل
ولتولد
وههنا ..حتت هذا الوهج ال�سماوي
مفطورة على الدم والرتاب
�أجدح املحجر النافر ...لغزا
ولتنطق بحكمة العبثي ،فيك
لك
�أ�صري �آن ًا �ضحية ِ
وجنون امل�ستولد العبثي .منك
و�أنا �شظية هي� ،أنت!
ثالث نقاط بعد الكتابة..
ا�ضرب يدي يف ذرات الكري�ستال
وتنتهي حمنة الأنا
نرج�س��ا ينب��ت عل��ى �ص��م
ف�أنك�س��ر
ً
وت�صبح النكرة ،معر ًفا
اخل�شب..
والطيفً � ،
إ�شراقا
نرج�سا على �أدمي اجل�سد..
و�أولد
ً
وال�ض��وء ال�لازوردي ،ذ�ؤابة على جبني
ملحا و�أ�شياء �أخرى
�أتفتت رم ًال ثم ً
امل�ساء
هي نحن..
ريا م�سترت ًا
كما ال يقتل الوهم �ضم ً
�ضجيج ًا يحمل عر�ش املعنى
هك��ذا يجيبن��ي ه��ذا اللي��ل النائم على
تتعرى احلروف ال�سبعة �أمام ناظريك
�شرفتي
ومابني الكاف الكلية ،الكاملة ،املتكاملة
ال �أعرف ق��راءة هذه الوجوه املنك�سرة
ب�أحاد الأبدية
الباردة
تقرع الأجرا�س
وال حيلة يل..
والن��ون امل�ؤنث��ة  ،الناتئ��ة عل��ى جلمود
مع �أ�صابعي التي مل تتعلم بعد
الريح املختبئة يف جوف الغار
ا�صطياد العيون �أثناء �شرودها
نبد�أ املناولة ،ون�صري عابرين
والأظافر املعلقة على الكلمات املذعورة
وي�ستحيل التاريخ من بعدنا
نقطتان قبل الكتابة
ً
�صراطا من�شيه على �إيقاع اللهب!..
تدقان ر�أ�س البدء بف�أ�س نحا�سي
لتخل�ص من �صداعك �إىل �صوابك!

و�ض��ع عل��ى �أكت��اف الزم��ن
حمولة هموم��ه ،وامتطى طريق ًا
خايل املعامل ،جمهول الهوية بال
بداي��ات وال نهايات ،رح��ل هارب ًا
م��ن �ضجي��ج الر�صا���ص املته��اوي
على �آذان��ه كقرع الطب��ول ،رحل
خائف ًا م��ن الدم��اء املرتبعة على
جدران حارت��ه وم�شاهد العنف،
والب�شاعة الب�شرية املنحوتة يف
الزواي��ا ،وخل��ف �أدراج مدينت��ه،
�ص��ور حتف��ر يف النف���س �أمل�� ًا تئن
له �أق�سى القل��وب جربوت ًا فكيف
لقلب��ه املره��ف �أن يتحم��ل تل��ك
ً
فار�ضة
امل�شاه��د ،وه��ي تتزاح��م
وجوده��ا عل��ى �ساح��ة تفك�يره
دون �أن ت�ترك لدماغ��ه فر�ص��ة
التجاه��ل �أو الن�سي��ان .كي��ف
ي�ستطي��ع الن�سيان وه��ي مدينته
الت��ي تغن��ى بجماله��ا �أزم��ان
ط��وال ،و�سرد حلكاياته��ا تاريخ ًا
عريق�� ًا ،كي��ف ل��ه �أن ميح��ي م��ن
ذاك��رة الده��ور مالي�ين �سنواتها

�شوارع دم�شق

مازلتُ �أنتظر
• يو�سف خليل
مازلتُ �أنتظر
�أباعد ُبني الغيوم
كمت ّيم �أ ّرقه احلنني
� ُ
أحمل ربي َع الذكريات
ودفاتر الهم�س مازلتُ
َ
ال�شطّ
ني
على
َ
أرقب زرقة البحر
� ُ
�سكونَ البحر
غ�ضب البحر
َ
� ُ
أخاف من احلر�س
مازلتُ على العهد
أنتظر �سجينني م�ؤ ّبدين
� ُ
يتخا�صمان
يتدافران
يتناومان
كتو�أمني يف املهد
مازلتُ على نافذة الليل
أنتظر قمر ًا
� ُ

وعلى مقاعد الذكرى
ُ
أرجوحة العمر
متى تعو ُد �
ً
هم�سة
�أو خفقتني
ّ
يا�شط الغرام
كنتُ �أع�شقُ ر ّب َة اجلمال
ف�صارتا ربتني
يا ّ
�شط الغرام مازلتُ وحيد ًا
غيمة �أو غيمتني
لعلها بعدَ
ٍ
ما زال يجمعنا
ُ
وقبالت العزاء
وجع الفراق
ُ
أتذكرين يو َم غفونا
�
ْ
دمعة �أو دمعتني
على ٍ
كنت
�
أنتظرك كما ِ
ِ
ت�سريحة الليل
يف
ِ
الرنج�س
ومالء ِة
ِ
َ
�شهيد
من ذكرى
ٍ

�سن��وات
العظ��ام ،وكي��ف لث�لاث
ٍ
عج��اف �أن يقلب��وا ح�ضاراته��ا
خراب�� ًا ،وعراقته��ا دم��اراً� .إنه��ا
لعنة فرعون ،هبط��ت دون �سابق
�إن��ذار ،مل ي��درك �أح��د م��ا الذي
ح�ص��ل بح��ق ال��رب فق��د �أ�صب��ح
ذاك الفج��ر البهي امل�شرق ظالم ًا
حالك ًا ،ورائح��ة اليا�سمني دخان ًا
خانق ًا ،وغ��دت ال�ساحات املزهرة
اليانع��ة و�شالالت املي��اه الدافئة
معار���ض ع��راك واقتت��ال .يوم�� ًا
م��ا قاله��ا وه��و يف املغرتب(:ل��ن
�أطي��ل الغي��اب عن��ك ي��ا وطن��ي،
ول��ن �أ�شف��ع لنف�س��ي �إن �أمرتن��ي
ب�تركك يوم�� ًا) ،طرق��ت �أح��رف
كلمات��ه عل��ى م�سامع��ه رنين�� ًا
الذع ًا� ،أوقفه عن امل�شي لي�ستعيد
أ�س��ى دام��ع تنه��د �آ�آه
توازن��ه ،وب� ً
ث��م �آ�آه اع��ذرين ي��ا وطن��ي فق��د
نكثت العهد .فم��اذا �س�أخرب ابني
عندم��ا ي�س�ألن��ي عن��ك ،وكي��ف
�س�أري��ه �ص��ورك اجلميل��ة ،وه��ي

ملطخ��ة بفو�ضى احلروب .م�ؤكد
�أين ل��ن �أنب�س بحرف بل �س�أكتفي
ما���ض
بالب��كاء والنحي��ب عل��ى ٍ
رائحته ال ُتن�سى .ا�سمع يا ولدي
يوم�� ًا م��ا كن��ا �صغ��اراً ،وكان ي�أتي
الربي��ع ليجمعن��ا بلحظ��ة م��رح
ت�شاركنا بها ال�سم��اء بابت�سامتها
ال�صافي��ة ،ويغ��رد لفرحن��ا كنار
�أو ح�س��ون ولي��د �أيام��ه يط��رب
لطربنا وي�سع��د ب�سعادتنا .وكان
زه��ر الل��وز يزين مع��امل مدينتنا
ف ُيلب���س الب�سات�ين ثوب�� ًا �أبي���ض
نا�صع�� ًا يحم��ل يف بهائ��ه نق��اء
القل��وب ،وطه��ر النفو���س� .أم��ا
اليوم فقد �أتانا ربيع �آخر ال كنار
يغ��رد وال ح�س��ون يدن��دن فق��ط
ن�سم��ع �أزي��ز الر�صا���ص ،ودوي
االنفج��ارات و�ص��راخ الأطف��ال
و�شهق��ات الأمه��ات حت��ى الل��وز
مل يزه��ر بيا�ض�� ًا ب��ل �أزه��ر دم�� ًا
ودموع ًا....

