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كي نبقى عرب ًا
• حنان دروي�ش
يا �أ�صدقائي ،يا �أ�صدقاء اللغة العربية� ،أيها الغيورون
عليها.
م��دوا �أيديكم للعابرين ،وقاماتك��م للقادمني .انت�شروا
زه��ور ًا فواح��ة للأطف��ال الطالع�ين م��ع ب��زوغ ال�شم���س،
النابت�ين مع �أ�ضاميم اخل�ص��ب ،ال�سامق�ين �إىل العال رجا ً
ال
الع��دة ،ومن ّهد
�أ�صح��اء مبدع�ين .الآتي له��م ،ولن��ا �أن نعد
ّ
تي�سر من مداد القلب ،من �إيقاع النب�ض
الطريق ،ونعطي ما ّ
خمل�ص�� ًا دون تردد �أو �إبطاء ،ف�أع��داء اللغة العربية باتوا
كرثاً ،وقاب قو�سني �أو �أدنى من مناهل العلم واملعرفة.
يقول��ون :ابتع��دوا عن الف�صحى� ..إنه��ا حمطة مربكة
للكالم.
ويقول��ون :العام ّي��ة �أج��دى و�أنفع و�أجم��ل و�أقرب �إىل
الفهم.
ويقول��ون :م��ا معن��ى �أن نعتمد حاالت الرف��ع والن�صب
واجلر؟
حدث��وا تالميذك��م بلهجته��م املتعارف��ة،
ويقول��ونّ :
لتحققوا نتائج ج ّيدة يف التح�صيل الدرا�سي.
ويتبجحون ،ويق�صدون م��ن وراء ذلك كلّه بثّ
يقول��ون
ّ
ال�سم يف الد�س��م ،و�إن�شاب النواجذ يف ج�سد اجليل اجلديد
ّ
ال��ذي ينتم��ي �إىل �أر�ض عربي��ة ترعاه وت�صون��ه وحتميه
م��ن براث��ن الغ��در ،نب�ضها ه��و غن��اء ال�صغ��ار ،وحلنها وقع
خطواته��م ،وحروف ا�سمه��ا ن�شيد يتغنّ��ى بالن�سغ الناه�ض
تاريخ ًا و�أجماد ًا وبطوالت ولغة هي �س ّيدة اللغات.
ي��ا �أ�صدقائ��ي ..ي��ا �أ�صدق��اء اللغ��ة العربي��ة :دعونا
جنتم��ع كلّ ي��وم ..كل �ساعة ..جنتمع ونع�بر عن حميم ّية
عالقتن��ا اجلميلة بلغتنا ،عن ع�شقن��ا لها ،عن حر�صنا على
نقائه��ا و�أ�صالته��ا و�شفافيتها ومقدرته��ا اخلالّقة كي نبقى
عرب�� ًا ،نتخاطب بال�ض��اد من املحيط �إىل اخللي��ج ،ومن �أول
امل�شاعر �إىل �آخر امل�شاعر.
تتع��زز فين��ا العروب��ة احلقّ��ة ب�أوا�صرها احلقّ��ة التي
احل��رة ،و�أجدادن��ا
تعيدن��ا �إىل ما�ضين��ا املن�ير ،و�أجمادن��ا
ّ
وت�شدن��ا �إىل �أبنائن��ا� ،شم��وع احلي��اة ،و�شقائ��ق
العظم��اء،
ّ
ال��روح .ننقل �إليهم م��ا �أخذناه من الأ�س�لاف ،ليعلّموه فيما
بع��د �إىل �أجيال مقبلة ،حتذو حذوه��م ،وتخطو خطوهم،
ومت�شي على هداهم.
يف حم��راب البي��وت واملدار���س ودور الثقاف��ة نوا�ص��ل
التفاع��ل مع لغتن��ا العرب ّي��ة ،ونبقى ل�صيقني به��ا .نرعاها
باملق��ل .جنعلها متيمة فوق ال�ص��دور ،ودميومة حديث على
كل ل�سان.
وكلّن��ا معني��ون ،كم��ا �أق��ول دائم�� ًا� :آب��اء .و�أمه��ات.
متخ�ص�صون يف علم النف�س واالجتماع،
مثقف��ون .تربويون
ّ
عل��ى عاتق ه���ؤالء القدوة احل�سنة ،واملث��ل الأعلى ،والنبع
الرئي�س لكلّ ما هو ثر و�صادق ومعريف.
�إن اختيار املعلّمني الأكفاء ،من �أ�صعب امل�س�ؤوليات التي
تواجه اجلهات املعني��ة النتقاء الكوادر الرتبوية اجليدة،
وع�س��ى �أن تك��ون كلّية الرتبية املحدثة ق��د حلّت امل�شكلة،
وق��د التقي��ت من��ذ �أي��ام مبجموع��ة م��ن طالب��ات الكلي��ة
املذك��ورة ،و�أخ��ذت انطباع�� ًا جمي ً
�لا ع ّم��ا يتمتّع��ن ب��ه من
الت��زام بق�ضايا الطفل ،ومعرفة ب�سبل التعامل معه ،وطرق
�إي�ص��ال املعلوم��ة �إليه ،م��ن �أجل �إعداد جي��ل واعد متوازن
متمتّ��ع باحل��دود العليا م��ن الإمكانات والق��درات العلّمية،
خا�ص��ة فيما يتعل��ق ب�ش�أن اللّغة العرب ّية .وه��ذا �أمر علينا
�أن ننع��م النظ��ر في��ه جيداً ،م��ن �أج��ل �أن تبق��ى دور العلم
واملعرف��ة مراكز �إ�شعاع حقيق��ي ير�سل وهجه �إىل كلّ مكان
يف ه��ذا العامل الكبري� .أ�سرية �أنا لديه��ا .ابنتها البارة التي
تر�سم بيا�ض احلروف ،وتكتبه بيان ًا نا�صع ًا يف كتاب �أبدي.
لغتي ..يا ّبوابة الثقافات �إىل العامل .ال ابتعاد بيننا..
ال م�ساف��ة .ال فرق ب�ين ا�شتعالك و�أ�صابع��ي .بني خطوك،
واتقاد ذاكرتي .ه��ا �إنني �آتيك مع احلال املكتملةّ ..
فدقي
يا قلوب احلروف .تكلّل��ي بغار ال�شعر والنرث .ت�ألّقي ب�ضوء
العب��ارات واجلم��ل ذات ال�صياغة املجلة لذهني��ة الإن�سان
الذي يحرتم اللغة العربية وي�س�أل عنها دائم ًا:
ـ «�أين �أنت �أ ّيتها الغائبة احلا�ضرة؟ »
فتجيب:
بحب الوطن»
ـ «�أنا يف كل مكان يهتف ّ
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ق�ضايا و�آراء
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الثقافة لي�ست ترفاً �“ ..مّإنا �ضرورة لت�شكيل عقل الإن�سان”
• وجيه ح�سن
مم��ا ال يختل��ف حول��ه اثن��ان م��ن متت ّبع��ي الثقاف��ة ،والعامل�ين يف
مهم و�أ�سا�سي يف ت�شكيل عقل
لواءها� ،أنها تقوم بدور ّ
حقولها ،واحلاملني َ
الإن�س��ان ووعيه ،وهو دور ال ميك��ن �أنْ ُيرتك للم�صادفات� ،أو التالعب يف
ال�سوق� ،أو ب�أيدي املنادين بفكرة «�أن الدولة وحدها ال ت�ستطيع �إي�صال
الثقاف��ة �إىل الفئ��ات ال�ضعيف��ة يف املجتم��ع ،و�إىل املناط��ق املحروم��ة
وامله ّم�ش��ة و»مناط��ق الظلّ » ،كما ت�س ّمى يف بع�ض ال��دول العربية» ،و «�أنّ
الثقافة هي من ال�ش�ؤون اخلا�صة التي ينبغي �أنْ ُترتك للن�شاط الفردي
واخلا���ص ،وال دخ��ل للدول��ة بها على وج��ه الإطالق» ..و�إمن��ا ال�صحيح
�أنْ تتدخّ ��ل الدول��ة ب��كل ثقلها يف هذا ال��دور ،كي حتمي عق��ول �أبنائها
م��ن امل�ؤث��رات ال�سلبية والتجاري��ة واملادية املرفو�ضة جمل��ة وتف�صي ً
ال،
أحط امل�شاعر ،م�ستغالً
وق ً
وال واحداً ،ومن «الغزو الثقايف» الذي يدغدغ � ّ
جوان��ب ال�ضعف لدى فئة من النا�س ،لتحقي��ق م�آربه اخلا�صة والدنيئة
واملد�سو�س��ة .ولع��لّ الدلي��ل ال�ساط��ع على ذل��ك� ،أنّ دول الع��امل الثالث
تتج��ه ب�صورة عامة �إىل الأخذ مببد�أ «تدخّ ل الدولة يف الثقافة» ،على
الرغم من التباين ال�شديد بني �أنظمتها االجتماعية ،وعبرّ هذا املوقف
ع��ن وع��ي متق��دّ م ،ب�أنّ الثقاف��ة – وال �سيما ل��دى ال�شعوب الت��ي تنا�ضل
التح��رر والتنمي��ة واال�ستقالل ورف���ض التبعي��ة – �أخطر من
م��ن �أج��ل
ّ
�أنْ ُت َ
�ترك للأي��دي التي تتحكم فيها من �أجل حتقي��ق مزيد من الأرباح،
ويف ر�أي العمي��د املتقاع��د «حمم��د فائز الق�صري» ،يف كتاب��ه« :الثقافة
الإ�سالمي��ة و�أثره��ا يف النه�ض��ة الأوروبي��ة» :ف���إنّ «الثقاف��ة هي تراث
ح�ض��ارة ..وم��ن الناحي��ة املثالي��ة ال وط��ن له��ا ،ف��كلّ الأر���ض جمالها،
والزم��ن على امتداده هو عمق تطورها ،وه��ي ال تنح�صر يف جماعة من
عرفها بع�ض علماء االجتماع والتاريخ ب�أنها:
الب�شر دون �أخ��رى» ..كما ّ
الرقي الفكري والعمراين وال�سيا�سي لأ ّمة من الأمم،
«جمموعة مظاهر ّ
رقي املجتمع يف قوم �أو
مفهومها
نطاق
يف
ويدخل
الع�صور،
ع�ص��ر م��ن
ويف
ٍ
ّ
وطن �أو دولة».
ولك��ن هل فين��ا َم ْن يخال��ف ر�أي بع�ضهم «ب�أنّ واقعن��ا العربي بعا ّمة
يتّ�س��م ب�ضحالة الثقافة ،وكثافة التخلّ��ف؟» ..ومن ذا الذي يختلف يف
�أنّ الثقاف��ة «هي الهي��كل الأ�سا�س للح�ضارة يف خمتل��ف مظاهرها ،و�أنها
من��ط حياة يقوم على منهج ،و�أنّ املثقفني ه��م القاطرة التي تقود قطا َر
احل�ض��ارة ومت�ض��ي به �إىل امل�ستقب��ل ،فهو وال �شك ال�صف��وة من املفكرين
واملبدع�ين الذي��ن يقوم��ون بعملية تر�شي��د املواط��ن» ،وتكوين��ه عقلي ًا
لب امل�شكلة التي ي��دور حولها اجلدل واحلوار،
ووجداني�� ًا ،ومن هن��ا ف�إنّ ّ
أع��م م��ن دول الع��امل الثال��ث –
ل
ا
أغل��ب
ل
ا
ه��و «غي��اب ه��ذا كل��ه» ،لأنّ
ّ
ري م��ن مك ّوناته��ا ُم�ستو َرد،
وللأ�س��ف  -تعتم��د على من��اذج ثقافي��ة ،الكث ُ
تعك���س قيم التعام��ل الغربي ،ومنط حياته ،و�أ�ساليب��ه ،وعندئذ تت�آكل
الذاتي��ة الثقافية ل��دى �شعوب العامل الثالث ،على الرغم من �أنّ �شعوبها
ثراء ..ومن �أهم الأهداف التي ي�سعى
وارثة ثقافات �أقدم عهداً ،و�أكرث ً
«النظ��ام العامل��ي اجلدي��د» �إىل حتقيقه��ا ،ه��ي «عملي��ة تنمي��ط العامل
ثقافي�� ًا»� ،أي ب�ص��ورة �أو�ض��ح« ،العمل على تعميم النم��ط الثقايف العوملي
على الكون كله» ،وذلك مبختلف الو�سائل والآليات والطرق والأ�ساليب،
ابت��داء م��ن «ثقاف��ة الك��وكا ك��وال ،والهمربغ��ر ،والأف�لام الإباح ّي��ة،
ً
واملجالت اخلليعة ،والأفالم البولي�سية ،والكاوبوي ،وال�شرطي البهلوان،
والطبي��ب العبقري ال��ذي يك�شف كلّ اجلرائ��م ،والأمريكي الفرد الذي
ينت�ص��ر عل��ى كتيب��ة م��ن الأمل��ان� ،أو الياباني�ين الأغبياء� ...إل��خ» .ولو
ع َّرجن��ا على ما ي�صلنا من ثقافة عرب �أجه��زة التلفزة« :ف�إنّ تلفزيونات
الوط��ن العرب��ي متلأ م��ا ب�ين  %65 -45من �ساع��ات البثّ به��ذه الأفالم
واخلزعب�لات ،ومت�ل�أ الباق��ي بالغثاء ال��ذي ت�س ّميه ح��وار ًا وم�سرحية
وم�سل� ً
س�لا عربي ًا �أو مرتجم ًا ،و�أغنية ن ّواحة و ...مباريات كرو ّية1”...
وم��ن هنا ال بد من �أنْ يقاوم الغيورون م��ن املثقفني العرب الدور اخلطري
ال��ذي تلعبه امل�ؤ�س�سات العاملية يف جم��ال ال�سيطرة الفكرية والثقافية،
خلدم��ة �أهداف التو�سع والهيمن��ة وال�سيطرة االقت�صادي��ة و�سواها� ،إذ
�إنه��ا جنحت حتت �شع��ار «امل�ساعدة على تطوير الكف��اءة التكنولوجية
يف الع��امل الثالث» يف خل��ق وتطوير التجان�س يف �أمن��اط اال�ستهالك مع
�أمن��اط العامل املتق��دم اال�ستهالكية ،وذلك من �أج��ل ت�سويق منتجاتها،
وم�ضاعف��ة �أرباحه��ا ،ودفع عجل��ة اقت�صادها ُقدُ م�� ًا �إىل الأمام ..وطاملا
ظ��لّ العرب جم��رد �أنا���س م�ستهلكني ،ذوي نزع��ات ا�ستهالكي��ة جنونية
مفرط��ة ،يع ّمقها العق��ل الغربي املتق��دم ،ذو املنهج العقلي ،ف���إنّ قدرتنا
عل��ى التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة �ستظ��لّ قا�صرة
و�ضعيف��ة و َمهِي�ض��ة اجلن��اح ..وم��ن امل�شه��ود ،ف���إنّ الأق��وى ثقافي�� ًا يف
ع��امل الي��وم هو الذي ُت��ر َّوج ب�ضاعته الثقافي��ة والإعالمية ،وهي تتبع
�صناعت��ه وتقنيت��ه واخرتاعات��ه ،و�إنّ «الغال��ب» يف ع�صرن��ا الراه��ن ال
يري��د �أن يحت��ل �أر�ض�� ًا – كم��ا جرت الع��ادة يف ال�سابق – بق��در ما يريد
�أنْ يفر���ض طرق حياة :طرق حياة يف الثقافة ،واالقت�صاد ،وال�سيا�سة،
واالجتم��اع ...وهل نن�سى �أننا جزء م��ن دول العامل الثالث ،قد خ�ضعنا
لآلي��ات التكوين الثقايف املعا�صر ،وهي �آلي��ات ظاملة ُف ِر�ضت علينا ،وعلى
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�شعوب الع��امل الثالث الأخرى فر�ض ًا ،و�صورته��ا النهائية« :الهيمنة من
جان��ب الغ��رب ،والتبع ّية من جانبن��ا» ،على حدّ قول �أحده��م! و�إذا كان
معلوم�� ًا ل��دى الكثريي��ن� ،أنّ �شعوب العامل النام��ي تزداد كلّ ي��وم َ�ض ْعف ًا،
بينم��ا ي��زداد الع��امل املتق��دم جربوت�� ًا و�سلطان ًا وهيمن��ة ،ف���إنّ الكرثة
الكاث��رة له��ذه ال�شع��وب ،مل تعد �شيئ ًا مذك��ور ًا يف ح�ساب الق��وى� ،إنْ مل
ت�ستند �إىل تكوينات ثقافية �صلبة ،ديناميكية احليوية والأ�صالة ،وال
بدّ من م�ضاعفة اجلهد للحفاظ عليها ،حتى املبادئ العظيمة ،والأديان
املقد�سة ،ال حتافظ على نف�سها وكينونتها� ،إال من خالل بطولة �أ�صحابها،
تلح على اقتالع
و�صالب��ة حامليها ،وق��وة �إميانهم� ..إنّ الثقافة امل�ض��ادة ّ
الروح والإرادة لدينا ،لذا فنحن مدع ّوون
قيمنا ،والإ�صرار على هزمية ّ
جميع�� ًا يف طول هذا الوط��ن وعر�ضه� ،إىل �صون جبهتنا الثقافية ،خوف ًا
م��ن �أية اخرتاق��ات مد ّمرة ،وعلين��ا �أنْ نعي جي��د ًا «�أنّ ثقاف��ة التطبيع
م��ع الكيان ال�صهيوين �سالبة للإرادة واال�ستق�لال وال�سيادة ،وقد قيل:
ح��راً ،ويبقى املثقف امللتزم
احلرة يكون املجتمع ّ
�أينم��ا وج��دت الثقافة ّ
حار�س ًا له من التغيريات املد ّمرة».2
�إنّ «الع��امل القرية» ،ال��ذي �أ�صبحنا نعي�ش فيه الي��وم ،يفر�ض على
أع��م و�أدقّ و�أثق��ل عل��ى القادرين واملعني�ين جميع ًا،
اجلمي��ع م�س�ؤولي��ة � ّ
وعل��ى ر�أ�سهم طبقة» املثقف�ين» ،فهم الذين يرف�ض��ون قبول حمو الذات
وال�سم��ات وال�صف��ات ،التي جتعلنا متمايزين ع��ن غرينا ،يف حياة يندفع
ّ
فيه��ا بن��و الب�شر جميع�� ًا �إىل توكيد الذّ ات ،وجم��ع ال�شمل ،والدخول يف
احت��ادات وتكتّالت وجت ّمعات كربى ...وجمتمعن��ا العربي من مائه �إىل
امل��اء يحاول م��ا و�سعه اجلهد ،ا�ست�شراف �آف��اق امل�ستقبل ،وبناء مداميك
ول ِبنات ت�شكّل �صرح�� ًا ثقافي ًا عظيم ًا ،يحمل يف ت�ضاعيفه هيوىل الآتي
املنتظ��ر ،اململوء باخل�صوبة والتجدّ د ،برغ��م �أننا نعي�ش �سنوات الطّ حن
العرب��ي :طح��ن الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة ،طح��ن الع��راق وليبي��ا و�سوريا
ولبنان وم�صر وتون���س ،واليمن الذي كان �سعيداً ،وطحن العقل العربي،
واملنه��ج العقلي ،الذي �أخذه الغرب عن «اب��ن خلدون» �صاحب «املقدّ مة»
ال�شه�يرة� ،سنوات ُم َع��اداة الثقاف��ة ،وات�ساع الفراغ الفك��ري واخللقي..
وكي��ف نواجه ا�ستهداف ثقافتنا العربية ،والغزو الثقايف املُعلن واملُ�ضمر
علين��ا بق��وة احلقد وال�سالح واالحت�لال والتهديد والوعي��د ،والتدخل
ال�ساف��ر يف �ش�ؤونن��ا الداخلي��ة ،وحم�لات الإع�لام والف�س��اد والإف�ساد،
وحتري�ض جهات وم�ؤ�س�سات وحمايتها لتقوم بخلخلة قيمنا وجمتمعاتنا
وا�ستقرارن��ا ،فه��ل ثقافة الآخر ال��ذي يطالبنا بتغيري قيمن��ا وثقافتنا
و�إرادتن��ا ،تخلو هي الأخرى من تربية ور�ؤية واعتقاد عن�صري يتعاىل
عل��ى الآخري��ن ،وحتت��اج بدوره��ا �إىل مراجع��ة؟ �أم ال�ضعي��ف هو الذي
الق��وي وم�صاحله الذاتية
ُيط َل��ب منه دائم�� ًا �أنْ يغيرّ ثقافته وفق �إرادة
ّ
ونرج�س ّيته املُبتذلة؟ ...يقول الأديب واملفكر الكبري «توفيق احلكيم»:
«ثقاف��ة � ّأي �أمة هي َّ
ال�شهد ال��ذي ا�ستخل�ص منه ال�شعب رحيق الزهر يف
مر الأجي��ال ،وط َبعه بطابع��ه ،وقدّ مه لغ�يره» ،فهل من
حديقت��ه ،عل��ى ّ
املنط��ق والعقل� ،أنْ ُنق��دِ م م�ست�سلمني على تغيري ثقافتنا ،التي هي رحيق
حياتن��ا ونب�ضه��ا وقيمته��ا! ويف جمتمعن��ا العرب��ي – وي��ا للأ�س��ف َ -من
ي� ّسوق��ون فل�سف��ة متناق�ضة ،ويهاجمون فكرة «تدخّ ��ل الدولة يف �ش�ؤون
وحجته��م يف ذلك� ،أنّ هذا التدخّ ل �سي���ؤدي حتم ًا �إىل فقدان
الثقاف��ة»ّ ،
«�صف��ة احلرية» لدى الكتّاب واملبدع�ين ،لأنّ «احلرية» ح�سب مفهومهم
وزعمه��م «هي �أل��زم الل��وازم للثقافة والإب��داع» ،ولأنّ الثقاف��ة عنوانها
العري���ض« :ارف�� ْع ر� َأ�س��ك يا �أخ��ي» ..وي�ست�شه��د بع�ضهم بق��ول «�أندريه
الف��ن ه��و تاري��خ احلري��ة» ..فحني تغي��ب احلرية
مال��رو»�« :إنّ تاري��خ
ّ
ال�سيا�سي��ة يف � ّأي بل��د من بل��دان العامل ،تغيب معه��ا احليوية الثقافية،
وت�سب��ب عن غياب املن��اخ الدميقراطي يف الوطن العرب��ي ،عجزُ املثقف
العرب��ي ع��ن �أنْ يبدع �أدب�� ًا وفن ًا حقيقي�ين ..ويقول هيج��ل« :كلما كان
يحرر الفكر و�أنْ يط ّوره ،وكلما ا�ستطاع املجتمع
حر ًا ا�ستطاع �أنْ ّ
املجتمع ّ
��ور بال�ضرورة» ..وعك�س
تتط
املجتمع
هذا
ح�ضارة
�
ف
الفك��ر،
��ور
إنّ
ّ
�أنْ يط ّ
م��ا يتوقع خ�صوم مب��د�أ «تدخّ ل الدولة يف �ش�ؤون الثقاف��ة» ،ف�إنّ الإنتاج
الأدب��ي والفك��ري الذي ت�صدره ومت ّول��ه �سورية ،مل ي�ستخ��دم من �أجل
فر���ض وجهات نظر مع ّين��ة يتبنّاها نظام احلك��م� ،أو تخدم م�صاحله� ،إذ
تنعك�س على هذا الإنتاج غالبية �ألوان الطيف الثقايف ،و»�إذا كان هناك
رقاب��ة من جه��ة حكومية ،ف�إنه��ا ت�سري عل��ى تلك الأم��ور املحظورة يف
معظم الدول العربية �سواء ب�سواء»...
هوام�ش:
« -1الأمن الثقايف َمنْ يحميه» د� .شاكر م�صطفى ،جملة «العربي» ،الكويت
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تركيــــــا ومعركـة “ك�ســــــب”
• زبري �سلطان
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

املثقف واحتالل العقول

ك�سب
م��ن يع��ود بذاكرت��ه التاريخي��ة �إىل الثالثيني��ات م��ن
الق��رن املا�ضي� ،سيدرك الأ�سباب الت��ي دفعت تركيا �إىل �شن
ه��ذه احل��رب ال�شمولية على �سوري��ة ،وملاذا فتح��ت ال�سماء
والأر���ض والبحر لكل مرتزقة العامل ليع�بروا �إىل �سورية،
ليعيث��وا فيه��ا ف�س��اد ًا وقت ً
�لا وتخريب�� ًا ؟ .ومل��اذا �سخرت كل
قدراته��ا الع�سكرية وال�سيا�سي��ة والإعالمية من �أجل حرق
�سوري��ة �أر�ض�� ًا ودول��ة و�شعب�� ًا ،ونه��ب و�سرق��ة كل مقدراتها
ال�صناعية والزراعية والنفطية وغريها.
فاملطام��ع الرتكي��ة يف الأرا�ضي ال�سوري��ة والعراقية مل
تكن �سرية يوم ًا ،بل علنية وقد وردت على ل�سان قادتها منذ
خ��روج �أخر م�ستعمر تركي عن �سوري��ة والعراق عام 1918
�إىل يومنا هذا ،ت�صريحات وم�شاريع ومطالب تركية تطالب
ب�ض��م ال�شمال ال�سوري وال�شم��ال العراقي �إليها ،وقد حققت
يف الثالثيني��ات من الق��رن املا�ضي �أوىل �أحالمه��ا التو�سعية
باقتطاع لواء ا�سكن��درون اخل�صيب من �سورية و�ضمه �إليها.
بعد حملة �سيا�سية وع�سكرية ،م�ستغلة بوادر ن�شوب احلرب
العاملية الثانية ،وحاجة احللفاء لها �أو حيادها يف احلرب.،
فقاي�ض��ت فرن�س��ا الدول��ة املحتل��ة ل�سوري��ة م�س�أل��ة ع��دم
دخول تركيا يف احل��رب �إىل جانب �أملانيا مقابل منحها لواء
ا�سكندرون.
وجنح��ت يف اقتطاع اللواء من �سورية عام  ،1939بت�أمر
فرن�س��ي بريط��اين �أمريك��ي ،دون �أن يحا�سب الع��امل فرن�سا
الدول��ة املنتدب��ة على �سورية ،يف تفريطه��ا ب�أر�ضي �سورية،
خمالف��ة كل الأعراف الدولية الت��ي ت�ضمن حقوق و�أرا�ضي
ال��دول املُ�ستعمرة ،وفق قانون االنتداب الذي �أقرته ع�صبة
الأمم �آنذاك.
وهك��ذا ابتلع��ت تركيا ل��واء ا�سكندرون كم��ا ابتلعت من
قب��ل ذلك خل�سة يف عام � 1918أرا�ض �سورية مثلها كماردين
وع�ين ت��اب وح��ران ( �أورف��ا الي��وم ) والعدي��د م��ن الق��رى
وال�سهول اخل�ضراء ال�سورية..
ومل تق��ف املطام��ع الرتكي��ة يف �سوري��ة عل��ى اغت�ص��اب
لواء ا�سكندرون ،بل كانت تعلن بني فرتة و�أخرى عن مطامع
جدي��دة ،فف��ي الأربعيني��ات واخلم�سيني��ات الق��رن املا�ضي،
�أعلن��ت تركي��ا ب�شكل فا�ضح ع��ن رغبتها باقتط��اع حمافظة
حلب م��ن �سورية! ،و�ضمها �إليها ،وكت��ب رئي�س �أركان جي�شها
ع��ن ح��ق تركي��ا يف �ض��م حمافظ��ة املو�ص��ل العراقي��ة ،مما
�أغ�ضب ال�شعبني يف العراق و�سورية وكافة ال�شعوب العربية.
وقد قاوم��ت احلكومات ال�سورية �س��واء تلك التي كانت
يف زم��ن االحت�لال الفرن�سي� ،أو م��ا بعد اال�ستق�لال املطامع
الرتكي��ة ،و�شنت حمالت �سيا�سي��ة و�إعالمية على امل�ستويني
العرب��ي وال��دويل لف�ض��ح املطام��ع الرتكي��ة يف الأرا�ض��ي
العربية ،وعرب ال�شعب ال�سوري عام  1955عن رف�ضه لزيارة
الرئي���س الرتك��ي ل�سوري��ة رد ًا عل��ى تلك املطام��ع ،والتاريخ
ي�شهد وقفة الزعيم الوطني �سعد اهلل اجلابري الوطنية يف
الربمل��ان ال�سوري ،برف�ض �أي عالقة م��ع تركيا ،حيث �أو�ضح
للنواب خطورة املطامع الرتكية مبحافظة حلب.
والي��وم تركيا كما وهي يف املا�ضي ،تتابع �سيا�سة املطامع
القدمي��ة الرتكية ،ويف ال�سعي الدائم الغت�صاب ما ت�ستطيع
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م��ن الأرا�ضي ال�سورية والعراقية ،وم��ن اخلبث ال�سيا�سي ما
�أظهرت��ه ال�سيا�س��ة الرتكي��ة يف بداية الق��رن احلايل ،حني
غ�يرت جلده��ا الق��ذر ،بجل��د ناعم ،ح�ين �أعلنت ع��ن ح�سن
نواياه��ا ل�سوري��ة ،ورغبته��ا يف التع��اون وال�صداق��ة معه��ا.
فانفتحت له��ا كل الأبواب للدخ��ول �إىل �سورية بح�سن نية،
وطيبة قلب ،على الرغم كل التحذيرات من هذا االنفتاح..
ولك��ن م��ا ح��دث ق��د ح��دث ،ومل يع��د هن��اك جم��ال
املرة التي مت��ر بها �سورية
للمراجع��ة يف ظل هذه الظ��روف ّ
احلبيب��ة ،ولك��ن ما ي�ستغرب��ه كل باحث يف التاري��خ �أن يرى
ع��دد ًا غ�ير قليل م��ن �أبن��اء الوطن مم��ن �أ�صابه��م العمى يف
الب�ص��ر والعق��ل ،ال يزال��ون ينظ��رون �إىل تركي��ا بنظ��رة
مغاي��رة ،وك�أنه��ا الدول��ة احلنون��ة ل�سوري��ة ،بع��د كل ه��ذه
امل�صائب التي �أحلقتها بوطننا احلبيب!.
دون �أن يتذك��ر ب���أن من �أق��ام اخليام عل��ى احلدود قبل
الع��دوان وما ي�سم��ى الأزمة ال�سورية كان��ت تركيا ،حت�ضري ًا
له��ذه الفتنة واحلرب القذرة التي ت�شهدها بالدنا احلبيبة،
وفيه��ا مت ت�شكيل ما ي�سمى بـ (اجلي���ش احلر) ،وفيها ت�أ�س�س
جمل���س ا�ستانب��ول واالئت�لاف ،وجتمع��ت ع�صاب��ات القتلة
م��ن الن�صرة والقاع��دة واجلبهة الرتكماني��ة وغريها ،وهي
م��ن �سهلت للمرتزق��ة والل�صو�ص والإرهابي�ين الدخول �إىل
�سوري��ة ،ليقتل��وا ويدم��روا وي�سرق��وا وينهب��وا كل م��ا عل��ى
الأر�ض ال�سورية.
�إال �أن احل�ساب��ات الرتكية �سقطت �أمام ال�صمود ال�سوري
بف�ض��ل جي�شنا العربي ال�س��وري البا�سل ،له��ذا جاء اجلنون
الرتك��ي الأخ�ير ،الذي متثل يف العدوان عل��ى ـ ك�سب ـ وريف
الالذقية ،وقد ك�شف ال�شريط الذي �سربته و�سائل الإعالم
الرتكي��ة عملي��ة التح�ض�ير له��ذا الع��دوان ،حي��ث ك�ش��ف
ال�شري��ط م��ا دار يف مبن��ى االجتم��اع ال��ذي عق��د يف وزارة
اخلارجي��ة الرتكية يف  ،2014 /3/13بع��د زيارة م�شبوهة
ملدير املخابرات ،ال�صهيونية ،ح�ضره وزير اخلارجية الرتكي
ونائبه ونائب وزير الدفاع ومدير املخابرات من �أجل افتعال
حادث داخ��ل احلدود ال�سورية تقوم به املخابرات الرتكية
لتربير غزو تركي ع�سكري على �شمال حلب والالذقية.
وبع��د هذا االجتماع �شـُن العدوان الرتكي على ك�سب من
خ�لال ع�صاب��ات املرتزقة ،مب�شارك��ة حقيقية م��ن اجلي�ش
الرتك��ي مبدفعيته وطريانه وجن��وده وا�ستخباراته ،والذي
تراف��ق مع ع��دوان �صهيوين �آخ��ر على عدة مواق��ع �سورية،
وج��اء هذا العدوان بعد �أن ا�ستع��اد اجلي�ش ال�سوري البا�سل
القلمون �إىل ح�ضن الوطن..
والي��وم فاحلكومة الرتكية تن�س��ى قانون التاريخ ،الذي
يق��ول � :إن الغزاة الذي��ن هاجموا �سورية ع�بر التاريخ ،من
اليوناني�ين والروم��ان و� ً
ص��وال �إىل تركي��ا وفرن�س��ا والكي��ان
ال�صهيوين ،كلهم دحروا وهزم��وا ،وبقيت �سورية حرة �أبية
بعد �أن لقنتهم ذل الهزمية والعار.

�إذا كانت الثقافة الأ�صيلة ت�سعى �إىل حترير عقل الإن�سان ف�إن الثقافة ذاتها
تثبت �أن احتالل هذا العقل وجعله عق ًال نا�سخ ًا �أو م�شو�ش ًا �أو م�شوه ًا يعد
من �أق�سى العقوبات التي تقع عليه ..فحني ُي ْح َتل العقل يفقد املرء �إرادته
وحريته بل كينونته الإن�سانية التي متيزه من خملوقات اهلل ...وبناء عليه
ف�إن من �أ�شد الأمور مرارة ما وقع على عقولنا جميع ًا خالل ما يزيد على ثالث
�سنوات حني � َأ�ص َّر فيها �أعداء �سورية �أن ميحوا من ذاكرتنا جوهر العروبة
املوحد الذي يدعو �إىل التعاي�ش وقبول الآخر ،و�أن ي�صوروا
الإن�ساين
ّ
الإ�سالم ب�أنه �إ�سالم القبور والتدمري والتخريب واخلطف والتعذيب والذبح
والقتل ،وهتك احلرمات والأعرا�ض؛ و�إ�سالم الكذب والت�ضليل والتحري�ض
واالبتزاز و�سرقة موارد الوطن و�أموال النا�س ،وتهريبها �أو بيعها لدى جتار
الأزمات والأرواح ...فمن منّا مل ي�شاهد ف�ضائيات الإعالم وهي تعر�ض
مل�شاهد م�أ�ساوية من جرائم ع�صابات (داع�ش) و(جبهة الن�صرة) و(اجلبهة
الإ�سالمية) وغريها؟!! ثم من منا ـ مث ًال ـ ين�سى م�شهد �أحد مواطني الرقة
وهو يجلد من قبل ع�صابات (داع�ش) بتهمة (التدخني يف الطريق العام)؟
ومن منا ين�سى �أولئك الأبرياء الذين ُقطعت رقابهم �أو ّ
قطعت �أج�سادهم
بتهمة العمل يف م�ؤ�س�سات الدولة؟!!
ولعل من املرارة مبكان �أن ي�صبح عدد غري قليل من املثقفني الذين عا�شوا
معنا مدة يخادعوننا ب�أنهم منظرو التيار العلماين العربي ،وم�شرعو الفكر
التنويري الدميقراطي ...وبني ليلة و�ضحاها انقلبوا على مقوالتهم؛
وا�صطفوا �إىل جانب �أعداء �سورية ،ثم �شرعوا يفتون بقيم الدميقراطية
الغربية ور�ؤاها ال�سيا�سية ،وما دروا �أنهم �أ�ضحوا الأدوات احلادة يف �سفك
الدم ال�سوري والأل�سنة الطيعة التي حتركها الدوائر ال�صهيو�/أمريكية
لتحقيق �أهدافها يف �إ�سقاط الدولة ال�سورية .وقد ك�شفوا عن وجوههم
القميئة حني حتالفوا مع القوى الظالمية التكفريية والإرهابية واقتنعوا
ب�أن ال�سفري الأمريكي ال�سابق يف �سورية (روبرت فورد) هو املوجه لهم والقائد
�إىل ال�سلطة ال�سيا�سية التي وعدهم بها .وبئ�س من �سلطة �سيا�سية خمرتعة
وتابعة للهيمنة الأمريكية اجلديدة!!! وبئ�س املال الذي نفخوا فيه �أ�شداقهم
وجيوبهم حني حتولوا �إىل حيتان ب�شرية على ح�ساب وطنهم و�شعبهم؛ وهم
الذين ادعوا حمايتهما وحرا�سة القيم النبيلة!!! لقد ظنوا �أنهم �سيخدعون
�شعبنا مبقوالتهم التحريرية اجلوفاء بينما هم يجرونه �إىل ُحفْرة عميقة
ال َغ ْور؛ وتبعية بغي�ضة تفقده حريته وكرامته و�سيادته ...وها هو ذا �شعبنا
يرمي خياناتهم يف وجوههم ،علم ًا �أن �سيدهم الذي ا�ست�أجرهم قد َل َف َظهم
حني عجزوا عن حتقيق �أهدافه ...فكل ما �صدر عنهم ي�ؤكد �أنهم ما حتركوا
�إال يف �إطار خمطط تدمريي �أعدته تلك الدوائر لتدمري �سورية� ...إذ كان
خطابهم مملوء ًا بعبارات احلرية وهم فاقدون لها؛ وم�ضمخ ًا ب�شعارات التقدم
والدميقراطية وهم يتعاملون مع قوى ظالمية تلوك خطاب ًا متخلف ًا و�أحادي
االجتاه...
فلي�س �أَبعد ظلم ًا على احلق واحلقيقة من �أن ي�صبح �أمثال ه�ؤالء العلمانيني
ق ّيمني على حياة ال�شعب ال�سوري وهم يتمرغون يف فنادق البيع وال�شراء
والنذالة التي خ�ص�صتها لهم الدول املعادية لهذا ال�شعب� .أما �أولئك الذين
ا�ستنه�ضوا العدو ال�صهيوين ل�ضرب �سورية �أمثال كمال اللبواين الذي ظهر
جمدد ًا على املوقع ال�صهيوين (وااله) فقد �أبان مبا ال يقبل اجلدل عن خيانته
لوطنه حني طفق ينادي م�ستغيث ًا بالدولة ال�صهيونية املارقة لإنقاذ ع�صابات
القتل والإرهاب ...ما يعني ارتهانه وارتهان تلك الع�صابات للمخطط الذي
و�ضعته الدوائر ال�صهيونية منذ البداية لإ�سقاط الدولة ال�سورية ...ولهذا
و�أمثاله �سيكتب التاريخ ب�صفحاته ال�سوداء �أن عدد ًا غري قليل من مثقفي
�سورية العلمانيني ت�صاغروا حتى التال�شي والذوبان يف التبعية لأرباب
الهيمنة واالحتكار بعد �أن �سيطروا على عقولنا لوقت ما ب�آرائهم التقدمية
الطنانة ...فمن منا ين�سى ـ مث ًال ـ مي�شيل كيلو ومقاالته ومواقفه الداعية
وحب الوطن والدفاع عنه ...ف�إذا به ي�صبح واحد ًا
�إىل احلرية والكرامة
ّ
من مرحبي العدوان الرتكي الظالمي الآثم على منطقة (ك�سب) يف الالذقية
كما َ�ص َّرح لأحد املواقع الإلكرتونية �إذ قال�« :أعتقد �أن معركة ال�ساحل ذات
�أهمية توازن ع�سكري كربى ،و�أكدت ترحيبي بدخول الثوار �إليها ،بل �أن
يدافعوا عنها بكل ما لديهم من قوة» وهو الذي كان ـ منذ البداية ـ واحد ًا من
ال�ضالعني يف التبعية حلكومة قطر الوالغة يف دماء ال�شعب ال�سوري؟!!
وهنا يتبادر �س�ؤال هام :هل ميكن لأمثال ه�ؤالء املثقفني �أن يكونوا دعاة
للحرية وال�سيادة؟!!
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�صدفة �أم ميعاد
(وافق �شن طبقه)
• ورد اخل�ضر
للراب��ع ع�ش��ر م��ن �آذار حمط��ات ،فما ه��و �أ�صل ه��ذه الذكرى،
�أو ه��ذا العي��د الذي يع��ود بالويل عل��ى فئة من النا���س ،وبالفرح
وال�سع��ادة لآخري��ن ،وب�ش��كل خا���ص لل�صهيوني��ة و�أتباعه��ا وم��ن
ي�سريون يف ركابها.
1ـ لعل �أ�صل الرابع ع�شر من �آذار هو ق�صة (�أ�ستري) اليهودية
وهام��ان وزي��ر مل��ك الفر���س �أزد�ش�ير ب��ن باب��ك ،وورد يف العه��د
الق��دمي با�س��م (�أح�شوبرو�ش) ،وكان مل��ك ًا ملائة و�سب��ع وع�شرين
مملكة (ك��ورة) .وثق امللك بهام��ان فعظمه ورف��ع مرتبته ،و�ألقى
�إلي��ه �أختامه ،و�أطلق يده يف جمي��ع املمالك ،وكان كل من يف ق�صر
املل��ك يجث��ون وي�سجدون ل��ه �إال (مردخ��اي) اليهودي م��ن بقايا
�سبي بختن�صر� .أخرب هام��ان امللك ب�أن مردخاي و�أتباعه يع�صون
�أوامر امللك وا�ست�صدر �أمر ًا يق�ضي به على مردخاي وكافة �أتباعه
اليهود يف كل املمالك .لكن مردخاي ا�ستغل خالف امللك مع زوجته
وزوج��ه ابن��ة �أخيه �أ�ست�ير وطلبت �أ�ست�ير من املل��ك �أن يق�ضي لها
حاج��ة وقب��ل املل��ك ف�أوغ��رت �ص��دره على هام��ان ،وو�ض��ع مكانه
مردخ��اي ،و�أ�ص��درت �أ�ستري �أم��ر ًا بالق�ضاء على هام��ان وع�شريته
و�أتباعه .وكان ذلك يف  12و� 13آذار وقتل اليهود هامان وع�شريته
و�أتباع��ه وزاد ع��دد القتل��ى ع��ن خم�س و�سبع�ين �ألف�� ًا ،ويف اليوم
الرابع ع�شر ا�سرتاحوا و�شربوا اخلمر ،واحتفلوا بالن�صر .وعمم
مردخ��اي �أوامر على كافة اليه��ود ي�أمرهم فيها باعتبار يومي 14
و� 15آذار عي��د ًا للفرح وال�س��رور النت�صارهم على �أعدائهم ،ويعدّ ه
اليهود من �أعظم انت�صاراتهم ،و�إنني �آ�سف �أن �أرى بيننا من يحتفل
به��ذا العيد ،راجي ًا �أن يكون ت�صرفهم هذا عن غباء وح�سن نية ال
ووالء لأ�ستري ال�صاحلة ومردخاي البار كما يقول عنهما ابن
حب ًا
ً
العربي يف تاريخه.
2ـ يف الرابع ع�شر من �شباط عام  2005اغتيل رفيق احلريري
رئي���س وزراء لبن��ان يف ب�يروت ،واحتفل��ت فئ��ة م��ن اللبنانيني يف
الراب��ع ع�ش��ر م��ن �آذار بالعيد اليه��ودي ال�صهيوين (عي��د ا�ستري)
وادع��وا �أنه��م يحتفل��ون يف ذك��رى �أربع�ين الرئي���س احلري��ري،
علم�� ًا ب�أنه مل يكن ق��د م�ضى على اغتياله �س��وى ثمانية وع�شرين
يوم�� ًا! .فهل اختيار هذا اليوم �صدف��ة �أم ميعاداً؟ وظلوا يحتفلون
به��ذا الي��وم وينت�سب��ون له علم�� ًا ب�أن الذك��رى ال�سنوي��ة تكون يف
الراب��ع ع�شر من �شباط ولي���س يف الرابع ع�شر من �آذار ،وك�أن قتل
احلريري كان من قبل �إ�سرائيل �أو انت�صار ًا لها.
3ـ ويف �شه��ر �آذار من العام � 2010أخ��ذت الأمم املتحدة قرار ًا
بجع��ل عي��د النريوز عي��د ًا عاملي�� ًا .يف الرابع ع�شر م��ن �آذار ،ومما
ي�ؤ�س��ف ل��ه �أن تعتمد تاري��خ �أ�ستري ومردخاي تاريخ�� ًا لالحتفال،
وهو عيد عظيم عند ال�صهاينة ،علم ًا ب�أن هناك من يعدّ النريوز يف
غري هذا التاريخ ،وما �أح�سب ذلك �إال بدعم من منظمات �صهيونية
عاملية �أرادت �أن يحتفل النا�س بعيد �أ�ستري ال بعيد النريوز� ،سواء
�أع��رف وا�ضع��وه ذل��ك �أم مل يعرف��وا ،ومما ي�ؤ�سف ل��ه �أن ال يحتج
�أحد على ذلك ،وت�سري الأمم املتحدة ب�إيحاءات �صهيونية من دون
اعرتا�ض.
4ـ ويف الراب��ع ع�ش��ر من �آذار  2011كان��ت االنطالقة الفعلية
للم�ؤامرة على �سورية ،والتي كانت تهدف �إىل الق�ضاء على �سورية
ل�صال��ح �إ�سرائي��ل كما ق�ضت ا�ست�ير على هام��ان وجماعته ل�صالح
اليهود.
فال�صاحب احلقيقي له��ذا الرمز التاريخي هم اليهود يف عيد
اليه��ود يف عيد �أ�ست�ير الأول ،ثم املا�سوني��ة وال�صهيونية العاملية،
وتبعه �أن�صارهم يف لبنان ،ثم يف الأمم املتحدة ،ثم �أن�صارهم الذين
�أ�شعل��وا الإرهاب يف �سوري��ة .وال غرابة �أن نرى �أتباع �إ�سرائيل يف
لبنان يدعمون هذا الإرهاب ،الرتباطهم مع �إ�سرائيل.
وبذل��ك نت�أك��د �أن الراب��ع ع�ش��ر م��ن �آذار �أ�صب��ح رم��ز ًا عاملي��اً
النت�صار اليه��ود وال�صهيونية على �أعدائه��ا ،فقتل احلريري ن�صر
لإ�سرائي��ل كقت��ل هام��ان ،احتفل ب��ه �أتباعها يف الراب��ع ع�شر من
�آذار ،وموقفهم من حزب اهلل ،ومن الإرهاب يف �سورية رمز الن�ضال
القومي العربي �ضد ال�صهيونية ما هو �إال ن�صرة لل�صهيونية� ،أجل،
لي�س من ال�صدفة �أن يكون موقف جماعة الرابع ع�شر من �آذار من
�سوري��ة ومن �إي��ران ومن حزب اهلل ،وغريها م��ن املواقف ،مطابق ًا
للموق��ف الإ�سرائيلي ،فق��د تطابق اال�سم مع امل�سم��ى ،ووافق �شن
طبقه.

