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�أم اللغات ،ولكن..

ما هذه الدعوات املرجفة؟!

•ا�سكندر لوقــا

م��ن امل�سلم��ات يف تاريخ الأدب العامل��ي كما يف تاريخ العلوم عن��د الغرب� ،أن
يطل��ع �أحدن��ا ،بني احلني والآخ��ر ،على م�صدر �أدبي �أو علمي ي��رد فيه �أن �أمتنا
العربية كان لها دورها امل�ؤثر يف �إغناء املعارف على اختالف �أنواعها يف العديد
م��ن البلدان الأجنبية� ،س��واء ما كان منها يف القارة الأوربي��ة �أو الإفريقية �أو
الآ�سيوية و�سوى ذلك.
ً
وم��ن امل�سلمات �أي�ضا �أن يطرح �أحدنا �أمام هكذا مثال ال�س�ؤال التايل  :ترى
مل��اذا ال تعط��ى تلك امل�ص��ادر الأهمية فترتج��م �إىل اللغة العربي��ة حتى يكون
�أبن��اء اجلي��ل احلايل والأجي��ال الآتية ،على تاريخ �أ�سالفه��م وما قدموه لأمم
تتنك��ر يف الوق��ت احل��ايل لذريتهم بل وتت�آم��ر عليهم كما هو ح��ال البع�ض من
تلك البلدان التي تعمل جاهدة لطم�س حتى معامل �أرا�ضيهم ال ثقافتهم فقط؟
�إن �سوري��ة الآن تعك���س ف��وق �أر�ضه��ا مث��ل ه��ذا التنكر وحم��اوالت تغييب
معامل ح�ضارتها عن �أعني الأجيال احلالية والآتية مع ًا حتى ال يبقى لديهم ما
يعتدّ ون به يف مقبل �أيامهم .ومن هنا �أهمية التنبه �إىل �ضرورة ترجمة ما ورد
يف العديد من امل�ؤلفات التي تقر ب�أن للعرب ف� ً
ضال على الفكر الغربي عموم ًا.
يف �سي��اق ه��ذه الإ�ش��ارة مفيد التوق��ف عن��د امل�ست�شرق الهولن��دي ال�شهري
رينه��ارت بي�تر دوزي  -عل��ى �سبي��ل املث��ال  -ال��ذي تعل��م العربي��ة واللغت�ين
الإ�سباني��ة والربتغالية �إىل جانب لغته الأم الفرن�س ّية ،وكان اهتمامه من�صب ًا
بالدرج��ة الأوىل عل��ى اللغة العربي��ة التي يقول فيها �إنه��ا �أم اللغات يف تاريخ
ح�ضارة الب�شر ّية ،هذا ف�ضال عن كتبه يف الأدب والتاريخ التي ت�ستحق العناية
به��ا اليوم وغ��دا ودائما وبينه��ا  -على �سبيل املث��ال -كتابه املو�س��وم بعنوان "
كالم كت��اب العرب يف دولة العبادين [العبيديني] "وكتابه ال�شهري "تاريخ
امل�سلم�ين يف �إ�سباني��ا" والأه��م م��ن هذي��ن الكتابني "معج��م دوزي" يف جملدين
كبريي��ن �ص��درا بالفرن�سي��ة وهو الوحيد ب�ين م�ؤلفاته الذي ترج��م �إىل اللغة
العربية.
لق��د ول��د هذا امل�ست�ش��رق الف��ذ يف مدينة لي��دن يف �سن��ة  ،1820وتويف يف
املدين��ة عينها يف �سن��ة  ،1883بعد �أن خلف وراءه تراث ًا م��ن املعارف التي تقر
ب�أن للعرب ف� ً
ضال على الفكر الغربي عموم ًا كما �أ�شرت قبل قليل.
�إن امل�ؤ�س�س��ات العربي��ة املعنية بخدمة الفكر العرب��ي حتديد ًا ،وخ�صو�ص ًا
يف الوق��ت احلايل حيث �أمواج الت�آم��ر حتاول طم�س معامل تاريخ العرب عموم ًا
خط��وة بعد خط��وة ،تقع على عاتقها م�س�ؤولية جتني��ب البالد العربية ،بغ�ض
النظ��ر ع��ن �أماكن وجوده��ا على الأر�ض� ،شم��ا ًال �أم جنوب ًا� ،شرق�� ًا �أم غرب ًا ،من
جغرافي��ة الوط��ن العربي خط��ر ال�سقوط يف الأنفاق التي ي��راد لها �أن ت�سقط
فيها بانتظار بريق �ضوء يهدها للخروج منها �ساملة .فهل نتنبه؟

ق�ضايا و�آراء

• ح�سن حميد
ح ّق ًا،
�أكاد ال �أ�صدق �أن نفر ًا من �أهل الثقافة والر�أي والفكر والتعبري
يتعاون��ون ويتكاتفون يف القول واحل��وار والكتابة ترويج ًا ومتكين ًا
ملقول��ة تتحدث ع��ن م�ش��روع [بن��اء الإقليم] متخط�ين ،بهذا
الط��رح ،كل م��ا هو �ض��روري وجوهري وحثي��ث ومل��ح ودان �أي�ض ًا..
بدء ًا م��ن بناء الفرد والأ�س��رة واملجتمع ،وبن��اء الدولة واحلفاظ
عل��ى الهوي��ة وال��روح الوطنية وتعزي��ز ثقافة االنتم��اء ،وتقوية
�شدائ��د الأخ�لاق والقي��م و�ص��و ًال �إىل م�شروعنا الذهب��ي ،امل�شروع
القوم��ي العربي ال��ذي �أكاد �أرى �أن املنادين به والداعني �إليه باتوا
ً
خمافتة.
اليوم يتخافتون يف احلديث عنه
ً
واحلديث اجتماعي ًا وثقافي ًا وتاريخيا عن [بناء الإقليم]
ه��و حديث من يريد تكبري احلجر ك��ي ال يحمله! فكيف به وله �أن
يرميه! لدينا امل�شروع القومي الذي ما قامت �أمة العرب �إال به ،وما
ا�ستطال العم��ران �إال به ،وما علت و�سمت وانت�شرت لغتنا ال�شريفة
�إال ب��ه ،وم��ا عم��ت عقائدنا �إال ب��ه ،وما مدح��ت قيمن��ا �إال به ،وما
حت�س��ر �أح��دٌ م��ن �أ�صدقائن��ا وحمبينا على م��ا نحن فيه م��ن �أذيات
وكواره �إال ب�سبب غيابه �أو تواريه �أو حتييده.
عق��ول كب�يرة وراجح��ة وذات نوراني��ة خا�صة من �أه��ل بالدنا
ن��ادت بامل�شروع القومي منذ �أن امتلكنا �إرادتنا قبل نحو �ألفي �سنة،
وق��د �أيدت مناداته��ا بالرباهني الدامغ��ة التي ال يطاله��ا ال�شك �أو
الريبة �أبد ًا ،ف��كل �شيء لدينا من لغة ،وعقائد ،وقيم ،وجغرافية،
وتاري��خ ،و�أخ�لاق ،و�أدبي��ات عام��ة ،وع��ادات ،وتقالي��د ،و�أعراف،
وت�ص��ورات ،وثقافة ..يدعونا �إىل هذا امل�ش��روع القومي العربي ،ال
بل �إن مالكم ًا �صعلوك ًا يعتلي �إحدى احللبات ليواجه مالكم ًا �صعلوك ًا
مثله من بلد غري عربي يجعل قلوبنا ت�صفق له ،و�أرواحنا تلهج ب�أن
يوف��ق وينت�صر! ترى ملاذا؟ �أنا �أع��رف و�أنتم تعرفون �أن ما من �سبب
�س��وى ال�سر الإلهي الذي ي�سري يف عروقنا� ،أعني العروبة .ولي�ست
العروبة �سوى هذا الذي �أ�سميناه بـ امل�شروع القومي العربي.
�إن الذي��ن ينادون بـ (بناء الإقليم) من �أجل ان تكون باك�ستان
والهن��د معنا �إمنا يقفزون فوق امل�شروع القومي العربي� ،إ ْذ الواجب،
واملفهومية ،والأولويات تدعونا جميع ًا �إىل ان منكن �أنف�سنا وبالدنا
ونح�صنهما بامل�شروع القومي العربي ،فحني يكون هذا امل�شروع قوي ًا،
�ساعتئ��ذ فلتط��رح امل�شروع��ات كلها على ب�ساط البح��ث وذلك لأننا
ٍ
غدونا كبار ًا بقوتنا ووحدتنا وم�شروعنا القومي.
نه��رو (الهندي) وتيت��و (اليوغ�ساليف/ال�س�لايف) ،و�شو �إن الي

(ال�صين��ي) واخلمين��ي (الإي��راين) ومانديال (اجلن��وب افريقي)،
وت�شي غيف��ارا (الأرجنتيني /الكوبي) وخرت�ش��وف (الرو�سي)..،
وغريه��م كثري؛ كل ه�ؤالء �أحب��وا عبد النا�صر واحرتم��وه و�أ ّيدوه،
ترى ملاذا؟ �ألأنه طويل عري�ض له ابت�سامة ت�شق القلب على بيا�ض
�صباحي رحيب؟! اطالق ًا ،لق��د �أحبوه ووثقوا به ،وو�ضعوا �أيديهم
يف ي��ده لأنه��م يعرف��ون �أن وراء الرج��ل الع��رب جميع�� ًا ،و�أن كلمة
واح��دة من��ه كانت كفيلة بتوحي��د العرب وا�ستنفاره��م! و�أعدا�ؤنا
الأقرب��ون والأبع��دون مع�� ًا مل��اذا كان��وا يرجتف��ون ق�صب ًا م��ن عبد
النا�صر �ألي�س لل�سبب ذاته! بلى ثم بلى ..وبلى ثالثة �أي�ض ًا.
ث��م �إنن��ي �أ�س���أل ،وب�سذاج��ة ،م��ا الف��رق ب�ين م�ش��روع (بن��اء
الإقلي��م) وم�ش��روع [ال�ش��رق الأو�سط الكبري]؟! ث��م ما الفرق
ب�ين م�شروع (بناء الإقليم) وم�شروع (حلف بغداد) �أو [النقطة
الرابعة]؟! و�أت�ساءل �أي�ض ًا ،ترى ملاذا نقفز على �أولوياتنا امللحة
وال�ضروري��ة ونتنط��ع لق�ضايا وغاي��ات كبرية ،وكبرية ج��د ًا ،ومنها
�أن نتخل���ص من لوث��ة التجزئة الت��ي تنا�سلت وتنا�سل��ت حتى �صار
عديده��ا عدي��د حب��ات الرم��ل ..جتزئ��ة يف اجلغرافي��ة ،جتزئة
يف التاري��خ ،جتزئ��ة يف الهوي��ة ،وجتزئ��ة يف الأه��داف ،والثقافة،
والأحي��از ،وال�سيا�سة ،واالقت�صاد ،والرتبي��ة ،والتعليم ،والعقائد،
والأن�س��اب ،والأح��زاب ،والأخالق ..ال��خ ،و�أن نتخل���ص من الأمية
ال�شائع��ة (وال �أعن��ي هن��ا الق��راءة والكتاب��ة ومعرف��ة الأع��داد
فقط) والقبول بالدرجات الدنيا من املعرفة يف جل مناحي احلياة
ووجوهه��ا املختلفة لأن بن��اء دولة اال�ستق�لال (وعمرها �أكرث من
ن�ص��ف قرن) م��ازال يتخب��ط ويتلب��ط يف الأمت��ار الع�ش��رة الأوىل
م��ن طريق طوله ب���آالف الكيلو م�ترات ،ثم �إذا ما �أخذن��ا بـ م�شروع
(بن��اء الإقليم) ترى ما هو �شكلن��ا االقت�صادي والثقايف وال�سيا�سي
والرتبوي والإداري� ،أو قل باملخت�صر الأعم ،ما هو �شكلنا احل�ضاري
�أم��ام بل��دان مث��ل �إي��ران ،باك�ست��ان ،الهن��د ،ماليزي��ا� ،أندوني�سي��ا،
�سنغافورة؟!
�أب��د ًا ،ما م��ن عاقل ال يريد لنف�سه �أن يتط��ور ويتقدم ويعلو يف
املرات��ب فت�شخ���ص �إلي��ه الأب�صار ،وما م��ن عاقل ال يري��د لبلده �أن
ت�صب��ح �أجمل و�أح�س��ن و�أهم البل��دان يف العامل ..لكن م��ا يقول به
بع���ض �أهل التحليل ال�سيا�سي يدم��ي القلب فع ًالُّ ،
فجل حديثهم عن
(بن��اء الإقليم) حديث حق ي��راد به باطل ..وال تو�صيف له �سوى
ما يقول به النابهون� :إن من يط ّول ع�صاه لن ي�ضرب بها �أبد ًا!

رم�ضان يف ال�شعر العربي
ل�شه��ر رم�ض��ان �ألق��ه وخ�صو�صيت��ه الروحاني��ة
والديني��ة� ،إذ يتوغ��ل يف ل��ب العواط��ف والأحا�سي�س
وي�سم��و يف امل�شاع��ر االن�ساني��ة وق��د كان ل��ه من��ذ
الق��دمي الأثر الطيب على م�شاع��ر ال�شعراء والأدباء
و�إبداعهم الأدبي .وما �أحلى ما قيل قدمي ًا يف التهنئة
بقدوم هذا ال�شهر الف�ضيل وو�صفه:
فجاء ا َ
ري �أج َم ُعهُ
ال�صيا ُم
َ
َ
خل ْ
جاء ِّ
ُ
ترتيل ِذكر وحتْ ميدٌ و َت ْ�س ِب ْي ُح
		
َ
ول و َ
َّف�س َتدْ �أ ُب يف َق ً
يف َعملٍ
فالن ُ
َ�ص ْو َم النَّها ِر وباللَّيلِ الترَّ
اويح
		
ُ
ونظم �أبو بكر ابن عيطة الأندل�سي:
كاهة
هر ُف ٍ
ال تجَ ْ علنَ ْر َم�ضانَ َ�ش َ
ُت ْله َ
يه مِنَ ال َق ِب ْي ِح ُفنُونُهُ
		
ِيك ِف ِ
واع َل ْم ب�أن ََّك ال َتنال ُق ُبو َلهُ
حتّى َتكونَ َت�صو ُمهُ و َت ُ�صونُهُ
		
وله �أي�ض ًا:
�إذا لمَ ْ نُ ْ
ال�س ْم ِع ِمنِّي َت َ�صاممُ ٌ
يكن يف َّ

غ�ض ويف مقُو َ
ويف بَ�صريَ ُّ
يل َ�صمتُ
حظي �إ َذنْ من َ�ص ْو ِم َي ُ
َف ِّ
اجلو ُع
و�إنْ ُقلْتُ �إ ِّ
ين ُ�ص ْمتُ َي ْوم ًا َفما ُ�ص ْمتُ
ويف �شه��ر �آب �أدرك ابن الروم��ي ال�شاعر العبا�سي
ال�صي��ام ،ف�ص��ام مع النا���س و�أراد �أحده��م �أن يداعبه
ويك�شف مدى حتمله لل�صوم ،فقال له:
ال�صيا ِم ُمبا َر ٌك
َ�ش ُ
هر ِّ
ما ْ
مل ي ُكن يف �شه ِر � ِآب
		
ف�ص ُمتهُ
ِخفْتُ ال َع ّذ َ
اب ُ
َف َ
ذاب
		
وقفتُ يف َن ِ
ف�س ال َع ِ
ف�أكمل �شاعر �آخر:
يه ك�أنَّهُ
اليو ُم ِف ِ
اب
		
ِم ْن ُطو ِل ِه َي ْو ُم احل َِ�س ِ
يه ك�أنَّهُ
واللَّ ْيل ِف ِ
تاب
		
َّوا�صلِ وال ِع ِ
َل ْي َل الت ُ
ومن��ه قول �أح��د ال�شعراء الظرفاء مم��ن يولعون
بالطع��ام وال�ش��راب ،ولكن رم�ضان مينع��ه منهما ،فراح
ينتظر هالل �شوال وعندما عيل �صربه قال:

ج�سمي
ُقلْ ِل َ�ش ْه ِر ال�ص ِّيا ِم �أَنْح َلتَ ْ
		�إنَّ ِميقا َتنا ط ُلو ُع ال ِه َاللِ
ا ِْج َه ِد الآنَ ُك َّل َج ْه ِد َك ِفينا
		
َ�س رَنى ما يك ُونُ يف َ�ش َّوالِ
وكان الكاتب ابن العميد على غري وفاق مع قا�ضي
مدينته ،وعلم ذات يوم �أنه �أفطر خط�أ يف �أول رم�ضان،
و�ص��ام خط���أ يف �أول �أي��ام عي��د الفط��ر ،ووجده��ا ابن
العميد فر�ص��ة ليهجو القا�ضي دون �أن يتمكن القا�ضي
من مقا�ضاته فجاء �إليه وقال:
يا َقا�ضي ًاَ ...
بات � َأع ْم َى
عيد
		
ال�س ِ
َع ِن الهاللِ َّ
�أف َْط ْر َت يف َر َم ْ�ضانٍ
عيد
		
و�ص ْمتَ ْيو ِم ِ
ُ
ورف���ض بخي��ل دع��وة �أ�صحاب��ه طع��ام الإفط��ار
وتكفل ابن عبد ربه يف هجائه هجاء مر ًا فقال فيه:
من �أ ِك ِله
يفطر
ال
النا�س ْ
ُ
ُ
أفطر
		
َلكنَّهُ َ�صومٌ لمِ ْن � َ
يف وجه من ل�ؤمه �شاهد
به َّ
ربا
		
ال�ش ِ
يكفي ِ
اهدَ �أنْ يخ َ

•غفران النا�شف
وه��ا ه��و �أم�ير ال�شع��راء �أحم��د �شوق��ي يكت��ب يف
رم�ضان �شعر ًا ونرث ًا:
ال�سا ِم َ
ني
يا هالل َ ِّ
ال�صيا ِم ِمث ُل َك يف َّ
للعزِّ َم ْن َطوى الأفالكا
		
واب ِم َ
نك و�أهَ ًال
َم َ
رحب ًا بال َّث ِ
يال ج َم َا ُل ل ِق َ
ياك
		
ِب َل ٍ
�أم��ا �أدي��ب العروب��ة والإ�س�لام م�صطف��ى �ص��ادق
الرافع��ي في�صف لنا لهفة املاليني وحنيتهم للقاء هذا
ال�شهر الكرمي قائ ًال
تبد ُو ُ
با�سم
ولغز َك لل ِ
أحبة ٌ
		
وي�س َعدُ
كال َّر ِ
و�ض يزكو يف َ
واملُ�سلمونَ ُعيو ُنهم َظم�أى � َ
إىل
َ�ش َّ
الِلِ َ�ض َّوء يف ال�سماء يزغرد
		
الل :ه َّيا ا�ست َب ِ�ش ْروا
َيدعو عبا َد هَّ ِ
وفجر ُه املُ َتو ّر ُد
الح
		
فال�سعدُ َ
ُ
َّ
و�أخري ًا هذا �شهر رم�ضان� ،شهر جتلت فيه الربكات
َ
وعظم��ة
والرحم��ات .ورح��م اهلل عب��د ًا ع��رف ق��د َر
رم�ضان فا�ستقبلهُ بالطاعة والتوبة والغفران .

ق�ضايا و�آراء
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م�شاريع الهيمنة الفكرية والثقافية
• عيد الدروي�ش
يقال �إن اال�ستعمار يخرج من الباب ليدخل من النافذة
فقد ط ّور اال�ستعمار �أي�ض ًا �أدوات��ه و�أ�ساليبه مع التقدم
والتطور ,فبد�أ يطمح بدخول نافذة الفكر والثقافة ,لأنها
�أ�سهل الطرق و�أقلها تكلفة ,ومن ميتلكها فقد �أمتلك كل
�شيء ,وهانت عليه الأ�ساليب وحتقيق الغايات واملقا�صد,
ولي�صعب على ال�شعوب معرفة الباب ال��ذي دخ��ل منه
اال�ستعمار,وعدم معرفتها للباب الذي �سيخرج منه.
ك ٌ��ل ي��درك �أهمية الفكر والثقافة ودوره��م��ا الهام
واحليوي ,يف حياة الأفراد واملجتمعات,لأنها ت�شكل قوة
را�سخة يف يقني ال�شعوب ,ولن تـُهزم �أمة ما دامت متتلك
ثقافة متتد يف بطن التاريخ ,و�أح�شاء احل�ضارة ,و�آثارها
�شواهد م�صفوفة على وجه الأر�ض,وم�شبعة يف مفردات
وم�ستلزمات احلياة اليومية للإن�سان ,وبها تت�شكل هوية
املجتمعات ,وم��ن ه��ذه الأه��م��ي��ة دخلت حالة ال�صراع
تنافر ًا مرة ,وجتاذب ًا مرة �أخرى ,لت�صل �إىل ال�صراعات
االي��دي��ول��وج��ي��ة ,وي�����ص��اغ يف ذل���ك م�����ش��اري��ع لتطويف
م�صطلحات وتعابري وم�شاريع فكرية ,حتمل يف ثناياها
كل ما ترغب يف حتقيقه ,وكل ما عجزت عن حتقيقه يف
احلروب ,والهيمنة الع�سكرية.
ات�ضح ذلك بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق,
وتفردت �أمريكا يف هذا العامل ,وفا�ضت م�صطلحات وتعابري
تريد ا�شاعتها بني �صفوف ال�شعوب ,والرتويج لها ,مخُ فية
�أهداف ًا وم�شاريع ,غايتها طم�س معامل ح�ضارات وثقافات,
تقف عائق ًا يف تنفيذ هيمنتهم على العامل كله ,كالدعوة
للمجتمع امل��دين ,وحتقيق احل��ري��ات والدميقراطيات,
و�أ�صبح لها دع��اة ومنظرون ,وخ��رج الكثري من قمقمهم
ين�شدون �ضالتهم بذلك ,ترافق مع جي�ش عرمرم من
الف�ضائيات ,وهي تبث االنحالل الأخالقي بني �صفوف
الفتية وال�شباب ,با�سم التخل�ص من القيود ,والعادات
والتقاليد ,ومر ّوجني لها ب�أنها هي �سبب تخلف ال�شعوب
املناه�ضة لها ,وا�ستخدام الو�سائل والتقنيات احلديثة,
والغاية من ذلك كي ت�صبح جمتمعات بلدان العامل الثالث
م�ستهلكة ,وغري قادرة على الإنتاج ,وتركن �إىل الهدوء
والدعة ,لتبتعد عن ق�ضاياها امل�صريية ,وعاجزة عن
املواجهة والدفاع عنها.
كل ذلك يجري �أم��ام �أعني العامل وب��دون ا�ستحياء,
ملا يخطط للأمة العربية جمعاء ,وا�ضعني ن�صب �أعينهم
تدمري املنظومة القيمية واالجتماعية والأخالقية,
وت�شويه �صورة الإ���س�لام يف الأف��ع��ال والأق���وال ,و�صو ًال
لتغيري املفاهيم ما ا�ستطاعوا �إليه �سبي ًال ,ولت�شويه ثقافة
القيم الإ�سالمية ,وادعائهم ب�أنها تقف �أمام تقدم ال�شعوب
وتطورها ,ومن �أ�سباب تخلفهم ,ويجب الق�ضاء عليها ,لأنها
تعيق م�شروعهم.
و�إذا كانت اال�شكالية ه��ي العباءة الدينية ,فهم
متدينون بامل�سيحية املتطرفة (املحافظون اجلدد) وحلم
الكيان ال�صهيوين مبني على خطاب ديني مزعوم �أي�ض ًا ,يف
حتقيق وطن يهودي يف فل�سطني ,وما يفعله الإ�سالميون
اليوم مبا يجري على ال�ساحة العربية ,بتطرف وتكفري
ال مثيل له يف التاريخ  ,متذرعني بالدين  ,وهو منهم براء.
ه��ذا ال�سباق املحموم التي تعمل عليه الأو���س��اط
الغربية ,كي ي�صبح الفرد مفكك البنى ,وم�شبع ًا بالثقافة
الوافدة �إليه ,والعي�ش متطف ًال على �صناعة الآخرين,
و�صو ًال �إىل ال�سيطرة الكاملة على العقول ,لي�سهل عليهم
الت�صرف مب��ق��درات البالد والعباد ,وم��ن ه��ذه النقطة
يبد�أ التزييف التاريخي واملعريف لتلك ال�شعوب التي
قاومتها ,ومنعتها من حتقيق �أهدافها ,والهدف من هذه
امل�شاريع لتطويعها,ولت�شرع يف ر�سم منهجية جديدة لتلك
ال�شعوب التي �أ�صبحت تدور يف فلكها ,هذا هو جوهر عمل
ال�صهيونية العاملية ,اجتاه ال�شعوب يف بلدان العامل الثالث
من م�شاريع للهيمنة الفكرية والثقافية ,ومنها يف البلدان
العربية.
م�شروع ال�شرق الأو�سط :ب��د�أت مالحمه بعد انهيار
االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ,طرحه �شمعون برييز ملوح ًا
بتغيريات جيو�سيا�سية يف املنطقة العربية ,لإع��ادة
�صياغة وترتيب لها ,وفق منهجية الإدارة الأمريكية,
و�شهوة الكيان ال�صهيوين ,واح�لال قوى جديدة يف هذا

الن�سيج االجتماعي ,و�صهر هذا الكيان يف ج�سم الأمة
العربية ,لي�ستع�صي على الأم��ة التخل�ص منه ,ودمج
ا�سرائيل يف املنطقة العربية ,وحتقيق م�ستوى الئق يف
التجارة البينية معها ,ومن ثم توطيد ال�صالت التجارية
واالقت�صادية فيما بينهما ,وحتقيق م�شروع ال�سيطرة على
املوارد الب�شرية وال�ثروات الطبيعية يف الوطن العربي,
ومنع العرب من حتقيق م�شروعهم القومي.
لقد عقدت مل�شروع ال�شرق الأو�سط �أربعة م�ؤمترات
على التوايل عمان  -القاهرة -الدار البي�ضاء -ومن ثم
الدوحة يف عام  1997وقد مت توقيع اتفاقية واحدة فيها
بني الكيان ال�صهيوين والأردن ,وكانت موقعة بينهما �سابق ًا,
وقد �شكلت مواقف القائد اخلالد حافظ الأ�سد من خالل
اقناع بع�ض الدول العربية من عدم احل�ضور لهذا امل�ؤمتر,
والتنبه خلطورة امل�شروع ومنعك�ساته على الو�ضع العربي
برمته ,ويف امل�ؤمتر �صرحت “�أولربايت” وزيرة خارجية
�أمريكا �آن��ذاك بقولها “على العرب �أن يتحدوا”ولكن
يتحدوا �ضد من؟ نعم هي تبتغي �أن ينخرط العرب مل�ساندة
�أمريكا ل�ضرب العراق ,وهذا يذكرنا بت�صريح “�أنطوين
�إيدن” رئي�س وزراء بريطانيا يف بداية الأربعينيات من
القرن املا�ضي حيث يقول”على العرب �أن يتحدوا ,و�أن
بريطانيا تقف �إىل جانب الق�ضايا وامل�صالح العربية”
هذا الت�صريح لإيهام العرب ب�أن بريطانيا تقف �إىل جانب
ق�ضاياهم ,ولكنه كان يخفي �أهداف ًا غري وا�ضحة املعامل,
ومل ت�ستبينه العرب ,ومل يدركوا مبا يجري حولهم ,وغري
عارفني ببواطن الأمور و�أهداف ال�سيا�سات ,وامنا �آخذين
بق�شورها ,والبع�ض الآخ��ر مت�آمر معهم ,ولكن بريطانيا
تعمل من خلف الكوالي�س من �أجل و�أد كل عالقة وحدوية
فيما بني الدول العربية ,وقد طرحت م�شاريع وحدوية
مثل “م�شروع الهالل اخل�صيب  -وم�شروع �سوريه الكربى”
وكانت عبارة عن م�شيخات وامارات ,مكاف�أة ملن ت�آمر معهم
من العرب ,وهذه امل�شاريع مل يتمخ�ض عنها �سوى ت�أ�سي�س
جامعة الدول العربية ,فهي هزيلة املن�ش�أ ,كما هي هزيلة
يف الدفاع عن العرب وق�ضاياهم ,واليوم �أ�صبحت جامعة
غربية ب�أيدي عربية.
وبعد االحتالل الأمريكي للعراق عام  2003يظهر
م�شروع ال�شرق الأو�سط من جديد ,ومعاود ًا الكرة ثانية,
ويتبناها بو�ش االبن ,حيث �أف�صح عن نواياه التو�سعية
للهيمنة على م��ق��درات قطر ع��رب��ي(ال��ع��راق) يف و�ضح
النهار ,وال��ذي فوجئ فيما بعد بحجم اخل�سارة التي
تتكبدها �أمريكا من جراء هذه احلرب ,وقد �أحلقت الأذى
ب�أمريكا,ومب�صاحلها يف العامل� ,إال من �أذيال اخليبة التي
ُمنيت بها �أمريكا خالل فرتة حكم بو�ش الطاغية ,وبعد
�ست �سنوات يعلن قادة �أمريكا ب�أن هذه احلرب مل تكن
مدرو�سة,وبنيت على معطيات ا�ستخباراتية م�ضللة,
ولكن بع�ض العرب دفعتهم ال�شهامة بتغطية كل ما تفعله
�أمريكا وبتمويله من حقوق ال�شعوب العربية.
وبعد حرب متوز يف عام  2006جاءت “راي�س” بحملها
التي جاءت به �سفاح ًا لتعلن والدة م�شروع ال�شرق الأو�سط
اجلديد ,ومب�شرة له من قبل �أ�سيادها يف املنطقة العربية,
ولكنها فوجئت بوالدة م�شروع املقاومة ,وهذا امل�شروع هو
الذي كلم املت�آمرين ,وهو ما يزال يف املهد ب�أنه �سيكون له
�ش�أن يف قومه ,فاملقاومة �أ�صبحت معجزة ال�شعوب العربية
امل�ست�ضعفة يف الأر���ض ,لأنها �صاحبة احلق الطبيعي يف
احلياة العربية.
�إن ما يجري اليوم على ال�ساحة العربية ,هو ا�ستكمال
مل�شاريع غربية على ح�ساب ال�شعوب العربية ومقدراتها,
وف�صل م��ن ف�صول ال��ت���آم��ر عليها ,مب��ا ي�سمى “الربيع
العربي” ومن امل�ؤ�سف جد ًا �أن بع�ض احلكومات والأنظمة
العربية املتخلفة واملتخمة باملال العربي لرعاية ومتويل
ذلك ال�شغب الذي يجتاح العامل العربي  ,وتعرب عن �أ�سو�أ
حاالت تخلفها ,لتحقيق م�شروع �أ�سيادها ,من خالل �إثارة
الفنت الطائفية والنزاعات االقليمية ,متهيد ًا لوالدة
م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد,يف املنطقة العربية وما
يجاورها ,وهذا املولود هو �شقيق م�شروع �سايك�س بيكو.
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• ح�سني جمعة

قراءة �أوىل يف خطاب الق�سم
(خطاب الذات الوطنية)
يف (2014/7/16م)
تب��ارى ال�سيا�سي��ون واملثقف��ون والباحث��ون واملحلل��ون يف قراءة خط��اب الق�سم
لل�سي��د الرئي�س ب�ش��ار الأ�سد ي��وم الأربع��اء (16/7/2014م) يف ق�صر ال�شعب...
وتوق��ف كل واحد منه��م عند ٍّ
جتل من جتليات م�ضامينه املتعددة والغنية بالدالئل
والأ�سرار والإ�شارات ،ور�أوا فيه �أنه خطاب وطني قومي �إن�ساين يتم�سك بحب القيم
الأ�صيلة لل�شعب العربي يف �سورية؛ ويعرب عن �إميانه بحتمية االنت�صار على �أعدائه
الذين جتمعوا على �أر�ضه من ( )83دولة...
ث��م �إن��ه وثيقة وطني��ة �سيا�سي��ة حت��دد �آفاق العم��ل لبن��اء امل�ستقب��ل ،وت�ؤكد
االلتزام املتجذر بالوحدة العربية ...وتنبثق من ت�شخي�ص الواقع بكل مو�ضوعية
ودق��ة ...وت�ستلهم �أ�سالي��ب احلياة التي تليق بكل �سوري وطن��ي ،وبخا�صة حني ر َّد
كل �أ�سلوب �إىل منظومة القيم اخللقية والرتبوية ..ولذا قال �سيادته�“ :إن احلرب
الت��ي تخا�ض �ضد ال�شعب ال�سوري حرب ق��ذرة ،وبالرغم من كل الظلم والآالم التي
�أ�صاب��ت كل بي��ت يف �سوري��ة ،وبالرغم من كل الدم��اء والدمار مل يق��رر هذا ال�شعب
اال�ست�س�لام �أو اخلن��وع ”...ولهذا ف���إن اخلطاب ميثل كل قي��م البطولة والت�ضحية
التي قدّ مها �أبناء هذا ال�شعب؛ وقد تعطر تراب الوطن بدماء ال�شهداء الذين ح�ضر
ذووه��م و�أقربا�ؤه��م بكل اعت��زاز و�شموخ جل�س��ة �أداء الق�سم بعد �أن عق��دوا �إكليل
الغ��ار الذي و�ضعه �شهدا�ؤهم على ر�ؤو�سه��م ،ثم جل�سوا ي�ستمعون �إىل اخلطاب الذي
ارتق��ى هو الآخر يف ح�ضرة ال�شهيد ليكون عربون املحبة والإجالل يف الوقت الذي
عقد مع اجلرحى وممثليهم طيوب ًا يفوح منها البهاء وال�ضياء .وكان جرحى اجلي�ش
العربي ال�سوري والدفاع الوطني قد نذروا �أنف�سهم قرابني لوطنهم الذين ترعرعوا
يف جنبات��ه ونهلوا من مع�ين ثقافته ،فخا�ضوا �شرف ال�صم��ود ،وواجهوا بكل رجولة
جماعات املرتزقة والتكفري بني الإرهابيني الذين �أرادوا تدني�س تراب وطنهم...
لق��د َو َلغ��ت �أي��دي التكفريي�ين الآثم��ة يف دم��اء الأبري��اء ،وراح��ت تعمل على
قت��ل طموحاتن��ا و�أحالمن��ا يف بن��اء وطننا اجلمي��ل ،و�صممت عل��ى �أن ترتكه قاع ًا
بج ُر ٍف ها ٍر ،بع��د �أن جلبت �إليه كل قذارات الدني��ا فدن�ست ترابه،
�صف�صف�� ًا؛ �أ�شب��ه ُ
وعبثت بر�ؤى بع�ض �أبنائه حتى حرفت ب�صريتهم عن ر�ؤية احلق ...لقد ا�ستطاعت
خداعه��م ف�شوه��ت نفو�سهم ،وعطلت عقولهم وغ�سلتها ف�ص��اروا كمن ال عقل له ،لقد
حتولوا �إىل �أ�شكال �صماء ال روح فيها...
ف��كل من ينظر م��ن �أولئك الذين اعتدوا على وطنه��م �إىل �صورته يف مر�آة ذاته
ث��م يف ت�صرفاته وحكم عليها بحياد مطلق �أيقن بب�شاعة كل ما اقرتفه من جرائم؛
وتوح�ش ،وال جت�سد �صورته �إال معنى الفظاعة والك�آبة واملهانة� ...إذ برزت كاحلة
يف عجزها عن �إ�صالح ذاتها ،وقبح قلة حيلتها يف ر�ؤية احلق واحلقيقة...
وم��ن ثم ف�إن اخلطاب ر�سم �ص��ورة دقيقة للتكفرييني الإرهابيني وبكلمات قليلة
موج��زة ومكثف��ة بالدالئ��ل التي �أ�شرن��ا �إليه��ا ...وهي ال�ص��ورة نف�سها الت��ي ر�سمها
للف�س��اد والفا�سدي��ن حتى غدا الف�س��اد الإداري وال�سيا�س��ي واالقت�صادي وفق ر�ؤية
ال�سي��د الرئي���س م�ساوي�� ًا للإره��اب التكف�يري يف تخريب��ه للوط��ن وتدم�يره للذمم
خرب الأوطان كالف�ساد واملف�سدين والإرهاب والإرهابيني!! .ولذلك
والكرامة؛ وما ّ
كل��ه ل��ن ي�ستقر الوطن ويتق��دم �إال بالق�ض��اء على كليهم��ا مع ًا ...وعل��ى كل مواطن
م�س�ؤولية وطنية كربى يف هذا املجال؛ و�إال فهو غري منتم لوطنه...
وم��ن ث��م ف�أولوي��ة الأولوي��ات لل�سوريني ثالث��ة �أم��ور مرتابطة �أوله��ا حماربة
الف�س��اد واملف�سدين ،وثانيها الق�ضاء على الإره��اب والإرهابيني ،وثالثها �إعادة بناء
الإن�س��ان وفق القيم اخللقية والرتبوية الت��ي تبد�أ بالأ�سرة وت�ستكمل يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوي��ة والثقافي��ة .وه��و ما �شدد علي��ه �سيادته يف قوله“ :يف ه��ذا اليوم تنطلق
جميع ًا �إىل مرحلة جديدة؛ �أهم ما مييزها هو الإجماع على حماية الوطن؛ و�إعادة
بنائ��ه �أخالقي ًا ونف�سي ًا ومعنوي ًا ومادي ًا� ...أهم م��ا مييزها هو الإجماع على الق�ضاء
عل��ى الإرهاب وا�ستع��ادة كل من �شذ عن الطريق ال�صحي��ح �إىل احلا�ضنة الوطنية.
و�إنن��ا �إذ ننظر الي��وم �إىل امل�ستقبل ف�إنن��ا بحاجة �إىل معاجلة الثغ��رات الكبرية...
�إننا �سنكافح الف�ساد بالقوانني والأخالق”.
له��ذا �أجمع كل م��ن تلقى اخلطاب على امتداد الوطن العرب��ي من ال�شرفاء على
�أن��ه خطاب وطني قوم��ي بامتياز ،وهو الذي نفذ بدق��ة �إىل عمق ما يحيط بق�ضية
الع��رب الأوىل ،وم��ا عل��ق به��ا من مفاهي��م �ضبابي��ة ،ود�سائ���س م�ضلل��ة ...وعمالة
البقية �.....................................................ص22
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

بحوث ودرا�سات

«حدود القطر العربي الواحد هي حدود الوطن العربي كله»
قراءة قومية للحدود ال�ســــيا�ســــــية

• عز الدين دياب

تزع��م ه��ذه الق��راءة  /الدرا�سة/
�أنها بنت �ساعتها ،حيث وجدت �أنَّ عجلة
تفتيت الأقطار العربية �إىل وحدات /
�أقالي��م «فيدرالي��ة» ُتنف��ذ حت��ت �شعار
و�أ�سماء م��ا يجعلك ترى بعني حملله �أنَّ
الإمربيالي��ة العاملي��ة بقي��ادة احلركة
ال�صهيوني��ة تر�سم حدود هذه الأقاليم
مع �أتباعها يف الداخل العربي.
كم��ا عاد �شتم الع��رب والعروبة من
جديد ب�أب�شع الألفاظ و�أكرثها عداوة،
وك�أن العروب��ة والع��رب يتج�س��دون
ويتحول��ون �إىل واقع��ة متعينة يف هذه
امل�شيخة ،وتلك الأمارة ،واململكة .علم ًا
�أن فك��ر البدايات القومي العربي علمنا
�أنَّ العروب��ة ثقاف��ة ب�إط�لاق ،لأنه��ا يف
الأ�صل عروبة ل�سان.
وعادت �أي�ض ًا الدع��وات االنعزالية
تغ��رد يف مواق��ع االت�ص��ال والتوا�ص��ل
االجتماع��ي ،واملحط��ات الف�ضائي��ة
امل�شبوه��ة ـ معلن��ة ع��ن بربري��ة هن��ا،
وقبلية ع�شائرية هناك.
ووج��دت الق��راءة �أمام ه��ذا الذي
يج��ري يف الوط��ن العرب��ي �أن تق��ول
كلمته��ا يف م�س�أل��ة غاي��ة يف الأهمي��ة،
وه��ي م�س�أل��ة احل��دود علَّها ت�ش��ارك يف
الوقف��ة امل�ستحق��ة �ض��د املعرك��ة التي
تقوده��ا الإمربيالي��ة العاملي��ة عل��ى
امل�ستقب��ل العرب��ي كم��ا ن��راه بعي��ون
وحدوي��ة ،واملتمث��ل �أو ً
ال يف التوحي��د
االقت�ص��ادي والثق��ايف وال�سيا�س��ي،
ول��ه تقنيات��ه ال�شعبي��ة داخ��ل البن��اء
االجتماعي العربي.
وال�س���ؤال امل�ص�يري ال��ذي تطلق��ه
الدرا�سة  /املقاربة من �أين تبد�أ معركة
الأمة العربية الكربى؟
تزع��م �أنه��ا تبد�أ من احل��دود ،التي
باع��دت يوم �أقرت ور�سم��ت بفعل فاعل
ه��و التخل��ف واجله��ل ،واال�ستعم��ار،
ب�ين الأه��ل والأق��ارب ،و�أبن��اء الوطن
الواح��د ـ بالد العرب �أوطاين ـ وباعدت
بني جتم��ع ال�ثروات العربي��ة :املادية
والب�شري��ة حت��ى ال يت��م ح�شده��ا يف
معرك��ة الت�صني��ع التي تع��د واحدة من
�أه��م مع��ارك امل�ستقب��ل العرب��ي ،ون���أت
بالثقاف��ة العربي��ة ع��ن ن�سقه��ا الثقايف
القوم��ي �إىل �آف��اق حملي��ة ،وقطري��ة
مغرق��ة يف نزعته��ا االنف�صالي��ة
التق�سيمي��ة التي تزيد ح��دة االنق�سام
واالختالف ،حتى داخ��ل ثقافة القطر
العربي الواحد .من �أجل �أن ت�صبح هذه
الثقافات ح��دود ًا �سيا�سية �أي ثقافة /
قط��ر� /أم��ة ب��دل �أن تكون ثقاف��ة �أمة
عربي��ة ،تعي��ق التوا�ص��ل ب�ين القدرات
والطاق��ات العمالي��ة وال�شبابي��ة وم��ا
ملكت من عط��اء قومي يدخل يف �صميم
النه�ضة العربية.
ويف هذه احلالة من الأزمة العربية
املخيف��ة بتوابعه��ا القائم��ة �أ�ص�ل ً
ا على
التناق���ض والع�س��ر التاريخ��ي املوج��ود
ب�ين وح��دة العامل الب�ش��ري ،اجلغرايف
والتاريخ��ي ،وب�ين املح��دد املو�ضوع��ي
للنه�ضة العربية م��ن جهة وبني الواقع

العرب��ي الراهن واملتعني بقوة التجزئة
/احلدود ال�سيا�سي��ة وما يف جعبتها من
�سيا�س��ات قطري��ة قائمة عل��ى التبعية
للإمربيالية العاملية من جهة ثانية.
ويف اللحظ��ة الراهن��ة م��ن حي��اة
الأم��ة العرب��ي ،وق��د تع��اىل �ص��وت
الإرادة ال�شعبي��ة ،بو�صفه��ا �إرادة
�شرعية مدنية ي�س�ألونك من قال الكالم
/العن��وان للق��راءة ع��ن احل��دود يف
الوط��ن العربي؟ قل �إنَّ��ه الفكر العربي
الوح��دوي ..فك��ر البداي��ات ،ي��وم كان
ي�ؤ�س���س ملفاهي��م و�أطروح��ات ومقوالت
ت�ش��كل دلي��ل عم��ل لن�ض��ال الوح��دة
العربي��ة ،ووح��دة الن�ض��ال العرب��ي
انطالق ًا من ر�ؤي��ة قومية ا�سرتاتيجية
تق��ول ب���أن :الوحدة العربي��ة ثورة يف
احلياة العربية.
وه��ذا الق��ول اال�سرتاتيج��ي مل
ي���أت من فراغ ،و�إمنا م��ن حقائق احلياة
العربي��ة ،وتاريخها ال�ض��ارب يف �أعماق
التاري��خ ..وه��و مل يقله��ا بداف��ع منطق
الرغب��ة ،و�إمن��ا لأنَّ الأم��ة العربي��ة
عندما ملكت وحدتها وتقدمها ،ومار�ست
�إن�سانيته��ا العربي��ة� ،أعط��ت الإن�سانية
�صورة جديدة:
�أمل يقل املفك��ر احل�ضاري الفرن�سي
غو�ست��اف لوب��ون :مل يع��رف التاري��خ
فاحت�� ًا �أرح��م م��ن الع��رب ،ث��م �أمل يقل
دع��اة التجدي��د الدين��ي يف �أورب��ا مثل
لون��ر �أن ترجم��ة الق��ر�آن الك��رمي �إىل
اللغات الأوربية عهدئذ �ساهم يف تعزيز
النزعة الأوربية الإن�سانية اجلديدة.
ويف حال��ة الوح��دة العربية كثورة
ال يف غريها عا�ش الفكر القومي معركة
و�ض��ع الق�ضي��ة القومي��ة ،الت��ي ه��ي
ق�ضي��ة العروبة بامتي��از يف �صميم مهام
الأجيال العربية اجلديدة.
�أ�س�أل��وا يف ه��ذا القط��ر �أجدادك��م،
وم��ن بق��ي م��ن �أعمامك��م و�أخوالك��م
وخاالتك��م كي��ف كان��وا يهتف��ون� :أم��ة
العرب لن متوت ..ال �شرقية وال غربية
بل وحدة عربية.
�إذاً� ،أت��درون مل فع��ل الفكر العربي
الوح��دوي ه��ذه الفعل��ة املنهجية؟ لأن
معرك��ة الوح��دة العربي��ة يف الأ�ص��ل
والنتيج��ة ملتحم��ة ومتفاعل��ة م��ع
معرك��ة احلري��ة ،والتح��رر ،والعدال��ة
االجتماعية.
واملع��روف �أن الوح��دة العربي��ة
�إذا ملك��ت مقوماته��ا ،ملكت ق��وة الفعل
التاريخ��ي تب��د�أ فع�ل ً
ا بالق�ض��اء عل��ى
التجزئ��ة ،والتخلف ،والتبعية ،وحتيل
الأم��ة �إىل ق��وة فاع��ل يف الأح��داث
والوقائ��ع الت��ي ي�شهدها الع��امل .لذلك
ف���إن معركة حتقي��ق الوح��دة العربية
من �أ�صعب و�أ�ش��د املعارك التي تخو�ضها
الأمة العربية.
وتط��رح الق��راءة �س�ؤالها هل هناك
�إمكانات للوحدة العربية بدون الإميان
احلقيقي بها ،وب�إمكان حتققها؟
الوح��دة العربي��ة �أيه��ا ال�شب��اب
العربي بحاجة �إىل �إميانكم بها ،وب�أنها

