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الثقافـــة
ثــــــراء
و�سريورة
ال تنتهـي

جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

الدكتورة جناح العطار نائب ال�سيد رئي�س اجلمهورية
ت�ستقبل رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي

التقت ال�سيدة الدكتورة جناح العطار نائب ال�سيد
رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية لل�ش�ؤون الثقافية،
الأ�ستاذ الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتّاب
العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد ،مبنا�سبة
جناحهم يف االنتخابات اجلديدة التي �شهدها احتاد
الكتّاب العرب م�ؤخراً.
حتدثت الدكتور العطار عن �أهمية الثقافة العربية
والأدوار التي نه�ضت بها من �أج��ل الإب��داع ال�صايف،
الثقافة الوافية ال�ضافية ،والنهو�ض مبتطلبات
الفكر العربي ،والأدوار املهمة التي لعبها الكتّاب
واملفكرون العرب وه��م ي�شاركون يف بناء املجتمع،
و�إع��داد الأجيال ،واالرتقاء بالإبداع والثقافة من
�أجل الوقوف يف ال�صف احل�ضاري العاملي ،لأن ح�ضارة
العرب ،فكر ًا وثقافة و�إبداع ًا� ،أ�سهمت يف �صنع جوانب
مهمة من احل�ضارة العاملية.
ور�أت الدكتورة جناح العطار �ضرورة �أن يوا�صل احتاد
ال��ك��تّ��اب ال��ع��رب يف �سورية دوره احل��ي��وي يف تثمري
امل�شروع الثقايف الوطني والقومي الهادف �إىل بناء
الإن�سان والعقل والذائقة الأدبية مع ًا ،والتوا�صل عرب
نوافذ املثاقفة العاملية ليكون �أدب��اء �سورية فاعلني
وم�ؤثرين يف مدونتي الأدب العربي والعاملي.
و�أن مهمة احتاد الكتاب العرب الثقافية كبرية ومهمة
يف هذه الظروف التي تعي�شها البالد العربية عامة

و�سورية خا�صة وال�سيما �أن املكاره التي حتيط بنا
تتبنى ثقافة الكراهية والقتل واال�ستباحة ،ولهذا
البد من �إعادة توجيه البو�صلة نحو الثقافة املعنية
ّ
بالوطنية والعروبة ،والثقافة ،واللغة ،والتاريخ
امل�شرتك ،والإ���س��ه��ام يف امل�شروع الثقايف احل�ضاري
العاملي القائم على القيم النبيلة ال�سامية.
وحتدث رئي�س احتاد الكتّاب العرب الدكتور ن�ضال
ال�صالح عن طموحات الأدباء والكتّاب وقناعاتهم ب�أن
يكونوا حملة مل�شروع الثقافة الوطنية احلقة من �أجل
�أن تكون معاين الوطنية والقومية والإن�سانية هي
جوهر ثقافتهم و�إبداعهم وعي ًا بامل�س�ؤوليات املرتتبة
عليهم بو�صفهم طليعة من طالئع املجتمع العربي.
وحتدث �أع�ضاء املكتب التنفيذي عن امل�شهد الثقايف يف
�سورية ،خالل �سنوات احلرب املفرو�ضة على �سورية،
وعن امل�شهد الثقايف العربي والظروف ال�صعبة التي
حتول دون التوا�صل ما بني الأدباء والكتّاب العرب،
مثلما حت��ول دون و���ص��ول م�ؤلفاتهم ومطبوعاتهم
اجلديدة.
ويف نهاية اللقاء متنت الدكتورة جناح العطار لرئي�س
احت��اد ال��ك��تّ��اب ال��ع��رب و�أع�����ض��اء املكتب التنفيذي
ل�لاحت��اد النجاح يف �أعمالهم وجهودهم الثقافية
والأدبية والإبداعية من �أجل وطن عزيز ،وثقافة
عزيزة.

يف هذا العدد
لعنة ا�سمها بلفور
ال�شعر
بني احلياد واالنتماء

كلمة يف انتفا�ضة ال�سكاكني
غاندي..
رجل الهند العظيم

حوار مع الفنانــــة الت�شـــــكيلية ليلى طه

االفتتاحية

د.ن�ضـال ال�صـالح

� ُّأي معجزة!
أجل معجزةُّ ،
وأي معجزة! ليس فيما يعني هذه الصحيفة وحدها ،بل،
ّ
ّ
أيضًا ،ما يعني مجمل دوريات االتحاد وإصداراته ،وإلى الحد الذي يجعل
أي متابع للكيفيات واآلليات التي ّ
ّ
ّ
الدوريات واإلصدارات
يتم إنجاز هذه
ّ
من خاللها يهتف ملء القلب :إنها سورية ،وإنهم السوريون.
وس���ائل تقنية تكاد تك���ون بدائية ،م���ن أجهزة الحاس���وب التي
ٌ
تس���تخدم في تنضيد المواد ،إلى البرام���ج المعنية بالصورة البصرية
ّ
له���ذه المواد وإخراجها ،فإلى الطاقم الفني الذي ال يزيد على ش���خص
واح���د ليس من مالك االتحاد ،إلى ..إلى س���وى ذلك ّ
مما ُيدفع المرء إلى
ّ
ْ
بأنه ال ّبد ّأن ّ
ثمة “عناية إلهية” حفظت ،وتحفظ ،شؤون النشر
التسليم
ُ
في هذه المؤسس���ة التي ت ّ
تم ،أو تكاد ،السنة السادسة واألربعين من
َ
العمر ،ومن ث ّم إلى إكبار جهود المعنيين بهذه الش���ؤون ،من منضدين
ومصممي���ن ومتابعين ُ
ومخرج “مقطوع من ش���جرة” كم���ا يقول المثل
ّ
الشعبي الذائع الصيت كناية عن الوحدة بين الجماعة.
ّ
أج���ل معجزة ،وأي معجزة في أن تتابع ه���ذه الصحيفة صدورها بما
س���بق من الوصف للواقع الذي تبدأ معه عملية إعداد المواد التي ّ
تقدر
هيئة التحرير صالحيتها للنش���ر ،وما ْإن تنتهي الهيئة من مهمتها
تلك ،حتى تمض���ي المواد إلى هذه الموظفة أو تلك ّ
ممن س���ينهضن
ْ
ّ
بمهم���ة تالية ،هي التنضيد ،أو الرقم كما تغل ُب المجامع اللغوية ،على
أجهزة ليس ّلها من المواصفات س���وى كونها حواس���يب فحس���ب ،أي
بمواصفات خلفتها الس���نوات األخيرة من التطور التقني وراء ظهرها
ً
طوي�ل�ا ،ومن خالل برامج للكتابة ّ
يرتد أكثرها ّ
فتوة وحداثة إلى عش���ر
سنوات.
ّ
في األمثال الش���عبية قولهم ّإن ّالغزالة تغزل على عود ،وفي اتحاد
ّ
ّ
ّ
التكيف مع
الكتاب ،وفيما يعني هذا الش���أن ّ ،غزالون بحق ،يبدعون في ّ
واقع ال يملكون من أمره ش���يئًا ،ألنه ما ِمن أحد ،كما يبدو ،كلف نفس���ه
ّ
التطور
معطيات العصر في هذا المجال ،أي
عناء متابعة ما انتهت إليه
ّ
ّ
التقني ،ولذلك يج���در بهؤالء “الغزالين” وصفهم بالس���وريين الحق،
الس���وريين الذين لم تعجزهم الس���نوات الخمس التي مضت من عمر
ّ
الس���وري النازف في صناعة الحياة كما يليق بالحياة ،وكما يليق
الجرح
ّ
بسورية التي لم تس���تطع قوة ،مهما استذأبت وتغولت في همجيتها
وظالميتها ،أن ّ
تدمر في روح أبنائها إرادة الحياة.
ّ
س���نوات خمس ،أو نحوها ،والسوريون يثبتون ،يومًا بعد آخر ،أنهم،
ش���أن س���ورية التي ينتمون إليها ،معجزةّ ،
وأي معجزة! فال ما أتى على
ً
البشر والشجر والحجر من جحيم حرب لم يعرف التاريخ مثيال لها على
غير مستوى استطاع أن يس���لب منهم تلك اإلرادة ،أو أن ّ
يبدد بريقها
في أرواحهم التي عاندت إرادة الموت ،بل أبدعت الحياة من رماد الموت،
وال جنون الحصار علىَ سورية ،الذي أمعنت فيه القوى األكثر شرورًا في
التاري���خ المعاصر ،نال بعضًا من ذلك البريق ،فأثبتوا ألنفس���هم ،قبل
ّ
سواهم ،أنهم أبناء بررة ألجدادهم الذين ّ
قدموا للبشرية أعظم ما مكن
ّ
تتحول من عصر ما قبل اإلنسان إلى عصر اإلنسان،
هذه البشرية من أن
ّ
بدءًا من األبجدية األولى ،فاألرجوان األول ،فالمدونة الموسيقية األولى،
فالمغامرات األولى في اكتشاف ما وراء البحار.
ٌ
ّ
أباة ُوبناةَ ،
دافع
ّ سنوات خمس ،أو نحوها ،والس���وريون الحق جميعًا
كل منهمّ ،
ولما يزل يدافع ،عن سورية على نحو باذخ في جالله وبهائه
ّ
ُ
وقوة إرادته ،فكانوا الردي���ف الحق ألولئك الحماة الذين افتدوا الوطن
بدمائه���م وأرواحه���م ،وألولئك الذي���ن ّلما يزالوا يحم���ون الجغرافية
الس���ورية من أقصاها إلى أقصاها لتبقى س���ورية ،سورية التي كانت،
وسورية التي ستكون.
في سورية ،والسيما السنوات الخمس التي مضت ،وفي هذا االتحاد،
معجزةّ ،
وأي معجزة!
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ّ
بكل حم ّبة
�إىل جمل�سنا ّ
املوقر يف دورته التا�سعة

• عبا�س حريوقة
بعد �شهر متوا�صل من االت�صاالت وامل�شاورات
واللقاءات هنا وهناك ...وال��ذي ت ّوج بيومني
م��ن احل����وارات املهمة ج��دا االج��ت��م��اع��ات مع
العديد من الزمالء الأع�ضاء من خمتلف املدن
واملحافظات ال�سورية العظيمة وذلك للخروج
بقائمة من الأ�سماء الأدبية املمعنة يف وطنيتها
�أو ً
ال ،وح�سن �أدائ��ه��ا وتعاملها معنا ك�أع�ضاء
وم��ع م�ؤ�س�ستنا التي نعتز بها (احت��اد الكتاب
العرب)..للخروج بقائمة متثلنا..بعيدة عن
ال�ضبابية والرمادية ومبد�أ (رجل هنا ورجل
هناك ) ..
ل��ل��خ��روج بقائمة وا���ض��ح��ة ب��والئ��ه��ا ل�سورية
..ك���ل �سورية لتك�شف خ��ي��وط امل���ؤام��رة �ضد
�أبنائها بو�ضوح جنازيرها و�آلياتها وعتادها
وعديدها...
للخروج بقائمة تكون على قدر تام من امل�س�ؤولية
جتاه ماجرى ويجري لنا ...للخروج بقائمة
ت�شعر ب�شعورنا وب�شعور ذاك املواطن ال�سوري
املكد�سة همومه ودموعه و�صرخات �أمله وقهره
وجوعه يف ال�شوارع وال�ساحات واحلدائق ،ويف
املخيمات التي �شغلوها بعد تهجريهم من ديارهم
العامرة حبا ووطنية ..
للخروج بقائمة ال يكون �أملها ا�ستالم ال�سيارة
ومهام ال�سفر واملنا�صب والكرا�سي وت�صفية
ح�سابات وبناء عالقات غري �سوية ..
للخروج بقائمة ال تتعامل معنا فور و�صولها �إىل
مرادها معاملة �أمنية �إلغائية �إق�صائية ...الخ
وب�صراحة وليعذرونا فقد �شاهدنا وعاي�شنا
�أم��ث��ال ذل��ك يف مكتبنا التنفيذي يف دورات��ه
ال�سابقة ما �إن يجل�سوا على (الكرا�سي) حتى
ي�صابوا بلوثتها ،ين�سون او يتنا�سون �أ�صواتنا
التي او�صلتهم �إىل هنا و طروحاتهم ال�سابقة
لنا بالعمل على كذا والعمل على ك��ذا و..ال��خ
فيتعاملون معنا عند �أول زي��ارة لنا ملكاتبهم
بفوقية ون��زق �أ�شبه مبعاملة �إقطاعي ذاك

الزمان لفالح معفر بالرتاب وبالعرق ..
ب��ع��د ���ش��ه��ر م���ن االت�������ص���االت واالج��ت��م��اع��ات
...ح�ضرنا �إىل دم�شق وق�ضينا بني جدارانها
املكدّ �سة بالطيبة واحل��ن��ان �أم��ت��ع اللحظات
باحلب واخل�ير ..
وم�شينا على دروبها املع ّبدة
ّ
وعقدت اللقاءات واحلوارات واالجتماعات مع
الزمالء ،وكانت ب�سوية �أخالقية اجتماعية
وطنية ,وب��دمي��وق��راط��ي��ة ح��رة مثلت ومتثل
ماكانت وم��ازال��ت عليه �سوريتنا من احليوية
يف احلوار يف التعددية وتقبل واحرتام الآخر
حتت �سقف م�ؤ�س�ستنا الراقيه هذه .
انعقد م�ؤمترنا التا�سع الحتاد الكتاب العرب يف
قلب �أقدم عا�صمة يف التاريخ ..يف قلب دم�شق
الفيحاء ويف مكتبة الأ�سد بالتحديد ويف الثاين
ع�شر من ت�شرين الأول وال يخفى على �أحد
ماعناه ويعنيه هذا ال�شهر .
نعم انعقدم�ؤمترنا التا�سع �شاء من �شاء و�أبى
من �أب��ى يف �أج��واء من احلرية والدميقراطية
والتناف�سية ال��ن��زي��ه��ة ...ح�����ض��ر الأع�����ض��اء
الزمالء املر�شحون لع�ضوية املجل�س �...أك��دوا
تثبيت تر�شيحهم جميعا دون ا�ستثناء بعد
ان ج��ال��وا على زم�لائ��ه��م وع��ق��دوا احل���وارات
واللقاءات اجلماعية والثنائية� ،صافحوا هذا
وهذه بب�شا�شة وقبلوا هذا وذاك ..حتدّ ثوا عن
برناجمهم وم�شاريعهم ...دخلوا وخرجوا و..
و ..وح�ضر من ح�ضر من الأع�ضاء الذين يحق
لهم الت�صويت..
انعقد امل�ؤمتر يف دورت��ه التا�سعة وك��ان هدفنا
جميعا من انعقاده هو جناح �سورية ..كل �سورية
املتما�سكة املنت�صرة املمتدة بيا�سمينها وع�شقها
للحياة ع�شرات �آالف ال�سنني ..جن��اح �سورية
مبواطنيها ...نعم جناح الوطن كل الوطن وما
يت�سع يف �أمدائه و�آفاقه لل�سوريني كل ال�سوريني
هدفنا ك��ان وم���ازال اخل���روج بقائمة وطنية
مت��ث��ل ك��م��ا قلنا ���س��وري��ة م��ن حم��ب��ة ومتا�سك

و�صمود ويا�سمني وفرات و�شواطئ وقالع وقمم
�شاخمة..
انعقد م�ؤمترنا التا�سع والوطن فيه مافيه من
ج��راح مكدّ �سة ليتامى و�أرام���ل ون�ساء ثكاىل
ومل�صابي ح��رب ي�صعب عدهم ...ف��ي��ه مافيه
من جنازات ونعو�ش راكمتها احلرب يف مداخل
كل امل��دن والقرى...من �شهداء ُرفعت �صورهم
وعلّقت يف كل الأماكن ..على ج��دران املدار�س
..ع��ل��ى ال�شرفات ...ع��ل��ى ج��ذوع الأ���ش��ج��ار..
�أُن�يرت لتبقى تدلّنا على �صواب الطريق كما
�أناروا بدمائهم �أر�ض البالد و�سماءها...
انعقد امل���ؤمت��ر وعويل الأم��ه��ات اللواتي �ألفن
دروب املقابر كما �ألف الرتاب املعفِّر وجوههن..
انعقد و�صراخ وبكاء اليتامى يطالبنا ويطالب
كل �شرفاء العامل �أن )�أوقفوا احلرب ) �أوقفوا
تدفق �سفلة وقذارة العامل كل العامل واحلاملة
لعقائد واديولوجيات عفنة مكدّ �سة بر�ؤو�س
وقلوب متحجرة .
انعقد م�ؤمترنا وال��ذي جنح ملجرد انعقاده يف
�ضوء ماتعر�ض له الوطن من حماولة تقطيع
�أو�صاله ليمنعوا توا�صل ال�سوري مع ال�سوري
حتت م�سميات طائفية و�إثنية وعرقية و..الخ
بعيدة كل البعد عما تربى وعرفها و� ّأ�س�س لها
ال�سوري منذ �آالف ال�سنني ..
نعم انعقد امل�ؤمتر التا�سع بح�ضور الأع�ضاء من
كل مدن وبلدات وحمافظات �سوريتنا ال�صامدة
..نعم فمجرد ح�ضورهم هو جناح لنا ولهم ..
الحتادنا وه��و انت�صار جديد ي�سجل ل�سورية
..ل��ل��م��واط��ن ال�����س��وري ال�صامد ،للع�سكري يف
اجلي�ش العربي ال�سوري احل��ار���س لأحالمنا
احلر
القر ويف ّ
عند مداخل املدن والبلدات ..يف ّ
احلار�س لأطفالنا ولذكرياتنا املوغلة باحلنني
وبالبكاء ..
انعقد م�ؤمترنا التا�سع ..وج��رت االنتخابات
وفاز من فاز ولن نقول خ�سر من خ�سر لأننا كلنا

ك�أع�ضاء فزنا وباركنا بع�ضنا بع�ضا وما جناح
ه�ؤالء �إال �إميان ًا منا ب�أنهم ميتلكون ويختزنون
ط��اق��ات ت�ؤهلهم للقيام ب��ال��دور امل��ن��وط بهم
ك�أع�ضاء جمل�س او مكتب تنفيذي ..فكان من
بني املر�شحني من قدعرفناهم وخربناهم يف
دورات �سابقة منهم من كان النموذج ال�سوري
احلقيقي للمبدع وللإداري الناجح بقلبه الكبري
املحب ،ي�ستقبل الزمالء بوجه ب�شو�ش ،وقلب
نقي ،في�شعرهم ب�أنهم هم �أ�صحاب املكاتب وهو
ال�ضيف  ..ويو ّدعهم �أي�ضا مبا ا�ستقبلهم به
...ومنهم وهذا ما�شاهدناه وعاي�شناه و�إن دخل
�أح��دن��ا ُي�شعره وم��ن خ�لال تعامله الإق�صائي
الإلغائي وبعقلية �أمنية احيان ًا...ي�شعره ب�أنه
كالأيتام على مائدة اللئام  !!.وليعذرونا على
�صراحتنا التي الب��د منها لكي ال نعيد �إنتاج
املا�ضي وبالأدوات ذاتها �أي�ض ًا ..علينا �أن نتفكر
جيد ًا يف هذا وذاك ..
انعقد م�ؤمترنا وج��رت االنتخابات وجن��ح من
جنح واحتادنا يف و�ضع مادي ومعنوي لي�س ب�أقل
من اجليد جدا وذلك نتيجة جهد جهيد للزمالء
يف الدورات ال�سابقة ..
جنح من جنح واجلميع يعرف ماهو عليه الكاتب
والأدي����ب م��ن و�ضع م��ادي خميف ..فالع�ضو
ب�صراحة اليهمه كثريا كم زاد ر�صيد االحتاد
يف ال��ب��ن��وك وال �أرق����ام �إي��داع��ات��ه و�أرب��اح��ه
وا�ستثماراته وال��ع��ق��ارات التي ي�شرتيها هنا
وهناك وما �شابه ذلك بقدر ما يهمه انعكا�س
ذل��ك ب��الإي��ج��اب على و�ضعه امل���ادي واملعنوي
..الكل يعرف ماطر�أ من زي��ادات جنونية على
جميع ال�سلع وامل��واد احلياتية اليومية �أقلّها
ت��ذك��رة ال�سفر �أمن���وذج���ا ...ول�ل�أ���س��ف هاهي
مكاف�آت الن�شاط الثقايف ثابتة مل تتغري مثلها
مثل مكاف�آت ن�شر امل���واد يف �صحف ودوري���ات
احتادنا املوقر ,ال بل على العك�س ر�أينا االرتفاع
غري امل�س َّوغ يف اقتطاع اال�شرتاكات �أم��ام املبلغ

امل�شروع القومي العربي يعني االنت�صار
• �سليم بركات
حدب و�صوب،
ت�شهد الأمة العربية ما هب ودب ،وتدخالت من كل
ٍ
وعلى مدى �سنوات خم�س يعم �أر�ضها القتل والدمار ،بعد �أن دخلت
دولها مرحلة الال دولة� ،أو مرحلة الدولة الفا�شلة ،ما من ق�ضايا
عربية يتحكم فيها العرب ،وما من �أزمة �إال وحلولها يف يد غريهم،
وما من حريق عربي يتم �إطفا�ؤه على �أيدٍ عربية ،وما من فتنة �إال
وي�شعل فتيلها من اخلارج ،وال حول وال قوة لبع�ض احلكام العرب
يف ديارهم ،لأنهم م�سريون ال خمريون ،ولي�س من طاقة لتفكريهم
�سوى اال�ست�سالم للأمر الواقع ،والتنازل عن حقوقهم وثرواتهم
ب�سهولة لغريهم ،حتى امل�ؤامرات التي يتحدثون عنها ويحتجون
بها وا�ضحة من �شرا�ستها بدون حياء �أو خجل ،ومناطق النفوذ
وا�ضحة يف البازار الإقليمي والعاملي ،والأرزاق العربية توزع على
الأعداء ،ولي�س للعرب فيها �إال الفتات ،يعاملون فيما هو حق من
حقوقهم معاملة الأيتام على موائد اللئام ،وك�أن الأمر ال يعنيهم
وال يتعلق بهم ،ال من قريب وال من بعيد ،وبد ً
ال من �أن يت�ضامنوا

ويتحدوا ،ويتحاوروا ليتفاهموا ،وهم متكلون على �أنف�سهم،
اتكلوا على الأجنبي ،ليم�سك برقابهم ،ويتحكم م�صريهم بيده.
كل ق�ضايا العرب على مفرتق طرق ،بني نريان احلروب ،وبرادات
احللول ،لأن حالة من اجلمود تلفهم على كل �صعيد ،ال �أحالم
وال �آم��ال �إال مبعارك احل�سم بكل ما حتمل الكلمة من معنى،
�أكان الأمر �سلب ًا �أم كان �إيجاب ًا دون التفكري بق�ضايا امل�صري ،الكل
ينتظر معارك احل�سم ،م�صر تنتظر ،العراق ينتظر� ،سورية
تنتظر ،ليبيا تنتظر ،ك��ل ال��وط��ن العربي ينتظر ،ووحدها
�إ�سرائيل تنظر ب�شماتة وتتنف�س ال�صعداء وهي تتفرج على
تدمري القدرات العربية من املحيط �إىل اخلليج ،خمرج ي�سعى
�إليه ال�شعب العربي ،هو املخرج العربي ،لكن الأبواب مغلقة و�إذا
ما فتحت فبعد ن�ضال مرير.
الواقع العربي يحتاج �إىل تقوية العالقات العربية العربية،
رغم ال�صعوبات القاتلة املوجودة يف مواجهة هذه التقوية ،التي

تتطلب �أول ما تتطلب دور ًا م�صري ًا �سوري ًا م�شرتك ًا حتى ال يبقى
العمى الإيديولوجي �سائد ًا عند العرب ،وحتى يفهم العربي �أن
الأمة العربية م�ستهدفة ،البد من �أن يفهم �أبعاد ما يجري على
الأر�ض ال�سورية من مقاومة ،ليعرف كيف ينت�صر ،وكيف يحطم
امل�شاريع الإمربيالية ال�صهيونية ،وحتى ال ت�ضيع فل�سطني� ،أو
تبتلع ،عليه �أن يدرك �أبعاد هذه احلرب الإرهابية على �سورية
التي ت�شرتك فيها �أكرث من مئة دولة ،حرب �أدواتها من العمالء،
وامل�أجورين ،وع�صابات القتل والتخريب ،مب�ساندة قوى دولية
و�إقليمية� ،أهدافها �إ�ضعاف القدرات العربية وتدمريها مل�صلحة
الكيان ال�صهيوين.
احلرب على الأمة العربية �ستطول ،وطولها هو عنوان �صمود
�سورية ،وخوامتها انهيار املخطط االمربيايل ال�صهيوين الرجعي،
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لعنة ا�سمها بلفور

•يو�سف جاد احلق

هاهو ذا ق��رن كامل مي�ضي على وع��د مل ي�سبق
له مثيل يف التاريخ ،حيث �أعطى (من ال ميلك
ملن ال ي�ستحق) وع��د ًا قاب ً
ال للتحقق على �أر�ض
الواقع ،وطن ًا عربي ًا ا�سمه فل�سطني جلموع من
الغرباء ما هم يف حقيقتهم �سوى قرا�صنة �أفاقني
م�ستعمرين .وق��د ك��ان��ت ،وم��ازال��ت تفاعالته
وتداعياته وويالته جارية حتى يومنا هذا،
لي�س على الوطن الذي �سرق ،وال على �شعبه الذي
�شرد يف �شتى �أرج��اء الأر���ض و�إمن��ا على الأم��ة
العربية ب�أ�سرها� ،إن مل نقل على هذه املنطقة
من العامل برمتها .ولعلنا ال نكون مبالغني �إذا ما
قلنا �أن العامل كله كان ومازال من�شغ ً
ال على نحو
�أو �أخر بتداعيات ذلك الوعد ال�شيطاين الذي
�صاغه الربيطاين (�أرثر بلفور) ،وزير خارجية
بريطانيا يف الثاين من نوفمرب ع��ام  1917يف
�أعقاب احلرب العاملية الأوىل.
حدث ذلك بناء على م�ؤامرة بريطانية يهودية
لبثت ���س��ر ًا خفي ًا على ال��ع��رب ،لبع�ض الوقت،
لأ�سباب ا�ستعمارية التقت فيها م�صالح الفريقني
املت�أمرين.
ول��ئ��ن ع��م��دت بريطانيا للتمويه على الهدف
احلقيقي لذلك الوعد -وهو �إقامة دولة يهودية
على �أر���ض فل�سطني العربية يف نهاية املطاف-
زعمت �أنها �إمنا ترغب – �إن�ساني ًا -يف جمع �شتات
اليهود -امل�ساكني -امل�شردين يف �أكرث من مكان من
العامل لي�س �إال!..
غري �أن بريطانيا ما لبثت �أن ب��ادرت �إىل العمل
حثيث ًا على حتقيق �أهداف وعد بلفور �إياه على
�أر�ض الواقع .فعمدت �إىل تعيني اليهودي ال�صميم
(ه��رب��رت �صموئيل) ك����أول م��ن��دوب ���س��ام على
فل�سطني ينوب عن حكومة االنتداب يف تنفيذ
بنود الوعد املحقّق حللم ( ثيود ورهرت�سل) يف
�إقامة (الدولة اليهودية) وفق م�ؤمتر عقد يف
مدينة (بال) ب�سوي�سرا عام .1897
�صرح( هربرت �صموئيل ) دومن��ا حتفظ قائ ً
ال
( لقد عينت يف ه��ذا املن�صب بو�صفي اليهودي
خ�صي�ص ًا لتنفيذ وعد بلفور) ،ومن ثم بادر الرجل
�إىل اتخاذ خطوات وتنفيذ �إجراءات دومنا قيود
�أو حدود ،وك�أنه احلاكم ب�أمره مطلق ال�صالحية
على البالد والعباد ،من ذلك:
• مت��ك�ين ال��ي��ه��ود ال���واف���دي���ن �إىل فل�سطني
م��ن اال�ستيالء على �أرا���ض��ي فل�سطني لإق��ام��ة
(م�ستعمرات) عليها وب��امل��ج��ان ب��دع��وى �أنها
(�أرا�ضي احلكومة الأمريية)!..
• ا�سترياد �أع��داد كبرية من اليهود املهاجرين
م��ن �أق��ط��ار �شرقية وغ��رب��ي��ة ،ومنحهم حقوق
التملك واال�ستيطان والعمل يف الزراعة و�إقامة
امل�صانع مع (الوكالة اليهودية) وم�ؤ�س�سة (كربن
ك��امي��ت) .ك��ان بن غورين ي��رى �أن امل�ستوطنني
املهاجرين هم لبنات تكوين الدولة املزمع قيامها.
• �إن�شاء م�شاريع اقت�صادية عمرانية كربى
جديدة كم�شروع (روزن�ب�رغ) عند البحر امليت
لتوليد الكهرباء على �ضفة نهر الأردن ،و�ضعت يف
خدمة اليهود وحدهم دون غريهم.
�أ�سفرت تلك الت�صرفات ،وغريها كثري ،عن قيام
الفل�سطينيني باملظاهرات التي حتولت �إىل ثورات
متعاقبة ،ولكن ق��وات حكومة االن��ت��داب كانت
تبادر �إىل قمعها وجمابهتها بالقوة الغا�شمة،
منحازة متام ًا ل�صنائعهم اليهود فوقع الكثري من
القتلى واجلرحى واملعتقلني من �أبناء فل�سطني
من م�سلمني وم�سحيني �شهداء ذود ًا عن وطنهم،
يف كل مكان من فل�سطني .بل �إن حكومة االنتداب
ذهبت يف انحيازها حد �إعدام الفل�سطينيني من
بينهم ف�ؤاد حجازي وعطا الزير ،وحمد جمجوم،
الذين �سجل واقعة ا�ست�شهادهم ال�شاعر ابراهيم
طوقان يف ق�صيدته ( الثالثاء احلمراء) وهو
يوم تنفيذ الإعدام بحقهم.

وال بد لنا هنا من القول ب�أن اليهود الدخالء ما
كانوا لي�ضيعوا وقت ًا �أب��د ًا يف ا�ستغالل الفر�ص
التي �أتاحها لهم وعد بلفور ،يف حني كان العرب
حول فل�سطني يعقدون امل�ؤمترات ويلقون البيانات
ويبدون ال�سخط واال�ستنكار على �أح�سن تقدير.
من ثم فقد �سارع القرا�صنة �إىل حتويل جهودهم
�إىل الواليات املتحدة ،بو�صفها (القوة ال�صاعدة)
ب��دي ً
�لا ع��ن بريطانيا (ال��ق��وة امل�تراج��ع��ة) عن
امرباطوريتها التي مل تكن تغيب عنها ال�شم�س|.
وقد وجدوا يف رئي�سها (هاري ترومان) مع نهايات
احلرب العاملية الثانية ،خري معني على حتقيق
هدفهم الأ���س��م��ى على ح�ساب �شعب فل�سطني،
بعيد ًا عن دعاوى �أمريكا الكاذبة على الدوام يف
حكايا حريات ال�شعوب ،والدميقراطية ،وحقوق
الإن�سان وما �إليها» �إن هي �إال �شعارات يت�شدقون
بها كذب ًا ونفاق ًا وخداع ًا لل�شعوب.
ولقد عرف عن اليهود ،على مدى الزمن ،براعتهم
يف ا�ستغالل ما قد ي�صيبهم من �أذى ،قل مقداره
�أو كرث ،دومنا اعتبار لقيم �أخالقية �أو مبدئية
فقد ذهبوا – عندما واتاهم احلظ فيما حدث يف
�أملانيا �إيان احلرب العاملية  -1940-1939فيما
عرف (بالهولوك�ست) .لقد وظفوا هذه امل�س�ألة
خلدمة �أهدافهم بعيدة املدى بحيث مكنتهم من
تدفق املهاجرين من اليهود من كل مكان يف �أوربا
�إىل فل�سطني ،ثم �إىل دفع هيئة الأمم املتحدة
�إىل اتخاذ ق��رار التق�سيم يف  29نوفمرب عام
 1947و�إقامة دولة ا�سموها(�إ�سرائيل) �سارعت
الواليات املتحدة وبريطانيا ودول �أخ��رى �إىل
�إق���راره ،وبالتايل تنفيذه على �أر���ض الواقع،
وك�أن �شعب فل�سطني كان م�س�ؤو ً
ال عما حدث لهم
هناك فحل عليه العقاب بالتعوي�ض عما حدث
لهم نيابة ع��ن الأورب��ي�ين �أنف�سهم حلفا�ؤهم
و�أ�صدقا�ؤهم فيما بعد.
ولأنهم يعرفون ما يريدون ،ومن ثم يخططون له
بدهاء يو�صلهم �إىل مبتغاهم مبيكيافيلية عرفت
عنهم �أي�ض ًا ،منذ م�ضى �أثريا�ؤهم وزعاماتهم �إىل
حد التعاون مع هتلر ودفعه �إىل �إحراق فقرائهم
ليحققوا من وراء ذلك هدفني �أولهما :دفع جموع
من ه�ؤالء للهجرة يف ظل الرعب والهلع مما قد
ي�صيبهم على �أيدي النازيني �إىل فل�سطني امللج�أ
الآمن ،وثانيهما خلق (عقدة الذنب) لدى كافة
الأوربيني و�إح�سا�سهم بالذنب
ومما هو جدير بالذكر واملالحظة �أن الربيطانيني
كانوا دائم ًا �أوف��ي��اء لبلفور ووع��ده ،كما كانوا
�أوفياء لليهودية العاملية ب�أخطبوطها املت�شعب
يف الغرب عامة و�أمريكا خا�صة ،ومن ثم فهم مل
يغادروا فل�سطني قبل �أن ي�ضمنوا لليهود و�صولهم
�إىل ما هدف �إليه – غري املغفور له � -آرثر بلفور.
وكان ذلك يف � 15أيار عام  1948تاريخ قيام كيان
لهم يف فل�سطني.
ه��ذا الغر�س ال�شيطاين ال��ذي �أوج���ده ،وو�ضع
بذرته يف ديارنا ذل��ك الأف��اق ال�صهيوين (�آث��ر
بلفور) �إر���ض��اء (حلاييم واي��زم��ن) وا�ستجابة
لأموال �آل (روت�شيلد) ،وحتقيق ًا حللم (تيودور
هرت�سل) �أم�سى وك�أنه(ر�ؤو�س ال�شياطني) �أوغل
يف تدمري املجتمع العربي ،و�أحل الويالت ب�شعوب
الأقطار العربية كافة ،مل ي�سلم من �أذاه �أحد
مبن يف ذلك من واىل �أع��داء الأم��ة وانحاز �إىل
الغا�صبني.
�إن م��ا تعي�شه املنطقة ال��ي��وم يف ظ��ل م��ا �سمي
بالربيع العربي ما هو �إال نتاج ذلك الوعد �إياه.
فلوال الوجود ال�صهيوين الهجني يف بالدنا ملا كان
ل�شيء من هذا كله �أن يحدث.
هو ال�سرطان باملعنى الدقيق واملطلق قائم بني
ظهرانينا ،وال�سرطان ال عالج له وال �شفاء من
دون ا�ستئ�صاله من ج��ذوره .االم��ر ال��ذي بدت
بودره تلوح يف الأفق ويف املدى املنظور غري بعيد.

