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67عام ًا على نكبة فل�سطني ..

حق العودة يف �ضمري املثقف احلقيقي
•ف�ضيل حلمي عبداهلل
�أذك���ر ح�ين وق��ع��ت �أح����داث نكبة
فل�سطني يف عام 1948م كانت ال�شريحة
ال��ك��ب�يرة م��ن املثقفني الفل�سطينيني
ي���أخ��ذون �أمكنتهم يف ه��ذه الأح���داث
,وي��ق��وم��ون وي������ؤدون دوره����م ال��رائ��د
وال��ط��ل��ي��ع��ي يف ال���دف���اع ع���ن الأر�����ض
والإن�سان من خالل جبهتهما لثقافية,
وب��ع�����ض م��ن ه�����ؤالء امل��ث��ق��ف�ين قد
ا�ست�شهدوا على يد العدو ال�صهيوين
الإره��اب��ي نتيجة مواقفهم الوطنية
ودورهم الفاعل واملجدي يف ف�ضح �سيا�سة
هذا العدو الغا�صب,وقرارهم امل�ؤثر يف
�صنع القرار الوطني الفل�سطيني,ومنهم
بقي ومازال على قيد احلياة,وظهر يف
ه��ذه امل�سرية الن�ضالية ع��دد كبري من
جيل املثقفني,ومثلوا اجلانب احلقيقي
يف �شخ�صية املثقف الفل�سطيني و�ضمن
ر�ؤية وا�ضحة ومعرفة وا�سعة الأبعاد
متتلك جتربة غنية ورثوها من اجليل
ال�سابق,و�إرث وخمزون ثقايف يت�سلحون
به ,و�أعتقد ب�أن هذا اجليل من املثقفني
ه��و ال��ذي دف��ع احل��ال��ة الثقافية �إىل
ر�ؤي����ة ت��ن��وي��ري��ة م��ن خ�ل�ال التم�سك
باملبادئ والأه����داف ال�صحيحة التي
و�ضعت يف الربامج واملواثيق والعهود
واحلقوق الوطنية الفل�سطينية  ,و�أذكر
منها امليثاق الوطني الفل�سطيني ملنظمة
ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة,وال��ذي مت
�شطب �أكرثمن%75منه بح�ضور رئي�س
الواليات املتحدة الأمريكية اكرب دولة
داعمة للكيان ال�صهيوين,وذلك بعد
اتفاق �أو�سلو امل�ش�ؤوم,وهذا الأم��ر هو
ال��ذي ف��رز املثقف احلقيقي املتم�سك
بالأهداف واملبادئ واملواثيق والعهود
واحلقوق الوطنية التاريخية العليا
لل�شعب الفل�سطيني و���ص��ون ق�ضيته
الوطنية امل��رك��زي��ة,وه��ذا م��ا دفعني
لكتابة هذا املقال.
حيث �إن الأمر �أكرب من مما نتخيل
ك��ب�ير وخ��ط�ير ج����د ًا وم��ه��م ل��ل��غ��اي��ة.
ففي داخ��ل فل�سطني املحتلة ويف دول
اللجوء وال�شتات كانت الدعوة ملحة
م��ن قبل املثقفون ب���أن ي����ؤدوا دوره��م
الريادي ال��ذي هو واجبهم,وقد عمل
ه�ؤالء املثقفون احلقيقيون دور ًا كقادة
مفكرين ومبدعني حاملني هم ق�ضيتهم
على عاتقهم .وعلى م��دار 67عام ًا من
ال�صراع الدامي,الفكري,وال�سيا�سي
املتوا�صل وامل�ستمر حتى وقتنا هذا مع
العدو املحتل,ويف هذه امل�سرية نرى بعد
كل هذا نال �أ�صحاب ال�سيا�سة,وال�سعادة
والفخامة كل الدالل عل ح�ساب ه�ؤالء
كتبت �أكرث
املثقفني احلقيقيني,وقد
ُ
م��ن م��رة ع��ن ال���دور ال��ذي ق��ام,وي��ق��وم
ب��ه ه�����ؤالء امل��ث��ق��ف��ون الفل�سطينيون
يف �أدب ال��ن��ك��ب��ة,وم��ا �أل���ت �إل��ي��ه هذه
النتيجة,و�شرحت وو���ص��ف��ت ب�شكل
وا�سع ومف�صل,ب�أن املثقفني احلقيقيني

كانوا �أكرث وعي ًا وحر�ص ًا من ال�سيا�سي
ال��ذي ي�تر�أ���س ويت�صدر ق��ي��ادة العمل
الوطني الفل�سطيني,وقد ا�ستطاع هذا
ال�سيا�سي �أن يجر ورائ��ه بع�ض ه�ؤالء
املثقفني �إىل �أح�ضانه من اجل التخلي
عن �أفكاره ومبادئه وطموحاته ,مقابل
ح��وزي��ه على بع�ض املكا�سب اخلا�صة
وال�����ش��خ�����ص��ي��ة ع��ل��ى ح�����س��اب ال��ه��دف
اال�سرتاتيجي,والواجب الوطني الذي
انطلق م��ن اج��ل��ه ه��ذا امل��ث��ق��ف,وذل��ك
ال�سيا�سي لأنه قد يكون املثقف �سيا�سي,
ولكن ال ي�ستطيع ال�سيا�سي �أن يكون
م��ث��ق��ف؟!..ف��امل��ث��ق��ف احلقيقي ال��ذي
مل يتنازل عن دوره برغم من العمل
والتقدميات املغرية التي جرة ويجري
العمل عليها وبكل الأ�ساليب والو�سائل
لتقدميها للمثقف احلقيقي,مقابل
التنازل واالنحياز واالجنرار,والغو�ص
يف ك���أ���س ال�سيا�سي...فمازال املثقف
احل��ق��ي��ق��ي يف م��وق��ع��ه ���ص��ام��د و�صابر
ومثابر ,ال يغادر ,مكانه ,وال موقعه,
وال يبدل موقفه ,ولن متر عليه لعبة
امل�ؤامرة ,وهو يدرك متام ًا ب�أنه �سوف
يرحل االحتالل ويتفكك ه��ذا العدو
ال�صهيوين لأن���ه ك��ي��ان م�صطنع وهو
�سينتهي �إىل زوال,و�����س����وف تتحرر
فل�سطني ويعود �شعبها و�أهلها ويرجع
الالجئون الفل�سطينيني �إىل وطنهم
وم��دن��ه��م وق��راه��م وممتلكاتهم التي
تردوا و�شردوا منها ق�سر ًا بقوة ال�سالح
والإره�����اب على ي��د ق���وات االح��ت�لال
ال�صهيوين يف ع��ام 1948م .حيث مت
اغ��ت�����ص��اب فل�سطني وول����دت النكبة
وج���اءت م���أ���س��اة ال�شعب الفل�سطيني
,لذلك ف�ضل �أن يبق هذا املثقف احلقيقي
�صامد ًا على جبهته الثقافية,ومرابط
ع��ل��ى خ���ط امل���واج���ه م��ت�����س��ل��ح بفكره
وقلمه ووع��ي��ه وطموحه ك�سالح ذي
ح��دي��ن مثله م��ث��ل ال��ف��دائ��ي ال��واق��ف
على خط النار يف جبهة املواجهة مع
العدو ال�صهيوين � ..إما املثقف املهزوم
امل��ح��ب��ط ال���ذي وج���د نف�سه يف مكان
�سلطة ال�سيا�سي من اج��ل �أن يح�صل
على �شيئ ًا من مكا�سب و�إ�شهار,والذي
كان طموحه كبري,ولوال �سبب �سيا�سات
التنازالت,والنزعات ,واالمتيازات من
البع�ض لهذا املثقف املو�ضوع على الرف
مهم�ش ,والذي ح�صل على ما مل ير�ضي
غروره فركب املوجة ,و�أراد �أن ينتقم
فلم يقتنع هذا املثقف امل�صنوع داخل
هرمية ال�سلطة� ,أغلب ه�ؤالء ال ميكن
ر�ؤية ملا �سيحدث ,لذلك ومل يعمل �أكرث
على نف�سه ومل ي��ق��ر�أا ال��واق��ع ب�شكل
جيد ,ومل يتحاور ,واكتفى مبا لديه
يحفظ على م��ا ك�سب ,ل��ذل��ك عندما
انت�صرت املقاومة الفل�سطينية يف غزة,
ك��ان ع��اج��ز ًا ب��ج��دارة ع��ن و�صف هذا
االنت�صار,ووقف يف دائ��رة ال��ف��راغ؟!,

وهذا �ش�أنهم ,وك�ش�أن كثريين من مثقفني
فل�سطينيني وعرب �أي�ض ًا� ,أما �إذا �أردنا
�أن نو�صف هذه احل��االت ,ف�إنني �أ�ؤك��د
ب�أن املثقف احلقيقي يقوم بدوره وعلى
�أك��م��ل وج��ه ,وي��دف��ع ثمن ًا مل يح�صل
عليه ,هو يحافظ على �إرث��ه الثقايف
وانتمائه الوطني الفكري احل�ضاري
على خم��زون��ه الن�ضايل ال��ث��وري ,كما
�أن���ه ب��ه��ذا ال���دور يحافظ �أي�����ض��ا على
�أم��ت��ه وق��وم��ي��ت��ه ,ودي��ن��ه يف الطموح
واحل��ل��م والأم���ل بالن�صر والتحرير,
و�إقامة دولته امل�ستقلة الفل�سطينية
الدميقراطية التاريخية على كامل
ال�تراب الوطني وعا�صمتها القد�س..
�سواء �أكان هذا املثقف داخل فل�سطني
املحتلة �أو خارجها ,فهو ال ينام يف فنادق
فاخرة ,وال ي�ست�ضاف يف فنادق �أمنة,
و�إمنا يعي�ش بني النا�س ,ويف املخيمات,
ويعمل على مقاومة ما يجري همه,ال
يظهر على �شا�شات التلفزة,ال ميلك
م��ن�براً,وال ي�صهر يف امل�لاه��ي,ال ميلك
مهاراته الإل��ك�ترون��ي��ة والف�سبوكية,
بل يقوم ب��دوره من دون �أن يطلب منه
�أحد...
�إن للمثقف احل��ق��ي��ق��ي دور ه��ام
ورائد,وهو يتقدم على اجلهات العليا
وذلك يكون عن طريق الرغبة ,حيث
�إن كل امل�ؤ�س�سات الثقافية والأدبية
اليوم تعي�ش بحالة الرتهل والعجز
والفقر املعريف والكفائي ,والقائمون
املن�صفون يعرفون ذلك متام ًا,ويعرتفون
به �أي�ض ًا ,واملثقف احلقيقي ال يقبل �إن
يزج نف�سه يف �أتون هذا الرتهل..
�أن املثقف احلقيقي ميتلك كنز ًا ال
يتنازل عنه وعن �إبداعه� ,أما املن�صب
فيمكن �أن ي�ؤديه �أي خبري ب�إدارة ,وهذه
�إج���راءات مهمة للغاية ,وه��ي دقيقة
حتى يعود املثقف والأديب �إىل موقعه
وي�ستعيد دوره الريادي ,وي�صبح جيل
م��ن املثقفني احلقيقيني,وهذا ال يتم
يف ظ��ل �أ�صبحت امل�ؤ�س�سات الثقافية
والأدب��ي��ة وم�ؤ�س�سات العمل الأهلية
وال��وط��ن��ي��ة والإع�لام��ي��ة والر�سمية
التابعة للم�صالح واخلا�ضعة ل�سلطة
ال�سيا�سي ال�شخ�صية ب�شكل الإدارة
لتبقى ق���ادرة على ال�����ص�يرورة,وع��ن��د
م��ا ت�صبح امل���ؤ���س�����س��ات الثقافية ذات
ا�ستقاللية ,يف ق��رارات��ه��ا وتوجهاتها
ت�صبح املثقف له �صلة قادرة على منع
�صوته عن م�صاحلته ال�شخ�صية �سيعود
للثقافة التي انطالقه لأجله,وي�صبح
ق���ادر ًا على �إدارة دوره ,عندها ميكن
ل��ل��م��ث��ق��ف �أن ي����أخ���ذ م��ك��ان��ت��ه جم��دد
احلالة الثقافية تنه�ض من جديد نحو
الأف�����ض��ل,وال يبقى املثقف احلقيقي
يت�سول من اجل ن�شرله مقالة �,أو كتاب
�أومن ين�شر له بحثه ومن مينحه مكاف�أة
زهديه ملقالة,وللحديث �صلة وبقية.

ق�ضايا و �آراء

ــاب
ُك ّت ٌ

و

�آ راء

«العمال يف اليمن وكذلك يف م�صر و�سورية ولبنان والعراق وحتى
فل�سطني ،مل يذوقوا طعم العيد وهناءته ،فهم يقتلون يف اليمن بقاذفات
الطريان ال�سعودي امل�ستوردة من �أمريكا� ،إىل جانب تدمري امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية والتجارية التي ت�ضم �آالف العمال ،كذلك الأمر يف �سورية
التي تعاين منذ �أكرث من �أربع �سنوات من حرب كونية همجية على �شعبها
وعمالها ،حيث دمرت امل�صانع يف حلب و�إدلب وريف دم�شق وغريها من
املناطق التي و�صلت �إليها همجية الإرهابيني ب�سالحهم املتطور املدعوم
متريره من ال�سلطة الأمريكية عرب تركيا والأردن ولبنان ،والذي
مازالت تركيا ت�ضخه عرب غطاء دويل ،من �أجل ال�سيطرة على املناطق
ال�سورية ال�شمالية ،بهدف الإم�ساك بورقة الن�صر البعيدة املنال ،حني
يحني �أوان تطبيق احلل ال�سيا�سي يف �سورية..»..
 �سلوى الأمني –(كاتبة لبنانية)
«م�س�ألة �إن�شاء منطقة دفاع عالية الدقة ت�شكل نظام ًا دفاعي ًا ميتد
من ال�سعودية �إىل قطر والإمارات البد �أن تت�ضمن اتفاق ًا مع «�إ�سرائيل»
بهذا ال�ش�أن و�آفاق بيع هذا النظام الت�سليحي �إىل الدول الثالث حقيقي
و�سي�شكل مو�ضوع ًا رئي�سي ًا يف نقا�شات من خلف الأبواب املغلقة بني
�أوباما ودول جمل�س التعاون اخلليجي يف كامب ديفيد هذا ال�شهر..»..
 غاي تايلور –(كاتب �أمريكي)
«غالبية امل�سلحني الطاجيكيني يف (داع�ش) مت جتنيدهم ،بينما
كانوا يعملون والعمال املهاجرون ال يعلمون من �أي �أقاليم يف ال�شي�شان
قدم ه�ؤالء املتطرفون ال�شي�شانيون �إىل مو�سكو ،ومن املتوقع �أن بع�ضهم
جاء من بانكي�سي غورج م�سقط ر�أ�س املدعو عمر ال�شي�شاين �أحد
متزعمي تنظيم داع�ش الإرهابي»..
 دانييل توروف�سكي –(كاتب بريطاين)
«�أنا مت�أكد من �أن �سورية �ستنت�صر ،واملخطط اجلهنمي الإجرامي
�سيهزم� ،أعرف �أن تركيا ،وحلف العمالء واخلونة يحاوالن بكل ال�سبل
حتويل املعركة يف �سورية �إىل �صراع «طائفي» وهذا املخطط افت�ضح
وف�شل مبكر ًا ،ف�سورية حممية داخلي ًا بثقافة انتمائها القومي العربي،
وبالتزامها بق�ضية فل�سطني»..
 ر�شاد �أبو �شاور -(كاتب و�أديب فل�سطيني)
«ال�سعودية تت�سلح �سنوي ًا مبا يوازي  57مليار دوالر وحتتل املرتبة
الـ  28من بني  126دولة على م�ستوى العامل بح�سب ما جاء يف موقع
«غلوبال فاير باور» وكل هذا يبعث بر�سائل كثرية تك�شف التوجهات
ال�سعودية ،وعلى �سورية وحزب اهلل حتديد ًا االهتمام بها والبحث
فيها!»..
 حممد الد�سوقي –(كاتب م�صري)
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�سبعة عقود على النكبة
فماذا بعد..؟!
•يو�سف جاد احلق

ال نَّ
يظن �أحدٌ �أنّ النكبة التي حلت بفل�سطني
و�شعبها ع��ام � ،1948أم�ست جم��رد ذك��رى يحتفل
بها يف منا�سبة وقوعها يف اخلام�س ع�شر من �شهر
�أيار من كل عام ،وح�سب ،ذلك �أن مفاعيلها املدمرة
وتداعياتها الوبيلة م��ا برحت قائمة يعي�شها
مر ال�سنني ،بل الأي��ام وال�ساعات،
�أ�صحابها على ّ
بحيث باتت قوام حياتهم اليومية ،وفل�سطينهم ال
تغيب عن وجداناتهم و�أحالمهم يف �ساعة من ليل
�أو نهار..
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والأح��زان وامل�آ�سي تفوق طاقة التحمل الب�شري
من جانب ،ومن ن�ضال وكفاح ومواجهات ال تتوقف
وال تفرت ،من جانب �آخر فيما امل�س�ألة الفل�سطينية
العربية ،برغم كل ذلك ،ما برحت تراوح يف مكانها،
�إن مل تقل �إنها كانت تزداد �سوء ًا على �سوء يف كل
يوم..
وقبل �أن من�ضي بعيد ًا يف احلديث عن تداعيات
النكبة و�آثارها املدمرة تلك البدَّ لنا من القول،
�إن�صاف ًا للحقيقة ،ب�أن مرد ذلك يرجع يف كثري من
جوانبه �إىل زعامات وقيادات فل�سطينية وعربية
مل تكن على م�ستوى التحدي ملخططات العدو
وممار�ساته؛ ناهيك عن جنوح غري قليل من ه�ؤالء
نحو م�ساملة العدو واخل�ضوع ملقت�ضيات الأمر الواقع
الذي فر�ضه بالقوة� ،أو بال�سيا�سة �أو بالت�آمر خفي ًا
وعلني ًا ،على ح��د ���س��واء� ،سعي ًا منهم �إىل اجل��اه
وال�سلطة وال�سلطان واجتناء املنافع الذاتية
على ح�ساب الق�ضية الأم لهم جميع ًا .كان ال�شعب
(عربي وفل�سطيني) هو الذي حمل �أعباء الق�ضية،
حمل همها ،ونا�ضل وقاتل وا�ست�شهد من �أجلها..
�سبعة و�ستون عام ًا �أقام فيها العدو (ال�صهيو
– �أمريكي – بريطاين – فرن�سي) كيانه ،ثم عزز
ذلك الكيان ب�أ�سباب القوة واملنعة �إىل �أن �أ�صبح،
حتى وق��ت ق��ري��ب ،ق��وة متفوقة ،على جيو�ش
ال��ع��رب جمتمعني ،فما بالنا �إذا ك��ان ال��ع��رب –
بف�ضل زعاماتهم وقياداتهم – لي�سوا جمتمعني
وال جممعني �إالَّ على التنابذ والت�شاحن والتفرق
واالختالف.
ال ينبغي لنا هنا �أن تفوتنا الإ���ش��ارة �إىل �أن
(�إ�سرائيل) ا�ستطاعت بدهاء يهودي مو�صوف
�أن تظهر نف�سها �أم���ام ال��ع��امل على �أن��ه��ا (واح��ة
الدميقراطية) الوحيدة يف هذه املنطقة ،و�أنها
(دول��ة التقدم العلمي والتكنولوجي)� ،إىل �آخر
م��ا ه��ن��ال��ك م��ن ادع�����اءات ك��اذب��ة خ��ادع��ة ،و�أن
العرب الذين (يحاربونها) ماهم �سوى (برابرة)
متخلفون �إرهابيون ،ال ي�ستحقون العي�ش ،ومن ثم
ف���إن (العربي اجليد من بينهم – �إن وجد – فهو
العربي امليت ..)!...فوق هذا ف�إنهم ال ي�ستحقون
تلك الرثوات التي وهبتها ال�سماء لهم من غري جهد
يبذلونه �أو علم بكيف ي�ستغلونه ف�ض ً
ال عما تختزنه
�أر�ضهم من ثروات دفينة ال ح�صر لها .ا�ستطاعت
(�إ�سرائيل) ومن معها �صنع هذه ال�صورة – على
اجلانبني – على الرغم من كل ما �صدر عنها من
ممار�سات عن�صرية �إجرامية يف حق الفل�سطينيني
والعرب ،ومن حروب عدوانية مل تتوقف على مدى
زهاء �سبعة عقود من الزمن ،منذ قيامها حتى يومنا
هذا..
•••
ولكيال تكون ال�صورة القامتة التي عر�ضنا لها
باعث ًا على الي�أ�س ومدعاة للإحباط – برغم �أنها
لي�ست �سوى غي�ض من في�ض – ف�إننا ال منلك �إالَّ �أن
نب�شر العرب والفل�سطينيني ب�أن يوم اخلال�ص � ٍآت ال
حمالة ..ولن يكون ها بف�ضل هيئات وحمافل دولية

عرفناها وخربناها ،و�إمنا بف�ضل ال�شعب الفل�سطيني
نف�سه ،ومن معه من �أخوة مل ي�صرفهم ترهيب وال
ترغيب عن اعتبارها ق�ضيتهم الأوىل ،ذل��ك �أن
املعطيات الراهنة (انت�صارات) املقاومة وانهزامات
العدو – تنبئ ب�أن م�س�ألة الوجود (اليهودي) يف
فل�سطني �أ�صبحت م�س�ألة وق��ت ،ومل تعد مو�ضع
ت�سا�ؤل عن بقائه من عدمه ،هذه املعطيات تتبدَّ ى
على �أكرث من �صعيد �إقليمي وعاملي:
*على ال�صعيد الإقليمي فقد متثل التحول يف
موازين القوى يف املقاومة الظافرة على اجلبهتني
اللبنانية والفل�سطينية حتديداً ،والقوى الداعمة
املتحالفة معهما ،توطئة للو�صول �إىل الهدف
النهائي املن�شود وه��و ((حت��ري��ر ك��ام��ل ال�تراب
الفل�سطيني و�أي �أر�ض عربية حمتلة)).
يعزز هذا التوجه اليقني ب�أن (من يهزم مرة
فهو قابل للهزمية النهائية احلا�سمة) فما بالنا
وقد حلت بالعدو الهزمية �أكرث من مرة منذ عام
 1973حتى اليوم)..؟
*�أما على ال�صعيد العاملي ف�إنَّ املتغريات اجلارية
والتحوالت الطارئة ،يف كل مكان� ،سواء يف الر�ؤى
والأفكار �أو على �صعيد الوقائع وجمريات الأحداث
ف�إن هذه جميع ًا مل تعد يف �صالح (�إ�سرائيل) .ذلك
�أن �أمريكا احلامية الراعية لها ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا
ومعنوي ًا� ،إىل حد التماهي مع �أمريكا نف�سها – كما
ي�صرح قادتها دائ��م�� ًا – مل تعد ق��ادرة على لعب
الدور نف�سه بعد انزياحها عن مركز دولة (القطب
الأوح���د املهيمن) ،وتراجعها ن��ف��وذ ًا واقت�صاد ًا
و�سيا�سة ،ال�سيما بعد بروز قوى ت�ضاهيها� ،إن مل
نقل تتفوق عليها يف �أكرث من جمال كال�صني ورو�سيا
ودول الربيك�س (.)BRICS
و�إذا �أ�ضفنا �إىل هذا انك�شاف (�إ�سرائيل) �أمام
الر�أي العام العاملي ،والر�أي العام يف الدول نف�سها
املنا�صرة والداعمة لها ،بحيث �أ�صبحت متثل ،يف
�أنظار ه�ؤالء جميع ًا خطر ًا على ال�سلم العاملي ذاته،
وقد �أك��دت هذه احلقيقة �إح�صائيات �صدرت عن
مراكز غربية موثوقة �أظهرت �أن ن�سبة تزيد على
 %70من الر�أي العام يف الغرب ترى ذلك..
•••
وبعد:
�إذا كان للفل�سطينيني من كلمة يقولونها اليوم،
وموقف يعلنونه على امللأ فهو �أنهم �سوف يوا�صلون
ن�ضالهم لتحرير �أر���ض فل�سطينهم الوطن ((من
البحر �إىل النهر)) كاملة غري منقو�صة .و�أنهم ال
ير�ضون عن ذلك بديالت فال مفاو�ضات وال مناورات
وال م�ساومات ،ال �شيء من ذلك من �ش�أنه �أن يثنيهم
عن عزمهم� ،أو ي�صرفهم عن هدفهم املقد�س هذا..
وهاهي بوادر انتفا�ضة جديدة تلوح يف الأفق
على طريق الن�ضال للو�صول �إىل الهدف املن�شود..
قال الأفاقون يوم ًا �إن فل�سطني [�أر���ض بال
�شعب(فلتمنح) ل�شعب بال �أر�ض]� ،أي ل�شتات يهود
العامل..
متر والأي��ام تثبت �أنها كانت
وهاهي الأع��وام ّ
ع��ام��رة ب�شعبها منذ فجر ال��ت��اري��خ ،ج���ذوره فيها
عميقة ،ك�أ�شجار زيتونها على �سفوح جبالها منذ
الأزل ،فيما هم قد (�صنعوا) �شعب ًا ملفق ًا مهجن ًا
وم�ستورد ًا م��ن �شتى �أط���راف املعمورة مت��ام�� ًا كما
ت�ستورد ال�سلع..!..
�ستمكث �أ�شجار الزيتون را�سخة يف �أر�ضها،
جفاء� .سيعود احلق �إىل
و�سيذهب الطارئون عليها
ً
�أ�صحابه غري بعيد .وكل �شيء �سوف يعود �إىل �أ
�صله ،هكذا هي قوانني الطبيعة ،و�سنن الكون ،كانت
على الدوام ،وملا تزل ولو كره الكارهون..
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

الأزمة ال�سورية والآثار
يرى عدد من النا�س بحكم ابتعادهم عن ال�تراث امل��ادي وبخا�صة الآث��ار والعمران
والأزياء واللقى القدمية �أنها ال ت�ضاهي يف قيمتها ما ورثه من تراث معنوي يتجلى يف الأدب
واملو�سيقا والغناء وغري ذلك...
وهناك عدد �آخر يرون �أن كل ما ورثوه عن ال�سلف �إمنا هو بحكم امليت ،وال قيمة له؛
بل ال حاجة للأجيال للتعامل معه .فهو ابن التاريخ املا�ضي؛ ولأ�صحابه؛ وعلينا �أن نقيم
توا�صلنا مع واقعنا وحا�ضرنا وهم حني انتهوا �إىل هذه الر�ؤية مل يبالوا �إن اندثر الرتاث
املادي �أم بقي متحدي ًا جربوت طغيان الطبيعة و�إهمال الإن�سان �أو ن�سيانه...
�أما املت�شددون املتطرفون املنحرفون يف عقيدتهم ودينهم ف�إنهم ينظرون �إليها بو�صفها
�أوثان ًا �أو �أ�صنام ًا �أو ما �شابه ذلك لذا البد من �إزالتها.
و�إذا كان ذلك كذلك ف�إن العقالء احلكماء �أ�صحاب املنهج املعريف يرون فيها جزء ًا ال
يتجز�أ من تراث الأجداد والآباء الذي يدل على �شخ�صية الأمة يف مرحلة من املراحل
الزمنية ف�ض ً
ال عن �أنها �شكل ح�ضاري قامت به ذات يوم.
ومن ثم عنيت الأمم وال�شعوب ب�آثارها �أميا عناية و�أحدثت له دوائر خا�صة حتميه،
وت�ؤ�صل لهُ  ،وتدر�سه وترممه وتعاجله...
وهذا ما كان من َن ْهج الر�ساالت ال�سماوية مبا فيها الر�سالة املحمدية التي حافظت على
تراث ال�سومريني والكلدانيني والآ�شوريني والفينيقيني والكنعانيني والفراعنة و...
ومن ثم حر�صت احل�ضارة العربية الإ�سالمية على الرتاث القدمي والآث��ار ال�ضاربة
اجلذور يف الزمن؛ فقد ر�أوا يف الأزي��اء ق�صة التفكري االجتماعي اخللقي اجلمايل الذي
يتطور من زمان �إىل زمان ،ومن مكان �إىل مكان ،بينما كانت التماثيل بكل �أ�شكالها تعرب عن
التفكري الديني االعتقادي والفكري جلماعة ما يف زمن ما ومكان ما.
ولكن الر�ؤية املعرفية الدينية للآثار بو�صفها �أ�صنام ًا �أو �أوثان ًا مل َت ُعد كما كانت عليه
من َق ْب ُل حتى يف عهد الر�سل و�إمنا �صارت حاجة لكل �أمة لكي تقر�أ تاريخها االجتماعي
رب الأجيال جي ً
ال �إثر جيل...
والفكري والديني واخللقي قراءة فكرية جديدة ت ْع ُ
�أي �إنها �أ�صبحت جزء ًا ال يتجز�أ من اخل�صائ�ص الثقافية التي تعرب عن هوية ثقافية ال
ت�شبهها هوية...
ومن ثم ف�إن الآثار �أ�ضحت الزمة الذات اجلمالية الفكرية لر�ؤية احلياة واملوت...
تف�سرهما وت�سعى �إىل حتقيق الوجود الف ّعال من خاللها.
لذلك كله ف�إن ما تتعر�ض له الآثار ال�سورية من تدمري وتخريب و�سرقة وتزوير خالل
ال�سنوات الأربع من عمر العدوان (الغربي الأمريكي ال�صهيوين الرجعي الرتكي) املتخلف
والتكفريي ال نظري له يف التاريخ الب�شري؛ �إنه تدمري منهجي للح�ضارة ال�سورية والعراقية
خا�صة والعربية عامة؛ تدمري توح�شي منهجي ينفذه جهلة حاقدون مل يفهموا من الإ�سالم
ومبادئه �شيئ ًا...
مل يدركوا �أن الآثار �أ�صبحت مو�ضوع ًا ح�ضاري ًا ثقافي ًا؛ �أو �أنهم ال يريدون �أن يروا فيها
كذلك لأنهم �أتباع يخدمون م�صالح الآخر ال�صهيوين اال�ستعماري اال�ستيطاين الذي �صمم
على حتطيم الذات احل�ضارية للأمة .وهنا نت�ساءل� :ألي�س هذا ما فعلهُ ال�صهاينة على
الدوام يف تراثنا الفل�سطيني وتراثنا يف اجلوالن و�سيناء والبحر امليت؟!! فهم مل يكتفوا
بعملية التزوير الوا�سعة حلرف �أنظار العامل عن حقيقة هوية الرتاث العربي و�إمنا طفقوا
يهدمون كل ما مل يكونوا قادرين على تزويره وحتريفه وت�شويهه .ثم َم ْن منا يتجاهل ما
تقوم به احلكومة ال�صهيونية التي �أقدمت على ت�سجيل قرية (لفتا) املقد�سية املهجرة
منذ عام (1948م) يف اليون�سكو بو�صفها موقع ًا �أثري ًا �إ�سرائيلي ًا؟!! و َم ْن منا ين�سى تلك
الالفتة التي و�ضعت قرب باب امل�سجد الأق�صى؛ وهي حتمل ا�سم (جبل املعبد) وفق املزاعم
ال�صهيونية؛ فقد عمد ال�صهاينة �إىل تغيري ا�سم �أحد �أبواب امل�سجد الأق�صى �إمعان ًا منهم يف
تهويد كل الآثار املوجودة يف فل�سطني..
ولذا نت�ساءل ـ �أي�ض ًا ـ �ألي�س ما فعلته الع�صابات الإرهابية الإجرامية ب�آثارنا يتقاطع وما
فعله ال�صهاينة؟
ومن ثم هل هناك من عجز فكري �أكرث من ذلك؟
وهذا كله يدعونا �إىل �أ�سئلة �أخرى منها :ماذا يحل بنا لو �أننا حطمنا �أ�شعارنا و�أغانينا
التي ورثناها من ملحمة (جلجام�ش) و(�أَ ْقهت بن دانيال) وغريهما وفق املنهج التكفريي
الظالمي؟؟! �أل�سنا بهذا نقوم بقتل �آبائنا و�أجدادنا ممن ينت�سبون �إىل الع�صر الكنعاين
الفينيقي الآ�شوري الكلداين ال�سومري البابلي...؟!! ولذا نقول� :إن ذلك الع�صر مزروع فينا
ال يغادرنا لأنه �أ�صبح جزء ًا منا ومن هويتنا...
�إن طريق احلفاظ على الهوية وال�شخ�صية احل�ضارية؛ والقيم الروحية واخللقية ال
ميكن �أن يتحقق كام ً
ال بغري احلفاظ على الآثار املادية واملعنوية ...و�أن نقارب ذلك بالوعي
واملحبة ل�شخ�صيتنا التاريخية ،ال بالتخلف الفكري الديني �أو بالكراهية واحلقد� ،أو
اجلدل ...فال مكان للجهل والعجز عند الأمم التي تريد �أن تبني حياتها ب�شكل �صحيح...
علينا �أن نعمل عقولنا و�أن ن�سعى ب�صدق �إىل مواجهة ظواهر التنظيمات املتخلفة الإرهابية
التي �أدمت قلوبنا حينما كان عدد من �أع�ضائها يعملون معاولهم هدم ًا برتاثنا الذي يرمز
�إىل مرحلة من مراحل تاريخنا...
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على طريق العقالنية

عيد العمال ..ولي�س عيد العمل!
• ح�سني خليفة

• ح�سن ابراهيم �أحمد
مما ال يزال يبدو �أثره الوا�ضح يف
ثقافتنا ،ونطالعه يف الدوريات والكتب،
ومل ن�ستطع تدارك ت�أثريه ال�سلبي ،ما ميكن
�إدراجه حتت عنوان الإ�سرائيليات التي ال
يزال ي�أخذ منها الكثريون .ولي�س املهم هو
الأخذ منها مبقدار ما هو املهم توظيف ذلك
و�أثره .فالإ�شارات �إىل التوراة �أو �إىل تراث
بني ا�سرائيل يف كل جمال ،واعتبار االنطالق
من التف�سري امل�ستنتج عن وعي هذه الن�صو�ص
�أو احلكايات ،دون كبري تدبر لأثرها يف
عقولنا وثقافتنا ،يزيد هذه الثقافة توتر ًا
وم�شاعرنا �إرباك ًا ،و�شخ�صيتنا احل�ضارية
والثقافية �ضحالة ،بحيث نظهر �أتباع لآراء
�شاذة وتف�سريات �سحرية غرائبية مت�شنجة
وال عقالنية ،ت�ساير فكر من �أنتجها �أو عقله
املنحرف ،وتلك الع�صور املليئة ب�أحقاد
و�صراعات و�صدامات ال ت�صح مقيا�س ًا لع�صرنا،
وال مناذج ن�ستمد منها ال�شروح والتفا�سري
ملا يجري يف واقعنا ،فالتاريخ ال يعيد نف�سه
وا�ستمرار احلياة كفيل ب�إنتاج اجلديد من
مناذج ال�صراع وال�صدام ،بالتايل �شروح
وتف�سري ذلك ،لكن العادة على ت�أ�سي�س الفهم
على معطيات م�ستنتجة من اال�سرائيليات،
هو ما درج الباحثون يف جماالت كثرية عليه.
هل هزمتنا تلك الأفكار ال�سوداء التي
متتلئ بها تلك الن�صو�ص املنت�سبة �إىل عامل
القدا�سة باعتبار �أن من �أنتجها يطلق عليهم
�أنبياء بني ا�سرائيل؟ والأنبياء يف �أعرافنا
الإميانية ال ميتلئون بالأحقاد ،بل يعلمون
املحبة� .أما ه�ؤالء فال ي�صدر عنهم �إال ما
ي�شري �إىل كراهية ال�شعوب ،ما يعني �أن ما نقل
عنهم منتج يف ظل ظروف وقناعات معينة.
لكننا نلوم �أنف�سنا الن�سياقنا وراء هذه
الأفكار ،لقناعاتنا بانتمائها �إىل املقد�س.
لكن املفاج�أة �أنها تفي�ض بالأحقاد والتي
ال مربر لها ،فقد تلقت تلك القبيلة العون
والعطف من جهات كثرية مثل الكنعانيني
وامل�صريني ،لكن ه�ؤالء مل يجدوا منها �إال
النكران والت�آمر وال�شر ،ما يعني �أن ذلك ناجت
عن ثقافة هذه اجلماعة �أو بنائها الفكري،
بالتايل لن تكون مبادئها و�أفكارها مدر�سة
لتعليم الأخالق والقيم التي يقتدى بها ،حتى
لو و�صف مفكروها بالأنبياء.
الرجوع �إىل التوراة وتراث بني
ا�سرائيل ،تقليد لدى الدار�سني الغربيني،
كثري ًا ما انطلقوا منه ،و�أثروا يف غريهم من
هذا اجلانب .وعندما يكتب زبري �سلطان حتت
عنوان ((الدمار واخلراب ونبوءات ا�شعيا))
((الأ�سبوع الأدبي ))2014/8/24-1405/
ف�إن ذلك ي�ضمر ارتباطنا� ،أو يوحي ب�إمياننا
�أن جمريات حياتنا املعا�صرة ال تزال
مو�صولة بفكر (بني ا�سرائيل) القبيلة التي
دخلت عامل القدا�سة ،وكرث فيها الأنبياء
الذين اليزال امل�أثور عنهم ي�ستح�ضر لتف�سري
جمريات الواقع واحلياة� ،أو ذلك القدر الذي
كان مر�سوم ًا وحتدثوا عنه ،مع �أننا مل ن�سمع
عن �أنبياء حتدثوا عن ذلك ،حتى من كان لهم
ح�ضور وم�صداقية �أكرب.
�إن ما يجري يف بالدنا يجب �أن يقر�أ على
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�ضوء �أحداث واقعنا و�شخ�صيتنا احل�ضارية
املمتدة ،وال ميكن قراءته يف نبوءة عمرها
�آالف ال�سنني تخ�ص بالد الآخرين .فالباحث
ال�صديق �سلطان يذكر �أن ا�شعيا تنب�أ بدمار
دم�شق (ا�شعيا )17-وينقل عن هذه النبوءة
�أن دم�شق ت�صبح ((كومة �أنقا�ض)) .وهذا
يجعلنا لو �أخذنا بوجهة النظر هذه،
نتغافل عن كل العوامل التي �أدت �إىل ما
يحدث يف �سورية ،مثل الإرهاب والتدخل
اخلارجي والتحري�ض الديني واملذهبي،
وعن املخططات املر�سومة لها ،وعن الأخطاء
املرتكبة والتق�صري ،لنتم�سك بتف�سري نبوءة
ا�شعيا باعتبارها تنتمي �إىل القدر املخزون
يف عامل غيب .علينا �أن ن�ست�سلم له باعتباره
قدر ًا ال فكاك منه.
احلديث عن مثل هذه النبوءات ونب�شها
يف هذا الزمن ،ي�ضمر القول ب�أنها تتحقق
ب�شكل حمتوم ال يقاوم طاملا هو م�أثور عن
نبي مثل ا�شعيا ،وهذا يحبط املقاومة لقوى
اال�ستعمار �أو اال�ستبداد �أو اغت�صاب احلقوق،
باعتبار �أن هذه الآثار ال�سوداء عن هذه
العقول ال�سوداء قد حتدثت عن ((كومة
�أنقا�ض)) ،فلماذا نبني �إذ ًَا طاملا �أن ما نبنيه
�سيحول �إىل �أنقا�ض؟ وهنا ال تنتفي �إرادة
املقاومة فقط ،بل �إرادة البناء �أي�ض ًا ،حيث
�أن م�صرينا وم�صري غرينا من �شعوب املنطقة
قد حدده عقل �أ�سود معتوه .وامل�شكلة لي�ست
يف هذا العقل �أو الرتاث ،مبقدار ما هي يف
عقولنا املن�ساقة وراء ذلك ،والتي ال يزال
يتالعب بها �إرث مت�شنج مهوو�س بالدمار
واخلراب ،ندينه جميع ًا ،ونعود لإحيائه
و�إعادة االعتبار �إليه.
�إن هذا يذري بعقولنا ويت�سخف بقدرتنا
على الفهم ويقول لنا ا�ست�سلموا لقدركم
املر�سوم من قبل ال�سماء كما �أكد ذلك �شخ�ص
ما ،وال ندري مدى دقة وال م�صداقية وال
مقدرة هذا ال�شخ�ص املن�سوب �إىل القدا�سة.
كما ال ندري عن �أي دمار يتحدث �أهو الذي
جرى على يد املغول �أو الفرن�سيني� ،أو على
ما يحلم به ال�صهاينة والغرب اال�ستعماري؟
�إنه توظيف للعقل فيما ي�ستخف بالعقل،
ويجعلنا م�سريين بالرومونت كونرتول
التوارتي اليهودي ال�صهيوين اال�سرائيلي
الأ�شعيائي ،منذ �آالف ال�سنني �إىل اليوم،
ونحن ال�سلبيون الذين ال حول وال قوة لنا
�إال انتظار �صفعات احلقد.
مثل هذه النبوءة عن دم�شق تلك التي
يوردها عن م�صر (�أ�شعيا )19-ويتنب�أ فيها
بقدوم الرب �إليها ((يركب �سحابة �سريعة
فتزحف �أوثان م�صريف ح�ضرته ،وتذوب
قلوب امل�صريني يف ح�ضرته)) ويتنب�أ لهم
ب�أنهم �سيتحاربون ويقوم �أحدهم على
�أخيه� ..إلخ ،كما ورد يف املقال .والأخطر
هو نبوءته ب�أن مياه النيل �ستن�ضب وجتف
الأحوا�ض�..إلخ ،مع ما يتبعها من م�آ�سي،
والغريب هو امتالك �أ�شعيا ملفاتيح الغيب
هذه ،مما ال جنده عند غريه من الأنبياء ممن
البقية �................................ص22