ق�ضايا و�آراء

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ق�ضايا و�آراء

�أين الفكر العربي..؟ و�أين هو �إعالمه؟
• ر�شيد موعد
الإع�لام ـ يف يومن��ا ه��ذا ـ ه��و ال�س�لاح
الأم�ض��ى والفاعل يف تر�سي��خ مفهوم احلقائق
�أو قلبها...
وتع��دُّ �أمري��كا الدول��ة الأك�ثر ا�شتع��ا ًال
وحما�س�� ًا يف ت�أيي��د ال�صهيوني��ة ودعمه��ا
�إعالمي�� ًا ،عل��ى �أ�سا���س �أنه��ا ال�شري��ك الأول
لربيطاني��ا يف ت�أ�سي���س الوط��ن ال�صهي��وين يف
فل�سط�ين ...ويف الوق��ت نف�س��ه ،ف���إنَّ �أمري��كا
ه��ي الدول��ة العظم��ى و�صاحب��ة الق��رار يف
كل ق�ضاي��ا الأم��ن العاملي��ة ومن بينه��ا ق�ضية
ال�ش��رق الأو�سط ...وال�صهيوني��ة تعدُّ اجلهة
الوحيدة امل�سيطرة عل��ى توجيه الر�أي العام
الأمريك��ي ..و�إن الإعالم العرب��ي ب�شكل عام
ال يلتف��ت �إىل ال�ساح��ة الأمريكي��ة عج��ز ًا
وي�أ�س ًا من �إمكانية حتويلها �أو تغيريها.
ومع قناعتنا �أن �أمريكا تدعم ال�صهيونية
باعتباره��ا ج��زء ًا ال يتج��ز�أ م��ن �سيا�سته��ا،
�لا فاع ً
وعام ً
�لا يف حماية م�صاحله��ا احليوية
والوطني��ة ،ف���إن املجتمع الأمريك��ي ذا الفهم
ال�سيا�س��ي الب�سيط ،يكون مرتع�� ًا �صاحل ًا لأية
قناع��ات �أو �أف��كار مقبولة من الآخ��ر �أو �آراء
ب�س��ط ل��ه الق�ضاي��ا املعق��دة ،وتخاطب��ه من
ُت ِّ
خ�لال م�صاحل��ه اليومي��ة التي تت�أث��ر ب�شكل
�أو ب�آخ��ر باملواق��ف ال�سيا�سي��ة للحكوم��ة
الأمريكي��ة ،و�إن ال�سا�س��ة الأمريكي�ين
يح�سب��ون كل احل�س��اب للناخ��ب الأمريك��ي،
داف��ع ال�ضريب��ة ال��ذي مي�س��ك بزم��ام �أم��ر
و�صوله��م �أو عدم و�صولهم �إىل«الكونغر�س» �أو
حتى �إىل البيت الأبي�ض.
�إن الإن�س��ان الأوروب��ي ذا حل�ض��ارة
العريق��ة ،والتقالي��د الرا�سخ��ة واملفاهي��م
املحددة والنظرة ال�شاملة ،املحلية والعاملية،
يختل��ف اختالف ًا بين ًا ع��ن الإن�سان الأمريكي
حديث احل�ض��ارة والتاريخ ،والتقاليد ،والذي
يب��دي ا�ستع��داد ًا وا�ضح�� ًا لتقب��ل كل �ش��يء
ُيقنع ،طاملا كان منطقي�� ًا مو�ضوعي ًا وعقالني ًا،
وطامل��ا �أن��ه ال يزيد من �أعبائ��ه وم�س�ؤولياته،

وال يرهق كاهله بالتبع��ات وااللتزامات لأنّه
ُيحاك��م الق�ضاي��ا املطروح��ة �أمام��ه حماكمة
ح�سابية مادية حم�سو�سة بعيد ًا عن العاطفة
والأه��واء .فيتعامل معها بطريقة ميكانيكية
�آلي��ة حم�ض��ة ...ه��ذا الإن�س��ان ال��ذي �أدان
تدخل �أمريكا يف فيتن��ام و�أ�سقط نيك�سون من
�أجل ت�صرف��ات تبدو للإن�سان غ�ير الأمريكي
طبيعية وعادية.
نحن ـ العرب ـ مل نتوجه �إىل هذا الإن�سان
بع��د ،ومل نخاطب عقل��ه ،ومل من�س م�صاحله،
مل جنعل��ه ي�شع��ر بالأعباء الت��ي يلقيها عليه
تبني حكومته لل�صهيونية وجتاهلها مل�صاحله
ل��دى  300ملي��ون م��ن الع��رب ،ومل نو�ض��ح له
حقيقة ال�صراع يف منطقتنا ،ومل ن�سمعه �شيئ ًا
عن ال�شعب العربي الفل�سطيني ،وعن حقوقه
وم�آ�سيه و�آالمه.
علينا �أن نتوجه �إىل هذا الإن�سان بحملة
�إعالمي��ة بعي��دة ع��ن الغوغ��اء والتهري��ج،
يقوده��ا رج��ال ذوو ثقاف��ة وعل��م ودراية...
يتقن��ون ف��ن املخاطب��ة ،و�أ�سل��وب احلدي��ث
ويعرفون كيف يدخلون �إىل عقله ثم قلبه...
�إن حمل��ة �إعالمي��ة كه��ذه ال ت��وازي
بتكاليفه��ا م��ا ُيعتمد م��ن نفقات �سر َّي��ة لأية
�سف��ارة عربي��ة يف �أمريكا ..ولكنه��ا بالت�أكيد
�ست�أتي ب�أح�سن النتائج و�أف�ضل الثمار..
ف�أي��ن ه��و العق��ل العرب��ي ...و�أي��ن ه��و
�إعالمه ،ي�ستغل العقل ال�صهيوين الأمريكيني
يف كل منا�سب��ة ..وال ي�ترك فر�ص��ة تل��وح
يف الأف��ق� ،إ َّ
ال وا�ستف��اد منه��ا ،وج�َّي ررَّ نتائجها
ل�صال��ح كيان��ه ال�صهي��وين ...والزلن��ا نذك��ر
ق�ضي��ة تزويد االحت��اد ال�سوفييت��ي بالقمح،
وال�ش��روط الت��ي ُفر�ضت م��ن قب��ل �أمريكا يف
ذلك الوقت ..وقد ُ�سميت ب�شروط �أو «م�شروع
جاك�سون» والتي تطال��ب االحتاد ال�سوفييتي
بتهج�ير اليه��ود �إىل فل�سط�ين مقاب��ل م��ده
بالقمح الأمريك��ي ...وحينما طالبت رومانيا
مبنحه��ا بن��د «الدول��ة الأك�ثر رعاي��ة م��ن

�أمري��كا» .حاول��ت ه��ذه الأخ�يرة �أن تفر�ض
عليه��ا �ش��رط تهج�ير اليه��ود �إىل فل�سط�ين
�أي�ض�� ًا ..وهك��ذا ن��رى �أن �أمري��كا ال ت�ترك
فر�ص��ة تفوقها دون �أن ي�ستفي��د منها «الكيان
ال�صهي��وين» خا�صة و�أنه��ا دولة غنية وكبرية
وتتمت��ع ب�إمكانات �ضخم��ة ،ويف الوقت نف�سه،
ف�إن كثري ًا من دول العامل بحاجة �إليها.
نح��ن الع��رب ..منل��ك الب�ترول ـ الطاقة
ـ الت��ي حتتاجه��ا كل دول الع��امل ،مب��ا فيه��ا
�أمري��كا ...الطاق��ة التي ال غن��ى لأية دولة
عنه��ا ..م�صان��ع �أمري��كا ..بيدن��ا ...تعمل �أو
ال تعم��ل ...بيدن��ا �أن تتوق��ف احلي��اة �أو ال
تتوقف يف �أمريكا ..ودول العامل.
بيدن��ا� ..أن جنعل �أوروب��ا و�أمريكا تعاين
م��ن ال�برد القار���س ..بيدن��ا ميك��ن �أن جنعل
مفت��اح احل�ض��ارة ..نقدم��ه للع��امل مقاب��ل
امل��ال .امل��ال ال��ذي ال نع��رف كي��ف ن�ستثم��ره
ونت�ص��رف ب��ه ...نعي��ده ثاني��ة �إىل بنوكه��م
لي�ستثم��روه ...ورمبا ي�ستغلون��ه �ضدنا ونحن
ندري� ..أو ال ندري.
من ه��ي الدول��ة العربية الت��ي ا�شرتطت
�أن تبي��ع الب�ترول لأوروب��ا �أو �أمري��كا مقابل
امتناعه��ا ع��ن ت�أيي��د ودع��م ال�صهيوني��ة...
�أو م��ن ه��ي الدولة الت��ي ا�شرتط��ت �أن ت�سمح
لأوروب��ا با�ستغالل �أموالها لديها مقابل ت�أييد
ق�ضيتنا الفل�سطينية �أو ق�ضايانا الأخرى..
ومن هي الدول التي ا�شرتطت على ال�سوق
الأوروبي��ة� ،أن تق��ول كلم��ة طيب��ة ل�صال��ح
ال�شعب العربي الفل�سطيني.
�إن �سح��ب جمموع��ة م��ن �أثري��اء ع��رب
الأم��وال ...ولي���س �أموال دولة واح��دة� ..أو
جمموع��ة دول ،من بنوك �أي��ة دولة �أوروبية
كاف لتعري�ضه��ا �إىل كارث��ة ..و�أخ�ير ًا من هي
ٍ
الدول��ة العربي��ة الت��ي �سحب��ت �أمواله��ا� ..أو
هددت ب�سحبها من بنوك دول �أوروبية �إذا مل
ت�ستجب لق�ضايان��ا العادلة ،وال�سيما الق�ضية
الفل�سطينية �أو ق�ضية اجلوالن املحتل؟.

ر�سالة الأردن:

وقفة دعمٍ وت�أييد النت�صارات اجلي�ش العربي ال�سوري
•عمان -من منرية القهوجي

يف عم��ان و�أمام ال�سف��ارة ال�سورية جتمع �أح��رار الأردن و�سورية
حتي��ة ومتجي��دً ا لبط��والت اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري ال��ذي خل��ع
اال�ستعمار الفرن�سي عن �أر�ضه بكل �صلفه ووح�شيته و�ألقاه مع �أعالمه
خ��ارج تاري��خ الأم��ة العربي��ة ،و�أحف��اده الي��وم يك��ررون ذات العمل
البط��ويل النبيل فيدحرون �أوغاد الع��امل القادمني من مزابله ،معهم
م�شاري��ع اال�ستعمار الق��دمي اجلديد من �أمري��كان و�صهاينة و�أوربيني
�أوغاد واردوغانيني وعرب م�ستعربني.
�أبط��ال �سوري��ة اليوم ك�أجداده��م �سطروا ح��روف الوطنية على
�صفح��ات تاري��خ م�شرف رافع�ين ر�أ���س كل وطن��ي وكل منا�ضل �شريف
عل��ى وجه االر�ض بثالوثه املقد���س (القيادة وال�شعب واجلي�ش) وقد
ح�ض��ر احلفل ح�شود غفرية م��ن خمتلف مناطق و�أنحاء الأردن ،وكان
الوج��ود الفت ًا للجن��ة دعم �سوريا ونه��ج املقاوم��ة ،وكان بني احل�ضور
الكث�ير من الفعاليات وال�شخ�صيات الوطنية وقد �ألقت الأديبة منرية
القهوجي ق�صيدة بعنوان (دره الدنيا دم�شق) منها.
�أميون ما قر�أوا التاريخ ....ما فهموا

كل الغزاة ملوقدك حطب
على �أبواب ال�شام كم مغرو ًرا �أهلكت
مل يعد بغري اخلزي والتعب؟
�ش ّمر الغربان عن زند
قطعها بغ�ضبه ال�شعب ....وجي�شك يا �أ�سد..
وكان من املفرت�ض �أن يلقي رئي�س رابطة الكتاب د.موفق حمادين
كلم��ة وكذل��ك املحام��ي �سمي��ح خري���س �إال �أن احلما���س ال��ذي طغ��ى
عل��ى اجلماه�ير والهتافات التي عل��ت لقائد �سورية و�شعبه��ا وجي�شها
املغ��وار حاال دون ذل��ك ،كما �ألقى ال�سيد بهجت �سليم��ان �سفري �سورية
يف الأردن كلم��ة زادت م��ن حما���س اجلماه�ير احلا�شدة ،وهن��ا نتقدم
بال�شك��ر للفن��ان العربي املبدع ع��ارف الطويل ال��ذي ات�صل من دم�شق
ومتن��ى النج��اح للفعالية ومتن��ى � ً
أي�ضا ل��و كان بيننا فتوج��ه بال�شكر
ل��كل من �أ�سهم يف جناح هذه الفعالية كاللجنة ال�شعبية لدعم �سورية
ونه��ج املقاومة واجلالي��ة ال�سورية يف الأردن واحل�ض��ور الكرمي الذي
اجمع على الثوابت العربية النبيلة وعلى �أنها ثوابت واحدة ال تقبل
الق�سمة �أو الرتاجع �أو التفريط....
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املقاطعة الأكادميية واالقت�صادية الدولية
للكيان ال�صهيوين و�أهمّ يتها
• حممد علي �سرحان
ت�ستم��ر احلمل��ة الوطني��ة والدولي��ة ملقاطع��ة
الكي��ان ال�صهي��وين املغت�ص��ب للأر���ض الفل�سطيني��ة
من��ذ ع��ام  1948م ،و1967م و تتج�س��د يف املقاطعة
االوروبي��ة ،واالفريقي��ة االقت�صادية واالكادميية
والثقافية ،لهذا الكيان اال�ستعماري – اال�ستيطاين،
العدي��د م��ن امل�ستوي��ات العام��ة الت��ي ت�ؤث��ر ب�ش��دة
عل��ى �سيا�س��ة الكي��ان اال�ستعماري��ة وت���ؤدي ب��ه
اىل خماط��ر جم��ة ،وه��ي ب�سب��ب املقاطع��ة تفق��د
�إ�سرائي��ل �شرعيته��ا الدولي��ة ب�سب��ب م��ن “�سيا�س��ة
التطه�ير العرق��ي ،واال�ستيط��ان” املنافي��ة للقانون
ال��دويل عدا عن بن��اء ج��دار الف�ص��ل العن�صري يف
أ�سا�س��ا وقانون ًيا
�أرا�ض��ي ال�ضف��ة الغربية ،التابع��ة � ً
لل�سلط��ة الفل�سطينية ،ومطالب��ة املجتمع االوروبي
واملفو�ضية االوروبي��ة ،والربملان االوروبي والعديد
من الدول مثل جنوب �أفريقيا والهند وال�صني بالكف
ع��ن �سيا�س��ة اال�ستيط��ان الت��ي تتبعه��ا – حكوم��ة
اليم�ين املتط��رف لنتياه��و وع�صابت��ه االجرامي��ة،
يف الف�ترة االخ�يرة كا�ستمرار ل�سيا�س��ة ا�ستعمارية
ت�ستمر منذ عقود عدة � ،أتبعتها حكومات عن�صرية
ا�سرائيلية حتى االن ،وممار�ستها ل�سيا�سة عن�صرية
ـ ت�شهده��ا دول الع��امل وال�شع��وب ال�صديق��ة لل�شعب
الفل�سطين��ي ـ وخا�ص��ة �ض��د االطف��ال والن�س��اء من
ال�شعب الفل�سطيني وزجهم يف ال�سجون اال�سرائيلية
بطرق �إدارية وتع�سفية ال �أ�سا�س قانوين لها.
حملة املقاطعة الدولية
والفل�سطينية و�أهميتها
تكت�س��ب تلك احلملة �أهمي��ة كبرية هذه الأيام
بع��د ت�صريح��ات وزي��ر اخلارجي��ة االمريكية جون
ك�يري ،وقول��ه�“ :إن ا�سرائي��ل تواج��ه املزي��د م��ن
احل�ص��ار ال��دويل ب�سب��ب بن��اء امل�ستوطن��ات غ�ير
ال�شرعي��ة عل��ى �أرا�ض��ي ال�ضف��ة العربي��ة ومدين��ة
القد���س” الأمر الذي تطالب ب��ه العديد من هيئات
املجتمع املدين الفل�سطينية والدولية بنزع ال�شرعية
ع��ن  -نظام دموي و�إرهابي  -مثل النظام ال�صهيوين
يعــتمد �سيا�سة الإبادة اجلماعية ال�شبيهة ب�سيا�سة
نظ��ام الأبارتيد العن�صري يف جنوب �أفريقيا ،واملهم
هنا �أن جمعية الدرا�سات االمريكية التي ت�ضم �أكرث
من � 5آالف باحث ومتخ�ص�ص ب�شو�ؤن امل�شرق العربي
وال�ص��راع العرب��ي – الإ�سرائيل��ي تن��دد ب�سيا�س��ات
ن�تن ياه��و -اال�ستيطاني��ة وتطال��ب مبقاطع��ةالب�ضائ��ع اال�سرائيلية واالكادميي��ات فيها ،وخا�صة
“اجلامعة العربية” ،للت�ضليل الب�شع الذي متار�سه
حكوم��ة اليمني املتطرف� ،إزاء ال�شع��ب الفل�سطيني،
“و�أكذوب��ة �أن فل�سط�ين �أر���ض امليع��اد اليهودي��ة”
بع��د خم�سة �آالف �سنة م��ن ال�شتات اليهودي ،وعدم
تطبي��ق الق��رارات الدولي��ة ذات ال�صل��ة بق�ضي��ة
ال�شع��ب الفل�سطين��ي ،وخا�صة حق الع��ودة املتج�سد
يف الق��رار  149ال��ذي تتجاهل��ه الأمم املتح��دة عن
ق�ص��د خالل �أك�ثر من � 65سنة ،وجمعي��ة الدرا�سات
االمريكي��ة ه��ي م��ن �أه��م اجلمعي��ات الفكري��ة
وال�سيا�سي��ة االمريكي��ة ،وتق��ف �ض��د �سيا�س��ات
“ا�سرائي��ل” ب�صراح��ة يف املجتم��ع الأمريكي ،وكان
املفك��ر العرب��ي الفل�سطين��ي �إدوارد �سعي��د �أح��د
ن�شطائه��ا ،قب��ل وفات��ه ،وه��ي ترف���ض خط��ة كريي
اجلدي��دة الت��ي توجب عل��ى ال�سلط��ة الفل�سطينية
يف رام اهلل ع��دم املوافقة عليه��ا لأنها تت�ضمن بنود ًا
جمحف��ة بحق ال�شعب الفل�سطين��ي يف وطنه و�أر�ضه
وق�س��را
التاريخي��ة الت��ي اقتل��ع منه��ا زو ًرا وبهتا ًن��ا
ً
من��ذ عق��ود ما�ضي��ة مبعادل��ة دولي��ة بع��د احل��رب
العاملي��ة الثاني��ة وبرعاي��ة �أمريكي��ة و�أوروبي��ة ما

زال��ت �آثاره��ا حت��ى الآن يف املنطق��ة ،والع��امل بات
يع��رف �أن ق��وة الكي��ان ال�صهيوين املحت��ل هي جزء
م��ن ا�سرتاتيجية �أمريكية يف املنطق��ة ت�ستهدف كل
�شعوبها وا�ستقرارها وتطورها امل�ستقبلي.
النداء اجلديد ملقاطعة (ا�سرائيل)
كما تتج��ه ال�سيا�سات ال�صهيوني��ة �إىل حماولة
الهيمن��ة عل��ى االقت�صاد الفل�سطين��ي ،وحما�صرته،
حيث يتم ف�ضح وتعرية تل��ك ال�سيا�سات العن�صرية
م��ن ع��دة �أط��راف دولي��ة متعاطف��ة م��ع ال�شع��ب
الفل�سطيني ،مبا يف ذلك جهود ال�سلطة الفل�سطينية
يف “حملة املقاطعة الوطنية ملنتجات امل�ستوطنات”
داخ��ل م��دن ال�ضف��ة الغربي��ة وقطاع غ��زة ،وحتى
بع���ض امل�س�ؤول�ين االمريكي�ين –والأوروبي�ين فق��د
ح��ذروا حكومة -ننت ياهو -من تل��ك ال�سيا�سة التي
تتب��ع يف اال�ستيط��ان امل�ستم��ر ،و�إح��راج الطرف�ين
الفل�سطيني والأمريكي يف املفاو�ضات اجلديدة التي
يرعاه��ا “وزي��ر اخلارجي��ة االمريكي ج��ون كريي”
ويعول عليه��ا البع�ض حتى الآن ،وخروج املظاهرات
يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة وعم��ان �ضد هذه
اخلط��ة اجلائرة التي تريد �إبقاء الكيان ال�صهيوين
دول��ة طبيعي��ة يف املنطق��ة ولي�س��ت كدول��ة حمتلة
وا�ستعماري��ة ،وانتق��اد �سيا�س��ة التم��ادي بالإرهاب
والعنف الذي متار�سه حكومة اال�ستيطان اليمينية
املتطرف��ة م��ع قطع��ان امل�ستوطن�ين� ،ض��د عديد من
امل��دن واملناط��ق الفل�سطيني��ة ،وحماول��ة تهويده��ا
وتخري��ب حي��اة النا�س فيه��ا لدفعه��م �إىل التهجري
الق�س��ري خارجه��ا ،وحماوالته��م تدني���س امل�سج��د
االق�ص��ى واحت�لال �أج��زاء من��ه لتهوي��ده بالقوة”
وو�ض��ع ما ي�سمى الهيكل كبديل عن امل�سجد االق�صى
ال��ذي يع��دّ قبل��ة امل�سلم�ين وامل�سيحي�ين يف الع��امل،
وال��ذي يتنا�ساه الع��رب بطريقة م�ؤ�سف��ة ،وب�صورة
تع�سفية منافي��ة للأعراف والقوانني الدولية ،وهي
جمموعة خماطر نبه لها وزير اخلارجية االمريكي
– ك�يري – وكاثري��ن �أ�شت��ون – والهن��د وال�ص�ين
وجن��وب �أفريقي��ا ،يف الف�ترة الأخ�يرة بالرغ��م من
التعاطف االمريكي امل�ستمر مع �سيا�سات ذلك الكيان،
والطغم��ة الع�سكرية احلاكمة في��ه ،بالإ�ضافة �إىل
دول وم�ؤ�س�س��ات دولية وحملية عربية وفل�سطينية
داخل وخارج االرا�ض��ي املحتلة يف �أوروبا و�أ�سرتاليا
والوالي��ات املتح��دة ،ومت��ادي ا�سرائي��ل بالتع��دي
عل��ى حقوق االن�س��ان الفل�سطيني ،والن��داء ال�صادر
ع��ن اجتماع��ات �أخ�يرة عق��دت يف �أوروب��ا ،ع�برت
فيه��ا العدي��د م��ن ال��دول ع��ن قلقه��ا م��ن ممار�سات
االحت�لال ال�صهي��وين ،لي���س يف ال�ضف��ة والقط��اع
فح�س��ب ،ب��ل ويف عم��وم الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة
املحتلة ،ومطالبته��ا الأمم املتحدة بتطبيق قرارات
ال�شرعي��ة الدولية والكف ع��ن املماطلة والت�سويف
والت�ضليل الب�شع الذي متار�سه الدعاية ال�صهيونية
بح��ق الفل�سطين�ين بالع��ودة اىل �أر�ضه��م ووطنه��م
التاريخي ،وطرحهم ل�شعار “ا�سرائيل دولة �أبارتيد
عن�صرية وا�ستيطانية” ،لعبت دولة جنوب �أفريقيا
واالحتاد االوروبي والهند وهولندا وال�صني ورو�سيا
ودول �أخ��رى يف �صياغة ن��داءات دولية هامة حول
حقيقة اال�ستيطان وج��دار الف�صل العن�صري الذي
يقطع �أو�ص��ال البلد اىل كانتون��ات وحواجز تف�صل
املناط��ق الفل�سطينية وحت��ى اال�س��رة الفل�سطينية
ع��ن بع�ضه��ا البع���ض و�آخره��ا “منع م��رور وتفتي�ش
موك��ب رئي���س حكومة رام اهلل “ ب�ش��كل �سيئ ومهني
جدً ا لهذه احلكومة العتيدة.
وم��ن املفيد القول �إن تنبيه��ات الرئي�س حممود

عبا���س ووزي��ر اخلارجي��ة االمريكي��ة حلكوم��ة
�يرا ،وعدّ ه
نتنياه��و ق��د ا�ست��اء منه��ا ال�صهاين��ة كث ً
كل امل�ستوطن��ات غري �شرعية ،مبواق��ف م�شرتكة او
منفردة م��ع مواقف االحتاد الأوروب��ي ،وخا�صة يف
دافو�س وم�ؤمت��ر الأمن الأخ�ير يف �أوروبا “موينخ”،
والت��ي جعل��ت البع���ض ي�سع��ى اىل توجي��ه الل��وم
اىل ج��ون ك�يري والتهج��م ال�صري��ح عل��ى ال�سيا�سة
االمريكي��ة اجلدي��دة �ض��د الكي��ان ال�صهي��وين،
ومواقفه��ا م��ن عملي��ة �س�لام �شامل��ة وعادل��ة يف
املنطق��ة ،الت��ي ال تع�ير له��ا �أي اهتمام يذك��ر �سوى
بع�ض االنتقادات الطفيفة لال�ستيطان ،وهي ما�ضية
ب�سيا�س��ة اال�ستيط��ان – اال�ستعماري��ة اجلائرة مما
يفقد املفاو�ضات وم�شروع كريي الربيق واال�ستمرار،
لأن��ه يخال��ف ال�شرعي��ة الدولي��ة وق��رارات االمم
املتح��دة ،وبالرغ��م م��ن تهدي��دات ك�يري للرئي���س
الفل�سطين��ي حمم��ود عبا���س ب���أن م�ص�يره �سيك��ون
كم�صري – يا�سر عرفات – �إال �أن اجلانب الفل�سطيني
�يرا عل��ى رف���ض خطة ك�يري التي
ي�ص��ر �إ�ص��را ًرا كب ً
تقره القرارات الأممية،
تعط��ي لإ�سرائيل �أكرث مما ّ
ولعل اللقاءات مع بع���ض الطلبة اال�سرائيليني التي
�أجره��ا الرئي���س عبا�س له��ا مدلوالته��ا اخلا�صة يف
ن�شاطه امل�ضاد لال�ستيطان.
خ�سارة الكيان ال�صهــيوين من املقاطعة
ي��زداد ع��دد الهيئ��ات وامل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة
االمريكي��ة والأوروبية واال�سكندنافي��ة يف ال�سويد
والرنويج �أهمية يف هذه الأوقات التي يتلهى العرب
مب��ا �أ�سم��وه زو ًرا “الربي��ع العرب��ي” وه��و يف الواقع
“اجلحي��م العرب��ي” �أراد خ�صوم العرب �أن ينفذوا
خمططات “تي��ودور هرتزل وبرنار لوي�س” لإ�شغال
العرب عن ق�ضاياهم الوطنية والقومية احلقيقية،
و�ض��رب ف�ض��اءات التنمي��ة الوطني��ة يف بالده��م،
ودوره��م يف “حمل��ة املقاطعة الدولي��ة لإ�سرائيل”
وحمل��ة املقاطع��ة الأكادميي��ة واالقت�صادي��ة يف
�أوروب��ا ،وحمل��ة �سح��ب الأم��وال امل�ستثم��رة حي��ث
رف���ض العديد من املفكري��ن والعلماء من هذه الدول
التوج��ه �إىل م�ؤمت��ر �أقامت��ه “اجلامع��ة العربي��ة
ؤخ��را” ب�سب��ب مواقفه��م م��ن اال�ستيط��ان وجدار
م� ً
الف�ص��ل العن�ص��ري و�سج��ن االطف��ال والن�س��اء،
وموق��ف �صنادي��ق التقاع��د والتع��اون للمتقاعدين
يف الرنوي��ج �سحب��ت خالل الف�ترة ال�سابقة ما يقدر
بنح��و 300ملي��ار دوالر م��ن البن��وك اال�سرائيلية،
و�صن��دوق التقاع��د الهولن��دي �سح��ب �أكرثمن 200
ملي��ار دوالر ب�سب��ب �أنه��ا ت�ستثم��ر يف “منتوج��ات
امل�ستوطن��ات اال�سرائيلي��ة بطريقة غ�ير �شرعية”
جزءا م��ن الأرا�ضي الفل�سطينية الواقعة
لأنها تعدّ
ً
حت��ت االحت�لال يف القان��ون ال��دويل ،وخ�س��ارات
الكي��ان ال�صهي��وين بات��ت كبرية ج��دً ا بالنظ��ر �إىل
املقاطع��ة االكادميية والثقافية الكبرية يف �إيرلندا
وا�سكوتالن��دة وبريطاني��ا ،والرنوي��ج وال�سوي��د،
و�إيران والهند الكي��ان ال�صهيوين و�سحب االعرتاف
بتلك اجلامعات اال�سرائيلية ،وهي خ�سارات فادحة
حتقق��ت بفع��ل “ احلمل��ة الدولي��ة والفل�سطيني��ة
ملقاطع��ة �إ�سرائي��ل” العن�صري��ة واال�ستيطاني��ة،
“وق��د عدَّ جون كريي نف�سه�”:أن ا�سرائيل تعر�ض
نف�سه��ا ملخاطر ج�سيمة ج��راء املقاطعه الأوروبية
والدولية له��ا” ودور الرتويج الثق��ايف واالقت�صادي
العرب��ي والفل�سطين��ي والأمم��ي �ض��د املمار�س��ات
التو�سعي��ة واال�ستيطاني��ة فيه��ا داخ��ل امل�ؤمت��رات
الدولية مثل “م�ؤمتر دافو�س”.
وه��ذه الأم��ور ت�ض��ع الكي��ان ال�صهي��وين يف

�أزم��ة حقيقي��ة وخا�ص��ة ب�سح��ب عديد م��ن �أعمال
وا�ستثم��ارات بن��وك و�ش��ركات �أوروبي��ة و�أجنبي��ة
يف “ا�سرائي��ل” مهم��ا كان��ت �أعماله��ا ومنتوجاته��ا،
ووق��وف رجال �أعمال �صهاين��ة بوجه �سيا�سات “ننت
ياه��و” ملدى اخلراب الذي حلق بهم يف �أوروبا و�آ�سيا
جراء تل��ك ال�سيا�سة
ورو�سي��ا و�أم�يركا الالتيني��ةّ ،
املتغطر�سة والعن�صرية.
�إن “�إ�سرائي��ل” ت��زداد عزل��ة دولي��ة ج��راء
�سيا�سته��ا اال�ستيطاني��ة ,وا�ستم��رار ج��دار الف�ص��ل
العن�ص��ري والق��رار ال��دويل املتعل��ق ب��ه ،وت�ض��رب
جتارته��ا اخلارجي��ة يف الع��امل املتم��دن م��ع العديد
م��ن دول العامل وخا�ص��ة جنوب �أفريقي��ا ،و�أوروبا،
وب�سب��ب ع��دم تطبيقه��ا التفاقي��ات او�سل��و � ً
أي�ض��ا،
الت��ي وقعتها مع ال�سلطة الفل�سطينية ،وكانت �أو�سلو
ال�سب��ب اجلوه��ري يف حم��اوالت بع���ض الع��رب يف
قط��ر واالم��ارات ودول �أخ��رى يف فتح ب��اب التجارة
والتع��اون االقت�ص��ادي مع ذلك الكي��ان اال�ستعماري
– واال�ستيط��اين ،لكن “ا�سرائي��ل” جتاوزت �أو�سلو
بكث�ير م��ن االنته��اكات ال�صارخة الت��ي ال تقيم وز ًنا
ملعاي�ير االتفاق��ات حت��ى م��ع �شركائه��ا يف �أو�سل��و،
وال�صع��اب التي و�ضعتها �أم��ام ال�سلطة الفل�سطينية،
واتبع��ت معها �سيا�سة �ضم الأرا�ضي وجتريد ال�سكان
الأ�صلي�ين من ح��ق دخولهم لأرا�ضيه��م �أو العمل بها
م��ن خالل بناء اجل��دار الف�صل العن�ص��ري  ،و�سلطت
قطع��ان امل�ستوطن�ين لإي��ذاء وتخري��ب املحا�صي��ل
الزراعية العديدة حتت حماية الدولة امل�ستعمرة.
وا�ستم��راره يف الق��رن احل��ادي والع�شري��ن ب�ض��رب
ال�شعب الفل�سطيني وحقوق��ه الوطنية والتاريخية
والروحي��ة والثقافي��ة ،ب�أ�سل��وب البلطجة الدولية
املعه��ودة الت��ي تتبعه��ا حكوم��ة الف�ص��ل العن�ص��ري
والكانتون��ات واملع��ازل يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع
غ��زة ،ودور الوالي��ات املتح��دة يف دعم ذل��ك الكيان
ب��كل مقوم��ات اال�ستم��رار والق��وة ،لك��ن يف عه��د
الدميقراطي�ين اجلدد� ،ستزاح ع��ن كاهلهم �إمكانية
دع��م ذل��ك الكي��ان اىل م��ا النهاي��ة ،في�ستخدم��ون
�أدوات عميل��ة حملي��ة �إرهابي��ة لتنفي��ذ �أجن��دات
خارجي��ة �أق��ل ما يق��ال فيه��ا �إنها معادي��ة لتطلعات
ال�شعوب العربية.
ويف بريطاني��ا هنال��ك( 10مناط��ق جتاري��ة)
( 9منه��ا) تقاط��ع الب�ضائ��ع اال�سرائيلي��ة ،وو�صل��ت
املقاطع��ة اىل �سواح��ل جن��وب �أفريقي��ا وال�س��وق
التج��اري فيها  ،وهي مناطق �أ�صبح��ت معادية متا ًما
لل�سيا�س��ات ال�صهيوني��ة التو�سعي��ة جت��اه ال�شع��ب
الفل�سطيني ،وتلعب جلان وهيئات املقاطعة الدولية
والإقليمي��ة ال��دور الأب��رز فيه��ا ،مع جل��ان احلملة
الوطني��ة الفل�سطيني��ة والأوروبي��ة ملقاطع��ة ه��ذا
الكي��ان اال�ستعم��اري – واال�ستيط��اين ,وق��د كت��ب
�أح��د ال�سف��راء اال�سرائيليني ال�سابق�ين عن �سيا�سة
نتنياه��و الفا�شل��ة “ م�ؤث��رات املقاطع��ة الدولي��ة
لالقت�ص��اد الإ�سرائيل��ي والأكادميي��ات واجلامع��ات
العربي��ة لأن لي�س لها م�صداقي��ة فعلية يف مواجهة
�سيا�س��ة اال�ستيط��ان والأ�سل��وب العن�ص��ري املتب��ع
اجت��اه الأطفال والن�س��اء الفل�سطينيني يف االرا�ضي
املحتل��ة ،وم��ا �أك��ده كارت��ر والق�س االفريق��ي توتو
ت�ؤك��د عل��ى طبيع��ة الكي��ان اخل��ارج ع��ن ال�شرعية
الدولي��ة و�ض��رورة �سح��ب تل��ك ال�شرعي��ة من��ه يف
الأمم املتح��دة وم��ن م�ؤ�س�ساته��ا الت��ي تع��رف جيدً ا
�أي��ن يكم��ن اخلل��ل يف �سيا�س��ات حكوم��ات عن�صرية
متعجرفة متار�س �سيا�سة البلطجة.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

بحوث ودرا�سات

الرتاث العربي املخطوط يف البو�سنة والهر�سك
• عبد اللطيف الأرنا�ؤوط
مما يحزّ يف النف�س ما تتناقله الأن��ب��اء عن
حم���اوالت ال��ت��دم�ير والإب����ادة ال��ت��ي تتعر�ض لها
الأواب���د الأث��ري��ة واملعامل العمرانية والثقافية
يف جمهورية البو�سنة والهر�سك �ضمن جمموعة
الدول البلقانية امل�سلمة ..وهي حمنة ال ت�ستهدف
الإن�سان فح�سب على ما يبدو ،و�إمن��ا هي �أ�شبه
بعا�صفة عاتية من التع�صب العرقي والطائفي
تهدد باخلطر والآثار العمرانية والرتاث الثقايف
الديني العريق ل�شعب املنطقة ،وهو تراث ميتد يف
�أعماق الزمن طوال خم�سة قرون متوا�صلة ...فمع
انت�شار الإ�سالم يف هذه املنطقة ،انت�شرت ح�ضارته
و�آداب���ه باللغات العربية والرتكية والفار�سية،
وباللغة القومية لهذه ال�شعوب امل�سلمة ،فكانت
امل�ساجد واجلوامع والكتاتيب والتكايا وجمال�س
العلماء منارات فكرية ،تن�شر القيم ال�سامية التي
حملها الإ�سالم ل�شعوب البلقان ،وتهيئ للأجيال عرب
التاريخ تهذيب ًا �إن�ساني ًا وح�ضاري ًا رفيعني من خالل
املدار�س ودور العلم وجمال�س الثفافة املتوا�صلة.
نذكر �أنه �أطلق على �شعب هذه املنطقة قبل دخولها
الإ�سالم ا�سم (بوغوميلي) ن�سبة �إىل ا�سم �أحد
مب�شري امل�سيحية (بوغوميل) .وقد اعتنق هذا
ال�شعب امل�سيحية ،فن�ش�أت الكني�سة البو�سنوية
على الإمي��ان مبعتقد ديني يقرتب يف جوهره من
الإ�سالم ،مما �س ّهل فيما بعد اعتناق البوغوميلي
العقيدة الإ�سالمية ،وانت�شارها �سريع ًا يف ربوع
البالد ،حتى كان يف البو�سنة والهر�سك وحدهما ما
يزيد على �ألف جامع و�ألف وخم�سمئة مكتب لتعليم
الأطفال مبادئ الدين الإ�سالمي ،ورافق ذلك منذ
القرن اخلام�س ع�شر امليالدي� ،إن�شاء املكتبات التي
انت�شرت يف معظم مدن بو�سنة ،وجلبت �إليها الكتب
الفريدة م��ن خمتلف �أرج���اء ال��ع��امل الإ�سالمي،
برعاية القائمني على �ش�ؤون احلكم �أو الرحالة
امل�سلمني من �أب��ن��اء البالد الذين ي���ؤم��ون ال�شرق
والبالد العربية طلب ًا للعلم ،ويحملون معهم �أنواع
الكتب املختلفة النادرة ،والعناية بتجليدها.
تعر�ض ه��ذا ال�تراث للإهمال والإب���ادة
وق��د ّ
يف العهد ال�شيوعي البائد ،بعد خ�ضوع منطقة
البلقان ل��ه ،لكنه مل ي�ستطع �أن يزحزح �أرك��ان
�إميان امل�سلمني بعقيدتهم الدينية ..ومل يكد وجه
ال�شيوعي ينجلي حتى واجهت املنطقة ال�صراع
العرقي والطائفي الذي تتناقل �أنباءه الإذاعات
العاملية ،وتتحدث عن نتائجه على ال�صعيدين
ال�سيا�سي والب�شري.
ومل ُي�شر �أح��د �إىل اخلطر ال��ذي تتعر�ض له
الكتب الرتاثية التي ُتعد جهد ًا ح�ضاري ًا �إن�ساني ًا
يعد فقده خ�سارة ال تعو�ض ،ذلك �أن القتلى من
الب�شر ميكن تعوي�ضهم بالتنا�سل ،واملعامل العمرانية
ميكن �إع��ادة جتديدها� ،أم��ا املخطوطات النادرة
والرتاث الثقايف ف�إنه ال ميكن تعوي�ضها ،وب�ضياعها
تخ�سر الإن�سانية جانب ًا هام ًا من تاريخها ،ومن
الغريب �أن تعنى منظمة اليون�سكو يف �أك�ثر من
موقف بحماية ت��راث الإن�سانية ،فتحمي �آث��ار
(الأق�صر) مث ًال من ال�ضياع حني بناء ال�سد العايل
يف م�صر ،وال نلم�س منها اليوم �أي مبادرة ل�صيانة
وحماية تلك املخطوطات التي تتعر�ض يف احلرب
املدمرة ال�صربية التي ت�شهدها البو�سنة والهر�سك
للحرق والنهب واالغت�صاب والإبادة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن مكتبات منطقة البلقان
تعر�ضت للهالك �أكرث من مرة ،كان ذلك زمن حرب
ّ
فيينا  1699-1683حني �أغ��ار القائد النم�ساوي
ال�سارويي) على البو�سنة و�أحرق
(الربن�س �أوجن ّ
مدنها ،دون �أي اعتبار للآثار؛ العمرانية والثقافية،
وتكررت امل�أ�ساة نف�سها يف ال�صراع الذي �شهدته تلك
املنطقة بني الدولة العثمانية والدول الغربية يف
القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين ،فلم

يكن الغربيون يقيمون لهذا ال�تراث يف غزواتهم
اال�ستعمارية �أي اعتبار ،ومع �أن النازية وما ُعرفت
به من ق�سوة وعنف مل تتلف اللوحات والتحف
الفنية التي ا�ستولت عليها يف متحفات ال��دول
الغربية التي احتلتها ،بل حر�صت على نقلها �إىل
(برلني) وحفظها ،و�أمكن ا�سرتداد كثري منها بعد
احل��رب العاملية الثانية ،ف���إن العامل اليوم ي�شهد
تدمري دور العلم واملكتبات وامل�ساجد يف منطقة
(البو�سنة والهر�سك) دون �أن يرتفع نداء احتجاج
ودعوة حلماية املعامل الثقافية والدينية فيها.
يف تقديري �أن �أي خمطوط ُيتلف يف البو�سنة
والهر�سك ال يقلّ عن �أي لوحة للفنانني العامليني
�أم��ث��ال :رام�بران��ت �أورن����وار �أو بيكا�سو وغريها
م��ن اللوحات والآث���ار التي يحر�ص ال��غ��رب على
تخليدها و�صونها يف متاحفه ،لأن تلك املخطوطات
ُتعد ثروة علمية وثقافية ال تع ّو�ض ،وهي متثل
ما�ضي ًا مل يدر�س بعد درا�سة كافية عرب حدود
ال��زم��ان وامل��ك��ان ،كما �أن���ه ت���راث غني مبحتواه
وقيمه الإن�سانية.وميكن �أن نقدم �صورة عن هذا
الرتاث املخطوط باحلديث عن توزيعه يف مدينة
(�سراييفو) عا�صمة جمهورية البو�سنة والهر�سك.
نالحظ �أن الرتاث املخطوط والوثائق التاريخية
موزعة على ثالثة �أماكن ب�سراييفو ...وهي:
�آ -املعهد ال�شرقي.
ب -مكتبة الغازي خ�سروبك.
ج -املكتبة الوطنية.
�آ -ال��وث��ائ��ق الأ�صلية التاريخية يف املعهد
ال�شرقي:
ت�أ�س�س املعهد ال�شرقي يف مدينة (�سراييفو)
يف عام 1950م ،وي�ضم املعهد �أر�شيف ًا �ضخم ًا من
الوثائق التاريخية التي تعود �إىل القرون اخلم�سة
املا�ضية �إ ّب��ان العهد العثماين يف منطقة البلقان
بعامة والبو�سنة والهر�سك بخا�صة ،ويحتوي
الأر���ش��ي��ف ع��ل��ى ك��ث�ير م��ن ال��وث��ائ��ق م��ن امل�����ص��ادر
ال�شرقية والأوربية  ..وخا�صة من دور املحفوظات
يف ا�ستانبول .وي�ضم ق�سم الوثائق الأ�صلية ما
يقارب ( )700وثيقة عثمانية تعود �إىل الفرتة
املمتدة من القرن ال�ساد�س ع�شر �إىل القرن التا�سع
ع�شر ،وحتتوي على «فرمانات �سلطانية وبراءات
و�أوام����ر» ���ص��ادرة ع��ن حكام البو�سنة ،وق���رارات
املحاكم ون�صو�ص حقوقية...وهي على جانب كبري
من الأهمية لعالقاتها بتاريخ البو�سنة والهر�سك،
وقد تناولت هذه الوثائق خمتلف فروع املعرفة،
و�إن بع�ض تلك الوثائق كان حول عالقات الدولة
العثمانية وال���دول الأخ���رى كالنم�سا يف �أثناء
االحتالل النم�ساوي  -املجري لأرا�ضي البو�سنة
والهر�سك ،كذلك حول عالقاتها مع �صربيا واجلبل