كلمة يف انتفا�ضة
ال�سكاكني

3

• علي دياب
يعاين �أبناء �شعبنا العربي الفل�سطيني يف الأر���ض املحتلة ،الكثري من قهر العدو
ال�صهيوين وممار�ساته غري الإن�سانية والعن�صرية ،وعلى م��ر�أى العرب واملجتمع
الدويل وم�سمعها ،وللأ�سف بع�ض الأنظمة العربية وال �سيما اخلليجية منها غارقة
يف تنفيذ ما يطلبه منها �أ�سيادها ،يف �إطار ما �س ّموه «الربيع العربي» و�أ�صبحت الق�ضية
ت�شدقوا فيها ولعقود ،ويف قرارات م�ؤمترات قممهم العربية ،يف
الفل�سطينية ،التي ّ
ً
ً
�أنها الق�ضية املركزية للأمة العربية ف�أ�صبحت ن�سيا من�سيا ،بل و�أكرث من ذلك حت ّول
العدو ال�صهيوين �إىل �صديق يتم التحالف معه ،بل والتن�سيق الع�سكري واللوج�ستي
من �أج��ل العمل على �إ�سقاط بع�ض الأنظمة العربية الوطنية والقومية ،التي
حملت لواء املقاومة يف مواجهة عنجهية الكيان ال�صهيوين وغطر�سته ،و�أ�صبحت
عالقة بع�ضهم معه حميمية ،لدرجة �أنّ رئي�س وزرائه يطلب امل�ساعدة من �أ�صدقائه
العرب ،للح�ؤول دون اندالع انتفا�ضة فل�سطينية ،ال تقل �أهمية عن �سابقاتها� ،إذ
هذه البدايات املتوا�ضعة لالنتفا�ضة العتيدة� ،أقلقت العدو ال�صهيوين ،وتركته
حائراً ،ف�إن ا�ستخدم قوته املفرطة ،فهذا يعك�س حالة �إيجابية يف ال�شارع العربي
ت�سرع يف حالة االنفجار ونزول ال�شباب الثائر �إىل ال�ساحات وال�شوارع،
الفل�سطينيّ ،
م�ضحي ًا بالغايل والرخي�ص ،من �أجل الدفاع عن مقد�ساته يف وجه قوات االحتالل
الغا�شمة ،وهذا ما ي�ضطر هذه القوات ال�ستخدام العنف ،الأمر الذي ي�سيء �إليها
تقدم نف�سها ومنذ
�أمام الر�أي العام الدويل ،وال �سيما الأوروبي منه والأمريكي� ،إذ ّ
احتالل فل�سطني عام ثمانية و�أربعني وت�سعمئة و�ألف ،يف �أنّها الواحة الدميقراطية
الوحيدة يف املنطقة؟!! ومن هنا ي�أتي تدخل نتنياهو لدى �أ�صدقائه العرب لل�ضغط
على ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�سها حممود عبا�س لي�أمر قواته الأمنية بالنزول �إىل
ال�شوارع للت�صدي لل�شباب الأبطال ،بغية التخفيف عن قوات االحتالل و�إظهار ه�ؤالء
امليامني وك�أنهم خارجون عن القانون ،وم�شاغبون ولي�س ثائرين يف وجه قوات الكيان
الغا�صب ،وهذا ما كان يرمي �إليه اتفاق �أو�سلو العلني منه وال�سري الذي متخ�ضت
عنه ال�سلطة الفل�سطينية ،والذي كان مهند�سه يومذاك ال�سيد عبا�س نف�سه ،رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية حالي ًا ،هذا االتفاق الذي قال عنه الرئي�س الراحل القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد� :إنّ كل مادة فيه حتتاج �إىل اتفاق كامل؟؟ وبالتايل فال�سيد
عبا�س يعرف �أنّ ه�ؤالء ال�شبان الثائرين ،والذي �سقط بع�ضهم بر�صا�ص الكيان،
وان�ضموا �إىل قافلة ال�شهداء ،الذين رووا بدمهم الرتاب الفل�سطيني الطاهر ،لن
ي�أبهوا ملا �سيطلبه منهم؟ وال ملا �سي�صدره من �أوامر �إىل �أجهزته الأمنية ب�ش�أنهم!!
لأنهم بالأ�صل مل ينزلوا �إىل ال�شوارع بطلب منه ،وال با�ستئذان من �سلطته ،التي
لي�س لها من ال�سلطة �إال اال�سم وال�شكل ،وك�أنها وكيلة لقوات االحتالل التي مل ترع
عهداً ،ومل تتقيد مبادة يف اتفاق الإذعان ،على الرغم من �أنه من �صناعتهم ،ولكنهم
ما�ضون يف خمططهم التوغلي ،الذي ال يراعي حرمة وال يحفظ حق ًا ،و�إمنا يريدون
يهجروا خارج �أر�ضهم ،ف�سيبقون جمرد عبيد
كل �شيء ،والعرب الفل�سطينيون �إن مل ّ
و�أجراء ،وهنا نت�ساءل عن دور هذه الأنظمة العربية العميلة فما موقفها مما يدور
على �أر�ض فل�سطني الطاهرة ،ومن �أولئك ال�شهداء الذين ي�سقطون يومي ًا ،ويقتلون
على �أيدي امل�ستوطنني ،ومنهم الأطفال وال�شباب والن�ساء� ،أال ي�ستحقون ه�ؤالء �أن
تقدم لهم يد امل�ساعدة املادية واملعنوية!! فهم يت�صدون بال�سكاكني واحلجارة وما
يتوفر بني �أيديهم من و�سائل بدائية ،وا�ستطاعوا �أن يقتلوا من املعتدين ال�صهاينة،
فكيف لو ح ّولت الأنظمة العميلة جزء ًا ي�سري ًا من ملياراتها التي حتولها �إىل �سورية
واليمن وغريها لتدمريها و�سفك دم �أبنائها .ونعود للقول كيف يقبل �أبناء �شعبنا
العربي يف هذه الدويلة �أو تلك؟ التي يقيم نظامها عالقة مك�شوفة �أو �سرية مع
الكيان ال�صهيوين ،وعلم الكيان يرفرف يف �سمائها ،يدن�س �أجواءها الطاهرة ،كيف
ي�ستطيع ه�ؤالء قبول ذلك ،وعدم اخلروج يف وجه هذه الأنظمة انت�صار ًا لفل�سطني
و�شبابها الثائر!! ولكننا نعود للقول� :إنّه وبكل �أ�سف حتول الكيان �إىل �صديق لهذه
الأنظمة ويف مقدمها ال�سعودية وغريها ،وكذلك �أردوغان الذي يتبجح بالدفاع عن
فل�سطني؟ ف�أين ه�ؤالء كلّهم مما يجري على �أر�ض فل�سطني؟؟ و�أين امل�سجد الأق�صى
ال��ذي يناديهم؟؟ فنقولها وبالفم امل�ل�آن ال عالقة لهم بالعروبة وال بالإ�سالم،
تدن�سه قوات االحتالل،
فالإ�سالم براء منهم ،والأق�صى يخ�شى �أن يدن�سوه ،كما
ّ
و�إننا نقول له�ؤالء العمالء ول�سيدهم نتنياهو ،مهما تفننتم يف االلتفاف على الق�ضية
الفل�سطينية الق�ضية املركزية للأمة العربية!! ومهما برعتم يف حتويل البو�صلة
واختالق �صراعات جديدة ،لطم�س معامل ال�صراع العربي-الفل�سطيني ف�إنّ ال�شباب
العربي عامة والعربي الفل�سطيني خا�صة� ،سيقف ومن خلفه ال�شرفاء يف وطننا
العربي ،وكل املقاومني يف مواجهة �آلة القمع والقتل ال�صهيونية� ،سيحرك �شارعنا
العربي ،ويعيده �إىل بو�صلته ال�صحيحة باجتاه الق�ضية الفل�سطينية ولي�س باجتاه
تدمري بع�ض الدول العربية ،و�ضخ �آالف مليارات الدوالرات يف �سورية والعراق وليبيا
واليمن وغريها ،دعم ًا للإرهاب الوافد �إلينا من كل حدب و�صوب ،من جهات الأر�ض
الأربع .والبد طال الزمن �أم ق�صر �إال و�أن يحقق ال�شعب املكافح انت�صاره على �أعدائه
كافة ،وعلى كل العمالء واخلونة من هذه الأنظمة التي �سيكون م�صريها خندق
العمالة واخليانة.
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هل تخلت ال�سعودية
عن جزيرتي
�صنافري وتريان
للعدو الإ�سرائيلي؟

•غازي ح�سني
يحتل العدو الإ�سرائيلي جزيرتي �صنافري وتريان ال�سعوديتني
منذ ع��ام  ،1967وتبلغ م�ساحة ج��زي��رة ���ص��ن��اف�ير()33
ك����م ،2بينما ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة ج��زي��رة ت���ي��ران( )80ك��م،2
وتقيم”�إ�سرائيل” عليهما حمطة كبرية للإنذار ،وتقعان يف
ممر مائي عر�ضه  4.5كم يف بوابة م�ضيق تريان ،وتتحكمان
يف املالحة عرب ميناء �أم الر�شرا�ش(�إيالت) وخليج العقبة،
واجلزيرتان جزء ال يتجز�أ من �أمارة تبوك ،وم�سجلتان لدى
الأمم املتحدة ب�أنهما تابعتان لل�سعودية.
ويعترب م�ضيق تريان املنفذ الوحيد للعدو ال�صهيوين نحو �آ�سيا
و �إفريقيا من خالل البحر الأحمر.
وحتاول اململكة ال�سعودية �إخفاء احتالل العدو الإ�سرائيلي
للجزيرتني عن ال�شعب ال�سعودي وبقية ال�شعوب العربية و
الإ�سالمية ،و�ساعد املوقف امل�شرتك الإ�سرائيلي ال�سعودي من
امللف النووي الإيراين على اال�ستمرار يف �صمت ال�سعودية على
االحتالل الإ�سرائيلي للجزيرتني ،بالإ�ضافة �إىل العالقات
ال�سرية بني البلدين التي و�صلت �إىل ال�شراكة الأمنية بينهما
على حد قول الإرهابي نتنياهو.
وتتعاون الدولتان ال�شريرتان يف مواجهة حركات املقاومة
يف فل�سطني ولبنان وتهديد �سورية و�إي��ران ودعم الإرهابي
الوهابي التكفريي والتدخل اخلارجي يف �سورية لإ�ضعاف
اجلي�ش العربي ال�سوري وال��دول��ة ال�سورية ودور �سورية
الداعم حلركات املقاومة لتحرير القد�س وبقية فل�سطني.
وتعمل الدولتان العدوانيتان على ت�أجيج الفنت الطائفية
واملذهبية والعرقية يف البلدان العربية والإ�سالمية لتفتيتها
و�إع��ادة تركيبها لإقامة �إ�سرائيل العظمى االقت�صادية من
خ�لال م�شروع ال�شرق الأو���س��ط اجل��دي��د ،وت�صفية ق�ضية
فل�سطني ،وت��ه��وي��د مدينة الإ����س���راء وامل��ع��راج ب�شطريها
املحتلني ،و�إن��ه��اء ال�صراع العربي ال�صهيوين ،والهرولة يف
تطبيع العالقات مع الكيان ال�صهيوين .ويف الوقت الذي
تنا�ست �أو رمبا تنازلت ال�سعودية عن اجلزيرتني لإر�ضاء
�إ�سرائيل وال�صهيونية العاملية والواليات املتحدة الأمريكية
ولتطوير العالقات بني البلدين �شنت حرب ًا عدوانية على
�شقيقتها وجارتها اليمن وبدعم من �أمريكا و�إ�سرائيل والأردن
والإمارات العربية با�سم عا�صفة احلزم.
وو�صلت الغطر�سة والوح�شية واخليانة ال�سعودية حد ًا
هدد فيه مندوبها لدى الأمم املتحدة �سورية بعا�صفة حزم
لإ�سقاط النظام ،مل ِوح ًا بحرب مماثلة لتلك التي �أ�شعلها �آل
�سعود على اليمن .وكانت اململكة ال�سعودية قد احتلت يف
الثالثينيات من القرن املا�ضي جيزان وجنران وع�سري.
وتتدخل ال�سعودية بالقوة الع�سكرية يف �سورية والبحرين
واليمن وليبيا وال��ع��راق ،وطلبت من الواليات املتحدة �شن
احلرب على �سورية معلنة ا�ستعدادها دفع فاتورة احلرب مهما
بلغت� ،إ ّ
ال �أن �أوباما رف�ض الإغراء ال�سعودي الهمجي والذي
ي�صل �إىل حد اخليانة يف العالقات العربية_ العربية.
وال ت��زال اململكة ال�سعودية ت�صمت على اح��ت�لال العدو
الإ�سرائيلي للجزيرتني ال�سعوديتني ،ع��دو اهلل والوطن
واملواطن والعروبة والإ�سالم ومبادئ القانون الدويل العام،
والقانون ال��دويل الإن�ساين ،واتفاقيات جنيف الأرب��ع لعام
 1949والإن�سانية جمعاء ،وتعمل �سر ًا وعالنية على بيع
فل�سطني ومت��ري��ر احل��ل ال�صهيوين للق�ضية لقاء حماية
الواليات املتحدة الأمريكية ال�صهيونية والعاملية ململكة �آل
�سعود من �شعبها.

قضايا وآراء
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وعـــد بـلـفــــور ...الـقــــادم
• ر�شيد موعد
منذ �أيام ..ومع اقرتاب العد التنازيل ملئوية وعد بلفور �ض ّمنا
جمل�س حواري لإحياء هذه الذكرى يف منزل الزميل الدكتور
ج��ورج جبور املهتم بال�ش�أن العربي والفل�سطيني ...خا�صة
و�أنه �صاحب هذه الفكرة ..تناق�شنا فيه ،عن �آلية العمل لهذه
املنا�سبة التي ت�صادف يوم .2017/11/2
تبادلنا ال��ر�أي ...ماذا نحن فاعلون لهذا احلدث ،لن�ضع العامل
ببطالن هذا الوعد...
الدكتور �سليم بركات ..بد�أ احلوار الذي قال فيه :البد من عمل
�شيء ..فما زال الوقت معنا ...و�أكمل الأ�ستاذ عمر مقداد يف
هذه اجلل�سة ر�أيه بالت�أكيد على ما �أفاد به الدكتور بركات.
لقد بد�أ العد التنازيل لهذه الذكرى ..فلنُجمع على ر�أي ننه�ض به
ي�ستحق املنا�سبة ..هذا ما �أدىل به الدكتور جورج جبور..
وهكذا خرجنا من منزل ال�صديق امل�ضيف ،ونحن نحمل هم
الدخول �إىل معرتك املنا�سبة.
حق ًا ..بد�أ العد التنازيل ملئوية وعد بلفور التي حتل بتاريخ
 2017/11/2ذلك الوعد امل�ش�ؤوم الذي �أ�س�ست ال�صهيونية عليه،
وبنت �أحالمها ،المتالك �أر�ض لها ،ال تربطها �أي �صلة بها..
ماذا نحن فاعلون لهذه املنا�سبة ..هل منلك اجلر�أة -نحن العرب-
لطرح تو�صية لدى الهيئة العامة للأمم املتحدة التي تعقد عادة
جل�ساتها يف �أواخر �شهر �أيلول من كل عام -وما زال الوقت �أمامنا
مقبو ًال -نطالبها ببطالن هذا الوعد الذي قامت مبوجبه «دولة
ل�شعب ،وطردته عنها ،وحلت
أر�ض
االحتالل» التي ا�ستولت على � ٍ
ٍ
بدي ًال عنه يف هذه الأر�ض.
فبعد م���رور  85ع��ام�� ًا ع��ل��ى ���ص��دور ت�����ص��ري��ح ب��ل��ف��ور بتاريخ
 1917/11/2الذي �أعطى �صاحبه حقا ال ميلكه ليعطيه �إىل من
ال ي�ستحقه ،اعرتفت� -أخري ًا -بريطانيا �صاحبة هذا الت�صريح
بتاريخ  2002/11/16بخطئها عن �صدور هذا الوعد ،حيث
ن�شرت ال�صحف ن�ص ًا �أدىل به وزي��ر خارجية اململكة املتحدة
«ج��اك �سرتو» �آن���ذاك �إىل جملة «نيو�ستيتمان» الربيطانية
الي�سارية جاء فيه:
«�إن وعد بلفور وال�ضمانات املتناق�ضة التي منحت للفل�سطينيني
�سر ًا ،يف الوقت نف�سه الذي �أُعطيت فيه للإ�سرائيليني ،ت�شكل مرة
�أخرى ،حدث ًا مهم ًا بالن�سبة �إلينا ...لكنه لي�س ُم�شرف ًا كثريا لنا».
وم��ا �أن انت�شر النب�أ حتى قامت الأو���س��اط الوطنية العربية
بالطلب من حكومة بريطانيا االعتذار ر�سمي ًا عن هذا الوعد
امل�ش�ؤوم ب�إ�صدارها بيان ًا بهذا اخل�صو�ص ا�ستجابة لت�صريح
«�سرتو».
�إن حديث وزير خارجية بريطانيا «جاك �سرتو» الذي اعرتف
فيه ب�أخطاء بريطانيا التاريخية ،وبخا�صة ت�صريح «بلفور»
خطوة ممتازة يف االجت��اه ال�صحيح ،وميكن �أن ُيبنى على هذه
اخلطوة ما يلي:
�أو ًال� -أن تعتذر احلكومة الربيطانية للفل�سطينيني والعرب
وامل�سلمني والإن�����س��ان��ي��ة ع��ن ه��ذا ال��وع��د ال���ذي �أخ���ل بالقيم
الإن�سانية.
ثاني ًا� -إن�شاء قنوات دبلوما�سية للتباحث بهذا ال�ش�أن للو�صول
�إىل حل عادل لق�ضية «فل�سطني التاريخية» يعتمد على �شرعة
حقوق الإن�سان والقانون الدويل والقرارات الأممية.
ثالث ًا -التعوي�ض عما �أ�صاب ال�شعب العربي الفل�سطيني من �أمل
نف�سي ومعنوي و�ضرر مادي حلق به ،لقاء ذلك ،وهذه امل�س�ؤولية
�أممُ ية دولية وتتحمل �أعباءها �أي�ض ًا «دولة االحتالل».
لقد �سبق وعد بلفور التقرير ال�صادر عن «هرني كامبل برنمن»
وهو �سيا�سي بريطاين� ..أ�صبح رئي�س ًا للوزارة عام  1905جمع
هذا ال�سيا�سي املعروف عدد ًا من اخت�صا�صي اال�ستعمار يف الدول
الأوروب��ي��ة اال�ستعمارية وكلفهم بو�ضع خطة لت�أمني امل�صالح
الإمرباطورية لأوروبا ،ف�أو�صوا �ضمن وثيقة �صدرت عام 1907
ت�ضمنت:
«عدم ال�سماح بقيام وحدة عربية جتمع بني ماليني العرب يف
غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا� ..أي بني امل�شرق العربي ومغربه...
والتو�صية ب�إقامة كيان دخيل يف فل�سطني قلب الوطن العربي
يحول دون هذه الوحدة».
ال�شك �أن ه��ذا املو�ضوع على غاية من الأهمية ..فوثيقة �أو
تو�صية من هذا النوع البد من �أن تف�ضح ال�سيا�سات الأوروبية

اال�ستعمارية جتاه �شعبنا العربي والتخوف من وح��دة الأمة
العربية وانبعاثها وما �سوف يلحق بالغرب من نهو�ضها.
ثم تختتم وثيقة «كامبل برنمن» بو�صفة عالجية..
لكي ُيجه�ض الغرب النهو�ض العربي ،عليه زرع كيان غريب يف
الو�سط اجلغرايف للأمة العربية الواحدة يف�صل م�شرقها عن
مغربها ..وك��ان له ذل��ك ..حيث �صدر «وع��د بلفور» بعد ع�شر
�سنوات من �إع�لان تلك الوثيقة ال��ذي جاء ترجمة وتكري�سا
لإعطاء وطن قومي لليهود.
ب���د�أت م���أ���س��اة ال�شعب العربي الفل�سطيني تتمخ�ض حينما
فر�ضت ع�صبة الأمم االنتداب الربيطاين على فل�سطني بتاريخ
 1922/7/24ا�ستناد ًا مل�ؤمتر �سان رمي��ون املنعقد يف �إيطاليا
ب��ت��اري��خ  1920/4/24ال���ذي مت مبوجبه �إق����رار االن��ت��داب
الربيطاين الفرن�سي على بالد ال�شام..
وقبلها كانت معاهدة «�سايك�س بيكو» بتاريخ 1916/5/16
ق�سمت الوطن العربي �إىل دويالت اخت�صت كل من فرن�سا
التي َّ
وبريطانيا بق�سم منه.
�إن تنفيذ وعد بلفور جاء نتيجة لهذه املخا�ضات الع�سرية التي
واجهتها الأمة العربية.
حيث �صدر هذا الوعد بتاريخ  1917/11/2على �شكل ت�صريح
موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا �آرثر جيم�س بلفور �إىل
ّ
اللورد «روت�شيلد» املليونري ال�صهيوين جاء فيه:
عزيزي روت�شيلدُ ،ي�سعدين كثري ًا �أن �أنهي �إليكم نيابة عن حكومة
جاللة امللك الت�صريح التايل تعاطف ًا مع �أماين اليهود ال�صهيونيني
التي قدموها ووافق عليها جمل�س الوزراء:
«�إن حكومة جاللة امللك تنظر بعني العطف �إىل �إن�شاء وطن
قومي لل�شعب اليهودي يف فل�سطني ،و�سوف تبذل ما يف و�سعها
لتي�سري حتقيق هذا الهدف ،وليكن مفهوم ًا بجالء �أنه لن يتم �شيء
من �ش�أنه الإخ�لال باحلقوق املدنية والدينية للجماعات غري
اليهودية املقيمة يف فل�سطني �أو باحلقوق والأو�ضاع القانونية
التي يتمتع بها اليهود يف دولة �أخرى».
«�إين �أكون مدين ًا لكم بالعرفان لو قمتم ب�إبالغ هذا الت�صريح �إىل
االحتاد ال�صهيوين».
حني �صدر هذا الوعد ..جاءت والدته غري �شرعية ف�إذا عدنا
�إىل الآثار القانونية لهذا الت�صريح نراه:
�أو ًال -ال يتفق وروح تعهدات اال�ستقالل التي قدمت للعرب
قبل ���ص��دوره ،كما �أن الت�صرف ال���ذي ج��رى يف فل�سطني قد
تقرر بالت�شاور مع منظمة �سيا�سية ك��ان هدفها توطني غري
الفل�سطينيني يف فل�سطني �إال وهي «املنظمة ال�صهيونية العاملية»
وهذا ُيعد جتاه ًال فا�ضح ًا حلق م�صالح ال�شعب العربي الفل�سطيني
يف ا�ست�شارته لتقرير م�صريه.
ثاني ًا� -إن بريطانيا قدمت من خالل هذا الت�صريح تناز ًال عن
�أر�ض يف وقت كانت هذه الأر�ض ت�شكل جزء ًا من الإمرباطورية
العثمانية ..وهذا يف حد ذاته لي�س له م�ستند قانوين لأنه مل
يكن لربيطانيا �أية حقوق �سيادية على فل�سطني.
هذا الت�صريح ال يعدو كونه ت�صريح ًا �سيا�سي ًا ال يقوم على �سند
�شرعي ،ال ُيعتد به ح�سب القواعد الفقهية والقانونية ..وهو ال
ُيلزم �إ َّال اجلهة التي �أ�صدرته ،كما ال يتمتع ب�أي قيمة قانونية يف
العالقات الدولية لأن فاقد ال�شيء ال مينحه لغريه� ،إذ ال ميكن
لأية دولة �أن متار�س اخت�صا�صاتها لتلحق ال�ضرر بدون �أو �شعوب
�أخرى.
�أما ر�أي القانون الدويل ،ف�إن هذا الت�صريح باطل بطالن ًا مطلق ًا
لأن الوعد جاء على �شكل ر�سالة موجهة من احلكومة الربيطانية
�إىل �شخ�ص عادي هو «روت�شيلد» وكان ب�صيغة ت�صريح �سيا�سي،
وهذا ال يدخل يف نطاق العالقات التي يحكمها القانون الدويل،
حيث مبوجبه منحت بريطانيا بالد �شعب �إىل ال�صهيونية ،وهي
حركة �سيا�سية �إرهابية تعي�ش يف كل قارات العامل ك�أفراد...
فما ُبني على الباطل ،فهو باطل ..وعلى املهتمني يف القانون
ال��دويل �أن يثريوا هذا الو�ضع لدى املحافل املخت�صة بدعاوي
ق�ضائية �سندها ما �أثاره «جاك �سرتو» ومن قبله رئي�س الوزراء
لويد جورج وغريهم من الربيطانيني الذين ا�ستيقظت �أخري ًا
�ضمائرهم.

قضايا وآراء
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ر�شــــــاد �أبو �شـــــــاور

� أدب يُحقّب حلياة الفل�سطينيني وكفاحهم!

• ح�سن حميد

�أكاد �أكون على قناعة ب�أن الأديب
ر�شاد �أبو �شاور افتك نف�سه وانت�شلها
م��ن م��وج��ع��ات احل��ي��اة و�أح��اب��ي��ل��ه��ا
ال�شيطانية ،وظروفها و�أ�شراطها
ال�����ص��ع��ب��ة ب�������إرادة ن�����ادرة ،و���ص�بر
عجيب ،ومثابرة ال تدانى ...حتى
ا���س��ت��وت جت��رب��ت��ه الأدي���ب���ة على
قدمني را�سختني فوق �أر�ض الثقافة
والإب��داع والفكر التي حتت�شد فيها
الأجيال وتتبارز باملواهب الثقال.
ولد الأدي��ب الفل�سطيني ر�شاد �أبو
�شاور يف قرية ذكرين ،التابعة ملدينة اخلليل ،و�سنة 1942
لأبوين �أميني مل يعرفا القراءة والكتابة ،وعرف اليتيم
طي دوالب الطاحون ،ف�شقّ ج�سدها
مبكر ًا حني رحلت �أمه َّ
ن�صفني ،ومل يكن لها من جملة تقولها قبل رحيلها الأخري
�سوى :ا�سرتوين ،حلمي انك�شف!
�أبوه منا�ضل فل�سطيني كبري� ،أحب الثقافة والكتب ،وهو
مل يكن من القرائني �أو الكتبة ،اقتنى الكتب وج��اء بها
�إىل البيت لكي يقر�أها له ابنة ر�شاد ال��ذي ما كان يعي،
ب�سبب �سنه ال�صغرية ،ما تقوله هذه الأفكار ،لكنه عرف
�أن �أ�صحابها هم مارك�س ،ولينني ،واجنلز ،وقد ظنهم رفاق
والده ،لأن الوالد كان ي�صغي �إىل كالمهم الذي يقر�ؤه ر�شاد
بانتباهات عميقة!
وبعد �ستة �أعوام ،حدثت النكبة ،فغادرت �أ�سرة ر�شاد �أبو
�شاور ،التي مل تكن �إال اثنني فقط ،هو و�أب��وه� ،إىل خميم
(عقبة جرب) يف �ضواحي مدينة �أريحا ،ليعي�ش مع �أبيه
مهجرة
والأ�سرة التي غادرت القرى الفل�سطينية مطرودة ّ
�أجواء احلياة ال�صعبة ،والأمرا�ض اخلطرية التي اجتاحت
املخيم والأ�سئلة املُرة/املخجلة عن كل �شيء ،من رغيف
اخلبز �إىل البطانية...
يف خميم (عقبة جرب) در�س ر�شاد �أبو �شاور مع �أترابه يف
مدر�سة املخيم ،التي مل تكن �سوى خيمة كبرية يتناوب على
الدخول عليها الأ�ساتذة الذي يتحدثون عن اللغة العربية،
واحل�ساب ،والتاريخ ،واجلغرافية ،واللغة الإنكليزية ..وقد
كان ذهن ر�شاد �أبو �شاور كالإ�سفنجة التي راحت متت�ص كل
نداوة ثقافية يقولها الأ�ساتذة ،ومل تكن عالقة ر�شاد �أبو
�شاور بالكتاب والوظائف والأ�سئلة م�شدودة �إىل خيمة
املدر�سة فقط ،و�إمنا كانت م�شدودة �إىل خيمة البيت حيث
هو و�أب��وه ال��ذي كان �شديد احلر�ص على �أن يتعلم ر�شاد
لكي يقر�أ له الكتب واملن�شورات التي ي�أتي بها �إىل البيت،
بل �أوجد ر�شاد �أبو �شاور ،ومبجهود �شخ�صي ،بعدما وعى
تعلم فيها
�إحلاح والده عليه لكي يتعلم �أكرث ،مدر�سة ثالثة ّ
ر�شاد �أبو �شاور هي مدر�سة الأ�صدقاء والرفاق الذين كانوا
ي�سبقونه يف �صفوف الدرا�سة ،كان كثري الأ�سئلة ،ورغوب ًا
مبعرفة كل �شيء ،و�شديد القدرة على اال�ستظهار واحلفظ.
وحني عانت الأ�سرة ما عانته من ع�سف احلياة ،و�ضيق ذات
اليد ،ارحتلت بنفريها الأب ور�شاد �إىل دم�شق بحث ًا عن
م�صادر العي�ش الكرمي ،وبعيد ًا عن الأ�سئلة الغريبة املهددة
التي طاردت ن�شاطات الوالد بو�صفه منا�ض ًال تقدمي ًا يحب
مارك�س ولينني واجنليز! ويف دم�شق ،تعي�ش الأ�سرة مدة
ع�شر �سنوات ،ق�ضاها ر�شاد �أبو �شاور يف التح�صيل الدرا�سي،
مثلما ق�ضاها والده يف العمل نهار ًا ،وح�ضور حلقات الرفاق
ال�سيا�سية والثقافية لي ًال ،ومن الغرائب املعروفة عن الأب
وابنه� ،أن ر�شاد �أبو �شاور االبن مل يت�أثر مبا كان يقر�ؤه لأبيه
حممود �أبو �شاور ،فلم يكن �صاحب هوى مارك�سي �أو �شيوعي
ك�أبيه ،بل كان �صاحب هوى نا�صري ميجد اللغة العربية،
والتاريخ العربي ،والقومية العربية ...مطالب ًا بكل ما ميلك
من احلما�سة الثورية بنه�ضة عربية �شاملة تعيد للعرب
مكانتهم وعزتهم من جهة ،وتعيد للفل�سطينيني �أر�ضهم من
جهة �أخرى ،ولأن عقبات احلياة وظروفها ال�صعبة كانت
كثرية ،ف�إن ر�شاد �أبو ر�شاد مل يكمل درا�سته يف اجلامعة،
لذلك م�ضى �إىل العمل يف احلقل الإع�لام��ي يف الدوائر
الفل�سطينية بعدما �أَن�شئت منظمة التحرير الفل�سطينية،
وبعدما ا�شتد �ساعد الكفاح امل�سلح الفل�سطيني ،وبعدما
�صار للثورة الفل�سطينية �أدبياتها الثورية عرب جمالتها،

و�صحفها ،و�إذاع��ت��ه��ا ،ومن�شوراتها،
وبياناتها املتعددة.
يف دم�شق ،ت�شبعت روح ر�شاد �أبو �شاور
باملكان ال�شامي ،و�أت��رع��ت ذاكرته
ب��ال��ع��ادات وال��ت��ق��ال��ي��د والأع�����راف
ال�شامية ،وم�ضت ذهنيته لقراءة
تاريخ ال�شام يف كتب الأوائ��ل �أمثال
اب���ن ع�����س��اك��ر ،وحم��م��د ك���رد ع��ل��ي،
وعا�ش �أحداثها الثقافية ،والظهور
الأول للمجالت ،والأن�شطة الثقافية
يف �أوائ��ل ال�ستينيات بو�صفها حتمل
روح ًا اجتماعي ًا و�سيا�سية وثقافية جديدة.
يف دم�شق ،وف��وق �صدر �صحفها وجمالتها� ،ش ّبت موهبة
ر�شاد �أبو �شاور واتقدت ،فراح ين�شر ن�صو�صه الق�ص�صية
جماورة لق�ص�ص �أعالم الأدب يف �سورية �أمثال :عبد ال�سالم
العجيلي ،وغادة ال�سمان ،وكوليت خوري ،ووليد �أخال�صي،
و�سعيد حوارنية ،و�شوقي بغدادي ،و زكريا تامر ،ويا�سني
رفاعيه ،و���ص�لاح ده��ن��ي ،وح�سيب ك��ي��ايل ،ون�صر الدين
البحرة...
وا�ستطاع هو ورف��اق��ه من الكتّاب الفل�سطينيني �أمثال:
يو�سف اخلطيب ،وخالد �أبو خالد ،وعبد الكرمي الكرمي،
و�أحمد دحبور ،وفواز عيد ،ويو�سف �شرورو ،و�أكرم �شرمي،
ويو�سف �سامي اليو�سف ،وح�سام اخلطيب ،ويو�سف جاد
احلق ،وع�صام تر�شحاين ،و نظيم �أبو ح�سان ،وحممود علي
ال�سعيد ،ويو�سف عبد الأحد� ...،أن ي�شكلوا كينونة الأدب
املقاوم يف �سورية ،وقد راحت دور الن�شر وال�صحف واملجالت
ت�ستقبل ن�صو�صهم وتن�شرها بكل احلما�سة الثورية بو�صفها
�أدب��� ًا ج��دي��د ًا ،وروح��� ًا جديدة �أعطت الثقافة العربية
حيوية م�ضافة.
عمل ر�شاد �أبو �شاور يف الإعالم الفل�سطيني ،يف الإذاعة،
وال�صحف ،وامل��ج�لات ..حتى ب��ات �أح��د �أع��م��دة الإع�لام
الفل�سطيني املقاوم .وقد تنقل بني بيئات العمل الفل�سطيني
امل��ق��اوم ،يف �سورية ،والأردن ،ولبنان .وق��د كانت نقلته
الإبداعية املهمة يف جمال ال�شهرة حني ا�ستقبلت جملة
الآداب اللبنانية ن�صو�صه بكل ال�ترح��اب والقبول ،ثم
حني ن�شر جمموعته الق�ص�صية الأوىل (ذك��رى الأي��ام
املا�ضية) التي طارت ب�شهرته �إىل خمتلف امل�شاهد الثقافية
العربية ،ثم تتالت جمموعاته الق�ص�صية والروائية يف
عقد ال�سبعينيات ،فكانت جمموعته (بيت �أخ�ضر ذو �سقف
قرميدي) ،ثم جمموعته (مهر الرباري) التي اتخذت من
القواعد الفدائية ،وحياة الفدائيني يف املغر والكهوف
مكان ًا و�سري ًا ،و�أحالم ًا من �أجل م�ساهرة الوطن الفل�سطيني،
وق��د �أ�س�ست تلك املجموعة (مهر ال�ب�راري) ملو�ضوعات
فل�سطينية مثل :الفداء ،واال�ست�شهاد ،والأ�سر ،والفقد،
وال��ق��اع��دة الفدائية ،والأح�ل�ام امل�����ش��دودة ب�ين عاملني:
�أحدهما ع�سكري �صرف /القواعد الفدائية ،وثانيهما
مدين �صرف /هو املخيمات الفل�سطينية!
النقلة الأهم يف �شهرة ر�شاد �أبو ر�شاد كانت رواية /الع�شاق/
التي ا�ستعاد فيها �أح���وا ًال ثالثية الأب��ع��اد ه��ي :احل��ال
الفل�سطينية قبل اخلروج الفاجعة من فل�سطني ،ثم حال
املنفى /حال املخيمات نبعة امل�شكالت والأ�سئلة اجلارحة،
ثم حال املقاومة والكفاح امل�سلح ،وذلك بعد رواياته� :أيام
احلب واملوت /و /البكاء على �صدر احلبيب./
وب��امل��وازاة متام ًا كانت عني ر�شاد �أب��و �شاور على �أطفال
فل�سطني وفتيانها فكتب �إليهم ق�ص�ص ًا ورواي���ات �أ ّي��دت
القيم الوطنية ،و التوق �إىل الكفاح ،والعط�ش �إىل العودة
الفل�سطينية التي البد منها ،ف�أجنز �أعماله لهم ،ومنها:
�/أر�ض الع�سل /و /عطر اليا�سمني /و �/أحالم واحل�صان
الأبي�ض./
ب���إي��ج��از ���ش��دي��د �أدب ر���ش��اد �أب���و ���ش��اور ي��ح��قّ��ب لتاريخ
الفل�سطينيني وحياتهم مثل نكبة  ،1948وبعدها ،فهو �أحدُ
احلرا�س النبالء مللحمة ال�شعب الفل�سطيني ،و�أحد رواتها
الكبار!