�إمكاني��ة متحقق��ة يف ال�ش��ارع العرب��ي،
و�أن يرتاف��ق ه��ذا الإميان مع م��ا ي�سفر
عنها من تغ�يرات قائدة /ا�سرتاتيجية
تب��دل يف احلي��اة العربي��ة ،وتغ�ير يف
النف���س العربي��ة ،وب���أن حل��م الوحدة
العربي��ة بو�صفها �إمكاني��ة تت�ساكن مع
النف�سي��ة العربي��ة اجلدي��دة �إىل �أن
تتحقق.
وم��ا يج��ب �أن ال ين�س��ى ،ونح��ن
نتكل��م عن الوح��دة العربي��ة �أنها كانت
وال ت��زال مو�ض��ع اعت��داء وعدواني��ة
م��ن الغ��رب اال�ستعماري ،ومع��ه بل فيه
الإمربيالية العاملية.
�أتن�س��ون يا �شب��اب الأم��ة العربية
�أن �إن�ش��اء الكي��ان ال�صهي��وين مثل �أكرب
عدوان على الأمة العربية يف وحدتها،
لأنه �أ�ض��اف حدود ًا �سيا�سي��ة وثقافية
جدي��دة .فالإمربيالي��ة تع��رف ع��رف
اليقني �أن الوحدة العربية زورق الأمة
العربي��ة للعب��ور �إىل �شاط��ئ التق��دم،
والرق��ي ،واحل�ض��ارة ،وممار�س��ة الأمة
العربية لإن�سانيتها من جديد.
وتظل الوح��دة العربي��ة يف وعينا
وا�ست�شرافن��ا للم�ستقب��ل العرب��ي �أنه��ا
بحاج��ة �إىل ن�ض��ال وح��دوي د�ؤوب،
ومغالب��ة النف�س وال�صعوب��ات ..حتتاج
�إىل كف��اح �صع��ب لأنَّ الو�ص��ول �إىل
الوحدة يعني الظفر مبعركة امل�ستقبل
العربي فهي بجدارة و�شرعية �شعبية:
معركة احلرية والكرامة وال�سيادة.
و�أهم ما يف الوحدة العربية دورها
يف نهو�ض ال�شعب العربي وممار�سة دوره
الإن�ساين .وهذا الدور ي�شد الوثاق بني
العروب��ة و�إن�سانيته��ا ـ وي�ؤك��د حقيق��ة
الرابط��ة ب�ين القومي��ة الإن�ساني��ة
العربية ،والإن�سانية.
وال �ش��ك �أن �إن�سانية العروبة حتى
متار���س مبادئه��ا ومنطلقاته��ا ال بد لها
م��ن وح��دة عربي��ة فه��ي طري��ق الأمة
العربي��ة للم�ساهم��ة يف بن��اء ح�ض��ارة
�إن�ساني��ة جدي��دة ،ال مكان فيه��ا للظلم
واال�ستبداد واال�ستعباد ،بل هي الأر�ض
اخل�صبة للقيم الإن�سانية التي يجب �أن
يعي�ش فيها العامل.
وهذا الت�أكيد عل��ى �أهمية الوحدة
العربي��ة ي�أتي يف منط��ق وعلم الثورات
ب�أنَّها ثورة متكاملة الأجزاء والغايات.
وعل��ى ه��ذا الأ�سا���س حتت��اج �إىل

مفاهي��م �سليم��ة �صحيح��ة تتجل��ى يف
م�ضامينه��ا ،وم��ا يجاريها م��ن روابط مع
احلري��ة والعدالة االجتماعية ،بعدها
الإن�س��اين ،وللق��ول الأ�ص��ح :الإن�سانية
العربية ،التي ت�شكل �أحد �أهم الرافعات
للظفر بالإن�سانية احلقيقية.
وم��ن وجه��ة نظ��ر الق��راءة يف
اللحظ��ة الراهن��ة �أن من �أه��م مفاهيم
ومقوالت العمل القوم��ي وفكره الآتي:
ح��دود القط��ر العرب��ي الواح��د ،ه��ي
حدود الوطن العربي كله.
ون�س���أل وال�س���ؤال �سن��ة منهجي��ة
اعتدنا عليه��ا يف قراءاتنا ومقارباتنا:
ملاذا ه��ذه املقولة /املفه��وم مالكة لهذه
القيمة القومية العربية الكربى؟
عندم��ا نقول الوط��ن العربية نعنى
بدق��ة :الأر���ض /اجلغرافي��ا الب�ش��ر/
ال�س��كان ـ التاري��خ  /الزم��ن ،وثم��ة
م�ستوي��ات م��ن االعتم��اد الوظيف��ي
املتب��ادل ب�ين ه��ذه الثالثي��ة الت��ي
يت�شكل منها املح��دد املو�ضوعي للنه�ضة
والتنمي��ة امل�ستقل��ة /الدائم��ة .وه��ي
يف معرك��ة م�ستم��رة �إىل الأم��ام� ..إىل
امل�ستقبل العربي املن�شود.
والوح��دة العربي��ة يف م�ست��وى من
م�ستوياته��ا االقت�صادي��ة وال�سيا�سي��ة،
والثقافي��ة ،ويف تعينه��ا داخ��ل احلي��اة
العربي��ة يتحق��ق م��ا ن�سمي��ه يف العلوم
االجتماعي��ة :املح��دد املو�ضوع��ي
للنه�ض��ة والتق��دم ،حي��ث كلم��ا زادت
ال�ثروات املادي��ة والب�شري��ة ،وزادت
م�ساح��ة الأر���ض له��ذه ال�ثروات ،كلم��ا
ات�س��ع الف�ض��اء التاريخ��ي للتفاع��ل
الإيجاب��ي ب�ين �أج��زاء وعنا�ص��ر ه��ذه
الثالثي��ة ممثل��ة يف احلي��اة العربي��ة:
بال�س��كان الع��رب ،وبال�ثروات املادي��ة
املتنوع��ة والغني��ة يف كل الأقط��ار
العربية ،وكلما �أخ��ذ املحدد املو�ضوعي
للتق��دم والنه�ض��ة العربي��ة مكانت��ه،
و�شرعيت��ه ،وفعله احل�ضاري يف جوانية
معركة امل�صري العربي الواحد.
بينم��ا يف القط��ر الواحد ال يتحقق
الهام�ش العري�ض م��ن الأر�ض ،والرثوة،
واجلغرافي��ا ،والتاري��خ ،وال�س��كان على
النح��و ال��ذي يتحق��ق يف كل الوط��ن
العربي.
�إذاً؛ ما العمل؟
ً
بداي��ة الع��امل الآن يعي���ش معركة

التوحد االقت�صادي ،ال�سيا�سي وخا�صة
يف �شمال��ه املتق��دم ،والو�ص��ول �إىل
الوح��دات الكربى مثل��ه الأعل��ى ،لأنها
�ض��رورة م��ن �ض��رورات جمتم��ع املعرفة
ال��ذي بلغت��ه دول و�أنظم��ة جمتمع��ات
ال�شمال.
�إذا؛ ه��و ع�صر ال مكان فيه للكيانات
ال�صغ�يرة وال�ضعيفة وهذا ما يتجلى لنا
يف �سيا�س��ات ال��دول الك�برى ،وكياناتها
املتمثلة يف الوحدة الأوربية ..الخ.
وم��ا علين��ا الع��رب ،وق��د طرحن��ا
مبك��ر ًا وقب��ل �أوروب��ا ال�س��وق العربي��ة
امل�شرتكة ،ومل ن�صل �إليها ،وو�صلت �أوربا
�إىل ما بعد ال�سوق الأوربية امل�شرتكة..
�إىل وحدته��ا� .أن نعود �إىل طرح وحدة
احلدود ال�سيا�سية التي ر�سمت وفر�ضت
عل��ى الع��رب بفع��ل فاع��ل :اجله��ل
والتخلف والفرقة ،واال�ستعمار.
و�إذا كن��ا ما نفهمه من العروبة هذه
الرابط��ة القومي��ة ب�ين �أبن��اء الأم��ة
العربي��ة الواح��دة ،ف���إنَّ م��ا نفهمه من
�إلغاء احلدود ال�سيا�سي��ة ،وما بحوزتها
م��ن �إج��راءات يعن��ي دخ��ول العرب يف
حي��اة عربي��ة جدي��دة ال م��كان فيه��ا
للتجزئ��ة �إطالق�� ًا ،وب�أنه��ا الف�ض��اء
اجلدي��د ال��ذي يت�س��ع احلري��ة جلمي��ع
�أبناء الوطن العربي الواحد.
واخلال�ص��ة /النتيجة ف���إنَّ مقولة
ح��دود القط��ر العرب��ي الواح��د ،ه��ي
ح��دود الوط��ن العرب��ي كل��ه ،وحدوية
بامتياز تعك�س حقائق احلياة العربية.
وه��ي مدخ��ل الع��رب كم��ا �أ�سلفن��ا� ،إىل
الق��وة والنه�ض��ة ،و�إىل مقاوم��ة الكيان
ال�صهي��وين ال��ذي ي�ضي��ف ح��دود ًا
جديدة.
وال �ش��ك �أنَّ الع��رب ب��دون وح��دة
احل��دود� .ستظ��ل الإمربيالي��ة العاملية
تعتدي علينا ،وت�ضرب �ضرباتها املميتة
يف ه��ذا القط��ر وذاك ،و�سنبق��ى ن�شاهد
اخلراب يرتامى �أمامنا يف �أكرث من قطر
عربي.
�أل�سنا مع القراءة �إذا �أخذنا مبفهوم
ح��دود القط��ر العربي الواح��د ،حدود
الوط��ن العربي كله فيه ق��ول وت�صوير
ور�س��م جدي��د لل�شخ�صي��ة العربي��ة..
وفي��ه ارتقاء ون�ضج له��ذه ال�شخ�صية..
وفي��ه �أي�ض�� ًا �ص��ورة نا�صع��ة لل��ذات
العربي��ة ،لأن وح��دة احل��دود تك��ون
جترب��ة خالق��ة يف احلي��اة العربي��ة
الراهنة؟
الهوام�ش واملراجع:
ـ ال �شك �أن م�س�ألة احلدود ال�سيا�سية
�شغلت تفكريي بحكم املعاناة التي ع�شتها
و�أنا �أتنقل يف الأقطار العربية ،الأمر
الذي جعلني �أكتب درا�سات م�ستفي�ضة
عن احلدود من وجهة نظر علم الإن�ساين
الثقايف /الأنرثوبولوجيا الثقافية ،ن�شرت
يف كتابي :درا�سات �أنرثوبولوجية تطبيقية ـ
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�أدب و�سيا�سة

• وفيق يو�سف
"علينا العمل على �إحراق �سوريا من الداخل!"
هرني كي�سنجر
()1
�إثر حرب ت�شرين الأول ( )1973التي �شكّلت
جناح ًا عربي ًا طيب ًا و�إن مل يكتمل (بعد خيانة �أنور
ال�س��ادات للخط��ة ال�سورية –امل�صري��ة املو�ضوعة،
وهي اخليانة التي �س��رد حكايتها املرة بالتف�صيل،
الفري��ق �سع��د اهلل ال�ش��اذيل يف مذكرات��ه) راحت
القي��ادات الع�سكري��ة للجيو���ش الك�برى ورئا�سات
�أركانه��ا� ،شرق�� ًا وغرب�� ًا ،وكذلك معاه��د الدرا�سات
والأكادميي��ات الع�سكرية ،تدر�س ب�إ�سهاب تفا�صيل
تل��ك احل��رب ،واخلط��ط املو�ضوع��ة واملنفّ��ذة،
واملوق��ف الع�سك��ري عموم�� ًا يف ال�ش��رق الو�سط .يف
حماول��ة ا�ستخال�ص الدرو�س املمكن��ة واملفيدة لها
(�أي لتلك القيادات والأكادمييات).
و�سرع��ان م��ا ظه��رت درا�س��ات عاملي��ة مهم��ة،
ت�ضمن��ت �إح�صائي��ات مده�ش��ة ،م��ن ن��وع �أنّ عب��ور
خ��ط بارليف عل��ى اجلبه��ة امل�صرية �ش��كّل �إجناز ًا
ع�سكري�� ًا فذّ ًا وغ�ير م�سبوق منذ احل��روب العاملية،
�أو �أنّ معرك��ة الدباب��ات التي خي�ض��ت على اجلبهة
ال�سوري��ة كان��ت الأ�ضخ��م والأعظ��م يف الع��امل
من��ذ احل��رب العاملي��ة الثانية�..إلخ ،ولك��ن �أبرز ما
ا�ستوقفني �شخ�صي ًا يف تلك الدرا�سات الكثرية ،كان
تعبري ًا لأحد امل�ؤرخني الع�سكريني الغربيني حينما
ق��ال :لق��د عادتالع�سكري��ة العربي��ة �إىل الظه��ور
على م�سرح التاريخ ،بعد غياب �ألف �سنة!
ذلك ما يلخ�ص الأمر كله بال�ضبط!
بالفع��ل كان��ت الع�سكرية العربي��ة غائبة عن
م�سرح التاري��خ منذ ..احل��روب ال�صليبية! �أي منذ
غي��اب العرب ذاتهم عن م�سرح التاريخ ،بعد ت�سليم
�أمره��م وزم��ام م�صريه��م للممالي��ك وال�سالجق��ة
الأت��راك وبقي��ة املرتزق��ة الذي��ن حكم��وا ه��ذه
املنطق��ة طوي�ل ً
ا ،وعاث��وا فيه��ا ف�س��اداً ،وتركوه��ا
قاع ًا �صف�صف�� ًا ،ليتقدم امل�ستعم��ر الغربي وامل�شروع
ال�صهي��وين ويحال حملها .وهو احلال الذي يلخ�صه
ه��ذا املقطع الذهبي من ق�صي��دة ال�شاعر الإ�سباين
– الأندل�سي الأ�شهر ،لوركا:
�أنا من العرق العربي
ال�صديق القدمي لل�شم�س
الذي ربح كل �شيء
ثم �ض ّيعه
�إذن كان ث ّم��ة منح��ى ت�صاعدي�� ًا راح��ت ت�س�ير
باجتاه��ه دول املراك��ز العربي��ة املتقدم��ة (م�صر،
�سوري��ا ،الع��راق ،اجلزائ��ر) يه��دف لبن��اء الدولة
الوطني��ة احلديثة والقوية ،والقادرة بالفعل على
حماي��ة اال�ستقالل الوطني وب�س��ط �سيادة الدولة
عل��ى �أر�ضها وحدوده��ا .وكان التحدي الإ�سرائيلي
ي�ستدع��ي تلقائي�� ًا اال�ستجاب��ة العربي��ة املقابل��ة
(وف��ق نظري��ة التح��دي واال�ستجاب��ة للم���ؤرخ
املع��روف �أرنول��د توينب��ي) .ف��راح امل�ش��رق العربي
يعد الع��دة للمواجه��ة ،وا�ستلزم الأم��ر عقود ًا من
املح��اوالت وب�ضع��ة هزائ��م قب��ل �أن تت�صل��ب تل��ك
البني��ة وتنج��ح يف بن��اء جيو���ش وطني��ة فعلي��ة،
تنجح بدورها يف حتقيق ن�صرها الأول.
ولك��ن بع��د تل��ك البداي��ة الطيب��ة (،)1973
والت��ي كان ميك��ن له��ا �أن تك��ون من�ص��ة لتحقي��ق
الأه��داف الوطني��ة والقومي��ة الك�برى ،فوجئن��ا
جميع�� ًا بذل��ك امل�س��ار االنح��داري الكارث��ي ال��ذي
و�ص��ل �إىل الق��اع مع توقي��ع اتفاقي��ة كامب ديفيد
( .)1979وبعدها راح ينحدر كل �شيء يف املنطقة،
مب��ا يف ذل��ك جيو�شها الت��ي بالكاد كان��ت قد دخلت
م�سرح التاريخ!
وب��د�أ االنهي��ار من اجلي���ش امل�ص��ري ذاته ،بعد
ان�سح��اب قيادت��ه ال�سيا�سي��ة من ال�ص��راع امل�صريي
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�أ�شـــــــرف اجليو�ش
كل��ه ،وجر م�ص��ر برمتها لالن�سحاب م��ن م�س�ؤوليتها
القومي��ة ،وبالتايل اال�ستغناء ع��ن دورها املركزي
الهائ��ل ،وحتوله��ا لدول��ة عادية تابع��ة لإ�سرائيل
ذاتها ،ول��دول اخللي��ج امليكروية �أحيان�� ًا  ،وللغرب
الأوربي والأمريكي دائم ًا !
وبذل��ك انه��ارت الع�سكري��ة امل�صري��ة ،بع��د �أن
مل يب��ق �أمام �أ�ضخ��م جي�ش عربي م��ا يفعله ،اللهم
با�ستثن��اء حماية النظ��ام ال�سيا�س��ي الفا�سد ،وهو
ال��دور الوحي��د ال��ذي لعب��ه عل��ى امت��داد العق��ود
الثالثة التالية التفاقية العار ،وذلك باال�شرتاك
مع م�ؤ�س�ستي ال�شرطة والأمن املركزي!
ويف لبن��ان اندلع��ت يف الف�ترة ذاته��ا ،وابتداء
م��ن الع��ام ( )1975احل��رب الأهلي��ة املعروف��ة،
والت��ي �سرعان م��ا �أدت النق�س��ام اجلي���ش اللبناين
تبع�� ًا للتق�سيم��ات الطائفي��ة اللبناني��ة املعروفة.
وعموم�� ًا ف�إن غياب ذلك اجلي���ش ،و�إنْ �شكّل م�أ�ساة
يف الداخ��ل اللبن��اين ،مل ي�ش��كل فارق�� ًا يذكر على
م�ست��وى الر�ؤي��ة اال�سرتاتيجي��ة ال�شامل��ة لل�صراع
العرب��ي الإ�سرائيل��ي� .إذ كان ق��د �سب��ق لعبقري ما
من عباق��رة ال�سيا�س��ة اللبناني��ة �أنْ ابتدع نظرية
تق��ول �إنّ (ق��وة لبن��ان يف �ضعف��ه)! وبالتايل لي�س
ث ّم��ة دا ٍع لت�سلي��ح ه��ذا اجلي���ش ،خلو���ض املع��ارك
م��ع ع��دو وج��ودي وم�ص�يري ك�إ�سرائيل!ولذلك مل
ن�شاهد لهذا اجلي�ش م�آثر تذكر –ع�سكري ًا  -قيا�س ًا
�إىل اجلي�ش�ين ال�س��وري وامل�ص��ري! ولذل��ك قلنا �أنّ
غياب��ه مل ي�شكل فارق ًا يذك��ر يف امليزان الع�سكري
للمنطق��ة ،قيا�س�� ًا �إىل الكارث��ة الت��ي مثّله��ا غياب
اجلي�ش امل�صري!
ويف الأردن مل يختل��ف الأم��ر كث�ير ًا  ،ب��ل رمبا
كان الو�ض��ع �أ�س��و�أ .فاجلي�ش الأردين ال��ذي � ّأ�س�سه
وقاده حت��ى اخلم�سين��ات �ضابط بريط��اين يدعو
(غلوب با�شا) ،مل يعرف يف تاريخه عقيدة قتالية
حقيقي��ة ،ومل تكن لدي��ه ا�سرتاتيجي��ة وطنية �أو
قومي��ة ،واقت�صر دوره على حماي��ة عر�ش ها�شمي
امتهن التفريط بكل حق وطني �أو قومي :من اجلد
�إىل االبن �إىل احلفيد احلايل!
وال نذك��ر لهذا اجلي���ش �إال م�أثرت��ه يف موقعة
الكرام��ة ( )1969حينم��ا خا���ض معرك��ة موفقة
باال�ش�تراك م��ع املقاتل�ين الفل�سطيني�ين ،بوج��ه
اجلي���ش الإ�سرائيلي .ومتكن الطرفان العربيان من
تكبيد العدو خ�سائر باهظة �آنذاك!
ف���إذا انتقلن��ا �إىل اجلبه��ة العراقي��ة واجهتنا
حكاي��ة خمتلف��ة كلي�� ًا  ،فنح��ن هن��ا �أم��ام بني��ة
متما�سك��ة� ،أنتج��ت بدوره��ا جي�ش ًا قوي�� ًا متما�سك ًا
 ،لع��ب دور ًا رئي�سي�� ًا يف تاري��خ ال�ش��رق الأو�س��ط
احلدي��ث ،و�ش��ارك يف ح��روب كث�يرة عل��ى م�س��رح
ال�ش��رق الأو�س��ط الكب�ير .و�إذا كان ق��د خ�س��ر –
كغ�يره -معرك��ة ( ،)1948ف�إن��ه ق��دّ م م�ساهم��ة
طيبة يف حرب ( .)1973ولكن الواقعة الأ�سا�سية
الت��ي ر�سم��ت م�س��ار انهي��اره الالح��ق �إمن��ا ع��ادت
�أ�سا�س�� ًا �إىل فقدان��ه البو�صلة احلقيقي��ة ،من قبل
قيادت��ه ال�سيا�سي��ة احلمق��اء ،الت��ي قادت��ه �إىل
حروب مدم��رة وكارثية عديدة ،ابتداء من حربه
العبثي��ة م��ع �إي��ران ،والت��ي امتدت ثم��اين �سنوات
( )1988-1980وخ��رج منه��ا مثخن�� ًا باجل��راح،
ليج��ري توريط��ه بع��د �سنت�ين فق��ط يف ف��خ �آخ��ر،
ع�بر غ��زوه الكوي��ت (�آب  )1990لتق��ود الواليات
املتح��دة (الت��ي دفعت��ه �إىل الف��خ �أ�سا�س�� ًا ) حلف�� ًا
كوني�� ًا لإخراج��ه منها ( )1990منه��ك ًا �أكرث ،وقد
تعمق��ت جراح��ه �أك�ثر ف�أك�ثر ،لت�أتي��ه ال�ضرب��ة
القا�ضي��ة م��ع الغزو الأمريك��ي املبا�ش��ر (.)2003
حي��ث كان �أول ق��رار للمن��دوب ال�سام��ي الأمريكي
ه��و حل هذا اجلي�ش القوي واملخيف للجميع! كيما
يت��اح للأمريكي التفرغ لإمتام عملية حطم العراق
و�إعادته للخلف عقود ًا طويلة!

ح�سن ًا  .من بقي يف امليدان؟ �إنّه اجلي�ش ال�سوري
بالت�أكي��د .الوحيد الذي مل ي�ضي��ع البو�صلة قط.
ومل يخ���ض معرك��ة عبثية ما .وع��رف على الدوام
كي��ف يراك��م قدرات��ه املح��دودة ،على اعتب��ار �أنه
ال يتك��ئ عل��ى اقت�صاد ق��وي يتيح له بن��اء قدرات
عظيم��ة .ورغم ذل��ك فقد حت ّول ه��ذا اجلي�ش �إىل
م�صدر �أ�سا�سي لقلق الأعداء ،وبات الوحيد الباقي
م��ن ت��راث الع�سكرية العربي��ة املنهارة م��ن حوله،
�شرق ًا وغرب ًا وجنوب ًا .
وتاري��خ ه��ذا اجلي���ش ي�شه��د ل��ه ولفرادت��ه
ب�ين �أ�شقائ��ه .وكيال نته��م باملغاالة تعال��وا نراجع
املحطات الأ�سا�سية يف تاريخ هذه املنطقة!
()2
�ش��ارك اجلي���ش ال�س��وري يف جمي��ع احل��روب
العربي��ة الإ�سرائيلي��ة .ويف ح��رب ( )1948كان
�آخ��ر جي�ش عربي يقبل بوقف �إطالق النار (مثلما
كانت �سوريا �آخر دولة عربية تقبل باتفاق الهدنة
ع��ام  ،1949وا�ستل��زم الأم��ر انقالب�� ًا ع�سكري ًا من
ح�سن��ي الزعيم لإقرار تلك الهدنة)! وتكرر الأمر
يف ح��رب  .1973فبع��د �صمت املداف��ع على اجلبهة
امل�صري��ة خا���ض اجلي���ش ال�س��وري وحي��د ًا  ،حرب
ا�ستن��زاف ا�ستم��رت ملا يقارب �أربع��ة �أ�شهر ،قبل �أن
تقبل �سوريا بفك اال�شتباك يف العام  .1974و�إبان
الغ��زو الإ�سرائيلي للبنان  1982لق��ن هذا اجلي�ش
عدوه در�س ًا قا�سي ًا يف معركة خلدة ال�شهرية.
واجلي���ش ال�س��وري هو م��ن �أعاد وح��دة لبنان،
ول��واله لكان هذا البل��د ال�صغري تبعرث بني طوائفه
املتناح��رة من��ذ زم��ن بعي��د .كم��ا �أن��ه �أع��اد بن��اء
اجلي���ش اللبناين م��ن جديد ،على �أ�س���س عقائدية
ه��ذه املرة ،حت��دد الع��دو احلقيق��ي يف لبن��ان وهو
�إ�سرائي��ل ،وجتعله يتحالف مع املقاومة الإ�سالمية
يف اجلنوب،وق��د ان�سحب اجلي�ش ال�سوري من لبنان
بع��د ثالثني عام�� ًا تقريب�� ًا ( )2005-1976تارك ًا
خلف��ه بلد ًا م ّوحد ًا  ،وجي�ش�� ًا وطني ًا حقيقي ًا هذه
املرة .وهو ما يح�صد ثماره اليوم اللبنانيون جميع ًا
 ،والعرب كذلك.
وعل��ى اجلبه��ة العراقية ،ومع تق��دم البلدوزر
الأمريك��ي يف املنطق��ة ،مل يجد م��ن يقف يف وجهه
– عربي ًا � -سوى اجلي�ش ال�سوري �إياه .الذي وقف
�إىل جان��ب املقاومة الوطني��ة العراقية ،ب�أطيافها
وتياراته��ا كاف��ة (وكما �سبق له ووق��ف �إىل جانب
املقاومت�ين الفل�سطينية واللبنانية) .حتى جنحت
يف دح��ر االحت�لال .وغ��رق امل�ش��روع الأمريك��ي
الطام��ح للهيمن��ة عل��ى الع��راق لأجي��ال طويل��ة
قادمة ،يف الوحول.
تف�سر لنا ذلك
التاريخي��ة
اخللفية
ولع��ل تلك
ّ
ال�سع��ار الأمريك��ي -الأورب��ي -الرتك��ي -اخلليجي
جتاه ه��ذا اجلي�ش الذي ميكنن��ي نعته -مع جرعة
عالية من الثقة -ب�أ�شرف اجليو�ش العربية قاطبة
يف الع�ص��ر احلدي��ث .فف��ي البع��د اال�سرتاتيج��ي
ال�شام��ل ،ويف ه��ذه اللوحة القامتة م��ن ال�صراعات
القائم��ة م��ن حولن��ا ،والهادف��ة لتحدي��د م�صرين��ا
وم�ص�ير بلداننا للقرن احلايل برمت��ه ،ف�إن اجلي�ش
ال�س��وري مل يختب��ئ ق��ط ،وكان حا�ض��ر ًا عل��ى
ال��دوام بعقيدت��ه القومية احلقيقي��ة ،ومل يخ�ض
معرك��ة خاطئ��ة واح��دة ،ومل يت�أخ��ر يف القي��ام
بواجب��ه الوطن��ي الأ�سا�س��ي :حماي��ة الوط��ن يف
الداخ��ل واخلارج .ولكل من يتح��دث عن جتاوزات
م��ا من�سوب��ة له��ذا اجلي���ش ،نحيل��ه �إىل القاع��دة
الع�سكري��ة الفرن�سي��ة ال�شه�يرة :توج��د ح��روب
عادلة ،ولكن التوجد جيو�ش عادلة!
لأن اجلي���ش� ،أي جي���ش ومطلق جي���ش ،يتكون
�أ�سا�س ًا من ب�شر ،ولي�س من مالئكة!
ومن��ذ بداية الأزمة ال�سوري��ة ،وات�ضاح مالمح
البع��د اخلارجي ،مع ظهور العن�ص��ر امل�سلح وحتوله
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�إىل ع�صي��ان م�سلح على الدول��ة ،وت�شكيل (�إمارات
�إ�سالمية) �أ�صولية يف درعا وحم�ص وبانيا�س�..إلخ،
تق��دم اجلي�ش ال�سوري ليق��وم بواجبه الطبيعي يف
حماية البالد ووحدتها وا�ستقاللها.
ال منل��ك رقم�� ًا حم��دد ًا ح��ول ع��دد ال�شه��داء
واجلرح��ى الذي��ن قدمهم هذا اجلي���ش خالل هذه
احلرب الكونية املفتوحة عليه منذ ثالثني �شهر ًا .
ولكننا نعرف �أنه دفع ثمن ًا باهظ ًا حلماية �سوريا.
ويف مقاب��ل حكمت��ه وحنكت��ه� ،أظه��ر الإرهاب
الأ�ص��ويل حق��د ًا غ�ير م�سب��وق يف تنفي��ذ عنف��ه
امل�سل��ح ،و�إذا كان �أذاه ق��د ط��ال الكثريين ،من نخب
�أكادميي��ة و�أطب��اء ومهند�س�ين و�صيادلة وحمامني
وموظف�ين ومواطنني عاديني ون�س��وة و�أطفال ،ف�إن
حق��ده الأعمى تركز �أ�سا�س�� ًا على جي�شنا الوطني،
فطال��ت �أيديه��م �ضباط ًا بني �أوالده��م وزوجاتهم،
وعم��دوا �إىل ممار�سة القت��ل ال�شنيع وبقر البطون
وتقطيع اجلثث والتمثيل بها ،كما هاجموا حافالت
تقّ��ل اجلن��ود م��ن ثكناته��م �أو بيوته��م ،وعم��دوا
لن�ص��ب الكمائ��ن عند منعطف��ات الط��رق التي مير
بها اجلن��ود وقتلهم بوح�شية .وح��دث �أن هاجموا
با�ص��ات و�سرافي�س النقل الع��ام و�أنزلوا �أي �ضابط
�أو جن��دي فيه��ا ،وقتل��وه ومثّل��وا بجثت��ه بهمجي��ة
�شنع��اء .كما هاجم��وا با�ص ًا يقّ��ل طيارين حربيني
�إىل منازله��م ،واغتالوا ع�ش��رة بينهم �ستة طيارين
حربي�ين ي�شكّل كل منهم لوحده ثروة وطنية! كما
ح��دث �أن هاجم��وا �ضباط ًا متقاعدي��ن يف بيوتهم،
وقتلوه��م م��ع �أ�سرته��م �أو خطفوه��م ،ليعرث الحق ًا
على جثثهم م�شوهة ومقطعة!
من �أين ي�أتي كل هذا احلقد؟
ومن امل�ستفيد م��ن هذا الإرهاب الأعمى والذي
يجلّل مرتكبه بالعار �إىل الأبد؟
هل لأنّ اجلي�ش ال�سوري ميثل امل�ؤ�س�سة الأقوى
والأك�ثر متا�س��ك ًا و�صالب��ة ،واملن��اط به��ا حماي��ة
البلد؟
ه��ل لأنّ��ه رف���ض دع��وات الإرهابي�ين ل��ه
لالن�شقاق؟
ث��م �أ ّي��ة معار�ض��ة تل��ك الت��ي تر�س��م تكتيكها
للو�ص��ول �إىل ال�سلطة ،على ان�شق��اق �آخر اجليو�ش
العربية الباقية يف مواجهة عدو الأمة؟
�أل��ن تك��ون املعار�ض��ة اخلارجي��ة ،بدعوته��ا
اجلي���ش لالن�شق��اق ،واقف��ة -تلقائي�� ًا و�آلي�� ًا  -م��ع
الع��دو ال�صهي��وين يف ذات اخلن��دق ،ب�سيا�سته��ا
الو�ضيعة تلك؟
وهل �ستقوم للع��رب �أجمعني قائمة بعد اليوم،
يف حال ان�شق هذا اجلي�ش العروبي ال�شريف؟
وهل �ستبقى هناك دولة باقية� ،أو ميكن �إعادة
بنائها جمدد ًا  ،لو حدث ذلك؟
تلك �أ�سئلة خطرية ،تطال م�صري البالد والأمة
ب�أ�سره��ا ،ورغ��م ذل��ك ال تتوق��ف تل��ك املعار�ض��ة،
اجلال�س��ة يف احل�ض��ن اخلليج��ي -الرتك��ي ،حلظ��ة
واح��دة عنده��ا؟! فامله��م عنده��ا الو�ص��ول �إىل
ال�سلط��ة وح�س��ب ،والباق��ي تفا�صي��ل ،مب��ا يف ذلك
تذرير البالد وته�شيمها!
وكان م��ن ح�سن حظ �سوري��ا �أن �شعبها ،بوعيه
املتق��دم عل��ى حميط��ه (وعل��ى تل��ك املعار�ض��ة
الرخي�ص��ة �أي�ض�� ًا ) تق��دّ م ليق��ول كلمت��ه الف�ص��ل،
وات�ض��ح �أنّ تل��ك الأ�سئل��ة اخلطرية كان��ت حا�ضرة
بق��وة يف ذهن كل مواط��ن �س��وري ،و�أنّ اجلميع كان
يعي���ش قلق�� ًا م�ؤرق�� ًا على الب�لاد ،حت��ى و�صل �إىل
قناعة ب���أن اجلي�ش هو امل�ؤ�س�س��ة ال�ضامنة لوحدة
البالد وا�ستقالله��ا و�سيادتها ،وه��و الوحيد القادر
عل��ى مواجه��ة ه��ذه احل��رب الكوني��ة عل��ى �سوريا
الي��وم .ولذل��ك �شهدن��ا يف بداي��ة الأزم��ة اندف��اع
البقية �....................................ص22
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هكذا تكلم �سمو

• عبد الباقي �أحمد خلف
ينتم��ي الكتاب �إىل م��ا يعرف ب�أدب
الطرف��ة والفكاه��ة ،وتاري��خ الأدب
زاخ��ر بذل��ك وال�سيم��ا �أخب��ار احلمقى
واملجان�ين تكت��ظ به��ا كتب ال�تراث بل
�إن بع�ض العلماء �أف��رد لهم كتاب ًا فكتب
اجلاح��ظ “الن��وادر” واب��ن اجل��وزي
“�أخب��ار احلمقى واملغفل�ين” كما كتب
�أب��و القا�سم الني�ساب��وري كتاب�� ًا �أ�سماه
“عق�لاء املجان�ين وه��ي كله��ا تت�ص��ف
بالدعاب��ة و�إث��ارة ال�سخري��ة و�إي��راد
الطراف��ة وغالب�� ًا م��ا كان��وا يتناول��ون
حي��اة ه��ذه الفئة من النا���س من جانب
�أخ��ذ الع�برة والعظ��ة فب�ين العق��ل
واجلنون خيط دقيق بل قد يتداخالن
كث�ير ًا فالكث�ير م��ن العظم��اء كان يتهم
باجلنون رمب��ا لأنهم خالفوا ن�سق حياة
النا���س حت��ى اته��م اخل�ص��وم الأنبي��اء
ب�شيء من ذلك.
وكت��اب “هك��ذا تكل��م �سم��و” الذي
بني �أيدين��ا يت�ضمن �ص��ور ًا وم�شاهد من
حي��اة �شخ�صي��ة معروف��ة “�سم��و” كان
يح��ار في��ه النا�س فت��ارة ين�سب��ون �إليه
اجلن��ون والعت��ه وت��ارة يعتق��دون �أن��ه
يتغاب��ى كي يرت��زق ويح�صل على لقمة
العي���ش �إال �أن من��ط عي�ش��ه و�أ�سل��وب
حيات��ه كانا ي�ؤك��دان �أن كال القولني ما
جافي��ا احلقيقة �إىل جان��ب ذلك كانت
�شخ�صي��ة طريف��ة ف���إذا ح�ض��ر جمل�س ًا
هف��ت �إلي��ه النفو���س وا�شر�أب��ت �إلي��ه
الأعن��اق و�أ�صغت �إلي��ه الأذهان تراقب
كل ما يهم�س به من حديث �أو يتمثل به
من حركات.
كان��ت �شخ�صي��ة غريب��ة الأط��وار
متقلب��ة امل��زاج يو�صف �أحيان�� ًا باخلبث
والده��اء و�أحيان�� ًا بالب�ساطة والرباءة
فه��ا ه��و ي�ستدين م��ن �أح��د الأ�شخا�ص
الذي��ن يعرفه��م م��ا ً
ال فيطل��ب من��ه
ً
ال�شخ���ص �شاه��د ًا وكفيال حت��ى ي�ضمن
�أداء مال��ه في�شه��د “�سم��و” ل��ه عم��ود
الهات��ف ال��ذي ي�سن��ده ظه��ره والطائر
ال��ذي يطري يف تلك اللحظة من فوقهما
مم��ا يوم��ئ بب�ساطة و�سذاج��ة ال مثيل
لها.
وحينم��ا يج��ده بع���ض الفتي��ان
يف بع���ض احلف��ر متعري�� ًا يت�شم���س
ويل��وذون بالف��رار من��ه خوف�� ًا ورعب�� ًا
يق��وم مبالحقته��م لكن��ه ح�ين يدركهم
يفاجئه��م بقوله�:أر�أيت��م �أيه��ا الفتيان
كيف ا�ستطع��ت �أن �أ�سبقك��م كان �أولئك
الفتي��ان ق��د ملئ��وا فزع�� ًا ورعب�� ًا من��ه
خوف�� ًا م��ن �أن يقب���ض عليه��م لك��ن ذلك
ال�شع��ور انقل��ب ده�شة وتعجب�� ًا وذهو ً
ال
من ذل��ك ال�سلوك الغريب مما يدل على
�أن��ه مل يك��ن يخط��ر بباله �إي��ذاء �أحد
�أو �إخافته��م� .أم��ا املواق��ف الت��ي ت��دل
على ذكاء جنونه غ�ير الطبيعي فقوله
املع��روف لل�سكارى الذي��ن دعوه ملعاقرة
اخلم��رة مثله��م� :إنك��م ح�ين ت�شرب��ون
ت�ص�يرون مثل��ي “�أي معتوه�ين” ف���إذا
�شرب��ت �أن��ا ف�س�أ�ص�ير مثل م��ن؟ �أو قوله
لرج��ال املكافحة الذي��ن كانوا يبحثون
ع��ن التبغ املهرب ه��ل �أدلكم على مكانه
�ش��رط �أن تعط��وين م��اال حين��ذاك
فرحوا به وقدم��وا له �إكرامية حمرزة

�أدب ونقد

�أ�سماء ..حتت املجهر !
• موفق �أبو طوق

ف�أخذه��م �إىل منطق��ة قريب��ة حلدود
تركيا ليق��ول لهم  :اذهب��وا �إىل هناك
باجت��اه ال�شم��ال ف���إن هن��اك مدين��ة
ا�سمه��ا “خر�س” ت�شته��ر بزراعة �أجود
�أنواع التبوغ حينها �ستجدون بغيتكم!
�أو موقف��ه م��ع املحامي ال��ذي طلب
من��ه �سم��و �أن يكت��ب ل��ه ورق��ة تثب��ت
جنون��ه حت��ى ال يتعر���ض ل��ه رج��ال
الأم��ن فيق��ول ل��ه املحام��ي  :ال حاجة
ل��ك للورق��ة لأنه��م �إن قب�ض��وا علي��ك

ف�سيعلم��ون انك معتوه وجمنون ...يرد
�سمو قائ ً
ال :ولكنه��م �إىل �أن يعلموا �أين
معتوه وجمنون �س��وف ي�شبعونني �ضرب ًا
وتربيح�� ًا و�سيذيقونن��ي م��ن الن��كال ما
ال طاق��ة يل ب��ه� ،أم��ا �ص��ور ال�شح��اذة
وال�س���ؤال التي كان ميار�سها حني ي�ضيق
ب��ه احل��ال فق��د كان جل���س يف �أح��د
امل��رات عل��ى ح�شي��ة م��ن ال�ص��وف على
ر�صي��ف ال�شارع فمر به �أح��د �أ�صدقائه
وحمبيه ف�لا حظ بحث��ه امل�ستميت من
ح��ول مقعده فن��اداه �سائ�ل ً
ا عم تبحث
ي��ا �سم��و؟ فيجيب:لق��د ط��رح يل كل��ب
ابن كل��ب خم�سة قرو���ش وال �أدري �أين
ط��ارت ف�أعطن��ي �أنت ب��د ً
ال عنها ع�شرة
قرو�ش؟؟
وحينم��ا ي�س�أل��ه �أحده��م ع��ن
�أف�ض��ل مهن��ة ميار�سه��ا امل��رء يف حياته
يجيب:ا�سم��ع يا �أخي �إنن��ي مل �أجد �أي
ن��وع م��ن التج��ارة �أك�ثر فائ��دة وك�سب ًا
للمال من الت�سول؟!
�أم��ا جان��ب الطراف��ة والفكاه��ة
فكان النم��ط الغالب على تقلبات حياة
“�سم��و” فها ه��و يداعب حم��اره الذي
يركبه امل�سافات ال�سحيقة فحني يطرب
حماره ويرف�س ي��رد عليه قائ ً
ال :كيف
ال تط��رب وتن�ش��ط و�أن��ت ت�ش��رب م��ن
مي��اه عام��ودا الت��ي ال يتوفر ل��كل �أحد
�شربها؟؟
ويف �أح��د الأي��ام ح�ين ق��دم �سم��و
�إح��دى الق��رى وج��دوا مع��ه دي��كا
ي�صطحبه معه يف كي�س يحت�ضنه وظنوا
�أنه يعر�ضه للبيع لكنه بينّ لهم �أنه �إمنا
يحمل��ه لأن��ه رج��ل ال يجي��د الق��راءة
والكتاب��ة وال علم له ب�أرق��ام ال�ساعات
وف��ك �إ�شاراتها ولذلك فان��ه اتخذ هذا
الدي��ك ليع��رف ب��ه �أوقاته فه��و ي�صيح
عند الفجر و�أوق��ات ال�سحر كما ي�صيح
عند امل�ساء ورواح نور ال�شم�س.

وح�ين كان �سم��و جال�س�� ًا يف �صالون
�أح��د احلالق�ين وبينم��ا كان احل�لاق
غائب�� ًا ق��دم �أحده��م يرج��و حالق��ة
�شع��ره الكثي��ف فم��ا كان م��ن �سم��و �إال
�أن ق��ام مت�أهب��ا م�شم��ر ًا ع��ن �ساعدي��ه
لي�ش��ن حمل��ة �شع��واء عل��ى غاب��ة ر�أ�س
الرج��ل البائ���س فيق���ص جزة م��ن هنا
وجزة من هناك ليعيث يف ر�أ�س امل�سكني
م�سخ�� ًا وت�شويه�� ًا ليهب الرج��ل مذعور ًا
�صارخ�� ًا في��ه :م��اذا فعل��ت بر�أ�س��ي هل
�أن��ت جمنون؟؟!! فيجي��ب �سمو بهدوء:
ويح��ك �أومل تعرفن��ي �أن��ا �إ�سماعيل �أما
�سمعت ب�إ�سماعيل املجنون؟
وقد بلغ��ت به الطراف��ة والفكاهة
ح��د ال�سخرية من الأغني��اء والبخالء
يقرعه��م ب�ألفاظ��ه ويرميه��م بعباراته
القا�سي��ة والنابي��ة فح�ين يح�ض��ر دار
�ضياف��ة �أح��د الأثري��اء املعروف�ين
باملنطقة وينخ��ذل النا�س عنه ال يجد
�أح��د ًا يقريه �أو يقدم له �شيئ ًا من الزاد
يقيم به �أوده وهو ال�ضيف امل�سافر وقبل
ان�ص��راف النا�س جميع�� ًا ينت�صب قائم ًا
ليقي���س �أر���ض امل�ضاف��ة ميين�� ًا و�شم��ا ً
ال
وهو ي�صرخ :خطوتان ..ثالث خطوات
فلما يراه �صاحب الدار يظنه �ضرب ًا من
جنون��ه املعروف في�س�أله ما بك يا �سمو؟
يجيب:لي���س يل �أي م���أرب �س��وى �أنن��ي
وددت ل��و �أ�شي��د دار ًا عل��ى غ��رار دارك
ه��ذه!! ي��رد �صاح��ب الدار:ولكنه فوق
طاقت��ك فيجيب:ب��ل م��ا �أه��ون ابتناء
دار كه��ذه �إذا مل يك��ن يق��دم فيها طعام
لل�ضيوف اجلائعني؟
وختام�� ًا :ف���إن امل�ؤل��ف ا�ستط��اع �أن
ي�صي��غ م��ن �شخ�صي��ة �شعبي��ة معروف��ة
ك�سم��و �شخ�صي��ة �أدبية بامتي��از الأمر
ال��ذي يلع��ب في��ه قل��م الأدي��ب املب��دع
دورا رئي�س��ا يف ر�س��م ال�ص��ورة وو�ض��ع
اللم�س��ات املكمل��ة للم�شه��د و”�سم��و”
منوذج ل�شخ�صي��ة الإن�سان امل�شرد الذي
ال ميل��ك بدي�ل ً
ا يف قوم��ه وبن��ي جن�سه
م��ن الب�ش��ر الذي��ن يعي�ش��ون يف الوج��ه
الآخر للح�ض��ارة ليك�شفوا ع��ن معايبها
ف�سم��و كان ي�ض��ع النا���س عل��ى املح��ك
فيميز �صاحلهم من طاحلهم و�صحيحهم
م��ن فا�سدهم ب��ل �إن��ه كان يف�ضح ج�شع
الإن�س��ان وغ��روره ويف�ض��ح دخيل��ة
نف�س��ه ويبق��ى دور الأدي��ب هن��ا مكم ً
ال
يظه��ر خبايا املجتمع ويك��ون وكي ً
ال عن
�شخو�ص��ه حلمل ر�سالته��م �أولئك الذين
�سرع��ان م��ا يطويه��م التاري��خ �إال م��ن
خل��د منه��م يف ر�سال��ة الأدب الإن�ساين
اخلالدة.
ا�سم الكتاب :هكذا تكلم �سمو
امل�ؤلف :ال�شيخ توفيق احل�سيني
النا�شر :م�ؤ�س�سة �سما للثقافة والفنون
/دبي  2009ط1
مقدمة  :يخط لنا ال�شيخ توفيق
احل�سيني يف هذا الكتاب �أ�سطراً جميلة
بلغته اجلزلة وعباراته البديعة حتى ك�أمنا
يقر�أ املرء يف �شيء من ر�سائل اجلاحظ �أو
عيون الأخبار البن قتيبة.