الأ�سود ورو�سيا .وجند يف �سجالت املحاكم جمموعة
من الوثائق العثمانية وهي املراجع الرئي�سة لنظام
الإدارة املحلية يف �أرج��اء البالد ،وحتتوي على
الق�ضايا املتعلقة بالزواج والأح���وال ال�شخ�صية
الأخرى وق�ضايا نزاع امللكية وال�سرقة..وبع�ضها
يرجع �إىل ال��ف�ترة الواقعة ب�ين ال��ق��رن ال�سابع
ع�شر والقرن التا�سع ع�شر امليالدي .وهناك ق�سم
�أر�شيف الوالية وي�ضم ( )200وثيقة ترجع �إىل
�أواخر العهد العثماين يف البلقان ..ومتثل الوثائق
املر�سلة من الوحدات الإدارية ال�صغرية « ال�سناجق
و الأق�ضية» �إىل الإدارة املركزية يف ا�ستانبول
�أو العك�س� ،إ�ضافة �إىل (� )450سج ًال ل�ل�أوراق
ال�صادرة وال���واردة مع موجز مل�ضمونها ».وي�ضم
أرا�ض تعود وثائقها �إىل
�أر�شيف الوالية � -سجالت � ٍ
الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر -وهناك
جمموعة امليكرو فيلم والوثائق امل�صورة املت�صلة
بالبو�سنة والهر�سك جمعت من م�صادر عدة .كما
ي�ضم الأر�شيف �أي�ض ًا جمموعة من املخطوطات
ال�شرقية التي تزيد على ( )7000خمطوطة
تتعلق بالفقه والطب والنحو والفل�سفة« .وتدل
هذه املجموعات الوثائقية على اهتمام ال�سكان
بالعلوم والفنون التي جمعت من العامل الإ�سالمي..
وبخا�صة يف منت�صف القرن اخلام�س ع�شر وحتى
عام 1878م ...منها امل�صاحف ويبلغ عددها ()79
م�صحف ًا �أقدمها ُكت َِب يف عام 1368م« .وهناك �أي�ض ًا
( )256خمطوطة يف علوم التف�سري والتجويد من
القرن الثاين ع�شر والقرنني الرابع ع�شر واخلام�س
ع�����ش��ر..وك��ت��ب احل��دي��ث ال��ن��ب��وي وع���دده���ا()39
خمطوطة �أق��دم��ه��ا م��ن ال��ق��رن اخلام�س ع�شر..
ومي��ك��ن ال��ق��ول �إن امل��خ��ط��وط��ات ال��دي��ن��ي��ة يبلغ
عددها( )1258خمطوطة بع�ضها بخط م�ؤلفيها
من علماء البو�سنة.».
ب -خمطوطات مكتبة خ�سروبك:
ت��ع��د مكتبة خ�����س��روب��ك م��ن �أق����دم املكتبات
الإ�سالمية التي ن�ش�أت يف عام 1537م ،فقد عمل
«خ�سروبك» وال��ي�� ًا يف البو�سنة �أي���ام ال�سيطرة
العثمانية لتلك املنطقة ..واهتم على تكوين مكتبة
ملدر�سة �أن�ش�أها بجوار امل�سجد الذي بناه ،ومازال
يحمل ا�سمه �إىل اليوم .كان ال��وايل «خ�سروبك»
�شديد العناية بالعلم وال��دي��ن ،مهتم ًا بالرتاث
العربي الإ�سالمي� ...إال �أن �أكرث خمطوطات هذه
املكتبة ُف��قِ��دَ يف �أث��ن��اء حملة القائد النم�ساوي
«�أوجن».
يف ع��ام 1863م خ�ص�ص ل��ه��ذه املكتبة بناء
خا�ص �سعى يف �إقامته خ�سروبك متويل الأوقاف
وجعله ملحق ًا للجامع ،ونقل للبناء منذ �إن�شائه
وحتى عام 1950م كتب ًا وخمطوطات من مكتبات

خا�صة ع��دي��دة يف منطقة البو�سنة والهر�سك
منها :مكتبة قنطريي -مكتبة امل�صري -مكتبة
مدر�سة �سيم زاده كوم�شيج  -مكتبة �شهدي �أفندي
 مكتبة احلاج خليل �أفندي -كما ّمت نقل ثالثمائة
خمطوطة من مكتبة مدر�سة �إبراهيم با�شا يف
مدينة (ترافنيك» وجميع حمفوظات مكتبة قره
كوزبك يف «مو�ستار» .كما و�صل �إىل هذه املكتبة
بطريق الوقف �أو الو�صية �أو التربع �أو ال�شراء
جمموعة من املخطوطات ال��ن��ادرة� ،إ�ضافة �إىل
تربعات العلماء لهذه املكتبة مبخطوطات كانت يف
حوزتهم ،ونذكر منهم»:عثمان �أفندي �صقولويج»
الذي �أم�ضى نحو �ستني عام ًا من عمره وهو يجمع
الوثائق الإ�سالمية.
و�ضمت مكتبة ال��غ��ازي خ�سروبك حتى عام
1991م جميع كتب مكتبات الوقف وفيها ما يقارب
ت�سعة �آالف خمطوط ما بني كتاب �أو ر�سالة مع
جمموعة هامة من �سجالت املحكمة ال�شرعية يف
«�سراييفو» تعود �إىل القرون الأربعة (من ال�ساد�س
ع�شر حتى التا�سع ع�شر) وع���دد م��ن الوثائق
التاريخية الهامة ،واملجالت الأ�سبوعية ال�شهرية،
�إ�ضافة �إىل ع��دد من الكتب املطبوعة  ...ومنها
م�ؤلفات رجاالت العلم يف البالد ،كم�ؤلفات (ح�سن
كايف البو�سنوي) ( )1616 -1525و�أحمد بيا�ضي
زاده ،وم�صطفى بن يو�سف �أيوبي زاده ،وال�شيخ
عالء الدين على دده البو�سنوي ،وكلهم من �أعالم
القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر.
وقد جهد الباحث «قا�سم دوبراجا» يف و�ضع
عدة فهار�س لهذه املخطوطات م�صنفة وفق �أ�سماء
امل�ؤلفني �أو عناوين املخطوطات ،وب ّوبها بح�سب
مو�ضوعاتها يف عدة �أبواب منها:
 -1دوائر املعارف
 -2القر�آن وعلومه
 -3علوم احلديث
 -4علوم اللغة
 -5التاريخ.
 -6اجلغرافيا.
 -7الطب و البيطرة
 -8الطبيعة واحل�ساب
 -9متفرقات.
كما رتب املخطوطات وفق هذه الأبواب بح�سب
اللغات التي ُكتبت بها ،فبد�أ بالعربية فالرتكية
فالفار�سية ،مراعي ًا الت�سل�سل التاريخي لزمن
ت�أليفها ،م�ضيف ًا �إىل �أ�صولها خمطوطات ال�شروح
واحل��وا���ش��ي عليها ،و�أورد عناوين املخطوطات
ب��ال��ع��رب��ي��ة وال�لات��ي��ن��ي��ة ،م��ع و���ص��ف دق��ي��ق لكل
خمطوط ،وت�ضمن الفهر�س �أي�ض ًا �صور ًا وثائقية
لبع�ض �صفحات م��ن امل��خ��ط��وط��ات ال��ت��ي ت�ضمها
مكتبة الغازي خ�سروبك ،وبا�ستعرا�ض عناوين
املخطوطات يطالعنا ن�سخ نادرة منها �أو فريدة غري
معروفة للباحثني تتناول العلوم الإ�سالمية ،وال
�سيما علم التف�سري وعلم احلديث وعلم الفقه..
نذكر منها:
 -1املخطوط رقم  108بعنوان( :فتح الوحيد
يف �شرح الق�صيد -الق�صيدة ال�شاطبية -وهو �شرح
لكتاب ال�شاطبية يف القراءات ال�سبع لأبي احل�سن
علي بن حممد ال�صمادي امل�صري.
�أول��ه( :احلمد هلل ال��ذي جعل كتابه العزيز
ن���ور ًا يهتدى ب��ه �إذا ظلمت الأم����ور )..ويختمه
بقوله( :بلغ املقابلة مع ن�سخة الأ�صل املقروء من
مبداه �إىل منتهاه لفظ ًا بلفظ ،وحرف ًا بحرف من
غري مزيد وال نق�صان بقدر الو�سع ).عدد �أوراق
املخطوط  291ورق��ة قيا�س  .17×24ون�سخة
البقية �.....................................ص22

نقد �أدبي

• غفران النا�شف
عندما ع��اد اب��ن ُع�� َن�ْي�نْ (ال�شاعر الدم�شقي
املعروف) �إىل دم�شق يف زمن امللك العادل بعد ما
نفاه ال�سلطان �صالح الدين �إىل م�صر� ،س�أله امللك
املعظم عن عجائب ما ر�آه يف البالد التي �سافر �إليها،
فقال :كل ما يف الدنيا مفرق وهو يف بلدك جمموع
موجود ،ويف�ضل عليهم الأح��م��ران والأبي�ضان،
فقال :وما هما؟ قال ابن عثني الأحمران :العنب
الداراين ،والعنب العا�صمي ،والأبي�ضان القنربي�س
والثلج ،وكان ابن ُع َنينْ قد نظم يف غربته هذين
البيتني:
وقائل �إن يف الأ�سفار فائدة
يو�سعن يف الرزق ذا مال وذا خلق
وقد م�ضيت �إىل �أق�صى الذي ذكروا
وجئت �أرعن وال�شالّق يف عنقي
ويف كتاب تاريخ ابن اجلزري يف و�صف العنب:
(�أول ما دخل �إىل دم�شق (العنب ال��داراين) وهو
�أحمر اللون م��د َّور حلو �شبه ال�سكر ،يبقى دور ُه
�شهر ًا واحداً ،ثم يتبعه البزري� :أبي�ض� ،أ�صابعي،
م��د ّور ،ويتبعهما بقية الأعناب خم�سة �أل��وان �أو
�ستة ،و�أمري العنب (العا�صمي) وهو �أبي�ض مد َّور
ي�سمى (ق�صيف ًا) وبي�ض احلمام] و�أي�ض ًا يذكر
ابن اجلزري� :أنه اتفق �أن �أحد م�شايخ حماه �سافر
�إىل دم�شق و�أقام بها مدة ،وعاد �إىل حماه ف�س�أله
�أ�صحابه عن دم�شق ،فقال :ر�أي��ت �أهلها ك�أنهم
فرغوا من احل�ساب ،وت�سيبوا يف اجلنة ،ي�أكلون
وي�شربون ،وي�سرحون فيها.
�أما البدري فيذكر يف كتابه حما�سن ال�شام� :أن
العنب يف دم�شق �أنواع فمنها( :البلدي ،خنا�صري،
عا�صمي ،زي��ن��ي ،بيتموين ،قناديلي� ،إف��رجن��ي،
مكاحلي ،بي�ض احلمام ،حلواين ،بورا�شي ،جبلي،
ق�صيفيَ ،ق َ�شم َلي�ش (م���اال ب��ذر ل���ه) ،ك��وت��اين،
عبيدي� ،شحماين ،جوزاين ،دراقني ،مخ الع�صفور،
عراي�شي ،رومي� ،شبيهي ،نيطاين ،ع�صريي ،رناطي،
ورق الطري� ،سماقي ،جمزع� ،شعراوي ،دربلي ،قاري،
علوي ،عينوتي ،م��ورق ،م�شعر ،م�سمط ،مر�ص�ص،
حم�ضر ،مقو�س ،ح��م��ادي ،تفاحي ,زردي ،مربد،
خم�صل ،مغاربي� ،شحمة القرط).
ويقول ابن اجلوزي يف لفظة العنب :حار رطب،
والأبي�ض �أحمد من الأ�سود ،والإكثار منه ي�صدع
الر�أ�س ومنفعته ي�سهل البطن وي�سمن ،وهو قريب
من التني يف ف�ضله على �سائر الفواكه ،وم�ضرته
يعط�ش ودفع م�ضرته بالرمان احلام�ض ،يتولد منه
دم جديد ي�صلح لكبار ال�سن والأفراج الباردة ،كما
ينفع احل�صرم املحرورين ويطبخ منه طعام لذيذ.
وقيل يف و�صف �أن��واع العنب �أبيات من ال�شعر
نذكرها:1
فالطغرائي ي�صف العنب يف ديوانه ويبدع يف
الو�صف:
ترى الرثيا يف عناقيدها
تلوح يف �أخ�ضر كالغيهب
		
كم درة فيها وكم ل�ؤل�ؤ2
�صحيحة التدوير مل تثقب
		
وا�ستعار هذه الرثيا لعر�شه ابن متيم فقال:
ُ
ظالل كرم
نفى عني الهجري
و�أمتعني ونزه ناظريا
		
والحت عر�شه فر�أيت منها
�سماء كل �أجنمها ثريا
		
ومن لطائف ال�صاحب ابن عباد:
وحبة من عنب قطفتها
حت�سدها العقود يف الرتائب
		
ك�أنها من بعد متييزي لها
ل�ؤل�ؤه مثقوبة من جانب
		
ومن ت�شابيه ال�شاعر ابن املعتز يف و�صف العنب
الأبي�ض:
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�أعنـاب ال�شـام ..يف �أكثـر مـن كتـاب
�شربت حميا الكرم حتت ظالله
على ح�سن حمبوب ال�شمائل �أغيد
ك�أن عناقيد الكروم وظلها
كواكب در يف �سماء زبرجد
		
ويقول �أي�ض ًا يف و�صف العنب الأ�سود:
حتى �إذا حر مرى جاء مرحلة
بفاتر من هجري اجلو م�ستعمر
		
طلت عناقيدها يخرجن من درق
كما اختفى الزجن يف خ�ضر من الأرز
ويف العنب العا�صمي ين�شدنا ال�شاعر ابن
ال�صائغ:
وعا�صمي قد غدا طعمه
ٍّ
		�أروى من املاء لدى احلائم
�أورث خلي �أكله هي�ضة
ف�أعجب له من م�سهل عا�صمي
		
وال�شاعر ابن الرومي ي�صف العنب الرازقي يف
قوله:
ك�أن الرازقي وقد تناهى
وباهت بالعناقيد الكروم
		
قوارير مباء الورد ملأى
ت�شف ول�ؤل�ؤ فيها يعوم
		
وحت�سبه من ال�شهد امل�صفى
		�إذا اختلفت عليك به الطعوم
فكل جممع منه ثريا
وكل مفرق منه جنوم
		
ويف العنب الأ�سود يقول �شعر ًا حممد بن عبد
اهلل املح�سن الكفرطابي:
جاءنا منك حتفة نحن منها
		�أبد ًا يف ت�ضاعف الراء
عنب �أ�سود ك�أن عليه
حل ًال من حناد�س الظلماء
		
خلته يف خالل �أوراقه اخل�ضـ
ـر ولون �أ�سوداده لل�صفاء
		
كقموع على �أنامل خود
حلنَ من كم غادة خ�ضراء
		
ويكتب ابن حجة ملغز ًا يف الكرمة:
عناقيد على ُق ُ�ض ٍب تدلت
حكى منظومها عقد اللآىل
		
�إذا ع�صرت ترى يف الك�أ�س منها
دواء قد تركب من دوايل
		
.ومن الأمثال العامية ما قيل يف العنب الكثري
نذكر منه:
�آخ��ر العنقود �سكر معقود /ب�شهر �آب اقطع
العنقود وال تهاب
ال تقول عنب حتى ي�صري بال�سلة  /بدك العنب
وال تقاتل الناطور
بت�شرين بيخل�ص العنب والتني /يلي ما �شبع
من العنب والتني عليه مبية ت�شارين
ما �أكرث �أ�صحابي ملا كان كرمي دب�س /وما �أقل
�صحابي ملا كرمي يب�س
�أم��ا احل�صرم :فهو العنب غري النا�ضج ،ويف
اللغة احل�صرم :ثمر ال َكر ِم قليل احل�لاوة ،وامليم
فيه زائدة ،م�أخوذة من احل�صر وتعني العجز عن
النطق ،واحل�صر هو احتبا�س الباطن ،وبه �سمي
الرجل البخيل ملنعه ما يف يده وت�شديده ،واحل�صري
�سمي بذلك المتناعه عن العني �أو عن ال�ضيم
امللك َّ
فقال فيه ال�شاعر:
وقماقم غلب الرقاب عليهم
جند لدى باب احل�صري قيام
		
و�سميت جهنم (للكافرين ح�صرياً) ملنعها من
فيها �أو لتمنعها هي نف�سها قال تعاىل):وجعلنا
جهنم للكافرين ح�صرياً( فاحل�صرم طبعه الربد
واليب�س ،وع�صريه يفيد يف �شفاء اجلروح والقروح،
كما ي�ضاف لبع�ض الأكالت ال�شامية كالفتو�ش ومن
الأمثلة العامية:

ا�صرب على احل�صرم بت�أكله عنب  /الآب��اء
ي�أكلون احل�صرم والأبناء ي�ضر�سون.
وم��ن م��رادف��ات ت�سميات �أج����زاء العنب يف
قوامي�س اللغة ك��ث�يرة منها :ال�� ُع��ن��ق��ود بال�ضم
والعِنقاد بالك�سر لغة ما اكتنزت عليه حبات العنب
لقول ال�شاعر:
�إذ ملتي �سوداء كالعنقاد
كل ّمة كانت على ق�صاد
		
واجلمع عناقيد ،وا َ
خل ُ
�صلة بالفتح وال�ضم
العنقود �أي�ض ًا ،وال ِعذْ ق بالك�سر العنقود من العنب
وعذوق ،وقيل العِذق العنقود �إذا
وجمعها �أعذاق ُ
�أكل ما عليه ،والقطِ ف العنب �إذا كان غ�ض ًا حتى
يقطف ،ف��ال الأ�صمعي (القطف العنب �إذا ما
كان غ�ض ًا حتى يقطف �أي ي��درك) ،وق��ال �أي�ض ًا:
ح�صاد العنب وقطافه مك�سوران ،ويف القامو�س:
العقبة بالك�سر عنيقيد منفرد ملت�صق ب�أ�صل
العنقود ،واجلمع عقب عاقب ،والعم�شو�ش بال�ضم
العنقود ي���ؤك��ل م��ا عليه وي�ترك بع�ضه واجلمع
العما�شي�ش ،وقال الأ�صمعي :العم�شو�ش العنقود
�إذا �أُخذ ما عليه ،ويف املخ�ص�ص� :إذا �أكل ما فيه،
وقيل الثغروق :العنقود يخرط ما عليه فيبقى
عليه احلبة واحلبتان وال��ث�لاث ،ويف املخ�ص�ص:
التفاريق :العناقيد اخلالية من احلب.
كما يقال �أو�شم العنب �إذا ب��د�أ بلون و�إذا مت
ن�ضجه ،ويقال باخللفة �أو اللحق يف النخل ،كما
جاء يف الل�سان والقامو�س يقطف العنب وهو غ�ض
�أخ�ضر ،ثم يدرك ،واخللفة �أن ي�أتي الكرم بح�صرم
جديد.
ويقال �أي�ض ًا َغمل العنب َيغْم ُله غم ًال :ن�ضد
بع�ضه فوق بع�ض ،ويف املخ�ص�ص َغ ّملت العنب يف
الزنبيل �أغملةُ :
حيث ُيع�صر العنب يف الزبيل فال
يرى ال�شم�س حتى ي�شرب العنب ماء العيدان.
�أم���ا ال��زب��ي��ب في�صنع م��ن العنب وواح��دت��ه
زبيبة ،وه��و الذابل من العنب ووح��دات��ه زبيبة
ويف املخ�ص�ص ترك العنب حتى ينكم�ش جلده �أي
يتقب�ض ويكون عندها قد �أزب ،والزبيبي والز ّباب
ك�شداد (بائع الزبيب).
ومن الأمثلة العامية :يعمل من احلبة قبة
ومن الزبيبة خمارة
وطول عمرك يا زبيبة ب�أخرتك عودة
والزبيب نحو خم�سة �أو �ستة �ألوان على ت�سمية
العنب امل�صنوع منه (ال��درب��ل��ي – اخل��وارزم��ي –
الأ�سود – ال�صفار – بالحب – وغري ذلك) و�أف�ضل
�أن��واع الزبيب �أك�ثره حلم ًا و�أرق��ه ق�شراً ,وبع�ض
النا�س مييل �إىل الزبيب الكبري احللو فيخرج

منه عجمه قبل �أن ي�أكله ,والك�شم�ش هو الزبيب
ال�صغري الذي ال َعجم له ,وهو الأجود وي�سمى عند
الدم�شقيني (الأ�شملي�ش)
وق��د �أو�صى الر�سول بتناول الزبيب فقال:
(نِ��ع َ��م الطعام ال��زب��ي��ب ,يطيب النكهة ويذهب
البلغم) ,وقال فيه �أمري امل�ؤمنني العبا�سي املن�صور:
ك��ل��وا الزبيب و�أط��رح��وا عجمه ف����إن يف عجمه
داء ويف �شحمه دواء ,كما ي�صنع من م��اء العنب
الدب�س وامللنب ,وقال الرازي يف كتابه (دفع م�ضار
الأغذية) :امللنب غليظ مولد لل�سدّ اد والقولنج,
رديء يف �أكرث �أحواله ,واجتنابه �أ�صلح ,اللهم �إال
�أن يكون الإن�سان جائع ًا �أما اخلمرة التي حرمها
الإ���س�لام وت�صنع من ع�صري العنب بعد تخمره,
فال�سالفة �أو
فهناك م��رادف��ات لكلمة اخل��م��رة,
ُ
ال�سالف بال�ضم :اخلمر و�أخل�صها و�أف�ضلها الذي
ُ
ُيحلب من العنب والزبيب والتمر بال ع�صر وال
ال�سالف :ما �سال من ع�صري
��رت ,ويف الل�سانُ :
َم ْ
العنب قبل �أن يع�صر� ,أما الدب�س بك�سرة وبك�سرتني
(الدِ ِب�س) هو ع�سل التمر وع�صارته وقيل ما ُيحلب
من الزبيب والعنب.
وي�سمى �أهل ال�شام اخلمر ع�صري العنب حيث
يطبخ ثم يعتق �أما النبيذ فهو ال�شيء املنبوذ ,وهو
ماينبذ من ع�صريه ونحوه ,والنبيذ :ما يعمل من
الأ�شربة من التمر والزبيب والع�سل ,واخلمر ما
�أ�سكر من ع�صري العنب لأنها خامرت العقل ,ويف
التاج :عند اجلمهور �أن اخلمر عام �أي هو ع�صري
كل �شيء يح�صل به ال�سكر ,ويف القامو�س اخلمر
ما �أ�سكر من عنب كاخلمرة ,ويقال :غالت اخلمرة
فالن ًا �إذا �شربها فذهبت بعقله ,والغول ال�صارع �أو
ٌ
غ��ول وال
ال�سكر ,وبه ُف�سر قوله تعاىل :ال فيها
ُ
هم عنها ُينْزفون ( ,)1وقال �أبو عبيدة :الغول �أن
يغتال عقولهم و�أن�شد:
		
مازالت اخلمر تغتالنا
وتذهب بالأول الأول
		
(�أي تو�صل �إلينا �شراً ,وتفقدنا عقولنا).
واخل��ل :ما َح ُم َ
�ض من ع�صري العنب وجمعه
(�سمي بذلك لأنه اختل منه طعم احلالوة)
خلول
َّ
ويقال :اختل ال�شيء �إذا تغري وا�ضطرب ,واخلل
واحدته َخلَّ َة ,ويقال :خلل الرجل النبيذ تخلي ًال,
�أي جعله خ ًال ,وي�ستعمل الزم ًا فيقال :خلل النبيذ
�إذ �صار خ ًال لوحده.
ويقول الأ�صمعي� :إذا �أردت �صنع اخلل �أخذت
من العنب ما بدالك فتنْزع ثفاريفه وتلقى بع�ضه
على بع�ض يف جرة ,وترتكه حتى يجود ثم ت�صفيه
فتعزل ماءه الأول وت�صب على النطل من املاء ما
يغمره ف�إذا احتاج �إليه �صفي ما�ؤه وا�ستعمل وترك
امل��اء حتى ي��درك ,وق��ال �آخ��ر :ي�صب على العنب
مثاله من املاء ويرتك حتى يحذق �أي يحم�ض ثم
ي�صف ,واخلل
ي�صفى وي�صب مثلما ي�ؤخذ منه ومل
ِ
غري الي�سر كاخليار والفليفلة والباذجنان فهو
خملل ,واالختالل هو اتخاذ اخلل من ع�صري العنب
والتمر والتفاح ,ويقال خلل �شراب فالن �إذا ف�سد
و�صار خ ًال ويف املثل (ما هو بخل وال خمر) ويف املثل
العامي (ال ينفع للخل وال للخردل)� :أي ال خري
فيه وال �شر ،3و�أخري ًا ما علينا �إ َّ
ال �أن ن�شرتي العنب
من ال�سوق ونحن ن�سمع ب�شغف نداء الباعة عليه:
الأبي�ض زيني ,والأحمر ديراين
	�أربعة �أرطال يا عنب
الزيني �أملا�س ,والأحمر دبا�س
		
هوام�ش:
 -1نزهة الأنام يف حما�سن ال�شام للبدري231 -226 :
 -2يف ديوان الطغرائي( :كم �سبح فيه وكم جزعه)
� -3سورة ال�صافات37/47:

8

العدد2014/5/4 "1391" :م  5-رجب1435هـ

�سعيد ال�شرتوين
عبقرية مت�ألقة و�شعلة ال تنطفئ
1912 – 1849م

• حكمت �إبراهيم هالل

هو �سعيد بن عبداهلل بن ميخائيل
بن �إليا�س بن يو�سف اخلوري ال�شرتوين،
�أديب لغوي �ضليع يف النحو وال�صرف،
ولد يف قرية �شرتون من ق�ضاء ال�شوف
بلبنان ،تلقى العلوم يف مدر�سة عبية،
التي كان ير�أ�سها العالمة الكري فانديك،
الذي �أخذ على يديه العلم واملعرفة،
ووجه عنايته �إىل اللغة العربية حتى
متكن منها ،و�أتقنها لغة ونحو ًا و�صرف ًا.
كان ال�شرتوين حري�ص ًا على
�إحياء الألفاظ املن�سية� ،شديد الغرية
على اللغة و�آدابها ،وقد نبغ يف خمتلف
فنونها.
وب��ع��د تخرجه م��ن مدر�سة
عبية الأم��ري��ك��ي��ة ُع�ِّينِنِّ �أ���س��ت��اذ ًا يف
مدر�سة عني ترياز ،ومن ثم انتقل �إىل
دم�شق ف��د ّر���س فيها ،فانتدبته كلية
الآب���اء الي�سوعيني يف ب�ي�روت ،فمكث
فيها خم�سة ع�شر عام ًا يد ّر�س فيها ،ثم
انتقل �إىل مدر�سة راهبات النا�صرة،
فكان كتلة من احليوية والن�شاط.
ع�شق اللغة العربية و�آدابها،
وكان يحر�ص كل احلر�ص على خماطبة
�أ�صدقائه باللغة العربية الف�صحى.
لقد كان �سعيد لغوي ًا فريداً ،عمالق ًا يف
�أ�سلوبه وطريقته ،وقد ُعرف برجاحة
العقل وح��دة الذهن وطيب العن�صر،
ول�ي�ن ال��ع��ري��ك��ة ،ف��ك��ان �أخ���� ًا ل�ل�أدب��اء
والعلماء واملثقفني الذين عا�صروه،
�أمثال املرحوم فار�س ال�شدياق ،وال�شيخ
نا�صيف اليازجي ،والأح��دب والأ�سري،
وكانت له معهم مناظرات دل �أكرثها
على متكّن كبري من لغة الأعراب.
ك��ان �أ�سلوبه اللغوي ميتاز
بالعمق والرتكيز وال�صورة امل�شرقة،
فكانت كلماته حتمل من املعاين �أكرث
مما تتحمل ،وال ي�ستطيع �أحد �إبدالها
ب��غ�يره��ا ،لقد ك��ان ال�����ش��رت��وين �أو���س��ع
و�أعمق و�أبعد من �أن يلحق به من حوله
من رفاق دربه.
لقد تعمق يف لغة الأع��راب،
وت�ضلع يف علمي النحو وال�صرف ،ونبغ
يف فهم مفردات اللغة العربية ،فرتك
يف هذا امليدان ب�صمات م�شرقة ،و�صور ًا
�أخاذة ،فت�ألق جنمه ،وذاع �صيته ،وبات
�آالف الطالب يرقبون كتبه ،ف�أ�صبح
يف ذروة الت�ألق والعطاء ،والعبقرية
والإبداع.
مت��ي��ز ال�����ش��رت��وين ب��غ��زارة
املعرفة ،و�سعة العلم ،وقمة الإنتاج،
ف���أخ��رج الكثري م��ن الكتب اللغوية،

�أعالم

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

والآث���ار الأدب��ي��ة ،م��ا جعله علم ًا من
�أعالم اللغة العربية ،وركن ًا من �أركانها
الهامة� ،صاحب الآثار الأدبية الرائعة،
واملكانة العالية الرفيعة يف �أندية
اللغة والنحو وال�صرف والبالغة.
من هذه الكتب:
- 1تعليق حوا�شي بحث املطالب.
- 2معجم �أقرب املوارد.
- 3جندة الرياع يف مرتادف اجلمل.
- 4املعني يف الإن�شاء.
- 5الغ�صن الرطيب يف فن اخلطيب.
- 6م��ط��ال��ع الأ����ض���واء يف مناهج
الكتاب وال�شعراء.
وغري ذلك من مئات املقاالت
واخل���ط���ب ال���رائ���ع���ة مم���ا ال ي�سعنا
تعدادها ،والإملام بجميعها.
وال �أزي������د ال����ق����راء ع��ل��م��اً
ومعرفة ،فهو قطب ال��زم��ان يف علوم
اللغة العربية ،وال عجب فقد رزق من
حدة الذهن ،و�سعة اخللق ،وما يفوق
الو�صف من ال��ذك��اء وح��ذاق��ة العقل،
و���س��رع��ة البديهة م��ا ي��ف��وق الو�صف
ويربو على املعقول .فكانت تهفو �إىل
جمل�سه النفو�س وتتوق �إىل حديثه
الأ���س��م��اع ،وي��ح��ر���ص ع��ل��ى مرافقته
حمبوه ومريدوه.
و�أخ�ي�ر ًا ل ّبى ن��داء رب��ه يف الثاين
ع�شر من �آب عام  1912ودفن يف مقربة
ال�شياح .يف مناحة عظيمة �شارك فيها
كبار القوم من الأدباء واملثقفني ،وبكته
العيون ،وحت�سرت عليه القلوب.
لقد رزئ��ت به اللغة العربية التي
عرفته من �أخل�ص العاملني على نه�ضتها
وعلو �ش�أنها ورايتها.

املراجع :
�- 1سركي�س :معجم املطبوعات 1112
– .1123
 - 2جرجي زيدان :تاريخ �آداب اللغة
العربية .268:
 - 3لوي�س �شيخو  :املخطوطات
العربية .124
– 4فانديك  :اكتفاء القنوع – 229
.230
- 5فيليب بك الطرازي :تاريخ
ال�صحافة .155 – 154 : 2
- 6عمر ر�ضا كحالة  :معجم
امل�ؤلفني .226 : 4

درا�سة �أدبية

العدد2014/5/4 "1391" :م  5-رجب1435هـ

ال�شاعر العراقي ..دم�شقي ًا:
قراءة يف جمال املدينة وال�شـــعر

م�سرية غابرييل غار�سيا ماركيز
�أ�ضوا ٌء على
ِ
..عطا ٌء ال ين�ضب

• ا�سكندر نعمة
ُولِ���دَ غابرييل غار�سيا ماركيز
يف � 6آذار  1927يف مدينة �أراكاتكا
يف كولومبيا� .إ ّ
عظم
ال �أنّ��ه ق�ضى ُم َ
ح��ي��ات��ه يف املك�سيك و�أورو ّب�������ا ،يف
م��دي��ن��ة مك�سيكو �سيتي عا�صمة
املك�سيك .وق��د ن��ال ج��ائ��ز َة نوبل
للآداب يف عام  ،1982وذلك تقدير ًا
الرواية
لن�شاطه ال
إبداعي يف جمال ّ
ّ
عد ماركيز بحقّ �أحدَ
والق�صة .و ُي ّ
ّ
�أ�شهر روائ ّيي العامل ،بالإ�ضافة �إىل
ٌ
وعاملي،
كولومبي
�سيا�سي
نا�شط
�أنّه
ّ
ّ
ّ
ّ
أدب����ي.
و���ص��ح��ايف ن�شيط ،ون��ا���ش ٌ��ر � ّ
وجدير بالقول � ّإن ماركيز كان �أحدَ
ٌ
أه���م امل��ب��دع�ين والأدب�����اء القالئل
� ِّ
الذين حظوا ب�شهرةٍ �أدب ّية وفكر ّية
عامل ّية وا�سعة الطّ يف.
كان � ُ
ق�ص َة:
له
أدبي
ّ
أول عملٍ � ّ
ال�سفينة املُحطَّ مة” .وذلك
ّ
“بحا ُر ّ
َ
ع��ام  .1955تابع ماركيز ن�شاطه
أدبي بغزارة وبال ُّ
وعدَّ من
توقفُ ،
ال ّ
�أ�شهر كتّاب الواقع ّية� .إ ّ
إبداعه
ال � ّأن � َ
ّ�سم
ت
ي
���ان
ك
والق�ص�صي
وائ���ي
ال���ر
ُ
ّ
َّ
ّ
ً
مدر�سة �أدب�� ّي ً��ة
يلتزم
بالتّن ّوع وال
ُ
بعينها .فروايتُه الذّ ُ
ال�صيت:
ائعة ّ
ُ
موت ُمع َلن” التي نّ�شِ رت
“حكاية ٍ
ُ
“احلب يف زمن
عام  . 1981ورواية :
ُّ
الكولريا “ التي ُن�شِ رت عام . 1986
�ضرب من الأدب التّخ ُّيلي املمزوج
هما
ٌ
مب��ه��ارة ف��ائ��ق��ةٍ مب��ج��ري��ات �أح���داث
روائي
أ�سلوب
واقع ّية �صي َغت كلُّها ب� ٍ
ّ
فذّ .
ُ
“مئة عام من
ُعد روايتُه :
وت ُّ
أ�شهر رواية على الإطالق.
ال ُعزلة” � َ
لقد بيع منها �أكرث من ع�شرة ماليني
الرواية مهارةُ
ن�سخة .برزت يف هذه ّ
ماركيز يف عر�ض الأحداث الواقع ّية
��ا���ش
ب�أُ�سلوب يبدو خيال ّي ًا مع �إده ٍ
رائ ٍ��ع يف ا�ستخدام ال ّلغةِ الأ�سبان ّية
وا�ستبطانها.
بالإ�ضافة ل��ل ّ��رواي��ات الها ّمةِ
ذكرها ،فقد �أبدع ماركيز
التي �سبق ُ
الروائ ّية التي
العديدَ من الأعمال ّ
ُ
خريف
م��ن �أ�شهرها ولي�س كلّها :
البطريرك – رائ��ح ُ��ة اجل ّ��واف��ة –
ق�ص ًة ُمهاجرة – الأُ ُّم
اثنتا ع�شرة ّ
ال��ك��ب�يرة – اجل�ن�رال يف متاهاته،
ق�ص ُة حياة الكاتبة الوجود ّية
وهي ّ
الفرن�س ّية امل�����ش��ه��ورة �سيمون دي
بوفوار.
ُع َ
���رف ع��ن ماركيز �صداقتُه
الكوبي
ّ��وري
احلميمة للقائد ال��ث ّ
ّ
الفل�سطيني
فيدال كا�سرتو ،وللقائد
ّ
يا�سر عرفات.
ُ
داقات تعبري ًا
ال�ص
كانت تلك ّ
وتوجهاته الثّور ّية
عن انتماءاتِه
ُّ
ون�ضاله �ضدَّ القمع والف�ساد والقهر
واالحتالل.

غابرييل غار�سيا ماركيز
ذك���ره � ّأن ماركيز،
م��ا ي��ج��د ُر
ُ
ان�سحب م��ن احل��ي��اة االجتماع ّية
َ
ُم����ؤَخَّ ���ر ًا لأ���س��ب��اب �صح ّية ق��اه��رة.
وق��ام بتوجيه ر�سالة وداع�� ّي��ةٍ �إىل
عاطفي
�أ���ص��دق��ائِ��ه ،ذات م�ضمون
ٍّ
م�ؤث ٍِّر للغايةُ ،ت ْلم ُِع بحكمة �إن�سان
وكاتب كبري ُمتم ّيز..
كتب ماركيز �سري َتهُ الذّ ات ّية
َ
يف ُجزئِها الأ ّول فقط وذلك يف عام
 . 2002وقد تُرجمت للإجنليز ّية
حت��ت ع��ن��وان ُ �“ :
أعي�ش لأَروي”،
وقد قام ب�أعباء ترجمتها الكاتب
وامل��ت�رج����م ال�ب�ري���ط���اينّ �:إي���دي���ت
ُ
غرو�سمان.
َ
َ
�إ ّ
الذّ
الر�سم ّية
ة
ي
ات
ة
ري
ال�س
ال � ّأن ّ
ّ ّ
َ
الكولومبي
الكاملة الوحيدة للكاتب
ّ
العاملي ماركيز ،هي تلك التي تط َّوع
ّ
ل��ك��ت��اب��ت��ه��ا ال��ك��ات��ب ال�بري��ط��اينّ :
جريالد مارتن .وقد كت َبها مبتابعة
ال�سرية
تف�صيل ّية ُمذه َلةُ .
تقع تلك ّ
َ
اقت�ضت 17
يف � 2000صفحة .وقد
ّق�صي واملتابعة والكتابة
عام ًا من الت ّ
والتّمحي�ص .وق��د �أع��ل��ن الكاتب
الربيطاينّ �أنّه ال ينوي الت ُّ
ّوقف عند
لحق
م
إ�صدار
يرغب يف �
احلد ،بل
هذا ّ
ُ ٍ
ُ
و�ضح ًا �أنّها،
ال�سريةُ .م ِّ
ُمت ِّم ٍم لهذه ّ
ق�ص ُة رجل جنح
ال�سرية “ :هي ّ
�أي ّ
بكلّ
��ب فيه طوال
غ
ر
ما
القيام
يف
َ
ال�سرية 600
حياته” .وتت�ض َّمن هذه ّ
ال�صفحات.
مالحظةٍ يف هوام�ش ّ
ُيعلِّقُ
ال�سرية الربيطاينّ
ُ
كاتب ّ
جريالد مارتنُ ،يعلِّقُ “مازح ًا” �أنّه
يحتج �إ ّ
ال �إىل �ساعات معدودة،
مل
ْ
ؤو�س من الوي�سكي من �أجل
وبع�ض ك� ٍ
العاملي
الكولومبي
�إق��ن��اع الكاتب
ّ
ّ
بال�سماح له يف �أن يحقِّقَ يف تفا�صيل
ّ
حياته .وق��ال ماركيز“ :ح�سن ًا..
��ب .ولكن �شريطة �أ ّ
ال جتعلني
�أك��ت ْ
� ُ
وانكب جريالد مارتن
معك”.
أعمل
ّ
أدبي
بعد ذلك على �إجناز امل�شروع ال ّ
ً
�سنة
الكبري ال��ذي ي���زداد تعقيد ًا

إث��ر �سنة ،ب�سبب غ��زارة املعلومات
� َ
عد مارتن � ّأن ماركيز
وت�ش ُّعبها .وقد ّ
الذي يبلغ من العمر �آنذاك� 81سنة،
الفكري والفنّي
مايزال ميلك ن�شاطه
ّ
يا�سي ،و ُيبدي ر�أْ َيه بكلِّ �شاردة
ّ
وال�س ّ
�سافر ال يكلُّ وال
وواردة  .فهو ُم ٌ
يهي�ض له جناح ،وع��دَّ ه �أك َ
ُ
�ثر كتّاب
العامل ُ�شهر ًة.
ال�سرية ،من
ا�ضطر
لقد
ُ
كاتب ّ
ّ
�أجل �إمتام وتوثيق عمله� ،أن ُيقابلَ
�أك�ث�ر م��ن � 300شخ�ص ،م��ن بينهم
الكوبي
وال���دة م��ارك��ي��ز .وال��زّ ع��ي��م
ّ
فيدال كا�سرتو الذي تربطه مباركيز
ع�لاق ُ��ة �صداقة حميمة .وكذلك
املك�سيكي كارلو�س فوينت�س.
الكاتب
ّ
والكاتب ال��ب�يرو ّ
يف ماريو فارجا�س
يو�سا.
ّ
ً
م��رات
ا
��
ي
��س��ن��و
�
يلتقي
وك���ان
ّ
ّ
ع ّ��دة مباركيز ال��ذي �أه���دا ُه روايتَه
ُ
“ذكريات موم�ساتي
الأح������دث:
التّعي�سات” ،وق����د ك��ت��ب ل���ه يف
الإه������داء�“ :إىل ج�يرال��د م��ارت��ن
املجنون ال��ذي ُيالحقُني” � .ضحك
��لء �شدقيه وق��ال “ :يحلو
مارتن م َ
يل �أن �أُفك َِّر �أنّني �صديقُه املُ َّ
ف�ضل”.
ال�سريةُ الذّ ات ّية
�صد َر
ُ
الكتاب �أي ّ
لغابرييل غار�سيا ماركيز باللّغة
الإجنليز ّية يف العام � .2008أ ّم��ا
ُ
ُ
املرتجمة �إىل الأ�سبان ّية
الن�سخة
فقد َّ
مت ���ص��دو ُره��ا يف نهاية العام
. 2009
بعد �إجناز ال�سيرّ ة وطباعتها.
دي��ب
زار
الكاتب امل����ؤَ ِّرخ جريالد الأَ َ
ُ
ال�سرية .وافق
ماركيز و�أطل َعه على ّ
ماركيز على جممل الكتاب� ،إ ّ
ال �أنّه
�أب��دى حتف َُّظه على بع�ض الأخطاء
والتّحليالت التي مل ترقْ له.
ذل���ك ه��و م��ارك��ي��ز يف �سطور
وجدير بالذّ كر � ّأن �أك َ
ُم َ
رث
قت�ضبة.
ٌ
�أعماله تُرجمت �إىل العرب ّية ،فكانت
إغ��ن��اء للمكتبة العرب ّية وراف���د ًا
�
ً
لهاّ � .إن �أه َّ��م �أعماله املرتجمة �إىل
ُ
(مئة عام من العزلة –
العرب ّية:
خ��ري ُ
ق�ص ُة موت
��ف البطريرك – ّ
ُ
امل��وت �أقوى
ُمع َلن – الأُ ُّم الكبرية –
احل����ب – ب��ائ��ع ُ
��ة ال�����ورد) ...
م��ن
ّ
وروايات وق�ص�ص كثرية غريها.
منذ �أي��ام قليلة ،غ ّيب املوت
ِّ��ر ال��ك��ب�ير والأدي������ب امل��ب��دع
امل��ف��ك َ
غابرئيل غار�سيا م��ارك��ي��ز ،ت��ارك�� ًا
ً
مكتبة م��ن الثّقافة وال��ف ِّ��ن
وراءه
َ
والأدب .ب��ك��لّ خ�����ش��و ٍع واح��ت�رام،
مل كلُّه �إج ً
ينحني العا ُ
�لاال لرحيل
هذه القامة الأدب ّية والفكر ّية الّتى
أبواب اخللو ِد بكلتا يد ْيها.
تطرقُ � َ
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• حممد ونّان جا�سم
قال ال�شاعر �أبو املظفر حممد بن �أ�سعد العراقي
��ن على ت��رك بغداد
احلنفي ح�ين عاتبته �إح��داه ّ
وا�ستقراره يف دم�شق:
تقول ويف قولها من ٌّة
تعتب
ت�أن علي وال ِ
�أل�ست ببغداد عاهدتني
وكنت بها املرتف امل�ستبي
غرةٍ
ف�أبعدت عنها على ّ
حلّ
ومل تدر بعدك ما بي
فقلت �أجل �إنّها جنّة
وما ذ ّمها ّ
قط �إال غبي
ولكن دعاين �إىل تركها
حما�سن تبهر بالنريب
وباملزّ ة اجلنّة امل�ستلذّ
بها العي�ش وال�شرف املعجب
حفزين هذا املقطع �أن �أجوب يف العالقة الكبرية
بني ال�شعر العراقي وال�شام املدينة وال�شام احل ُلم
و�صار م�ؤكد ًا عندي �أنه مل يكن تاريخ الذات العراقية
ال�شاعرة تاريخ ًا نف�سي ًا حم�ض ًا ،بل كان تاريخ ًا كا�شف ًا
للنمط االن��ط��ب��اع��ي ال���ذي مت��ي��زت ب��ه تلك ال��ذات
املنبهرة والهاربة من ال��واق��ع واملخالفة للمعادل
االجتماعي العربي يف حيز املنتج ال�شعري ،والك�شف
عن هذين الأم��ري��ن املتعالقني يف ال��ذات العراقية
ٌ
منتقلة بني جوهري
حماط
ال�شاعرة
ب�صعوبة كبريةٍ
ٍ
ٍ
الأنا والذات املجتمعية ،وامللحوظ الأقرب هو النبذ
�أو ال�صغرنة للمبدعني عك�س ما نراه يف م�صر التي
امتازت بالكربنة فحافظ �إبراهيم �شاعر النيل ،
وط��ه ح�سني عميد الأدب العربي ،و�أح��م��د �شوقي
�أم�ير ال�شعراء ،وهكذا دواليك ،وال�شاعر العراقي
الوحيد الذي نال لقب ًا هو اجلواهري ولقبه �شاعر
العرب الأك�بر ومل مينحه العراقيون ه��ذا اللقب-
بطبيعة احل��ال  -ب��ل غ�يره��م ،ف�ض ًال ع��ن �أن �أغلب
ال�شعراء العراقيني تركوا العراق م�ضطرين �إىل �أن
فارقوا احلياة خارج �أر�ض الوطن ومنهم اجلواهري
وم�صطفى جمال الدين وعبد الوهاب البياتي ونازك
املالئكة ويو�سف ال�صائغ ومن الأحياء كثري ،منهم
�سعدي يو�سف وعبد ال��رزاق عبد الواحد ومظفر
ال��ن��واب ال��ذي ع��اد م���ؤخ��ر ًا و�آخ���رون ،وال��ذي �أظنه
�سر ًا �ساري ًا يف الذات املجتمعية العراقية
�أن هناك ّ
حتفزه بالت�أكيد ال�سلطة ال�سيا�سية التي عندي
واحدة على اختالف �صورها يف التعامل مع ال(�ضد)
�أو ال(مع).
جل�أت �إىل هذه املقدّ مة ل ّ
أو�ضح �أن هذين املعنيني
(االنبهار والرحيل) برزا بروز ًا وا�ضح ًا يف ن�صو�ص
ال�شعراء العراقيني الذين تغنوا بدم�شق بو�صفها
ن�سقا ً جماليا ً يالئم االنبهار ون�سق ًا مكاني ًا يالئم
ريا عن
الرحيل �إىل الوطن املُح ّبب الذي ال يختلف كث ً
الوطن الأ�صل.
نظر ال�شاعر العراقي �إىل ال�شام (مدينة ودولة)
حب فجاءت هذه املدينة
نظرة امل�ستهام واملعجب واملُ ّ
على �أنواع عدة مبنية على وفق مبد�أ ال�صورنة ومنها:
املدينة اجلنة :
للجنّة حلقات ت�أويلية عدّ ة فاجلنة امل�أوى واجلنة
املجازاة واجلنة الطبيعة وحتققت هذه ال�سريورات
يف الن�ص العراقي املتغني بال�شام حتقق ًا ناجت ًا عن
م�ؤثرين �أولهما خارجي نابع من جمال الطبيعة
الغنّاء والثاين ذاتي نابع من قدرة ال�شاعر يف توليف
ن�ص �شعري حماكاتي للم�ؤثر الأول:
يقول �أحمد �صايف النجفي :
ُ
ال�صيف اجلميل ُ�إىل “الربوة “
يناديني
النف�س من ن�شوه
ف�إنّ بها ما ت�شتهي
ُ