5
با�سم عبدو

املعارك الأدبية تبد أ�
بالنقد وتنتهي باملخا�صمة
كانت العقود األخيرة من القرن الماضي ومطلع القرن الحادي
استراحة طويلة .فالمعارك األدبية كما
والعشرين (عقود هدنة) أو
ّ
كان يطلق عليها قد توقفت ،ويفضل كما أرى أن نسميها (سجاالت
أدبية) تبدأ بالنقد بين األدباء والكتاب ،ويمكن أن تنتهي بالمخاصمة
المؤقتة ،وذلك باستخدام أقالم المبدعين والمفكرين وطلقات الحبر في
ساحات المعارك وعلى صفحات الصحف اليومية.
هذه السجاالت من فراغ ،بل كان الكتاب يراقبون بعضهم
ولم ِ
تأت ّ
بعض ،وما تخطه أقالمهم وإبداعاتهم في الصحف من مقاالت وزوايا،
ً
كما كان يحصل مثال بين طه حسين والعقاد من سجاالت وتهجمات
ّ
التفوق
وانتقادات مشحونة بروح التمايز الواحد عن اآلخر ،أو بروز عنصر
عند بعض الكتاب وأنهم  -وليس غيرهم – من يمتلك الساحة األدبية
وله باع طويل في نشر الثقافة والوعي بين المواطنين .ولكن هؤالء -وما
أكثرهم ُ -
يتركون (ف ْسحة أخالقية) وال ينسون أن ال يقطعوا شعرة معاوية
وحبل الصداقة ،أو يمسحون الكلمة بممحاة تلميذ كسول ،ألنها تشكل
الفيصل بينهم والقاسم المشترك بين ألسنتهم.
وعندما َّ
تعرض طه حسين للهجوم والنقد من خصومه األكثر نقدًا
وتعصبًا عند صدور كتابه (الشعر الجاهلي) ،وقف العقاد إلى جانبه
واستمرت الصداقة بينهما ،حتى أن طه حسين أهدى العقاد كتاب
(دعاء الكروان) ،وهو مؤلف كتاب (هدية الكروان) .وبرز قادة ومخططون
للمعارك وفتحت أبواب السجاالت األشد قساوة وضراوة وحرارة ،وسجلت
المعارك األدبية أن هناك من يرفض المهادنة كالرافعي في معركته
الكبرى مع العقاد في هذا الميدان األدبي الواسع .وحول ذلك يقول
الرافعي (:إن األدب  -يا أبا رية  -منحط انحطاطًا غريبًا ،فأنا في هذه
األي��ام أق��رأ كتاب (زه��رة اآلداب) للدكتور زكي مبارك ،ويباهي في
مقدمته بتصحيحه وما لقيه في سبيل التصحيح ،فإذا فيه غلطات
تدل على جهل الدكتور وأنه في النهاية من الغباوة) .ولم يكن هجوم
الرافعي نقدًا ،بل كان هجومًا عاصفيًا من الكالم المكتوب ّ بالقلم
والمحكي باللسان أمام األصحاب واألعيان ّ
ورواد المقاهي والشطار ،ومن
ذوي الجاه والسلطان وأصحاب القرار ،وأن عبارات قاسية ومفردات نابية
وتوجيه االتهام للخصوم بالغباء والجهل.
وصدرت كتب كثيرة ّ
تبين أن المعارك والسجاالت كانت تطحن اآلراء
دون توقف  ،ولم تعد تنفع المسكنات لتهدئة أوجاع الرأس ،وأخذ غفوة
قبل الصحوة وأجمل دروس األمان واالطمئنان .ومن الكتب الصادرة عن
هذه المعارك في القرن العشرين كتاب (المعارك األدبية في مصر)
َّ
من  1914إلى  1939أي بين الحربين العالميتين .فكتاب العالمة أنور
الجندي ،يرصد مرحلة تاريخية هامة من السجاالت األدبية ،وما فيها
والنقاد والباحثين..
من حرية التداول واالختالف بين َّاألدباء والكتاب َّ
وتعود أهمية هذا الكتاب إلى أنه عبر أجمل تعبير ،واتخذ مؤلفه موقفًا
مبدئيًا ووطنيًا في مواجهة دعاة التغريب والغزو الثقافي في مصر في
الدوريات والمطبوعات الصادرة في النصف األول من القرن العشرين.
يأت
ولم نعد نسمع عن استمرار هذه المعارك ..ويبدو أنها غابت ولم ِ
على ذكرها أحد من المهتمين والنقاد .ونادرًا ما نقرأ في الوقت الحاضر
في الصحف والدوريات عن سجال بين األدباء ،علمًا أن هذه السجاالت لم
تكن في مجموعها سلبية ،بل هناك نقاط إيجابية يجب ذكرها وإبرازها
ّ
والتعرف عليها ،فهي تحمل في أحشائها الكثير من اإليجابيات
ّ
وقدمت أيضًا الكثير من الدروس والمقدمات الضرورية لتفعيل الحوار
ّ
والتأكد من مدى تأثيره ،ومعرفة ما يحرك الفضاء الثقافي واتجاهات
هبوب الرياح التي تغير في المعادلة وتبدد الغيوم التي تبعث على
التشاؤم ،وتعتبر محركًا للعقل ومنشطًا للذاكرة وانفتاحًا على األفكار
المتصارعة أو المعارضة لما هو سائد ،بين فريقين أو جبهتين أدبيتين.
وقد دعا الباحث والمفكر «سالمة موسى» إلى إدخال الكلمات األعجمية
في اللغة العربية ،لكن هذه اآلراء النافرة التضاريس لم يتم االتفاق
عليها.
إن العودة إلى السجاالت (غير الباردة) في هذا الزمن الحار الذي
ّ
ويحرك مسرح السجال
يسود فيه غليان النفوس ،ربما يحمل الفائدة
ويعود بالفائدة على المتحاورين والمتساجلين ،وعلى الجمهور المتابع
الذي ينتظر بأمل رؤية النتائج الجيدة ومعرفة ما هو موجود في أحشاء
الكالم  ..وهكذا فالسجال الذي يظهر مدى االختالف بين جميع األطراف
َّ
ما هو إال عمل أدبي يبدو فيه المتحاورون قد عادوا يقبلون بعضهم
ويعلنون أن ما يجمعهم أكبر بكثير من تفريقهم عن بعضهم بعض!..
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�إ�سالم الرحمن و�إ�سالم ال�شيطان

• حممد علي جمعه
ب�إمكان املرء �أن يالحظ التناظر الكبري احلا�صل بني
�أفكار العن�صريني و�أ�صحاب الغل ّو الفكري العقائدي على مر
الع�صور .كما ميكن لأي متابع مالحظة الأخطاء اجل�سام
التي ارتكبها من ي�سمى بالعامل الدميقراطي يف الواليات
املتحدة والغرب الأوروبي ,حيث غدا املتطرفون يظهرون
بثبات �أم��ام ناظريهم .وحني ننظر �إىل ظاهرة التط ّرف
من ال��زاوي��ة التاريخية ن��رى الت�شابه بني خطرها على
املجتمعات يف وقتنا الراهن ،وبني خماطرها يف �أزمان م�ضت؛
ظهرت فيها �آراء ونزعات غلوائية متطرفة جت�سدت ب�أ�شنع
الأعمال الال�إن�سانية .ومن املتفق عليه بني �أرباب الفكر
الديني والفل�سفي �أن العقائد الدينية الفوقية الإلهية
كالإ�سالم وامل�سيحية واليهودية والو�ضعية كالهندو�سية
والبوذية و...جن���د اتفاق ًا على �أن خري الإن�سان هدف
نهائي لها .ولكننا مع مرور الزمن جند الكثري من الت�أثريات
ال��وا���ض��ح��ة لأ���ش��خ��ا���ص ا�ستطاعوا �أن يطبعوا ب�صمات
تفكريهم على �أذهان جزء من �أتباع هذه العقيدة �أو تلك،
ووجهوهم باجتاهاتهم ،ومنهم ما كان ت�أثريه على الآخرين
لي�شكلهم �سلوكي ًا .كما يف املذاهب الفقهية اخلم�سة :املالكية
واحلنيفية واجلعفرية وال�شافعية واحلنبلية .هذا ناهيك
عن املذاهب الفكرية الفل�سفية الناجتة عن علماء الكالم
كالأ�شعرية و املعتزلية والزيدية.
و�إذا ا�ستعر�ضنا �أفكار ومعطيات بع�ض فال�سفتنا وفقهائنا
ق�سموا املجتمع معرفي ًا
وامل�شرعني الدينيني ن�شهد �أنهم ّ
�إىل م�ستويات ثالثة :العامة� ،أو ما �أ�سموه( :اجلمهور)،
واخل��ا���ص��ة� ،أو (�أت��ب��اع الفال�سفة وال��ع��ل��م��اء) ،وخا�صة
اخلا�صة� ،أو ما �أطلقوا عليه تعبري (العلماء والفال�سفة).
و�أكدّ وا لنا ب�أ ّنه ال يجوز �أنْ تعلم العامة وال اخلا�صة بكل
ما لدى خا�صة اخلا�صة من معارف ومعلومات وفقه� ،إ ّال
مبا يتنا�سب مع م�ستواهم الذهني ،ويتوافق مع م�ستواهم
امل��ع��ريف؛ حتى ال متار�سوا م��ا يخالف ويناق�ض الأ�س�س
واملبادئ العقيدية والدينية ،لأنهم �إنْ اطلعت على امل�سائل
اجلوهرية والعميقة عقيدي ًا وفكري ًا ومذهبي ًا ،فقد ينتقل
�أكرثهم �إىل موقع غري �سليم عقيدي ًا وديني ًا ،وقد ي�صلون
بعد اطالعهم �إىل تكفري البع�ض الآخر.
وح�ين ننظر �إىل ال��ت�� ّوزع ال�سيا�سي املذهبي وال�صراع
الطائفي وال�شعوبي ب�ين امل�سلمني ،ن��رى �أن��ه �صار �أفقي
االمتداد ،بدء ًا من العهد العبا�سي الثاين ب�أثر املجتهدين
املفكرين واملثقفني و املتثاقفني .فمن املعروف �أن الأفكار ال
متوت مبوت �أ�صحابها ،ذاك �أن الفكر من حيث هو نتاج �إن�سانى
يظل �أقرب فى حمتواه ومعناه �إىل الروح منه �إىل اجل�سد،
وغالب ًا ما يظل الفكر �أطول �أمد ًا من حياة �أ�صحابه ،ويظل
ا�ستمراره رهن مبدى القدرة على ت�أثريه وقوة �إ�شعاعه،
�سواء كان موافق ًا للحق �أو نقي�ض ًا له ،فالأفكار عموم ًا ت�شبه
ً
اجلراثيم التي تنتقل من �إن�سان �إىل �آخر فت�صيبه بعدواها
كما �أ�صابت من َ ق ْب ُل �صاحبها .وذل��ك هو �أث��ر نتاج الفكر
وتلك هي طبيعته .وعليه ف�إنه ال بدّ من وعي تلك اخلا�صية
وا�ستيعابها .وهذا الذي �أ�شرنا �إليه �أعاله� ،أثبتته ويثبته
اال�ستقراء عرب تاريخ الفكر الإن�ساين ) 3/1( .وذلك ما
ميكن تو�صيفه بالتفكري الإن�ساين منذ �أن �أ�صبح متنوع ًا,
وممكنٌ االنتقال والنمو ر�أ�سي ًا و�أفقي ًا .وهو ما كان منذ
املرحلة امل�شاعية وحتى �أيامنا هذه.
واحلق يقال ب�أن احلال تغيرّ يف القرن الع�شرين كثري ًا،
ف�صار بع�ض خا�صة اخلا�صة مم��ن �أُط��ل��ق عليهم و�صف
العلماء ،و�إىل جانبهم كثري من اخلا�صة يرتفع �صوتهم
�شيئ ًا ف�شيئ ًا؛ حتى و�صلوا مبرور عقود قليلة �إىل مرحلة
وحقنوا
قاموا فيها بن�شرها وتعميمها ،وتعميم ما ُلقّنوه ُ
به من �أفكار؛ وما ح�صلوا عليه من معارف ومعلومات؛ عرب
�شبكات التوا�صل و�أجهزة الإعالم والإع�لان و املطبوعات
ب�أنواعها ،وم��ن خ�لال املحطات الف�ضائية التي �صنّعت
علماء خا�صني بها .وغ��دا الكثري منهم خ�براء يف �إث��ارة
الفنت ،ويف تدمري العقائد وثقافات املجتمعات؛ من خالل
ن�شر وتعميم التناق�ضات واالختالفات الدينية والفقهية
بني املذاهب الدينية ،فن�شروا العداوات بني بع�ض تابعي
الإ�سالم وتابعي امل�سيحية ،وبني ال�سنة وال�شيعة ،وبني
الأ�شعري واملعتزيل/العقالين /وبني الأ�صويل واملعتدل،
وبني الوهابي واحلنفي ...و�أظهروا عقائد جديدة ذات
م�ضامني و�أهداف و�آفاق و�أبعاد �سيا�سية ،كالإخوان امل�سلمني

والأحزاب ال�سلفية و ...وامل�صيبة الكربى �أنّ بع�ض العا ّمة
�صاروا ي�ضعون �أنف�سهم يف موقع خا�صة اخلا�صة! والذي
يفر�ضه الواجب الديني واالجتماعي واملعريف على كل من
عال يف الفقه؛ واملعرفة الدينية
و�صل �إىل م�ستوىً معريف ٍ
والفقهية والفل�سفية يف املعتقدات ،من �أي انتماء ديني �أو
مذهبي كانوا� .أن ين�شروا املتوافق بني العقائد واملذاهب،
و�أنْ ي�سعوا ل�شحن املتناق�ض واملتخالف من �أذه��ان العامة
خللق الفنت .وكما قال ر�سول اهلل»�ص :فالفتنة نائمة لعن
اهلل من �أيقظها .و�صاروا ينادون بالطائفية االجتماعية
ويتع�صبون لهما .وبات مما ال بد منه
وباملذهبية الدينية
ّ
يف �أحيان كثرية عدم الرد عليهم للإقالل من �أثرهم و�أثر
دعاواهم ،والعمل من ثم للق�ضاء عليهم ،رويد ًا رويد ًا ،من
خالل الرتكيز على الأ�صول ،والتقريب بني الفروع املذهبية
واالعتقادية .وهوما ندعو �إليه .ففي ذلك جزء كبري من
خلق حال من ال�سلم االجتماعي ،والعودة �إىل العقيدة
ٍ
ال�صحيحة �إ�سالم ًا  /وهو الأكرث وجوب ًا يف الرتكيز عليه
الآن� /أو غ�يره ,كامل�سيحية ال�سمحة ،ملا فيه خري النا�س
�سواء على �أجهزة الإعالم
دين ًا ودنيا .و�إن كنا جند كل يومً ،
والإعالن� ،أو من خالل املن�شورات املطبوعة والإليكرتونية،
من يحاول قلب املعاين وحقنها مبا يوافق هواه ،كما ُ يفعل
بالن�سب لل�سيد امل�سيح �أقوا ًال منها “ :يف احلقيقة� ،إذا مل
ت�أكلوا حلم ابن الإن�سان ومل ت�شربوا دمه ،فلي�ست فيكم
�أي��ة حياة .فالذي ي�أكل حلمي وي�شرب دم��ي له احلياة
اخلالدة ،و�أن��ا �أ�ضمن له اخلال�ص يوم الدينونة” .وقال
�أي�ض ًا ،خذوا هذا اخلبز � -إنه ج�سدي” ثم رفع ك�أ�سه بعد
�أن ملأها ،وقال :هذا ج�سدي الذي �أعطي لكم .ثم يف�سر
من عنده ق��ائ ً
�لا� :أن ت�أكل حلم الإل��ه معناه �أن تتوحد
معه ،تت�أ ّله .الفكر امل�سيحي �إذن قائم حول فكرة مركزية
�أ�سا�سية هي �أكل «الإله « الذي هو ب�شر �أي�ضا� ،أي «�أكل اللحم
الب�شري )11/2( .ونحن حني نر�صد تاريخ الفكر والتفكري
يف اجلغرافيا التي ان�ساح فيها الإ�سالم ,ف�إن �أق�سى احلاالت
التي تعر�ض فيها لالنق�سام املذهبي والطائفي وال�شعوبي
بني امل�سلمني؛ التي �صارت تبدو ب�أب�شع �صورها .فقد كانت
بدايتها من القرن التا�سع ع�شر بظهور دع��وات �سلفية يف
حمتواها ،مت�شدّ دة يف �سلوكها ،طائفية يف �أهدافها .وكانت
الدعوة الوهابية من �أبرز املعربين عن هذا االجت��اه .ثم
كان حتويل الإ�سالم �إىل حزبني �سيا�سيني بعد الربع الأول
من القرن الع�شرين مع حزب الأخوان امل�سلمني والوهابيني؛
الذين ا�ستطاعوا ال�سيطرة على م�ساحة اجتماعية وا�سعة
من امل�سلمني اجلهالء والب�سطاء تعليمي ًا /وهم ال�شريحة
الأك�بر يف املجتمعات العربية� /إىل �أن و�صل التق�سيم
والتفتت يف الإ�سالم م�ستوىً من العداوات املذهبية ،و ّ
مت
تر�سيخ التو ّزع املذهبي يف �إطار من الت�سي�س الفقهي ،ليتح ّول
الآن �إىل تق�سيم حزبي مذهبي وديني ،غالب ًا ما �أخذ ا�سمه
من هذه املجموعة �أو تلك� ،أو اعتمد يف ت�سميته من �أبعاد
تاريخية يف بع�ض الأح��ي��ان .وم��ا ي�ؤكد ذل��ك هو طبيعة
املظاهر الفكرية �أو ال�سلوكية و�أ�شكالهما املنت�شرة يف وقتنا
ال��راه��ن ،و�إذا ك��ان ي�سمى �سابق ًا بالإ�سالم التقليدي� ،أو
ال�سيا�سي� ،أو التقدمي� ،أو ال�سلفي� ،أو الثوري ...ف�إنه الآن
ظهر ب�أ�سمائه الفعليه احلقيقية ,كالإ�سالم الوهابي� ،أو
الأخ��واين� ،أو القاعدي �أو الداع�شي ...و�صار يف تق�سيمه
�أو ت�سميته ُمتجاوز ًا احلدود الفقهية؛ ل ُت�صبح هناك الآن
ا�سالمات �أ�شخا�ص وفرق و�أح��زاب ،يكفّر ذاك هذا ذاك!
وغ��دت لدينا �أدي���ان �إ�سالمية جديدة �أهمها :الإ�سالم
االقت�صادي ،والإ�سالم الوهابي ،والإ�سالم الأخ��واين� ،أو
الإ�سالم الذي يراه هذا ال�شيخ �أو ذاك ليتح ّول الإ�سالم
�إىل ا�سالمات م�شخ�صنة و�ضعية .فقد بات �إ�سالم هذا �أو
ذاك غري �سليم وغري مقبول ما مل يوافق ما ي��راه ال�شيخ
القر�ضاوي �أو العريفي مث ًال� ،أو وهو النوع من الإ�سالم الذي
ال يعرف وال يعي من ي�ستخدم فيه غاياته احلقيقية� ،إمنا
يعرفون املع َلن عنه؛ من وهابية �أو �أخوانيه �أو قاعدة �أو
داع�ش ...و�إ�سالم الأ�شخا�ص ،مبعنى �أنه الإ�سالم الذي ال
يرجع �إىل مرجعياته الأ�سا�سية من قر�آن و�سنة� ،إمنا هو
يف مرجعيته يعود اىل �أ�شخا�ص مبا ي�صدرونه من فتاوى
دينية وت�شريعية ،و�إىل ما ي�سم ّونه اجتهادات .وغالب ًا
البقية �ص23

قضايا وآراء

احلركات الإرهابية
املتطرفة ..جي�ش
�أمريكا اخلفي!!
• رحيم هادي ال�شمخي
احل�شد الأمريكي ال�صهيوين الأوروبي الذي ا�ستهدف ح�ضارة الأمة وتاريخها ،كان
يرمي وبكل قوة �إىل ر�سم خارطة جديدة لتجزئة الوطن العربي من املحيط الأطل�سي
وحتى اخلليج العربي مب�ساعدة بع�ض العمالء واجلوا�سي�س العرب الذين تدربوا يف
وكالة املخابرات الأمريكية واملو�ساد ال�صهيوين �أمثال حكام �آل �سعود وقطر و�أردوغان
و�أمراء البرتو-دوالر وكل �أعداء القومية العربية .
فالواليات املتحدة الأمريكية وحلفائها ومنذ حرب عام  ،1973راحت ت�ؤ�س�س لقيام
جي�ش �أمريكي �سري متحالف معها ،يقوم بتنفيذ �أوامرها يف الداخل واخلارج ،دربتهم
على ال�سالح يف دول عديدة مثل قطر وال�سعودية و�أنقرة وعمان ،والكويت ،و�إ�سرائيل،
ومدتهم باملال وال�سالح ،و�أوكلت مهام� ،إدارتهم ب�ضباط �أكفياء اختارتهم من دول مثل
بريطانيا و�أملانيا وفرن�سا و�ساحل العاج وتركيا للإ�شراف على تدريبهم و�إعدادهم
ليكونوا قادرين على حرب املدن وال�شوارع والإبادة اجلماعية ،ومما يعزز هذا القول
ما ن�شرته �صحيفة لوموند الفرن�سية يوم ( ،2012/9/16تقوم الواليات املتحدة
الأمريكية بدعم قدرة جي�شها االحتياطي ال�سري بقدرات قتالية عالية لال�ستفادة
منه للم�شاركة يف دعم اجلي�ش الأمريكي عرب البحار واملحيطات وحلماية حلفائها
العرب املهدد حكمهم يف بالدهم) ،وهذا ما حدث فع ًال قبل احتالل العراق عام ،2003
�إذ �أر�سلت الواليات املتحدة الأمريكية بالتعاون مع حلفائها الأوروبيني والعرب،
جمموعات قتالية من هذا اجلي�ش املخفي وال�سري وذكرت �صحيفة الأهرام امل�صرية
يف  2004/3/21يف مقال كتبه �أحمد �شاهني (دخلت املجموعات الإرهابية املدربة
�أمريكي ًا و�إ�سرائيلي ًا وعربي ًا العراق قبل �أن تدخل القوات الأمريكية وحلفائها بغداد
فخربت البالد والعباد ،و�أحرقت الزرع واحلجر) ،ومن هنا البد لنا �أن نحدد ال�سمات
الأ�سا�سية الهتمام الواليات املتحدة الأمريكية مبا ي�سمى باجلي�ش املخفي �أو ال�سري
كما ي�سميها اجلرنال الأمريكي املتقاعد (جفرتون هيز) يف كتابه (جي�ش �أمريكا
اجلديد)( ،بدت ثقة �أمريكا بجنودها �ضعيفة وخا�صة بعد حرب العراق والتدخل
يف دول العامل ،فبدت �أمريكا الكربى تخاف على نف�سها ،مما جعلها تعتمد على جي�شها
املخفي املكون من العمالء واملرتزقة ،ا�شرتتهم بالأموال ودربتهم على ال�سالح ،ولهذا
فقد كانت مهمات هذا اجلي�ش املخفي كالآتي.
�أو ًال :لقد �شارك هذا اجلي�ش املخفي وال�سري الأمريكي املدعوم من قبل �إ�سرائيل
وفرن�سا وال�سعودية وقطر وتركيا يف احلرب على العراق وجميعهم من املرتزقة
وذكرت �صحيفة القد�س العربي يف �( 2004/1/15إن �أعداد �أفراد هذا اجلي�ش الذين
دخل العراق بلغ � 16ألف فرد مقاتل �أكرثهم من ال�سعوديني والكويتيني والأتراك
والأفارقة)� ،إ�ضافة �إىل ( )3فرق �إ�سرائيلية وميلي�شيات للتدمري والتخريب ،وثاني ًا:
عمدت �أمريكا ب�إر�سال خم�سة �آالف من جي�شها املخفي �إىل ليبيا وهم مرتزقة مت
تدريبهم يف قطر وال�سعودية �أوكلت لهم مهمة احلرق وقتل العلماء وتدمري املتاحف،
وثالث ًا :جي�شت �أمريكا �أكرب عدد من �أفراد جي�شها املخفي وال�سري املتواجدين يف
الأردن ولبنان وتركيا وال�سعودية وقطر و�أوروبا و�إ�سرائيل لتدمري الدولة ال�سورية
وقتل �أبناء �سورية العربية وتخريب من�ش�آتها احليوية ونهب �آثارها ،ودخلت هذه
املجموعات الإرهابية من خارج احلدود لتبث الفتنة الطائفية بني �أبناء ال�شعب
الواحد و�سلب هويته العربية ،لتبقى �إ�سرائيل �آمنة وم�ستقرة لتحتل �أر�ض العرب
نن�س ما فعلته �أمريكا وجي�شها املخفي وال�سري يف �أفغان�ستان
منذ عام  ،1948وال َ
وم�صر وال�سودان من فو�ضى وتدمري لهذه الدول.
وعلى كل حال فيمكن لنا �أن ن�صنف ما ت�ضمنته ف�صائل اجلي�ش املخفي الذي �أ�س�سه
الأمريكان وحلفا�ؤهم للنيل من الأمة العربية ومكانتها املرموقة بني الأمم� ،أو ًال:
ي�ضم هذا اجلي�ش املخفي وال�سري الأمريكي ،تنظيم القاعدة واملنظمات ال�سلفية التي
تدعي الإ�سالم زور ًا وبهتان ًا والتي تقوم الآن بقتل وتدمري ونهب و�سلب و�أكرب مثال
على ذلك ما يجري يف �سورية والعراق ،وثاني ًا :الوهابيون التكفرييون يف ال�سعودية
الذين ينفذون �أوامر �أمريكا و�إ�سرائيل ،وثالث ًا :اجلبهة الإ�سالمية املدعومة �أمريكي ًا
و�سعودي ًا وراب��ع�� ًا :جبهة الن�صرة وخام�س ًا :داع�ش التي حتظى بالدعم الرتكي
والأمريكي ،وغريها من احلركات الإرهابية التي ولدت يف �أح�ضان الواليات املتحدة
الأمريكية.
مما يت�ضح للداين والقا�صي �أن هذه املنظمات الإرهابية التي تقاتل اليوم على �أر�ض
�سورية العربية دخلت احل��دود من اخل��ارج وهي متثل (اجلي�ش املخفي وال�سري)
لأمريكا ،تقاتل من خالله العرب يف بالدهم و�أوطانهم ،للأ�سباب التالية:
الأول� :ضعف القوة الأمريكية وانهيار جيو�شها يف �أفغان�ستان وال��ع��راق وتدين
ميزانيتها املالية ،وعدم احرتام العامل لها ،والثاين :للق�ضاء على القومية العربية
و�سلب الهوية العربية ،وتق�سيم الوطن العربي ،وثالث ًا :ت�شويه الدين الإ�سالمي،
بخلق منظمات �إرهابية تدعي الإ�سالم وهي منظمات عدوانية قاتلة حترق الأج�ساد
وت�أكل الأكباد.
والذي نريد �أن نقوله �إن هذا اجلي�ش الأمريكي املخفي وال�سري قد بد�أ يلفظ �أنفا�سه
الأخ�يرة يف �سورية حاملة امل�شروع القومي وخيمة العرب الكربى  ،على يد رجال
اجلي�ش العربي ال�سوري ،حامي بوابات اجلبهة ال�شرقية للوطن العربي.

مسرح
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الطريق �إىل ال�شم�س عمل م�سرحي
غنائي حكاية املا�ضي بلغة احلا�ضر ...
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• معني حمد العماطوري
يبدو �أن احلركة الثقافية الفنية باتت ت��دق ناقو�س االن�صياع
لإرادة الواقع ،الطريق �إىل ال�شم�س عمل م�سرحي درامي له �أبعاده
التاريخية وال�سيا�سية والثقافية ،وهو يحمل �شخو�ص ًا و�شخ�صيات
متعددة ،لكل منها حكاية ،ولكن كيف ميكن �أن يدرج يف خانة امل�سرح
و�أنواعه :التجريبي �أو املونودرامي �أو امل�سرح الغنائي وغريه ولكل
منهم �شروطه و�أ�ساليبه وعلمه.
يقول �أح��د النقاد« :العمل املتكامل هو العمل ال��ذي يدفع النقد
نحوه» �أي مبعنى �إن العمل الفني �إذا مل تتخلله ر�ؤية نقدية ي�صبح
عم ًال ناق�ص ًا ،والعمل املتكامل من يقدم له نقد ًا نقدي ًا يف حكم قيمة
لقيمة العمل.
الطريق �إىل ال�شم�س العمل امل�سرحي ر�ؤية و�إخراج ممدوح الأطر�ش
يحمل يف م�ضامينه العديد من الأفكار الهامة يف التاريخ املعا�صر،
�إذا ي�شعر املتلقي �إن��ه وراء رغبة جاحمة م�شخ�صنة يف منظومة
عائلية واحدة لتحقيق بركان داخلي ي�شتعل لهيبه يف عقل وفكر
ممدوح الأطر�ش لينفجر يف عمل م�سرحي درامي ،يجيد فيه عادات
وتقاليد وتاريخ ما �أراد �أن يك�شف �إال يف حلظة ال�صفر املنا�سبة له...
وذلك حينما ي�ستح�ضر �شخ�صية �سلطان با�شا الأطر�ش كي ي�ستمع
من والده ذوقان الأطر�ش و�صية وطنية ،ذا نزعة والأجدر باملخرج
�أن يكون �أكرث ثقافة جمعية يف �أن ذوقان الأطر�ش مل يكن وحيد ًا
على م�شانق العثمانني بل كان ب�صحبة ثلة من الثوار واملجاهدين
مثله يف تاريخهم البطويل والثقايف الوطني ،امثال يحيى عامر
والقلعاين وهزاع عز الدين ،الذين كانوا باكورة ال�شهداء �آذار عام
 ،1914والذي تغنى بهم الأدباء وال�شعراء وقيل يف الأحبال التي
علقوا عليها يف �ساحة املرجة:
�أكرم بحبل غدا للعرب رابطة
وحدت للعرب معتقدا
وعقدة ّ
وبالتايل وق��ع يف منزلق التاريخ حينما مل ي�ستطيع �أن يحيط
بجوانب الوقائع التاريخية الكاملة ومل يحاول التخلي عن املعا�صرة
الواقعية التي �أرادها بني م�ضامني ال�سرد التاريخي احلامل لأحداث
ووقائع مهمة ،فمعركة خراب عرمان التي كان وراءها انت�صار �ساحق
للثوار �ضد العثمانيني مرت ب�سرعة خاطفة ،والركيز الأ�سا�سي لها
�شخ�صية ميثا ركبت على �شكل �شخ�صية لها قوتها ون�شاطها الفني
ولي�س لها روابطها االنتمائية التاريخية ال يف املكان وال يف الأداء
وال يف الزي ال�شعبي ،بق�صد �أن زهرة و�أ�سعد هما الطريان املحلقان
يف �سماء الوطن احلامالن لكل مرحلة تاريخية ر�ؤي��ة ،والدافعان
لنيل البطولة وال��والدة للأفكار واملواقف ..لي�س �أهم من امل�شاهد
اخلاطفة املرتافقة معها احلركة الر�شيقة يحتاجها امل�سرح يف
طبيعته ولكن املو�سيقا التي رافقت الأحداث حملت م�ضامني بعيدة
عن الهدف املن�شود والأ�صوات غري متوافقة يف البولفوين .مل ت�ستطع
تلك الأ�صوات جعل �أبعادهما ال�صوتية رغم جمالهما �أن يجتمعا يف
نقطة املحرق للدائرة الواحدة ،بل كل منهما �أراد �أن ي�ستعر�ض يف
ا�ستخدام جمل يظهر فيها العرب ال�صوتية كل يف مكان بعيد عن
�آخ��ر ،و�إن كانت الفنانة مي�س حرب �أج��ادت يف خلق التماهي بني
اال�ستعارة ال�صوتية وبني البنية الرتكيبية للجملة اللحنية ب�أداء
هادئ ،ولكن املغني ح�سني عطفة  -وهذا �أمر طبيعي �أن يحمل �صوته
يف الطبقات العليا عالمات عالية �إال �أنه  -مل ي�ستطع التحكم يف
�صوته فظهر على �شكل زعيق وا�ضح ،وهذه م�س�أله تعود للخربة يف

التلحني والأداء ،فقد عانت ذلك الفنانة الكبرية وردة اجلزائرية
حينما قدم لها �أحلان ًا جميلة امللحن بليغ حمدي ولكنه مل ي�ستطع
التحكم يف طبقات اجلواب وجواب اجلواب لديها ،عك�س ما قدم لها
الكبريان عبد الوهاب وال�سنباطي من �أعمال حيث ظال يتحكمان يف
طبيعة ال�صوت و�إمكانياته بطريق م�ستقيم وا�ضح املعامل...
لعل العمل طرح �إ�شكاليات تاريخية منذ تاريخ � 1890إىل تاريخه،
بحيث ك�� ّون �صورة �أن العمل له خماطره ووع��ورت��ه على ح�ساب
القيمة الفنية وال�شروط العلمية واملنهجية كما يف دور العثمانيني
و�سامي با�شا الفاروقي وممدوح با�شا ،وجمال با�شا ال�سفاح ،وملفت
للنظر املرور ال�سريع لال�ستعمار الفرن�سي وما فعله يو�سف العظمة
مب�شاهد ر�شيقة و�سريعة ،ومل يخ�ض غمار الثورة ال�سورية الكربى
بجزء من �شموليتها الوا�ضحة ،وحتى الع�صور الوطنية التي جاءت
ما بعد اال�ستقالل مل ي�أت عليها ،والت�صق فيما يحدث حالي ًا �أي �أنه
�أكرث من ن�صف قرن من الزمن مل يقرتب من �أحداثه ،بل نقل ب�سرعة
الربق على ما يحدث اليوم..
رمبا مل ن�ستطع ت�شخي�ص العر�ض امل�سرحي املقدم على م�سرح مديرية
الثقافة بال�سويداء ،واحل�ضور الكثيف و�ضع احلالة الفنية الذي �أراد
املخرج ممدوح الأطر�ش �أن ي�ضعنا بها ،ولعل �إعادة ا�ستح�ضار املا�ضي
بلغة احلا�ضر وخدمة العقل اجلمعي القيمية الوطنية يف تكوين
ر�ؤية فنية لي�ست هي اليوم ال�سبب ال�ستقطاب املتلقي ،وال جتعل
العمل الفني �أكرث ولوج ًا يف كيفية التعاطي مع الكلمة الدرامية
التي يجب �أن تتواكب مع ال�سياق التاريخي املعا�صر� ،إ�ضافة للغناء
الذي هو الآخر �شكل رفع �أ�صوات النقد املو�ضعي حوله�..إذ ًا نحن

�أمام عمل م�سرحي مل يحدد هويته يف خانة امل�سرح الغنائي الذي
�أ�س�س دعائمه يف نهاية القرن التا�سع ع�شر �أبو خليل القباين وجنيب
الريحاين وغريهما من املبدعني� ،أم يف كونه عر�ض ًا م�سرحي ًا يحمل
ن�ص ًا فني ًا يت�ضمن دالالت و�إ�سقاطات واقعية وتاريخية ،وبالتايل
ف�إن املزج بني الإثنني رمبا حت�سب للمخرج ممدوح الأطر�ش وحت�سب
عليه ،ذلك لأن العمل املتكامل هو العمل الذي يحقق احلد الذي
ي�ستطيع املتلقي �أن يتلقى به ما يجد ذاته به ويتماهى معه ب�شكل
مو�ضوعي وثقايف ،والعمل يحمل �أبعاد ًا ثقافية وتاريخية بال �شك
وجهد ًا كبري ًا يف توظيف الأفكار والأحداث والوقائع التاريخية �إىل
يومنا ،لكن ا�ستبعاد املراحل الزمنية الواقعة بني فرتة اال�ستقالل
واليوم وعدم ا�ستخدام م�ؤثرات العالقة بني املكان والتاريخ من حيث
الأزياء التقليدية ،ومنط الأحلان الغنائية املقدمة التي مل تتوافق
مع ال�سياق التاريخي ،فظهرت ال�شخ�صنة وا�ضحة املعامل ،وهنا البد
من الإ�شارة �إن ميثا وما قدمته هي جزء مما حتمله املر�أة ال�سورية
�أمثال �سعدى مالعب وب�ستان �شلغني وترفة املحيثاوي..والكثريات
من بنات تلك املرحلة �إن كانت يف جبل العرب �أم يف املحافظات
ال�سورية كافة وكن على قدر كبري من امل�س�ؤولية �إذ من منا ين�سى
�أن �أول من و�صل �إىل البطل يو�سف العظمة وهو م�ضمخ بدمائه هي
املر�أة ال�سورية املقاومة واملجاهدة «نازك العابد» حيث فا�ضت روحه
الطاهرة وهي ت�ضمد جراحه ،ومنحت رتبة نقيب فخري يف اجلي�ش
العربي الفي�صلي �إ�ضافة �إىل دوره��ا يف تطور احلركة الن�سائية
ال�سورية واللبنانية�..إذ ًا نحن �أمام �أحداث ووقائع حاول املخرج
ممدوح الأطر�ش �أن يحيط بجوانبها ولكن عمق الأحداث وتواترها
مل ت�ساعده على اكتمال ال�صورة امل�شهدية للواقع امل�سرحي بحيث
مل ي�صل �إىل بركان غليانه يف التو�صل �إىل حكاية ميثا التاريخية
كما �أراد ويريد..
للعمل جوانب نقدية كثرية �إن كان يف اجلانب الغنائي ال��ذي مل
ي�ستطع امل�ؤلف املو�سيقي التماهي مع ال�سياق التاريخي وينقل املتلقي
ب�أهازيج تتالءم مع املرحلة التاريخية ،وال مع االحتالل الفرن�سي
ف��ج��اءت الإي��ق��اع��ات االل��ك�ترون��ي��ة ال�سريعة واجل��م��ل اخلاطفة
وا�ستخدام املد ال�صوتي بطبقات متعددة تفقد العالقة بني التاريخ
والواقع ولهذا العمل ي�شكل حالة من الروابط النقدية التي ي�صعب
الولوج بها بالتف�صيل اململ ،ولكن اال�ستمتاع واالمتاع بامل�شاهد
هي بالعودة للتاريخ واال�ستفادة من م�آثره يف ن�شر الوعي اجلمعي
الوطني الذي نحتاجه اليوم �أكرث من ذي قبل ..
الطريق �إىل ال�شم�س عمل م�سرحي غنائي درام��ي يحمل حكاية
املا�ضي بلغة احلا�ضر وينطوي على تداعيات كثرية وت�سا�ؤالت
�أكرث ورمبا كانت جتربة جديدة يف م�شروع ممدوح الأطر�ش الفني
بخو�ض غمار املزج بني امل�سرح الغنائي والدرامي..
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نقد أدبي

غفوة لهديل الرماد وعو�ض �سعود عو�ض

• يا�سني فاعور

ٌ
(غفوة لهديل ال��رم��اد) املجموعة الق�ص�صية
التا�سعة للقا�ص عو�ض �سعود عو�ض ،تقع يف
وت�ضم �سبع ًا وع�شرين
مئة وخم�سني �صفحة،
ٍ
ُّ
ً
ً
متفاوتة يف عدد �صفحاتها� ،أطولها ق�صة
ق�صة
(ط���واف اليا�سمني) ،وتقع يف ت�سع �صفحات،
و�أق�صرها ق�صة (كلمات مل تتبو�أ مكانتها)،
وتقع يف �صفحتني.
كتبت ق�ص�صها ما بني عامي (،)2010-2006
ومل ي���ؤ ِّرخ القا�ص لق�صتي (�أح�لام الرقابة –
غروب الغمام) ،و�صدرت املجموعة عن احتاد
الكتاب العرب �ضمن �سل�سلة الق�صة ( )3عام
( ،)2011وحتمل عنوان ًا ُّ
يلف املجموعة (غفوة
لهديل ال��رم��اد) ،وقد �أهداها القا�ص <<�إىل
امر�أة منحتني �سحر الكالم ،و�س َّر اجلمال ،وما يف
الكون من بهاء ونور� ،إليها كلماتي>> (�ص.)5 :
قدَّ م لق�ص�صه التالية مبقوالت م�ؤ ِّثرة:
ق�صة (لبنى تفرت�ش الغمام) مبقولة<< :قالت
حب الوطن>>�( .ص،)7 :
له :ال �شيء يعلو على ِّ
وق�صة (ذاكرة الزنابق) مبقولة<< :القطرات
التي ت َّوحدت بالرتبة طلعت زنابق>>�( .ص:
 ،)27وق�صة (غيمة م��ن بنف�سج) مبقولة:
<<�إىل امر�أة ت�شبه حديقة بيتي املعلَّقة على
ال�شرفة ،امر�أة قتلت القبيلة �أحالمها ،فق َّررت
�أن تعي�ش ما�ضيها>>����( .ص ،)44 :وق�صة
(احرتاق ال�شروق) مبقولة<< :ثمة امر�أة لو
بحثت عنها يف �أج�ساد الأخريات و�أفكارهنَّ ل�ضاع
بحثي .وطنها كتاباتي ،مكان ال يت�سع �إ َّ
ال لها>>.
(�ص ،)50 :وق�صة (اخللود يف اللجة) مبقولة:
احلب يف البحر ،عليه �أ َّ
ال ينتظر
<<من يزرع
َّ
عند ال�شاطئ>>�( .ص ،)64 :وق�صة (متاهات
ال�صخب) مبقولة<< :ال�شوك يظلُّ م�ؤمل ًا حتى
لو ظهرت ن َّوارته ،وباهى الورد يف ح�سنه>>.
(�ص ،)82 :وق�صة (امر�أة ن�ضجت بعد �أوانها)،
<<مت َّردت على زمانها ،فعاقبها مرتني!>>.
(�ص ،)134 :وق�صة (قمر يف �سحابة) مبقولة:
<<لن ت�ستم َّر احلياة كما كانت ،نحن نبدعها،
ونعبث بها كما نريد>>�( .ص ،)139 :وق�صة
(كلمات مل تتبو�أ مكانتها) ،مبقولة<< :لغة
الدموع �أبلغ من لغة ال�شفاه>>�( .ص.)151 :
وث َّبت فقرة معبرِّ ة من ق�صته الثانية على غالف
جمموعته الثانية (خريف ال�صمت) على ل�سان
بطلة الق�صة (خديجة)<< :الأحالم ت�أتيني،
و�أن��ا �أق��ر�أ كتب التاريخ واجلغرافيا و�أت�ساءل
متى يطلع فجر ،ال نرى فيه اجلنود املدججني
بال�سالح واملوت يف الواقع ويف اخليال! �أين �أنت
يا �أبا خالد؟ كلُّ الذين نح ُّبهم يغادرونا! وكلُّ
الذين �أح ُّبوا الوطن �ضاعوا يف الزِّ حام ،ماتت
الع�صافري ،وخربت �أع�شا�شها ،ورحل الربيع� ،أ َّما
القمر الذي تغزَّلت به ،فقد غدا بال نور>>.
“غالف املجموعة الثاين”.
عالج القا�ص يف ق�ص�صه مو�ضوعات متعدِّ دة
ا�ستهلَّها باملو�ضوعات الوطن َّية يف ثماين ق�ص�ص،
حظيت غزة يف �أربع منها ،يف ق�صته الأوىل يقدِّ م
لنا زوجة ال�شهيد ،و�أ َّم املري�ضة <<كنت ك� ِّأي
زوج ٍ��ة ترعى بيتها ،احت�ضنت الفرح ،وحملتُ
احلب برعم و�أثمر ثالثة �أبناء،
النجوم بكفِّي،
ُّ
ً
أخَّ
م�ساء �أنتظر زوجي ،يت� ر �أحيانا حتى الفجر،
ً
املهم �أنَّه ي�أتي ،ما �أ�صعب �أن ي�أتي كما جاء �آخر
ُّ
مرةٍ ملفوف ًا بالعلم� ،أدار الزمن ظهره يل ،و�أدرت
له ظهري ،ال رغبة لدي �سوى تربية �أطفايل،
ً
قوية� ،أن َّ
يظل بيتي
احلياة تدعوين �أن �أكون
مفتوح ًا ،ي��خ ِّ��رج ال��رج��ال ،ل��ن �أت���رك ق��راري
للم�صادفة ،اليوم نتبادل الأدوار>>�( .ص.)8 :
ويف ق�صته اخلام�سة (ذاك��رة الزنابق) يقدِّ م
(�إي��ه��اب) بطل الق�صة ال��ذي �سار على خطا
�أبيه <<تعلمت يا �إيهاب من �أبيك فنَّ االعتناء