يف حرب امل�صطلحات ت�ستخدم
الر�أ�سمالية �أ�سلحتها الإعالمية
العاتية التي تفعل ما ال تفعله
اجليو�ش والأ�ساطيل ،وهي يف بحثها
الدائب عن �إخفاء �أي �أثر للحديث
عن احلركة العمالية واال�شرتاكية
مبا تعنيه من �إعادة توزيع الرثوة
وحتقيق امل�ساواة الطبقية،
خ�صو�ص ًا بعد غروب �شم�س
املنظومة اال�شرتاكية وزعيمتها
االحتاد ال�سوفياتي كتعبري عن
ف�شل �أول جتربة ا�شرتاكية عاملية
بعد �صعود الر�أ�سمالية ون�شوء
الطبقة العاملية ،التي قال عنها
مارك�س يف �أول برنامج �سيا�سي
ا�شرتاكي ،وهو (البيان ال�شيوعي):
«ومن ثم ف�إن الربجوازية تنتج ـ
فوق كل ما تنتجه ـ حفاري قبورها.
و�إن �سقوطها وانت�صار الربوليتاريا
حمتومان بالقدر نف�سه»
�أقول يف بحث الر�أ�سمالية
الدائب عن �إك�سري احلياة واخللود
حتاول جعل كل ما قيل و�أجنز
يف �سياق كفاح الطبقة العاملة،
وميزات اال�شرتاكية ،طي الن�سيان،
و�إحالل م�صطلحات بديلة ت�شوه
ومتيع الق�ضية الأ�سا�سية يف تطور
التاريخ ،وهي ق�ضية ال�صراع الطبقي
بني الطبقات امل�ست َغلة والطبقات
امل�ست َغلّة ،وقولنا عن ميزات
لال�شرتاكية التي حتققت يف �سبعة
كم ال�سلبيات الهائل
عقود ال ينفي ّ
يف تلك التجربة التي �ساهمت يف
الإجهاز على التجربة ،وارتداد
كثري من حملة الفكر الي�ساري اىل
مواقع الليربالية واملثالية.
ف�صارت و�سائل �إعالمها الكثرية
والناجحة واجلماهريية ت�ستعمل
تعبري عيد العمل لتكر�سه بدي ًال
لعيد العمال ،حماولة اخللط بني
العمل كقيمة �إن�سانية �سامية ال
ت�ستمر احلياة دونه ،وبني العمال
كطبقة �صاعدة �شابة وما زالت،
هي البديل القادم لها كما كانت
هي البديل للإقطاعية كت�شكيلة
اقت�صادية اجتماعية �آفلة.
كما ا�ستعا�ضت ،هي ومريديها
من الي�ساريني التائبني ،عن تعبري
اال�شرتاكية بتعبري العدالة
االجتماعية ،وهو تعبري جميل
ورومان�سي لكنه ف�ضفا�ض وح ّمال
اوجه ،وعن ال�شيوعية بالي�سار،
وبع�ض الي�سار �صهيوين حتى
النخاع ،وبع�ضه ينبطح �أمام �سلطة
املال النفطي وين�شد ق�صائد مديح
مللوك و�أمراء ينتمون �إىل قرون
غابرة.
من هنا ال بد من التم�سك
بالتعبري احلقيقي عن عيد العمال،

لي�س جمود ًا وال حتجراً ،لكن
لإعطاء املعنى ما ي�ستحق من كالم.
وهي منا�سبة لإعادة �سرد تاريخ
هذا العيد واحلدث العاملي الكبري
الذي جت�سد ب�أول حترك منظم
للطبقة العاملة االمريكية يف قلب
الر�أ�سمالية ور�أ�س حربتها ،و�أكرث
متظهرات الر�أ�سمالية وح�شية
وعدوانية ،الواليات املتحدة
االمريكية.
كان حترك ًا منظم ًا وخمططاً
له ما قام به عمال �شيكاغو
يف الأول من �أيار عام .1986
فقبل �سنتني من وقوع هذه
االنتفا�ضة العمالية ،ويف م�ؤمترها
املنعقد �سنة � ،1884أمهلت النقابات
الأمريكية� أرباب العمل �سنتني
لتحقيق مطلب يوم عمل بثماين
�ساعات ،على �أن يكون ذلك يف
بداية �أيار عام  ،1886لأن معظم
ال�شركات الأمريكية كانت تبد�أ
�سنتها املالية يف هذا التاريخ من
كل عام ،وتنهي عقودها �أو جتددها
فيه.
وحني مل يلق مطلب النقابات
ا�ستجابة من قبل �أرباب العمل
املتحكمني بال�سلطة كما هو الأمر
دائم ًا ،تظاهر ما يقارب ع�شرون
�ألف عامل م�صطحبني معهم
زوجاتهم و�أبناءهم ،وظهر اجلميع
ك�أنهم يف يوم عيد ،يف ت�أكيد على
حر�ص النقابات والعمال على
�سلمية االنتفا�ضة مما �أحرج رجال
البولي�س الذين هم خدم ال�سلطة
الر�أ�سمالية احلاكمة ي�أمترون
ب�أمرها وينفذون خمططاتها� ،إنهم
خملب الطبقة التي تلب�س قفاز ًا
خمملي ًا يخفي خمالبها و�شرورها،
لكنها ال تلبث ان تخلع هذا القفاز
فور �إح�سا�سها بخطر نهو�ض طبقي
�أو هبة عمالية.
كان رجال ال�شرطة و اجلي�ش
م�ستعدين للتدخل،وقد ا�ستمر
احلراك �سلمي ًا و�ألقى قادة
النقابات خطب ًا �أكدوا فيها على
حق العمال يف يوم عمل من ثمان
�ساعات� ،إذ مل يكن يوم العمل
حمدد ًا بوقت معني ،بل كان يخ�ضع
ملزاجية �أرباب العمل وي�ستنزف
طاقات العمال ويحرمهم من حقهم
يف الراحة والعطلة اال�سبوعية.
و�أمام ا�ستمرار معاندة
الر�أ�سماليني وجتاهلهم ملطالب
العمال املحقة عادوا �إىل التظاهر
يف الثالث من �أيار ب�أعداد �أكرب،
وعندما انتهى القادة النقابيون من
كلماتهم وبد�أت احل�شود تن�سحب،
ومل يبق �إال القليل من العمال يف
مواجهة ح�شود البولي�س الذي

�إحت�شد بكثافة كبرية تنذر
بافتعال م�شكلة مع العمال� ،إنفجرت
قنبلة فجاة بني ح�شد البولي�س،
و�سقط قتلى وجرحى من البولي�س
والعمال ،وتبني فيما بعد �أنها كانت
لعبة من ال�سلطات احلاكمة لإيجاد
ذريعة ملنع التحركات العمالية
وقمع النقابات ،ف�ألقي القب�ض على
ممثلي احلركة العمالية ب�شيكاغو
الذين كانوا م�ستهدفني منذ �إنطالق
التحركات النقابية ،وهم �أوغ�ست
�سباي�س و جورج �أجنل و �أدولف
في�شر و لوي�س لينق و مي�شال �شواب
و �أو�سكار بيب و �سامويل فيلدن و
�ألبري بار�سن ،وجرت حماكمتهم
بدون �أي دليل يثبت �إدانتهم،
ليحكم عليهم بالإعدام �شنق ًا،
ونفذ احلكم �سريع ًا يف �أربعة منهم
يوم  11ت�شرين الثاين  ،1887يف
حني (انتحر) �آخر يف زنزانته ،و
ا�ستبدل حكم الآخرين بال�سجن
مدى احلياة.
�أثارت هذه اللعبة الدنيئة
واملذبحة بحق القيادات العمالية
حركات احتجاج وغ�ضب �شملت
كل الواليات املتحدة والعامل،
و�صار الأول من �أيار منا�سبة
لت�أكيد وحدة عمال العامل يف وجه
م�ستغليهم وناهبي قوتهم ،حتى قرر
م�ؤمتر الأممية الثانية الذي عقد
يف جنيف عام  ،1889اعتماد الأول
من �أيار عيد ًا للعمال يف العامل
يتذكر فيه عمال العامل الرواد
الأوائل الذين ق�ضوا يف �سبيل
ق�ضايا الطبقة العاملة وحقوقها،
ويجددون ن�ضالهم من اجل غد
م�شرق للعمال ولكل فقراء الأر�ض
�ضد ا�ستغالل ر�أ�س املال.
وبقيت الكلمات الأبلغ التي
قالها القائد النقابي �أوغ�ست
�سباي�س قبل �إعدامه حية يف قلوب
النا�س�( :سي�أتي يوم يكون فيه
�صمتنا �أقوى من الأ�صوات التي
تخنقونها حاليا).
ما زالت جمتمعات اال�ستغالل
قائمة وم�ستمرة يف قهرها
وا�ستغاللها لفقراء الأر�ض ،وما
زال حلم الفقراء م�ستمر ًا ويزداد
عناد ًا و�إ�صرار ًا على حتقيق امل�ساواة
والعدالة واال�شرتاكية.
هذه اللمحة ال�سريعة عن عيد
العمال العاملي هي تذكري بق�صة
هذا اليوم الذي يعني فيما يعنيه
�إبقاء جذوة احللم بفجر قادم
ي�صبح فيه العمال احرار ًا ال عبيد ًا
عند �أرباب العمل الر�أ�سماليني،
وت�أكيد ًا على �أنه لي�س عيد العمل،
مع ما للعمل من قد�سية واحرتام،
�إنه عيد العمال.
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الآداب الأجنبية املرتجمة..
• راتب �سكر
تتداول كل لغة من اللغات الإن�سانية املختلفة نوعني رئي�سني
من الأعمال الأدبية ،ي�شتمل الأول على الأعمال التي كتبت
�أ�سا�سا بتلك اللغة ،التي ي�سميها الدار�سون اللغة القومية،
بينما ي�شتمل الثاين على الأعمال التي ترجمت �إىل تلك
اللغة من اللغات الأخرى.
ت�أ�سي�سا على ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،ي�ستقبل فعل ال��ق��راءة يف �أي
جمتمع من املجتمعات ،ذينك النوعني من الأعمال الأدبية،
ويو�صفهما حتت ت�سميتي :الأدب القومي (�أو الأدب املكتوب
باللغة القومية) والأدب املرتجم ،اللذين يتناف�سان يف
حتقيق ا�ستقبال وانت�شار منا�سبني ،يف جمتمع اللغة القومية.
�شهدت حركة ترجمة الآداب الأجنبية (غري العربية) �إىل
اللغة العربية ،تناميا مطردا منذ منت�صف القرن التا�سع
ع�شر ،غري �أن ذاك التنامي مل يواكب بحركة درا�سة �أدبية
منا�سبة ،ملنجزه� ،إذ ظلت امل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة،
تف�ضل درا�سة كل �أدب بلغته الأم ،بعيدا عن منح منجزات
الرتجمة مكانا منا�سبا يف مناهجها.
يالحظ متتبع ا�ستقبال الأدب القومي ،والآداب املرتجمة
�إليه ،يف املجتمع العربي� ،أو املجتمعات العربية� ،إهمال
درا�سة الآداب املرتجمة ،يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،التي
تف�ضل غالبا درا���س��ة ك��ل �أدب �أجنبي ،وال�سيما الأدب��ي
الفرن�سي والإنكليزي ،اللذين يحظيان بح�صة رئي�سة من
اهتمام امل�ؤ�س�سات التعليمية العربية اجلامعية وما قبل
اجلامعية ،بلغته الأم.
حتظى الآداب املرتجمة ،وال�سيما الآداب العاملية التي
حتقق لها �شهرة وتقدير ذائع يف جمتمعات لغاتها الأ�صلية،
با�ستقبال وا�سع من القراء يف جمتمع اللغة التي ترجمت
�إليها ،غري �أن ذل��ك اال�ستقبال امللحوظ عربيا ،مبتابعة
انت�شار ترجمات م�ؤلفات عدد من �أدباء �أمريكا الالتينية،
مثل بابلو ن�يرودا وغابرييل غارثيا ماركيز -،على �سبيل
املثال ال احل�صر -ظل دون مواكبة موازية منا�سبة من

الدر�س الأدب��ي ،وال�سيما الدر�س الأدب��ي اجلامعي ،لتلك
الرتجمات.
لقد جعل كل ق�سم من �أق�سام اللغات يف كليات الآداب ،يف
اجلامعات العربية ،مهماته اجلوهرية مركزة على درا�سة
لغة اخت�صا�صه ،والأدب ال��ذي كتب بها ،مقلال من �ش�أن
االهتمام بالآداب التي ترجمت �إليها ،على الرغم من تعاظم
ت�أثريها يف �أدب اللغة امل�ستقبلة .من الأمثلة الإجرائية
التو�ضيحية يف هذا امل�ضمار ،ميكن مالحظة غياب مقرر
يدر�س ترجمة الآداب الأجنبية �إىل اللغة العربية ،عن
قوائم مناهج التدري�س يف �أق�سام اللغة العربية ،وا�ستبعاد
تنفيذ حم��ا���ض��رات ع��ن الأدب الإن��ك��ل��ي��زي امل�ترج��م �إىل
العربية ،عن الن�شاط الثقايف لأق�سام اللغة الإنكليزية
ومناهجها التعليمية.
م��ا ت��زال درا���س��ة الآداب الأجنبية مرتجمة �إىل اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ،خ��ج��ول��ة ،ودار�����س ت��ل��ك الآداب ان��ط�لاق��ا من
ترجماتها ،يف�ضل تغييب الت�صريح بذلك ،و�إيهام قرائه،
ما ا�ستطاع �إىل ذلك �سبيال� ،أن درا�سته لكل �أدب انطلقت
من االطالع عليه ،بلغته الأم� ،أو يف�ضل ا�ستبعاد مثل هذا
املو�ضوع عن طاوالت املناق�شة واحلوار....
ال ميكن اعتماد وجود �أمثلة عربية قليلة �سعت لدرا�سة
الآداب الأجنبية مرتجمة �إىل العربية ،على �أ�س�س منهجية
وا�ضحة ،حال ناجعا مل�شكالت الظواهر املهيمنة يف هذا
امل�ضمار.
�إن عقد ن���دوات اخت�صا�صية ،تعنى با�ستقبال الآداب
املرتجمة عربيا وانت�شارها ،يعد م��ن اخل��ط��وات اجل��ادة
الأوىل لت�أ�صيل ظاهرة درا�سة الآداب الأجنبية يف لبو�س
ترجماتها العربية ،وه��ي ظ��اه��رة خمتلفة ع��ن درا�سة
الطوابع التقنية لفعل الرتجمة ،وما يت�صل به منهجيا،
ومت�صلة باجتاهات الدرا�سة املقارنة لتلك الآداب .

�أيّهما
• منى اليا�س
ُ�سئل اخلليل بن �أحمد � :أيهما �أف�ضل
العلم �أم املال؟ قال :العلم  .اعرت�ض
بع�ضهم على ا�ستعمال كلمة (�أيهما)
و زعم �أنها خط�أ ،و ال�صواب ا�ستعمال
«� مُّأيا»  .نحن نرى �أن ا�ستعمال الكلمتني
هنا جائز كما �سنبني  .و لكن قبل
ذلك ال بد �أن نقف على معاين «�أي»
و �أنواعها ،و هي كلمة مبهمة مالزمة
للإ�ضافة � ،صاحلة لكل �أمر حم�سو�س
�أو معقول فهي تكون :
ا�ستفهامية كقوله ت��ع��اىل يف ق�صة
�سليمان �( :أ ُّيكم ي�أتيني بعر�شها).
�شرطية كما ج��اء يف الآي��ة الكرمية
(قل ادعوا اهلل �أو ادعوا الرحمن � ،أ َّي ًا
ما تدعو فله الأ�سماء احل�سنى)
م��و���ص��ول��ة ك��ق��ول��ن��ا � :أح��ت�رم ن��واب��غ
ال�شعراء و �أحب �أ َّيهم هو �أ�صدق فن ًا .
�أي الذي هو �أ�صدق فن ًا.
نعتية ( ويكون منعوتها نكرة �أو معرفة
�شاعر �أيُّ �شاعر .
كقولنا  :املتنبي
ٌ
حالية ( ويكون �صاحب احلال معرفة)
كقولنا « :تعجبني خطب الإمام علي
�أيَّ خطب بليغة»
و الأن������������واع ال����ث��ل�اث����ة الأوىل
(الإ���س��ت��ف��ه��ام��ي��ة و ال�����ش��رط��ي��ة و
املو�صولة) مالزمة للإ�ضافة معنى  ،و
قد ت�ضاف لفظ ًا �أي�ض ًا كما يف الأمثلة
ال�����س��اب��ق��ة  .و ال��ن��وع��ان الأخ��ي�ران
(ال��ن��ع��ت��ي��ة و احل���ال���ي���ة) م�ل�ازم���ان
للإ�ضافة معنى و لفظ ًا مع ًا كما يف

الأمثلة ال�سابقة .و هناك نوع �ساد�س
ه���و«�أيُّ » التي ت�ستعمل و�صلة لنداء
ما فيه «�أل» مهما يكن جن�س املنادى و
عدده كما يف الآية الكرمية (يا �أيها
املدّ ثر ،قم ف�أنذر) ف���أي هنا مبينة و
لي�ست م�ضافة �إىل «ها» لي�ست �ضمري ًا
وه��ي �أداة تنبيه �صوتية ك��ا ه��ي يف
�أ�سماء الإ�شارة (هذا،هذه )...ونعود
مي���أ»  ،ف�إنه
ملا بد�أنا به عن «�أ ّيهما و �أ ّ
ال خالف يف جواز «� مُّأيا �أف�ضل  :العلم
�أم امل��ال؟» و ال�س�ؤال الآن ما اجلديد
يف قولنا �« :أيهما» هنا  .اجلديد هو
�إ�ضافة «�أي» لفظ ًا �إىل ال�ضمري «هما».
فهل ظهور ال�ضمري هنا يجعل العبارة
خط�أ؟ ومل��اذا؟ ي��رى بع�ض النحاة �أن
ال�ضمري هنا يعود على مت�أخر  ،و�أن
ه��ذا املو�ضع لي�س م��ن امل��وا���ض��ع التي
يجوز عود ال�ضمري فيها على مت�أخر ،
ك�أنهم ا�ستقر�ؤوا كل هذه املوا�ضع  ،و
ك�أمنا مل يجدوا �شاهد ًا ف�صيح ًا وردت
فيه مثل هذه العبارة �« :أيهما �أف�ضل
 :العلم �أم املال؟» كما �أنهم مل يجدوا
منفذ ًا لغوي ًا � .أما ال�شواهد فح�سبنا
منها كلمة للنبي(�ص) قالها عقب فتح
خيرب و عودة ابن عمه جعفر بن �أبي
طالب  ،وقد نقلها ابن ه�شام يف �سريته
 .والكلمة هي (:م��ا �أدري ب�أ ِّيهما �أنا
أ�سر  :بفتح خيرب �أم بقدوم جعفر؟)
� ُّ
ويف نهج البالغة للإمام علي � ،أنه �سئل
�( :أيهما �أف�ضل العدل �أم اجلود؟) ويف

الأماين �أنه ذكر عن عمر بن اخلطاب
�(:أيهما �أطيب  :العنب �أم الرطب؟)
و امل��ن��ف��ذ ال��ب�لاغ��ي و ه��و الأو����س���ع و
الأقرب  ،هو الإغما�ض فالإي�ضاح� ،أو
الإجمال فالتف�صيل  :فالغمو�ض يثري
يف النفو�س ال�شوق اىل املحتجب وراءه
 ،و يغريه بالتطلع �إليه و ظهور ال�شيء
بعد غمو�ضه �أوقع يف الفكر و ال�شعور
و ذل��ك �شائع يف لغات �أخ���رى في�أتي
ال�ضمري يف عباراتها �سابق ًا ملا يدل عليه
فيثري ال�شوق و التطلع �إليه  .ومن ذلك
يف لغتنا :
ال�ضمري يقع مبتد�أ يف�سره ا�سم ظاهر
كقوله تعاىل ( :هو الأول و الآخر و
الظاهر و الباطن) و قوله (هو اهلل
�أحد)
«رب» يف�سره متييز كقولنا
ال�ضمري بعد ّ
ً
رج�ل�ا يغني يف الأزم�����ات عن
( ُربَّ����ه
رجال)
�ضمري ال�ش�أن �أو الق�صة يف�سره ما بعده
كقولنا « :اعلم �أنه ال �إله �إ ّال اهلل»
و ميكن �أن ن��ع��دّ م��ن ال�شواهد قوله
ت���ع���اىل( ث���م ا���س��ت��وى �إىل ال�����س��م��اء
ف�سواهن �سبع �سموات) فال�ضمري «هن»
َّ
يف الآية يعود على ما بعده  ،ال ما قبله
و هو ال�سماء� .إذن ف�سواء هنا ظهر
ال�ضمري كما يف �أيهما � ،أم مل يظهر كما
يف �أيّ  ،و �أيمَّ ا  ،و لهذا نقول � :أيمّ ا �أف�ضل
 :العلم �أم املال؟ �أو نقول �«:أ ّيهما �أف�ضل
؟ �أو «�أيّ �أف�ضل» .فكله �صحيح ف�صيح.
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جت�سيد امل�ضمر يف املظهر

• با�سم عبدو

ينام ال�شعر يف قلب ال�شاعر �سليمان ال�سلمان،
والق�صيدة مبثابة املن ّبه ال��ذي ي�ستيقظ على
جر�سه مب ّكر ًا ..فهو �شاعر غزير االنتاج وهذا ما
ي�ستدعي ال�س�ؤال :هل هناك رابط بني االنتاج
واجلودة؟
ً
هل �سليمان ال�سلمان ي�ؤ�س�س ق�صائده فنيا ويبني
مداميك عمارته ال�شعرية على ق��واع��د بنية
الق�صيدة ،وي�ستخدم �أدوات البناء احلديثة
املعا�صرة م��ن حيث (املعنى والعاطفة وجمال
ال�صورة والتخييل والأ�سلوب اجلاذب؟).
ت�شكل الق�صيدتان عنواين الديوانني ال�صادرين
عام �.. 2014صدر الأول بعنوان (يف �أَ َر ِق الكلمات)
عن وزارة الثقافة .والثاين بعنوان (حني اتك� ُأت
على دم��ي) ال�صادر عن احت��اد الكتاب العرب..
ق�����ص��ي��دت��ان ت��ع��ت�بران من��وذج��ي��ن��ل��ه��ذه ال��ق��راءة
االنطباعية “الق�صرية” ،ويح�ضر ال�س�ؤال الذي
يتج�سد امل�ضمر عند
يفتح ال�شهية للقراءة :هل
ّ
ال�شاعر يف املظهر؟
ال�شاعر �سليمان يكتب ال�شعر العمودي و�شعر
التفعيلة منذ والدة �أوىل ق�صائده ،لكنني ومن
خالل ق��راءة نتاجه ال�شعري�أرى �أن��ه ي�سري على
خطا ق�صيدة التفعيلة ،وال ي��ع�ترف بق�صيدة
النثرية �أو ق�صيدة النرث ..وهو �شاعر متم ّكن من
بحور اخلليلي ..ميتلك ُف ْ�سحة خيال وا�سعة تزهر
يج�سد امل�ضمر يف املظهر ..ويحمل
باجلديد دائم ًاّ ..
بو�صلته الإبداعية يف ذاك��رة ح َّية توجهه �إىل
ال�شمال ال�شعري احلقيقي �أو ال�شمال املغناطي�سي،
م��ن حيث الرتكيز على البعدالدالليوتر�سيخ
الرمز وبث الإ�شارات الرمزية يف ثنايا املفردات
الدالة وال�صور املتواترة يف تقابالتها املتفاعلة
واملت�ضادة ،ويف جت�سيد حي ملا هو م�ضمر مكتنز يف
ذاكرة ال�شاعر ،ويربط ب�إحكام العالقة بني ما هو
يف الداخل وما هو يف اخلارج برباط معريف وا�ضح
الق�صد.
م�ضت عقود زمنية و (�شعرية) ..منذ الديوان
الأول (ج��زر ال��ن��ار) ع��ام  1977حتى الديوان
العا�شر (حني اتك�أت على دمي) عام  ، 2014ولن
يتوقف قلب ال�شاعر عن احل��ب ك�شجرة وارف��ة
تقاوم اليبا�س وتثمر يف مواعيد الثمر ،وي�ستظل
الع�شاق حتتها ين�شدون �أ�شعارهم املح َّمل باملعاين
ال��روح��ي��ة وال��وج��دان��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة وامل��ع��اين
الوطنية ..فال�شاعر لن يهمل قلبه ويرتكه دون
رعاية  ..ولن ين�سى وطن ًا ي�سكن يف قلبه ي�ضمر
له احل��ب ،ويدعو يف جميع املنا�سبات الوطنية
والأمم��ي��ة �إىل حمايته واحلفاظ على �سيادته
ووحدته .
لقد افتتح ال�شاعر دي��وان��ه (يف �أ َر ِق الكلمات)
بق�صيدة حتمل عنوان الديوان نف�سه باعتبارها
افتتاحية الكالم .وترتافق الكلمات مع اخلطوات
على خط مو�سيقي واحد ..ويف كل خطوة داللة
ومعنى ..تقول له:
أجيء � ْ
ح َ
إليك
ني � ُ
���ص��ورة ترتع�ش خطوطها،ترتافق م��ع حركات
اليدين ..وير�سم ال�شاعر لوحات يف خميلتها،
ويف الوقت نف�سه يراقب حركات عينيها ويديها
واحل��روف الل�ؤل�ؤية امل�ضيئة فوق ل�سانها كمنارة
ودليل يف ليايل الأح�لام واندماج زرق��ة ال�سماء
بزرقة البحر ،التي تتحول بني ع�شية و�ضحاها،
�إىل طلقات عاطفية تخرج من بندقية فمها ورد ًا
دون �أن ت�سيل �أية قطرة دم!.وال ين�سى �أن يت�أكد
من خطوط كفيها التي تب�شرهبالرحيل!
مل يغلق ال�شاعر نافذة ذاكرته مهما كانت الرياح
ّ
فيطل منها وينظر
عا�صفة والبحر م�ضطرب ًا،
�إىل البحر يف حاالت الهدوء والهيجان ..ويرى
ال�سفن العائمة ف��وق امل���وج متخر امل��ي��اه بقوة

وتتجه نحو ال�شاطئ ..ومن قراءة هذه الق�صيدة
نالحظ �أن ال�شاعر ا�ستخدم مفردات �سحبها من
قامو�س الطبيعة منها( :جبال ال�شوق� ..صخور
ال�شط�آن ،)..ونب�ضات قلبه ترتاق�ص حتت قف�ص
�صدره  ..يقول:
أوقات
ع�شب ال ِ
يا َ
متزَّقتُ
�سند
بال
ٍ
كيف تبع ُ
رثين
والوقتُ ال ن�س ِغ
مقطوع من عدّ العدد
أوقات!
ع�شب ال ِ
بارك خطوي ..يا َ
كي �أن�سى الده�شة
يف �أ َرق الكلمات
ويف ال��ع��ن��وان ال��ث��اين (ح�ين ات��ك���أت على دم��ي)،
تتج َّمع الدماء يف الذاكرة وتغ ّلف القلب وحتميه
من اللوعة واحل��زن املخ ّب�أ يف ثياب الن�سيان..
تتحول الدماء �إىل و�سادة يتكئ ال�شاعر عليها
وت��ك��ون ل��ه ���س��ن��د ًا ت��خ��ف��ف ع��ن��ه ب��ع�����ض التعب
والن�سيان ،خا�صةعندما ينتظر ق��دوم الأح�لام
املع�ش�شة يف الغيوم التي حتمل له�أي�ض ًا ر�سائل
تبا�شري املطر،فيزداد القلب خ�صوبة ويطمئن
عن موا�سم الأر���ض وموا�سم الذاكرة اخل�صبة..
فالأر�ض للزرع وال�شجر والقمح ،والذاكرة لتخزين
ثمار الإبداع!..
�أين من �صبحي ..احرتاقي؟!
حني ليلي عاد من عتمة عمري
ينف�ض احللم رمادا
وب�ين �أث�ل�ام اخل�صوبة النابتة ���ش��ج��ر ًا وحباً
مل تعت�صر القلب ،وتفتح فيه
و�أث��م��ار ًا م�سحة �أ ٍ
ثقوب ًا لدخول �أك�سجني ا ُ
حل ِّب ،وت�سمح للأمل ب�أن
يحمل جروحه ومي�ضي  ..عندئذ ُي ْغ َ�سل القلب
ويتط ّهر من ق��اذورات الأوه��ام وغبار هذا الزمن
الذي ي�شرتى ويباع يف الليلة الواحدة �ألف مرة..
ومت ّر العبارات املث ّلمة يف ثنايا الق�صيدة وتخرج
من فمها َّ
معطرة بهموم النا�س وق�ضاياهم  ..ومن
ثم االحرتاق
“�أح�ضان ليلي �إىل ام��ر�أة ثكلى”َّ ،
والعتمة واللون الأ�سود املغاير للون الأكفان التي
�صارت ثوب ًا مطري ًا!
من ع�صري النفط
يف حلق الأكاذيب متادى
وي�صرخ ال�شاعر  ..ولل�صراخ املتعايل لذة تهم�س
له بربيق الأمل ،وبحماية جناحني قادرين على
التحليق يف ف�ضاء وا�سع ..يقول:
�شئت
فا�سحبيني� ..أينما ِ
�أنا يف عتمة الآهات..
ه���ذه م��ق��دم��ة انطباعية لق�صيدتني حتمالن
عنوانني لديوانني �شعريني ل�سليمان ال�سلمان
املبتكر ل��ع��ن��اوي��ن الق�صائد ال��ت��ي ت��ت�راوح بني
التحديث والتقليد ..ق�صائد تعمل على جت�سيد
امل�ضمر يف املظهر..
لقد كتبت عن معظم دواوي���ن ال�شاعر �سليمان
ال�سلمان ..وع��دت �إىل ما قاله يف (ن��دوت كاتب
وم��وق��ف) التي يديرها الأ�ستاذ عبد الرحمن
احللبي قبل �سنوات ..و�شاركت بها برفقة الدكتور
منريةفاعور  ..وعندما تذكرت ما قاله ال�شاعر يف
افتتاح الكالم يف بداية الندوة� ،أحببت �أن �أ�ستعيد
بع�ض ًا منه ..قال �سليمان ال�سلمان وهو ي�صف نف�سه
بتوا�ضع :ل�ست �أمرئالقي�س القادم من الفلوات
وال عنرتة املتقدم يف �أول ال�صفوف ،وال النابغة
امل�سافر بني القبائل� ..أنا �سليمان ال�سلمان ثمرة
ن�ضجت يف اللجاة� ..أتيت ع��امل دم�شق البهيج،
فنقلت من موا�سم اجلوع ،نحو موا�سم احلرية� ..أنا
�شاعر �أمت�صَّ حريف من دمي وعلى فمي جمر ونار..
الخ..
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نقد �أدبي

قراءة �أولية يف (�ساللة ال�شم�س)لإياد ناجي
• ماجدة رحيباين
�صدرت م�ؤخر ًا عن احتاد الكتاب العرب رواية(�ساللة ال�شم�س)
ل�ل�أدي��ب ال�شاب د�.إي���اد ناجي تلك ال�ساللة التي حكمت روما
والعامل اثنني و�أربعني عام ًا ،تروي حكاية هذه ال�ساللة «و�صيفة
جوليا دومنا» و�صديقتها التي قطعت رحلة حياتها برفقة الأ�سرة
الإمرباطورية حتكيها البنها الكاهن بعد وقت طويل من مقتل
اال�سكندر� ،سيعرث �آخر امرباطور من �أباطرة ال�ساللة ال�سورية،
موثقة تاريخ الأب��اط��رة اخلم�سة بتفا�صيل حياتهم املده�شة
و�إجنازاتها العظيمة .تقول الو�صيفة خماطبة ابنها الكاهن:
«هذا يوم �ستذكره الب�شرية �إىل �أبد الآبدين اخلام�س والع�شرون
من �شهر دي�سمرب عام 270م ،عيد مولد الرب .دقائق بعد �أن غادر
الإمرباطور �أورليان» ،معبد ال�شم�س الكبري �أقعي على الأر�ض �أنا
الطاعنة فـي ال�سن من �شدة الفرح ....لقد �أعلن الإمرباطور لتوه
– �أخري ًا – عبادة الإله ال�شم�س دين الإمرباطورية الر�سمي بعد
ت�سعني عام ًا من الكفاح يعلن ربنا ال�شم�س انت�صاره املدوي لي�سطع
احلق واخلري ..من على قمة الباالتني “ومن خالل دموعي �أ�شاهد
م�شاعل املحتفلني املت�أججة فـي هذا اليوم ركع �أورليان �أمامي بعد
�أن قبل احلجر الأ�سود ،معبود ال�سوريني فـي معبد الإله ال�شم�س
فـي حم�ص ،ثم قبل يدي وت�ساءل:
 �أ�أنت بخري يا كبرية الكاهنات؟ ترجتفني من الربد؟؟! بل من فرط االنفعال لئن مت اليوم فلن �أبايل ب�شيء فقد �شهدتفـي الت�سعني من عمري هذا اليوم املجيد...
يكفي ه���ؤالء الأب��اط��رة فخر ًا بهم �أن��ه منحوا �صفة (العاملية)
ل�ل�إم�براط��وري��ة الرومانية مم��ا حققوا ل�شعوبها م��ن �إجن���ازات
على م�ستوى الإدارة والفكر والعمران كما �أنهم منحوها �صفة
(الإن�سانية) عندما �أ�سبغوا حق املواطنة الرومانية على خمتلف
القوميات ،وما ترتب على ذلك من حرية وم�ساواة بينهم جميع ًا...
(�ساللة ال�شم�س) مرتكزة �إىل درا�سات عميقة لعدد من املراجع
التاريخية على مدى ثالثة �أعوام ق�ضاها امل�ؤلف فـي جهد ود�أب
متوا�صلني عن تاريخ الإمرباطورية الرومانية..
فـي (�ساللة ال�شم�س) العديد من ال�شخ�صيات الفاعلة فـي الأحداث
املثرية املتتالية املت�شابكة ولكن �س�أوجز فـي احلديث و�أعرف فقط
ب�شخ�صيات الأباطرة ال�سوريني اخلم�سة العظام الذين حكموا
العامل الروماين خالل هذه الفرتة التاريخية .وقد �آثر الكاتب
ا�ستعمال التواريخ امليالدية ال الرومانية لأنها �أ�سهل لتتبع القارئ:
� – 1سبتيمو�س �سيفريو�س (�سبتيم) :قائد ع�سكري روماين من
�أ�صل كنعاين من ليبيا ح�صيف وعادل ر�شيق مربوع القامة� ،أ�سمر
�سمر ًة خفيفة ،دقيق مالمح ال��وج��ه ،ذو نظرة قلقة ،و�شفتني
عازمتني و�سيم مما يجعله يبدو �أ�صغر من �سنه.
تبو�أ مراكز عديدة ،وزار بلدان ًا كثرية ،وتنقل من من�صب ع�سكري
�إىل �آخر ،ذو طموح جامح فقد اعتلى من�صب ًا هام ًا وخطري ًا هو قائد
اجليو�ش فـي �شرق �أوروب��ا على نهر الدانوب حيث ق�ضت «جوليا
دومنا» معه عام ًا كام ً
ال فـي املع�سكر...
عرف بذكائه وفطنته ولطفه وتوا�ضعه مما جعله حمبوب ًا ،كما
عرف باعتزازه ال�شديد ب�أ�صله ال�سوري الكنعاين العريق ،اعتلى
عر�ش روما فـي �أوا�سط العمر ..روماين ذو �أ�صول م�شرقية يو�سع
حدود الإمرباطورية ويتزوج “جوليا دومنا” احلم�صية ،ويعنى
بامل�شرق ...وفـي عهده وعهد �أبنائه و�صلت �سورية �إىل قمة
ازدهارها وعمرانها.
مات على فرا�شه بعد ح��روب دام��ت  19عام ًا متفادي ًا الطعنات
حدثت كبرية الكاهنات حفيدها عن �سبتيم وخجله
وامل�ؤامراتّ ،
قائلة:
«حني �صافحت عيناه وجهها ويده راحتها �أخذت جبهته فـي التعرق
ك�أنه لي�س �أرمل ،متو�سط العمر بل فتى مراهق ،وراح يتعرق ويهذي
عن بيته الفاره ،ومركزه املرموق وذلك عندما �أتاها فـي حم�ص
خاطب ًا ،وعندما حدث جوليا دومنا عن درا�سته الفل�سفة والأدب
والقانون فـي روما ت�ساءلت:
ً
 كيف انتهى دار�س الفل�سفة والأدب والقانون لأن يقود جي�شا فـي�سورية؟! �أجاب دون تردد:
 ما كانت كل تلك الفروع لرتيني العامل �أو لرتفع من �ش�أين ،تعلمتفقط لأنني �أ�ؤمن باملعرفة..
فلم�س بهذه العبارة مكامن اهتمامها .حيث العلم – الطموح –
والف�ضول لر�ؤية العامل فوافقت على خطبته لها دون تردد بالرغم
من فارق ال�سن الكبري بينهما – ومن �أنه �أرمل وهي بكر ومن فرق
امل�ستوى املادي ال�شا�سع بينه وبني �أ�سرتها الغنية املرتفة �سليلة

الكهنة .ومل يثنها تخوف �أ�سرتها عليها من
كرثة �أ�سفاره وحروبه...
 – 2جوليا دومنا :ام��ر�أة جميلة من حم�ص
(�إم��ي��� ّ��س��ا) �سليلة �أ���س��رة ال�شم�س احلم�صية
العريقة ،وراعية عبادة ال�شم�س فـي امل�شرق،
�شديدة الذكاء والثقافة ،تتزوج �صغرية من
القائد(البونيقي) الليبي «�سبتيمو�س» الذي
كان فـي الأربعني و�سط معار�ضة الأهل والذي
�سيغدو �إم�ب�راط���ور ًا فتغدو معه �إم�براط��ورة
ال��ع��امل ..ومم��ا روت��ه كبرية الكاهنات البنها
الكاهن:
«حني �أتت �ساعة احل�سم احتارت جوليا دومنا
فيما تفعل �إنها للمرة الأوىل فـي حياتها تعرف
الرتدد ...هم�ست له بابت�سامة معتذرة ب�صوت
مبحوح....
 �أنت �أف�ضل خاطب تقدم يل رغم ما يقال لكنني ال �أترك �سوريةهذا الوطن مركز العامل فباهلل عليك قل يل كيف يرتك؟!!...
 وه��ي �سليلة خ��ط طويل م��ن امل��ل��وك الكهنة �أق���دم بكثري منالإمرباطورية الرومانية نف�سها ،م�ضت فـي �صغرها تتعلم اللغات،
وت�صغي �إىل الفال�سفة وال�شعراء ،وتت�ساءل عن ديانات ال�شعب
ال�سوري ،بعد �أن تزوجت «�سبتيم» الذي يغدو �إمرباطور ًا �أ�صبحت
ت�شاركه احلكم واحلمالت الع�سكرية �أدارت �صالون ًا �أدبي ًا �شهرياً،
واحت�ضنت ال�شعراء والفال�سفة ،ومل تكن ت�أبه بالأمور التي ت�شغل
الن�ساء عاد ًة...
وك���أنَّ ه��ذه ال�ش�ؤون دونها حتى �إنَّها مل حتادثهن �إالَّ فيما ندر
أ�صباهن
أجملهن و�
ومن باب املجاملة ،فنظرن لها حاقدات لأنها �
َّ
َّ
أكرثهن �أناقة وثقافة..
و�
َّ
حكمت العامل بعد وفاة زوجها من خالل ابنها «كركال» ،وبعد �أن
اغتيل ابنها الأ�صغر «جيتا» لزمت امل�سكينة دارها،وطلبت �أن
ترتك وحيدة ،وحر�صت على �أالَّ ت�شاهد الن�سوة دموعها وعينيها
املحمرتني و�أجفانها املتورمة ،و�سيطر عليها اكتئاب �شديد...
وبعد انت�صاره على خ�صومه فـي بيزنطة 194/م /بدت �أ�شدَّ
حيوية و�أكرث ثقة وخربة بعامل الرجال ،و�ألقت فـي هذا العامل
قدم ًا ،ورمت الأخرى فـي عامل الن�ساء..
بعد اغتيال ابنها الإمرباطور «كركال» وب�إرادة من حديد ُع ِرفت
بها امتنعت عن الطعام وقررت املوت ...ما �أقوى ت�صميم هذه املر�أة
ال تعي�ش دون �أمل �أو هدف..
�أخذت تغيب �شيئ ًا ف�شيئ ًا عن الوعي وروح تلك الأم العظيمة تن�سل
رقيق ه�ش� ،أمتوت مالئة الدنيا و�شاغلة النا�س
من �صدرها
ٍ
كخيط ٍ
ي�أ�س ًا؟!..
« - 3كركال» :ابن «�سبتيمو�س �سيفريو�س» و«جوليا» ا�سمه الأ�صلي
«با�سيان» ولقب «كركال» �أي الأحمر الرتدائه مالب�س �شرقية
حمراء اللون� .أمره �أبوه بالتوجه لرتوي�ض املتمردين من القبائل
الرببرية الربيطانية برفقة �أخيه الأ�صغر «جيتا» ،و�أب��دى
«كركال» �شجاعة عجيبة..
له �شخ�صية هجومية �صدامية تنزع �إىل املبادرة والإم�ساك بزمام
الأم��ور مهما كلّفه ذلك ،ذو �شخ�صية طاغية م�ؤثرة على خالف
�أخيه «جيتا» تدرب على التمارين الريا�ضية والتدرب على ركوب
اخليل ،كما �أبدى براعة ملفتة فـي اخلطابة...
 تربع فـي عام 211م ،و�أخ��وه الأ�صغر ولأول مرة �إمرباطورينعلى حكم العامل ،و�أ�صبح مع الأيام لكل منهما �أ�صدقا�ؤه وحر�سه
وم�ؤيدوه ،وقواده ،فزاد بني الأخوين اختالف وجهات النظر..
قالت كبرية الكاهنات حلفيدها:
 �شجار �آخر بني القي�صرين اليافعني وجوليا تقف بني املتقاتلني�صائحة م�ؤنبة:
 ياللعار بدل �أن تتحدا وتت�آلفا ،ولي�س لأحدكما �إ ّال الآخر؟!..
ومي�ضي اليافعان كالعادة متوعدين؟! ...ثم اغتال كركال �أخاه �إثر
نزاع دموي...
وكركال �شجاع قا�سي القلب حم��ارب بالفطرة وق��د �أي��ده �أغلب
القنا�صل وال�شيوخ و�أحبه اجلنود ب�صدق لأن��ه ك��ان ينزع �إىل
معاملتهم بالعدل والكرم وي�شاركهم طعامهم بتوا�ضع...
�أنعم عام 212/م /بحق املواطنة على جميع �سكان العامل الروماين
القدمي ف�أ�صبح الآ�سيوي وامل�صري والإ�سباين واليوناين جميع ًا
ك�أبناء روما ال جمرد رعايا من الدرجة العا�شرة وخل�صوا من ذل