و�أن��ا �أقلّ��ب �صفح��ات ذل��ك الكت��اب ،و�أ�سـتعر���ض املوا�ضـي��ع املتنوع��ة الت��ي
يحت�ضنه��ا ..جذبت نظري ع��دة �أ�سماء �أع��رف �أ�صحابها حقّ املعرف��ة ،ويل معها
مواقف متعددة ال ُتن�سى ،وذكريات متميزة ال ميكن �أن تمُ حى ،وانطباعات را�سخة
ُ
وجدت نف�سي مندفع ًا نحو الكتابة عنها ،فمن ال�صعوبة مبكان
ر�س��وخ اجلبال ،لذا
�أن يخفي الإن�سان �أحا�سي�سه وعواطفه وم�شاعره.
�أم��ا عن��وان الكتاب فهو ( :عبد الوهاب ال�شيخ خلي��ل� ،شاعر و�إن�سان من ربوع
العا�ص��ي) ،و�أم��ا م�ؤلفه فهو الأديب الدكت��ور راتب �سكر ،و�أما نا�ش��ره فهو دار �أبي
الفداء العاملية يف حماة ،و�أما تاريخ �صدوره فقد كان يف مطلع هذا العام.
ولع��ل اال�س��م الأول الذي �أري��د �أن �أحتدث عن �صاحبه ،ه��و ا�سم امل�ؤلف ،وهو
الزمي��ل الدكت��ور رات��ب �سكر ،ذل��ك الأدي��ب الذي ال يبح��ث فقط ع��ن �إبداعات
زمالئ��ه ،وال يكتف��ي فق��ط بدرا�س��ات �أدبي��ة جـا ّدة عنه��ا ،وال يقت�ص��ر فقط على
حب
جم��رد حتلي��ل �أكادميي �أو تقري��ظ مو�ضوعي ..ب��ل يتعـدّ ى ه��ذا وذاك �إىل ّ
و�ألف��ة وم��و ّدة تلتح��م م��ع ذكريـاته اخلا�ص��ة عن �صاح��ب الإبـ��داع ،ومتتزج مع
�أج��واء بيئت��ه وظروف معي�شـت��ه والف�ضـاءات الت��ي تتيح له �أن يحلّ��ق ب�شـعره �أو
ن�ثره� ..إن رات��ب �سكر – وكما قال النا�ش��ر – رجل م�ؤلف من طبقات من الذاكرة،
واحلب.
وطبقات من العاطفة ،وطبقات من الأحالم واخليال
ّ
�أم��ا اال�س��م الثاين ،فه��و ا�سم ال�شاعر الذي ت��دور حوله �أبحاث ه��ذا الكتاب،
وه��و الزمي��ل الأ�ستاذ عبد الوهاب ال�شي��خ خليل ،وهو �إن�سان غن��ي عن التعريف،
�إن��ه �شيخ �شع��راء حماة� ،أمد اهلل يف عمره ،وز ّودنا من خ�ير �شعره ونرثه ،عالقتي
ب��ه ك�صدي��ق �أمنت من عالقتي ب��ه ك�شاعر� ،إن��ه �أخ كبري ،مو ّدته عظيم��ة ،ووفا�ؤه
�أ�صي��ل ،و�إخال�ص��ه �صادق ،يح ّبه اجلمي��ع ،وقلبه يتّ�سـع للجمي��ع ،وال ميكن لأحد
�سب��ق �أن ق��دّ م له جمي�ل ً
ا �أن ين�سـاه� ،أو ين�سـ��ى حتى �أوالده� ،إنـ��ه �أمنوذج حقيقي
لنكران الذات والعرفان باجلميل!.
�أم��ا اال�س��م الثال��ث ،فهو ا�سم النا�ش��ر ،الذي �أ�سهم��ت م�ؤ�س�ست��ه الإعالمية يف
القراء ،و�أعني ب��ه الزميل الدكتور منق��ذ العقاد ،الذي
تق��دمي هذا الكت��اب �إىل ّ
عهدت��ه زمي�ل ً
الق�صة منذ زمن بعي��د ،يف الوقـت ال��ذي يحتفظ فيه  -ويف
ا يكت��ب ّ
ق��رارة نف�س��ه – باحرتام كبري ملن �سبق��ه يف هـذا املجال� ،إن��ه وفيّ لأ�ساتذته ،وفيّ
لزمالئ��ه ،وفيّ مل��ن ج��اء بعده يف ه��ذه املدينة املعط��اء ..وها هو ذا الي��وم قد نذر
تفرغ�� ًا �شبه ت��ام لأمور تتعل��ق بالن�شر
نف�س��ه لق�ضاي��ا الأدب والثقاف��ة،
وتف��رغ ّ
ّ
والإع�لام والإ�ص��دارات الأدبي��ة ،مبتع��د ًا ع��ن مهنته الطبي��ة الأ�سا�سي��ة ،التي
�أخذت درا�ستها الأكادميية من عمره ال�شيء الكثري.
�أما اال�سم الرابع ،فهو ا�سم ال�سيا�سي احلموي املعروف (رئيف امللقي) ،ومن ال
يع��رف هذا اال�سم يف مدينة حماة ؟! .فق��د كان �صاحبه مرتبط ًا بق�ضايا وطنية
عدي��دة� ،أجل ..فق��د جاهد �ض��د اال�ستعمار الفرن�س��ي ،و�أ�سه��م يف رفعة مدينته
حماة ،و�سعى �إىل جمد بالده �سوريا ،وقد ا�ستلم عدة منا�صب خمتلفة عرب عهود
�سيا�سي��ة متتابعة ..فقد كان وزير ًا للمعارف ،وكان نائب ًا يف الربملان ال�سوري ،و�أنا
�أذك��ر �أنن��ي حني كن��ت طف�ل ً
ا يف املرحلة االبتدائي��ة� ،شارك��ت يف مهرجان �ضخم
�أ�سه��م فيه جميع طالب املدار�س االبتدائية يف حماة ،وقد �أقيم هذا املهرجان يف
�ساحة امللعب البلدي ،وح�ضره عبد احلميد ال�سراج ورئيف امللقي ،وهما م�س�ؤوالن
آنئذ.
كبريان يف (حكومة الوحدة) � ٍ
�أم��ا اال�سم اخلام�س ،وال��ذي �أعرفه منذ عقود �أربعة �أو يزي��د ،فهـو ال�صديق
ال�شهي��د هيثم ع�صاية ،الذي ورد ذكره ع�بر �إهداء امل�ؤلف كتابه هذا �إىل �صديق
عم��ره (مره��ف خال��د ع�صاي��ة) �شقيق هيث��م ..فال�شهي��د هيثم تعرف��ت �إليه يف
مطلع ال�ستينيات ،وا�ستم��رت �صداقتي معه عرب املرحلتني الإعدادية والثانوية،
حت��ى �إنن��ا كنا على مقع��د واحد يف �إح��دى ال�سن��وات الدرا�سية (�أظ��ن ذلك كان
حم��وي الوالدة،
يف ال�ص��ف العا�ش��ر ويف ثانوي��ة ابن ر�ش��د) ،وكان ال�صديق هيثم
ّ
�س��وري االنتماء ،عربي الهوى ،وحدوي امليول ،يفي�ض قلبه حما�سة عندما تذكر
الوح��دة العربي��ة ،ويتمزق قلبه حزن ًا و�أ�سى عندما ت��رد �أمامه كلمة االنف�صال،
كان مولع�� ًا بق�ضاي��ا الوح��دة �إىل درجة الهو���س ،ومنغم�س ًا يف ح ّبه��ا وع�شقها �إىل
حالة هي �أقرب لل�صوف ّية..
وعل��ى الرغم من وجود خ�لاف يف بع�ض وجهات نظرنا ال�سيا�سية (وكان ذلك
يب��دو جلي ًا يف حوارنا ونقا�شنا) �إال �أن ه��ذا مل ي�ؤثّر على �صداقتنا التي ا�ستمرت
حت��ى ا�ست�شهاده يف ح��رب ت�شرين التحريرية ع��ام  ،1973وك�أن اهلل قد �أراد له
ه��ذه ال�شهادة يف ح��رب عرب ّية �شاركت فيها �أقطار عربي��ة متعددة ،وحتققت من
خالله��ا وحدة عربية حقيقية ،كان ال�شهيد هيثم رحمه اهلل يذوب حنين ًا �إليها،
و�أن��ا �أذكر لوح��ة ال�شرف التي نُ�صبت يف �ساحة العا�صي ق��رب باب املركز الثقايف
العرب��ي ،والتي احت�ضنت ا�سم��ه و�صورته ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سم��اء و�صور ال�شهداء
احلموي�ين ،الذي��ن ق�ضوا يف مي��دان ال�شرف والرجول��ة ،وهم ي���ؤدون واجبهم يف
الدف��اع عن الأر���ض والعر���ض واملقد�سات� ،ضد الع��دو الإ�سرائيلي ،ال��ذي ُك�سرت
�شوكته يف حرب ت�شرين.
طبع ًا ..لي�ست هذه درا�سة �أدبية للكتاب املذكور ،بل هي جمرد انطباعات عن
متح�ص كل مـا
بع���ض م��ا ورد عرب �سطوره ،فالكتاب بحاجـ��ة �إىل �صفحات عديدة ّ
جاء فيه ،و�أنا اكتفيتُ بهذه العجالة لكي تتنا�سب مع حجم زاويتنا اليوم.

ق�ضايا و�آراء

• ناظم النحوي
و�شهد �شاهد من �أهله ،بهذه الآية الكرمية،
�أ�ستهل مقالتي هذه م�سلط ًا ال�ضوء على ما ورد
يف كتاب تاريخ العرب يف �إ�سبانيا للم�ؤرخ دوزي
ج� 2ص  ،103على ل�سان كاهن مدينة قرطبة
يف �أواخ��ر القرن احلادي ع�شر ميالدي «� ..إننا
نحب �أن نقر�أ ال�شعر والق�ص�ص وندر�س الدين
والفل�سفة يف اللغة العربية ،فنتعلم لغة عذبة
الأل��ف��اظ بليغة الأداء ،جميلة الإن�شاء ،وال
نكاد جند فينا من يقر�أ الكتب املقد�سة باللغة
الالتينية و�شبابنا الأذكياء جميع ًا ال يعرفون
غري لغة العرب و�آداب��ه��م ،وكلما ق��ر�أوا وكتبوا
ودر���س��وا �أدب��ه��ا �أعجبوا بها ،فحذقوا الل�سان
العربي حتى ليكتبونه نرث ًا ونظم ًا ب�أ�سلوب �أنيق،
وت�صوير دقيق يفوقون فيه العرب احيان ًا»..
�إىل هنا .وه��ل هنالك �أب��ل��غ و�أ���ص��دق م��ن ذلك
الو�صف الدقيق ل�سحر وعظمة لغتنا العربية.
وال �أج���دين م�ضطر ًا �أن �أع��ق��ب و�أ�سهب يف
معاين الدالالت الواردة على ل�سان ذلك الكاهن
الإ�سباين املعا�صر ال��ذي ع�شق ف�أوفى وو�صف
ف�أغنى ومدح ف�أكفى وفخر ف�أعلى ،وبعد فهل نحن
مدركون ف�ضل حيازتنا على �أغلى و�أحلى ثروة
منتلكها وال نح�سن تقديرها وا�ستخدامها كغريها
من ال�ثروات العربية الدفينة؟؟ ،وهل هنالك
يف لغات الدنيا لغة مثل لغتنا متتلك املواهب
الربانية الآخ��ذة مبجامع النفو�س ،وتالفيف
العقول كحالة كاهننا الفذ؟؟؟ ..هذه اللغة التي
تو�سع ملجيدها التعبري الدقيق عن كل ما يعتلج
يف النف�س الب�شرية من �شتى امل�شاعر الإن�سانية
املتفاوتة يف الداللة واملعنى مثل م�شاعر ـ الود ـ
احلب ـ الع�شق ـ الهوى ـ الغرام ـ الوجد ـ اجلوى ـ
الهيام ـ الوله ـ الخ...
و�أكون �شاكر ًا لو دلني �أحد على لغة �أخرى
يف ال��ع��امل حت��م��ل م���ف���ردات خمتلفة حل��االت
�إن�سانية وجدانية متقاربة جد ًا ولكنها خمتلفة
الإح�سا�س وال�شعور وال��دالالت مثل لغتنا؟؟..
ومثل ذل��ك كثري .وق��د �أدرك الغرب ال��ذي نهل
�أج��داده و�آب���ا�ؤه من معني ح�ضارتنا وثقافتنا،
وب��اع�تراف م�ؤرخيه �أنف�سهم ما ر ّوى عط�شهم
و�أ�شعل يف نفو�سهم ج��ذوة التطلع �إىل املعرفة
الإن�سانية ب�شتى فروعها ،نعم لقد �أدرك ذلك
الغرب قيمة هذه اللغة العظيمة التي ا�ستوعبت
تلك امل��ع��رف��ة دومن���ا تكلف �أو �إب��ط��اء ،وبكل
ليونة و�سعة �صدر فبدل �أن يقدم لها الطاعة
واالح�ت�رام والتقدير ت��راه ي�سعى ج��اه��د ًا يف
ع�صرنا هذا �إىل التنكيل بها متنكر ًا جلميلها،
باحث ًا عن �سبل و�أدها وت�شتيتها ،ملا لها من الأثر
الكبري يف توحيد ال�شعوب العربية التي ي�سعى
�إىل تفكيك املفكك منها ،ف�أقدم بدهاء ومكر
وعرب عقود ومنذ اتفاقية �سايك�س بيكو 1916
على خلق ع��دو م��اك��ر ن��اع��م امل�لام��ح وامللم�س،
ليت�صدى لهذه اللغة العظيمة بقوة م�شجع ًا
ع��م�لاءه ومريديه وخ�صو�ص ًا الأدب���اء منهم،
مادهم بالو�سائل املادية واملعنوية ،لتكري�س
اللهجات املحلية ،وجتيب �شعوبنا بها� ،إمعان ًا
يف التجزيء .ناهيك عن ال��دع��وات امل�شبوهة
ل���دى ه�����ؤالء ال���س��ت��ب��دال الأح�����رف العربية
ب�أحرف التينية على غ��رار ما ج��رى يف بع�ض
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ولدت
عليك يو َم ِ
�سالم ِ
ال��دول غري العربية ،لطم�س هويتنا القومية،
وعندما تعذر عليه ذل��ك �أخ��ذ ي�سعى جاهد ًا
لإح�لال لغة عربية هابطة امل�ستوى ،منف�صلة
العرى ،متقطعة الأو�صال ،ثقيلة على الأكباد
والأ���س��م��اع ،م�ستعين ًا ببع�ض و�سائل الإع�لام
امل�أجورة �أو اجلاهلة واملتجاهلة ومل ين�س �أبد ًا
�إغ��راء بع�ض الأدب��اء املت�سلقني واملنتفعني...
لت�سهيل ا�ستخدام هذه اللغة الهابطة ،لت�صبح
على م��دى الأي���ام وال�سنني حقيقة متوارثة
را�سخة متداولة فت�ضحي الف�صحى ثقيلة على
الأ�سماع� ،صعبة على الأفهام ،ع�صية عن التعبري
اجلميل ال��دال على م�سالك الأف��ك��ار ،و�سرائر
النف�س العربية املرهفة ،وكثري ًا ما نلحظ هذه
الأغرا�ض امل�شبوهة لدى هذه اجلهات الأجنبية
احلاقدة يف جماالت جوائز التحفيز الدولية
وحتى العربية منها يف نطاق الإب��داع الأدب��ي
ق�صة �أو رواي��ة ..فرنى جلانهم قد انكبت على
درا�سة هذا ال�صنف الأدبي �أو ذاك ،ف�أيها وجدت
فيه ت�آلف ًا مع �أهدافها املو�ضوعة مهما كان خمالف ًا
لتقاليدنا وعاداتنا و�أخالقنا العربية عمدت
�إىل ت�شجيعه وت�سليط ال�ضوء عليه �إعالمي ًا ثم
تفويزه غري عابئة �أبد ًا باللبو�س اللغوي اجلميل
لهذا العمل �أو ذاك مما حدا بالكثريين من كتاب
العربية و�أدبائها باالبتعاد عن االنغما�س يف
الإب���داع احلقيقي عن الأ�سلوب الفني الأخ��اذ
�إىل التفتي�ش عن مقا�صد وغايات هذه اجلهات
امل�شبوهة والعمل على �إن��ت��اج جن�س �أدب��ي مع
الأ�سف ال�شديد مت�آلف متام ًا مع تطلعاتها لعله
يحظى مبكرمة ظاهرها اال�ستح�سان وباطنها
احلقد وال��ع��دوان] ،..وهنا ال ي�سعني املجال
لت�سمية الأ�شياء مب�سمياتها وهي كثرية .وكذا
يف جمال ال�شعر فرناه يجهد حميي ًا وم�شجع ًا كل
منتوج منه.
وال يفوتني هنا �أن �أت��ط��رق �إىل ق�ضية:
الفرانكفو �آراب يف املحاوالت احلثيثة لتطعيم
لغتنا العذبة اجلميلة بتعابري �أجنبية ولو عن
طريق التخاطب ال�شفوي ،وهي كثرية ،ولكنني
هنا �أ���س���أل ���س���ؤا ًال واح���داً :هل �سمعت يا �أخي
العربي �إن�سان ًا �أجنبي ًا �أي�� ًا ك��ان يخاطب ابن
جلدته بكلمة �شكر ًا �أو ت�صبح على خري ،وكيف
حالك� ،أو �أنا �أحبك باللغة العربية؟؟ ناهيك
عن بدعة التحايل لدى بع�ضنا بت�سمية بنينهم
وبناتهم ب�أ�سماء �أجنبية على غرار توليب ،لونا
ريت�شارد ،ليون وحتى هتلر ومو�سوليني والخ،
وك���أن لغتنا خلت مما هو �أجمل و�أرق��ى و�أره��ف
كرنج�س ،ق��م��ر ،وغ�يره��ا ك��ث�ير ..وه��ن��ا ي�ضيق
املقال عن املجال �أي�ض ًا� .أما كيف نقف �أمام هذه
الهجمات الطاغايات على لغتنا العظيمة ومن ثم
�أمتنا وقوميتنا فالبد لنا ان نتجه ب�إميان وقوة
و�صرب �إىل:
ـ الأ�سرة واملدر�سة :ف�إنها املهد الأول لتحبيب
الطفل بلغته العربية عن طريق التعامل اليومي
معه وب���إ���ص��رار لطيف بكل مناحي العالقات
الأ�سرية الأبوية باللغة الف�صحى كل ح�سب
عمره العقلي والزمني ،ب�شرط �إمل��ام الأبوين
ولو باحلد الأدنى والب�سيط من الل�سان العربي
ال�سليم ،ولو �أدى ذلك بداية �إىل اختالط لغته

الف�صحى مع لغته الدارجة املكت�سبة من هنا �أو
هناك ،مهيئني هذا الطفل للدخول يف :مرحلة
التعليم الأ�سا�سي املدر�سية ،التي تعترب �أهم
مرحلة تعليمية يف تكوين الآلية اللغوية.
ـ وهنا الب��د من توافر ال�شروط املنا�سبة
التالية لتحقيق االنطالقة الثانية بنجاح وهي:
الت�أهيل اللغوي املنا�سب ملعلمي هذه املرحلة
بجميع م��واده��ا التعليمية م��ن حيث وج��وب
التعامل اليومي مع التالميذ باللغة الف�صحى دون
ا�ستحياء �أو خجل تعبري ًا وكتابة و�شرح ًا بحيث
ال يقبل �أبد ًا من املعلمني �شرح موادهم الدر�سية
باللهجة العامية �أي�� ًا كانت هذه امل��ادة ،ما خال
اللغات الأجنبية طبع ًا وهذا ين�سحب �أي�ض ًُا على
مرحلتي التعليم الثانوي واجلامعي و�أي�ض ًا ب�شتى
الفروع العلمية والإن�سانية ،بحيث ال يقبل من
الطالب �أي ًا كانت مرحلته التعليمية �أي �شرح �أو
تعبري �أو �إجابة �إال باللغة الف�صحى ،مما ي�ؤدي
�إىل خلق مناخ لغوي عام ين�سحب بعد ذلك على
�شتى مناحي احلياة االجتماعية ،وال يفوت
النابه يف ه��ذا ال�سياق الت�شديد على �ضرورة
خلق مكتبات منزلية ت�ضم �أمهات الكتب العربية
والأجنبية املرتجمة ب�شكل �سليم ،متنا�سبة
م��ع �أع��م��ار �أف���راد الأ���س��رة الزمنية والعقلية
ومتطابقة م��ع �أذواق��ه��م واجتاهاتهم و�أ�س�س
تربيتهم وخ�صو�ص ًا يف هذا الزمن الذي ُ�سرق فيه
فلذات �أكبادنا نحو فتون وفنون و�سائل �إعالمية
قد تكون مغر�ضة �سهلة املنال واالنت�شار و�ضيعة
الأداء والإن�����ش��اء م�ضيعة الرتباطهم بلغتهم
الأم� ،أخ��ذي��ن ب���أي��دي �أطفالنا نحو م�سل�سالت
ر�سوم متحركة وبرامج «تلفزيونية» و�إذاعية
موجهة وجاذبة �إىل تكري�س التعامل باللغة
الف�صحى ،وخ�صو�ص ًا �إىل ذلك الطفل القابع يف
املنزل متفرغ ًا مل�شاغبة �أو متلهي ًا مب�شاهدة �أو
مداعبة �أدوات الت�سلية فارغة امل�ضمون عابثة
ب�أخالق النا�شئة وعقولهم ناهيك عن وجوب
االهتمام ال�شديد بتعليمهم كتابة اخلط العربي
اجلميل .بحيث نزيد من ارتباطهم وتوا�صلهم
مع لغتهم الأم وال �أذيع �سر ًا �إذا قلت �أن  %75بل
و�أكرث من الطالب ويف جميع املراحل ال ميلكون
احل��د الأدن��ى من الكتابة الوا�ضحة املقروءة
�أو املفهومة وك���أن اخل��ط العربي اجلميل كان
حكر ًا فقط على �أولئك الآباء والأجداد الذين
نقف م�شدوهني ومعجبني �أميا �إعجاب بجمالية
كتاباتهم وح�سن ت�أنقهم فيها حمبة واحرتام ًا
للغتهم الفا�ضلة ،وهذا يقودين �إىل الت�سا�ؤل عن
�شيوع اخلط الرديء الذي يكاد ال يقر�أ وال يفهم
ال�صادر عن كثري من ال�سادة الأطباء واملوظفني
�أي�ض ًا كبار ًا و�صغاراً ،والقيا�س على ذلك كثري،
وك���أن اخلط ال��رديء �أ�ضحى �سمة كل ذي علم
قدير.
ـ و�أم���ا فيما يخ�ص دوائ���ر ال��دول��ة ب�شتى
فروعها وم�ؤ�س�ساتها فحدث وال حرج عن مدى
فقرها يف التعبري اللغوي ال�سليم فيما ي�صدر عنها
من قرارات ومذكرات �أو ما يرد فيها من �أخطاء
�إمالئية ولغوية ،رمبا تذهب حق ًا �أو ت�ؤتي باط ًال،
بالرغم عما �صدر وي�صدر من قوانني ومرا�سيم
ت�شدد على �ضرورة االهتمام باللغة ال�سليمة.

ـ ففي بع�ض املراكز امل�صرفية �أو البنكية
جت��د �أع����داد ًا غفرية م��ن املواطنني يتجمعون
ك��ل ي��وم فيها وعلى �أب��واب��ه��ا منتظرين حلول
دورهم للمثول �أمام هذا املوظف �أو ذاك لق�ضاء
حوائجهم املالية وقد ا�ستلم كل منهم وريقة
�صغرية عليها رقم مت�سل�سل معني ،منتظر ًا �سماع
رقمه حيث تقوم املذيعة بالنداء على �أ�صحاب
الأرق����ام ك��ل ح�سب دوره ،و�إل��ي��ك م��ا ميكن ان
ت�سمعه من تلك املذيعة ال�ضالعة والبليغة وعلى
مدار ال�ساعة و�أمام املئات يومي ًا:
ٌ
ـ رق��م � ٌ
وخم�س وخم�سون
وثالثمائة
أل��ف
ٌ
النافذة رقم 2
ٌ
ٌ
وثالث وثمانون النافذة رقم
أربعمائة
ـ رقم �
4
ً
وه��ذا ينطبق مت��ام��ا على م��راك��ز م�ؤ�س�سة
�سريياتيل ،حيث تقوم املذيعة بالنداء على
�أ���ص��ح��اب الأرق����ام وبنف�س الأخ��ط��اء اللغوية
الفا�ضحة.
أرب���ع وع�شرون.
ـ �صاحب الرقم مائتان و� ٌ
�صاحب الرقم خم�س وثمانون.
ـ وهذا ٌ
غي�ض من في�ض
ومن غريتي ال�شديدة على لغتي احلبيبة،
قابلت امل�س�ؤولني املتواجدين يف كلتا الدائرتني
وبينت لهم وج��ود �أخ��ط��اء لغوية فا�ضحة يف
�إذاع���ة ه��ذه الأرق����ام ،و�أن���ه يجب العمل على
ت�صحيحها ،و�أرفقت �شكوتي بكتاب خطي� ،أتعرف
م��اذا كانت الإج��اب��ة؟ �إن هذه الأرق��ام املذاعة
بهذا ال�شكل قد مت برجمتها �أو ت�سجيلها يف �أوربا
(الغرب) ،وال ميكننا تعديلها هنا فنحن �آ�سفون،
ورحم من قال� :شر البلية ما ي�ضحك.
كما ال يفوتني �أن �أح��ي��ي ب��اح�ترام ذلك
النفر القليل من اخلطباء ال�سيا�سيني والدينيني
وبع�ض الإعالميني وغريهم الذين ت�ستمع �إليهم
ل�ساعات ط��وال من دون �أن تقف لهم على هنة
�أو خط�أة نحوية واح��دة ،و�أنت تواكب �آراءهم
املمهورة بطابع لغوي راق ولبو�س ت�صويري
رائ��ع مدللني على احرتامهم وحمبتهم للغتهم
العربية الف�صحى ،فما بالك ببع�ض املذيعني
واملذيعات و�سواهم الذين يعمدون �إىل الإ�سراع
يف تالوة ن�شراتهم �أو مقاالتهم على امل�ستمعني
�أو امل�شاهدين مبتلعني عمد ًا �أواخ���ر الكلمات
اتقاء ق�صورهم اللغوي �أو عدم �إملامهم مببادئ
النحو والإع��راب ،وحتا�شي ًا ملتابعة املُلم باللغة
لأخطائهم التي قد تقلب املعنى ،وت�أخذك بعيد ًا
أن�س
أن�س ال � َ
�إىل �آفاق مل تكن باحل�سبان ،كما و�أن � َ
تقدمي االحرتام والتقدير لتلك الدول املحرتمة
التي �سعت بكل ما �أوتيت من قوة �إىل الدفاع عن
املتكلمني بلغتها وحتى لو كانوا من غري عرقها �أو
جن�سها تقدي�س ًا لأهم رابطة قومية جامعة.
ـ و�إن كل ما تقدم يتطلب ال�ستكمال جناحه
ث��ورة لغوية عارمة قد ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال
تبد�أ من الأ�سرة .وتنتهي يف �أعلى مراتب ال�سلم
االجتماعي �ضمن قناعات را�سخة ومثابرة
حثيثة �صارمة وم�س�ؤولة ،فيا لغتي اجلميلة
��دت وي��و َم تبقني يف الدهر
�سالم
عليك ي��و َم ول ِ
ِ
خالدة.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

حممد جابر ...اطاللة مكثفة على �شعر احلب
من امر�ؤ القي�س �إىل فهد الع�سكر
• معني حمد العماطوري
ابتعدنا اليوم رمبا يف ثقافتنا الأدبية عن االهتمام بالرتاث
العربي وما يحمله من �أفكار ومعاجلات �أدبية واجتماعية �ساهمت
يف املا�ضي يف بناء جمتمع فكري يحمل مقومات احلياة و�سريورتها
الإبداعية عرب ن�شر جمال الفعل والعقل بال�شعر وال�صور ال�شعرية
وبنظرة اجتماعية لتحديد مكانة املحب واحلبيب يف روح كل منهما،
�إذ عرب كل �شاعر عن عالقته العاطفية مبا ين�سجم مع ثقافته
ور�ؤيته الإبداعية ،ف�شكل لنف�سه عامل ًا خا�ص ًا به �أوغ��ل يف ذلك
العامل حتى بات يعرف فيه وبه ،تلك الفرتة الزمنية التاريخية
التي قدمت لنا �شعراء مل ت�ستطع الذاكرة �أن ت�ستح�ضر �أعمالهم
و�أ�شعارهم يف وقتها الراهن وذلك مبا ي�شغل العقل العربي من هموم
وم�شاكل اجتماعية وثقافية و�سيا�سية ،حتى �إذا ما ت�صدى لإحياء
هذا الرتاث الإبداعي جمموعة من الباحثني الذين رفدوا املكتبة
العربية عامة والأدبية خا�صة ب�أعمال هامة و�إ�صدارات رفيعة
قيمة ،يلقون بها ال�ضوء على زاوية م�ضيئة لق�صائد و�أ�شعار ه�ؤالء
املبدعني بعد �أن طوتها م�ؤثرات احلياة وزخارفها ..ليقدموا لنا
ر�ؤية متكاملة وفق منهجية واحدة تتمحور يف نقطة ارتكاز موحدة
مفادها احلب يف لغة ال�شعر ،واللحظات ال�شعرية والإن�سانية التي
عا�شها ال�شاعر مع ع�شيقته ،بثقافة خا�صة به ،مبعنى �أن الكاتب
اتخذ قالب ًا واحد ًا �أو زاوية واحدة من كل �شاعر وهي احلب بلغة
ال�شعر ،ور�سم خطه البياين على متثل ح��االت احل��ب بتج�سيد
ال�صورة من جهة ونظرة ال�شاعر للمر�أة ومكانتها من جهة ثانية،
على اختالف طبيعة البيئات واملجتمعات ال�سائدة �آنذاك من �أعراف
وثقافات �سيا�سية واجتماعية ودينية..
�ضمن هذا الإطار �صدر كتاب جديد للباحث الأديب حممد جابر
بعنوان /حب و�شعر/عن دار ليندا ،جاء يف � 156صفحة من القطع
املتو�سط ي�ضم بني دفتيه احلديث والتعريف بثالثني �شاعر ًا من
�أعالم ال�شعر العربي يف ع�صور خمتلفة..
ب��د�أ الكاتب حممد جابر بحثه مبقدمة �شرح فيها ما �أراد
تقدميه ،يقول فيها�“ :إن كل ق�صيدة من هذه املختارات قد متثل
حالة من حاالت احلب� ،أو جت�سد �صورة من �صوره ،نتبينّ من خاللها
كيف ينظر ال�شاعر �إىل املر�أة ،ونتعرف �إىل فن تعامله معها وعالقته
بها �سواء كان عالقة ات�صال �أو عالقة انف�صال ،وكيف كان ال�شاعر
يفهم احل��ب يف ع�صور و�أم��اك��ن اختلفت جمتمعاتها يف الأع��راف
والثقافات ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية ،وما كان يعرتي ذلك
احلب من عقبات و�سدود و�أ�سوار ،جعلت بع�ضهم يقتحمها بطريقته،
وبع�ضهم الآخر يعاجلها بالبكاء ،ونحن يف احلالني ننظر �إىل هذا
وذاك من خ�لال التعبري ال�شعري كعمل فني �أثبت قدرته على
اال�ستمرار حتى و�صل �إلينا”..
�ضمن �سياق الن�ص الذي قدمه جابر يف مقدمته ن�شعر �أنها دعوة
لقراءة هذا النمط من ال�شعر ال��ذي بات يرف على عوامله غبار
الزمن الغابر ،ويكتنف داللته وبناءه الفني �أ�سلوب ًا قد ال يتالءم
مع وقتنا ولكننا ن�شعر بقيمته املعرفية ال�شعرية ،عند ال�شعراء
الذين اختارهم الباحث وهم عمالقة ال�شعر �أمثال /امر�ؤ القي�س،
املثقب العبدي ،قي�س بن امل��ل��وح ،جميل بن بثينة ،عمر بن ابي
ربيعة ،املتنبي ،ابن �سيناء امللك ،ومن الع�صر احلديث حممود �سامي
البارودي ،ون�سيب ار�سالن ،وفهد الع�سكر”وغريهم الكثري...
وقبل الغو�ص يف منت الكتاب قدم لنا الباحث معلومة تاريخية
هامة و�ضعها على الغالف الأخري وهي �/أغنية وداع حب ل�شخ�ص
مات ،وجدت مكتوبة على لوح ذهبي حتت قدم مومياء يف م�صر/
تقول كلمات الأغنية:
�إنني ا�ستن�شق الهواء العذب اخلارج من فمك
و�أت�أمل كل يوم يف جمالك
و�أمنيتي هي �أن �أ�سمع �صوتك احلبيب
الذي ي�شبه ريح ال�شمال
�إن احلب �سيعيد ال�شباب �إىل �أطرايف
�أعطني يدك التي مت�سك بروحك
و�سوف �أح�ضنها و�أعي�ش بها

نادين با�سمي مرة �أخرى و�إىل الأبد
لن ي�صدر ندا�ؤك �أبد ًا بال �إجابة عنه”...
ويف �سياق الن�ص والتوثيق ،قدم الباحث “حممد جابر” لكل
�شاعر ،وفق ر�ؤيته و�أ�سلوبه ملحة �سريعة عنه ك�أن يعرف با�سمه
ولقبه وع�صره الزماين ومباذا ا�شتهر بجمل مكثفة وهي حت�سب له
�أنه اجتز�أ من البحر الوا�سع بكثافة الداللة املعرفية �شيئ ًا عن حياة
و�أدب ال�شعراء وعرف فيها القارئ على ال�شاعر والزم نف�سه مبو�ضوع
واحد وهو احلب وال�شعر الذي اختاره ،لعله من الكتاب القالئل
الذين ا�ستطاعوا �أن يلتزموا مب�ساحة العنوان ،كان موف ًقا يف ترتيب
ال�شعراء وفق التواتر الزمني ،مبعنى �أنه قدم لنا �شعراء عا�شوا يف
حقب زمنية متقاربة ،وجعلنا نعي�ش مع الزمن عرب مراحله بر�ؤية
ال�شاعر وطريقة تعاطيه مع احلب ب�شعره وثقافته و�أدبه ،كذلك
اختياره للق�صائد رمبا من مئات الق�صائد �أو �آالف الأبيات لكل �شاعر،
مو�ضح ًا �أن ر�أيه يف الق�صيدة املعنونة بكذا او كذا لي�س بال�ضرورة
�أن يقتب�س كامل �أبياتها بل اقتب�س ما �أراد لدعم ر�ؤيته وفكرته
للتعريف بثقافة ال�شاعر باحلب وعالقته باملر�أة ،ما جعلنا نتتبع
خطوات ال�شعر يف مبناه ومعناه ،منذ اختياره امر�ؤ القي�س و�صو ًال
�إىل ال�شاب الظريف الذي عرفنا به ب�أنه حممد بن �سليمان بن علي
بن عبد اهلل التلم�ساين� ،شم�س الدين ،ال�شاب الظريف.
و�إذا كنا خالل �سياقنا مل نعر�ض �شيئ ًا من ال�شعر �أو الق�صائد
ووقفتنا عند ال�شاب الظريف كنموذج جاء للتعريف بالأ�سلوب
واملنهج ال��ذي اتبعه الكاتب حممد جابر يف كتابه �إذ عمل على
التعريف بكل �شاعر مبكان والدته ووفاته واختار له ومنها عند
ال�شاب الظريف ق�صيدة تباريح الأ�شواق التي علق عليها و�أو�ضح
ر�أيه النقدي يف كثري منها بقوله“ :جنده يف الق�صيدة التي اخرتناها
من �شعره يبد�أ بالدعوة �إىل البوح لأن دم��وع العا�شق تف�ضحه،
وخفقان قلبه يك�شف �سره ويقول :كلنا ع�شاق و�إذا �شكا بع�ضنا
تباريح هواه �إىل البع�ض الآخر و�شرح ق�صته فقد يجد من يعينه،
فال حتزن فل�ست �أول من فتك به جمال احلبيب الذي يجب �أن ت�صرب
على هجرانه وفراقه فلرمبا تعيده �إليك �أخالقه كعا�شق ،وي�ؤكد له
�أن للهوى �أخالق ًا يتخلق بها �أ�صحابه وقد تكون �أعراف ًا ال يخرجون
عنها ،وهذا ابتداع جميل� ،إذ يجب �أن يكون هذا يف احلب....
كما نالحظ كيف يقدم الأدي��ب جابر �شرح ًا عن الق�صيدة
ويدخل ر�أيه يف ما يعنيه ال�شاعر ك�أن يقول مث ًال وهذا ابتداع جميل،
�إذ يجب �أن يكون هذا يف احلب وغريه الكثري� ،أو يعترب �أن ال�شاعر
ي�ؤخذ عليه اطالق حكم والتعميم يف �أن العرب ال ي�صدقون �إال ب�أمر
واحد فقط هو عدم ال�صدق...
لكن ثمة �س�ؤال يطرح ملاذا هذه القفزة التاريخية حلياة و�أعمال
ال�شعراء من عام  1289م واالنتقال على الفور للحديث عن ثالثة
�شعراء وهم /حممود �سامي البارودي  ،1904ون�سيب ار�سالن ،1928
وفهد الع�سكر /1951؟
الكتاب يت�ضمن لغة مب�سطة جميلة و�شعور بالبحث يف بطون
املراجع املتعددة بكثافة املعلومة ذات ال�سهل املمتنع التي قد نبحث
الكثري عن معرفتها� ،إال �أن الكاتب ا�ستطاع تقدميها للقارئ بجمل
قليلة و�أ�سطر وجيزة
كتاب حب و�شعر للكاتب والأدي���ب حممد جابر هو ر�ؤي��ة يف
الرتاث العربي الغني مبوا�ضيع عديدة والكتاب هو حافز للباحثني
والكتاب والأدباء للغو�ص ب�أعماق �أفكار ه�ؤالء ال�شعراء وما يحملون
من ر�ؤى حتتاج �إىل م�ؤلفات عديدة لتعريف القارئ بتاريخهم
وثقافة ع�صرهم ،و�إذا كان الباحث يف م�ؤلفه (�شعر احلب) �أو�ضح
مكانة املر�أة عند ثالثني �شاعر ًا من امر�ؤ القي�س حتى فهد الع�سكر،
�إال �أنه �أغفل الكثري من ال�شعراء الذين كتبوا عن احلب ،ولعل هذا
الإغفال متعمد ،لكنه ي�شكل حالة عدم التكامل رمبا يف م�ؤلفه ،فكل
كتاب يحتاج �إىل مراجعة دائمة لتقدمي الأف�ضل ،لكن الكتاب ي�سد
فراغ ًا يف املكتبة العربية من زاوية التعريف مبجموعة من ال�شعراء
الذين تركوا لنا �أدب ًا نقر�أ عنه اليوم وغد ًا بر�ؤية نقدية متجددة
متطورة..

�أدب ونقد

الرتخيم
• منى اليا�س
الرتخيم :هو حذف �آخر الكلمة عندما تكون منادى.
وهذا – على ثقله وبعده عن الذوق اللغوي ال�سليم – يخ�ضع
لقواعد و�شروط تفي�ض كتب النحو يف �شرحها .يقول ابن
ه�شام :يجوز ترخيم املنادى وذلك ب�شرط كونه معرفة ،غري
م�ستغاث .وال مندوبا .وال ذي �إ�ضافة .وال ذي �إ�سناد .فال
يرخم املنادى يف (يا �إن�سانا خذ بيدي) لأن (�إن�سانا) نكرة.
(وا جعفراه لأن املنادى م�ستغاث ).و (يا �أمري امل�ؤمنني) لأن
املنادى م�ضاف و(ويا ت�أبط �شرا) لأن املنادى ذو �إ�سناد.
ويجوز ترخيم املنادى �إن كان منتهي ًا بتاء الت�أنيث يف
(هبة) �إن كان ا�سم علم يا هب .ويف فاطمة يا فاطم .و�إذا
كان اال�سم املنادى جمرد ًا من التاء حينئذ ينبغي �أن يكون
علم ًا زائد ًا على ثاللثة مثل �سعاد و جعفر فنقول يا�سعا ويا
جعف .ولكن نادر ًا ما جند �أحد ًا ينادي �سعاد مرخمة و�إذا
كان املحذوف للرتخيم حرفني في�شرتط يف ذلك �أن يكون
الذي قبل الآخر من �أحرف اللني .ثم �أن يكون زائد ًا و�ساكن ًا
ومكم ً
ال �أربعة �أح��رف ف�صاعد ًا على �أن تكون قبله حركة
من جن�سه لفظ ًا �أو تقدير ًا مثل م��روان و�سلمان و�أ�سماء
ومن�صور .فنقول( :يامرو ويا ا�سم) وتعني بها يا �أ�سماء
فيكون الرتخيم قد مت يف املثال الأول بحذف حريف الألف
والنون ويكون يف الثاين قد مت بحذف الألف والهمزة وكال
ال�شاهدين من �شواهد �سيبويه.
وال يجوز ترخيم �أع�لام رباعية �أخ��رى مثل�( :شم�أل
وخمتار ومنقاد) لأ�صالة الأل��ف يف كل منهما ومثل �سعيد
وثمود لأن ال�سابق على حرف اللني اثنان.
ويجوز الرتخيم بحذف كلمة كاملة اذا كان اال�سم مركب ًا
من كلمتني مثل :معديكرب فنقول يف ترخيمه (يا معدي).
ولكن ما ال��ذي يدعو �إىل ترخيم (اثنا ع�شر) فنقول
يا اثنا لأن ع�شر يف مو�ضع النون فنزلت هي والألف منزلة
الزيادة يف (اثنان) علم ًا� .ألي�س هذا متحك ًا؟
وم��ن ال��ق��واع��د الالحقة �أي�����ض�� ًا يف ه��ذا ال��ب��اب القول
باالبقاء على ما بقي كما هو دون تغيري �إن كنت عقدت النية
على املحذوف فتقول( :يا جعف) بالفتح .ويف حارث (يا
حار) بالك�سر و يف من�صور (يا من�ص) بال�ضم .و�إذا مل تكن
قد نويت احلذف فتجعل ما تبقى من اال�سم �آخ��ر ًا يف �أ�صل
الو�ضع فتقول :يا جعف بال�ضم ويا حار بال�ضم.
قيل� :إنه يجوز غري املنادى بثالثة �شروط� .أحدها �أن
يكون ذلك يف ال�ضرورة الثاين� :أن ي�صلح اال�سم للنداء .فال
يجوز الرتخيم يف مثل كلمة الغالم .والثالث� :أن يكون �إم ًا
زائد ًا على الثالثة �أو بتاء الت�أنيث كقول ال�شاعر:
لنعم الفتى تع�شو �إىل �ضوء ناره
طريف ابن مال ليلة اجلوع و اخل�صر
ال�شاهد يف هذا البيت قوله :بن مال حيث رخم اال�سم
غري املنادى و�أ�صله ابن مالك .فالرتخيم يكون يف ال�شعر ال
يجاوزه �إال قلي ً
ال.
ن��ق��ول� :إن���ه يف ال�شعر ال��ق��دمي ال��ق��دمي .وق��د هجره
ال�شعراء والكتاب و املتكلمون .فهل يعقل �أن يظل حي ًا بيننا
تتداوله كتب النحو يف حني �أنه قد باد و اندثر وعفا عليه
الزمن والبد �أن نذكر �أن لل�شعر لغة خا�صة ب�سبب فن الوزن
والقيود ال�شعرية الأخرى.
وهكذا جند �أن الرتخيم باب يف اللغة والنحو من �أبواب
�أخ��ذت تفقد �أهميتها .وتبتعد عن حيز اال�ستعمال حتى
هجرها النا�س �أو كادوا فلم تعد ترد يف كتابة �أو خطاب.
ولهذا نرى �أنه ميكن �أن ن�ستغني عنها من كتب النحو والتخفف
من عبء تدري�سها و ح�شو عقول الطلبة بها.