بالزهر والع�شب ،وال��دك عمل يف بلدية غزة،
اعتنى بامل�ساحات اخل�ضراء .يف العادة ترافقه
�أنت و�أختك ،عمرك طويل� ،آخر مرةٍ كان دور
�أختك برفقته� ،أ�صابتها �شظية يف �ساقها ،وهي
ترقد يف م�شفى ال�شفاء� ،إيهاب يكفيك جتوا ًال،
لففت �شوارع غزة و�أزقتها ،لتجمع طاقة من ِّ
كل
�أنواع الزهور ،يف الوقت الذي نرثت فيه احلدائق
�أزه��اره��ا و�أوراده����ا ،فعانقت ال�سماء ،وهطلت
متحدة مع ال�شظايا والغبار تغ�سل �أحالمك،
تنظر �إىل الأبنية املتهدِّ مة التي �سباها الغبار
والريح ،تتذكر ما كان يقوله �أبو اخلري� :إنَّهم
يد ِّمرون ما نبني ،ولكنَّا �سنبني من جديد>>.
(�ص.)31 :
ويف ق�صته ال�����س��اد���س��ة (اب��ت�����س��ام��ة م��ن خلف
الغيوم) ي�ص ِّور الدمار وفقدان الأم <<مل �أ�صدِّ ق
�أنَّك ال ت�سمعيني� ،أحزن عندما ال �أقر�أ احلياة
يف عينيك ،وال �أ�سمع كلماتك وزقزقة قلب .نعم
جنوت يا �أ ِّمي ،توا�سيني كلماتك ،الق�صف ت�آخى
مع دموعك ،يكفي �أن تظ ِّلي �إىل جانبي ال �أريد
من احلياة �سواك .قلتُ هذه البيوت والعمارات
نبنيها ثانية وثالثة ،ولكن من �أين �آتي ب�أ ْم>>.
(�ص.)34 :
ويف ق�صته الثامنة (فو�ضى الأل����وان) يقدِّ م
�صورة غ��زة وق��د �أ�صابها الدمار <<ليل غزة
م�سالت تنزل على �شكل قناديل �أو مظ َّ
الت،
�أ�صوات القذائف وانفجاراتها ،ورائحة البارود
ت�شعرين �أ َّن��ن��ي م��ازل��ت �أ�سمع و�أتنف�س� ،ألهث
ً
متهالكة ،و�أت�ساءل متى نخرج من جهنَّم لأخرج
من بيتنا>>�( .ص.)41 :
وح��ظ��ي��ت نابل�س يف ق�صة واح����دة (خ��ري��ف
ال�صمت) حيث قدَّ م �صورة للدمار الذي �أ�صابها
والتجذُّ ر يف الأر���ض و�إرادة احلياة�<< :أ َّما يف
الب�ساتني والأرا�ضي املجاورة ،فقد بكت ال�سماء
على اقتالع الأ�شجار ،وم�صادرة الأرا���ض��ي ،يف
ٌ
ِّ
مناحة على ما يقرتفه امل�ستوطنون من
كل يوم
قتل لل�سكان ،وهدم للبيوت ،واعتقال من تطال
�سجن كبري>>.
�أيديهم ،حت َّولت املدينة �إىل
ٍ
(�ص.)14 :
وحظيت جنني بق�صة واحدة (�أحالم الرقابة)
ق���دَّ م فيها القا�ص ���ص��ورة الإره����اب النف�سي،
والقلق النف�سي وال��روح��ي <<د َّبت الفو�ضى
يف ت�صرفاتك ،ال��دروب �سورتها العتمة ،القمر
ارت���دى و���ش��اح مدينة جنني ال��رم��ادي ،الليلة
َ
مددت
احتجبت الطرقات� ،أقفرت من ر َّوده��ا،
يدك تتلم�س ما حولك ،قلبك تت�سارع َ
َ
دقاته،
عيناك ت�سافران يف االمتداد الالنهائي لعتمة
وت�ستقر داخلك،
حت�ضنك ،الأح��زان تط ِّوقك،
ُّ
تطفئ قناديل الفرح ،يرعبك هدير الدبابات،
وتخرب
جنازيرها مطرقة حتفر يف ر�أ���س��ك،
ِّ
حت�س بالغربةِ  ،وتدفن �أحالمك>>.
الطرقاتُّ ،
(�ص.)18 :
وحظي خميم الر�شيدية يف لبنان بق�صة واحدة
(م َّوال �أم خالد) الزوجة املكلومة ،التي فقدت
<<مت�سكت ب�صغريها حني حاولوا
زوجها وابنها
َّ
�أخذه ،قالت :هذا كبدي ،روحي ،لو قطعتم يدي
�أحميه بج�سدي ،ول��و قتلتموين تظلُّ روحي
مرفرفة فوقه ،ت�سرح نظراتها اجتاه اجلنوب،
حت���رك ي��دي��ه��ا ،ت�����ش��دُّ �صغريها �إىل ح�ضنها
ِّ
وتتم�سك به>>�( .ص.)22 :
و���ص�� َّور امل���أ���س��اة يف ق�صة (خرب�شات ع�صية)
<<�إ َّ
ال �أنَّني ا�ستطعت ر�سم �أفكاري وهواج�سي،
فلم التحم الليل مع الفجر ،فاختب�أ ٌّ
كل منهما
يف الآخر ،خرب�شاتي متلأ املكان �ألوان ًا ،تت�شابك
وتت�صارع ،كما يف خميلتي ،الألوان مازالت حتتمل
الكثري ،بذلت جهود ًا ال �أعلم هل جنحت يف جعلها
لوحة ،امل�ؤ َّكد �أنَّني �أفرح لها ،و�أحزن ِّ
لكل ما فيها،

�أتفنن يف توزيع الألوان ،تعبق لوحتي بالق�ص�ص،
بالقلوب ،بال�شم�س والعتمة>>�( .ص.)38 :
وعالج يف ق�ص�صه الأخرى مو�ضوعات اجتماعية
ابتد�أها يف �أحالم الآمال وخيبة الأمل يف ق�صة
(غيمة من بنف�سج)<< :قطف احلزن عناقيد
ال��ف��رح ،غ���ادرت ال��ن��وار���س �أوردت��ه��ا ،حت��دِّ ق يف
الغب�ش ،تنتزع الهدوء� ،صهيلها تال�شى ،وحت َّول
�إىل رماد ،ذراه �أخوتها يف ِّ
كل االجتاهات>>.
(�ص.)49 :
���ب ،وخيبة الأم���ل ،وال���زواج من
وم�شاعر احل ِّ
مطلقة يف ق�صة (اح�تراق ال�شروق)<< :مل
تعلم �أنَّ الأحالم الرائعة تتح َّول بفعل العناد
احلب ،مل ت�ضع اللوم
كوابي�س و�أفا ٍع تقتات
�إىل
َ
َّ
على �أهلها ،بل على نف�سها ،ظنَّت �أنَّها مت�صافحة
مع نف�سها ،وه��ذا ما ك��ان يظنُّه� ،إ َّ
احلب
ال �أنَّ
َّ
عندما تغلغل و�صار جزء ًا منها ،ا�ستح�سنت �أن
تعاقب ذاتها>>�( .ص.)52 :
وظ��ل��م امل�����ر�أة ،وم�شكلة ال����زواج م��ن ال��رج��ل
الكبري ،وما يرتتَّب على ذلك يف ق�صة (دمعة
يف �سحابة)<< :الليل ي�سهر يف عيني ،وطعم
العلقم يف الطعام وال�����ش��راب ،ويف النظر �إىل
وج��ه��ه ،م��ات ك��لُّ جميل يف ح��ي��ات��ي� ،أت�����س��اءل
هل ح ِّبي ل�سامر �سيظلُّ خالد ًا على الرغم من
بجملة
الهزائم التي حلقت بي؟ �أذكر �أنَّه و َّدعني
ٍ
باق>>�( .ص.)60 :
قال فيها :ح ُّبنا ٍ
وال��زواج من �أجنبية وما ينعك�س عنه يف ق�صة
��ج��ة)<< :يف دم�شق ال�سحب
(اخل��ل��ود يف ال��ل َّ
غ َّ
��ط��ت ع��ل��ى ابت�سامته ،ع��ل��ى �أف���راح���ه� ،أي��ن
ُ
ُ
ال�ضحكة؟ عقد �آماله
وال�شباب؟ �أين
الطفولة
ُ
على عودتها برفقته� ،أن تز ِّين حياته وغرفته،
م���اذا يفعل وق��د مت��� َّردت وخ��رج��ت ع��ن ط��وره
وتعاقدت مع ملهى؟ ،وعندما فقد الإح�سا�س
باملكان والزمان والأ�شخا�ص ،طلب �إىل عاملني
�أن ي�ست�أجرا �سيارة ويو�صاله �إىل البيت>>.
(�ص.)69 :
وال�صحوة بعد ف���وات الأوان ،حيث ال ينفع
الندم والت �ساعة مندم يف ق�صة (دموع �أغرقت
�سوارها)�<< :أنا �أح ُّبك يا عفاف� ،أنا �أعبدك،
�أن���ت يل ،و�أن���ا ل��ك ،كنت �أُراه����ن على حتقيق
ٌ
ذكية ،ورمبا
�أحالمي قبل البوح ب� ِّأي �شيء� ،أنت
عرفت ح ِّبي ،و�أح�س�ست به ،اليوم مل �أ�ستطع
ال�صرب ،قالها الآن ،ومل يقلها �إ َّ
ال بعد اقرتانها
برجل تقدَّ م خلطبتها ...قالت له :كم َّ
عذبت
وقت
روحي! وها �أنتذا الآن تعذبني �أكرث من � ِّأي ٍ
م�ضى!>>�( .ص.)74 :
والزوجة املكلومة بوفاة زوجها يف ق�صة (�سفرية
احل����ب)�<< :أناجيه ب��دم��وع��ي ال��ت��ي حتكي
ِّ
�أوجاعي ،يفي�ض نهر الأحزان حتى �آخر قطرة.
�أعود �إىل طبيعتي بعد �أن َّ
يجف النبع� .أنظر �إىل
�أعلى ف�أرى القمر والنجوم� ،أتذ َّكر �أو�صافه يوم
كان يقارنني بالطبيعة� ،أنت ابنة الطبيعة ،بل
�أنت الطبيعة نف�سها ،ت�ضاهني بجمالك القمر يف
عاله>>�( .ص.)79 :
ومعاناة جمن ٍَّد يف ق�صة (متاهات ال�صخب):
ورحب
<<جاءت كفر�س تخب .املكان احت�ضنها َّ
بها ،الن�سائم حملت عطرها ،ووزَّعته بعيداً،
وه�أنذا ا�ستعيده غبار ًا ودخان ًا .راودتني �أفكا ٌر

مو�ش ٌ
َّ
حة بال�سواد ،ابت�سامتها �أوق���دت ن�يران
ٌ
مغلولة ال ت�صل �إىل �أبعد
الغرية� ،أيادي عائلتنا
من �أنوفهم ،وال��دي ال يدقُّ م�سمار ًا يف احلائط
�إال بعد موافقة �أ ِّمي� ،أقاربي و�أ�صدقائي ال ظهر
لهم>>�( .ص.)84 :
وطيف احلبيب ال يغ ِّيبه املوت يف ق�صة (طيف
ي��ن��ه�����ض م���ن ك��ب��وت��ه)<< :كلمات خطيبي
ونظراته وتعليقاته ت��ذ ِّك��رين بحبيبي الذي
ً
لوحة خالد ًة يف ب�ؤب�ؤ عينيه ،كلُّ
ت�صرف
ر�سمني
ُّ
يقدم عليه خطيبي يجعلني ا�ستعيد ت�صرفات
حبيبي ،كلماته ،و�ضحكه ومزاحه ،و�أ�سئلته
��ب �شيئ ًا م��ادي�� ًا لقذفته
امللحاحة ،لو ك��ان احل ُّ
بحجر وتخلَّ�صت منه ،لكنَّه غري ذل��ك ،يدخل
ٍ
القلب ،ومي�شي مع ال��دم ،الذكريات تغزوين،
ال ُ
أمكنة تعلن عن ما�ضيها>>�( .ص.)89 :
وم�شاعر زوج��ة مظلومة يف ق�صة (زوب��ع��ة يف
���ش��راع)<< :هرم ال��زم��ن ،ومل يعد الكناريان
غردان ،ومل يعد ج�سدها ق��ادر ًا على العطاء،
ُي ِّ
فقد الكثري من ر�شاقته ،وليونته ،و�أنوثته ،وغدا
�شوكة �ص َّبار� ،أ َّما ابت�سامتها و�ضكاتها فقد حت َّولت
�إىل قطرات يف عينيها� ،س�ألت نف�سها ،لو كان
يحبني حق ًا ملا قال كالم ًا ي�س ِّمم بدين ،ويجعلني
غري قادرة على النوم>>�( .ص.)96 :
ور�سائل ع�شق ،وهم�سات حب يف ق�صة (فرا�شة
تغلق جناحيها)�<< :سمع �أغنياتها و�أفراحها،
�أحالمها املعلنة واملخ َّب�أة� ،شدَّ ته بابت�سامتها،
بخفَّة ظ ِّلها ،منحته فائ�ض ًا من الأمل ،من ال�شوق،
ت�سمو يف عينيها بح ِّبها و�سحرها ،يعانق الفجر
حم َّياها ال��ذي ي�صري هالة نور و�إ�شعاع ،هي يف
ق َّمة اال�شتعال واالنطالق>>�( .ص.)102 :
والوقيعة التي ت��ف ِّ��رق ب�ين عا�شقني يف ق�صة
(ن��اف��ذة ل�ضفاف الأح����زان)<< :بات قا�سم
وح��ب��ي��ب��ت��ه ت��ائ��ه�ين ،ي��ب��ح��ث��ان يف ما�ضيهما
يحن لنورا دافئة
وحا�ضرهما عن امل�ستقبل،
ُّ
حتن لقا�سمها ،تتخ َّيله،
الف�ؤاد وال��روح ،وهي ُّ
ومت��دُّ يدها لتجذبه� ،إ َّ
ال �أنَّها ال حت ِّ��رك �سوى
الهواء>>�( .ص.)106 :
و�أ�ضغاث الأح�لام يف ق�صة (ذاك��رة ال�شواطئ
��دي ما يقال ،الأف�ضل
امل��ه��ج��ورة)<< :لي�س ل َّ
�أن �أ�صمت ،و�أتعلَّم فنَّ الإ�صغاء .هل يقبلونني
نظرت �إليهم ،و�أ� ُ
ُ
��ش��رت بيدي،
�إن�سان ًا �أخر�س؟
واد ،و�أنا مل �أغادر ب�ستانَ
احرتموا �صمتي ،هم يف ٍ
�أحالمي>>�( .ص.)112 :
حب مزدوجة �أف�سدت احللم بالنجاح يف
وق�صة ٍّ
ق�صة (�صمت اللقاءات)<< :الآن�سة عواطف،
كنت �أعتقد �أن��ن��ي الوحيد ال��ذي ي�سهر حتى
ال�صباح ،خيالك ال يفارقني� ،صورتك ترت�سم
أن�س الذي يرافقك،
�أمامي� ،أتذ َّكر كلماتك وال َ
و�أنت تقدِّ مني كوب ًا من ال�شاي� ،أو فنجان قهوةٍ ،
أح�س �أنَّك �صرت جزء ًا منِّي ،ناولتها الر�سالة،
� ُّ
ف�شعرت نبيهة �أنَّ �شيئ ًا ما بني �أ�ستاذها و�أختها،
و�أنَّ الر َّد على ر�سالتها مل َ
يعط لها>>�( .ص:
.)116
وم���أ���س��اة ف��ت��اة ،وم�شكلة اجتماعية يف ق�صة
تعرجاته
(طواف اليا�سمني)<< :ر�سم احلزن ُّ
ٌ
ٌ
متناق�ضة وخالية من
على حم َّياي� ،أحا�سي�سي
عيني ،الب�سمة غادرت
املرح ،ت�ستجلب الغمام �إىل َّ
�شفتي ،وغدت طلَّتي بال نور ،بال �أفق� ،أطف�أ الغيم
ُ
فقدت �شموخي وفتنتي وبهائي ،الأيا ُم
بريقي،
ٌ
احلب والذكرى� ،أحت�ضنك
�سبحة بللتها دموع
ِّ
أبدي
و�أفت�ش عنك يف ج�سدي ،و�أنت النداء ال ُّ
واحلب احلقيقي>>�( .ص.)118 :
ُّ
��ب �إال للحبيب
والعودة للزوج ،ومقولة ما احل ُّ
��رج من امللح)�<< :أ�شرقت
الأ َّول ،يف ق�صة (ب ٌ
ابت�سامتي ،وب��دت هالة من ن��و ٍر ون��ار ،الن�سيم
البقية �ص23

نقد أدبي

يا اهلل� ..أَنا ُم ّ
دثر باجلحيم..؟!
• غياث رمزي اجلرف

• �أحمد ع�ساف

ولقدْ �أَ ِبيتُ على َّ
الط َوى و�أَ َظلُّهُ
مي املَ�أْكلَِ
حتّى � َ
أنال به كر َ
(( عنرتة ))
ال�شاعر ( �أم��ل دنقل ) ال��ذي التزم ق�ضايا �أمته
العربية ال��ك�برى ...وال��ت��ح��م مب�شكالت جمتمعه
و�إ�شكاالته املختلفة  ..وك��ان على توا�صل ل�صيق
بحياة الإن�سان العربي جملة وتف�صي ًال  ،ذهب �إىل
�أن ال�شعر يجب �أن يكون يف موقف املعار�ضة  ...لأن
ال�شعر هو حلم مب�ستقبل �أجمل  ،والواقع ال يكون
جمي ًال �إال يف عيون ال�سذج  .وال�شاعر (بدر �شاكر
ال�سياب) ذهب �شعري ًا  ،على وجه من الوجوه � ،إىل
هذا املذهب  ،فقد �أح�س بحركة التاريخ � ،إن مل نقل
وعاها  ،والتزم ق�ضايا الإن�سان الكربى ( على الأقل
يف مرحلة من مراحل حياته )  ،و�أ�ضحى وجدانه
ال��ف��ردي وج��دان�� ًا جماعي ًا  ،فهاجر م��ن مناخه
ال��زم��اين وامل��ك��اين خ��ارج ذات��ه �إىل مناخ �إن�ساين
رحب داخل ذاته  ،ومن ثم حت ّول �إح�سا�سه الفردي
و�شرد )...بالظلم واال�ضطهاد
(وهو الذي ا�ضطهد ّ
وامل��وت والفاجعة واجل��وع � ..إىل �إح�سا�س بظلم
ال�شعب وا�ضطهاده وموته وفاجعته وجوعه ..
وم��ن ثم �أدرك �أن اخلال�ص ال��ف��ردي من كل ذلك
ال ميكن �أن يكون فردي ًا  ،فخال�ص الفرد يكمن يف
خال�ص الآخرين  ،يف خال�ص اجلماعة وال�شعب ..
(جميعهم �أو ال �أحد  ،كلّهم �أو ال �شيء  .الفرد وحده
لن ي�ستطيع خال�ص ًا  )...على حدّ تعبري ال�شاعر
وامل�سرحي الأملاين املبدع ( بروتولت بري�شت ) .
يقول ب��در �شاكر ال�سياب يف مقطع من ق�صيدته
الكل ّية ( �أن�شودة املطر ) :
ُ
ماء
ومنذ �أنْ كنّا �صغار ًا  ،كانتِ ّ
ال�س ْ
ال�شتاء
تغيم يف
ُ
ْ
ُ
املطر
ويهطل
ْ
عام  -ح َ
يع�شب الرثى  -جنو ْع
ني
وكلُّ ٍ
ُ
مر عام والعراق لي�س فيه جو ْع
ما ّ
مطر ..
ْ
مطر ..
ْ
مطر ...
ْ
م��ف��ارق��ة ت��راج��ي��دي��ة وا���ض��ح��ة مت��ام�� ًا ب�ين اخل�ير
واجلوع يف هذا املقطع ال�شعري املكثف  :ال�سماء/
املطر جتود  ،وتعطي الأر�ض خري ًا  ،والأر�ض ت�أخذ
من ال�سماء فتعطي جوع ًا مقيم ًا ..؟ �إنها معادلة
خمفي  ،ما هو ؟ �إنه
درامية م�أ�ساوية � ،أحد طرفيها
ّ
اال�ستغالل والظلم � ...إذ ًا  :خري/مطر وا�ستغالل
ي�ساوي جوع ًا وظلم ًا  ..ما احلل ؟ املطر احلقيقي ال
يحل املعادلة  ،فال بدّ من قدوم مطر جديد (املطر
الرامز) ُي َط ّهر الأر���ض من اال�ستغالل والظلم ...
فت�ستقيم املعادلة  :خري وعدل يعطي حياة �إن�سانية
كرمية ...
••• ••• •••
ب�أدب واعتذار َج ّم �س�أ�ستعري جوهر كلمات املبدع
حممد املاغوط  ،لتكون ل�سان حايل الذي ال �شبهة
فيه  ،وال���ذي ه��و احل��ق واحلقيقة وا���ض��ح��ة كما
ال�شم�س يف عزّ الظهرية  .فقد عانيتُ يف حياتي كل
احلب � ،إىل
�أن��واع اجلوع بال ا�ستثناء  :اجلوع �إىل
ّ
احلرية � ،إىل ال�سفر � ،إىل اال�ستقرار  ،وعلى ر�أ�سها
جميع ًا اجل��وع �إىل الرغيف  ...ولكنني مل �أ�شعر
ُ
�شعرت و�أنا �أقر�أ
بق�سوة اجلوع وبريق �أنيابه مثلما
رواية (ال�سكري) لأميل زوال � ،إذ ي�صف الفقر وال َع َوز
وجر�ض اللعاب ومغ�ص البطن  ،ب�صدق وواقعية
قلّ مثيلها جعلتني �أنه�ض بني �صفحة و�صفحة �إىل
املطبخ لأت�أكد من وجود خبز وطعام يف بيتي � .إنّه
يحلل م�شاعر ام��ر�أة حبلى �ضالة يف � ّ
أزق��ة باري�س
اخللفية دون �أنْ تتبلَّغ طعام ًا منذ �أي��ام  ،وحولها
باري�س  ،بل �أوروبا ب�أ�سرها ت�ضج بالذهب واحلفالت

9
�إ�سكندر حب�ش( :ال �شيء
�أكرث من هذا الثلج )

"ال�سنة الثالثون" العدد2015/11/1 "1462" :م 19 -حمرم 1437هـ

و�أنهار اخلمر  ...يحلل كل هذا ب�أ�سلوب يثري الرعب
والذعر من امل�ستقبل  .لي�س يف الرواية كلها كلمة
واحدة مبا�شرة  ،ال مع الفقراء  ،وال �ضد الأغنياء ،
�إنها تعر�ض الأحداث بحياد  ،ولكن بت�أثري ال يجاريه
حدّ ال�سيف �إذ مهما كان القارئ بليد احل�س  ،عدمي
االهتمام مبن حوله  ،ال يجد نف�سه بعد �إغ�لاق
الكتاب �إال وهو ميدّ يده �إىل �أقرب كر�سي �أو مقعد
ليهجم به �إىل حيث يوجد جوع وظلم يف العامل ...
 ••• ••• •••
اجلوع  ،الفقر  ،احلرمان  ،الب�ؤ�س  ،الظلم ...
لي�س من ال�سماء  ،فمن �أين جاء �إذ ًا ؟
ج��اء من اال�ستغالل  ..من اال�ستبداد ال�سيا�سي
واالق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي  ..ج��اء م��ن اجل�شع
والطمع والف�ساد والأنانية  ..ج��اء من التفاوت
الطبقي  ،والالم�ساواة  ،ومن عدم توزيع الدخل
الوطني وفق مبادئ العدالة االجتماعية ...
ما العمل ..يا اهلل ..؟!
�أنا العربي املُدثّر باجلحيم� ..أ�أكتفي بالقول :
ؤ�ساء � !..أ ُّيها املظلومون
�أ ُّيها اجليا ُع
والفقراء والب� ُ
ُ
� ..أ ُّيها املحرومون ُ !..طو َبى لكمُ ،طو َبى  ..ال ِغ ْبطة
ُ
واحل ْ�سنَى واخل�ير  ..وكل ُم ْ�س َت َطاب من
وال�سعادة
فقر  ،وعِ ٍّز بال زوالٍ  ،وبقاءٍ بال فناءٍ  ..لكم
غنى بال ٍ
ً
هنالك يف ملكوت ال�سماوات ..؟
يا اهلل ..ما العمل ..؟!
�أ�أكتفي بالتعزية على مذهب جربان خليل جربان
 ،و�أُعزّ ي اجلياع والفقراء واملظلومني  ..قائ ًال لهم:
�إن ُحرمتم �أرزاق الدنيا يف ( مدينة الأموات ) ف�إن
موطنكم يف ال�سماء ..؟
ما العمل ..يا اهلل..؟!
�أ�أكتفي ب�أن �أدعو ــ كما دعا ال�س ّيد امل�سيح ــ املو�سر
أتو�سل
�إىل منح الفقراء ن�صف ما ميلك  ...وب���أن � ّ
الغني كي َي َت َ�صدَّ َق ويتز َّكى و َي َت َط َّه َر  ،ف ُي ْعطي الفقري
ما يعطي لل َم ُثوبَةِ والق ُْربَةِ �إليك (؟!).
يا اهلل ..ما العمل ..؟!
هل �أ�صلي �صالة ا�ست�سقاء ..؟ هل �أركع خا�شع ًا ،
�ضارع ًا ..؟ وهل �أترك الدموع جتلل هامتي املتعبة،
و�أرفع يدي املغلولة �إىل ال�سماء كي متطرين خبز ًا
حرة كرمية..؟
وخري ًا وعد ًال  ..وحياة �إن�سانية ّ
ما العمل ..يا اهلل ..؟!
أن�ست�ص ِر ُخ �ضمائر احلكام امل�ستبدين  ،والأقوياء
� ْ
الباغني ..؟ �أننا�شدُ �أنظمة ح ّولت البالد �إىل مزارع
ً
 ،وجعلتنا �أقنان ًا � اّ
عي�شة بيولوجية
أذلء  ،نعي�ش
بهيمية ..؟
� ُ
أنر�سل نداءات �إح�سان و�إغاثة و�شفقة وا�ستعطاف
�إىل الذين ي�سرقون ُق ْو َتنا  ،وينهبون وطننا/بيتنا ،
وي�سطون على �أرزاقنا  ،وي�ستغلوننا ج�سدي ًا وعقلي ًا
 ،ويدو�سون على رقابنا وكراماتنا  ..ويرتكوننا ،
و�أطفالنا  ،على قارعة الطريق جياع ًا  ..عرايا
...؟!
يا اهلل ..ما العمل ..؟!
ما العمل ..يا اهلل ..؟!

اث��ر ع��دة جمموعات �شعرية منها  ( :ن�صف
تفاحة  ,و بورتريه لرجل من معدن  ,وتلك املدن
) وغريها.
�صدر حديثا لل�شاعر �إ�سكندر حب�ش  .عن دار
التكوين ( دم�شق –  )2014جمموعة �شعرية
جديدة حتمل عنوان  ( :ال�شيء �أكرث من هذا
الثلج ) .
يعنون ال�شاعر � :إ�سكندر حب�ش ن�صه ال�شعري
حتت هذا العنوان  ,ل ّعل عنوان الن�ص ال�شعري
هنا ي�شكل عتبة دالة  ,للولوج �إىل العامل ال�سري
�أو املعلن  ,عن �سر �أو عالنية ن�صه ال�شعري هذا
 ,كداللة تعبريية عن م�شهد �شعري ابتعد كثريا
عن املح�سو�س وامللمو�س  ,كلحظة يومية �أو م�شهد
موغل يف حقيقة الالوعي املغلق على الذات .
هذا الن�ص ال�شعري املتميز  ,ينتمي �إىل عامل
الق�صيدة املنتمية ملا ي�سمى بال�سرية الذاتية  ,التي
تت�شابك وتتداخل فيها �شتى املذاهب والأجنا�س الأدبية  ,وتالقحها وانفتاحها على
بع�ضها البع�ض .
وال�شعر واحد من هذه الأجنا�س الإبداعية  ,فقد �أخذ هو الآخر ينفتح لي�س على فنون
القول فح�سب بل على �أكرث فنون الإبداع .
منذ البداية نتلم�س خطوط هذه التجربة ال�شعرية  ,التي التنتمي ال لتيار احلداثة
وال �إىل ما بعد احلداثة  ,بقدر ما تنتمي لذاتها لب�صمتها لكينونتها و�صريورتها ال�شعرية
املنتمية للذات الإن�سانية املجروحة مب�س الغربة واحلنني  « :مل �أعد �أراين  /ولي�س يل
�سوى حرب �أ�سود كي �أر�سم به �صباحا م�ضى � – « .ص – 10
تلك الذات الل�صيقة والقريبة حلد التوحد  ,للحد الذي تكاد ت�شكل ظل �سرمدي للروح
 ,بل هي الأقرب من الروح �إىل الروح .
منذ البداية جند �أنف�سنا �أمام ن�صا �شعريا يبدو لنا  ,انه �أقرب �إىل االيقونة �أو جلداريه
لروح �شاعرية  ,ولرمبا هو ذاك الن�ص الذي يكاد يكون �صليب خال�ص لل�شاعر  ,ولرمبا
للقارئ الذي وجد �ضالته يف بحثه عن نب�ضه اليومي فوجده يف نب�ض ( ثلج �إ�سكندر حب�ش)
 « :فراغ هذا البيت الذي يتهدم /.فراغ هذه الروح التي يف زاوية النهار  /فراغ كهذه
الروح التي تتهدم � - /...ص . -13
ن�ص �إ�سكندر حب�ش هذا هو تعرية للذات املجروحة واحلزينة واملقهورة  ,يف حلظة بوح
�شعري  ,تكاد تكون ذاك الثلج النا�صع البيا�ض من اخلارج واملذبوح من الداخل  « :ال ثلج
لت�ؤاخيه  .فقط مرارة بالد ت�ستعيد جمدها يف الذكريات  .وتتذكر  /حني حملت املياه
من ج�سدك الذي �أ�صبح بدون ا�سم  ,بدون �شكل � – « .ص 30
قلة هم ال�شعراء الذين اجتهوا للن�ص ال�شعري الطويل  ,الن�ص املفتوح  ,حيث اجته
الكثري منهم �إىل ماي�سمى ق�صيدة الوم�ضة �,أو ق�صيدة النرث احلداثوية  ,حتت العديد من
امل�سميات  ,بيد ان �إ�سكندر حب�ش جنح يف ان يحقق ت�صاحلا �شعريا مع ذاته ال�شعرية  ,حني
كتب ن�صه املتميز هذا دون ان يكرتث �أو يبايل ب�أي �شيء .
�أبدع ن�صه هذا فقط لذاته غري �آبه بر�أيي الآخر ,هذا ما حقق من هذا الن�ص ال�شعري
مر�آة للغياب ,تعك�س �ألق القادم وك�أن الثلج الذي يحتمل عدة ت�أويالت اليهمه من �سيعبث
به � ,أو من ينوح عليه � .أو من يلتقط ل�صقيع �أيامه تذكارا معاه .
ثلج ال�شاعر هنا هو ذاك امل�س اخلفي وتلك ( ال�شيفرة ) التي التنتمي الحد �سواه  ,هو
الثلج املرهون مبنتهى الأناقة والأمانة لذات ال�شاعر بالدرجة الأوىل ومن ثم مرايا
الآخر .
هذا الن�ص ال�شعري الذي ينز �أملا وتذكارات موجعة  ,ومكاتيب غرام  ,يقود ل�شغف احلكايا
مبر�سول الغياب  ,وهو ما �ساهم من و�صول ( �إ�سكندر ) �إلينا دون عناية  ,دون ان نبذل
الكثري ,لتلتقط مرايا �أيامنا كل حنينا اخلفي يف عتمة ليالينا  ,حني غابت عنا مرايانا .
« ولأنك الآن هنا تذكر كل �شيء  .تذكر  /لأنك حني مت�ضي  ,لن يعد �أمامك �سوى تراب
احلديقة  / .هذا هو عاملك املمكن  ,منذ الآن  / .ولأنك الآن هنا  ,بني فا�صلتني  ,تذكر
ذلك  / .تذكر حني ت�ضع نقطة النهاية يف �آخر اجلملة �أو يف � ...آخر احلياة  / .ال�شيء
�أكرث من هذا الثلج � - « .ص -37
هنا يقدم لنا �إ�سكندر حب�ش ن�صا نا�ضجا مبحموالته ومداليله وترميزه �أحيانا  ,عرب الر�ؤى
الذاهبة نحو الأخيويل ال�شعري  ( ,ال�شيء �أكرث من هذا الثلج ) ن�ص �شعري م�شغول بكثري
من العناية  ,ومن الوجع واحلزن الدفني  ,من ذاك امل�س اليومي امللت�صق باحلياتي املعا�ش
مع ذاكرة متعبة �أتعبت �شاعرها ف�صاغ منها تعويذة �أو حماولة مكا�شفة الذات للذات  ,ن�ص
ا�سكندر هذا يتواءم مع اللحظة غري امل�ستقرة  ,حتى ثلجه هو ذاك الثلج الذي يبدو انه لن
ومل ينحاز للذوبان  ,بل حتول لقطعة جليد ي�ستحيل ذوبانها  “ : .هو الثلج �إذا  .ال�شيء
�أكرث من هذا البيا�ض  .ال�شيء �سيبقى على الطاولة �سوى �آثار كفك  /يدك التي تناولت
اخلبز والنبيذ  ,ذات يوم  / .يدك التي و�ضعتها على ج�سد امر�أة  / .يدك التي مل تعرف
�أن تكتب �سوى ليل �أحاط بك من كل اجلهات “ .
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الذي �ضجر من احلياة

• ترجمة :وفيق فائق كري�شات

ق�صائد م�أخوذة من ن�ص يرجع �إىل اململكة الو�سطى يف م�صر مبن �أثق اليوم؟
(بني �سنتي  1938و 1630قبل امليالد) .تقدّ م الق�صائد �أبكر �إخوة املرء قد غدوا �أ�شرار ًا,
النظرات النافذة �إىل تعقيدات البنية النف�سية الإن�سانية .واملرء يلتفت �إىل الأغراب طلب ًا لال�ستقامة.
-1مبن �أثق اليوم؟
انظر ,نف�س وجودي كريه,
النا�س ال مبالون,
انظر� ,إنه كريه �أكرث من َزرق الن�سور
متجهم يف وجه رفاقه.
وكل رجل
يف نهار ال�صيف واجلو حار.
ٌ
انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظر� ,إنه كريه �أكرث من �صيدة �سمك
يف يوم من ال�صيد واجلو حار.

مبن �أثق اليوم؟
القلوب �أ�صبحت طماعة,
ولي�س من �إن�سان له قلب يوثق به.

انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظر� ,إنه كريه �أكرث من نتانة البط
�أو خمابئ الق�صب حيث ي�أوي طائر املاء.

مبن �أثق اليوم؟
لي�س من رجال م�ستقيمني,
والأر�ض قد ُتركت للخارجني على القانون.

انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظر� ,إنه كريه �أكرث من رائحة �صيادي ال�سمك
�أو امل�ستنقعات حيث ي�صطادون.

مبن �أثق اليوم؟
ال رجاء يف الأ�صدقاء اخل ّل�ص,
واملرء ُمك َره على االلتفات �إىل الغرباء طلب ًا للموا�ساة.

انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظر� ,إنه كريه �أكرث من نتانة التما�سيح
الكامنة على ال�شاطئ الذي يلدها.

مبن �أثق اليوم؟
لي�س �أحد قانع ًا,
والذي قد م�شى املرء معه ما عاد الآن موجود ًا.

انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظر� ,إنه كريه �أكرث من امر�أة
افترُ ي عليها عند زوجها.

مبن �أثق اليوم؟
�إنني مثقل باحلزن,
ولي�س من يوا�سيني.

انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظر� ,إنه كريه �أكرث من �شاب قوي
قيل عنه�« :إنه حمت َقر عند �أبيه».

مبن �أثق اليوم؟
ٍّ
متف�ش يف �أرجاء الأر�ض,
ال�شر
ال�شر بال حد ,بال حد.
-4املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل �شفاء رجل عليل,
مثل اخلروج من املنزل بعد املر�ض.

انظر ,نف�س وجودي كريه,
انظر� ,إنه كريه مثل بالد ملك من امللوك
تتمرد عليه متى يوليها ظهره.
-2مبن �أثق اليوم؟
لقد غدا �إخوة املرء �أ�شرار ًا,
و�أ�صدقاء اليوم ال رحمة عندهم.

املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل رائحة املُ ّر,
مثل اجللو�س حتت الأ�شرعة يف يوم عا�صف,

مبن �أثق اليوم؟
القلوب طماعة,
وكل رجل هو ٌ
�سارق ملتاع جاره.

املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل رائحة النيلوفر,
مثل ترنّح الذي على و�شك ال�سكر.