• �شروق حمود
�شارع � 29أيار

�شارع الن�صر

�شارع العابد

مزدحم كا�سمه

ملت ٍو ك�أفعى

بالرغبة و اللهب

فيحاول احلفاظ

تت�أمل

ال يلتقي بروحه

رمب��ا جب ً
�لا م��ن ج�يران

�شارع بغداد
ال ي�شبه ا�سمه
�إال �إذا زارنا
�ضيف ثقيل

طفولتها

على ا�ستقامته
رغم �إغراءات اخلالخيل

�شارع الثالثني
�أحب �أن ي�سبق جاره ال�صيفي
بواحد

ملحق

رمبا حزن واحد

ينزاح ال�شارع فعلي ًا ال لغوي ًا

�شارع املتنبي

�أو الجئ واحد

�سيودي بقلبي

�أو �شعب واحد

ع�شق
نحو ٍ

�أو فلنقل وحيد

ق�صيدة
�أو
ٍ

�أو مقلع حجارة

تو� ٌأم حرو ّ
يف

تتذكر لهفة فاحتتها

قد يلزم الغد

و�أكرث

مت�أثر ًا ب�صاحب امتيازاته
ال�شارع ال�شاعر

نقد �أدبي

�صوت ال�شاعر..
خط البداية اجلديدة

• �سوزان ال�صعبي

كم��ا يلتف الأطف��ال دوائ��ر متوج وتغن��ي ويطرق
�صداه��ا كل البي��وت ال�ساكن��ة فيبت�سم الكب��ار لذلك
احلنني ،تت�شكل الق�صيدة يف نف�س ال�شاعر لتعيد �إليه
فرح��ة ا�ستثنائي��ة ،فرحة خم�ص�صة له��ذه الوالدة،
حي��ث تدف��ن الن�ض��ارة املتج��ددة خوف�� ًا مرتاكم ًا من
الن�ض��وب ال��ذي هو وج��ه ف�صيح للم��وت ،وم��ا �أتع�س
الكات��ب الذي يختبئ ل��ه املوت يف ورود يب�ست �أو قلم
مل يع��د ين�ضح باحل�بر ،وما �أ�سعده ح�ين يتفوق على
الفراغ.
يف (الق�صيدة والعنقاء) لل�شاعر بدر �شاكر ال�سياب
و�صف حلالة الكتابة والرغبة الدائمة ب�أن ميزق ما
كت��ب لأجل �أن ي�ش��كل بالكلمات ق�صر ًا �أك�ثر �أ�صالة،
فه��و م�ستعد للت�ضحية مبا ظن��ه يف املحاوالت الأوىل
�شع��راً� ،أو م��ا اعتق��ده وارد ًا جدي��ر ًا بن�س��ج خيوطه
حتى النهاية ،ليم�س��ك بخيط �آخر فيلونه مب�شاعره
ولغته التي تعرب عن��ه ،وهكذا حتى يعلو �إىل مرتبة
الر�ض��ا عن منجزه� .إنها عملي��ة �شاقة ت�ستنزف منه
�أع�صاب��ه ولكنه��ا �أمل��ه الدائم يف حيات��ه ال�شخ�صية
والإبداعي��ة .يق��ول ال�سي��اب :وهك��ذا ال�شاعر حني
يكتب الق�صيدة
فال يراها باخللود تنب�ض
�سيهدم الذي بنى ،يقو�ض
�أحجارها ثم ميل ال�صمت وال�سكونا
وحني ت�أتي فكرة جديدة
ي�سحبها مثل دثار يحجب العيون
فال ترى �إن �شاء �أن يكونا
فليهدم املا�ضي فالأ�شياء لي�س تنه�ض
�إال على رمادها املحرتق
منترث ًا يف الأفق
وتولد الق�صيدة
�أم��ا ال�شاع��ر �ص�لاح عب��د ال�صب��ور ويف
ق�صيدته(�أربع��ة �أ�ص��وات ليلية للمدين��ة النائمة)
جتتم��ع الأ�صوات عل��ى الك�آبة واجل��رح الذي ي�شرق
ب��دل ال�شم���س كل يوم عل��ى النا���س ،وك�أن قدرهم �أن
يلتقوا حول مائ��دة احلزن ال�ساخن بعد الليل املظلم
املوح���ش .م��ن ه��ذه الأ�ص��وات ي�برز �ص��وت ال�شاع��ر
متقدم ًا الق�صيدة وخامت ًا �إياها بال�س�ؤال� ،إذ ال جواب
ي�شف��ي ال��روح من ال��داء املزم��ن ،وال �أح�لام تخفف
ع��ن النهار وط���أة العناوين املرعبة يف وج��وه النا�س
وال�صحف ،فال�شاعر كون��ه الأكرث قدرة على التعبري
عن امل�شاع��ر يعي�ش هاج�س املالحظ��ة والكتابة �إىل
درج��ة تف�ضي��ل ال�سه��ر والأرق �إن كان فيهم��ا خ�ير
للنا�س وللإبداع� ،إذ فطره اهلل على الذوبان يف �أعمق
التعا�س��ات لأج��ل �إع�لاء احتجاج��ه ،لع��ل خمل�ص�� ًا
ي�سمع .يقول �صوت ال�شاعر :
كل م�ساء
قبل �أن ي�أوي �إىل فرا�شه الكليم
وقبل �أن يغيب يف غياهب الإغماء
يطوف يف خياله احللم العقيم
�أن تفتح ال�سماء �أبوابها عن نب�أ عظيم
بالع��ودة �إىل ال�سي��اب واحتفائ��ه بال�شع��ر ،كت��ب
ق�صي��دة لأج��ل (غار�سيا ل��وركا) ال�شاع��ر الإ�سباين
الرقي��ق وك�أن��ه يهديه��ا �إىل كل م��ن ي�شارك��ه هم��ه
الإن�س��اين و�أحالم��ه الكب�يرة بتطه�ير جمي��ع �سكان
الأر�ض م��ن اجلوع ،بل وك�أنه ينا�ش��د جميع ال�شعراء
با�س��م ل��وركا ب���أن يرفع��وا ال�ص��وت عالي�� ًا م��ن �أج��ل
ا�ستع��ادة احلقوق ولي���س �أقلها �إعادة الل��ون للربيع،
فالأدباء منا�ضلون فاحتون وال تنق�صهم راية تخفق
يف �أر���ض ال�س�لام واملحب��ة امل�أمول��ة ،وه��م واحلريق
امل�شتع��ل يف نفو�سه��م واقف��ون عل��ى خ��ط البداي��ة
البقية �.....................................ص22
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الرتفع عن الدنايا
قراءة يف "بطاقات �شكر للخ�صوم" لل�شاعر الدكتور راتب �سكر
• اليا�س خلف
ا�ستوقفن��ي عن��وان ه��ذه الق�صي��دة ،لأن��ه ي�برز
عتب��ة ن�صية مهمة ت�شجعنا على قراءة هذه الزفرة
ال�شعري��ة عل��ى �ض��وء ر�سال��ة الأدب اخلال��دة الت��ي
�سطرها ال�شاعر وامل�سرحي الإنكليزي وليام �شك�سبري
يف م�سرحي��ة «العا�صفة» الت��ي كانت خامتة مل�سريته
الأدبي��ة ،وخال�صة تلخ���ص فكره الإن�س��اين القائم
على الف�ضيلة واملحبة والإخاء والت�سامح (.)1
فف��ي هذه الرومان�سية الرائعة – ( والرومان�سية
 :ه��ي عم��ل �أدبي مي��زج الواق��ع واخلي��ال وي�ستثمر
الغرائبي��ة والعجائبي��ة يف �سبي��ل تعمي��ق ر�سالت��ه
الفنية التي تتمثل يف �إ�صالح ذات البني بني اخل�صوم
ّ
يح���ض �أ�صحاب��ه الأوفياء
) – ن��رى ال��دوق املعزول
التم�سك بف�ضيلة ال�صفح ال�سامية قائ ًال :
على
ّ
نن�س �إ�ساءات الآخرين،
«دعونا
َ
دعونا ُ
نعف عنهم .
فكما تعلمون
لقد عزلني �أخي الذي ولدته �أمي
لكنني لن �أ�شهر ال�سالح،
�س�أ�شهر راية العفو،
فالعفو �أبلغ من ال�سيف و�أم�ضى ! ()2
ه��ذا ه��و �شك�سبري ال��ذي خ�بر النف���س الب�شرية،
وتغلغ��ل يف ثناياه��ا .لق��د درى �أن احلق��د ي��ودي
ب�صاحبه ،فنادى بف�ضيلة ال�صفح:
«فانية بهارج هذه احلياة!
زائلة زخارفها!
و�أما الأفعال اخلرية والنبيلة
فهي �سرمدية الوجود .
فطوبى ملن ي�صفحون
وطوبى للذين ين�سون �أذى الآخرين !
ُ
واعف ! «()3
ان�س
َ
َ
َ
ي�ؤك��د �شك�سب�ير �أن الظلم��ة يف ه��ذه امل�سرحي��ة
يتوب��ون وي�ؤوب��ون �إىل اهلل ،فينا�شدون املظلومني �أن
ي�صفح��وا عنه��م .وتت��م االحتفالي��ة بالعف��و� ،ضمن
م�شاه��د رقيق��ة جتع��ل العيون تف��ور بدم��وع الفرح
واالن�شراح .يقول فريدريك التائب:
«دعونا نرتفع عن الدنايا
ونح ّلق يف �سماء املودة
وجنوب الف�ضاء �إىل �أن نبلغ
عنان الف�ضيلة احلقة»)4( .
على �ضوء ثيمة ال�صفح ال�شك�سبريية هذه ،ميكننا
ت��ذوق ق�صيدة �شاعرن��ا �أ.د راتب �سك��ر ،لأنها دعوة
�إىل العفو ..ولك��ن قبل ال�شروع يف حتليل امل�شهديات
التي تنطوي عليها ه��ذه الق�صيدة ،جند لزام ًا علينا
النظ��ر يف عنوانها ،فعن��وان الق�صيدة «بطاقات �شكر
للخ�ص��وم» له �أهميته ال�سيميائية ،ففي ظالله تبدو
ه��ذه الق�صيدة كلم��ات �شك��ر م�سطرة عل��ى بطاقات
ورقي��ة ،الأم��ر ال��ذي يوح��ي مبيتا�شعري��ة ه��ذه
الق�صي��دة ،لأنها ت�ش�ير �إليها ( و�إىل عملي��ة ال�شعر)
فعلي ق��ول وكتاب��ة ،وبهذا ي�ش��ي العنوان
بو�صفهم��ا ّ
بكن��ه الق�صيدة ذاتها )5(.ومن هن��ا ن�ستدل �أن هذه
الق�صي��دة ما هي �إال زف��رات �شكر ينفثها ال�شاعر ،ثم
يخطها على هذه البطاقات املجازية.
ي�سته��ل �شاعرن��ا ق�صيدت��ه بكلم��ة «�شك��ر ًا» الت��ي
تف�ص��ح ع��ن قلبه الكب�ير الذي مي��وج بح��ب �إن�ساين
�سام ،وير�سم م�شهدية م�ؤ ّثرة :
ٍ
ً
حلظة
«�شكر ًا جللاّ د ي� ّؤجل
دف َع الكرا�سي
حتت �أرجلنا
هنيهة �سمحت
فرب
ٍ