التبعية وهذا ما �أغ�ضب ال�سادة الرومان وقد
حذرته �أمه جوليا من مغبة ذلك القرار ومن
احتمال ن�شوب ثورة ،وقد اغتيل لذلك..
ا�شتهر ب�إن�شاء احلمامات[ ،حمامات كركال
العظيمة فـي روم��ا] ،التي تتجاوز بركتها
مئتي م�ت�ر ،وينبعث منها ال��ب��خ��ار ال�ساخن
كثيف ًا مغري ًا ،ونذكر �أن �أخاه الأ�صغر «جيتا»
كان يقلد �أمه ف�أعجب بالفال�سفة والفل�سفة
وال�شعراء و�سماع ال�شعر و�أيده املفكرون �إذ كان
ودود ًا هادئ الطباع وكرمي ًا وو�سيم ًا ،طويل
القامة ف�أ�صبحت الن�سوة يرددن« ،ما �أجمله من
�إمرباطور فـي الثالثة والع�شرين وعلى و�سامته
ميلك ن�صف العامل»...
� – 4إال غابال� :أي �إله اجلبل ،حفيد �أخت جوليا ،وا�سمها «جوليا
مي�سا»� ،أمه «�ساميا» ،وابن كركال من ابنة خالته ،اعتلى احلكم
�شاب ًا �صغري ًا جد ًا وا�شتهر بكرمه وفكاهته وتدينه ال�شديد وقد
�أ�صبح ي���ؤدي طقو�س العبادة على �أ�ضواء امل�شاعل ،وعلى �صوت
الناي وقرع الأ�صناج ،ويرق�ص بخفة حول احلجر الأ�سود ،ويغني
ال للرب ..ذلك كله بد ً
ب�صوت �ساحر ترتي ً
ال عن كبري الكهنة املنهك،
�ضعيف الب�صر� ،أ�ضف �إىل ذلك كرمه وعناده وغرابة �أط��واره،
ومازالت طقو�س العبادة فـي عهده فـي حت�سن ،واهلل �أعلم ،كم فرد ًا
دخل العبادة ب�سبب تلك الطقو�س ال�سورية ال�شرقية اخلالبة...
�أعلنته جدته وريث ًا �شرعي ًا لـ «�ساللة ال�شم�س» ،وهو ابن خم�سة
ع�شر ربيع ًا..
�أدخ��ل عبادة ال�شم�س ال�سورية �إىل روما مرغم ًا الرومان علىاحرتامها ،وا�ستمرت هذه الديانة مئة عام ..وكان اغتياله لهذا
ال�سبب من قبل الرومان..
دخل «�أنطاكية» على ر�أ�س جي�شه ،وفتحت له املدينة ال�سورية
�أبوابها ،وغدت عا�صمة الإمرباطورية ،بهر النا�س بذوقه فـي
مالب�سه ،وكحل عينيه وعطره ،ومع ذلك مل يكن يخلو من غرابة
فـي �أطواره...
 – 5ا�سكندر �سيفري :حفيد �أخت جوليا «جوليا مي�سا» ،و�أمه «ماميا»،
وابن خاله «�إال غابال» ،ورث احلكم بعد �أن �صادق على تن�صيبه
جمل�س ال�شيوخ بي�سر ،وقبله عامة ال�شعب بب�شا�شة ،وهو فـي
الع�شرين� ،أعجب القنا�صل بخطبه فـي جمل�س ال�شيوخ ،وبتوا�ضعه،
عرف ب�صالحه ،ونقائه وت�ساحمه ،وكان يحلم بالتوفيق بني كل
الديانات ،ويقال �إنه جمع فـي ق�صره متاثيل �أورفيو�س و�إبراهيم،
وي�سوع ،كما ا�شتهر ب�سعيه الدائب للمعرفة ،ازدهر ع�صره من كل
النواحي ،تفرد باتخاذ القرارات بعد التفكري فيها بعمق ،ومنها
قرار �إعادة احلجر الأ�سود �إىل مكانه من امل�شرق ...لكن اجلي�ش
اغتاله ب���دوره ،فكان �آخ��ر الأب��اط��رة ال�سوريني الذين حكموا
العامل..
الهدف من رواية �ساللة ال�شم�س...:
تهدف الرواية �إلة �إلقاء ال�ضوء وتعريف ال�شعب ال�سوري والأمة
العربية ب�أكملها بهذه الفرتة الفريدة والتي مازالت جمهولة من
�أكرث �أفراد العرب ،وحتى املثقفني منهم ،تلك الفرتة التي �أ�صبحت
فيها �سورية مركز الإ�شعاع احل�ضاري ،وحكم فيها �أبنا�ؤها العامل
( 42عام ًا كام ً
ال بني 235 – 193م) وغدت فيها مدينة �أنطاكية
عا�صمة العامل دون روم��ا ،وك��ان عهد هذه ال�ساللة عهد ت�سامح
ديني ،وبخا�صة مع �أتباع الديانة امل�سيحية ،كما تهدف الرواية
�إىل التعريف ب�إمكانات الفرد ال�سوري..
�أخرياً :ف�إن جهد ود�أب ثالثة �أعوام عند كاتبها الأديب ال�شاب
د�.إي��اد ناجي يدل على �شدة انتمائه لوطنه �سورية ،وعلى �أن
�سنوات الغربة الع�شر ،فـي �أمريكا ،زادته �إعجاب ًا ،وفخر ًا مبوطن
�آبائه و�أجداده...

ق�ضايا و�آراء
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يف ذكرى رحيل �سعد اهلل ونو�س :حمكومون بالأمل
• غياث رمزي اجلرف
منذ ال�ستينيات كنتُ � ُ
أبحث عن �صيغة م�سرحية ما تكون �أليفة
لدى اجلمهور ،وقادرة على �أن تكون فاعلة يف الواقع الراهن ..ال
يوجد كاتب يف العامل �إال وهو مقتب�س ،وكل كتّاب اليونان كانوا
يقتب�سون من احلكايات ..هناك �أربع وع�شرون م�سرحية لربي�شت،
منها اثنتان فقط فيهما ت�أليف خال�ص ؛ �أي ابتكار احلدوتة.
�إنّ �صحة املقولة ال�سيا�سية ال تكفي على الإطالق لإبداع �أدب
وفن حقيقيني ..املنظر الثقايف العربي فو�ضى كرنفالية ،ونحن
ّ
نتحلّ
باجلذرية الكافية ملواجهة
مل نتعمق يف ر�ؤية واقعنا ومل
الواقع ..وما يحدث اليوم ال ميكن �أنْ يكون نهاية التاريخ ... يف
اخلام�س ع�شر من �شهر �أيار عام ّ 1948
مت الإعالن ر�سمي ًا عن قيام
دولة (�إ�سرائيل) على تراب فل�سطني العربي ،وحتققت النكبة ،تلك
النكبة التي هزت الإن�سان العربي من الأعماق هز ًا عنيف ًا وزلزلت
وج��وده وكيانه ،وك�شفت واقع �أمته امل�تردي �سيا�سي ًا واجتماعي ًا
وع�سكري ًا وح�ضاري ًا...
ويف اخلام�س ع�شر من �شهر �أيار عام  1997رحل �سعد اهلل ونو�س
أخ�ضر يف ملكوت ف�ضاءات الحت��دّ  ...رحل من كانتْ عيناه
طائر ًا � َ
عيني زرقاء اليمامة ..و�أودعنا ( مريوزا حتدق يف احلياة ـ حفلة
�سمر من �أج��ل  5حزيران ـ الفيل يا ملك الزمان ـ مغامرة ر�أ�س
اململوك جابر ـ �سهرة مع �أبي خليل القباين ـ امللك هو امللك ـ رحلة
حنظلة من الغفلة �إىل اليقظة ـ يوم من زماننا ـ منمنمات تاريخية
ـ طقو�س الإ�شارات والتحوالت ـ الأيام املخمورة ...بيانات مل�سرح
عربي جديد ـ هوام�ش ثقافية ) ...كما �أودعنا الكثري من املراجعات
واملقاالت النقدية والدرا�سات امل�سرحية والنقا�شات الثقافية
العربية والأوروب��ي��ة واحل���وارات املع ّمقة ال�شاملة التي تناولت
خمتلف امل�سائل والق�ضايا الأدب��ي��ة وال�سيا�سية واالجتماعية
والفكرية وامل�سرحية مبا فيها �أعمال �سعد اهلل الإبداعية...
رحل �صاحب امل�سرحية « الإ�شكالية » ال�شهرية « االغت�صاب »
يف ال�شهر واليوم اللذين اغت�صبت فيهما فل�سطني التي كل الدروب
والقلوب واخلطا ت�ؤدي �إليها� ..أكان هذا الرحيل م�صادفة� ،أم كان
تذكري ًا مبرور �أكرث من (  ) 23836يوم ًا على نكبة فل�سطني التي
مازالت ف�صول ملحمتها الدامية م�ستمرة حتى وقتنا الراهن ؟ �أكان
رحيل �سعد اهلل ونو�س �إدانة ملعظم الأنظمة العربية التي تخ ّلتْ
عن واجبها القومي والإن�ساين جتاه فل�سطني ،هذه احلالة الفريدة
التي ال نظري لها يف التاريخ ؟! �أم كان احتجاج ًا على هذا االنحدار
املهني الفاجر لبع�ض العرب الذين عدوا مقاومة الكيان ال�صهيوين
الغا�صب الغا�شم « مغامرة » ت�ستدعي الإق�صاء واحل�صار والعقاب،
بل القتل بعد « التكفري »..؟ �أرح��ل �إدان��ة للط ّبالني والزمارين
�شعراء وكتاب ًا و�صحفيني و�إعالميني ومثقفني احرتافيني مارنزيني
؟! �أم رحل ا�ستنكار ًا لهذه املجتمعات العربية املرتدية وامل�ضطربة..
الفقرية والقلقة ..اجلائعة واملف�سدة التي ا�ستوطنها اجلهل
وعر�شت فيها الأمية الأبجدية والثقافية واحل�ضارية ؟
والتخلف ّ
�أرحل �إدانة للمنظرين العن�صريني واملذهبيني والطائفيني والبرتو
ـ دوالريني ..ورف�ض ًا ا�ستنكاري ًا لف�ساد الكثري من النخب الثقافية
والفكرية والدينية والإعالمية التي ت�شوه احلقائق وتقلب الوقائع
وتزخرف �أحاديثها ومتوهها بالباطل والأكاذيب والتي ت�صطاد
باملاء العكر والقذر وتطرب لرائحة الورق الأخ�ضر ويف كل ذلك
تتخفّى هذه النخب وراء قناع املو�ضوعية والواقعية واحليادية،
ويف ح��االت لي�ست قليلة مت��ار���س العهر الفكري والإع�لام��ي ؟!
�أرحل �سعد اهلل ونو�س �صرخة احتجاج على �أمة جمز�أة ممزقة
ال يعرف لها قرار مثلها كمثل الريح النكباء التي تدور وتدور فال
يحدد لها م�سار وال يتعني لها مهب..؟ �أم رحل �إدانة مدو ّية لنخب
�سيا�سية نغلة ( فا�سدة اجلذور وتنتج بال�ضرورة الف�ساد ) وترتهن
لالمتيازات ورف�ض ًا قاطع ًا لأنظمة هي الأخ���رى نغلة مت�سلطة
م�ستكينة وخا�ضعة ،قامتها ت�ساوي قامة قزم منغويل على �أعلى
تقدير..؟!
�سعد اهلل ونو�س كان م�سكون ًا حتى االنطفاء بامل�سرح وبحلم
التغيري وبال ّهم القومي واملجتمعي والإن�ساين ،وكان م�سكون ًا بهاج�س
حت�سني مفهوم احلياة لدينا واالرتقاء بقيمنا وعواطفنا وم�شاعرنا
و�أحا�سي�سنا ،وتطوير نظرتنا �إىل احلياة والوجود والعامل ..وكان
م�سكون ًا بهاج�س الإبداع الأكرب ؛ هاج�س �إثارة الأ�سئلة واملكا�شفة
وحتريك ما ميكن حتريكه على جميع امل�ستويات ويف املجاالت كلها..
و�سعد اهلل ونو�س مثقف نقدي حقيقي غري مندمج ،مل يرتهن يوم ًا
ل�سلطة� ،أو تنظيم� ،أو جماعة� ،أو م�ؤ�س�سة� ،أو م�صلحة� ،أو مكاف�أة،
�أو امتياز ..عمل ما ا�ستطاع �إليه �سبي ًال عرب م�سرحياته وكتاباته

وممار�ساته و�سلوكه الفاعل وثقافته العميقة وحياته اخلالقة من
بدايتها وحتى نهايتها ،عمل على �صياغة م�شروع نه�ضوي تنويري
عقالين ودمي��ق��راط��ي ج��ذري و���ش��ام��ل ،ط��رح م��ن خالله البديل
الأ�سا�سي واجلوهري ملا هو كائن وقائم ...وكان �شعار �سعد اهلل
ونو�س الأعلى على وجه من وجوه هو �شعار املفكر ادوارد �سعيد (
احلق يف مواجهة ال�سلطة ) الذي كان يرى �أنّ املثقف لي�س عن�صر
تهدئة وال خالق �إجماع ،و�إمن��ا هو �إن�سان يراهن بكينونته كلها
على ح�س نقدي وعلى الإح�سا�س ب�أنه على غري ا�ستعداد للقبول
بال�صيغ ال�سهلة� ،أو الأفكار املبتذلة اجلاهزة� ،أو الت�أكيدات املتملقة
والدائمة للمجاملة ملا يريد الأقوياء والتقليديون قوله �أو فعله
على �أال يكون عدم اال�ستعداد هذا جمرد رف�ض م�سترت هامد ،بل �أن
يكون رغبة تلقائية ن�شطة يف الإف�صاح عن ذلك علن ًا...
ج�سد �سعد اهلل ونو�س� ،صورة املثقف الذي يحتاج �إليه زماننا
هكذا ّ
(� ،) ...صورة املثقف الذي كان �صوته يحمل ،فيما يحمل ،الكثري من
ج�سدتها �شخ�صية ( جمال الدين بن ال�شرائجي ) الذي
املالمح التي ّ
�آمن يف م�سرحية « منمنمات تاريخية » ب�أن العقل خري من النقل،
و�أن اهلل عادل ال يقدر على عباده الفقر والذل ..و�أنّ هزمية الأمة
كانهيارها ال ت�أتي �إال من �سالطني اجلور وتخاذل العلماء ( املثقفني
) على حدّ تعبري الدكتور ( جابر ع�صفور ) ،ويف هذا املقام يقول
�سعد اهلل ونو�س ما معناه  :يف زمن الرتاجعات والكوارث يف العامل
العربي والإ�سالمي يقف ( تيمور لنك ) على �أبواب دم�شق ويتقدم
القتحام املدينة ،وكانت النتيجة هزمية مطلقة كاملة مكتملة
جاءت عرب تفا�صيل عديدة داخل ن�سيج عالقات املدينة ،و�صفقة
الوطن ،وم�صالح التجار ،وحمنة العلماء وامل�ؤرخني ورجال الدين،
وعبث اخلال�ص الفردي...
�إنّ الثقافة لدى �سعد اهلل ( وه��ذه م�س�ألة حتتل من الأهمية
حدّ ها الأق�صى يف نظرنا وهي عند �سعد اهلل ونو�س مبنزلة العمود
الفقري ) مل تكن وظيفيةْ � ،أي �أنّ هذه الثقافة مل تكن ّ
موظفة
يف خدمة ال�سلطة ،ومل تكن م�ؤ�س�سة على �أ�سا�س االن��دم��اج يف
الأنظمة ال�سيا�سية احلاكمة واالنخراط يف مقوالتها وعقائدها
وم�شاريعها وامتيازاتها وم�صاحلها وخياراتها على ال�صعد كلها ،كما
مف�صلة على قيا�س احلكام وال�سالطني وامللوك والأمراء
مل تكن ّ
والزعماء واجلماعات والتنظيمات وامل�ؤ�س�سات ،بل ن�ستطيع �أنْ
نتقدم خطوة �إىل الأمام ونقول � :إنّ الثقافة لدى �سعد اهلل تقع
على طريف نقي�ض من الثقافة الوظيفية ،وامل�سافة الفا�صلة بني
�سعد اهلل وثقافته وبني الأنظمة الت�سلطية وجتلياتها هي م�سافة
�شا�سعة دونها م�سافات ،فالثقافة ( الونو�سية ) عملت عرب �إبداعات
�سعد اهلل وكتاباته على تنبيه الوعي وبعثه وعلى ف�ضح كل �أنواع
اال�ستبداد و�أ�شكاله ،كما عملت على تعرية كل مفردات الأنظمة
الت�سلطية ،ومابرحت الثقافة غري الوظيفية تناو�ش هذه الأنظمة
الت�سلطية وتك�شف �أقنعتها و�آل��ي��ات قمعها ..و�سعد اهلل ونو�س
من قبل ومن بعد كان من املثقفني الأ�صالء القالئل الذين بقوا
حتى حلظة رحيلهم �أوفياء وفاء مطلق ًا لكلمتهم ،و�أعطونا ،عرب
م�سريتهم الثقافية والإبداعية ،مثا ًال يحتذى يف الكرامة الفكرية
والأخالقية ،وهدموا بيد مباركة ذلك اجلدار امللعون الفا�صل بني
الفكر املعلن والفكر املعي�ش ،و�إىل هذا وذاك فقد كان �سعد اهلل
ونو�س طاقة �إبداعية فذّ ة ا�ستطاعت باقتدار مميز �أنْ جتمع بني
الفكر والفرجة يف وحدة فنية خالقة ع�ضوية ال انف�صام فيها
بعيدة كل البعد عن �أي مراوغة �أو جماملة �أو مداورة �أو مهادنة
�أو خماتلة� ..أ�سقطت جميع �أ�شكال الأقنعة و�ساعدت املتفرج على

فهم ذاته ووجوده وعامله وواقعه وعملت على �إيقاظ الوعي لدى
هذا املتفرج وو�ضعته يف مواجهة مفتوحة مع ذاته ووجوده وعامله
وواقعه ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف...
لقد كانت العالقة القائمة بني �سعد اهلل ونو�س وبني م�سرحه
عالقة �صميمية حميمة احرتاقية ،بل كانت ؛ �أي العالقة بينهما
مبنزلة ال��روح من اجل�سد واجل�سد من ال���روح ،وعلى �ضوء هذا
االح�تراق النبيل ،وهذه العالقة الع�شقية حتى املوت كتب �سعد
غد ح ٍّر كرمي عادل ،متقدم
اهلل عنا ولنا ،و�أبدع ما �أبدع من �أجل ٍ
وح�ضاري يقول « جيور دانو برونو »  :مع �أننا قد ال ندرك قط
الهدف الذي ت�شوقنا �إليه ومع �أن �شدة اجلهد قد تلتهم النف�س وال
تبقي منها �شيئ ًا ،ف�إنه يكفي �أن حترتق مبثل هذا النبل ..وح�سب
�سعد اهلل هذا ال�شرف.
يف الكلمة التي طلبت �إليه هيئة امل�سرح العاملي التابعة لليون�سكو
�أن يوجهها للنا�س يف يوم امل�سرح العاملي ( �آذار  ) 1996قال �سعد
اهلل ونو�س � :إنّ امل�سرح يف الواقع هو �أك�ثر من ف ّ��ن� ،إنّ��ه ظاهرة
ح�ضارية مركبة� ،سيزداد العامل وح�شة وقبح ًا وفقر ًا لو �أ�ضاعها
وافتقر �إليها ،مهما بدا احل�صار �شديد ًا ،والواقع حمبط ًا ف�إين متيقن
�أنّ ت�ضافر الإرادات الطيبة وعلى م�ستوى العامل �سيحمي الثقافة
ويعيد للم�سرح �ألفته ومكانته� ...إنّنا حمكومون بالأمل ،وما يحدث
اليوم ال ميكن �أن يكون نهاية التاريخ.
ويف كلمته التمهيدية لهذا اليوم قال �سعد اهلل  :و�أنا �أرى ،وبكثري
من الو�ضوح� ،أنّ ال�ساحة التي �ستبد�أ منها معركتنا ومعركة كل
الدول النامية �ضد ما ي�سمونه النظام العاملي اجلديد هي �ساحة
الثقافة ،ولذا �أطلب وب�إحلاح التفاتة جدية �إىل عملنا الثقايف...
ولكي نفهم فهم ًا دقيق ًا ما تقدم �أعاله من �أقوال �سعد اهلل البدّ �أنْ
نلحظ �أن النظام العاملي اجلديد ينه�ض على جمموعة من الأ�س�س
لعل �أهمها :
ــ �إلغاء الهوية القومية والإن�سانية.
ــ تهمي�ش ـ �إنْ مل نقل تدمري ـ ثقافة ال�شعوب املختلفة.
ــ تنميط الإن�سان واملجتمعات املتنوعة.
ــ الت�أكيد على �أنّ القيم واملبادئ عقيمة ال جدوى منها.
ــ �إزهاق الروح الب�شرية وحتويل الإن�سان �إىل رقم من الأرقام بال
�إرادة ،وبال قدرة على فعل �أي �شيء ،فكيف �إذ ًا يكون احلال �إزاء
ق�ضايا كربى من �أمثال التحرر والتقدم والتغيري..؟
ــ انتهاء التاريخ!..
وم��اذا بعد..؟ يوم فقدنا الكالم �صار الكالم ثرثرة كما يقول
الأ�ستاذ ( �أنطون مقد�سي ) واملتخلفون دائم ًا ال يتكلمون ،بل
ولكن الأمة مل متت ،بقيت حية
يرثثرون ،فقدنا الكالم� ..أجل،
ّ
يف قوقعتها تنتظر �ساعة اخلال�ص ..ولهذا تكلّم �سعد اهلل ،تكلّم
لي�ؤكد �سلطة الكالم ،ويوم نو ّدع الرجال ت�ستدعينا الرجولة ،تدلنا
على الطريق وتقول  :الكالم ال ُيعطى ،بل ُينتزع بالبحث امل�ستمر
عن الكالم احلق ...الكالم الذي يبقى ..الكالم الذي ال ين�سى..
الرجال ،وما �أك َ
َ
هذا الكالم يق�صر عنه الثمن مهما ارتفع ،ما �أقلّ
رث
الرثثارين !..و�سعد اهلل كان رج ًال ؛ رج ًال يف مر�ضه ،ويف عافيته،
يف موته ويف حياته ..رجولته يف �إخال�صه لكالمه ،ولهذا كان
دائم ًا حي ًا ..كان ،ومازال ،و�سيبقى هو وكالمه حي ًا بيننا ،ينادينا،
ي�ستدعينا ..والأم��ة تبقى م��ادام �أ�شباهه خمل�صني للكالم احلق
الذي كان �سعد اهلل �أمينا له وعليه.
لقد افتقدناك ...افتقدناك يا �سعد اهلل ونو�س ..ح ُّب َك الإن�ساين
احل��ار النبيل م��ازال مقيم ًا فينا ال يرمي وكالمك احلق ال�ساطع
يجري يف دمنا وحتت م�سامات جلدنا �شهب ًا تنري وجداننا وعقولنا
و�أرواحنا وطريقنا وعتمة حياتنا ..فامللك مازال هو امللك ،والفيل
مازال هو الفيل ،واملنمنمات التاريخية مازالت على حالها!..
و�أنتَ يا �سعد اهلل ونو�س مثقف حق ال ميكن له �أن ميوت �أو يفنى..
��اق ،ما بقي الليل والنهار ،يف �ضمري الثقافة الر�سالة ،ويف
�أن��تَ ب ٍ
�ضمري املثقفني احلقيقيني الذين ال يزهدون باحلق ،وال يرتهنون
�إال للحقيقة والعدل واحلرية والكرامة...
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عن الأدب العاملي

نقد �أدبي

�أوراق متوح�شة
• علي املزعل

• حممد راتب احلالق
عبارة الأدب العاملي ملتب�سة ،فهل تعني
الأع���م���ال الأدب���ي���ة ال��ت��ي مت ت��داول��ه��ا
خ���ارج ن��ط��اق امل��ج��ال الثقايف واللغوي
ال��ذي �أنتجت فيه؟ �أم تعني الأعمال
الأدبية التي تتناول ق�ضايا �إن�سانية
ع��ام��ة ع��اب��رة للثقافات وال��ل��غ��ات؟ �أم
تعني الأع���م���ال الأدب���ي���ة ال��ت��ي ي��رى
بع�ضهم �أنها جت��اوزت املحلية؟ �أم �أنها
تعني ،بب�ساطة �شديدة ،جملة الأعمال
الأدبية التي تتناول ق�ضايا �إن�سانية
ع��اب��رة للثقافات وال��ل��غ��ات؟ �أم تعني
الأعمال الأدبية التي يرى بع�ضهم �أنها
جتاوزت املحلية؟ �أم �أنها تعني ،بب�ساطة
���ش��دي��دة ،ج��م��ل��ة الأع���م���ال الأدب��ي��ة
املنتجة يف اللغات والثقافات الإن�سانية
عموم ًا؛ فلي�س ثمة �أدب عاملي و�إمن��ا
�آداب عاملية؟ �أم �أنها تعني ،وهو الر�أي
ال�سائد للأ�سف ال�شديد ،تلك الأعمال
الأدبية التي نالت (�شرف) االعرتاف
بها من قبل بع�ض امل�ؤ�س�سات الغربية
(باملعنى الثقايف ولي�س اجلغرايف) ،تلك
امل�ؤ�س�سات التي متنح اجلوائز و�صكوك
ال�شهرة ملن يلتزم باملعايري والر�ؤى التي
و�ضعت ح�سب املعايري الغربية؛ والتي
ال تنبع من �ضوابط جمالية حم�ضة،
فالعوامل ال�سيا�سية ظ��اه��رة الت�أثري
يف ت��ل��ك ال�����ض��واب��ط ب�����ص��ورة ف��اق��ع��ة،
وت���أث�ير ال�سيا�سة يف ق���رارات اجلهات
املانحة للجوائز مل تعد بحاجة لأي
�إثبات .و�إذا �أحب بع�ضهم نفي الت�أثري
ال�سيا�سي ف�إن هذا الفريق ال ي�ستطيع
�أن ينفي خ�ضوع املحكّمني يف اجلهات
املانحة للذوق الغربي ومعايريه ،هذه
املعايري التي تبدو وا�ضحة يف الدرا�سات
النقدية والأدب��ي��ة يف ال��غ��رب ،ال��ذي
يق ّوم �آدابه و�آداب الآخرين بامل�سطرة
ذاتها ،دون �أن يعب�أ بالفوارق ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية
التي يتم �إن��ت��اج الن�صو�ص فيها ،ذلك
�أن ه��ذا (ال��ر���س��م��ال ال��ث��ق��ايف) خا�ضع
للر�سمال املايل ،ويعمل الر�سماالن مع ًا
يف �سبيل الهيمنة على العامل ثقافي ًا
وفكري ًا و�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا..
بعبارات �أخرى �أقول� :إن نظرية الأدب
ال��غ��رب��ي��ة ،وم��دار���س النقد الغربية،
تنبع من مقوالت املركزية الأورب��ي��ة؛
وال�����ص��رع��ات النقدية الغربية التي
تتالت علينا ع�بر ال�ترج��م��ات ،وعرب
بع�ض املبهورين م��ن ال��ذي��ن در���س��وا يف
ج��ام��ع��ات ال���غ���رب ،وع�ب�ر م��ري��دي��ه��م،
�أو امل��ك��ره�ين على اج�ت�رار �آرائ��ه��م من
ال����ط��ل�اب ...ه���ي م���ن ���ص��ن��ع ال��ث��ق��اف��ة
الغربية املهيمنة ،مثلها يف ذل��ك مثل
املقوالت الغربية الأخرى التي تتحكم
يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
وال��ف��ك��ري��ة والإع�ل�ام���ي���ة ....ويف كل
احل���االت ف����إن م��ق��والت النقد الغربي
ومعايريه ومقايي�سه و�ضعت ،بالأ�سا�س،
لتقومي الأدب الغربي واكت�شاف ما فيه
من نقاط التوهج ..ونحن� ،أعني بع�ض
املبهورين من نقادنا ،الذين قمنا بتقليد
الغريب ،مما دفع بع�ض الأدباء ملحاكاة
الأدب الغربي� ،إر�ضاء له�ؤالء النقاد،
وللدخول يف دائرة احلداثة املزعومة..

بدل �أن يقوم ه�ؤالء الأدباء مب�ضارعة
الآداب الغربية ومناف�ستها ،واحل��وار
م��ع��ه��ا ..ذل���ك �أن التقليد وامل��ح��اك��اة
ي�ضمر التبعية والتخلف .وقد �أثبتت
ال��درا���س��ات املو�ضوعية الر�صينة �أن��ه
م��ا م��ن �أدي���ب م��ن �أدب���اء دول اجلنوب
(الت�سمية املهذبة للدول املتخلفة) قد
حاز اهتمام ًا خارج نطاق لغته وثقافته
�إال �إذا انطلق من بيئته املحلية ومثلها
�أ�صدق متثيل؟!!
وعندما يدقق الباحث املن�صف يجد �أن
العظمة التي حظي بها الأدبي الغربي
مل تكن نابعة ،يف كثري من الأحيان ،من
القيمة الذاتية لهذا الأدب ،و�إمن��ا من
القوة والهيمنة التي تتمتع بها الدول
الغربية ،يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية..
وي�سخر �أح��د كبار النقاد الهنود من
الرتاتبية التي ت�صنف مبوجبها �آداب
الأمم وال�شعوب التي ت�صنف مبوجبها
�آداب الأمم وال�شعوب قائ ً
ال :لو �أن الهند
ه��ي التي غ��زت �أورب���ا وهيمنت عليها،
وكانت بحالة من القوة كتلك التي تتمتع
بها الدول الغربية لكان الأوربيون قد
نظروا �إىل تراثهم الأدبي نظرة دونية،
ورمب���ا ت�ب�ر�ؤوا م��ن ه��وم�يرو���س ودان��ت��ي
و�شك�سبري ..وو�صفوا �أعمالهم بالهمجية
والبدائية واالنحطاط..
�أرج���و �أال يظن �أح��د �أن��ن��ي �أن��ح��از �إىل
جانب الإقليميني من الدار�سني والنقاد
الذين ي�شتغلون يف جمال الأدب املقارن،
وال���س��ي��م��ا ال���ذي���ن وزع�����وا ال��ن��ت��اج��ات
الأدب��ي��ة على �أ���س�����س ج��غ��راف��ي��ة ،لأن
ه�ؤالء قد وقعوا يف مطبات عديدة ،منها
تفتيت ال�تراث الأدب��ي العربي الواحد
�إىل تراث �أقاليم ومناطق دون مربرات
معرفية ومنها م�ضاهاة الآداب العاملية
املعا�صرة ب���الأدب العربي ال��ق��دمي يف
حني �أن املو�ضوعية تقت�ضي م�ضاهاة
الأدب العربي املعا�صر بالآداب الغربية،
بل ب���الآداب العاملية املعا�صرة �أي�ض ًا،
وال�سيما الآداب التي ت�شرتك يف مو�ضوع
واحد �أو مو�ضوعات متقاربة.
ودفع ًا لأي �سوء فهم �أق��ول� :إن �أدبنا
العربي القدمي قد يكون مهم ًا يف تراكم
ر�سمالنا الرمزي والثقايف ..ولكنه يغدو
دون �أي��ة قيمة حقيقية �إن مل ي�شكل
ح��اف��ز ًا لنا لنقوم بتخطيه وجت��اوزه
وتطويره� ،شرط �أن يتم ذلك انطالق ًا
من �أ�صوله وف�ضائه الثقايف ،ولي�س من
تقليد الآخ��ري��ن ..دون �أن يعني ذلك
االن��غ�لاق وع��دم التفاعل مع منجزات
الأمم الأخ���رى ،لكن بق�صد االغتناء
ولي�س املحاكاة البلهاء والبليدة.

هذه الأوراق ال حتتاج �إىل تعليق ،ويكفي �أن نتذكر �أن
ال�صهيونية هي عد ّونا الأول ،وه��ي الرافعة الأ�سا�سية
لثقافة الإرهاب يف املنطقة:
(())1
كان عمر عبد الكرمي وهو �شاب من بيت �ساحور يف كامل
معافى �سعيد ًا وحني �أطلق �سراحه من �سجونهم بدا
�صحته
ً
وحمل على نقالة لأنه مل ي�ستطع امل�شي..
كرجل عجوز ُ
ق��ال للتمايز اللندنية� :أن��ه تعر�ض لأ�ساليب كثرية من
التعذيب ُعلق من مع�صميه بوا�سطة بكرة و�ضرب حتى
ك�سرت �أ�ضالعه و�أدخلت زجاجة يف �شرجه و�ضربت زوجته
�أمامه حتى اعرتف بجرمية مل يرتكبها ..و�ضع حتت دو�ش
بارد ثم غم�س يف برميل من املاء املتجمد وعلق من مع�صميه
بينما كان املحقق يع�صر �أع�ضاءه التنا�سلية...
(())2
كان هناك خم�سة �سجناء �آخرين ،هجمت عليهم الكالب
ب�أوقات متباينة وع�صرت خ�صياتهم و�أدخلت عبوات من
�أق�لام احلرب النا�شف يف ق�ضبانهم �ضربوا على الر�ؤو�س
والأج�ساد وعلى �أع�ضائهم التنا�سلية واغت�صبوا...
(())3
قامت �إحدى طائرات الر�ش بالتحليق فوق قرية عقربا
الفل�سطينية ور�شت حقول القمح مب��ادة كيميائية ويف
غ�ضون ليلة واحدة حتول القمح الذي زرع يف كانون الثاين
املا�ضي �إىل لون �أ�سود ..احرتق..
(())4
قالت �صفية عطية وهي من الناجني من دير يا�سني :حل
علي ..وح��ويل ع�شرات الن�ساء يغت�صنب
�سرواله وهجم ّ
�أي�ض ًا وك��ان بع�ض املهاجمني على عجلة من �أم��ره��م كي
يح�صلوا على ما يف �آذاننا من �أق��راط لدرجة �أنهم كانوا
يخطفون القرط خطف ًا ممزقني �آذاننا..
(())5
ق��ال ال�سوي�سري دي رينري :ر�أي��ت فتاة يهودية جميلة
حتمل خنجر ًا ملطخ ًا بالدم� ..سمعت �صرخات و�شرح يل
�أحد �أع�ضاء الآراغون قائ ًال� :إننا ال نزال نطهر ،والحظت
م�شدوه ًا �شابة �أخرى تطعن رج ًال م�سن ًا وامر�أة م�سنة كانا
يرتعدان خوف ًا �أمام كوخهما.
(())6
كان يف دير يا�سني �ستون مقات ًال ميلكون �ست بنادق �إيطالية
وث�لاث بنادق فرن�سية ،وواح��دة �أمريكية وب�ضع بنادق
�إنكليزية ،كما كان يف حوزتهم ر�شا�ش ًا من ط��راز (برن)
و�أربعة من طراز(�سنت) �إال �أن امل�شكلة كانت يف الذخائر
التي تكفي يف �أح�سن احلاالت ملعركة مدتها �ساعة واحدة
فقط.
لقد ا�شرتى �أه��ايل دي��ر يا�سني تلك الأ�سلحة من مالهم
اخلا�ص ،دفعوا ثمنها الباهظ من نتاج حما�صيلهم �أو م�صاغ
ن�سائهم ،وكان بع�ض تلك الأ�سلحة قدمي ًا مت�آك ًال منذ �أيام
احلرب العاملية الأوىل.
�أما القوات املهاجمة فقد كانت تت�آلف من خم�سة و�سبعني
حم��ارب�� ًا م��ن الآراغ������ون ،وخم�سة وث�لاث�ين م��ن �شترين
وميلكون� :أربعة ر�شا�شات (ب��رن) و�أربعة (�سنت) و�أربع ًا
و�أربعني بندقية �إىل جانب امل�سد�سات والهراوات و�سيارتني
م�صفحتني واح��دة منها مبكرب لل�صوت ومدفع هاون (12
�أن�ش) وكانت الذخائر متوفرة لديهم ب�شكل جيد مع كميات
من القنابل اليدوية واملتفجرات.
فجر  9-8ني�سان  1948بد�أ الهجوم على القرية وا�ستمرت
املعركة زه��اء �أرب��ع �ساعات متوا�صلة دون نتيجة .قائد
املقاومة ال�شاب علي القا�سم �أر�سل عبد احلميد �سمور �إىل
كارم حيث يع�سكر جي�ش الإنقاذ ليطلب من قائده مدفع
هاون وذخ�يرة ويف طريقه �إىل عني كارم ا�صطدم بكمني
يهودي ف�ألقى عليه قنبلتني يدويتني كانتا يف حوزته،