�أحمد ال�صايف النجفي
فيا جنة الفردو�س طِ بت فواكه ًا
فكم فيك من حل ٍّو وكم فيك من حلوه
وهيهات ت�سليني غد ًا عنك جن ٌّة
وكم فيك عن كلّ لذاتها �سلوه
نلحظ �أن ال�شاعر ذكر اجلمال واال�شتهاء وال�سلوان
مركب ًا من خالل هذه العنا�صر الثالث مزج ًا نف�سي ًا
ومعنوي ًا.
املدينة الأم:
ت�شرتك الأم واملدينة مب�شرتكات داللية منها:
الدفء والن�ش�أة واالنتماء وقد �صور ال�شاعر العراقي
ً
ومدينة يف الوقت نف�سه نازع ًا هذا الت�صوير
دم�شق �أ ّم ًا
من تاريخ املدينة فهي �أ�س العربية منذ الغ�سا�سنة
وللآن:
يقول عبد الرزاق عبد الواحد:
�شكر ًا دم�شقُ وال وا ِ
هلل ال طمع ٌ
وال ا ّدعاء وال خوف ٌ وال ملقُ
ي�شني من لغتي حرف ًا فيثلمها
النا�س ما ع�شقوا
لو كان هذا فليت
َ
نهواك واهلل �أ ّم ًا �أر�ضعت �أمم ًا
فكلهم ب�شذا �أذيالها علقوا
ً
ً
توكيدية
داللة
الق�سم ل ُيعطي
ال�شاعر هنا كثّف
َ
على م��ا اع��ت��ق��ده يف ���ص��ورة امل��دي��ن��ة/الأم ،راب��ط�� ًا
ت�صويره بالتربئة والع�شق والهوى.
املدينة الفخر:
الفخر �سمة معنوية تختلف عن �سمة املدينة
اجلمالية لقرب الثانية من احل�سية ،ودم�شق رمز
الفخر وقمته فتاريخها العريق �شاهد على ذلك،
ومل ين�س ال�شاعر العراقي هذه احلقيقة لذلك نرى
ال�شاعر �صالح اجلعفري يقول:

�سعدي يو�سف

حممد مهدي اجلواهري
هي العروبة يف �أ�سمى معانيها
جاءتك فا�ستقبل الدنيا مبا فيها
من غوطة ال�شام ال �أر�ض تفاخرها
وال ال�سماء حكتها يف دراريها
تدفق ال�سحر عذب ًا من جماريها
وفا�ض بال�شعر قبل املاء واديها
الفخر بالعروبة يعني الفخر بالتاريخ العبق
وال�شجاعة الفذّ ة املقرتنة بالثقافة الفكرية التي
مثلها ال�شعر يف هذه الأبيات فال�شام هي من منحت
للعرب �أبا متام والبحرتي و�أبا العالء املعري والقباين
و�أدوني�س واملاغوط وغريهم ممن �أخرجوا يا�سمني
ال�شام درر كالم ومعانٍ رائعة.
املدينة العراق:
مل ي�ستطع ال�شاعر العراقي �أن يجرد العراق من
�شاميته �أو ال�شام من عراقيتها فهما ركنا التوحد
العربي:
يقول اجلواهري:
قالوا (دم�شق) و(بغداد) فقلت هما
فجر على الغد من �أم�سيهما انبثقا
ٌ
وقالت ال�شاعرة العراقية مليعة عبا�س عمارة:
خطب
�إنْ رنَّ يف ال�شام
ٌ
العراق
ري
لبى النف َ
ُ
وقال حممد ر�ضا ال�شبيبي :
ببغداد �أ�شتاق ال�شام وها �أنا
�إىل الكرخ من بغداد جم ّ الت�شوق
فما �أنا يف �أر�ض ال�شام مب�شئم
وال �أنا يف �أر�ض العراق مبعرق
هما وطن فردٌ وقد فرقوهما
َ
ُ
فر ِق
مل
ا
�شمل
بالت�شتيت
“رمى اهلل
ّ

عبد الرزاق عبد الواحد

�إذا قمت ن�صب العني يا عهد ّ تدمر
ذكرت اذّكار الطيف عهد اخلورنق
ف�أجابه ال�شاعر �شفيق جربي:
�أحن ّ �إىل بغداد من �أر�ض جلق
و�أ�س�أل � َ
أهل ال�شا ِم عن كل ُمعرق
هنا �أكد ال�شعراء على �أمرين مهمني هما:
التوافق الروحي بني بغداد ودم�شق.
التاريخ امل�سوم بالتطور احل�ضاري للمدينتني.
وال بدّ �أن ن�شري �إىل الغزل بابنة ال�شام فقد �أخذت
املر�أة ال�شامية م�ساحة ن�صية كبرية من منجز �شعراء
ال��ع��راق �إذ ذك��ر ال�شاعر مفاتنها وع��زّ ه��ا وعظمة
�أخالقها :
يقول ال�شيخ �أحمد الوائلي:
دم�شق كنوز وحقّ ال�سماءِ
�صبا بردى والوجوه الو�ضاء
�سقيم
ت�شيل لأعلى ككفي
ٍ
ألح على ربه بالدعاء
� ّ
دم�شق وتاريخك امل�شرئب
له �أوليات بغري انتهاء
ف�أنتِ ال�صبابة يوم الغرام
و�أنتِ املالحم يوم الفداء
لقد رم��ز ال�شيخ الوائلي بال�صبابة �إىل النزوع
الإن�ساين الذي يت�سم به الإن�سان ال�شامي وباملالحم
�إىل البطولة.
لقد كانت ال�شام برموز جمالها الثالث :التاريخ
والطبيعة والأن��وث��ة الرائعة خمتربات �إبداعية
لل�شاعر العراقي حتى �إن بع�ضهم ن���أى عن نف�سه
�أن ميتدح غري ال�شام يقول ال�شاعر حممد ح�سني
ال�شبيبي:
هيام
يل كلّ ح ٍ
ني بال�ش�آم ُ
أحالم
فمتى بجلق ت�صدق ال ُ
مل �أمتدح غري ال�ش�آم مواطن ًا
ونظام
�إذ يف ال�ش�آم تنور
ُ
ولقد هزلت لدى العراق من الأ�سى
وال�ش�آم فيها تنجلي الأ�سقا ُم
غدت ال�ش�آم م�ضيئة بعلومها
متام
فال�شا ُم بد ٌر يف العلوم ُ
نه�ضت بجلق �أمة عربية
إحكام
من د�أبها الإ�صالح وال ُ
وقد ذكر ال�شاعر العراقي �أ�سماء املدن ال�شامية
وحاراتها وقراها وك�أنه ج ّواب جغرايف ي�ؤ�س�س ملعجم
مكاين و�سبب ه��ذا كله �إعجابه وان��ب��ه��اره بجمال
الطبيعة يف ه��ذه الأم��اك��ن فذكر دم�شق و�أ�سماءها
امل�شهورة.
ك��ـ(ج��ل��ق) والفيحاء وال��ن�يرب وال��غ��وط��ة وامل��زة
وال�سويداء وحلب والربوة وال�صاحلية والالذقية
وحوران واجلزيرة والهامة ووادي ال�سفرجل ويربين
وجريون وقا�سيون والر�صافة وحماه وبانيا�س وتدمر
وغريها و�أكرث من الدعاء بال�سقي لل�ش�آم و�أر�ضها:
يقول ال�شيخ الدهان املو�صلي :
�سقى دم�شق و�أيام ًا م�ضت فيها
مواطر ال�سحب �ساريها وغاديها
من كلّ �أدهم �صهال له �ش ّي ٌة
�صفراء ي�سرتها طور ًا ويبديها
ويف هذا املقام ال بدّ �أن ن�شري �إىل اجلهد العلمي
الكبري الذي بذله املو�سوعي العراقي حممد �سعيد
الطريحي حني جمع ق�صائد ال�شعراء العراقيني
الذين تغنوا بال�شام يف كتابه املو�سوم (الهيام بني
العراق وال�شام – دم�شق يف ال�شعر العراقي ) �إذ كان
م�صدر ًا مهم ًا لنا لقراءة املنجز ال�شعري العراقي يف
التغني بال�شام اجلمال والتاريخ.
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خمتارات من �أدب �شك�سبري�ِ ..إ ْخ َ�ض ُاع مْالُ َت َم ِّر َدة �..أعاد حكايتها
• عبد اهلل الدروي�ش
خطبة �سريعة
�إِ َّن َها ابن��ة �أحد �أغنياء مدينة (بادوا)،
وك�برى بن��ات (بابت�ست��ا) ،مل يتق��دم
خلطبته��ا �أح��د م��ن ال�شب��اب ملعرفته��م
مب�شاك�ستها و�صخبها ،وكان ممن �سمع عنها
�شاب معتد بنف�سه (برتوت�شيو) لمَ َّا يتزوج،
ٌّ
ويح��ب الدعاب��ة ،وامل�شاك�ش��ة ،و�إخ�ض��اع
الآخري��ن مل��ا يري��د ،م��ع ذكاء وفطن��ة،
و�س��داد ر�أي ،ف�أع��د خط��ة يف نف�س��ه يقوم
به��ا ب�إخ�ض��اع ه��ذه املتعجرف��ة (كترْ ين)،
ودخ��ل على �أبيها وطلب من��ه �أن ي�سمح له
عجلة من
باحلدي��ث م��ع ابنته ،لأنه عل��ى
ٍ
ً
زوج��ة �صاحلة ،وق��د �سمع
�أم��ره ،ويري��د
ع��ن كرتين م��ن ال�صفات م��ا يجعله يرغب
بخطبتها.
كل ه��ذا مع تعجب والدها ،وا�ستغرابه،
و�إذا مبعلم املو�سيق��ى يدخل مهرو ًال ،تكاد
الدم��وع تنح��در م��ن عيني��ه ،وه��و يق��ول
�شج��تْ ر�أ�س��ه ،لأن��ه
لوالده��ا� :إن كرتي��ن َّ
جتا�سر على تخطئتها يف �أثناء العزف.
فم��ا كان م��ن برتوت�شي��د �إال �أن �ألق��ى
كلمات الثناء على عملها ،و�أنه يحب املر�أة
أحد باالنتقا�ص
ال�شجاعة التي ال ت�سمح ل ٍ
منها .وطلب من والدها �أن يخربه ب�سرعة،
كم يريد مهر ًا البنته ،وكتم الوالد غيظه
على ه��ذه اخلطب��ة املتعجل��ة املتعجرفة،
وه��و يري��د التخل���ص م��ن �صخ��ب ابنت��ه
و�ضجيجها ،فقال له :ع�شرين �ألف دوالر،
ون�صف �أر�ضه بعد موته.
وذه��ب والدها و�أخربه��ا بهذه اخلطبة
وطلب منها الذهاب �إليه للتحدث معه.
خطبة غريبة
ودخل��ت الغرف��ة الت��ي ه��و فيه��ا بتكرب
وخي�لاء ،ف��� َّ
أذل كربياءه��ا بقول��ه له��ا:
�أ�سع��دتِ �صباح�� ًا ي��ا كات (قط��ة)!!
فا�ستغرب��ت ه��ذه التحي��ة اخلالي��ة م��ن
الأدب واالح�ترام ،فقال��ت بعنجهي��ة� :إن
ا�سمي كرتين ،فقال لها:
ـ �إن��ك تكذب�ين ،فه��م ي�سمون��ك كات،
و�أحيان ًا كات الظريفة ،و�أحيان ًا املتمردة،
وعل��ى كل ح��ال :ف�إن��ك �أجم��ل كات يف
الدنيا!! وال �أريد �أن �أطيل عليك احلديث،
ف�إن �أباك ر�ضي �أن تكوين زوجتي واتفقنا
على املهر ،و�س�أتزوجك ر�ضيت �أم �أبيت.
من �أول الطريق...
عن��د ذل��ك دخ��ل الأب ،فق��ال ل��ه
برتوت�شيد� :إنه وكرتين اتفقا على الزواج
يف الأ�سبوع القادم ،فلت�ستعدوا للزفاف.
فاعرت�ض��ت كرتي��ن على كالم��ه ،ومتنت
�أن يذهب �إىل امل�شنقة يف الأ�سبوع القادم.
فل��م يلتف��ت برتوت�شي��و �إليه��ا ،وا َّدع��ى
�أنهما اتفق��ا على �أن تقول ذلك �أمام �أبيها،
وودعهم��ا عل��ى �أم��ل �أن ي�أتي ي��وم الزفاف
ومعه �أجمل و�أفخر الهدايا ،ومل يرتك لها
جما ًال للمعار�ضة.
وج��اء يوم الزف��اف ،وانتظ��ر املدعوون
كث�يراً� ،إىل �أن َملُّوا ،وبعد فرتة �أتى بلبا�س
غ�ير مرتقب� ،إذ كان لبا�س�� ًا من دون نظام،
كم��ا �أن��ه مل ي���أت مع��ه ب�ش��يء ،وق�ض��وا
وقت�� ًا لي���س بالق�صري على هيئ��ة تدل على
اجلن��ون ،ثم قرر �أخذ زوجته �إىل بيته يف
القرية.

ليلة العر�س
ومل جت��د معه حماوالت اجلميع �إثناءه
ع��ن عزم��ه ،ف�أركبها عل��ى ح�ص��انٍ هزيل،
�أع��دَّ ه على ه��ذا ال�شكل ق�ص��داً ،وركب هو
الآخ��ر مثل��ه ،وكان ط��ول الطري��ق ي�س��ب
ويلع��ن ،وي�ص��رخ �إىل �أن و�ص��ل �إىل بيت��ه،
وهناك �أعدت املوائد ،وهيىء الطعام ،فما
�صنف من
كان من��ه �إال �أن ادع��ى �أن يف كل ٍ
الطعام عيب�� ًا ،وبالنتيج��ة� :ألقى باملائدة
�أر�ض�� ًا ،وه��و متغا�ض��ب ،و�أمر اخل��دم برفع
املائدة ،وناما تلك الليلة بدون طعام.
ومل��ا ح��ان موع��د الن��وم ،وذهب��ت �إىل
فرا�شه��ا لتن��ام اقرتب م��ن الفرا���ش ،وبد�أ
ي�ص��رخ ،ويعل��ي �صوت��ه ،و�ألق��ى بالفرا�ش
و�س��ب الفرا�ش�ين واخل��دم تعل ً
�لا
�أر�ض�� ًا،
َّ
بع��دم ترتيبه��م البي��ت ترتيب�� ًا الئق�� ًا..
وكان��ت امل�سكين��ة منهك��ة القوى م��ن تعب
ال�سف��ر واجلوع ،فنامت ليلتها جال�سة على
الكر�س��ي ،وكلم��ا حاولت �إغما���ض عينيها
�صرخ معنف�� ًا للخدم ،فذاقت مرارة العي�ش
تلك الليلة.
وبق��ي متبع ًا معها ه��ذا الأ�سل��وب نف�سه
ع��دة �أيام مما ا�ضطره��ا �إىل طلب الطعام
خِ ل َْ�س ً
��ة م��ن اخلدم ،ولك��ن َّ
حظه��ا التعي�س
ك�ش��ف له��ا� :أن زوجه��ا من��ع اخل��دم م��ن
تقدمي الطعام لها ب��دون �إذنه ،ثم بعد �أن
�أتعبه��ا �إتعاب ًا �شديداً .ج��اء �إليها بقطعة
�صغ�يرة م��ن اللح��م ،وقدمه��ا له��ا قائ ً
�لا:
خذي ي��ا كات �شيئ�� ًا من الطع��ام!! انظري
�إىل مهارتي ،لقد �أعددتها لك بنف�سي ،فلم
ترد عليه ،ومل جتبه ،ف�صرخ باخلادم لكي
يرفع الطع��ام ،وهنا ،واجلوع �آخذ منها كل
م�أخذ ،قالت ل��ه� :أرجو �أن ت�سمح ببقائه.
و�شكرته على ذلك.
وعندما ه ّمت ب��الأكل قال لها� :أ�سرعي
يف الطعام لكي نلب�س مالب�س جديدة.
وبع��د الطعام �أتى له��ا بالتاجر وعر�ض
عليه��ا �أن��واع الألب�س��ة والأقم�ش��ة وكلم��ا
انتق��ت �شيئ�� ًا تظاه��ر �أن��ه ال يعجب��ه،
فالقبع��ة م�صنوع��ة كق�صع��ة الطع��ام،
والثوب كاملدفع...
حت��ى رجعت ب��دون �شراء �ش��يء ،وقال
له��ا :لنذه��ب �إىل بي��ت وال��دك بثيابن��ا،
و�أع��دت اخليول ،وقال لها :نريد الو�صول
�إىل بي��ت �أبي��ك قب��ل موع��د الغ��داء.
فاعرت�ض��ت على كالمه ،وقال��ت� :إننا الآن
يف وق��ت الغ��داء ولن ن�ص��ل قب��ل الع�شاء،
فق��ال لها� :إن��ك تعار�ضينن��ي يف كل �شيء،
ولذل��ك :فل��ن نذه��ب الي��وم �إىل بي��ت
وال��دك ،وبقيت يوم ًا �آخر يف هذا اجلو من
�سوء املعاملة.
ويف اليوم التايل :ذهبوا �إىل بيت �أبيها،
ويف الطري��ق ق��ال له��ا� :إن القم��ر �ساطع.
فقال��ت� :إنه��ا ال�شم���س .وكاد �أن يرجعه��ا
�إىل البيت لت�صحيحها قوله ،مما ا�ضطرها
�إىل الق��ول� :إنه القم��ر� ،أو حتى �أي �شيء
تريده ،ولو كانت ال�شمعة.
ث��م قال له��ا� :إنه القم��ر ،فقال��ت :و�أنا
�أع��رف �أن��ه القمر .فكذبه��ا و�أ َّكدَ له��ا �إنها
ال�شم�س فقالت� :إذن هي ال�شم�س.
أ�سعدت
�شيخ عجو ٍز ،فقال له� :
ِ
وم َّر على ٍ
َ
اء.
�صباح ًا �أيتها الفتاة ال َه ْيف ُ
ونظ��ر �إىل زوجت��ه وقال :انظ��ري �إىل

ه��ذه الفتاة الع��ذراء ،انظ��ري �إىل َخدِّ ها
الوردي ،وعينيها اللت�ين ت�شبهان النجوم،
ّ
عانقيه��ا �إكرام�� ًا جلماله��ا .فنف��ذت رغبة
زوجه��ا و�أَطْ َرتِ العج��وز ك�أنه فتاة هيفاء.
فق��ال له��ا زوجها :ما هذا ي��ا كات� ،أ�صابك
ٌ
رج��ل طاع��نٌ يف ال�س��ن،
اجلن��ون� ،إن ه��ذا
ولي�س فتاة .فاعت��ذرت ب�أن ال�شم�س بهرت
عينيها فحجبت عنها احلقيقية ...وعرفا
�أن العجوز هو (فن�سنتو) والد (لو�سنتيو)
خطيب (بنكا) �أخت كرتين ال�صغرية وهو
ذاهب حل�ضور الزفاف.
ويف احلفل��ة :ب��د�أ املتزوج��ون ُ
اجل��دُ د،
باال�ستهزاء ببرتوت�شيو على عدم توفيقه
يف اختيار الزوجة ال�صاحلة ،ف�أنكر عليهم
ذل��ك ،وطلب من كل واحد منه��م �أن يدعو
زوجت��ه عل��ى �أن الت��ي تكون �أط��و َع يك�سب
زوجها رهان ًا يتفقون عليه.
فدعا (لو�سنتيو) زوجته ،فجاء اخلادم
باجل��واب قائ ً
�لا� :إن �سيدت��ي تق��ول لك:
�إنها م�شغولة ،وال ت�ستطيع احل�ضور الآن.
ودع��ا (هورتن�سي��ون) زوجت��ه ،فج��اء
اخل��ادم قائ ً
�لا� :إن �سيدت��ي ت��رى �أنك��م
متزح��ون ،ولذلك :ف�إنها ل��ن حت�ضر ،وهي
ت�أمرك بالذهاب �إليها.
ودع��ا (برتوت�شي��و) زوجت��ه ،فج��اءت
ف��ور ًا قائل��ة :مب��اذا ت�أم��ر ي��ا �سي��دي؟!
فطل��ب منه��ا �أن ت�أت��ي بزوجت��ي لو�سنتي��و
وهورتن�سيون لتلقنهما در�س ًا يف الطاعة.
وبه��ذه الطريق��ة بره��ن برتوت�شي��و �أن
ِ��ام وال�سعاد ُة
وراءه��ا الوئ ُ
الطاع��ة دائم ًا َ
والهن��اء ،واحلي��اة الهادئ��ة ،و�إن رعاي��ة
الرج��ل احلقّ��ة لأ�سرته جتعل��ه يعي�ش يف
هناء و�سرور وب�شا�شة و�سعادة.
وكذلك �ضربت كرتي��ن مث ًال يف الطاعة
واالمتث��ال ،وا�شته��رت ب�ين زميالته��ا
بطاعته��ا لزوجه��ا ،بعد �أن كان��ت م�شتهرة
من قبل ب�صخبها وتكبرُّ ها ،ولكن �شتان بني
ال�شهرت�ين املتناق�ضتني ،حني عرف الزوج
ي�سو���س زوجت��ه ،ب�أ�سلوبه��ا ال��ذي
كي��ف
ُ
حملها على ا�ستن��كاره من نف�سها ،والإقالع
عنه ،على حد قول ال�شاعر:
وداوين بالتي كانت هي الداء
اخترب ذكاءك:
ـ ه��ل �أعجبت��ك طريق��ة برتوت�شي��و يف
عالج كاترين؟.
ـ هل توجد ط��رق �أخرى ميكن بها عالج
داء ال�صلف والكرب وعدم الطاعة؟.
ـ م��ا ه��ي ح��دود الطاع��ة املطلوب��ة من
املر�أة لزوجها ،والتلمي��ذ لأ�ستاذه ،واالبن
لأبيه؟.
عرف :الكرب ـ ال�صلف ـ الطاعة.
ـ ِّ
ـ وج��دت �أ�سم��اء كثرية يف الق�ص��ة� ،أيها
أقرب للفظ العربي؟.
� ُ
ـ م��ا �س��ر الت�شاب��ه ب�ين ح��رف ال��كاف
والقاف ،والتاء والطاء يف كلمتي( :كات)
و(ق��ط)؟ وه��ل ميك��ن �أن جت��د من��اذج
تطبيقية على هذا التغري؟.

من الذاكرة

�أدب من العامل

خمتارات من "الأ�سبوع الأدبي" قبل " "1000عدد

الروائي الإ�سباين لوي�س النديرو

عن الطفولة والذاكرة
وحكاياتنا املخب�أة:

فن الرواية هو ال�شعور ب�أن
القلب ما زال حي ًا
• ترجمة :عباده تقال
يع��د لوي���س الندي��رو ،املول��ود يف ع��ام  1948يف ح�ضن عائل��ة ريفية من
امل�ضي��ق ،هاج��رت �إىل مدريد يف نهاية عق��د اخلم�سينيات ،واح��د ًا من �أكرب
الروائي�ين يف الأدب الإ�سب��اين املعا�ص��ر ،منذ �صدور روايت��ه الأوىل (�ألعاب
العم��ر املتق��دم) يف ع��ام  ،1989والت��ي �شكل��ت حدث�� ًا هام ًا يف ع��امل الأدب،
وح�صلت على تقدير وا�سع من النقاد واجلمهور على حد �سواء.
ي��رى الندي��رو يف كتاب��ة الرواي��ة ،نوع�� ًا م��ن املغام��رة الت��ي ال
تخ�ض��ع لو�صف��ات جاه��زة ،ب��ل ه��ي ف��ن املالحظ��ة املرتك��ز عل��ى
ط��ول �أن��اة ومق��درة عل��ى �صياغ��ة الأ�شي��اء بع��د التع��رف �إليه��ا.
كم��ا �أن الكتّ��اب – ح�سب ر�أي��ه -ال يعرفون كيف تتم عملية كتابة الرواية،
ب��ل يعرف��ون كتابته��ا ،متام ًا كم��ا ح�صل مع تل��ك احل�شرة التي متتل��ك �أربع ًا
و�أربع�ين قدم�� ًا عندم��ا �س�ألوه��ا كي��ف ميكنه��ا ال�سري م��ع كل ه��ذه الأقدام،
فعج��زت ع��ن اجلواب و�سقط��ت ،كونه��ا تتقن �آلي��ة العمل ،ولكنه��ا ال تعرف
طريقة �شرح ذلك.
و م��ا دمن��ا يف وارد الأمثل��ة ،قلنتوق��ف عن��د مث��ال قدم��ه الندي��رو
�أثن��اء حما�ض��رة ل��ه حت��ت عن��وان” ف��ن كتاب��ة الرواي��ة”�“ ،أذك��ر ح�ين
كن��ت يف الرابع��ة �أو اخلام�س��ة م��ن عم��ري طل��ب من��ي وال��دي �أن �أغل��ق
عين��ي ،وبع��د �أن فعل��ت ،و�ض��ع يف ي��دي ع�صف��وراً ...فج���أة �شع��رت بنب�ض
احلي��اة ،بتدفقه��ا ب�ين �أ�صابع��ي� .شخ�صي�� ًا ه��ذا م��ا �أري��د �أن يك��ون علي��ه
الكت��اب �أو الق�صي��دة �أو الفيل��م ال�سينمائ��ي �أو املقطوع��ة املو�سيقي��ة ...
�أريده��ا كذل��ك الع�صف��ور ت�شع��رين بنب�ضه��ا ،نب���ض احلي��اة و�صراعه��ا.
�إن ف��ن الرواية ه��و ال�شعور ب�أن القلب ما زال حي ًا ،والكاتب هو الرجل الذي
يكتب بالدم �أكرث مما يكتب بالفكر”.
�أم��ا ع��ن جتربت��ه م��ع طالب��ه يف جامع��ة يالي��ه حي��ث يق��وم
بتدري���س الأدب الإ�سب��اين ،فيذك��ر �أن��ه �أعطاه��م متري��ن كتاب��ة ع��ن
مم��رات اجلامع��ة ،تل��ك املم��رات الت��ي يعاي�شونه��ا يومي�� ًا ،تع��رف �ش��كل
خطواته��م ،تفا�صي��ل غرامياته��م ،وبينه��ا وب�ين الط�لاب ذاك��رة ممت��دة.
خرج��ت كل تل��ك التفا�صي��ل دفع��ة واح��دة عندم��ا طل��ب الندي��رو
م��ن طالب��ه الكتاب��ة ع��ن تل��ك املم��رات� .أدرك الط�لاب �أنن��ا نعي���ش
ب�سرع��ة ،وال ننتب��ه للأ�شي��اء الدقيق��ة والتف�صيلي��ة يف حياتن��ا.
يخل���ص الندي��رو للق��ول �إن الكات��ب ه��و ال�شخ���ص ال��ذي يعي���ش
حيات��ه بب��طء ،وي�ستمت��ع باكت�ش��اف الأ�شي��اء م��ن حول��ه.
كم��ا يتح��دث الندي��رو ع��ن متع��ة االكت�ش��اف الت��ي نعي�شه��ا خ�لال
�سن��وات طفولتن��ا حي��ث تبهرن��ا جمي��ع الأ�شي��اء ،ون�ستمت��ع باكت�ش��اف
الع��امل ،م�ؤك��د ًا �أن الكات��ب مطال��ب �أن يطي��ل عم��ر طفولت��ه  ،ك��ي
يبق��ى ق��ادر ًا عل��ى معرف��ة الده�ش��ة “ ،الق�ص���ص واحلكاي��ات حتمين��ا
م��ن امل��وت ع�بر الن�سي��ان ،فل��و مل يك��ن هن��اك م��وت مل��ا كن��ا روائي�ين. .
ه��ذه احلكاي��ات موج��ودة يف داخ��ل كل واح��د من��ا ،كلن��ا ميل��ك عامل��ه
ال�شخ�ص��ي ،ونح��ن خمتلف��ون ،ال ميك��ن تك��رار �أي واح��د من��ا”.
م��ن الأمثلة الأخرى امللفتة عن��د النديرو حديثه ع��ن �شخ�صيتني �أدبيتني
متناق�ضت�ين ومتكاملت�ين يف الوقت ذات��ه� ،أولهما ه��و (دون كي�شوته) الذي
ترع��رع يف �أح��د املكاتب ثم خرج من ع��امل الأدب �إىل احلياة .وثانيهما هو
(�سندب��اد) التاج��ر البغ��دادي الذي خا���ض التجربة ب�ش��كل مغاير عندما
انطل��ق م��ن احلي��اة ث��م دخ��ل ع��وامل الأدب ،وطل��ب من��ا التعلم م��ن هذين
الأ�ستاذين الكبريين.
�أم��ا التمري��ن ال��ذي ي�ؤك��د علي��ه الندي��رو ،فهو م��ا كان يقوم ب��ه املخرج
ال�سينمائ��ي الإ�سباين لوي�س بونويل من �إجب��ار نف�سه على اخرتاع الق�ص�ص
ب�ش��كل يوم��ي ومل��دة ن�صف �ساع��ة� “ ،إن��ه مترين للعق��ل على التخي��ل ي�شبه
مترين ع�ضالت اجل�سم”.
ي�ص��ر الندي��رو على ال�تروي يف تعامل��ه م��ع الأدب ،مذكر ًا �إيان��ا بجملة
ج�بران خلي��ل ج�بران( ،ال�سالح��ف �أكرث خ�برة يف الط��رق م��ن الأرانب)،
م�ؤك��د ًا �أن الكتاب��ة حدث بحد ذاته ،وكتابة جمل��ة جيدة وكتاب جيد هي
�سعادة ال تقدر بثمن!.
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وقــودها اخلالد

•د .ناديا خو�ست
�شاهدن��ا يف التلفزي��ون الي��وم دق��ة الت�سدي��د
الإ�سرائيل��ي :على مركز احلياة يف الر�أ�س! يتحدث
�ش��اب م��ع �أ�صحاب��ه وفج���أة يق��ع �أم��ام امل�شاهدي��ن،
ه��ل تب�ين الرا�ص��د الإ�سرائيل��ي �أن ال�ش��اب يحرك
املجموع��ة ف�سدد �إليه؟ كما ت�س��دد ال�صهيونية �إىل
مراكز احلياة العربية؟
�سيتذك��ر �أه��ل ال�ش��اب فق��ط التاري��خ وال�ساع��ة
والي��وم التي قتل فيها االبن العزيز� ،أما يف ذاكرتنا
ف�سيدف��ن ه��ذا املرف��وع عل��ى الأك��ف حت��ت النخ��ل
الأخ�ير امللف��وف بعلم احلل��م ،يف املقاب��ر اجلماعية
املفتوح��ة لل�شه��داء من��ذ بداي��ة الق��رن ،الق��رى
العربية التي ع�صف بها اال�ستيطان للمدن العربية
امله��ودة ،املي��اه العربية املحول��ة ،البي��وت العربية
املن�سوف��ة املحتل��ة ،خلط��وات التاري��خ والأ�ضرحة
والأعياد واجل�سور والأزهار املطرودة واملمزقة.
لع��ل ال�ص��ورة النادرة الت��ي التقط��ت مل�ستوطنني
يرق�ص��ون حف��اوة بدولته��م �أم��ام ن�يران البي��وت
العربي��ة املهزومة ،تعرب عن م�س��ار حياتنا ،فعندما
نقل��ب عق��ود الزم��ان نتب�ين �أن الأعي��اد كان��ت متر
ب�ساطها الأخ�ضر دائم ًا ،و�إن موا�سم الأزهار والبقول
والفواك��ه كان��ت دائم ًا عالم��ات يف احلي��اة العامة،
و�أن االحتف��االت ظلت تعر���ض �سجادها امللون عرب
الق��رون ،مل ينح�سر ذلك �إال عندما دخلت �إ�سرائيل
�إىل الأر�ض العربية م�ستوطنة فل�سطني ،ثم حمتلة
ب�لاد ال�ش��ام بع�سكره��ا �أو طريانها ،فكل م��ا كان لنا
�أر�ض�� ًا متوارث��ة وطن�� ًا ،وذكريات م��كان احتفاالت،
�أ�صب��ح يف اخلريط��ة ال�صهيوني��ة �أر���ض ا�ستثمارات
وا�ستيط��ان ،فمن��ذ البداي��ة كان «الوط��ن القوم��ي
اليه��ودي» م�شروع�� ًا ا�ستثماري�� ًا! م ّولت��ه البن��وك
اليهودي��ة ،ومل يكن اجلانب الروح��ي فيه �إال لنقل
القوة الب�شرية التي تنفذ امل�شروع.
للعثماني�ين ق��ال هرت��زل :تت�س��ع الأر���ض
للمهاجرين اليه��ود ولأهل البالد ،وجلماعته كتب:
ملا كان��ت املنظمة ال�صهيونية ته��دف �إىل جمع �أكرب

عدد م��ن النا�س يف �أر���ض حمدودة امل�ساح��ة �أ�صبح
م��ن الواجب و�ضع خمططات وا�سعة للري ،وملا كانت
املوارد املائية حمدودة يف فل�سطني فقد جرى تو�سيع
تلك املخططات حتى ت�شم��ل الأرا�ضي الواقعة �إىل
ال�شم��ال وال�شمال ال�شرقي م��ن فل�سطني حتى ت�صل
�إىل منابع نهر الأردن ونهر الليطاين وثلوج حرمون
والريم��وك بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ف�إن افتق��ار البالد
�إىل الفح��م والبرتول �أوجب االعتم��اد يف امل�شاريع
ال�صناعي��ة عل��ى �إنت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة التي
ميكن ت�أمينها من الليطاين والريموك.
طلب��ت املذكرة التي قدمته��ا املنظمة ال�صهيونية
�إىل م�ؤمتر ال�سالم يف باري�س �سنة  :1919احلقيقة
الأ�سا�سية فيما يتعلق بحدود فل�سطني �أنه ال بد من
�إدخ��ال املياه ال�ضرورية للري ،والقدرة الكهربائية
�ضم��ن هذه احلدود وهو ي�شمل جمرى نهر الليطاين
ومناب��ع مياه نه��ر الأردن وثلوج جب��ل ال�شيخ ..ومن
الأم��ور احليوي��ة �أال يكتف��ى بت�أم�ين م��وارد املي��اه
الت��ي تغ��ذي البل��د حالي�� ًا ،ب��ل ميك��ن �أي�ض�� ًا خزنها
وال�سيط��رة عليه��ا يف منابعه��ا ...جب��ل ال�شي��خ ه��و
�أب��و املي��اه احلقيقي لفل�سطني وال ميك��ن ف�صله عنها
دون �إن��زال �ضرب��ة جذرية بحياتها فيج��ب �إذن �أن
يبق��ى حتت �سيط��رة �أولئك القادرين عل��ى �إعادته
�إىل نفع��ه الأق�صى ،ويجب و�ض��ع ترتيبات حلماية
حق��وق ال�سكان الذين يعي�ش��ون �إىل اجلنوب من نهر
الليطاين.
لي�س �أولئ��ك ال�سكان هم الع��رب� ،أ�صحاب الأنهار
واملي��اه! ب��ل امل�ستوطن��ون الذي��ن مل يكون��وا وق��ت
قدم��ت هذه املذك��رة �أكرثية يف فل�سط�ين ،بل كانوا
ج��زر ًا �سرية يدعي ر�سلهم ب�ين العرب �أنهم لتطوير
الب�لاد و�إفادته��ا م��ن الأم��وال العاملي��ة اليهودي��ة
والتكنولوجي��ا! تخفت �إ�سرائي��ل ب�ضحايا النازية،
ولكن �ألي�س امل�ش��روع املذكور نف�سه عن�صرية نازية،
�إذ ينك��ر ال�شع��ب املوج��ود احل��ي ،يخط��ف مياه��ه
و�أر�ض��ه وي�سع��ى �إىل ال�شرعي��ة يف االتفاق��ات م��ع

ال��دول الطامع��ة يف ال�ثروة العربي��ة ،لي�ستق��دم
مبخطط ب��ارد �سكان�� ًا �آخرين بعيدين ع��ن املنطقة
ويبدل هويتها ،ويهودها؟!.
ع�بر الباق��ون م��ن الفل�سطيني�ين يف ال�ضف��ة
والقط��اع ،املذابح ،وقتل الأ�شجار والأوالد ،وتعقيم
الفتي��ات ،وت�صح�ير الأر���ض بالكيمياوي��ات ،عربوا
التهوي��د ال��ذي حم��ا املقاب��ر ،وامل��زارع وعالم��ات
التاري��خ ،اخرتق��وا اجل��وع والعط���ش والإهم��ال..
�ص�بروا على احلزن عل��ى الوطن والعزي��ز ،ا�شتغلوا
عم��ا ًال ي�شيدون بي��وت امل�ستوطن�ين ،وال ي�سمح لهم
برتمي��م بيوته��م �أو مقاماته��م ،خنق��ت معامله��م
واتل��ف زرعهم و�ألزموا ب�أن �سوقوا ب�ضائع �إ�سرائيل،
وحاك��وا وخيط��وا م��ا ت�ص��دره �إ�سرائي��ل ،قطع��ت
املاء ع��ن حماماته��م وزرعه��م و�أغرقت به��ا املزارع
الإ�سرائيلي��ة ،فانتف�ضوا من احلب ومن ال�ضيق ،لأن
�أ�سباب�� ًا حقيقي��ة دفعته��م �إىل ذل��ك .ولأن �أ�سباب�� ًا
روحي��ة توق��د انتفا�ض��ة الثوار عل��ى الظل��م ،منها
ذلك ال�شاب الذي وق��ع �أمامنا على الأر�ض ،وتطوي
الزعم��اء املحبوب�ين �إذا وهن��وا وب��رروا وهنهم ب�أن
�أف��ق العامل �أغلق ،والزعم��اء املقنّعني الذي يظنون
�أن زم��ن رم��ي الأقنع��ة ح��ان بع��د �إ�سق��اط املعايري
الإن�ساني��ة والأخالقية والقانوني��ة ،وتقدموا �إىل
الذي وحد ال�ضحية املقتول��ة مع قاتلها ..وال�سارق
مع امل�سروق ،واملحتلني مع املتمردين على االحتالل،
والفقراء مع الأغنياء ،و�أي وهم!
فما ال��ذي يجمع ال�ش��اب املقتول �أمامن��ا بقاتله؟
م��اذا ميح��و املج��ازر الت��ي ح�شدته��ا ف��وق ال�ص��در
العرب��ي عق��ود م��ن الزم��ان؟ الكلم��ات؟! وذل��ك
الر�صا���ص الذي ي�سدد �أب��د ًا �إىل الر�أ���س والقلب؟!
وتل��ك الع�صا الت��ي تك�س��ر الأطراف لتعط��ب مهارة
�إن�س��ان وكفاءت��ه ،وافق��ه ،يديه؟ مل تنت��ه احلرب
العاملية الثانية مبعاهدة فقط ،بل انتهت مبحاكمة
جمرم��ي احل��رب� ،أفال يوج��د يف �إ�سرائي��ل جمرمو
ح��رب؟ من ه��م �إذن �أولئ��ك الذين يقتل��ون املدنيني

الع��رب يف الأر���ض املحتل��ة؟ و�أولئ��ك امل�ستوطن��ون
ذوو القبع��ات الذين يط��اردون بالأ�سلحة الأطفال
الع��رب؟ وال�سا�س��ة املتك�برون الذي��ن ينقلونن��ا من
حرب �إىل �أخرى ،الذين حا�صروا بريوت واجتاحوا
اجلن��وب ،ونقل��وا الأ�سرى الع��رب بالأقفا���ص التي
ت�ؤرجحه��ا احلوام��ات؟ من �أولئ��ك �إذن الذين دفعوا
�س��كان �صي��دا �إىل ال�شاط��ئ و�أبقوه��م خم�س��ة �أيام
حتت ال�شم�س دون ماء؟
تتوه��ج االنتفا�ض��ة ،ومتتح��ن الع��امل املجن��ون
ب�شعارات��ه نف�سه��ا :الدميقراطي��ة ،التعددي��ة،
ال�س�لام .ي�س�أل��ه عنه��ا ال��دم امل�سف��وح �أم���س عل��ى
الر�صيف ،والأطفال الذين يهجم عليهم م�ستوطنون
م�سلح��ون ي�سن��دون �أو ي�سنده��م اجلي���ش املحت��ل،
والهواء ال��ذي خنقته القنابل ال�سامة ،ون�س�أل نحن
مع��ه بع�ض املثقفني العرب ،طالئ��ع التطبيع ،الذين
جترحهم كلمة «التهوي��د» ويخيل �إليهم �إنها ت�سيء
�إىل ال�سل��وك احل�ض��اري ،وته��ز �ص��ورة العرب��ي يف
دف�تر ال�شمال ،ن�س�ألهم م��ع الدم امل�سف��وح �أم�س ،هل
املط��اردة امل�صورة التي يعر�ضها التلفزيون كل م�ساء
مباراة ح�ضارية حترتم التعددية والدميقراطية؟
�ألي���س ما يرونه م��ن مدن مقتحمة ،و�ش��وارع مغطاة
بالغازات،ـ و�ش��وارع حمتلة بالع�سك��ر وامل�ستوطنني،
�أر�ض ًا تنقل من هوية �إىل هوية؟ �ألي�س خطف املياه
والأر���ض يف املخطط��ات ال�صهيوني��ة واالقرتاحات
الإ�سرائيلي��ة ،م��ا ا�ستكم��ل منه��ا يف الواق��ع وم��ا
ي�ستكمل ،تهويداً؟
هن��اك �أ�سب��اب االنتفا�ض��ة ،ووقوده��ا اخلال��د!
ولذل��ك ق��د ت�سك��ن بره��ة لتت�أم��ل فجيع��ة م��ا� ،أو
تهاون ًا م��ا ،لكنها ت�ستمر بعد ذلك ،ي�سقط من تركها
وال ت�سق��ط ،تبحث ع��ن مثلها وجتدده��ا ،وهنا ترد
على الأوهام العاملية املبتك��رة وتك�شف �أن الأحالم
الإن�ساني��ة م�ؤ�س�س��ة عل��ى حاج��ات حقيقي��ة ،و�أن
ال�ص��راع يف تاري��خ الب�ش��ر حتكمه معاي�ير معروفة،
منها انتفا�ضة �أ�صحاب الأر�ض على املحتلني..