د.راتب �سكر

ملنديل يلوح على النوافذ
ٍ
�أن يرانا �أو نراه»(.)6
�إن تنا�س��ي �آالم الإع��دام امل�أ�ساوي��ة �أمر جد مهم،
ف�شاعرن��ا ي��رى يف تباط���ؤ اجل�لاد يف تنفي��ذ عملية
الإع��دام رق��ة ،فه��و عب��د م�أم��ور �أب��رز عطف��ه يف
ت�أخ��ره عن تنفيذ مهمته .وم��ا يهمنا هنا �أن املحكوم
علي��ه  -ظلم ًا – ينظ��ر يف روحه التي حترره من �آالم
�س��ام حيث املحبة
م�أ�س��اة اجل�س��د وتنقله �إىل ف�ضاء ٍ
والإخاء.
�إن االنتقال من عامل اجل�سد �إىل عامل الروح فعل
رومان�س��ي حم�ض ،لأنه ي�صور تعاطف حمبي املحكوم
علي��ه ،ويتمظه��ر ه��ذا التعاط��ف يف عملي��ة تلوي��ح
املنديل التي تربز عالمة وداع �سيميائية .وللمنديل
داللت��ه الرمزية ،ففي م�سرحي��ة «عطيل» ل�شك�سبري
يق��دم بطل امل�سرحي��ة مندي ًال حلبيبت��ه ديزدمونه،
ويح�ضها على حفظه لأنه يرمز �إىل حبهما.
�إن تباط���ؤ اجل�ّلداّ د ال��ذي يجي���ش قلب��ه رحم��ة،
وم�شه��د املنديل الذي مي�سرح حلظ��ة الوداع الأخري،
ين�سي��ان املحكوم علي��ه تراجيديا موت��ه ،ويدفعانه
�إىل الت�سام��ي والتحليق على منت روحه الرومان�سية
الفيا�ضة بال�صفح واملحبة.
ير�س��م �شاعرن��ا �أ.د رات��ب �سك��ر م�شهدي��ة امتنان
�أخرى ،ويفتتحها مبفردة «�شكر ًا» مرة �أخرى:
«�شكر ًا لن ّمام القبيلة
مل ْ
يقل يف ورقة التخبري
�إن �صديقتي وقفت على ال�شرفات
�ضاحكة ب�صوت من رنني
حتتفي ب�صباحها»(.)7
تق��وم ه��ذه امل�شهدي��ة عل��ى ثنائي��ات �ضدي��ة:
فالفتاة ت�ستقبل �صباحها اجلميل بالب�شر والتفا�ؤل،
وم��ا وقوفها «عل��ى ال�شرف��ات» �إال دالل��ة جلية على
حبه��ا للطبيعة ونورها ال�صباحي البهي .و�أما الن ّمام
ّ
فج��ل اهتمام��ه تعك�ير �صب��اح ه��ذه الفت��اة وتكدير
عي�شها ،فهو ي�سيء فه��م عالقتها الربيئة ب�صديقها.
�إن ه��ذه الفتاة ترم��ز �إىل ال�صداقة والرباءة اللتني
تنم��وان وترتعرعان يف كن��ف الطبيعة التي حتتفي
به��ذه ال�صداق��ة الربيئ��ة ،فتخ�صه��ا ب�صب��اح من�ير.
وميث��ل الن ّم��ام اخل�س��ة والدن��اءة ،فه��و �سي��ئ الظن،
لك��ن �صديق الفتاة هذه يتنا�سى ل�ؤم الن ّمام ،و�ضعته،
وي�شكره لأنه:
«مل يذكر الأ�سماء
يف ورق القوائم
كان من�شغ ًال