من الذاكرة
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�سورية الت�سمية والتاريخ

قراءات خمتلفة حلالة واحدة

• جورج عي�سى
يرى الباحث عفيف البهن�سي �أن اللغة يف �سورية القدمية
كانت هي «الآ�سورية �أو ال�سوريانية �أو ال�سورية القدمية،
وهي لغة ا�سماعيل الذي تزوج من قبيلة جرهم ،وكانت لغة
�أو لهجة زوجته العربية اجلنوبية ،ومل تكن �صعبة عليه
وهو الآرامي ال�سرياين «لأنه كما يقول :مل يكن من فرق بني
اللغتني �إ َّال يف حدود اللهجات».
لنقف الآن قلي ًال عند اللغة التي عزاها �إىل ا�سماعيل
لننتقل بعدها �إىل نظرته التاريخية فنقول �إذا كان قد جعل
لغة ا�سماعيل هي ال�سوريانية – التي كنا قد عقبنا عليها من
قبل – فهذا ال يخرجه عن ر�أي االخباريني العرب القدامى
ب�أن لغة ا�سماعيل هي ال�سريانية و�إن كان قد �أ�ضاف �إليها
البهن�سي هنا مرادف ًا هو ال�سورية القدمية �أو الآ�سورية».
و�إخباريونا القدامى مل يكتفوا بجعل لغة ا�سماعيل هي
ال�سريانية ،بل هي لغة �آدم الذي كان ل�سانه العربية ،ولكنها
بعد �أن ُح ّرفت وم�سخت بتطاول الزمن عليها �أ�صبحت هي
ال�سريانية «فقد كان ينطق بالعربية يف اجلنة ثم ا�ستلبه اهلل
�إياها عندا ع�صا ،ف�أنطقه ال�سريانية وعندما تاب وا�ستغفر
ربه �أعاد �إليه ل�سانه العربي ...والل�سان العربي ي�شاكل الل�سان
ال�سرياين �إ َّال �أنه حمرف» ،وهذا ما يعنيه البهن�سي بقوله�«:إنَّ
�إ�سماعيل مل تكن لغة زوجته وهي العربية �صعبة عليه وهو
الآرامي ال�سرياين» وال�سريانية عند رواتنا العرب القدامى
هي �أ�صل اللغات وهي ل�سان �آدم ونوح كما ورد يف احلديث الذي
رواده الطربي .ويقول د .جواد علي �إن علماء العربية �أخذوا
نظريتهم من �أهل الكتاب.
و�إذا كان �أولئك الأخباريون قد جعلوا من الل�سان ال�سرياين
�أ�صل اللغات ،ف�إنهم جعلوا ا�سماعيل بن �إبراهيم من زوجة
هاجر �أول من نطق العربية – منذ �أن حل يف قبيلة جرهم
– بعد �أن كان يتكلم بلغة �أبيه التي هي يف ر�أيهم الآرامية �أو
الكلدانية �أو العربية على بع�ض الأقوال� ،أو ال�سوريانية كما
يرى البهن�سي وهذه مل تكن بعيدة عن لغة زوجته اجلرهمية،
�أما جرهم عند امل�ؤرخني القدامى فهو جرهم بن عابر ،ويعود
ن�سبة �إىل �سام بن نو ،وهو ن�سب �أخذ عن التوراة كما ينقله
الطربي «وم��ورد الطربي هو ابن الكلبي ،وم��ورد ابن الكلبي
هو من �أهل الكتاب �ش�أنه يف ذلك �ش�أن كل الأن�ساب تعود �إىل
م�سلمة �أهل الكتاب» ،الذين كان ي�سميهم (حممد بن ا�سحاق)
�أهل العلم الأول.
ويف هذا الر�أي الثالث الذي ي�أخذ به البهن�سي يت�ساءل
عن �أ�صل ا�شتقاق لفظ (�سورية) هل هو م�شتق من ا�سم (�سر)
الإله العلي و�إن هذا اال�سم يكتب �آخره بالألف �أم يكتب بالتاء
م�شتق ًا من ا�سم (�سرت �أو �سراة) وتعني الأر�ض العالية؟
وهنا نراه ينفي االحتمال الثاين ويبقي على الأول ونفهم
من متابعة حديثه امل�ضطرب �أن الت�سمية جاءت من (�سر)
الإله املتعايل كما نفهم �أن هذا (ال�سر) �أ�ضيف �إليه (يا) �أي
رب ال�سماء ف�صارت �سورية ،يف الوقت الذي يعيد الت�سمية
�إىل ارتباطها باال�سم الآ�شوري� :آ�شور �أو �آ�سور (ا�سم املنطقة
والإله)� ،أو كما كان يطلق عليها دارا الأول (ا�سورا).
وحتى يوفق بني (�سور �أو�سر) الرب املتعايل و(�آ�شور �أو
�أ�سور) املنطقة وبني (ا�سورا) لي�صل �إىل �صياغة �سورية ،ي�أتي
بتخريج غريب وهو �أن كلمة (�أ�سورا) هي بالأ�صل (�سورا)
ولكن حلقتها �ألف التكرمي ،وفج�أة يريد �أن يو�صلنا �إىل اليقني
مبا ي�شبه ال�ضربة القا�ضية ،فيقول« :و�إذا تذكرنا �أن الألف
الأوىل منتقلة �أ� ً
صال عن كلمة �سورا وهي �ألف التكرمي ف�إن
اال�سم احلقيقي لهذه املنطقة من الوطن العربي هو �سورية
العربية» ،لكنه بعد �أن يرى �أن الأ�صل (�سورا) بال ياء ،ف�إنه
ي�أتي كما قلنا بتخريجه الآخر وهو �إ�ضافة(�سور) الذي هو
الرب املتعايل �إىل (يا) الذي هو رب ال�سماء عند الأجداد قبل
امليالد ،فتكتمل بذلك عنده �صياغة (�سورية) ويبدو ذلك
�أ�شبه مايكون بالعد الذي يعقب ال�ضربة القا�ضية.

• ع�صام تر�شحاين
ويبقى من حقنا �أن نت�ساءل عن هذا الإله اجلديد (يا)
�أو (�أيا).وبحدود علمنا ال نعرف رب ًا لل�سماء عند �أجدادنا
الأقدمني (ق.م) ،با�سم يا �أو �أيا ،وكل ما و�صل �إلينا هو �أن
(�أيا) «هي زوجة �إله ال�شم�س الأكادي وتعترب من �أقدم الآلهة
ال�سامية يف بالد الرافدين».
وبعد ،ف�إن البهن�سي – كما يقول – ق�صده �أن يثري االنتباه
�إىل «الفو�ضى القائمة» حول كتابة ا�سم «�سورية» لأنه «لي�س
من املقبول �أن يقف املواطن �أمام �شكل ا�سم وطنه مرتدد ًا كيف
يكتبه»..
(ب��الأل��ف �أم ال��ت��اء) ،وم��ن امل�ؤكد كما ي��رى «�أن الدوائر
الر�سمية ذاتها عر�ضة لهذا االرت��ب��اك» ،و�أن��ه عندما طرح
ال�س�ؤال على جمموعة من الدبلوما�سيني الذين ميثلون هذا
الوطن ،مل يكن �سه ًال عليهم اجلواب الف�صل «فالبد من و�ضع
حد ل�شيوع اخلط�أ ،و�إنهاء االجتهاد التع�سفي يف تقرير �شكل
ا�سم الوطن» ،وت�ساءل �أخري ًا هل الياء يف «�سورية» �أو �سوريا
م�شددة �أم غري م�شددة.
نقول :نحن ال ننكر �أن هناك من يكتب �سورية بالألف
(خ��ارج القطر) كما ال ننكر �أن هنالك من يكتبها مثل ذلك
(داخل القطر) عن عمد ،لكنا ن�س�أل البهن�سي هل كان ير�سمها
هو نف�سه بالألف يف كل ما كتب من قبل؟..
�إن��ه مل��ن الغرابة �أن يكتب البهن�سي ه��ذا ال��ك�لام ال��ذي
يجعل منه «م�شكلة �أ�سا�سية البد من ا�ستقرار ال��ر�أي فيها،
وهو الذي يعرف حق ًا كما �أعرف �أنا ،وكما يعرف اجلميع �أن
لي�س هناك تلميذ واحد من جيلنا الذي ن�ش�أنا فيه من يكتب
�سورية بالألف منذ �أن كان يف املرحلة االبتدائية ،حتى لو
فر�ضنا ر�سمها بالألف يف يوم ما ،ف�سرعان ما ي�صحح له املعلم
خط�أه :لأن املتبع واملتعارف عليه �أن يكتبها بالتاء املربوطة
كما �أن الدوائر الر�سمية لي�ست عر�ضة لهذا االرتباك ومن
العجب �أمر �أولئك الدبلوما�سيني الذي التقى بهم البهن�سي
وطرح عليهم �س�ؤاله :ترى �أمل يتعلموا يف مدار�سنا (مدار�س
القطر)؟!!!»..
وعلى امل�ستوى الر�سمي يف �صنع قرار بهذا ال�ش�أن – وقد
قيل يل ب�أنه �صدر قرار �أو تعميم �أو مر�سوم يف ذلك – �أقول
هذا ال يهم ،فبالإ�ضافة �إىل املتعارف عليه ،ف���إن (�سورية)
تكتب بهذا ال�شكل منذ �أن �صدرت �أول �صحيفة ر�سمية يف
العهد العثماين �سنة  1865با�سم (�سورية) ومنذ �أن و�ضع
�أول د�ستور للقطر ن قبل اجلمعية الت�أ�سي�سية الوطنية �سنة
 1928بعنوان (د�ستور دولة �سورية).
ونختار كتاب ًا مدر�سي ًا من ت�أليف (الأ�ستاذ الدكتور كامل
ن�صري وخلدون الكناين وخالد ع�سلي) كان مقرر ًا يف عهد
االنتداب يعود تاريخه �إىل �ستني �سنة م�ضت ،فنقر�أ العنوان
ال��ت��ايل على غ�لاف��ه( :جغرافية �سورية – اجل��زء الأول
يف �سورية ال�شمالية ،وفق ًا ملنهاج ال�صف الأول من مدار�س
التجهيز وال�صف املنتهي من دور املعلمني واملعلمات املقرر �سنة
 .1932ونرجع �إىل املعجم العربي القدمي فنقر�أ:
(�سورية :م�ضمومة خمففة ا�سم لل�شام) ،وننظر يف معجم
حديث �أ�صدرته عندنا وزارة الرتبية وهو (املعجم املدر�سي)
فرنى �أي�ض ًا ر�سم �سورية بالتاء املربوطة ودون ت�شديد ،وننتهي
بعد كل ذلك �إىل القول� :إذا كان هناك قرار يف حتديد كتابة
(�سورية) بهذا ال�شكل ف�إنه يكون قد و�ضع لأولئك الذين
يخرجون عن جادة ال�صواب ،ليذكرهم ب�أن يلتزموا ال�صراط.
فليبحث عنه املت�شككون والذين ال يريدون �أن يقفوا مرتددين
يف كتابه ا�سم وطنهم.

يف �صباح يطل وال يبت�سم
لدود لنا
يف
�صباح ٍ
ٍ
يزدحم
واملزاج على �سيفه
ْ
قلت – والنار ال تنحني
واحل��وار من اجلرح مل – يلتئم

–
�إنني جنمة ل�شقيق ال�سواد
كلما ..لهفتي
� ْ
أدبرت نحو ُه،
واخلراب دمٌ ال ينام
اغت�سلت بليلي الذي يحتدم
هل هو العيب يف عر�شها
�أم هو الآن يف نع�شها؟!..
قلت – واملوت يف نربتي –
كيف يل �أن �أكون ملن
وردة اهلل ترحل عن روحها
كيف يل
و�أنا �أقطف الطل عن �أمه
�أن �أعا�شق هذا الندى املنهدم؟
الهاوية
�سرخ�س يف خريفي العتيق
�سرخ�س،
ي�أكل الريح وال�ضوء حني ن�ضيق
قال ن�صفي الذي
حتت �أحالمها عالق
هل ذرفت الهواء الذي
يتنزه يف الهاوية
هل �صعدت �إىل جبل
هارب يف املرايا الكثرية،
�أو ..كوكب
ْ
احل�ضي�ض؟
الخ�ضرار
قالها ..وبكى...
ثم مل ينتف�ض..
ْ
حني �أرخى عليه الومي�ض..
هذيان
وع ُيها..
عزلة ال حدود ملثقالها
�سرها..
نيزك �أخر�س
ال ي�ضيء خطيئاتها..
هل �إلهي الذي يرجف الأر�ض،
�أم� ..أن ك�أ�سي تدور،
ور�أ�سي..
كتلك اخليام التي
ال قلوع لها..؟
�سوف �أرث���ي ا�شتقاقات وهمي
ال�شفيف
و�أف�ضي..
�إىل لوثة
ال �ألوم اعت�صامي بها..
�شذوذ
هل �أنا حالة للغ�سق
�أم �أنا..
يف ذهول ال�شفق؟
�سوف �أخرج من غرفتي
الغت�صاب دمي
فالف�ضاء الذي خنته
ي�ستطيب الإقامة يف م�أمتي
كيف يل...
�أن �أبدد هذا الف�صام الذي

ْ
اجلميل
�شلني عن حبيبي
كيف يل...
والنبوءات ترتى �إليه –
ب�أن �أحتمي
رمب����ا. ..ج��رع��ة امل���وت تخفي
الذي
ف�أحب من ر ُّبقه ..علقمي
�أنقا�ض
يف �صقيع انتظاراتنا
واملدى..
ال يجيد التحدث،
كانت ر�ؤى،
مبا يثغثغ يف الدم،
انقا�ض
يف �صقيع انتظاراتنا
واملدى..
ال يجيد التحدث،
كانت ر�ؤى،
مبا يثغثغ يف الدم،
تعرى ..لأنقا�ضنا
يف �شتاء انتظاراتنا
امل�سرحي،
ميحي امل�شهد
ّ
ّ
ميوت املمثل،
والثلج يغمر �آخر دور لنا.
خيانة
منذ حلمني ا�ستباحت خافقي
فدعاها..
لأعا�صري البنف�سج،
ون�صو�ص..
كلما املوت �أتاها..
يتربج
ْ
مل ي��ك��ن ي��خ��ط��ر ل��ل��ن��ار ال��ت��ي
حتر�سني
مل ي��ك��ن يخطر ل��ل��وح��ي ال��ذي
�أُر�سله
�أن ما قامت لها،
خيلي تغني
وعلة  ..كانت
وتطهو �سمها بالعطر
كي تدفع مهر ًا
من رميمي..
وخمر ْج
لزنيم ..
ِّ
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

لقاء مع الأديب �أني�س �إبراهيم

•�أجرى احلوار  :رم�ضان �إبراهيم
من على �شرفة منزله يف جمدلون الب�ستان
التابعة ملنطقة �صافيتا املطلّة على وادٍ منب�سط
يت�سع لكل احلكايات يراقب الأدي���ب �أني�س
ّ
ابراهيم الأف��ق دون �أن ت�ستطيع بيوت قرية
حدا للأفق �أمامه .
ر�أ�س اخل�شوفة من ان ت�ضع ّ
الق�صة ويخل�ص لها
�أني�س ابراهيم الذي يع�شق ّ
يرى �أن ال ميكن حمل �أكرث من بطيخة باليد
وهو بذلك يخل�ص للن�صيحة التي تلقاها من
ال��راح��ل انطون مقد�سي �إذ ن�صحه ذات يوم
للق�صة ف�أخل�ص لها و�أعطاها
يكر�س وقته ّ
ب�أن ّ
من ن�سغ حياته ووقته الكثري ف�أبدع التفاحة،
و�أر�ض الدي�س ،واجلمار ،ولعبة لغة ،والنور�س
الأبي�ض للأطفال ،فكان بحق خري من يحفظ
الو�ص ّية.
يف ه��ذا اللقاء مع الأدي��ب �أني�س املقل يف
�إطالالته لأ�سباب ال يريد الإف�صاح عنها كان
لنا معه هذا اللقاء ف�س�ألناه بداية عن هذه
الغيبة الطويلة فا�ست�شهد ببيت من ال�شعر
م�شردان ولل�شذا
لبدوي اجلبل “ �أنا والربيع ّ
معنا ذهاب” و�أ�ضاف :كما امل�سيح يطلّ ف�صح ًا
كل عام قيامة،وال�س�ؤال الذي ال يفت�أ يقلقني
 :هل لأول��ئ��ك الكلّيون �ضياعات ك�ضياعاتي
وه��م��وم كهمومي وم�شاغل كم�شاغلي؟!� .أن��ا
م�شغول ب�أنا وبالإن�سان وبالوجود� ،أنا كما “
ديوجني الكلبي” �أبحث عن الإن�سان على �ضوء
قنديل ويف الزحام ويف رابعة النهار فالغيبة
كما احل�ضور كلُ يل فيه �ش�أن .
كنت قد كتبت يل على غالف جمموعتك
الق�ص�صية “ لعبة لغة “ الفن لعب وال�شعر لعب
واحلب لعب .ماهي امل�ساحة التي كانت ملعب ًا
لك؟
�أنا مقتنع بدقة العبارة ال�سابقة �أما ميدان
لعبي فهو الق�صة الق�صرية “ الفن ال�صعب”
�أل��ع��ب على حبالها و�أن��ف��ذ م��ن م�سام �شباكها
�أحاورها و�أداورها يف حماولة للخروج بها عن
امل�ألوف ف�أنا �أكره النمطية والتكرار وهند�سة
القوالب لذلك �أحاول اللعب لعب – الفاننتازيا
املرة وال �أدري �إن كنت
– والتهكّم وال�سخرية ّ
العب ًا ماهر ًا و�أترك للقارئني �أن يفتوا بذلك
ويبقى هاج�سي حتطيم وتك�سري البنى ويلّ
اخل��ط��وط امل�ستقيمة التي ال وج��ود لها �إال
يف م�ساطر املهند�سني ويف الطبيعة الفو�ضى
املنظّ مة �سرية كل �شيء �أنا �أحب الفو�ضى لأنها
ت�شبه ذبذبات فتيل احلرية.
من خالل ما قر�أت لك وجدت �أن الإن�سان
ي�شكل هاج�س ًا لديك .كيف انعك�س ذلك فيما
كتبت؟
قبل قليل كنت “ ديوجني “ ال��ذي يبحث
عن الإن�سان على �ضوء م�صباح يف الزحام ويف
رابعة النهار و�سوف �أبقى �أبحث والهاج�س
الذي ي�ؤ ّرقني :من �سرق �إن�سانية الإن�سان من
الإن�سان؟! .من �ش ّوه خلقه؟ّ .فقزّ مه وقردنه
وا�ستعبده خادم ًا يف منزلتني  :عبد ًا لأنانيته
امل�شبعة بالغرور اجلائعة �إىل الت�سلّط وعبد ًا
لأ�سياده الأق��وى منه والأ�شد غ��رور ًا وت�سلط ًا
مت�ضرع ًا �أن تدوم عليه نعمة
يتم�سح ب�أذياله
ّ
ّ
ي�سف �إىل ال��درك الأ�سفل
الر�ضى ويف ذل��ك
ّ
�إىل الت�ش ّوه والت�شي�ؤ وانعدام احل�س والب�صر

�أني�س �إبراهيم
والب�صرية .كيف حدث ذلك وملاذا ؟! .هذا ما
ابحث عنه وهنا قلقي وهاج�سي �أبحث عنه من
خالل ر�سم النموذج وغالب ًا النموذج املبتذل
املخ�صي كي يكون النقي�ض هو املطلوب .كم
�أمتنى لو �آخذ ب�أيدي ال�شخ�صيات التي ار�سمها
وا�شد بها دائم ًا �إىل الأمام ولكن �أ�سباب القهر
م��ن عالئق وع���ادات وت��د ّي��ن ق��د وقفت عرثة
�صلدة دون ذلك ،فكنت -فيما �أكتب -م�ضطر ًا
الرذل وحتقري احلقري كي يكون الدرب
لرتذيل ّ
�أو�ضح معلم ًا ،والإن�سان �أه��دى �سبي ً
ال .لذلك
ف�أنت قد حت�س و�أنت تقر�ؤين ب�شيء من احلقد
املتمرد �ضد الزيف واال�ستالب وقتل
املقد�س
ّ
الإن�سان يف الإن�سان.
هل توقف القلق لديك فيما يخ�ص الإن�سان
�أم �أنك �آثرت ال�صمت يف هذه الفرتة ؟!
قلت �أن القلق ما توقف يوم ًا ولن يتوقف و�أنا
�إذ �أ�صمت ال �أ�صمت ،و�إمنا هو البوح والنجوى،
تغن ذاتي لذاتي وي�ستبد بي احلنني
ف�إن �أ�صمت ّ
و�أعزف الأمل يف �صدري وكل جوانحي ،و�أ�صلِّ
وابتهل  ،وبالرغم من ان زمن املعجزات قد ولىّ
فرمبا �أنتظر معجزة خلق جديد بفجر جديد.
كيف ي�ستطيع الكاتب �أن يعيد خلق ماهو
كائن بر�أيك؟
بالتعرية والف�ضح والك�شف ،وبامتالك
ال�صدق وقراءة الواقع ي�ستطيع الكاتب �إعادة
ت�شكيل ما هو كائن ب�أ�ساليب مقنعة وم�ؤثرة
على �أن ميتلك �شفافية الر�ؤية �أي�ض ًا  ،الر�ؤية
ال��ت��ي متكنه م��ن حت��دي��د م��ع��وق��ات النهو�ض
االج��ت��م��اع��ي ،وال��ق��ي��ود ال��ت��ي تكبل الإن�سان
وحت��ول دون �أن يعي�ش �إن�سانيته .ال �أدري!
رمبا كان الأمر مذهب ًا �أخالقي ًا� ،أو نقد ًا جدلي ًا
للتاريخ �أو ر�ؤية متعمقة متجاوزة و�ضرورة يف
الفهم ال غنى عنها فكل ما ورثناه من املادية
التاريخية وكل ما ان�صب على الواقع الراهن يف
جدلية ت�شكله وتطوره يعتمد �صراع النقائ�ض
للف�صل بني الفعل يف حركيته وب�ين اجلمود
املحرك للوعي
وانعدام الفعل .فالأدب الفاعل
ّ
اجلمعي هو الذي ميتلك و�ضوح الر�ؤية ،القادر
على الك�شف ب�أ�ساليب جمالية مقنعة وممتعة
وم�ؤثرة.

يف ق�صة “ كل ال��ده��ان �أحمر “ تقول يف
نهايتها � :أنا ي�ؤملني العجز  .وكنت يومها تتحدث
عن العجز العربي  .هل وجدت من خالل ثالث
�سنوات من عمر الأزمة يف �سورية هذا العجز
لدى العرب �إ ّ
ال فيما يخ�ص حترير فل�سطني؟
الأزمة ب�سنواتها الثالث هي نتاج العجز ،
العجز عن �صنع التقدم وبناء الدولة القوية
ال��ق��ادرة على �صون هيبتها وعلى الدفاع عن
ق�ضاياها امل�صريية وعلى ر�أ�سها ق�ضية الوجود،
وما ي�ستتبعه من كرامة للوطن واملواطن  ،ف�إن
كانت الأزم��ة نتاج م�ؤامرة كما يدعي البع�ض
فللم�ؤامرة طرفاها  ،طرف متجذّ ر يف الداخل
وهو الأ�سا�س وط��رف داع��م ي�أتي من اخل��ارج،
فهل ك��ان نوم ًا �أم غفلة �أم ا�سرتاحة طويلة
طويلة ملحارب �أن ي�ترك احلبل على الغارب
وتفتح الأب���واب كلها للريح ؟!� .أم ك��ان �أم��ر ًا
متعمد ًا مدرو�س ًا هيئت له كل الأدوات والأ�سباب
لتكون الأزمة امل�صري  ،الأزمة حد ال�سيف التي
لي�س ما بعدها كما قبلها وال ميكن �أن يكون!.
�أنا ق�صدت بالعجز عجز احل�صار عجز املنع من
الفعل  ،العجز الذي ق�صده �شاعر حينما قال:
بل �أنت �أكرث حرية من فار�س حتت القتام
ال ي�ستطيع االنت�صار وال يطيق االنك�سار
�أما �أنت يا �سيدي فقد عدت بي �إىل ماهو
�سيا�سي �أو ما ي�شبه ذلك و�أن��ا ل�ست خبري ًا يف
ميدان التحليل ال�سيا�سي �أنا فقط �أقر�أ املقدمات
قدها ومعطياتها� .أنا
و�أت��وق��ع النتائج على ّ
�أوافقك يف �أن فل�سطني هي ال�شاهد احلا�ضر
املغ ّيب على العجز العربي الر�سمي الذي عا�ش
والعجز � -أبداً -تو�أمني .
تقول يف �إحدى ق�ص�ص “ لعبة لغة “ ال�شيخ
ابن بر�صوما قامر بالع�شرية يف �آخر لعبة قمار
 .هل قر�أت ما حدث يف �أكرث من م�شيخة كان لها
الدور الكبري يف ا�ستمرار النزيف ال�سوري؟
كانت تلك الق�صة قد كتبت قبل الأزم��ة
ب��زم��ن  ..ل��ن �أق���ول ن��ب��وءة  ،ب��ل ه��ي ق��راءة
ف��ا���س��ت�����ش��راف مل��اح��دث وال ت���زال التوقعات
أمر وامل�شيخة
ت�ست�شرف ما هو �أدهى من ذلك و� ّ
التي عنيتها �أنت لي�ست �إ ّ
ال فطر ًا على مزبلة
قمار ،لقد كان امل�شايخ ومن ي�شبهونهم قد قامروا
ب�إماراتهم ذاتها ولي�س مهم ًا الربح �أو اخل�سارة ،
املهم �أن ت�ستمر لعبة يديرها العبون ،فبالقمار
حتيى اخلنازير فوق مزابل التاريخ .ما حدث
يف �سورية وما ميكن �أن يحدث �شاهد على العار
يق�صب عقاالتهم وتغ�شى ظالله وجوه
الذي ّ
�إجرامهم يف داخ��ل �سورية ،وما دام��ت مائدة
القمار قائمة ف�سوف يقامرون ب�آخر ما اعتمل
يف �صدورهم من �أحقاد .
ما هو دور املثقف بعد الأزم���ة ب��ر�أي��ك؟.
وكيف تق ّيم ثقافة االزمة �سواء �أكانت كتب �أو
مقاالت �أو دراما �أو فن ت�شكيلي ؟
دور املثقف – دائم ًا – هو دور الرائد و”
الرائد ال يكذب �أهله “ ودور الرائد هو الك�شف
والرائد هو الدليل ف��دور املثقف بعد الأزم��ة
وقبلها هو البحث واال�ستدالل وو�ضع الأمور
يف موا�ضعها بعلم وخ�برة ودراي���ة وجتربة
وا�ستفادة م��ن جت��ارب الآخ��ري��ن ومنحنيات
ال��دروب التي �سار عليها من و�صلوا من الب�شر،

فبالك�شف والبحث واقتفاء الأث��ر ميكن �أن
نتجاوز ما نحن فيه ،ولي�ست فيتنام وال كوبا
وال جنوب �أفريقيا ببعيدة عنّا  ،ولي�س “
غيفارا “ �أو “ مانديال “ من كوكب �آخر � .أما
ثقافة الأزمة فلم ترقَ بعد �إىل م�ستوى الأزمة،
والدم الذي يفور ويهرق في�صبغ باحلمرة حتى
وجه الأفق الزال �أقوى ح�ضور ًا و�أعمق ت�أثري ًا
من القلم والفر�شاة وكل �أ�شكال النتاج الثقايف.
غري �إن نظرة �إىل وراء � ..إىل حربي حزيران
وت�شرين وما رافقهما من �أغان قومية وطنية
حما�سية ال نزال نرددها بن�شوة حتى �أيامنا
هذه ،وكذلك ما واكبها من م�سرح ودرام��ا ،كل
عما ن�سمعه اليوم ،فالأغنية
ذلك كان خمتلف ًا ّ
الوطنية القومية الآن �أخ��ف��ت حما�س ًا من
احلدث وال ت�ستطيع �أن تثري وجدانات النا�س
وحم ّيتهم كذلك الزمن الفائت و�أك��اد �أق��ول
�إنها ( �أغ��ان ودرام��ا ) هابطة مت�أثرة مبا هو
ا�ستهالكي وا�ستعرا�ضي مما �شاع يف املرحلة
املا�ضية فلي�س �أمامنا اليوم حزن معبرّ كحزن
( �شريفة فا�ضل) �أو ( �شادية) ولي�س �أمامنا
دراما مثل ( ر�سول من قرية مترية ).
كيف تق�ضي �أوقاتك هذه الأي��ام؟ وكيف
�برر عتب حمبيك جلهة الإق�ل�ال يف النتاج
ت ّ
الأدبي ؟
�أق�ضي �أوقاتي كال�صر�صور �أغني يف ال�صيف
و�أجوع يف ال�شتاء �أما اليوم ف�إن قلبي ينتف�ض
ب�ين الطلقة والطلقة ول��رمب��ا ���ص��رت انتظر
الطلقة الأخرية� .أما بالن�سبة للإنتاج الأدبي
ف�أنا �أحب البقرة و�أكره فيها اجرتارها� ،أنا –
دائم ًا  -مقل يف الإنتاج الأدب��ي كي ال �أقع يف
االج�ترار ومع ذلك ف�إنني �أح�س طعمه حين ًا
�أك��اد �أميل �إىل قول �أحد النقاد � :إن الكاتب
ي��ب��دع رواي���ة واح���دة مهما ت��ع��ددت رواي��ات��ه
وق�صة واح��دة مهما تعددت ق�ص�صه فكيف
ّ
تريدين بعد ذل��ك �أن �أتدفق ينبوع �إب��داع؟.
املهم النوع ولي�س الكم .
قال “ �أو�سكار وايلد “  :خلق الإن�سان اللغة
ليخفي بها م�شاعره  .هل كانت اللغة و�سيلة
لإخفاء م�شاعر �أني�س �إبراهيم؟
ال�صحة
ه��ذا القول فيه ن�صيب كبري من
ّ
ّ
والدقة وهذا ما اعتاد الإن�سان على ممار�سته
بالفطرة  ،اللغة �أ�سلوب تعبري منبثق عن �أ�سلوب
تفكري والكالم بنية ونظام يخ�ضعان للمنطق،
وملا كان الكالم و�سيلة �إقناع وت�أثري فال عجب
�أن يز ّوقه الإن�سان لري�ضي �سامعه� .أما �أنا فل�ست
�إال من “ غز ّية “ �أنا من النا�س �أت�أثر بخطابهم
و�أ�ؤث���ر فيه  .و�إذا �أخذنا الأ�سلوب الفني يف
اخل��ط��اب فقد اتفق على ت�سميته ب��الإب��داع
ولذا يلج�أ املبدع للزينة بحيث يظهر م�شاعر
ويخفي م�شاعر فالكاتب املبدع لي�س هو نف�سه
ال��ذي ين�سب الإب��داع �إىل نف�سه �إمن��ا الكاتب
املبدع كائن متداخل الرتكيب �شديد التعقيد
حتى انه يف �أحايني كثرية ال ي�شبه اال�سم الذي
يحمله .
هل من كلمة �أخرية ؟
�أمتنى لو ي�ستطيع النا�س �أن يعي�شوا يف
ع��امل كل يبدع فيه على طريقته مبا يخدم
الإن�سان والإن�سانية .

م�سرح
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خبز وم�سرح وقذائف جهنم
• عبد الفتاح قلعه جي
امل�سرح خبز احل�ضارة
دعونا نبد�أ بهذه العبارة؛ فامل�سرح واحد من
�أهم و�سائل االت�صال والتعليم والرتبية الفكرية
والثقافية واجل��م��ال��ي��ة ،وه��و ب��ال��ت��ايل م��ن �أه��م
امل�ؤ�شرات الثقافية والفنية على ح�ضارة الأمم.
ونحن حينما نذكر �سوفوكل و�شك�سبري ورا�سني
و�إب�سن وبريانديلو ولوركا و�آخرين� ،أو نذكر من
العرب �أبو خليل القباين و�سالمة حجازي وتوفيق
احلكيم والطيب العلج وعمر �أبو ري�شة وغريهم
�إمنا نذكر بهذه الأ�سماء �أممهم و�شعوبهم فهم رموز
ثقافتها وح�ضارتها.
كان امل�سرح ومايزال له الدور الكبري يف بنيان
احل�����ض��ارة الإن�سانية �ضمن الأن�����س��اق املعرفية
والثقافية الأخرى ،ويتفرد على �أترابه من فنون
ال��درام��ا ب���أن��ه ف��ن االجتماع وت�شخي�ص احلياة
والأفكار ب�شكل حي� .إن التيار الكهرنف�سي الوا�صل
ما بني خ�شبة امل�سرح وال�صالة التي ت�ضم �شرائح
اجتماعية متعددة ال يتوفر يف العر�ض ال�سينمائي
�أو الرواية التلفزيونية �أو امل�سرحية التلفزيونية
ف��ه��ذه ف��ن��ون طيفية .وامل�����س��رح ت�شخي�ص حي
تالم�سك فيه �أنفا�س املمثلني ومناخات الإ�ضاءة
واملو�سيقا .كما �أن امل�سرح يثري �إ�شكاليات وق�ضايا
اجتماعية وقومية و�إن�سانية م�صريية ت�ستدعي
ح��وار ًا حي ًا بعد العرو�ض� ،أو ح��وار ًا ت�ستدعيه
م�شاركة اجلمهور يف العر�ض امل�سرحي كما يف
امل�سرح التفاعلي وم�سرح احل���دث ،وي���أخ��ذ هذا
احل��وار طابع ًا جماعي ًا ومنظم ًا يف املهرجانات،
ومتابعات نقدية يف ال�صحف.
امل�سرح نظام للحياة وبحث يف الراهن
منذ القرن اخلام�س قبل امليالد وحتى نهاية
الإم�براط��وري��ة ال��روم��ان��ي��ة ك��ان امل�����س��رح نظام ًا
للحياة ،وكانت امليثولوجيا اليونانية هي �أ�سا�س
التفكري املنطقي لتف�سري �أية م�سرحية �سوفوكلية،
وكان موقع الأ�سطورة كرتاث يف بنية امل�سرحية
مب��ا تزخر ب��ه م��ن �شخ�صيات الآل��ه��ة يجعل من
العر�ض امل�سرحي �ضرب ًا من �أ�ضرب التعبد.
بعد انهيار الإم�براط��وري��ة الرومانية �ساد
يف �أورب���ا ع�صر ال��ظ�لام �إىل �أن ج���اءت ال��ق��رون
الو�سطى وظهر امل�سرح الكن�سي الديني� ،إىل �أن
كانت بدايات املجتمعات املدنية وانف�صال احلكم
والثقافة عن �سلطة الكني�سة ،فمجيء الثورة
ال�صناعية ث��م �إ���ش��راق��ة �شم�س ع�صر النه�ضة
الإيطايل والأليزابيثي يف امل�سرح الإنكليزي حيث
�شهدت النه�ضة الثقافية العامة �إحياء للم�سرح من
جديد.
تخلى امل�سرح عن منظومة الرتاث يف تطوره،
وت�أثر بتاريخ تطور املجتمع الأوربي اجلديد ،كما
ت�أثر باملدار�س الفل�سفية واالجتاهات الفكرية،
فظهرت امل�سرحيات الرومان�سية والواقعية
والتعبريية وال��رم��زي��ة وامللحمية والطليعية
والتجريبية احلديثة ،و�أ�صبح امل�سرح بحث ًا يف
الراهن احلياتي ،وبحث ًا عن حياة م�أمولة.
التمثيل جالء الب�صائر
امل�سرح العربي كان له م�ساره اخلا�ص ،و�إذا
جت��اوزن��ا �أل���وان الفرجة وال��ظ��واه��ر امل�سرحية
التي كانت جمرد احتفاليات وطقو�س وم�شاهد
للمتعة �أك�ثر من كونها م�ؤ�شرات ح�ضارية مثل
عرو�ض :الب�ساط واحللقة واحلكواتي وال�سماجة
والأع��را���س والتعازي احل�سينية ،ف���إن امل�سرح مل
يتو�ضع يف لوحة احل�ضارة العربية �إال يف عام

لأن �أغلب م�شروعاتنا الثقافية مرتبطة بحركة
و�إمي����ان وحما�سة ف��رد م�����س���ؤول م��ع�ين ،ولي�ست
مرتبطة بحركتها اجلوهرية الذاتية �أو بحاجة
املجتمع �إليها.

1948م على يد مارون النقا�ش حني قدم يف بريوت
م�سرحية البخيل ثم م�سرحية �أبو احل�سن املغفل
عام 1850م.
غري �أن امل�سرح كبيان فكري ونه�ضوي ،وفعل
قا�صد للك�شف والتغيري االجتماعي كان على يد
�أبي خليل القباين الدم�شقي الذي بد�أ م�سريته
بعر�ض م�سرحية ناكر اجلميل (1871م) وتلتها
م�سرحيات �أخ��رى ثم هاجر بفرقته �إىل م�صر.
وك��ان بيانه امل�سرحي دالل��ة وا�ضحة على وعيه
العميق بارتباط امل�سرح بق�ضايا الأمة واملجتمع
وتقومي ال�سلوك الفردي .يقول:
“التمثيل ج�لاء الب�صائر ،وم���ر�آة الغابر،
ظاهره ترجمة �أح��وال و�سري ،وباطنه مواعظ
وعرب .فيه من احلكم البالغة والآيات الدافعة ما
يطلق الل�سان ،وي�شجع اجلبان ،وي�صفي الأذهان..
ال��خ “و�إذا ك��ان م���ارون النقا�ش ق��د انطلق من
الإعداد عن امل�سرح الغربي ف�إن القباين انطلق من
الت�أ�صيل با�ستلهام الرتاث العربي ،و�أ�س�س مل�سرح
غنائي احتذاه �آخرون يف م�صر.
امل�سرح يف حلب
مل يت�أخر ظهور امل�سرح يف حلب عن دم�شق
ففي ع��ام 1872م ق��دم ط�لاب املدر�سة املارونية
م�����س��رح��ي��ة ب��ري��ج��ي��ت ل��ي��و���س��ف ن��ع��م��ة اهلل جد

وا�شرتك يف التمثيل عدد كبري من املمثلني وح�ضر
العر�ض وايل حلب وق َّرظه �أدباء حلب و�شعرا�ؤها،
ثم توالت العرو�ض امل�سرحية �إىل �أن بد�أ ت�أ�سي�س
الفرق املدر�سية ثم فرق النوادي يف الن�صف الأول
من القرن الع�شرين ،وكان لهذه الفرق موا�سمها
امل�سرحية ،وك���ان امل�����س��رح ���س�لاح�� ًا م��ن �أ�سلحة
الن�ضال الوطني وال��ق��وم��ي واالج��ت��م��اع��ي �أي��ام
االنتداب الفرن�سي والت�صدي بعده للمخططات
اال�ستعمارية �أو للأمرا�ض االجتماعية �إىل �أن توج
ذلك بت�أ�سي�س م�سرح ال�شعب فامل�سرح القومي ،كما
ظهرت فرق جادة ،و�أ�صبحت حلب مركز ًا النعقاد
مهرجانات الهواة يف ال�سبعينات .وظ��ل امل�سرح
يف حلب ي��واك��ب الأح���داث الوطنية والقومية
ويعر�ض بالنقد والتحليل للق�ضايا االجتماعية.
�إىل �أن بد�أت �أنوار امل�سرح تخبو مع �سيادة بع�ض
الفرق اخلا�صة التجارية وغياب العرو�ض الفنية
امل�ؤ�س�سة على النظرتني العلمية واجلدية ،وهنا
�ألح امل�سرحيون على �ضرورة عقد مهرجان للم�سرح
يف حلب ،وحتقق الأمل وانعقدت ثالث دورات من
ُ
(1999-1997م)ك ِّ��رم فيها
املهرجان بني الأعوام
م�سرحيون وت�أ�س�ست فرق جديدة ودبت احلياة
يف فرق �أخ��رى ،وب��رزت حركة م�سرحية نا�شطة
ا�ستدعت ح��وار ًا فكري ًا وفني ًا يف الندوات وعلى
�صفحات اجلرائد .ثم ما لبث املهرجان �أن توقف

امل�سرح يتحدى قذائف جهنم
بعد توقف دورات مهرجان حلب امل�سرحي،
وغياب الفرق اخلا�صة وفرق النوادي عن ال�ساحة،
وتراجع �أداء امل�سرح القومي ،دخل امل�سرح يف حلب
يف حالة من الوهن والرتاجع ثم جاءت الأزمة التي
تعي�شها �سورية اليوم منذ �أكرث من ثالث �سنوات ،وقد
بلغ العنف منتهاه وتراجع احلراك امل�سرحي كجزء
من احلركة الثقافية عامة والتي ت�ضررت بفعل
الأحداث ،و�أكرث من ت�ضرر يف هذه الأزمة ال�شديدة
هي مدينة حلب ،وكانت عرب الع�صور �إح��دى �أهم
العوا�صم الثقافية يف بالد العرب والإ�سالم.
حلب اليوم من�شطرة �إىل ق�سمني :الأول غربي
وتقع فيه الأحياء ال�سكنية التي تعي�ش حتت مظلة
الدولة ويحت�ضن جميع �أن��واع الن�شاط الثقايف،
وق�سم �شرقي خارج عن ذلك وتنعدم فيه الن�شاطات
الثقافية وامل�سرحية متام ًا.
وعلى الرغم من العنف وكل �أنواع احل�صار الذي
تعر�ضت ،وتتعر�ض له حلب با�ستمرار من قطع
الكهرباء واملاء ومنع الأرزاق واخلبز وال��دواء من
الدخول �إليها فمن الالفت لالنتباه �شهية املثقفني
وال�شباب يف حلب (الغربية) لإق��ام��ة ال��ن��دوات
واملحا�ضرات واملهرجانات علم ًا ب���أن ه��ذا الق�سم
معر�ض با�ستمرار وب�شكل يومي لق�صف ع�شوائي
بالهاون وال�صواريخ ور�صا�ص القن�ص واال�شتباكات.
وقد ا�ستطاع م�ؤخر ًا �أن يقيم مهرجان ًا م�سرحي ًا
لل�شباب ثم تاله مبهرجان �آخر لل�سينما – الأفالم
الق�صرية -ع��دا ع��ن بع�ض ال��ع��رو���ض امل�سرحية
املتفرقة.
انطلقت الدورة الأوىل ملهرجان حلب امل�سرحي
الأول يف 2013/12/17بعنوان حتية من الهواة
�إىل ال��رواد ،وكان الهدف منها احت�ضان �إبداعات
ال�شباب ومواهبهم وتقدمي الرعاية والدعم لهم،
وق��د ا���ش�ترك يف ه��ذا امل��ه��رج��ان عر�ض افتتاحي
ت�شريفي بعنوان جلجام�ش للمخرج �إيليا قجميني،
وخم�سة عرو�ض داخل امل�سابقة.
كما �أقيم مهرجان للطفولة وعرو�ض م�سرحية
عدة قدمت على م�سرح نقابة الفنانني باجلميلية
وه��و امل��ك��ان الوحيد الباقي الحت�ضان مثل هذه
الن�شاطات.
وك���ان ال ب��د يف ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف الدموية
واملعي�شية التي تعي�شها حلب م��ن اخل�سائر بني
فدائيي احلركة امل�سرحية يف حلب ،ففي �أثناء
ال��ت��دري��ب��ات على م�سرحية جلجام�ش ا�ست�شهد
املمثالن الأخوان (م�سالتي) وامل�شاركان فيها ب�أدوار
رئي�سية بقذيفة ه��اون �سقطت فوق دارهما .كما
�أن بع�ض عنا�صر فرقة املخرج حممود دروي�ش
وال��ذي قدم يف املهرجان م�سرحية �آخر العمالقة
قد ا�ست�شهدوا بتفجري حزام نا�سف بينهم .ومبا �أن
امل�سرح يقع بالقرب من �ساحة اجلابري امل�ستهدفة
دائم ًا فقد كانت املنطقة تتعر�ض للق�صف �أثناء
العرو�ض امل�سرحية ،وه��ذا ما ح�صل يف العر�ض
الأخري للفنان حازم حداد بعنوان “قهوة م َّرة”.
�أو يف احلفل االفتتاحي ملهرجان الأفالم الق�صرية.
ولكن بالرغم من قذائف جهنم التي تت�ساقط
هنا وه��ن��اك ف����إن امل�سرح يف حلب م�صر على �أن
يتحدى امل��وت وجهنم الفاغرة الأ���ش��داق لي�ؤدي
ر�سالته ،ويقول كلمته امل���أث��ورة�“ :أعطني خبز ًا
وم�سرح ًا �أعطك �شعب ًا راقي ًا”
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فن ت�شكيلي

مع الفنان الت�شــكيلي ال�ســـوري �أك�ســـم ط ّالع
عالمة فنية ت�شكيلية فارقة يف ميادين الت�شكيل احلرويف
• عبد اهلل �أبو را�شد

الفنان الت�شكيلي “�أك�سم ط ّالع” امل��ول��ود يف
قرية “�شكوم” يف “اجلوالن” ال�سوري املحتل عام
 .1963هو �سليل �أ�سرة فنية ع�شقت الفنون اجلميلة
املو�سيقية والت�شكيلية والتطبيقية ،وع��ا���ش يف
كنفها كهاو وموهوب محُ��اط بحا�ضنة وا�سعة من
رواد الفنون اخلط ّية والت�شكيلية من قبل املُ�شجعني
وال��داع��م�ينُ .م�سلح ًا بعوامل البحث التجريبي
والتكيف اجل��م��ايل م��ع �صوفية امل��ك��ان والطبيعة
والإن�����س��ان� .سابح ًا يف بحورها اجلمالية� .إبحار ًا
موفق ًا عرب ترجماته احل�س ّية واالنفعالية الذاتية
حين ًا ،واملو�صولة بالأنا اجلمعية املجتمعية حين ًا
�آخر.
�سابر ًا جتليات ال��ر�ؤى يف خفايا ذاك��رة مكانه
ال�سوري الب�صرية احلاملة بالعودة مل�سقط ر�أ�سه
وموءل ذويه على �ضفاف بحرية طربيا املُغت�صبة يف
فل�سطني املحتلة .فرتاب الأر�ض التي عا�ش يف رحابها
ً
طف ًال وتن�سم ه��واءه��ا و�شم�سها هي دف�تره الأول واح��دا من فر�سانها املتميزين .فموهبته امل�صقولة
املُ�شرعة �صفحاته على خما�ضه ال�سردي وواحة بالدربة والتجريب وامل�ساهمة يف امتالكه اخلربة
مداعباته اليدوية الأوىل �أي�ض ًا .دفعته لإتقان  -كما �أ�سلفنا -وجدت يف اخلط العربي والزخارف
مهارات اخلط العربي يف �سياقاته التقليدية ،ونقلته العربية الإ�سالمية ,م��ن��ارات اختباره وحمطات
من بوابة الهواية �إىل احلرفة املهنية االحرتافية� .أوىل حا�ضنة مل�سارات فطرته وموهبته وخربته.
حيث كانت قوافل ال�شهداء حمطة جتاربه املُبتكرة وميدان ًا منا�سب ًا لتبحره الذاتي امل�شمول بدافع احلب
واملتوارية يف جتريد ُمركباته اخلط ّية والت�شكيلية .والرغبة ال�شخ�صية يف امتالك مقامات ت�شكيلية
بينما يف حم��ط��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة املالم�سة ُمرتفعة هامتها يف مدارات ت�شكيل مكونات احلروف
جلماليات وعيه بالأماكن والأ�شياء وال�شخو�ص .ومعانقتها لبهاء اللون وجتلياته ,خروج ًا موفق ًا على
زودت���ه ب��ذاك��رة ب�صرية حافظة وحمطة مولدة ق�سرية الرتابة ال�شكلية والتقليدية للخطوط
لطاقاته وخرباته ,وهو املُنحاز دائم ًا لعبقرة مكانه العربية النمطية واملدر�سية .متمايز ًا بتفرد بحثه
ال�سوري (بالد ال�شام) موئل احل�ضارات الإن�سانية وجت��ارب��ه وخ�صو�صية ر�صفه وو�صفه وتراتبية
و�أيقونة التاريخ العربي الإ�سالمي املُ�شرق يف فنونه معزوفاته ,اخلط ّية واللونية لتجليات مو�سيقاها
الت�أليفية ككتل تراكمية كا�شفة ملتواليات احلروف
و�صنائعه املفتوحة على مكارم الأخالق واجلمال.
ُيعد الفنان (ط�ل ّاع) عالمة فارقة يف ميادين وتنا�سقها مع �شبق اللون ,وبهائية التوليف ال�شكلي
حروفية الأرابي�سك (الت�شكيل احل��رويف) ليكون والتقني اجلامعة ما بني اجلوهر الداليل للم�ضامني,