االنتفا�ضة تولد �آليات ن�ضالية جديدة
�شكل��ت االنتفا�ضة الفل�سطيني��ة داخل الأرا�ضي
العربية املحتلة منعطف�� ًا ن�ضالي ًا جديد ًا يف م�سرية
املقاومة الفل�سطينية �ضد �إ�سرائيل.
وراف��ق تفج��ر االنتفا�ض��ة والدة ليل��ة ن�ضالي��ة
غري حمدودة ذلك �أنها �أع��ادت الوهج �إىل الق�ضية
الفل�سطينية.
والي��وم وبتفج��ر االنتفا�ض��ة م��ن جدي��د بع��د
توقي��ع اتف��اق غ��زة ـ �أريح��ا ،ف���إن ذل��ك ي�ستتب��ع
تغ�ير ًا يف دائ��رة ال�ص��راع الفل�سطين��ي العرب��ي ـ
الإ�سرائيلي .لأن تفج��ر االنتفا�ضة الراهن وبهذا
ال�ش��كل احل��اد وامل�ستم��ر �إمن��ا ه��و ر�سال��ة وا�ضحة
من قب��ل االنتفا�ضة ب���أن كل حماول��ة لو�ضع قيود
لت�أطريها و�شل فاعليتها وكبح حيويتها �إمنا هو �أمر
م�ستحيل التحقيق وهو مرفو�ض �أ�ص ًال.
وتفج��ر االنتفا�ض��ة الي��وم وبهذا ال�ش��كل احلاد
�إمن��ا يجيء رد ًا على تدين الوح��دة ال�سيا�سية بني
ف�صائل حركات التحرر الوطني الفل�سطيني وذلك
بفع��ل تناق�ض مواقفه��ا من اتفاق عرف��ات الأخري
�ضم��ن ال�صيغ الت��ي بلورتها الوالي��ات املتحدة منذ
�أي��ام كارت��ر وعادت م��ن جديد بعد ح��رب اخلليج
لنف���ض ال�تراب عنها وطرحها كطع��م ابتلعه يا�سر

عرف��ات يف اتفاق فردي هو �أكرب خط�أ ا�سرتاتيجي
يزج به الثورة الفل�سطينية عرب م�سريتها ال�شاملة.
نق��ول ب��كل �صراح��ة ،وبا�ستثن��اء �سوري��ة،
�إن املن��اخ العرب��ي الر�سم��ي ال��ذي ت��در يف �إط��اره
الت�سوي��ات اجلاري��ة يعك���س املواق��ف احلقيقي��ة
للأنظم��ة ال�سيا�سية ال�سائ��دة يف خمتلف الأقطار
العربية .فالت�سوية الأمريكية جتري �أمام �أعينها
ومبباركته��ا ،و�إذا كان م��ن امل�ؤك��د �أن التح��ركات
الأخ�يرة املتعلقة باتفاق غزة ـ �أريحا ،تتم يف �إطار
مي��زان قوى يتمي��ز بالهيمنة الأمريكي��ة والتفوق
الإ�سرائيل��ي يف املج��ال الع�سك��ري مقاب��ل �ضع��ف
عرب��ي �شامل وغياب الدرج��ات الدنيا من التن�سيق
يف ال�ص��ف العرب��ي والتلميح مرة ب���أن ال�سالم ميكن
�أن يتحق��ق من دون �سوري��ة ومرة �أخرى عن طريق
�إ�شاع��ة الأكاذي��ب حول ال��دور الوطن��ي والقومي
ل�سوري��ة وكل ذل��ك هدف��ه وا�ضح وه��و التقليل من
�أهمي��ة دور �سوري��ة ولي���س بعي��د ًا ع��ن ه��ذا �أي�ض ًا
املح��اوالت الأمريكي��ة والإ�سرائيلي��ة الإيهام ب�أن
بع���ض �أط��راف االنتفا�ضة يربطه��ا خيط باخلارج
وهدف ذلك هو الت�شكي��ك مب�صداقية ن�ضال جميع
الأط��راف امل�شرتك��ة يف انتفا�ض��ة داخ��ل الأرا�ضي

العربية املحتلة.
�إن االنتفا�ض��ة الفل�سطينية الت��ي تدفع كل يوم
ال�شه��داء واجلرح��ى �إمنا ت�ش��كل لإ�سرائي��ل م�أزق ًا
غ�ير قاب��ل للح��ل بالق��وة ،ب��ل �إن االنتفا�ض��ة هي
�ش��رك ال ت�ستطي��ع �أن تك��ون �إ�سرائي��ل في��ه دائم ًا
منت�صرة ،وما يعترب يف الأحيان انت�صار ًا لإ�سرائيل
يت�ض��اءل وي�ضمحل يف ا ليوم الث��اين! فاالنتفا�ضة
هي حرب ا�ستنزاف من نوع �آخر مل تعهده �إ�سرائيل
م��ن قب��ل فامل�ستهدف �إمنا ه��و اجلي���ش الإ�سرائيلي
ال��ذي ا�ضط��ر �إىل تغي�ير مترك��زه وبات��ت هن��اك
حاج��ات �إىل م��وارد مالية �إ�ضافي��ة لتغطي نفقات
حترك��ه .وكما قال املعل��ق الع�سك��ري يف (يديعوت
�أحرون��وت)« :ي�شعر اجلي���ش الإ�سرائيلي �أكرث من
�أي وقت م�ضى كيف �أ�صبحت قوته الكبرية �ضعيفة،
وال�ض��رر الأك�بر ال��ذي �أ�ص��اب �إ�سرائي��ل يف ه��ذا
امل�ضم��ار هو الق�ضم م��ن قدرة اجلي���ش الإ�سرائيلي
الرادع��ة .لقد و�ضعت االنتفا�ضة يف املناطق قدرة
�إ�سرائيل على ال�صمود �أمام �أحد �أخطر اختباراتها
من��ذ �أربعني عام ًا ،و�سوف جترب �إ�سرائيل �أي�ض ًا على
�أن تتخ��ذ قرار ًا حا�سم�� ًا م�صريي ًا تهربت منه طوال
ع�شرين �سنة .وهو ماذا �ستفعل باملناطق؟

• حممد �أبو خ�ضور

ويقول الباحث الإ�سرائيلي يورم بريي:
«ات�ض��ح �أن التف��وق اجلوي للجي���ش الإ�سرائيلي
وقوت��ه الناري��ة وخربت��ه يف ا�ستخ��دام ت�شكيالت
ع�سكري��ة لن تفيده يف حربه يف مواجهة الأطفال
الفل�سطينيني».
وال �ش��ك ب���أن ا�ستم��رار االنتفا�ض��ة �إمن��ا ي�شكل
ي�ضفي عل��ى املواجهة طابع احل��رب الطويلة ،وهو
�أم��ر ال تري��ده �إ�سرائي��ل .لأن االنتفا�ض��ة فر�ضت
منط�� ًا م��ن املواجه��ة مل يك��ن العق��ل اال�سرتاتيجي
ق��د و�ضعه �ضم��ن احتماالته ويتمث��ل التغري الذي
�أحدثته االنتفا�ضة يف حمورين �أ�سا�سيني:
الأول :ه��و انتقال جم��ال ال�ص��راع �إىل الداخل
بد ًال من نقل احلرب �إىل �أر�ض العدو.
الث��اين :ت�صاع��د �إيق��اع االنتفا�ض��ة �إىل �أن
�أ�صبحت ا�ستنزاف ًا.
و�أ�صبح��ت االنتفا�ض��ة الفل�سطيني��ة ه��ي الت��ي
حتدد قدر وم�ستوى الت�صعيد يف املواجهة وهذا هو
اخلطر احلقيقي الذي يواجه �إ�سرائيل لأنها باتت
ال ت�سيطر ب�صورة فعلية على قوانني اللعبة!..
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نقد �أدبي

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الباحث الدكتور ح�سني جمعة
بني«جتليات الت�صوف وجماليته » والفي�ض الأقد�س
• �أحالم غامن
�إذا �أ�ضح��ى اخلي��ال �سبيل الث��ورة الروحية،ف�إن
إله��ي يف مظاه��ر �شتَّ��ى ،والتجل��ي
اجلم��ال جت��لّ � ٌّ
جتلي��ات ؛ ويك��ون مبد�ؤه من الذات م��ن غري اعتبار
لت�ضمنه
�صف��ة م��ن ال�صفات ،وه��و �أكمل التجلي��ات
ٍ
ُّ
ُمطل��ق اجلم��ال امل�س َّم��ى عن��د ال�صوفي��ة بالياقوت
الأحمر..
ف���إىل �أي م��دى �أراد الدكت��ور ح�س�ين جمع��ة �أن
يحفر و يط ّور يف م�ساحة التجربة ال�صوفية؟
مثّل كتاب «جتليات الت�صوف وجماليته» للباحث
الأدي��ب الدكت��ور ح�س�ين جمع��ة منوذج��ا خ�صب��ا
للدرا�س��ة الفكري��ة والأدبي��ة النقدي��ة للمنه��ج
ال�ص��ويف يف الأدبني العرب��ي والفار�سي ،والذي �أراد
م��ن خالله �أن يتنقل ع�بر �سل�سلة �أهل الطريق ،كي
َيفت��ح ل��ر ّواد الف��ن ُبعد ًا م��ن العفوي��ة ،تنجم عنه
حري��ة فكري��ة وا�سع��ة ويحقق هذا الت��وق املعريف
ال��ذي ي��روم �إع��ادة االعتب��ار مفهوم�� ًا وتاريخ�� ًا
و�أعالم�� ًا جل��زء حيوي م��ن تراثن��ا وذاكرتنا حتى
القرن الثامن الهجري.
ب�ين �أبع��اد الق��ول ال�ص��ويف و�إيحائي��ة الإ�ش��ارة
يت�س��ع �إط��ار الر�ؤي��ا فت�ضي��ق دائ��رة التجلّ��ي حول
جمالي��ة الت�صوف ،لهذا نع�ترف �أن م�صطلح التجلي
ل��ه �أهميت��ه عند رج��ال الت�ص��وف و يعرف��ه الإمام
الغ��زايل بقوله( :التجلي :هو م��ا ينك�شف للقلوب
من �أنوار الغيوب)* 1و�إن حمبة اهلل تقت�ضي ر�ؤية
اجلمال �أينما كان،وحيثما كان.
يق��دم د.جمع��ة درا�ست��ه يف الأ�س���س الفكري��ة
للمقام��ات والأح��وال ،بو�صفهم��ا ركن�ين �أ�سا�سي�ين
يف الركي��زة الثاني��ة م��ن الركائ��ز الث�لاث الت��ي ال
�صوفي��ة من دونها .ففي ال�صوفي��ة تعترب ال�شريعة
والطريقة واحلقيقة هي هذه الركائز الثالث.
ولعل ابرز ما يف املقدمة هو تبيينه كيف ا�ستطاع
�أهل ال�صوفية �أن ي�ؤ�س�س��وا لأنف�سهم نظام ًا تعبريي ًا
روحي�� ًا تنبث��ق مفردات��ه ومفاهيم��ه م��ن جوه��ر
الدي��ن الإ�سالم��ي وم��ن �صل��ب التجرب��ة ال�صوفية
احلية ،وقد انفتح عل��ى احلقيقة ال�ساطعة ،عام ً
ال
بق��ول الإمام عل��ي ( عليه ال�س�لام ) « :موتوا قبل
�أن متوت��وا»�أي بتف�س�ير بع�ضهم :موت��وا بالطبيعة
حتيوا باحلقيقة.
ا�ستط��اع الباح��ث �أن ي��رى م��ن وراء ال�ضدّ ي��ن
ر�ؤي��ة واحدة،وه��ذه �إ�ش��ارة �إىل عم��ق التوحيد يف
امل�شاه��دة من وراء الأ�ضداد ر�ؤي��ة حقّة ،م�ؤكد ًا �أن
ينتجه
ال وج��ود حلقيق��ة بالن�سب��ة للف��رد �إال م��ا ُ
هو نف�س��ه �أثناء الفع��ل،ور�أى �أن احلقيقة ال تنقاد
للمتلق��ي البعي��د ع��ن ع��امل الت�ص��وف ب�سهول��ة،
ب��ل علي��ه �أن يق��وم بعملي��ة ر�ص��د واخ�تراق اللغة
املت�صوف��ة وبه��ذا نالحظ اندم��اج الباحث مبعارف
ال�صوفية ومعارجها وب�ضب��ط التقاطعات الرمزية
لتلك اللغة.
ولق��د فت��ح �آفاق ًا ودوائ��ر جديدة وف��كك الكثري
م��ن التج��ارب ال�صوفي��ة وحم��ل ر�ؤي��ا ،وذكّ��ر مب��ا
يح��وزه العق��ل الواع��ي الفط��ن م��ن ر�ؤي��ة املا�ض��ي
واحلا�ض��ر ،وراح يج�سد ذات��ه يف �أ�سلوبه ومداراته
الإبداعية،وله��ذا حترك بن�س��ب متفاوتة،معترب ًا
كلم��ا تفاوت��ت درج��ات الر�ؤي��ا متاي��زت الأرواح
اجلميلة،ليك�ش��ف �أن اجلم��ال نقط��ة ظاه��رة
خفي��ة حت��ى ل��دى ال�صوفي��ة ،فالعارف��ون جتليهم

د.ح�سني جمعة

جم��ايل وجاليل ،فكل مقاربة للجم��ال؛ يف ن ِْ�سبيتِه
و ُمط َلقيتِ��ه؛ ما ه��ي �إال مقاربة لل��ذات« ..فلي�س يف
الإم��كان �أجمل وال �أبدع وال �أح�س��ن من العامل،ولو
�أوج��دَ ما �أَوج��دَ �إىل ما ال ينتهي،فه��و َم َثل لمِ ا �أوجد
لأن ُ
احل�س��ن الإله��ي واجلمال قد ح��ا َز ُه وظهر به»،
وعلي��ه؛ ف���إن التجل��ي الوج��ودي ه��و ال��ذي يُك�سِ ب
املمكن��ات الوج��و َد ،وه��و املع�َّب�رَّ ُ عنه ل��دى القوم ب
«الفي���ض الأقد���س» ،هو ن��زوع توا�ص��ل اجلمال مع
احلقيقة و احلب مع املعنى ،ليكون مو�ضع �س�ؤال:
احل��ب �سبب��ه اجلمال؟ واجلم��ال حمبوب
�ألي���س
ُّ
لذاته ،واهلل هو مطلق اجلمال؟
حا�ضر
�إن النزوع نح��و كونية اجلمال وحركيتِه
ٌ
يف الر�ؤي��ة ال�صوفي��ة ب��كل �أبعاده��ا ال�سلوكي��ة
واملعرفية والوجدانية…
ف�ص��ل الباح��ث املنطلق��ات الكوني��ة الت��ي
ول��ذا َّ
تنطل��ق منه��ا الر�ؤي��ة ال�صوفي��ة للجم��ال ،فتطرق
�إىل الأبع��اد الوجودية لهذه الر�ؤية وتناول البعد
التوحي��دي واهت��م بالبعد احلرك��ي وت�ضمن البعد
الوحدوي.
لعل��ه ينح��و يف ه��ذه الق��راءة من ه��ذا التوحيد
الوج��ودي واجلم��ايل نح��و الإ�ش��راق الفل�سف��ي،
وي�ش��رقُ ل�سانه بر�ؤىً تجُ َ ��دِّ ُد توهج ال�صوفية وذلك
لأن املعرفة ال�صوفية عمو ًما يت�سم وع ُيها اجلمايل
بتنويعات وتف�سريات وحتليالت وتقوميات للمنجز
اجلم��ايل يف الك��ون ب�شقي��ه :الإله��ي والب�ش��ري،
فالتوحي��د ه��و الغاية الت��ي يتحقق به��ا االن�سجام
يف الك��ون ،وعل��ى م�ست��وى العالق��ات ب�ين خمتل��ف
مكوناته ،وبينها وبني اهلل.
كت��اب «جتلي��ات الت�ص��وف وجماليت��ه» يقب��ل
الق��راءة واال�ستق��راء امل��رة تل��وى الأخ��رى ،ث��م
ُي�ستنط��ق و�سيتجلى على �أكرث م��ن �صعيد وم�ستوى،
و�إن اختل��ف التلق��ي م��ن ق��ارئ �إىل راءٍ ي��رى �أن
ُ
جل��وء �إىل ملج�أ َم ْعنَى
جلوء الإن�س��ان �إىل الفن هو
ٌ
املعنى،لك��ن حينم��ا مل يك��ن بالإم��كان �أب��دع مم��ا
كان،كي��ف لل�س��ان �أن ي�صب��ح قلم القل��ب ويكتب به
مي�ين الق��درة ما متل��ي علي��ه الإرادة م��ن العلوم يف
قراطي�س ظاهر الكون..؟
من هذا الزهو الروحي ت�صدر مو�سيقى ال�صوفية

بتعبرياته��ا اجلمالي��ة الباطني��ة الت��ي ُت�س َّم��ى
بال�سم��اع ،والتي ترمي �إىل غايات روحية تتفق مع
َم َرامِي التجلي الإلهي يف الكون..
ومن ثم ف���إذا كان قول جاك دريدا�« :إن ال�صوت
ه��و الكائ��ن املوج��ود يف كلي��ة متكامل��ة ،بو�صف��ه
�شعوراً ،وبكلمة ب�سيطة هو ال�شعور ذاته»2* .
وك�أين به قد �أجاب الكاتب عن كالم كبري يرتدد
يف فل�سف��ة دري��دا واحل�لاج« :م��ن مل يق��ف عل��ى
�إ�شاراتنا ،مل تر�شده عباراتنا».
�إنّ قول احلالج املاثل �أمامنا ميثل امليل الوجودي
الذي يطب��ع القول ال�صويف بطابع البوح عن م�أ�ساة
الإن�س��ان املتحرر م��ن كل انتماء ق��د ُيعيق �صريورة
الإن�س��ان نحو �أكرث حرية و�أك�ثر انعتاق من القيود
والأوهام الإن�سانية والتي قد متت�صه وتحُ يله رقم ًا
�أو �آلة خادمة.
كي��ف ت�شتغل الذات على حتويل احل�سي بو�صفه
مو�ضوعا �أوليا فيه ال ُ
إدراك �إىل مو�ضوع معريف؟
بفني��ة ُت�شب��ه ال�ص�لاة عن��د املت�أم��ل تنق��ل بن��ا
د .ح�س�ين جمع��ة،و ب�آلي��ة املع��راج ال�ص��ويف وعرب
منه��ج ذوق��ي رفي��ع امل�ست��وى م��ن ع��امل الظاه��ر و
فه��م ُكن��هِ املاورائيات �إىل ع��امل املواجهة املعرفية
العميقة،معرفة ال تدعو �إىل االغرتاب.
مرة اختلف
و�إنْ تعدّ دت املقاربات الفكر ّية ؛ غري ّ
ال ّنقّ��اد والدار�سون يف ت�أويل الفك��ر ال�صويف ح�سب
م�صادره��م وم�شاربهم املعرفي��ة ،ربمّ ا مل تكن هناك
نظري��ة قائم��ة يتمكّ��ن الدّ ار���س م��ن تطبيقاته��ا
ملالم�سة و ا�ستكناه الن�ص (الأم)..
لذلك �سعى الباح��ث جمعة ب�شكل حثيث للعودة
يثن جهوده
�إىل امل��وروث تبنّيا واندراجا في��ه ،ومل ِ
حقيقي
كل من يعترب �أنّ االنحبا�س يف املا�ضي عائق
ّ
�أمام الإبداع واخللق واالبتكار.
ولعل��ه �ضم��ن ه��ذا الإط��ار �أراد الق��ول� :سيظ��ل
الكون ال�شع��ري ل�شعراء ال�صوفي��ة مفتوح ًا وقاب ً
ال
لع�ش��رات الت�أوي�لات� ،سواء املعتم��دة على معطيات
املعجم ال�صويف واملعرفة العرفانية �أو املعتمدة على
ثراء اللغ��ة وفيو�ضاتها الداللية ودميومة التوالد
الناجم عن قوة املجاز وتوثباته.
يتطل��ع الك�ش��ف ال��داليل يف كت��اب « جتلي��ات

الت�ص��وف وجماليته يف الأدبني العرب��ي والفار�سي
« مرتب��ة يتبني معها وعي الأ�ست��اذ الدكتور ح�سني
جمع��ة م��ن حول��ه وترت�س��م م��ن خ�لال جتلي��ات
الت�ص��وف وجماليت��ه وعين��ه املت�سم��رة يف ق��ول
م��ن ق��ال�»:إن اخ�تراع الأف��كار ال يبل��ى ،و ور�ؤيته
املتبل��ورة �أن ابت��داع الأ�سالي��ب وتطويرها ال يقف
عن��د َح��دّ  ..وله��ذا هف��ا ب��ه الطم��وح �إىل دخ��ول
ع��امل الت�صوف ال�سح��ري بو�صفه ،ظاه��رة فكرية
�أدبية ونقدية ،الختيار قامات �صوفية من الأدبني
العرب��ي والفار�سي،كاب��ن عرب��ي م�ؤ�س���س العرف��ان
النظ��ري ،وجام��ع �شذراته ومبتكر كث�ير من �صوره
وف��ق م��ا ا�ستوح��اه يف فك��ره الظاه��ر والباط��ن من
الن���ص الق��ر�آين مث��ل قول��ه تعاىل(:ه��و الأول
والآخ��ر والظاه��ر والباط��ن) * 3واحل�لاج ،جالل
الدي��ن الرومي ،رابعة العدوي��ة ،حافظ ال�شريازي
وال�سهروردي�...إلخ
دافع الباحث دفاع ال�سهروردي من خالل فل�سفة
أ�صر على
الإ�ش��راق «الت��ي نظّ ر له��ا ال�سه��روردي ،و� ّ
خ��واء كل عمل فك��ري ال ت�صحبه حرك��ة تكاملية
يف النف�س ،يكون معها الإن�سان (عا�شق ًا).
و د .جمع��ة يق��دّ م لن��ا النم��وذج الب��ارز ملفك��ري
احل�ض��ارة الإ�سالمية الذي مل يتحدد ب�إطار لغة �أو
�إقليم ،بل جتاوز كل هذه الأطر وانطلق �إىل رحاب
�إن�س��اين وا�سع �إىل �أن الوجود حقيقة واحدة ،وعدّ
التع��دد والكرثة �أمر ًا ق�ضت ب��ه احلوا�س الظاهرة،
ولك��ن العقل الب�شري قا�صر ع��ن �أن ُيدرك الوحدة
الذاتية للأ�شياء �أو ي��درك املجموع كمجموع ،وقد
تقاطعت ر�ؤيته مبا ع�ّب�رّ ابن عربي عن نظريته يف
كتاب«الفتوح��ات املكي��ة» بقول��ه�[ :سبح��ان من
خلق الأ�شياء وهو عينها].
وه��ذه الوح��دة احل�ضاري��ة يف ال�تراث ت�ؤك��د
حقيق��ة ال ريب فيه��ا هي �أن الع��امل الإ�سالمي بكل
قوميات��ه ينتمي �إىل ج��ذور ح�ضارية واحدة رغم
كل الفوا�صل ال�سيا�سية واللغوية والقومية.
ويف �ض��وء ذل��ك اعت�بر الوق��وف ظاه��رة
فكري��ة �أدبي��ة ونقدي��ة عن��د م��ن يحقق��ون فكرة
وح��دة الوج��ود بو�صفه��ا وح��دة جامع��ة للك��ون
والإن�سان،والظواه��ر والأ�شي��اء ،وتتكام��ل بفك��رة
احلب والوجد،والفناء بالذات الإلهية..
“و�إذا كان الزم��ان يتال�ش��ى وراء الأف��كار ،ف�إن
الفن يحوم حول احلقيقة وهو عاقد العزم على �أن
يحرتق بها غري مب��الٍ لأن ال�صويف ي�شرق نوره بنور
اهلل ،وتتمث��ل موهبة الكات��ب يف البحث ،يف الفراغ
املظل��م ع��ن م��كان مل يع��رف م��ن قبل ،يحج��ز فيه
ق��وة �أ�شع��ة ال�ضوءمن جهة فن��اء احلوا�س يف حال
امل�شاه��دة والتجلّ��ي ،فتن��اول بجر�أة فك��رة الفناء
وواحد ًا من �أعالمها «فريد الدين العطار « لأن �أفكار
املت�صوف��ة ومفاهيمه��م حتق��ق احل�ض��ور الوجودي
وت��وازي الزم��ن الدائ��ري بو�صفه��ا حتم��ل انعتاق ًا
لل��روح من ا�ستبداد املادة و�شهواتها ،واالنفتاح على
الف�ضاء املطلق بكل جتلياته الروحية ،فيما ت�سعى
�إلي��ه من ُحب وجمال ،وت�سام��ح و�إخاء� ،إذ ال يجوز
للإن�سان �أن ينال من �أخيه الإن�سان4*»..
وهن��ا �ش�أن د .ح�سني جمعة �ش���أن العاقل العارف
املت��ذوق �أن يج��د الل��ذة الكربى يف التعب�ير الأدبي
اجلمي��ل عن القيم��ة اخللقي��ة واالجتماعية التي

نقد �أدبي
حتق��ق وظيف��ة االرتق��اء يف بن��اء املجتم��ع،
وتزي��ده متا�س��ك ًا ولحُ م��ةـ ..فالوح��دة
احليوي��ة للحي��اة جت�س��د االن�ش��راح الكامل
الكائ��ن احلي وتبعده ع��ن كل عنا�صر الكبت
واالنغالق والتحجر..لذل��ك كانت الأولوية
�إىل العودة �إىل الذات� ،أي �إىل الإن�سان حلم ًا
ودم�� ًا ،ال �إىل الإن�سان املفهوم� ،إن�سان املو�ضوع
املحمول.
و�ضم��ن ( مفاهيم �صوفي��ة ) نقلنا من �إطار
التاري��خ الفكري للت�ص��وف �إىل قلب الت�صوف
بو�ص��ف ه��ذه املفاهي��م حتق��ق وعي�� ًا خا�ص�� ًا
ب�أهداف��ه و�أهداف مريديه اليق��ع النظر يف
غريها..
ظه��ر د .ح�س�ين جمع��ة يف قراءت��ه رائي ًا
و�صوفي�� ًا عل��ى طريقت��ه حني تن��اول املُ ْد َخل
بيان حقيقة النظر واعتبار الب�صر ب�صرين،
ظاه��ر وباط��ن ،والظاه��ر ر�ؤي��ة بالع�ين� ،أما
الباط��ن فه��و ر�ؤي��ا اليق�ين وال��روح والتعبري
عنه��ا يف �صميم جتلي��ات الر�ؤي��ة الكامنة يف
ع��امل اخليال الت��ي تتوافق م��ع منطق العقل
ال�سديد.
�شكّل��ت الوثائ��ق الت��ي اعتمده��ا الباح��ث
د.جمع��ة يف الك�ش��ف �أه��م معطي��ات و�أ�س���س
الت�ص��وف ومعاني��ه و� ً
ص��وال �إىل الأدب ال��ذي
انتم��ى �إىل ه��ذه الظاهرة وم��ا يحتويه هذا
الأدب من حتوالت وجماليات.
حر َك الباح��ث ب�أ�سلوب��ه منظومة الع�شق
ّ
للجمال والأ�شياء والذات واملعنى وفق مناول
متدرجة من الب�سي��ط (التنظري والتو�ضيح)
ث��م عل��و نح��و م��ا وراء املظه��ري ،ث��م العمق
الأول للمعن��ى ثم العمق الأخ�ير للداللة...
مبعن��ى �أن منظومة البحث ع��ن (اجلمالية)
املطلق��ة لل��ذوات الك�برى (اهلل ،الطبيع��ة،
الكائنات ،الب�شر) ت�أخذ بالت�أليف ثم الت�آلف
ثم االنطالق ثم االندماج.
َّ
وحث بطريقة �أو ب�أخرى ،على التخلّي عن
كل العوالق والعوائق والأ�ستار والزخارف يف
ال��ذات الإن�سانية والتي تقف حاجز ًا �سميك ًا
بني هذه الذات واحلقيقة املطلقة.
وظهر الأكرث �إدراك ًا ومو�ضح ًا ببحثه�»:أول
مراح��ل االتف��اق والعهد للدخ��ول يف دائرة
�أه��ل ه��ذا الطري��ق ه��و العم��ل عل��ى �إزاحة
ه��ذه احلجب ليت�سن��ى لل�سال��ك الو�صول �إىل
ت�صفي��ة تام��ة له��ذه املل��كات م��ن �أج��ل ر�ؤيا
وا�ضحة للحقيقة.
�سع��ى ب�أ�س���س النق��د ال�ص��ويف عل��ى
ع��دة �أنظم��ة نذك��ر منه��ا :فج��وات الن���ص
واال�ستبدال والت�ضاد واملحور،وكل ذلك ميثل
امل�ساحة ال�صامتة يف اخلطاب �أو الالن�ص.
و �أ�ش��ار �إىل مكان��ة اخلي��ال يف املنظوم��ة
ال�صوفي��ة ،وو�ضع��ه يف ال�ص��دارة لأن��ه �أقوى
م��ن العق��ل يف تف�س�يره ملو�ضوع��ات �إن�ساني��ة
ووجودي��ة وميتافيزيقية ودينية وجمالية،
َ
احل�ض��رات عند اب��ن عربي.
�إذ ه��و ح�ض��رة
وباخل�صو���ص اخلي��ال الربزخ��ي ،ور�آه �أداة
�إجرائي��ة حا�سمة حلل جملة م��ن املع�ضالت
والإ�شكاليات املت�صلة باملوجودات والظواهر
والأ�سرار الدنيوي��ة والأخروية وتف�سريها،
ابتداء م��ن الأح�لام والر�ؤى والنب��وات �إىل
الوجود والعدم.
وهك��ذا ي�ش�ير ويوح��ي ويعل��ن�،إذا كان��ت
العل��وم العقلي��ة ُت ُ
ن��ال بالت َعلُّ��م واالكت�س��اب
ً
و�ضع احلدود
ا
ممكن��
لي�س
فالعل��وم ال�صوفية
ُ
له��ا ،لأنها يف �صميمها �إ�ش��ارات ونفحات �إلهية
يتلقاه��ا ال�ص��ويف يف معراج��ه ،فتنك�ش��ف له
الأ�شياء واحلقائق.
قد ر�أى د .ح�سني يف بحثه ما ر�آه العارفون

�أنه��م جميع�� ًا �إخ��وان يف اهلل ،ويف مرحل��ة
الو�صول واحلب الإلهي ال يفرق ابن عربي �أو
ا�سبين��وزا مث ً
ال بني دين ودي��ن ،والبني م�سلم
وم�سيحي».
فه��و الباح��ث احلكي��م ال��ذي ا�ستط��اع �أن
يعان��ق بفكره قل��ل الفكر ال�شاخم��ة يف �آفاق
احلقيق��ة فوق �شه��ب القول ،وهن��اك يتوافر
له الإمكان يف ربط ال��كالم والفكر الإن�ساين
بال��كالم والفك��ر الإله��ي ،فرب��ط احلكم��ة
بالق��ر�آن الك��رمي ب�أم�تن الع��رى و�أجم��ل
الو�شائ��ج ،ف�لا ن��راه يف �أث��ر م��ن �آث��اره �إال
متدرج ًا �صاعد ًا حتى يتوج م�سريته الفكرية
بالآي��ة القر�آني��ة م�ست�شه��د ًا به��ا يف جالله��ا
وعظمتها متى لزم القول.
اعت�بر جمع��ة الت�ص��وف وم��ا يحتويه من
�أدب� :شعره ونرثه ،وما يزخر به من ابتهاالت
و�أدعي��ة ومدائ��ح وتوجيه��ات ،ون�صائ��ح يعد
بح��ق راف��دا م��ن روائ��د الثقاف��ة الإ�سالمية
يف كل �أبعاده��ا ،والأدب ال�صويف �أدب ر�سايلّ،
مل ُيقل �أو ُينظ��م لذاته بل لغاية �سامية هي
�إعالء الإن�س��ان �إىل م�ستوى عقيدته ،فيكون
فاع�لا ح�ضاري��ا يف خالفت��ه لرب��ه وعبادته
خلالقه وتعمريه لأرا�ضه.
تنقل د.جمعة بالفكر والأ�سلوب وبالقلم؛
ال��ذي ه��و العق��ل الأول؛ والذي مي ِثّ��ل املبد َع
أول يف العم��اءِ و� َ
ال َ
أول مرات��ب الوج��ود ،و
آخر هذه املراتب من الناحية
�
ميثل
إن�س��ان
ال
َ
الوجودي��ة ،فبوج��وده اكتمل��ت مرات��ب
الوجود ،واكتملت دائرة الكون.
خال�صة معنى املعنى و�صفوة القول :النور
يتج�س��د يف الظاهر فقط،
ه��و هِ َبة �إلهية؛ ال
َّ
و�إمن��ا ميتد �إىل الباطن ليك��ون �صورة ُق ْ�ص َوى
للجم��ال الأ�سن��ى ،و�إىل ال�سم��ا ِع في�ص�ير ماء
تتط َّهر به القلوب ،و ُت َه َّي�أُ لِو ُلوج باب ال�شهود.
��رى �إىل اجلمال
فال�صوفي��ة �إذن حينم��ا َت َ
والكون والإن�س��ان والألوهية �إمنا ترمي �إىل
الوعي ب�ض��رورة ردم
ج�س��د
بُع��دِ توحي��دي ُي ِّ
َ
اله��وة الفا�صل��ة ب�ين الإن�س��ان وب�ين �أ�صوله
أ�سا�سا حول الألوهية
الوجودية املُتمح��ورة � ً
وحول الطبيعة.
وهكذا يتح��د التجلي الوج��ودي بالتجلي
املع��ريف ،بف�ض��ل الن��ور الإله��ي ال��ذي وقع يف
ظاهرا وباطنًا،
�أعي��ان املوجودات فجعل له��ا
ً
�
�
ف
ووق��ع عل��ى ظاه��ر النف���س أدرك��تْ أعي��انَ
املوج��ودات ،وعل��ى باطنه��ا ف�أدرك��ت عل��و َم
الأ�س��رار (* ،)5وم��ن ه��ذه الأ�س��رار �إدراك
الإن�سان �أنه م�ضا ٍه للح�ضرة الذاتية الإلهية،
ٌ
ن�سخة
وم�ض��ا ٍه للع��امل ،و�أنه يف نف�س الوق��ت
ٌ
وب��رزخ بني اهلل وب�ين هذا العامل
م��ن العامل
الذي هو ن�سخة منه.
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املعقول والال معقول
يف رواية "�أ�ضغاث �أحالم" لر�شيد بو غامن
• م�شلني بطر�س
يف ّ
خ�ض��م القم��ع
والإق�ص��اء ال��ذي
حك��م عل��ى املثقف�ين
يف الإكتفاء بالهام�ش
حي��ا ًة له��م ،ت�أت��ي
رواي��ة �أ�ضغاث �أحالم
لت�شرع �أبواب الأ�سئلة
ّ
�أم��ام البطالة املقنّعة
التي يعي�شه��ا املثقف،
وحلم��ه بالهج��رة
والإنتم��اء �إىل ب�لاد
حتقق ل��ه طموحاته،
لنج��د �أن الرواي��ة
ف�ض��اءات
تغ��زو
ر�شيد بو غامن
املعق��ول واالمعق��ول،
فتحم��ل �إلين��ا يف
جعبته��ا ح��ال �ش��اب مغربي،تنط��وي حالت��ه عل��ى
�أغلبية �شباب بلداننا العربية ،ويف البع�ض منها على
مفكريينا ومثقفينا.
حتك��ي لن��ا الرواي��ة عن املعان��اة الت��ي يعي�شها كل
مب��دع ،بني واقع��ه وخياله ،وتخربنا ع��ن �إزدواجية
مثقفين��ا و�أدبائن��ا ،فبطلن��ا يف الرواي��ة �شخ�صي��ة
مثقف��ة مت�أرجح��ة م��ا ب�ين املثقفني الواقع�ين ،وبني
املثقف�ين املنف�صل�ين كلي ًا عن الع��امل الواقعي ،الذين
ين�صرف��ون بكليته��م �إىل الإهتمام��ات اخليالي��ة،
وبذل��ك تك��ون حي��اة ط��ارق يف الرواي��ة داخ��ل
احل��ي �ضد موت��ه ،ليكون
�إط��ار لعب��ة يلعبه��ا خياله
ّ
عقل��ه وهم�� ًا يخفيه باخلي��ال �أو االمعق��ول ،وبذلك
جت��دد الرواي��ة ال�س���ؤال الفل�سفي ال��ذي يقول:هل
االمعقول بالن�سب��ة �إىل العقل مثل اخليال بالن�سبة
�إىل ال�شخ�ص،والظ��ل بالن�سب��ة �إىل ال�شي��ئ؟؟و�إذا
كان كذل��ك ،فلم��اذا جن��د طارق/نح��ن ،يخ��اف م��ن
االمعقول ،ويتخيله �شبح ًا �آخر ل�شبح يراوده �إىل �أن
يغ��دو (االمعقول)�آخر ًا منف�ص ً
ال يف خياله ،وجحيم ًا
اليطاق؟؟
لنج��د �أن الكاتب يف روايت��ه �أعطى للمثقف �صور ًة
م��ن خ�لال �شخ�صي��ة ط��ارق م�ستن��د ًا �إىل تعري��ف
الفيل�س��وف والروائ��ي الفرن�س��ي (جولي��ان بن��دا)
للمثقف�ين ال��ذي يفرت���ض به��م تعري���ض �أنف�سه��م
لأخط��ار احلرق �أو النب��ذ� ،أو ال�صلب ،فهم �شخ�صيات
ب��ارزة رمزي��ة ،ممي��زة ب�إبتعاده��ا الرا�س��خ ع��ن
الإهتمام��ات العلمي��ة ،فاملثقف��ون احلقيقيون ح�سب
ر�أي��ه اليكونون �أبد ًا يف �أف�ضل حاالتهم النف�سية� ،إال
عندما حتركهم عاطفة ميتافيزيقية ،ومبادئ احلق
والع��دل النزيهة ،في�شجب��ون الف�ساد ،ويدافعون عن
ويتحدون ال�سلطة القمعية.
ال�ضعيف،
ّ
ومثلما تخّ يل �أ�سالفن��ا العرب ال�شيئ الكثري ،حتى
و�صم��وا بالنف��اق ،كذلك كان ط��ارق يتخيل ويتخيل
حت��ى و�ص��م بالإنف�ص��ام ،فه��ل �سيكون حك��م القارئ
عل��ى طارق ب�أنه (كائن�� ًا) معق ً
وال يف ال معقوليته؟ �أم
�أن حكم��ه �سيكون �أن ط��ارق جمرد (�إن�س��ان) يهذي،
مري�ض نف�سي ًا ،مدمن على ال�سموم.
لق��د كان اخلي��ال ي�س��وغ لط��ارق حت ّم��ل م��ا حتمل
م��ن معان��ات ،بوح��ي (من ف�سح��ة �أم��ل) �أو خيال قد
اخرتع��ه ب�ين موت وم��وت ،ليعال��ج بها ي�أ�س��ه املميت
�أك�ثر م��ن � ّأي انتح��ار �أو ح��رب ،لذل��ك كان ط��ارق/

نحن،يلع��ب ((ينتح��ر باللع��ب)) ب��الأكل ،بالإدمان
على تل��ك ال�سموم ،ويتخّ يل نف�س��ه �ضاحك ًا من موته
وم��ن م��وت غ�يره ،لذلك رب��ط حب ً
�لا يف ذاك امل�سمار
وق��رر الإنتح��ار� ،إال �أن امل�سم��ار خذل��ه بخلخل��ة
�أعادت��ه �إىل امل��وت و�أخ��ذت به �إىل احلي��اة ،فنجده
يتخّ ي��ل نف�س��ه �أنه يف الغ��رب�،أو �أنه غرب��ي ،متعامي ًا
عم��ا هو فيه من ان�شطار عقل��ي ،وازدواج معريف ،فقد
ق�س��م حيات��ه �إىل ثالث حي��وات ،حيات��ه الواقعية
ّ
حي��اة الكتاب��ة ،وحياة الأح�لام ،فهل املب��دع �إن�سان
خي��ايل �ص��ادق ،ولكن��ه كاذب بالن�سب��ة ل ّأي �إن�س��ان
يب��دل �أقنعته
�آخ��ر؟؟�أم انه الهال��ك امل�ستهلك الذي ّ
و�أ�شخا�ص��ه بني حتول درام��ي و�آخر؟؟وهل علينا �أن
نفل�س��ف خياله بخي��ال �آخ��ر ،وهو ال�ضي��ف الغريب
املتحول ،املت�آكل ،القلق على يومه ،امليت يف غده؟؟
ومن��ه تك��ون �شخ�صية ط��ارق الروائي��ة �شخ�صية
دينامي��ة معق��دة ،متت��از بالتح��والت الدرامي��ة
والرتاجيدي��ة الت��ي تط��ر�أ عل��ى ت�صرفاته��ا داخ��ل
البنية احلكائية ،لنجد �أن الرواية تعتمد الديالوج
واملونول��وج ح��وار ًا بني �شخ�صياتها ،فق��د كان احلوار
عن��د بو غ��امن ي�شغ��ل م�ساح��ة وا�سعة م��ن الربنامج
ال�سردي ،ومنه مايخت�ص باحلوار الغرائبي املرتبط
مبلك��ة الأحالم بطل��ه ،الذي يتنا�ص م��ع العديد من
رواي��ات للكاتب حن��ا مينا(كالنج��وم حتاكم القمر)
و(الرج��ل ال��ذي يك��ره نف�س��ه) وذل��ك يف م�ضامينها
ودالالتها ،ولكن ت�س ّيد الراوي الأحادي الذي ي�صبغ
ال�س��رد واحل��وار ب�صيغت��ه الأ�سلوبي��ة م��ن املبت��دئ
�إىل املنته��ى ،كم��م �أفواه ال�شخ�صي��ات ،و�أفقد القارئ
متعت��ه :ب�إكت�ش��اف ال�شخ�صيات ب�أ�صواته��ا هي ،فقد
كان ال��راوي مهيمن ًا حتى على �أح�لام طارق ،يذكّره
مب��ا يريد ،وين�سيه ما يريد م��ن الأحالم ،فتلقي لغة
الرواي��ة �صدفاتها عل��ى �شوطئ الق��راء ،لت�ست�سيغها
رمالهم �سواء �أكانت حارة ،فاترة �أو حتى باردة ،فهي
�سل�سة ومبا�ش��رة تخربنا ب�أن الأملا�س الينفع �إذا كان
مدفون�� ًا و�سط ت�لال الرمال ،فالرم��ال ت�صبح �أح�سن
مرة ،لأنه��ا على الأق��ل ت�صل��ح يف �صناعة
من��ه �أل��ف ّ
العب��وات الزجاجية ،وان الأح�لام �شفاء تلقائي من
هموم احلياة ومن م�شاكلها.
ويف نهاي��ة املطاف نتمنى �أال تكون الأحالم ملج�أنا
هروب�� ًا من الواق��ع ،وان تك��ون �إرادتنا �أق��وى من كل
واقع كي نحقق احلياة التي ي�ستحقها كل �إن�سان.

14
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م�سرح

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�شعر

وَجْ دٌ على ..