مبن �أثق اليوم؟
الرحمة قد ذهبت,
هاجم على كل �أحد.
والعنف
ٌ

املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل جمرى النيل,
مثل رجوع الرجال �إىل الوطن من احلملة.

مبن �أثق اليوم؟
الرجال م�سرورون بال�شر
طارح لل�صالح يف كل مكان حتت الأقدام.
الذي هو ٌ

املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل انق�شاع غيم ال�سماء,
مثل ِع ْلم الرجل مبا كان جاهله.

مبن �أثق اليوم؟
مع �سوء حظ الرجل الذي يثري ال�شفقة
ف�إن م�أزقه ال�شرير قد جعل منه َم ْ�س َخرة للكل.

املوت منت�صب اليوم بني يدي
مثل توق الرجل لر�ؤية وطنه
بعد �سنني كثرية له يف املنفى.
-4لكن مما ال ريب فيه �أن الذي هناك(� )1سوف يكون �إله ًا حي ًا,
وقد تط َّهر من ال�شر الذي ابتلي به.

مبن �أثق اليوم؟
الرجال ناهبون,
وكل واحد ٌ
�سارق لرفيقه.
مبن �أثق اليوم؟
املقرب فا�سد,
و�صديقي ّ
وال�صاحب الذي الزمته قد غدا عدو ًا.
مبن �أثق اليوم؟
مل َ
يبق من املا�ضي تذكار,
والرجال اليوم ال يعاملون املرء بعمله.

مما ال ري��ب فيه �أن ال��ذي هناك �سوف يكون ام��ر�أً يقف يف
�سفينة ال�شم�س,
وقد قدّ م للمعابد التقدمات الواجبة.
مما ال ريب فيه �أن الذي هناك �سوف يكون امر�أً يعرف الأ�شياء
كلها,
رج ًال لن يح َرم من الوقوف يف ح�ضرة ِره عند تكلمه.
� -1أي يف �أر�ض الغرب ,عامل املوتى املباركني.

من العالم

م�ؤمتر
نزع ال�سالح1932

• �ألربت �آين�شتاين •ترجمة عبد الرحيم ح�سو
�إن ما منحتنا �إياه العبقرية اخلالقة للب�شرية خالل املئة عام الأخرية
كان با�ستطاعته �أن ي�صنع للإن�سان حياة مريحة و�سعيدة فيما لو كان
تطور القوة املنظمة للإن�سان مواكبا للتقنية املتقدمة.
واقع احلال� ,أن وجود املنجزات ال�صعبة املنال لع�صر الآلة يف متناول
جيلناهو خطري خطورة وجود �شفرة حالقة يف متناول طفل بعمر ثالث
�سنوات.
�إن امتالك و�سائل الإنتاج املذهلة مل جتلب احلرية – بل الهم واجلوع.
�إن �أ�سوء �شيء هو التطور التقاين الذي ينتج الو�سائل املدمرة حلياة
االن�سان ,ومنتجات الكلفة الباهظة للعمل.
كنا الأكرب �سنا نرتعد ونحن نعي�ش ذلك يف احلرب العاملية.
والأك�ثر ترويعا من ه��ذا التدمري يبدو يل العبودية ال�سخيفة التي
اكت�سحت االن�سان بفعل احلرب.
لي�س فظيعا �أن ت�ضطرنا الب�شرية �إىل �أعمال هي من �أ�شنع اجلرائم يف
نظر كل واحد؟
قلة هم الذين متتعوا بال�سمو الأخالقي ليقاوموا� ,إنهم بنظري الأبطال
احلقيقيون للحرب العاملية.
هناك ب�صي�ص �أم��ل واح��د .يبدو يل اليوم ب���أن القادة امل�س�ؤولني �أمام
خمتلف �شعوبهم لديهم ,عموما ,الرغبة ال�صادقة لإبطال احلرب.
�إن معار�ضة هذا التقدم ال�ضروري الذي البد من �أن تكمن يف التقاليد
البائ�سة للنا�س التي تنتقل مثل مر�ض موروث من جيل �إىل جيل ب�سبب
�آلياتنا الثقافية اخلاطئة.
بالطبع ف���إن الدعامة الرئي�سة لهذا التقليد هي التدريب الع�سكري
ومتجيده ,ولي�س �أقل �ش�أنا ,ال�صحافة التي ترتكز كثريا على ال�صناعات
الع�سكريةوال�ضخمة .بدون نزع ال�سالح لي�س البتة من �سالم دائم .بل
على العك�س� ,إن ا�ستمرار الت�سلح الع�سكري بحجمه احلايل بالت�أكيد
�سي�ؤدي �إىل كوارث جديدة.
من هنا ف�إن م�ؤمتر نزح ال�سالح يف جنيف يف �شباط� ,1932 ,سيكون حا�سما
مل�صري اجليل احلا�ضر وال��ذي يليه  .لو فكرنا بالنتائج الهزيلة التي
�أحرزتها امل�ؤمترات الدولية املنعقدة حتى الآن� ,سيكون من الو�ضوح الذي
ال لب�س فيه ب�أن على كل �إن�سان عاقل وم�س�ؤول �أن ميار�س كل طاقته مرارا
وتكرار اليطلع الر�أي العام على الأهمية البالغة مل�ؤمتر . 1932
فقط بوجود الرغبة لدى قادة الدول �إىل ال�سالم الذي تن�شده الأغلبية
احلا�سمة يف بلدانهم ,وبحثهم قدما ,ف�إنهم ي�ستطيعون الو�صول �إىل
هدفهم العظيم,
من �أجل خلق الر�أي العام هذا ل�صالح نزع ال�سالح ف�إن كل �شخ�ص على قيد
احلياة ,يتحمل امل�س�ؤولية ,قوالوفعال.
�إن امل�ؤمتر �سيكون فا�شال بالت�أكيد �إذا كانت الوفود �ست�صل �إىل جنيف
بتوجيهات وغايات ثابتة ,حينذاك �سيكون �ش�أنه املبا�شر هو تخلي�ص
وجاهة �أممية ال �أكرث.يبدو �أن ه��ذا الأم��ر م�ستدرك ب�صورة عامة,
كر�ست
فلقاءات القادة لأي دولتني ,مما قد ر�أينا م�ؤخرا عددا منها ,قد ِّ
لنقا�شات م�شكلة ن��زع ال�سالح من �أج��ل متهيد ال�سبيل للم�ؤمتر ,هذا
االجراء يبدو يل م�ؤاتيا جدا ,لأن �أي �شخ�صني� ,أو طرفني ,يت�صرفان
عادة ب�شكل عقالين �أكرث ,وم�شرف �أكرث ,و ب�أق�صى حترر من االنفعالية
عند عدم وجود طرف ثالث من�صت� ,إذ �سيعتقد ب�أن عليه �أن يكون �أكرث
اعتباريا وت�صاحليا يف خطابه مع الطرف الآخ��ر .ن�ستطيع �أن نت�أمل
نتيجة �إيجابية من هذا امل�ؤمتر البالغ الأهمية فقط �إذا �أعد اللقاء بهذه
الطريقة بنقا�شات م�ستفي�ضة م�سبقة بحيث يجعل من املفاج�آت �أمرا
م�ستحيال,ثم �إذا اعتمد�سلفا ,من خالل النية احل�سنة ال�صادقةَ ,خلق ج ّو
منالثقة املتبادلةوالإميان.
�إن النجاح يف مثل هذه الق�ضايا العظيمة لي�س م�س�ألة ذكاء �أو دهاء ,بل
م�س�ألة �سلوك حمرتم وثقة متبادلة� .أنت ال ت�ستطيع ا�ستبدال الدهاء
بال�سلوك الأخالقي يف هذه امل�س�ألة� -أود �أن �أق��ول ,احلمد هلل �أنك ال
ت�ستطيع!
لي�س مهمة االن�سان الذي يعي�ش يف هذا الوقت الع�صيب جمرد �أن ينتظر
النتائج و�أن ينتقد .ينبغي عليه �أن يخدم هذه الق�ضية العظيمةجهد
ا�ستطاعته .لأن امل�صري االن�ساين هو ذلك امل�صري الذي ينبغي وي�ستحق
�أن نعمل عليه ب�صدق.
امل�صدر� :آين�شتاين� ,ألربت“م�ؤمتر نزع ال�سالح “1932
الأمة� 23 ,أيلول.1931 ,

نقد أدبي

•نبيل فوزات نوفل
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ال�شعر
بني احلياد واالنتماء

يجدر بي �أن �أذك��ر ب���أن املفكر العربي املميز ابن قتيبة ( و يف
كتابه ال�شعر و ال�شعراء ) كان �أحد رواد النقد الأدب��ي و جاء
فيه قوله� « :إن ال�شعر يف ت�صور العرب م�صدر رئي�سي من م�صادر
املعرفة املوثوقة؛ فقد قال �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب -ر�ضي
اهلل عنه -قولته امل�شهورة « :كان ال�شعر علم قوم مل يكن لهم علم
�أ�صح منه».وكان له ذوق خا�ص ومنحى خا�ص يف النقد الأدبي،
هذا املنحى هو «البحث يف الأدب بروح العلم « ،هو التم�شي بالنقد
الأدب��ي �أن يكون كالعلم دقة وحتديداً ،هو حتليل ال�شعر �إىل
عنا�صره ،وح�صر حاالت كل عن�صر ،هو تنظيم ما عرف من الآراء
والأفكار قدمي ًا يف النقد ،و و�ضعها يف �أ�صول عامة ،وقواعد عامة
يلم�سها الناقد وي�ضع يده عليها.
ومنذ �أن حت��دث الـتـاريـخ الب�شري املوثوق ن�سبي ًا عن طبيعة
و وظيفة ال�شعر الإن�ساين الأ�صيل ،ج��اء على ل�سان ال�شاعر
الإغريقي �سيمونايد�س ( .Simonides of Ceos (ca
 )BC 469-BC 556قوله � “ :إن الر�سم �شعر �صامت و
ال�شعر �صورة ناطقة “ ،فبني �أن “ ال�شعر “ حماكاة حلال �أو مقام
�إن�ساين يف الوجود،و �أكد الفيل�سوف االغريقي العتيد �سقراط
(  ) BC 399 – BC 469 .Socrates cعلى �أن “ :الر�سم
و ال�شعر واملو�سيقا و الرق�ص والنحت �أنواع من املحاكاة للوجود
الإن�ساين املر�سى على ت�شابك عوامل :املثل و احل�س و ال�صور “،
كما و�ضع الفيل�سوف الأغريقي الآخر �أر�سطو ( 384, Aristotle
 )BC 322 – BCكتاب ًا عن ال�شعر فند فيه وظيفة املحاكاة يف
ال�شعر “ :فال�شاعر يروي احتمال ما �سيحدث بينما امل�ؤرخ يروي
ما حدث “،
و مع انح�سار ع�صور الظالم الو�سطى يف الغرب ،تك�شف �إدراك
املجتمعات الأوروبية ملعنى و وظيفة ال�شعر ،فتميز منه كل ما
ر�سي
عرب عن :عواطف تلقائية فيا�ضة ال متناهية الآف��اق ،و�أُ َّ
نى �أدبية حلوة اجلر�س و املو�سيقا ،وحفل باملعانيٍ عميقة
على ُب ً
املغزى ،وامتلك قوة ا�ستنها�ض الوجد يف القلوب الإن�سانية وتنوع
يف �إتقانه التعليم والتهذيب والإ�صالح
يف �أح���وال الإن�سان و املجتمع .وعلى
مثل ه��ذه الوظائف ال�سامية ،ت��راوح
عطاء ال�شعراء ما بني ال�شعر البدائي
القبلي املحاكي لل�شعر اجلاهلي العربي،
وال��ب�لاغ��ي املمتع ،و ال��واق��ع��ي امل���ؤث��ر،
والإمي���اين ال��ه��ادي ليبلغ مقام ال�شعر
الرمزي اخلال�ص  ،بل ال�شعر لل�شعر كما
الفن للفن ،حتى بلغ يف زمننا املعا�صر
حدود التحرر من الكلمات ،فنقل ب�شكل
مبا�شر �أو غ�ير مبا�شر �أمن��اط��ا م��ن “
حماكاة احلياة “ يف الوجود ،و �أر�سى
لنف�سه قوانينه ال��ذات��ي��ة املتجددة
بعيد ًا عن خ�ضوعه لأي قانون نقدي
�أدبي �أو معيار فكرى ما .
و يف م��در���س��ة ال��ع��ل��م ال��ع��رب��ي��ة بَ�ّي�نّ
ُ
�صياغة و �ضرب
اجلاحظ �أن « :ال�شعر
من الت�صوير «� ،أي حماكاة و ذلك كما
جاء يف كتاب ( احليوان ).
�إن املفكر اللغوي العتيد عبد القاهر اجلرجاين قال احلق حينما
حت��دث عن ف�ضل ال�شعر يف كتابه الفريد « دالئ��ل الإع��ج��از «
بقوله� :إن ال�شعر « :جمنى ثمر العقول والأل��ب��اب ،وجمتمع
فرق الآداب ،والذي ق ّيد على النا�س املعاين ال�شريفة ،و�أفادهم
وتر�سل ب�ين املا�ضي وال��غ��اب��ر ،ينقل مكارم
الفوائد اجلليلة،
ّ
الأخالق �إىل الولد عن الوالد ،وي�ؤدي ودائع ال�شرف عن الغائب
�إىل ال�شاهد ،حتى ترى به �آثار املا�ضني خملّدة يف الباقني ،وعقول
الأول�ين م��ردودة يف الآخرين ،وترى لكل من رام الأدب وابتغى
ال�شرف ،وطلب حما�سن القول والعقل ،منار ًا مرفوع ًا ،وعلم ًا
من�صوب ًا ،وهادي ًا مر�شداً ،ومعلّم ًا م�سدّ داً ،وجتد فيه للنائي عن
وحمر�ض ًا ،وباعث ًا
طلب امل�آثر ،والزاهد يف اكت�ساب املحامد ،داعي ًا
ّ
ومعرف ًا ،وواعظ ًا ومثقّف ًا».
حم�ض ًا ،ومذكّر ًا ّ
و مع كل ما امتلك ال�شعر من حترر يف املعنى و املبنى و الوظيفة،
بقي متميز ًا عن النرث باللفظ و املعنى ،ف�أفلح ال�شعراء جد ًال حتى
اليوم يف حترير عطائهم ال�شعري من كل قيود التقليدية الأدبية،
فحريوا بذلك النقاد حول ما يقولون (!؟) ،و تابعوا وظيفتهم

التعبريية الإن�سانية من�سجمني ب�شكل �أو ب�آخر مع �أمر اهلل يف �ش�أن
املبدعني الفكريني من خلق� ،أي حني �أمرهم جلت قدرته ب�أن« :
يقولوا للنا�س ُح�سن ًا  ( »..القر�آن الكرمي ،البقرة ،) 83 ،ف�أدى
واد يهيمون «.
ذلك �إىل حتررهم « فم�ضوا يف كل ٍ
وي��رى حممود العقاد يف كتابه الديوان خماطب ًا �أحمد �شوقي
قائ ًال :فاعلم �أيها ال�شاعر العظيم� ،أن ال�شاعر من ي�شعر بجوهر
الأ�شياء ،ال من يعددها ويح�صي �أ�شكالها و�ألوانها ،و�أن لي�ست
مزية ال�شاعر �أن يقول لك عن ال�شيء ماذا ي�شبه ،و�إمنا مزيته �أن
يقول ما هو ويك�شف عن لبابه و�صلة احلياة به .
�أما ميخائيل نعيمة يف كتابه الغربال (�ص )206يرى �أن «ال�شعر
ال��ذي يجب �أن ندعوه �شعر ًا ال مي��وت ما دام يف الأر����ض ب�شر
تتحرك يف قلوبهم عواطف وجتول يف ر�ؤو�سهم �أفكار».ويقول
�أي�ض ًا يف الكتاب نف�سه (�ص )248عند �شعراء الوطن اليوم نزع
�إىل الإق�لاع عن كل مطروق من الأب��واب ال�شعرية غري �أنهم يف
جدهم وراء كل جديد مل يفلحوا حتى الآن �إال بتنويع العناوين
التي ينتقونها فتبقى غري منظومة لأنهم يرفرفون حولها رفرفة
الفرا�ش حول ال�سراج» ،ويتابع قائ ًال� :إن �أول ما �أتطلبه من
ال�شاعر هو املدى مدى الفكر والعاطفة والبيان � ،إن �أول ما �أبحث
عنه عندما يقع حتت ناظري با�سم ال�شعر هو ن�سمة احلياة ف�إذا
عرثت فيه على مثل تلك الن�سمة �أيقنت �أنه �شعر و�إال عرفته
ج��م��اداً،و�إذ ذاك لي�س ليخدعني ب�أوراقه املحكمة،ومفرداته
املنمقة،وقوافيه املرتجرجة (�ص 174الغربال ) ويتابع فيقول:
ال�شعر هو الذي ي�شد �أطناب خياله بالنجوم وب�سط عاطفته
على مدى الأفق .يف حني يذهب رامان �سلون يف كتابه (النظرية
الأدبية املعا�صرة ) �إىل اعتبار ال�شعر لغة منتظمة يف كل ن�سيجها
ال�صوتي�.أما املفكر حممود �أمني:فريى �إن لل�شعر موقف ًا ويرف�ض
فكرة احلياد وما ي�سمى م�ستقل فيقول «ال �شيء حمايد ...حتى
الت�سجيل الفوتوغرايف يت�ضمن موقف ًا�...إنه يختار اللفظة
ويحدد الزاوية،والذين يزعمون احلياد
والت�سجيلية اخلال�صة يخدعوننا،لأنهم
يريدون �إخفاء مواقفهم عنَّا ،يريدون
�أن تت�سرب ه��ذه امل��واق��ف يف نفو�سنا
دون �أن ن�ستيقظ لها،دون �أن نقف منها
موقف االنتقاد والتقييم واحل��ك��م...
احل��ي��ادي��ة م��وق��ف م�سطّ ح �سلبي ..ما
قيمة �أن نعرف احلقيقية وال نحمل
القلم �أو ال�سالح دفاع ًا عنها»...وهذا
ما ي�ؤيده �سعد اهلل ونو�س :منتقد ًا كل
م��ن يبخ�س عالقة الأدب بال�سيا�سة
فيقول« :موقف برعت الثقافة الغربية
الإمربيالية يف ا�ستخدامه،وعب�أته يف
تنظريات ومدار�س بغية جتريد الأدب
من كل فعالية،وتنحيته عن ال�صراعات
ال��دائ��رة يف امل��ج��ت��م��ع...وت��ك��ري�����س ما
ه��و راه��ن،وت�����ش��وي�����ش ح��ق��ائ��ق ال��واق��ع
و�إمكانيات تبديله.
ون�شهد اليوم بع�ض الدعوات التي تدعو
حليادية ال�شعر والفن من �أجل الفن وال عالقة للأدب بال�سيا�سة
والرتكيز على الق�ضايا العدمية والر�ؤيا العدمية للحياة بهدف
حرمان املجتمع والوطن من �سالح هام وهو �سالح ال�شعر والأدب يف
الدفاع عن الوطن وحت�صينه ولنا يف املثل التايل عربة وحكمة :
(-وقعت قطعة ف�أ�س يف ب�ستان،فذعرت الأ�شجار من هذا العدو
املداهم ،ولكن �شجرة كبرية َت َقا َدمت عليها ال�سنون.طم�أنتهم
قائلة:لن ت�ستطيع هذه احلديدة �أن َتنال من � ّْأي منكم ب�أذى�،إال
�إذا تربع ُغ�صن منكم ب�أن يكون مقب�ض ًا لها ) .ويرى الدكتور غ�سان
غنيم �أ�ستاذ النقد الأدبي يف جامعة دم�شق يف مقال له يف جملة
املوقف الأدبي �آذار � 2015إن جمرد وجود ال�شعر يعني ممار�سة
فعل �أ�صيل ،غايته ال�سمو واالرتفاع فوق كل ما هو عادي ورئي�سي
والتوق �إىل كل ما هو �أ�صيل وحقيقي و�سا ِم،مما ي�ؤكد القيمة
العليا للإن�سان وللوجود ،ولعل هذه الوظيفة من �أجمل وظائف
فن ال�شعر و�أكرثها ت�سويغ ًا لوجوده.
مما تقدم ن�ستخل�ص �إن لل�شعر دور ًا �أ�سا�سي ًا يف احلياة ويف بناء
الإن�سان ولي�س جمرد كلمات جميلة فقط ،وبالتايل ال�شاعر
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�صاحب موقف ور�سالة وهذا ما يجعلنا نت�شجع ونهيب ب�شعرائنا
املدعيني �أن ي�ستنه�ضوا الهمم وي�سخروا �شعرهم للدفاع عن
الإن�سان العربي و�أمتنا ووطننا ال��ذي يتعر�ض حل��رب تدمري
�إرهابية �شاملة ت�ستهدف وج��ودن��ا احل�ضاري وتدمري الوطن
تدمري ًا �شام ًال خدمة للم�شروع الإمربيايل ال�صهيوين م�ستخدمني
�أدواتهم القذرة من املرتزقة و�أ�صحاب العقول املتعفنة املليئة
باجلهل واحل��ق��د،و�أن ال يكونوا القب�ضة للمعول الإمربيايل يف
اقتالع �شجرة ح�ضارتهم ووطنهم
�أي �أن الأديب �أو ال�شاعر �أو املثقف ب�شكل عام الذي ال ينتمي
لعقيدة هو كال�صياد ال��ذي يطلق الر�صا�ص على طريدته وهو
مع�صوب العينيني ،والعقيدة التي �أق�صدها هي االنتماء الوطني
 ،هي حب الوطن.
وكما يرى الأديب مالك �صقور يف مقالة له يف جملة املوقف الأدبي
هربوا �أموالهم،و�سافروا �أو
العدد  528ني�سان 2015م �إن الذين ّ
هربوا،بر ًا وبحر ًا وجواً،ال ينتمون �إىل الوطن ...والذين يبثون
�سمومهم،ويفحون كالأفاعي من على �شا�شات الأعداء،ال ينتمون
ّ
�إىل الوطن  .فال�شاعر احلقيقي هو الذي يكتب تاريخ وطنه و �أمته
ب�صدق و�إخال�ص،وهو الذي يرف�ض �أن يتعلم امل�ساومة،وميار�س
التنازالت ،عن القيم واملبادئ.وكما ترى الدكتورة جناح العطار
يف كتابها (من حديث ال�شعر) خالل حديثها عن ال�شاعر الكبري
�أم�ين نخلة فت�صفه قائلة»:يعزف الوم�ض �سالف ًا،هو كال�صياد
املاهر ،ي�صطاد الكلمات ليلهو بها،والن�سمات ليالعبها،وي�صطاد
نحاها» ،كي يت�أوه عليها ،ويف
الألفاظ لي�صطفيها،ف�إذا ا�صطفاها ّ
ً
حرى،معلقة بني الهدب والهدب،وهو دائما ي�ستوحي
الت�أوه دمعة ّ
ذلك من الطبيعة والإن�سان والنف�س ،ومن ال�ضيعة ومدارج الزهور
ومن بيوتها،بجمرها املنحوت وقرميدها الأحمر».وهو يتقا�سم
ق��دره مع فقراء الأر���ض كما ي��رى ال�شاعر خو�سيه مارتي�.أي
يعي�ش �أفكاره ومبادئه وقائع وتعام ًال و�سلوك ًا،يرف�ض الزيف
والغدر يف احلب وال�سيا�سة ويحب اخلري للجميع وميجد ال�صدق
واحلرية وبالتايل �أوجز ر�ؤيتي لل�شعر بهذه املقطوعة ال�شعرية :
ال قيمة لل�شعر �إن مل يحرك �ساكن ًا
�أكان عق ًال �أم وجدان
ال�شعر لي�س ترتيب حروف
باملجان
وال �شك ًال جمي ًال وال مو�سيقا
ال تطرب الوجدان
ال�شعر هو كل جميل مفيد
هو دواء
وعالج لبني الإن�سان
هو نار تكوي الأعادي
ون�سمة فواحة من عطر
ينع�ش الأرواح
ال�شعر طعام فاخر
والنا�س يف تذوقه �أنواع
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حوار

الفنانة الت�شكيلية ليلى طه:

الكرا�سي الفارغة تعني اخلواء النف�سي واالجتماعي
• حوار :ديانا الر�ضا
لوحات الفنانة الت�شكيلية ليلى طه م�ستمدة
من عنا�صر الرتاث العربي� ،ضمن ر�ؤية فنية
حديثة ،ال تقع يف �إطار الرقابة العقالنية
والرزانة الهند�سية ،و�إمنا ت�أخذنا �إىل عفوية
وتلقائية ،جتعل امل�شاهد تتحرك تبع ًا لرغبتها
وتطلعاتها الفنية والثقافية.
فهي يف لوحاتها تعالج عنا�صر م�ستمدة من
الرتاث العربي املعماري والزخريف  ،بحيث
جند الزخارف والقباب واجلدران والأبواب
والنوافذ القدمية تتداخل يف �أحيان كثرية
مع الكرا�سي والأزهار ،كل ذلك ب�صياغة لونية
عفوية تبعد اللوحة عن الزخرفة التزيينية
والتقليدية ،وتدخلها يف �إطار اللوحة احلديثة
واملعا�صرة .
و�أهم ما يف �أعمالها �أنها لي�ست لوحات ت�ؤر�شف
�أو ت�ؤرخ للعمارة والزخرفة ال�شرقية ،و�إمنا
هي لوحات جتعل امل�شاهد والعنا�صر الرتاثية
قابلة لطواعية التغيري ،وهذا ي�ضفي الناحية
الأ�سلوبية ،ويظهر قدرة على التالعب بال�سطح
الت�صويري من خالل ا�ستخدام اللم�سة
والأجواء اللونية ،وخطية التعبري الذي تريد
�إي�صاله �إىل امل�شاهد عرب ا�ستعادتها املتوا�صلة
لثنائية الرتاث واحلداثة.
ولقد كتب الفنان الت�شكيلي عبد الرحمن
مهنا عن لوحاتها قائ ً
ال« :ليلى طه فنانة
ع�شقت الرتاث وغا�صت بني كنوزه...
معتمدة الزخرفة والبيئة ال�شعبية والعمارة
القدمية ....يف تكوين وت�أليف لوحة �إبداعية
حتمل �شفافية وغنى الرتاث العربي الأ�صيل
�ضمن �صياغات وتكوينات معا�صرة فيها
احلداثة والتلوين ومتانة التكوين» .وهذه
ال�شهادة ،ت�ضاف اىل �شهادات لبع�ض كبار
الفنانني والنقاد بفنها ،الذي يدمج عراقة
املا�ضي ،مبعطيات احلداثة� ،ضمن �أ�سلوب خا�ص
بها وحدها ،يحمل ب�صمتها وتوقيعها ونب�ض
�أحا�سي�سها العميقة وال�صادقة.
لإلقاء املزيد من الأ�ضواء حول جتربتهاالفنية
الطويلة ،التي �أقامت خاللها العديد من
املعار�ض الفنية اخلا�صة وامل�شرتكة داخل
�سورية وخارجها التقيتها وكان احلوار التايل:
• ما العائق الذي يقف يف وجه تطوير اللوحة
الرتاثية من وجهة نظرك ؟
•• اال�ستهداف الذي طال ح�ضارتنا وهويتنا
العربيه ،خلق مناخات وظروف ًا مقلقة ،جعلت
الفنان يقف �أم���ام �ضغوط وحت��دي��ات �صعبه
من �ش�أنها �إبعاده عن �صياغه اللوحة مبكونات
تراثية ،كما ح��دّ ت م��ن ال�تراب��ط يف املظاهر
االجتماعية .وه��ذه الأ�سباب ك��ان لها ال��دور
الأب��رز بتفكيك ومتزيق العالقات والروابط ،
كما حدّ ت من النتماء للبيت العربي  ،وقو�ضت
ن�سيج احلياة االجتماعية  .و�أب��ع��دت الفنان
واملثقف عن التفكري باللوحة الرتاثية .
• ماهي الرموز الرتاثية التي تتعاملني معها يف
لوحاتك  ..وكيف تتطور ؟
•• تناولت يف �أعمايل الرموزال�شرقية واملوروث
ال�شعبي  .وطروحاتي الت�شكيلية حتتمل الكثري
من الت�أويالت املفتوحه على ذاك��ره الأمكنه،
ع�بر مكونات وعنا�صر البيت العربي،ومنها
الكر�سي ،الباب ال�شرقي ،ال�شرفات الوا�سعه،

�أحوا�ض ال��ورد .والأخ�يرة �أعاجلها من خالل
توظيفها بزوايا خمتلفه البراز جمالية املكان
امل�ستمد من الرتاث العربي املعماري والزخريف،
�ضمن لوحة حديثه وب�صياغه جديدة .ف�أنا
�أعيد ت�شكيل �أماكن� ،أفتح ال�شرفات والنوافذ
وحدود الكرا�سي املعا�شه عن ملة �أهايل احلي.
يف �صياغة ب�صريه جماليه جتمع العواطف
بالأمكنة .
• يف لوحات مرحلة الكرا�سي بدت خاوية من
العنا�صر الإن�سانية  ..ماذا عن ذلك الفراغ �أو
اخلواء ؟
•• الكرا�سي الفارغة يف لوحاتي هي الوجه
لآخ��ر للغربه ،والفراغ النف�سي واالجتماعي
املعرب عن ال�سلبية املطلقة الذي يعي�شه االن�سان
اليوم .وهي يف حاله انتظار الغائب .الغائب
الذي يتوارى وراء اجل��دران .وخلف م�ساحات
اللون وحدود الكرا�سي  ،الفارغة من ملة الأهل،
واخل����اوي����ه� ،إ ّ
ال
م�����ن �أح�����وا������ض
الزهور .فالآخر
ه���������������ارب .م���ن
م�ساحة اللوحه
امل��ه��ي��ئ��ه مل��وائ��د
احلب والتوا�صل
وال��ت�����س��ام��ح مع
الآخر �إىل حدود
التال�شي .
ه�����ذا ال����ف����راغ.
واخل�����واء امل��ع�بر
ع�������ن احل�����ال�����ة
االن���ف���ع���ال���ي���ة،
وال�����������ص�����راع يف
احل��ي��اه املعي�شة
نتيجة التخبط
وال���ت���خ���ل���ي ع��ن
امل��ب��ادئ والهوية
االج��ت��م��اع��ي��ه.
وه�����ن�����ا دع������وة
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى

القيم ،وخلق احلوار املتيقظ مع املوروث ال�شعبي،
والعودة اىل املا�ضي .
• يف لوحاتك مزيج من العنا�صر الواقعية
والأجواء اللونية العفوية  ..ماذا تقولني ؟
••هذا املزيج .بني العنا�صر الوا�سعة والألوان
يخلق معاد ً
ال ب�صري ًا ،يف حالة الهيام والتوحد
مع العمل الفني .ويعمل على توظيفها خلدمه
الت�شكيل ،وهي ت�شكل ترجمة ب�صرية تخدم
الفكرة  ،وتخرجها من دائرة الهموم ،وت�أخذنا
لعوامل التحليل .و هذا من �ش�أنه �أن يدخلني.
يف حاله �إدها�ش وحلظة ،ت�أخذين �إىل اللوحه
املعربة عن ذات الفنان .
•هاج�سك ال�تراث��ي متى ب���د�أ  ..ومل���اذا مل
تعتمدي على حركة اخلط العربي �إىل جانب
الزخرفة والعمارة و�سوى ذلك ؟
••اعتمدت على امل���وروث ال�شعبي وال��رم��وز
ال�تراث��ي��ه ال��ت��ي تعك�س روح الع�صر .وتخلق
ال���������ت���������وازن
ب���ت���ق���ن���ي���ات
مفتوحة ت�ضج
ب�����احل�����رك�����ه
وجت���������ع���������ل
اخل������ط������وط
ت��ت��ق��اط��ع م��ع
ال�����زخ�����ارف.
وت�����ك�����������س�����ر
اجل��������م��������ود،
وت����ت����خ����ط����ى
ال������ن������م������ط
ال��ت��ق��ل��ي��دي ،
ب��ح��ي��ث ت��ب��دو
م����ت����ح����رك����ه
وم���ف���ت���وح���ة
ع���ل���ى ال���ع���امل
ب�����ع�����ف�����وي�����ه
وخ�صو�صية.
• ماذا تقولني
ع��ن امل��ع��ار���ض
اجل���م���اع���ي���ة

الر�سمية  ،وخا�صة معر�ض اخلريف يف دورة
العام املا�ضي 2014؟
••املعار�ض اجلماعيه قليله ،وتكاد تختفي.
وتنح�صر فقط مبعر�ض اخلريف ال�سنوي ،الذي
ي�ضم �أعمال �أ�شهر الفنانني املخ�ضرمني .وفيه
ي�ستح�ضر الفنان �أح��دث �أعماله خالل العام
املن�صرم .وهو املعر�ض الر�سمي الأول و�أهميته
تكمن يف �أن��ه يعرفنا على جت��ارب الفنانني .
والتحوالت التي طر�أت على جتاربهم.
• هل �أثّ���رت احل��رب الراهنة على لوحاتك
وماذا تقولني يف هذا املجال ؟
••احلرب الراهنة بال �شك .ك��ان لها الوقع
ال�سلبي علي نف�سية الفنان .وحدّ ت من �أحالمه
وط��م��وح��ات��ه .وع��م��ل��ت ردود ف��ع��ل عك�سية،
ولعبت دوره��ا يف ت�شويه العالقات واملكونات
اجلماليه،التي ي�ستمد منها الفنان ر�ؤاه.
• م��اذا تقولني ع��ن ر�سومات الأط��ف��ال بعد
جتربتك الطويلة يف التعليم الفني ؟
•• الطفولة ذات ال��ع��امل ال�سحري املليء
بالر�ؤى والأحالم واخلياالت الزاهرةوالعفويه
وال��وداع��ة  .وعاملهم يرمز للطهاره والنقاء
ويفي�ض باحلركه واحليويه وال توجد حدود
لعاملهم .ولقد كانت يل معهم جتربة مهمة
،متكنت م��ن خاللها حت��دي��د مواهبهم .التي
ت�ساعدهم على اختيار م�ستقبلهم والك�شف عن
رغباتهم وفدراتهم .
• مل��اذا هذا الإ�صرار والعمل الدائم بتقنية
الألوان الزيتية ؟
•• اللوحة الزيتية هي مالذي يف التعبري عن
مكنوناتي النف�سية وامل�ستنبطة من انفعاالتي
يف ح��االت التوحد معها ،وغالبا ما ت�أخذين
اللوحه� ،إىل حيث �أريد و�إىل احلوار مع املتلقي.
ويل اي�ضا جتارب مع تقنيات خمتلفه .و�أعمال
تطبيقية..
• هل عندك �إ�ضافات �أخرى ؟
••�أريد الإ�شارة �إىل �أن الوحدة الزخرفية
تدخل يف ن�سيج لوحاتي ،ولها الدور الأ�سا�سي يف
حتديد منط ا�سلوبي الفني ..