وا�ستطاع �أن يعرب حدود القرية ..لكن الر�سول ال�شجاع
مل يعد �إىل دير يا�سني لقد طلب منه جي�ش الإنقاذ الرتيث
لليوم التايل لتلبية الطلب ..يف اليوم التايل كان كل �شيء
قد انتهى ومل يعد هناك من �ضرورة لرجوعه!!.
�أما ال�صهاينة فقد �أر�سلوا �إىل مع�سكر الهاغاناة يف القد�س
يطلبون الدعم ف�أر�سلوا �إليهم ع��دد ًا من املقاتلني ومدفع
هاون وما �إن و�صلوا �إىل دير يا�سني حتى بد�أوا بق�صف احلي
الغربي حيث ترتكز املقاومة كما �ساعدتهم املتفجرات
والذخائر التي �أح�ضروها من القد�س على تكثيف هجومهم
بينما بد�أت طلقات املدافعني تخف تدريجي ًا ومل يبق �سوى
طلقات متناوبة بني حني و�آخر تئن تارة هنا وتارة هناك
مما ي�ؤكد نفاذ الذخائر بني �أيدي املقاومني.
حني �شعر ال�صهاينة �أن وقت الهجوم قد �أزف ركزوا ق�صف
الهاون على بيت حجري كبري هو بيت املختار الذي كانت
تنطلق منه املقاومة ..ويف طريقهم �إليه كانوا يقذفون
بالقنابل اليدوية داخ��ل البيوت حيث قتل الكثري من
اجل��رح��ى والأط��ف��ال وح�ين ان��دف��ع��وا �إىل البيت �أخ�ير ًا
وجدوا ع�شرات القتلى واجلرحى يف الطريق �إليه وحوله
ن�ساء ورج���ا ًال ومل ي��وف��روا حتى اجلثث من
وداخ��ل��ه..
ً
طلقاتهم املجنونة.
وبني القتلى وجدوا جثة علي قا�سم قائد املقاومة متكوم ًا
فوق ر�شا�شه وقد نفذت ذخريته ومع ذلك فلم يقرتبوا منه
�إال بعد �أن �أفرغوا ع�شرات الطلقات فيه ثم انهالوا عليه
�ضرب ًا ب�أعقاب البنادق وحرابها ،كانت �أج�ساد الن�ساء
املغت�سلة بالدماء موزعة يف كل �أنحاء املنزل لقد ظللن حتى
�آخر رمق ينقلن الذخرية للمدافعني وي�ضمدن اجلراح حتى
مل يعد هناك جراح لت�ضمد مل يبق هناك �إال جرح كبري
ينز على مر الأيام.
حياة البلبي�سي :فتاة يف مقتبل العمر تخرجت حديث ًا من
دار املعلمات يف القد�س وج��اءت �إىل دير يا�سني لتعلم يف
مدر�ستها.
ا�ستيقظت ذلك النهار على �أ�صوات �إطالق النار يف اجلانب
الآخر من القرية� ،أ�سرعت باجتاه املدر�سة كان كثري من
الأطفال قد توافدوا �إليها ،خ�صو�ص ًا من البيوت البعيدة
عن م�سرح اال�شتباكات والتي يف الغالب مل ينتبه �أهلوها
ل�ل�أم��ر ،وح�ين ا�شتد �إط�لاق ال��ن��ار ،و�أح�س�ست به يقرتب
�أكرث كان قد تبقى لديها خم�سة ع�شر طف ًال وطفلة ،مل
ت�ستطيع �إر�سالهم �إىل ذويهم ،ترددت كثري ًا يف �إر�سالهم لأن
معظمهم من اجلانب الآخر حيث ت�سمع �إطالق النار فقررت
�أن تبقيهم معها يف املدر�سة �إذ مل تكن تعرف ماذا يجري
بعد ،جمعتهم يف �أحد ال�صفوف جاء بعد قليل من يخربها
ب�أن اليهود يهاجمون القرية و�أن هناك الكثري من القتلى
واجلرحى,
تذكرت �أنها م�س�ؤولة ال�صليب الأحمر يف دير يا�سني و�أنها
تخرجت يف �إحدى دوراته �أي�ض ًا ف�أ�سرعت حتول املدر�سة
�إىل مركز �إ�سعاف� ..أخرجت علبة الإ�سعافات وما لديها من
�ضمادات و�أدوية حت�سب ًا للظروف ثم حملت علم ال�صليب
الأح��م��ر وو�ضعته على ب��اب املدر�سة وو�ضعت الإ���ش��ارة
اخلا�صة باملمر�ضات على �ساعدها وهي تعتقد �أنها بذلك
ت�ؤمن احلماية للمدر�سة وللأطفال املحتجزين بداخلها،
وبد�أ اجلرحى يتوافدون �إليها ،وكانت حتاول جاهدة �أن
تعمل ما بو�سعها لإنقاذهم.
ح��وايل الظهرية ،وفيما ه��ي غ��ارق��ة يف ال��ع��رق وال��دم��اء
ارتفعت حولها �صرخات الأطفال الهلعني و�أنات اجلرحى،
وقد اقرتبت االنفجارات كثري ًا من املدر�سة و�أ�صاب بع�ضها
�أج���زاء منها اقتحمت جمموعة م��ن ج��ن��ود الع�صابات
الباب الرئي�سي وانهالوا عليها وعلى اجلرحى والأطفال
بر�صا�ص بنادقهم ور�شا�شتهم ثم بالهراوات واخلناجر..
كانت حتاول �أن حتمي الأطفال بج�سدها وقبل �أن يغادر
املهاجمون ..جمعوا الأج�ساد كلها يف كومة واحدة وو�ضعوا
فوقها جثة املعلمة حياة البلبي�سي وهي بلبا�س ال�صليب!!..
هام�ش:
الفرد لنينثال ـ ثمن ال�سالم.
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�إىل �إيفان تورغينيف
• ترجمة :ممدوح ابوالوي
ظننت قبل �أن �أ�ستلم ر�سالتك �أن معرفتنا
تنتهي بالزيارتني اللتني قمت بهما �إليك.
وكانت ر�سالتك بالن�سبة يل مفاجئة �سارة
للغاية .ور�أي����ت م��ن ه��ذه الر�سالة �أن���ك مل
تن�سني وال ترغب ن�سياين ،و�أن��ا من جانبي
ب�سرور عظيم �أ�سرع يف الإجابة على ر�سالتك،
هل �ست�ستمر مرا�سلتنا و�سيتعزز تعارفنا ،الذي
مل مت�ض عليه فرتة طويلة ،هذا مرتبط بك.
�إنني م�سرور جد ًا �إذ �أحتدث معك مبو�ضوعية
ع��ن �أ���س��ب��اب خالفنا� .سيكون ه��ذا احلديث
ا�ستمرار ًا للحديث ال��ذي �أجريناه مع ًا على
انفراد ،يف اثناء الأم�سية الأوىل لتعارفنا.
حتدثت معك �آنذاك مبنتهى ال�صراحة ،وهكذا
�س�أحتدث يف ه��ذه الر�سالة .متى �سي�سعدنا
احلظ باللقاء ،وهل �سنلتقي ؟ ال �أدري .تكتب
يل �إنك ال تعرف متى �ستزور بطر�سربج ،و�أ َّما
�أنا فال �أعرف هل �س�أ�سافر خارج رو�سيا ومتى ؟
قد ال �أ�سافر نهائي ًا� .س�أحتدث الآن عن روايتك
الأخرية� ،إنك ت�س�أل عن االنطباع الذي تركته
يف نف�سي وعلى حلقتي رواية “الدخان” ؟ �إنك
على ما �سيبدو �ست�ستغرب �إذا قلت لك� ،أو ًال ال
توجد لدي حلقة�،إنَّني ال �أرى �أحد ًا من �أولئك
النا�س الذين يعتربون �أت��ب��اع��ي.وال �أع��رف
�شيئ ًا عن ه���ؤالء ،فقط يكتب عنهم خ�صومي
يف ال��دوري��ات .يعمل حم��ررون يف املجلة التي
كنت �أع��م��ل بها ،ويف املجلة التي �أع��م��ل بها
الآن� ،أح�ترم �آراءه���م ،و�أثمنها عاملي ًا ،ولكن
ه���ؤالء يقيمون يف �أنحاء متباعدة يف رو�سيا
ويف �أوروب��ا ،وتقريب ًا ال تقوم مرا�سالت بيني
وبني �أحد منهم .وبكلمة واحدة� ،أنا �أقا�سمك
وح���دي �آرائ���ي اخل��ا���ص��ة ،وه��ك��ذا ك��ان الأم��ر
يف املا�ضي .وكانت �آرائ��ي عن رواي��ة “الآباء
والبنون “خا�صة بي ،ومل يوافقني على هذه
الآراء �أح��د من حم��رري املجلة¸ بعد �صدور
الرواية مبا�شر ًة.
�إنَّ��ن��ي،ع��ل��ى الأغ���ل���ب ,ل��ن �أك��ت��ب ع��ن رواي���ة
“الدخان” على الأقل الآن.لن �أكتب ل�سببني.
ال�سبب الأول� :إنَّني بحاجة لبع�ض احلرية
لكي �أ�ستطيع �أنْ �أعرب عن الأفكار التي �أثارتها
روايتكم .وال توجد لدي هذه احلرية.وذلك
لأنَّ يد الرقابة �شديدة على املجلة.وال�سبب
الثاين � :إنَّ��ن��ي �أرى �أنَّ��ه يجب الكتابة عنك
جيد و�شيق �أو ع��دم الكتابة نهائي ًا.
ب�شكلٍ
ٍ
و�أ�شعر منذ تقريب ًا ن�صف �سنة ,بعدم القدرة
قف�ص
على العمل،كما عملت �سابق ًا ،وك�أنَّني يف ٍ
مغلق .اهتز ج��ه��ازي الع�صبيبكامله ب�سبب
ٍ
أ�صح من
ح�صويل على احلرية ،وحتى الآن مل � ُ
هذه الهزة� .أنتم ترون ب�أنف�سكم �أنَّني �أحرر
هذه الر�سالة من غري ترتيب,و�أنَّ يدي ترجتف
يف �أثناء الكتابة ،و�سوف �أ�ؤج��ل الكتابة عن
رواية “دخان” �إىل �أنْ تتح�سن �صحتي وتتقوى
و�إىل �أنْ �أ�شعر ببع�ض الهدوء .ومع هذا �س�أنقل
عام عن روايتك ,بالقدر الذي
لك ر�أيي بوجه ٍ
�أ�ستطيع�.سرتون ب�أنف�سكم م��ن خ�لال هذه
بحاجة �إىل بع�ض احلرية.
الر�سالة �أنَّني فع ًال
ٍ
مل حتزنني امل�شاهد عند غوبريف ومل ت�ستفز
�أع�صابي .تقول احلكمة الرو�سية  :املجنون
ُي�ضرب حتى يف الهيكل� .إنَّك ت�صرفت مبوجب
ه��ذه احل��ك��م��ة.و�أن��ا م��ن جانبي ال �أ�ستطيع
معار�ضة مثل هذا الت�صرف .و�أكره َّ
كل املجانني
��ا���ص املجانني
���ام .و�أك���ره ب��وج ٍ��ه خ ٍ
ب��وج ٍ��ه ع ٍ
الذين يدّ عون �صداقتي.ويتظاهرون ب�أنَّهم

حلفائي ويحملون �أفكاري .و�أ�ضيف �إنَّني �أرى
و�أتفهم �أنَّ امل�شاهد عند غوبريف ت�شكل نقطة
بخيط حي �إىل الرواية ،على ما يبدو
ملحقة
ٍ
ً
ً
وجه �ضربة قوية لليمني ،مل
�أنَّ امل�ؤلف الذي ّ
يفقد توازنه ,ومل يوجد كما هو معروف عنه
بني جمموعة الدميقراطيني احلمر .ال�ضربة
وجهت بالفعل �إىل اليمني ولي�س �إىل الي�سار.
�ضد رامت�ي�روف ولي�س �ضد غوبريف .ولقد
أح�س بذلك رامتريوف�أنف�سهم.ومل َ
تلق الرواية
� َّ
�إعجابي �أب���د ًا .ر�أي��ت يف ه��ذه ال��رواي��ة نقد ًا
غريب ًا و�شرير ًا لرواية “الآباء والبنون”.
هناك ���س���ؤال ال ميكن �إال �أنْ �أط��رح��ه،وه��ذا
ال�س�ؤال ي�شبه ال�س�ؤال ال�شهري الذي ُطرح على
قايني”:قايني �أين �أخوك هابيل؟” �أريد �أنْ
�أ�س�ألك � :إيفان �سريغييفت�ش ! �أي��ن �أخفيت
ب�����ازاروف؟ �إنَّ���ك تنظر �إىل ظ��واه��راحل��ي��اة
الرو�سية بعيني ليتفينيف– �إنَّك جتمل النتائج
من خالل وجهة نظره،وجتعله مركز الرواية
وه��و نف�سه �صديق �أركادينيكواليفت�شالذي
طلب منه ب����ازاروف دون ج���دوى �أال يج ّمل
كالمه� .إذا دققنا الأم��ر وتفح�صناه وجدنا
�أنَّ��ك تقف �إىل جانب الأق���زام،يف وق��ت �أنَّ��ك
نف�سك اكت�شفت و�صورت العمالقة .ماذا حدث
مع امل�لاق؟ �أي��ن اختفى ؟ ومل��اذا ال يوجد هذا
العمالق بني الرخويات التي �صورتها ؟�أتظن
�أنَّ �أول بازاروف و�آخر بازاروف قد مات فع ًال
ع��ام  1859ب�سبب
ج��رح يف �إ�صبعه ؟�أو �إنَّ
ٍ
ب��ازاروف تقم�ص يف �شخ�ص بيندا�سوف ؟�إذا
جيدة ،ومل
�صحة
كان بازاروف مازال ح ّي ًا وذا
ٍ
ٍ
تتغري �أف��ك��اره ,وال يوجد �أدن��ى �شك يف ذلك,
فكيف حدث وب�أي �شكلٍ مل تلحظه من جديد؟
وه��ذا يعني �أن��ك مل تر الفيل ,و�أنَّ��ك مل تره
لي�س فقط يف الزيارة الأوىل ،و�إمنا �أي�ض ًا يف
الزيارة الثانية ملكانه .وهذا يعني �أنَّ الت�صوير
لي�س واقعي ًا� .أ َّما �إذا كنت ر�أيته ومل ت�صوره
متعمدة،يف نهاية املطاف،
عن ق�صد وب�صورة
ٍ
ف�إنَّك تكون قد تو�صلت �إىل نتائج ال معنى
لها� .أحزنتني و�أده�شتني كثري ًا نهاية رواية
ٌ
ٌ
مزيفة تزييف ًا كام ًال,
نهاية
“الدخان”� ,إنَّها
حلوة� .إنَّ��ك من دون �شك,
�إذ انتهت برتنيمة
ٍ
تفهم ما �أريد قوله.هذا �شيء لي�س ذا �أهمية,
ولكنني من غري تردد ال �أ�ستطيع تف�سري كيف
واف��ق��ت على كتابة تلك اجل��م��ل��ة؟ و�أع��ت��ذر
لأنَّني �أجيب على ر�سالتك اللطيفة بعبارات
قد تفهم على �أنَّها وقحة� .إنَّني ال �أمتنى �أنْ
تفهم كلماتي على هذا ال�شكل.لقد حاولت �أنْ
إخال�ص� .إذا كنت
ب�صدق وب�
�أنقل �إليك �أفكاري
ٍ
ٍ
ت�ستطيع الإ�صغاء �إىل مثل هذه الأفكار من
دون توتر �أع�صاب ومن دون غ�ضب� ،آنذاك ف�إنَّ
مر�سالتنا وتعارفنا �سي�ستمران ِّ
بكل ترحاب
م��ن اجل��ان��ب�ين .وتقبل مني ف��ائ��ق االح�ت�رام
والتقدير .املخل�ص بي�ساروف..
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• ترجمة :طــــارق قبـــاين
كانوا بالن�سبة يل مر�ضى جدد ,وكل ما �أعرفه عنهم �أنهم من
عائلة “�أول�سون”.
 �أرجو �أن تنزل ب�أ�سرع ما ميكن ،ابنتي مري�ضة جداً.حينما و�صلت ،ا�ستقبلتني الأم ,بدت امر�أة مذهلة �ضخمة,
نظيفة ولديها �سمة االع��ت��ذار .قالت� ،أه��ذا هو الطبيب؟
�أدخلتني .ومن اخللف �أ�ضافت قائلة ،يجب �أن تعذرنا يا
دكتور ،و�ضعناها يف املطبخ لأنه دافئ .فاملكان هنا رطب يف
بع�ض الأحيان.
كانت الطفلة بكامل مالب�سها جتل�س يف ح�ضن والدها قرب
طاولة املطبخ .ح��اول �أن ينه�ض لكنني �أ� ُ
��ش��رت باجللو�س,
خلعتُ معطفي وب��د�أت �أرق��ب الأ�شياء .كان اجلميع قلقني،
ينظرون �إ ّ
يل بريبة جيئة وذه��اب�� ًا .وكنت �أراه��م جميع ًا
يف حالة ع�صبية ينظرون �إيل بريبة ،كما احلال دائما يف
حاالت كهذه هم ال يخربوين �أكرث مما يتطلب ذلك منهم ،ف�أنا
من �س�أخربهم عما يحدث ،ولهذا ال�سبب ي�صرفون يل ثالثة
دوالرات.
كانت الطفلة تلتهمني بعينني باردتني ثابتتني ,ووجه بال
معامل .مل تتحرك وبدت �ضمني ًا هادئة� ,شيء �صغري جذاب
على غري ال��ع��ادة ،وقوية كبقرة �صغرية يف مظهرها .كان
وجهها متورداً ,تتنف�س ب�سرعة� ،أدركتُ وقتها �أنها تعاين من
حمى �شديدة .كان �شعرها �أ�شقر جميل� ,إحدى �صور الأطفال
املعدة للن�شر يف �صفحات االعالنات ،و�أق�سام احلفر يف �صحف
يوم الأحد.
كانت تعاين احلمى منذ ثالثة �أي���ام � .أعطتها زوجتي
�أ�شياءها ،كما يفعل كل النا�س ،لكنها مل تتح�سن ،وا�شتد عليها
املر�ض .لذا ف�ضلنا �أن تراها وتخربنا بحقيقة الأمر.
وكما يفعل الأطباء� ،س�ألتُ �س�ؤا ًال متهيدي ًا كنقطة انطالق:
هل تعاين من �أمل يف احلنجرة؟
تلقيت جواب ًا بالنفي من كال والديها  ,ال� ،إن حنجرتها ال
ت�ؤملها.
�أ�ضافت الأم قائلة للطفلة� :أت�ؤملك حنجرتك؟ لكن مل يتغيرّ
معامل الطفلة ،ومل حترك نظرها عن وجهي.
�أنظرتِ �إليها؟
قالت الأم :حاولت لكني مل �أ�ستطع �أن �أرى �شيئاً.
وكما يحدث دوم�� ًا ،ك��ان هناك العديد من ح��االت اخلناق
(الدفرتيا) يف املدر�سة التي ذهبتْ �إليها الطفلة يف ذلك
ال�شهر ،وكنا جميع ًا نفكر بهذا ،وبرغم ذلك مل يتحدث �أحد
بهذا ال�شيء حتى الآن.
قلتُ  :ح�سن ًا ،يفرت�ض �أن نلقي نظر ًة على احلنجرة �أو ًال.
ابت�سمتُ بطريقتي الأك�ث�ر اح�تراف�� ّي��ة و�س�ألت ع��ن ا�سم
الطفلة ،وقلت لها اقرتبي يا “ماتيلدا” افتحي فمك ودعينا
نلقي نظر ًة على حنجرتك.
مل يتغيرّ �شيء.
اقرتبي ،حاولت �إقناعها ،فقط افتحي فمك وا�سع ًا ،ودعيني
�ألقي نظر ًة .قلت لها ”،نظرة “ وفتحت لها يدي  ,ال يوجد
يدي ،فقط افتحي فمك ودعيني انظر.
�شيء يف ّ
قالت الأم “ ،كم هو رجل لطيف .انظري كم هو لطيف
معك .هيا ،افعلي ما يطلبه منك .لن ت�صابي ب�أذى.
يف تلك اللحظة �صررت �أ�سناين بقرف .لو �أنهم مل ي�ستخدموا
كلمة “�أذى” ال�ستطعت �أن �أ�صل �إىل مكان ما .لكن مل �أ�سمح
لنف�سي �أن �أكون م�ستعج ًال �أو م�شو�شا ً ،و�إمنا �أحتدث بهدوء
وت�ؤدة .اقرتبتُ من الطفلة ثانية .
كر�سي �إىل الأمام قلي ًال حتى خم�شت بيديها
حركت
ما �إن ّ
ّ
وب�شكل عفوي عيني ،وكادت �أن ت�صل �إليهما ك�أنها القطة.
�أ�صابت نظارتي وط��ارت ثم �سقطت �أر�ض ًا يف املطبخ على
مقربة مني دون �أن تنك�سر.
ا�ستدار كال الوالدين متخبطني بني ارتباك واعتذار .قالت
الأم� ،أنت فتاة �سيئة ,م�س َكتْها وهزتها بذراع واحدة .انظري
ماذا فعلت .رجل لطيف.
تدخلتُ قائ ًال ،كرمى هلل ,ال تناديني بالرجل اللطيف �أمامها.
جئت �إىل هنا لأنظر �إىل حنجرتها خوف ًا من �أن تكون م�صابة
باخلناق ،وقد يت�سبب مبوتها .لكن هذا ال �شيء بالن�سبة لها
لها .قلتُ للطفلة ،انظري هنا� ،سنقوم بالنظر �إىل حنجرتك.
فلديك من العمر ما يكفي لأن تفهمي ما �أقوله لك� .إما �أن
تفتحي فمك طوع ًا �أو �أننا �سن�ضطر لفتحه لك.
مل تتحرك .حتى تعابري وجهها مل تتغري ،غري �أن �أنفا�سها
بد�أت تت�سارع �أكرث ف�أكرث .ثم بد�أت املعركة  .وعلي البدء

وعلي �أن �أمتلك �شيئ ًا عن علم احلنجرة حلمايتها .لكن
بها.
ّ
ً
�أخربت اوال الأبوين �أن ذلك يعود �إليهم كلية� .شرحت لهما
املخاطر لكن طلبتُ منهم �أال ي�صروا على فح�ص احلنجرة �إال
�إذا حتملوا م�س�ؤولية ذلك.
حذرتها الأم بق�سوة� ،إذا مل تفعلي ما يقوله لك الطبيب،
يتوجب عليك �أن تدخلي امل�شفى.
“ �أوه ،نعم؟ “ كان علي �أن ابت�سم لنف�سي  .بعد كل هذا،
كنت قد وقعت بحب طفلة متوح�شة؛ كان الأبوان بالن�سبة
يل تافهني .و�أ�صبحا يف ال�صراع الدائر �أكرث و�ضاعة وب�أ�س ًا
و�إنهاك ًا ،بينما و�صلت هي م�ستويات عالية من الغ�ضب املجنون
للم�شقة التي تولدت من فزعها مني.
فعل الأب ما بو�سعه .كان رج ًال �ضخم ًا ،لكن كونها ابنته,
خجلة من �سلوكها وفزعه من �إيذائها جعله يطلق العنان لها،
وهذا فقط يف الأوقات احلا�سمة ،حينما �أو�شكتُ على حتقيق
النجاح ،حتى �أردت �أن �أقتله .لكن خوفه من �أن تكون م�صابة
باخلناق دفعه لأن يطلب مني املتابعة ,املتابعة برغم �أنه كاد
�أن ي�صاب باالغماء ،بينما حتركت الأم خلفنا جيئة وذهاب ًا
ترفع يديها وتخف�ضهما ت�صارع اخلوف.
طلبتُ منه�،ضعها �أمامك يف ح�ضنك ,و�أم�سك مبع�صميها.
لكن ما �إن فعل ذلك ،حتى �أطلقت الطفلة �صرخة مدوية .ال،
يدي� ,أقول لك اتركهما .ثم �صرخت على
لقد �أذيتني� ،أترك ّ
نحو ه�ستريي خميف .توقف ! توقف! قتلتني!
قالت الأم ،هل تعتقد �أنها ت�ستطيع �أن تتحمل هذا يا دكتور؟
قال الزوج للزوجة“ ،ان�صريف من هنا� .أتريدينها �أن متوت
من اخلناق؟”
قلتُ  ،الآن تعال وام�سكها.
عندها �أم�سكت ر�أ�س الطفلة بيدي الي�سرى ،وحاولت �أن �أ�صل
�إىل ل�سانها اخل�شبي ال�ضاغط بني �أ�سنانها .قاومت ب�أ�سنان
حمكمة الإط��ب��اق على نحو يائ�س! ،لكن ازداد غ�ضبي ..
حاولت �أن �أمتالك نف�سي لكني مل �أ�ستطع� .أنا �أع��رف كيف
�أك�شف احلنجرة لفح�صها .بذلت ق�صارى جهدي .وحينما
متكنت من و�ضع امللعقة اخل�شبية خلف الأ�سنان اخللفية،
وو�ضعت جزء ًا منها يف فمها ،فتحتْ فمها للحظة ،لكن قبل
�أن �أرى �أي �شيء� ،أطبقت ثانية و�أم�سكت الن�صلة اخل�شبية
بني �أ�ضرا�سها وحتولت �إىل �شظايا قبل �أن �أمتكن من �إخراجها
ثانية.
�صرخت �أمها� ،أال تخجلني� ,أال تخجلني من الت�صرف بهذا
ال�شكل �أمام الطبيب؟
قلت ل�ل�أم� ،أعطني ملعقة ناعمة امللم�س� ،أو �شيئ ًا من هذا.
�سنجرب ه��ذا .ك��ان فم الطفلة ينزف .فقد ُج��رح ل�سانها
وكانت ت�صرخ �صرخات هي�ستريية هائجة .رمبا �أكف عن هذا
و�أعود يف غ�ضون �ساعة �أو �أكرث .ال �شك �سيكون هذا �أف�ضل.
لكن �شاهدت طفلني ميتني على �سريرهما من الإهمال بحاالت
علي �أن �أجري الت�شخي�ص اليوم �أو لن �أذهب
كتلك ،و�أ�شعر �أن ّ
�إليه ثانية .لكن �أ�سو�أ ما يف الأمر هو �أنني ذهبت �إىل ما هو
�أبعد من املنطق� .أنني ا�ستطعت متزيق الطفلة �إرب�� ًا �إرب�� ًا
بغ�ضبي ال�شديد وا�ستمتعت بهذا .كانت مهاجمتها متعة  ،كان
وجهي متقد ًا بذلك.
�أحدنا يقول لنف�سه يف مثل هذه الأوق��ات “ ،يجب حماية
الطفل ال�صغري اللعني من عتاهته اخلا�صة.
ويجب حماية الآخ��ري��ن منها� .إن��ه��ا حاجة اجتماعية.
وكل هذه الأ�شياء حقيقية .لكن الغ�ضب الأعمى ،وال�شعور
باخلجل البالغ ،وتولد الرغبة للتحرر الع�ضلي هي عنا�صر
فاعلة .يجب �أن يذهب بها �أحدنا حتى النهاية.
يف االعتداء النهائي الالمنطقي متكنتُ من عنق الطفلة
وفكيها .ودفعت بامللعقة الف�ضية الثقيلة �إىل م�ؤخرة �أ�سنانها
و�أ�سفل حنجرتها حتى تقي�أت  .وكانت ه��ن��اك ..لوزتان
يغطيهما غ�شاء .قاتلتْ بب�سالة لتمنعني من معرفة �سرها.
كانت تخفي �أمل احلنجرة منذ ثالثة �أي��ام على الأق��ل.
لثالثة �أيام وتكذب على �أبويها لتنجو من عاقبة كهذه.
الآن حقيقة كانت غا�ضبة .وكانت قبل ذلك تقف موقف
املدافع ،لكن الآن هي تهاجم .حتاول �أن تغادر ح�ضن �أبيها
وتطري نحوي ،بينما دموع الهزمية تغ�شي عينيها.
 وليام كارلو�س وليامز ()1883 -1963�شاعر �أمريكي ارتبط باحلداثة والت�صويرية ،وكان خمت�صاً بطب
الأطفال ،حاز على درجته الطبية من جامعة بن�سلفانيا للطب.
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�أعالم

العقاد وطه ح�سني
• عبد الكرمي حممد ح�سني
كان �شيخنا د.عبد احلفيظ ال�سطلي-زاده اهلل عمر ًا
وعلم ًا -يف جامعة دم�شق �سنة 1974م ي�ستعر�ض
حجج د.ط��ه ح�سني يف حما�ضراته ينطح احلجة
باحلجة ،ويجعل �أفكار عميد الأدب العربي يف مهب
الريح { َك َر َم ٍاد ْ
ا�ص ٍف}
يح فيِ َي�� ْو ٍم َع ِ
ا�ش َتدَّ ْت ِب ِه ال ِّر ُ
[���س��ورة �إب��راه��ي��م ]18 :وك���ان �سيد الإل��ق��اء
الفني د�.شكري في�صل يقلل من �ش�أن �أ�ستاذه بقوله
ق��ال :ط��ه على جهة اال�ستخفاف بفكره �إىل �أن
ت��وىل زميلنا الأ�ستاذ م�أمون �صاغرجي نقل ر�أي��ي
ب�أن ال�شيخ يعلمنا �صراحة (�سوء الأدب) قلت ذلك
بجالفة الأعرابي و�صراحته ،فيقول �أحدنا غد ًا:
(ق��ال �شكري) فهل ير�ضى ع��ن ذل��ك؟ وك��ان ذلك
يف �سنة 1977م �أي��ام ال�سنة الثالثة ،وكان �شيخنا
النفاخ يكتفي بال�سخرية به ،وي�سميه �أعمى الب�صر
والب�صرية[كان النفاخ معنا يف الأوىل يدر�س
الأم��ايل للقايل ،والثانية يدر�س كتاب اخل��وارج من
الكامل ،ويف الثالثة �أ�صول النحو وحروف املعاين،
والنحو ال يفارقه يف �أحواله كلها]...وملا انتهيت
�إىل جمال�سته يف منزله العامر –�إن �شاء اهلل-دوم ًا
بذريته ال�صاحلة� ،س�ألته عن م���آخ��ذه على د.طه
ح�سني ،ف���أج��اب :ل��ه �أن يقول يف الأدب اجلاهلي
وال�شعر اجلاهلي ما ي�شاء لكنه تطاول على القر�آن
َّ
وكذ َبه ،وهذا حمل �شغبي عليه .وكان يرى العقاد
ً
عمالقا �شغله الأبال�سة ع��ن ال��ق��ر�آن ب��ال��رد على
ال�شيوعيني ،ولو التفت �إىل القر�آن لأده�ش النا�س
بعبقريته وفهمه وفتح �أبواب ًا لل�صحوة ال�شعبية.
فمن هذا امل�شراف كنا نطل على العمالقني العقاد
وطه ح�سني ،وكانت عيوبهما ظاهرة ممن ي�شايعون
هذا ويخا�صمون ذاك.. ،واليوم نود االرحت��ال �إىل
�صالون العقاد لأني�س من�صور ،وقد ن�ستدعي �شاهد ًا
ينزع بع�ض ًا مما قال عن موا�ضعه ،ويثبت بع�ض ًا مما
قال يف موا�ضعه.
�إطاللة كلية:
تبد�أ الرحلة ،ويف عيوننا منظا ٌر يقرب امل�سافات
ا�ستعرناه من الأديب �أني�س من�صور �إذ يقول(( :ومل
يكن ي�شغلني طه ح�سني يف ذلك الوقت �إال من بعيد..
فا�سمه نذكره بالإعجاب والتقدير...وكان طه
ح�سني من �أ�صحاب املقام الرفيع يف الأدب والفن..
ومل يكن الأ�ستاذ من �أ�صحاب ه��ذه الهاالت�..إمنا
كانت ت�سبق ا�سم العقاد كلمات �أخ��رى كثرية لها
�شكل الدفاع عنه�..أولها �شكل التحدي به..ك�أن
نقول :ولكن الأ�ستاذ العقاد�..أو� :صحيح �أن العقاد
مل يح�صل �إال على ال�شهادة االبتدائية ،ولكنه..
�أو �أن �صفحة واح��دة يف كتاب للعقاد تعادل مئات
ال�صفحات يف كتاب لطه ح�سني ،ولكن طه ح�سني
له �شعبية ،ول��ه نفوذ �سيا�سي..وهوعميد ومدير
ووزير ،ومل يكن للعقاد �شيء من ذلك كله....فلي�س
من ال�ضروري �أن يكون الأديب �أ�ستاذ ًا جامعي ًا ليكون
�شيئ ًا ،ولي�س من ال�ضروري �أن يكون �سافر �إىل �أركان
الدنيا ليكون عامل ًا بها ،ولي�س من ال�ضروري �أن يكون
�أعمى �أو �أع��رج ليثري عطف النا�س .وي�ضاف هذا
العجز �إىل ح�ساب عظمته))1
فطه ح�سني عميد للأدب العربي ،وطه ح�سني مدير
يف م�ؤ�س�سة ،ووزير للرتبية ،وطه ح�سني �سافر �إىل
ب�لاد الفرجنة فاكت�سب منها وم��ن علومها ،ورف��ع
عقريته ،كما ي�صنع املبتعثون �إىل بالد الفرجنة،
ويجمحون بر�ؤو�سهم نحو ال�سماء ك�أنهم �شاركوا
الغرب يف نه�ضته� ،أو �صاروا جزء ًا منه ومن نه�ضته،
فتغريت ثيابهم ،وتغريت عاداتهم ،وظهرت الرطانة
يف كتاباتهم ،وهم ال يعجبهم يف بالدنا العجب وال
ال�صيام يف يومي اجلمعة والأحد..والكالم على طه
ح�سني من هذه اجلهة يومئ �إىل العلو وال�سيادة مبا
تقدمي على غريه ،وجلب لهاحلظ
�أولته الدولة من
ٍ
ال�شهرة الوا�سعة من خالل معارك ال�شعر اجلاهلي

والأدب اجلاهلي ،فرمى حجارة مرجليوث من كتابه
(�أ�صول ال�شعر اجلاهلي) وقد ترجمه الدكتور يحيى
اجلبوري ،ودف��ع حججه...فف�ضح ما كان يف كتاب
«حما�ضرات يف ال�شعر اجلاهلي» وما جاء يف كتاب
«يف الأدب اجلاهلي»وكانت الكتب الناقدة لها قد
خرجت من جيوب املحافظني ،فنه�ضت ق�ضايا الو�ضع
والنحل يف ال�شعر اجلاهلي من �سباتها وقد �أثارها
ابن �سالم(231-هـ) يف مقدمة كتابه طبقات فحول
ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني بقراءة �أبي فهر
حممود حممد �شاكر..
ف�شهرته مزدوجة يرفع �ش�أنه التغربيون والهدامون
حتت عباءة التقدم والتحرر واملنهج العلمي ،ويهدم
بنيان ه�ؤالء جي�ش من املحافظني ،وحرا�ص العقيدة،
واحلا�سدين ،وطالبي ال�شهرة مبطاولته على طريقة
(ل��و �أجابني لكنت �أ�شعر النا�س) وه��ذا الفريق
ين�ضم �إىل مع�سكر العقاد �صاحب العبقريات من غري
تردد ذلك �أن م�صاولته لطه ح�سني جتعله عمالق ًا
عند ه�ؤالء غري املتب�صرين ،وين�ضم �إليهم �أ�صحاب
الأهواء الذين يدركون عمق الأزاميل واملطارق التي
ي�سلطها العقاد على ال�تراث ،و�أن خ�صام الرجلني
وه��م م��ن الأوه����ام ب��ل ك��ان تناف�س ًا على الزعامة
ٌ
الأدبية والفنية .والعقاد يعلو ب�إعجاز غيبي لأنه ال
يحمل �ألقاب طه ح�سني وال م�سمياته وال �شهاداته
العلمية ،ومل يرحل �إىل بالد الفرجنة ،فهو خارق
لقانون ال�شهرة والعلو ،وال ينكر خ�صومه مطاولته
طه ح�سني و�سواه ،فجعلوا بهذا فقره غنى ،وجعلوا
�إقامته يف م�صر تغني عن رحلة طه ح�سني لبالد
الفرجنة .فالعقاد وطه ح�سني مفرتقان يف الدرجة
العلمية ومكونات ك��ل منهما ال�شخ�صية .لكنهما
م�شرتكان يف القدرة على الت�أثري ،ولو كانت �صحيفة
واحدة مما كتب العقاد حتمل كثافة مئة �صحيفة
مما كتب طه ح�سني كما يزعم �أ�صحابه .فالرجالن
يتنازعان زعامة الفكر والتنوير يف زمانهما على
تفاوت يف الت�سميات ،وتنوع يف الر�ؤى والطرق.
طه ح�سني بعد موت العقاد:
م��ات ال��ع��ق��اد يف �سنة 1964م ،وتك�شفت حقائق
امل�شاعر نحوه ،فكان لطه ح�سني موقفان من العقاد
بعد وفاته� :أحدهما يرويه �أني�س من�صور ،والآخر
يبديه عامر العقاد عن مقال لطه ح�سني.
�أما �أني�س من�صور فقد �آمله ما �سمعه من طه ح�سني
بقوله�(( :أذكر �أن الدكتور طه ح�سني قال يل فيما
بعد ،و�آملني منه ذلك :ما الذي ح�صل عليه العقاد
الذي يعجبك؟�..إنني ح�صلت على �ست دكتوراهات!
وكان العقاد قد مات قبل ذلك ب�أربعني يوم ًا))2
فت�سا�ؤل د.طه ح�سني عن �سر �إعجاب �أني�س من�صور
بالعقاد يحمل ت�أويالت� :أحدها �أن طه ح�سني يدرك

�أزهرية طه ح�سني وتفرجنه..تربزلك الب�سمة من
التهكم والتعري�ض البادي من العبارة و�سياقها..ثم
رم��اه ب�شهوة ال�سلطة والأبهة ،وجعل حركته كلها
تدور حول ال�سيادة و�شهوة الظهور .ومن هذا الوادي
�إث���ارة العقاد بذكر الدكتور طه ح�سني مما يربز
املناف�سة بينهما.
التناف�س بني الرجلني:
التناف�س طلب ًا للعلم واحل��ق مبتغى العلم ومنهج
العامل ي�صله بغايته ،ولي�ست اجلوائز من �أغرا�ضه،
وال يف ح�سبانه ،والدول ت�ستقطب ذوي الأقالم �إما
ملنا�صرتها ،و�إما لل�سكوت عن �أغالطها و�أخطائها ،لكن
الرجلني كانا من �أ�صابع الدولة ومن ر�ؤاها ،فقد قام
�أحدالطلبة يعلم خرب ًا قبل علم العقاد به ،فقال
�أني�س من�صور(( :وال �أعرف من الذي قال للأ�ستاذ:
�إن جائزة الدولة التقديرية قد �أعطيت له م�ساواة
بطه ح�سني..وهو يرى نف�سه �أعظم من طه ح�سني،
و�أعظم املفكرين العرب .ومن �أعظم املفكرين العرب
يف كل الع�صور..ولذلك كان يقول� :إن م�صر –يا موالنا
– هي بلد العجائب�..إذا �أرادوا �أن ين�شروا الإ�سالم
طبعوا كتبي..و�إذا �أرادوا �أن يهاجموا ال�شيوعية
طبعوا كتبي..و�إذا �أرادوا �أن ير�شحوا �أحد ًا جلائزة
نوبل ر�شحوا طه ح�سني؟!)) 6وا�ستبعد ما كتبه
الرجالن يف ال�سيا�سة لأنهما مل يكونا �سيا�سيني..7
ف���أول الكالم اقت�سام جائزة ال��دول��ة التقديرية
لرجلني يتقرب ك��ل منهما �إليها على طريقته �أو
�شاكلته ،لكن العقاد –على ذمة �أني�س من�صور -كان
يرى نف�سه �أعظم من طه ح�سني ،و�أعظم من �أعظم
املفكرين العرب يف التاريخ ،و�أخ�شى �أن يكون �أعظم
من العباقرة الذين اكت�شف عبقرياتهم مت�أخر ًا،
ونحت متاثيلهم على نحو ما ي�شتهي .املهم �أن الرجل
يرى نف�سه فوق العرب وعباقرتهم.
و�أ�ضاف �أن م�صر بالد العجائب ،فذكر م�صر و�أراد
حكومتها ،ومل��ا ك��ان التعميم و�سيلة للتعمية عن
املخ�صو�ص بالكالم ف�سر ذلك ب�سيا�سات م�صر �إذا
�أرادت (ن�شر الإ�سالم) طبعوا كتبي وال ندري ما يف
تلك الكتب من الدعاية والدعوة لكن الأم��ر لديه
على ه��ذا النحو ،و�إذا �أرادوا مهاجمة ال�شيوعية
آنئذ كانت ت�ستخدم
طبعوا كتبي ،فالبد �أن الدولة � ٍ
العقاد يف مواجهة الإ���س�لام��ي�ين وال�شيوعني مع ًا
�أحدهما بالقوة الناعمة والآخر بالقوة اخل�شنة من
خالل �آلة العقاد ،وجهة املفارقة عند اجلائزة ف�إن
الدولة تر�شح طه ح�سني جلائزة نوبل وال تر�شح
العقاد؛ ومل يدرك العقاد �أن ت�أثري كتب طه ح�سني
�أ�شد قوة من الديناميت الذي اخرتعه نوبل ،ومل
تبلغ م�ؤلفاته بخفاء مقا�صدها ق��وة م�ؤلفات طه
ح�سني.
مما تقدم يتبني �أن خ�صام العقاد وطه ح�سني ي�شبه
خ�صام ج��ري��ر وال��ف��رزدق �أي���ام الأم��وي�ين ظاهره
اخل�صام والف�صام وختامه امل�ستمر املودة واالحرتام
حمل االح�ت�راب ،وحت��زب النا�س لهذا العمالق �أو
ذاك منبعه قوة ِّ
ال�شتام وحالوة التدافع والتزاحم
يف �أوقات ال�شدائد..والأفكار التي ال ت�ضام ،فهذا ما
يرتاءى من وراء ال�سطور التي كتبها الأديب �أني�س
من�صور رجل املحافل وتعدد الأقالم.