“البريوقراطية”
عر�ض م�ســـــرحي على خ�شـــــــبة امل�ســـــرح القومي يف الالذقية
• حورية حممد حمو
يع��ود �أ�ص��ل كلم��ة البريوقراطي��ة
(� )Bureaucracyإىل كلمة مكتب ()bureau
امل�ستخدم��ة يف بداي��ة الق��رن الثام��ن ع�ش��ر لي���س
للتعب�ير ع��ن كلمة مكت��ب للكتابة فقط ب��ل للتعبري
ع��ن ال�شرك��ة و�أماك��ن العم��ل .وكلم��ة ()cracy
م�شتقه م��ن الأ�صل الإغريق��ي ( ) )ratiaومعناها
(� )Th Strongأي الق��وه ،والكلمة يف جمموعها
ع��رف
تعن��ي ق��وه املكت��ب �أو �سلط��ه املكت��ب .كم��ا ّ
قامو���س الأكادميي��ة الفرن�سي��ة “البريوقراطية”
ب�أنه��ا( :الق��وة والنف��وذ الل��ذان ميار�سهم��ا ر�ؤ�س��اء
احلكوم��ة وموظف��و الهيئ��ات احلكومي��ة .ويراف��ق
البريوقراطية جملة من قواعد ال�سلوك ومنط من
التداب�ير تت�صف غالب�� ًا بالتق ّيد احل��ريف بالقانون،
والتم�س��ك ال�شكل��ي بظواه��ر الت�شريع��ات جاعل��ة
لب النظام االقت�صادي ،وهي نقي�ض
البريوقراطية ّ
الث��ورة؛ �إذ تتال�ش��ى معه��ا روح املب��ادرة والإب��داع
وتتال�ش��ى فاعلي��ة االجته��اد املنتج��ة ،وي�س�ير كلّ
�شيء يف عملي��ة البريوقراطية وفق قوالب جاهزة
تفتقر �إىل احليوية.
والبريوقراطي��ة بتطبيقاته��ا ال�سلبي��ة �شكل��ت
الق�ضيةالأ�سا�سيفم�سرحية)اجلاكيت)التي�أعدّ ها
و�أخرجه��ا (�سلمان �شريبة) عن م�سرحية (ال�سرتة
املخملي��ة) للكات��ب البلغاري (�سرتاتي��ف) ُ
وقدّ مت
عل��ى خ�شب��ة امل�س��رح القومي يف الالذقي��ة يف اليوم
الأول م��ن �شه��ر ني�س��ان  ،2014 /فالروت�ين املم��ل
والإج��راءات املعق��دة الت��ي لي���س لها فائ��دة �سوى
ت�أخ�ير املعامالت وتعقيدها كان��ت حمور هذا العمل
امل�سرحي.
حتك��ي امل�سرحي��ة عل��ى �صعي��د امل�ضم��ون ق�ص��ة
ً
هدي��ة يف عي��د مي�لاده� ،إال �أن ه��ذه
�أ�ست��اذ تلق��ى
الهدي��ة ق��د �أث��ارت �سخري��ة الآخري��ن؛ لأن وب��ر
اجلاكيت الذي �أُهدي �إليه كان طوي ًال بع�ض ال�شيء
وعندم��ا ذهب �إىل احلالق لي�شذّ به ن�صحه بالتوجه
بق�ص �ص��وف احليوانات ،ويعود
�إىل امل��كان اخلا���ص ّ
ه��ذا امل��كان مبلكيت��ه �إىل القطاع الع��ام حيث مركز
تتم العملية بنجاح
جمعية الرفق باحليوان ،وفع ًال ّ
ق�ص جلود
عند
بعد �أخذ البيانات الالزمة واملتبعة
ّ
احليوان��ات ،ودخ��ل اجلاكي��ت يف �سج�لات الدول��ة
ٌ
خاروف و ُفتح ل��ه �إ�ضبارة خا�صة ،لكن هذا
عل��ى �أنه
الأ�ست��اذ امل�سك�ين مل يك��ن يع��رف �أن ه��ذه العملي��ة
�ستكلف��ه وقت�� ًا ال ي�سته��ان ب��ه ليثب��ت فيم��ا بعد �أن
جاكيت��ه لي�س خاروف�� ًا؛ ذلك �أن م�ؤ�س�س��ة ال�ضرائب
قد الحقته لي�سدد امل�ستحق��ات الناجتة عن ملكية
�ساع��ات و�ساع��ات يف
اخل��اروف ،و�أم�ض��ى الأ�ست��اذ
ٍ
ومم��رات ومكات��ب
أقبي��ة
دوام��ة الروت�ين �ضم��ن �
ٍ
ٍ
التقى فيها مبوظفني قد حتجرت عقولهم وتبلدت؛
فه��م ال ي�ستطيع��ون �أن ي��روا احلياة عل��ى حقيقتها
مبو�ضوعيته��ا وواقعيتها؛ و�إمنا ه��م م�صممون �أن ال
يحيدوا عن القوانني قي��د �أمنلة ،لكن هذه الق�ضية
�شغلت الر�أي العام وانت�شرت الق�صة انت�شار ًا وا�سع ًا.
عنده��ا �أيق��ن املوظ��ف الأك�بر يف �سل�سل��ة الرتاتب
الوظيف��ي �أن الب��د م��ن �إيج��اد ٍّ
ح��ل له��ذه الق�ضية
ُ
يخ��ل م��ن
بالط��رق القانوني��ة� .إال �أن احل��لّ مل
الت�ضحي��ة مبلي��ون لرية كلف��ت خزان��ة الدولة بعد
�إحال��ة املوظ��ف الب�سي��ط املدع��و (عب��د اللطيف)
�إىل املعا���ش قب��ل بلوغ��ه �س��ن القانوني��ة للتقاعد.
وباملقاب��ل فق��د ُعر���ض �إىل جانب حكاي��ة الأ�ستاذ
البائ�س �صاحب اجلاكيت ،حكاية مواطن �آخر َعل َِق
بامل�صعد ملدة عام كامل ومل ينقذه �أحدٌ ؛ لأن امل�صعد
م�ستورد من بل��د املقاطعة ولي�س هناك من ي�ستطيع

�أن ي�سدّ مكان الوكالة ،املخ�ص�صة لإ�صالحه.
حزمة
ح��اول هذا العم��ل امل�سرحي �أن يجم��ع يف
ٍ
تعج بها الدوائر
واح��دة جمموعة من املفا�سد التي ّ
الر�سمية ،ووظف الأ�سلوب ال�ساخر ملهاجمة الف�ساد
وانت�ش��ار الر�شوة يف �أو�ساط املوظفني ،واعتمد على
الإ�ضح��اك يف ر�س��م املواقف امل�سرحي��ة ،منبه ًا �إىل
خط��ر الدمار ال�شامل الذي ي�س�ير �إليه البلد يف ظل
تقاع�س جهاز الدولة ع��ن حماية �أبنائه الفقراء.
وحم��ل عبء تو�صيل �أكرث م��ن ر�سالة حول �ضرورة
الت�صدي ملثل هذه الأمور بكلّ
وحزم.
جدية
ٍ
ٍ
وا�شتغ��ل عل��ى حم��اور متع��ددة �أهمه��ا التالع��ب
الإداري والنتائ��ج اخلط��رة الت��ي ميك��ن �أن ترتتب
علي��ه ؛ فاملوظف احلكومي يف ه��ذا العمل امل�سرحي
غ�ير قادر عل��ى اتخ��اذ القرار علم�� ًا ب���أن احلقيقة
وا�ضح��ة ؛ �إذ �سرع��ان م��ا �أح��ال رئي���س الدائ��رة
الأ�ست��اذ املراجع �إىل مدير اجلمعية واملدير �أحاله
�إىل م��ن ه��و �أعل��ى من��ه يف الرتب��ة الوظيفي��ة لأن
أح��د �أن يتج��اوزه مهما
القان��ون املقد���س ال ميكن ل ٍ
كانت رتبته الوظيفية ،فااللتزام احلريف بالأنظمة
والقوانني �سبب جمود ًا يف �سلوك املوظفني ،و�أثر يف
�أدائه��م الوظيفي ؛ لذا فقد ا�ضط��ر امل�س�ؤول الأكرب
�أن يتخل��ى عن اتخ��اذ القرار ب�ش���أن حماولة �إثبات
�أن اجلاكي��ت لي�س��ت خاروف ًا ويغ��ادر البل��د ب�إجازةٍ
مفتعل��ة و�أن ي��وكل الأمر �إىل رئي���س الدائرة الذي
ق��رر �أن يحلّ الق�ضية ال من خالل �إثبات حقيقة ما
هو حقيقي و�إمنا باختيار البديل الذي يتنا�سب مع
الأنظمة والقوانني.
جم��ود يف
�أ�ض��ف �إىل ذل��ك �أن الروت�ين �أدى �إىل
ٍ
التفكري وت��دنٍ يف الثقافة؛ فرئي���س الدائرة ي�س�أل
ع��ن ا�سم البلد التي ا�شتهرت ب��ه البقرة الهولندية
وال يعرف��ه فه��و يري��د �أن يع��دّ تقري��ر ًا �شام ً
�لا عن
احليوان��ات ،ونلح��ظ
�أي�ض�� ًا انع��دام روح
املب��ادرة واالكت�ش��اف
وت�صدي��ق كل م��ا يقال،
وق��د ب��دا ذل��ك وا�ضح ًا
من خالل �ص��وت املذياع
املزعج ال��ذي مل يتجر�أ
املوظ��ف الب�سي��ط عل��ى
حماول��ة �إ�سكات��ه لأن��ه
قي��ل ل��ه �إن ت�شغيل��ه

يجرب وك�أن
مركزي فهو مل يعرت�ض ومل ي�س�أل ومل ّ
الأمر ال يعنيه.
�أي�ض�� ًا ب��دا ذل��ك م��ن خ�لال العج��ز ع��ن �إ�ص�لاح
امل�صع��د ال��ذي علق به املواط��ن البائ���س ،الذي راح
يبحث عن ح��لّ للخروج من حمنته ومل يجد �إال �أن
يبي��ع البقرة لري�سل ابن��ه �إىل فرن�سا بهدف �إجراء
دورة يف �إ�ص�لاح امل�صاع��د ليع��ود بعده��ا ويخل���ص
للح���س امل�أ�ساوي فقد
وال��ده مما ه��و فيه ،وتعميق�� ًا
ّ
ع��اد املنقذ املنتظر خ��ايل الوفا�ض �إال م��ن �سنيورة
�شقراء �أح ّبها وتزوجها بعد عودته.
وغم��ز العمل امل�سرح��ي م�شري ًا �إىل ح��قّ الإن�سان
يف احلي��اة احل��رة الكرمي��ة من خالل الإ�ش��ارة �إىل
جمعية حق��وق الإن�س��ان املحاذية جلمعي��ة الرفق
باحلي��وان؛ وذلك من خالل �إ�ش��ارة البواب يف �أثناء
�إر�شاد الأ�ستاذ �صاحب اجلاكيت �إىل كيفية الو�صول
�إىل الق�س��م اخلا�ص باخلواري��ف ؛ �إذ لن يكون ذلك
�إال ع��ن طريق املرور مب�ؤ�س�سة حقوق الإن�سان .لكن
الطريق �صعب و�شاق كما يقول الأ�ستاذ.
�أم��ا عل��ى �صعي��د ال�ش��كل امل�سرح��ي فق��د �أقيمت
امل�سرحي��ة عل��ى �أ�سا���س البناء التداخل��ي؛ ذلك �أن
امل�سرحي��ة جت��ري وفق �س�ير الزمن لكنه��ا ال تخلو
م��ن تقاطع ب�ين احل��دث الأ�سا�س الذي ه��و مع�ضلة
اجلاكي��ت واحل��دث الثان��وي ال��ذي اعتم��د م�شكلة
امل�صع��د املعط��ل ،به��دف دع��م الفك��رة الأ�سا���س
للم�سرحي��ة ،وتقاط��ع احلدث��ان يف موقف�ين اثنني
وذل��ك عندم��ا حاول �أب��و خلي��ل العال��ق يف امل�صعد
�أن ير�ش��د الأ�ست��اذ �إىل كيفي��ة التعامل م��ع الو�ضع
الراهن ليخل�صه من امل�أزق الذي هو فيه على �أ�سا�س
�أنه هو �صاحب خربة وجتربة يف هذا املجال ؛ ففي
امل��رة الأوىل �أر�ش��ده �إىل �ض��رورة دف��ع الر�شوة كي
ورقة تثبت �أن��ه قتل خم�س��ة فئران،
يح�ص��ل عل��ى ٍ
ويف امل��رة الثاني��ة دلّ��ه
عل��ى كيفي��ة الو�ص��ول
�إىل الق�س��م اخلا���ص
باخلواري��ف .وامل��كان هو
املق��ر اخلا���ص مل�ؤ�س�س��ة
ّ
عام��ة تابع��ة لأجه��زة
الدول��ة ،وق��د �شغل��ت
ه��ذه امل�ؤ�س�س��ة مبكاتبه��ا
وممراته��ا �أكرث م��ن ثلثي
الف�ض��اء امل�سرح��ي ،علم ًا
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ب���أن اخل�شب��ة امل�سرحي��ة ق��د امت��دت �إىل ال�صال��ة
يكت��ف العر���ض ب�سلم�ين واح��د يف مقدّ م��ة
؛ �إذ مل
ِ
امليمن��ة والث��اين يف مقدّ م��ة املي�س��رة ،و�إمن��ا و�ض��ع
�سلم�� ًا يف الو�س��ط ليك��ون �صل��ة و�ص��لٍ ب�ين اخل�شبة
وال�صال��ة� ،أو لنق��ل بني امل�ؤ�س�س��ة والعامل اخلارجي
ع��ن طريق عملية حلب اخلاروف الوهمي .وبالفعل
حد كبري يف ك�س��ر اجلدار الرابع
جن��ح العر�ض �إىل ٍ
وذل��ك عن طريق خلق ج�س��ر للتوا�صل بني اخل�شبة
وال�صالة.
و�ش��ارك الديك��ور احل��دث امل�سرح��ي يف تعمي��ق
احل���س امل�أ�ساوي وال�سيما �أن��ه �أ�سهم م�ساهمة ف ّعالة
ّ
يف حما�صرة املتلقي ومالحقته نف�سي ًا لرت�سيخ فكرة
قب��ح م��ا يقوم ب��ه بع���ض القائم�ين عل��ى امل�ؤ�س�سات
العام��ة ،فمرك��ز جمعي��ة الرف��ق باحلي��وان اكت��ظ
باملوج��ودات فهن��اك املكات��ب اخل�شبي��ة الب�سيط��ة
با�ستثناء مكتب املدير العام الذي بدا �أح�سن حا ًال،
وهناك الغرف ال�صغرية الت��ي خ�ص�صت للحيوانات،
وهن��اك �ص��ور حليوان��ات �ضاري��ة و�أخ��رى �أليف��ة،
ويف عم��ق امل�سرح وج��د ال�سلم بدرجات��ه ال�صاعدة
والهابطة ،ووجدت املم��رات والدهاليز التي عبرّ ت
ع��ن التعقي��د يف املعام�لات ويف نف���س القائمني على
امل�ؤ�س�سة ،وعلى ي�سار امل�سرح يف الق�سم الأمامي ُو�ضع
م�صع��د و�أُل�صقت عليه لوحة ت�ش�ير �إىل �أنه معطل.
فرغ
وقد �أحيطت ه��ذه املوجودات ب�سور خ�شبي قد ّ
من منت�صفه لت�سهيل عملية الدخول واخلروج .ومل
يوفر العمل امل�سرحي �سقف امل�ؤ�س�سة ؛ �إذ تدلت منه
لبند م��ن بنود
لوح��ات خ�ص�ص��ت كلّ واح��دة منه��ا ٍ
القان��ون وه��ذه �إ�ش��ارة �إىل قد�سي��ة ه��ذه القوانني
امله��م �أن ه��ذا االكتظ��اظ باملوجودات �ش��كل �ضغط ًا
ً
إ�ضاف��ة �إىل تطبيقات
على نف�سي��ة املتلقي وجعله ـ �
ٌ
حا�صل ومبا
الروت�ين اخلانقة ـ ي�ضيق ذرع ًا مب��ا هو
يعاني��ه لأن��ه ال�ضحي��ة وم��ا ميار���س م��ن فع��لٍ يعدّ
ٌ
ط��رف فيه عل��ى م�ستوي�ين� :أولهما �أن��ه مواطن
هو
يالح��ق ق�ضاياه يف م�ؤ�س�سات الدولة ويعاين املعاناة
نف�سه��ا ،وثانيهما �أنه هو ال��ذي ميار�س هذه الأفعال
�ض��د غريه ـ ه��ذا �إذا كان موظف ًا ـ لكنه لي�س م�س�ؤو ًال
عن فعلت��ه؛ لأن امل�ؤ�س�سة �ستحا�سب��ه �إن جتاوز هذه
الأنظم��ة والقوانني ،وبالطبع ف���إن العمل امل�سرحي
ال يدي��ن القائمني على العمل الوظيفي ،و�إمنا يدين
النظ��ام البريوقراط��ي ال��ذي حجم املوظ��ف وهدر
طاقته.
وكانت الإ�ضاءة هادئة وفّت بالغر�ض املطلوب؛ �إذ
ُ�سلط��ت على ال�شخ�صيات املتح��اورة ،وقد عبرّ ت من
خالل ظالل الأل��وان عن بع�ض احلاالت االنفعالية
الت��ي يعاين منه��ا املمثل كحالة اخل��وف �أو القلق �أو
اال�ضطراب .ولعبت املو�سيق��ا دور ًا يف تدعيم بع�ض
املواق��ف امل�سرحي��ة وال�سيم��ا املو�سيق��ا اجلنائزية
الت��ي عبرّ ت عن حالة موت كرامة الإن�سان يف حفل
تقاع��د املوظف ال�ضحي��ة لطوف .وهن��اك مو�سيقا
مقدّ مة امل�سل�سل التلفزيوين (�ضيعة �ضايعة) الذي
أحب �شخ�صياته
أحب مو�سيق��اه و� ّ
�أح ّب��ه اجلمهور و� ّ
وحقق م�شاهدة وا�سعة.
ولعب��ت الأغني��ة دور ًا يف ا�ستثارة عاطفة املتلقي
فمنه��ا م��ا �أث��ارت في��ه ذكري��ات الطفول��ة ك�أغنية
(�أ�ست��اذ مع��روف يويو طالعل��وا �صوف يوي��و) فهذه
(اليوي��و) �شعبي��ة امل�ص��در تغنى ع��اد ًة يف منا�سبات
الأعي��اد مع �أراجيح العيد .وهناك الن�شيد املدر�سي
(قف��ز الأرن��ب ـ خ��اف الأرن��ب ـ كن��ت قريب�� ًا من��ه
البقية �.....................................ص22

والدي..
�إىل روح
الوالد ال�شاعر ال�شيخ �أحمد عبد الرحمن

• فايز عز الدين
ُ
في�ض احلنايا َو َغ ْ�س ُل الدم ِع �ألوانا

• ح�سني �أحمد عبد الرحمن

ي�ستمطر الوجدَ �أحقاب ًا ,و�أزمانا
ُ
واء َ�ص ْب َو ُتهَا
راء من ِد َم ٍن عَ ْ�ش ُ
َخ ْ�ض ُ

كان �شيخ ًا وكان �شعر ًا رقيقا

َح ّطتْ رحاها طواغيت ًا,وغيالنا

		

ْ
وا�ستوقدت يف ربوع اخللد ُر ْجع َتها
البوارح يف الرم�ضاء من َو َغ ٍر
ُجنَّ
ُ

واهتدى بالعلوم وانحاز للتعليم

يا �أ ّم َة ّ
ال�ضا ِد �أينَ
أزل
ُ
الوهج من � ٍ

حمجة الأدب العايل
مل يغادر
َّ

ح ّتا َم تترْ َ ُع َن ْخ َب ُّ
الذ ِّل ُع ْرو ُتنا

َ
�سلك ال�شعر كي يكون �أديب ًا

ظ ّلتْ ثغو ُر بالد االعرب عامر ًة

		

باملُ
ع�صراتَ ،و َظ َّل ال َّن ْ�ص ُل ظم�آنا
ِ

ُ
وال�سيف � ُ
أنباء ,وعرفانا
أ�صدق � ً

َ
ب�سمة املجد د ّوت يف مناكبها
يا
ِع ْتق ًا تو ّرد باملُ ّران ريحانا

باط ِحها
َ�س ْي ُل ال ّرواعف َم ْر ٌج يف �أَ ِ
ورايات ,وميدانا
باء تبقى،
ٍ
عَ ْر َ
َ
خلودك يف َج ْف ِن الر�ؤى �شمم ًا
َ�س ّج ْل
الروح وجدانا
حتى ُت َف ِّج َر َن ْز َع
ِ

وطن
مَنْ ذا يف ّرط كي يحيا بال ٍ
		

ُ
ي�ستاف ُم َّر ك�ؤو�س القه ِر َحيرْ انا؟!

مهدُ الر�ساالت فينا حلمها �أبد ًا
من َج ْفن بغداد حتى هُ دْ ِب تطوانا
ت�أبى ال ُ
أ�صالة بل ت�أبى ِجب ّل ُتنا
		

بالدم نحمي ،وبالأج�ساد �أوطانا

�شيم
َ ْب ُ�ض املروء ِة ال يرقى �إىل ٍ
حتى ُن َع ِّمدَ بالإن�سان �إن�سانا

		
يا ِعز َة اهلل هذا ال َّن ْ�س ُر من َقدَ ٍر
		

مي�ضي �إىل َقدَ ٍر ما ِر ْي َع �أَ ْو هانا

�أهل القبور ومن تلمودهم عَ برَ وا
رب و�صايانا
فوق الو�صايا ،ومل تع ْ
ماذا ُن َر ّج ُم تاهت يف ال َّردى ُ�س ُب ٌل
داح طوفانا
وا�ستمر� ْأت َو َج ًال َي ْن ُ

كان مي�شي وال يريد اللحوقا

مدح الوحدة التي قد �أحالت
َ

ال�شعب مهما عَ ْر َبدَ ْت َ�س َق ٌر
ال يُهز ُم
ُ
ُقل للأعاجم ُ
�سيف ِّ
احلق يُنب ُئهم

وما انحا َز عن �سواه طريقا

		

ُ
ُ
والليل ال كانوا وال كانا؟!
واخليل

َ
ال�شع��ب م��ا الن��ا
		الن احلدي��دُ  ،وع��ز ُم
ِ

م�ستعج ً
ال ودوم ًا رفيقا

		

		�أينَ الوجو ُد الذي َنهوى و َي ْهوانا؟

		

وك�سا البد َر ِر َّقة وبريقا

		

أ�شباح �شيطانا
وغطر�س البغي يف ال ِ

		

ا�ستطاب رحيقا
كل ما قاله
َ

ال�شم�س من ر�ؤا ُه جما ً
ال
ل َّون
َ

َز ْيف ًا تل َّب َ�س بالغاوين �أوثانا
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ُ
جنيف :فقلنا �أَ ُّيها َن َ�شدوا
قالوا:
		

�سم العدْ ُل �إنْ مل َ
يلق �آذانا
ما َب َل َ

كيف ال َّت َع ّل ُل بالأغيا ِر ُلعب ُت َنا

ِ�صر وال�شام �ساعد ًا مم�شوقا
م َ

كان ي�صبو لكي يرى العرب �شعب ًا
		

واحد ًا وال�سالم فيهم ل�صيقا

ف�أبي مل يزل مع اهلل يدعوه

	ال فرق يف املوت مركون ًا ,و ُر ّبانا
		
�إن الأفاعي تبدي يف مالم�سها
ناب خاليانا
لين ًا
َ
لتعطب من ٍ
كم ج ّربوها وعادوا بعدها ِم َزق ًا
		
زمن
عَ ْ�ص ُر املكار ِه ال يطغى على ٍ

عا�ش يف �أحلك الظروف ولكن
		

باخليبات ُع ْريانا
نهب ًا مت ّر َغ
ِ

ليحيا اجلميع عي�ش ًا طليقا
كان ي�سعى ومل يكن م�سبوقا

َ
زرع ال َ
وا�ستطال مع الزرع
أر�ض
وقد كان دائم ًا مرموقا

		

لوال الت�شرذمُ ،لوالها خطايانا
َ
ٌ
مقربة
و�صدْ ُر الأم
مات الر�ضي ُع َ

ُ
ال�صوت واحلقيقة ت�سعى
�صوته

		
ه ّلتْ عليه �صال ُة اهلل قر�آنا
		
يحاب
كان �شيخ ًا جماهد ًا مل
ِ
ً
حمرقة
قد �أوغروها على الأقطار
ا�سرتاح نوم ًا عميقا
		�أحد ًا ما
َ
إهاب ومل ُت ْك َ�س ْر مرايانا
َك ْ�س َر ال ِ
عبد اهلل كي يظلَّ مع احلقِّ
من غزو يو�شع ط ّلوا من عداوتهم
و�أف�ضى للحقِّ �سر ًا دقيقا
		
ِغ َ
ربان َت ْن َع ُب َخ ْل َف ال ُع ْه ِر ِغربانا
		
حلم
فاحلياة الكفاح والعمر ٌ
ٌ
ْ
ملحمة
دارت لظاها على ال�شذا ِذ
َ
يوم م�صرينا �أن نفيقا؟
أيان منها رحى الريموك �أيانا		
ذات ٍ
	� َ
ِ
يا �أبي كنت �أوحد ًا يف اكتناف اخلري
َ�ش َّق اْل ِف ُ
الليل َ�صيرَّ ُه
نيق َر َما َد ِ
		

بني �أكنافه وجتلو حقوقا

فوق الها ِم تيجانا		
بج ّل َق َ
ن�صر ًا ِ

ال�سيف � ً
مازال فينا ُ
أغنية
�صليل
ِ

واخلري �صان منك العروقا

حي فيما تركت وفيما كنت
�أنت ٌّ

ِع�شق ًا ّ
توحدَ �إجني ًال و ُفرقانا 		

كنت الر�ضى وكنت ال�شفوقا

16
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�شعر
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• توفيق �أحمد
ميين ًا
ٌ
موجة ت�أخذين يف مدِّ ها العاتي
ي�سار ًا
ُ
تعبت روحي على �أعتاب فو�ضانا
فكان الليل قنديلي
وم ّو َ
ال العناقيد التي
العقم
�صادرها ُ
و�ضاعت �صبو ُة الأيا ِم
ومزيج
مزيج..
ْ
مابني ٍ
فمتى ت�سحرين قد�سية املعنى؟.
ّات
لأبني ق�ص َر لياليَ مود ٍ
ونو ًرا
أريج
ومواعيدَ � ْ
ومتى ت�أخذين الر�ؤيا
َ
طنجة
من ال�شام �إىل
عر�س �سماويٍّ
يف ٍ
الطيف
بدي ِع
ِ
ِّ
التوا�شيح
خم�ضل
ِ
بهيج
ْ
**....
كنت يومًا عرب ًيا
الذبح
�أيها املا�ضون يف
ِ
النب�ض!
�صوت من �صراخ
�إىل �آخر ٍ
ِ
من ح ّمى عذاباتي
ومن �أمطار قلبي
مو�سم التكفري
والتخوين
...
ِ
أحالمي من جو ٍع
ال ي�شبع �
َ
القحل
وال ينقذ من ويالت هذا
ِ
ينبوعي وركبي
والتخوين
مهنة التكفري
ِ
ال�ضجيج
من بع�ض غوايات
ْ
.........
املوت
ر�سمت �أمي على �أر�صفة ِ
ب�أ�شالء بنيها

ُ
كنت يومًا عرب ًيا
يحلم بالب�شرى التي متتدُّ
وطني ُ
حميط
مابني
ٍ
وخليج
...
ْ
عطب الدنيا ت ّ
والين
ظلم
إدراكه ُ
مبا يعجز عن � ِ
ذوي القربى
و�أ ّن ُ
ات القوايف
اجلرح
ولقد �أغدو �إذا ما انفتح
ُ
غ�صن،
على �آخر ٍ
من جنون العار والذ ّل ِة
من تك�شرية الأحقا ِد،
�أ�شواقي
و�أوطاري
ٌ
ٌ
ون�شيج
وهديل،
عويل،
ْ
**....
ُ
كنت يومًا عرب ًيا
ِقبلتي �أ َّال �أرى م َك ّة �إ َّال
القد�س
بعيون
ِ
كان العدل،
ميزانَ طموحي
كانت الأفالك تدعوين
بعيد ًا عن هوى ليلى
أفالك
وكانت دعو ُة ال ِ
�أدنى من تباريحي
والع�شق
وال تثني عن الع�شاق
ِ
 ...جموحي
......
وتوارت ُ
لغة احلق
ني
باب ال�سالط ِ
على ِ
ال�شعارات
...وجتار
ِ
رويد ًا
فرويد ًا
ثم خانتني الزوايا
ٌ
موجة ت�أخذين يف مدِّ ها العاتي

خجل م ّني  ...و� ُ
أنطفئ
نو�س من ٍ
�أَ ُ
ُ
ئلت ملاذا � َ
�إذا ُ�س ُ
منكفئ
أنت
يا �سامع ًا َ
�صوت قلبي ال ت ُل ْم قلمي
�ساء َك ال َّنب�أُ
�إنْ زا َغ عن حرب ِه �أو َ
�أنا الذي ت�ستع ُري ال�شم�س �أجنحتي
ُ
يجرتئ
الن�سر
يح ت�سبقني ال
ال ال ّر ُ
ُ
فكيف ُ
جناح له
�صرت جناح ًا ال َ
ومنه ُّ
كل طيور الأر�ض قد هزئوا
يا � ً
كنت حتت ال�شم�س جوهر ًة
أمة ِ
ال�صد�أ
ت�ضيء كيف اعرتى �
ِ
ُ
أغ�صانك ّ
تاج حكمتها
بغدا ُد �أين توارى ُ
بلقي�س كم باهتْ بها �سب�أُ
و�أين
ُ
 ...وغبار الب�سطاء املتعب ْ
ني
َ
حكمة الزيتون والغيم و�أهوال ال�سننيْ:
الن�سيج
�إن هذا الثوبَ من ذاك
ْ

ُ
يبتدئ
اجلرح �إ ّال حني
هل ينتهي
ُ

ال�س َّر ِة
ليبقى وطني يف مو�ضع ّ
الكون
من دائرة
ِ

أمة �إنْ دُوهمت �س َك َتتْ
َل ْهفي على � ٍ

احل�ضارات
روح
لتبقى �شعلتي َ
ِ

رب يف تكوينها خط�أُ
هل كان يا ُّ

لأبقى،.....

الطامعونَ على ينبوعها اجتمعوا

و�س�أبقى عرب ًيا

ُ
يختبئ
احلقد
ر�صا�ص
ويف العيون
ِ
ُ

احلب
ديني ُّ
َ
ال�شرق
وراياتي على �أ�سوار هذا
ِ
من عيني

�ستونَ عام ًا على املنفى و� ٌ
أربعة
ُ
ُّ
نلتجئ
املالجئ �ضاقتْ �أين
كل
ِ
املجد هل �أفلتْ
�شم�س ِ
تلك احل�ضار ُة ُ

� ..إىل عيني

ومنْ ي ُ
ُ�صدق �أنَّ
ال�شم�س تنطفئ
َ

احلجيج
م�صابيح
ُ
ُ

ترق�ص هيلني...
عل��ى جم��ر الوت��ر الهارب م��ن زند

ت�سقط يف البئر

لأك�ثر م��ن قم��ر يت�سك��ع حت��ت

كالغجر ّية فوق اجلمر

الطائر
العربي الآنَ مغرتبٌ
ُ
ُّ
ُ َيزيدُ َّ
جرحنا وجع ًا
كل نها ٍر ُ

ً
العقل؟
تاريخا من
فمتى �أ�صنع
ِ

ـ حني �أقول �أح َّب ِك ـ

وتلك كمنجاتك ترق�ص حافية

املاء والكلأُ
َ
حتى َ
ذويت
وغا�ض ُ
زنديه يتكئ
مل يبق غ�صنُ على
ِ

**.......

رب...
وال يت�سع الق ُ

العود

ماذا � َ
أ�صابك يا ب�ستانَ عزتنا

هيلني تبكي

• �إبراهيم من�صور

الظهر
واملحظ َّي ُ
ات يتابعن قطاف الل�ؤل�ؤ

هيل ُ
ني الوطنُ الأ ُّم
وهيل ُ
ني التجربة الأوىل

رب لألف قتيل
لكن يت�سع الق ُ

وي�ضئن العتمة يف غرفة نومي

وهناك �ألوف ال�شهداء

ِّ
�شه��دا�ؤك هيل ُ
�ص��ف
برفق��ة
�ين
ِ

بحليب التني

ينامون معي
هيلني...

حتت و�سادة قربي

�سماوات
و�سبع
ٍ
ُ

هيلني

ربيع امر�أة

أنو�س من خجلٍ
� ُ

و�ســـــ�أبقى..

• حممد حمدان

ق�صة

قمي�صك

مالئكة
ٍ
يلعب بع�ضهم البوك َر
ُ
ويتابع بع�ضهم الآخر قيلولته بعد

وي�سفكن دمائي فوق �سفوح ال�صخر

ويل ّمعن رخامك �س ّيدتي
كي �أدرك معجزة اخل�صر
و�أنا �شهدا�ؤك يا هيلني

تت�سع ال ُ
�شهيد
أر�ض لألف ٍ
ح ّق ًا ُ
ني
�سع البطنُ لألف جن ْ
ح ّق ًا ي ّت ُ
هيل ُ
القلب....
ني وال ي ّت�سع ُ
لأك�ثر م��ن قم��ر يت�سك��ع حت��ت
قمي�صك
حلاف املطر
..حتت ِ
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• �أحمد جميل احل�سن
جتو���س يدها ج�سده��ا تتح�س�س وجهها ،مت�سح دمع��ة ح ّرى �ألهبت
خده��ا تتمتم�- :أفلت ن�ضارت��ي ور�شاقتي و�أنا �أ�سته��زئ بهذا و�أ�سخر
م��ن ذاك ،ت�س ّرب عم��ري �ضياع ًا.ت�ض��م يديها على �صدره��ا وت�ضغط
ي�ضم �صغري ًا
ب��كل ما �أوتيت من ق ّ��وة :هذا ال�صدر كان الأجدر ب��ه �أن ّ
يلقف��ه الث��دي� ،أتوق ل�ضم طفل �أجنبه م��ن �أح�شائي ،ربي عفوك ،مل
يفت الأوان بعد ،ولد واحد فقط.حني وقف �أمامها ب�شبابه املتدفق،
وبثه��ا �شجونه و�أحالمه كعادت��ه� ،أنكرته يومه��ا ،و�صدّ ته بكربياء:
ا�سم��ع كنت خمطئة بعالقتي بك� ،أيه��ا املغرور ابحث عن فتاة تليقمبقام��ك ،تربط خ�صالتها كقرنني ،وترتدي جوربني �أبي�ضني وتلعب
م��ع ال�صغ��ار لعب��ة (احلجل��ة) به��ت والده�ش��ة تتملك��ه ،ر ّد بانك�سار
وخيب��ة :ماذا جرى ح ّتى تغيرّ ت فج�أة� ،أن��ا �أحبك يا �أحالم� ،أنت من
زرع الأم��ل يف قلب��ي� ،أن��ت التي كنت تبن�ين معي �أحالمن��ا وم�ستقبلنا
�سوي�� ًا� ،ألي�س �أنت الت��ي قلت يل� :أحبك ح ّتى �آخ��ر نب�ض يف عروقي،
م��ن �أجل��ك �أ�ساه��ر النج��وم و�أهدهده��ا ح ّتى تن��ام .رمقت��ه بنظرة
ا�ستخف��اف وتع��ال و�أدارت ظهره��ا .حم��ل جرح��ه وم�ض��ى يجرجر
�إحباط��ه وحزن قلبه .كان يومها �أول راتب تقب�ضه� ،أربع �آالف و�ست
مائ��ة ل�يرة �سور ّي��ة بالتمام والكم��ال ،توجهت م��ن فوره��ا �إىل �شارع
احلم��راء ،دخلت حمل املالب�س ال�شهري وابتاعت ثوب ًا جديد ًا ،تت�أمله
جي��د ًا �أمام امل��ر�آة يف غرفة القيا���س ال�صغرية ،وت�ستعر���ض قوامها:
لي�س كثري ًا على واحدة متتلك قدّ ي املم�شوق ،و�صدري املكتنز العامر.
تنق��د �صاحب املحل ثمن الث��وب ومت�ضي �إىل حمل الأحذيةّ ،
تتم�شى
باحل��ذاء الباهظ ال ّثم��ن تتمتم :يلي��ق بخريجة كل ّي��ة التجارة…
ث��م متطها :موظفة كبرية
ت�ض��ع �أحمر ال�شف��اه امل�ستورد تزم �شفتيها ّ
ً
م�سافة ال ب�أ�س
مثل��ي يجب �أن ت�ستعمل مثل هذا النّوع .ت�سري كل يوم
به��ا ح ّتى حتد من ترهل ج�سدها ال��ذي تخفيه حتت قمي�ص وتنّورة
ف�ضفا�ضتني ،تقاطيع وجهه��ا تبوح ب�أ�سرار وحكايات ،تخفيها م�سحة
احل��زن املمزوجة بالنّدم حتت جفنيه��ا املتعبني.ت�صعد �سلم الدائرة
بخطى وئيدة جتل�س على مكتبها تطلب فنجان القهوة ال�سادة املعتاد
وت�شع��ل �سيجارة وت�س��رح بعيد ًا �- :أين �أنت؟ كم كنت مغرورة وغب ّية
عندم��ا �صدّ يت��ك ورف�ضت��ك� ،أي��ن �أن��ت الآن؟ بال �ش��ك �أنّ ل��ك زوجة
حتب��ك و�أوالد ترعاه��م وت�ضمه��م �آه…ليتني �أعرف �أي��ن �أنت لأركع
�أمام��ك و�أق��دم لك �أ�ش��د اعت��ذاري وندمي.عندما وقف��ت �أمام املدير
�أول م�� ّرة ا�سرتع��ى انتباه��ه جماله��ا وطولها الف��ارع وتنا�س��ق قدّ ها
وال ّلكن��ة املغن��اج امل�صطنعة يف نربته��ا ،واحلركات املث�يرة يف م�شيتها
�أمام��ه ،حتاول �إثارت��ه واللعب على �أوتار �شهوت��ه واندفاعه املجنون
�إىل الن�س��اء ،اكتف��ى يف �أول زيارة له��ا �إىل مكتب��ه بابت�سامة وغمزة
ع�ين �شبقة.ترت�شف القهوة بامتعا�ض ،وت�سحب نف�س ًا عميق ًا وطوي ًال
م��ن لفافتها ،تنف��ث معه كل كبته��ا وقهرها ،تقلب �صفح��ات حياتها،
ت�ستح�ضره��م الواحد تلو الآخر” ح�سن ال��ذي وعدها ب�شقّة ،وعمر
الذي �أح ّبها و�أق�سم ب�أن يثقل يديها ّ
بالذهب �إن هي تزوجته ،وخالد
�سي�أخذه��ا برحل��ة �إىل ال�ساح��ل لق�ضاء �شهر الع�س��ل هناك».تطوي
�صفحاته��ا وتبق��ي على �صفحة واح��دة فقط تقر�أها م��رار ًا وتكرار ًا
ال�سامل فقط م��ن علم قلبي ع��زف مو�سيقى ن�شيد
- :وحي��د  ،وحي��د ّ
احل��ب اخلال��د ،وح��ده م��ن �أيقظ ذاك��رة ج�س��دي ومنحن��ي كل دفق
عواطفه .حني خرجت �أول م ّرة برفقة املدير �إىل املطعم يف �أطراف
املدين��ة ب�سيارت��ه )املر�سيد�س) ال�سوداء كانت ط��وال الطريق حتلم
ال�سيارة حني حتمل لق��ب (املدام زوجة املدير)،
ب���أن تقود مثل هذه ّ
حاولت منعه لكن وبخربته الطويلة ،وكالمه امللهم الذي ي�ستح�ضره
يف مغامرات��ه الكث�يرة �أ�ضف��ى عل��ى احلدي��ث الأل��ق والإبه��ار وجعل
وقعه �ساح��ر ًا على م�سامعها� .أ�سندت جبينها على املن�ضدة وغابت يف
ح�سرته��ا .يف غرفتها الكبرية ،ت�ضع �ص��ور ًا عديدة لأطفال مل ترهم
دمى كث�يرة هن��ا وهناك عل��ى �سريرها
و�آخري��ن تعرفه��م ،تناث��رت ً
ت�ضمه��ا وتن��ام ،وف��وق اخلزان��ة دمي��ة كب�ير ًة لباب��ا نوي��ل .ت�صطف
�أنواع العطورات الفاخ��رة ،و�أقالم �أحمر ال�شفاه املتنوعة ،وامل�سكرة
والظل ،فوق طاولة الزينة ،وعلى املر�آة الكبرية بطاقة حمراء ر�سم
عليه��ا قل��ب يخرتقه �سه��م .مل تعد تذك��ر �آخر م ّرة خرج��ت بها مع
املدي��ر �أكان��ت �إىل مزرعته يف الغوط��ة �أم �إىل املطعم ،كل ما تتذكره
�أن��ه كان يلم��ح لها ب���أن خروجها معه ي�سبب له امل�ش��اكل ،و�أنه م�ضطر
لالبتعاد عنها.
كظم��ت غيظها عندم��ا �ضبطته م��ع املوظفة اجلدي��دة يف مكتبه.
كعادته��ا يف كل ليلة قبل �أن تنام ،تفرد �شعرها قهر ًا ،وجتمع خمب�آت
نف�سها وتطلق العنان لدموعها.
�- :أغف��و عل��ى حل��م � ،أحل��م برجل يجل��و الهباب ع��ن قلبي يوقد
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جم��ر برودي ،يتدف��ق يف عروقي ،ي�سلبني وحدت��ي وهذيان حنيني،
يبعثن��ي م��ن رق��دة �أعوام��ي ال�شاحب��ة لينعت��ق ج�س��دي م��ن قمق��م
االنتظار.رج��ل فقط �أي رجل ح ّتى ل��و كان عجوز ًا�.أجنب منه طف ًال
ومي��وت بعدها.وقف��ت ذات خري��ف �أمام امل��ر�آة ت�ستعر���ض ج�سدها،
ارتعب��ت عندم��ا ر�أت جبينها وقد �أ�صبح ط ّيات كث�يرة متعرجة ور�أت
الأخادي��د حتف��ر عميق�� ًا يف خدّ يه��ا ،وم��ا هالها �أكرث تل��ك اخلطوط
البي�ض��اء الت��ي اخرتق��ت �س��واد �شعره��ا ،حطم��ت امل��ر�آة بق�س��وة
�شدي��دة ،تناث��رت �شظايا امل��ر�آة لتعك�س احلب��ات ال ّلزج��ة املتناثرة
فوقه��ا ،ا�ست�لاب روحها اليائ�س��ة املحطمة.يف �إح��دى زياراتها لبيت
�شقيقه��ا ،وبينم��ا كانت جتل���س معه وه��ي حتت�ضن طفلت��ه ال�صغرية،
�أعلمه��ا بان �أب��ا نا�صر احللواين طل��ب يدها منه ،و�أن��ه ينتظر ر ّدها.
نب�ش��ت املر�أة ذاكرتها وا�ستجمعت مالحم��ه وعندما ارت�سمت �صورته
�أمامه��ا متام�� ًا ،انتف�ضت وانتفخت �أوداجه��ا وهج�ست�:أبو نا�صر؟هذا
ال��ذي ي�ض��رب زوجتيه ح ّت��ى الإغماء وه��و خممو ٌر� ،أب��و نا�صر الذي
�سج��ن �أكرث من م ّرة بتهم عدي��دة .ماذا فعلت يار ّبي ح ّتى تنتقم منّي
هك��ذا؟ �صحت من �شرودها على �صوت �شقيقها�:أنت تعلمني �أن من فب
مث��ل �سنّك تك��ون فر�صهن قليلة ج��د ًا ،و�إن �أتت ه��ذه الفر�صة غالب ًا
م��ا تكون �س ّيئة ،فالأم��ر يا �أختي بني يديك ف ّك��ري .عادت �إىل بيتها
وامل��رارة والأمل يتجاذب��ان �أفكارها�:إن تزوجته فربمّ��ا �أحمل منه.
ل��ن �أ�سمح ل��ه مبعاملتي كزوجتي��ه� ،سنتزوج يف بيتي و�أبق��ى فيه و�إن
�أ�ص ّر على طباعه �س�أهج��ره ولن �أدعه “يعتبه”� ،أهجره؟ �أهجر من؟
و�أن��ا الت��ي تبحث عن رجل يدفئ فرا�شها .ولكن��ه �سيئ الطباع و�شاذ،
م��اذا �سيقول النا���س عنّي؟ ليقولوا م��ا يقولون� ،س�أتزوج��ه و�س�أكتب
علي��ه معج��ل وم�ؤج��ل يليقان ب��ي ،وال ب�أ�س م��ن االنتظ��ار �أ�سبوع ًا �أو
ا�سبوع�ين� ،س�أطلب من �شقيقي �أن يعلمه ب�أنني افكر وربمّ ا �أوافق على
ال��زواج منه ،ح ّتى يت�شوق �أك�ثر ويتم�سك بالزواج منّ��ي .تهيج املر�أة
الكامن��ة بداخله��ا ،يف توه��ان ارتعا�شاتها املق ّيدة وت�س��رح يف ن�شوتها
�- :س�أذه��ب �إىل �أمه��ر كوافرية يف املدينة و�أطل��ب منها �أن جتعل منّي
�أجم��ل عرو���س� ،س�أدفع لها ما تطلب� .ستكون حفل��ة العر�س يف �صالة
كب�يرة� ،س�أدع��و كل �صديقات��ي ومعاريف �إليه��ا ،ال ب��ل �س�أجعلها دعوة
مفتوحة ي�ش��ارك بها من ي�شاء.تبت�سم املر�أة احلاملة وعالئم ال�سرور
والبهج��ة بادية عل��ى حم ّياها.لكن �سرع��ان ما تبه��ت ابت�سامتها :ال
ل��و فعلت هذا �س�أ�صب��ح �سخري��ة �صديقاتي ،الأف�ض��ل �أن تكون حفلة
الزف��اف مقت�ص��رة على ال�صديق��ات املق ّربات جد ًا منّ��ي والأهل فقط
ويف البي��ت .لف��ت انتباه زميالته��ا يف العمل ،احليوي��ة املتدفقة التي
طغ��ت على حركاته��ا وت�صرفاتها� ،إحداهن قال��ت بخبث :ربمّ ا كانت
عا�شق��ة� ،أخرى بغباء :ق��د تكون رفعت �إىل مرتب��ة وظيف ّية �أعلى.
�صرب ّي��ة الت��ي تز ّوج��ت بع��د الثالث�ين قال��ت� :أكي��د و�إن عري�س ًا قد
تقدّ م خلطبته��ا .وما �أن �أنهت جملتها ح ّتى �ضجت الغرفة بالقهقهات
ال�ساخ��رة .ذهب��ت �إىل �شقيقه��ا و�أعلمت��ه ب�أنها موافقة عل��ى الزواج
م��ن �أبي نا�صر ،وقب��ل �أن تفر�ض �شروط موافقته��ا تلعثم وهو يعلمها
�أن العري���س ق��د �سجن بتهم��ة جديدة .امتقع وجهه��ا وكادت ت�سقط
عندم��ا نه�ض��ت متثاقلة جتر خطاها الوئيدة ،وق��د دفنت لت ّوها �أم ًال
كان ميكن �أن يبعث بع�ض الدفء يف �أحالمها الب�سيطة� .أ�سبوع ًا كام ًال
انقطع��ت عن العمل ومل تعد �إليه �إال بع��د توجيه �إنذار لها.عاودتها
الك�آب��ة وال�ش��رود الطويل �أثن��اء دوامه��ا ،تق�ضم �أظافره��ا ب�أ�سنانها
وهي تغيب يف �شبابها عندما كانت تتعاىل وترف�ض كل من كان يتقدّ م
خلطبتها.هام��ت به��ا الذك��رى ذات م�س��اء �آف��ل ،ح�ين كان��ت ،تتو�سد
ذراع وحيد.وقته��ا هم�س يف �أذنها:ح�ين انتهي من بناء بيتنا اجلميل
ال�صغ�ير �س�أتوج��ك ملك��ة عليه ،و�أظل��ل نوافذ حجرات��ه باليا�سمني،
و�أجع��ل مقع��دك امللك��ي و�س��ط احلديق��ة تتمتع�ين مبناظ��ر وروائح
اجل��وري والرياحني وزقزقة الع�صاف�ير ،و�س�أن�صب لك �أرجوحة بني
�شجرت�ين م��ن ال ّليمون.وحجرة نومن��ا �ستائرها م��ن احلرير الهندي
الطبيعي ،و�أثبت لك �أربعة �صوجلانات على �أطراف ال�سرير كامللكات
متام�� ًا� .أجفل��ت املر�أة التي �أ�صبحت حياتها جم��رد ذكريات ،حني مدّ
�شاب يف مقتبل العمر �أوراق ًا لتدونها وتوقعها له :لو �سمحت �س ّيدتي.
ه ّم��ت بقراءته��ا تائه��ة دون تركيز ،كادت تقفز ع��ن مقعدها عندما
ال�سيد ربيع وحي��د ال�سامل)،
قر�أت(:نرج��و امل�صادق��ة عل��ى �شه��ادة ّ
ً
رفع��ت ر�أ�سها ع��ن الأوراق ،حدّ قت بال�ش��اب مليا :عين��اه نف�س عيني
وحي��د ،وهذه االبت�سامة ابت�سامت��ه بالت�أكيد هو ابن وحيد .ارتبكت
وه��ي تتمت��م ال يا حبيبي� ،أطرقت لتخفي دمع��ة جارحة �سالت على
خدّ ه��ا و�أخ��ذت ت�صدّ قه��ا وتوقعه��ا ،ناولت��ه الأوراق دون �أن ترف��ع
نظرها و�أجه�شت فور خروجه.
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ُ
تورم �أ َّ
مل
ر
إث
�
ل��ه
زيارة
ر
آخ
�
ب
الطبيب
قال��ه
ا
م
ع
ه
ت
ذاكر
يف
يفت���ش
ف��راح
ٍ
َ
ِ
ُ
ِ َّ
َ ٍ
بالركبة:
ِ
ٌ
فلم اخلوف منها؟!
والتحاليل
ال�صو ِر
جميع
ِ
�سليمة َ
ُ
ُّ
ُ
ُ
ُ
وتتابع��ت الأ�سئلة القل ُق��ة وتلك خم��اوف ال يدركها �إال
تك��ررت احلال��ة،
ِ
ِ
ٌ
َ
وقلي��ل من النا�س من ُ
فحاول �أن
أ�سئلة،
يعرف
العارف��ون بها؛
مفاتيح ه��ذه ال ِ
َ
اندفاعها ،لكنْ ث َّمة ٌ
كل َ
يفوق َّ
خوف ُ
املكابح؛ ولكي ال ُيذعنَ
لهاج�س
تلك
يكبح
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ووقف
نف�سه منه
ل
ا
ذلك
خالل
م
توق��ف
الدّ
جريانِ
ِ
هب واقف ًا وانتز َع َ
أنبوب َّ
ِ
ِ
ُ
ت�ضحك
أ�سئلة التي
�أم��ا َم النافذ ِة ،فلم يُ�شاهدْ �سوى القم ِر ومل ي�سم ْع �سوى ال ِ
الب�شر وتبكي حني ي�ضحكون ،ك�أنها الكوابي�س.
حني يبكي
ُ
الطريق خالي�� ًا متاماً
ً
ُ
وخ��رج مندفعا ال يل��وي على �ش��يء كان
الب��اب
فت��ح
َ
َ
َ
َ
مل
احلرك��ة واالندف��اع؛
وت��رك ل�ساقي��ه حر َّي��ة
َ
ِ
م�سل��وب الإراد ِة؛ بح�ير ُة �أ ٍ
َ
َّ
َّ
��هُ
�ضب��اب ،ك�أنها
قط��ع
اخلوف حول ك�أنها
أ�شب��اح
ت�س�ير عل��ى �ساقني
ِ
ُ
تتناث��ر � ُ
ُ
ٍ
ٌ
ٌ
القلب
الطوي��ل ،لك��ن
الطري��ق
فراغ��ات
تت�س��رب �إىل
هالمي��ة
كت��ل
ِ
ِ
ُ
ِ
َ
جر���س ِ
َ
ي��دقُّ
بقو ٍة من جتد ِد اخلد ِر املوج ِع والوخ�� ِز املتنامي الذي حت َّول �إىل
اندف�� َع
يت�سرب ح ّتى َ
أل�سن
ؤو�س �أ�صاب ِعه،
عط�ش
عط�ش،
ُ
ي�صل �إىل ر� ِ
عط�ش من نا ٍر؛ ك� ِ
ٍ
ٍ
ٍ
يعرف هُ ً
دنةَ .
قائظ ال ُ
رك�ض كاملجنونِ يف �صو ِته
�صيف
من
عط�ش
أفاع��ي؛
ال
ٍ
ٍ
ٍ
هدير جنائزيٌّ ؛ ُ
ٌ
�ساقهُ
مريع؛ خطوا ُتهُ
ال�سو�س،
�شجرة عجو ٌز َن َخ َرهَ ا
انك�سا ٌر ٌ
ٌ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
تعت�صر
عينيه
م
أما
�
تت�ضاءل
أم��ل
ل
ا
ف�سحة
أت
�
وبد
توقف
قد
م
الد
َ
ِ
ِ
ُ
فجري��انُ ِ
َ
امل�شاهدَ
أح�س مبرار ِة الهزمية ووط�أ ِة العج ِز،
امل�شوهة للقم ِر ك�أ َّنها تبتلعهُ  ،ف� َّ
ُ
ب�سن��وات م َّر ْت ق�ضاه��ا برفقتها وهو
ه��ا
يذكر
ي�س�ترق النظ َر �إىل اللونِ
ٍ
َ
وراح ُ
َ
يوجهُ
�سياط اللو ِم على الأطباءِ بينما
أزرق يبتل ُعه��ا رويد ًا رويدا ،ث��م َ
ال ِ
راح ِّ
راح الأ ُ
أذنيه �أ�صدا�ؤه ،ف�صاح
مل يتنامى ويرتد ُد يف � ِ
َ
كركام من ثلج!!
 �ساقي� ....ساقي تتجمد،ٍ
َ
فانتف�ض كامللدو ِغ،
�تر،
وم��ع تفاقم
ِ
احلال��ة �أخ َ
أطباء �أن البدَّ من الب ِ
رب ُه ال ُ
ُ
ال�صراخ �إىل حنجر ِت ِه:
وقف َز
 �أحق ًا هو ُّاحلل الوحيدُ !!
 �أن تب َُ
أرق�ص بها !!
رت �ساقي التي �أرك�ض بهاُ � ،
ُ
َ
ُ
بال�س��اق
فكي��ف
والتع��ب
ال�س��اق
كان��ت
 �إذاالعادي��ة ُي�صيبه��ا الوه��نُ
ِ
ِ
ُ
اخل�شبية؟!
ِ
ُ
ُ
��ه وكانَ ُّ
ي�صبح
يو�شك �أن
كل �شيءٍ يوحي ب�أنَّ الأم�� َر
جف��ت
اللهف��ة يف حل ِق ِ
ِ
َ
ً
العملي��ات وا�ست��كانَ
بلذة
غرفة
حقيق��ة؛ فتاب�� َع �س َري ُه نح َ��و
حلقنة املخ��د ِر ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
و� َ
ُّ
التالية ،وعا َد ابنُهُ �أحمدُ
ينتظر
عميق
نوم
الليل��ة
منت�صف
أف��اق
ِ
ِ
ٍ
ُ
يغ��ط يف ٍ
َ
املدر�سة؛ بينما كان هو
يذه��ب �إىل
ال�صب��اح ليختبئ يف �أعلى ال�شجر ِة كي ال
ِ
َ
َ
ب�ساق واحد ٍة.
ينظر نح َو ال�سماءِ
ينتظر قمر ًا �آخ َر لكنْ
ٍ
ُ
ُ
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�ســــــــنوات ال�ضياع
• �إميان ليــال
رن جر���س الهاتف ،كان��ت �صديقت��ي الغالية ،تخربين
بعودته��ا من ال�سـف��ر ،بعد غياب ق��ارب الع�شرين �سنة،
�صديقت��ي الت��ي �أم�ضي��ت معه��ا كل مراح��ل الدرا�ســـة،
وبع��د نتيج��ة الثانوي��ة ،تزوج��ت و�ساف��رت ،ومل يع��د
يجمعنا �س��وى الر�سائ��ل وبع�ض االت�ص��االت الهاتفية،
تخ�برين كم ا�شتاق��ت �إيل ..ومل يكن ا�شتياقها يل يقل
عن �شوقي �إليها ،وتفاجئني بدعوتي مع بع�ض �أ�صدقاء
الطفول��ة� ،إىل الغ��داء ولتعرفني عل��ى عائلتها ،ولرنى
ك��م غريت فين��ا ال�سـنون ،وت�ضحك لتق��ول لأرى من منا
مازالت جميلة و�شاب��ة �أكرث دخلت البيت ،كما عهدته،
عندما كنت �أزورها �أيام الدرا�سة ،مل يتغري �شيء:
بيت كبري من البي��وت الدم�شقية العربية القدمية ،يف
حارة �شعبية� ،أث��اث ب�سيـط و�أنيق ،كانت ت�سحرين فيه
القناطر والأعمدة التي ي�صل بينها حبال من العري�ش
وبع�ض العناقيد املتدلية ،فتعطي املكان حميمية �أكرث،
لق��د ت��وارت �إىل ذهني �أفكار متزاحمة ،ك��م ت�سلقت �أنا
و�صديقت��ي هذه الأعم��دة ،لنجل���س يف العلية ومي�ضي
النهار من دون �أن ن�شعر..
تده�شن��ي �ص��ور العائل��ة عل��ى اجل��دران ،مل��ن بقي ومن
رح��ل  ...وكل �ص��ورة منها حتمل ذك��رى ،طاولة كبرية
يف و�س��ط (الليوان) وكرا�سي م�صفوفة برتابة ،حتلقنا
ح��ول املائ��دة ،مل ت�ترك �صديقت��ي نوع�� ًا م��ن �أن��واع
امل�أكوالت �إال و�صنعته ،توزع الأطباق وت�سكب لنا.
تذك��رت بي��ت ج��دي والأج��واء احلميم��ة واجتم��اع
العائل��ة ح��ول مائ��دة واح��دة وال�سيم��ا �أي��ام العط��ل،
ومو�سيقى طرق الأطباق واملالعق..
هن��ا تفاجئن��ي مو�سيق��ى مل�سل�س��ل ترك��ي ب��ات ال�شغ��ل