ببع�ض �ش�ؤونه ال�صغرى
مري�ض ًا يف توهم يومه
حتى عماه» (.)8
هذا يدل على �أن �شاعرنا مي�ضي يف توظيف تقنية
الثنائي��ات ال�ضدي��ة ،لي�ؤكد التناق�ض ب�ين ال�صديق
والن ّمام .ويتب��دى هذا التناق�ض احل��اد ميتا�شعري ًا،
�أي ظالل جلوء ال�شاع��ر �إىل �ألفاظ القول والكتابة
الت��ي ت�شري �إىل ال�شعر بو�صفه فعل كالم وكتابة كما
ذكرت �أعاله.
فال�صدي��ق ي�ستخدم ال��ورق ليخط بطاق��ة �شكر،
�أما الن ّم��ام ف�إنه ي�ستخدم الورق ليدرج «الأ�سماء» يف
«القوائم».
يوظ��ف ال�شاع��ر – �إىل جان��ب ثنائي��ة بطاق��ة
ال�شك��ر وقوائم التخبري– ثنائية جمازية يف �أجواء
ال�براءة احلق��ة ،و�أما الن ّم��ام فهو غ��ارق يف «�ش�ؤونه
ال�صغ��رى» الت��ي ترم��ز �إىل �ضعته ودناءت��ه .وتلوح
ثنائي��ة �أخ��رى :فال�صدي��ق وال�صديق��ة ي�ستمتع��ان
برونق ال�صب��اح الطبيعي ،ويحتفي��ان بانبالجه� ،أما
الن ّمام فيبدو «مري�ض ًا يف توهم يومه حتى عماه».
ت�ش�ير الق��راءة املت�أني��ة �إىل �أن ق�صيدة «بطاقات
�شك��ر للخ�ص��وم» م��ا ه��ي �إال جت�سي��د ميتا�شع��ري
و�سيميائ��ي لر�ؤي��ة �شاعرن��ا �أ.د رات��ب �سك��ر لل�شع��ر
بو�صف��ه ر�سالة حمبة ،فهو يجع��ل املظلومني يف هذه
الق�صي��دة ين�س��ون �آالمه��م ،ويعف��ون ع ّم��ن ظلمه��م،
وي�شكرون��ه ،وما ال�شك��ر – هنا – �إال املحب��ة ب�أ�سمى
مراتبه��ا .ويذكرن��ا مفهوم املحبة يف ه��ذه الق�صيدة
بر�ؤي��ة �أدب��اء عظ��ام له��ذه العاطف��ة الوجداني��ة
ال�سامي��ة ،فف��ي رواي��ة «الأخ��وة كارام��ازوف»
لد�ستويف�سكي تتجلى املحبة بو�صفها نامو�س احلياة
ذاتها:
«...ي��رى الأب زو�سيم��ا �أن ن��رد عل��ى اخلطيئ��ة
بالرف��ق والل�ين واحل��ب املتوا�ض��ع ،لأن احل��ب ق��وة
هائل��ة �أق��وى م��ن �سائ��ر الق��وى ،لي���س له��ا مثي��ل يف
العامل ،واحلب معلم كبري ،ولكنه ال يكت�سب ب�سهولة،
و�إمن��ا يح�ص��ل علي��ه الإن�س��ان بثم��ن باه��ظ  ،بجهد
مت�ص��ل ويف زم��ن طوي��ل ،لأنن��ا يج��ب �أن نح��ب حب�� ًا
م�ستمر ًا مطرد ًا»(.)9
وي�ؤك��د الأديب ميخائيل نعيمة يف كتابه «مرداد»
�أن املحب��ة لي�س��ت بف�ضيل��ة� ،إنه��ا ل�ض��رورة �أ�ش��د من
�ض��رورة اخلبز واملاء والنور والهواء ،ويرتبط كل ما
نح��ب بكل ما نكره ،ولذلك علينا �أن نحب كل ما نكره
مثلما نحب كل ما نحب(.)10
احلوا�شي
�أعمال �شك�سبري الكاملة ،العا�صفة  ،حتقيق بيرت �ألك�سندر
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اال�ستقالل �أمانة ال�شهداء والأجداد /تتمة� /ص3
امل�ستعم��ر ,جملة قليلة الكلمات كبرية املعنى وال يزال هذا ال�شعار �صاحل ًا
ب��ل مطلوب�� ًا يف يومنا ه��ذا  ,والذي رفع��ه �سلطان الأطر���ش ب�أعلى �صوته
« الدي��ن هلل والوط��ن للجميع»,و�أك��د يف بيان��ات الث��ورة ,ال طائفي��ة ,وال
تن��ازع ,وال �أحقاد,بل وطن واحد ,و�شعب واح��د ,وهدف واحد�,أي حرية
يف العقيدة ,وم�ساواة �أمام الواجب الوطني.
ولق��د كان م��ن �أه��م عوام��ل جن��اح الن�ض��ال �ض��د اال�ستعم��ار والت��ي
�ساهم��ت يف �صنع اال�ستق�لال �أي�ض ًا و�ض��وح �أهداف الث��ورة ومطالبها,وهي
ط��رد الأجنبي وتوحي��د البالد و�إع�لان اال�ستقالل وال�سي��ادة الوطنية,
لأن اال�ستق�لال ه��و احلرية،واحلرية هي الكرام��ة الإن�سانية  ,هذا �إىل
جان��ب توفر قي��ادة موحدة وقادرة تت�سم بالق��درة وال�شجاعة واحلكمة
والتف��اين يف �سبيل الوط��ن ,والغريي��ة والتوا�ض��ع ,وال�صرب,والتكامل بني
الن�ضالني ال�سيا�سي والع�سكري ,حيث كانت املقاومة والثورة ال�سيف الذي
يه��دد ب��ه ال�سيا�سيون املحتل ,لري�ض��خ ملطلب ال�شعب وه��ذا ما كان وحتقق
يف  17ني�س��ان ع��ام  . 1946وا�ستم��ر اال�ستق�لال م�صان ًا بعد ث��ورة الثامن
م��ن �آذار ع��ام  1963و�إىل الي��وم بهمة �أبناء �سوري��ة ال�شرفاء وخا�صة يف

ظ��ل القيادة التاريخي��ة للقائد اخلالد حافظ الأ�س��د والتي يتابعها بكل
اقت��دار و�شهام��ة املق��اوم العربي �سي��ادة الرئي�س ب�شار الأ�س��د .ولكن كما
وج��د ال�شرف��اء الذي��ن �صنع��وا و�صانوا اال�ستق�لال وجد من خ��ان وت�آمر
وب��اع �شرفه مقابل الدوالر والدينار حتت م�سميات خمتلفة ه�ؤالء الذين
يجتمع��ون حت��ت عب��اءة �آل �سع��ود خون��ة الأم��ة م��ن داعم�ين وم�ؤيدين
ب�أ�شكاله��م املختلف��ة و�ألوانهم و برغ��م اختالف بلد املن�ش���أ �أحيان ًا للكثري
منه��م �إال �أنه��م كلهم حا�صلون عل��ى الرخ�صة الأمريكي��ة ال�سابقون منهم
والالحق��ون م��ن القابع�ين يف لبن��ان و� ً
ص��وال �إىل الدوح��ة وال�سعودي��ة
و�إ�سطب�لات �أوردوغ��ان وق�ص��ور باري�س(احلريري��ة) ,وزريب��ة النعاج يف
قطر والتي بات ال�شعب يعرفهم وال حاجة للتذكري بهم وكلهم مرتبطون
ب�شكل وثيق مع الواليات املتح��دة الأمريكية وبريطانيا,وفرن�سا .والذي
يدعو �إىل اال�ستغراب عندما يت�صدر الأقزام وال�سما�سرة وجتار ال�سيا�سة
ال�شا�ش��ات ويتحدث��ون با�س��م النا�س ويحلل��ون ويحرم��ون ويتنازلون عن
جزء من الوطن للعدو التاريخي للأمة ويبيعون اجلوالن العربي ال�سوري
للكي��ان ال�صهيوين مقاب��ل م�ساعدتهم يف �إ�سقاط النظ��ام الوطني القومي