مسرح

•حممد احلفري
برعاية وزارة الثقافة ،مديرية امل�سارح
واملو�سيقا ق��دم م�سرح الطفل والعرائ�س
على خ�شبة القباين بدم�شق عر�ض ًا م�سرحي ًا
ج��دي��د ًا بعنوان حكايات بعد الظهر وهو
من ت�أليف د حممد قار�صلي و�إخ��راج ع�صام
الرا�شد وبداية نقول ب���أن امل�ؤلف ي�شهد له
بكتابة ن�صو�صه امل�سرحية بطريقة اللوحات
واملعروفة بقربها من الإخراج وقد تبدو يف
حاالت كثرية مفككة وبعيدة عن بع�ضها كل
البعد لكنها يف حقيقة الأمر ترتبط وتلت�صق
من حيث الفكرة العامة والتوجه ب�صالت
وثيقة وعميقة ..
اعتمد العمل يف ديكوره على �شا�شة العر�ض
التي تظهر عليها غيوم ت�سري بطيئة وال تلبث
�أن تنق�شع وتعود حيث يظهر بيت �أو نافذته
�أو �صور لبع�ض احليوانات كالثعلب والأرنب
والعنزة وغريها وعلى اخل�شبة لوحة كبرية
مر�سوم عليها بع�ض ال��ورود والنباتات و�إىل
ي�سارها مقعدان وبينهما على طاولة �صغرية
تتو�ضع قطع ال�شطرجن على رقعة �صغرية
و�إىل ميينها كر�سي خ�شبي جميل يجل�س عليه
�شهبندر التجار .
يف احلكاية الأوىل تقال كلمات عدة عن لعب
ال�شط��رجن ورف���ض اخل�صم للعب وم��ن ثم امللل
ال��ذي يعاين منه ال�شهبن��در �أو رمبا هي تريد
�أن تقول وحتكي معاناة الإن�سان حني يتقدم يف
العمر حيث الوحدة والوح�شة و�إهمال النا�س
فهل يعود الإن�سان وجمدد ًا �إىل عهد الطفولة
حي��ث ميتع��ه اال�ستم��اع للحكاي��ات �أو رويه��ا
ورمب��ا �إع��ادة �صياغته��ا م��ن جدي��د؟ ..وعرب
ال�شا�ش��ة تقوم “رندة “ ب�إيقاظ ال�شهبندر من
نومه �أو من نعا�سه وحياته الرتيبة �إذ حت�ضر
�إىل م��كان جلو�سه ل�تروي له حكاي��ة الثعلب
والأرن��ب الذي بن��ى بيت ًا جمي ً
�لا اهتم بطالء
جدران��ه ونواف��ذه وتنظيف��ه لي�أت��ي الثعل��ب
ويكت�شف من خالل حواره مع العنزة والأرنب
�أبوابه وكيف ح�صنت من الداخل ليقوم فيما
بعد باحتالله وط��رد الأرنب منه ولوال الدب
و�إخراج��ه للثعلب بالقوة م��ا كان �سيخرج من
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حكايات بعد الظهر
ذل��ك البي��ت �أب��د ًا
و�إذا كان اجلمي��ع
يعرف �صفات الثعلب
و�أهمه��ا الغ��در فم��ن
فت��ح ل��ه الب��اب ومن
يتحم��ل م�ســــ�ؤولي��ة
دخوله املنزل؟
يف احلكاية الثانية
يحاول ال�شهبندر �أن
ي��ب��ادل رن���دة ال��دور
ولريوي لها من خالل
ك���ت���اب احل���ك���اي���ات
ال����ذي ي��ب��ح��ث عنه
ب�ين كتبه العتيقة
ليجده مت�سخ ًا مليئ ًا
بالغبار حكاية الغراب
ال��ذي ك��ان يحمل يف فمه قطعة كبرية من
اجلنب وحني ر�آه الثعلب �أقنعه ب�أنه بحاجة
ما�سة كي ي�سمع �صوته العذب ،عندها فتح
الغراب فمه ليغني ف�سقطت منه قطعة اجلنب
التي تناولها الثعلب وراح يلتهمها على عجل
�ساخر ًا من الغراب ومن �صوته ،ويفكر الغراب
بالطريقة التي ينتقم بها �أو ي�ستعيد كرامته
فماذا يفعل؟ هل يغلبه يف ال�شطرجن مث ً
ال �أم
يراهنه على �سباق ويفوز عليه؟ ..تقطع
رندة على ال�شهبندر هذه احلكاية لرتيه كيف
ا�ستطاعت مع الغراب والأرنب والدب والعنزة
خداع الثعلب املاكر وذلك بطالء بالون بلون
اجلنب يحمله الغراب يف فمه ،الثعلب ي�سعى
للح�صول على ه��ذه القطعة املتخيلة لكن
رن��دة م��ع بقية الأ���ص��دق��اء حت�ضر لت�ضرب
معهم هذه البالونات يف ر�أ�س الثعلب وتنفجر
واحد ًا تلو الآخر وذلك لتلقني الثعلب در�س ًا
يتوقف بعده عن اخلداع واملكر واملراوغة.
وماذا بعد؟ ال �شيء فهذا كل ما قدمه عر�ض
حكايات بعد الظهر ،فهل يكفي هذا يف زمن
املحنة وانقالب املفاهيم؟ �أعتقد ب�أن الأمر ال
يحتاج �إىل التفكري كثري ًا فنحن بحاجة �إىل
م�سرح �أكرث تو�ضيح ًا ومعاجلة ملا يواجهنا من

املخرج ع�صام الرا�شد

م�شكالت تبغي اقتالعنا واجتثاث جذورنا،
وطفلنا اليوم لي�س هو الذي كان بالأم�س فقد
بات يعرف الكثري من الأ�شياء ورمبا �أغلبها
ع��ن حالنا وواق��ع��ن��ا ول��ذل��ك ينبغي تنفيذ
�أعمال ت�سرب هذا الواقع وتنظر �إليه بعيون
متفح�صة وحاذقة نر�صد من خاللها الواقع
و�آف��اق امل�ستقبل وما الذي ميكن �أن نفعله يف
ذلك امل�ستقبل ،من ناحية �أخرى نحن بالفعل
ويف م�سرح الطفل و�أدب���ه عموم ًا بحاجة
�إىل نظرة ثاقبة نتجاوز فيها ما هو م�ألوف
م��ن حكايات الثعالب والأران����ب وال��دي��وك
والدجاج والفرا�شات وغريها لي�س لأن الزمن
قد جتاوزها �أو �شيء من هذا القبيل بل لأن
الواقع يفر�ض علينا ذلك ..
يف حكايات بعد الظهر ا�ستفاد العر�ض من
تقنيات م�سرح الطفل وم��زج بينها ب�شكل
ج��م��ي��ل وم���وف���ق ول���و �أن����ه ع��ان��ى م���ن ب��طء
احل��رك��ة يف بع�ض امل��واق��ف لكنه ا�ستفاد
من ال�شا�شة حني جعل ال�صراع بني الأرن��ب
والثعلب عليها كما يف الأفالم الكرتونية ثم
ا�ستفاد من الدمية يف احلكاية الثانية حيث
�شاهدنا ال��دب والثعلب وال��غ��راب والعنزة
والأرانب تتحرك وتلهو وتت�صارع على �شكل
ال��دم��ى وام��ت��زج ذل��ك بتقنية املمثل حيث
برز من خالل املمثلني اللذين لعبا دور رندة

وال�شهبندر ،وهذه التقنية التي تنقلت بني
املمثل وال�شا�شة والدمية من �أهم ما ي�سجل
لهذا العر�ض وكان ميكن جعلها �أكرث �أهمية
لو �أنها طورت حكايتها بطريقة �أف�ضل لتزيد
من جمال العر�ض جما ً
ال وجتعله �أكرث فائدة
وح�ضورا ً وهذا يعيدنا جم��دد ًا �إىل ما قاله
امل�سرحي فرحان بلبل حني �سئل عن الفارق
ب�ين م�سرح �أي���ام زم��ان وم�سرح ه��ذه الأي��ام
حيث قال  :لقد تفوقتم علينا يف التقنية
وتفوقنا عليكم يف احلكاية .واحلقيقة �أن
العمل الفني ال ي�صل حد االكتمال �أو يكاد
�أن يالم�س ذل��ك من دون ت�لازم ال�صورة مع
احلكاية ولعل مو�ضوع ال�صورة ما يالحظ
على ما يقدم للأطفال يف الآونة الأخرية من
خالل ال�شا�شة ال�صغرية �إذ تغلب فيها ال�صورة
املتحركة على كل �شيء وتخلو من احلكاية
التي نحتاجها كجزء من ثقافتنا لكنها ال
تخلو �أب��د ًا من العنف وما ي�شو�ش الذاكرة
وي�ؤثر �سلب ًا على �سلوك الطفل.
ويف النهاية البد من القول كم نحن يف هذه
الأي��ام الع�صيبة بحاجة ما�سة �إىل كتابة
حكاية �أو حكايات جديدة وكثرية تخ�صنا
نحن ونحن وحدنا الذين عانينا ونعاين واقع ًا
مرير ًا تكون نظرتنا من خاللها �أكرث عمق ًا
وت���أث�ير ًا ولعلها تكون �أي�ض ًا بيا�ض ًا لراحة
�أرواحنا املتعبة وت�ساهم ولو بجزء ي�سري يف
�صنع عامل الطفولة الأجمل والأبهى فمن
يحكي حكايته ميلك �أر���ض الكالم على ر�أي
ال�شاعر حممود دروي�����ش .وهنا ال ب��د من
التنويه ب�أن عر�ض حكايات بعد الظهر هو
من متثيل كل من زه��راء ق�صاب ب��دور رندة
وحممد حيدر حمود بدور ال�شهبندر وبا�سم
علو بدور العنزة وعلي حمود بدور الثعلب
و�صايف اخل��ازم بدور الدب وم�صطفى حمود
بدور الغراب و�أ�سامة غنيم بدور الأرنب �أما
الفنيون فهم عروة نعوف م�ساعد ًا للمخرج
والأحلان ملثنى خلوف وقد ا�شرتك يف الغناء
كل من علي مزيد وزهراء ق�صاب .

«مدرّ�س الواقع ّية ال�سّ حرية»

« الرتبي»

جديد الأديب حممد علي طه

رواية جديدة للمياء ال�سعيد

�صدر حديث ًا عن دار راية للن�شر
جم��م��وع��ة «م���د ّر����س ال��واق��ع�� ّي��ة
ال�سحرية» للأديب الفل�سطيني
ّ
حممد على ط��ه ،وه��ي املجموعة
الق�ص�ص ّية رقم  11فى م�شروعه
الق�ص�صي امل��ت��وا���ص��ل ،حيث نال
الكاتب اعرتاف ًا عربي ًا وفل�سطيني ًا
كواحد من الأ�صوات املتميزة فى
فن الق�صة الق�صرية.
ت�شكل املجموعة التي ت�ضم  10ق�ص�ص ق�صرية ،و 8ق�ص�ص ق�صرية جد ًا �إ�ضافة جديدة
للق�صة الفل�سطينية� ،سواء من جهة املو�ضوعات غري املطروقة �أو من جهة الأ�ساليب
الفنية وتقنيات الكتابة التى ي�ستخدمها الكاتب ،دون �أن يغادر متام ًا �أجواء �أعماله
املعروفة حيث ال�سخرية ال�سوداء واملفارقة الالذعة .

�صدر حديث ًا عن دار �أطل�س للن�شر والإنتاج الإعالمي ،رواي��ة حتت عنوان»الرتبي» للكاتبة
ملياء ال�سعيد .وال��رواي��ة م�ستوحاة من �أح��داث
حقيقية ،وتتناول حياة الرتبي �أو دافن املوتى
ويومياته واعرتافاته وكل ما يتعلق مبهنته من
غرائب و�أ�سرار يحفل الكتاب بها من داخل مدينة
املوتى.
الرواية م�ستوحاة من �أح��داث حقيقية دارت
داخل �أ�سوار املقابر كا�شفة جمموعة من الأ�سرار
التي ال ميكن تخيلها ،واجلدير بالذكر �أن هذه
الرواية هي العمل الرابع للكاتبة ملياء ال�سعيد
ع�ضو احت��اد الكتاب امل�صريني بعد (ال��ق��ارورة)
و(ع����ذاب اال���ش��ت��ي��اق) و(ه��م�����س��ات ب�ين العقل
واخليال).
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�أ�صبوحة �أدبية (ق�ص�صية� ،شعرية)
يف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب

�ضمن برنامج فعالياته الأدبية والثقافية
ملا تبقى من العام احلايل� ،أقام فرع دم�شق
الحت���اد الكتاب ال��ع��رب يف م��ق��ره بدم�شق
�أ���ص��ب��وح��ة �أدب���ي���ة��� ،ش��ارك فيها ك��ل من
الأدب���اء“ :ن�صر حم�سن ،عبد الكرمي �أبا
زي��د ،كمال �سحيم ،م�شلني بطر�س ،حممد
احلفري” .وذلك يوم الثالثاء 27 :ت�شرين
الأول  ،2015ال�ساعة احل��ادي��ة ع�شرة
�صباح ًا ،بح�ضور مميز فاق عدده الثالثني
م��ا ب�ين �أدي���ب وم��ت��اب��ع ل��ل��أدب ،وبح�ضور
و�إ�شراف هيئة فرع دم�شق برئا�سة الأ�ستاذ
حممد احلوراين.
وقد �أدار الفعالية وقدَّ م �أدباءها قحطان
بريقدار ع�ضو هيئة فرع دم�شق ،الذي قال
يف تقدميه“ :كلما جتدد اللقاء ،وتوالت
فعالياتنا الأدبية والثقافية ،جتدد الأمل

يف قلوبنا والثقة ب�أننا �سائرون معكم �إىل
غد �أف�ضل عامر باملحبة واجلمال والإبداع،
ف�أه ً
ال بكم يف ف��رع دم�شق الحت��اد الكتاب
العرب بيتكم الثقايف ال��ذي يفتح �أبوابه
جلميع الأح��ب��ة حت��ت �سماء ه��ذا الوطن،
ل��ي��ق��دم��وا م��ا ل��دي��ه��م م��ن ج��م��ال ومعرفة
و�إبداع ،فن�سهم مع ًا يف حماية ربوع احل�ضارة
وال��ت��اري��خ والإن�����س��ان��ي��ة يف بلدنا احلبيب
�سورية”.
افتتحت الفعالية مع القا�ص والروائي ن�صر
حم�سن ،وهو ع�ضو يف احتاد الكتاب العرب،
وحائز على عدة جوائز حملية وعربية،
مثل جائزة املزرعة ،وجوائز م�سرح الطفل
يف الإم��ارات ،وله ع�شرة �أعمال مطبوعة،
�آخ��ره��ا املجموعة الق�ص�صية “�سلوكيات
مرتقبة لرجل مائل” ال�صادرة عن احتاد

الكتاب العرب .وقد �شارك يف فعاليتنا هذه
بق�صة ق�صرية عنوانها “ك�أنه اخلال�ص” .ثم
قر�أ علينا الأديب عبد الكرمي �أبا زيد ق�صة
ق�صرية عنوانها “�صحن م�سبحة” تندرج
�ضمن الأدب ال�ساخر ،وهو ع�ضو يف احتاد
الكتاب العرب ،ول��ه جمموعة من الكتب،
منها“ :و�شر البلية” ،وكتاب حول بع�ض
�أ�سباب انهيار االحتاد ال�سوفييتي ،وكتاب
حتت الطبع بعنوان “زوايا �ساخرة”.
�أما ال�شاعر الفل�سطيني كمال �سحيم ،فقد
�ألقى على احل�ضور ن�صني �شعريني ،الأول
بعنوان“ :ذات م�ساء” ،والثاين بعنوان:
“ال ���ش��يء يف منفاك” ،وال�����ش��اع��ر كمال
�سحيم ع�ضو يف احتاد الكتاب وال�صحفيني
الفل�سطينيني فرع �سورية ،وله جمموعة
�شعرية طبعت يف املغرب بعنوان “لو �أنها”.

و�شاركت القا�صة م�شلني بطر�س بن�صني من
الق�صة الق�صرية جد ًا “مدار�س معا�صرة”،
و”طيور يف ال�صندوق الأ�سود” ،كما قدمت
ق�صة ق�صرية بعنوان “على �شفري احلياة”،
وم�شلني بطر�س �أديبة لها عدد من الدرا�سات
النقدية يف ال��رواي��ات العربية والعاملية،
وت�شارك يف الن�شاطات والفعاليات الثقافية
والأدبية يف �سورية وبريوت.
وكان ختام الأ�صبوحة مع القا�ص والروائي
وامل�سرحي حممد احل��ف��ري ،ال��ذي �صدرت
له �أربع روايات ،وخم�س م�سرحيات ،وحاز
ع�شر ج��وائ��ز يف الأدب كجائزة الطيب
�صالح ،وجائزة ال�شارقة للإبداع العربي،
وجائزة املزرعة ،وقد �ألقى على احل�ضور
ق�صة ق�صرية عنوانها “حدائق الروح”.

حوار
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املرتجم حممد جديد:

الرتجمة اجليدة ما تفعله الن�صو�ص الأ�صلية
• حوار :حممد جمعة حمادة

�شخ�ص يتماهى مبا يرتجم..
املرتجم حم ّمد جديد يف ترجمته
ٌ
مبا �أعرفه عنه ..موغ ًال يف ما �أجهله .ي�صعب تقدير امل�سافة بني
الر�ؤى واملرايا ،بني الأ�صل والرتجمةّ .
كل هذا الذهب الفاتن
الذي خرج ت ّو ًا من اختيار املعنى الأدقّ للألفاظ من م�صاهر
كيمياء اللغة وم�صاهر النف�س ،ت�شعر به يلفح وجهك ويلفح
الن�ص �أي ًا كان نوعه� ..سطو ٌع ال تدرك م�صدره،
ذاكرتك ب�سطوة ّ
كتاب وهو يرفع ن�شيده الأثري يف ح�ضرة
فلي�س �سه ًال التحديث يف ٍ
�سر احلياة
املتلقي .لك�أنّ الرتجمة منحة �إله ّية ت�سعف �سعيك �إىل ّ
من خالل الكاتب .لي�س لك �سوى املزيد من الت�أ ّمل ك ّلما ت�سنّى
�شم�س لك ،ت�ضيء طريقك �إىل توا�صل مع الآخر
ذلك ،فتلك ٌ
وحب.
مبودة ّ
ميكنك �أ ّال تعجب بالذهب املندلع من الكتاب .وميكنك �أن تعتقد
تقد َر على نفي فنّ
–قلي ًال -برداءة الكاتب ،لكن من امل�ؤ ّكد �أنّك لن ِ
الرتجمة وجتاهل دور املرتجم �أو تفاديه ،خ�صو�ص ًا عندما يت�صل
الأمر بالإبداع بني الكاتب واملرتجم .امل�سافة بني االثنني� ،أنّ
الأ ّول يرى مبخ ّيلة القلب ،والثاين يعمل بيقظة العينني والذهن.
ترجمات حم ّمد جديد الرائعة كانت ناجحة لدرجة �أنها كانت
عم ًال موازي ًا يف الإبداع وم�ستق ًال بذاته ،فحمل �أ�سلوبية حم ّمد
جديد ولغته اخلا�صة وعامله .معه كان هذا احلوار.
• متى بد�أَ ْت معامل جناحك يف ميدان الرتجمة ؟
•• بد�أت معامل جناحي يف ميدان الرتجمة يف املرحلة الإعدادية
أحب �أن �أخرج �إىل باحة املدر�سة و�أرى واحد ًا من رفاقي
� ،إذ كنت � ّ
يحاول قراءة الدر�س الأخري يف الإنكليزية ويحاول فهمه ف�آخذ
الكتاب منه و�أقر�أ الدر�س على م�سمع منه و�أترجمه جملة جملة
 ،من دون ّ
توقف �أو تعثرّ  ،و�أ�صبت يف ه��ذا جناح ًا حفّزين �إىل
حماولة ترجمة م�سرحية من �أدب �أو�سكار وايلد 1900 - 1854 ( ،
) و�سرعان ما نفذت م�شروع ترجمة (�أهمية �أن يكون الإن�سان
ج��اد ًا) للكاتب املذكور  ،باال�شرتاك مع الأ�ستاذ «ندمي خ�شفة».
وعندما ح�صلتُ على الثانوية العامة  -الق�سم الأدبي وكنتُ الأ ّول
يف اجلمهورية العربية املتحدة �آنذاك حملْتُ خمطوطة الرتجمة
�إىل القاهرة وعر�ضتها على �إدارة �سل�سلة روائ��ع امل�سرح العاملي
ففوجئْتُ بامل�س�ؤول هناك يقول �إنّهم ك ّلفوا بها واحد ًا من املعروفني
يف هذا الباب وباتت جاهزة للطبع وكانت هذه �أ ّول �صدمة يل  ،وما
تزال الرتجمة موجودة يف �أر�شيفي القدمي .
• هل تذكر بع�ض حماوالتك الأخ��رى يف عامل الرتجمة ّ
مت
�إقرارها وتبنِّيها وا�ستلمت مكاف�أتك النقدية عن الرتجمة لكن مل
يتم ن�شرها لأ�سباب ؟
ّ
•• لقد ترجمت كتاب ًا يتناول الفكرة العلمانية يف �أوروبا ل�صالح
ال��دار العلمية يف ب�يروت ،وكتاب «�أت��ات��ورك» � 500صفحة لدار
«�شعاع» وكانت املحاولة الثالثة يف العقد ال�سابع من القرن املا�ضي
قمت برتجمة مو�ضوع عن تربية الأطفال يف ال�سنة الأوىل من
عمرهم.
وكانت املحاولة اخلام�سة ترجمة «مدار الل�سانيات» وتبنّت هذا
امل�شروع دار «اجلليل»
ٌ
وللروح العارية قوانني
روح
ف�ضاء
• هل الرتجمة
مفتوح �أم ٌ
ٌ
ٌ
عارية ّ ،
الروح امل�سترتة يف اجل�سد �أو يف الطبيعة  ،لذا ال بدّ �أن
�أخرى غري ّ
ّ
تكون هناك تقن ّية خا�صة با�ستنطاقها  ..هل لذة الرتجمة يف
لذة الباحث عن احلقيقة يف نفي ّ
الاللذة ّ ،
ّ
ب ت�شعر بعد
اللذة مِ َ
ن�صف ق��رنٍ من الرتجمة ؟ بالن�شوة ؟ الوجد ؟ يف هذا املنفى :
ِ
العزلة  ،والت�أ ّمل ،ال بدّ �أن َّك و�صلْتَ ل�شيءٍ � ،إىل �أين و�صلت ؟
روح عارية  ،و�إ ّال فكيف
•• الأق��رب �إىل املعقول �أنّ الرتجمة ٌ
ف�ضاء مفتوح ًا ي�سرح فيه الكاتب كيفما �شاء � ،أ ّما قوانينها
تكون
ً
فهي جممل القواعد التي تتحكّم يف نقل املعنى الأجنبي �إىل
اللغة الأم عند املرتجم و�أ ّولها و�أهمها �أن يكون املرتجم متقن ًا
لكلتا اللغتني  .يحمل يف ذاكرته تراث ًا غن ّي ًا م�ستفي�ض ًا  ،من الرثوة
اللغوية الإيجابية  ،ويق�صد بالرثوة الإيجابية جمموع املفردات
مبجرد �أن تلج�أ �إىل هذه الذاكرة � ،أي
التي تنجدك بها ذاكرتك
ّ
من دون �أن تلتم�س هذه ال�ثروة يف القوامي�س  ،و�إنمّ��ا ت�أتي هذه
الرثوة الإيجابية من كرثة املطالعة يف ن�صو�ص الأدب الذي يتم ّيز
بف�صاحة اللغة  .وهذا الأدب ال يكون �أكرث ما يكون عندنا � ،إ ّال
ا�سي
يف الأدب اجلاهلي و�أدب �صدر الإ�سالم و�صو ًال �إىل الع�صر الع ّب ّ
لذة الرتجمة فتعادل ّ
الأ ّول � .أ ّما ّ
لذة �شاعر يقر�ض ال�شعر مع ح�سن
متكّنه من اللغة و�إرهاف ذوقه  .وتذ ّوقه العايل  ،ويح�ضرين يف هذا

�شعر �أ�سيء فهمه
املقام قول ب�شار بن برد �إذ قال بعد �أن ُعر�ض عليه ٌ
�أو نقله « :ال يعرف ال�شعر �إ ّال من يقول مثله  ،ولي�س ذلك من �صنعة
القوم» .
ترجماتك تعتزُّ برتجمته حت ّبه �أكرث ؟
• � ّأي كتاب من
ِ
•• �أ ّول كتاب �أ�سعدتني ترجمته هو كتاب «بناة العامل» الذي
يمُ َ ِّثل ملحمة �شعرية كبرية من الطراز الرفيع � ،أ ّما ترجماتي التي
�أح ّبها فكثرية ّ ،
ال�شر،
ولعل �أه ّمها ( :خالد وعمر  ،املولوخ � ،إله ّ
كارل هاينت�س د�شرن) ومن روائع الق�ص�ص ( :كارل �شبتلر  ،حماكاة
� ،إيري�ش �آورباخ  ،بلزاك  ،ل�ستيفان ت�سفايغ  ،دكتور فاد�ستو�س ،
لتوما�س مان  ،فار�س القدمية  :يوزف فيز هوفر � .ساعات القدر يف
تاريخ الب�شرية  ،ل�ستيفان ت�سفايغ  ،مديح احلماقة  :لإرا�سمو�س ،
الرجل بال �صفات)
ّ
• ما العالقات �أو املحطات التي �شكّلت وعيك �سواء كانت هذا
الت�شكّل حياتي �أو معريف ؟
•• العالقات �أو املحطات التي �شكّلت الوعي احلياتي �أو الأدبي :
يف ال�سنوات الأرب��ع الأوىل ا�ستمتعت فيها ب�صحبة �أف�ضل �أ�ستاذ
عرفته يف حياتي املدر�سية  ،وهو الأ�ستاذ عبد الوهاب ال�صابوين
الذي يتم ّيز مبوهبة القدرة على الإفهام وينهج يف التعليم منهج ًا
تربوي ًا ممتاز ًا ال �أعتقد �أنّه قد ي�شركه فيه معلم �آخر  ،حتى لقد
خطر ببايل بعد ح�صويل على الثانوية العامة �أن �أكتب كتاب ًا
يتناول �أه��م �أف��ك��اره والعنا�صر الأ�سا�سية يف منهجه التعليمي
والرتبوي  ،ولكن الظروف مل ت�سمح يل بذلك  ،وكان لهذا الرجل
ف�ضله يف تعريف تالميذه على �أف�ضل رجال الأدب والفكر واللغة.
القراء الأع��زاء �إذا قلت �أنّ طه ح�سني هو املرتجم
وقد ُيفاج�أ ّ
الأ ّول  ،مطلق ًا  ،يف �إط��ار اللغة العربية (القدر لفولتري) ويليه
يف املرتبة الأ�ستاذ حممود حم ّمد �شاكر (�أنظر جمموعة �أعداد
الن�سخة العربية من جملة املختار من ريدرز دايج�ست التي كانت
ت�صدر يف �أيام احلرب العاملية الثانية وما بعدها)  ،ثم ي�أتي بعد
ه����ؤالء جمموعة حم ّمد ب���دران ،دري��ن��ي خ�شبة ،و�أح��م��د ح�سن
الز ّيات ،وعادل زعيرت.
الق�صة والرواية فلم �أ َر كاتب ًا فنان ًا ح ّق ًا �أف�ضل من يو�سف
ويف جمال ّ
�إدري�س الذي �أجده يتف ّوق على جنيب حمفوظ  ،ويف ٍّ
كل منهما خري
.
�أ ّما يف جمال التاريخ فهناك ح�سني م�ؤن�س ،وحممد عبد اهلل عنّان ،
و�أحمد �أمني وعبد الوهاب امل�سريي .
ويف ال�شعر بدوي اجلبل واملتنبي وابن الرومي وال�شعراء الهذليون
و�أبو العالء يف �سقط الزند و�أبو فرا�س احلمداين  ،والبحرتي و�أبو
متام .
العربي املمزّ ِق ّ
برقته
امل�شهد
إىل
�
جديد
د
م
حم
ينظر
كيف
•
ّ
ِّ
غ�سان كنفاين �س�أل يف «ما تبقى لكم» �« :أك��ان من ال�ضروري
؟..
ّ
ترتطم بالعامل على هذه ال�صورة الفاجعة؟»  .ال �أعرف ملاذا
�أن
َ
العربي  ،تطفح على
دوم�� ًا ه��ذه العبارة الكثيفة كغابة احل��زن
ّ
وتعر�ش فيها ؟ زمن الأ�سئلة  ،زمن النفي الكامل ّ
ْ
لكل
�سط ِح الذاكرة ّ
ُ
العربي
الأجوبة اجلاهزة  ،التي تتنا�سل َعبرْ َ الأجيال يف �صحراء
ّ
ال�صارخ لهذا الوطن .
•• الأ�صل يف وجودنا هو احلزن ونقي�ضه هو اخلروج على الأ�صل
 ،ح�سب التعبري امل�أثور عن اجلاحظ واحلياة يف �أجواء الكوارث ،
ابتداء من �ضياع الأندل�س التي كانت ت�شكّل �شطر الدولة العربية
ً
الكربى � ،إقليم ًا و�سكّان ًا  ،وح�ضارة وثقافة وحتى �ضياع فل�سطني ،
وال يكاد قطر من �أقطارنا ينتهي من حرب حتى يتو ّرط غريه يف
حرب �أخرى  ،ومل ن�سمع  ،منذ زمن بعيد  ،بانت�صار عربي يعيد �إلينا
ٍ
الثقة بنفو�سنا .
• �ألي�س احلفر يف قعر الوقت العابر � ،سبب ًا من الأ�سباب التي ُتع ّمق
خ�ضم الإح�سا�س
ال�شعور بخواء امل��رارة  ،عندما جتد نف�سك يف
ّ
مليئة بوحو�ش التكفري والظالم .
أر�ض
ٍ
بالعدم امل�شرقي  ،و�أنت يف � ٍ
ً
ؤخّ
كتب م� را ؟
ما هي �أروع فكرة ترجمتها يف ٍ
•• لفت نظري ت�صوير �ستيفان ت�سفايغ لظاهرة امل��وت والعدم
باال�ستناد �إىل �أث��ره��ا يف نف�س تول�ستوي الطفل عندما ماتت
والدته (�أنظر :بناة العامل  ،اجلزء الأ ّول) .
 عندما طلب حم ّ��رر جملة «باري�س ريفيو» من ويليام فوكرن ،( ) 1962 - 1897تقدمي عدّ ة ن�صائح للكاتب املبتدئ الطموح مل
يرت ّدد قائ ًال « :اخلربة  ،والر�صد  ،واخليال» � ،أ ّي ًا منها  .ويف بع�ض
الأحيان �أي واحد منها ميكنه دعم نق�ص الآخرين  .فال بدّ للكاتب
�أن يتقن �أدوات �صنعته � .أنت ماذا تقدّ م للمرتجم املبتدئ الطموح

أدوات َ�ص ْن َع ِت َك ؟
 ..وماذا عن � ِ
 �أرى �أنّ ن�صائح ويليام فوكرن قريبة من املعقول  ،غري �أنّ جتربتياخلا�صة تفيد �أنّ هناك �شرط ًا للنجاح يف الرتجمة قد ال يخطر
ببال الكثريين  ،هو ات�ساع نطاق املعرفة واملعلومات عند املرتجم
ف�ض ًال عن ات�ساع نطاق ثروته اللغوية يف لغته الأ ّم واللغة التي
املتمر�سون يف هذا الباب  ،وث ّمة
يرتجمها  ،وهذا �شيء ال يقدّ ره �إ ّال
ّ
ال�شعري بلغة
�شرط �ضروري �آخر وهو �أن يرتجم املرتجم الن�ص
ّ
�شاعرية  ،والن�ص العلمي بلغة علم ّية  ،وهكذا دواليك  ،و�أن يكون
قادر ًا على الو�صول �إىل ّ
كل خمزونات لغته الأم من الرتاث اللغوي
املتخ�ص�ص (مثال  :فقه اللغة  ،الفروق اللغوية  ،الألفاظ الكتابية
 ، )...وهكذا بع�ض من �أدوات �صنعتي .
• ما هي ال��دواف��ع التي خلقت فكرة الرتجمة لديك ب��د ًال من
الكتابة الإبداعية ؟ وهل لك �أن ّ
تو�ضح للقارئ ما اكت�شفته من
التجربة بعد ن�صف قرن ؟
•• كنت يف البداية �أفكّر يف �إعداد نف�سي لأكون من �أهل الأدب
ولهذا انت�سبت �إىل كل ّية الآداب بجامعة القاهرة ،وكان جمموعي
يف الثانوية العامة ي�ؤهّ لني لدخول �أف�ضل الكل ّيات وكنت �أحلم
بدرا�سة الأدب تلميذ ًا لطه ح�سني ،ولكن �ضيق ذات اليد وحاجتي
درا�سة على ح�ساب الدولة حملني على اختيار �أف�ضل عر�ض
�إىل
ٍ
من البعثات وهو لي�سان�س اللغة الأملانية من كل ّية الأل�سن واللغات
التابعة جلامعة عني �شم�س  ،وزاد يف رغبتي يف ذلك �شعوري بامليل
�إىل العمل يف الرتجمة لظهور تف ّوقي يف هذا الباب وقد اكت�شفت
�أنّ الرتجمة ممتعة �إمتاع ًا ال يقل ع ّما يكون يف حالة الكتابة
الإبداعية وكنت �سعيد ًا بذلك �إىل �أق�صى حدود ال�سعادة  ،على
الرغم من �سوء املعاملة التي كنت �ألقاها من بع�ض النا�شرين �أحيان ًا
 ،واملهم يف امل�س�ألة �أنّني ال �أمار�س عم ًال �إ ّال �إذا �أحببته .
 ترجمت ف�ص ًال من حكايات �إي�سوب وقد �أعجبتني كثري ًا  ،كماترجمت ف�ص ًال من �إلياذة هومريو�س ورد يف �صدر كتاب حماكاة
وح ِظ َيتْ ب�إعجابي
 ،مرتجم ًا �إىل الأملانية بقلم �إيري�ش �أ َو ْرب��اخ َ
ال�شديد � ،إذ �أطلعتني على جانب ح�سن من حياة اليونان يف تلك
احلقبة  .ولكن �أروع الأ�ساطري ما ن�سجه هولدرلن حول نف�سه �إذ
كان يعي�ش مع الآلهة يف �سماواتها .
 مبعنى من املعاين كان �شارل بودلري  ) 1867 - 1821 ( ،يقول يفاللهم اجعلني مظلوم ًا ال ظامل ًا  .وذلك لأنّ املظلوم
قرارة نف�سه ّ :
يتف ّوق على الظامل يف نقطة �أ�سا�سية  :وهي �أنّ �ضمريه مرتاح .
مفرغ
ّ
ثم �إنّ �أعماقه الإن�سانية �أغلى من الذهب .ما معنى �شخ�ص ّ
من امل�شاعر الإن�سانية ؟ �أنت تعي�ش �أيام ًا يولد فيها الأمل والدة
قي�صرية ّ ،
كل �شيء �أ�سود  ،ال�سماء �سوداء  ،الهواء �أ�سود  ،ال�شوارع
 ،البنايات  .ال ت�سمع �إ ّال �أ�صوات البنادق وال ترى غري الدخان .
كل �شيء ّ
أفق مغلق  ،واجلوع يهدّ د ّ
كل خملوق � .أنت
تبدو احلرب ك� ٍ
واقع ي�سري يف اجتا ٍه �إجباري  ،فقط يف اجتاه اجلدار حيث ميكن �أن
حياة جدارية
يعينك ارتطامك يف فتح ثغرة �أو تبقى ملت�صق ًا يف
ٍ
ال كلوحة  ،بل ّ
واقع هو مرويات الذين يعانون  ،هو الوجع
كظل ٌ .
َ
ْتَ
كطعنة يف العني  .ماذا تروي
بري�شته  ،هو نحن  ،هو �أن وحدك
ٍ
ب�سطور �أمام هذا امل�شهد الذي تعي�شه منذ �سنوات ؟
• هل ميكن �أن تروي �سنوات احلرب ؟ وكيف ت�صمد الكلمة يف
مل جمنون ال ي�أبه بحياة الب�شر ؟
عا ٍ
•• لقد ق��ر�أت  ،منذ نعومة �أظافري  ،الكثري من كتب التاريخ
ّ
واطلعتُ على �أما �أ�صاب الب�شر من الكوارث والويالت ور�أيت �أنّ ما
ال�صدد ما
�أ�صاب بالدنا منها هو الق�سط الأك�بر  ،و�أذك��ر يف هذا ّ
فعلت جيو�ش الآ�شوريني واال�سكندر وبرابرة روما والتتار واملغول
 ،وهوالكو وال�صليبيني والنازيني والأ�سلحة الذرية التي ابتدعتها
�أمريكا  ،ف�إذا �سورية ت�صاب الآن مبا هو �أكرث من ذلك ك ّله  ،ولي�س
يف نهاية النفق ب�صي�ص �أمل �إ ّال رحمة اهلل .
• من هو الأديب الأملاين الذي تو ّد ترجمة �أعماله وملاذا ال تزال
�أعماله تعنينا ؟
للروائي
•• �أمتنى �أن ميتدّ بي العمر لأترجم الأعمال الكاملة
ّ
ال�سوي�سري كارل �شبتلر احلائز على جائزة نوبل الذي ترجمت
وق�ص�صي قر�أته
له «روائع الق�ص�ص» فر�أيت �أنّها �أعظم نتاج روائي
ّ
يف حياتي  ،كما �أمتنى متابعة العمل يف ترجمة الكاتب العاملي
�ستيفان ت�سفايغ  ،بالإ�ضافة �إىل ما ي�شري علينا به امل�س�ؤولون الأملان
الذين هم �أف�ضل من يعرفون ّ
ال�سمني يف تراثهم الأدبي
الغث من ّ
 .وهذا الأعمال تعنينا لأنّها تتناول اجلوانب الإن�سانية امل�شرتكة
والثابتة بني �شعوب الأر�ض كا ّفة .
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غاندي ..رجل الهند العظيم

• جميلة حممد املحمد
ول����د ال��زع��ي��م ال��ه��ن��دي
«كرم�شاند غاندي» امللقب بـ
«املاهامتا» �أو �صاحب النف�س
العظيمة يف � 2أك��ت��وب��ر/
ت�شرين الأول� ،سنة 1869
يف بلدة تدعى «بورباندر»
وتعني املدينة البي�ضاء،
وه����ي �إح������دى الإم�������ارات
ال�����س��اح��ل��ي��ة ال���واق���ع���ة يف
مقاطعة «كوجارات» �شمال
غ��رب ال��ه��ن��د .وه��و ينتمي
�إىل ع��ائ��ل��ة ه��ن��دو���س��ي��ة
حمافظة؛ لها باع طويل يف
العمل ال�سيا�سي ،وت�صنّف
التجار املرموقة
من طبقات ّ
يف البالد .عمل والده ع�ضواً
يف حمكمة «راج�ستايك»
ث���م ���ش��غ��ل م��ن�����ص��ب رئي�س
وزراء الإم���ارة ..تع ّلم منه
«غ���ان���دي» ال�����ص��دق يف ك ّ��ل
���ش��يء ،وورث عنه تعفّفه
و����ص�ل�اب���ت���ه يف م��واج��ه��ة
م�شكالت احلياة .والدته تدعى «بوتلي باي» كان �شديد الت�أ ّثر
بها ،وهي التي ا�ستمدّ منها الكثري من طباعها و�سماتها الروحية.
تزوج يف �سنّ مبكرة (الثالثة ع�شرة) طبق ًا لتقاليد جمتمعه
الهندو�سي و�أع��راف��ه ،و ُرزق من زوجته «كا�ستورباي» ب�أربعة
أهم �إن�سان يف
�أوالد ،وقد و�صفها يف مذ ّكراته ال�شخ�صية ب�أنها � ّ
حياته.
تلقى تعليمه االبتدائي يف مدر�سة البلدة ،ثم انتقل �إىل مدر�سة
«راجكوت» حتى �سنّ العا�شرة ،ومنها �إىل مدر�سة «كاتيافار» التي
َّ
ظل فيها حتى ال�سابعة ع�شرة ،ليلتحق بعدها للدرا�سة يف «�أحمد
�آباد» .وكان طوال فرتة درا�سته الأوىل طالب ًا عادي ًا يف حت�صيله
العلمي ،ومل يكن �أحد يعلم ب�أن هذا الرجل �سوف ُيده�ش العامل
ب�أخالقه ومواقفه الإن�سانية النادرة� .سافر «غاندي» �إىل لندن
لدرا�سة احلقوق عام  ،1888وكان عمره ت�سع ع�شرة �سنة ،وعاد
منها بعد �إمت��ام درا�سته اجلامعية التي خ ّولته ملمار�سة مهنة
املحاماة عام  ،1891وخالل مدّ ة وج��وده هناك �شاهد �أ�شكال
التمييز العن�صري ال��ذي ك��ان قائم ًا على �أ���ش��ده ،لدرجة كان
املتطرفون الإنكليز مينعون الهنود من ال�سري على الأر�صفة.
والأنكى �أن هذا التمييز مل يكن يقت�صر على اململكة املتحدة،
و�إمنا كان ي�شمل جميع امل�ستعمرات اخلا�ضعة للتاج الربيطاين،
ويف هذه الأثناء بد�أت مالمح �شخ�صية غاندي الثورية بالظهور
والتبلور.
حياته يف جنوب �إفريقيا ،وبدء م�سرية الن�ضال:
بعد �أن �أنهى درا�سته اجلامعية مل يتمكّن «غاندي» من ممار�سة
املحاماة يف ب�لاده ب�شكل ي�ضمن له عي�ش ًا كرمي ًا ،ف�سافر �إىل
«جنوب �إفريقيا» يف مهمة ق�ضائية عام  .1893وهناك ر�أى بعينه
التفرقة العن�صرية واملعاملة اللإن�سانية التي كانت متار�س �ضد
مر هو نف�سه بتجربة مريرة ،حيث �أُهني ُ
وطرد
الهنود ،وحدث �أن ّ
من �أحد القطارات ،لأنه حجز تذكرة يف الدرجة الأوىل ،فطالبوه
بالعودة �إىل عربات الدرجة الثالثة ،كونه لي�س من البي�ض،
الأمر الذي ولّد يف نف�سه براكني من الأ�سى و� َّأجج فيها الرغبة يف
تغيري الواقع ،كما فتح عينيه على ما يجري يف بلده الهند (د ّرة
التاج الربيطاين) .وخالل فرتة �إقامته يف جنوب �إفريقيا ،التي
مت�سك غاندي بحقوق العمال الهنود
ا�ستمرت حوايل  22عام ًاّ ،
َّ
يتخل عنها �أبد ًا،
املقيمني هناك يف امل�ساواة والعي�ش الكرمي ،ومل
وقد �أن�ش�أ �صحيفة «الر�أي الهندي» و� ّأ�س�س حزب «امل�ؤمتر الهندي
ويتم االعتداء
لناتال» لهذه الأه��داف .وكثري ًا ما كان ُي�سجن ّ
ويتعر�ض لل�ضرب �-أحيان ًا -ب�سبب مواقفه ،حتى �أو�شك �أن
عليه،
ّ
ُيعدم �إعدام ًا تع�سفي ًا ،لكن ّ
كل ذلك مل مينعه من املناداة بحقوق
�أبناء جلدته ،والتنديد بالتفرقة واملمار�سات العن�صرية التي
كانت متار�س �ضدهم ،متبع ًا االحتجاج ال�سلمي والع�صيان املدين،
ومن وراءه �أبناء اجلالية الهندية ،التي �سرعان ما التفّت حوله،
والتزمت بتعاليمه وو�صاياه.
ن�ضاله يف بالده الهند:
نتيجة لل�سيا�سات العن�صرية لربيطانيا يف الهند ،ق َّرر غاندي