ال�شاغ��ل للنا�س مل �أعرف م�صدره��ا لوال مغادرة ال�شاب
(ابن �صديقتي) للمائدة ،و�إخراجه هاتفه املحمول من
جي��ب بنطاله ب�أطراف �أ�صابع��ه جمي ًبا...وهو مايزال
مي�ضغ الطعام..
بينم��ا �أ�سم��ع �صوت �أغني��ة عبد احلليم من م��كان �آخر،
�أغنية طربت لها ،من��ذ زمن مل �أ�سمعها يرك�ض الآخر
(زوج �صديقت��ي) لي�أخذ هاتفه من جيب معطفه الذي
تركه جانب ًا ،ويجيب ب�أعلى �صوته� :ألو �ألو ...
ت�ش�ير له �صديقتي هن��اك ال توجد تغطية اقرتب �إىل
هنا� ،أو قف �أمام النافذة.
وقف �أمام النافذة وو�ضع يده الأخرى على �أذنه ،وتابع
حديث��ه ،ب�أعلى �صوت��ه ،وقبالتي كان��ت ابنتها حتاول
�ضب��ط �أع�صابه��ا م��ن ت�صرف��ات �صغريه��ا ال��ذي رف���ض
الطعام وبحركة من يده رمى الع�صري ،الذي بلل ثيابها
وثياب��ه ...يبع��دين عن املنظر� ،صوت ف�يروز (يا �سنني
يل��ي رح ترجع��ي يل  )....تق��وم �أخ��رى لتجي��ب عل��ى
هاتفها تبتعد لت�أخذ زاوية تتكلم بهم�س وتبت�سم.
انق�ض��ى غدا�ؤن��ا ،مل نهن���أ ب�صم��ت �آداب املائ��دة ،وال
مبو�سيق��ى هادئ��ة جتعلنا نتب��ادل الأحادي��ث ..ح�ضر
وت�ش��رد احلب وال��دفء ،مل نط��رح مو�ضوع ًا
املحب��ون،
ّ
هام�� ًا ،ومل يتع��رف البع���ض عل��ى الآخ��ر ،وكم��ا كان
متوقع�� ًا� ،أجل لقد التقينا يف مكان واحد وحول طاولة
واحدة ،جتمعنا ب�أج�سادن��ا لكن الأحاديث واملجامالت
كان��ت مع �آخرين عرب هواتف نقال��ة ...باتت كل �شيء
يف حياتنا.......
خرج��ت من بي��ت �صديقتي و�أنا �أردد (ي��ا �سـنني يلي رح
ترجعي يل رجعي يل �شي مرة رجعي يل.)...

البلد الأمني

ق�صة

�أ�صوات �شابة

ذاكرة تتوارى يف �سحابة

تراتيل
مت�شي الهوينا

ها هو ع�شب احلديقة
يوزع �ضفائر العتمة على الغرباء
وي�ستحوذ ال�ضوء على الفرا�شة
فيحرتق اللهيب وتنجو الفرا�شة !..
جبال �شاهقة ...
تريد �أن ت�صل �إىل الأ�سفل
وهل ال يوجد هناك
�سقوط �إىل الأعلى
..فتغيرّ حلمها !!..
�أ�شجار الك�ستناء
ُ
تقتن�ص العدالة من قبرَّ ة ..
تت�سول الليل ..

فتت�صدق عليها العتمة بنجمة !..
�أمي ..
وجدت �ضفري ًة عند الباب
�أمي..
وجدت تعاويذ ومتائم !..
�أمي ...
البحر ..
البارحة رك�ض ورائي
ُ
يقت�ص من �ضفريتي ..
كنت خائفة �أن
ُ
َّ
بوذا كان يدق الباب ..
والأ�شجار حم َّملة بال�صهيل
النهار �أعزل �إ ّ
ال من الأبدية
وزهرة عباد ال�شم�س لفان كوخ
تخرج من اللوحة
لتقف عليها الفرا�شة ..
الإميان يزيح املخاوف ..
ويزج الأ َ
مل ب�صلوات الآلهة ..
ُّ
�أ�شجار ت�صعد �إىل ثمارها
وتائب مي�شي
على ال�صراط امل�ستقيم ..
ويلحق بربتقالة
تتدحرج ب�شوارع املدينة
لي�صطدم ب�شجرة توت ..
ال �شيء ..ال �شيء ..
�سقطت ورقة توت وك�سرت �إ�صبعها .

لدِ َم�شْ قَ زَهْ رُ ال َب َنفْ�سَ جْ

•رمي الأ�سعد
نحن يف البلد الأمني

ونحن نعبث ب�سجاد احلقول

و�شبعوا من خبز ال�ضغينة

دم وطني
من ٍ

ومل تتذوق

ولدوا بعيون جافة

..كل غ�صن زيتون هنا

�شغ��اف قلوبن��ا �إال طع��م الثل��ج

..ال متطر الدموع

قلم ملحربة احلنني

الأبي�ض

ي�ؤرخ �أحالمنا امل�ؤجلة

والفرح

الأمهات من �شروق ال�شم�س

وير�سم ابت�ساماتنا

..يف البلد الأمني

ت�سلقنا جميع ًا جدائل �أمهاتنا

كل القلوب كتب عليها

وغفونا يف حجر الع�سل

�أن ترتدي اللون احلزين

�ألف مرة

واليوم تق�ص ن�سا�ؤنا تلك اجلدائل

تذوقنا احلياة

خج ً
ال من زمن الردة والنكران

وداعبتنا �أ�شواك الدي�س

ميثاق ًا من ر�سم القتامة

و�أ�سنان النمل الأحمر

وحرب ال�سواد

..فال�سماء قالت مراراً...

..ذرات الرتاب املبللة

�أ�شقياء خرجوا من �أرحام ميتة

ب�أن تراب بالدي مقد�س

تنبت كل يوم حتت �أظافرنا

ت�شربوا احلقد

وال�شام البلد الأمني..

تهز ال�سرير
بكرم الطائي
من يحاول �إحراق ال�شم�س
وحده �سيحرتق
ولأل��ف �سنة �ضوئية �ستتبعه لعنة
الطهر

ال�صفعــة

• عو�ض �سعود عو�ض

• عفاف اخلليل

من �شرق الطعنة �إىل غرب الوجع
وعلى م�سافة من النظام ال�شم�سي
و�صوت الر�صا�ص !..
تخرج تراتيل زنبقة �صغرية
تبحث عن نف�سها بني
امل�ستقيمات املتوازية
عزالء �إال من
ميثولوجيا احلروب!..
وعند فوهة بندقية
ي�ستيقظ الالخوف
لقنا�ص
وميد ل�سانه
ُّ
ٍ
فاز بجائزة �ألف طفل قتيل
و�أطلق النار على �أربعمئة يوم
فت�صدعت كلَّها!..
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•� أ�سامة خرما
والآنَ َي ْن َتف ُ
ني
رح
ِ�ض ال ُغبا ْر
اليا�سم ْ
َ
�آ ٍه لجِ ُ ِ
�آ ٍه لجِ ُ ْر ُح ِك يا َفتاتي
ْمي يف �أُنوثـَتِها ،
َو ُيغ ُ
ري ُحل ْ
وال�صديقْ
َب ُعدَ ال ِأح َّب ُة َّ ،
�ض م ِْن َدمي ت َ
َو َت ْن َه ُ
ِلك الدِّ يا ْر
ِل َي َظ َّل َينْز ُفني َدمي ،
ما ِزل ُْت �أَ ْن َتظِ ُر الدَّ قائ َِق لِلحِ وا ْر
ني ،
َو َرحيقُ َز ْه ِر
اليا�سم ْ
َ
فاء ُح ْر َق ًة
اليا�سم ُ
َو َ
ني َيكا ُد َي ْبكيني َو ً
�أر�أيتَ َد ْم َع َحبيبتي !!...؟
لبي ح َ
ذاب
ني َيقْطنُهُ ال َع ْ
�آ ٍه ِل َق ْ
هيب
يف َز َّفةِ ال ُع ْر ِ�س املَ ْ
ِف َيف ُِّر َّ�ص ْحبي ِمل ُْح �آهي ل َ
راب
ِلخ ْ
وال َّن ْع ُ�ش يمَ �ضي ُم�سرع ًا ،
��ة ُن ِهب��تْ كرامتُه��ا ف�أ َتتْ ُتناديني ،
َ
َو ِد َم�شْ ��قُ َتنْع��ي �أُ َّم ً َ
َويف الآال ِم ُتغ ِْر ُقني
ري
ال�صغ ْ
بمِ َ �شْ َي َخةِ َّ
َتكا ُد َتف ُِّر م ِْن َ�صبرْ ْي ُ�شجوين ،
•••
َ
َ
َ
ني
بو�س ُع�شْ َب
�
أ
ف
الغوط َت ْ
ُ
َن ْحنُ الأبا ُة
ِماي
َوهَ وى هَ واها يف د ْ
ُك ِت َبتْ ُعرو َبتُنا على َك ِّف َّ
هيد
ال�ش ْ
دي
ظي َج َ�س ْ
ديد
ال ت ْوقِ ْ
من َج ْ
�سور َّي ٌة �أُ ِّمي َ�س َتحيا ْ
تِعاليَ ْ خِ ل ّْ�س ًة دونَ انتِظا ْر
ِب َغ ٍد َ�سي�أتي م�شْ ِرق ًا بيدِ َّ
بيب
الط ْ
َفت� َّأهبي َو ِلترَ ُْق�صي َر ْق�صي
ال�صهيلْ
َجر ي�أتي َو َّ
والف ُ
قوم م ِْن ُج ْر ِح الليايل َن ْب ُت َق�صائِدي  ،على َج ْم ٍر َونا ْر
َو َي ُ

 الذكري��ات ذات مم��رات �سري��ة ال ن�شع��ر بهادائم�� ًا ،عالقته��ا بالزم��ان وامل��كان ومب��ا ح��دث
عليهم��ا ،ويف الأنفا���س والكلم��ات واملواق��ف التي
ت�ستعاد.
-1متوالية الأحداث تخل��ق زمنها و�أزمان غريها،
بعي��د ًا ع��ن زمني املخلوق منذ والدت��ي ،ماذا �أفعل
وعيون �أهل القرية الت��رى �سواي .الن�سمة مللمت
�أف��كاري وكادت �أن تعرين��ي� ،إال �أنن��ي متا�سك��ت،
ذات��ه،
ومت�سك��ت بثياب��ي وب�شع��ري ،وبالن�سي��م
ِ
اتخذت جه��ة هبوبه ،مللمت ذاتي ،وقررت العودة
�إىل البيت ،بعد �أن �أبلغت ح�سان بذلك.
غريت طريقك� ،أل�سن��ا متفقني على تعليق
مل��اذا ِ
لوحاتك يف املركز الثقايف.
غد ًا �أراك.
كي��ف �أقنع �أه��ل بلدتي �أن ح�س��ان جمرد زميل
ي�ساع��دين يف جن��اح م�شروعي التخرج��ي ،در�سنا
�سنواتن��ا �سوية ،وخرجن��ا �إىل الف�ض��اء الرحب،
حتدثن��ا ع��ن �أ�شياء كث�يرة ،البارح��ة زار والدي،
كان��ا يف غاي��ة التفاهم حول �أم��ور عديدة� .أبناء
القري��ة يري��دون تخلي�صي من ذاتي ،م��ن �أفكاري
علي
ومواهب��ي ،من ح�س��ان ،ومن �أيِّ �صدي��ق �آخرَّ ،
�أن �أخ�ض��ع لإرادتهم و�أال �أفكر مب�ستقبلي� ،أو �أفكر
ب�إقام��ة معر�ض��ي الت�شكيلي� .أتطل��ع �إىل الأعلى،
وه��م يريدونن��ي �أن �أنظ��ر �إىل خطوات��ي ،لتكون
متوازن��ة ،و�أن ال �أفع��ل �شيئ�� ًا ،ف�أن��ا ل�س��ت للفع��ل.
�أل��ف م�س�ألة يحتجون عليه��ا .والدي احتار ووقع
ب�ين نارين .ه��ل يج��اري �أه��ل البل��دة� ،أم يجاري
طموح��ي؟! �أراه دائم�� ًا مهموم�� ًا .يجل���س وحي��د ًا
يفكر ،وكيال �أقطع �أفكاره� ،أو �أعكر مزاجه �أتركه
وحيد ًا.
-2أح���س �أن الأر���ض بات��ت ملك��ي،
عندم��ا � ِ
أراك � ُّ
و�أنن��ي ح�ص��دت الك��روم ،وب��ات املح�ص��ول وفري ًا،
م��ع ِّ
�صب��اح يدغ��دغ اله��دوء والف��رح كي��اين،
كل
ً
أراك
علي ،تقبل�ين
وجنتي ،مازل��ت � ِ
و� ِ
َّ
أن��ت تقبلني َّ
طفل��ة عل��ى الرغم م��ن ح�صول��ك على �إج��ازة يف
الفن��ون اجلميل��ة .كالم النا�س ثق��ب طبلة �أذين،
�أ�ستمع و�أن�سى ما يقول��ون� ،أتركك تت�سلقني املجد
م��ن �أو�س��ع �أبواب��ه� ،إال �أنن��ي غ�ير ق��ادر �أن �أغل��ق
�أفواههم� .شبان القرية �أرادوا قطف زهرتك بعد
�أن تفتح��ت ،و�إذا ا�ستع�صت على القطاف يدعونها
تذب��ل ،وال مينحونها �سلم ًا تعر���ش عليه .منحتك
احلرية التي ترافقت مع هم�سهم الذي �أخذ �أكرث
�ش��كل «بنات �آخر زمن ي��ردن تغيري مفاهيمنا،
من ٍ
و�إقام��ة معار���ض وخمالط��ة الرج��ال» �سعادت��ي
يف تفوق��ك ،ه��ل �أحرم��ك �سعادت��ك وتفوق��ك،
و�أ�ست�سل��م للجحي��م .الو�شو�ش��ات ال تنقط��ع .يف
البل��دة احلياة غ��ول ي���أكل َّ
كل الذي��ن يتميزون.
م��ن �أراد �أن يبني ذاته عليه الذهاب �إىل املدينة،
امل�صيب��ة �أن املدينة ت�أكل كل القادمني من القرى،
وتن�ثر �أ�شالءه��م� ،أين تذهب�ين� ،أنت ب�ين نارين.
�أجه��د تفكريي ،و�أح��اول �إطفاء الن�يران داخلي،
نارها ونريان مواجهة النا���س ،خطان ال يلتقيان.
يف داخل��ي تتفاع��ل �أمور ع��دة ...عندما ترينني
عاب�س�� ًا يتح��ول يوم��ك �إىل كوابي���س ،ت�س�ألينن��ي
ف�أ�صطنع الفرح� .صرت ق��ادر ًا على املراوغة ،و�أن
�أظهر بغ�ير وجهي احلقيقي ،ليظ��ل داخلي بعيد ًا
عني ،ال �أطلعك عليه.
-3دعن��ا بعيدي��ن ع��ن الواق��ع ونحل��م ي��ا ح�سان،
فكث�يرة ه��ي الأح�لام الت��ي يف�سده��ا الواق��ع.
جت��اوزت الع�شرين وما زالوا ينظرون �إ َّ
يل كطفلة،
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حتتاج �إىل رعاية ،و�إىل �إر�شاد ،يتقربون من �أبي،
وعندم��ا �أقول ر�أي��ي فيهم ب�صراح��ة ،يلدغونني،
حت��ى بات ج�س��دي مت�سمم ًا .ال �أ�ص��رح بهواج�سي
حت��ى ال يلومن��ي الآخ��رون ،ال �أح��ب �أن �أك��ون
�ضعيف��ة� ،س�أدفن �أ�شجاين وت��رددي� ،س�أظهر �أمام
اجلمي��ع بوجه��ي احلقيق��ي ،و�س�أ�سم��ع تنب�ؤاته��م
وحر�صهم و�أ�شياء كثرية.
عيني� ،إىل
إىل
�
وتنظ��ر
الطبيعة
ت�س�ألن��ي ع��ن
َّ
البح��ر والأم��واج ،وكلم��ا زاد الهدي��ر ت�صفهم��ا:
عينان لغتهم��ا الومي�ض ،كلماتهم��ا غناء اجل�سد.
متردهم��ا يهبهم��ا حري��ة االمت�لاء م��ن جه��ة،
والنف��ور من جمتمعات ال ت���ؤدي �إال �إىل الإذعان،
�أ�ساف��ر يف تقاطي��ع لوحات��ك ،لأح��رر نف�س��ي م��ن
ثق��ل الأيام .لوحاتك عامل مده�ش ،ي�أخذين �إىل
كتابة ق�صائد خالدة المر�أة هي احلياة ،ا�ستنطق
ابت�سامته��ا التي تبع�ثر كلماتي ،وتزي��ح الهم عن
روح��ي� .أ�ضن��اين الرتح��ال فيه��ا ويف لوحاته��ا
كب��دوي يبح��ث ع��ن اخل�ص��ب يف رابع��ة النه��ار،
�أح��اول �أن �أحرر نف�سي من ثقل الأيام ،ف�آتي �إليها
إلي��ك ،و�إن مل �أجدك انتظ��ر هبوب الن�سيم ،لعلها
� ِ
حتم��ل عطرك و�صورتك ،ولكن �أن��ى يل �أن �أم�سك
بالريح وبك!
-4م��اذا تفعلني ي��ا جمنونة ،هل يعق��ل �أن تفككي
معر�ضك يف يوم افتتاحه؟!
اتخ��ذت ق��راري بع��د �أن �ش��اورت وال��دي،
وا�ستمزج��ت �آراء بع�ض الن�س��وة ،وه�أنذا �أخربك
�سيك��ون معر�ض��ي يف بلدت��ي ،ولي���س هن��ا� ،أخذت
موافق��ة مدي��ر الرتبي��ة عل��ى �إقامت��ه يف مدر�سة
البل��دة ،دع��وت �صديقات��ي ،كث�يرات �سيح�ض��رن،
دعوت �أكرث من حمط��ة تلفزيونية �ستنقل اخلرب
و�ص��ور املعر���ض .عل��ى �أه��ل القري��ة �أن يعرتف��وا
بالواقع� ،أو يت�صرفوا بوح�شية وميزقوا لوحاتي.
�أعتق��د �أنه��م �سي�سكتون على م�ض���ض .هذا قراري
�إن �شئ��ت �أن ت�ساعدين ف�أه ً
�لا ،و�إال فدعني �أذهب
�إىل املدر�سة ،من املفرت�ض �أن والدتي و�صديقاتها
قد ح�ضرن مل�ساعدت��ي .هاله ما ر�أى ،ن�سوة ترتب
و�أخري��ات يقدمن القهوة امل��رة للح�ضور ،واثنتان
ي�ستقبلن الزوار.
مت��ى رتبت املعر���ض ،وعلقت ال�ص��ور ،وفعلت ما
فعلت؟!
ناولن��ي املق���ص ال وق��ت للأ�سئل��ة ،لق��د اكتمل
جميء الأهايل وال�ضي��وف ،ابق �إىل جانبي ،حان
وقت ق�ص ال�شريط وافتتاح املعر�ض.
طلت��ك ،وبراعة
لوحات��ك م��ع جم��ال
تتعان��ق
ِ
ِ
�شع��رك ،يغ��ري يدي��ك
�أنامل��ك .يغ��ازل الهب��وب
ِ
باحل��وار ،امل��كان �سم��ح لأف��كارك �أن تغ��رد
بفو�ضويته��ا ،تر�س��م عنوان�� ًا ي�سم��ح بالتالق��ح يف
حلظ��ات هاربة من الزمن� .أيام �صعبة مرت ،وروح
روح��ك لتملئيه��ا فرح�� ًا
متج��ددة �أخ��ذت م��كان
ِ
وع�ص�ير ًا .ترتاق���ص �ألوانك على ال��ورق ،لتنجب
لوحات ت�شكيلية ،تدقق�ين ،وتبوحني بلواعجك،
قمم �شماء عليك ت�سلقها اليوم قبل الغد.
ت�ساب��ق النا���س ل�ش��راء اللوح��ات الت��ي بيع��ت
با�ستثن��اء اثنتني رف�ضت بيعه��ن ،واحدة �أهديتها
لوال��دك بع��د �أن كتب��ت خلفه��ا :وال��دي �أن��ت من
تركتن��ي �أفع��ل م��ا �أريد ،وه��ذا النج��اح بف�ضلك.
�أم��ا الثاني��ة فقدمتها حل�سان بع��د �أن كتبت عليها
�إه��داء قر�أت��ه �أم��ام اجلمي��ع .زغ��ردت الأم،
وتركتكما مت�ضيان بعيد ًا عن القرية...

متك��ئ عل��ى طاولت��ي يف ذل��ك املق�ص��ف املع��زول عن
�ضجي��ج املدين��ة وجلب��ة االزدح��ام يف �شوارعه��ا ،ميتد
�أمام��ي م��دىً �أزرق ب�ش�ساعت��ه املرتامية و�صف��اء زرقته
ال�ساح��رة� ،أم�ل�أ ناظ��ري بروع��ة امت��داده وتراق���ص
�أمواجه تتهادى بكثري من اخليالء واالن�سياب ،تت�سابق
باجت��اه ال�شاط��ئ ال�صخ��ري وم��ا �أن ت�صله حت��ى ي�شتد
حما�سها ،وبانفع��ال غا�ضب ت�صفع �صخوره وال تلبث �أن
ترت��د منك�سرة خجلة خملف��ة زبدها الأبي���ض �شاهد ًا
على اخليبة والهزمية.
�أع��ود ل�صحيفت��ي باحث�� ًا ع��ن جدي��د �أو ممت��ع ،وال
�ألب��ث �أن �أع��ود ملنظر البح��ر م�ستجيب�� ًا لندائه العذب
وتراق���ص �أ�شع��ة ال�شم���س عل��ى �صفحت��ه املتماوج��ة،
و�أرنو بني الفينة والأخرى �إىل الطاولة املجاورة حيث
جتل���س فتاتان يف عقدهما الثاين تتهام�سان وت�ضحكان
بعذوب��ة ،يدفعني تطفل ب��ريء ملراقبتهما واال�ستمتاع
بلهوهما دومنا حرج لأن فارق ال�سن بيننا �سمح يل برفع
الكلف��ة وم�شاركتهم��ا اجلل�سة ،فال هما �أبدت��ا انزعاج ًا
م��ن نظرات��ي وال �أنا �سمح��ت لنف�سي ب�أكرث م��ن نظرات
�أبوية �صامتة وابت�سامة هادئة بال معنى...
�أع��ود �إىل جريدت��ي متنق ً
�لا بب�ص��ري ب�ين جرياين
الأحب��اء وبح��ري اجلب��ار البدي��ع ،والوق��ت يج��ري
بهن��اءة جماني��ة ،رجعت بجل�ست��ي دافع ًا ظه��ر مقعدي
و�أر�سل��ت ب�صري عرب طاوالت املق�ص��ف �أراقب �سيدة يف
عقدها الرابع تق�ترب منا وعلى ثغرها طيف ابت�سامة
متجمدة وحم�يرة ،ت�سمرت عيناي على وجهها اللطيف
اله��ادئ وعينيه��ا الرباقت�ين وثغره��ا املح�ير وج�سدها
املكتنز وم�شيتها املتزنة حتى �إذا حاذت طاولة الفتاتني
توق��ف حتدجهم��ا بنظ��رة مت�سائل��ة ،نه�ض��ت �إح��دى
الفتات�ين لتواجهه��ا بت��ودد مرتب��ك� ،أمعن��ت كل منهما
بوج��ه الأخ��رى ودون �أي تغي�ير يف تعاب�ير الوجه�ين،
�س��رى بني العي��ون الأربعة نداء مكب��وت دون �أن تنب�س
ال�شف��اه ،رفعت ال�سيدة ثغرها وبنف���س الهدوء واحلزم
�صفع��ت وج��ه الفت��اة املرتق��ب لأي �شيء غ�ير ال�صفعة
الثقيل��ة ،ثم تابعت �سريها خارجة م��ن املق�صف بنف�س
اله��دوء واالبت�سام��ة املتحج��رة على ثغره��ا اللطيف،
تارك��ة وراءه��ا احل�يرة والده�ش��ة والذه��ول ودم��وع
جت��ري م��ن عين��ي الفت��اة التي غط��ت وجهه��ا امل�صفوع
بي��د حانية ومازالت واقفة كتمثال �صامت �إال من دموع
ت�سحها ب�أمل..
بعفوي��ة ر�أي��ت نف�س��ي �أدن��و م��ن الفت��اة عاج��ز ًا عن
كب��ح ف�ض��ويل� ،أجل�سته��ا مب�ساع��دة رفيقته��ا �أهدئ من
روعه��ا� ،س�ألتها من ه��ذه ال�سيدة ..ومل��اذا ..ا�سمحي يل
مب�ساعدتك..
بع�برات خمنوقة �أجابت� :شك��ر ًا ،وا�ست�سلمت لبكاء
مقهور و�صامت..
انتظرين��ي �أرجوك ..حلقت بال�سي��دة التي �أ�صبحت
ً
تاركة وراءه��ا وجوم ًا حائ��ر ًا وت�سا�ؤ ًال
خارج املق�ص��ف
مكبوت ًا.
رغ��م امل�شاع��ر امل�ضطرب��ة يف داخل��ي م��ن حن��ق
واحتج��اج م�ستغ��رب اقرتب��ت منه��ا وناديته��ا بلط��ف،
�سيدتي �أت�سمحني يل ب�س�ؤال؟
التفت��ت �إيل وما زالت االبت�سام��ة اليائ�سة ت�ضطرب
على ثغرها املتجمد ،تذكرت املوناليزا وغمو�ض وجهها
املحري الذي جع��ل من لوحة اجلوكندا لدافن�شي رائعة
خال��دة ،ك�أنها جت�سدها فع ً
�لا �أو هكذا ت�صورت مما حدا
بي �إىل متابعة تفح�ص هذه ال�سيدة �أم ًال يف �سرب �أغوار
اللوحة اخلالدة..
ـ ثقي بي �أرجوك ،ما الذي فعلته وملاذا؟
ـ من �أنت وماذا تريد؟ ردت بهدوء وحزم وتهذيب.
ـ �أخ�ير ًا انفرج��ت �شفتاها وتكلم��ت ،وا�ستبد بي فرح
املنت�ص��ر ف�سارع��ت �إىل طم�أنته��ا �إىل طيبت��ي وح�س��ن

ق�ص��دي وقدمت لها هويت��ي معرف ًا ،فتفح�صتها حمدقة
بوجه��ي و�أعم��اق عين��ي وا�ستجاب��ت لندائ��ي ال�صامت
قائلة:
ـ �إنه��ا ابنت��ي ،ح�شا�ش��ة كب��دي� ،أمل��ي يف حا�ض��ري
وم�ستقبلي..
ـ قاطعته��ا :وت�صفعينه��ا �أم��ام اجلمي��ع فتحطم�ين
عنفوانه��ا وتهين�ين كرامته��ا وه��ي �صبي��ة يف ريع��ان
ال�شباب..
بد�أت دم��وع ال�سيدة باجلريان واختف��ت ابت�سامتها،
وراحت تك��ز ب�أ�سنانها على �شفتيها ت�ص��ارع حزن ًا دفين ًا
وبعفوية رفعت يدها و�ألقتها متهالكة على كتفي تقاوم
انهي��ار ًا اعرتاه��ا ،ف�أم�سكت به��ا و�أجل�ستها على مقعد يف
حديق��ة املق�صف حتت نظر ابنته��ا والآخرين ،رجوتها
الهدوء وانتظ��اري لدقيقة ،وعدت �إىل املق�صف ،دفعت
ح�ساب��ي وح�س��اب الفتات�ين وا�صطحبتهم��ا �إىل حي��ث
كانت ال�سيدة تنتظر.
ب��د�أت حديث��ي بت��ودد ورج��اء �أن ينظ��رن جميع�� ًا
لتدخل��ي بعني الثقة ب�أخ تقدم به ال�سن وعركته الأيام
فل��م ترتك ل��ه �إال �صفاء النف�س وحن��ان القلب ،وفعلت
كلماتي فعله��ا وفيما اجلميع مطرق و�صامت راحت الأم
تعرتف ب���أمل وحرقة من خالل عربات �صادقة عجزت
ع��ن كبته��ا� .إنه��ا ابنت��ي كل م��ا ل��دي يف ه��ذه احلي��اة،
�أ�سلمته��ا قلب��ي ب�أ�سراره وروح��ي ب�أحالمها وكل حياتي
املا�ضية واحلا�ضرة وامل�ستقبلية ،فدا�ست على م�شاعري
و�صفع��ت روح��ي وحطمت �أحالمي ،لقد مت��ردت و�أنا يف
عمره��ا على �أهلي وتزوجت من �أحب رغم ًا عنهم ملبية
ن��داء قلبي العا�شق ،وحملني �إىل �أهله فرف�ضوا قبولنا
واعرت�ض��وا على زواجنا ونكدوا عي�شنا وظلوا يحاربون
وجودن��ا حتى �أج�بروه على اله��روب م��ن غ�ضبهم ومن
خيانت��ي فرح��ل �إىل املجهول بعد �أن خل��ف يف �أح�شائي
ابنت��ه ه��ذه مكتفي�� ًا بتق��دمي كل ما كان ميلك��ه والبيت
ال��ذي مازل��ت ب��ه انتظر عودت��ه وقد حفظ��ت وديعته
ب��كل �أمان��ة و�إخال�ص ،فال هو عاد وال �أن��ا ن�سيت عهده،
وم��ا انف��ك �أهل��ه يالحقونني ب��كل ما هو مزع��ج وم�ؤمل
ويحملونن��ي م�س�ؤولي��ة رحي��ل ابنه��م ،ث��م جل���ؤوا يف
حماربت��ي �إىل �سلب كل ما لدي من �أمل ورابطة ت�شدين
�إىل احلي��اة وتربطن��ي بزوج��ي الغائ��ب ،حارب��وين
بابنت��ي يطالبونه��ا بط��ردي م��ن بيتها ال��ذي خلفه لها
والده��ا ويرغمونه��ا على الزواج م��ن قريبهم وهو �شاب
مري���ض وعاطل عن العمل وبعيد عن الثقافة ومقومات
الرجل احلقيقي وق��د �أذعنت ابنتي لرغباتهم ودا�ست
على م�شاعري وحبي وحناين..
�صمت��ت ال�سي��دة ث��م �س�ألتن��ي� :أتراه��ا عقوب��ة يل
عل��ى ما فعل��ت مع �أهل��ي؟ �أهي جين��ات التم�� ّرد واجلهل
املوروث��ة م��ن �أ ّم��ك البائ�س��ة؟ (�أم�سك��ت بكت��ف ابنتها
وهزته��ا ب�ش��دة) ل��ن �أدع��ك تكرري��ن خطيئت��ي مهم��ا
ح�ص��ل ،اقتلين��ي قبل �أن تفعلي ذل��ك ،ابقي معي ويل..
�أرج��وك ..و�سمح��ت لدموعه��ا باجلري��ان ث��م تعانقت��ا
بح��ب وحنان وحميمي��ة ..لقد �أوغ��روا �صدرك �ضدي
علي الكثري� ...صدقيني� ..أكملت الأم.
وكذبوا ّ
قل��ت ـ وق��د �صدقت م��ا قالت��ه الأم املكلوم��ة ـ نعم يا
بنيتي ال تخذيل �أمك ،ابقي معها ولها� ..أرجوك.
ـ �أخ�ير ًا تكلم��ت الفت��اة خماطب��ة والدته��ا :وم��اذا
تريدين مني؟
ـ نبي��ع بيتنا ونحزم �أمتعتنا ونعود �إىل �أهلي ،وتبقني
مع��ي بانتظ��ار امل�ستقبل ،وافق��ت الفتاة عل��ى كالم �أمها
وح ّلت االبت�سامات احلقيقية على الوجوه التعبة.
بقي��ت معهن �أقدم امل�ساعدة حتى مت لهن ما �سعني من
�أجله .عندما ذهبت معهن �أودعهن يف املحطة� ،شكرتني
الأم و�أ�ضافت :لقد فعلت ال�صفعة فعلتها �أخري ًا.
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بحوث ودرا�سات

زفَّ ة ال�سمو على �أم ال�ضفائر
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فعل القراءة

• يا�سني عبد الكرمي الرزوق
تعلَّقت يف �ضفائرها خيوط الأمل

الذي تناثرت منه ٌ
نقاط من يخ�ضور القوة

�أ�شرقت من ثغرها جواهر احلياة التي مل تعرف االنقرا�ض

عندها متالكت ال�ضفرية نف�سها

و ترعرعت يف ح�ضنها �شمو�س ال ُن ُهر

و�أعادت �ضفر �شعرها

هي �أغنية ٌ تاه اللحن يف كلماتها

وعاد ملتف ًا من حولها ِعرقُ اجلمال الأخ�ضر الناب�ض بالقوة

�ضج ُ
املوت من ابت�سامتها
هي ٌ
روح َّ

و�صحتْ ال�ضفرية على لونها الأ�شقر الالمع
َ

دماء ال�شباب
عندما تنظر �إليها تغلي يف داخلك ُ

مرتعرعة يف ح�ضن �أمها
تك�سوها �أ�شعة ٌ من �شم�س نهار ٍ جديد
ٍ

و عندما تتحر�ش بها ت�سجنك يف دوائر �إغرائها

تنري لآلئها القادمة

َ
متركزت يف نقاط ُق َبلها
�إنْ عانقتها
و �إن �سامر َتها �أوقعتْ بك يف �شباكها الذهبية

وا�شتبكت من جديد و من حولها كلُّ الأرواح والأغنيات

كانت �ضفائرها

تفي�ض من ثغر �أمها جواهر الفرح والن�صر القادم

تق�صفات الع�صور
متجمعة ً م�ضفورة ً ب� ٍ
أياد انربت متحدية ً ُّ

ٌ
ونبت��ت يف ِّ
�شع��رات عظيم��ة مل َت ُط��ل يف مناب��ت
كل �ضف�يرة

ًٍ
منتفخة تكاد تنفجر
برباطات من عروق ٍ خ�ضراء
ٍ
مربوطة ً
و تلك ال�ضفائر تزداد كلما �سرقوا �أكرث من جواهر احلياة

التق�صف و الهروب
�شعر من�سدل على �أكتاف الت�ضحيات

ف�صارت ال�ضفائر تت�شابك يف وجه املوت املتدافع

فانفجر مرة ً �أخرى ٌ
عرق �أخ�ضر تبعرثت �أ�شالء نب�ضه املتعايل

ق�ص �أو حترتق يف مق�صات اجلمر املتقاذف
كي ال ُت َّ

يف خيوط ال�شعر النابت

وكان ما كان..............
و�سلبوا جوهرة احلياة الأوىل من �ضفرية الإ�صرار

ِليعلن ز َّفة ال�سم ِّو

ُ
�شعرات ال�ضفرية احلزينة
فبد�أت تت�ساقط

على �أ ِّم ال�ضفائر...

ِلينفجر ِعرقها الأخ�ضر

ليلة ملتهبة امل�ساحات...؟!
يف ٍ

�صفحة احلب

ني�سان �صنع الثائرين
• غدير �شعبان ملحم
ني�سان ُ�صنع الثائرين رعودا
كان اجلالء حترر ًا ووجودا
وحتققت لل�شعب ثورة بعثنا
�ضربت على �أيدي الطغاة حديدا

و�أعدَّ جي�ش ًا كالقالع �إبا�ؤه
يف عهده �صار اجلنود فهودا
ً
عربية
�صنع ال�شموخ وعز ًة
ردت �إلينا �إرثنا املفقودا

ٌ
علم لنا
�شبل
ون�سر قائدٌ ٌ ..
ٌ
يا رب بارك ذلك ال�صنديدا
روح احل�ضارة من �سناه ت�أ�صلت
وت�سارع الركب اجلديد �صعودا
«ب�شار» والأ�سد املظفر «حافظ»

وتدارك الربكان زين كماتنا
�أ�سد العروبة ي�ستحث �أ�سودا

وجت�سدت لل�شعب خري ح�ضارة

بهما نبارك للزمان عهودا

وجتاوزت ركب ًا ي�سري عقودا
يا �أيها ال�شعب املكلل بال�سنا

ٌ
حافظ
من ريفنا املعطاء بورك
�ألقى على وجه ال�ش�آم ورودا
تقدم
قاد امل�سرية نحو كل
ٍ
ي�ضفي �إليه عناية وجهودا

مبنحة
كرم الإله على الأنام
ٍ
ب�شارنا كان العطاء ورودا

�صنعت بجودك راحتاك وجودا
�أ�سد العروبة كل يوم مانح ًا
ركب احل�ضارة والرقي جديدا

حافظ
�شهم ت�ألّق جنمه يف
ٍ
ٌ
غر النجوم وجودا
وبنى على ِّ

اهلل ن�س�أل �أن يدميك قائد ًا
علم ًا يرفرف يف البالد عهودا

 �أخ��ط عل��ى �صفح��ة احل��با�سمك
�أمللم �أ�شالء قلبي
و�أن�شر �ألوان روحي
�أحاول ر�سمك ...
تطري وريقات عمري
ف�أنرث يف دفرت ال�ضوء �شعري
�أراه تنف�س عطرك ..
 تطيب احلياة بطعم هواكتلذ كثريا ..
�أ�ضيع �..أ�ضيع ب�سحر ملاك
�أذيع بالغا
لعل عيون ال�صباح
حتا�صر �سحرك ..
�أناجيك �سرا وجهرا
و�أ�صرب عمرا وعمرا
متى يا عذابي �ستنهي عذابي
�أما �آن يا حب ح�سمك ؟
* �أمد �إليك ج�سور حنيني
و�أفر�ش �أ�شواق روحي
و�أنرث بوح عيوين
و�أحمي خيايل لأنك فيه
ربيع غرامي وعطر كالمي

• غالب جازية

ودفء �سنيني ..
ع�صي عن الفهم حبي
بعيد عن العقل قلبي
و�أجهل �سر اندفاعي �إليك
و�أجهل �سر يقيني
ف�أنت قدا�سة �شعري
و�أنت خال�صة فكري
و�أنت جنون جميل
يخب ب�أق�صى جنوين ..
* متر مليا ببال الليايل
ت�شم فرا�شي  ..تلوذ ب�شايل
تعال حبيبي ودعني �أ�ضمك
عند انطفائي وعند ا�شتعايل
ف�إين ع�شقتك مثل ربيع احلياة
ونهر اخللود ونبع اجلمال
و�أعلم علم اليقني
ب�أن طريقي �إليك طريق اخليال
و�أن و�صويل ل�شاطىء عينيك
وهم و�شبه حمال ..
ولكني �س�أبقى �أحبك
حتى انتهاء �سطور احلياة
�س�أبقى �أحبك حتى املمات
وبعد املمات ..