واخللفيات اللونية يف اخللفيات احلا�ضنة للتكوين
كك�سوة �شكلية جمالية متممة� .سمحت له بحرية
احلركة والت�أليف ال�شكلي املرن ,واخلارج من عباءة
خربته ال�شخ�صية ال ُي�شاركه فيها �أحد.
لري�سم بذلك معامل ابتكاره بوجوه تعبريية
�شكلية وم�ضامني ومو�ضوعات غري م�سبوقةُ ،مع�شبة
بحبه الدفني املتواري يف تفا�صيل حكاياته وروحه
الباحثة عن ف�سحة �صوفية ُم�شبعة بغواية التجريد
الغنائي للخط واللون ,ويده املقتدرة بوعي احلالة
الت�شكيلية وامل�سحة اجلمالية امل�ساهمة يف تفريغ
حمولة ابتكاره املكتنزة يف دواخ��ل��ه ,وامل�شمولة
�أي�ض ًا ّ
بكل ذلك احلب املُت�شكل يف تنويعات الن�صو�ص
الب�صرية الت�شكيلية اجلامعة ,واملُجتمعة يف جميع
تفا�صيل حكايات �سرده ومقامات لوحاته .حممولة
باملوهبة وجودة البحث الفني والتقني والتجريب
يف ر�سم معامل بنيتها الرتكيبية من خطوط وحروف
وحركية وتداخل وتنا�سق لوين وان�سجام .وهي بال
�أدنى �شك ترجمة �صادقة و�أمينة ملعابر الفن النبيل
الذي �سكن رغباته ودوافعه وهواج�سه ووجدانه
التي د ّونها خطوط ًا مرتاكمة وملونات متدرجة.
ُمعربة عن حلظات حبه واعرتافاته اجلمالية.
جمالية �سرده الب�صري ُتبدي متكنه التقني

وال�شكلي م��ن تو�صيف و�سبك عمائر لوحاته,
ومقدرته امل�شهودة يف تدجينها وترجمتها �إىل حلة
تعبريية ُمثرية للده�شة والإع��ج��اب .وت�أ�سر عني
املتلقي وب�صريته يف التفاعل امل�شوق مع م�ضامينها
و�صوغها وتدفعه �إىل م�ساحة الت�أمل واالكت�شاف
واملعايرة ال�شكلية املُدركة يف فهم مقوالته التعبريية
�شك ًال وم�ضمون ًا وبنية تركيبية وتقنية .ومتو�ضع
مكانته وجتربته ما بني �أقرانه العاملني يف ميادين
الت�شكيل احلرويف.
ل��وح��ات��ه ُم�شبعة بعبق ال��ل��ون املتنا�سلة من
دائ��رة الأل���وان الأ�سا�سية وتدرجاته وجتان�سه,
وحركية اخلطوط وتوازنها املر�صوف يف مقامات
الر�ؤى والر�ؤيا التعبريية املن�شودة .تعزف تقا�سيم
التجريد الغنائي اللوين امل�شبع ب�صوفية احلركة
والتواتر والتماثل وامل��ك��رر واملر�صوف وامل��ت��وازن
بجميع االجتاهاتُ .تعطي كل جزئية يف مكونات
اللوحة حقها من الرق�ص والغناء اللوين واحلركي
وك���أن��ه��ا خ��ل��ي��ة ل���ون وخ���ط م��ت���آل��ف��ة م��ع مفاهيم
�إحاالت املعنى (املو�ضوع) ,ودالالت املبنى (ال�شكل
والتقنية) وخ�صو�صية البحث التجريبي وتخيري
الأ�ساليب التعبريية .فهي م�سكونة بعوامله الذاتية
و�شخ�صانيته املك�شوفة على �سحر الكلمات وتنا�سق
احل���روف وجت��ان�����س ال��ل��ون وان�سجامه وت��وات��ره.
ت�ستح�ضر جميع ذكرياته الظاهرة واملتخفية يف
لوحاته ،جت�سد هذا التناغم الب�صري ل�سجالته
ال�شخ�صية احلافلة بامل�شاهد ال�صوفية ،امل�شبعة
ب��ح��زن ال���ل���ون وح���ري���ة ان�����س��ي��اب��ه وت��داع��ي��ات��ه،
كمحر�ضات �أ�سا�سية يف جتلياته الفنية وتعبرياته
الوجدانية.
جودته يف كتابة اخلطوط العربية ،وموهبته
املفتوحة على التعلم امل�ستدام واجللد واملثابرة،
واملعاي�شة الثقافية لأق��ران��ه وزم�لائ��ه يف �أماكن
عمله امل��ت��ع��ددة ،جعلته �أك�ثر انفتاح ًا وت���أل��ق�� ًا يف
ميادين “الت�شكيل احلرويف” .مغادر ًا بطبيعة احلال
�سربي اخلط العربي التقليدي من ناحية ،واللوحة
الفنية الت�شكيلية الت�صويرية النمطية من ناحية
ثانية ،لي�ستنبط لذاته الفنية طريق ًا فني ًا ثالث ًا،
يجمع فيه خا�صية الر�سم والتلوين وجودة الكتابة
يف لوحات بانوراميه جامعة ،عنوانها التجريد
ورومان�سية الفكرة ،و�صوفية البحث الب�صري ما
بني م�ؤتلفات اخل��ط وال��ل��ون واحلركية ومداعبة
التقنيات للم�ساحات املر�صوفة.
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قلعة دم�شــــــق ..حكايـــة بقــاء
• �إعداد� :سالم مراد  -عبد البا�سط عرنو�س

منذ فجر التاريخ انطلقت احل�ضارات
من بالد ال�شام ،و�أعطت للعامل م�ضمونه
الفكري واالجتماعي واحل�����ض��اري ،وما
تزال �شوامخ احل�ضارة تتكلم عن ما�ضي
�سورية العريق.
ومن املعروف �أن �سورية بلد �سياحي
ع��ري��ق مي��ت��از ب��ك�ثرة امل��ب��اين الأث��ري��ة
امله ّمة ،وقد تعددت تلك الأبنية وتنوعت
ومتثلت فيها العهود التاريخية املختلفة
قبل امليالد وبعده ،ومنها القالع واحل�صون
واملدار�س وامل�ساجد والق�صور واحلمامات
واخلانات...
وهناك قالع كربى كل واحدة حماطة
بثالثة خطوط من الأ�سوار املنيعة تدعى
الأب��راج البارزة ،وهناك قالع متو�سطة
كان يحميها �سوران فقط؛ بينهما خندق
ادلهم اخلطر.
يمُلأ باملياه كلما
َّ
قلعة دم�شق
من �أهم الآث��ار التاريخية يف دم�شق
قلعتها الأث��ري��ة؛ التي احتلت الزاوية
ال�شمالية الغربية ملدينة دم�شق القدمية،
ومتتد من باب الفرج يف ال�سور ال�شمايل
حتى باب الن�صر يف ال�سور الغربي ،ثم
�أح��اط��ت الأ���س��واق بها م��ن ك��ل جانب يف
عهود مت�أخرة.
وقلعة دم�شق قلعة حم�صنة �أن�شئت
يف الع�صور الو�سطى ،تقدمت �أهم معامل
ف��ن ال��ع��م��ارة الع�سكرية الإ���س�لام��ي��ة يف
�سورية يف الع�صر الأيوبي ،وقد �أدرجت
يف قائمة اليون�سكو ملواقع الرتاث العاملي
عام 1979م.
القلعة مبنية على م�ساحة ()34
�ألف مرت مربع وهي تت�ألف من  12برج ًا؛
كل برج يت�ألف من  3طوابق ،ويحيط بها
من اجلهة ال�شمالية نهر ماء ،ومن اجلهات
الأخرى يحيط بها خندق كان يمُلأ باملاء
�أثناء الغزوات ،وللقلعة ثالث بوابات:
من ال�شمال والغرب وال�شرق.
تاريخ بناء قلعة دم�شق
يقال� :إن القلعة تعود يف �إن�شائها
ل��ت��اج ال���دول���ة الأم��ي�ر (ت��ت�����ش ب��ن �أل��ب
�أر���س�لان) ال�سلجوقي يف القرن احل��ادي
ع�شر امليالدي ( )1078-1075على �شكل
�شبه م�ستطيل ،ومل يذكر التاريخ �أو تبني
التنقيبات الأثرية عن وجود القلعة يف

الزمن الروماين .قام نور الدين حممود
زنكي بتح�صني مدينة دم�شق وحت�صني
�أ�سوارها املهدمة؛ عندما ا�شتدت وط�أة
حمالت الفرجنة على البالد ،ثم �أ�ضاف
�أبنية ج��دي��دة للقلعة .وعندما دخل
�صالح الدين الأيوبي دم�شق عام 1174م،
ا�ستع�صت عليه القلعة يف بداية الأم��ر
لكنه متكن م��ن ت�سلمها �صلح ًا وجعلها
مركز ًا حلكمه.
ويف عهد �شقيقه �أب��ي بكر بن �أي��وب
�أعيد ت�شييد ق�سم كبري من القلعة بعد
هدمها ،وذلك على �أح�سن طراز ع�سكري
حينئذ ،وقد جتاوزت حدودها القدمية
وا�ستمر فيها العمل اثني ع�شر عام ًا،
وجتمعت يف القلعة �أهم العنا�صر الالزمة
م��ن م��راف��ق ع�سكرية وم��دن��ي��ة :م�صنع
للأ�سلحة ،و�أب��راج احلمام الزاجل ودار
ل�صك ال��ن��ق��ود ،و�سجن ،وح�� ّم��ام وقاعة
ال��ع��ر���ش ،وم�����س��ج��د ،وم��در���س��ة ،وم��ن��ازل
للأعوان .ومع بداية القرن الثالث ع�شر
( )1218-1202قام بتو�سيعها و�إع��ادة
بنائها امل��ل ُ
��ك ال��ع��ادل الأي��وب��ي لتتالءم
مع املتطلبات الع�سكرية والدفاعية يف
تلك املدة ،و�أحيطت بخندق من جهاتها
الأربع ،وزودت ب�أبراج ح�صينة وبوابات
منيعة ا�ستخدمت فيها �أحدث التقنيات يف
العمارة الع�سكرية �آنذاك.
وبعد وفاة امللك العادل تعاقب �أربعة

�سالطني وال �سيما ابناه عي�سى وال�صالح
ال��ل��ذان ع��م�لا ع��ل��ى رف���ع ال��ت�راب ونقله
لتعزيز القلعة وحت�صينها ،وق��د تويف
بالقلعة امللك املعظم بن امللك العادل ثم
�أخوه امللك الكامل.
ويذكر �أن القلعة امتنعت عن الترت
وقاومتهم ب�ضراوة ،فحا�صروها و�ضربوها
باملنجنيق.
دم�شق ُ
َ
امللك الظاهر بيرب�س
وملا حكم
�أخذ يجدّ د القلعة ويرممّ ما هدم فيها من
ح�صنها املماليك.
قطع ،وقد ّ
�أهمية القلعة
ُت�� َع��دّ قلعة دم�شق �أمن��وذج�� ًا ممتاز ًا
لفن الريادة الع�سكرية الأيوبية ،وهي
القلعة الوحيدة يف �سورية التي بنيت
على م�ستوى الأر���ض ،وذلك خالف ًا ملا هو
م�ألوف من بناء القالع على قمم اجلبال
واله�ضاب.
وي��ب��دو �أنَّ �إ���س��ن��اده��ا �إىل ال�����س��ور
ال��ق��وي املتني لدم�شق القدمية واملوقع
اال�سرتاتيجي من املدينة القدمية قد
�أعطاها ميزة قوية.
ومن املعروف �أن يف القلعة ( )12برج ًا
وثالث بوابات ومن �أهم �أبراجها برجان
من عهد امللك العادل؛ طول �ضلع الواحد
منها ( 20مرت ًا)؛ وكل برج م�ؤلف من ثالث
طبقات ويف كل طبقة خم�س ك ّوات للرمي.
وكل �سطح من �سطوح الربجني حماط

(ب�����ش��راري��ف) فوقها ك��� ّوات م�ستطيلة
للرمي� ،أم��ا ال�برج ال��ذي يقع يف الزاوية
ال�شمالية ال�شرقية فكان برج ًا متقدم ًا
للدفاع عنها.
وميكننا الدخول �إىل قلعة دم�شق من
الغرب وال�شمال وال�شرق عن طريق �أبواب،
فمن ال�شمال باب احلديد ،ومن الغرب باب
�شارع الن�صر ومن ال�شرق باب الع�صرونية
(باب ال�سجن) وهو �أجمل الأبواب؛ الباب
الأ�صلي وهو مزين ومزخرف باملقرن�صات
والأ�شكال الهند�سية اجلميلة.
ك��م��ا ت�����ض��م ال��ق��ل��ع��ة ق���اع���ة غ��اي��ة
يف الأه��م��ي��ة وال��روع��ة ت��دع��ى القاعة
الأي��وب��ي��ة (ق��اع��ة ال��ع��ر���ش) وي��وج��د يف
داخلها �أربعة �أعمدة حممولة عليها قبة.
وهناك مبنى الق�صر اجلنوبي الغربي
الذي مايزال قائم ًا حتى الآن وهو يعود
�إىل املدَّ ة ال�سلجوقية ،ويقع �ضمن �أ�سوار
القلعة.
ت��ع��اق��ب��ت ع��ل��ى ق��ل��ع��ة دم�����ش��ق بعد
املرحلة الأيوبية :مرحلة املماليك �إثر
معركة ع�ين ج��ال��وت ،ودام حكمهم ما
ب�ين ()1516-1259م ،حيث �أج��ري��ت
تعديالت عديدة وحت�صينات يف عنا�صر
القلعة.
وب���ع���د ذل����ك ج�����اءت م����دة احل��ك��م
العثماين لدم�شق بعد معركة مرج دابق
( )1516حتى بداية القرن الع�شرين
( )1916حيث �أ�ضيفت العديد من املباين
ال�سكنية على القلعة ويف �أواخ��ر الع�صر
العثماين حتولت �أج��زاء من القلعة �إىل
�سجن.
ويف �أثناء االنتداب الفرن�سي حتولت
ب�أكملها �إىل �سجن حيث �أ�سيء �إىل القلعة
كثري ًا ف ُغيرّ َ �شكل الأبراج ،و�أغلقت فتحات
ال�سهام داخلها و ُو�ضع مكانها نوافذ .وبعد
اال���س��ت��ق�لال �أُحل��ق��ت ل����وزارة الداخلية
و�أ�س�س فيها �سجن القلعة.

ويف ع��ام � 1985سلمت �إىل مديرية
الآث�����ار وامل��ت��اح��ف ،ال��ت��ي �أخ����ذت على
عاتقها �إزال��ة جميع الإ�شغاالت التي ال
تعود لبنية القلعة ،وب��د�أت الرتميمات
والتنقيبات الالزمة.
وكان ال بد من و�ضع برنامج متكامل
ُيعنى مبعاجلة واقع هذا املعلم التاريخي
والأث��ري املهم� ،إذ بو�شر بتنفيذ �أعمال
هذا الربنامج عام .1985
و�ضمن القلعة بو�شر ب�أعمال �إزالة
املباين البيتونية احلديثة التي �شغلت
معظم �ساحات القلعة و�أ���س��ط��ح املباين
القدمية ومت��ت �أع��م��ال ترحيل ردميات
و�أن��ق��ا���ض؛ ظهرت على �أ�سا�سها عنا�صر
معمارية مه ّمة ،مما ا�ستدعى �إعادة البناء
لبع�ض البدنات الغربية وال�شمالية.
وقد تعاونت املديرية مع بعثة �سورية
فرن�سية للتنقيبات والدرا�سات الأثرية
بهدف �إج��راء �أ�سبار �إغاثية يف القلعة،
وا�ستمر العمل فيها �شهرين ،وخرجت
تو�صل �إىل
نتائج يف غاية الأهمية �إذ ّ
���س��وي��ات ا�ستيطانية ت��ع��ود �إىل الأل��ف
الثالث قبل امليالد ف� ً
ضال عن مكت�شفات
�أخرى.
تعاون �إيطايل (امل�شروع الإيطايل):
ومنذ عام  2007بد�أ التعاون ال�سوري
الإي��ط��ايل امل�شرتك وه��و ي�ضم م�شاريع
عدة تتعلق بدرا�سات معمارية و�أثرية
وم�شاريع تنفيذ لأعمال ترميم ،والهدف
من التعاون هو الو�صول ملخطط تنظيمي
توظيفي لهذه القلعة.
وامل�����ش��روع الإي���ط���ايل ينق�سم �إىل
�إطارين رئي�سني:
الإط��ار الأول� :إح��داث جممع ثقايف
والهدف هو �إعداد خطة لإعادة ا�ستخدام
من�ش�آت القلعة لت�صبح م��رك��ز ًا ثقافي ًا
متنوع ًا ل��ل��زوار ومفتوح ًا على مدينة
دم�شق؛ و�إجناز مركز للزوار �شرق القلعة.
الإطار الثاين :ويت�ضمن تدعيم بع�ض
املباين املت�ضررة �إن�شائي ًا كما يت�ضمن �أي�ض ًا
املداخالت التدعيمية للمن�ش�آت؛ و�إجناز
م�شروع الرتميم الكامل للمجمع ال�شرقي
من القلعة و�إعادة فتحها للزوار.
مركز ن�شاط ثقايف واجتماعي
ومنذ عام  2006وحتى عام 2010
ا�ستقبلت القلعة ن�شاطات ثقافية وفنية
واجتماعية.
وغ��نّ��ى فيها م��ط��رب��ون و م��ط��رب��ات،
و�أق��ي��م��ت فيها م��ع��ار���ض فنية ونحتية
و�ص ِّور
وت�شكيلية ومهرجانات �شعريةُ ،
فيها م�سل�سالت و�أفالم تاريخية ،وكذلك
�أقيمت فيها �أرب��ع��ة مهرجانات للعيد؛
ت�ضمنت ن�شاطات ثقافية و�ألعاب ًا للأطفال
وعائالتهم.
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�أدب ونقد

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

جناح �إبراهيم �..شعرية ال�سرد وتقنية اللون يف املجموعة الق�ص�صية "بني زُحَ لٍ وكم�أة "
• حممد قرانيا

الن�ص الق�ص�صي لدى “ جناح �إبراهيم
ينه�ض
ّ
“ يف جمموعتها الق�ص�صية “ بني زحل وكم�أة “
ال�صادرة عن “ دار طال�س “ عام  ،2003على تقنية
(�شعرية اللغة) التي عرفنا بداياتها الفنية يف
الكتابة الن�سوية لدى” كوليت خوري “ و” غادة
ال�سمان “ ثم عند “ �أح�لام م�ستغامني “ وب�صورة
خا�صة يف الن�صف الأول من روايتها “ ذاكرة اجل�سد
“ التي حاولت فيها �أن تكون �صدىً نرثي ًا ل�شعر “ نزار
قباين “ �إذ نرثت ال�صور ال�شفافة التي ت�ؤكد على
جمالية العالقة الأزلية بني الذكورة والأنوثة.
يت�سم ال�سرد يف املجموعة بال�شعرية ،حيث
تفي�ض اللغة بتفا�صيل �شاعرية تتل ّب�س الكاتبة،
جديد مغاير للتقليدي امل�ألوف،
ن�ص
ٍ
بغية �إجن��از ّ
ي�ستند �إىل واقعة �أو حدث �أو عالقة تتح ّول �إىل
�سردية �شعرية ،يف ا�ستثما ٍر حي لطاقة (الكامريا)
جت�سد �شعرية اللقطة ،وبناء امل�شهد
الفنية التي ّ
الذي جتري فيه فعالية الت�صوير احلركي للحدث،
ويتنامى باجتاه نقل اللغة ال�شعرية �إىل منطقة
الت�صوير ،لتعمل على �إيجاد خطاب لغوي �صوري،
يكت�سب �شعريته م��ن ���ش��دّ ة ح�����ض��وره يف امل�شهد
والعبارة ،حيث تظهر خ�صو�صية الكتابة الأنثوية،
تتعر�ض لها الأنثى من دون
يف بع�ض املواقف التي ّ
الرجل ،كما يف ق�صة “�أنثى البنف�سج احلزين” التي
ُتربز معاناة الزوجة التي هجرها زوجها املقامر،
ورماها يف ال�شارع مع �صغريها ،وهي التي عار�ضت
�أهلها وتزوجته ،ومثل هذه احلالة الإن�سانية التي
ت�صعق املر�أ َة امل�ست�ضعفة يف املجتمع الأبوي ،حر�صت
الكاتبة على جالئها ،فملأت ال�سرد بواقع حقيقي،
نقلته اللغة ب�صورها ودالالتها ،التي تر ّكزت على
الطبيعة الأنثوية ،برقتها املرغوبة روح ًا وج�سد ًا
وكائن ًا حي ًا يك ّمل كينونة َ
الذ َكر ،الفجة كمطلق
حال� ،صاغتها يف ن�ص ق�ص�صي ،ومنجز ثقايف حمكم
ومتفرد يف خ�صو�صيته الأنثوية ،التي قد
املعايري،
ّ
يعجز الكتّاب الذكور الذين ال ميتلكون كامل مفاتيح
اجل�سد الأنثوي و�أ�سراره عن �إبداع مثله.
و�شاعرية الق�ص تط ّلبت من الكاتبة الرتكيز
جانب من عالقة
على رمزية العنوان ،وت�صوير
ٍ
الذكورة بالأنوثة ،الإيجابية وال�سلبية ،فهناك
دائم ًا حالة �إن�سانية غائبة ،هي غالب ًا �أ�سرية جمتمع
�أب��وي ،تت�ضخّ م فيه ال��ذك��ورة التي رم��زت لها ب “
ُ
نح�س على الرغم من ارتفاعه ،بينما
زحل “
وزحل ٌ
ُت�ست�صغر فيها الأنوثة ،حتى تغدو “ كم�أة “ مع �أن
الكم�أة قيمة غذائية ينمو عليها اجل�سد.
للعنوان �أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ،ن��ظ��ر ًا خل�صو�صيته
الن�ص
اجلمالية ،وفل�سفته القائمة على التوا�صل مع
ّ
جهة ثانية ،وهو
جهة ،ومع م�ستقبالت املتلقّي من ٍ
من ٍ
ي�شكّل هم ًا فكري ًا جمالي ًا بغية ا�ستكمال معمارية
ً
ً
البناء الأدبي ،وقد �أ�ضحى ً
ومركزية
�ضاغطة
بنية
الن�ص وهي�أته
من البنيات الأ�سلوبية امل�ؤ ّلفة لهيكل ّ
ونظامه ،والك�شف عن �أبعاده ودالالته ،وقد اتخذت
الدرا�سات النقدية منه �أ�سا�س ًا لتوجيه االهتمام
مركز ٍّ
دائمة الإ�شعاع يف
ؤرة
البنائي ،نحو
ِ
باث ،وب��� ٍ
ٍ
جهة ،وجتميل عامله ،وتزيينه
�شعرية
الن�ص من ٍ
ّ
ثانية ،حيث مل ّ
يتوقف
بالأبعاد الأنثوية من جهة
ٍ
االهتمام بالعنوان عند حدود اجلانب البنائي –
باملعنى ال�شكالين ال�صرف – بل �أخذ ي�ستنطق البعد
ال�سيميائي يف حتليل العالقة اجلدلية بني العنوان
كقمة هرمية ،وبني البنيات الدا ّلة امل�شكّلة جل�سم
ٍ
الن�ص ومتنه ،عرب متابعة العالمات الهابطة من
ّ
الر�أ�س �إىل املنت� ،أو ال�صاعدة من املنت �إىل القمة،
وم��ا حتدثه يف تقاطعاتها ،يف مراكز مع ّينة من
�إيحاءات و�صور وم�شاهد و�أحداث.
يرت ّكز اخلطاب يف الق�صة املذكورة على العالقة
الأزلية بني املر�أة والرجل ،حيث املعاين املتناق�ضة
وال���دالالت املتعار�ضة ،التي تتخذ منها الكاتبة
و�سيلة لتحقيق خال�ص الإن�سان – الرجل واملر�أة –
ومواجهة ال�شروط االجتماعية ال�صاعقة للأنثى،

التي كانت رم��ز ًا وحلم ًا ،ثم غ��دت بعد االرتباط
ال�شرعي كالورم اخلبيث ،تخ ّل�ص ال��زوج منها ب�أن
رماها يف ال�شارع ،مما و ّلد يف الق�صة ُبعد ًا دراماتيكي ًا،
�أثرته الكاتبة بالبوح ،والتعبري غري املبا�شر عن
معاناة الأنثى ب�سبب طبيعتها الفيزيولوجية ،وما
تو ّلده هذه احلالة من توتر و�صراع نف�سي ،وتك�شف
عن احل�سي واجل��م��ايل ،فالزوج ما �إن ارت��وى منها
ً
ورغبة حتى ّ
مل منها ،وان�صرف عنها �إىل
ج�سد ًا
غريها ،وقد ا�شتغلت الكاتبة على الوجه اجلمايل
الآخر للأنوثة ،ف�أوقعت ال�شخ�صية املحورية �أمام
رجل ثان من طينة الرجل الأول� ،إ ّال �أنه على الرغم
من جتاربه الن�سويةّ ،
توقف �أم��ام حالة �إن�سانية
جديدة من الأنوثة املعذبة ،فكانت املر�أة اجلديدة
�أ�شبه ب�صدمة ال�صحو التي جعلت منه �إن�سان ًا �آخر،
تتعري فيها الذكورة،
وو�ضعته �أمام مفارقة حيوية ّ
و ُتظهر مدى تباين نظراتها �إىل الأنوثة� ،إذ مت ّيز
بني احل�سي واجل��م��ايل ،بني ال��واق��ع وامل��ث��ال ،وبني
احلياة والعدم.
ومتاهي الكتابة الأنثوية مع الفن الق�ص�صي،
�ساعد الكاتبة على التحليق مع �شعرية الق�ص،
ال��ذي ب��ات يغري الكتاب بارتياد ع��امل ال�شعرية
املعتمد على تفعيل الرمز ،وحتميل ال�صورة  -التي
هي من تقنيات الن�ص ال�شعري ع��اد ًة  -ع��دد ًا غري
متنا ٍه من الإ���ش��ارات والإي��ح��اءات التي تنوء بها،
والكاتبة بهذه التقنية ّ
ت�شذ عن ال�شروط الالزمة
تكثيف واقت�صاد لغوي،
لفن الق�صة الق�صرية ،من
ٍ
وتفرده ،فهو م�شحون
خ�صو�صيته
لذلك كان ن�صها له
ّ
ب�إيحاءات كبرية ،حتمل الفكرة الق�ص�صية على
�أجنحتها وتطري بها حم ّل ً
قة عرب عوامل وردية ملونة
باحلب واجلمال تارة ،و�سدميية ،رمادية وبنف�سجية
تنم عن احلالة النف�سية
باهتة املالمح تار ًة �أخرىّ ،
املر�صودة لل�شخ�صية الق�ص�صية ،عرب �شبكة من
ال�صور اخليالية التي تقرتب من حدود لغة ال�شعر
احلديث.
ّ
لقد وظفت الكاتبة (اللون) خلدمة ال�شعرية
واتخذت منه رموز ًا ودالالت ،كقولها يف مطلع ق�صة
انبلج يف البيا�ض ..موت �أبي�ض،
“ امليتات الأربع “” ْ
وم��وت �أحمر ،وم��وت �أ���س��ود ،وم��وت �أخ�ضر� “ ..ص
( )57وهي بذلك تخالف املوروث الثقايف املتعارف
عليه يف البيت ال�شعري امل�شهور :
من مل ميت بال�سيف مات بغريه تن ّوعت الأ�سباب
واملوت واحد
تبدو الكاتبة واعية لتقنية التلوين ،ولكن من
دون �إف���راط ،فهي يف فل�سفة ر�ؤيتها للموت امللون
اكتفت بدالالته للتعبري عن وظيفة فكرية ،وحالة
تغني
نف�سية ،تك�شف عن معان جديدة من �ش�أنها �أن َ
�أبعاد ال�شخ�صية الق�ص�صية ،يف جميع حاالتها ؛ من
الفرح والن�شوة واحللم و احلزن واملعاناة املرموز لها
بالرمادي والبنف�سجي الذي يقع ب َ
ني بني.
�إن الت�صوير باللون كثري ًا ما ينهل الكتاب من
ً
تعبريية،
طاقات
�سحره ،يبدعون من جمالياته
ٍ
يعجز عنها التعبري التقريري املبا�شر� ،إذ مل تعد
جمرد رمو ٍز للحالة النف�سية التي ت�شك ّلها
الأل��وان ّ
الن�ص الأدبي ،و�إمنا غدت ركيزة
ال�صورة الفنية يف ّ
ً
هامة من ركائز التعبري الفني واجلمايل ،تنطرح
ّ
رفيع ،ي�ؤكد تنامي الوعي
يف الن�ص بتوظيف ّ
فني ٍ
اجلمايل ،وتط ّور الذائقة ال�شعرية.
والتماهي مع اللون من �ش�أنه �أن ي�ساعد على
اب��ت��ك��ار ���ص��و ٍر ج��دي��دة ه��ي �أح���د م��ع��امل احلقيقة
الإن�سانية يف املتعة النف�سية واجلمالية ،كما هي
و�سيلة الكاتب للو�صول �إىل الأحا�سي�س ،و�إطالق
���ش��رارة ال��وع��ي ،ون����وازع التفاعل والتج�سيد يف
مواجهة املدّ احل�ضاري.
�إن من املتفق عليه يف نظرية القراءة لدى عدد
من النقاد� ،أن الكاتب ُيل ّون ن�صه كما يل ّون الر�سام
لوحته ،بيد �أن الكاتب ال ري�شة له وال �أ�صباغ ،و�إمنا
عدته ال ُبنى الإف��رادي��ة ،التي حت�� ّول اجلامد �إىل

جناح �إبراهيم
ّ
ويوظف
متحرك ،والأبي�ض  /الأ�سود� ،إىل مل ّون،
ّ
ً
جمالية جديدة ،وتبعث يف
ن�صه
�صور ًا ت�ضفي على ّ
كل جزء من �أج��زاء بنيته الرتكيبية رونق ًا �آ�سر ًا،
وزيادة على ذلك ،ف�إنها متنح املتلقي انطباع ًا حيوي ًا
جديد ًا ،بغ�ض النظر عن التورية التي ي�سترت خلفها،
�أو املجاز الذي ُيقنّع كثري ًا منها.
حاولت الكاتبة �أن جتعل من “ املفردة اللونية
ً
و�سيلة من و�سائل التج�سيد الفني� ،إىل جانب
“
مفردات ال�صوت واحلركة وال�صور والر�سوم ،حني
ا�ستعملتها مع بع�ض ال�صفات الوا�ضحة و (املل ّونة)
بد ًال من ا�ستعمال املدركات الكلية ،وقد التفتت �إىل
اللون منذ ال�سطر الأول يف املجموعة  “ :حفنة
�أعوام مرت ،وال يزال لريحك هبوب له لون الغبار
“ �ص ( )9لذلك ميكن �إن نتل ّم�س ا�ستخدام (ظاهرة
اللون) يف املجموعة عرب م�ستويني :
ح�س
امل�ستوى الأول  :ا�ستخدامٌ عار�ض يفر�ضه ّ
الكاتبة العميق ،وح ّبها للألوان ،وقدرتها على البوح
ً
رغبة منها يف جتويد �صياغة
الأنثوي ال�شاعري،
الن�ص ،وتقريبه من مفهوم املحاكاة ،كقولها يف
مقدمة الق�صة الأخرية “ هذا الناع�س �أفاق لونه،
ّ
ال�ضال يف مداراته “ ويف ال�سرد � “ :أحرقيني
ف�أحرق
بلونك “ و “ و�ساحت نداوة الزهر اخلجول فاختنقت
املر�أة بعبريها البنف�سجي “ و “ عاد من �سفوح اللون
الناع�س بعد �أن �أهرق �ضالله “و�أي�ض ًا “ �أنى تلفتَ
ي�سمعه ،يلقاه �شفيف ًا ،عذب ًا ،يثري فيه احلنني �إليها،
فتتخ ّلق �أمامه ب�أبهة القادمة ،تنغر�س بكامل ح ّلتها
البنف�سجية “.
�إن الكاتبة حاولت �أن تنفخ احلياة يف التجربة،
لذلك حر�صت على اختيار مفردة اللون البنف�سجي
يج�سد احلالة النف�سية
ب�إيحائها الغائم ال��ذي
ّ
ً
م�شتتة بني رجلني ،فكان
للأنثى ،وهي ترى نف�سها
للون البنف�سجي �شحنته التعبريية القادرة على
جت�سيد املوقف �أكرث مما يج�سده الو�صف.
لغاية تقرتب
امل�ستوى الثاين  :ا�ستخدام اللون
ٍ
من تقانة الفن الت�شكيلي ،والفهم املع ّمق خل�صائ�ص
اللون على حامل لغوي ،من خالل ال�صورة ال�شعرية،
ويف ذلك ت�أ�سي�س جلدل ّية التلقّي الب�صري من خالل
اللغة ،والت�أكيد على �أهمية ارتباط اللون ب�شعرية
الق�ص ،حيث ينجلي االنطباع الذي تخ ّلفه الألوان
يف النهاية عن انطباع �شعري عرب لوحة �إن�سانية
تلح عليه
مو�شاة باجلمال ،وزاخرة ب�إيقاع مو�سيقي ّ
الكاتبة ،مما يجعل ا�ستخدا َم اللون بهذه ال�صورة
مغامر ًة جتريدية للولوج يف تفا�صيل املوجودات،
والتغلغل يف ج��زئ��ي��ات ال��واق��ع ،فقد ع�ّب�رّ اللون
البنف�سجي عن حالة �ضياع الأنثى يف ق�صة “ �أنثى
البنف�سج احلزين “ لكن هذا اللون ال ميكن �أن ي�ؤديَ
وظائفه الداللية والتعبريية للفتاة التي مل يخفق
قلب بحبها ،يف ق�صة “ هذا امل�ساء �شيء من حب “
ٌ
حيث ّ
يحل عيد احلب من دون حبيب ،فتجد نف�سها
ً
م�شتعلة بلهفة عاطفية ،وهذه احلالة ال يعبرّ عنها
�سوى اللون الأحمر ،رمز التوهّ ج والإثارة والعاطفة
امل�ستعرة ،وق��د جنحت الكاتبة يف جت�سيد هذه

احلالة النف�سية ،بالدخول يف رحاب الفن الت�شكيلي
الذي �أعدّ ت له م�ستلزماته من لون دافئ ،وجو حامل،
و�إيقاع تعبريي ،ورم��وز �شاعرية� ،أ ْث َرتها بال�صوت
واحلركة والظل وال�ضوء واللحن واحللم وااللتفاتة
واللم�سة اجلمالية ،بغية تخليد معاين الأنوثة التي
تنتظر لفح ال��ذك��ورة ،فتعر�ض م�شهد ًا لفتاة �أمام
واجهة ّ
حمل يف مكان عام ،يثريها ومي�ض الأ�ضواء
كما يف هذه اللوحة  “ :ول�شدّ ما لفت نظرها يف ذلك
الوقوف توهج اللون الأحمر بدفئه ،وبروزه يف كل
الأ�شياء املعرو�ضة ،فها هي قلوب حمراء من قما�ش
متي�س بنب�ضها ،ودببة ذات �شرائط حمراء تبعث
على اجرتار �أيام الطفولة ،وعلب مو�سيقى تتفاوح
ب�أنغام عذبة كلما فتح غطا�ؤها ،و�شموع حمراء
ترتاق�ص ر�ؤو�سها باال�شتعال.
 �أحمر� ،أحمر� ،أحمر.قربت الوجه من
قالت لنف�سها ثم ابت�سمت ،وقد ّ
�شفيف الزجاج املتوهج ،فت�ألق يف �أجمات الذاكرة
ذلك اللقاء ال��ذي ت��راءى لها مانع ًا ،ناب�ض ًا ،دفعها
ولت�سرب خيط نبيذي على �ساحتي
لالبت�سام،
ّ
اخلدين.
وقفت بخ�شوع �أم��ام �إح��دى اللوحات ،م�أخوذةً
بفي�ض اللون وعمقه ،ومن �إح��دى الزوايا انثالت
جرها على وتر عوده
مو�سيقا هادئة من �أنامل مبدع ّ
ب�إتقان ال مثيل له.
يف غمرة ت�أملها� ،أح�ست بخيوط دافئة الم�ست
جلد الرقبة ،وت�شر�شف ال�شعر مبدّ فاغم ،وقبل �أن
تلتفت ،فاج�أها هم�س خال�س الأذن فو�شى اللحظة
باالنفالت الر�شيق.
وقفت عند �أروع لوحة.
ِ
وا�ستدارت بعجالة نحو املنبع الآ�سر بلفظه،
�أردف برقة :
 واملو�سيقا منا�سبة.ه���زت ب��ر�أ���س��ه��ا م��واف��ق��ة ،ف��ه��ي ال��ت��ي ي��د ّوخ��ه��ا
االقتحام ال��رج��ويل امل��ه��ذب ال��ذي ينمق ال�سكون
امل�سربل بالت�أمل ،نهو�ض ًا يلثغ بالربق ،في�صري للزمن
�أجنحة من جمر تالهث باالزدهار.
حينها ت��ب��ل��ورت الأع�ي�ن ب�أخ�ضرها املنعنع،
وت�شكلت على الفور لوحة لرجل وامر�أة :
لوحة فا�ضت ب�ألوانها احلية “ ،وكرنفال “
ً
م�شرقة
خل�صب ،وت�صدُّ ِرها املوحي ،فكانت املر�أ ُة فيها
َ
طافحة البوح كق�صيدة ،وعلى كتفها
ك�شم�س ال�صبح،
ً
الأمين رتعت الأنفا�س قمرا من �أ�شذاء حارة“ .
�إن الكاتبة تعاملت م��ع ال��ل��ون كما يتعامل
ر�سام عا�شق مع متثاله �أو لوحته ،فتد ّفق اللون يف
مفرداتها و�صورها ،وزه��ت امل�ساحات اللونية بني
متردت وان�سكبت على لغة الن�ص كله،
�أ�صابعها ،ثم ّ
يج�سد ان�سكاب
��وح
ب
و
برتميزات
هويته،
وح��دّ دت
ّ
االنفعاالت احل��ارة املتوقدة ،لأن احلركة اللونية
كانت تتبع املو�ضوع املعالج ،لذلك وجدنا الأل��وان
تتغيرّ بتغيرّ احل��االت النف�سية لل�شخ�صيات داخل
املجموعة ،وي�سيطر لون واحد على الق�صة تبع ًا
حلالة ال�شخ�صية الأنثوية.
ذوق فني
عن
ينم
أدب،
ل
�إن الر�سم والتلوين يف ا
ٍ
ّ
و�إعجاب وع�شق ،هو يف املح�صلة ا�ستجابة للتفاعل
النف�سي بني الإن�سان وما ت�ص ّبه الأ�ضواء والألوان
ف��ي��ه م��ن م��ع��انٍ ح��ي��ة ،وم���ا تخلقه م��ن �إي��ح��اءات
ت�صويرية يف خميلته ،فالأ�ضواء �أ ّدت دور ًا �إبداعي ًا
فني ًا ،و�أ�ضفت على الأن��وث��ة الق�ص�صية حيوية
قربتها من نف�س املتلقي وروح��ه ،ومنحت الأل��وانُ
ّ
ً
�شاعرية حم ّب ً
ً
�شفافة ،و�سحر ًا خالب ًا عمل
بة
الن�ص
َّ
على متويه املعاين ،يف رمزية لطيفة ،و�شاعرية قد
ال ندرك معها� ،أكانت الكاتبة ت�صف �أنثى من حلم
ودم افتقدت “ فالنتينو “ يف ي��وم عيده� ،أم �أنها
ت�ص ّور حلم ًا من �أ�ضواء و�ضباب وارتعا�شات و�أمان
ولهفة ومل�سة حنان وحب ،يف عامل الزوردي �شاعري
متد ّفق؟.