مواجهة االحتالل الذي كان يحتكر ثرواتها ويعبث يف �أر�ضها
ف�ساداً ،حتى �أ�صبح جلّ �أبنائها يعي�شون حتت خط الفقر ..فمع
تزعم احلركة الوطنية
عودته من جنوب �أفريقيا عام ّ ،1914
الهندية ،وقاد حملتها للتغيري ،عن طريق ممار�سة ون�شر العديد
من الأ�ساليب واملبادئ ال�سلمية كاملقاطعة واالعت�صام والع�صيان
لتحرر بالده،
املدين وغريها ،والتي كان يرى فيها طريق ًا وا�ضح ًا
ّ
حتى �أ�صبح يف غ�ضون �سنوات قليلة من العمل الوطني الزعيم
أهم يف الهند.
ال�شعبي ال ّ
و�أث��ن��اء قيادته للحملة �ضدّ اال�ستعمار الربيطاين ،رف�ض
ومت�سك ب�سيا�سات
«غ��ان��دي» ا�ستخدام العنف رف�ض ًا مطلق ًا،
ّ
خا�صة للو�صول �إىل الأهداف التي تبنّاها وعمل على حتقيقها،
و� ّأ�س�س فل�سفة املقاومة ال�سلم ّية �أو �سيا�سة الالعنف ،والتي �أطلق
عليها�« :ساتياجراها» وهي املبادئ التي تقوم على جمموعة
من الأ�س�س الدينية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،التي ت�شكّل
ال�شجاعة واحلقيقة والالعنف قِ وامها ،ومتتّع اخل�صم ببقية
من �ضمري؛ مت ّهد لفتح ح��وار مو�ضوعي �أه��م �شروط جناحها،
�إىل جانب ال�صالبة املبدئية يف املواقف ،والتي ال تلغي املرونة
التكتيكية �أحيان ًا .ومن �أ�ساليب حتقيق ال�سيا�سة التي انتهجها،
وبهدف احل�صول على املزيد من ال�صمود والثبات :االمتناع عن
الطعام ،وما مينحه من قدرة على التغيري ..فكان يتخذ ال�صيام
كنوع من �أنواع االحتجاج على �سيا�سات االحتالل ،ويعدّ ه و�سيلة
للتعبري عن رف�ضه للواقع ال��ذي خلقه ،ومل�شاريعه التي كانت
تكر�س التمييز �ضدّ فئات مقهورة من الهنود .كما كان ميار�س
ّ
ال�صوم –�أي�ض ًا -حينما ت�شتغل املقاومة الوطنية بطريقة حتمل
العنف ،و�أثناء ال�صراعات الأهلية بني الطوائف الدينية يف
الهند .ويذكر �أنه يف �إحدى ال�صراعات بني امل�سلمني والهندو�س
قرر ال�صيام حتى �شارف على املوت ،الأمر الذي دفع اجلانبني
ّ
لإنهاء �صراعهما.
كما كانت املقاطعة �أو اال�ستغناء عن ال�سلع االنكليزية -ك�إحدى
�سيا�سات املقاومة عند غاندي -تنجح مرار ًا يف حتقيق �أهدافها
قرر -مر ًة -مقاطعة الأقم�شة الربيطانية ،مما
املن�شودة ،فقد ّ
�أحلق خ�سائر مادية فادحة بامل�صانع الربيطانية جراء هذه
املقاطعة ،حيث قام ال�شعب الهندي ب�إحراق كميات كبرية من
املالب�س الربيطانية تقليد ًا لزعيمهم ال��ذي ع��رف مبالءته
البي�ضاء املتوا�ضعة ،التي كان ي�صنعها بنف�سه من القطن �أو
ال�صوف .كان «غاندي» ي�ؤمن ب�أنه يف بداية املواجهة �سيكون
الأم��ر �صعب ًا ،حتى ّ
يلتف حوله الكثريون ممن ي�ؤمنون بفكره
ونهجه ,لذا ف�إن املطلوب �أو ًال :الثبات فالثبات ..ومع ات�ساع
الفكرة وامتالك الأ�ساليب والأدوات �سيكون قادر ًا على التغيري
التدريجي للواقع وحتقيق الن�صر .ويف عمق ه��ذه املعركة
الوجودية ،ف�إن احلرب بالن�سبة له هي �ساحة ال جمال للرتاجع
فيها ،اخليار الوحيد هو املواجهة بالت�صميم والإرادة ،وبهذا
اخليار يكون الن�صر نتيجة حتمية ،لأن من يدافع عن احلق
�سينت�صر ،وال ُيهزم -يف هذه املعركة� -سوى اخلائف واملرت ّدد..

ظ���لّ «غ���ان���دي» ي��ت��ذكّ��ر ه���ذا ط��وال
م�سريته الن�ضالية ،ف��ي��ق��ول( :يف
ال��ب��دء يتجاهلونك ,ث��م ي�سخرون
منك ,ثم يحاربونك ,ثم تنت�صر).
�أم��ا �سيا�سة «غ��ان��دي» م��ع �شعبه؛
املتعدّ د الأع���راق وال��دي��ان��ات ،فقد
كانت تقوم على ع��دم التمييز بني
دين و�آخر �أو فئة طائفية و�أخرى.
فبالرغم من كونه هندو�سي ًا ،لكنه
يفرق بني هندو�سي �أو م�سلم،
مل يكن ّ
وبني �سيخي �أو م�سيحي �أو يهودي،
وكان يدعو الهندو�س -دائم ًا� -إىل
اح��ت�رام ح��ق��وق امل�سلمني كمك ّون
أ���س��ا���س��ي يف ال���ب�ل�اد ،وك����ان ي��ب��ذل
�
ّ
اجل��ه��ود العظيمة ب��ه��دف درء ك��لّ
�أ�شكال التوتر التي كانت تخرج يف
بع�ض املدن الهندية �أوقات الأزمات،
وك��ان �أك�ثر م��ا ي���ؤ ّرق��ه ه��و الوقيعة
التي يحاول اال�ستعمار افتعالها بني
مك ّونات ال�شعب الهندي ،في�صوم عن
الطعام كلما �أوق��دت �شرارة للفتنة
بني الهندو�س وامل�سلمني ،وال يفطر
�إال حينما ي�سمع ب�أن �أعمال العنف قد انتهت ،ومل يكن -الزعيم
الذي جمع الهنود على اختالف معتقداتهم -يعلم �أنه �سيكون
للتع�صب الأعمى.
�ضحية
ّ
م�سرية امللح:
ت�شرع لنف�سها ا�ستخراج امللح الهندي،
كانت ال�سلطات الربيطانية ّ
وحت�صر جتارته بني �شركاتها ،يف حني كانت متنع تداول هذه
املادة املنتجة حملي ًا ،ف�أعلن «الرجل الثائر» رف�ضه لهذا القانون
وحتدّ يه له ،وقاد م�سرية �شعبية على م�سافة ( )200ميل� ،ض ّمت
وتوجه بهم �إىل البحر ال�ستخراج امللح..
�آالف�� ًا من الهنود،
ّ
وحترك ال�ضمري
وقد د ّوى �صدى هذه امل�سرية يف العامل �أجمع،
ّ
الإن�ساين ،فنجحت امل�سرية يف حتقيق �أهدافها وبلوغ مراميها،
رغم �أن ال�سلطات �سجنت منظّ مها وحاولت معه مرار ًا للعدول
عن ر�أيه .لذا فقد �أوقعت فكرة «�صناعة امللح الهندي» والتي
ُفر�ضت على ال�سلطات الربيطانية -بعد هذه امل�سرية -يف م�أزق
كبري ،و�أجربتها على توجيه الدعوة �إىل غاندي للتفاو�ض حول
ا�ستقالل الهند يف نهاية املطاف .لقد كان مقتنع ًا ب�أن ن�ضاله
�سيقود �إىل ا�ستقالل بالده ،و�أنَّ ما من ق ّوة يف العامل ت�ستطيع
الوقوف بوجه الزحف املقدّ �س نحو احلرية ،حتى و�إن كانت
ق ّوة الإمرباطورية التي ال تغرب عنها ال�شم�س .قاد «املهامتا
غاندي» بالده نحو احلرية واالنعتاق باقتدار ،و�أو�صلها بف�ضل
فل�سفته التي قامت على املقاومة ال�سلمية والعمل الن�ضايل
بر اال�ستقالل الذي حتقّق عام  .1947و�أثناء ذلك
ال�شعبي �إىل ّ
تزعمها انت�شار ًا هائ ًال يف
التي
ال�شعبية
املقاومة
عرفت حركة
ّ
خمتلف �أنحاء الهند ،وا�ستطاعت �أن تنهي حقبة اال�ستعمار
التي ا�ستمرت حوايل ثالثة قرون ،وتنتقل �إىل مرحلة جديدة
حتررت بالده الهند
من العمل ال�سيا�سي اجلماهريي .نعم لقد ّ
التي �أح ّبها و�أح ّبته ،وراحت ت�أخذ مكانتها الطبيعية بني الأمم
احلرة ،و�أ�صبح ا�سم غاندي منت�شر ًا يف �أرجاء العامل
وال�شعوب ّ
كرمز للمقاومة ومناه�ضة الظلم والطغيان ،بل بات يرت ّدد على
كلّ ل�سان ت ّواق للحرية واالنعتاق.
فل�سفته و�أخالقه و�إن�سانيته:
تبني �سيا�سة املقاومة ال�سلمية
ارتكزت فل�سفة «غاندي» على
ّ
والع�صيان امل�برم��ج� ،إذ لي�س بال�سالح القاتل وح��ده ينت�صر
الإن�سان .وتقوم هذه «العقائدية ال�سلمية» على عدد من الأ�س�س
التي تندمج مع ًا ،وت�شكّل �صورة من �أبهى �صور املقاومة ال�شعبية
�ضدّ الظلم واالحتالل .يقول غاندي( :وحده الالعنف قادر
على ا�ستعادة احلقيقة ).يقول �أي�ض ًا�( :إن الالعنف هو �أعظم
ق�� ّوة متوفرة للب�شرية� ..إن��ه �أق��وى من �أفتك �سالح دم��ار ّ
مت
ت�صميمه برباعة الإن�سان ).ويبينّ الكاتب ع�صام عبد الفتاح
حمرر املقهورين» �أن الهدف من هذه
يف كتابه« :املهامتا غانديّ ..
ال�سيا�سة -كما يرى غاندي -وهو �إب��راز ظلم املحتل من جهة،
وت�أليب ال��ر�أي العام على هذا الظلم من جهة ثانية ،متهيد ًا
للتخل�ص منه .كما ارتكزت فل�سفته على �أن قيمة الإن�سان
احلقيقية ال تكمن يف لونه �أو جن�سه �أو عرقه ،و�إمنا يف ذاته

أعالم
الإن�سانية ويف القيم التي يحملها ،و�أنه ميكن له �أن يبلغ قلب احلرية
عن طريق املقاومة الروحية ،وثالوثها املتمثّل بال�صمود والثبات
��ب .وكان يقول( :حارب عد ّوك بال�سالح الذي يخ�شاه ،ولي�س
واحل ّ
بال�سالح الذي تخ�شاه �أن��ت� ).أي باملحبة ون�شر ال�سالم .لقد ق ّيدوه
و�سجنوه و�ضربوه م��راراً ،لكنهم مل يفلحوا يف منع �أفكاره والق�ضاء
عليها ،لأنها �سرعان ما كانت تنت�شر كالنار باله�شيم.
كان «غاندي» �إن�سان ًا على قدر هائل من الت�ضحية ،وم�ستعد ًا لها يف �أية
حلظة ،وباملقابل مل ميتلك ذرة ا�ستعداد للقتل .وكان �أ�سلوب حياته
احلب ب�أعمق �أ�شكاله
وطريقته يف التعاطي مع الآخرين تقوم على
ّ
و�أق�صى حدوده .يقول�( :أنا م�ستعد لأن �أموت ،ولكن لي�س هنالك �أي
دا ٍع لأكون م�ستعد ًا للقتل ).كان �صاحب �شخ�صية فذّ ة ،ظلّت ت�ؤمن
بالن�صر ّ
وتب�شر به على مدى خم�سني عام ًا �أو يزيد ،حتى حتقّق ب�أبهى
�أ�شكاله ..لقد وهب حياته لن�شر املح ّبة وال�سالم ،عا�ش ومات من �أجل
كرامة �شعبه باختالف طوائفه ،فا�ستقر يف الذاكرة اجلمعية ،وحت ّول
�إىل �أ�سطورة روحية ،وا�ستحق لقب بطل الهند العظيم بكلّ جدارة،
ومن يقر�أ �سريته الن�ضالية ،ويطّ لع على تفا�صيل حياته املمتزجة
بتفا�صيل حياة �شعبه ي��درك مكامن هذه العظمة و�أ�سرارها .كان
غاندي �صاحب �إرادة قوية ،ال حتطّ مها حلظات الي�أ�س �أو الف�شل
الطارئة ،و�صاحب �صرب ال يعرف امل�ستحيل ،كان يبحث عن ن�صر دائم
ال يزول وال ميحى �أمام تقادم ال�سنني ،فيقول�( :إن الن�صر الناجت عن
العنف هو م�سا ٍو للهزمية� ،إذ �أنه �سريع االنق�ضاء ).وكان ي�ؤكد على �أن
�سيا�سة «العني بالعني جتعل العامل �أعمى ب�أكمله».
ح�س ب�شري مرهف ،ونزعة �إن�سانية عميقة،
ك��ان «غ��ان��دي» ذا ٍّ
كاحلب واخلري
و�صاحب �إميان وعزمية �صادقة بانت�صار القيم النبيلة
ّ
واجلمال ،وكان يخ�شى -دائم ًا -حرمان الآخرين من احلرية ،فيقول
تر�سخت يف الذاكرة الإن�سانية�( :إن حرمان
�أي�ض ًا يف عبارة عميقة ّ
�شخ�ص من حريته الطبيعية و�إنكار �أ�سباب راحته العادية هو �أ�سو�أ
ٍ
من جتويع اجل�سد؛ �إذ �أن ذلك جتويع للروح القاطنة يف اجل�سد ).كان
منفتح ًا على الثقافات الب�شرية ،وم�ؤمن ًا بتالقحها و�أهمية انت�شارها،
ويعدُّ �أن الإن�سانية �أهم القوا�سم بني الب�شر على الإطالق ،ويف الوقت
نف�سه كان يرف�ض �أن تذوب ثقافته يف بوتقة الثقافات الأخرى ،لذلك
اكت�سب احرتام العامل كلّه وتعاطفه مع ق�ضيته الإن�سانية العادلة،
يقول�( :أنا ال �أريد �أن يكون منزيل حماط ًا بجدار من النواحي كافة
 ،وال �أريد �أن تكون نوافذي م�سدودة� ،أريد �أن تكون ثقافات البلدان
ن�سف من قِ بل
كافة منت�شرة حول منزيل بحرية ،ولكنى �أرف�ض �أن �أُ َ
النبي
� ّأي منها ).قر�أ «غاندي» القر�آن الكرمي ،و�أعجب ب�شخ�صية
ّ
حم ّمد (�صلى اهلل عليه و�سلم) وخا�صة بعدما قر�أ كتاب «الأبطال» لـ
«كارليل» .وقد خلّف الع�شرات من امل�ؤلفات ،جميعها باللغة الهندية،
وقد ُترجم عدد منها �إىل العربية.
وفاته:
يف ي��وم  30يناير /كانون الثاين ،ع��ام  ،1948تلقى ج�سد غاندي
الناحل ر�صا�صات ث�لاث من م�سافة قريبة ،ا�ستقرت �إح��داه��ا يف
املحررين بجريدة
�صدره� ،أطلقها �أحد املتع�صبني الهندو�س ،وهو �أحد
ّ
متطرفة مل ّ
تكف يوم ًا عن اتهام «الرجل العجوز» بخيانة ق�ضية
الهندو�س وت�ساحمه الزائد مع امل�سلمني ،ومل تكن هذه املحاولة الأوىل
الغتياله ..ف�سلم الروح لبارئها بعد �أن �أطلق جملة ق�صرية« :يا �إلهي»
و�أ�سدل بذلك ال�ستار عن حياة مليئة بالكفاح والن�ضال .ورغم اجلهود
والتطرف والتوتر الطائفي؛
التع�صب
العظيمة التي بذلها بهدف �إبعاد
ّ
ّ
ق�ضى غاندي �ضحية لها ،وانتهت حياته بهذه امل�أ�ساوية وعن عمر
يناهز  79عام ًا ،فكانت فع ًال م�أ�ساة �أ ّمة ب�أكملها .يقول الكاتب فتحي
ر�ضوان( :كانت وفاته رمزية حق ًا ،ويزيد يف داللة رمزها �أنه كان يف
الليلة ال�سابقة يرتل ن�شيد ًا ذائع ًا يف بلدة «بورباندر» التي ولد فيها،
وقد جري مطلع الن�شيد :هذه دنيا غريبة ..ف�إىل متى �س�ألعب فيها
أثر
لعبة احلياة ).كان ملقتل غاندي -الأب الروحي ل�شعوب الهندٌ � -
احلرة يف العامل .كان �شعور اخلجل �أمام ما
بليغ عليها ،وكلّ ال�شعوب ّ
حدث ،ثم ال�شعور العميق باحلزن؛ هما �أقوى ما ا�ستوىل على امل�شاعر..
احلب والثورة واحلياة ظلّت
لكن ،وبالنهاية ف�إن �أفكاره ونظر ّياته يف
ّ
باقية ،و�ستبقى رمز ًا لأ�سمى املعاين الإن�سانيةُ .و�صف غاندي ب�أنه من
أهم رجاالت القرن الع�شرين ،و�صاحب املكانة املرموقة بني الزعماء
� ّ
الوطنيني يف العامل ،الذين تركوا ب�صمات وا�ضحة يف تاريخ الن�ضال
الإن�ساين من �أجل احلرية والعدالة والت�سامح ،والذين جت ّمعت فيهم
كلّ مقايي�س البطولة وال�شرف والأخالق.
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• جينا �سلطان
يف م�س��ارات عالقتن��ا احلد�سية بالرب
الكل��ي الق��درة ،تتعاط��ف �أقدران��ا
وتتعا�ش��ق يف متاه��ات م�ضيئ��ة ،تعنون
حماوالتنا لفهم غمو�ض �إدراكنا املقيد
مبحدودية �شرطنا الإن�ساين.
تق��ع رواي��ة الكولومب��ي “توما���س
غونزال�س”“ :النور املتال�شـــــــــــــــــي”
ال�ص��ادرة ع��ن دال  ،2014كمحاول��ة
لفه��م ماهي��ة العاطف��ة احلميمة التي
تن�ش���أ ب�ين الكائن��ات الإن�ساني��ة حني
تت�آزر �أثناء مالم�س��ة الرعب يف الأمل،
لتتح��دى الق��درة الكلي��ة للم��وت .مما
يجع��ل الرواي��ة �سف��ر ًا رائع��ا نح��و
تخ��وم الالمتناهي ،ت�ض��يء فيه اللغة
ال�شفاف��ة امل�ساحات اللوني��ة املنتزعة
من خباي��ا الذاكرة املرتع��ة بتفا�صيل
املتعة والأمل..
ت��دور ال��رواي��ة ح��ول داف��ي��د الر�سام
ال�سبعيني �شبه الأعمى ،الذي ينزوي
يف قرية كولومبية �صغرية م�سرتجعا
ذكرى ال�سنني التي ق�ضاها يف نيويورك
وميامي �إبان فرتة الثمانينيات من القرن املا�ضي .فتتخذ احلبكة قالب ال�سرية الذاتية ،التي تربز ب�شكل �أ�سا�سي غواية
اللعبة املاكرة بني ظلمة الأ�شياء املن�سية وجمالية النور املكتمل البهاء.
�سكن دافيد يف نيويورك مع زوجته �سارة و�أوالدهما الثالثة على حدود الغيتو الالتيني املهمل ،واملكتظ بالب�شر ..دفعته
حاجته املا�سة لل�ضوء وال�صمت وامل�ساحة� ،إىل اخلروج بحثا عن الأ�شياء املتداعية التي يرميها النا�س ،فتت�آكل وت�صبح
قبيحة وغري قابلة لال�ستعمال .وهذه الأ�شياء عك�ست �شغفه باحلدود الدقيقة بني املوت الكلي الغياب وحلظات احلياة
الآفلة ،فانعك�ست يف لوحاته كمعاجلة لهوة الزمن املظلمة .وخلف ذلك عامان من الوفرة الفنية ،املكتنفة ب�سعادة م�شبعة
باحلزن ..وهذا اال�ستغراق يف متاهات حدي املوت واحلياة تكثف ماديا ومتظهر يف واقعة �شلل االبن الأكرب جاكوب ،بعد
�أن �صدمت �شاحنة احد بائعي املخدرات املخمور �سيارة الأجرة التي كانت تقله ،مما �أدخل العائلة يف جحيم مغلق ..وو�صل
املال �أي�ضا مع ال�شهرة فعكر قهر الأب� ،إذ بدت وا�ضحة عبثية التزامن بني �ضخامة ولزوجة رد االعتبار الفني وعذاب
االبن.
ُ�شغف دافيد بالبحث عن االن�سجام يف الأج�سام املح�سو�سة ،دون �أن يتوقف يوما عن االندها�ش من الطريقة التي ُت�ستعاد
فيها احلياة عندما تدركها م�ساحة ال�ضوء ،الذي بف�ضله لن تعود اال�شياء جامدة بل تت�شخ�ص ومتتلئ باحليوية .ومن هنا
تغدو �إ�صابة االبن مبثابة ظالل كمدت فوق امل�ساحة املَُ َ�ضاءة من لوحة حياتهم العائلية .فا�ستيالء الأمل على جاكوب
بعد ثالث �سنوات من خروجه من امل�شفى ،وتنقله يف �أطوار التحمل و�صوال اىل تناق�ص فرتات �سكون الأمل ،حرك الأ�سئلة
الوجودية املوجعة حول جدوى احلياة التي يخرتقها الأمل حتى النخاع .ولأن التناغم يف احلياة ال ميكن �أن ُ ميحى �أو
يتلوث حتى يف �أ�سو�أ �أوقات الهلع ،عرفت الأ�سرة الفرح وال�سعادة ،مما �سهل عليها الت�سليم بقرار جاكوب و�ضع حد حلياته
عرب املوت الرحيم ،لينتهي من �آالم �شلل ال �شفاء منه ،متحديا ب�إباء �سلطة احلياة التي قد تقرتب حد اجلنون ..من هنا
يفهم �سعي دافيد اللتقاط جمال النور الالمتناهي �أثناء ان�سحاب �آخر �شعاع من احلياة املفارقة جل�سد ابنه ..لريت�سم
التنازع امل�ؤمل بني احلياة واملوت يف لوحة الزبد الذي ي�شكله منحى «معدية» وهي تغادر ر�صيف امليناء .ففيها جنح الر�سام
ب�إعطاء االيحاء املنا�سب للغور العميق للموت دون �أن يظهره �أو يجعله وا�ضحا .بحيث بدا ر�سم الزبد متقن ًا ،جمي ًال ،غام�ض ًا،
كبرية وبنوع من اجلي�شان العاطفي لكن
بحما�سة
م�شو�ش ًا ،مف�صو ًال وغري مف�صول عن املاء .ومع �أنه عمل دوما على لوحاته
ٍ
ٍ
لوحة املعدية اتخذت هيئة كفاح �ضد الفناء يتيح �إمكانية وا�سعة للق�ضاء على العدم .وبالتايل جت�سدت املعركة مع
النظرة وجمال الر�ؤية ،والتي ميكن لها �أن تكون منفتحة �أو حمدودة..
عا�ش دافيد خم�سني عام ًا من البهجة العائلية والفرح الروحي مع زوجته �سارة ،التي مثلت له كل الن�ساء� ،إذ كانت قادرة
على ان تعي�ش الرقة واملتعة .فلم ي�ستطع متيز الفرق بني الع�شق والرغبة ،يف م�سارات احلب وال�شغف الذي عنون حياته
معها ..وهذا نوع �آخر من تلم�س ماهية احلدود الدقيقة بني املوت واحلياة ،والتي �ستتزامن يف منت�صف �سبعينياته مع
انح�سار الب�صر ،فال يتبقى من املتعة �سوى �ضوء الأ�صوات و�ضوء الذاكرة وال�ضوء الذي دون �شكل ..لدرجة �أن ال�صور التي
كان يتلقاها بدت وك�أنها قادمة من الداخل �أكرث منها من اخلارج .مما خلق �شعور ًا غريب ًا بالتداخل بني الفهم والذاكرة
وغمو�ض التخيل ..ومع انح�سار الب�صر بد�أ يزداد نحافة واقرتب �شكله من خا�صية التبخر والتحول اىل روح بحتة� .أو
مبعنى �أدق كان �آخذا يف االبتعاد �أكرث ف�أكرث عن �أ�شياء هذا العامل ،ليبا�شر االقتحام يف املوت ،الذي ال وجود له ،ويف هذا
العامل الذي ال حدود له ،والذي نعي�شه يف الواقع.
ويف ظل غياب الهاج�س الديني املتكئ �إىل �إميان بقدرة �إلهية عليا �أو رب حار�س ،رهن دافيد عوامله بحد�س الفراغ غري
املتجان�س ،املحا�صر بف�ضاء ال ميكن تعيني حدوده� .أعطاه ا�سم الغنى املخادع الذي ال ميكن و�صفه مع الزمن ،واملتناغم
كلي ُا بال كلل يف حالتي الفرح والرعب .ثم �أقبلت الكلمات احلبلى بخيارات الده�شة واملرونة ،ف�أف�سحت املجال للتعبري
تنف التوقف
عن االلتبا�س ،وقابلية التحويل وقابلية اخلط�أ يف الأمور .وبذلك �أثبت �أنها ت�شبه العامل متاما .لكنها مل ِ
عن احلنني لرائحة الر�سم ،ومل تل ِغ التوقف عن الت�أ�سف للق�شعريرة امل�شابهة لق�شعريرة احلب ،الذي يولد حلظة نالم�س
املطلق ،عندما نلتقط ال�ضوء الهارب ،ال�ضوء املتال�شي...
قد يتبادر �إىل الذهن �أن الر�سام دافيد العجوز انتهى �إىل التمرت�س يف الأمل بعد فقدان االبن .لكن عقب مرور ت�سعة ع�شر
عاما ،تخفف القلب من �أثقاله فطفى الفرح املقرتن بالغبطة ،وعام فوق كل الأحزان ،متجاوز ًا حتى حنني اال�ستغراق يف
اللوحات ال�ضخمة التي كان العامل كله يتمثل فيها ..وتلك ميزة الرواية� ،إذ ُتذكي االنفتاح الكلي على ده�شة التوحد مع
مفردات الكون املبني على ت�صارع الأ�ضداد وتالحمها ،والذي ُيختزل مبعنى كلمة «امليزان»..
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من قال :فـي ج�سد احلنني جئتك حامال قلبي
ٌ
ق�صيدة عرجاء؟!

•ح�سني عبد الكرمي
ّ
حطاب ٌة �أنتِ  ،وعيناكِ الكرو ُم جميعها واملا ُء
ً
ً
قد ُ
بدرو�س من
كنت قبلكِ �ضائعا متو ِّرطا
ِ
�ضاعوا..
عل ّمتِني يا ُحلوتي� :أ َّن اجلنو َن ق�صيد ٌة
�سمراءُ..
رب الهوى وحرو ُفها الإغواءُ..
حِ
�أنغامُها ُ
وخ ْت ٌم ٌ
و�أ َّنني مر�سو ُم �أ�شواقٍ َ
عا�شق
و�أ َّنكِ الت� ُ
أليف والإم�ضاءُ..
....
َ
عودي �إىل ك ْر ِم الهوى قد ينت�شي الإ�صبا ُح
والإم�ساءْ...
در�س الهوى الإمالءُ..
عيناك فـي ِ
قطع واله..
َه ْم َ�س ُات جفنكِ و�ص ُل ٍ
وال ُك ْحل فـي �صَ مْتِ اجلفونِ
غناءُ..
ُ
و�أنتِ �أنتِ مطال ٌع ومتاهة الكلماتِ
نت الأنوث ِة باذ ٌخ َّ
و�ضاءُ..
ري فـي م ِ
والتف�س ُ
� ُ
أيقنت �أ َّنكِ غاب ٌة م�شتاق ٌة قربَ امل�شاعِ ْر..
ٌ
وجديلة ون�سي ُمها الأفياءُ...
يكفيني �أ َّنكِ ب َ
ني �أع�صابِ املدى
الإعرا ُج
والإ�سراءُ..
وق�صيد ٌة �أ�شتا ُقها و�أُ َج ُّن فـي �إِن�شادِها..
ريها وت�صريين
و�أ�ص ُ
وقتاً و�أع�صاباً و�أحالماً
َ
وال�ض ّف ْات..
وفي�ض النبع ِ
أتوج ُ�س الق�صَ ب املرثث َر يا �شتاءُ!!..
� ّ
ُ
تختال فـي حكي
�أغتابُها ،تغتابني� ..أنبا�ؤها
الهوى..
ْ
و�إذا ارت�أت يبكي الهوى!!
و�إذا ارت�أت تت�ضاحك
ُ
الد ُ
وال�ضحكات
ّمعات
والأنباءُ!!
ما هذه الأنثى العجيب ُة ك ُّلها؟!
ني والأ�شواق
ال ترتكي يا حلو َة العين ِ
� َ
أو�صاف ال ُغوى وقفاً ل�صالح مهمالتِ
إح�سا�س..
العا�شقني الرا�سبني ّ
بح�صة ال ِ
ف�إ َّنهم �أو �إ َّننا يا حلوتي الأوباءُ..
� ُ
أحببت عائل َة الكرو ِم و�أبع َد الغيماتِ
ُكرمى �أ َّنكِ الأمطا ُر
امل�شاغب وال�سماءُ..
قي
ُ
ّ
وال�س ُ
و�س� ُ
ألت حاراتِ الف�ؤا ِد وحكم َة الع�شاقِ :
َّ
ع�شقهن..
هل
أخ�صهُن الطالعاتِ �إىل ال�ضياء كمالنجو ْم -
� ُّ
توا�ض ٌع و�سخاءُ؟!
ني ق�صيد ٌة
من قا َل :فـي ج�سد احلن ِ
عرجاءُ..؟!
َل ْغ ُط العيونِ العا�شقاتِ ف�صاح ٌة وبالغ ٌة
ع�صماءُ..
َ
يدعمن �إيحا َء القلوبِ بظ ِّل غيماتٍ َّ
لهن،
ُ
الكلمات والإيحاءُ..
ع�شب
ل ُت َ
والأرجاءُ..
َ
احرتفن ال�ضو َع
و�إذا
َّ
بعطرهن..
يَ�سند َن البها َء
ُ
ّ
َّ
وبربقهن اللهفة ال�شما ُء
ري والأ�سماءُ..
والتعب ُ
يُ�شب َ
العرائ�ش َّ
فن تعتيقِ النبيذ
عن عُنقو َد
ِ
امل ِّر..
ُ
العرائ�ش..
ه َُّن
ك ُّل َّ
هن خفا ُء

•عزالدين �سليمان
َ
�سلبوك
يا َ
وطن الرباء ِة والطفول ْه
َ
أ�صابعك اجلميلهْ
برتوا �
يف ك ّل دربِ
غا�ص ٌ
طفل
بالد ِم املجنونِ
وامر�أة ٌ قتيل ْة
يف ك ّل زاوي ٍة
مت ّز َق ق ُل َ
بك املخزو ًن بالأحال ِم
واحرتقت خميل ْة
رفعوا �شعاراتِ التم ّر ِد
و القبيل ْه
وتطاولت قاماتهم
وهي التي كانت
وما زالت هزيلهْ
د ُقوا قالع ََك
وهي كانت م�ستحيل ْه
أم�س
بال ِ
ً
جئ ُت َك حامال قلبي
وهذا اليوم
َ
جئتك حام ً
ال �سيفي
فرحل ُتنا
طويل ْه

حكايات دم�شقية
•متعب ال�شعري
هناك يف دم�شق
على حتوف الذكريات
�أم�شي ............
من ذكرى�....إىل ذكرى
بال �أمل ي�صوبني
فتناديني خيوط الكحل فوق
�أ�أنت جمنون �أم �ضائع
لتم�شي يف �ساحة حرب
وتن�شد �أغنيات
فرمبا �إمياين بالق�ضاء
�أو توءمه القدر....
ي�شدين لأ�ستمر �أم�شي
ف�أ�سرع يف خطاي
و�أزيز الر�صا�ص الآثم
ال يعرف ال�سبات
�إلهي � ........إلهي
�أفرغ علي بع�ض احللم
و�أتبعه بقليل من ال�صيب
لتجعل �سمائي كلها م�شحونة بال�صرب
فذلك الدعاء الغائب
كان �آخر ما تلوته
يف �صالتي الب�صرية
و �أنا �شحيح احلياة
�أبحث عن باب �ضوء
فهل يا ترى؟
�سيفتح له باب.........
باب ي�ستنزف البعيد فجر
ليجدد احلياة

ً
�صرخا...
كفانا
•جوزفني �إليا�س كوذاك
ب��������ل��������ادي ب��������ل��������ادي م�����������ه�����������ادي م�������ع�������ادي
ف���������داه���������ا ح������ي������ات������ي ون������ب�������������ض ال���������ف����������ؤاد
ف���������داه���������ا ج���������ه���������ادي و�أح�����������ل�����������ى اجل������ه������اد
اح����������������ت����������������رام���������������������������������ي امل������������������������ب������������������������ادي
اح����ت���رام��������ي ح��������������دودي وردع ال�����ت�����م�����ادي
وح���������� ْرم����������ي ل��������ع��������و ٍد ل�����ب�����ادي
اح����ت����رام���������ي َ
وب�����������������������دءاً ب�����ن�����ف�����������س�����ي ف��������������������دا ًء وف�������������ادي
�إذا مل ن����ح����ا�����س����ب غ����ل����ي����ل ال������� ّ������ص������وادي
ع����ل����ي����ن����ا ال��������� ّ��������س����ل���ام وح�����������س�����ب�����ي �أن��������������ادي
ومي���������س����ي ن������دائ������ي �������ص������دىً ف����ـ����ي َب������������وادِي
ك������ف������ان������ا ���������ص��������راخ��������اً ودع������������������وى ر���������ش��������ا ِد
ف�����ل�����ا م�����������ن ح���������ي���������اة وال م�����������ن ع��������م��������ا ِد
�إذا م����������ا ل�������زم�������ن�������ا ل��������ي��������ايل ال����������� ّرق�����������ا ِد
وب�������ت�������ن�������ا �أ��������������س�������������ارى ج�����������������راح ال�������ق�������ت�������ا ِد
وع���������ش����ن����ا ن�����غ����� ّن�����ي ع�����ت�����اب�����ا و«ي�������������������ادي»()1
�إذا م�����������ا ب������ق������ي������ن������ا والة الأع���������������������ادي
غ�����ل����اب����������اً وج����������ه ً
�����ل����ا و���������ص��������رخ��������ة وادي
����س���ن���ق�������ض���ي و�����ش����ج����ب����اً و������ش�����ك�����وى ارت����������داد
ون��������ب��������ك��������ي ط������������ل������������و ًال و َب�����������ْي�����������نْ �������س������ع������اد
�������س���ي���ن ،لِ������������� َع������ْي������ننٍْ  ،ل�����������ص�����ا ِد
ون������غ������ن������ي ل�������� ٍ
ون�����ن�����������ص�����ر وه��������م��������اً ل����ن����ن���������س����ى ال��������ع��������وادي
��������������������رب ال��������ع��������ب��������ا ِد
ن����������ث����������ور ج��������������ن��������������وداً ل
ّ
����������ي ال��������ع��������ت��������ا ِد
ّ
ورب ا ل��������ع��������ب��������اد غ����������ن ّ
وك�����������ي�����������ل ال�������ب�������راي���������������ا ك�������ف�������ي�������ل ب�����������������زا ِد
زرع������������ن������������ا غ������������ن������������ا ًء ف��������ي��������ا ل������ل������ح�������������ص������ا ِد
 1ـ �أغنية :عاليادي اليادي