�إعجاب �أني�س من�صور يف الظاهر ،و�أني�س من�صور يود
�أن يبدي ما يتمناه طه ح�سني من انت�صار من�صور له،
ليبدي مكانته عنده ،وهو يريد �أن يقول :طه ح�سني
عاجز يحتمي من ذله �أم��ام العقاد بقراطي�س �ست
دكتوراهات ،وهي ال حتميه من طلب املعونة ،وثانيها
الك�شف عن دناءة نف�سية ال ي�سلم منها املوتى حتت
�أظفار عميد الأدب العربي..وثالثها �أنه ويف للعقاد
بعد رحيله ،فهل كانت العالقة على هذا النحو من
التحا�سد والتباغ�ض بني الرجلني؟
ر�أي طه ح�سني املن�شور:
و�أما عامر العقاد فا�ستعار لكم ما ن�شره د.طه ح�سني
يف ت�أبني العقاد بقوله(( :م��ا �أ�شد ما ك��ان بينك
وبيني من خ�صام يف ال�سيا�سة �أحيان ًا ،ويف الأدب
�أحيان ًا �أخ��رى ،وم��ا �أحلى ما ك��ان بينك وبيني من
مودة و�إخاء ووفاء�..أنت �أيها الأخ الكرمي وال�صديق
احلميم والزميل العزيز ملأت الدنيا حق ًا ،و�شغلت
النا�س حق ًا ،و�ست�شغلهم بعد وفاتك �أكرث مما �شغلتهم
يف حياتك))3
هذا الن�ص يردد(بينك وبيني) موهم ًا تقدمي الأهم
على املهم ،وهو يريد �أن العقاد هو من بد�أ اخل�صام
يف ال�سيا�سة والأدب ،و�أن العقاد هو من بد�أ املودة
بينه وبني الدكتور طه ح�سني من خالل موقفه من
مو�ضوع ف�صل الدكتور ب�سبب كتابه «حما�ضرات يف
ال�شعر اجلاهلي» فقال حتت قبة الربملان بحرية
الر�أي،ودعا �إىل بقاءد.طه ح�سني يف اجلامعة وليقل
ما يريد و�أبى �أن يف�صل لر�أي يبديه4
فالعالقة ب�ين الرجلني فيها اخل�صام امل��ر وفيها
املواقف التي حتلو بينهما على ما بينهما من ت�سابق
�إىل قبة ال�سيادة.
و�شاية طالب بالعميد:
وك���ان م��ن �أ���س��ب��اب ال��ت��وت��ر ب�ين ال��رج��ل�ين الطلبة
الراغبون با�شتعال النار بينهما لتغلب �أحاديثهما
�أحاديث ال�سمر يف ليايل القمر ،من ذلك �أن �أحد
�أ���ص��دق��اء �أني�س من�صور �أ�سند ر�أي���ا للدكتور طه
ح�سني يهاجم الغمو�ض الفل�سفي الذي يحرم رجل
ال�شارع من الثقافة ،فيقول �أني�س من�صور بل�سان
العقاد(( :وكان ذلك �أكرب من �أن يحتمله الأ�ستاذ،
فهاجم طه ح�سني ،ومل يكن ذلك دفاع ًا عنا ،فقال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و..ال�شيخ طه..ما الذي لديه من الأفكار الوا�ضحة؟
 - 1يف �صالون العقاد كانت لنا �أيام30 :
وما الذي لديه من الأه��داف الوا�ضحة؟ �أما �أفكاره
 - 2يف �صالون العقاد31 :
فلي�ست وا���ض��ح��ة..و�أم��ا �أه��داف��ه فهي وا�ضحة له
 - 3ملحات من حياة العقاد املجهولة ،عامر العقاد،
وحده..فهو يريدال�سلطة والأبهة..وهو يلف ويدور
بريوت-دار الكتاب العربي ،ط1968 ،1م300 :
من �أجل ذلك))5
 - 4انظر ملات من حياة العقاد املجهولة310 :
�أود لك �أن تقف على لفظ (وال�شيخ طه) يومئ �إىل
 - 5يف �صالون العقاد163 :
�سخرية مرة من تربيته الأزهريه وثمرات عقله
 - 6يف �صالون العقاد152 :
الديكارتية ن�سبة �إىل ديكارت ،وفكرة التناق�ض بني
 - 7انظر :يف �صالون العقاد163 :

نقد �أدبي
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(ر�سالة اعتذار من طائر الفينيق الذي ال ميوت)
فاتن ديركي..بني احلرائق واحلدائق
• عدنان كنفاين
هل كانت ر�سائل اعتذار� ،أم �شكّلت عتبات لأ�سئلة �ست�صل يف منتهى
الأجوبة عنها �إىل اعتذار !.وهذا الفينيق الذي ينطوي حتت
وهم امل��وت ،ثم ذات �صحوة جارفة ينه�ض �أك�ثر �شموخ ًا وق ّوة
واحتماال..
�ألي�ست هي �سورية يف ع�صرها (الفينيقي) اجلديد.؟
ولو �أنني ل�ست مع العناوين الطويلة ،وال اللوازم امللحقة بالعنوان
الأ�سا�س� ،إال �أن مالم�سة املعنى املق�صود من هذه الالزمة ،بدت يل
بذاتها ر�سالة اعتذار اخت�صرت كل الر�سائل يف ذاكرة «فينيق
زاجل» ،ال ميوت ،بل يتجدد يف كلّ �آن.
ال �شك يف �أن �صدور �أي كتاب �أدب��ي� ،سواء كان �شعرا �أم نرث ًا له
�أهمية داللية بر�صد احلالة الثقافية للواقع احلياتي ،وبخا�صة
و�سط الأحداث اجل�سام التي مير بها الوطن «�سورية» ،واملنطقة،
والعامل.
لي�س فقط من �أج��ل بيان الإب���داع� ،أو الت�ألّق� ،أو حتى ال�سباق
للظهور وحتقيق التواجد للكاتب ،بل ال بد �أن ت�شكل «م�ضامني
هذه الكتب» حالة من الإح�سا�س بالأحداث ،وكيفية انعكا�سها
على م�سرية الأدب ،والثقافة بالعام ،وبالتايل كمقيا�س لدرجة
التزام الكاتب وطنيا واجتماعيا و�إن�ساني ًا ،والر�سالة التي يريد
�إي�صالها من خالل ما يكتب.
ً
��دي جمموعة ق�ص�صية �صدرت حديثا بعنوان (ر�سالة
بني ي ّ
اع��ت��ذار من طائر الفينيق ال��ذي ال مي��وت) ،للكاتبة الأديبة
الواعدة «فاتن ديركي» ،وهي لي�ست التجربة الأوىل التي تدخل
من خاللها «الكاتبة» �إىل عامل الق�ص والن�شر واالنت�شار ،لكنها،
�أي املجموعة ه��ذه ،وكما هو وا�ضح من ق��راءة بع�ض الق�ص�ص،
�أنها كتبت حديث ًا ،عاي�شت الكثري من الأحداث والق�ص�ص وال�سري
اجلمعية و�صنوف املعاناة يف دائرة الأزمة ،وتداعياتها على حياة
النا�س من خالل مالم�سة مو�ضوعات اجتماعية و�إن�سانية ال تخلو
من مواقف قا�سية وم�ؤملة ،وهذا هو واقع احلال دون �شك.
من الطبيعي« ،و�أنا �أدرك ذلك جيدا لأنني �شخ�صيا �أعاين منه»،
يف زحمة الأحداث واملجريات التي متر فيها البلد ،وو�سط هذه
الغرائب التي جت��ري ،والهجمة الأ�شر�س ،وحجم املعاناة بكل
�صنوفها ،تفر�ض �أولويات قد تكون �أهم من «الرتف الإبداعي» يف
الكتابة� ،إذا �صح الو�صف ،وحتجب الكثري من رغبة االنطالق �إىل
الكتابة الإبداعية وال�شعرية ،ومن الأفكار التي تبتعد عن �صلب
ي�صب يف هذا
املعاناة ،لذلك جند� ،أن �أكرث ما جنده من من�شورات
ّ
املو�ضوع بالذات ،بطريقة �أو ب�أخرى ،ون�ستطيع �أن نلم�س ون�شعر،
�شدة املعاناة� ،سواء املنقولة على ل�سان ال�شخو�ص
ونحن نقر�أّ ،
يف الق�ص�ص والروايات� ،أو من نب�ض الكاتب نف�سه ،وهذا ما �أراه
طبيعيا يواكب املرحلة..
ويبقى املعيار الأه��م يف مو�ضوعة الكتابة النرثية على وجه
اخل�صو�ص ،ويف ظل هذه الأزم��ة ال�صعبة التي متر فيها البالد،
طرائق التعبري عن املعاناة والآالم التي ت�سببت بها ،وقد �أ�صبحت
النماذج �أكرث من �أن حت�صى ،و�أ�صبحت ال�ساحات كلها مفتوحة
على م�سارات �أحداث وق�ص�ص وحكايات قد نحتاج �إىل وقت طويل
جدا« ،وبعد اخلروج من هذه الأزم��ة» ،كي نخرج من �آثارها دون
جتاوز ما تركته يف الذاكرة والوجدان.
حر�ضني على كتابة ر�أي��ي املتوا�ضع لهذه املجموعة ،كان
�إن ما ّ
�أ�سا�سا يف رغبتي االطالع على موهبة الكاتبة ،والطريقة التي
تعبرّ عنها ،و�س�ؤال مل يكف عن الطنني ..هل �س�أجد يف الن�صو�ص
م�ساحات رومان�سية مثرية كما جند يف كثري من املن�شورات احلديثة
«لكاتبات» على وجه اخل�صو�ص و�صل بع�ضها �إىل حد �إثارة الغرائز
ك�سبيل للرغبة باالنت�شار ال�سريع ،ومن خالل ح�سابات خاطئة

و�ض ّمها يف جمل �شكلت قيما اجتماعية جديرة بالتقدير ،وكان
ح�سها الإن�ساين بالأحداث رهيف ًا عبرّ عن انتمائها الواعي �إىل
ّ
جمتمعها وما يعانيه من م�شاكل وهموم.
وقد �أجد للكاتبة عذرا وهي تقوم بطرح املو�ضوع ،ونقله يف قالب
ق�صة دون �أن تدخل يف حماولة �إيجاد حلول� ،أو بيان بديل
ّ
لكثري من احل��االت ال�سلبية ،وك�أنها وجلة من الدخول يف هذا
امل�ضمار احل�سا�س مبتعدة عن �س�ؤاالت النقد وتباين الأفكار حول
الطرائق.
ول�ست �أدري َ
مل �أح�س�ست و�أن��ا �أق���ر�أ ،توتر الكاتبة يف بع�ض
مواقف م�سار الق�ص ،وحر�صها القلق على اختيار �أرق املفردات
و�أكرثها ر�صانة وابتعادا عن الت�أويالت ،حتى يف الن�ص الأخري
من جمموعتها بعنوان «�أحبك» �ص  138ومنذ �أول كلمة ،وحتى
قبل الأخ�يرة كانت ال��دالالت ت�شري �إىل حبيب م��ادي ي�سكنها،
وتقدم له والء احلب بكل عنفوان الأنثى و�سم ّو عطائها ،غابت
وراء �أحا�سي�سها و�أطلقت لها العنان ،وقبل �أن ت�ضع نقطة االنتهاء،
داهمتها ال�صحوة فابتعدت م�سافة فرا�سخ ال حت�صى عن �أي
م�ساءلة و�ألقت باحلمل كله على القدرة الغيبية التي ال ي�ستطيع
املتوهج �أبد ًا يف
امل�س بها �أبداً�( ،أحبك� ..أحبك �أيها النور
ّ
�أحد ّ
داخلي� ..أحبك ربي �ص.)140
وهنا يف هذه العجالة� ،أجدها منا�سبة كي �أطرح وجهة نظري
الق�صة
يف فن كتابة الق�صة ب�شكل عام ،لأنني �أعتقد �أن يف كتابة ّ
الق�صريةال بد �أن نلتزم بال�شروط الأ�سا�سية ،و�أهمها بطبيعة
احل��ال ،احل��دث �أي الفكرة ،ثم ال�شخ�ص �أو ال�شخو�ص فاملكان
والزمان ،واللغة احلامل لكل هذه ال�شروط ،ولكن ،ومن وجهة
نظري ميكن خلط الرتتيب الكال�سيكي� ،إذ مل تعد من �ضرورة
تفجر العقدة ال��درام��ي��ة يف الن�ص
ملزمة ملقدمة وو���س��ط ث��م ّ
فاخلامتة ،وميكن للكاتب اخللط دون امل�سا�س بثوابت الكتابة
الق�صة ،و�إذا �أردنا �أن ن�سعى �إىل التط ّور ،و�إىل ولوج
اخلا�صة بفن ّ
«احلداثة» دون التفريط بالأ�س�س الأ�صيلة طبعا ،علينا �أن نخرج
من دائرة النمطية اجلافّة ،ومن املبا�شرة ،ومن ال�شرح اململ ،ومن
«ا�ستغباء» املتلقي ،و�أن ي�شتغل الكاتب الأديب املبدع على حتري�ض
القارئ للم�شاركة يف عملية اخللق الإبداعي للن�ص،وقد تكون
واح��دة من الطرائق اللجوء �إىل الرمزية اخلفيفة� ،أو لو�ضع
مفاتيح يف الن�ص ي�ستطيع القارئ من خاللها ول��وج قلب الن�ص
وحتقيق امل�شاركة املرجوة ،وبذلك نرتقي به كقارئ �إىل م�ستويات
�أف�ضل.
وبطبيعة احلال ،كل هذه الأمور ت�أتي عندما ن�شتغل على تطوير
�أدوات��ن��ا ،ون��رف��ع م��ن م�ستوى الن�ضوج فينا م��ن خ�لال ال��ق��راءة
والقراءة ،ومن خالل التجريب امل�ستمر ،ومن خالل اال�ستماع �إىل
وجهات نظر الآخرين من نقد ومالحظات دون توتر ودون رف�ض،
نتعجل الن�شر واالنت�شار �إال بعد توفّر قناعتنا
و�أن نرتيث وال
ّ
الكاملة ،ويف ذلك �أعترب �أن �أول كتاب يخرج للعموم با�سم الكاتب
يعرف عنه ،ومن خالله ي�ستطيع �أن يحقق له مكان ًا
هو �أهم كتاب ّ
على م�سرح العطاء.
أتوجه بال�شكر ال�صادق للكاتبة الأديبة فاتن ديركي،
بقي �أن � ّ
و�أ�شكرها على جمموعتها اجلديدة هذه التي �أعتربها مب�ستوى
جيد وجديرة بالقراءة ،متمنيا لها املزيد من النجاح والعطاء..

لي�ست �أكرث من فقاعة وتتال�شى �سريع ًا.؟
�أم �س�أجد �شكوى م�ستمرة من مظامل تتعر�ض لها امل��ر�أة يف واقع
جمتمع ذكوري �سواء بعالقتها مع الرجل �أو العمل �أو يف البيت
والأ�سرة وه��ي تعاين فيها ما تعانيه من تغييب وظلم وابتزاز
و�شعارات �صاخبة تنادي بامل�ساوة واحلقوق بل والتم ّيز.؟
نعم ،ق��ر�أت املجموعة ،وال �أري��د بل ال �أرغ��ب يف �إع��ادة اجرتار
ق�صة بعينها كي ال �أف�� ّوت على القارئ متعة
ن�صو�ص �أو جمل �أو ّ
القراءة� ،أو �أعمل على «ح��رق» املفاج�أة يف بع�ض الق�ص�ص ،بل
�أزعم �أنني �أ�ضع الر�أي يف املجموعة وما حتتوي من ق�ص�ص حزمة
واحدة كر�أي انطباعي يهمني.
و�أزعم �أي�ض ًا �أنني �أتابع م�سرية امل�شتغلني يف مو�ضوعة الق�ص من
اجلن�سني ،ومن خالل تفاوت م�ستوياتهم ،وهذا �أي�ض ًا �أمر طبيعي.
ا�شتملت املجموعة على مناذج متعددة من الق�ص�ص ،يف �أكرثها
الهم االجتماعي ،والعالقاتي بني النا�س الغالب فيها ،مل
كان ّ
تلج�أ الكاتبة �إىل الإ�سهاب يف ال�شرح والو�صف حيث ال فائدة وال
�شيء ي�ضيف للن�ص ،بل اعتمدت على الر�شاقة يف الأ�سلوب ،وعلى
ن�صو�ص ق�صرية ن�سبي ًا ،وجنحت يف ذلك.
لكنني مل �أفهم ،ومل �أقتنع بجدوى تلك املقدمات« ،اجلمل املختارة»
التي حر�صت الكاتبة على و�ضعها حتت كل عنوان وك�أنها مفتتح
للق�صة ،ومل �أجد لها �ضرورة �أو حاجة ،بل يف كثري منها لي�س له
عالقة بالن�ص ،وال بالعنوان.
وما يح�سب للكاتبة �أنها مل متتهن اللغة ،ومل تلج�أ �إىل �إث��ارة
جمان ّية ،ومل تدخل يف �صخب ال�شعارات غري الواقعية� ،أو البعيدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن املنطق والواقع ،بل قامت بك�شف الكثري من احلاالت ال�سلبية
ـ (ر�سالة اعتذار من طائر الفينيق الذي ال ميوت) جمموعة ق�ص�صية
يف بع�ض الق�ص�ص� ،إىل جانب الإ�ضاءة على حاالت �إيجابية �أخرى �صادرة عن دورا�أوربو�س للطباعة والن�شر والتوزيع 26،ق�صة� 144 ،صفحة
يف ق�ص�ص �أخ��رى ،كانت حري�صة يف اختيار املفردات الر�صينة،
من القطع املتو�سط.
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ندوة ((الآثار و�س�ؤال الهوية – �سورية �أمنوذج ًا))
ُع ِقدت �صباح الأرب��ع��اء 2015/5/13
يف مبنى احت��اد الكتاب ال��ع��رب باملزة
فعاليات ندوة ((الآثار و�س�ؤال الهوية
– �سورية �أمنوذج ًا)).
ا�ستهلت فعاليات اجلل�سة الأوىل بكلمة
للدكتور ن��زار بني املرجة ع�ضو املكتب
التنفيذي الحتاد الكتاب العرب الذي
�أدار اجلل�سة معرب ًا عن مدى الأمل الذي
ت�سببه اجلرائم الفظيعة التي ترتكب
بحق �آثارنا وتاريخنا ،والعرب �صامتون،
وم�شغولون ،بل ومنخرطون يف امل�ؤامرة
ذاتها التي ت�ستهدف قتلهم وحموهم من
الوجود.
ثم �ألقى الدكتور ح�سني جمعة رئي�س
احتاد الكتاب العرب كلمة افتتاحية �أكد
فيها على �أن طرق احلفاظ على الهوية
وال�شخ�صية احل�ضارية والقيم الروحية
واخللقية ال ميكن �أن يتحقق كام ًال بغري
احلفاظ على الآثار املادية واملعنوية ،مع
مقاربة ذلك بالوعي واملحبة ل�شخ�صيتنا
التاريخية ،ال بالتخلف الفكري الديني
�أو بالكراهية واحلقد �أو اجلدل ،م�شدد ًا
على ���ض��رورة �إع��م��ال العقل وال�سعي
ب�صدق �إىل مواجهة ظواهر التنظيمات
املتخلفة الإرهابية التي �أدم��ت قلوبنا
ح�ين ك��ان ع��دد م��ن �أع�ضائها يعملون
معاولهم هدم ًا برتاثنا الذي يرمز �إىل
مرحلة من مراحل تاريخنا.
ويف حم����ور (ال����وح����دة ال��ت��اري��خ��ي��ة
واحل�ضارية لبالد ال�شام والعراق) �أ�شار
الدكتور ابراهيم زع��رور �إىل �ضرورة
ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ال���وح���دة احل�����ض��اري��ة
وال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ب�لاد ال�����ش��ام (���س��وري��ة
الطبيعية) وال��ع��راق وه��ذا ال يحتاج
�إىل برهان و�إثبات و�أدلة لأن اجلوانب
احل�ضارية والتاريخية و�آث��اره��ا تدل
مبا ال يقبل جمال لأي نقا�ش مهما كان
على ه��ذه ال��وح��دة ،فنحن �أم���ام وطن
الأبجدية الأوىل ،والكتابة الأوىل،
والقانون الأول يف التاريخ (حمورابي)،
و�أم��ام العمارة العربية (بابل) ،و�أمام
مو�سيقى و�إبداع (نينوى) ،و�أمام املمالك
احل�ضارية التاريخية (م��اري� -أفاميا-
تدمر -القالع واحل�صون القائمة على
امتداد �سورية والعراق حيث مدن كاملة
من الآثار مازالت مدفونة رغم عمليات
التنقيب ،والبحث الأثري والتاريخي يف
�سورية والعراق حيث مل يتم اكت�شاف
�أك�ثر م��ن  %30م��ن امل��واق��ع الأث��ري��ة).
كما �أكد على �أن هذا امل�شهد الذي نراه
اليوم من �إرهاب وحرب كونية هو �إرهاب
�شيطاين �ضمن خمطط �صهيو�أمريكي
غ��رب��ي ،وع��ث��م��اين ت��رك��ي �أردوغ�����اين
�إخواين �شيطاين ،ووهابي عربي  ،وهو
�إره���اب ي�ستهدف الثقافة واحل�ضارة
وم�ستقبل الأجيال القادمة.

و�ضمن حم��ور (�آث����ار ب�لاد ال�����ش��ام بني
التزوير التوراتي وحماوالت التهويد)
�أ�شار الدكتور �إياد يون�س �إىل �أن عبثية
التوراتيني واال�سرائيليني تتجلى يف
البحث عن فرتات افرتا�ضية لال�ستيطان
اليهودي يف الأرا�ضي العربية ،كما �أ�شار
�إىل جمموعة من الأمثلة احلية التي
ت�ؤكد الزيف التوراتي واال�سرائيلية
للمعطيات التاريخية والأثرية ،فجميع
اال�ستنتاجات واملقارنات بني �آثار بالد
ال�شام والتوراة غري علمية وهي م�سيئة
وم�سي�سة وم�شبوهة وال ع�لاق��ة لها
بالبحث العلمي اجلاد والنزيه.
وق��دم �أ .عز الدين �سطا�س من خالل
حمور (مدخل يف تاريخ اجلوالن و�آثاره)
ملحة تاريخية وجغرافية عن (اجلوالن)
متطرق ًا �إىل اال�ستيطان الب�شري القدمي
يف اجل���والن ،م�سلط ًا ال�ضوء على قدم
وجود الإن�سان يف اجلوالن وتزامنه مع
الوجود الب�شري يف املناطق الأخرى من
بالد ال�شام يف داللة وا�ضحة �إىل وحدة
الأ�صل� ،إ�ضافة �إىل التوا�صل القائم بني
خمتلف الع�صور التاريخية واحل�ضارات
التي �شهدتها املنطقة وتوا�صل الوجود
العربي فيها ،واالهتمام املبكر لإن�سان
اجل����والن بفل�سفة احل��ي��ة وال��وج��ود
وم�س�ألة املعرفة عموم ًا.
و�أدار اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة يف ال��ن��دوة
الأ���س��ت��اذ حممد حديفي ع�ضو املكتب
التنفيذي الحتاد الكتاب العرب الذي
�أل��ق��ى ق�صيدة ت��ع�بر ع��ن �آالم الأم���ة
وجراحاتها ،ثم �أ�شار �إىل �أن �أهمية هذه
الندوة ت�أتي من �أنها تنعقد يف ظروف
قا�سية وحرجة متر بها �سورية التي
تكالبت عليها كل قوى ال�شر يف العامل
لتنال من تاريخها وح�ضارتها و�صمودها
ل�سبب �صار وا�ضح ًا وجلي ًا وهو رف�ضها
الركوع لأمريكا وعمالئها يف املنطقة

وعلى ر�أ�سهم الكيان ال�صهيوين.
ثم قدّ م الأ�ستاذ فيكن بوغو�ص عباجيان
عر�ض ًا علمي ًا هام ًا حول (دور التوثيق
املعلوماتي يف حماية الآث��ار ال�سورية
وعنا�صر الهوية الوطنية)� ،إ�ضافة �إىل
جملة م��ن الأمثلة الواقعية العلمية
حول املو�ضوع.
وقدّ م الدكتور ا�سكندر لوقا ورقة بحثية
عن (ل��واء ا�سكندرون) الذي اقتحمته
ال��ق��وات الرتكية ع��ام  1938ا�ستناد ًا
�إىل ن��ت��ائ��ج اال���س��ت��ف��ت��اء امل��رك��ب ال��ذي
انتهى ل�صالح الأغلبية الرتكية ،و�أي�ض ًا
ج��راء امتناع ال�سكان العرب يف اللواء
عن امل�شاركة فيه ،مما �أجرب �سكانه على
النزوح الق�سري ،متطرق ًا �إىل جملة من
التفا�صيل الهامة ح��ول “ق�ضية لواء
اال�سكندرونة” عرب مراحل تاريخية
وظروف دولية خمتلفة.
اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ال���ن���دوة مب��ح��ور
(امل��ك��ون��ات احل�ضارية لهوية ال�شعب
ال�سوري) الذي �أ�شار من خالله الدكتور
ابراهيم خليل خاليلي �إىل �أن التاريخ
الوطني ل�سورية هو ج��زء �أ�سا�سي من
ه��وي��ت��ه��ا ،وال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة تت�شكل
عرب �سل�سلة من الع�صور التي ت�شهدها
البالد ،و�سورية �شهدت توا�ص ًال تاريخي ًا
بني خمتلف ال�صور ،ومل ت�شهد فرتات
انقطاع ،مما يقوي م�س�ألة االنتماء لدى
ال�سوري .و�شدد على �أهمية التوثيق
ال��ذي ال بد منه �ضمن ه��دف احلفاظ
على املعطيات التاريخية والأث��ري��ة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���ض بع�ضها �إىل
خماطر حقيقية ،وعلى �ضرورة �إطالق
م�شروع �أمثل للتوثيق املعلوماتي ي�ضمن
مراجعة دقيقة لو�ضع املواقع الأثرية
واملتاحف وحال القطع الأثرية وم�صري
بع�ضها.

ن�شاطات

“�سورية وطن ي�ستحق احلياة”
يوم وطني �سوري بامتياز

مبنا�سبة عيد ال�شهداء وعيد ال�صحافة العربية �أقام فرع دم�شق الحتاد ال�صحفيني
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ب�صمة �شباب �سورية ومب�شاركة من احتاد الكتاب العرب ،اليوم
الوطني ال�سوري بعنوان “�سورية وطن ي�ستحق احلياة” بح�ضور الرفيق الدكتور
خلف املفتاح ع�ضو القيادة القطرية – رئي�س مكتب الإعداد والثقافة والإعالم
القطري وذلك يف مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق.
و�أكد الدكتور خلف يف كلمة له خالل انطالق فعاليات اليوم الوطني ال�سوري على
�ضرورة تعزيز الروح الوطنية لدى ال�سوريني الذين قدموا �شهداء كرث يف �سبيل
�إبقاء الوطن �شاخم ًا و�صامد ًا.
و�أكد الدكتور خلف املفتاح �أن احلرب التي تتعر�ض لها �سورية حرب على كل
ال�شرفاء العرب” وقال�« :إننا اليوم �أمام م�شروع �إرهابي تكفريي ي�ستهدف اجلذر
احل�ضاري والإن�ساين للأمة العربية كما ي�ستهدف التاريخ العريق لل�شعب ال�سوري
املقاوم».
كما بينّ �أن للإعالم دور �أ�سا�سي وفعال يف الت�صدي للعدوان فاحلرب الإعالمية �ضد
الفكر النري واملقاوم حتت مواجهتها ب�إعالم وطني ملتزم واكب بوا�سل جي�شنا البطل
الذي حقق ويحقق املزيد من االنت�صارات.
و �أكد رئي�س احتاد ال�صحفيني الأ�ستاذ اليا�س مراد �أن هذا العنوان ينبثق مما
قدّ مه ال�شعب ال�سوري من بطوالت و ت�ضحيات ليفر�ض نف�سه على املنطقة و
العامل  ،فهو عنوان ا�ستلهم من ن�سيج �سورية ومن تراثها و تاريخها و ح�ضارتها .
كما �أ�شار �إىل احلملة امل�سمومة التي تبنّتها بع�ض اجلهات املم ّولة لبع�ض ال�صحف
و القنوات لت�شنّ هجومها على �سورية  ،الفت ًا بدوره �إىل ال�شخ�صيات الإعالمية و
ال�صحفية و ال ُكتّاب الذين رفعوا الأقالم و الأ�صوات بوجه التكفري و الظالم  ،و
�أبرزوا مفاهيم العروبة و القومية .
من جهته �شكر رئي�س جمل�س �أمناء ب�صمة �شباب �سورية ال�سيد �أن�س يون�س الإعالم
ال�سوري املقروء و املكتوب وامل�سموع ملا ما قام و يقوم به من �أجل �إي�صال ال�صورة
احلقيقية للمتلقي يف �إطار قيامه مبهمته ك�إعالم مقاوم. .
ترحم على �أرواح �شهداء �سورية بكافة �شرائحهم  ،الفت ًا �إىل �إدراك املحيطني
كما ّ
ل�ضعف الإمكانيات املالية و التقنية   التي تواجه �إعالمنا يف الآون��ة الأخ�يرة ،
و�أ�ضاف  ”:فحوى ر�سالتنا اليوم تنطلق من �أننا جميع ًا يف خندق واحد  ،و ّ
كل من
موقعه  ،فالإعالمي مواكب للجندي بقلمه ،و معداته  ،فالأمانة م�صانة  ،و عهد ًا
�سنكمل امل�سري « .
وح�ضر االحتفالية الدكتور ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب العرب وح�شد كبري
من املثقفني والأدباء وال�شباب واملهتمني.
ي��ذك��ر �أن ال��ي��وم الوطني
ت�����ض��م��ن ع���رو����ض��� ًا فنية
ل��ف��رق��ة �آرام امل�سرحية
و�أفالم ًا وثائقية تتحدث
ع����ن ����ش���ه���داء الإع���ل��ام
ال�����س��وري و���ش��ه��داء العمل
ال��ت��ط��وع��ي يف م���ؤ���س�����س��ة
ب�����ص��م��ة ���ش��ب��اب ���س��وري��ة
وعر�ضا ً م�سرحيا لأبناء
ال�شهداء.

نقد �أدبي
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فعالية �أدبية يف فرع دم�شق الحتاد لكتاب العرب
�شهد فرع دم�شق الحتاد لكتاب العرب ظهر الثالثاء 2015/5/12
فعالية �أدبية �شارك فيها الأدب��اء الأ�ساتذة با�سم عبدو وحممد
حديفي ومالك �صقور وخالد �أبو خالد وريا�ض طربة..
ويف بداية اللقاء رحب �أ� .صبحي �سعيد �أم�ين �سر الفرع بال�سادة
احل�ضور والأدباء امل�شاركني با�سم فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب
متمني ًا �أن يكون اللقاء مثمر ًا ومفيداً..
وا�ستهلت الفعاليات بق�صة للأ�ستاذ با�سم عبدو ع�ضو املكتب
التنفيذي الحت��اد الكتاب العرب حملت عنوان(الرباعم وحبات
التوت) ،ا�ستطاع من خاللها تطويع الرمز خلدمة املنت ال�سردي
واحلبكة الق�ص�صية ال�سيما يف خامتتها التي جاء فيها:
“ابت�سم والدي قبل رحيله ب�أيام ،و�أجاب عن �س�ؤايل الذي كان غ�صة
ُ
�سررت لأن
يف حلقي ،خمتبئ ًا حتت ل�ساين ،و�أنا �أكرره للمرة العا�شرة،
جتاعيد وجهه ظهرت ك�أثالم حقل القمح ،وجتمعت يف حزمة قا�سية
جلوجة ،وكيف كان يغت�صب املفردات ويخرجها من فمه بقوة..
انظروا كيف يتهاوى ن�صف ال�شجرة! انظروا كيف ي�أكل ال�سو�س
ج�سدها و�سوقها الغليظة ،وكيف يت�ساقط الدود امليت واحلي ب�ألوانه
املختلفة و�أ�شكاله ،وهو يبحث عن مكان يختبئ فيه .وهذه احل�شرات
ُ
جنهل �أ�سماءها وال نعرف كيف تتوالد وتتكاثر ..كيف �أفرغت
التي
�سوق ال�شجرة وج ّوفته ،وحولته �إىل قطع متعفنة �سوداء!
ظلت عروق عيوننا م�شدود ًة �إىل اجلزء املت�ساقط و�إىل اجلزء الآخر
الثابت ،وكنا ن��زداد حب ًا و�أم ً
�لا ،ونحن نتابع الأغ�صان اخل�ضراء
والرباعم املتفتحة!”.
ثم �ألقى ال�شاعر الأ�ستاذ حممد حديفي ع�ضو املكتب التنفيذي
الحت��اد الكتاب العرب جمموعة من الق�صائد اختتمها بق�صيدة
�أهداها لروح ابن �شقيقه ال�شهيد العقيد مازن حديفي قال فيها:
ُ
وترحتل
مت�ضي �إىل املوت خمتار ًا
�أال ترفقتَ بالأيتام يا ُ
رجل
ُ
اجلراحات يف قلبي �أهدهدها
تلك
ُ
يندمل
جرح بعمق الكونِ
فكيف ٌ
«لليث» حني ي�س�أ ُلني
ماذا �أقول
ٍ
ال�صبح وال ُ
أمل
احلبيب و�أين
�أين
ُ
ُ

ها �أنت مت�ضي بعيد ًا كي تحُ ملني
ُ
اجلبل
ما لي�س يقوى على �أعبائهِ
رجع للثكالءِ ب�س َمتها
فكيف �أُ ُ
ُ
�أيا َم كانت �إذا �أقبلتَ
حتتفل
احللم ُيعاتبني
وماذا لو جاء يف
ِ
�أمل �أُع ّهدك �أوالدي و�أت ُ
ّكل
لو كنت �أملك �أن �أفديه يف كبدي
ُ
ُ
ُ
البطل
ينه�ض
ترددت حتى
ملا
وطن
يا تو�أم الروح �إين الآن يف ٍ
ُ
ُ
ومنجدل
حبل اخليانةِ ممتدٌ
رب تق ّو ُد يف الليل حمار َمها
ُع ٌ
وي�سفرونَ فال ٌ
ُ
خجل
خوف وال
من ذا يعاتب ُديوث ًا لفعلتهِ
باعوا الكرامة والأخالق ما بخلوا
عهر يوحدهم
أكفر يف ٍ
�إين ل ُ
كل الذي َ
ُ
ومنتحل
تزوير
قيل
ٌ
يا �أمة البغي هذي الأر�ض ُمذ وجدتْ
ُ
معتقل
جدرانها ال�سود للباغني
رق
دم ال�شهيد وما يف الدمع من ُح ٍ
ُ
�سري�شقُ املوت �إن حلّوا و�إن رحلوا

الدم �إنا لن ن�ساحمهم
ولي�شهد ّ
ُ
فالنا ُر ت� ُ
وتنتقل.
أكل ُمذكيها
ويف ق�صته (الطعم وال�صنارة) �سلط الأدي��ب الأ�ستاذ مالك �صقور
ع�ضو املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب العرب ال�ضوء على امل�أ�ساة
التي يعي�شها الوطن يف ظل �سيطرة الفكر التكفريي على بع�ض ذوي
النفو�س ال�ضعيفة ،حيث تدور الق�صة حول احلاجة عائ�شة التي
ا�ستطاعت بفطرتها ال�سليمة التمييز بني احلق والباطل� ،سيما و�أنها
ترف�ض متام ًا �سلوك زوجها وولديها واجنرافهم وراء الفكر الظالمي
فتقع بني نارين� :إما �أن ت�سكت وترى الكارثة ب�أم عينها حيث زوجها
وولديها حطب هذه الكارثة ووق��وده��ا ،و�إم��ا التحيز جلهة احلق
وال�صدق والوطنية ،فتبلغ رجال اجلي�ش بتواجد امل�سلحني والقنا�صة
يف بيتها.
ثم �ألقى ال�شاعر خالد �أبو خالد ق�صيدة بعنوان (من كتاب ال�شام)
جاء يف بع�ض �أبياتها:
حتت �شم�س رمادية ..يا بالدي..
رجال من الق�ش
ال وجههم وجهنا
�أولهم وطن� ..أو جذور
نقول لريح جتيء مبا ي�شتهي القتل ..ال..
للوجوه التي ت�شبه املوت ..ال..
لل�صو�ص الأوابد ..والقمح ..ال
لل�صو�ص البيوت..
امل�صارف ..والنفط
ال لل�صو�ص الطريق..
لتجارها العابرين ..احلثاالت ..ال..
ال للغراب ..وال لل�صو�ص الكتاب..
واختتمت فعاليات امللتقى بق�صة ل�ل�أدي��ب ري��ا���ض ط�برة ،ت��روي
مر ًا يتمثل يف جور زوجة الأخ وتدخلها يف حياة
واقع ًا اجتماعي ًا ّ
�صبية ترف�ض �أن يزوجوها ممن يكربها ب�سنوات كثرية مقابل املال،
فتتوارى� ،إىل �أن يعرث عليها اب��ن �شقيقها بال�صدفة بعد �سنوات
طويلة ،ويكت�شف كم هي �أ�سرية ما�ضيها وعذاباتها ،ق�صة ا�ستطاع
ريا�ض طربة �أن ير�سم خطوطها برباعة م�ؤثرة و�شفافية تالم�س
حدود اخليال..