�شعر
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قرار ال�شعب

• هيالنة عطا اهلل

فتبارك املوىل و�شامي ٌ
نخلة

الرئي�س
حي
بوقفة من �شعبهِ
ٍ
َ
ِّ
ً
حمبة ووفاء
واهد الرئي�س

		

يا مهرجان ال�شعب كنت خياره
		

		

ياللقرار احلر كيف تراءى

		

وانظر ل�شام العز كيف جتمهرت
حول الرئي�س مع َّز ًة و�إباء

		

ملاذا �أتاك املنون
ملاذا �أتاك ؟ !
ملاذا ر�صا�ص
القريب
على �ضفتي
اجلراح رماك ؟ !
ملاذا ر�صا�ص
ال�صديق العدو
اخل�ؤون
على غفلة
من دموعي �أتاك ؟ !
قعدت

خاب الرجا
نحن
للدربُ ..
الدرب � ْإن َ
ُ

		

مهي�ض اجلناح
ومافت�ش القلب
لأن �شعوري
توا�صل
يف الظالم
بروح �أبيك
يقا�سمه النزف
وكان �أبوك �شريكي
بذات ال�شعور
ونعرف
�أن املالك
انتقاك
�أحتزن ؟!
�أنت ال�شهيد
وتلك الذئاب
جتيد
العراك
�إىل عظمة
يرك�ضون جميع ًا
و�أنت كبري
�إىل اهلل مت�ضي
وحول العظام
يدور �سواك

لل ُع ْر ِب كنّا منه ً
ولواء
ال
َ

		

َ
ول�سوف جتني من زنو ِد �شبابنا

درب َ
داء
كانت على ِ
الن�ضالِ ُح َ

ي�ضاء
َّ
مما َز َر ْعتَ كواكب ًا َب َ

		

غر َد �صادِح ًا
أذن
َ
ف� ْ
ل�شعري �أن ُي ّ

اء
با َع ال�ضم َ
ري وبا َي َع ال ُغر َب َ

خالد

"�إىل ابن عمي الذي اغتالته
يد الغدر والعمالة "

توزع وردا
ومتلأ تلك البالد
هواك

م�ضاء
النف�س اجللو ِد
زا َدتْ مع
ِ
َ

ُ
العلياء
يغازل
ِب�س َما ال�ش�آ ِم
َ

		

واك تغريهِ َ
و�سِ َ
املطام ُِع َخا ِن َع ًا

ُ
ال�شرفاء
تخذل
طنية)) ال
َو ٍ
َ

قبيل طلوع
ال�صباح
مالك جميل
ر�آك

و«�سوا» ُنعيدُ املجدَ جنم ًا �ساطع ًا

تنم
�سنواتِ
ٍ
جهد قد ق�ضيتَ ومل ْ

بالء
فيك الأمان ً
هدى ير ْد َ

• حممد خالد اخل�ضر

		

		� َ
ورجاء؟
إالك فكِر ًا �صائب ًا
َ

هزِّ ي ُغرو َر َ
الطامعني ((بوحدةٍ
		

َ
واء
يا ِن ْع َم
َقي طِ َ
مبداك الن ّ

خ�ضراء
و َبعث َتنا �أغن َّي ًة
َ

َم ْن للنوائ ِِب �إِ ْن َي ُج َّد عد ُّونا

يا قلعة الأبطال دومي وا�سلمي
		

مناء
زادت مع الزرع الكر ِ
مي َ

�صماء
ري وه ّم ًة َع
		
فيك املُج َ
َ
ً
�شعلة
�أنتَ الذي �أيقَظْ تَ فينا

بحكمة
أدواء العدا ِة
ٍ
َط َّو ْعتَ � َ

�ضد الهوان فباركوا العظماء

		

ر�أتِ ا َ
ري الكليم ُف�ؤادها
جلماه ُ

ب�شا ُر
وال�شعب ا�صطفاك حبيبهُ
ُ

م�ستنفر
هذا احل�ضور ال�شهم من
ٍ
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وم�ساء
يا �سيدي َل َك ُبكر ًة
َ

		

ع�شقتك
ع�شقتك قبل التقاء العيون
وقبل الوداع وعند اللقاء
ع�شقتك نهرا و�شم�سا وظال
يجيء بي العمر �آن التالقي
ع�شقتك ر�شفة نب�ض اجلنون
�إذا ما اعرتاين �أ�شد وثاقي
ع�شقتك في�ضا من الع�شق ي�سمو
�إىل �أن يفي�ض بدمع الفراق
عطاء هو احلب يا من حتب
و�أي عطاء ملن ال يالقي
راحتي
حملت ف�ؤادي على
َّ
و�أقهر بال�صدق كذب النفاق

• بيري �إيليا البازي

رحلت قبيل ارحتال النجوم
ومازلت وحدي مع احلب باقي
ب�أي مكان حتلي �أكن
الت�صاق
�أكونك �أنت بغري
ِ
فيا قلب مهال كفاك جراحا
كالنا تعبنا مما نالقي
كفاك اغرتابا �إيل تعايل
ومما فعلت كفى ما �أالقي
هرمت و�ضاعت �سنيني هباء
ووىل �شبابي وطال ا�شتياقي
جمالك يحجب عني الورود
بعطر يفوح بروح التالقي!
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�أدب ونقد

قراءة يف رواية “ا�شتقاقات الف�صـــــــــــــــــــــــــــ
• وجيه ح�سن

يقول ال�شاب �أ�سعد ال�شاهنيٍّ �“ :أف! ال�شهادة “الثانوية”
�صحت :خ�سارة الوطن هي
خ�سارة ،والوطن لي�س خ�سارة؟ انفعلتُ ،
ُ
اخل�سارة ،و�س�أب�صق على كلّ ا�ستعمار يف العالـ �( ،”...ص( .23
أظن ال منا�ص لك من
ويقول ال�شيخ “ابن ّ
الدعكة” لأ�سعدّ �( :
ان�س ...ومل يلفظ اال�سم حتى ال يذكّرين بـ “علياء”..
الزواجَ ،
الزواج �أمر �شرعي ،طبيعي للإن�سان ..و�أنت يا معلم تعرف ذلك..
ال�صديق مل ي�صم)�( ،ص(.225
يو�سف
ّ
“ا�شتقاقات الف�صل الأخري” ،رواية مل�ؤلفها الأديب “وهيب
�سراي الدين” ،تقع يف “� 283صفحة” من القطع الكبري� ،صادرة
جم
عن احتاد الكتّاب العرب – دم�شق ،العام ، 1996وللكاتب عدد ّ
من الروايات واملجموعات الق�ص�صية.
ويف التوطئة ،ف���إنّ الناقد والباحث “عبد اهلل العروي”
يف كتابه “الإيديولوجيا العربية املعا�صرة” ،ال�صادر �أواخ��ر
ولزمن طويل  -ظلت
ال�سبعينات ،يرى �إىل “�أنّ الرواية العربية -
ٍ
رهينة املا�ضي العربي ،ال حتيد عنه ،فاختب�أت وراء �أمرين:
 1النموذج الغربي بر�ؤاه ونظرياته. 2تخاذل الروائي العربي يف البحث عن �صيغ جديدة ،بحججواهية”.
ل��ك ّ��ن ثلة م��ن ال��روائ��ي�ين ال��ع��رب ،مبثابرتهم وجتريبهم،
جتاوزوا هذا االتهام ،وبحثوا عن �صيغ حديثة ،بل وعملوا على
�إيجاد �أ�ساليب مبتكرة ،لال�شتغال بها وعليها ..فكانت حماوالت
جا ّدة ،للخروج بالن�ص العربي من التقليد ،ومن اجرتار النماذج
ف�سر ميالد ونهو�ض الرواية
الروائية الغربية ..ومن هنا ،كيف ُي َّ
�ضد ًا على حكم “العروي” ،وق�سوة
العربية �إذن؟ �أمل ي�أتِ ذلك ّ
�أ�سهمه؟! فهذا “وهيب �سراي الدين” ،م�ؤلف “ا�شتقاقات الف�صل
الأخري ،”..واح��د من روائ�� ّي��ي �سورية ،الذين خا�ضوا خما�ض ًا
ع�سري ًا يف ميدان التجريب الروائي والكتابة الروائية ،وخرجوا
القراء ب�أعمال روائية ،ذات ج ّ��دة و�إثمار و�إم��ت��اعُ ..ي�شار
على ّ
�إليها ب�أ�صابع الإع��ج��اب ،والتقدير ..ورواي��ة “�سراي الدين”
واحدة من الروايات املاتعة ّ
ال�شائقة ،التي جهد يف �صنع ثيماتها
وانزياحاتها و�أحداثها وحكاياتها وتكنيكها الفنّي ،ومعمارها
���ي املتما�سك ،ولغتها اجلميلة الآ���س��رة ،و”ميكانيزمات”
الأدب ّ
تعب
جن�سها الروائي ،ليقدمها للقارىء /املتلقي على ٍ
طبق من ٍ
ق�سم امل�ؤلف روايته �إىل “ ”33لوحة متتالية ،تتيح
وف��رحّ ...
“ال�سارد” مزيد ًا من احلرية يف تقدمي ال�شخ�صية،
�أمام الروائي ّ
وتفاعالتها مع باقي ال�شخو�ص ،بل ومع عن�صري الزمان واملكان..
و�إمكانية اال�شرتاك يف �سبك الأحداث ،بل والتحايل “الإيجابي”
على املتلقي ،و�إبراز جمموعة من ال�شخ�صيات ،و�إبقاء �أخرى على
قائمة االنتظار ..ال�شيء الذي يجعل من �سارد الرواية عن�صر ًا
�أ�سا�سي ًا ،تكمن �أ�سا�سيته بالن�ص الروائي لهذه الغاية ..ومبا �أنّ كل
لوحة تنفرد – يف الغالب – باحلكي عن �شخ�صية واحدة ،ف�إنّ
“تعدد احلبكات الروائية” ،و”�شخ�صية
تعدد هذه اللوحات يعني
ّ
ّ
جديدة ،تعني حكاية جديدة” ،كما يقول “تودورف” ..وث ّمة
ن�صه ال��روائ��ي ،وهي
خا�ص ّية يعتمدها الكاتب على طول خط ّ
ال�سارد ي�سرد حكاية
“خا�ص ّية التجزيء احلكائي” ،مبعنى “�أن ّ
حد معينّ  ،ثم ينتقل �إىل حدث �آخر ،وي�سري يف اجتاه �آخر،
ما� ،إىل ّ
ثم يعود بعد ذلك �إىل ما كان عليه� ،أو ال يعود �إال بعد حني..
الأم��ر الذي ينجم عنه تالقي االجتاهات ،وت�شابك اخليوط”

وهيب �سراي الدين
الالزوردي العفيف ،الذي
يف ب�ؤرة الوطن الأم “�سورية” ،واحلب
ّ
جمع بني ال�شاب “�أ�سعد ال�شاهني” -بطل الرواية -و�صنو قلبه
“علياء” ،ومن بعدها ال�صبية “نورا” التي �صارت زوجته وحليلته،
وذكرى “موقعة امل�سيفرة“ ،وقرية “�أم خزام” ،وقرية “العرام”،
ومنطقة “اللجاة” الوعرة ،وبلدة “بعاط” ،ومنطقة “العلياء”،
�إلخ ...وهذا ي�ؤكد الطابع اال�سرتجاعي للأحداث والوقائع ،التي
“ال�سارد” لنظامه اخلا�ص ،وكذا ر�صد عدد من
ُيخ�ضعها الروائي ّ
ال�شخ�صيات التي تعطي – من وجهة نظره – �صورة بائنة للحدث
ال�سرية ال�شعبية� ،أو من
امل�سرود ..وهذه الطريقة م�ستوحاة من ِّ
الأ�شرطة ال�سينمائية..
وعامل رواية “ا�شتقاقات ”..ينفتح على املُتخ َّيل والواقعي
والتاريخي /املرجعي ..و�سارد ال��رواي��ة ،وه��و ي��روي حكايات
“املظاهرات الطالبية �ضد املحتل الفرن�سي ل�سورية“ ،وقبل ذلك
مقارعة امل�ستعمر العثماين– الرتكي “ ،وحكاية ال�شاب “�أ�سعد
ال�شاهني”( ،حارق الـ “بنديرة” – العلم الفرن�سي – املرفوعة
أمر فيه ّ
حط من
على �سارية ،فوق �سور ال�سجن اخلارجي  ..وهذا � ٌ
امل�ستبد “ابن
هيبة فرن�سا وكرامتها)� (،ص  ،) 11وحكاية ال�شيخ
ّ
الدعكة” الذي يقول عنه الفالح “ز ّماع العبا�س” وا�صف ًا حقوق
الفالحني بـ “امله�ضومة”“ :يكفي ما نزفنا له ،يف الأر�ض ،من عرق
وجهد ،مثل البغال واحلمري���( ،”..ص ،)219وحكاية “حممود
امل�سعود”( ،الذي �أباد �أهايل قريته حملة “ممدوح با�شا الرتكي”،
يقول حممود  ”:و�أنا كان ن�صيبي قتل القائد ممدوح نف�سه ..هذا
ال�ضابط الوك�س “اخل�سي�س” ،الذي �أراد � ْأن يعتدي على عفاف
“ن�سائنا”)�( ،ص( ، 109وحكاية “قرية �أم خزام” ،والناطور
“فا�ضل امل�سعود” ،الذي كان نا�صح ًا حقيقي ًا لأ�سعد يف كلّ حركاته
الدعكة” م�ستجري ًا به ،من
و�سكناته ،حني جل�أ �إىل ال�شيخ “ابن ّ
فال�سارد،
مالحقة الفرن�سيني له ،لأنهم يريدون ر�أ�سه متام ًا..
ّ
وهو يروي احلكايات والأح��داث جميع ًا ،كان يبني عامل معرفة
وحقائق ،فيهما ق�سط واف��ر من التخييل ،وح�سب “تودورف”،

“ف�إن الرواية ال حتاكي الواقع ،و�إمنا تخلقه” .والآن ما مو�ضوعة
الرواية؟ وما ثيمتها الرئي�سة؟ انبثقت الرواية من رحم واقع
معينّ  ،هو واقع االحتالل العثماين البغي�ض ل�سورية ،واالحتالل
الفرن�سي الغا�شم لها من بعدُ  ،ومن خوف الوطنيني ال�شرفاء على
تراب وطنهم ،و�سالمة �أعرا�ضهم ،يقول “فرحان الفاعور” لزميله
“�أ�سعد ال�شاهني” حارق “بنديرة فرن�سا”( :ا�ستقالل الوطن ال
يتم �إال باال�ست�شهاد و�سفك
يتم �إال بجالء امل�ستعمر ،وه��ذا ال ّ
ّ
الدماء ،ال بال�شفقة ّ
ورقة القلب ..هل ن�سيت هذه البديهيات؟
ف�أنت “مر�شدنا الع�صبوي”! �أال ت�سمع ما يتداول به النا�س عن “�أبو
ال ُعال”؟ لقد �سقط معه يف املعارك �أكرث من �ستة �آالف “قرعة”
ومعظم �أ�صحاب هذه “القراعي” من الفقراء)���( ،ص( .13لقد
�سعت الرواية ،لتحليل الواقع ،يف �إطار جغرايف �ض ّيق ،ميتد من
بالد “ما وراء اجلبال”� ،إىل “قرية �أم خزام” يف البادية البعيدة
أعم
عن ال�سيف الفرن�سي املُ�صلت ،ويف �إطار زمني ميتد يف �أغلبه ال ّ
لفرتة احتالل فرن�سا ل�سورية� ،أي من مطلع الع�شرينات وحتى
جالء الفرن�سيني عنها يف العام  .1946ومن هنا ف�إنّ الكاتب كان
ي�سم روايته بطابع احلقيقة التاريخية ،برغم �أنه مل
جا ّد ًا يف � ْأن َ
يق�صد احلديث املبا�شر �أو التقريري عن تاريخية تلك الفرتة،
�صح التعبري“ :قارىء تاريخ تلك احلقبة بر�ؤية فن ّية”،
فهو �إذا ّ
�أمل يقل الروائي الت�شيكي “ميالن كونديرا� ”:إنّ وعينا بالتاريخ
بحد
مك ّون �أ�سا�س لعملية ا�ستمتاعنا بالفن ..و�إنه ال معنى للفن ّ
ذاته ،فهو جزء ال يتجز�أ من تاريخ املجتمع”؟ الأمر الذي جعل
الكاتب يعمل جاهد ًا على ت�شكيل وبناء عامل تخييلي محُ كم،
وهو وا ٍع بـ “مكانيزمات” �أي �آليات اال�شتغال الروائي ،انطالق ًا
من املعرفة التاريخية املع ّمقة لهوية االحتالل الفرن�سي ل�سورية،
جره على العباد والبالد من م� ٍآ�س وحمن ،بل ال نعدم ال�صواب
وما ّ
حني نقول :الرواية تعالج مو�ضوعة الت�صدي للم�ستعمر الفرن�سي
الغا�شم ،وتدعو �إىل الإ���ص�لاح االجتماعي ،لي�س بال�شعارات
اجلوفاء ،و�إمنا بالعمل اجلاد ،والإميان العميق بق�ضايا املقهورين،
وحماولة رفع الظلم واجلور عنهم وعن وطنهم ،كما تظهر الرواية
�أمن��وذج�� ًا للثائر احلقيقي ال امل��ز ّي��ف ،ال��ذي يعمل على حتقيق
أيوبي ال نظري له،
�أفكاره املع ّمقة ،وبثّها بني اجلماهري ب�ص ٍ
رب � ّ
“والرواية ذات م�ضامني �إن�سانية واجتماعية ومثالية يف ق�ضايا
احلياة ،والقيم العربية الأ�صيلة” ...واملالحظ بهذا الن�ص
الروائي� ،أنّ املظهر الأ�سا�س ،هو ا�ستعمال “�ضمري املتكلم” بغزارة،
لل�سارد قدر ًا من التقارب مع الأحداث وال�شخ�صيات،
وهذا ما �أتاح ّ
التي يقدمها� ،إذ غالب ًا ما نتلقى املعارف واحلكايات والأح��داث
ال�سارد
ال�سارد ،ال عن طريق �أحد ال�شخو�ص ..يقول ّ
عرب �صوت ّ
ّرت كيف �أقود رجا ً
على ل�سان “�أ�سعد ال�شاهني” “ :فك ُ
�سن
ال يف ّ
ّلت
كنت قد �شك ُ
�أبي ..الطالب و�ضعهم مقبول ،ف�أنا من قادتهم ،بل ُ
عرف بالع�صابة لهذه الغاية ..يا اهلل �أعنِّي”�( ،ص+ 8
منهم ما ُي َ
�ص“ ..)9و�أما �أنتِ يا علياء ،يا جزيرتي نحو ِجنان القلب ،ومدائن
أب�صرك الآن حتت حلافك ،تر�سمني على �شفتيك م�شروع
النف�سُ � ..
قبلة مرتعة بال�شوق ،وتنادينني بتحنان �صوتك الدافىء ذاته:
يا �أ�سعد”���( ،ص  ( ...)58وانت�صبتْ قامتي“ :نورا” ،هكذا
كال�سائمة نف�سها ،ب�صفة “�ضيوف
يعامل والدك ه�ؤالء امل�ساكنيّ ،
دخالء”!)����( ،ص� ..)253أم��ا على �صعيد احل��وار ،فقلما نقع يف
الرواية على حوار م�سرت�سل ،كما يندر �أن نعرث على حوار خال�ص،

�أدب ونقد
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ـــــــــــل الأخري” الكاتب “وهيب �سراي الدين”
املقدمة ،غري مبا�شرة ،ال�شيء الذي يجعل
فكلّ العرو�ض احلوارية ّ
ّ
بحظ وافر..
ال�سرد
الرواية معتمدة يف بنائها العام على عملية ّ
الدعكة” لزوجته “املها”:
يقول ال�شيخ
امل�ستبد “ابن ّ
ّ
�ضدي.
(�أنتِ يا “املها” تقفني ّ
ر ّدت ابنته “نورا”:
�أمي تقف بجانبي ،يا...
اخر�سي  /ن َه َرها.
لن �أخر�س � /أجابته بثبات ،وتابعت:
�أن��ا �س�أظلّ مع ه���ؤالء النا�س الذين يعي�شون يف قرية “�أم
خزام” ،ونحن منهم.
هذه تعاليم “�أ�سعدك”.
بل هذا احلق.
يا لبل ّيتي ب�أ�سعد  /و�سكت ينفخ”�( ،ص..)262
و�إىل جانب احلوار ،ف�إن املونولوج الداخلي� ،أو ما يطلقون عليه
يعدان
“اخلطاب الفوري” ،وكذا اال�سرتجاع و”التذكر”� ،إمنا ّ
تقنية �أخرى يف � ّأي ن�ص روائي ،وقد ُوظفا يف اخلطاب الروائي
توظيف ًا مركزاً ،ذا فائدة يف �سريورة الأحداث وتناميها البائن،
يقول �أ�سعد لنف�سه (مل �أه��د�أ يف غرفتي ،بل ق�صدت الناطور
“فا�ضل امل�سعود” ،يجب �أن �أك�شف له و�ضعي ،علوقي بـ “نورا”
�أم ٌ��ر واق��ع ،فـ “علياء” بعيدة عنّي ،ويجوز قد فقدت �أملها بي،
وتز ّوجتْ  ،و�أنا ال �أعرف متى �أعود؟)�( ،ص( ،226وكذا ت�صادفنا
��رت يف ذاك��رت��ي ،ف��ك ُ
“عدتُ ،غ ُ
ُ
خاطب
ّ��رت،
امل��ف��ردات التالية:
َ
و�سحب ًا.
ا�ستدركت ،تذكّرت،”...
نف�سه ،فكّر ،تذكّر،
ُ
جر ًا ْ
ّ
وهلم ّ
نتعرف �إىل �شخ�صيات ال��رواي��ة ،بو�صف
وع��ن طريق الو�صفّ ،
ه�ؤالء مناذج للمجتمع ،يف فرتة زمنية حم��ددة ..كما �أنّ و�صف
الأمكنة و�ساكنيها ،يعطينا �صورة مدققة عن الو�ضع االجتماعي
الت�شرد والهروب من �سكّني
واالقت�صادي والإن�ساين له�ؤالء ،حيث
ّ
الفرن�سي املحتل ،وحيث القهر الإن�ساين الذي ميار�سه ال�شيخ “ابن
“الدخالء” الذين احتموا به ،هرب ًا من عد ّو ال
الدعكة” على ّ
ّ
وال�سارد الوا�صف ال يقف عند الو�صفية ،بل يتعداها �إىل
يرحمّ ..
احلكائية ،وقد ُوفّق الكاتب يف ا�ستغالله تقنية الو�صف ،ال�شيء
ال��ذي مكّنه من �إب��راز احل��االت ال�شعورية ،وامل��واق��ف الفكرية
ل�شخو�صه الروائية ،وكذا ت�صوير املجتمع من حوله ،يقول “�أ�سعد
أيت
ال�شاهني” وا�صف ًا الفتاة “نورا”�“ :ص ّوبتُ وجهي نحوها ،ر� ُ
وخدين مو ّردين ،و
�شفتني رقيقتني مط ّعمتني بالو�شم الأخ�ضرّ ..
 ...وغا�ص قلبي يف ثنايا هذا املر�أى الأ�سطوري  ...ونف�سي ترتنّح
الدخيل
�أم��ام طغيان �أعظم قوة جارفة”���( ،ص .)214ويقول ّ
“حممود امل�سعود” وا�صف ًا الفاتنة “عجايب” “ :ما زالت تفي�ض
رقة و�أنوثة ..كم ت�ض ّو�أت يف هذه الفالة ،كزهرة تعبق بالطيب
وما�ست بقامتها
 ...وكم غنجت يف رحابها ،كظبية خفيفة ر�شيقةَ ،
امل ّيادة ،كنخلة با�سقة ،فارعة�( ،”..ص .)110كما عمد الكاتب
�إىل و�صف الأماكن التي جرت فيها الأح��داث التي جاء الكاتب
على ذكرها يف ن�صه ال��روائ��ي ..ويف هذا يقول الكاتب “غالب
ال�سرد ،قبل �أن تولّده الأحداث”.
هل�سا”“ ،املكان هو الذي يولّد ّ
كم من �أ�سماء النباتات والأع�شاب الربية،
وتعرفنا الرواية �إىل ٍّ
ّ
والتي �أرى �إىل �أنّ �أغلبنا ،مل ي�سمع ب�أ�سمائها من قبل ،فهي موجودة
يف تلك البيئة البدوية النائية“ :الق�صعني ،املردكو�ش ،اله�شري،
ال��وزّال ،ال ّ��دردار ،املرار� ،شوك القتاد ،”..و�أما �أ�سماء ال�شخو�ص

ال��ت��ي انتقاها ال��ك��ات��ب ،فهي يف جملتها
�أ�سماء بدوية �صحراوية“ :رديعان ،ز ّماع،
الدرداح ،قميح ،ميثاء ،ثليج ،املها،
جدعانّ ،
اله�ضيل� ،شميط ،عجايب .”..والرواية
عاجلت ع���دد ًا م��ن امل��و���ض��وع��ات ،ي���أت��ي يف
طليعتها� :إن مقاومة املحتل واج��ب كل
وطني غيور على وطنه وحريته و�سيادته،
و�أن الفالح له �أحقية كاملة مبلكية الأر�ض
التي “�سكب فيها عرقه ن�سغ ًا للجذور”..
يقول �أ�سعد لنورا( :هكذا يعامل �أب��وك
الدعكة” َم ْن هجر بالده من ظلم
“ابن ّ
الأجنبي ،ليقع يف رقّ و�إقطاعية� ،أ ْز َف��ت
حرم فالح يع�شق الأر�ض،
و�ألْعن ..وحرام �أن ُي َ
ويتّحد بها كاملطر ..من ملكية هذه الأر�ض�( ،)..ص( ..253ومن
املو�ضوعات الها ّمة يف الن�ص� :ضرورة املحافظة على احلب العفيف
من الدن�س والتهور ،و�أن حجب العلم عن الأنثى ،وجعله حكر ًا
على الذكور ،فيه الكثري من الرجعية والعمى واالمتهان ..تقول
علياء لأ�سعد“ :ليتني يف املدر�سة مثلك يا �أ�سعد ..ولكن البنات
حظهن ناق�ص ًا يف التعليم ..املدر�سة حمظورة على
يف بالدنا ما زال
ّ
حمرمة عليها”�( ،ص 179 ( .ويقول ال�شيخ
الأنثى عندنا ،بل ّ
“متعب الو ّراد” لل�شيخ “اله�ضيل”( :هكذا يا اله�ضيل ،الولد عندنا
من�صور ،والبنت مهزومة ..ولكن عندي بنيتي “عجايب” ت�ساوي
كل �شبان “العظيمات”)�( ،ص .)144وحول تنامي الأحداث يف
ّ
خط ت�صاعدي بائن ،يقول الناطور “فا�ضل امل�سعود” لزميله
“�أ�سعد”( :ا�صرب يا معلم �أ�سعد ،غد ًا تن�سى “علياء” ،وت�صبح
الدياثة” وتنتقي عرو�س ًا)���( ،ص.)183
مثلنا ..تهبط “ ِبركة ّ
ويقول �أ�سعد يف جنوى له ”:و�أطلت علينا نورا بطلعتها البه ّية..
و�أطيب فنجان قهوة �أر�شفه ،يف حياتي ،ك�أنني �أتناول �شراب ًا ،من
ُ
�صرت كمحمول على �أجنحة
اجلنّة! هل هي كما �أنا يا ترى؟...
بالرغبة والوجد”���( ،ص .)213وقارىء الرواية،
عالية ،متوج ّ
بح�س فكاهي عايل امل�ستوى ،و�أنّ بذرة
�سيكت�شف �أنّ الكاتب يتمتع ّ
وجبلّته ،وقد جاء بها للتخفيف من
ّ
الدعابة مت� ّأ�صلة يف طبعه ِ
تعج بثيمة “النو�ستاليجيا”� ،أي “احلنني
قتامة املروي .والرواية ّ
�إىل الوطن” ،والتَّوق �إىل املا�ضي ،ال�ستعادة و�ضع يتعذّ ر ا�سرتداده
بكم من احلكايات ال�شائقة املاتعة ،و�أولها
عجت ٍّ
يف الراهن ،كما ّ
أحب
حكاية “�أ�سعد ال�شاهني” ،بطل الرواية بامتياز ،ال��ذي � ّ
كر ٌه
“علياء” ،والذي قادته ظروفه ال�صعبة لالبتعاد عنها“ ،و ُم َ
�أخاك ال بطل” ،خوف ًا من بط�ش الفرن�سيني ،ويف مغرتبه ،بقرية
“�أم خزام” تعلق قلبه بـ “نورا” ابنة ال�شيخ “درداح بن الهذّ ال”،
الدعكة” ،وتزوجها ،و�أجنبت له طفلني“ :عائد
امللقب بـ “ابن ّ
وعائدة” ،ثم عندما كان جالء الفرن�سيني عاد �إىل م�سقط ر�أ�سه،
مع زوجته وطفليهما ،وهناك ع ّينوه معلم ًا يف مدر�سة “اجلالء”..
وحكاية “حممود امل�سعود” ،ال��ذي ا�شرتك يف معركة خراب
قرية “العرام” ،وال��ذي متكن من قتل القائد الرتكي “ممدوح
با�شا” ،ثم هرب “دخي ً
الدعكة” املقيم هناك خلف
ال” �إىل “ابن ّ
“الدياثة” ن�شدان ًا للحماية ،و�شرع
اجلبال ال�شرقية ،عند ِبركة ّ
يعمل بالفالحة ،معيد ًا بناء تلك اخلربة ،وفرح حممود ،يف عامله
اجلديد ..على كل حال ،ا�ستقرت احلياة الزراعية يف قرية “�أم

خزام” كما يحلو ملحمود ،م�ؤ�س�س ه��ذه القرية،
الدعكة”“ :فالح وي��ه��وى بدوية؟
يقول “ابن ّ
� ..شيء جميل �أن حتب ،و”عطرة بنت ط ّعان”،
ُمقدَّ مة لك هدية حم ّملة مز ّملة! �أب�شر ،يا حممود،
ف�أنت فتحت يل ولولدي ال��درداح باب الرزق على
م�صراعيه”�( ،ص� +125ص .)126وهناك حكاية
“الدخيل” املالحق
“زيدان النايف” (الطريد ،و ّ
ب��دم رجلني م��ن ع�شرية “ال�سليط”“ ،حاوال � ْأن
ي�سلباه ِح ْمل َجمله ،مبنطقة “اللجاة” الوعرة،
على طريق “ال�شام” ،ف�أرداهما قتيلني ...وجاء
�إىل اب��ن ال ّ��دع��ك��ة الئ����ذاً)�����( ،ص ،) 103وث ّمة
ح��ك��اي��ات طريفة م��ت��ك�ّث�رّ ة ،وردت يف ت�ضاعيف
الرواية ون ُْ�سغها ،فيها العربة والإمتاع وامل�ؤان�سة..
“ا�شتقاقات الف�صل الأخري” ،رواية ت�شكّل توا� ً
صال ناب�ض ًا
حي ًا ،بني الكاتب والقارىء /املتلقي ،مزج بني الر�ؤية اجلمالية،
وعفوية �سرد الأحداث ،هذا الأ�سلوب الذي جمع بني الب�ساطة
تنام وا�ضح يف �شخ�صية بطل
يف الأ�سلوب ،والتن ّوع يف املعلومة ،مع ٍ
الرواية “�أ�سعد ال�شاهني” ،معلّم “الكتّاب” ..كما تابعت �أحداث
الرواية تطورها ،بتطور ال�شخ�صية الرئي�سة ،بحيث مل تكن
ا�ستطاالت �أ�سا�سية لل�شخ�صيات الثانوية ،بقدر ما كانت �إ�ضاءات،
ك�شفت عالقات وا�ضحة يف بنية ال�شخ�صية الرئي�سة ..واحلق
أعم بعيدة عن اخلطابية
�أقول :لقد جاءت لغة الن�ص يف �أغلبها ال ّ
الراقية،
املقيتة ،والتقريرية اململّة ..تلك اللغة الأدبية اجلميلة ّ
ويتقرى �ألوانها ،ويرى فيها
ي�شم القارىء منها رائحة البيئة،
التي ّ
ّ
لكن الكاتب وب�سبب ثقافته وخمزون
م�سرح ًا و�سيع ًا للأحداثّ ،
ذاكرته الرثّ ،ا�ستخدم يف بع�ض ال�صفحات مفردات عوي�صة �صعبة
ت�شخب� ،س� ُ
أه�ضل
على املتلقي العادي ،بل هي قامو�س ّية بامتياز”:
ُ
فيها ،الد ّو اخلايل ،الزّ طي ،بهيق الغب�شة�َ ،ش ْع ُرها الفادن ،تف ْيهق،
َ
التاخ� ،صرائد الليل”..
القوباءُ ،م�شا�ش عظمها� ،صا َر ي��دردب،
ن�صه مبرويات �شعبية ،بع�ضها متداول
�إل��خ  ..كما ع��زّ ز امل�ؤلف ّ
حملي ال�صنع“ ،حمافظة ال�سويداء” ،القابعة يف
بعا ّمة ،والآخر
ّ
أ�شم ،وببع�ض االقتبا�سات والتنا�ص ّيات ال�شعرية
ذاك اجلبل ال ّ
وتعد الأبيات ال�شعرية
عامي..
والنرثية ،من ف�صيح و�شعبي
ّ
ّ
املدجمة بالن�ص خادمة ملقا�صد امل�ؤلف وتطلعاته ،ولعلّ هذا النوع
ال�سري ال�شعبية
من ال�شعر العامي� ،أو الغناء ال�شعبي،
ّ
يرتد �إىل ِّ
العربية املعروفة يف بالد حوران ال�سورية ،وهذا مثال �صريح:
“ت�سعون ليلة و�أنا معها على طيب و�أر ّد نف�سي عن كلّ ميل
عايب”
“ال خويف من �أهلها والأقاريب وال خويف من �سيف �شنيع
امل�ضاريب” (�ص(. 168
ن�ص روائي ماتع
وللإن�صاف ،ف�إنّ “ا�شتقاقات الف�صل الأخري”ّ ،
�شائق بامتياز ،ال �أخال �أنّ القارىء احلري�ص على متابعة النتاج
الروائي ال�سوري وقراءته� ،سيخيب �أمله� ،أو يندم ،فيما لو اقتنى
الرواية وقر�أها ،وعلى القارىء املن�صفْ � ،أن يرفع الق ّبعة احرتام ًا
بقلم
أ�صح ،لنا�سج �ضفائر هذه الرواية اجلميلةٍ ،
للرواية بل ال ّ
مبد ٍع �س ّيال...
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

خلف الأبواب
َ

خال�ص

• ا�سكندر نعمة
ُ
ُ
تف�صل بي َتنا
بيوت فقط ،كانت
ثالثة ٍ
عن البيت ال��ذي ي�سكنُه جا ُرنا �صفوان.
ُ
منلك بيوت ًا
م����ر ،مل نكن
يف حقيقة الأَ ِ
���واخ
بكلّ معنى الكلمة� .إنّ��ه��ا جم��� َّر ُد �أك ٍ
لل�سقوط،
أبنية
ٍ
معدن ّي ٍة وبقايا � ٍ
حائلة ّ
تهتزُّ
الرياح حتّى
وترتاق�ص مع َ
ُ
ن�سمات ّ
اخلفيفةِ منها .النّو ُر ميلأُ جوان َبها و ُي�ضيئُ
َ
َ
َّ
العري�ضة
نوافذها
كل زاوي ٍ��ة فيها ،لأَنّ
ال�ستائر وما يحج ُبها عن الأعني.
تخلو من ّ
�شيء مي�ل�أُ
َ
فراغها �إ ّال جمموعات من
ال
َ
ُ
وبع�ض
بال�صمتِ غالب ًا،
ال�س ّكانِ اللاّ ئذين ّ
ّ
امل��ف��رو���ش��اتِ ال��تّ��اف��ه��ةِ  .وعندما يتف َّرق
ُ
البيوت
باح ،تغدو
ُ
اجلميع مع انطالقة ّ
ال�ص ِ
ّ
وال�شم�س والغبار ورذاذ
للرياح
فري�سة
ً ّ
املطر و�أوراق الأ�شجار اجلا ّفةِ املت�ساقطة.
�ير
�ير " و "
"
م�ساء اخل ِ
�صباح اخل ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
القليلة اليوم ّية التي
الكلمات
" .هما
تربط ج�يرانَ احل ِّ��ي بع�ضهم بالآخر .ال
َ
َ
البيوت
نباتات ُتز ّين
مروج وال
حدائق وال
ٍ
َ
َ
َ
وامل�ساحات القليلة الفا�صلة بني الأكواخ
املهت َّز ِة والأبواب اخل�شب ّية املُ�شقَّقة� .أحدٌ
منّا مل يخطر له �أن يجتمع �إىل جريانه
ق�س
ِّقا�ش �أو ال��تَّ��داول يف ���ش���ؤون الطّ ِ
للن ِ
�أو ال���زّ راع���ةِ �أو احل��ي��ا ِة االجتماع ّية
والأن�شطةِ اليوم ّية.
أك���واخ الث ُ
ُ
ّالثة التي تف�ص ُلنا عن
ال
ب��ي��ت ج��ا ِرن��ا ���ص��ف��وان ،ه��ي يف احلقيقة
ب��ي ٌ
��وت ف��ارغ ٌ��ة
ت�ضج ب���أب��وا ِب��ه��ا املُهرتئةِ
ُّ
ُ
ياح
واملخلَّعة املنزلقة،
الر ُ
ُ
تتالعب بها ّ
مك�شوفة ع��اري ٍ��ة من ِّ
كل
م�ساحات
على
ٍ
ٍ
�شئ .ترىَ ..م ْن كان ي�سكنُ يف هذه البيوتِ
َ
لي�سكنَ
قبل جميئنا� .أو َم ْ
��ن �سوف ي�أتي ْ
اليومي
فيها؟ .ك��ان ذل��ك هو ال��تّ�����س��ا�ؤُ ُل
ُّ
الّذي يدو ُر بيني وبني �صفوان جا ِرنا .كان
ُ
احلديث يتك َّر ُر به ْم ٍ�س ُمغلَّ ٍف بنو ٍع
ذلك
من اخل�ش َيةِ البلهاء� ،أو املحاولةِ البليد ِة
اخلرا ِّ
ال�سا َذج ُ
يف الّذي
للخروج عن ّ
ال�صمت ّ
يح ُك ُم حياتنا اليوم ّية ،وم��ا ع��دا ذلك،
و�سهرتي،
ف�إنّني كنتُ �أق�ضي ف��را َغ يومي
َ
رحال ُ
�سنوات
منذ
�أُفك ُِّر يف
ٍ
َّ
والدي اللّذ ْين َ
ُ
ت�سوقني
قليلة عن دنيانا البائ�سة هذه� ،أو
ُ
املرةُِ ،ل َ
الذّ
ال�صب ّية
أقف مع جارتنا ّ
كريات ّ
الرقيقة هيفاء ،التي َ
ق�ضت وهي
اجلميلة
ّ
خبيث.
ورم
ٍ
اء ٍ
جر َ
يف الع�شرين من عمرها ّ
احل���ي ُم��ك��ت ٌّ
أن��ا���س ك��الأ���ش��ب��اح.
��ظ ب��� ٍ
ُّ
َ
يتوار ْونَ َّ
رت َئ ٍة
كل م�ساءٍ
��واب مه ِ
خلف �أب ٍ
مل �صارخ .مل �أكن �أدري �أبد ًا �إىل
ت�صر ب�أَ ٍ
ُّ
يذهب� ،أو من �أين ي�أتي كلُّ
واحد من
�أين
ٍ
ُ
َ
ً
ُ
ُ
رب دوما .كلُّ ما �أعرفهُ �أنّ
�سكّان ح ِّينا املغ ِّ
البيت الثّاين من اجلهةِ املُقابلةِ لِبيتنا،
ُ
الق�سماتِ ،
جميلة
َت ْ�ش َغ ُلهُ ام��ر�أَ ٌة َن َ�ص ٌف،
َ
جذّ ُ
ابة االبت�سامةِ  ،وكانت ترتدي يف ِّ
كل
يتالعب فيه
��وم ثوب ًا ورد ّي�� ًا ف�ضفا�ض ًا،
ي ٍ
ُ
ُ
وحتمل يف يدها �سط ًال من الأملنيوم
الهواء،
ُ
ري
ذا
ٍ
طبقاتُ ،
ت�ضع فيه طعا َم الغداء ،وت�س ُ
ً
تُ
ل�س �أدري .لكنّها
ُم ِ
�سرعة� .إىل �أين ؟!ْ ..
احلي ،ترمي �إ َّ
ِّ
يل يف
كل
بخالف
ت
كا َن
ن�ساءِ
ِ
ِّ
َ
ً
ً
َ
ِّ
حت�س ُ�س
�صباح
كل
ٍ
ابت�سامات رائعة دا ِفئة� ،أ َّ
ٍ
َ
نكهة الأَ�صالة غري املزيَّفةِ  .كانت
منها
ابت�ساما ُتها تلكُ ،تدْ ف ُِئ يومي و ُت ْ�شع ُِرين
بحالة من الكيا�سة وامل��و ّدة و ُتع ِّو ُ
�ض يل
ينق�ص من حياتي املُترْ َ عة ّ
ما كان
بال�شقاءِ
ُ

واجلفاف.
يف البيت الّ��ذي يليها ُمبا�شر ًة ،كان
ٌ
�لاحم��ه ب���أَنّ��ه ٌّ
فظ
ي�سكنُ
�شيخ ُت��ن�� ِب ُ��ئ م ُ
خ�شِ نُ ِّ
الطبا ِع ،يرتدي ِجلْباب ًا داكنَ اللّون
وعمامة تكا ُد تكون م ّت�سِ ً
ً
خة دوم ًا ،ينط ِلقُ
ري
من بيته وه��و ُي���ر ِّد ُد �أ�صوات ًا ح��ا َّد ًة غ َ
ُ
مفهومة ،و�أ�صاب ُعه
تعبث يف ِمنْخر ْيهِ
ٍ
وحليتِه الك َّثةِ .
باح من كلّ يوم ،ينط ِلقُ �أك ُ
رث
يف ّ
ال�ص ِ
ُ
الرياح،
قب�ضة
حتت
رجتف
مل
ا
احلي
ِ
ّ
�سكّان ِّ
َ
َ
ِتنزلق كما يحلو
املهرتئة ل
هم
تاركني �أبوا َب ُ
لها .ينطلقُ
ِفة.
يف
اجلميع
قات خمتل ٍ
طر ٍ
ُ
ُ
ُ
آخر .ال �أحدَ
ال �أحدَ
يعرف �أين يذهب ال ُ
الطّ
ري فيها
ي�س
التي
ريق
نف�س
يف
يذهب
ُ
ُ
اجلميع ي�سريون ب��اد َِئ الأم��ر يف
آخ��ر.
ُ
ال ُ
ط��ري��ق ت��راب�� ّي��ة واح���دة ،ول��ك��ن �سرعان
ما ي��ب��د�أُ الأُفُ���قُ
َّو�س ِع بني
ُ
والف�ضاء بالت ُّ
ال�صامتةِ الزّ احفةِ  ،وتتباعدُ
الأج�سا ِد ّ
ُ
ُ
الطُّ
اخلطوات .لعلّي كنتُ
رقات وتختفي
َ
َ
ملك عم ًال �أف�ضلَ
احلي �أ ُ
الوحيدَ بني �أهايل ِّ
من عمل الآخ��ري��ن� ،إ ّال �أنّ��ه كان يقت�ضي
ري زمن ًا طوي ًال حتّى � ِأ�صل �إىل
منّي �أن �أ�س َ
ُ
ُ
امل�سافة
حيث �أعمل .ل�ستُ �أدري ما هي
علي �أن �أقط َعها ،فالطّ ريقُ
الّتي يجب َّ
ٌ
كلّ
مرة
يف
باملنعطفات.
ومليئ
تعر ٌج ملت ٍو
ُم ِّ
ّ
قدمي قد ت�آك َلتا� .أخي الّذي
�شعر ب�أنّ
�أَ ُ
َّ
ي�صغرين �س ّن ًا ،ك��ان يتح َّم ُل معي امل�شاقَّ
ُ
يعمل معي يف نف�س املكان ،يف
ذاتها ،فهو
ٌ
معمل متخ ِّلفٌ،
ال�صابون.
معملٍ لِ�صناعة ّ
ما ي ُ
ال�صناعة اليدو ّية
على
��زال يعتمدُ
ِّ
وعنا�صر الطّ بيعة يف اخللط والتّجفيف.
نجزُ معي عم ًال يوم ّي ًا طوي ًال،
كان �أخي ُي ِ
ينطوي على الكثري من امل�شقّة والتّخل ُِّف
يف التَّ�صنيع والإنتاج .كثري ًا ما كنتُ �أتوقُ
آخ��ر.
لأن �أُغ�ِّي�َررِّ َ مهنتي� ،أن � ِأج���د عم ًال � َ
لهفة ج��ادَّةٍ �أن �أك��ون عام ًال
كنتُ �أمتنّى ِب ٍ
َ
عامل
مطبعة �أو �س ّباك ًا �أو ح��دّ اد ًا �أو
يف
ٍ
َّ
لكن ذلك ظل يف ح��دود الأح�لا ِم
بناءٍ ّ .
ٌ
َ
ُ
جميل ج��دّ ًا �أن
اخللَّب ّية.
يعمل الإن�سانُ
البطالة �أ�سو�أُ
ً
ُ
يقنع به.
عمال يح ُّبه �أو
ُ
ما يف احلياة� .صفوانُ جا ُرنا الّذي يف�ص ُلنا
ُ
ئة ،كان يح�سدُ ين
ثالثة
عنه
رت ٍ
ٍ
بيوت ُمه ِ
ُ
يعمل
على مهنتي املُتخ ِّلفة ،لأنّ���ه ك��ان
يوم ًا و ُي ِّ
يلوب خال َلها باحث ًا عن
عط ُل �أ ّيام ًا ُ
َ
ُ
تُ
تُ
ة
ي
�
أ
أملك
�
ول�س
أدري
�
ل�س
ّ فكرةٍ
ْ
عملْ .
ح�س ٍد من �صفوان فقط �أم
هل كنتُ ِ
مو�ض َع َ
ال�صمتُ
احلي الّذي ي�سو ُده ّ
من جميع �أهل ّ
و ُيج ِّل ُله الغبا ُر .قد يكون ذلك ،ولكنَّني
�أعتقِدُ جا ّد ًا �أنّ �صفوان و�أنا وجمي َع �سكّان
احلي القابعني َ
خلف الأب��واب املُرتاق�صةِ
ِّ
ً
َ
امل��ن��زلِ��ق��ة ،عل ْينا �أن نعي�ش ح��ال��ة من
ّفو�س لهذا النّمط
ال ّتحدّ ي الكامن يف الن ِ
ُ
م��ن احل��ي��اة .ك��لُّ
يعي�ش حالة
ف��رد ك��ان
ٍ
مواجهة يوم ّية مع ب�ؤ�سِ ه و�شقائه ،ومع
ٍ
َّ
�ساذجة قا�صرةٍ لِك ْيف ّية
طات
ر�سم
ٍ
خمط ٍ
ُ
ِّ
مواجهة غ��ده املطل عليه بعد منت�صف
اجلواب
اللّيلُ .تنع ُِ�شنا الأح�لا ُم ويبقى
ُ
ي�س�أَ ُلني �أخي" :ما بكَ،
قا�صر ًا وفرد ّي ًاْ .
� َ
جيب ،لأنّني
أراك �صامت ًا �شا ِرداً؟!" .ال �أُ ُ
تجر يف ذاكرتي املُتْع َبةِ �أخبا َر �أُولئِكَ
� ْأ�س ُّ
الّذين ميلكون املليارات والق�صو َر املُز َّي َ
نة
ُ
يقول �أخي �" :أنا
والرفاهية.
باحلدائق ّ

ق�صة

ً
ابت�سامة
���ر ُف مب��اذا ُتفك ُِّر" .يبت�سِ ُم
�أع ِ
ً
تابع قائ ًالَ �":
أبوك وج��دُّ َك
عري�ضة و ُي ُ
َ
ُ
ُ
ي
��ز
ت
َك".
ن
ذه
��ب
ع
ْ��
ت
��
ت
�لا
ف
نا،
ل
مث
ك��ان��ا
��دُ
جملتُه الأخري ُة من حالة جلدِ الأع�صاب
أت�ساء ُل مبرارة":ترى..
املتحكِّمة بيَ � .
اجلميع يف ح ِّينا ال�ُّت�رُّ اب ِّ��ي كما
هل ُيفك ُِّر
ُ
ِّ��ر .هل يفكِّرون بتغيري هذه احلالة
�أُف��ك ُ
حالة � َ
أف�ضل؟؟.".
�إىل
ٍ
عندما ي�صمتُ �أخ���ي ع��ن ثرثرتِه
القليلةِ � ،أُغْ م ُ
عيني ،فرتت�سِ ُم يف خم ِّيلتي
ِ�ض
َّ
أجواء االبت�ساماتِ اجلذّ ابةِ املُنع�شةِ التي
� ُ
متنحني �إ ّياها َّ
�صباح جار ُتنا اجلميلة
كل
ُ
ٍ
ُ
زرك�ش الف�ضفا�ض ،وحركاتِها
بثوبها امل
ِ
الر�شيقة .يحلو يل �أن �أتخ َّيل �أنّ هذه
ّ
�ضرب من
االبت�سامات الدّ ا ِف َئ َة ،ما هي �إ ّال
ٌ
أغو�ص يف
املر الّذي نحيا ُهُ � .
حتدِّ ي الواقع ِّ
ال�صمتِ �أك َ
ُ
أ�سرت�سل يف حياكة
�ثر ،و�
عمق ّ
أف�ضل .يجلدُ ين �س�ؤالٌ
خارطة مل�ستقبلٍ � َ
ٍ
ينت�ص ُب يف خبي َئتي َّ
ليلة":هل
�صعب
ِ
كل ٍ
ٌ
ُ
أ�ستطيع مبفردي �أن �أغيرِّ َ الواق َع امل َّر؟؟!!
�
ُ
تهزئ ًا .ينت�شِ ُلني
�س
م
اجلواب
أتيني
�
ي
".
ُ ُ ْ ِ
غطيط �أخي املُ َ
ُ
ن�شل ِِح
�صوت
من تداعياتي
ِ
�صحوي
�إىل جانبي يف الغرفة� ،أعو ُد �إىل ْ
اال�ستيقاظ املبك ِِّر
و�أتذ َّك ُر �أنّني َمدع ٌّو �إىل
ِ
ُ
كي � َ
أحتامل على نف�سي،
ألتحق باملِ�صبنةِ � .
من
أخرى
�
زاوية
يف
ج�سدي
و�أرمي
الغرفةِ
العاريةِ ّ
ال�ض ّيقةِ .
ُ
أحالم املُنك�سِ ر ُة يف عمق
ُتخرب�ش ال ُ
فرا�شي ّ
ال�شائك� .إنّها
�أع�صابي ،وتغزو
َ
مزيج من �أحالم اليقظة و�أحالم النّائمني.
ٌ
ثم تبتعد.
بعيد،
�أراها من ٍ
ُ
تقرتب نحوي ّ
تقرتب حتّى تكا ُد تدنو منّي .ابت�سامتُها
ُ
الر ُ
�شيقة عينُها،
املعهود ُة ذا ُتها ،حركا ُتها ّ
���وردي الف�ضفا�ض� .أم��دُّ �إل ْيها
وثو ُبها ال
ُّ
الم�س ك ّف ْيها ،ولكنّها تختفي فج�أ ًة.
َّ
يدي لأُ َ
م�شاعر اخليبة والأمل ،ما الّذي
تتناو ُبني
ُ
ٌ
طر ٌ
خفيفة
قات
اختفت؟!.
أين
�
ح�صل؟!.
َ
��اب .الطّ َر ُ
والباب
قات تعن ُُف
تقر ُع ال��ب َ
ُ
العتيقُ
ي�صر ويئ ُِّن حتت وط�أة
اخل�شبي
ُّ
ُّ
َّ
الط َرقاتِ  .ه َب ْبتُ من ُرقادي وقفزْ ُت نحو
ري
أمر .كانت م�شاهدَ غ َ
الباب ل ْأ�ستط ِل َع ال َ
آخر .مل َ
يبق
�
حي
يف
م�ألوفة .خِ لتُ نف�سي
ٍّ َ
احلي قابع ًا َ
خلف الأب��واب .كان
�أحدٌ يف
ِّ
ُ
احلي جميع ًا يقفون
أهل
�
و
جا ُرنا
�صفوانُ
ِّ
نزلق ،وامر�أ ٌةَ
يف
دوائر حول باب بيتِنا املُ ِ
َ
ٌ
َ
جميلة بابت�سامتها اجلذّ ابة ُتل ِّو ُح بيد ْيها.
تحجراً،
ُ�شدِ ْهتُ للم�شهد اجلميل ،وقفتُ ُم ِّ
جت�� َّم��دَ ت ح��دق��ت��ايَ وو���ض�� ْع��تُ ك��فّ��ي على
ت�ساءلْتُ يف داخلي � " :أمكاف�أَ ٌة يل
ر�أ�سي.
َ
جمرد
�أم عقوبة؟� .
ٌ
أ�صحيح ما �أرى �أم هم ّ
ٌ
�أ�شباح؟! " .مل يكن هناك فر�صة للحوار
�أو امل��ن��اق�����ش��ةِ  .ل��� َّوح اجل��م��ي ُ��ع ب�أيديهم،
طريق واحدةٍ .
وا�ستداروا و�ساروا يف
ٍ
الظّ
هاب ال ِم
انبالج
كان
ِ
الفجر ي�شقُّ �إِ َ
ُ
َ
آخر ُمترْ َ ع ًا
و ُي ْعلنُ
نهاية اللّيل ،و�أنّ نهار ًا � َ
ُ
باملتاعب �سوف يبد�أ من جديد .فركْتُ
ِ
عيني ب�����ش��دَّ ة ،جت�� َّو َل��ت ن َ
��ظ��رات��ي يف كلّ
َّ
االتجّ��اه��ات وه َ
���زز ُْت بر�أ�سي .ك��ان �أخي
كتفي وهو
��رب فرا�شيُ ،يهدهدُ
جاثم ًا ق َ
َّ
يبت�سم ،و ُيناديني ب�صوتِه الهادئِ �":أخي
ُ
 ..قم لقد ت�أخَّ رنا"..