املقاوم يف �سورية العروبة
�إن ال��ذي يتطاول على قلع��ة املقاومة �سيبقى قزم ًا لن يرقى حلذاء
جن��دي عرب��ي �سوري ه���ؤالء الذي��ن ينطبق عليه��م ق��ول ال�شاعر حممد
الفراتي:
واللقب
لقب�..........أذلُّ �أ�شياءك الدينا ُر
ُ
يا �أيها القز ُم املُعتزّ يف ٍ
ٌ
ٌ
تمُ
ح�سب
وال
ف�ضل
وال
إليه
�
نى
.
......
�شرف
وغد فال
�أذلك اهلل من ِ
ُ
�شاهدت َ
ُ
ُ
والكذب.
والت�ضليل
منك �أمور ًا كلها ِبدَ ٌع ......منها الدَ ناء ُة
ُ
�إننا اليوم مطالبون بال�سري على هدى الذين �صنعوا اال�ستقالل ,نبذل
الغ��ايل والرخي���ص يف �سبي��ل احلف��اظ عل��ى ا�ستقاللنا الوطن��ي  ،ونكمل
حتري��ر الأر���ض ب�إعادة الأرا�ض��ي العربية املحتل��ة ويف املقدمة جوالننا
احلبي��ب  ،ونحاف��ظ عل��ى ا�ستق�لال �سوري��ة العروبة وهي مهم��ة ت�ضاهي
�صن��ع اال�ستقالل نف�سه وكم��ا �أو�صانا �أجدادنا الذي��ن �صنعوا اال�ستقالل:
�إن احلف��اظ عل��ى اال�ستق�لال �أ�صعب من �صن��ع اال�ستق�لال  ,ف�إننا باقون
حملة مل�شعل اال�ستقالل وحماته املخل�صني  ,ليبقى هذا اال�ستقالل م�صان ًا
والوطن عزيز قوي بقيادة �سيادة الرئي�س ب�شارالأ�سد.

«بوح لي�س �إال» لل�شاعر فرحان اخلطيب ان�سيابية يف الأفكار وتدفق يف املعاين /تتمة� /ص7
�أن�سنة للمكان �شفيفة و�إيقاع داليل متوازن ي�ؤطره
التوازن املو�سيقي املن�ساب كال�سل�سبيل ،ولقد جنح
ال�شاعر يف خياله و�صوره بعيد ًا وه��ذه من �سمات
ال�شعر احلديث خا�صة ،فال�صورة واخليال ركنان
رئي�سان منها وقد تناثرا يف �أك�ثر ق�صائد الن�ص
الطويلة منها والق�صرية كما جاء يف ق�صيدة «م�ساء
�آخر» يقول« :م�ساء ..ك�أين يحن �إلينا ،في�أتي ندي ًا
�شهي العبري» وكقوله �أي�ض ًا يف ق�صيدة «ق�لادة»
الهائية التي نفحت الكثري من البوح والهم�س:
«عندما ال يبزغ الهاتف يف عتم ان�شغايل ..ذاك
ي��ع��ن��ي� ..أن جيد ال�صمت ي�ستجدي م��ن النجم
قالده »..واخلطيب ال�شاعر املتمكن قدم �صورة �أو
جمموعة من ال�صور اخليالية املركبة املن�سجمة
ال��ت��ي ت��ق��دم ���ص��ور ًا مت�آلفة ممو�سقة ومرتابطة
ترابط ًا وثيق ًا ذات عنا�صر مت�آزرة متكاملة وهي
كما �أرى مبتكرة ج��دي��دة وه��ذا م��ا يعطيها قوة

الت�أثري ورقة التعبري يف �آن معا كما جاء يف ق�صيدته
«ن�صيحة»« :تكتبني ال�شعر ..ال تبدو «�شتول» الروح
يف حقل الكالم والندى ..كي يوقظ الورد �صباح ًا..
�إمنا ..يحتاج ت ً
ال ..من عناقيد الغمام ..وعاطفة
ال�شاعر ال�صادقة تتجلى وا�ضحة يف �أغلب ق�صائده
وال �سيما يف الق�صيدة التي �سمى الديوان بها وهي
الفائزة يف املرتبة الأوىل مب�سابقة الزباء 2009
يف تدمر بوح لي�س �إال وفيها �صدق االنتماء للوطن
وللتاريخ الذي حفلت به هذه املدينة وهي تاريخ
م�شرف يف حاالته كلها وه��ذا ما �أعطى العاطفة
النبيلة �صدقها وعفويتها وان�سيابتها ،وك�أنه يف
عنوان الق�صيدة بوح لي�س �إال �أعلن �أنه يريد �أن
يديل ببوح حمبة واحرتام لتاريخ �أفل ولرمبا �أراد
ا�ستح�ضاره للتذكري واملقارنة بني تاريخني ،ويف
واح��د وخم�سني بيت ًا من ال�شعر العمودي امل�سبل
ال�صنع واملت�أجج امل�شاعر �صب ال�شاعر عواطفه

الزاخرة باحلنني وال�شوقٍ �« :آت وبي ظم�أ لرمل
ظامئ فلرمبا غيمات �شوقي متطر� ..آت لتدمر ال متر
حكاية ..من ثقب ذاكرة الزمان وتعرب� ..إال وخلت
حدوثها �أ�سطورة ..قد �أ�سبغت حلال عليها تدمر»..
�إن �شعرية الق�صة يف هذه الق�صيدة الق�صة �أرخت
عليها ع��ذب ال�صورة و�صدق امل�شاعر وترقرقها
وان�سيابتها وهي عوامل �ساهمت يف جتنيح اخليال
وابتكار املرتادفات ال�صورية املتعاقبة املتعانقة� .أما
ق�صيدته «ال» فقد ا�ستح�ضرها ال�شاعر من ق�صيدة
�أمل دنقل «ال ت�صالح» و�إن امتزج يف ق�صيدة اخلطيب
احلب والأمل واحلكمة وكذلك ازدواجية احلروف
وتناغمها ما �أعطاها هذه املو�سيقا الطافحة:
«ال تفت�ش ع��ن خ��م��ور الليل �إال يف عناقيد
ال�صباح ..بعد �أن نامت على �صدر الدوايل ..وغفا
بدر عليها ..وا�سرتاح.»..
�س�أكتفي بهذا القدر من الإ�ضاءة على الديوان

علم ًا �أن ال�شاعر قدم جمموعة �أخرى من الق�صائد
الق�صار والطوال وكلها باعتقادي ا�ستوفت الكثري
من متطلبات ال�شعر وال�شاعر و�إن �أن�سى فلن �أن�سى
ق�صيدته «ورد ..على �شباك قلبي» املهداة �إىل �إيا�س
ابن ال�شاعر وبها �س�أختم:
ورد..
وعلى �شباك قلبي..
من �أناملك اجلميلة
�إين فخور يا بني
و�أنت تطلق زهرة الأحلان..
يف ح�ضن اخلميلة
فهي الفرا�شات التي..
ملأت زوايا البيت..
�أنغام ًا �أ�صيلة ..وهي الف�ؤاد
يروح ي�ستلقي بواحات ظليلة