يف جمعية ال�شعر ..قراءة يف جتربة ال�شاعرة ليندا �إبراهيم

عقدت جمعية ال�شعر �صباح الأثنني  2015/5/11م اجتماعها ال�شهري بح�ضور الدكتور راتب �سكر مدير
�إدارة اجلمعيات والدكتور نزار بني املرجة والأ�ستاذ مالك �صقور ع�ضوي املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب
العرب وعدد من الزمالء ال�شعراء وال�ضيوف ..
ً
ويف بداية االجتماع رحب الزميل حممد رجب رجب  ،مف�سحا املجال لتقدمي جمموعة من القراءات
ال�شعرية لكل من الزمالء :ا�سماعيل ركاب ويحيى حمي الدين وجودي العربيد و�سليمان ال�سلمان وليندا

ابراهيم.
ومت تخ�صي�ص جزء من االجتماع لت�سليط ال�ضوء على التجربة ال�شعرية للزميلة املهند�سة ليندا ابراهيم
حيث قدّ م د .حممد توفيق يون�س قراءة يف جمموعة ال�شاعرة (لدم�شق هذا اليا�سمني) التي �أثبتت من
بناء ً
ولغة و�إيقاع ًا و�صور ًة ،كما تطرق الدكتور راتب �سكر
خاللها �أنها قادرة على حتقيق م�شروعها ال�شعري ً
يف درا�سة قدمها يف هذا الإطار�إىل بع�ض املالمح املتميزة من جتربة ال�شاعرة ليندا ابراهيم ال�شعرية.
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نقد �أدبي

�أنور رجـا يف جمموعته «ليل التمتمات»
• يا�سني فاعور
((ليل التمتمات)) املجموعة الق�ص�صية الثانية
للقا�ص �أنور رجا بعد جمموعته ((ال�صافرات))،
�صدرت عن دار كنع�صان ،وحتمل عنوان الق�صة
الرابعة ((ليل التمتمات)) ،تقع يف مئةٍ وت�سع
ً
متفاوتة يف عدد
وت�ضم ت�سع ق�ص�ص
�صفحات،
ُّ
�صفحاتها� ،أط��ول��ه��ا ق�صة ((�آخ����ر ال��ل��ي��ل))،
وتقع يف �ست ع�شرة �صفحة ،و�أق�صرها ق�صتا
((املنعطف – يف الطريق �إىل ال��رم��ي�لان))،
وت��ق��ع ك���لٌّ منهما يف ث�ل�اث ���ص��ف��ح��ات ،م��ه��داة
<<�إىل ظلِّي الذي بللته الأحزان وما �أحرقته
�شم�س الظهرية� ...إىل ندى ال��روح الطالع من
زمان الوقت>> (�ص.)5 :
عنوان املجموعة ((ليل التمتمات)) ،وعناوين
الق�ص�ص ،حم���ف ٌ
ِّ���زات ت��دف��ع ال��ق��ارئ ل��دخ��ول
ع���امل امل��ج��م��وع��ة ل��ل��ت��ع ُّ��رف ع��ل��ى ه��ويَّ��ة ه��ذه
الق�ص�ص و�شخو�صها و�أحداثها ،و�أوىل عتبات
هذه املجموعة عنوانها ((ليل التمتمات)).
الق�صة التي �أه��داه��ا �إىل ح�سن حميد الذي
�ألهبت ظهره ت�� َّره��ات اجل��رف ال��ذي��ن �شابهت
�شخو�صهم �شخ�صيات روايته (تعايل ُنطيرِّ �أوراق
اخلريف).
��ف الإن�����س��ان املهموم
الليل ال��ط��وي��ل ال���ذي ي��ل ُّ
بظلمته ،فيخلد ل��ذات��ه ،ي�ستعر�ض �شريط
حياته وهمومه� ،آماله و�أحالمه <<خنقتني
يا �صديقي بغبار البطوالت ،و�أعواد الرياحني،
ووحدك من يعلم �أنَّني متُّ و�أنا �ألوذ بالعتمة،
�أرجتف والعط�ش ُي�شقِّق لهاتي>> (�ص.)46 :
تظن نف�سك
يخاطب �صديقه حما�سب ًا <<من
ُّ
حتى تتالعب مب�صري النا�س؟  ...بل كيف جتر�ؤ
على �إجها�ض �أرواح ،وبعث �أخ��رى؟  ...وب��� ِّأي
ح��قٍّ ت��ز ِّوج من ت�شاء ،وتُ��ف ِّ��رق بني الب�شر على
هواك>> (�ص.)47 :
ٌ
ٌ
قا�سية،
معتم طويل ،ووق��ف ٌ��ة مع ال��ذات
ليل
ٌ
ٌ
وحما�سبة ل�ل�آخ��ر ترهق كاهل بطل الق�صة
(الكاتب) ،تفتُّ من عزميته <<و�شاهد النا�س
رج ً
ال منهك ًا ،ينام على ظهره فوق كومةٍ هائلةٍ من
رماد الأوراق املحرتقة ،وقد غطَّ ى الرماد معظم
ج�سده ،وب�سرعة النار التي التهمت القا�ص،
انت�شر اخلرب ،وجت َّمع �سكان
احلي لإلقاء نظرةٍ
ِّ
على جارهم الغارق يف بحر كتبه املحرتقة>>
(�ص.)54-53 :
ن��ه��اي ٌ��ة م����ؤمل ٌ
���ة ت��رك��ت رف��ي��ق��ة درب����ه وح��ي��دة
ٌ
وندت عنها � ٌ
طويلة،
آهة
<<جل�ست بجانبهَّ ،
واح��ت��وت ر�أ���س��ه يف ح�ضنها ،ث��م �أخ��رج��ت من
�صدرها مندي ً
ال يعبق برائحة عرقها ،ولهفة
�أنفا�سها ،و�سحبت الرماد عن وجهه ،و�أ�سلمت
كفَّها الراع�شة له ،فان�سابت الروح يف عروقه،
وغفا الرجل الذي مل ينم طيلة الليل>> (�ص:
.)55
يحار القارئ من �أين يبد�أُ القراءة؟ وعناوين
ق�ص�صه تغازله ،وتغريه <<رماد الوقت ،باب
اليمن ،غ��ب��ار ،ليل التمتمات� ،أرب��ع��اء �أي��وب،
املنعطف� ،آخر الليل ،يف الطريق �إىل رميالن،
ر���س��ال��ة �إىل �أيونا>> ،ل��ك َّ��ن ع��ن��وان ق�صته
الأوىل (رم��اد الوقت) ،ي�صله برماد الكتب يف

ق�صة العنوان ،فيبد�أ قراءة ق�ص�ص املجموعة
ً
بالت�سل�سل مف�ضَّ ً
عتبة
ال �صعود عتبات املجموعة
عتبة.
(هي) بطل ق�صة (رماد الوقت) طال انتظارها
<<م�ضت �سنوات على انتظارها ،ومل تكل من
ُّ
ترقب عودته يف كل ِّ حلظة ،فكلما طرق �أحدٌ
تظن �أنَّه
الباب� ،أو نادى عليها ل�سبب ما ،كانت ُّ
قادم>> (�ص.)9 :
ٌ
وكحلت عينيها بر�ؤيته
حتى �إذا ما التقته،
َّ
<<جثت ،وط َّوقته ب�شعرها ،وغمرته بدفء
حدثته عن �شحوب كلِّ مقعد جل�سا
�صدرهاَّ ...
عليه ،وعن الإلفة التي د َّوت يف الزوايا ،وال�صور
والأدراج ،وع��ن اخل��زان��ة املقفلة منذ غيبته
الطويلة ،و���ص�� َّورت ل��ه بحيو َّيةٍ بالغةٍ تلك
حتجرت �أ�شيا�ؤه،
التفا�صيل اململَّة للبيت الذي
َّ
تتبدل موا�ضعها بانتظار عودته>> (�ص:
ومل َّ
.)14
يقدم �صورة
و(عارف) بطل ق�صة (باب اليمن) ِّ
من ذاكرته مل�أ�ساة ام��ر�أة <<ه َّبت يف ذاكرتي
ال�شتائي ال��ب��ارد ،تذكرتها،
ري��اح ذل��ك ال��ي��وم
ِّ
وهي تنتف�ض بني �أي��دي ثالث ن�سوةٍ غجريات
ت�صارع الهواء ،ك�أنَّها تلك العنزة الذبيحة التي
�شاهدتها م�ساء هذا اليوم>> (�ص.)28:
تخاطبه ،وق��د �أزف الرحيل <<حان وقت
رحيلي يا ع��ارف� ،أرج���وك (ال تعلم هلي �شي
عني) ،حتى ا�سمي ن�سيته� ...أ�صبحو ينادونني
الآن (�شجرة احلنَّة)� ...سبعة �أوالد ينتظرون
عودتي>> (�ص.)29 :
و(هو) بطل ق�صة (غبار) الذي �ص َّمم على بيع
الهاتف كي يتخلَّ�ص من �أعباء فاتورة الهاتف
غ�سالة
التي ال تنق�ص وال تزيد ،وي�شرتي بثمنه َّ
�صغرية �أو مروحة ،وبع�ض الأ�شياء ال�ضرورية
التي خ�لا البيت م��ن معظمها <<من �ضباب
ال�صور ال��ب��اردة الح��ت له وه��ي متيل بر�أ�سها
ف��وق وجهه ل�ترى �أ�سنانه يف امل���ر�آة العاك�سة،
وخ�صالت �شعرها تن�سدل فوق جبينه ،وتذكر
كم كان ي�شكو من ق�صر جل�سات العالج ،ويتمنَّى
لو �أنَّ كلَّ �أ�سنانه اللعينة ،حت ِّول �إىل لذةٍ معذِّ بة،
َّ
احتك به طرف ثوبها
ف�إذا ما الم�سته يدها� ،أو
الأبي�ض ،ارتع�شت م�سامات ج�سده ،وانبعثت
احلياة يف ر�ؤو�س �أ�صابعه>> (�ص.)36 :
يكتوي بنار ح َّبها ،ويت�ساءل (�أَ ِلكلِّ تلك الن�ساء
ٌ
ع�شاق وليل؟!) ،و�إذا رنَّ جر�س هاتفه <<بفرح
طفويل ،رك�ض نحو الهاتف ،التقط ال�سماعة،
و�أخذ ي�صغي ،تو َّرد وجهه ،وكاد �أن يغفو وهي
حتكي له عن �شياطني الوقت ،وعن �شحوب ليلها
الطويل ،وتناديه بكلِّ ما يف �صوتها امللهوف من
مطر>> (�ص.)37 :
وعندما غاب �صوتها <<�صرخ بها ،ونادى عليها
ملتاع ًا ،وظلَّ �صوتها غائب ًا ،فا�ستدارت حريته،
أح�س �أنَّ طيور ًا مل َّونة تغادر
وت�صاعد لهاثه ،و� َّ
غرفته من نافذته ال�ضيقة ،و�أنَّ غبار ًا كثيف ًا
غطَّ ى هاتفه ،فما عاد يراه>> (�ص.)38 :
وطرافة املو�ضوع ،وحتقَّق احللم يف الأ�سطورة
ال�شعبية <<كنعان َّية ،غايتها اخل�صب .مازالت

طقو�سها مت��ار���س حتى يومنا هذا>> (���ص:
.)57
يف ق�صة (�أربعاء �أي��وب) رواي��ة الق�صة تروي
�أحداث الق�صة <<�شاهدت عدة ن�سوة يلب�سن
امل���اء وامل���وج اخلفيف ينه�ض على �صدورهن
وهن يرددن
 ...يرفعن �
أيديهن نحو ال�سماءَّ ،
َّ
ب���أ���ص��وات خفي�ضة تراتيل �شج َّية ،ويندهن
على الأول��ي��اء ال�صاحلني ،وكلَّما �صفق امل��وج
�صخور ال�شاطئ ت�صاعدت االبتهاالت ودعوات
اخل�صب>> (�ص.)61 :
كان القمر ينرث �ضياءه على الن�ساء اللواتي
عقم ال�سنني،
يناغني البحر كي تذ ِّو َب ملوحتُهُ
َ
ال�ضياء على �أكفهن ،وف��وق الأك��ت��اف
فيزهر
ُ
احلانية.
وع���ذاب ال�ضمري ،وح���ادث ال�سري ال��ذي كانت
ال��ق��ط��ة ���ض��ح��ي��ت��ه ،يف ق�����ص��ة (امل��ن��ع��ط��ف)
أمعنت النظر جتاه الومي�ض ال��ذي كان
<<و� ُ
يتمايل وه��و يقرتب منِّي مثل رق�صة النار،
وغرقت يف الده�شة ،و�أنا �أرى ثالث قطط �صغرية
حتتمي ب�أج�سادها الراجفة ،وهي تقرتب مني
ومتوء بانك�سار ،جثوت لأمل�سها ،ورمبا لأحادثها،
و�أجه�شت طفولتي ،لكن م�شهد القطة املتخبطَّ ة
بدمها جعلني �أ�سرع �إىل ال�سيارة �أحمل �ضعفي
وخويف ،واملواء الناحب ُيخثرِّ �أنفا�سي>> (�ص:
.)72
وانتظار املفاج�أة وتقدير البطولة يف ق�صة
(�آخ���ر الليل) ،بطل الق�صة (يو�سف) ال��ذي
كان يخجل من �أترابه لفرط و�سامته ،ورقته،
�أ���ص��ب��ح �شكله يثري ال��رع��ب بعد �إ���ص��اب��ت��ه يف
حماربة الأعداء ،ينتظر خطيبته (رمي) التي
�أتته قبل �أن ينفذ �صربه <<�أطلَّت بوجهها
الأ�سمر الناحل ،ورفرف قلبي يف �صدري ال�ض ِّيق،
واجتاحتني رع�شة ف��رح مثل ع�صفور �صغري
�أنع�شه خفق جناحي �أ ِّمه التي طالت غيبتها>>
(�ص.)81 :
وحتقق حلمه بالزواج منها بعد �أن كاد يفقد
َّ
فجف ريقي.
الأمل <<ت�سللت نظراتي نحوها،
كان �صدرها يهبط وي�صعد با�ضطراب و�سرعة،
لك�أنَّ نهديها مثل ع�صفورين وقعا للت ِّو يف �شبكة
�صياد>> (�ص.)90 :
وح�ضور امل���ر�أة وغيابها يف حياة ال��رج��ل يف
ق�صة (الطريق �إىل رميالن) <<متام ًا ،ومثلما
املتفرقة �إعجاب رفيقي
�أثارت الأزهار الرب َّية
ِّ

املتح ِّم�س للربيع ال�����ص��ح��راوي ،ك��ان��ت امل���ر�أة
الوحيدة بيننا يف البا�ص الأنيق تبعث يف عيون
ال��رك��اب ذات الده�شة ال�ساكنة ،وال�صيحات
اخلف َّية طيلة طريقها ال��ذي ا�ستغرق النهار
كلَّه>> (�ص.)98 :
واحلكمة املتَّخذة من ق�صة (ر�سالة �إىل �أيونا)
�����ص��درت مبقولة (ت�شيخوف) 1886
ال��ت��ي ت َّ
وعذاب على اجلموع
بقلق
<<وتدور عينا �أيونا ٍ
ٍ
املهرولة على جانبي ال�شارع� :ألن يجد يف هذه
الآالف واح��د ًا ي�صغي �إل��ي��ه؟ ...ولكن اجلموع
ت�سرع دون �أن تلحظه �أو تالحظ وح�شته...
وح�شة هائلة ال حدود لها .لو �أنَّ �صدر �أيونا
انفجر ،و�سالت منه الوح�شة ،فرمبا �أغرقت
الدنيا كلِّها>> ت�شيخوف (�ص�<< ،)99 :أيونا،
ال �أحد ميكن �أن ين�صت يل غريك� ،أنت بحاجة
�إ َّ
يل �أي�ض ًا� ،أ�شعر �أنَّ��ك تنتظرين ،وال ميكن ملن
يحمل حزن ًا بحجم حزنك �أن تتال�شى روحه� ،أو
رب له ولأحزانه>> (�ص.)102 :
يت�سع ق ٌ
وللمجموعة عالمات مم َّيزة تبدو يف:
ال�شكل الق�ص�صي :فقد جاءت ق�ص�ص املجموعة
يف ال�شكل الق�ص�ص امل���أل��وف (مقدمة وحبكة
وخ��امت��ة) ،ما ع��دا ق�صته (ب��اب اليمن) فقد
جاءت مر َّمزة يف مقطعني .وجاء الراوي ب�ضمري
الغائب يف ق�ص�صه (رم��اد ال��وق��ت ،غبار ،ليل
التمتمات) ،وب�ضمري املتكلِّم يف ق�ص�صه (باب
اليمن ،املنعطف� ،آخ��ر الليل ،يف الطريق �إىل
الرميالن ،ر�سالة �إىل �أيونا) ،وب�ضمري املتكلمة
يف ق�صته (�أربعاء �أيوب).
ال�سرب العميق لنفو�س �شخو�ص ق�ص�صه ،والتعبري
عن مكنوناتهم ،وغلب الرتميز لهذه ال�شخو�ص
بال�ضمري (ه��ي ،ه��و) ،وج��اء اال�سم يف ق�ص�صه
(باب اليمن ،ليل التمتمات� ،آخر الليل).
اللغة املعبرِّ ة التي تعبرِّ عن م�شاعر �شخو�ص
ق�ص�صه ،وما يختلج يف نفو�سهم.
حتظى امل���ر�أة يف املجموعة بن�صيب واف��ر من
احل�ضور وال��درا���س��ة ،والتعبري ع��ن م�شاعرها
و�أحا�سي�سها وهمومها.
املو�ضوعات التي تتناولها املجموعة (تخيالت
ام��ر�أة ،م�أ�ساة ام��ر�أة ،تخيالت عا�شق ،متتمات
كاتب ،عتاب ال�ضمري ،تقدير البطولة ،غياب
املر�أة وح�ضورها يف حياة الرجل ،واحلكمة يف
ق�صته الأخرية (ر�سالة �إىل �أيونا) وم�ضمونها:
(خذ العربة من جتربتك) ،و(ال ُ
ت�شك �أحزانك
لأحد).
وم��ا مي ِّيز ق�صة (ليل التمتمات)( :ف�ضا�ؤها
ال��ذي يقف ما بني ف��رح النور وريبة الظالل,
حيث يه ِّيئ �أنور رجا مواقف ق�ص�صية تالم�س
تفا�صيلها املوا�ضع ال�شفيفة من وجع الإن�سان
وتت�أ�سر به ب��د ً
ال من �أن ت�أ�سره ،فتفتح بذلك
نوافذ ليلية على هم�س ال��روح ،ويبوح امل�شهد
بتعاطف خال ٍَّق مع الأحالم الب�شرية الكبرية)
ٍ
(غالف املجموعة الثانية).
و�إن كان من كلمة تقال يف نهاية تو�صيف هذه
املجموعة ،ف�إننا ن��ق��ول :هنيئ ًا للقا�ص هذا
الإبداع اجلميل ،و�إىل مزيد من العطاء,
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الأديب و الدبلوما�سي املتميز �أحمد عبدالكرمي
• حكمت �إبراهيم هالل
ول��د �أحمد عبدالكرمي يف ح��زي��ران ع��ام  1927يف
قرية م��ن ق��رى ح���وران ت�سمى (م��وث��ب�ين) ،والدته
حليمة ،تنتمي �أ�سرته �إىل قبيلة الدروع التي تقطن
يف �شمال اجلزيرة العربية يف منطقة اجلوف ومقرها
مدينة (دومة اجلندل) ،در�س االبتدائية يف قريته
على الأ�ستاذ معلم املدر�سة اليوزبا�شي عثمان فوزي
بك ال�ضابط العثماين املتقاعد ،وبعد �أن ختم القر�آن
و�أ�صبح يف ال�صف الثالث انتقل �إىل قرية جباب
ملتابعة درا�سته يف ال�صف الرابع واخلام�س ،وبعد
ح�صوله على ال�شهادة االبتدائية انتقل �إىل مدينة
و�سجل يف ثانوية التجهيز
دم�شق يف ع��ام ُ 1939
الأوىل ،كان مدير الثانوية الأ�ستاذ جودة الها�شمي،
وكان من �أ�ساتذته مي�شيل عفلق �أ�ستاذ التاريخ و�صالح
البيطار�أ�ستاذ الفيزياء وجميل �صليبا �أ�ستاذ الفل�سفة،
وعلي اجلزائري وحممد البزم �أ�ستاذ العربي ،وحممد
مبارك �أ�ستاذ الأدب العربي ،وجميل �سلطان ،وخلدون
الكناين ،ووجيه ال�سمان ،وحافظ اجلمايل ،و�أنطون اجلناوي،
وفاخر عاقل ،وج��ورج ح��داد ،ور�شدي بركات ،وال�شيخ حممد
بهجت البيطار ،وعزالدين التنوخي.
ويف عام  1943ح�صل على �شهادة الكفاءة ،وبعد ح�صوله على
هذه ال�شهادة انت�سب �إىل حزب البعث ،وواظب �أكرث من عامني
على ح�ضور جميع الندوات التي كان يعقدها الأ�ستاذ مي�شيل
عفلقفي منزله يف امل��ي��دان ،و�أحيان ًا يف منزل الأ�ستاذ �صالح
البيطار.
ويف عام  1943ا�ستطاع احل�صول على كر�سي جماين يف التجهيز
الأوىل وتعرف على زمالئه اجل��دد ،ومن بني ه���ؤالء الطالب:
عدنان قطيفان ،وجادو عزالدين ،وعبده اخلليلي ،وزهري اخلاين
ور�شيد ال��ب��ارودي ،وعبدالرزاق ق��دورة ،وعدنان ق��ره �شويل،
وذوقان قرقوط ،و�سالم �سالم ،وح�سني حدة ،وح�سان مريود،
و�شبلي العي�سمي ،وطعمة العودة اهلل ،وعي�سى ع�صفور ،ومو�سى
رزق ،و�أكرم ديري ،وموفق ع�صا�صة ،وعبداملجيد جتار ،وغريهم
ممن كان لهم دور بارز بعد اال�ستقالل.
تخرج �أحمد عبدالكرمي من التجهيز الأوىل عام  1946بعد
ح�صوله على �شهادة البكالوريا ،وانت�سب �إىل الكلية الع�سكرية
يف العهد الوطني ع��ام  ،1946ويف بداية �شهر ح��زي��ران بعد
تخرجه� ،صدر قرار نقله وااللتحاق بكتيبة الفر�سان الأوىل ،يف
�شهر ني�سان تلقى برقية من القيادة العامة بنقله �إىل الأركان
ال�شعبة الثانية ويف عام � 1949أ�صدرت القيادة قرار ًا ب�إيفاده
يف بعثة درا�سية �إىل العراق هدفها �إعداد ال�ضباط لدورة �أركان
فرقة .ويف  1949/12/12وبعد عودته من العراق ا�ستلم �إدارة
فل�سطني يف ال�شعبة الثانية (املخابرات الع�سكرية) .يف بداية
عام � 1951أ�صدرت القيادة العامة ق��رار ًا بت�سميته ع�ضو ًا يف
الوفد ال�سوري للجنة الهدنة ال�سورية  -الإ�سرائيلية التي كان
ير�أ�سها من اجلانب ال�سوري املقدم الركن غ�سان جديد بالإ�ضافة
�إىل عمله ،وبقي فيه حتى عام  ،1952حينذاك طلب �إعفاءه من
اللجنة لكرثة �أعماله .ويف منت�صف عام � 1952صدر قرار رئا�سة
الأركان بنقله �إىل ال�شعبة الأوىل ،وكان يف رتبة رئي�س (نقيب).
ويف مطلع �أيار عام � 1953صدر قرار من القيادة ب�إيفاده التباع
دورة يف كلية الأركان بباري�س.
ويف عام  1958انتهت خدمته الع�سكرية برتبة عقيد�ُ .س ِّمي
وزير ًا لل�ش�ؤون البلدية والقروية ،عند قيام الوحدة بني م�صر
و�سورية ،ويف عام ُ 1959عني وزي��ر ًا مركزي ًا لل�ش�ؤون البلدية
والقروية يف القاهرة .يف عام  1960قدم ا�ستقالته ،ويف عام
 1962انتخب نائب ًا عن حمافظة درعا ،ويف م�ساء يوم االثنني
الواقع يف � 1962/4/16أ�صدر رئي�س اجلمهورية ناظم القد�سي

مقيم يف �سوي�سرا من عام  1977 - 1971مثل بالده
�أح�سن و�أف�ضل متثيل .ويف �صباح  1977/2/4غادر
باري�س �إىل دم�شق ،وقدم خاللها ا�ستقالته من وزارة
اخلارجية يف  1977/12/8بعد ق�ضاء حوايل ع�شر
�سنوات �أم�ضاها يف ال�سلك الدبلوما�سي ،كان يحر�ص
�أث��ن��اءه��ا على خ��دم��ة جميع امل��واط��ن�ين يف �شتى
املجاالت ،معترب ًا خدماته لهم واجب ًا قومي ًا.
يتمتع باحلب واالح�ترام من لدى كافة الأو�ساط
ال�سيا�سية واالجتماعية والدبلوما�سية ملا كان
ميتاز به من ذك��اء ّ
وق��اد وتوا�ضع ج��م ،وابت�سامة
م�شرقة .وق��د ازداد �أحمد عبدالكرمي توا�ضع ًا
وتعلق ًا بالنا�س عندما �أ�صبح وزيراً .كان وجه ًا �أ�صي ً
ال
�آمن بالدميقراطية واحلرية والوطنية ،جمع بني
عراقة الأ�سرة وبني الإخال�ص للوطن واملواطنني.
علي �أن �أكتب عن هذا الرجل الذي متر�س
ر�أيت �أنه من الواجب ّ
بال�سيا�سة ،ومل ينل حقه من ال�شهرة والتقدير واالح�ترام
الذي يليق به ،ومهما ُكتب عن �أحمد عبدالكرمي ف�إنه ال ميكن
�أن ي�ستوعبه مقال يتحدث عن حياته امل�شرفة وجهاده امل�ستمر
وت�ضحياته الرثة و�أخالقه املتوا�ضعة ،وكفاحه الطويل وهو يف
ثانوية التجهيز الأوىل� ،إذ كان يقود املظاهرات مع رفاقه �ضد
االحتالل الفرن�سي الغا�شم ،و�إنه مثل بالده �أف�ضل متثيل وهو يف
ال�سلك الدبلوما�سي .وقد حدثني ال�سفري ال�سابق الأ�ستاذ فار�س
احلامت �أن �سفراء العرب كانوا ي�صفون ال�سفري �أحمد عبدالكرمي
« �سفري العرب » ملكانته الدبلوما�سية املتميزة.
�إن حياة الكاتب والباحث وامل�ترج��م وال�سيا�سي �أحمد عبد
الكرمي �سل�سلة متوا�صلة من الن�ضال والإخال�ص والفداء لهذا
الوطن .يعترب �أمن��وذج�� ًا يف الأنفة والرتفع والإب���اء وال�شمم
وق��دوة يف الأخ�ل�اق والنبل وال�شهامة وامل���روءة .ك��ان ي�صفه
خ�صومه ال�سيا�سيون بنظافة اليد ونقاء ال�ضمري وعفة الل�سان،
وال�صدق يف املعاملة ،والبعد عن �أية جتاوزات يف حقوق الوطن
واملواطن ،وقد ا�ستلم منا�صب عدة كان يتمتع خالل توليه �إياها
باال�ستقامة و النزاهة ،وهو من خرية رجال ال�سيا�سة والوطنية
الذين عرفتهم �سورية..

املر�سوم رقم  680بتعيني �أحمد عبدالكرمي وزير ًا لوزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية والإ�صالح الزراعي.
ولقد حدثني العميد املتقاعد ال�سيد حممد علي مادون عن �أحمد
عبدالكرمي قال :يف عام  1955زار �أحمد عبدالكرمي يف مكتبه
وهو بقيادة حر�س البادية الأمري فواز ال�شعالن رئي�س ع�شائر
الروال فرحب به فقال� :أرجو �أن يغلق الباب ف�أخرج من حتت
عباءته حقيبة �سوداء من نوع (ال�سام�سونيت) وو�ضعها �أمامه
ثم فتحها ف�إذا هي مليئة ب��الأوراق املالية فقال هذه هدية من
جاللة امللك �سعود لت�شرتي لأوالدك بيت ًا ،لأنه يقدر مواقفك
النبيلة وال�شريفة ،وكان �أحمد عبدالكرمي �آمر �سرية البادية
والقائد حلر�س البادية ،فقال للأمري :يا �أبا متعب �إنني �أ�شكر
جاللة امللك لهذه الهدية واللفتة الكرمية ال�سامية ،ولكني ل�ست
بحاجة للمال فراتبي واحلمد هلل يكفيني وهنا بد�أ الغ�ضب على
وجه الأمري وتغريت لهجته وقال( :مالك ال تدري؟ �إن هدايا
امللوك ال تُر ّد؟) فقال له :ه ِّون عليك يا �أبا متعب �أنت �صديقي
و�أكن لك كل مودة� .أما هدية جاللة امللك ف�إين �أقبلها �شاكر ًا
و�أمنحها لأي �شخ�ص بحاجة �إليها .ف�أقفل احلقيبة و�أعادها
حتت عباءته ،وق��ال( :واهلل يا ح��وراين �ستبقى بقية عمرك
ترك�ض والرغيف يرك�ض �أمامك) .وان�صرف مودع ًا.
وبعد حوايل �شهر زاره الأمري فواز ال�شعالن يف مكتبه ،وكان عنده
قدم له قداحة
عدد من نواب الع�شائر ،وعندما �سلم عليه معانق ًا َّ
من نوع ديبو الفرن�سية ،وقال له� :أال تقبل مني هذه القداحة؟
فقال له�:أنت رجل كرمي وي�شرفني قبولها .ف�ضحك ثم جل�س،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال :مل تقبل حقيبة مليئة بالأموال وقبلت هذه القداحة؟
فقال :هديتك ي�شرفني قبولها ،و�أخذ يحدث ر�ؤ�ساء الع�شائر عن
م�ؤلفاته:
تلك احلقيبة ،وهذه �شيمة الرجال ال�شرفاء.
�أحمد عبدالكرمي ع�ضو يف احتاد الكتاب العرب وله عدة م�ؤلفات.
ويف � 1969/2/13صدر مر�سوم تعيينه �سفري ًا يف وزارة اخلارجية،
و�أجريت له مقابلة مع وزير اخلارجية ال�سيد �إبراهيم ماخو�س( - 1 ،ح�صاد �سنني خ�صبة وثمار مرة) :مذكرات �أحمد عبدالكرمي ،طبع
وعر�ض عليه عدة دول ليكون �سفرياًل�سوريةفيها فاختار بلغراد
بي�سان ،بريوت. 1994 ،
عا�صمة يوغ�سالفيا وبد�أ مهمته فيها.
( - 2يوميات دبلوما�سي عربي) :طبع بي�سان  ،بريوت . 2006
ولي�س يف جعبته �إ ّ
ال العزم واحلزم والإدارة والإرادة ،والت�صميم
�( - 3سامي كوهني ،دور اللوبي ال�صهيوين يف فرن�سا) ،ترجمة �أحمد
على جناحه.
عبدالكرمي ،من�شورات املكتب ال�صحفي يف �سورية.2002 ،
ويتحلى �أديبنا الكبري ب�سمعة طيبة ،ووطنية �صادقة ،وقوة
�( - 4سورية اجلنوبية حوران) ترجمة �أحمد عبدالكرمي و�سامل العي�سى،
ال�شخ�صية.
دار الأهايل ،دم�شق ،1995 ،جزئني .
ويف �صباح  1971/8/13غادر مطار بلغراد بعد �إنهاء مهمته
( - 5اال�سرتاتيجية الكونية يف القرن الواحد والع�شرين) ترجمة �أحمد
عائد ًا �إىل دم�شق ليمثل بالده يف فرن�سا.
عبدالكرمي.
وقدم
وبتاريخ  1971/9/19غادر دم�شق متوجه ًا �إىل باري�س َّ
�( - 6أبحاث وحما�ضرات �أحمد عبدالكرمي) طبع دم�شق.
�أوراق اع��ت��م��اده يف  971/9/30يف ق�صرالإليزية لرئي�س
( - 7من فمك وقلمك �أدينك يا �إ�سرائيل) تعريب �أحمد عبدالكرمي،
اجلمهورية الفرن�سية ال�سيد جورج بومبيدو وبقي �ست �سنوات
�سفري ًا لبالده يف باري�س ،ويف منظمة اليون�سكو ،و�سفري ًا غري
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كرتونة معونة

• يو�سف الأبطح

عليك بتالوة كل التعاويذ التي تعرفها يعرفه يف الأزقة واحلارات ويتحدث النا�س
جهر ًا و�سر ًا من �شر ما خلق ملجرد �سماعك عنه كثري �أمامه.
ل�صوته وقبل وقوع ب�صرك عليه ،يف �أي وقت عندهم رمل كثري وبلوك و�شمينتو ،وحجارة
من الأوقات املقيتة التي نعي�شها يف املخيم يف و�أكيا�س فيها تراب� ،أعطوين بي�ضة م�سلوقة
ِّ
ظل اخلوف ُّ
والرعب امل�ستدمي مما يجري به ورغيف وب�صله ،مل �آكل الب�صلة رميتها.
وحوله.
ً
غالبا ما ينهي كالمه ب�ضحكته املعهودة التي
عليك بتغيري اجتاه �سريك على الفور للهرب ك�شفت مع الأيام عن النوايا اخلبيثة ل�سائله.
من مالقاته ور�ؤية وجهه و�إ ّال وقعت مبا ال
قال له كبري �أحد احلواجز يف �أ�شبه
حتمد عقباه ،وعليك حتمل ما يجري بعدها.
باملداعبة.
تخال نف�سك �أمام �أحد عجائب خملوقات
عبدو ما ر�أيك بكرتونةاهلل يف بداية ت�شكل الكون قبل التاريخ ،ينبعث
�أمامك فج�أة ال تعرف من �أين ،الطني والوحل معونة كبرية وعلبتني دخان
مل يتما�سك بعد على وجهه الذي يبدو بلون وقدَّ احه.
ال�صل�صال الأ�سود الذي يجمعونه من على
رد مدهو�ش ًا:
حواف ال�سواقي واملجاري.
�أين هي..�شفاه غليظة مرتخية ك�شفاه �أفراد القبائل
الإفريقية املن�سية على �أ�سنان قاحلة �شائغه يف رد �سائله بخبث:
اختالف منابتها ك�أ�سنان مت�ساح هرم ي�سيل املاء
�س�أعطيك مكتوب لهممن بينها كروال الدابة املتعبة.
ليعطونك كرتونة ،و�أنا هنا �أعطيك
�أبله معتوه م�شوه ًا خلقي ًا وم�شرد ،يت�سكَّع الدخان والقداحة.
بني هديد البيوت املدمرة يف الأزقة غري �آبه
قال له:باملخاطر حتيط به من اجلوانب ال�ستة من
انهيار بقايا جدار لبيت كان يف نف�س املكان
هاتها ( ..ر َّد عليه)و�صار خرابه �أو �شظية قذيفة طائ�شه �أخط�أت
ال لي�س الآن :عندما تعودطريقها وجاءته من فوق ت�سد حلقه� ،أو طلقة
قنا�ص غريب ال يعرفه تودي به �إىل جهنم مع من عندهم �أعطيك كل ما تريد..
كل خطوة يخطوها بني ركام الأبنية املنهارة قال  :هات املكتوب.
يتنقل بب�ساطة بني حواجز امل�سلحني وغريهم
�س�أجهزه لك على الفور..
على اختالف ت�سمياتهم وانتماءاتهم.
التفت �إىل �أحد معاونيه يطلب منه
جتهيز عبده� ،إلبا�سه ثياب ًا جميلة
وتزيينه ب�شكل جيد ليذهب �إليهم على
ال�سريع..

يعرفونه من البعيد ،من لبا�سه و�شكله ،حتى
جرذان اخلرائب وقططها باتت تعرفه ،ال
تهرب منه ،تعتربه واحد ًا منها ل�شدة قذارته،
تتحفز تهرب فقط حني ي�صيح بها �أو ب�أحد
املارة وت�سمع �سبابه و�شتائمه وت�شاهد رق�صة
مل يرحموا عتهه وق�صور عقله� ،ألب�سوه
الدبكة على الزبالة ملوح ًا ببنطاله .ل�سانه
حزام ًا نا�سف ًا حتت الثياب اجلميلة وقالوا
�سليط ُقدَّ من قاع مكب نفايات ل�سنني طويلة
له:
يتقن ال�شتيمة وال�سبه بجر�س موقع وملحن،
يطلقها على من يعرفه ،ومن ال يعرفه من املارة عندما ت�صل �إليهم �أعطهم املكتوب و�شد
�إنْ مل يعطه �شيئ ًا ي�سدُّ به حلقه ال يكتفي هذه احللقة فقط..
ب�شتمه و�شتم عائلته و�أهله بل يلحقها ببلده
يف غفلة منهم �شدَّ احللقة ليجربها،
�إن كان يعرفها و�شتم كل من خرج منها.
ت�أخر البيان �إىل اليوم التايل عن وقوع
مي�ضي غالبية نهاراته �أمام مركز توزيع انفجار على �أحد احلواجز قتل فيه
املعونات على ال�سكان املحا�صرين ،يتمدَّ د على ثمانية م�سلحني كانوا يعدّ ون عبوة نا�سفة
ال َّر�صيف ب�شكل عر�ضاين قاطع ًا الطريق على لزرعها يف �أحد الأماكن...
املارة �إالَّ ملن �ألفه �أو دفع �ضريبة املرور من فوقه
�سيجاره �أو رغيف �أو �أي �شيء �آخر.
يذهب �إىل احلواجز حني يع�ضه اجلوع
ي�أكل وي�شرب ويدخن ،ي�س�ألونه على حواجز
امل�سلحني عن م�شاهداته يف احلواجز الأخرى،
يعيد على �أ�سماعهم �شتم كل من �شاهده ومل
يعطه �شيئ ًا ،ي�س�ألونه عن الع�سكر ،الذين
يرتدون الثياب املموهة ويحملون البنادق
الر�شا�شة على حاجز اجلي�ش عند �أول ال�شارع،
ماذا يفعلون ،ماذا عندهم من جديد.
يجيبهم بحدود ما بقي لديه من عقل وما

ق�صة

ٌ
لنهارات قادمة
ٍ
لهفة

• عو�ض �سعود عو�ض

*النخلة و�إن تخلت عن بع�ض �سعفها ،ف�إنها
قادرة �أن جتدده ،مادامت جذورها يف الرتبة،
وثمارها قناديل وجنوم ًا.
-1مل تكن يا�سمني �أنثى عادية ،بل امر�أة ذات
�شخ�صية مثرية ،مما يجعل من يقرتب منها
يكتوي بنريانها ،ويح�سب �ألف ح�ساب لكل
كلمة �أو فعل ،دائمة الأناقة واملرح ،مالحمها
ع�صية على الو�صف ،م�شيتها ر�شيقة ت�شي
بجمال �سبحان َم ْن ك َّونه� ،أما �شعرها احلريري
واملتوافق مع �سرعتها ،فرت ُّده عن عينيها،
ومت�سدُّ عليه ،و�أحيان ًا تنرثه على �شكل
قناديل مطف�أةَّ ،
لعل الربق يوقدها ،فت�شعل
احلرارة يف روحها ،وتتفتح � ُ
ُ
وزنابق
أ�شتال
وردات ج�سدها املخملي.
ِ
�أمواج �ساخنة جتتاحها ،ومطر دافئ
ت�ستحم به ،ومي�ض ابت�سامتها تال�شى،
هم�ساتها ن�سيمات �صحراوية� ،ضبطت
حركاتها وغدت �أكرث اتزان ًا ،فخل�صت خ�صرها
من و�شو�شاته وغنجه .حاول �صديقها من�صور
الذي �أده�شته فتنتها �أن يتقرب منها� ،إال �أن
كربياءها وقف عقبة �أمامه و�أمامها ،حاول
مرات الت�سلل �إىل عاملها ،فكان كمن يغرد خارج
�أعماقها .ماذا يفعل؟!
-2�صحيح �أن من�صور ًا هو من �أو�صلني �إىل
زواجي من خالد ،الذي �أحببته وارتبطت به،
بعد �أن مل�س �أنَّ ال مكان له يف حياتي ،ومع ذلك
َّ
ظل �صديقنا ،ي�أتي �أنى �شاء؛ يف ح�ضور زوجي
�أو يف غيابه .جاءين ذات �صباح ولديه ما
يقوله� .أراد �أن ي�ضمن عدم انفعايل وتهوري،
و�أن �أكتم ما �سيبوح به� ،أن يبقى بيننا ،و�أال
�أحكم على �شيء قبل �أن �أراه و�أمل�س حقيقته.
�أعطيته ما �أراد� ،إال �أنه يف اللحظة
الأخرية ،تردد وغيرَّ ر�أيه ،بعرث ال�صمت ومل
يبح ب�شيء .فكرت وقادتني قدماي �إليه ،لعله
يطفئ النريان امل�شتعلة يف داخلي ،وي�صرح
مبا يف جعبته من �أ�سرار� ،أحلحت عليه فقال:
زوجك يا �صديقتي يلتقي مع غري واحدة،
عندما �أت�أكد من مواعيده� ،أخربك وترين
بنف�سك ،بيننا اخلليوي.
بعد ِّ
كل مكاملة� ،أ�ست�أجر �سيارة لأراه ،يف
املرة الأوىل �شاهدته جال�س ًا مع امر�أة حتدثه
ويحدثها وهما يف غاية االن�شراح� ،أما يف املرة
الثانية فكان مع غريها ،ويف الثالثة والرابعة
 ...الآن اقتنعت �أن زوجي يخونني.
-3بد�أ �شرخ يتو�سطنا ويكرب يوم ًا بعد يوم،
عفته ،حتى �إنه عندما يقرتب مني ،يحرتق
�شفتي� ،أما ج�سدي فبال
ر�ضابي يف عناب
َّ
حرارة .ت�ساءلت ماذا �أفعل؟! �أجابني
من�صورِّ :
لكل م�شكلة حل ،اتركي الأمر يل.
حتول ج�سدي �إىل كتلة هالمية ،ي�ساهر
ظنوين� .أفكر يف م�ستقبلي ويف ٍّ
حل يخل�صني
من ارتباطنا� .إال �أنه مل يكف عن التودد
ومغازلتي وك�أن �شيئ ًا مل يحدثُ ،ي�سمعني
كلمات قدت من ال�شهد .يذكرين بحبنا
ٍ

مبا�ضينا ومبهرجانات الفرح والرحالت التي
قمنا بها ،والأنثى الرائعة التي كانت والتي غدت
متلب�سة الغمو�ض .ي�ضيع كالمه يف عتمة �أفكاري،
�إال �أنه مل يفقد طريقه و�سط ال�ضباب ،ت�ساءل
عن �سبب ابتعادي عنه ،وت�صرفاتي غري الالئقة،
يهتد �إىل جواب.
فلم ِ
-4غريت الغرية مالمح الوجه احل�سن ،والقوام
املكتنز بثماره ،فلم تعد متفائلة بحا�ضرها ،بل
دائمة التفكري مب�صريها .لو مل تره ملا �صدقت
عنه �شيئ ًا .كيف يرتكها يف البيت وحيدة ويقيم
عالقات مع غريها؟! لن ت�ساحمه� ،أخربته �أن
حياتها معه لن ت�ستقيم ،الأف�ضل لهما االنف�صال.
لك ما تريدين �إن �أ�صررت على ذلك ،لكن عليك
ب�شككوك ،والتحقق من هواج�سك
م�صارحتي
ِ
دمت
وظنونك ،ال يجوز �أن ننف�صل دون �سبب ،ما ِ
ترف�ضني احلديث عن �أي �شيء.
تفكر يف حياتها ،يف ع�صبيتها املفاجئة التي ال
تدلها �إال على طريق واحد .تذهب �إىل �صديقها
ليتبادال الر�أي ويت�شاوران مع ًا يف اخلال�ص من
ورطة زواجها ،بعد �أن ت�أكدت من خيانته.
هون من�صور عليها ،ب�أن دفع م�صاريف الدعوى،
وما طلبه املحامي من �أجور ،ويف نيته �أن حلظة
خال�صها قريبة� ،أحالمه تتقافز �أمام عينيه ،وها
هي ذي حلظة جتديد حياته �أزفت ،يعي�ش واقع ًا
وردي ًا .يتخيل فتنة ج�سدها وقطوفه الدانية،
ورهافته وحركاته اجلنونية .غواها و�سلب حبها
لزوجها ،قادها على مهل َّ
وظل �إىل جانبها حتى
�أ�ضاعت الدروب واجلهات� ،ضاعت ابت�سامتها،
وغدت رهينة �أفكارها و�أفكاره.
-5ر�ؤية العني حتول حا�ضرها �إىل م�أمت ،وحتولها
من �أنثى رائعة و�أليفة ،تنب�ض حياة وجاذبية،
�إىل كتلة غمو�ض� ،ضاعت يف زحمة م�شاهداتها.
وقفت مع زوجها يف املحكمة ،حكت للقا�ضي عن
�آالمها ،وعن رغبتها باالنف�صال اليوم قبل الغد،
ولتدلل على ماذهبت �إليه� ،أبرزت �صور ًا تدعم
�أقوالها .اقتنع القا�ضي بعدالة مطلبها ،وقرر مع
م�ساعديه ت�أجيل النطق باحلكم.
-6للمرة الأخرية تت�ساءل :ملاذا و�صلنا �إىل
النهاية بعد زواج مل يدم طوي ًال� .أين ابت�سامتي،
وكيف �سيكون م�صريي؟! من�صور الذي رف�ضته هو
من �أتعرث به ،الوحيد الذي �سيلم ج�سدي وروحي.
علي �أن �أ�ستعيد �شجاعتي،
�أهذا م�صريي؟!
َّ
لي�ستعيد ج�سدي قوته.
اعتكفت وفكرت فيما �آلت �إليه ،وال�صور
الناطقة وامل�شاهد الفا�ضحة التي حتكي �سواد
حياتها� ،أعليها الت�سليم؟! �أعادت التفكري �أكرث من
ذي قبل مب�صريها .فبد�أت لقاءاتها مع غرمياتها
...
دخلت �إىل قاعة املحاكمة م�سرعة ،مل تنتظر
جمريات اجلل�سة ،والنطق باحلكم ،بل تناولت يد
زوجها وغادرا .القا�ضي منده�ش من ت�صرفها� ،أما
ال�صديق فقد �أذهله ت�صرفها ،اقرتب منها و�س�ألها
عن فعلتها� .أ�شاحت بوجهها و�شدت على يد زوجها،
ليكمال �سريهما باجتاه بيتهما.
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من ع�ســـل
• ثائر زين الدين
عـــهود

عاهد ُتها
ليلة
�أ ّال �أنا َم ُك ّل ٍ
امل�سام من �أريجها
�إال وقد ت�ش َّب َع
ُ
�إال وذابت � ٌ
أحرف من ا�سمِها
َ
حبة نعنا ِع على ل�ساين!
عاهد ُتها:
ب�أن َّ
يظل ُح ُّبها
ً
ً
جارحة
�شظية
ُ
تعي�ش يف جناين!
ً
�ضاحكة:
فتمتمتْ
وهل تظلُّ يل
ك�شجر َ�ش َ
اخ على
�إذا ذوتْ �أو�صالنا
ٍ
الرمال؟
ِ
عاجزين؛
ِ
من�شي – َح َذ َر
ال�سقوط– ن�سندُ
ِ
اجلدرانَ
ُن�س ِق ُط ال َ
أثاث
والأواين؟!
�أجبتُ  :بل �أظلُّ ح َ
ني يذهَ ُب
اجلميع.
ُ
ت�س�ألنيَ :ما َي ْربطنُا ؟
غزاك َم ُ
الزهامير
ر�ض
 وقدِ
ِ
املقيت-
ِ
َ
ف�صول ح ّبنا
�أحكي عندها:
العظيم كاملجنونِ
ِ
�أحكيَ :
مر
كيف
ِ
ع�شت ال ُع َ
اجلمال واحلنانِ .
ر ّب َة
ِ
ً
ثانية ...
تنب ّهت
رب من �أجفا ِنها...
ّ
حتد َر العن ُ
ً
أفق
وعبرَ تْ َب ْ�س َم ُتها
ذابلة – يف � ٍ
َ
� َ
أزرق –
ِم َ
حفنة الدخانِ :
ثل
ِ
العا�ش ُق
 غد ًا �صباح ًا �أيهاِ
الباب
رب
َ
ما � ْإن تع ِ
يكن َر ُّب اجلحو ِد والن�سيانِ
ْ
ين !
قد طوا ِ

الروح
مياء
هي كي ُ
ِ

ل�ست يل
الِ ،
ً
ً
َ
ذهبية عبرَ تْ
�صبيحة
غيمة
يا
يو ِم ْ
�صيف.
ل�ست يل
ال ِ
َ
ول�سوف ُي ْد ِر ُك قل ُب ِك العط�شانُ
ح َ
ؤوب من ُح ٍلم
ني ي� ُ
ب�أين ل�ستُ ْ
لك!
الروح!
كيمياء
هي
ُ
ِ
عط َر ُه...
جتم ُعنا – كعطا ٍر ُير ّك ُب ِ
ولقد تبعرثنا – �إذا رغبتْ –
جنوم ًا يف ْ
فلك!
كيمياء ج�سومنا الأوىل
هي
ُ

ال�شريك
ت�شد قلوبنا نح َو
ّ
ِ
وتار ًة تد َف ُع عنا من نو ُّد...
ف�ساحميني
عينيك نحو الأ ْف ِق
وارفعي
ِ
ال�سح ِر �أن يخبو،
ملثل هذا
لي�س ِ
ِ
َ
ولي�س لل�ؤل�ؤِ الأجفانِ
َ
البالط.
�أن يهمي على بر ِد
ِ
أمل�س يف هواءِ الغر ِف ِة احلا ِئ ِر
�أكا ُد � ُ
فتى �سوايَ !
َ
ريح ً
ُ
عنك
جتيء
تبحث ِ
ُ
كن�صل ْ
�سيف
تخرتقُ الزمانَ
ِ
أ�سمع
�ضحكك املجنونَ
ِ
و�أكا ُد � ُ
ي�سقط ِم َ
ُ
ات الثمار على
ثل ح ّب ِ
يد ّي ِه!
أحاطك عنو ًة...
وقد �
ِ
الركن باهر ًة كحور ّي ِة
فهربت نحو
ِ
ِ
غابات
ٍ
ْ
كطيف.
و�ساحر ًة
ِ
آخر
ويكونُ ٌ
حب � ٌ
�أحلى و�أج َم ُل
�إنّهُ
احلب الذي ترتقبنيَ،
ُ
أبي�ض َ
يهلُّ � َ
مثل �أحالم ال�صغا ِر
ري ْ
زيف!
وطاهر ًا من غ ِ
اخلالد
فتم�سكي بنداء ِه
ِ
ّ
ك�سفينة جتري �إىل
�سريي نحو ُه
ٍ
اجلليد؛
جبل
ِ
ِ
ً
ر�شيقة وعنيد ًة
ري ْ
خوف.
من غ ِ

اجلار الوحيد

�إىل فهد!
الوقت؛
ري من
ِ
َم ََّر الكث ُ
ُ
ع�صف ال�شتاءِ
ُ
حفيف الربي ِع
ْ
اخلريف
اح
نو ُ
هدف –
وجاريَ لمّ ا يزلْ – دومنا ٍ
يذ َر ُع البيتَ
ْ
ال�شفيف
ب�ص ُر ُه من وراءِ ال�ستا ِر
( �أُ ِ
)
لقد �صا َر ُم ُ
ال�صباح وحيد ًا
نذ
ِ
القف�ص الذهبي
فع�صفور ُة
ِ
البيت
خارج
انتقت
ِ
َ
ْ
وريف!
ظ ًال

�سـ�آمـة

منذ ال�صباح
البيت
فتحتُ باب
ِ
ً
�شرعتُ
النوافذ ك ّلها
ّ
ّ
عطرت من حويل املكانَ !
...........
و مل تزرين �سوى
آمة
ال�س� ِ

املاللة
و
ِ
فانتبهتُ :
لقد ن�سيتُ
كعادتي-قلبي
�أبواب َ
مغلقة ْ!