• ريا�ض طربة
كانت على م�سافة �شرب من هوة �سحيقة ،امل�سافة التي قطعتها �إىل
ر�أ���س اجلبل مل تكن كافية للعدول عن قرارها ،كل �شيء من حولها
كان يدفعها بقوة �إىل �إنهاء حياتها على هذا النحو� .أب �سكِّري ،و�أم
ف��اج��رة ،وبطالة وج��وع وقهر يف بيت لي�س له من �صفات البيت �إال
بوابة من حديد كما �أبواب ال�سجون ،لكنها مع ذلك ارت�ضت العي�ش به،
كان �أملها كبري ًا يف �أن ت�صلح ذات البني� ،أن تعيد �أباها من �أجل عينيها
�سليم ًا معافى من هذا الداء اللعني� ،أن تعيد ال�سكينة لبيت �أبيها الذي
اقتحمه الب�ؤ�س ،وع�ش�ش يف زواياه� .أن مت�سك بيد �أمها لتهد�أ من تهورها
وانخراطها املقيت يف امللذات� ،أ ِّم ظل ه ّمها حم�صور ًا يف �إعداد الوالئم من
كد زوجها .و�أب يزداد عجز ًا كلما �أ�سرف يف ال�شراب ،ويزداد اح�سا�س ًا
باخليبة لأن العامل الذي حلم بتغيريه لي ً
ال ،بفعل ما حتدثه اخلمرة يف
الر�ؤو�س ،عاد ووجده كما هو يف ال�صباح� ،أو عند ا�ستيقاظه .حماوالتها
ذهبت مع اندفاعة ال�شهوات فوق �أنني العقل وجراحات الروح .ولكم
تر ما به من �أكاذيب ،وما به من
متنت لو �أنَّها مل ت�أتِ �إىل هذا العامل ،مل َ
ظلم وجور ،وما �أ�صابه من انحالل ،من خلل ،حتى كادت �أن متزق كتب
التاريخ ،و�أ�شعار نزار ،ومقطوعات جربان ،بعدما تداوت روحي ًا بهذه
القالئد .وياما كادت �أن ترتدي عق ً
ال غري عقلها ،و�أدب�� ًا وح�شمة غري
�أدبها وح�شمتها ،وج�سدً ا يتنا�سب مع ع�صرها ومتطلباته الإباحية.
لكنها يف كل مرة كانت تقول :البد من �أن �أجنح ولو جناح ًا قلي ً
ال
وهذا القليل يريحني ،يدفعني �أن �أوا�صل الدرب.
وكثري ًا ما �أعلنت بو�ضوح �أنها ال تطلب امل�ستحيل و�إن كانت تتمناه.
تريد �أن تكون مثل معظم بنات حارتها ال�شعبية ج��داً؛ حارتها التي
تعي�ش �أمتار ًا حتت خط الفقر ،فهي من ع�شوائيات عا�صمة تدرعت
بفقرائها ،لتجدهم عند بابها ي�����ص��رخ��ون ........تريد ل�شهادتها
اجلامعية وقد �شارفت على التال�شي كثانوية م�ضى عليها �سنوات جفاف،
فوقفت ك�شجرة بال ثمر ،و�صارت معر�ضة لكل �شيء من �شدة جتاهل
دوائر العمل لها.
متنت لو جتد مكان ًا ولو براتب �شهادتها الثانوية .لكنها مل جتد �أي
�شيء مما متنته وحلمت به ،وان�سد الأفق وان�سحب من �أمام عينيها ليغدو
لي ً
ال بهيم ًا.
عندها ارتقت درب�� ًا �أرادت��ه �آخ��ر ال��دروب ،لعلها ترتاح من اوجاع
روحها .لعلها ت�شفي غليلها من هذا العامل وهي تعطيه قفاها ،حمتجة
�صارخة يف وجهه القبيح اذهب �إىل جحيمك وانا ذاهبة �إىل نعيمي.
عند ذاك ال�شرب املطل على العا�صمة كر�أ�س حمارب وقفت �سناء
تت�أمل �صورة مدينة ر�أتها حترتق ب�شوقها للحياة من جديد ،ح�سبتها
ام��ر�أة تعا�شر ع�شيقها حتت �سعف النخيل؛ ك�أ�سعد ام��ر�أة يف الكون.
امتد �شريط عمرها املمهور بال�سواد كحبل م�شنقة ،ومبقدار ما متنت
�أن يزول وتزول الذاكرة كلها �أح�ست بحاجة ما�سة لأن متنح نف�سها
فر�صة اال�ستمتاع للمرة الأخرية بن�سائم مدينتها ،بعدما ملأ اليا�سمني
بخار املدينة وف�ضاءها ،لكن رائحة الر�صا�ص �شدتها �إىل اخللف لتدفع
أح�ست بيد حانية ،تالم�س
بج�سدها عميق ًا باجتاه الهاوية .وفج�أة � ّ
أح�ست �أنه مالك من علياء
ثوبها املندى بعرق ت�صبب عنوة عند الفجرّ � ،
كرمية �سمحة غفورة ،بادلته ابت�سامة بابت�سامة كادت تقذف بج�سدها
كله �إليه .يد ذكرتها ب�أبيها ،كيف كان احلنان كله والوداعة كلها ،قبل
�أن يدهمه ال�سكر اللعني �أثرت الرتيث ،ا�صطنعت �أ�شياء كثرية دون �أن
ريا
ت�أذن له مبالم�ستها ،ثم انهارت دفعة واحدة عندما فتح ذراعيه م�ش ً
د�ست ر�أ�سها يف �صدره كطفل �أعاده
�إليها لت�أخذ مكانها يف حمى ج�سدهّ ،
القدر حل�ضن �أمه .ظال هكذا طوي ً
ال ،متنيا لو �أم�سكا الزمان من نا�صيته
وطوعاه باجتاه رغبتهما� .شدّ ها من يدها� ،شبكها بذراعه� ،سارا خطوات
قبل �أن يقول لها مداعب ًا :كيف طاوعك قلبك �أن تلقي بهذا النبع �إىل
اجلفاف ،وبهذا الزرع �إىل احلريق ،وبهذ�أ الأريج �إىل الفناء؟؟ ان�صاعت
�سناء حلركات �صيادها كفرا�شة� ،أخذ عا�شق التقطها يطيرّ ها من كف
ً
�شاعر
حمفزا �أمانيها ،مبهارة
�إىل كف مبت�سما لها مداعب ًا �أجنحتها
ٍ
ودراي��ة خبري جمرب .مل يكن بيته الذي دعاها �إليه بعيدا عن �سفح
ذاك اجلبل.

�أدب من العامل
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ق�صــــــة من الأدب الن�ســــــــوي الكوبي:

نحـن!!!..

حلمت �أن ور�شة العمل قد تزورين لتبدل رقم
الهاتف ،ف�شعرت بال�سرور لأن جر�س هاتفي كان
يرن ط��وال اليوم على رقم م�شابه� ،إذ كان بع�ض
من ال �أعرفه ي�س�أل يف الهاتف ،يف كل �صباح �سبت
ال�ساعة الثالثة عند الفجر...
كنت �أ�س�أل كل من يطلبني بال انقطاع عن الرقم
املطلوب من غري �أن �أراقب يف و�سط القر�ص الرقم
امل�سجل .فيجيبونني:
 عجيب هذا ..هذه فو�ضى ..فو�ضى كلها.ويف �صباح ي��وم بعد �أن قمت ببع�ض متارين
اعتيادية .تناولت طعام الفطور وغ�سلت �أ�سناين
ورتبت ال�سرير..ال �أدري ملاذا متثل الرقم املطلوب
يف خاطري ..يف قلب �أحزان ال�ساعة الع�شرين..
و�ساورين عجب ،عربت عنه بحركة خفيفة
«ه��ذه ف��و���ض��ى »..وابت�سمت� ،أج��ل وللحال قمت
بحركة حا�سمة� .أخذت الهاتف لكي �أر�ضي ف�ضويل
الوليد..رك..رك..رك -..رك..
ف�سمعت رن��ة �أ���ص��وات خفيفة بعيدة ،ورفعت
ال�سماعة على الرغم من ت�شابك اخلطوط و�صل
�إ ّ
يل ال�صوت وا�ضح ًا متام الو�ضوح� ،أليف ًا لأذين..
 �إين �أ�ستمع.. َم ْن املتكلم..؟؟؟ َم ْن تطلبني..؟؟ 58 - 20 �أجل...�إن��ه ال�صوت ذات��ه ،هو ذات��ه ..ح�سن ،لنتابع
احلماقة ..ولنفر�ض �أن هذا هو الرقم اجلديد...
 �أريد التحدث مع.. هي نف�سها التي تتكلم..ه��ذا م��ا يبعث العجب ح��ق�� ًا ،وال جم��ال �إذ ًا
لتفادي هذه الأمور� ..شيء غري متجان�س ،فو�ضى..
وجاءين ال�صوت ملح ًا من الطرف الآخر.
 �أجل� ..أنا هوَ ..م ْن املتكلم..؟؟فو�ضى تامة� ..صورتي ترتد �إيلّ ..ح�سن..
البدّ من اخلروج من هذا كله .احلقيقة هي ال�شيء
الوحيد ال��ذي ي�ساور فكري ،ولكن مع قليل من
اخلوف..
 �أنا هي..كان با�ستطاعتها �أن تغلق اخل��ط� ..أن تقول
كالم ًا ما� ..أ ّال تقول كلمة� ..أن تتكلم..
غري �أن ما قالته مل يكن ما تريد �أن تقوله
متام ًا..
 ولكنك طلبتني..؟؟..وتوج�ستُ خوف ًا ..ثم قلت:
 ا�سمعي� ..أنا.... �أجل �أعرف هذا ..و�أنا مثلك..هذا كثري ..و�سرت رع�شة يف فقرات ظهري..
ال �أعرف الآن ما �أقوله هذه املرة ..دون �أن �أقهر
عواطفي .دون �أن �أنتظر �إغالق اخلط من الطرف
الآخر ،و�ضعت ال�سماعة وظلت يدي فوقها� ،أنظر
�إىل اجلهاز كما لو كان حيوان ًا �صغري ًا مبقدوره �أن
ي��دور بني فرتة و�أخ��رى .تنهدت ثم مت��ددت فوق
املقعد الطويل ..ياللمهزلة..؟؟ �أكنت �أتكلم يف
حلم؟؟ َم ْ��ن ي��دري؟ م�ستحيل !!..و�أخ��ذ كل �شيء
ي��دور ك��دورة الرقم ( )58 - 20با�ستطاعتي �أن
�أذه��ب �إىل البيت ثم �أع��ود لرتتيب تلك الأ�شياء
لإ�صالح عجلة ال�سيارة ولت�سخني القهوة ..ولكن
كما لو كنت �صاحية ..كما لو �أن العينني اللتني
تتبعاين تخرجان من الهاتف ..ال لأنهما متخفيتني

فيه ..بل لأنهما تنتظران دورهما..
قالت� :أنت طلبتني ..وظل لهذا القول �صدى
ك�أين �أ�سمعه من قرون.
ذهبت وعدت �إىل الهاتف ..تفاديت املغامرة
فلم �أق�ترب من الهاتف ،ثم �ضحكت من اتهاماتي
التي بدت كمخالب تن�شب يف ثوبي ..ويف ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء ما عدت �أق��در على حتمل هذا..
رفعت ال�سماعة وانقطع نف�سي..رك..رك..رك..
و�أخذ قلبي يدق و�أنا �أنتظر �إىل �أن �سمعت �صوتها:
ها..
ما عدت �أعرف ما �سيحدث يل:
 �إين �أ�سمع.ومل �أ�ستطع االن�سحاب..
..ال58-20...؟؟ �أجل.. َم ْن يتكلم..؟؟كان �صوتي رزين ًا ..وجاء اجلواب ك�أنه قطعة
جليد ا�ستقرت فوق ظهري ببطء
 �أجل� ..أنا هي ،و�أعلم مع هذا �أنك �أنت..؟؟�أناَ ..م ْن..؟؟
 �أنا نف�سيه��ذا ما يعقّد املو�ضوع ،الآن يحلو النقا�ش،
وتكلمت كالم ًا ي�ضع الأمور يف موا�ضعها.
 �أنت نف�سك ،ال� ،أنا نف�سي.. على ال�صورة ذاتها.. �أن��ا نف�سي �إذا مل �أتناول الأم��ر على حمملاجلد ف�أنا الأوىل.
 ملاذا..؟؟ �أل�ست تلك..؟؟ �أجل بالطبع. �أنا هي تلكً
 و�إذا كان الأمر �صحيحا ،فهل يجب الربهان�أنك �أنت تلك..
 وملاذا �أكون �أنا تلك و�أنت كذلك..ما عاد يحريين هذا الأمر ..وهذا ما يزعجني،
�إين غا�ضبة ول��ك��ن ..ه��ذا ممكن مت��ام�� ًا ،يجب �أن
�أحترى �أكرث من هذا كل �شيء ..كانت جمموعة من
امل�صادفات لكنها تثبت �أمام التفكري .كان ل�صوتي
رنة جماملة حني قلت:
 يجب �أن نبد�أ .عجب ًا �أن ندعي نحن االثنتنيهكذا ،وهذه م�صادفة..
 هل تعتقدين..؟؟ �أفقدين �صوتها ال�ساخرالوقح �صوتي..
 �أنا من مواليد قرية.. من”�س” بال�ضبط ،فيها ول��دت� ،إين ابنةال�سيد وال�سيدة (�أنتال).
و�شعرت بالعرق يت�صبب من جبيني ..لكني مل
كقا�ض:
�أنهزم� .أخذت �أ�س�أل
ٍ
واال�سم الثاين..؟؟
تلك يا فتاتي� ..أنني �أدعى ..تلك..حينذاك� ،أخ��ذت �أ�شعر باالنزعاج فع ًال َم ْن
الذي يعرف كل هذا..؟؟ َم ْن الذي يقيم معي هذا
احلوار؟ من حاك هذه احليلة..؟؟ وبادرتني :ماذا
حدث لك..؟؟ ملاذا ت�ضعني نف�سك يف هذه احلالة..
هل ترين �أين �أك��ذب؟ مل��اذا �أك��ذب :وودت لو �أين
�أح��ف��ظ ت���وازين� ..إذا ك��ان ك��ل ه��ذا �آخ��ر املطاف
�صحيح ًا فال جمال �أن ت�أخذ هي الأمر بهذا الهدوء
و�أفقد �صوابي لكني �شعرت �أين خمدوعة ،كما لو
علي و�أين �أريد جتنب هذا ..ومبا
�أن �أحدهم يت�آمر ّ
�أين �أريد �أن �ألعب بكل �شيء من �أجل كل �شيء -فقد

�س�ألتها:
 �إذا كنا نحن االثنني نف�سا واحدة ،فلنكن..وكيف ترين هندامي..؟
 الأزرار مزعجة ولكن..قطعتُ املكاملة �أي طريق ه��ذا ال��ذي التزمت
بال�سري فيه ..هل �أت��اب��ع..؟؟ ال ..ثم ال ..الآن
تتكلم عما هو جديد ..معنى هذا �أنه لي�س لدي
الربهان �أن تكون “هي” ولكي �أت�أكد ،عزمت على
القول:
�إن الإبرة هي يف زاوية درج طاولة ال�صالون،لقد تركتها هناك �آخر مرة بعد �أن ا�ستعملتها ،وقد
�أعدتها حني ق��درت �أنها �ضاعت ،كنت �أخيط بها
قمي�صي الوردي ال�صغري..
الآن� ..أده�����ش��ت��ن��ي ر�ؤي����ة ال��ث��وب امل��رف��و..
وا�ستنتجت �أن الغ�سالة قد �أ�صلحته .ه��ذا �أمر
مده�ش حق ًا لكن لن �أجد تف�سريات �أخ��رى ،فلقد
وهن �شيء يف ذات��ي وكنت على و�شك اال�سرتحام
حني قلت:
 �إىل �أين ي�ؤدي هذا.. ال �أدري� ..أنتِ التي طلبتني ..هل تذكرينهذا؟؟ فلماذا طلبتني؟؟
ما ع�ساي �أن �أج��ي��ب؟؟ �أ�أق�����ص عليها احللم،
و�سرعان ما غمرين احلزن ..وانهارت كل قواي �أمام
هذه الر�أفة املفاجئة ..ما جعلني �أنتف�ض..
 �أرج���وك� ..أن��ت تقودينني لالنهيار ما هذاالو�ضع الفكري؟؟ ال �أ�ستطيع الغ�ضب!!..
 ماذا تريدين؟؟ يكفي �أن ت�ضعي ال�سماعة..فال حاجة لك بي.
ال �أعرف ملاذا هتفت..
 و�إذا رفعت ال�سماعة.. �أن��تِ ال تعرفني �شيئ ًا عني ..حتى بعد هذاالذي حدث� ..أنتِ التي بد�أت ..لقد �صممت على �أن
�أ�ضع ال�سماعة يف فيها ..وكانت تدرك ذلك ،كانت
�صابرة ،فلم احلنق..؟!
 وح��ت��ى ال �أب���دو يف نظرها طفلة �ساذجة�س�ألتها:
 �أميكن معرفة عنوانك..؟؟ هو يف الدليل.. با�سم من..؟ با�سمي..كنت على و�شك الوقوع يف الفخ ..لكني عدت
�إىل ر�شدي!
 �إذا كان ا�سمك هو ا�سمي ..ف�س�أفت�ش عنهو�أجده..
 هذا منطقي..ويئ�ست من جديد.
 ولكن �أنّى لك �أن ت�صلي �إىل هاتف �آخر.. �أنت التي �أثرت اخلالف يف هذا الهاتف..�أت��ك��ون ق��د ب���د�أت ه��ج��وم��ه��ا..؟؟ �إن �صوتها
�أ�صبح جدي ًا �إىل حد ما ..وابت�سمت لأ�سيطر على
الو�ضع َم ْن يدري..؟؟ بقليل من ال�صرب قد �أ�ستطيع
الو�صول �إىل �إرباكها ،من ي��دري؟؟ ميكن �أن تبوح
علي
يل بكل �شيء ..من ي��دري..؟؟ لكن �أعرف �أن ّ
القيام بجولة �ضرورية ف�أنا و�شك �أن �أق��ول لها
حينما تقاطعني..
 ح�سن ..كفى �أن نتكلم لهذا اليوم ،ف�إن رغبتيف احلديث �أمكن �أن جتدينني..
 �أجل� ..أجل ..يجب ...ك��ي��ف..؟؟ ه��ذا غ��ري��ب!!! حني يت�أخر الزمن

•عبد اللطيف الأرنا�ؤوط
يبدو ك�أنك تفكر بال�شيء ذات��ه ..ال �أعلم ما �إذا
كنت �أودعها �أم ال  ..وال �أريد �أن �أبدو فظة خ�شنة
ولكن ما من �سبب يدفعني �إىل اللطف� ،إنها ت�ستعجل
أكن لها بالعرفان.
الأمور و�أنا يف �أعماقي � ّ
 �إىل لقاء �آخر..ثم �أغلقتُ اخل��ط ..مكثتُ هناك ،وال�سماعة
بيدي �أنظر �إليها ..م�سحت جبهتي بيدي .وغمرين
الريب مرة �أخرى حتى عجزت عن رفع قدمي عن
الأر�ض.
ك��ان ال��زم��ن ي�ستعجلني لكي �أح�سم الأم���ر،
ورفعت ال�سماعة دون ت��ردد ،ثم ذهبت لأرت��دي
ثيابي يف احلجرة..
متلكتني احل�ي�رة يف اخ��ت��ي��ار ال��ت��ن��ورة التي
�س�أرتديها لكني اجت��ه��ت �إىل ال��ت��ن��ورة الداكنة
�أرب��ك��ت��ن��ي ال��ف��ك��رة ..لكن ج��ر�أت��ي دفعتني �إىل
طرحها..
ال ..ال ..قلت يف �سري :خري يل �أن �أقلع عن
لب�سها ..م��ادام الأم��ر هكذا و الهاتف هناك �إين
�أنتظر ال 58 -20وب��دت الفكرة �ضحلة حمبطة
حتى الي�أ�س ،لكن تبنيتها لأبعث الهدوء يف كياين،
على الأق���ل ح�ين كنت �أرت���دي ثيابي .وم��ع هذا
فالبذرة مل متت بعد ،وامل�ضحك �أن الفكرة ذاتها
ت�ضطرب ،حت��اول �أن تفت�ش عن ال�شم�س ..و�إذا
ا�ستدعيتها بال هاتف ..فيكفي �أن �أردد ا�سمها الذي
هو ا�سمي ..ثم انتظر .فهل جتيب؟؟؟
انتهيت من ارت��داء ثيابي ،وذهبت لت�صفيف
�شعري وحني رفعت نظري ،كدت �أكر راجعة ،هاتان
العينان ..هاتان العينان تنعك�سان يف املر�آة يف غري
حت ّول ك�أنهما تنظران �إ ّ
يل وكاد ي�صيبني الدوار..
و�أو�شكت �أن �أ�صرخ ،لكن ال �أريد هذا بكل ب�ساطة.
حملت حقيبتي واجتهت نحو الباب.
وخطر يل �أن �أ�ضحك حني و�صلت �إىل الدرج
كما لو �أين فررت من �شرك من�صوب واعتقدت �أن
ه��واء ال�شارع ينع�شني لأع��ود �إىل البيت بعد �أن
�أكون قد ن�سيت كل �شيء.
بد�أت �أنزل فوق الدرج ،لكن َط َرقات الباب الذي
كاد يت�صدع من �شدتها ،كانت تدق يف �أذين وجعلتني
�أتوقف .عرفت �أين �أقوم بحركة مباغتة ،حركة
�سريعة ي�شرق فيها الذهن حلظة و�أخ��ذتْ  -نف�سي
تهم�س بخفوت :املفاتيح ..مل �أ�ضعها يف حقيبتي.
تنهدت .ف�أنا يف �أوج التعب� ..أقوم ببع�ض اجلهد
الذهني ور�أيت بو�ضوح املفاتيح يف خزانة املطبخ،
لقد تركتها البارحة حني عدت من ال�سينما .كانت
هناك حني كنت �أتكلم .لكن خروجي امل�ستعجل
غري الواقعي ،هذه املرة من بيتي جعلني �أن�ساها..
والآن� ..أ�شعر فج�أة ،ب�ضرورة ملحة للعودة.
وال �أق���در على ال��ذه��اب لأين ال �أ�ستطيع دخ��ول
املنزل.
ع��دت ف�صعدت درجتني �أو ث�لاث درج��ات من
ال�سلم ،وتوقفت �أنظر الباب املغلق ثم ت��رددت
وخطرت يل بغتة فكرة ال جمال لطرحها الآن..
�ضغطت على اجلر�س ون�سيت نف�سي فرتة� ،أنتظر..
وال �أعلم ما �إذا كان دمي ي�سيل �سريع ًا مع كل عرق..
مع كل نب�ض� .إنه -على نقي�ض ذلك -قد كف عن
ال��دوران كذلك ال �أع��رف كنت دافئة �أو مقرورة،
والزم��ت��ن��ي رغبة يف ال�ضحك ال�����س��اذج �أو الهرب
والت�شرد حني بد�أ الباب ينفتح ببطء �أمامي..
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�شعر

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

عَ دْ را ..دماءُ اليا�سمني

ب�صمة حب
• غالب جازية

• مالك الرفاعي

ُ
ت�صطاف
معبد احل�سن ُقلْ يل �:أين
يف ِ
ال�صيت مللم َ
ع�شق من خافوا
يا ذائ َع
ِ
ه ّبـتْ على �شفتي �أوىل ن�سـائمها
ُ
�شفاف
احلب
فثوب
يا عطر خ ّي ْمُ ..
ِّ
أمواج �ضحكتها
بحـر ال ِ
ُ
أنوثة من � ِ

ُ
والرم�ش ٌ
�سيف وهذا الدهر �س ّي ُ
اف

حـزين �إليك فجد بالدم ِع يا قلمي

ُ
أحالف
أحباب و�
فاحلـزنُ
واحلب � ٌ
ُّ

زمن قد �ضاع من يـدنا
ُع ْد بي �إىل ٍ
�أنّى يعو ُد وهل للعـمر � ُ
إيـالف
قمر قد غاب عن نظري
يل يف الهوى ٌ
ُ
أو�صاف
أو�صاف �
ت�سعى �إليه من ال
ِ
و�سامته
�أعلنـت عنه ب�شيءٍ من
ِ
عر ُ
اف؟!
يا ذائع ال�صيت  :هل للع�شق ّ
عيني عليك و�سيفي �شق �أوردتي
ُ
مهياف
وال�شوق هاج وهذا القلب
والروح عندك فلت�شرق ببا�صرتي
ُ
اتالف
اجلرح بعد الهجر
قد خامر
َ
ً
قافية
ناجيت طيفك فا�ستلهمت
ُ
ا�سراف
أتيه
�شــعري ملثلك ال ي� ِ

عدرا!.؟دم
فولة ُط ِع َنتْ
ين�سلب ُر ْو َح ُط ٍ
ٌ
ُ
ِب َخن َْج ِر غا ِد ٍر َيق ُ
الطفولة
ْتات من حل ِْم
ِ

ُ
كي يك ِّل ُم ر َّبهُ من
يعاف الطُّ و ُر ..ي�أتي ْ
ُج ْر ِح َع ْدرا..

خطّ ت هواها على جدران ذاكرتي
فا�ستمطرت �ألق ًا واللحظ خـ ّو ُ
اف

عادت �إ َّ
يل تـدقُّ الباب فـاتنتي:
مازال عــندك لـلآمال �أُ اّل ُف
ٌ
ال حتزين �أنت يل
قيثارة وهوىً
وال�شعر �أنت و�أنت ال�شعر � ُ
أهداف
عاطفة
ال�صيت �أطلق وهج
ٍ
يا ذائع ّ
الدرب � ٌ
أ�سالف و� ُ
أ�سالف
قد �ض ّيع
َ
جــرح يالزمني
انرث عبريك من
ٍ

فاحلـرف عندك �أزها ٌر و� ُ
أ�سياف

كن يل مالذ ًا على الأيام �أن�شد ُه
يب �أدركني والدهر �سف ُ
ّ
ّاف
فال�ش ُ
َ
ب�صدرك وا�ستلقي على �أملي
خذين
�إح�سا�سك العذب ال تلغيه � ُ
أعراف
أ�شرعة
�سراب ..وهم �
هذي احلياة
ٍ
ٌ
ٌ
ُ
أ�صداف
متاثيل و�
ونحـن فــيها
نحيا بب�صمة قلب �أو ِّ
بظل ر�ؤىً
و�صر ُ
اف
�إن �أف�سـد
َّ
احلـب �سم�سا ٌر ّ
ُ
ت�صطاف
يا ذائع ال�صيت قل يل �أين
الع�شق قد خافوا
�ضاق الف�ؤا ُد و�أهل
ِ

والرجولة
البطولة
ُح ُل ُم
ِ
ِ

ي�شرتي خ ْبزاً..

ني
واجليا ِع الكادح ْ

 َّب�شا ُر!
يا ْ
ْ
عالك
العروبة يف
ب�ش َر
ِ

ق�صائد

ٌ
ُ
رفراف
تالفة والقـلب
والـروح

ُ
أطيـاف
قد راودتني من املحبوب �

من �أما ِم املخْ َب ِز الآ ِّ
يل يف َع ْدرا
�شا�شة التلفا ِز ط ْف ًال
�أرى يف
ِ

�أرا ُه! .وليتَ �أنيَّ ال �أرا ْه
والرباءةِ..
و� َ
����دراُ ..ت�ض ِّمدُ ُج ْر َحها
أراك يف َع ْ
من دماءِ اليا�سمنيْ..
يا ليتَ �أنيَّ َق ْد َف َق ْد ُت َب�صريتي و َف َق ْد ُت الدَّ امي
�إب�صاري!
 عدرا..ُتعيدُ مدينة الع ّمالِ تزهو..
الط َ
فل َّ
أب�صر َّ
ني
مي ال َع ْدرا
�أَ َع ْد ِت لنا
الطع ْ
امل�سيح ومر َ
َ
لكي ال � ُ
�أنتَ يا ّ
ب�شا ُر َم ْن َي ْبني..
جاء املل َّث ُم
�أَ َع ْد ِت ُق ُرنْفُ َل التاريخ يروي وهَ َو َيطْ ُل ُع
َ
ومن ُي ْ�صغي ..و َم ْن!
ْ
ج َّز ر� َأ�س الطفْلِ ..
جراح املث َْخننيْ.
من
ِ
َم ْن َغيرْ ُ ّ
ب�شا ٍر..
َّ
وراح� ..إىل� ..إىل..
 َع ْد َرا..قطعهُ َ
بال�سفنيْ؟!
يعو ُد �إىل
ِ
ال�شواطئ َّ
ُ
واح َي ْ�ش َمخُ
و�إىل� ..إىل!.
رغيف
ِ
اخلبز ْ
ا�س َمنت من الأ ْر ِ
َ
َ
رب ال َع ْر ٍ�ش..
ماك
ح
ف
*
َ
ُّ
�أ�شْ َ
لرب العاملنيْ!
مدارات ال�سننيْ..
يف
ِ
كوك َّ
الطُّ
الغادرين
ة
غا
د
ي
ك
من
ِ
ِْ
ْ
َ
قابيل
يا َبنْدَ َر ال��دوال ِر والآب��ا ِر ..يا َع ْدرا� !..أيا َع ْدرا� ..أيا َع ْدرا* يا طف َْل َع ْدرا..
الع�صر..
هذا
و�آ ٍه �آ ْه..
ِ
َ
ُ
البطولة
��س��وري َي�� ْب�� َت�� ِك ُ��ر
جي�ش َك ال��� ُّ
ُ
الرباء َة
تغتال
عباء ِة ال ْإ�سال ِم
با�س ِم
وما ِم ْن
َ
َ
ْ
والفداء.
ْ
َ
قرية يف �سورية� ..إ َّ
والطفولة..
ال َغدَ تْ ْعدرا
ٍ
َ
اجلميلة
ووحدَ ُه َ�سيعيدُ َب ْ�س َم َت َك
ْ
رب العامل َ
ني
 مو�سى..با�س ِم ِّ
ْ

ورحت �أ�س�أل ما يغريك يا وجعي

احلب وانت�شري
يا عني �ص ّبي قوايف
ِّ

و� َ
ْ
�سواك!
وحدَ َك ..ال
أراك ْ

خلود

قيثارتي ...
امل�سكونة بالأرواح
�شربت من الأن�ساغ
ال�سماء
عندما
احمرت وجنتا ّ
ّ
و�أجنبت ق�صيدة
ر�سمت جدول احلياة
والقمر ي�سكب مرايا ده�شته
على مرمدتي البائ�سة ! ! !

انطفاء

جل�س عند املوقد
يحاول ت�أجيج النار
بت�أمالته ال�سخ ّية
هارب ًا من الأ�شباح
التي تتجه �إليه
بعدما �أطف�أت مواقد ال�صدور ! .

جلوء

مرة
هربتُ ّ
�إىل القمر
حام ًال �أحالمي  ..ق�صائدي
و�صورة حبيبتي

لكن القمر مل مينحني اللجوء
فبقيت عالق ًا يف الف�ضاء
جنمة غريبة
بال عنوان ! ...

و�ص ّية

من �شرفة الليل
تفوح رائحة الكفن
ترانيم �صدئة
يف م�سرحية الفناء
غول
يرفع ال�ستا َر وجهُ ٍ
عن جثث مت�شحة ب�ألوان ال�ضباب
�أيتها املنية العرجاء
ال تن�سي �أن تدفني رفاتي
يف رواية �سوداء
كلعنة م�شرئبة بال �أ�صدقاء !!! .

مطاردة فا�شلة

ذات حلم
ر�أيت الأموات
ي�سلبونني ق�صائدي
فانتحرت
لأعيد ما �سلبوه مني

َ
را�سة..
يف
طريقك للدِّ ِ
الكائدين
َرغْ َم ك ْي ِد
ْ

• جيكر خور�شيد
ولكن  ..عند العودة
�أ�ضعت جواز �سفري

بحث
عاري الأفكار
كطفلٍ �شريد
كاحلد�أة ال � ُ
أملك
جناحي
�سوى
ّ
�أطري بهما
باحث ًا عن احلقيقة التائهة
يف مكان ما !

�أمل
عيني
يف
ّ
�سيعيد الأمل بريقه
لأعيد للحقول اخ�ضرارها
للجبال حجالها
للأزهار �شذاها
للبحار �أ�سرارها
وحلبيبتي احلزينة
بيادر ال�سعادة

ق�صة

ِجبلّة جبل
• �أحمد علي حممد
ال تتحلب �صخوره ط ً
تريني عيناها جب ً
ال وغ�ضارة ومناء ،ومل ي�صدف،
فيما �سلف من زماينّ � ،أن امر�أة �أر�سلت عيونها �إىل متاهات خميلتي لرت�سم
جب ً
ال عظيم ًا كهذا اجلبل ،ولعلّ رذاذ العمر الذي انفلت من بني �أ�صابعي
ي�ستبق يف ذاكرتي زاد ًا من تلك الت�صاوير البديعة التي ُت�شعر ب� ّأن
مل
ِ
جبلتي من �صخو ٍر خددتها �أمواهُ هُ  ،من �أجل ذلك ُج ّن احلنني �إىل عينيها،
ويف الوهم حرائق ا�شتعلت يف ال�صميم ،ال تنطفئ �إال بال َع ْو ِد �إىل البدء،
�أو ُيرتك وجودي حم�صور ًا بني جفنيها وحواف جبل ال�شيخ الناه�ضة� ،أو
ينبتني �شوقي لأتعرف ُكنهي وهي ت�صوغني �صخرة را�سخة بني قدميه،
و ترتكني مرمي ًا بني ه�ضابه �سنوات تخرج من ح�ساب الأزمنة  ،ويتحجر
بي العمر على عتبة من عتباته ،ويرت�شف مني كلمات كما �أرت�شف من
�سل�سبيله العذب �أوهامي ،ثم يعيدين جرم ًا منوط ًا بفلكه ،لأ�صحو مع
ال�صخور وال�تراب والنبت العميم� ،أتلظى ب�سعريه حني تلقي ال�شم�س
كامل وهجها بني يديه ،و�أ�ست�سقي َحيا ُه كلما �سكب دموعه على الربا
واله�ضاب ،ناه ً
ال من حره وقره حياة �سرمدية .
م��ددت �أط��رايف املتحجرة ،لأتناول بع�ض ًا من �أمنياتي ،من خالل
مالءة ال�سراب التي تلف الوهاد وال�سهول واملنحدرات ،فكمن يل اجلبل
يف عينني اخت�صرتا �سي ً
ال من الذكريات ،و�صارت الآم��ال �أ�شجار ًا من
املحال ،تر�سم يف دواخلي �أ�صداء وجودي املنك�سر على عتبات كلماتها،
وهي تظن �أن ب�إمكاين الإحاطة بف�ضاء ي�شغله اجلبل وت�شعله بوارق
نظراتها املتوهجة بحيائها وجر�أتها ،فانك�سرت انك�سار الرياح وهي
ٌ
كلمات �شردت من فمي ،كما
حتاول اقتالع �أ�صول اجلبل الرا�سخ ،وغازلتْها
تغازل ال�شم�س يف �أول طلوعها اجلبل الأ�شم ،و�أر�سلت �إليها �أ�ساطريي كما
ير�سل ال�صباح �أوىل خطوطه الذهبية �إىل اجلبل ،وكانت كما كان غري
عابئة ب�أ�ضواء كلماتي ،ففي �صميمها كما يف �صميمه كنز من ال�ضياء،
ويف �صميمها و�صميمه جذوة النار وم�ستودع الن�ضارة .حتر�س الأثري،
وت�ستحكم ب�أ�سراب الغيوم ،وتبعث املطر ،وتع�شقها الرباري ،وتر�شقها
التالل بنظرات ال��غ��رام ،ويرنو �إليها النبت ،وتنعطف �إليها �أعناق
الأ�شجار �.إنها �سيدة الرباري و�سيدة اخل�صب و�سيدةاملعاين .
عجبت من عينيها كيف �أ�سكنتا ذلك اجلبل ،وفيه �سال�سل تتكئ على
وقمم ت�أخذ برقاب قمم �أخ��رى ،ووهاد تت�صل بوهاد ،وقرى
�سال�سل،
ٌ
تت�شابك بقرى �أخرى ،وفيه ه�ضاب و�سيول و�أ�شجار و�أزاهري ،وكل ما خلق
اهلل يف الدنيا ا�ست�أثر ذلك اجلبل ب�أح�سنها و�أروعها ،لي�صطفي لنف�سه
حا ً
ال كحال الفردو�س ،وما عذبني و�أنا �أنقل نظري بني عينيها واجلبل
،ت�شتت الب�صر بني �سواد عينيها ،وخ�ضرة جبل ال�شيخ ،وزادين �ضياع ًا �أن
اخل�ضرة التي تطرز اجلبل ا�ستحالت �سواد ًا لعينيها ،وبيا�ض الثلج الذي
يعلو قمته انقلب �سجف ًا من الأ�ضواء ترتاءى على وجنتيها .
وددت �أن �أخلع عمري كله على اجلداول والوهاد ،ف�أذوب يف �أن�ساغ
الأ�شجار ،و�أطيرّ خياالتي مع الع�صافري ،لقد هممت �أن �أ�ؤ�س�س وجود ًا
مغ�سو ً
ال من الذكريات ،والأ�صداء ،فما طوي من �سني عمري مل ي�شدين
�إىل نف�سي كاجلبل ،ومل �أ�شعر مبا نبت يف نف�سي من هواج�س �سوى تلك
التي بثها يف �أعماقي ،وغدوت �أ�سعى �إىل اقتالع كياين من خميلتي كي ال
�أعود �إىل تاريخي املرتع بالهزائم واالنت�صارات ،حني اق ُتلعتْ خطواتي
ال�صغرية من دروبها امللتوية ،هنالك يف �صدر اله�ضبة ،يف “راوية” بعدما
نام التذكار يف قلوب �أهليها ،والآن البد لع�صافري الروح من �أن ترتقي �إىل
قمم �شاهقة لتوقد جمرات عمر �أو�شكت على االنطفاء ،و�آن خلياالت
النوار�س التائهة يف �أفق جفنني فاترين� ،أن ت�شد اجلبل �إىل كياين�،أو
ت�شد كياين �إىل ذلك اجلبل .
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ف�ضاء من زبد
 املر�أة التي تفكر كالرجل ،وال تهتم ب�أنوثتها تكونخ�سارتها م�ضاعفة.
-1اليوم �أ�صبحتِ جتيدين ق��راءة واقعك وتف�سريه،
�أما يف املا�ضي فالأ�سود يطرز كلماتك ،ويلون الدم الذي
غباء� ،أم
ت�ضخه �شرايينك .ي�صيبك عمى الألوان� .أهذا ٌ
كنت تخططني لنهاية �أخرى؟! �ألي�س لك تف�سري لربق
ورعد دون مطر؟! �شريط الذكريات يعود بك ،فتلعني
ال�ساعة التي جعلتك غبية .ملن �سرتوين ق�صتك؟ ال
�أحد �سوى الفراغ واجلدران وال�شوارع و�أر�صفتها ،التي
مللتها وملتك .انح�سر غ�ضبك ،وبت قادرة على �إعادة
التوازن جل�سدك وروح��ك .الأم��واج تنح�سر ،والبحر
يعيدها ،فهل بحرك قادر؟!
-2�أ�سئلة ت���راودين و�أن���ا �أع��ي��د ال��زم��ن ال��راك��د �إىل
عنفوانه ،حيث القلب ممتلىء غبطة .و�شم�سي تنري
�أكوان ًا ،بينما كلمات الغزل ملقاة على ر�صيف حياتي،
وجنتي� .أهو
�أما اليوم فف�ؤادي ينزف ،ودموعي تبلل
َّ
علي� ،أم حلظة احلقيقة؟! ت�صحرت
التغيري الذي طر�أ َّ
حياتي .ماذا يفعل النا�س ب�صحراء ،ال متنح للغ�صن
الأخ�ضر حياة� .أي���ادي الليل تهاجمني ،و�أجنحته
تغطيني .فتحت دفاتري يف وقت حلَّ فيه بيا�ض النجم
يف �شعري .الأمنيات �أحرف بعرثتها ،وبعرثها الزمن.
الأوراق ترجتف ،وحلمي ال يغادر �صدري .ارتديت
جلباب ًا من احلكايات ،وترب�أت من املا�ضي ،والأ�صح �أنه
ت�بر�أ مني .مل �أفكر �أن �أحتفظ ب��وردة ،كل ال��وردات
رميتها قبل �أن تذبل .اعتقدت �أن حتقيق الأح�لام
يجعلني �أعي�ش بال �أحالم .م�سحت الأيام عقارب زمني،
ف�أنا ل�ست �أكرث من امر�أة تثري العوا�صف� .أحالم الع�شق
غادرت ج�سدي وروحي .قلبي ميدان فارغ .اعتقدت �أن
انت�صاري بهزمية الآخ��ر .كم من الف�صول مرت! وكم
ربيع ًا مل يذكرين! وك��م من الأم��ط��ار هطلت وغ�سلت
عفن الأيام ومل تالم�س �أيامي! مل �أتذوق طعم احلياة.
�سر غناء
�سمائي ال�ضبابية �أ�ضاعت طريقي ،ومل �أدرك َّ
القربات واملاء والأمواج والب�شر� .أح�س�ست �أن النافذة
التي ب��د�أت ت�ضيق� ،ستنغلق ذات ي��وم .كنت �إ�سفنجة
قادرة على امت�صا�ص العواطف ورميها يف �أول زقاق.
كثريون منحوين ما ال �أتوقع� ،أخفيت كربيائي ونظراتي
املتعالية يف ف�ستاين� .أفخر املوائد و�أطيبها مدت ،و�أروع
الكلمات رنت يف �أذين� .أغلقت �أقفايل ورميت مفاتيحها،
ومل �أعد قادرة على ا�سرتداد مفتاح واحد.
-3فتحت ال�صندوق ففاح منه عطر الرنج�س والقرنفل
والدروب .طيور غردت على �أغ�صاين ،مل �أحني هامتي،
علقت حياتي على م�شجب الزمن .تعريت من ذاتي� ،إال
من �شهوة املطر للأر�ض� ،أتهجى �أبجديتي ،و�أنا �أتناول
ر�سالة من كومة الر�سائل:
�إىل �سيدة الع�شق ...
ماذا �أ�سميك �أيتها العنيدة� ،س�أ�ستعني بحربي لعله
ينجدين ب�أروع التعابري ،وبدواوين �شعر لأ�ستقي ع�سل
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• عو�ض �سعود العو�ض