يو�سف الدب�س /تتمة� /ص9
القدمية كالبابليني والآ�شوريني والكنعانيني بتاريخ الآراميني والعرب
امل�سلمني وامل�سيحيني حتى وقتنا احلا�ضر م���ؤك��د ًا على وح��دة هذا
التاريخ ،وهو يرف�ض حماوالت القوى الأجنبية لف�صل تاريخ املوارنه
عن �أخوتهم و�أ�شقائهم العرب فيقول :
] ما املوارنه �إال جماعة من ال�سريان ال�سوريني دانوا بالدين
امل�سيحي منذ ك��ان يف م��ه��ده وا���س��ت��م��روا مت�شبثني ب��ع��رى املذهب
الكاثوليكي( [...اجلامع املف�صل �ص )3حمذر ًا دائم ًا من حماوالت
القوى الأجنبية لعزلهم عن �إخوانهم ] عرف بحد�س �صادق عميق
�أن الأجنبي �أجنبي �أك��ان عثماني ًا – �أم �إنكليزي ًا�...أم فرن�سي ًا[
(الأب حايك �ص � :ألف وباء)
مقتطفات من كتاب خمت�صر تاريخ �سورية:
] وكان فتح دم�شق �سنة  635يف خالفة عمر بن اخلطاب وم�ضى
�أبو عبيدة بجي�شه �إىل حم�ص فا�ست�سلم �أهلها �إليه و�أ ّدوه اجلزية
وكذلك فعل �أهل حماة وقن�سرين وبعلبك وكان الغزاة يعاملون الأهلني
بالرفق واللني حتى خلع �أهل بع�ض الأعمال والتهم وا�ست�سلموا �إىل
الظافرين وم�ضى جي�ش امل�سلمني �إىل �أور�شليم �سنة  636فحا�صروها...

وملا مل ير الأهلون من منجد عولوا على الت�سليم و�شرطوا �أن يكون على
يد اخلليفة عمر بن اخلطاب ف�أتى متوا�ضع ًا م�ست�صغر ًا وكان بطريرك
�أور�شليم حينئذ �سفرونيو�س اللبناين ف�أحبه اخلليفة و�أب��رم معه
�شرائط ال�صلح التي كانت مثا ً
ال لكل �صلح جرى بعده ودخل اخلليفة
بعد التوقيع على �شرائط ال�صلح �إىل املدينة وط��اف يف الكنائ�س
وبجانبه البطريرك �صفرونيو�س وحان وقت ال�صالة يف كني�سة القرب
املقد�س فخرج منها اخلليفة و�صلى خارج ًا ف�س�أله البطريرك مِ َ
ل لمَ ْ
ي�صل يف الكني�سة ف�أجابه لئال ي�أتي امل�سلمون بعدي ويقولون هنا �صلى
عمر وي�أخذون كني�ستكم�( [...ص .)307
] ...وعلى هذا النحو ا�ستحوذ اخللفاء على �أكرث مدن �سورية
من �سنة � 633إىل �سنة  638وعلى قول بع�ضهم �إىل �سنة  642ومل نر يف
تواريخهم �أنهم ا�ستحوذوا على لبنان (يق�صد جبل لبنان) �أو حاربوا
فيه فالظاهر �أن �صعوبة م�سالكه وقلة النفع من �أر�ضه �أو التجارة فيه
�أوقفهم عن اال�ستحواذ عليه وروى ال�سمعاين يف مكتبه النامو�س �أنهم
ولوا عليه بعد الفتح واليا م�سيحي ًا [ (�ص  )310ويتحدث عن فتح
الفرجنة مدينة القد�س عام :1099

] وبلغ الإف��رجن �إىل بيت املقد�س ...فحا�صره الإف��رجن نحو
�أربعني يوم ًا وملكوا املدينة ولبثوا �أ�سبوع ًا يقتلون فيها امل�سلمني...
وقتل الإفرجن خلق ًا كثري ًا من امل�سلمني يف اجلامع الأق�صى وانتهبوا ما
كان بال�صخرة واجلامع الأق�صى من قناديل الذهب والف�ضة �إىل غري
ذلك من الغنائم [.
ثم يتحدث عن حتريرها على يد �صالح الدين :
] فتح �صالح الدين بيت القد�س ....:
و�أظهر �صالح الدين بهذه النازلة كرم �أخالقه و�إ�شفاقه على
��ات بعولهن
أمهات �أوالده��ن وعلى زوج ٍ
الفقراء وامل�صابني ورد على � ٍ
الذين كانوا �أ�سرى وترك كثريين دون �أخذ الفداء املتفق عليه و�أبقى
الكنائ�س (يف �أيدي الن�صارى العرب) وال �سيما كني�سة القرب املقد�س
مقتدي ًا بعمر بن اخلطاب و�سمح للن�صارى (من الإفرجن) ب�أن يحجوا
�إىل بيت املقد�س ب�شرط �أن ي�أتوا بال �سالح[ (جزء � 2ص .)28

�صوت ال�شاعر ..خط البداية اجلديدة /تتمة� /ص21
اجلديدة .يقول يف الق�صيدة :يف قلبه تنور
النار فيه تطعم اجلياع
واملاء من جحيمه يفور
طوفانه يطهر الأر�ض من ال�شرور
ومقلتاه تن�سجان من لظى �شراع
جتمعان من مغازل املطر

خيوطه ومن عيون تقدح ال�شرر....
ح�ض��ور م�ستمر لقيمة الكلم��ة جنده عند معظم
الكت��اب ،ي�شرحون كم هي غالي��ة على قلوبهم وكم
خفف��ت من الركام اجلاثم فوق قلوبهم ،وكم قا�سوا
العذاب اللذيذ كقربان ،و�أي�ض ًا كم �أخذت من هدوء
الب��ال وكم منحت م��ن دروب� .إنها املعادلة اخلا�صة

باخلل��ق الإبداع��ي :كلم��ا تورط��ت �أك�ثر �أحبب��ت
ال�سق��وط �أك�ثر ،لكن��ه �سق��وط �إىل الأعل��ى ،متام ًا
كال�شهيد وكامل�سيح .يقول عبد ال�صبور يف ق�صيدته
(�أغني��ة لل�شتاء) :ال�شع��ر زلتي من �أجلها هدمت ما
بنيت ..من �أجلها خرجت ..من �أجلها �صلبت..
ويف ق�صي��دة( الكلم��ات) يق��ول  :وللألف��اظ

�سلط��ان على الإن�سان� ..أمل يرووا لكم يف ال�سفر �أن
البدء يوم ًا كان..
�إذ ًا هناك حب وتعل��ق �شديدين باللغة والكتابة
اللت�ين تق��والن وق��د تفع�لان ،وهناك وج��د م�ؤمل
ي�صي��ب كل من تهجرانه ،و�شغف دائم لذلك اللقاء،
حيث االرتواء املرجتى.
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«العدوان الذي جرى على ـ ك�سب ـ هو دليل على دعم احلكومة الرتكية
املبا�شر لعنا�صر ميلي�شيات «جبهة الن�صرة» الإرهابية ،الذين مل يتمكنوا من
املرور عرب �أرا�ضيها فقط ،ولكنهم تلقوا حماية من الطائرات احلربية الرتكية
�أي�ض ًا..
ً
ووفقا للمراقبني ف���إن الإرهابيني حظوا بدعم عدة دبابات مقدمة من
ال�سعودية تركتها �أنقرة متر من �أرا�ضيها ،ومنطقة ـ ك�سب ـ ت�سكنها �أغلبية
�أرمنية وتعد �إحدى املناطق القليلة والنادرة التي جنت ب�أعجوبة من الإبادة
اجلماعية التي ارتكبها ال�سلطات العثمانية بحق الأرمن بني ني�سان عام 1915
ومتوز عام .»1916