مفارقــات
�إىل روح ميخائيل نعيمة
-1ع�شق

ُ
نعط�ش
كلما
ُ
جرعة
تروينا على حر الظما
ماء.
ْ
كلما جعنا كفتنا �ش َّر
جو ِع البطن ْ
لقمة.
ماكر
فلماذا �أيهذا ُ
احلب -يا ُ
كاخلمر ِة
كالبحر
يا خادع
ِ
�إذا ما ع�شق الواحدُ منا
يه و ال ي�شبعهُ
ال ير ّو ِ
الفناء !
�إال
ْ

� -2صغريان

حبال
ذات يوم وكنتُ املع ّل َق بني
ِ
الهواءِ وكفّي �أبي،قلتُ :
القمر
	�-إين �أريدُ
ْ
�أهدين يا �أبي قمر ًا
�صاح بي والدي �ضاحك ًا:
	�-أهدين �أنتَ ُ
قبل ال�سعاد َة؟!
قهقهَ جديَ يف الركن:
ال�صغريين
رب � ُّأي
ِ
	-يا ُّ
ْ
بال�شفقة !؟
�أجد ُر

-3حطبــــة

�أنا كلْمة ٌ
يف ف� َ
رب
ؤادك يا ُّ
كامنة ٌ
ثم هاهيذي تتال�شى
وقد ه ّم ِت ال�شفتان ِ
بهم�س ِ
�أنا َحطْ ٌ
بة
ل�ستُ � ُ
ذاتي
أعرف َ
التهمتني نا ٌر
�إال �إذا
َ
�أخ ّبئها
يف قرار ِة
نف�سي!

-4على �ســـفر

�سفر»..
	«-على ْ
أ�صيح بالأحباب ِ
� ُ
بالأ�صحاب ِ
...بالب�شر!
ْ
جميعنا..جميعنا
اللعوب
َ
ومذ �أتينا هذ ِه اجلميلة َ

�سفر.
يف ْ
متاعكم
فلترتكوا
ْ
خذوا ما َّ
خف
الطريق:
زاد ًا يف
ِ
ْمكم
حل ْ
آمالكم
� ْ
واحلب وال�صو ْر.
َّ
في�ضحكونَ ..ي�ضحكونَ .
تب�سم النجو ُم يل
ُ
ُ
القمر!
و»يغمز»
ْ

من ع�سل

ري:
�أ�س ّم ِ
يك بني الأزاه ِ
فـل»
«زهر َة ٍ
ُ
طفلك
الطفل،
في�س�ألني
ِ
بر�سوم يل ِّونها:
من�شغ ًال
ٍ
لغات الفرا�شات
	-ما ا�سمها يف ِ
والنحل؟
ِ
أهم�س م�شتع ًال باخلجلْ :
� ُ
النحل
	�-سوف �أ�س� ُأل �سرب ًا من
ِ
قليل.
رب بعد ٍ
يع ُ
يجيب وقد ل ّون الآن �أزهار ُه:
ُ
ٌ
زهرة من ع�سلْ ” !
	�-إنها “

�سيزيف
�إىل ال�شقيني ال�سعيدين
ب�صخرتيهماجهاد
وفي�صل!
للمر ِة املليون �أدف ُعها
أعلم �أنّها �ستظلُّ
و� ُ
ً
ثانية
فوق القمة اخلرقاء
ُ
وت�سقط!

تهر�س �أ�ضالعي
رمبا
ُ
ف�أق�ضي،
ُ
ت�سحق �ساقي
رمبا
ال �أبايلْ.
أفهم من يرثي حلايلْ!
مل �أعد � ُ
ُ
�سياط ال�صيف تدمي كاهلي،
ال
ال الرب ُد،
ثلج الليايلْ.
ال ُ
الطحالب فوق
منت
ها �أنا ِ
ُ
جلدي
ّ
فخذي
أع�شاب
غطت ال
َّّ
ُ
َ
و ما م ّيز ع�صفو ٌر
قنافذ �شعريَ
املجنون
التالل.
�شوك
ِ
من ِ
للمرة املليون �أدفعها
ها �أنا ّ
لقد �صارت حياتي ك ّلها
معنايَ
خويف
فرحتي
�صارت �س�ؤايلْ!
ما الذي �سي�صيبني
لو رقَّ يل �س ّيدُ هذا الكون
وهو يطلُّ من بني الغيو ِم؛
ف�س ِّم َرتْ ما َ
فوق ق َّم ِتها،
ُ
و ما عادتْ تحَ َ دَّ ُر؟
ما الذي �س ُي�صي ُبني
لو �أنّها اندثرتْ ؟!
عابر
تال�شتْ فج�أ ًة
ِ
ن�سر ٍ
كظالل ٍ
كالطيف
ِ
يعبرُ ُ يف خيايلْ؟!
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�شعر

نداء الروح

اي يا دم�شق
• حممد عبد احلدو
ما زلت وحي ال�شـعـر وال�شـعـراء
فت�ألقي يا جنمة ال�شرفاء
ما زلـت وحـي ال�شـعـر ال تتوقـفي
ر�شي مياه اخلري يف ال�صحراء
ما زلت وحي ال�شعر �صدرك زاخر
باحلب بالنجوى بكل �صفاء
ما زلت وحي ال�شعر ل�ست ب�شاعر
�إن مل �أكن حرب ًا على العمالء
�إي يا دم�شق ال�شام جرحك هـدين
وياله من جرح بغري دواء
�إنـي �أنـادي يـا �أمـيـرة غـا�ضــبـ ًا
هل ت�سمع ين ت�سا�ؤيل وندائي
مل تقـطـع الكـف اليميـن �شمالـهـا
بـمـديـة رعـنـاء
و�سط الزحام
ٍ
لـم يقـطفـون الورد مـن ب�سـتـانه
قـبـل الـنـ�ضوج بفـعـلة حمـقاء
مل َيرعـبـون الطـفل فـي �أحـالمـه
وعـلـيه لـون حـمـامـة بـيـ�ضاء
مل َ
يخطف الربق املربمج مـقـلتي
و�أنـا �أعـيـ�ش بـلـيـلـة لـيـالء
غـدر اـلعـدو الـمـ�سـتـبـد عـرفــته
مـذ كـنـت مـلـتـفـ ًا بـلـون ردائـي
غـدر ال�شـقـيـق هـو الـبـالء �إذا بدا
فـيـه الـبـالء فذاك �شـر بـالء
ليت الر�صا�صة مل تكن يف �أ�ضلعي
يـا لـيتـها فـي �أ�ضـلـع الأعـداء
�إي يا دم�شق ال�شام ها �أنا ذا �أرى
عـيـنــيـك بـيـن الـنـور والـظـلـمـاء
و�أراك حامـلـة جــراحـ ًا ُمـر ًة
و�صـدى فحـيـح احلـيـة الـرقـطـاء
يا �أيها الأحرار يف وطني خذوا
�صـوتـي فـ�صـوتـي مل يـف�ض برياء
�شقوا ال�ستائر وافتحوا �أب�صاركم
لـتـروا يـد الـمـوىل عـلـى ال�شـهـداء
هيا ابد�ؤوا عر�س الفخار وزينوا
نعـ�ش ال�شـهـيـد بوردة حـمـراء
واهلل مـا جـفت دموع قـ�صيـدتي
�أبـد ًا وال غـابـت �شـمـو�س عـزائـي
يا �أيها ال�شـرفاء قوموا �أوقـفـوا
نـزف الـدمـاء عـلـى ثـرى الغـبـراء

• رجب عثمان
كـل الدماء دما�ؤنا يف مـوطـني
لـيـ�ســت دمـاء عـمـومـتـي من مـاء
قالت بـنـف�سـجـة جلـارتـها لـمن
هـذا احلـ�صـار يجـيء بال�ضـراء
هـي جاوبـتـها بالدمـوع غزيرة
هو لـم يـكـن �إال عـلـى الـفـقـراء
فعجبت من بوح الزهـور فـ�إنـه
فـاق الـر�ؤى وبـالغـة الـخـطـبـاء
�سقـطـت دموع “حممد” لـمـا ر�أى
عـبـث الـطـغـاة و�سـطـوة ال�سـفـهـاء
مـاذا �أغــنـي للـ�شهـادة �صوتـهـا
�أ�ضـحـى هـديـر ًا فـوق كـل غـنـاء
�إن ال�شهادة يف القلوب ق�صيدة
كـتـبـت بـكـل بـطـولـة وفـداء
يا قربه كن بال�شهـيد مـرحــبـ ًا
�أكـرم وحـقـك �أكـرم الـنـزالء
يــا �أمـه يــا �أختــه يــا زوجــه
ال تـذكـروه بحـ�سرة وبـكـاء
ما مات بعد رحيله عن �أر�ضـه
ولـم يـزل يف عـامل الأحياء
دمه الطهور بذار �أر�ض �أجنبت
ن�سل الـولـيـد وفـتـية الـخـن�ساء
قـد قـالت اخلن�سـاء يوم ُا عـنـدمـا
رفـعـت جـالل الـر�أ�س لـلأنباء
الـحـمـد هلل الـذي قـــد خـ�صـنـي
بـ�شــهـادة الأحـبـاب والأـبـنـاء
فاخ�ضو�ضر املجد الكبري لن�سلها
ولـكـل حـر لـم يـنـم بـخـبـاء
�سوريـة الأمـجاد يـا �أنـ�شـودتـي
يا مـعـقـل الأحـرار والعـظـماء
مـن يقـر�أ الـفيحـاء تاريخ ًا يجـد
يف ال�شـام جمد الأمـة الـعـرباء
يـا �شـام يـا �أم الـبطـوالت الـتي
قد �سطـرتها ال�شمـ�س بالأ�ضواء
ال ت�س�أليني عن نزيف ق�صيدتي
فق�صيدتي ت�سمو على الـجـوزاء
وق�صـيدتـي مل تكـتمل �أبـياتـهـا
مـا دام يف وطنـي غبـار مـراء
(*) الق�صيدة الفائزة باجلائزة الثانية يف م�سابقة
التمكني للغة العربية يف مديرية �أوقاف ريف دم�شق..

�أخريا...
وبعد انتظار
طويل طويلْ ...
ر�أيتك يا جنمة امل�ستحيلْ
ت�ضيئني دربي
وعتمة قلبي
فتن�سل روحي ب�صمت �إليك..
وت�صرخ� ..آه ملاذا ..
جتيئني بعد اغرتاب
ومل يبق مني
بدنياك �إال
بقايا رما ْد
وذكرى ودا ْد
ومل يبق يف العمر
�إال القليلْ
ملاذا...
�أما كان �أوىل
و�أجدى و�أحلى
ب�أن ي�ستمر الظال ْم
ودفء الكال ْم
وتبقني �أنت الهوى والهيا ْم
و�إن مر عام وعام وعا ْم
ملاذا تظنني �أن الغرام
جمرد له ٍو
ببع�ض الق�شور وبع�ض الكال ْم
�أما تدركني احرتاقي
وموتي لأجلك
يف كل يوم

و�أزعم �أين و�أين و�أين
�سئمت ان�شغايل
وظلم الليايل
وحلما تناثر فوق الركا ْم
وحتت الركا ْم
دعيني �أعاتب ذاتي قلي ًال
و�أهم�س �آه..
مللت انتظاري
مللت احت�ضاري
مللت اخل�صا ْم
ملاذا تظنني �أين �ساجثو
على ركبتي انك�سار ًا
ال�سماح
و�أطلب منك
ْ
ملاذا تظنني ان الرباعم
اجلراح
ت�شفي
ْ
ملاذا..
ني
�أمازلت ال تدرك ْ
ب�أي املوا�سم نحن التقينا
تذكرين
وهل
ْ
�أجيبي� ..أجيبي
معنى
فما عاد لل�صمت ً
�أما عاد يف القلب ذات احلننيْ؟
ب�صمت
�أ�شارت
ٍ
ني
وما عاد يف القلب �إال الأن ْ
�أمازلت حتلم..؟
قلت اعذريني
هي الروح تهفو �إليك ا�شتياق ًا
ني
وتدعوك ما بني حني وح ْ
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هي و�أنا ودفء الوئام
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• ب�سام الطعان
وبعد �أن نرثت من حويل حب ًا مفتوح ًا �أ�ضافت:

كتبت �أ�سمها باخلط ال�ضوئي على ظالم الليل ،اخ�ضرار املروج ،خداها �أعبق من الزنابق� ،شعرها هارب من
ر�سولة اجلمال،
ُ
ومل �أكن �أدري انها تخبئ يل نداوة الب�ساتني ،و�إنها �ستكون دكنة الليل وج�سدها يفر�ش بيا�ضه فوق ندف الثلج.
ـ انتظرين عند باب احلديقة عندما ي�أتي امل�ساء.
�أغنيتي املنبعثة من الن�سيم.
هداهد روحي طارت وحطت على �أغ�صان روحها،نظرت �إىل
ثم نه�ضت بهدوء� ،صافحتني بحرارة ووفاء ،وطارت مثل
أيت فيهما بحر �أخ�ضر من لون الكربياء ،فلم �أمتالك
ر�أيتها يف �صباح م�سربل بالدفء ،تنبعث من جتاويف البهاء ،عينيها ،فر� ُ
ُ
ً
أبحرت يف �شط�آنه
مثل رع�شة من�سابة من طراوة الغيوم ،كانت ترك�ض حافية على نف�سي� ،
وكتبت �شعرا فوق رماله �”:أيتها الفرح حمامة بي�ضاء تفوح منها نكهة النارجن  ،وهي تدندن �أغنية
ُ
بي�ضاء
بطات
فيهما
ت�سبح
خ�ضراوتان،
بحريتان
عيناك
�شاطئ البحر وك�أنها ترك�ض على �إيقاع رفرفات القطا ،وكان الآتي،
ِ
م�سربلة بدفء الربيع وحتلم بعا�شق من لون البيل�سان.
�شعرها يتبارز مع الن�سيم ،وما �أجملها حني حتولت �إىل ن�سيم من نكهة العذوبة ،من لون النقاء�،آه لو ت�سمعني ه�سي�س ا�شتعايل،
راقبتها وهي تطري وحني اختفت،قال القلب »:ليتها تعود
قلبك ،و�سرتك�ضني نحو جموح �أح�ضاين.
�سريتع�ش
ِ
يداعب �أ�شرعة القلب.
وتبدد وح�شة املكان».
حيتني بكل وفاء وجل�ست �أىل جانبي ،بدت يل مثل �أغنية
تغيرّ �سلوك الدم ّ
يف ،فر�أيتها �أجمل حكاية يف احلياة،وبهجة
من لون العناق تن�ساب مع �أنغام ال�صباح ،ظلت ترك�ض بقامة �أترمن بها وانت�شي،ودار بيننا الكالم ،وبعدها بدقائق �أ�صبحنا العمر �أ�صبح بهي ًا ،واملدينة زاهية ،وطيفها مل يفارقني حتى
تعانق اخ�ضرار الداليات،و�أنا جال�س يف مكاين مثل ع�صفور يقف هي و�أنا ودفء الوئام جريان.
لدي من ثياب،ومثل طائر يقف
جاء امل�ساء ،ارتديت ابهى ما ّ
ويراقب على حافة االنتظار.
على حافة االنتظار ،انتظرتها امام باب احلديقة ،فلم تت�أخر
فقلت:
منحتني هديلها ُ
كثريا جاءت مثل وردة من �ضوء توقد من ف�ضاءات الروح قناديل
ولأنها �أعذب من خيوط �شم�س ال�صباح ،من ن�سيم البحر ،من
ح�ضورك يا تغريدة �صباحي �أبهى من خيوط ال�شم�س ،يحلق
ـ
ِ
لون ال�شفق ،فتحت لها �أبواب �أرخبيل القلب  ،وطلبت منها دون فوق غمائم القلب ،ويظل مثل ن�سائم ال�صيف  ،فما �أجمل العي�ش �أقمارها ،وتتلألأ وك�أنها منبعثة من خوا�صر النجوم ،وحني
ا�ستقبلت يدي دفء يدها ،ت�أكدت �أنها وحدها �ست�صهر �شوائب
عينيك بني �أح�ضان الليل.
�صوت �أن تدخلها ب�سالم ،كي نكون جمرتا فرح يف دنيا احلزن ،يف �أرخبيالت
ِ
فلم تبايل بي وظلت ترك�ض وتبت�سم يف وجه ناظرها وتنطق
العمر ذهب م�صفى.
ابت�سمت وفردت �شعرها املجبول بخ�صوبة املروج ،ب�صوت �أ�شبه
حنان ًا ،براءة ،وعذوبة.
اىل الهم�س ردت:
دخلنا احلديقة ،ف�شهقت كل الزهور ،دندنت �أغنية م�سربلة
بغتة ر�أيتها ت�ستدير وتتجه نحوي وك�أنها ر�أت �أبواب �أرخبيل
لك ليلة وارفة ب�أبهى �أنواع ببهجة املكان ،واتفقت فيما بينها وبايعتها �أمرية احلديقة� ،أما
َ
القلب مفتوحة ،انده�شت من رك�ضها املتوا�صل اىل �أن وقفت ـ
جعلتك �صديق ًا للروح  ،وقد هي�أت ِ
ُ
�أمامي وانده�شت �أكرث حني بدت يل مثل حمامة لها وجه �أجمل ال�شموع ،مزدانة بالأزاهري ،ليلة ننام فيها فوق �أهداب العيون� ،أنا
فنرثت من حولها حب ًا مفتوح ًا من بداية الليل حتى انبالج
من الفرادي�س،جبينها متوهج بحمرة ال�شفق،عيناها �أبهى من ونذهب يف رحلة �أ�شهى من عذوبة الألق.
ال�شفق.

ال�سراب
وع ٌد مع َّ
َم ِ
َ
وج َهه ،تناولَ طعام
ا�ستيقظ باكر ًا على غَ ِ
ري عا َدتِه ،غَ َ�سلَ ْ
الفطورَ ،فت ََح باب خزانته ومت َّعن مبحتوياتهاّ � :أي �سروالٍ
خاطب
أم�س؟
َ
ينا�سب القمي�ص احلريري الذي ا�شرتاه يو َم � ْ
ب�سام نف�سه  :وهذا حذائي امل�صنوع من اجللد الطبيعي الذي
َّ
َ
َ
ألب�س لها
�
كي
منها
ل
م
ج
�
أ
هناك
وهل
ال
�سه
ب
أل
�
أن
�
يجب
ْ
لمِ
َ
ْ َ
َ
� َ
ب�سام ال َفتَاة الفَا ِتنَة التي َ�س َح َرته
َّر
ك
تذ
مالب�سي؟-
أف�ضل
َ َّ
القر ُمزي
الر�شيقة ،وبثوبها
بجمالها ،مب�شيتها وحركاتها َّ
ْ
البحري»
الذي يتَطاير مع كلِّ ن�سمة هواء على «الكورني�ش
ِّ
الذي ال يبعد كثري ًا عن فيلَّتِه.

• م�سعود علي علي

ب�سام َر ُجل ال ْأع َمال الثرَّ ّي � ْأن َي ْب َد�أ يومه بارت�شاف �ساعتنيَ ،فق ََد الأَ َمل ،عا َد فيلَّته بهدوء ُمقَطَّ ب احلاجبني.
اعتاد َّ
برندة فيلَّتِه مت� ِّأخر ًا بعد بزوغ ال�شَّ م�س م�ستمتع ًا
قهوته على
َ
َد َخلَ غرفته على َع َجل عندما �سمِ َع نغمة ورود ر�سالة على
عدة �أ�شهر ،بعد � ْأن
بر�ؤية البحر وال�شاطئ اجلميل منذ َّ
جهازه اخلَ لَوي ،ففت ََح جهازه الذي �أ�شا َر لورود ر�سالة فائته
بعد م�شا َّدة
َر َمى يمَ َ
ني الطَّ الق على زوجته الطَّ ِّي َبة � ُّأم طِ ْف َلتِه َ
َ�صف ََّح ر�سالة َفتَاتِه التي و َر َدته َت ّو ًا «  ...منذ ب�ضعة
كالمية معها وحالةِ انفِعال �أَ�صابتْه �إثر ت� ُّأخرِ ها عن موعدٍ واحدة ،ت َ
َ َ
َّ
َ
دقائق َه َبطَ ت الطائرة التي َ�أ َقلُّتني �إىل َمطَ ار هيرثو يف
معه حلظة عودته من َب َلدٍ مجُ َ اوِر،
َل ْن ُدن ...باي باي « .
�ساعات يتنقَّل
بعد � ْأن �أم�ضى
ْ
ٍ
ب�سام �شِ راء هدِ َّية ق ِّيمة َ
مل َي ْن َ
�س َّ
بني محَ َ لاَّ ت بيع ال َهدايا « خاتمِ �أملا�س ال �شَ َّك �أنَّه �أف َ
ْ�ضل من
َجم الكبري« ...
ز َ
ُجاجة عِ طر ذات احل ْ

ولكن
ب�سام على الكورني�ش،
َّ
املرات التي يتم�شى فيها َّ
قليلة هي َّ
عرفه بتلك ال َفتَاة التي طَ َل َب ْت منه �إ�شعالَ
حظَّ ه َّ
ال�سعيد َّ
مل
�سيجارتها بعد �أن َر َمت اَّ
ولعتها �إث َْر �سقوطِ ها من َيدِ هاْ ...
قدم
ب�سام �إ�ضاعةَ فر�صة
التعرف عليها وبحركة مهذَّ بة َّ
َي�شَ �أ َّ
ُّ
لك هذه
لها اَّ
�س � ْأن يقولَ لها « ُمق ََّدمة ِ
ولعته الثَّمينة و ْ
مل َي ْن َ
الولعة و� َ
أردف قائال  :وكمان معزومة على فنجان قهوة � ْإن
اَّ
لمَ ْ َيكُ ْن
ِ
عندك مانع» َو َبدا وك� َّأن قلبه َقفَزَ ف ََرح ًا عندما �سمِ َع َخ َ
وع َدم
اف ال َع ْو َدة لإح�ضار اخلَ لَوي ِخ�شْ َية مجَ يئها للموعِ د َ
منها كَ ل َِمة « ولي�ش لأ بكلِّ �سرور « .
ُر�ؤ َيتِها له وف�ضَّ لَ االنتظار ربع �ساعة قد تكون كافية لو�صولها
مل َيلْمح
ثم �أخرى و ْ
جلَ�سا يف املقهى املجاور على الكورني�ش يرت�شفان فنجانني حتت �شجرة النَّخيلَ ،م َ�ضت ربع �ساعة َّ
َ َ
� َأحد ًا هناكَ ،خ َ
اف من َجديد العودة للمنزل لإح�ضار اخلَ لَوي
قهوة �سادة َح َ�سب طَ لَبهما ،وتبا َدال نظراتِ الإعجاب وحتَ َّدثا
نف�سه بعبارة «
وقر َر االنتظار ن�صف �ساعة �أخرى ُم ْقنِع ًا َ
َّ
ب�أمو ٍر عا َّمةٍ كثرية ُم ْب َتعِدين عن ذِكرِ �أمورِهِ ما ال�شخ�ص َّية،
َ
ال�ساعة الثانية ،زا َد َقلَقه،
ن�صف
ت
�ض
م
«
معه
عذره
الغائب
َ
َّ
حددا موعد لقاء يف اليوم التَّايل.
وافترَ َقا َ
بعد � ْأن َّ
نف�سه باالنتظار قليال كفرتة �إ�ضافيةَ ،م َ�ضت
َت َوتَّر�،أقْ ن ََع َ
بو�صلَته
انطلق ُم�سرِ ع ًا بعد � ْأن �أ َدار محُ ِّر َك �س َّيارته
حمدد ًا ِ
ِّ
�شَ َج َرة النَّخيل �أ َمام مقهى امل ََح َّبة القَريب من ال َب ْحر والذي
تقرتب من العا�شرة
وال�ساعة
ُ
َي ْب ُعد ِب ْ�ضع كيلومرتات عن فيلَّته َّ
�صباح ًا حيث موعِ َده مع َفتَاتِه نا�سي ًا ِجهازه اخلَ لَوي يف غرفة
نومه على ال�شَّ ْحن.
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نقد �أدبي

عن العالقة بني الثقايف وال�سيا�سي
يف ديوان (ه�أنذا ثالثنا) لزاهر بول�س
• �أحمد �أ�شقر
يف البداية علي �أن �أعرتف �أن زاهر �صديقي
و�شهادتي به تبقى جمروحة ،الأمر الذي من �ش�أنه
�أن ي�ضع �صدق وم�صداقية ومعقولية ما �أقوله
احتفاء ب�صدور ديوانه الأول على املِحك .لذا �أ�ضع
اليوم مقالتي �أمامكم وعلى م�شرحة نقدكم.
عندما قرر زاهر �إ�صدار ما ن�شره من ق�صائد
بعد قراءتي للمخطوط ،اقرتحت عليه جتاوز
العديد من الق�صائد وعدم ن�شرها ،والتي تبلغ
حوايل ثلث الديوان ،لأنها ،وكما �س ّوغتُ الأمر
لزاهر ،ق�صائد مكتوبة بلغة �سيا�سية مبا�شرة وال
ترتقي �إىل امل�ستوى الفنّي لبق ّية الق�صائد .زاهر
املثقف ،والت�شديد على مثقف لي�س من باب املديح
�أو الإطراء ،بل من باب الإلتزام باحلر ّية واجلمال
كقيمة يجب على الفرد �أن يحياها دوما ويدعو
�إليها دائما ،وعدين بدرا�سة الأمر ،قرر بالتايل
عدم ن�شر الق�صائد التي ن�صحته بتجاوزها .نتيجة
ملا تقدم قررت �أن تكون مقالتي عن الإ�شكالية التي
�أعتقد ب�أنها �ستبقى �أبدية بني الثقافة وال�سيا�سة،
وبني املثقف وال�سيا�سي حتديداً.
علمتنا التجربة العربية والفل�سطينية �أنه
عندما يكون املثقف �أو الأديب على عالقة
بال�سيا�سة تكون الغلبة لل�سيا�سة.ما دمنا نتحدث
عن االن�سجام �أو الإ�شكالية بني املثقف وال�سيا�سي،
وبني الأدب وال�سيا�سة ،دعونا نقر�أ ق�صيدة�“ :أر ِو
يل” ،التي ا�ستهل بها زاهر بول�س ديوانه ،لنفهم
مدى الإ�شكالية التي تطرحها ب�شدة هذه الق�صيدة
عن الثقافة وال�سيا�سة ،والأديب وال�سيا�سي:
َما �أَنْتَ ؟! ُقلْ ليِ � ..إِ ْر ِو ليِ ْ
َما �أَنْتَ ...؟
َحت َّْى َت َه َب ِك ْن َعانَ �آ َبا ِئي ِل َن ْ�سلِ ال َبا ِب ِل ْي ..
ُقلْ ليِ � ..إِ ْر ِو ليِ ..
َم ْن �أَنْتَ ...؟
َحت َّْى ُت َت ِّو َج َنف َْ�س َك �إِ َل ًها َع َل ْى ُمل ٍْك َ�س ِل ْي ِب
َيا َل ْ�ستُ َب ْع َ�ض َك َو َل ْ�ستَ ُك ِّلي ُ ..قل ليِ � ..إِ ْر ِو ليِ ْ!
َ�س َ�أمحْ ُ و َما َو َر َد فيِ ْ ِ�سف ِْر ال َّت ْك ِو ْي ِن َو ِ�سف ِْر ُ
اخل ُر ْو ِج
َوا َّلال ِو ْي
َو�أَ ْك ُت ُب ...
ِع َو ً�ضا َ
عنك:
ِك ْن َعانُ ليِ ْ.
الق�صيدة التي يبلغ عدد كلماتها  57كلمة
فقط تفجر بني يدي قارئها �إ�شكالية العالقة بني
الثقافة وال�سيا�سة لتتحول �إىل �ألف ق�ضية وق�ضية
يف احلقول املعرفية املختلفة مثال :يف اجلغرافيا-
حدود كنعان؛ �أهي فل�سطني االنتدابية �أو تتجاوزها
�إىل بع�ض الأقطار العربية؟ يف التاريخ -هل �صراع
كنعان مع ن�سل البابلي ال يزال م�ستمر ًا منذ القدم
�أم هو �صراع حديث؟ يف الأديان� -إىل متى �سيبقى
ما ورد يف التناخ جزء من وعينا الديني كعرب
(م�سيحيني وم�سلمني)؟ وما هو املوقف والربنامج
الثقايف -ال�سيا�سي الذي يتوجب علينا تبنيه
كي ين�سجم الأدبي ( ِكنعان يل) مع ال�سيا�سي يف
م�شروعنا الوطني /القومي؟ هذه لي�ست جمرد
�أ�سئلة .وعلينا �أن نذكر �أي�ض ًا �أن زاهر ينت�سب �إىل

احلزب الذي انتمى �إليه ك ًال من حبيبي ودروي�ش.
والفرق بني الإنت�ساب والإنتماء هو كالفرق بني رام
اهلل ورام يهوة.
* * * *
نعود �إىل زاهر وديوانه؛ كما �أ�شرت يف بداية
املقالة ح�سم زاهر موقفه بانت�صار الثقايف على
ال�سيا�سي -لي�س فقط لأنه قبل اقرتاحي بتجاوز
بع�ض الق�صائد -بل لأنه يخرج دوما من القوالب
التي ورثها -وورثناها نحن كذلك -وحتولت �إىل
�أيقونات يف ال�شعر العربي املعا�صر كما هي يف العقيدة
واملفهوم الدينني لينطلق �إىل ف�ضاءات تدعونا �إىل
قراءة ما ورثناه قراءة جديدة ومتجددة( .يف
هذا ال�سياق ،ميكن مراجعة كتاب علي ع�شري زايد:
ا�ستدعاء الرموز الرتاثية يف ال�شعر العربي املعا�صر
( )1997وكتابي :التوراتيات ( .))2005نقر�أ يف
إن�سان»:
ق�صيدته “مجُ َ ّر ُد � َ
َ�س ِّيدي
ُ
باخلبز وحده
يحيا الإن�سان.
َ�س ِّيدي
كالم فيك
ال ُي�شبع َج ْو َعان.
َ�س ِّيدي!
�أنت ل�ستَ َ�س ِّيدي،
وذو طبيعة واحدة...
َ�س ِّيدي �أنت...
مجُ ّر ُد �إن�سان...
قراءته ل�شخ�صية امل�سيح يف هذه الق�صيدة
�إ�شكالية ،فهي ال حتاول �إعادة �إنتاج امل�سيح
كمخل�ص وفادي -كما فعل غالبية ال�شعراء العرب
املعا�صرين -بل تعيده �إىل ذاته فقط :جمرد
�إن�سان ،م�شتبك مع امل�ؤمنني بامل�سيح وال�سيا�سيني
الذين يتوددونهم ومع ال�شعراء العرب الذين
�أعادوا �إنتاج �صورة امل�سيح كما ترد يف العقيدة
امل�سيحية .باملنا�سبة ال يزال اخلالف حول
طبيعة امل�سيح قائما لي�س بني امل�ؤمنني امل�سيحيني
والآخرين ،بل بني الالهوتيني امل�سيحيني �أنف�سهم.
يعتقد الالهوتيون الكاثوليكيون (كوجن) و(فان
�إ�س) �أن امل�سيح :جمرد �إن�سان.
ونقر�أ يف ق�صيدته “تمَُّوزَُ ..عا ِئدٌ �إلىَ َح ْي َفا» ما
يلي:
ّوزك
«�سيظل مت ِ
يا كنعانَ
ني،
ما ِلك هذا الط ِ
�سرمد،
من
ٍ
عرب الآنْ ،
حتى ميلّ هذا الزمانْ ».
يف هذا املقطع من الق�صيدة يتحول ال�شاهد
غ�سان كنفاين �إىل الإله متوز ،الإله
ال�شهيد ّ
امل�شرقي ،مالك هذه الأر�ض ُملكا �سرمديا (بدون

حدود زمنية) ال ميكن الت�سوية عليها ،الأمر الذي
يتعار�ض مع الطروحات ال�سيا�سية لتجاوز نكبة
كنعان -فل�سطني.
وي�ضيف �أي�ضا:
«فهو الذي مات �سنابل،
وهو الذي ُبعث قنابل،
و�ش ّبه لكم ما عدا ْه،
وهو الذي كاحليتانْ ،
�سيبتلع ِعدا ْه».
ويف هذا املقطع ي�ستح�ضر امل�سيح ،لي�س الذي
�صدرته لنا امل�سيحية والإ�سالم ،بل امل�سيح الذي
ُيبعث ليقاتل قتاال عنيفا ويق�ضي على �أعدائه.
علينا �أن نذكر هنا �أن امل�سيحية والإ�سالم �صدّ رتا
لنا امل�سيح ك�شخ�صية م�ساملة �إىل درجة «�إذا �ضربك
على خدك الأمين �أعطه خدك الأي�سر» ومل
تكرتثا بحادثة طرده ال�صيارفة من الهيكل كما ورد
يف �إجنيل متى «ودخل ي�سوع �إىل هيكل اهلل و�أخرج
جميع الذين كانوا يبيعون وي�شرتون يف الهيكل وقلب
موائد ال�صيارفة وكرا�سي باعة احلمام .وقال لهم:
مكتوب بيت �أبي بيت ال�صالة و�أنتم جعلتموه مغارة
ل�صو�ص» .وقراءة زاهر ل�شخ�صية امل�سيح حماولة
ال�ستعادته من كاتدرائيات روما وبرلني ومدريد
�إىل ب�ساتني كفر كنّا والقد�س ليطرد ال�صيارفة
منها.
وي�ضيف �أي�ضا:
«متوز...
عائدٌ �إىل يبو�س،
�إىل �شكمونة حيفا ..واىل يافا،
ال ي�ستجدي �أي قرار.
لي�س يف هذا الزمان..؟!
رمبا!..
ولكن� ...إىل هذا املكانْ .
فالقدا�سة...دو ًما للمكانْ ».
غ�سان كنفاين ،الفل�سطيني
متوز الإله امل�شرقيّ -
الالجئ� ،سيعود �إىل القد�س ،لي�س �إىل اجلزء

ال�شرقي منها ،بل �إىل القد�س كلّها ،وحيفا ويافا
(وترمز �إىل كل فل�سطني) ال ينتظر القرارات
الدولية املختلفة التي يتغنى بها �سيا�سينا من
اليمني �إىل الي�سار ،بل �سيعود �إىل �أر�ض كنعان-
فل�سطني ،املكان املقد�س لي�س بقدا�سة دينية ،بل
حترم �أية ت�سوية عليها.
بقدا�سة ّ
* * * *
عندما نتحدث عن الإ�شكالية بني الثقايف
وال�سيا�سي ،فاحلديث عن �إمكانية وكيفية التوفيق
(�إذا �أمكن) بني موقفنا الثقايف والوجداين جتاه
وطننا وتاريخه (يف هذا ال�سياق على الأقل)
وم�ستقبله ال�سيا�سي� ،أي موقفنا من �أفق حلّ
ال�صراع «العربي -الإ�سرائيلي» -كما يحلو للبع�ض
و�صفه .ومن خالل جتربتي الب�سيطة يف العمل
حجة
ال�سيا�سي ،كان ال�سيا�سي ينت�صر دائما ب�ألف ّ
وحجة واهية مل ُتثمر �أية منها .لذا بقيت حياتنا
ّ
ال�سيا�سية تفتقر �إىل الأ�س�س والقاعدة الثقافية،
�أي بقي ال�سيا�سي بدون مرجعية �صلبة ينطلق منها
وي�ستند عليها يف براجمه ال�سيا�سية املختلفة .لذا
تغلّب العبث ال�سيا�سي على الثقايف.
ويجب القول �أي�ضا� :إذا كانت ال�سيا�سة علم
�إدارة �ش�ؤون الدولة -كما يراها �أحفاد الإغريق-
�أو �سيا�سة اخليل وتطويعها -كما هي احلال عند
العرب .ف�إن الثقافة هي حدود وجودنا وعلّو
هاماتنا من كنعان الأول �إىل الفتى الغزاوي الذي
يرف�ض �أن ي�صدق �أن نوافذ القاهرة والريا�ض
والدوحة تطلّ على بيادر حمامة وبيارات يافا
وب�ساتني �صفورية .والثقافة هي الدرب الذي
�سارت عليه جاهة �إبن ملك �أوغاريت �إىل بئر ال�سبع
خلطبة ابنة ملكها زوجة له .والثقافة هي قوافل
ال�سادة تباركها �آلهة البعل متوجهة من اجلنوب �إىل
اجلنوب .والثقافة هي ميثاق ال�شرف القومي الذي
ال ميكن �صرفه يف � 181أو � 194أو �أو�سلو �أو �إتفاق
وقف العدوان الأخري على غزّ ة.
و�أخري ًا يلزم �أن ن�شري �إىل نقطتني :الأوىل:
�إن ديوان زاهر ديوان مثقف يقر�أ ال�سيا�سة بلغة
و�أدوات الثقافة ،منت�صرا لها؛ ويقر�أ الثقافة بلغة
ال�شعر العميق ،منت�صرا له .لذا يحتاج الديوان �إىل
قراء يجيدون الغو�ص يف بحور ال�سيا�سة والثقافة
ّ
وال�شعر مع ًا دون �أن يغرقوا يف � ّأي منها .و�شعر
زاهر �شعر رقيق -رغم �صعوبة �أفكاره ومفرداته-
لأنه يالم�س �شغاف الروح التي لن تر�ضخ �أبدا
للعبث ال�سيا�سي .والثانية� :إن ما قلته لي�س دعوة
للتخلي عن ال�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي ،بل هو
دعوة لتحويل ال�سيا�سة �إىل �أداة ورافعة من �أدوات
وروافع الثقافة يف حقولها املختلفة.
ه�أنذا ثالثنا – ..زاهر بول�س ـ ع ّمان :دار ورد .2013 ،ـ
� 80صفحة
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كاتب �أعرفه
حممود عارف البارودي
• حممد غازي التدمري
على الرغم من �أن الق�صائد التي ن�شرها (حممود عارف
البارودي) الذي يكتب ال�شعر منذ مطلع الأربعينيات ال
ت�شكل كم ًا كبرياً� ،إالَّ �أنها ت�شري جميعها� ،إىل �شغل فني
تتجاوز الق�صيدة ،ففيه تتجاوز الق�صيدة فيه حدود
ال�شكل ال�ضيق ،لتتحول �إىل ممار�سة فعلية حقيقية،
تت�صف بقيم عليا ترعب ال�شاعر الفنان ،وجتعله
حذر ًا يف �شغله الفني حتى ال يقع يف مطبات املمار�سات
اخلاطئة ،وهذا ما كان يدفعه لأن يعي�ش احلدث ،بكامل
�أبعاده وهو يقظ العني ،متوثب الفكر حتى يذوب مع
احلدث ر�ؤية ومعاناة ،وين�صهران مع ًا يف بوتقة ال�شغل
الفني والتقني ،حتى مت�سي الق�صيدة قطعة من ال�شاعر
بعد �أن تبلورت �أبعادها يف �أعماقه نوع ًا من العمل الذي
يت�صف باملرا�س واجللد ،ويتجلى بال�سهر على الكلمة
املرتفة التي ت�أخذ ،مكانها الطبيعي يف �سياقات اخلطاب
ال�شعري ،دون تكلف ما ،ومن هنا فقد �أبى (البارودي) �أن
ي�سخر ق�صيدته ملهام تعبريية ت�صويرية جمردة ،و�إمنا
حاول �أن يقف بها مع احلدث الذي ي�ستقطبه وي�أخذه
من يده ،ويقوده طواعية �إىل �أعماق نف�سه ،ليعي�شا مع ًا
مرحلة من الذوبان املطلق ،بعد �أن تكون عوامل الداخل
قد ان�صهرت مع معطيات اخلارج و�إفرازاته ،بحيث
تتحد احلوافز واملعطيات يف بنية ال�شغل الفني الذي
غالب ًا ما كان يت�سم بال�صوفية الهائمة يف �أفياء احلرف
�ضم الوحدات الداخلية
الأ�صيل ،وبالتمثل الواعي الذي َّ
واخلارجية يف مدار العقل والفكر ،وال�سبيل �إىل ذلك كله
�إطار من الكال�سيكية املتطورة ،التي ت�ضم وحدة الذات
الفاعلة واملنفعلة مع معطيات اخللق املبدع لن�ص �شعري
متجاوز على م�سار اللغة ،وال�شغل والتوظيف..
ولد ال�شاعر (حممود عارف البارودي) يف مدينة
(حماة) عام ()1923م ،وفيها تلقى علومه ثم التحق
بكلية احلقوق وتخرج منها عام 1947م .عمل حمامي ًا
يف حماة ،ثم عني قا�ضي ًا يف حم�ص عام 1961م ،حيث
�شغل فيها عدة منا�صب ق�ضائية كان �آخرها رئي�س ًا
ملحكمة اال�ستئناف املدنية ،وبعد �إحالته �إىل التقاعد
عمل م�ست�شار ًا يف حماكم دولة الكويت ال�شقيق ،ن�شر
نتاجه ال�شعري يف عدد من ال�صحف واملجالت املحلية
والعربية .من �شعره قوله:
«�أحب ال�سالم ولكنني �أحب �إباء الفتى الغا�ضب
�إذا غمز احلق جن الإباء و�أ�ضحى امل�سامل كالهارب
ومعنى ال�سالم �سالمة حقك من ج�شع الطامع الغا�صب
ولي�س خ�ضوع ًا لظلم الطغاة وت�سليم عنقك لل�ضارب»..