تق�ترن �أم��ور اللغ��ة العربي��ة بفع��ل الق��راءة ,وه��و ر�أ���س املعرفة
وطريق العلم ,فنت�ساءل دوما:
 -1ماذا نقر�أ
 -2كيف نقر�أ؟
-3ملاذا نقر�أ؟
لذا يبق��ى م�صطلح البالغ��ة القرائية غام�ض بع���ض ال�شيء كفعل
فهو يعني االجتاه مل�سارين:
 -1توظيفي
 -2تثقيفي
الأول يعن��ى بالإغن��اء العلمي والثقايف� .أما الث��اين فهو َ
يوظف �إما
مدر�سيا بحثيا الخ...
ف�إما يكون مركزا على �أهم النقاط الواردة �أو الفنية فيه الكيفية
يف ال�صياغة الخ ...و�إما على الن�ص ككل كفكرة واردة تفيد وتغني.
وقو وجدنا رابطا اكادمييا يقدم فكرة القراءة املدر�سية للن�صو�ص
تعطي بعدا عميقا �آخر للفكرة يق�سمها تق�سيما �أخر :
بالغة القراءة ،هو:
�أ ـ بالغة الن�ص القرائي
ب ـ بالغة القارئ الناقد املتخ�ص�ص
ج ـ بالغة القارئ-املدر�س
د ـ بالغة القارئ-املتعلم.
ول��و �سلمن��ا علميا ب�أننا ال نحتفظ ب�أكرث م��ن  % 30مما نقر�أ لعرفنا
�أن ك�ثرة القراءة املرك��زة ونوعيتها هي من تبل��ور جتربتنا وتعطيها
ال�صف��ة املتخ�ص�ص��ة .ف�لا يعن��ي تخ�ص�ص��ك بنم��ط معني �أن��ك تغني
ناحي��ة عن �أخ��رى ,فالتنوع مطلوب عموما عل��ى �أن ي�ساعد يف �إغناء
الذخرية الثقافية عموما.
ولكن :هل تختلف نوعية الن�ص يف مدى فهم القارئ له.؟
بالطب��ع �,س��واء كان �شعري��ا �أو بحثيا مق��اال �أو ن�صا ق�ص�يرا مكثفا,
وي�س�ير مع هذا الأمر نوع العر�ض الكرتونيا كان �أم ورقيا ,فمن اخلط�أ
الق��ول �أن الق��راءة االلكرتوني��ة �أك�ثر متعة ,فرمبا ه��ي كذلك لكنها
�أك�ثر �إ�ضاعة للوقت ,فبين��ا انت تق�أ ورقة �أو كتاب��ا ورقيا ف�أنت اعلم
مبا تريده منه او ال,
لكن الف��ر ق هو املادي والتناويل مبعنى �أن املادة االلكرتونية �أكرث
�سهولة يف الو�صول ,و�أرخ�ص ثمنا عموما.
الفع��ل القرائي فعل تراكمي ت�صاعدي ,يرب��ط املعلومات القدمية
باجلدي��دة ,وط��ول امل��ران عليه��ا ,ت�ساه��م باالعتي��اد عل��ى القراءة
وارتفاع وترية ال�سرع��ة واال�ستيعاب االختزايل ,ونعني باال�ستيعاب
االخت��زايل ,جم��ع �أه��م املعلوم��ات الت��ي يبح��ث عنه��ا الق��ارئ ونب��ذ
الفرعي منها ,وب�أق�صر وقت ممكن.
لكن هل كانت التقنيات �سببا يف انخفا�ض ن�سبة القراءة؟؟ ,اجلواب
طبع��ا ال ,لكنه��ا قدم��ت ذوق��ا جدي��دا يف ع��امل الق��راءة ,الن�صو���ص
ال�سريع��ة ,املواد ال�سهلة التن��اول ,املتاحات واخلي��ارات الكثرية التي
ال �ضابط لها.
تعريف القراءة هي :
ج��اء يف ل�سان العرب قراءات ق��راءة وقر�آن ًا والقراءة تعنى لغوي ًا
اجلم��ع ف��ك�أن الق��ارئ يجمع احل��روف مكون ًا كلم��ات والكلم��ات مكون ًا
اجلم��ل ،واجلمل مكون�� ًا الفقرات لي�صري ما قر�أه منف��رد ًا �أي جمموع ًا
 ،وهكذا �سمى القر�آن قر�آن ًا لأنه يجمع �آيات اهلل و�سوره وقر�أت قران ًا
�أي جمعته و�ضممت بع�ض �إىل بع�ض .
ومعن��ى الق��راءة  :الإب�لاغ ففي احلدي��ث �أن اهلل يق��روك ال�سالم
مبعنى يبلغك .
ً
القراءة ( ا�صطالحا ) :
القراءة من�شط ينبغ��ي �أن يحتوي على كل �أمناط التفكري واحلكم
والتحليل وحل امل�شكالت ولي�س��ت جمرد ن�شاط ب�صري ينتهي بتعرف
الرم��وز املطبوعة بل هي عملي��ة الفه��م والإدراك والربط واملوازنة
واالختيار والتذكري والتنظيم .
الفكرة
تر�سي��خ القراءة كثقافة فردية وجمتمعية ميار�سها اجلميع ب�شكل
اعتيادي
من القر�آن
�أول م��ا ن��زل من الق��ر�آن و�أول �أم��ر يف الإ�سالم قال تع��اىل ( :اقر�أ
با�س��م رب��ك الذي خل��ق [ ) ]1ث��م كرر الأم��ر بها فق��ال( :اقر�أ
وربك الأكرم )  3العلق.
و�أق�س��م اهلل معظما لأمرها فق��ال تعاىل ? :ن َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْ�س ُط ُرونَ

? [ القلم.] 1 :
فوائد القراءة:
* و�سيلة للعلم والثقافة .
* تربية على كثري من الف�ضائل (ال�صرب).
* اكت�ساب خربات وا�سعة.
* القدرة العميقة على البحث واال�ستق�صاء.
* ثرتي مفرداتك وتقدم لك منط ًا لغوي ًا ممتميز ًا .
* جتعل من ل�سانك لبق ًا و�أ�سلوبك له طالوة وبالغة .
* تهذب �شخ�صيك و�صقل فكرك .
* ترثي معلوماتك وتنوع من ر�صيدك املعريف والثقايف.
* جتعلك حماور ًا جيد ًا .
* تن�شط الذهن واملو�صالت الع�صبية والذكاء.
* ا�ستثمار غايل لوقت الفراغ .
* طريق للمعرفة والكمال العقلي .
* من �أ�سباب عمارة الأر�ض .
* للتعرف على �أحوال الأمم املا�ضية .
* �سياحة يف عقول الكُتاب
منهجية القراءة االطالع
-1حتديد الهدف .
-2التدرج (.يف النوع والكم )
�أ-البدء بالكتب ال�صغرية ثم الكبرية.
ب-البدء بالوا�ضح وال�سهل.
ج-البدء بالأهم و الأوجب .
-3حتبيب النف�س للقراءة وع��دم الإثقال يف البداية على النف�س
حتى تكون �سجية.
-4و�ضع خطة ملا �سوف �أقرا.
-5عدم قطع القراءة واملوا�صلة ولو طالت الفرتة.
-6مراعاة اجلو وال�ضوء واجلل�سة وطريقة م�سك الكتاب.
-7التدوين .
-8ق��راءة الكت��ب يف املنه��ج يف طل��ب العل��م واملنه��ج يف الق��راءة
للمتقدمني وللمت�أخرين.
عقبات وحلول
امللل .احلل الرئي�سي (ا�ست�شعار ف�ضل العلم وطلبه يعينك كثريا ويجعلك
�أكرث �صربا وجماهدة لنف�سك ).
�أ-بالتعويد .
ب-تقطيع القراءة �إىل �أجزاء �صغرية .
ج -القراءة اجلماعية .
د-الكتابة والتدوين �أثناء القراءة للفوائد.
هـ-اختيار الزمان واملكان املنا�سب.
و-القراءة يف �أوقات الفراغ وعدم االن�شغال البدين او الذهني.
ز-القراءة يف املوا�ضيع ال�شيقة واملحببة للنف�س (ال�سرية –التاريخ
– االدب – الروايات والق�ص�ص)

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

21

• رميه اخلاين
-2عدم معرفة املراجع املفيدة
�أ� -س�ؤال املتخ�ص�صني يف كل فن (الروايات منوذجا).
ب-قراءة مقدمات الكتب (ت�صبح ن�صف عامل ).
ج-قراءة فهار�س الكتب .
د-القراءات النقدية للكتب(موقع الثمرات).
-3كرثة الأ�شغال .
دعوى ال حقيقة لها.
�أ-القراءة يف فرتات الراحة والإجازات.
ب -اخذ بع�ض الكتب يف العمل .
ج-القراءة قبل النوم.
-4عدم ا�ستيعاب ما نقر�أ.
�أ -قاع��دة ال �ش��يء ي�ضيع ( يف العقل الباط��ن وتظهر الفائدة عند
ا�ستدعاءه��ا وق��ت احلاج��ة وعن��د كتاب��ة البح��وث ومعرف��ة مظان
امل�سائل )
ب-التحديد بالقلم على ما تقر�أ.
ج -تدوين الفوائد ومراجعتها.
د-قراءة الفوائد على الغري.
-5عدم فهم ما نقر�أ.
�أ -ال تتوق��ف ع��ن القراءة حتى لو مل تفهم وا�ستمر فقد يظهر لك
اجلواب الحق ًا .
طرق ت�سريع القراءة:
� .1أكرث من القراءة مع احلر�ص على الفهم العام للن�ص.
 .2اجعل بدايتك يف الكتب ال�سهلة ثم تدرج يف ال�صعوبة.
 .3ال تتلفظ بالكلمات و اقر�أ بعينك فقط.
 .4اقر�أ الكلمات ك�صور تتخيل معناها و�شكلها
 .5و�سع مدار عينك يف قراءة عدة كلمات يف ال�سطر واجعل حركة
عينيك �سريعة بني الكلمات.
 .6انتقل من �سطر ل�سطر  ،ومن �صفحة.
 .7ال تقر�أ ما يف احلا�شية ( الهوام�ش )
 .8ال ترجع ملا �سبق حتى لو مل تفهمه.
 .9يف بداياتك للقراءة ال�سريعة �ستعاين من قلة الفهم  ،فال تقلق
ب�ش���أن عدم الفهم لأنه �شعور م�ؤق��ت �سيزول مع تدربك وتعودك على
هذا الأ�سلوب �إن �شاء اهلل تعاىل.
 .10جتاهل الق�ص�ص واملوا�ضيع التي قر�أتها �سابقا.
 .11عن��د تدرب��ك للقراءة ال�سريع��ة اقر�أ يف املق��االت التي كتبت
على �شكل �أعمدة كالتي يف اجلرائد؛ لأن �سرعة انتقالك بني الأ�سطر
الق�صرية والأعمدة ال�صغرية ي�ساعدك على القراءة ال�سريعة للن�ص.
ما الفائدة من القراءة؟
نقلنا بع�ضا وننتظر املزيد:
للق��راءة واملطالع��ة وطلب العل��م فوائد جمة تع��ظ العاقل وتنبه
اللبيب فمن ذلك
 رفع اجلهل عن النف�س طرد الو�ساو�س والهم واحلزن اجتناب اخلو�ض يف الباطل فتق الل�سان وتدريبه على الكالم تنمية العقل وجتويد الذهن غزارة العلم و كرثة املحفوظ و املفهوم اال�ستفادة من جتارب النا�س و احلكماء معرفة اخلري و ال�شرـ الر�سوخ يف فهم الكلمة ،و�صياغة املادة ،ومق�صود العبارة ،ومدلول
اجلملة ،ومعرفة �أ�سرار احلكمة.
 راحة للذهن من الت�شتت وللقلب من الت�شرذم ،وللوقت من ال�ضياعفك��ن مم��ن يتخذون العل��م �أني�س ًا و الكت��اب جلي�س�� ًا و لت�سع لتغذية
عقل��ك بالق��راءة فالأج�ساد ال حتي��ا �إال بالغ��ذاء و الأرواح ال ت�سمو
�إال بالثقاف��ة و ال يحل��ق العق��ل �إال مبا ي�صقله و ين�يره  ،فنهاية طلب
العلم (( العقل ))
و�صدق املتنبي حيث قال:
َ
اب.
�سابح= وخري جلي�س يف الزمان ِكت ُ
�أعز مكان يف الدُ نى ُ
�سرج ٍ
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تتمات

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الرتاث العربي املخطوط يف البو�سنة والهر�سك /تتمة� /ص6
ال�صمد حممد بن حممد �أو�سريدو .ويف خامتة الن�سخة ورد ما يلي:
«وقع الفراغ من ن�سخة الفقري �إىل رحمة ربه ال�صمد حممد بن حممد
يف امل�سجد القا�ضي ملدينة املذكورة يوم الأربعاء قريب �صالة الظهر
بتا�سع �شهر �صفر عام ثمان و �سبعماية».
 -2امل��خ��ط��وط رق���م  ..126ب��ع��ن��وان( :م���ف���ردات �أب���ي عمرو
ال��ب�����ص��ري) ..وي�����س��ت��ه��ل حم��م��د ب���ن حم��م��د امل��ري��ن��ي امل��خ��ط��وط
بقوله»:احلمد هلل الذي �أنزل فينا الكتاب احلكيم ومَنَّ علينا ر�سوله
الكرمي .وبعد فقد التم�س مني بع�ض الراغبني الطالبني �أن �أفرد
لهم قراءة �أبي عمر الب�صري ،و�أذكر اخلالف بني راوييه� :أبو عمر
الدوري و�أبو �شعيب ال�سو�سي م�ستخرج ًا الأحكام من ق�صيدة ال�شيخ
الإمام� ...أبي القا�سم خلف بن �أحمد الرعيني ثم ال�شاطبي.»..
ويف ختام املخطوط جاء ما يلي»:و ّ
مت الفراغ من هذه الن�سخة
يوم اجلمعة �سنة خم�س و�ستني و ت�سعماية.»..
-3املخطوط رق��م  ..169كتاب ( الك�شف والبيان يف تف�سري
القر�آن) ت�أليف� :أبي ا�سحق �أحمد بن حممد بن �إبراهيم الطالبي
الني�سابوري..وقد �أورده بروكلمان يف كتابه حتت رقم  592قيا�س
 17× 24,5كتبه بخط الن�سخ « بركات بن عي�سى اب��ن �أب��ي يعلي
حمزة» وفرغ من ن�سخه يف الع�شر الأول من ذي احلجة �سنة �إحدى
و�سبعني و خم�سماية...
 -4املخطوط رقم  187بعنوان (الك�شاف عن حقائق التنزيل
وعيون الأقاويل يف وجود الت�أويل) من ن�سخ بالل بن جربائيل بن
حممد بن حممد علي الرتكماين ،وورد يف نهايته»:فرغ من ن�سخ جميعه
ونقله من ن�سخة امل�صنف وخط يده رحمة اهلل عليه التي هي �أم

الك�شاف العبد الذليل بالل بن جربائيل بن حممد علي الرتكماين..
يف ثامن وع�شرين من �شهر ذي احلجة �سنة �ستني و �ستماية باملدر�سة
امل�ستن�صرية»..
 -5املخطوط رقم  ..315بعنوان( :تف�سري �سورة الفاحتة) لفخر
الدين الرازي يف ( )123ورقة قيا�س (� )17,5 ×25أوله( :احلمد
هلل الذي وفقنا لأداء �أف�ضل الطاعات) ويف ختامهّ »:
مت تف�سري �سورة
الفاحتة من التف�سري الكبري ...يف ال�سابع ع�شر من �شهر �شعبان املبارك
�سنة �إح��دى وت�سعني و�ستمائة مبدينة القي�صرية على يد العبد
الفقري ...عمر بن ميكائيل بن عبد اهلل القي�صري.»..
-6املخطوط رقم  259وعنوانه� ( :أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل)
لل�شريازي البي�ضاوي ...تف�سري �سورة الكهف ،قيا�س  18× 26,5وورد
يف ختامه»:وافق الفراغ من ن�سخ هذا اجلزء املبارك يف الثاين من �شهر
رجب الفرد امليمون �سنة ت�سع و�ستني وثمامنائة باخلانقاه النا�صرية
بال�صحراء ،على يد كاتبه فقري رحمة ربه..حممد �أبو الفتح.»...
-7املخطوط رقم  381وعنوانه (ت��اج الرتاجم يف تف�سري القر�آن
الكرمي للأعاجم) ت�صنيف ال�شيخ الإمام �أبي املظفر طاهر بن حممد
الإ�سفراييني.
 -8املخطوط رق��م  385عنوانه( :فتح املغيث ب�شرح �ألفية
احلديث) من ت�أليف الإمام عبد الرحيم بن ح�سني الأثري ،ومن ن�سخ
حممد بن احلاج �سامل بن حممد بن �سامل بن �سعيد بن عمرو العذري،
وقد فرغ ن�سخه يف الثاين من ذي احلجة احلرام �سنة ثالث وت�سعني
و ثمامناية هجرية.
 -9املخطوط رق��م  503وعنوانه( :كتاب الأرب��ع�ين يف �إر�شاد

ال�سائرين �إىل منازل اليقني) لأبي الفتح حممد بن حممد بن علي
الطائي احلمداين ،ن�سخه �أحمد بن �أبي بكر بن �أبي الفوار�س �سنة
�أربع و�ستني و�ستمائة هجرية.
هذه مناذج خمتارة من املخطوطات القيمة التي حوتها مكتبة
الغازي خ�سروبك مبدينة �سرياييفو ...و�إذا كانت هذه املخطوطات
قد حتدّ ت عوادي الزمن ،و�سلمت حتى يومنا هذا بالرغم من اخلطوب
واملحن التي مرت بها هذه املنطقة امل�سلمة ،ف�إن املجازر الوح�شية التي
يرتكبها ال�صرب اليوم ،والق�صف املد ّمر للمن�ش�آت الثقافية والدينية
جتعل هذه ال�ثروة الإن�سانية مهددة ،وتنبه �إىل خطورة امل�أ�ساة،
فال بد من حترك عاملي ي�ضمن �صيانة ذلك ال�تراث ،وعلى منظمة
اليون�سكو العاملية �أن تبادر �إىل نقل هذه املخطوطات من �ساحة
احلرب �إىل مكان �آمن ،كما يجدر باملنظمة الدولية للأمم املتحدة �أن
توجه حتذير ًا لل�صرب املعتدين وحتظر عليهم ق�صف �أماكن العبادة
ومراكز الثقافة الإ�سالمية ،ملا يف ذلك من انتهاك وعدوان على كنوز
الرتاث الإن�ساين ،كما ميكن �إ�صدار قرار عاملي يفر�ض على املعتدي
التعهد برتميم ما �سببه وي�سببه عدوانهم من خراب ودمار للمن�ش�آت
الثقافية والدينية ،و يجدر باملراكز الثقافية يف العامل الإ�سالمي �أن
تبادر �إىل ال�سعي التخاذ ترتيبات �سريعة تكفل نقل هذه املخطوطات
وحفظها ريثما يتاح ل�شعب البو�سنة والهر�سك �أن يعالج جراحه
وينه�ض من املحنة القا�سية �سليم ًا معافى ،وقد نال حقه امل�شروع يف
احلياة احلرة الكرمية.

“البريوقراطية” عر�ض م�ســـــرحي على خ�شـــــــبة امل�ســـــرح القومي يف الالذقية /تتمة� /ص14
�ألع��ب ـ) .ال��ذي حفظن��اه يف املرحل��ة االبتدائي��ة
وعلمن��اه لأبنائن��ا .وهناك �أي�ض ًا �أغ��اين الدعايات
الت��ي كانت ر ّد فع��لٍ النت�شار ف�ضيح��ة ( اجلاكاروف
) و�أعتق��د �أن العمل امل�سرح��ي مل يوفق يف توظيف
الدعاي��ة للداللة على انت�شار الظاهرة ،وقد ذكّرنا
مب�شهد م��ن م�سرحية �سع��د اهلل ونو�س
ه��ذا امل�شه��د
ٍ
(طقو���س الإ�ش��ارات والتح��والت) ذل��ك �أن م�ؤمن��ة
ـ يف م�سرحي��ة ونو���س ـ ابن��ة احل�س��ب والن�س��ب قد
حتول��ت �إىل غانية وحتول ا�سمه��ا �إىل �أملا�سة ،وقد
�ش��كل حتوله��ا ظاه��رة غ�ير عادي��ة ؛ �إذ انت�ش��رت
احلكاي��ة و�أ�صب��ح ا�سمه��ا ال�براق عل��ى كلّ ل�س��ان
مم��ا دف��ع التج��ار �إىل ا�ستغالل��ه يف �سبي��ل تروي��ج
ب�ضاعاته��م ،فامل�شه��دان مت�شابه��ان �إال �أن عملي��ة
الدعاي��ة والرتوي��ج يف م�سرحي��ة ونو���س دخلت يف
ن�سيج العمل امل�سرحي� ،أما يف م�سرحية (اجلاكيت)
فقد بدت الدعاية دخيلة عليه ،ولو �أن املعدّ اكتفى

بالإ�ش��ارة �إىل �أن الق�ضي��ة انت�ش��رت عل��ى �صفحات
اجلرائ��د ،وتداولته��ا ن�ش��رات الأخب��ار م��ن خ�لال
تقارير املرا�سلني لكانت �أن�سب ،و�أجدى نفع ًا.
ولعل الن�شيد الأهم الذي هزّ املتفرج و�أدمع عيناه
ه��و الن�شيد ال��ذي اختتم في��ه العر���ض امل�سرحي ؛
وذلك يف نهاية م�شهد حفل تكرمي املواطن ال�شريف
(عب��د اللطي��ف) وال��ذي تق��ول كلمات��ه (موطن��ي
موطن��ي ـ اجل�لال واجلم��ال وال�سن��اء والبه��اء ـ يف
رباك يف رباك ـ .واحلياة والنجاة والهناء والرجاء
ـ يف هواك يف هواك .هل �أراك هل �أراك ـ �سامل ًا منعم ًا
وغامن�� ًا مك َّرم ًا ـ ه��ل �أراك يف ع�لاك ـ تبلغ ال�سماك
تبلغ ال�سماك ـ موطني موطني ) ..ومع هذا الن�شيد
و�ص��ل املتلق��ي �إىل قم��ة انفعال��ه النف�سي لأن��ه نك�أ
جروحه على �صعيدين:
عل��ى �صعي��د ال�ضغط النف�سي ال��ذي ميار�س �ضده
م��ن خ�لال تطبيق الف�س��اد والروتني ،وعل��ى �صعيد

الن�شاطات الثقافية لفرع ال�سويداء
خالل �شهر �أيار 2014
�أعل��ن ف��رع ال�سويداء الحت��اد الكت��اب العرب ع��ن ن�شاطاته خالل �شه��ر �أيار
الق��ادم والت��ي تقام يف ال�ساع��ة الواحدة ظهر ًا يف مقر الف��رع بال�سويداء وذلك
وفق الربنامج التايل:
الثالث��اء  :2014/5/6مهرجان للأدباء ال�شباب مبنا�سبة عيد ال�شهداء ويف
�إطار التمكني للغة العربية.
الأربع��اء  :2014/5/7ن��دوة ي�ش��ارك فيه��ا د� .سلي��م ب��ركات ود .علي دياب
بعنوان «التحوالت الراهنة بني الفكر وال�سيا�سة».
الأربع��اء  :2014/5/14حما�ض��رة للأ�ست��اذ نبي��ل نوف��ل بعن��وان «وع��ي
العروبة».
الأربع��اء  :2014/5/21قراءات �أدبية لكل م��ن الأدباء� :أ .عدنان كنفاين
و�أ .يو�سف الأبطح و�أ .فرحان اخلطيب.
الأربعاء  :2014/5/28قراءات �أدبية لكل من الأدباء :د .عاطف البطر�س
و�أ .با�سم عبدو و�أ .حممد حديفي.

مواطن �أمل ًا وح�سر ًة
اجلرح الذي ينزف يف داخل كل
ٍ
عل��ى �سوري��ة اجل�لال واجلم��ال ..وم��ا ح��لّ بها من
�أه��وال وم�ؤام��رات� .أم��ا عل��ى �صعي��د التمثي��ل فقد
�أب��دع املمثلون يف ت�أدية �أدوارهم ،ومل تفارقهم روح
الفكاه��ة� ،أح ّبهم اجلمه��ور و�صفق له��م ؛ فقد �أبدع
املمث��ل (ح�س�ين عبا���س) يف ت�أدي��ة �أدواره الثالثة
وق��د �أعط��ى كلّ دو ٍر حق��ه ؛ �إذ تعاق��ب يف الت�سل�سل
الوظيفي مبراتب ثالث� ،إال �أن ما ي�ؤخذ على ح�سني
عبا���س �أن��ه يف الأ�سب��وع الأخري م��ن العر�ض حاول
�أن يب��دع �شيئ ًا جدي��د ًا فخرج عن الن���ص امل�سرحي
�أك�ثر م��ن م��رة وه��ذا اخل��روج كان ت�أث�يره �سلبي ًا.
و�أبدع��ت املمثل��ة (رغ��داء جدي��د) يف ت�أدي��ة دور
املر�أة الب�سيطة التي اهت ّمت ب�أمر زوجها و�سعت �إىل
خال�ص��ه وعا�شت بني نارين خال���ص زوجها و�سعادة
ابنها وت�أمني راحته وا�ستقراره .و�أدى املمثل (فايز
�صب��وح) العال��ق بامل�صعد دوره عل��ى �أكمل وجه فمع

املعلم العربي
يف �إ�صدار جديد
�ص��در العدد اجلدي��د من جمل��ة املعلم العربي وه��و العدد
املزدوج (.)451-450
وقد ت�ضمن العدد كلمة د .هزوان الوز وزير الرتبية �أمام
امل�ؤمت��ر الع��ام لليون�سك��و الذي عق��د يف العا�صم��ة الفرن�سية
باري�س بتاريخ � ،2013/11/8أما افتتاحية رئي�سة التحرير
د .جمي��دة بدور ،فتطرقت �إىل (املب��ادئ الأ�سا�سية لتطوير
منه��ج تدري��ب املعلمني يف �أثن��اء اخلدمة) ،كم��ا ت�ضمن باقة
م��ن الدرا�س��ات الرتبوي��ة والنف�سي��ة والأدبي��ة والنقدي��ة
�إ�ضاف��ة �إىل ط��رح لبع���ض الق�ضاي��ا املعا�ص��رة و ع��دد م��ن
املق��االت الثقافية والفنية والن�صو���ص الإبداعية واملقاالت
املتعلق��ة بالبيئ��ة والعل��وم والأدب ،كم��ا ت�ضم��ن ح��وار ًا م��ع
املرب��ي واملرتجم والأديب �شحادة اخلوري ،وا�ستطالع ًا حول
(املرك��ز الإقليمي لرعاي��ة الطفولة املبك��رة) �أجرته �سالم
خال��د تركماين ،وكانت زاوي��ة (ذاكرة املجلة) حول خام�س
رئي���س حتري��ر للمجل��ة الدكت��ور ح�س��ام اخلطي��ب وجاءت
زاوي��ة (�آخ��ر الكلم��ات) ملدير التحري��ر رائد ح�س�ين حامد
بعنوان (القراءة للمتعة).

ه��ذه البقعة ال�صغرية التي �شغلها ا�ستطاع �أن يو�صل
�إىل املتلقي حال��ة الأمل وال�ضيق التي ي�شعر بها كلّ
�إن�س��انٍ و�ضع يف مكانه ،و�أدى املمث��ل (ها�شم غزال)
وج�س��د �شخ�صي��ة املواط��ن ال�صال��ح
دوره ب�إتق��انّ ،
والأ�ست��اذ املثق��ف ال��ذي مل يت�أفف ،وحتم��ل تعنت
حال��ة م��ن االنفع��ال
املوظف�ين� ،إىل �أن و�ص��ل �إىل
ٍ
النف�س��ي ؛ �إذ �أخ��ذ ي�ص��رخ خ��ارج �أقبي��ة الدائ��رة
الر�سمي��ة حم��او ًال �أن يثب��ت م��ا �أق��ره اجلمي��ع ب�أن
اجلاكيت هو خاروف وراح يحلب التي�س (اجلاكيت)
وي��وزع حليبه عل��ى املارة .و�أب��دع املمثل (عبد اهلل
�شيخ خمي�س) يف �أداء دور املواطن الب�سيط ال�شريف
الذي دفع ثمن املمار�سات ال�سلبية فكان ال�ضحية.
�أم��ا لغة احلوار امل�ستخدم��ة فهي اللهجة العامية
وه��ذه ظاه��رة تف�شت يف �أغلب الأعم��ال امل�سرحية
يف الآون��ة الأخ�يرة ،وهذه مما ال �ش��ك فيه ظاهرة
�سلبية.
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�آ راء

«احلكومة ال�سورية بقيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد حققت بطولة عظيمة وهي
املمثل احلقيقي لتطلعات ال�شعب ال�سوري ،وكل �شعوب العامل لها احلق يف
اختيار قياداتها مبا فيها ال�شعب ال�سوري وال ميكن للواليات املتحدة جتريد
ال�شعب ال�سوري من هذا احلق الطبيعي والقانوين»

ـ يوخان بيتمان ـ

(�أكادميي وكاتب فنلندي)

«الواليات املتحدة الأمريكية ت�ستعد لإدراج تركيا يف قائمة الدول الداعمة
للإرهاب نتيجة الدعم الذي تقدمه حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة
اردوغان لتنظيم القاعدة الإرهابي ،وحكومة اردوغان تلعب مب�صري ولقمة
عي�ش  /70/مليون مواطن تركي نتيجة �سيا�ساتها»

ـ تولكا تاني�ش ـ
(كاتب تركي)

�صورة جتمع الأدباء(من اليمني)�:أ.عبد اللطيف �أرنا�ؤوط � -أ.م�صطفى يو�سف علي  -ال�شاعر �أنور العطار-
�أ .حممد الكناكري.

�-أر�شيف �أ.ب�شار منافيخي -

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

خرباء “اللوفر” ي�ستعدون

ـ ح�سن ح�سني ـ

يذك��ر �أن لوحات ج�بران ا�ستقدمت �إىل لبن��ان بعد وفاته عام
 1931وو�ضعت طيلة عقود يف �أماكن عادية ومل يتم التعامل معها
بوعي وبطريقة علمية تقيها خمتلف �أنواع الأ�ضرار ،وقد ا�ستمر
ذلك حت��ى مطلع �سبعينيات القرن املا�ضي  ،مم��ا �أحلق بها �أ�ضرار ًا
كبرية.

ع��ن دار (بع��ل) �صدرت الطبعة الثانية من ديوان “�أنا ...ه��و” لل�شاعر فرا�س ابراهيم ديوب
وه��و الديوان الثامن لل�شاعر بعد “دم��وع النوار�س” ،2006-و”عذراً ..ولكن” ،2007-و”دومنا
�إن��ذار” ،2008-و”عب��ق ال�صف��اء” ،2009-و”ال” 2011-والطبع��ة الأوىل م��ن “�أن��ا ...ه��و”-
 2011و”درب املنايا.2012-
وق��د ت�ضمن الدي��وان باقة م��ن الق�صائد الت��ي مت�سكت بالوف��اء لبحور ال�شع��ر وكال�سيكياته
التي حاول ال�شاعر تلوينها بروح معا�صرة �شفيفة حتمل يف طياتها في�ض ًا من امل�شاعر الإن�سانية
ً
وحكمة
الت��ي ت�شرع الأفق �أمام طيوف فل�سفية �أطلق ال�شاعر �سراحها بني �أبياته فتناثرت حب ًا
ومو�سيقا جذلة تطرب لها الأ�سارير.
�أتى الديوان يف � 110صفحات و�صمم غالفه الفنان �أحمد جرعتلي.
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع ال��م��راس�لات ب��اس��م رئيس
التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

(كاتب وفنان ت�شكيلي عراقي)

(كاتب لبناين)

"�أنا ..هو" ..ديوان جديد لل�شاعر فرا�س ابراهيم ديوب

املرا�سالت

ـ م�ؤيد الب�صام ـ

«الإدارة الأمريكية اليوم ترعى جماعات �إرهابية يف �سورية ،ويف الوقت
نف�سه متول ال�سعودية هذه اجلماعات ،والإدارة الأمريكية ومعها ال�سعودية
تبذالن ق�صارى جهدهما يف �سبيل �إبعاد التهم عنهما».

لرتميم  300لوحة جلربان خليل جربان
ي�ستع��د خرباء من متحف “اللوف��ر” الفرن�سي لرتميم �أكرث من
( )300لوحة مائي��ة وفحمية للأديب اللبناين الراحل “جربان
خلي��ل جربان” ،على �أمل انتهاء امل�شروع قبل نهاية العام اجلاري،
علم�� ًا �أن حوايل  100لوح��ة زيتية جلربان قد رممت بني العامني
 1994و 1996عل��ى ي��د اخلب�ير اللبن��اين يف الرتمي��م “ف�ض��ول
خلوف” .
و�أ�ش��ار مدي��ر متح��ف ج�بران “جوزي��ف جعج��ع” �إىل �أن
املتح��ف �سيتحمل تكلف��ة الرتميم �إىل جانب ع��دد من الأ�صدقاء
واحلري�صني على حماية تراث الأديب اللبناين الكبري .

«املعار�ضة احلقيقة يف كل بلدان العامل هي املعار�ضة النابعة من احلر�ص
على رد مظامل اجلماهري والدفاع عن حقوق ال�شعب والأم��ة ،وهي تطمح
لبناء الإن�سان والوطن ،ولهذا فهي تختلف عم<ن يذبح ال�شعب ويدمر قواه
االقت�صادية واالجتماعية والفكرية»

«�أكرث من �ألف �سعودي غادروا ال�سعودية لالن�ضمام �إىل املجموعات الإرهابية
امل�سلحة يف �سورية ،وم�صادر ا�ستخباراتية غربية تن�سق مع �سلطات �آل �سعود،
ت�ؤكد �أن الأعداد ت�صل �إىل نحو ثالثة �آالف �إرهابي �سعودي فيما �أظهرت
م�ؤ�س�سات �إح�صائية غربية �أن عدد ه���ؤالء يفوق الـ � /12/أل��ف �إرهابي
�سعودي».

ـ هيوتوملين�سون ـ

(كاتب بريطاين)

«ظاهرة ان�ضمام الأجانب �إىل املجموعات امل�سلحة يف �سورية ،مل ي�سبق
لها مثيل ،وع��دد الأجانب الذين ذهبوا �إىل �سورية للقتال مع اجلماعات
اجلهادية يقدر بني / /12/و� /13ألف ًا».

ـ مارك هيكو ـ
(كاتب فرن�سي)

«مل �أكرتث بكالم من حذرين من املجيء �إىل �سورية ،خ�شية من املوت لأن
حياتي ال ت�ساوي �شيئ ًا �إذا قورنت بهذا العدد الكبري من ال�شهداء الذين رووا
بدمائهم �أر�ض �سورية دفاع ًا عن كرامتها وعزتها فال�شاعر يجب �أن يقرتن
�شعره ب�سلوكه ،لأن ال�شعر الذي ال يعك�س الواقع ويتبناه ب�شكل �صحيح ال
معنى له»

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 �صالح �أبو الوي ـ

(كاتب و�شاعر فل�سطيني)

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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احتاد الكتاب العرب ي�شارك
يف الفعالية الوطنية لأمانة دم�شق للثوابت الوطنية
ال�سوريون خلف جي�شهم وقيادتهم لدحر الإرهاب
بح�ضور فعاليات وطنية و�سيا�سية ودينية
وثقافية �أقامت �أمانة دم�شق للثوابت الوطنية
فعالية وطنية مببنى املركز الثقايف العربي
يف كفر �سو�سة بدم�شق بعنوان «�صوت واحد
لدحر الإرهاب ودعم اال�ستحقاق الرئا�سي».
وق��ال��ت مي�سون �شربجي رئي�سة �أمانة
دم�شق للثوابت ال��وط��ن��ي��ة« :جئنا ب�صوت
واحد لنقول نعم للثوابت الوطنية املتجذرة
واملت�أ�صلة» يف قلب كل �سوري .
و�أكدت �شربجي �أن ال�سوريون ي�ستمدون
وطنيتهم املتجذرة و�صفحاتهم امل�شرقة من
عبق املا�ضي ويف احلا�ضر ي�سجلون مالحم العز
والفخار ،م�شرية �إىل �أن �أبناء �سورية قارعوا
االح��ت�لال بكل ب�سالة يف املا�ضي وق��اوم��وا
م�شاريعه التفتيتية بوحدة وطنية منقطعة
النظري وه��ا ه��م ال��ي��وم ي�ضحون ب���أرواح��ه��م
ودمائهم من �أجل �سحق الإرهابيني وعمالئهم
وتطهري �سورية من رج�س التطرف التكفريي
لكي تبقى قلب العروبة الناب�ض .
و�أكدت �شربجي �أن «عدو الوطن بالأم�س
وال��ي��وم واح��د ويظهر اليوم بحلة خمتلفة

ملطخة باخليانة والت�آمر والعمالة ..يريدون
�أن ت�صمت �أ���ص��وات��ن��ا وه��م يغتالون وطننا
ويقتلوننا بتهمة حبنا وانتمائنا لرتابه
وي�ضربهم اجل��ن��ون ون��ح��ن ن���زف �شهداءنا
ب�أعرا�س ال م�آمت» .
وقالت �شربجي �إن ال�سوريني يرف�ضون
الإره��اب وهم خلف جي�شهم وقيادتهم حتى
دح��ره عن �آخ��ر �شرب من ت��راب الوطن وهم
�صامدون يف وجه احلرب الكونية التي ت�شن
�أ�سا�س ًا �ضد الهوية العربية املقاومة ،معربة
عن التقدير والدعم للجي�ش العربي ال�سوري
ال��ذي ي�ستعيد انت�صارات حطني والريموك
وت�شرين وني�سان ويبذل الدماء فوق تراب
�سورية املقد�س .
و�ألقى الدكتور ن��زار بني املرجة كلمة
احتاد الكتاب العرب ،كما �ألقيت كلمات لأمانات
الالذقية وطرطو�س وجبلة للثوابت الوطنية
�أك��دت على �أن لال�ستحقاق الرئا�سي �أهمية
وطنية لذلك ي�سعى الغرب عرب ت�صريحاته
م�س�ؤوليه للت�شوي�ش عليه ودع���م العنف
والإره���اب التكفريي لأن جن��اح اال�ستحقاق

الرئا�سي ي�شكل ف�ش ًال للم�شروع الغربي ودليل
على �صحة و�سالمة و�صمود املجتمع ال�سوري
املقاوم .و�أكدت الكلمات على رف�ض كل �أ�شكال
الإره���اب والعنف ال��ذي متار�سه الع�صابات
الإج��رام��ي��ة ،ورف�����ض ك��ل �أ���ش��ك��ال املعار�ضة
املدعومة من اخل��ارج لكي تكون �أداة ل�سفك
ال��دم ال�سوري ،م�شرية �إىل �أن جي�ش �سورية
يخو�ض منذ ثالث �سنني ونيف �أقد�س معركة
يف الوجود الإن�ساين �ضد الإرهاب و�ضد عدو
م�أجور مرتزق خ��ارج عن كل القيم واملبادئ
الإن�سانية والأخالقية تدعمه ق��وى ال�شر
من �صهاينة ووهابيني تكفرييني وغرب حاقد
تقوده الواليات املتحدة الأمريكية .
ودع���ت الكلمات جميع ال�����س��وري�ين �إىل
امل�����ش��ارك��ة ال��وا���س��ع��ة يف ال��ع��ر���س ال��وط��ن��ي
ل�لا���س��ت��ح��ق��اق ال��رئ��ا���س��ي واالن����خ����راط يف
م�سرية البناء والإ���ص�لاح واال�ستجابة �إىل
دع���وات احل���وار لتعزيز احل��ي��اة ال�سيا�سية
والدميقراطية يف �سورية وحماية اجنازات
ومكت�سبات ال�شعب ال�سوري ،وح�ضر الفعالية
�سيا�سيون ومثقفون وفعاليات �أهلية ووطنية .

“املوقف الأدبي”

“الآداب
العاملية”

يف �إ�صدار جديد

يف �إ�صدار جديد
���ص��در ع��ن احت���اد الكتاب
ال���ع���رب ال���ع���دد اجل���دي���د من
جملة “الآداب العاملية” وهو العدد امل��زدوج �/158 -157شتاء
وربيع 2014م.
عنون رئي�س التحرير افتتاحيته بـ ((الأدب واملعا�صرة))
و�ضم ال��ع��دد جمموعة م��ن ال��درا���س��ات والن�صو�ص الإبداعية
واملتابعات والأخبار الأدبية ،بينما حملت نافذة العدد الأخرية
عنوان ((غوته و�ألف ليلة وليلة)).

�صدر العدد اجلديد -/516/
ني�سان 2014م من جملة “املوقف
الأدبي”.
وا�ستهل الأ�ستاذ مالك �صقور
العدد بافتتاحيته التي حملت
ع��ن��وان “املمار�سة النقدية من
الغربال �إىل النظرية املهاجرة” ،كما ت�ضمن العدد باقة من البحوث
والدرا�سات والق�صائد والق�ص�ص الق�صرية والقراءات النقدية ،بينما
تناول باب �أ�سماء يف الذاكرة الأديبة الراحلة “دالل حامت”.
�أما كتاب اجليب املجاين املرفق مع العدد فتناول الأديب واملفكر
“روجيه جارودي” وهو من اختيار �أ .د .ح�سني جمعة وقدم له �أ.
مالك �صقور.

تنويــه

مبنا�سبة عطلتي (عيد العمال) و(عيد ال�شهداء) وتعوي�ض ًا عن �أيام عطلة �سابقة ،حتتجب «الأ�سبوع الأدبي» عن
ال�صدور يف 2014/5/11م ،وتعود �إىل قرائها الأعزاء بتاريخ 2014/5/18م.

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

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

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

• نزار بني املرجة

«العر�س الدميقراطي ال�سوري»:

ثقتنا ..وخوفهم!

هو �أمر غري م�سبوق ..فاعذروهم �إن خافوا� ،أو �أوج�سوا
خيفة!
 ..ه��و ـ العر�س ال��دمي��ق��راط��ي ال�����س��وري ـ ال���ذي جاء
نتيجة طبيعية وتطبيق ًا لد�ستور متطور جديد �أين منه
د�ساتريهم؟ ،و�أ�ساتذة القانون الدويل مدعوون للإدالء
ب�شهاداتهم ح��ول ذل��ك الد�ستور ال��ذي �أق��ره �شعبنا وهو
أزم���ة افتعلوها
يف �أت���ون مواجهة �أ���ش��ر���س ع���دوان (�أو � ٍ
ويدعون!)..
ّ
فثمة مادة يف الد�ستور اجلديد تن�ص �صراحة على عدم
�صحة وقانونية �إجراء االنتخابات الرئا�سية� ،إن مل يكن
هناك مر�شحان خلو�ضها على الأقل ،..وهذه املادة وحدها
بالذات كان من �ش�أنها �أن تقلع عيون الأعداء واحلاقدين
على �سورية ،..ولهذا �أغم�ضوا عيونهم ق�صد ًا وبتنا نرى
بو�ضوح وج�لاء �أنهم يغم�ضون عيونهم بقوة كي ال يروا
ٍ
امل�شهد االنتخابي ال�سوري ..لأنه يخيفهم!
وه��م يغم�ضون عيونهم كي ال يقلع ه��ذا امل�شهد تلك
العيون احلاقدة،..
فيما نالحظ �أن �إعالمهم ال�سافك للدم ال�سوري يتجاهل
هذا امل�شهد عن عمد� ،أو يحاول عر�ضه م�شوه ًا �أو مبتور ًا،..
يف تعبري ي�شري بكل و�ضوح �إىل خوفهم ،مثلما ي�شري �إىل
رغبتهم يف الإ�ساءة واالنتقام..
ً
 ..و�أن ي�صبح ع��دد املر�شحني ـ وفقا ملا �أعلنه رئي�س
جمل�س ال�شعب ـ� ،أكرث من ع�شرة ،فذلك ما كان من �ش�أنه �أن
يزيد الطني ب ّلة بالن�سبة �إليهم..
ولقارئ امل�شهد ب�شكل عام �أن يدرك مدى القلق وال�شعور
باخلزي والعار ال��ذي تعي�شه �أمريكا والغرب و�إ�سرائيل
وتركيا وم�شايخ اخلليج اليوم ،بعد �أن زاودوا علينا ودفعوا
الأم����وال الباهظة ل�شراء امل��رت��زق��ة و�ضعاف النفو�س
واالنتماء ..و�شراء الكميات الكبرية من الأ�سلحة ..للم�ضي
يف م�ؤامرتهم العدوانية الإرهابية القذرة الهادفة لتقوي�ض
الدولة واملجتمع يف �سورية..
� ..أجل ها نحن ندخل معرتك اجلولة الأخرية ملواجهة
ذل��ك ال��ع��دوان ،..جولة العر�س الدميقراطي ال�سوري
احلقيقي على الأر�ض ال�سورية ،الذي �سيكون (كما ت�شري
كل املعطيات امليدانية) مبثابة �إع�لان انت�صار �سورية ـ
رقمي ًا ـ وبالنقاط اليوم ،ورمبا بال�ضربة القا�ضية غد ًا،
على �أعدائها �أ�صحاب امل�شروع الت�آمري التكفريي الدموي
الهدّ ام..
وال�سوريون ال�شرفاء اليوم مدعوون لإط�لاق العنان
لأ���ص��وات��ه��م ملمار�سة حقهم ال��دمي��ق��راط��ي ال���ذي كفله
لهم الد�ستور اجلديد ،لر�سم م�ستقبل �سورية اجلديدة
املتجدّ دة..
و�صوت احلق ال��ذي تلهج به �أل�سنة النا�س ال�شرفاء،
هو ما تتوقف عليه حتديد ًا النتيجة احلا�سمة املتوقعة
وامل��رت��ق��ب��ة ،..لأن��ه وبعد ك��ل م��ا ج��رى يف �سورية خالل
ثالث ونيف� ،أ�صبح ميكن معه القول بكل م�صداقية
�سنوات ٍ
ٍ
وارت��ي��اح ..ب���أن الباطل ب�ّيننّ ْ واحل��ق ب�ّي�ننّ ْ  ..ول��ن ي�صح يف
النتيجة �إال احلقُّ وال�صحيح..
ف�صوت احل��ق ال��ق��وي ال��ذي �سيكون نتيجة طبيعية
ملجموع �أ���ص��وات املواطنني ال�سوريني ال�شرفاء �أ�صحاب
ال�ضمائر ال�سورية امل�ؤمنة بوحدة تراب الوطن ،يكمن فيه
وحده ،انت�صار �إرادة احلياة على خمططات املوت التي عمل
وخطط وم ّول لها ّ�شذاذ الآفاق� ..أعداء �سورية واحلياة..
�أج���ل� ..أي���ام قليلة وتثبت �سورية �أن لها «العر�س»
واالنت�صار ،..ولهم الهزمية والذل واخلزي والعار..
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