ـ جان بيري بريان ـ
(كاتب فرن�سي)

من اليمني بدر �شاكر ال�سياب وجربا ابراهيم جربا وفرحات زيادة وخلفهم توفيق �صائغ  -روما 1964م

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

" حتية �إىل ني�سان" ..ملتقى ثقايف فني م�شرتك
حتت رعاية الرفيق جمال ق��ادري �أم�ين ف��رع دم�شق حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي ومبنا�سبة الذكرى  /68/لعيد
اجلالء ،يقيم فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب بالتعاون مع
فرع دم�شق الحتاد الفنانني الت�شكيليني وامل�ؤ�س�سة العربية
ال�سورية للإعالن ملتق ًا ثقافي ًا وفني ًا بعنوان:

(( حتية �إىل ني�سان ))

يت�ضمن امللتقى ن�شاط ًا �شعري ًا ي�شارك فيه ال�سادة:
د .نزار بني املرجة� -أ .هيالنة عطا اهلل -د .جهاد بكفلوين-
�أ .نربا�س امل�سلط
ومعر�ض ًا فني ًا ملجموعة من الفنانني الت�شكيليني ال�سوريني

ومعر�ض ًا للكتاب من من�شورات احتاد الكتاب العرب
وذلك يف متام ال�ساعة  12من ظهر 2014/4/23م يف �صالة
الرواق العربي -العفيف.
وي�شارك فيها:
مدير ثقافة القنيطرة
�أ.عبد ال�سالم ال�صالح
رئ���ي�������س امل���رك���ـ���ز الإذاع�������ي
		
�أ .ب�سام امللحم
والتلفزيوين يف القنيطرة
مدر�س مقرر الثقافة القومية
		
�أ�.سليمان الطويل
بكلية �آداب القنيطرة
الدعوة عامـة

«�سورية مل توقع معاهدة مع العدو ال�صهيوين ،ومل تط ّبع معه ،و�سورية
رغم دخول معظم الدول العربية الع�صر الإ�سرائيلي ،ظلت الرئة اللوج�ستية
للمقاومتني الفل�سطينية واللبنانية ،ما دفع الواليات املتحدة وبريطانيا� ،أن
ت�ضعا اخلطط خللق جماعات م�سلحة ،معظمها ذات طابع �إ�سالموي ومدها باملال
وال�سالح مبا�شرة وكذلك عرب �أدواتها :ال�سعودية وقطر وتركيا ،بهدف التخل�ص
من القيادة ال�سورية عقاب ًا لها على مواقفها الوطنية والقومية».

ـ عليان عليان ـ
(كاتب �أردين)

«تركيا الع�ضو يف حلف �شمال الأطل�سي «الناتو» حتتل منذ ع�شرات ال�سنني
ج��زء ًا من قرب�ص ،ونفذت غ��زو ًا فيها ،واعتدت على �سيادة الدولة ومار�ست
التطهري العرقي ..ومع ذلك ف�إن «الناتو» وبروك�سل مل يزعجهما هذا الأمر»

ـ لوكا�ش لهوتان ـ
(كاتب ت�شيكي)

«ال�شعب الرتكي يرف�ض ال�سيا�سات القذرة التي تنتهجها حكومة حزب
العدالة والتنمية برئا�سة �أردوغان �ضد �سورية ،من خالل احت�ضانها ورعايتها
وتدريبها للع�صابات الإرهابية التكفريية من �أمثال «جبهة الن�صرة» و«القاعدة»
وغريها يف الأرا�ضي الرتكية قبل �إر�سالها للقتال يف �سورية».

ـ عمر �أودميي�ش ـ
(كاتب تركي)

«ال �صحة لإدع��اءات البع�ض ب�ش�أن وجود خالفات بني �أمريكا و�آل �سعود،
كون الأدوار مت تق�سيمها بني الريا�ض ووا�شنطن ،وكالهما يتحركان ب�شكل
من�سق وخمطط له من قبل الإدارة الأمريكية ت�سعى لتو�سيع مظلة نفوذها يف كل
املنطقة ومن �أجل حتقيق هذا الهدف ف�إنها م�ضطرة ال�ستخدام خمتلف الأالعيب
ال�سيا�سية واتخاذ مواقف و�إبداء وجهات نظر �سيا�سية م�صطنعة»

ـ حم�سن الأراكي ـ

تعزيــة

(الأمني العام ملجمع التقريب بني املذاهب الإ�سالمية يف �إيران).

رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير “الأ�سبوع الأدبي” يتقدمون ب�أحر التعازي
من الزميل د .عبد الإله نبهان بوفاة �شقيقه (جمال) ويتمنون ال�شفاء العاجل البنتيه.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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

«جبهة اجلنوب انتقلت �إىل ال�شمال ،وهذا ما توحي به املعلومات عن الدور
الأردين الفاعل واملتزايد يف معارك بلدة ك�سب وحميطها و�أن ج�سر ًا جوي ًا بد�أ
بالعمل على نقل مئات اجلهاديني من مطار ماركا يف عمان �إىل مطار �أنطاكية يف
لواء ا�سكندرون»

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

ـ �صهيب عنجريني ـ
(كاتب لبناين)

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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بيــان احتـاد الكتــاب العــرب
حول اجلرمية الإرهابية بحق طاقم قناة املنار

يدي��ن احت��اد الكتاب العرب ب�أ�شد عب��ارات الإدانة واال�ستنكار اجلرمي��ة الإرهابية النكراء الت��ي اقرتفتها الع�صاب��ات التكفريية امل�سلحة
بح��ق طاق��م قناة املنار املنا�ضلة التي ت�شكل منرب ًا حر ًا يظهر احلقائق والوقائع ويف�ضح جرائم الإرهابيني املتوا�صلة والتي كان �آخرها جرمية
ا�سته��داف الإعالمي�ين ال�شهي��د املرا�س��ل حم��زة احلاج ح�س��ن وال�شهيد التقني حليم ع�لاو وال�شهيد امل�ص��ور حممد منت�ش يف معل��وال ظهرية يوم
االثن�ين الواق��ع يف 2014/4/14م وهي جرمية مروعة بحق ال�شرفاء الأح��رار ...ولكن هذه اجلرمية وغريها �إمنا هي جرائم يائ�سة لإ�سكات
�صوت احلق وتغييب الكلمة احلرة والر�أي ال�صادق واملوقف الوطني امللتزم.
وي�ض��ع احت��اد الكت��اب العرب هذه اجلرمي��ة بر�سم املثقفني والأدب��اء والكتاب والإعالمي�ين وكل ال�شرفاء يف العامل الذي��ن ي�ؤمنون بحرية
التعبري و�إبداء الر�أي.
وي�ؤكد احتاد الكتاب العرب �أن هذا الفعل اجلبان الذي ارتكبته الع�صابات التكفريية الإجرامية امل�سلحة لن ينال من �صمود حمور املقاومة
الذي وقف ويقف ب�صالبة ووعي �ضد هذه املحاوالت الإجرامية واجلبانة التي ت�سعى للنيل من ثبات �شعبنا على خياراته الوطنية والقومية.
املجد واخللود لل�شهداء الأبرار
والعزة والإباء لوطن الأحرار