�شفتي .ما �أروع
الكلمات .ترتاق�ص �أحرف ا�سمك على
َّ
ابت�سامتك! ابت�سامة تهيىء البذور للإنبات ،والأ�شجار
للثمار ،عندما التقيك يتحول الزمن �إىل ثوان ،ي�صري
�أكرث رقة و�إ�شراق ًا ،ي�أخذ من �أنوثتك و�ضحكتك في�ض ًا
من نوره ،ففي كلِّ �صباح �أراك قد اكتملتِ جما ً
ال وفتنة،
حمب
تخيلتك ممزوجة باحلليب واحللوى ،وكم �أن��ا
ٌّ
لهما! ...
حت�س�ست ج�سدي البارد و�أن��ا �أعيد الر�سالة �إىل
ال�صندوق� .أ�سرتجع بع�ض اللقاءات� .أهداين �صاحب
الر�سالة حبه ،وطالبني غري مرة �أن �أرتبط به .مل
�أجبه� ،أهديته الربد والغيم وال�صقيع ،وعلى الرغم من
مكانته وقدرته على غزو املجرات� ،إال �أنه مل يكن قادر ًا
على غزو ف�ؤادي .عيناي متتلئان �سحب ًا ورم ً
ال وملح ًا.
تناولت ر�سالة ثانية:
�إىل فتاة �أحالمي ...
حبيبتي مل �أع���د ق����ادر ًا على كتمان عواطفي.
�أتخيلك �أمامي فت�شف نظراتي حمياك ومروج �صدرك
وتالله العامرة� .أقر�أ م�ستقبلي بني يديك ،و�أحت�س�س
جمال ال��ك��ون ال��ذي ب��دا ج���زء ًا م��ن جمالك .متنيت
�أن �أك��ون قطرة ت��روي ظم�أك� ،أو ن�سمة ربيع تعانق
خ�صالتك� .أنحت من كلماتي متثالك لتظلي يف حالة
يقظة يف �شراييني .التقطتك عد�سة عيني ،فغدوت
عيني� ،أما
�أجمل اللوحات العاملية� .أراك حلظة �أفتح
َّ
عندما �أنام ف�أغلقهما عليك .لمِ َ �أنت غري مبالية� .ألي�س
لديك كلمة تقولينها؟! �أم �أن امل��وت قد �أطبق على
كلماتك؟! ح ُّبك يف ال�صدر ال يرحل ...
-4قررت �أال �أكتوي بالنريان ،فاكتوت �أحالمي ،وغدت
يف عامل الن�سيان .حا�ضري اليدع �شيئ ًا من املا�ضي بعد
�أن تبخر ،تارك ًا رهاين على جواد خا�سر.
��دي ب��� ِّأي عالقة �إن�سانية .ابتعدت عن
ال رغبة ل َّ
الآخ���ر ،ومل �أ�ستطع الإم�ساك ب��واح��د .غيومي غري
ممطرة ،كلها هبوب يحجب الر�ؤيا .هل �أنا بال ج�سد
وروح؟!
-5ج����اءين م��ن ي��ط��ل��ب ودي��� ،ص��داق��ت��ي ،م��ن يريد
االرتباط بدل الواحد الع�شرات� .أتفح�ص القادم،
اليعجبني �شكله ،كيف �س�أنام معه على �سرير! احتجج
بو�صف �أنفه �أو و�صف �أذنيه الكبريتني ،و�أ�سنانه غري
املر�صوفة� .أعاين طوله ف�أجده �أقل من مئة وثمانني.
�أو �أنه كثري الكالم� ،أو اليتكلم �إال �إذا �سئل ،اليجيد
احلديث مع الأنثى ،وظللت هكذا حتى جاء يوم مل يعد
ي�أتيني �أحد.
ال��ي��وم �أدرك �أن امل�سميات مل ت��ع��د ك��م��ا ك��ان��ت،
الأ�شجار بال ظ�لال ،وظ�لال الغابة حتجب ال�شم�س.
أح�س بق�شعرية ،و�صرت �أبحث عن � ِّأي رجل .ا�ستفيق
� ُّ
على ذاتي ف�أ�شعر بجرمية ما فعلت .ال�برودة تع�ش�ش
يف ج�سدي ،وت�أخذ الن�سائم �أبجديتها ،وي�أخذ الزمن
ال�شباب .دموعي تغ�سل حا�ضري ،لعلني �أرى واقعي كما
هو .الواقع الذي ال �أريد �أن �أ�سمعه �أو �أعرفه .اليوم
عنواين مع الريح.
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قراءة �أوىل يف خطاب الق�سم (خطاب الذات الوطنية) يف (2014/7/16م) /تتمة� /ص3

متف�سخة� ...أما �سورية فمازالت على عهدها ،متم�سكة بنهج املقاومة
وم�سان��دة �شعبن��ا الفل�سطيني ول��ن ت�ساوم على ق�ضيت��ه ،و�أنها �ستبقى
ق�ضي��ة �سوري��ة الأوىل وما ج��رى ل�سورية �إمن��ا كان ب�سب��ب التزامها
به��ذه الق�ضي��ة ...ولن تتخلى عنها ،ما و�ستبق��ى املقيا�س لأ�صالة عن
�أ�صالة البعد القومي لل�سوريني..
لذل��ك كله فهو خطاب يتوجه �إىل ذات كل مواطن؛ وال�سيما حني
�شرع الأبواب على هذه املكا�شفة ال�شفافية وحتميل املواطن ما ينبغي
علي��ه �أن يفعل��ه ..ما جع��ل كل كلمة فيه تعان��ق �أرواح اجلميع وتعيد
روح التفا�ؤل والأمل �إىل بناء م�ستقبل الوطن؛ �أي �إنه خطاب املواطن
املنتمي بكل جتلياته ،وتطلعاته �إىل وطن الكرامة والعدالة...
ولذلك فاخلط��اب مليء بالدالئل وفق ما ا�ست�شرفته على ال�صعد
كله��ا؛ الداخلي والقومي وال��دويل� ،أده�شتني معطيات��ه و�أبعاده و�أنا
�أ�سمع �إىل كلماته؛ وكنت واحد ًا من �ألف وثالث مئة مدعو �إىل جل�سة
جمل�س ال�شعب حل�ضور �أداء الق�سم.
وكان منه��م ( )250ع�ض��و ًا م��ن �أع�ضاء جمل�س ال�شع��ب ،والباقي
م��ن ممثل��ي �شرائح املجتمع ال�س��وري ،ومنهم ذوو ال�شه��داء واجلرحى
واملخطوف�ين وممثل�ين ع��ن العم��ال والفالح�ين واملثقف�ين والكت��اب
والفنانني ،واملهند�سني والأطباء واملعلمني و ...علم ًا �أن املر�أة ح�ضرت
ب��كل عنفوانه��ا وكذل��ك كان �شب��اب �سورية الذي��ن كانوا عل��ى مقدار
امل�س�ؤولية الوطنية يف هذه الأزمة القا�سية.
وملّ��ا كان��ت ه��ذه اجلل�سة نوعي��ة وتاريخي��ة ،لأنها تعق��د بعد �أن
َم ّر ث�لاث �سنوات و�أربعة �أ�شهر على ح��رب عدوانية �شنتها تنظيمات
تكفريي��ة �إرهابية على �سورية نيابة ع��ن الدوائر ال�صهيو�/أمريكية
وقادته��ا الإدارة الأمريكي��ة ،وحلفا�ؤه��ا يف املنطق��ة ويف طليعته��ا
قط��ر وال�سعودية وتركي��ا ف�إن هذه الإدارة ق��د جنحت �أميا جناح يف
ا�ستن��زاف م��وارد حلفائها املالية وقدراته��م �إىل �أبعد مدى يف الوقت
ال��ذي نالت من دم��اء ال�سوريني الأبرياء؛ واعت��دت على �سيادة دولة
مل تدخ��ل معه��ا يف �ص��دام م�سلح ...وعل��ى الرغم من ذل��ك فقد كانت
جته��د يف �إ�سق��اط الدول��ة ال�سوري��ة؛ ما يعن��ي �أن �أمري��كا جنحت يف

تدمري بع�ض النفو�س من الداخل ذاتي ًا ولكنها مل ت�صل �إىل هدفها يف
�إثارة فتن��ة طائفية �أو مذهبية بني �أبناء الوطن وظلوا �شركاء فيه،
وحافظوا على مقدرات الدول��ة ال�سورية وفق ما قال �سيادته“ :لقد
حاول��ت ال��دول الت��ي تقف خلف الإره��اب يف �سوري��ة تدمري خمتلف
�أ�س�س احلياة فيها فبالتوازي مع عمليات القتل التي طالت كل �شرائح
ال�شع��ب ال�سوري دومن��ا ا�ستثناء �أو متييز كان��ت عمليات تدمري البنى
التحتي��ة الت��ي بنيت عرب عقود من جهد ومال وع��رق ودم �أجيال من
ال�سوريني” .وكان قد �أكد وحدة ال�شعب الن�ضالية ل�صد رياح التق�سيم
والفتنة �إذ قال“ :قالوا� :إن ال�شعب ال�سوري واحد؛ فوقفتم يف وجه
�إع�ص��ار فتنته��م ،ومل ت�سمح��وا لري��اح التق�سي��م والفتن��ة �أن ت�ضرب
قلوبك��م وعقولكم ...وكنتم بحق �شعب ًا واح��د ًا بقلب واحد” .لذلك
كله جاء اخلطاب ليعرب عن هذا الدور وبخا�صة عما جرى يف مواجهة
ال�شع��ب العربي ال�سوري لكل �أ�ش��كال العنرتيات والبندريات ثم �سخر
م��ن خيب��ة �أحالم �أردوغ��ان ال��ذي �أراد �أن يحلم بال�ص�لاة يف امل�سجد
الأموي بدل احللم بال�صالة يف امل�سجد الأق�صى� ...إذ قال �سيادته يف
�أردوغان“ :يريد �أن يحرر ال�شعب ال�سوري من الظلم ويحلم بال�صالة
يف اجلام��ع الأموي ،وعندم��ا �أتى مو�ضوع غزة ر�أين��ا ب�أنه َح َمل وديع
ي�شع��ر باجت��اه �إ�سرائيل كما ي�شع��ر الطفل الر�ضيع جت��اه ح�ضن �أمه
باحلن��ان ،وال يجر�ؤ �أن يتمنى �أن ي�صلي يف امل�سجد الأق�صى .لقد كان
امل�سجد الأموي مفتوح ًا له من قبل؛ يوم مل تلوث العثمانية اليهودية
عقله؛ �أما حني انغم�س يف م�ستنقع اخليانة وعمل على �إ�سقاط الدولة
ال�سوري��ة و�شارك يف العدوان عليها فقد خ��اب �سعيه ...كان عليه �أن
يعم��د �إىل اجله��اد يف فل�سط�ين؛ وي�ساند كل من يعم��ل على حتريرها
م��ن ال�صهاينة ...حينذاك ميكنه �أن يحلم بال�صالة يف �أي م�سجد من
م�ساج��د امل�سلمني ...ولكنه كان ومازال طف�ل ً
ا ر�ضع من ثدي احلركة
ال�صهيونية؛ عام ً
ال على حتقيق م�شروعها؛ ولن يخدعنا مهما لب�س من
ثياب النفاق؛ ومهما غيرَّ جلده!!!.
و�إذا كان العظيم ي�صبح عظيم ًا �إذا �أنتج فكرة عظيمة ف�إن �سيادة
الرئي���س قد �أب��دع جملة من ال��ر�ؤى العظيمة وعبرَّ ع��ن اجلغرافية

م�شاريع الهيمنة الفكرية والثقافية
ومل يكن م�شروع العوملة حم�ض م�صادفة يف تبنيه
وا�ستدراجه ,لي�ضم كل �شعوب الأر�ض بني الرتغيب
والرتهيب,و�صراع امل�صالح يف مقدمة الأول��وي��ات
للدول العربية وم�شاريعها امل�ستقبلية ,ومبا و�صلت
�إليها النظم الر�أ�سمالية مل�ستوى اقت�صادي جعل
هناك ف��رز ًا بني �شعوب يف غاية الغنى الفاح�ش,
و�شعوب �أخ���رى يف غاية الفقر الفاح�ش �أي�ض ًا,
مما دع��ا �أق��ط��اب ه��ذه النظم االقت�صادية لطرح
م�شروع العوملة ,عندما بد�أت ال�صعوبات تعرت�ضهم
يف حتقيق م�صاحلهم االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ,بطرح هذا املفهوم ,ومبد�أ العوملة يف
املفهوم ال��ر�أ���س��م��ايل العمل على تعومي العمالت
وال�سلع ,وتقوم بعملية املناف�سة بني تلك ال�شركات
على ح�ساب الأف��واه التي هي بحاجة �إىل الغذاء,
لأب��ن��اء ال�شعوب ال��ف��ق�يرة ,التي ال حتقق ت��وازن�� ًا
يف تلك املعادلة ,ومل يقف هذا الأم��ر على جانب
م��ن اجل��وان��ب امل��ادي��ة فح�سب ,ب��ل ت��ع��داه��ا مل��ا له
منعك�سات تدخل يف كل مفا�صل احلياة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ,وتفكيك املنظومة
انتماء جديد ًا ,يدور يف
القيمية لل�شعوب,وجعل لها
ً
فلكها ,ليقاوم �أي م�شروع فكري متقدم عليها.
�صراع احل�ضارات :هذا املفهوم فهو الآخر يراد

به خلق نزاعات فيما بني الإثنيات ,فيما بني الدول,
وفرزها على �أ�س�س طائفية وعرقية ,نظرية مل
تكن �صحيحة باملعنى الإيديولوجي وال�سيا�سي ب�أن
احل�ضارات تت�صارع ,و�أخ��ذت م�سارات منها �صراع
الثقافات ,و�صدام احل�ضارات ,واملقوالت التي تولدت
عنها هي بحد ذاتها هي م�شاريع فكرية وثقافية,
والغاية منها ت�شتيت الذهنية العربية,وجعلها يف
حالة �صراع داخلي ,كما هو مفهوم �صراع احل�ضارات,
فاحلكومات ه��ي التي تت�صارع ,لأن احل�ضارة يف
جمملها هي ذات ُبعد �إن�ساين ,ولكن احلكومات هي
التي تت�صارع لتبنيها املفاهيم وت�صبح عقيدة ,ومن
ثم �سلوك ًا يعمل مبوجبه الأفراد وال�شعوب ,و�إن خلق
ذلك التناحر ي�ساعد الغرب على اال�ستفادة من تلك
النزاعات لت�صريف ال�سالح والعتاد والأج��ه��زة,
وجعل دول امل�شرق بحاجة لها متى �أرادت �أن تقف
معها�,أو �أرادت م�ساعدتها.
�أما م�شروع نهاية التاريخ :هو الآخر من امل�شاريع
التي �أنتجتها الدوائر الغربية ,وجاء به فران�سي�س
فوكوياما ,يف مفهوم واحد ,وهو �أن ينخرط املجتمع
العاملي يف طريق الدميقراطية الليربالية ,لأنه
الطريق الوحيدة التي ر�سمتها احل�ضارة الغربية
لعملية التطور االجتماعي ,وج��اء �ضمن �سياق

اجلم��وع �إىل ال�ساحات لتحي��ة هذا اجلي�ش الوطن��ي ،و�شهدنا جميع ًا
ماليني احلناج��ر تهتف بالتحية الواجبة جلي�شه��ا الذي مل يخذلها
قط.
وق��د جنح��ت امل�ؤ�س�س��ة الع�سكري��ة يف الره��ان ،وبق��ي اجلي���ش
ال�س��وري �صلب ًا وقوي ًا ومتما�س��ك ًا  ،وا�ستمر ي�ؤدي واجبه الوطني غري
عاب��ئ ب��كل ذلك النب��اح اخلارج��ي امل�سع��ور .ف�صالبته الت��ي �أده�شت
اجلمي��ع �أدت �إىل �إثارة جنون الأع��داء املرتب�صني يف اخلارج ،بعد �أنْ
�صعق��وا من خيبة رهاناته��م العقيمة على ان�شقاق ه��ذا اجلي�ش ،بعد
�أ�شه��ر طويلة من ال�ضخ الإعالمي امل�سعور لدفعه �إىل ذلك ،عرب حملة
ت�ضلي��ل و�أكاذي��ب م�ستمرة دون ه��وادة ،عملت عل��ى الت�شويه املنظم

�أ�شـــــــرف اجليو�ش

ال�سوري��ة التي �أ�صبح��ت تعادل جغرافيا العامل كل��ه؛ على الرغم من
�أن م�ساحته��ا ال تتع��دى (� 185ألف ك��م ...)2فاخلطاب كان من �أجل
وحدة الرتاب الوطني وجت�سيد وحدة الإرادة ال�سورية القوية التي
ح�ضرت بقوة يف اخلطاب ...وهو �إذ يعلن �صحة ما كان قد �أطلقه من
�أفكار حول متدد الإرهاب بو�صفه زلزا ً
ال يهدد العامل ب�آثار ارتداداته
مل يغل��ق الب��اب على احل��ل ال�سيا�سي للأزم��ة ال�سوري��ة وال�سيما بعد
�أدائ��ه الق�س��م بو�صفه انت�صار ًا لأفكاره الوطني��ة الثابتة يف التم�سك
بوحدة ال�شعب والرتاب و�سيادة القرار ال�سيا�سي ،واملعربة عن الذات
الوطنية التي تتمتع ب�صواب الر�ؤية و�صدقها..
�إن��ه احلل الذي ال يغي��ب عنه الأ�صدقاء الأوفي��اء الذين وقفوا
�إىل جان��ب �سوري��ة �س��واء كان��وا م��ن حم��ور املقاوم��ة �أم م��ن ال��دول
ال�صديق��ة ،وال�شك��ر اخلا���ص “لإي��ران ورو�سيا وال�صني؛ ه��ذه الدول
الت��ي احرتم��ت ق��رار ال�شعب ال�س��وري و�إرادت��ه طوال ث�لاث �سنوات
ودافع��ت بح��ق عن مواثي��ق الأمم املتح��دة يف احرتام �سي��ادة الدول
وعدم التدخل ب�ش�ؤونها الداخلية”.
فه��ذه الدول وعدد من الدول ال�صديقة م��ن دول الربيك�س كانت
�شريك��ة يف الدف��اع ع��ن احل��ق والقان��ون ال��دويل والتم�س��ك مببادئ
ال�شرعية الدولية التي متنع التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول...
وه��ي ال��دول الت��ي واجهت الإره��اب بق��وة �أينم��ا وقع؛ لأن��ه تهديد
للب�شرية كلها بعك�س مواقف الإدارة الأمريكية التي دعمت الإرهاب
يف �سوري��ة ،حني وقفت �إىل جانب التنظيم��ات الإرهابية زاعمة �أنها
تنظيمات معتدلة...
وملّ��ا كان ه��ذا موق��ف �أمري��كا وحلفائها م��ن الإرهاب ال��ذي عاث
ف�س��اد ًا يف الأر���ض ال�سورية ف�إن ال�سيد الرئي�س ق��د حذر من نتائجه
اخلطرية على العامل كله ،وهو لن يتوقف ملدة طويلة؛ ما يفر�ض على
الع��امل كله قبل الدولة ال�سورية اال�ستمرار يف مواجهته حتى ي�شفى
الوطن من الوباء املخرب واملدمر...

/تتمة� /ص3

معريف وفل�سفي يعتمد على مفهوم كانط ,ويعترب
�أن نهاية ال�سلوك الإن�ساين نهاية التاريخ ,والذي
ي�ساير مفهوم هيجل “نهاية م�سار ال��ت��اري��خ هو
حتقيق احلرية على الأر�ض” كما قال �أي�ضا (�إن
تاريخ العامل يتحقق من خالل الوعي باحلرية)
وهذه النظرية تخل�ص �إىل ق�ضيتني� ,أو ًال :تعميم
النمط الغربي بكل ا�سقاطاته من حيث البنية
والو�سيلة والهدف ,الذي ال ينطبق مع احل�ضارات
واخل�صو�صيات القومية والثقافية ,مم��ا ي���ؤدي
�إىل �إن��ه��اء اخل�صو�صيات الوطنية والقومية يف
العامل,ومنع بروز �أية خ�صو�صية وطنية يف امل�ستقبل
تنوي رفع �شعار التحرر من ال�سيطرة اخلارجية.
�إن جممل هذه امل�شاريع نراها وا�ضحة املعامل
يف مفردات احلياة ال�سيا�سية اليومية لل�شعوب يف
املنطقة ,ومن خالل �صراعات بد�أت تظهر فيما بني
�أبناء الأمة الواحدة ,وحماربة الإ�سالم معتربين
�أنه هو العدو اللدود للغرب ,كما يدعون ويزعمون,
لتجيي�ش ال�شعوب الغربية ل�صراع لي�س فكري ًا �أو
ثقافي ًا فقط ,بل �سيا�سي ًا �أو ًال و�أخري ًا.
ت��ل��ك �أمن�����اط و�أ����ش���ك���ال ال��ه��ي��م��ن��ة ال��ف��ك��ري��ة
والثقافية التي تر ّوج لها و�سائل الإعالم الغربية,
وما تنوي فعله اجت��اه ال�شعوب ,و�أدق و�صف لهذا

/تتمة� /ص5

واملتوا�ص��ل لل�ص��ورة احلقيقية التي يعرفها اجلمي��ع عن هذا اجلي�ش،
على امتداد تاريخه الطويل.
عموم�� ًا ف���إن ذل��ك كل��ه �ش��كّل منا�سب��ة طيب��ة وجدي��دة لإثبات
اخل�صو�صي��ة ال�سوري��ة م��ن جدي��د ،وللربه��ان عل��ى ن�ض��ج البني��ة
الداخلي��ة ال�سورية وتفوقها عل��ى حميطها البائ�س .وما ينطبق على
�سوري��ا مبجمله��ا ينطب��ق كذل��ك عل��ى جي�شه��ا الوطني ،ال��ذي ال زال
عل��ى �صالبته املعهودة،ومتا�سكه الفري��د ،ومت�سكه بعقيدته القتالية
ال�صحيحة.
وال زال ي�ؤدي واجبه يف حماية الوطن من �أعداء الداخل (حيث
ث ّمة �إره��اب م�سلح و�أعمى ينبغي الق�ضاء عليه) واخلارج (حيث ث ّمة

ال�شكل من التحوالت التي حدثت يف العامل ,هو ما
قاله ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد “ما نراه اليوم ,وما
ع�شناه خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ,فهو لي�س
نظام ًا دولي ًا بل نظام دولة� ,أو ب�ضع دول على هذه
الكرة الأر�ضية� ,أما ما تبقى منها ,فهي �سابحة يف
هذا النظام الغريب ,فكل ما يتما�شى مع رغبات تلك
الدول الكربى ,هو دميقراطية وعد ًال”.
لقد �أ�صبح العامل ميور ب��الأح��داث املت�سارعة
والتطورات اجليو�سيا�سية ,وال�صراعات الطائفية,
التي �أنتجها النظام العاملي اجلديد ,عرب مكوناته
ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة واالح��ت��ك��اري��ة ,وا���س��ت��خ��دام القوة
وال�سيطرة على مقدرات ال�شعوب ,وهذا امل�شهد لن
ي�ستقر بحال م��ن الأح����وال ،وتتزعمه ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية ,وهي التي مار�ست خالل العقود
املا�ضية �سيا�سة مل ي�شهد التاريخ لها مثي ًال ,وهي
الآن تقع يف �شر �أعمالها ,ويبد�أ العد التنازيل النهيار
�أع��ظ��م ام�براط��وري��ة لل�شر على وج��ه الب�سيطة,
وا�سرائيل مل تكن بعيدة عن ذلك ,لتبقى ال�شعوب
�صاحبة احلق يف تقرير م�صريها ,وهي املنت�صرة يف
نهاية املطاف.

�أبال�سة كرث يريدون لهذه املنطقة �أنْ تذوب كقر�ص هائل من الزبدة،
و�أنْ تت�شظى �إىل ع�شائ��ر وطوائف و�إثنيات ومذاهب،و�أنْ تذهب �إىل
حروب �أهلية ال تنتهي).
والره��ان دائم�� ًا لهزمي��ة م�ش��روع الأبال�س��ة هذا،عل��ى اجلي���ش
ال�س��وري الذي بات اليوم �أ�شبه بالإ�سمنت الال�صق جلميع �شظايا هذا
امل�شرق العربي اجلريح واملك�سور.
وحت��ى اللحظ��ة الزال اجلي���ش ال�سوري ه��و الوحي��د الباقي من
ت��راث الع�سكرية العربية الغاب��ر ،والوحيد احلام��ل لعقيدة قومية
تط��رح عل��ى اجلمي��ع فك��رة �أن التق�سيم والت�شظ��ي لي�سا ق��در ًا لهذه
الأمة،و�أن ب�إمكاننا �أن جند لأنف�سنا،مع ًا  ،مكان ًا حتت ال�شم�س.
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«خطاب الق�سم للرئي�س الأ�سد كان مبثابة خامتة ملرحلة وبداية
جديدة ب��د�أت مع �إع�لان نتائج االنتخابات الرئا�سية التي �شكل
�إجرا�ؤها معجزة باعرتاف �أعداء �سورية»
ــ نور الدين اجلمال ــ
(كاتب لبناين)

الأدباء :ليلى بعلبكي  -بدر �شاكر ال�سياب � -أدوني�س � -أن�سي احلاج و�آخرون يف لقاء ببريوت

اجلائزة الت�شجيعية الحتاد الكتاب العرب
د ـ خم�سة من �أع�ضاء املجل�س ع�ضو املجل�س ال يوقع �إال على تر�شيح
يعلن احتاد الكتاب العرب يف القطر العربي ال�سوري عن منح اجلائزة
الت�شجيعية يف االحتاد التي متنح ملجمل �أعمال الكاتب وتتكون اجلائزة وحيد.
هـ ـ ال يجوز تر�شيح املتوفى �أو املتقاعد وامل�شارك واملر�شح.
الت�شجيعية من:
تتكون اجلائزة الت�شجيعية من:
 3ـ ال يحق لع�ضو املكتب التنفيذي القائم على ر�أ�س عمله تر�شيح
ـ مبلغ  /50000/ل� .س فقط خم�سون �ألف لرية �سورية.
نف�سه للجائزة.
ـ �شهادة تقدير لكل فائز.
 4ـ قرار جلان التحكيم قطعي.
 1ـ ي�شرتط يف املر�شح للجائزة الت�شجيعية ما يلي:
 5ـ يرفق طلب الرت�شيح بثالث ن�سخ من الإنتاج املطبوع مع ال�سرية
�أ ـ �أن يتحقق يف بع�ض �إنتاجه الأدبي �أو الفكري م�ستوى متميز وقيم
الذاتية للمر�شح مكتوبة بخط يده ومبوافقته على الرت�شيح.
فنية جيدة.
 6ـ ت�شكل جلنة حتكيم للجائزة من ثالثة �إىل خم�سة �أع�ضاء ي�سميهم
ب ـ �أن يتمتع بع�ض �إنتاجه بت�أثري ملحوظ يف الأو�ساط الأدبية
املكتب التنفيذي �سنوي ًا دون �إعالن عنهم وال يجوز �أن يكون من بينهم
والثقافية.
ً
ً
ً
أداء وتوجها فكريا �أحد املر�شحني للجائزة يف العام ذاته ،وتقوم اللجنة بفح�ص �أعمال
ج ـ �أن تربز �شخ�صيته وا�ضحة يف �إنتاجه �أ�سلوبا و� ً
املر�شحني الذين حتول طلباتهم و�إنتاجهم �إليها من رئا�سة االحتاد.
و�أدبي ًا.
 7ـ ت�ضع اللجنة تقرير ًا معل ًال بنتيجة �أعمالها يوقع عليه �أع�ضا�ؤها
د ـ �أن ال يكون توجهه ال �سيما يف �إنتاجه متعار�ض ًا مع �أهداف االحتاد.
كافة ومتار�س �صالحياتها وتعقد اجتماعاتها وف��ق ما يحدده قرار
هـ ـ �أن يكون قد م�ضى على ع�ضويته يف االحتاد � 5سنوات.
ً
ت�شكيلها ال��ذي ي�صدره رئي�س االحت��اد �أ�صوال وبناء على ق��رار املكتب
و ـ �أن يكون م�سدد ًا اللتزاماته املالية جتاه االحتاد.
التنفيذي وقرار اللجنة قطعي.
ز ـ تقدمي كتاب جديد �أ�صدره الكاتب خالل العامني الأخريين.
 8ـ تعلن نتائج التحكيم بقرار يوقعه رئي�س اللجنة ورئي�س االحتاد
 2ـ يتم الرت�شيح للجائزة خالل الفرتة املمتدة من �أول �آب ولغاية
نهاية ت�شرين الأول فقط (لهذا العام) ب�سبب الأو�ضاع الراهنة ،وتقبل بعد �إطالع املكتب التنفيذي وم�صادقته.
 9ـ يحق للمكتب التنفيذي �إلغاء تر�شيح �أي مر�شح ال تتوافر فيه
الرت�شيحات من اجلهات التالية:
�شروط اجلائزة قبل �إر�سال الأعمال امل�شاركة �إىل جلان التحكيم.
مر�شح واحد للجائزة
		
�أ ـ املكتب التنفيذي
 10ـ تقدم اجلائزة للفائز يف حفل عام �أو يف �أثناء انعقاد الدورة
مر�شح واحد �أو �أكرث للجائزة
		
ب ـ �إحدى جمعيات االحتاد
العادية للم�ؤمتر العام لالحتاد.
مر�شح واحد للجائزة.
		
ج ـ �أحد فروع االحتاد

الغ�صن الذهبي..
بالعربية

�صدر حديثا عن م�ؤ�س�سة “كلمة” كتاب “الغ�صن الذهبي” من ت�أليف جيم�س جورج فريزر وترجمة حممد
زياد كبة.
وي��ع��ال��ج ك��ت��اب “الغ�صن الذهبي” ع����دد ًا م��ن امل��ف��اه��ي��م ال��را���س��خ��ة يف ث��ق��اف��ات ك��ث�ير م��ن ال�شعوب
ال��ب��دائ��ي��ة وي���ق���ارن ف��ي��م��ا بينها وب��الأخ�����ص ت��ل��ك ال��ت��ي تتعلق ب��ال�����س��ح��ر وال�����ش��ع��وذة ،ف��ه��و ي��ب��ح��ث يف
م��ف��ه��وم ال�����س��ح��ر ع��ن��د ت��ل��ك ال�����ش��ع��وب وع�لاق��ت��ه ب��ك��ث�ير م���ن امل��ع��ت��ق��دات اخل��راف��ي��ة ال��ت��ي ت����ؤم���ن ب��ه��ا.
كما يبني الكتاب دور ال�ساحر يف املجتمعات البدائية وادعائه القدرة على ال�سيطرة على قوى الطبيعة مثل
املطر وال�شم�س واملحا�صيل الزراعية ،ويو�ضح الكتاب �أن مفهوم الآلهة عند ال�شعوب البدائية يختلف عنه يف
الديانات ال�سماوية ،ويك�شف الكتاب عن و�صف لأعياد النار التي يحتفل بها الكثريون يف كافة �أنحاء العامل.
ويقول الكاتب �إن هذه الأعياد تقليد حلركة ال�شم�س الظاهرية يف ال�سماء ،كما يبني املعتقدات التي ت�صحب
�إ�شعال النريان يف تلك االحتفاالت ال�سيما التي تتعلق بالزواج والذرية ووفرة املحا�صيل ويقول �إن لهذه العادة
القدمية عالقة بعادة �إحراق ال�ساحرات التي كانت �شائعة يف قدمي الزمان..
والالفت فع ًال �أن �شهرة هذا الكتاب طغت على �شهرة م�ؤلفه ال�سري جيم�س فريزر ( )1941 - 1854الذي كان
�أول من ُعينّ �أ�ستاذ ًا للأنرثوبولوجيا االجتماعية يف جامعة ليفربول ،مع انه �أم�ضى الق�سم الأكرب من حياته
يف جامعة كامربدج .وقد �أتت م�ؤلفات فريزر املتعاقبة لتجعله يف الأو�ساط الأدبية واحد ًا من م�ؤ�س�سي علم
الأنرثوبولوجيا احلديث وهو �سعى كثري ًا ،على �أية حال ،من �أجل تب�سيط هذا العلم و�إعطائه طابع ًا �شعبي ًا.

املرا�سالت
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع ال��م��راس�لات ب��اس��م رئيس
التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

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

«الرئي�س الأ�سد �أكد �أن ال�شعب ال�سوري هو �شعب الثوار احلقيقيني
لأن��ه ا�ستطاع �أن ينت�صر على كل �أع��دائ��ه يف املنطقة و�أن ال�شعب
ال�سوري بجي�شه البا�سل حقق انت�صارات مهمة على الإرهاب يف �سورية
بالإ�ضافة �إىل املنجزات التي حققتها احلكومة ال�سورية يف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية»..
ــ بوري�س دولغوف ــ
(كبري الباحثني يف معهد اال�ست�شراق
يف �أكادميية العلوم الرو�سية)

«خطاب ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد بعد �أداء الق�سم الد�ستوري
ترك انطباع ًا عظيم ًا ويعترب خطاب ًا تاريخي ًا �سيدخل يف مناهج
العلوم ال�سيا�سية والرئي�س الأ�سد قدم يف خطابه تقييم ًا ب�شكل
مبا�شر لتاريخ �سورية ،ولواقع �أولئك الإرهابيني ورعاتهم ومن �أين
بد�أ ن�شاطهم الإرهابي �ضد �سورية ،و�إىل �أين و�صل الو�ضع احلايل
يف البالد وعن انت�صارات ال�شعب ال�سوري الذي هو حجر الزاوية يف
�صمود �سورية»
ــ رجب �صفاروف ــ
(كاتب وباحث رو�سي)

«الإبراهيمي كان ي�شكك طوال الوقت يف �أن الرئي�س الأ�سد �سيقاتل
نحو الن�صر ولي�س نحو الهزمية ،كما �أن العديد من احلكومات الغربية
وخرباء الإرهاب وعدد ًا كبري ًا من ال�صحفيني الذين توقعوا منذ 18
�شهر ًا هزمية الرئي�س الأ�سد ،تراجعوا عن هذا التحليل»..
ــ روبرت في�سك ــ
(كاتب بريطاين)

«م�ستقبل �سورية ال ميكن �أن يحدده �إال ال�سوريون �أنف�سهم ال �أن يتم
حتديده يف وا�شنطن �أو ا�سطنبول �أو الريا�ض»
ـــ باتريك باولوف ـــ
(كاتب �سويدي)

«الإبراهيمي ظهر خالل مهمته التي دامت ع�شرين �شهر ًا وك�أنه ممثل
للدول املعادية ل�سورية� :أمريكا و�إ�سرائيل وبريطانيا وفرن�سا وتركيا
وم�شيخة قطر ،املتورطة بدعم الإرهابيني بال�سالح واملال والتدريب
والإيواء وبالدعم اللوج�ستي ،والذين �س ّلطتهم على الدولة ال�سورية،
حرب م�سعورة �سفكوا فيها دماء ال�سوريني الأبرياء.»..
يف ٍ
ـــ �سناء ال�سعيد ـــ
(كاتبة م�صرية)

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.

24

العدد2014/8/3 "1402" :م � 6 -شوال 1435هـ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

اجلائزة التقديرية الحتاد الكتاب العرب
مر�شح واحد للجائزة.
		
ج ـ �أحد فروع االحتاد
يعلن احت��اد الكتاب العرب يف القطر العربي ال�سوري عن منح
د ـ خم�سة من �أع�ضاء املجل�س (ع�ضو جمل�س االحتاد ال يوقع �إال
اجلائزة التقديرية يف االحتاد التي متنح ملجمل �أعمال الكاتب وتتكون
على تر�شيح وحيد).
اجلائزة التقديرية من:
هـ ـ ال يجوز تر�شيح املتوفى �أو املتقاعد وامل�شارك واملر�شح.
�أ ـ درع االحتاد ح�سب ت�صميم يو�ضع لهذه الغاية.
ب ـ �شهادة تقدير.
 3ـ ال يحق لع�ضو املكتب التنفيذي القائم على ر�أ�س عمله تر�شيح
ج ـ مبلغ  /150.000/ل� .س فقط مائة وخم�سون �ألف لرية �سورية
نف�سه للجائزة.
ال غري.
 4ـ قرار جلان التحكيم قطعي.
 1ـ ي�شرتط يف املر�شح للجائزة التقديرية ما يلي:
 5ـ يرفق طلب الرت�شيح بثالث ن�سخ من الإنتاج املطبوع مع ال�سرية
�أ ـ �أن يكون قد �أغنى احلركة الأدبية والثقافية يف الوطن العربي
ب�إنتاج �أدبي �أو فكري جاد ومتم ّيز يتحقق فيه نوع وكم جيدان وم�ستوى الذاتية للمر�شح مكتوبة بخط يده ومبوافقته على الرت�شيح.
 6ـ ت�شكل جلنة حتكيم للجائزة من ثالثة �إىل خم�سة �أع�ضاء
رفيع وقيم �أدبية وفنية عالية.
ب ـ �أن يحمل �إنتاجه خ�صو�صية ومتايز ًا وا�ضحني و�أن يكون له ي�سميهم املكتب التنفيذي �سنوي ًا دون �إعالن عنهم وال يجوز �أن يكون
من بينهم �أحد املر�شحني للجائزة يف العام ذاته ،وتقوم اللجنة بفح�ص
ت�أثري �إيجابي يف احلياة الأدبية والثقافية عربي ًا.
ج ـ �أن يكون قد �أ�سهم يف احلياة االجتماعية �أو ال�سيا�سية �أو �أعمال املر�شحني الذين حتول طلباتهم و�إنتاجهم �إليها من رئا�سة
االحتاد.
العلمية العربية �إ�سهام ًا ملحوظ ًا.
 7ـ ت�ضع اللجنة تقرير ًا معل ًال بنتيجة �أعمالها يوقع عليه �أع�ضا�ؤها
د ـ �أن ال يكون توجهه ال �سيما يف �إنتاجه متعار�ض ًا مع �أه��داف
كافة ومتار�س �صالحياتها وتعقد اجتماعاتها وفق ما يحدده قرار
االحتاد.
ت�شكيلها الذي ي�صدره رئي�س االحتاد �أ�صو ًال وبناء على قرار املكتب
هـ ـ �أن يكون قد م�ضى على ع�ضويته يف االحتاد � 10سنوات.
التنفيذي وقرار اللجنة قطعي.
و ـ �أن يكون م�سدد ًا اللتزاماته املالية جتاه االحتاد.
 8ـ تعلن نتائج التحكيم بقرار يوقعه رئي�س اللجنة ورئي�س االحتاد
ز ـ تقدمي كتاب جديد �أ�صدره الكاتب خالل العامني الأخريين.
 2ـ يتم الرت�شيح للجائزة خالل الفرتة املمتدة من �أول �آب ولغاية بعد �إطالع املكتب التنفيذي وم�صادقته.
 9ـ يحق للمكتب التنفيذي �إلغاء تر�شيح �أي مر�شح ال تتوافر فيه
نهاية ت�شرين الأول فقط (لهذا العام) ب�سبب الأو�ضاع الراهنة ،وتقبل
�شروط اجلائزة قبل �إر�سال الأعمال امل�شاركة �إىل جلان التحكيم.
الرت�شيحات من اجلهات التالية:
 10ـ تقدم اجلائزة للفائز يف حفل عام �أو يف �أثناء انعقاد الدورة
مر�شح واحد للجائزة
�أ ـ املكتب التنفيذي
العادية للم�ؤمتر العام لالحتاد.
مر�شح واحد �أو �أكرث للجائزة
ب ـ �إحدى جمعيات االحتاد

“�ألف باء اللغة العربية” كتاب
جديد للباحث فهد �شيخ الزور
�����ص����در ك����ت����اب ج���دي���د
ل��ل��ب��اح��ث ف��ه��د ���ش��ي��خ ال���زور
حمل عنوان “�ألف باء اللغة
العربية” ،وي�ضم الكتاب �أهم
مبادئ النحو وال�صرف �ضمن
�أ���س��ل��وب مب�سط ل�ل�إع��راب
وال��ق��واع��د ،وحر�ص الكاتب
على �أن يرفد الكتاب بق�سم
لقواعد الإم�لاء ليكون عون ًا
على ح�سن ال�صياغة و�صحة
الكتابة و�سالمة الأ�سلوب ،وليكون الكتاب �شام ًال لعلوم اللغة العربية
ت�ضمن ق�سم ًا لعلوم وفنون البالغة (البيان واملعاين والبديع) والذي
ي�ساعد القارئ ليتمكن من تذوق العذوبة وال�سهولة والإعجاز ويو�صله
�إىل االرتقاء بالأ�سلوب والدقة يف التعبري والإف�صاح عما يريد ليبلغ
به �إىل فهم الكالم الف�صيح وفنونه ور�سم ال�صور البديعية وتلوينها
ب�أجمل و�أروع �ألوان البالغة ال�ساحرة ،والوقوف على �أ�سرار الكالم
عند العرب لل�سري على مناهجهم وحماكاتهم يف براعة الرتاكيب
وجودة ال�سبك وح�سن الو�صف.

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

�ألف ليلة وليلة ..
كتاب عراقي �أ�صيل

���ص��در م���ؤخ��را ع��ن دار
“ميزو بوتاميا” للن�شر
وال���ت���وزي���ع ك��ت��اب ج��دي��د
لل�شاعر العراقي “�سامي
مهدي” حمل عنوان «�ألف
ليلة وليلة  ..كتاب عراقي
�أ�صيل» ،وفيه يرد ال�شاعر
م���ه���دي �أ����ش���ه���ر ك���ت���اب يف
التاريخ العربي �إىل �أ�صله
العربي العراقي ،مو�ضح ًا
�أن الكتاب لي�س مرتجم ًا
عن �أ�صل �أجنبي ،بل هو يف
�أ�صله كتاب عراقي ،م�ؤلف
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وه���ذا
الكتاب اجلديد ميثل حماولة للك�شف عن هذه احلقيقة.
و�أكد امل�ؤلف �سامي مهدي �أن كتابه جديد يف مو�ضوعه ،ومل ي�سبقه
�إليه �أي باحث من قبل ،الفت ًا �إىل �أن الباحثني العرب والأجانب قر�ؤوا
�أل��ف ليلة وليلة ق��راءة خاطئة ،و�أن��ه قام بقراءة الكتاب من ن�صه
الأ�صلي ،و�أكد امل�ؤلف �أن درا�سته لي�ست من باب التع�صب ،بل من باب
البحث عن احلقيقة ال�ضائعة ،م�شري ًا �إىل �أنه �أول كتاب يتحدث عن
الن�ص العربي �ضمن �إطار بحث جريء يعيد االعتبار لواحد من �أهم
املنجزات الثقافية العربية بح�سب ر�أي امل�ؤلف “�سامي مهدي”.
وي�ؤكد النقاد الذين ا�ستقبلوا الن�سخ الأوىل من «�ألف ليلة وليلة ..
كتاب عراقي �أ�صيل»�أن الكتاب �سيلقي حجر ًا كبري ًا يف بركة القناعات
التي ت�أ�س�ست عن �أ�صول «�ألف ليلة وليلة» و�سيثري الكثري من الأ�سئلة يف
هذا ال�صدد وتلك مهمة الكتب املبدعة.

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

غزّ ة..
اجلرح املفتوح !
لي�س العدوان جديد ًا �أو طارئ ًا على غزة
 ..العدوان م�ستمر ..ومزمن!
ً
و�إذا كان الع��دوان عل��ى غ��زة يب��دو �صارخ��ا ،بتكراره
املريع كل �سنتني �أو ثالث ،فهذا ال يعني وجود �سنوات هدوء
(م�سجل) و�آخر..غري ملحوظ!
بني عدوان
ّ
 ..الع��دوان م�ستمر ..لأن احل�ص��ار مزمن ..ولأن قطاع
غ��زة ق��د حولت��ه �سلط��ات االحت�لال �إىل �سج��ن لقراب��ة
أمد بعيد� ،سج��ن كبري يفتقر �إىل
ملي��وين فل�سطيني ..منذ � ٍ
معظ��م مقوم��ات احلياة (مي��اه ال�شرب ،والغ��ذاء ،والدواء،
والكهرب��اء) مئ��ات ال�شه��داء ..و�آالف اجلرح��ى يف كل
ع��دوان ،..وال�صل��ف ال�صهيوين املدع��وم �أمريكي�� ًا و غربي ًا
وعربي�� ًا مت�آم��راً! ..ه��و ذات��ه ،..و�صم��ت الع��رب الآخرين
املغلوب�ين عل��ى �أمره��م هو ذات��ه ،و�صم��ت م�سلم��ي منظمة
التعاون �أو امل�ؤمتر الإ�سالمي هو ذاته �أي�ض ًا ..والالفت هذي
املرة ..هو املفاج�أة التي قدمتها املقاومة الفل�سطينية عرب
�آالف ال�صواري��خ ق�ص�يرة ومتو�سط��ة وبعيدة امل��دى ،والتي
�أثبت��ت عجز ما ي�سمى ـ القبة احلديدي��ة ـ عن �إبعاد خطر
و�ص��ول تلك ال�صواريخ �إىل �أهداف حيوية بالغة اخلطورة،
و�ضربه��ا للأهداف املح��ددة يف فل�سطني املحتل��ة من �أق�صى
ال�شمال �إىل �أق�صى اجلنوب!
ولع��ل توق��ف مطار اللد ع��ن ا�ستقبال رح�لات كربيات
�ش��ركات الطريان يف الع��امل خري دليل عل��ى �أهمية تعاظم
ق��وة املقاومة يف مواجهة هذا الع��دوان الهمجي ال�صهيوين
يف اجلديد الغادر.
والالف��ت �أي�ض�� ًا �أن الق��درة ال�صاروخية الت��ي امتلكتها
املقاوم��ة خ�لال ال�سن��وات املا�ضي��ة بف�ضل الدع��م ال�سوري
والإي��راين واللبن��اين املق��اوم ،ف�ض�ل ًا ع��ن ظه��ور تقني��ات
الطائ��رات ب��دون طي��ار يف ح��وزة املقاوم��ة الفل�سطيني��ة،
�أ�ضاف��ت معطي��ات غ�ير م�سبوق��ة يف املواجه��ة م��ع الكي��ان
ال�صهي��وين ،..مم��ا �أك�س��ب املقاوم��ة القدرة عل��ى امل�ساومة
وفر���ض ال�شروط ،ب�شكل �أكرث ج��دوى بكثري عن ذي قبل..
حت��ى باتت حكومة العدو ال�صهي��وين هي التي تطلب (من
حت��ت الطاول��ة حفظ�� ًا مل��اء الوج��ه!) �إيج��اد �آلي��ة لوقف
�إطالق النار..
�إن �أح��داث غ��زة الدامي��ة الي��وم ،ويف �صورته��ا الأبرز
يف جم��زرة حي (ال�شجاعية) ،وبلوغ ع��دد ال�شهداء قرابة
�أل��ف �شهي��د� ،إىل جان��ب �آالف اجلرح��ى ،الذي��ن معظمه��م
م��ن الأطف��ال والن�ساء وال�شي��وخ ،..وافت�ض��اح دور الإعالم
الغرب��ي ال�صهي��وين (وخا�ص��ة الأمريك��ي ممث�ل ًا بوكال��ة
 )CNNالت��ي عاقبت مرا� ً
سال ومرا�سلة لها ،بنقلهما �إىل
�أماك��ن خ��ارج فل�سط�ين املحتل��ة ..ملج��رد �إيرادهم��ا بع�ض
احلقائق الدامغة عن الهمجية ال�صهيونية.
�إن كل ذل��ك ي�ؤك��د �أن �ساح��ة ال�ص��راع م��ع الع��دو
ال�صهي��وين ،مقبل��ة على تغي�يرات جذرية �ست�ترك �آثارها
عل��ى املنطق��ة برمتها ،بعد كل ما ج��رى ويجري من عدوان
�صارخ على �شعبنا املحا�صر يف غزة ،وت�صديه البطويل لآلة
العدوان ال�صهيوين ب�أ�ساليب قتالٍ ومواجهة غري م�سبوقة،
واحلرب �سجال!..
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