ما رواه جدي
حدثني جدي قال :ذات �صباح
ا�ستيقظت القرية لنجد عائلة م�ؤلفة
من زوجني وب�ضعة �أوالد من ذكر و�أنثى،
قد حطت فيها ،مل يتعرف �إليهم �أحد
من �أبناء القرية ،رغم انت�شار خرب بعد
�أيام ،يقول� ،إن رب العائلة هو من �أبناء
القرية القدماء ،كان قد غادرها والده
منذ �سنوات.
ولكن �شيوخ القرية ،وكان بع�ضهم قد
تخطى املئة �سنة ،مل ي�ؤيدوا اخلرب ،لأنهم
ال يذكرون �أن �شخ�ص ًا بهذه ال�صفات قد
غادرها خالل �سنوات حياتهم املديدة
الطويلة ..ثم لوى �أبناء القرية �شفاههم
ا�ستغراب ًا وقالوا معلقني ،رمبا جا�ؤوا
القرية هاربني من ث�أر� ،أو لأمر م�شابه
لذلك ..قلت رمبا...
ولكن امللفت للنظر يابني� ،إن املختار كان
قد اهتم ب�أمر العائلة الغريبة اهتمام ًا
كبرياً ،فلوى �أبناء القرية �شفاههم
با�ستغراب ،لأن املختار مل يهتم يف يوم
من الأيام ب�أبناء قريته فكيف يهتم اليوم
بغرباء عن القرية؟ لهذا قالوا� ،إن يف
الأمر �سر ًا ما!..
ثم كانت امل�شاهدة الثانية �أكرث ا�ستغراب ًا
من الأوىل عندما ر�أى �أبناء القرية
اهتمام �آغا قريتنا بالعائلة الغريبة ال
يقل عن اهتمام املختار بها ،وهنا يا بني،
ت�أكد لأبناء القرية� ،إن يف الأمر ،حتم ًا،
�سر ًا ما! ..ثم جرت ت�سا�ؤالت كثرية بني
�أبناء القرية ،ولكنهم مل يجدوا الأجوبة
ال�شافية لديهم...
م�ضى على ا�ستقرار العائلة الغريبة يف
القرية �شهور ًا طويلة حتى جاء مو�سم
احل�صاد يف ال�صيف ...وكما تعرف يا
بني� ،إن ال�صيف بالن�سبة للقروي يعني
جني املح�صول ودر�سه ،وبيعه لينعم بعد
ذلك بخريات ما �أعطاه املو�سم ...وكما
تعرف �أي�ض ًا� ،أن نهاية املو�سم ال�صيفي
تلك االحتفاالت التي جتري يف كل �سنة

من �ألعاب يف امل�صارعة و�سباقات اخليل..
و�شتى الألعاب الأخرى..
وخالل هذه االحتفاالت مل نن�سى �أمر
الأ�سرة الغريبة التي حطت يف القرية،
لقد تكفل الآغا عن طريق املختار
بت�أمني كل االحتياطات لها ،ف�شاع حول
ذلك قو ً
ال� ،إن الأ�سرة الغريبة هي من
الأ�سر التي تخ�ص الآغا ،وربها قريب
من �أقربائه ،لهذا يقدم لها هذه امل�ساعدة
الكبرية التي مل تكن �أبد ًا من �شيم �آغا
قريتنا ،بحيث عا�شت الأ�سرة يف بحبوحة
مادية وحياتية ظاهرة متام ًا..
ثم �شاع �أمر �آخر يا بني ،وبخا�صة
عندما راح بع�ض «احل�شريني» ي�س�ألون عن
عمل رب الأ�سرة الغريبة ..فنحن مل نره
لليوم ،منذ جميئه قد قام بعمل ما! كان
يدور يف القرية وهو يت�أمل بيوتها قبل �أن
ي�صعد بيت املختار ،ثم مايلبث �أن يذهب
�إىل �سرايا الآغا� ...أي يا بني ،عمله هو
الت�سكع يف القرية والتنقل مابني بيت
املختار و�سرايا الآغا..
وكما قلت� ،إن �أمر ًا حول عمله قد �شاع
عندما قال �أحد الرجال ،ال تظلموا
الرجل ،لقد �سمعتم عنه ،من املختار� ،أنه
يعمل بال�شعر! يعني مهنته �شاعر...
�شاعر!...
مل ن�سمع ،نحن �أبناء القرية يف يوم
من الأيام بعمل يطلق عليه «�شعر» ولكن
ما لبثنا �أن عرفنا �أن ال�شاعر يعني،
نظم الكالم ..وهنا تذكرنا ع�شرات
احلكايات الت يكنا نرويها لأحفادنا يف
ليايل ال�شتاء الطويلة ..ثم ت�شوقنا �أن
ن�سمع من ال�شاعر بع�ض حكاياته ،قلنا،
حتم ًا �ستكون جديدة ،قلنا ،حتم ًا �ستكون
جديدة علينا ،مل ن�سمع بها �سابق ًا!..
وكما �أخربتك يا بني ب�أنه يف نهاية
املو�سم خ�ص النا�س �أعمالهم وقب�ضوا ثمن
املو�سم ،و�سددوا ما عليهم من التزامات
جتاه بع�ضهم بع�ض ًا ،ثم التفتوا �إىل

• نريوز مالك
احتفاالتهم التي كانوا يقيمونها يف نهاية
كل مو�سم...
ولكن يف ذلك املو�سم الحظنا يا بني �أن
الآغا يح�ضر جميع امل�سابقات على غري
عادته يف ال�سنوات ال�سابقة ،قلنا رمبا
�أراد الآغا يف هذا املو�سم �أن يكون قريب ًا
منا ،نحن �أبناء قريته �أكرث من ال�سنوات
املا�ضية...
مي�ض �أ�سبوع حتى انتهت تلك
ومل
ِ
االحتفاالت كالعادة باالحتفال اجلماعي
الذي ي�شرف عليه املختار ممث ً
ال عن
الآغا ..وكان املختار يف ذلك املو�سم قد
طلب من جميع �أبناء القرية ح�ضور
االحتفال هذا ،ثم �أ�ضاف ،بعد �أن �أظهر
لنا عين ًا حمراء كما يقولون على �أن
احل�ضور �ضروري ،لأن الآغا بذات نف�سه
�سيح�ضر هذه ال�سنة ،ومن �سيخلف عن
احل�ضور؟؟؟
ومل يكمل ،تركنا نكمل ب�أنف�سنا كالمه،
من �أنَّ العاقبة �ستكون �شديدة على
الغائبني...
ويف نهاية االحتفال يا بني ،مل نر �إالَّ
ورب الأ�سرة الغريبة� ،أي ال�شاعر �أن قفز
واقف ًا �أمام الآغا وراح يلقي ا�شعاره..
مل ن�ستطع ،نحن �أبناء القرية ،حفظ
الق�صيدة� ،إمنا تلم�سنا بع�ض معانيها فقط،
وهو ي�صف الآغا ب�صفات النبل وال�شجاعة
والكرم والعظمة...
�إىل �آخر هذه ال�صفات التي مل يحمل
�آغا قريتنا واحدة منها طوال حياته...
�أما الآغا يا بني فكان وهو ي�ستمع �إىل
ال�شاعر يلتفت �إلينا بني حني و�آخر
ونحن حم�شورين �أمامه يف �صفوف طويلة
قاعدين على الأر�ض ،وحاله تقول:
هذا �أنا يا �أوالد الغجر!� ..أنا!� ..سكت
جدي هنيهة ،ثم تابع ب�صوت خافت فيه
�أ�سى :هذا ما كان بني ال�شاعر رب الأ�سرة
الغريبة وبني �آغا قريتنا!...

من ال�شعر الياباين
• ترجمة :د� .شاكر مطلق

•�سايجو يا�سو
التنني الأحمر
طائرة الورق
�آه يا حبيبتي().....
فعلت
ماذا ِ
بالتنني الأحمر؟
دعيه ي�صعد هذا امل�ساء
عالي ًا يف ال�سماء!
فثمة حبات برد كبرية

تعتم القمر.
ذلك الذي ا�ستلمناه
ك�أطفال

على �شاطئ الأيام البعيدة
متى ح�صل ذلك
�إن ك�سرناه اليوم ورميناه
تنيننا (الورقي)؟!

�آه يا حبيبتي()...
هكذا عليه �أن يعلو عا�صف ًا
معلق ًا على �شريط قلبينا
(و) هناك على ال�سماء امل�سائية
حبات برد كبرية تعتم القمر
(*) – ( )1970 -1892يعترب ال�شاعر «يا�سو»
من بني �أولئك ال�شعراء الذين ت�أثروا بالرمزية
الفرن�سية.
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على طريق العقالنية  /بقية �ص4
لهم م�صداقية وح�ضور م�ؤكد ،يف حني ال نعلم عنه �إال ما حتويه هذه
النبوءات!
وي�شري �سلطان �إىل نبوءات مماثلة تخ�ص مدينة �صور اللبنانية،
و�أخرى تخ�ص العراق التي يحذرها من �أن ((يوم الرب بات و�شيك ًا
قادم ًا من عند الرب حمم ًال بالدمار)) (�أ�شعيا )17-ونحن ال نعلم
�إن كانت هذه النبوءة هي التي تنفذها جماعة الدولة الإ�سالمية
(داع�ش)� ،أو ي�صح ذلك بتعاون الطرفني اليهودي -الداع�شي .هذه
النبوءات التي تتحفنا بها كتبهم وتراثهم الأ�سود ،ال توفر مناطق
�أخرى مثل �شبه اجلزيرة العربية (�أ�شعيا )21-متوعدة �إياها بدمار
ال يقل هو ًال عما يجري لغريها .وكل هذا ال يظهر �إرادة �سماوية فيما
�أرى ،مبقدار ما يظهر �أحقاد ًا وفكر ًا مري�ض ًا جمبو ًال بالعنف وامنيات
الدمار واملوت للآخرين.
لكن الأهم� ،أن ن�س�أل �أنف�سنا كيف ي�صح ان ن�سرت�سل مع هذا القبح،
وملاذا نعيد روايته ،ونحن �أتباع ديانات مثل امل�سيحية والإ�سالم ،وهذه
مل ت�ساير هذا القبح ،ولعل اهلل كان �سيخربنا يف الإجنيل والقر�آن
�أو على ل�سان �أنبيائنا ،مثل خامت الر�سل ((حممد)) مبثل ذلك ،وهو
الأقدر والأجدر على �إي�ضاحه ،ونحن الأكرث ثقة به .وما مل يفعل
وال جند يف الواقع �سند ًا لتخريفات �أ�شعيا ،فال حاجة لنا ،وال يليق بنا
�أن نن�ساق وراءها ،خا�صة وقد دعينا لال�ستخدام الأمثل للعقل ،فقد
نقل �أن عائ�شة �س�ألت النبي مبا يدخل النا�س اجلنة؟ قال بعقولهم،
ف�س�ألت� :أو لي�س ب�إميانهم؟ فقال وهل يكون الإميان حيث ال يكون
العقل؟! كما روي يف احلديث القد�سي �أن جربيل جاء �إىل �آدم قائ ًال:
�إن اهلل �أمرين �أن �أخريك �أحد ثالث العقل �أو احلياء �أو الدين ،فقال:
�إين اخرتت العقل ،فقال جربيل للحياء والدين :هلما ،قاال� :إن �أمرنا
�أن نكون حيث يكون العقل .وبالعقل يعرف اهلل ويوحد كما نقل عن
علي بن �أبي طالب ،واحلكمة تقول :العقل نبي مر�سل ملن مل تبلغه
الر�سالة .ومما يذري بعقولنا ذاك الإرهاب التوارتي الذي ميار�س
عليها با�سم القدا�سة التي تب�شرنا بكل هذا اخلراب ،دون �أن ندري �إن

كان ما يجري يف مناطق �أخرى هو من اخت�صا�ص الأ�شعيائيني؟!
لقد مت التنبيه منذ القدمي �إىل خطر الإ�سرائيليات ،فقد ورد
يف مقدمة �إحدى طبعات تف�سري اجلاللني عند احلديث عن دورها يف
التف�سري(( :فعلى القارئ الكرمي �أن يتنبه �إىل زيف �أمثال هذه الق�ص�ص
واحلكايات �إذا وقف عليها �أثناء قراءته لهذا التف�سري و�سواه ،ف�إنها
من و�ضع الزنادقة املجرمني وبع�ض املارقني ممن تعاونوا معهم)) هل
يجوز لعلماء دين الأمة �أن يعيدوا طباعة القر�آن مع تفا�سري من و�ضع
((الزنادقة املجرمني)) وهم الذين يزعمون االخت�صا�ص بكالم اهلل
و�أ�سراره؟ �ألهذا ال�سبب �سماهم الفيل�سوف الكندي ((عدماء دين)).
نحن ال نرد على ذلك وال نناق�شه �إال ملردوده ال�سلبي علينا ،و�إذا
كانت ا�سرائيل املغت�صبة حلقوقنا هي ما نواجهه حقيقة ،وهي منتج
ا�ستعماري هو الأكرث ب�شاعة على مر التاريخ ،والغرب يقول لنا �إن
ا�سرائيل جزء منه� ،أوجدها لتقوم بدور يحر�ضها على ا�ستمراره،
ويحر�ص على حمايتها وزيادة ت�أثريها ومنع هزميتها �إن �أمكن،
وذلك لإخ�ضاع املنطقة .لكن الهزمية الكيانية ال تتحقق بالطائرات
وال�صواريخ مبقدار ما تتحقق بهزمية العقل ،التي �أحد مظاهرها �أننا
ال نزال ننب�ش مثل هذه النبوءات التي ال ت�ساوي خردلة ،وال قيمة لها
�إال يف اال�ستدالل على عقل مري�ض ومليء باجلراثيم القاتلة.
ملاذا ال تكون هذه النبوءات مثل تلك التي يحرتفها كتاب الأبراج،
ومن يتنب�أ على ال�شا�شات يف منا�سبات مثل ر�أ�س ال�سنة ،وقراءة الفنجان
والطالع؟ ومن قال �إن هذا ال ي�شبه هذا؟ بل �إن ما نذكره يكون رمبا
للت�سلية ،بينما نبوءات التوراة لبث الأحقاد ومتكني الأ�ساطري ،التي ال
نرى مربر ًا ملجاراتها ،لي�س ا�ستهتار ًا باملقد�س ،بل هو ان�سجام مع املنطق
التاريخي والعقالين .ولقد �أزاحت امل�سيحية اليهودية وورثتها دون
ان ترث هذا ال�سواد منها ،وورث الإ�سالم الديانتني ،والقر�آن ي�شري �إىل
التنا�ص مع كتبهما املقد�سة دون �أن ينطوي على مثل هذه النبوءات،
مع �أنه ينبيء عن امل�ستقبل.
ويفرت�ض بامل�سلمني االمتثال ملا ورد يف القر�آن الذي ن�سخ ما قبله

مبنا�سبة الذكرى الـ  67للنكبة امل�ستمرة يف فل�سطني ..ندوة بعنوان:

((فل�سطني ...الق�ضية املركزية للأمة))
مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة وال�ستني للنكبة امل�ستمرة يف
فل�سطني
يت�شرف احتاد الكتاب العرب
وحتالف الف�صائل الفل�سطينية
واللجنة ال�شعبية ال�سورية العليا لدعم ال�شعب الفل�سطيني
ومقاومة امل�شروع ال�صهيوين
وجمعية ال�صداقة الفل�سطينية-الإيرانية

بدعوتكم حل�ضور ندوة �سيا�سية حتت عنوان:

((فل�سطني ...الق�ضية املركزية للأمة))
وذلك يف ال�ساعة احلادية ع�شرة من �صباح يوم الأربعاء
2015/5/20
يف قاعة االجتماعات مببنى احتاد الكتاب العرب-
�أتو�سرتاد املزة

((�أدب ..وطن ..نقد))
مهرجان �أدبي نقدي �شبابي يف فرع دم�شق
يت�شرف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب بدعوتكم
حل�ضور مهرجانه الأدبي النقدي ال�شبابي ((�أدب ..وطن..
نقد ،))..وذلك يف ال�ساعة الثانية ع�شرة من ظهر يومي
االثنني والثالثاء 18و2015/5/19م يف مقر فرع دم�شق
الحتاد الكتاب العرب ،دم�شق �شارع مر�شد خاطر -خلف معهد
ال�شهيد با�سل الأ�سد.
ي�شارك يف اليوم الأول الأدباء ال�شباب :غدير ا�سماعيل-
مرينا حممد ح�سن -علي الدندح� -سالم تركماين -زياد �سودة-
عبري عطوة -يو�سف قائد -جمال طنو�س� -إ�سالم فواز -حممد

ر�ضا الرفاعي� -سوزان ال�صعبي -دمية داوودي -حازم برنية.
ي�شارك يف اليوم الثاين الأدباء ال�شباب� :أ�سيل زغموط-
ح�سن الراعي -رانيا حمدوين -رمب بدر الدين بزال� -أحمد
حميدي -فرا�س ديوب� -سناء ال�صباغ -رزان عويرة� -أمري
م�صطفى -عزيز طه -رنا االبراهيم.
ي�ست�ضيف املهرجان النقاد والأدباء :خالد �أبو خالد-
حممد خالد رم�ضان -حممود حامد� -أمين احل�سن� -أحمد علي
هالل -عماد فيا�ض.
و�ضيف املهرجان ال�شاعر ال�شاب �أيهم احلوري.

عندهم ،واال�ستماع �إىل �أحاديث نبيهم امل�ؤكدة دون غريه من الأنبياء،
وهو ال يتحدث عن م�صري ال�شعوب الأ�سود ،مبقدار ما يب�شر بالهداية
واخلري.
ما جاء من تهوميات الرتاث اليهودي ،هو يف �أحد جوانبه خروج
على تعاليم الإ�سالم امل�ؤكدة مل�ضمون الوحي يف الأديان الر�سالية،
والتي من املفرت�ض �أن ت�ساير العقل ،وال �أظن الإ�سالم ونبيه لو كان
هذا القدر مكتوب ًا لنا ،كان �سيبخل يف الإ�شارة �إليه و�إبالغنا به ،فهل
ي�صح جتاوز الإ�سالم والقر�آن واحلديث �إىل تعاليم �أ�شعيا و�أمثاله؟!
هناك م�ؤلفات كثرية عن �أثر اليهودية �أو امل�سيحية يف تف�سري
القر�آن� ،أو�ضح ذلك الباحث م�صطفى بوهندي يف كتابني عن دور
تعاليم الديانتني يف التف�سري ،وهذا يظهر حتت مظلة وحدة العقل
الإمياين الر�سايل (عقل الوحي) ،ووحدته �أو ان�سجامه يف الديانات
الثالث وتف�سري الن�صو�ص ،مع �إ�سقاط الأفكار ال�سوداء احلاقدة ،التي
ت�ؤثر �سلب ًا على �ضغط الت�أثري امليثي وال�سحري الذي ي�شتد ظهوره
و�ضغطه على اجلماعات يف �أزماتها احلياتية .في�أثر عقول فئات منها.
من هنا ال بد من ا�ستح�ضار العقل النقدي الذي ال ي�سمح باجنرار
النا�س وراء اخلرافة وال�سحر والأ�ساطري واملثقف كما يرى عبد اهلل
العروي �إما �أن يكون نقدي ًا �أوال يكون مثقف ًا .وليت من يقوم ب�شرح ذلك
يف جمال العقائد ،هم من رجال الدين املتنورين الذين ن�شعر وك�أنهم
�أخلوا ال�ساحة ل�شيوخ الإرهاب ودعاة الفنت والظالم.
املفهوم لدى النا�س �أن احلديث عن امل�ستقبل هو من احليزات
التي يحتكرها املتكلمون يف الغيب والثقافة الدينية الرتاثية التي
مل ترتاجع لن�شاط ممثليها ،بالتايل فالإن�صات �إىل الأكرث عقالنية
واملتنورين من �أقطاب هذه الثقافة املرتبطة باملقد�س� ،أجدى من
�أجل خري ال�شعوب وتقدمها و�سعادتها ،وال يكون ذلك �إال مبواجهة
االنحراف واالنغالق.
مع �أجمل التحيات لل�صديق اللطيف زبري �سلطان ،الذي نتحدث
على هام�ش كتابته .وهو يف النهاية ر�أي.

ن�شاطات فرع ال�سويداء خالل �أيار 2015
الأربعاء 2015/5/20م :قراءات �أدبية لكل من الأدباء :يو�سف الأبطح
وريا�ض طربة وجهاد الأحمدية.
الأربعاء 2015/5/27م :حما�ضرة للأ�ستاذ نزيه ال�شويف بعنوان (اللغة العربية
والهوية).
تقام الن�شاطات يف ال�ساعة الواحدة ظهر ًا يف مقر الفرع يف ال�سويداء.

(ال�ضحك :تاريخ وفن)
للأديب ن�صر الدين البحرة
عن جملة دبي الثقافية
�صدر كتاب (ال�ضحك :تاريخ
وفن) مل�ؤلفه الأديب ال�سوري
الكبري ن�صر الدين البحرة،
و�ضم مقتطفات من �أبرز املواقف
ّ
والدعابات والنوادر لدى ال�شعوب
والثقافات الإن�سانية املختلفة.
تطرق الكتاب يف ف�صوله ال�سبعة
�إىل :الظرف والظرفاء -تعريف
فن ال�ضحك� -شروط النكتة-
ت�صنيف النكتة -النكتة يف الأدب
العربي -الطفيليون واحلمقى
واملغفلون� -شخ�صيات �إ�شكالية.
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"ال�سنة الثالثون"

جمل�س عزاء ل�شهيد ال�صحافة عبداهلل املقداد

�أقام احتاد ال�صحفيني و�آل املقداد جمل�س عزاء لل�شهيد
الأ�ستاذ عبد اهلل املقداد ع�ضو املكتب التنفيذي الحتاد
ال�صحفيني الذي قتلته التنظيمات الإرهابية امل�سلحة بعد
اختطافه يف مدينة عدرا العمالية.
وقد �شارك بتقدمي العزاء الدكتور خلف املفتاح ع�ضو
القيادة القطرية رئي�س مكتب الإعداد والثقافة والإعالم
ومفتي اجلمهورية ال�شيخ �أحمد بدر الدين ح�سون ووزير
التجارة الداخلية ح�سان �صفية ورئي�س احتاد الكتاب العرب
الدكتور ح�سني جمعة وعدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شعب
ومديري امل�ؤ�س�سات الإعالمية وممثلي الأحزاب الوطنية.
و�أكد الدكتور خلف املفتاح �أن الثبات ال�سيا�سي ل�سورية
والت�ضحيات التي قدمها ال�شعب ال�سوري حمت و�ستحمي
�سورية و�شعوب املنطقة والإن�سانية جمعاء من الإرهاب
التكفريي الذي ي�ستهدف املنظومة الأخالقية والإن�سانية يف
املنطقة والعامل ب�أكمله .و�أ�شار �إىل �أن املجرمني الإرهابيني
ومنذ بداية احلرب على �سورية حاولوا �إ�سكات ال�صوت
الإعالمي ال�سوري و�إلغاء ال�صورة احلقيقية التي يقدمها حول
ما يجري ،حيث مت ا�ستهداف الإعالم والإعالميني وا�ست�شهد
و�أ�صيب العديد منهم يف �سبيل الدفاع عن الوطن وحرية
الكلمة ال�صادقة الفت ًا �إىل �أن ا�ست�شهاد عبداهلل املقداد �أكرب
دليل على �أن �أعداء �سورية
الظالميني ال يعطون قيمة
لأي معنى �إن�ساين ويحاولون
�إ�سكات كل �صوت يدافع عن
احلق والوطن.
و�أكد مفتي اجلمهورية
يف كلمة له �أن ا�ستهداف
والعلماء
املثقفني
وال�صحفيني ال�سوريني يهدف

�إىل �ضرب االنفتاح والثقافة والعلم الذي تتميز به �سورية.
و�أ�شار �إىل �أن الدولة ال�سورية ومنذ اخلم�سينيات من القرن
املا�ضي �أر�سلت مثقفيها وعلماءها لتعليم �أبناء ال�سعودية
الذين كانوا يغرقون يف اجلهل وعدم املعرفة ،مبين ًا �أن م�شكلة
�سورية مع ه�ؤالء �أن �أبناءها يحملون العلم كر�سالة وعملوا
على ن�شرها وهذا ال يعجب �أهل اجلهل.
وقال ال حتزنوا على ال�شهيد عبد اهلل املقداد بل ارفعوا
ر�أ�سكم لأنه مل يتنازل �أمام الإرهابيني حفاظ ًا على مبادئه
وكرامته وكرامة �سورية.
و�أعرب رئي�س احتاد ال�صحفيني الأ�ستاذ اليا�س مراد عن
�أ�سف االحتاد لفقدان ال�صحفي عبداهلل املقداد الذي خطف
على يد الإرهابيني مبدينة عدرا العمالية “الذين حاولوا
�إجباره على احلديث �أمام قنوات �سفك الدم امل�ساندة لهم
ولكنه ف�ضل املوت على يخون وطنه وان يتفوه بكلمات ت�ؤذي
ال�شعب ال�سوري وق�ضية الوطن وت�ؤذي الإعالم والإعالميني”.
و�أ�شار �إىل �أن �أي تكرمي يقدم له يبقى قا�صر ًا �أمام ما
قدمه خالل عمله باحتاد ال�صحفيني كع�ضو باملكتب التنفيذي
لدورتني متتاليتني ،مل يتوان خاللهما عن تقدمي خدماته
لزمالئه ال�صحفيني.
وقال رئي�س احتاد الكتاب العرب الدكتور ح�سني جمعة
�إن احلرب التي نتعر�ض لها
ُدبرت و�أُعد لها منذ زمن طويل
ل�ضرب هويتنا ووحدتنا
وانتمائنا لهذه الأر�ض ،م�ؤكد ًا
�أن �سورية �ستنت�صر بالنهاية
على الأعداء بالرغم من
تكالبهم عليها بف�ضل �صمود
ووعي �شعبها وب�سالة رجال
قواتنا امل�سلحة.

رحيل الإعالمي عالء الدين الأيوبي
غيب املوت املذيع والإعالمي القدير عالء الدين الأيوبي مدير قناة (نور ال�شام)
الف�ضائية �إثر نوبة قلبية �أملت به وهو ميار�س عمله يف مكتبه عن عمر /57/عام ًا.
و�صلي
ومب�شاركة ر�سمية و�شعبية �شيع جثمان الراحل الأيوبي من م�شفى ال�شامي بدم�شق ُ
على جثمانه الطاهر يف جامع �أبو النور بركن الدين و�ضمه تراب الوطن يف مقربة املاردينية
بركن الدين.
ترك الراحل عالء الدين الأيوبي ب�صمته يف ال�شا�شة كما يف الإذاعة ،و�ساعده يف ذلك
�صوته املميز ولغته ال�سليمة� ،إ�ضافة �إىل �شخ�صيته الودودة املحبة ،و�شغفه بالعمل الإعالمي،
فكان مثا ًال للإعالمي العربي ال�سوري املقاوم امللتزم.
ي�شار �إىل �أن الراحل عالء الدين الأيوبي من مواليد دم�شق عام  ،1958ويحمل �إجازة دبلوم يف التجارة واالقت�صاد ودبلوم ًا
يف الإعالم ،وقدم برامج تلفزيونية و�إذاعية عديدة  ،وت�سلم عدة منا�صب �إدارية �آخرها مدير قناة (نور ال�شام) الف�ضائية.

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

�صورة من الذاكرة

تعزيــــة
رئي���س احت��اد الكت��اب العرب و�أع�ض��اء املكت��ب التنفيذي و�أ�س��رة حترير
“الأ�سبوع الأدبي” يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل الرفيق

الدكتور خلف املفتاح

ع�ضو القيادة القطرية رئي�س مكتب الإعداد والثقافة والإعالم
بوفاة �شقيقته.
راج�ين اهلل ع��ز وج��ل �أن يتغم��د الفقيدة بوا�س��ع رحمت��ه ويلهم �أهله��ا وذويها
ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

تعزية
رئي���س احت��اد الكت��اب العرب و�أع�ض��اء املكت��ب التنفيذي و�أ�س��رة حترير “الأ�س��بوع
الأدبي” يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل منذر يحيى عي�سى بوفاة والده.
راج�ين اهلل ع��ز وج��ل �أن يتغم��د الفقيد بوا�س��ع رحمت��ه ويله��م �أهله وذويه ال�ص�بر
وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

تعزية
رئي���س احت��اد الكت��اب العرب و�أع�ض��اء املكت��ب التنفيذي و�أ�س��رة حترير “الأ�س��بوع
الأدبي” يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل د .عادل زعبوب بوفاة زوجته.
راج�ين اهلل ع��ز وج��ل �أن يتغمد الفقيدة بوا�س��ع رحمت��ه ويلهم �أهلها وذويها ال�ص�بر
وال�سلوان.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.
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www.awu.sy
E-mail : aru@tarassul.sy

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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

«حني اتك�أت على دمي»

• نزار بني املرجة

(ربيع) للعرب
�أم
(عناقيد غ�ضب)؟

ديوان جديد لل�شاعر �سليمان ال�سلمان
يف خ�ضم احلرب ال�ضرو�س على �سورية ،يتكئ ال�شاعر �سليمان ال�سلمان على دمه ،متعالي ًا
على اجلراح ،يف �سبيل الوطن ،حمم ًال كل ذرة من ترابه كلمات �أبيات ديوانه اجلديد الذي
ي�شكل نقطة حتول بارزة وهامة يف جتربته الإبداعية الطويلة ..
وكعهدنا به يف �أعماله ال�شعرية ب�شكل عام ،ي�شغل الهم الإن�ساين والوطني ح ّيز ًا كبري ًا من
ديوان (حني اتك�أت على دمي) ال�صادر عن احتاد الكتاب العرب ،ففيه ميتزج الدم بالرتاب
ويتجلى ع�شق ال�ش�آم بني ال�سطور التي حملت من روح ال�شاعر �سليمان ال�سلمان ال�شيء الكثري.

«زوربا اليوناين» ..بالعربية ..من جديد
�ضمن �سل�سلة (�آفاق عاملية) ال�صادرة عن الهيئة امل�صرية لق�صور الثقافة مت للمرة الأوىل
تعريب رائعة (نيكو�س كازاندزاكي�س) «زوربا اليوناين» من اللغة اليونانية مبا�شرة ،لتحمل
الن�سخة اجلديدة عنوان الرواية الأ�صلي «حياة ومغامرات �ألك�سي�س زوربا» .
وات�سم تعريب امل�صري حمدي �إبراهيم لهذا العمل بالدقة واالكتمال اللذين مل يتحققا
يف معظم الرتجمات ال�سابقة للرواية نف�سها ،وكانت الرواية �صدرت يف طبعتها اليونانية
الأوىل عام  ،1946و ُترجمت �إىل خمتلف لغات العامل.
ويعترب (نيكو�س كازاندزاكي�س) واحد ًا من �أ�شهر وجوه الأدب اليوناين املعا�صر ،و�أهم
رواياته على الإطالق هي «زوربا اليوناين» وقد �أخرج عدد من رواياته �إىل ال�سينما كما
ر�شح عدة مرات لنيل جائزة نوبل ..

«العراق اجلميل» لـ «بيان ال�صفدي»
�ضمن �إ�صدارات دار ثقافة الأطفال يف العراق �صدر كتاب بعنوان (العراق اجلميل)
لل�شاعر والأديب ال�سوري املعروف بيان ال�صفدي..
يحت�ضن الكتاب جمموعة من ق�صائد الأطفال اجلميلة واملتميزة التي ت�صور ال�سندباد
يف رحالته واملتنبي بخلود �إبداعه و�شهرزاد يف حكاياتها و�صالح الدين يف بطوالته وعالء
الدين وم�صباحه ال�سحري  ،كما ي�سلط الكتاب ال�ضوء على غنى وجمال العراق وح�ضارته
العريقة ونخيله و �آثاره ال�شاخمة..
تعترب ق�صائد الكتاب من �أجمل ما قدمه ال�شاعر بيان ال�صفدي للأطفال خالل م�سريته
الإبداعية املتميزة ،وقد �ساهمت الر�سوم الداخلية لإيفان حكمت يف �إب��راز جماليات
الق�صائد ب�شكل كبري..

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

الأداة املنف��ذة املكلف��ة �أمريكي�� ًا و�ص��هيوني ًا لتدمري اليمن ال�ش��قيق،
تلك اجلهة البعيدة كل البعد عن �أية دميقراطية واملرتهنة �أ�سا�س ًا
وتاريخ ًا وحا�ض��ر ًا وم�س��تقب ًال ..للأجندة الأمريكية ال�صهيونية يف
املنطقة ،..والتي ت�س��تخدم القنابل العنقودية ذاتها �ضد �شعبنا يف
اليمن ال�شقيق...
هي �ص��ورة ب�ش��عة �أخرى من �ص��ور ذل��ك (الربيع) امل�ش���ؤوم بات

والدم��ار والت�ش��ريد والإب��ادة لكل �ش��يء ح��ي ،..ولكل �ش��اهد حي،

�صدر عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،كتاب «ال�شاعر امل�صري
�شاعرا” من ت�أليف ال�شاعر الكبري
ابن عرو�س..لي�س م�صر ًيا ولي�س
ً
الراحل عبد الرحمن الأبنودي .وكان ال�شاعر الكبري عبد الرحمن
الأبنودي قد راجع بروفات الكتاب بنف�سه قبل رحيله ،ويف خامتة الكتاب يقول ال�شاعر الراحل «مل يكن ابن عرو�س التون�سي �شاعر
مربعات ،و�إمنا كان يف النادر يردد «القليل من مربعات �سيدي عبد الرحمن املجذوب» مثله مثل معظم الب�شر من الفقراء يف ال�شمال
الإفريقي .يذكر �أن �أن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب حري�صة على �أن تفي بوعدها ب�إ�صدار جميع �أعمال الأبنودي قبل �أن حتل ذكرى
الأربعني لرحيله.

مدي ــر التحريـ ـ ـ ــر :با�سم عبدو

عل��ى العرب ،وم�س��تقبلهم ودميقراطيتهم ،..جلهة مملكة �آل �س��عود

امل�س��تفاد م��ن كل ما يح�ص��ل يف وطنن��ا العرب��ي!) .. :م�ش��هد القتل

بعد رحيله

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الت��ي �أ�س��قطت اللثام ع��ن كل ما تبقى م��ن ادعاءات ح��ول احلر�ص

ي�شهدها اليمن ،..وامل�ش��هد ال يختلف يف املح�صلة (وهذا هو الدر�س

كتاب جديد للأبنودي...

املدير امل�س ـ�ؤول :د.ح�س ــني جمعــة

الأحداث الأخرية يف اليمن يف �إطار ما �س��مي (عا�صفة احلزم)،

هيئة التحرير:

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة
علي املزعل  -توفيق �أحمد
املدير الفني :ن�ضــال فهيـم عي ـ ــ�سى عدنان كنفاين  -د .ممدوح �أبوالوي
مراد كا�سوحة � -سوزان �إبراهيم
م�شاركة يف الإخراج :مها ح�سن

حا�ضر للعرب!! �أينما كانوا...
غابر �أو
وحتى لكل
ٍ
تاريخ ٍ
ٍ
..هو ف�ص��ل من ف�ص��ول �إحراق الأخ�ضر والياب�س ،حتت �شعارات
والتوع��د لكل م��ا ميت �إىل
وادع��اءات �ش��تى ال ت�ض��مر غ�ير احلق��د
ٍ
ّ
العروبة ب�صلة!..
وم�شاهد الإجرام يف (الربيع املزعوم) التي يقوم بها املخططون
واملتعه��دون واملمول��ون واملنف��ذون ،..ال تختل��ف �إطالق ًا ل��كل قارئ
للأح��داث ،ومراق��ب مل��ا يج��ري عل��ى ال�س��احة العربي��ة الي��وم،..
عم��ا ح�ص��ل يف جن��وب لبن��ان يف ني�س��ان م��ن الع��ام  1996يف �إط��ار
عملية(عناقيد الغ�ض��ب) ال�ص��هيونية ،..حيث اجلرائ��م هي ذاتها
(وبنف�س املوا�صفات!) والقنابل العنقودية هي ذاتها ..والوح�شية
ه��ي ذاته��ا ..والنتائ��ج الدموية ه��ي ذاتها ..لكل م��ن يحتفظ بحدٍّ
�أدن��ى م��ن الذاكرة ..ه��ي (جمزرة قان��ا) تتكرر يومي�� ًا يف كل بقعة
عربية  ..وال�ضحايا ..هم ..ذاتهم دائم ًا :العرب!!..
والقات��ل ه��و ذاته :احلل��ف الأمريكي – ال�ص��هيوين!! وعمال�ؤه
الرجعيون يف املنطقة..
فه��ل و�ص��لنا �إىل درج��ة م��ن الن�س��يان ،ال ينف��ع معه��ا تذك�ير �أو
حتذير من كل �أمر خطري بل جدّ خطري؟!!
www. marje.syriaprof.com