رحيل �صقر الدراما ال�سورية
تُ��وفيّ يوم ال�سبت  2014/4/12الفن��ان ال�سوري القدير عبدالرحمن �آل
تعر�ضه لأزمة تنف�سية حادة.
ر�شي ،عن عمر ناهز  83عام ًا� ،إثر ّ
عد الراحل �آل ر�شي �أحد �أعمدة الدراما ال�سورية والعربية ،ومن �أبرز
و ُي ّ
م�ؤ�س�سيه��ا ،وه��و ع�ضو م�ؤ�س���س يف نقابة الفنان�ين يف �سورية ،و�أث��رى الدراما
بالكث�ير من الأعم��ال ال�سينمائي��ة والتلفزيونية ،التي جت��اوزت  200عم ً
ال،
منه��ا «االجت��اه املعاك�س  -كفر قا�س��م  -املطلوب رجل واح��د – العار – نهاية
رج��ل �شج��اع  -بقع��ة �ض��وء – العبابيد  -الظاه��ر بيرب�س –اخل��وايل � -أهل
الراي��ة  -جرمية ب�لا نهاية  -غ�ضب ال�صحراء  -ح��د ال�سيف  -بيت جدي -
خالد بن الوليد».
امتل��ك الفن��ان الراح��ل �صوت�� ًا قوي�� ًا مكّن��ه م��ن الغن��اء وامل�شارك��ة يف
الأدوار ال�صعب��ة واملتمي��زة ،وكان��ت �أبرز حمطاته الغنائية الوطنية الأغني��ة الوطنية «�أنا �سوري �آه يا نيايل»� ،إ�ضاف��ة �إىل م�شاركته �أخري ًا يف
الأوبري��ت الوطن��ي (باحلب نعمرها) برفقة عدد من جن��وم الطرب والغناء والفن ،حيث �ستبقى كلمته ال�شهرية يف الأوبريت «كل �شي تد ّمر رح
يتع ّمر»حا�ضرة يف �ضمائر ال�سوريني.
ول��د عب��د الرحم��ن �آل ر�شي يف العا�صمة ال�سورية دم�شق ع��ام  ،1934بد�أ عمله الفني عام  ،1957وبقيت دم�ش��ق ع�شقه الكبري �إىل �أن غادر
احلياة يف حيه الوادع (ركن الدين).

وداعاً ...باتريك �سيل

تويف الكاتب وال�صحايف العاملي باتريك �سيل بعد �صراع مع مر�ض ع�ضال ،تارك ًا
الكثري من امل�ؤلفات واملقاالت املتخ�ص�صة يف �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط .
وعم��ل الراحل مرا�س ً
ال ل�صحيف��ة  ، the observerو�أجرى مقابالت مع �أبرز
الق��ادة وال�شخ�صي��ات يف ال�ش��رق الأو�سط ،وم��ن �أب��رز م�ؤلفاته(:ال�ص��راع من �أجل
�سوري��ة)( ،الن�ضال من �أج��ل اال�ستقالل العرب��ي) ،و(ريا�ض ال�صل��ح و�صناع ال�شرق
الأو�سط احلديث).
�أم��ا �أب��رز مواقف��ه الأخ�يرة ،فتتجل��ى يف قول��ه �أن �إ�سرائي��ل ت�سع��ى لل�سيط��رة
الع�سكري��ة على املنطقة ،فالرجل قالها �صراحة �إن �إ�سرائيل ت�ضغط على الواليات
املتحدة من �أجل �إ�سقاط حمور املقاومة ،و�أكد �أنه ال ميكن ف�صل ما يجري يف �سورية
عن التطورات يف املنطقة ،ومل تغب الق�ضية الفل�سطينية عن مقاالت باتريك �سيل،
فاعتربها ت�شكل حجر الزاوية بالن�سبة �إىل الكرامة والهوية العربية.

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

انت�صار بلغة الأ�ساطري
ـ 1ـ

م��ع احتفاالت جماهري �شعبنا بالذكرى الثامنة
وال�ستني جل�لاء جي�ش االح��ت�لال الفرن�سي عن تراب
�سورية الطاهر ،..ومع تزامن هذه الذكرى العزيزة على
قلب كل وطني �سورية ،..تفر�ض املقارنة بني الأم�س
واليوم ذاتها ،م�شفوعة بوقائعها ال�ساكنة يف ذاك��رة
الأجيال ،..والوقائع احلية التي نعي�شها اليوم لتتداعى
بعدها اال�ستنتاجات ،وتتحول �إىل قناعات مو�ضوعية يف
عقول ال�شرفاء من �أبناء الوطن..

ـ2ـ

د .ح�سيـن جمعـة
رئي�س احتاد الكتاب العرب

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

• نزار بني املرجة

هيئة التحرير:

د .يو�سف جاد احلق  -عيد الدروي�ش
نبيل نوفل � -سليمان ال�سلمان
�سوزان �إبراهيم

ثمة ف��ارق كبري بني �أولئك الأبطال الذين تنادوا
وهبوا للثورة �ضد جي�ش االحتالل الفرن�سي على مدى
رب��ع ق��رن ونيف ،وارتقى منهم �آالف ال�شهداء بعد �أن
���داء لأر�ضهم
�ضحوا ب���أرواح��ه��م ودم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة ،ف ً
ووطنهم ال��غ��ايل ���س��وري��ة ،..و�أول��ئ��ك ال��ذي��ن اخ��ت��اروا
التمرت�س يف اخلندق املعادي للوطن ..خندق ال�صهاينة
والأمريكيني والغربيني حمتلي الوطن بالأم�س الذين هم
ذاتهم املعتدون عليه اليوم!

ـ3ـ

وفارق كبري �أي�ض ًا بني املواطنني ال�شرفاء ال�صابرين
جراء الأفكار واجلرائم التي
على الأذى الالحق بهمّ ،
يرتكبها جمرمو ع�صابات القتل والتكفري واملرتزقة
الذين يحملون �أك�ثر من ثمانني جن�سية ،..ويحاولون
تدني�س �أر���ض �سورية احلبيبة ..وقتل �شعبها وتدمري
تاريخها احل�ضاري والإن�ساين ،حتت يافطات وعناوين مل
تعد تخدع �إال فاقدي العقل وال�ضمري والب�صرية..

ـ4ـ

حت��ل ال���ذك���رى ال��ث��ام��ن��ة وال�����س��ت��ون جل�ل�اء ق��وات
االحتالل الفرن�سي عن �أر�ض الوطن ونيل �سورية الغالية
حريتها وا�ستقاللها ،..لتنع�ش فينا م��ن جديد روح
املقاومة الوطنية ال�شريفة ،والرف�ض املطلق لالحتالل
الأجنبي لرتاب الوطن..
حتل الذكرى و�شعبنا وجي�شنا ي�سطران �أروع مالحم
البطولة والفداء ،حل�سم املعركة التي �أراد �أعداء الوطن
�أن تكون جبهة املواجهة فيها على م�ساحات من �أربع
جهات الوطن ،بدعم وقح وغري حمدود من بع�ض دول
اجل��وار العميلة للغرب وال�صهيونية ،..والتي مل يعد
خافي ًا على �أحد �ضلوعها يف اجلرائم الكربى التي ترتكب
يومي ًا ل�سفك الدم ال�سوري الطاهر ،..وحماولة النيل
من وحدة و�شموخ �سورية العظيمة ب�أبنائها وتاريخها
وعنفوانها..
بوركت ال��ذك��رى ..و�إنها انت�صارات اجل�لاء تتجدد
اليوم ،يف �ساحات املواجهة مع �أعداء الوطن..
هو زمن االنت�صار ،..وهي ملحمة �سورية املكتوبة
بلغة الأ���س��اط�ير وامل��ع��ج��زات ،تتوا�صل ع�بر الأزم��ن��ة
والأجيال..
www. marje.syriaprof.com