شعر

الرحيل من الذات
•�شادي حالق
ب�سا �أحال َم ُه ،
الف�ص ُل َيزرع  ،ال ً
يف الن ْف�س � َ
الطقو�س :
آالف
ْ
وج ٌه يحدّث للمرايا ذكريات الأر�ض ِ،
ُ
خرائط الأزمان ِ،
ُتر�سم يف الوجوه
يقر�ؤها ُ
املكان؛ َي�ص ّبها حتت الرتاب� ،صدى
ف َينبتُ يف تراب الن ْف�س ذاكرة ً ُتك ّون ما
�سي�أتي ...
ال ّنور ُق ْر َب ا ّلروح ُيدْفئ قل َبنا
ُ
الو�شو�شات َت ّ
رن يف الآفاقِ كالأمطار � ْإن
و
رق�صتْ بليلة عيد �إ�سراء الغيوم �إىل الرتابِ
القلوب
و عيدِ معراج القلوب �إىل
ْ
بخرت ُه ّ
ف�س بح ٌر ّ
م�س ـ ـ �شم�س
ال�ش ُ
ال ّن ُ
القلبِ  ،ج ّمع ُه ف�ضاء
احللم غيماً يف �أباريقِ
ِ
ال�سما ِء
ّ
احلب من ُه يف ك�ؤو�س القلبِ ؛
لكي َت ُ�ص ّب َّ
ؤو�س
فانت�شتِ الك� ْ
ؤو�س القلبِ  ،و ارت�شفتْ �شفا ُه
مُلئتْ ك� ُ
ال ّرو ِح خم َر حَم ّب ٍة
ف�إذا بها قد �أَ�شر َقتْ من وجهها ال�شتويّ
ال�شمو�س
و البدويّ والعذبِ ،
ْ
و َّ
درب �أخ�ض ٌر؛ و ك�أنه
ان�شق يف الآفاق ٌ
الآفاق م َّد يدا ي�صافح روحنا
فبدا هنا يف الأر�ض وج ُه الأ ْفق م�صلو ًبا
ُي�ش ِّك ُل �شهو َة الأيام و الذكرى  ،و َي ُ
ر�ش ُق
عط َر ُه ال�سحريَّ مع عطر الكروم م ِّ
ُعطراً
أرواحنا
� َ
فتن ّف�ستْ �أرواحنا �صبحاً تن ّف َ�س ح َّبنا
النفو�س
النفو�س مع
حتى تمَ ازجت
ُ
ْ
الآن ي ّتحد ال�سال ُم مع ال�سال ْم
الف�ص ُل ُح ٌّب
فا�ستعدي يا جهاتي  ..للهيا ْم
�أحبيبتي..
هذي العطو ُر عطو ُر َنف�سِ كِ
و
النوار�س من عيونك قد �أتتْ
ُ
و الغي ُم هذا من َت َب ُّخ ِر نا ِر دمعكِ
جاء بحثا عن غيومي كي ُنعيد لنا اله ْ
ُطول
ها قد هطلنا الآ َن واتحّ َد الترّ ُاب مع امليا ِه
ف�ش ّكال وطناً �سو ّياً
قد تواجلنا و �ضعنا بني بع�ضينا ومل َنع ْ
رث
علينا /
�أثمرت �شهواتنا بنفو�سنا وت�ش ّبثت بجذورنا
واجلذ ُر مُمتدٌّ من ال ُّتفاحة الأوىل
�إىل �أق�صى ب�ساتني الند ْم
ْ
ينطفئ
من حيث ي�شتعل اللقاء و
ني و تختف َ
تتك ّون َ
ني بال اختفا ْء
ُ
�أنتِ البداية  ،و اخلتا ُم بال ختا ْم
من حيث َيبتدئ الهيا ُم بد� ُأت � ُ
ألهث
خ ْل َف �أ�شرعة الدما ْر
و �أنا ع�شقتُ � ،أنا �أموت � ،أنا �أح ّبكِ ،
كيف �أن�سى ظِ َّلنا حيث التقينا ،و ُ
املكان
�أح َّبنا
تكحلتْ �أ�ضوا�ؤ ُه ّ
بالظلِ
و َّ
ع ََّطر ج�س َمه بحديثنا � ،أنفا�سِ نا وبهم�سنا
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الطائر الأبلق

ـ لن ي�أتي الدكتور قبل ال�ساد�سة!ـ قالت املمر�ضة
بنربة تت�ضمن ال�شعور بالذنب ،وهي تتطلع �إىل
وجه املري�ض املليء �أملا .
رنا �سامي �إىل �أخيه املقو�س الظهر ،وهم�س يف �أذنه:
ـ �أت�سمح يل بالنزول �إىل ال�شارع لفرتة وجيزة ؟ ـ قال
�سامي لأخيه املري�ض.
ـ اذهب يا �أخي ،اذهب! قد �أثقلت عليك ،وحرمتك
راحتك طوال يومني كاملني!
ربت �سامي على كتف �أخيه بحنان وغادر العيادة .
تل ّقى �سامي النفحة اخلريفية الناعمة بعد نهار
م�شم�س ،قائظ .توقف هنيهة ،عند مدخل البناية،
�شامال اجلهات الثالث ،ليتخذ وجهته .تعلق نظره
بفتاة �صهباء ،بدت يف حميطها “ طائرا �أبلق“.
“رويدك  ،يا �سامي! �أنت يف �شارع احلمراء و ل�ست
يف نف�سكي لينينغراد ! “ ـ قال لنف�سه ،وهو يتملى
الفتاة ال�شمالية التي �أطلق عليها ا�سم البلقاء
�أو بيا�ض الثلج .يف�صله عنها مرتان ،ال �أكرث.
باغتته ن�صاعة اللوحة بعد خروجه مبا�شرة من
غب�ش الدرج ،فارمتى يف جلة عينيها الزرقاوين.
انفتحت �أمامه بانوراما ال�شمالـ غابات التايغا و
�سهوب التوندرا� ،أرخت �أ�شجار البتوىل �أغ�صانها
املثقلة ب�أحمال الثلج و زهت الليايل البي�ضاء و“
احلمراء “! .
“يا �إلهي ! هي  ،ال �شك ،رو�سية ،بل لعلها
لينينغرادية!ـ قال �سامي لنف�سه بعد ما هزت
اللوحة ف�ؤاده ـ طيّب اهلل ثراك وذكراك يا لينينغراد
!“
�شع ٌر �أ�شقرـ �أ�صهب ،مكوّر الأطراف يكلل وجهها
البي�ضاوي الرقيق كو�شاح مهفهف ،فتان .
فج�أة تث ّنى الطائر الأبلق ،و تدرّج نحوه .
ـ دو يو �سبيك �إنكل�ش؟ ـ قطع الأيل القطبي طريق
�سامي بغنج ودالل .
ـ ال� ،أنا �أتكلم الرو�سية و ال �أجيد الإجنليزية ! ـ قال
لها باللغة الرو�سية دون �أن يخفي فرحه.
ـ بوجي موي! (يا �إلهي !) ـ و عقدت الده�شة ل�سانها
للحظة ـ كيف نبق يف وجهي رج ٌل يجيد الرو�سية
من بني الآالف ؟!
ـ منذ ربع قرن و الإحتاد ال�سوفييتي يخ ّرج الآالف
من املتخ�ص�صني يف �شتى املجاالت ،فال ت�ستبعدي �أن
جتدي زرافات غريي على �أية نا�صية!
ـ قد انحرفت قليال عن “الكروب“ ال�سياحي ،قلت
لنف�سي :ال ب�أ�س عليك يا �صبية� ،ستتعرفني على
نواحي املدينة مبفردك ل�ساعة من الزمن  ،ف�أنا
متفردة يف مزاجي!
ـ �أدعى �سامي  ،در�ست يف لينينغراد !
ـ و �أنا “غاال “ من مو�سكو !
ـ يل مزيد ال�شرف !
ـ و �أنا كذلك!
ـ مو�سكفا ،مو�سكفا! يا لوبلو تبيا ،كاك  ...ـ ترن
ببداية ق�صيدة بو�شكني جذال ،لكنها ،كانت على
عجلة من �أمرها  ،فقاطعته:
ـ �أقيم مع الكروب يف فندق يقع يف �ساحة احلجاز.
قد �أجد �صعوبة يف الو�صول �إىل هناك  ،و مع ذلك
غامرت بتفردي!
غا�ص يف عينيها الزرقاوين ال�صافيتني اللتني
�أعادتاه ثالثة ع�شر عاما �إىل الوراء� ،سطعت �أمامه
لوحة لينينغراد الزاهية ،ب�أهلها وحجرها وحدائقها
و�أنهارها وج�سورها .
“هي ذي �سو�سنة �شمالية  ،بهية جلبت �إليك عاملك
البعيد ـ القريب!” ـ ماجت يف ذهنه �أيام �شبابه
البهيجة ب�ستانا ال يخبو �سناه .
ـ �إىل �أين �أنت ما�ضية؟

ـ كما ترى� ،أتنزه و�أتع ّرف على دم�شق! �أم�ضيت
ع�شرة �أيام يف مطالعاتي عن �سوريا ما�ضيا وحا�ضرا،
وها �أنا ذا �أعاينها و�أتلم�سها باليد والنظر والقلب!
وم�شت بجانبه ،ثم ت�أبطت ذراعه ك�أنها تعرفه منذ
�سنني ،و قالت:
ـ ت�صوّر� ،أعطوا كل فرد منا �ألف لرية �سورية فقط!
ماذا ميكنك �أن ت�شرتي مببلغ كهذا ،كذكرى من
بلد قي�ض �إليك �أن تراه ،كاحللم ،مرة واحدة يف
حياتك ؟!
ـ ما العمل! قادتكم �أخطئوا و يخطئون يف ال�ضغط
على الفرد و �شد الأحزمة على البطون! ال �أريد فتح
�صفحة ال�سيا�سة ،فالقراءة فيها مزعجة! ـ قال لها
ذلك و حوّل وجهه �إىل �أحجار الطريق ،مانحا نف�سه
ف�سحة للتفكري:
“ماذا تعني �شكواها ؟ و ماذا يعني ت�أبطها لذراعك
؟ ال �شك �أنها ت�شجعك على دعوتها �إىل ال�سرير،
لت�سد فراغا يف حمفظة نقودها .لعلها �ستقول لك
مبا�شرة بعد الدعوة :الدفع �أوال!
تعكرت اللوحة ،اهتزت ..اختفى �ألق ال�شمال ،توارت
�أ�شجار البتوىل ،وذاب ثلجها ،حتول بيا�ض ال�سو�سنة
�إىل �شحوب ي�شابه املوت “.تبا لك ،يا (غاال)� ،أف�سدت
اللوحة ال�شمالية الغراء! خيبت ظني ،وخاب �أملك
 ..حني ي�سقط الإن�سان ي�سقط كل �شيء!”
توقف �سامي �أمام �أحد املحالت التجارية:
ـ ما ر�أيك بهذا ال�شمعدان؟
ـ جميل! �شرقي الطابع!
ـ حلظة ،من ف�ضلك !
دخل و ا�شرتاه.
ـ تف�ضلي ،يا غاال احل�سناء!
ـ كم ثمنه؟
ـ نحن نخفي ،عادة ،ثمن الهدية ،لكن� ،إ�شباعا
لف�ضولك ،ثمنها خم�سمائة لرية.
ـ هدية؟ هذا �شيء كثري� ،شكرا لك!
ـ هي جمرد هدية ب�سيطة لذكرى غالية على نف�سي!
و ّد لو �أ�ضاف :لعن اهلل ال�سيا�سة التي حولت لوحة
ثمينة �إىل �سلعة مهينة!
وبحركة مل يتوقعها ،هو نف�سه� ،أوقف ال�سرفي�س،
دفع �أجرة راكب و قال لل�سائق:
ـ ْ
انزل هذه ال�سائحة عند �ساحة احلجاز!
لوح �سامي بيده وقال:
ـ دو�سفيدانيا !(�إىل اللقاء) يا غاال !
ـ2ـ
دخلت غاال غرفتها.
ـ مالك ،يا غاال ،عدت �سريعاً؟! ـ قالت “لوبا“،
زميلتها يف الغرفةـ ا�شرتيت هذا ال�شمعدان اجلميل!
مل جتب غاال ب�شيء  ،كانت ت�شعر بقليل من اخليبة
� .أودعت ال�شمعدان يف حقيبتها اجللدية ثم توجهت
نحو الباب ...
ـ غاال ،مالك تدخلني و تخرجني هكذا ب�سرعة! ـ
قالت لوبا ـ انتظريني هنيهة � ،س�أرافقك !
ري لكلتينا �أن نعمل منفردتني !
ـخ ٌ
خرجت غاال دون �أن ت�سمع تعقيب لوبا  ،فالوقت
ثمني ..
“ال ب�أ�س عليك يا “ غاال“! الإن�سان ال يخلق
متعلما ،التجربة وحدها تعلمه! لن �أتطلع مطلقا
نحو �أ�صحاب الياقات البي�ضاء  ،ف�أغلبهم يهيمون يف
عواملهم املزرك�شة �.س�أق�صد النبع مبا�شرة� ،س�أق�صد
التجار ،فهم �أدرى بالكنز و ما حوى و يحوي ! “ ...
قالت غاال لنف�سها و هي تعود �أدراجها �إىل �شارع
احلمراء..

ف�صام
اجلنون بعينه هو �أن تخرج من بيتك دون �أن
تودّع �أهلك و ذويك ،وكل ع�ض ٍو يف ج�سدك ،لأنك
تعي�ش يف مدين ٍة تخطط لقتلك� ،أو على الأقل
القتطاع جز ٍء منك و االحتفاظ به كذكرى �أو
كعربون �صداقة ،وال ب�أ�س من �أن حتمل الأحراز
و الطال�سم يف تالفيف ثيابك و تقر�أ املعوّذات و
املنجيات ال�سبع ،ثم اقر�أ الفاحتة على روحك من
باب االحتياط و�إن َ
عدت �ساملاً ا�سجد �سجدة �شك ٍر
هلل تعاىلُ .
قدمي ووجهي نظرة
نظرت �إىل ك ّفي و ّ
الوداع،ال �أدري ملاذا اعرتاين �شعو ٌر ب�أنها النظرة
الأخرية ،قد يكون ذلك الوداع طق�ساً يومياً
بالن�سبة يل ،لكنه اليوم كان خمتلفاً ُ
،نرثت فوق
وجهي بع�ض الدموع وزينته بالآهات وت�أملته
طوي ًال كما تفعل الأم بابنها الداخل �إىل امل�شفى
لي�أخذ جرعته من العالج الكيميائي� .أما يف
ني
ال�شارع فوجوه النا�س كانت كالعادة؛ كل ع ٍ
ترقب عيون الآخرين بتوجّ �س ،وال�شفاه يب�ست
ٌ
ابت�سامات هاجرة� ،أجل هذه هي العادة
فوقها
يف تلك املدينة� ،أما �أن ترى ال�ضحكات املزروعة
بني الورود ،والعيون العا�شقة املقبلة على
احلياة فذلك �أم�سى من املا�ضي العنيد الذي
يرف�ض العودة  ،و يرى �أن ك�أ�س احلرب و الظلم
هما ق�ضاء النا�س يف �أيّ زمانٍ و مكان ،فاملدينة
التي نامت عقوداً يف �سري ٍر واحد مع الأمان،
مل تنجب �سوى اخلوف و احلرب و الدمار.
كل �شار ٍع يروي ق�صته ،و كل حار ٍة تبكي على
�أختها ،هنا اعتاد ال�شيخ ال�ضعيف اجللو�س لأخذ
�شاي ثقيل قبل �أن
جرع ٍة من الراحة مع ك�أ�س ٍ
تطري �أ�شال�ؤه �إىل احلارة املجاورة ،و من هنا م ّر
الأطفال �إىل مدر�ستهم مم�سكني ب�أيدي بع�ضهم
بع�ضاً ح�سب تو�صيات الوالدة قبل �أن يرتافقوا
ق�ص�ص
يف رحلتهم نحو ال�سماء ،هنا وهناك
ٌ
وحكايات مل تخطر على بال �أبرع و�أ�شهر الك ّتاب
و املخرجني يف هذا العامل ورمبا يف العوامل
الأخرى .من �أين �أم ّر؟ هو ال�س�ؤال عينه الذي
�أطرحه على نف�سي عند كل مفرتق طرق ،فاملوت
يرتبّ�ص بي ،و لكني ال �أعرف �أين �أو متى ،رمبا
هنا و رمبا هناك� ،س�أم ّر اليوم من هنا و غداً من
هناك .مل �أكن �أتخيّل الأمر بتلك الق�سوة رغم
�أنني � ُ
أجريت عليه «بروفات» كثرية ملد ٍة طويلة،
فالواقع كان خمتلفاً متاماً ،لقد م ّر املوت حيث
مررت ،بد�أ ب�إنذا ٍر �صوتي هو �صيحة انفجا ٍر
�ضخ ٍم دوت يف �أرجاء املكان ،ثم احلريق و اللهيب
و الرماد .ما ُ
زلت على قيد احلياة واعي ًة متاماً ملا
يح�صل ،الأمل كان ال يحتمل ،فاحلروق جتاوزت
جلدي وحلمي واخرتقت عظامي ،ال�صراخ
ميلأ املكانٌ ،
جثث تفحمت و �أخرى على و�شك،
ال �أحد ي�ساعدين و ك�أ ّن امل�سعفني مل يروين،
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�أحاول لفت انتباههم بال�صراخ فال �أ�ستطيع،
رمبا �أخر�ستني ال�صدمة ،رائح ٌة جديد ٌة �صادرت
�أنفي ....رمبا هكذا هي رائحة مزيج الدماء
الطازجة مع الرماد احلار .املوت رهيب ،هو مل
مي�س�سني بعد لكن طيفه بد�أ يلوح �أمامي� ،شل ٌل
تا ٌّم �أ�صابني و الدماء ّ
غطت وجهي و منعتني من
ر�ؤية امل�شهد ،و ال �أحد ي�ساعدين ،رمبا اعتقدوا
�أين �أ�صبحت جثة ،كيف �س�أقول لهم �أنني ح ّي ًة
ُ
متالكت ما بقي
وال �أ�ستطيع احلراك �أو الكالم؟
كت يدي  ،رفعتها ...لو ُ
لديّ من قوة و ح ّر ُ
ّحت
ُ
أ�صبحت غري مرئية!
بها دون جدوى ،وك�أنني �
ً
ما الذي يح�صل حويل؟ �أ�سمع �ضجيجا و�أ�شعر
برذاذ املاء ،و ال �أرى �شيئاً  ،فليخربين �أحدكم
ما الذي يجري حويل  ...ارحموا �ضعفي وقلة
حيلتي يا �أهل مدينتي�...أم �أنكم اعتدمت الدماء
ومل يعد يعنيكم ر�ؤية امرا ٍة على حافة املوت؟
�أحاول ال�صراخ �..أنقذوا ما بقي من �أنفا�سي ....
احملوين يف �سيارة الإ�سعاف التي �أ�سمع دويّها
على مقرب ٍة مني  ....ثم هل �ستنت�شلون جثتي
بعد قليل؟ �أم �ستتجاهلونها؟ ماتت كل حوا�سي،
مل �أعد �أ�سمع �شيئاً،مل يب َق �سواك �أيها املوت ...
�أقبل عل َّي و خ ّل�صني  ...هيا �أيتها الروح ......
َ
مل تقفني فوق �صدري املتعب؟ اهجري اجل�سد
علقت ما بني
الذي مل يعد �صاحلاً للحياة ،هل ِ
الأر�ض و ال�سماء؟! يقولون �إن الإن�سان يق�ضي
اللحظات الأخرية من عمره يف تذ ّكر �شريط
حياته � .أجل ...هكذا ق�ضيتها منذ �سني الطفولة
الأوىل و �إىل اللحظة الأخرية ،قب ُ
ّلت كل حج ٍر يف
غت برتابها ،وها�أنذا � ُ
هذه الأر�ض ومت ّر ُ
أموت
فوق حلمها املحروق وحيد ًة رغم كرثة النا�س
حويل� .أنهكني النزيف وك�ستني الدماء من �أعلى
قدمي  ،ومل �أعد �أ�شعر بالأمل
ر�أ�سي �إىل �أخم�ص ّ
�،أ�صاب اخلدر �أطرايف ومل يب َق �إال �أن ُتفارق تلك
الروح العنيدة هذا اجل�سد اليائ�س ،لكنها ت�أبى و
ترف�ض �أن تربح املكان ..عادت حا�سة ال�سمع �إ ّ
يل
حني �صرخ �أحد ال�سائقني يف وجهي :ابتعدي عن
منت�صف ال�شارع � ...أال ترين ال�سيارات؟ ثم عادت
حا�سة الب�صر حني باغتتني � ٌ
أرتال من ال�سيارات
 ،و �أنا �أقف كاملجانني يف منت�صف ال�شارع .هكذا
بد�أت حوا�سي بالعودة �إ ّ
يل واحد ًة تلو الأخرى
ُ
و�صحوت من ذلك
وبات امل�شهد وا�ضحاً متاماً،
الف�صام الذي ينتابني عاد ًة حني �أم ّر من �أحد
ال�شوارع التي �شهدت تفجرياً؛ �أغيب عن الواقع
و�أنف�صل عنه متاماً ،و �أعي�ش زحمة املوت و�آالمه.
ُ
وجتاوزت ال�شارع
انتهى الكابو�س يف هذا املكان
احلزين �إىل ال�شارع احلزين الآخر؛حيث م َّر
املوت و�أطلق �صيحته معلناً بدء رحل ٍة جديد ٍة من
الأمل والفو�ضى وفقدان احلوا�س.
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•يو�سف خليل
مازلتُ �أنتظر
�أباعد ُ
بني الغيوم
كمت ّي ًم
�أ ّرقه احلنني
�أحم ُل
ربي َع الذكريات
ودفات َر الهم�س	
مازلتُ
على ّ
ال�شطني
أرقب
� ُ
�سكو َن البحر
غ�ضب البحر
َ
� ُ
أخاف
من احلر�س	
مازلتُ
على العهد
�أنتظ ُر
�سجينني م�ؤ ّبدين
يتخا�صمان
يتدافران

شعر
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ُ
مازلت �أنتظر

الوح�ش
•عبد الرزاق ال�صغري /باتنة  .اجلزائر

يتناومان
كتو�أمني يف املهد
مازلتُ
على نافذة الليل
�أنتظ ُر قمراً
وعلى
مقاعد الذكرى
ن�سم ًة
�أو وردتني
متى تعو ُد
�أرجوح ُة العمر
هم�س ًة
�أو خفقتني
ّ
يا�شط الغرام
كنتُ � ُ
أع�شق
ر ّب َة اجلمال
ف�صارتا ربتني
يا ّ
�شط الغرام
مازلتُ وحيداً
لعلها

زرق َة البحر
بع َد غيم ٍة
�أو غيمتني
ما زال يجمعنا
وج ُع الفراق
ُ
وقبالت العزاء
�أتذكرينْ
َ
أتذكرين
�
يو َم غفونا
على دمع ٍة
�أو دمعتني
�أنتظركِ
كما كنتِ
يف ت�سريح ِة الليل
الرنج�س
ومال َء ِة
ِ
من ذكرى �شهيدٍ
بات يغفو
بني القبل ِة
و�آخر ُقبلتني
مازلت �أنتظ ْر

ْ
لوحة ٌ ْ
تكتمل
مل

•�أحمد عبد الرحمن جنيدو

لأنـّي �أالحقُ �صوتَ املزاريب,
خجو ًال يجيء ُالنهار,
�أر�سم ُع�صفورة ً
�ضح َ
ـك الطواحني,
فوق جذع ِ�ضلوعي.
ويهرب منـّي.
ْ
مو َج البحا ْر.
ترى �أين �أحفاد ُ ج ّدي بهذا
يداي,
وتبقى بعزلة ِ�شيء ٍ َ
�سطو َر الفراغ,
ال�صداع ْ.
�سالماً �إىل من ت�سابقُ �صوتَ
ر�صيف ال�ضياع ْ.
ك�أنـّي
خجو ًال يجي ُء النها ْر.
الريا ِح,
ُ
تناثرتُ يف درب حزين �شظايا ,خجو ًال يجيء النها ْر.
�صداي,
وتدركُ ه َّز
َ
ر�صيف ال�ضياع,
ك�أنـّي
ومل تكتملْ �صورة ُ احل�سنِ ,
خجو ًال يجيء ُال�شعو ْر.
ُ
رب قبح ُال�شحوبِ
فمن ي�شرتي م ّرتني ثيابي
غروب بوقت ِاحل�ضو ْر.
ٌ
يع ُ
القدمية,
�صفات َالرجولةِ,
وال �أ�ستطيع ُالعبو ْر.
أحالمهم,
�أم�شي على �أر�ض �
�أيقنتُ �إنـّي �صديقُ الرعاع ْ.
لت�سقط َمن وجهنا كلماتُ
ْ
أغيب بعيداً �أبي,
تناثرتُ فام�ش ِعلى ج�سدي
الظهو ْر.
لن � َ
ُ
نعرف الآ َن
وت�سحقنا دومنا
بيدي حب َل و�صلي بتلك
املت�آكل,
البداية,
قب َل الوالدةِ,
مالمح ذاك القناع ْ.؟
�أينَ
ُ
ً
�سوف �أعو ُد,
بع َد الوالدةِ,
خجوال يجيء النها ْر.
غريب عن الدار
و�أعرف �أنـّي
ني ف�صول ِالوجودِ,
ترى من �سعايل
ب َ
ٌ
� ُ
� ّأمي,
ني دوام ِاحلياةِ,
أبي�ض حماقات ِجوعي.
ب َ
و�سوف �أعو ُد,
حقائب حزين,
وم�ستنقع ُاحلال ِ�صا َر
حملتُ
َ
و� ُ
أعرف �أنـّي حكاياتنا
رحلتُ بدنيا بال �شفق ٍال
�سطوعي.
حدود,
ترى من ثعالب ب ّري
امل�ستفي�ضة وطة ً
يف تراب احلقيقة,
رجعتُ �إىل م�سكني متعباً,
يكونُ رجوعي.
يكذب �صوتي,
ال �أراكَ بت�شرين ح ّبة َ قمح ٍ,
ني دموعي.
ترى مت�سح َ
ُ
تراين ذهبتُ لأ�صطاد جنماً
ويبكي بروحي الرياع ْ.
وزيتاً,
ك�أنـّي ر�صيف ال�ضياع
وما ًء و�سطحاً وقاع ْ.
ببحر خ�ضوعي.
وقد ال �أراك,
أكتب �سط َر النهايةِ,
ْ
خجو ًال �س� ُ

املنفى  ،البلل � أو جتنب وابل
املطر  ،الت َد ُف ُئ املمتع
لذة ر�شف القهوة العربية
التح�ضري مقابل و�شم جدتي
العماّر ّية
الدروب الندوب املطوية يف الذات
الب�شر ّية
الغروب  ،الأبواب امل ّرتجّ ة
�إبر الربد امل�ؤملة
الغياب واملع�صية
�ألتوق احلارق
القرنفلة �ضح�ضاح النار
اجلليد املمتد يف ال�سلوكيات بني
القلوب وال�شوارع واحلقول
عراك اخلري وال�شر
اخلري لهيب �شمعة يقف يف وجه
الريح وي�سقط
وي�سقط
وي�سقط
�إال �أنه دوما يف الأخري ينه�ض
ال�شفاف ّية امل�صطنعة
ا ُ
جل ُد ُر امل ُ ّز ّجج ُة
احلب  ،ال�سِ ترْ ُ ،احلب املجهور به
ال�شروق املقبو�ض عليه
ال�شمعة احل�صان الأبي�ض الن�سر
النافق
ال�ضغينة م�آزر الدخان
الفرار والعودة
التوبة  ،الفجور  ،الف�سوق ،
ال�سفور
كل �شيء �إال كلمة من �سورة
الكهف
(( فلعلك باخع نف�سك على
�آثارهمو �إن يومنوا بهذا احلديث
�أ�سفا ))
النذور العهود الوعود الكاذبة
الكذب الت�سكع يف ممرات بن
بولعيد
اجلا�سو�سية اخلليعة
 chaiseوروايات
�أزقة البندقية اخللفية
باري�س املخططات العن�صرية
برج الغولة
بوعقال  ،ك�شيدة  ،وحي املجزرة
�سابقا
وكل التجمعات امل�ست�أ�صلة املخفية

�أكر الأبواب ال�صدئة
الكلمات امل�شوهة الك�سيحة
امللتوية امل�شبوهة
�أكره الرتبيت على م�ؤخرة الر�أ�س
�أكره امل�سح على ر�ؤو�س ال�ضحايا
و ُم�ؤخرات املدن
ت�أخري احللول اجلوهرية
ال�سري على خطى بو�شيكن و
ماياكوف�سكي
�أراغون  ،ت � ،س � ،إليوت
احلكاية والأ�ساطري واحلدائق
املقبو�ض عليها
و الق�صائد  ،احلقائب و املحطات
املكتظة و املهجورة
الهدوء وهذه اخلبخبة الوام�ضة
التباط�ؤ التواط�ؤ وال�ضربة
القا�ضية
قول قا�سم حداد
�أيها الأ�صدقاء الذين بعدي
ال ت�شربوا من ذات الك�أ�س
ذات اخلمرة
كانت خمرة فاخرة
�سكرت بها �سكرت
�سكرت وتعتعت
وتعلمت �أي�ضا
تعلمت �أنها كادت
و�أو�شكت �أن تفتك بي
فقد �شربت من الكرم التي
مل �أزرعها ومل �أحر�سها
وال �أع�صرها ب�صربي
ال ت�شربوا ذات الك�أ�س
ذات اخلمرة
ازرعوا كرمة جديدة
واع�صروها ب�أيديكم
وعبئوا قنانيها ور�صوها
وعتقوها طويال
وا�صربوا عليها ا�صربوا
فاحلفل ال ي�أتي على عجلٍ
والوقت ي�أتي يف وقته
�أيها الأ�صدقاء))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•برج الغولة ،بوعقال ،ك�شيدة ،حي
املجزرة ،هذه الأحياء ال�شعبية مبدينة
باتنة.

قصة
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ُ
فتهت يف الأدغال
درها خللقها ا�شرتيتها
هلل ّ
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•ناجح خ�ضر احلمود
رحم اهلل امر�أً قا َل ف�صد َق ،ووع َد فوفى ،و�ألز َم نف�س ُه
قب َل �إلزا ِم �سواها ،فكا َن حاك َم نف�س ِه وحمكومها،
معاقبها ومكافئها.
و�أجاركم اهلل يا مع�ش َر الرجالِ امل�سامل َ
ني  ،من �شرا ِء
زين لكم َ
البال ِء والدا ِء ،فيما َ
من الن�سا ِء.
�صاحب نف�سي ،وحامل
وها �أين �أروي لكم ق�ص َة
ِ
هم�سي ،وكا َ
مت �أحزاين و�آمايل ،قالوا :عندما
اجتمعوا  ،وهم من خري ِة الرجالِ عرفاً ،حو َل مائد ِة
وكنت واحداً َ
ميُ ،
من
خ ٍري وب ٍر ،ليقتاتوا من طعا ِم كر ٍ
اجلم ِع عدداً� ،أ�صغرهم �سناً ،و�أقلهم مكانةً.
قالوا :ما َ
بالك يا فالن  ،لقد م�ضت ال�سنون و� َ
أنت
َ
على َ
حالك َ
وح�شتك،
ؤن�س
من الوحد ِة ،فال امر�أة ت� ُ
ُ
َ
َ
وتدفئ ليايل بردك  ،وحتمل معك َ
من الدهر
َ
نف�سك  ،وتزي ُل بتوطينها
�أحمال ُه  ،فتفر ُح بها
َ
غربتك .
ً
ُ
فقلت خجال :واهلل ما ق�س َم اهلل فه َو قائمٌ ،و�إين
علي ِه َ
ني ،و�أحمد ُه مبا �أنا في ِه  ،و�أ�ستع ُ
من املتوكل َ
ني
ب ِه على �ش ِّر القاد ِم من ال�سنني .
بيت الطاع ِة قريباً،
هلل ل َ
أدخلنك َ
فقا َل كبريهم  :وا ِ
ولي�سَ َ
لك �أن تقو َل كلم ًة واحد ًة.
ُ
ُ
فقلت :ولكن يا �سيدي �أخ�شى املكار َه  ،و�أخاف البال َء
ً
ُ
للعراك.
 ،ول�ست �أهال
ِ
عليك  ..ال َ
فقا َل :ال َ
عليك ..اطعني ولن تندم .
وافرت�ش َ
َ
يل
املقدمات ،
وق َّد َم ملن عند ُه  ،عظي َم
ِ

•�سعاد مهنا مكارم
دائماً كان يحلم بق�صور من احلب اخلال�ص
مع حمبوبته حاملة �أحالمه ...يلتقيان
يعزفان معاً حلب ت�سلل اىل قلبيهما بعد
�أول نب�ضة خفقت يف ح�شايا �شابني يف مقتبل
العمر ...يبني �أحالمه كل لبنة يف جدار
حبهما ،حتكي ق�صة لهاث ال�شوق املت�سرب؟
املنت�صب يف جبني العا�شق املتيم الراحل �إىل
احلبيب املنتظر عند مفرتق درب احلياة.
ي�صدح الكناري مع عندلة طيور والهة متيمة
ت�سكن الف�ؤاد� :س�أبني لك بيتاً تكونني �سيدته
و�أمريته قالها وهو يبحر يف ع�سل عينيها،
و�أنا �ساع ّد قهوة ال�صباح لأر�شفها معك قرب
يا�سمينة متفتحة تن�شر عبقها على �شرفة
منزل �أرواحنا .قالتها وهي تتم�سك بكلتا
يديه مع �أمه جل�س يتحدث ي�صف حمبوبته
 ....ي�س�ألها �أن ترافقه �إىل منزل احلبيبة ..
فالتعارف طريق الو�صول هكذا قال وهو
يق ّبل جبني منجبته الفخورة به ....
جميلة يا �أمي  ..جميلة بروحها جميلة
ب�أحالمها �ستكون لك �أروع ك َّنة �ستتيقنيني
�أنني وعلى الرغم من �صغر �سني قادر على
االختيار ،ما راح تعبك هدراً ،تقولني يل
ربيتك رج ً
ال و �أنا رجل يا �أمي ....
رحلة احلب جتمع �شابني هائمني والأم
تبارك هذا التوا�صل الروحي .هي ب�شوق
لتزويجه  ...تريد �أن تفرح به تريد �أن تراه
عري�ساً وال�شباب يزفونه رفعاً على الأكتاف
وال�صبايا يرق�صن ويدبكن على وقع العتابا

الطرقات َ ،
الزهو َر يف
وزين يل القاد َم بزين ِة اجلنانِ
ِ
ذلك الوع ِد امل�ش�ؤو ِم جاءين حازماً
ني  ،ويف َ
 ،وبع َد ح ٍ
�أمرهُ ،متقداً جمر ُه  ،حثني على امل�س ِري �سريعاً
وحاولت االعتذا َر فما � ُ
ُ
والتمل�ص فما
أفلحت ،
،
َ
ا�ستطعت  ،وه ّد َد ب�سطوت ِه  ،ونفوذ ِه وقوت ِه  ،و�أنَّ
ُ
علي ال حمالة ،و�إر�ضاء ُه �سعاد ٌة ورفا ٌه
�إغ�ضاب ُه �ش ٌر ّ
ُ
ُ
هرعت  ،فا�ستقبلنا عن َد
فلب�ست ومع ُه
وجاللة ،
بح�سن اال�ستقبالِ  ،وب ُِّ�ش ُ
رت مبا ه َو �أح�سنَ
و�صولنا
ِ
ففرحت وما ُ
ُ
علمت ب�أنني
و�أف�ض َل بع َد �إمتا ِم الفعالِ ،
وقعت ب َ
قد ُ
براثن تاج ِر ما�شي ٍة ود ّالل .
ني ِ
حيث قا َلَ � :
ُ
أبيعك اليو َم ما ه َو �أثمن عندي  ،من ك ِّل
ما عندي ،ف�إمنا � َ
أمنحك الزين َة وا ُ
حل َ
�سن واللياق َة ،
واللباق َة  ،وال�سماح َة  ،و�أف�ض َل اخل�صالِ  ،فه َي كرميةُ
النف�س ،قليل ُة الكال ِم ،كثري ُة الوئا ِم
اخلاللِ  ،عفيف ُة ِ
 ،حمب ٌة لل�سال ِم ،هادئ ٌة غيورٌ ،جلو ٌد و�صبو ٌر  ،يقط ُر
من �صدرها احلنا ُن  ،ومن فمها ال�شه ُد ُ ،تر�ض ُع
�صغا َر �سواها ،وجتع ُل ال َ
أر�ض اخلرابَ جناناً ،همّتها
ً
يف �صعودٍ ،ورفيقها �سعي ٌد حتما ،ويومها م�سعو ٌد
َ
وبذلك لن
 ،وه َي كما ترى تتقا�ضى �أجراً �شهرياً،
َ
عندك مكا ٌن  ،ومعها �سيكو ُن ُ
ح�سن
يكو َن للفق ِر
اخلتا ِم.
ٌ
ُ
ُ
ال�صبح
فقلت� :أيُّها ال�سادة كالمكم جميل ،كن�سائ ِم
ِ
ُ
العليلِ  ،ولكنني ُ
نظرت يف
قلت يف نف�سي بعدما
ُّ
ني ،وقد �أ�صابني ال�شك  ،وانتابني
عينيها الوح�شيت ِ

َ
َ
و�سرتك ،
بعفوك
باخلوف ،ال َّله َّم جمّلها
�شعو ٌر
ِ
ُ
ُ
ُ
وحاولت االعتذا َر فما قدرت  ،ملا �أحطت ب ِه ِمن
النا�س الراغب َ
ني ،و� ُ
أدركت �أن ُه ما عا َد
� ِ
إرادات جم ِع ِ
يل �أمرٌ ،و�أن ُه لي�سَ يل ِمن مف ٍر  ،فقد قر َر جمي ُع
َ
ني .
ري قابلٍ
احلا�ضرين قراراً غ َ
للطعن �أو التخم ِ
ِ
فتاب َع البائ ُع كالم ُه بعدما ر�أى ا�ست�سالمي� :أيها
ال�سي ُد لن �أ�ض َع ثمناً كبرياً  ،بل فقط ثالث مائة
�ألف قطع ٍة نقدي ٍة م�ؤج ٌل ،ومائة �ألف قطع ٍة معج ٌل.
ُ
ف�صرخت :ما هذا!؟! ال ميكن !!!
ُ
ف�صر َخ اجلمي ُع من حويل  :ا�سكت � َ
فنحن
أنت ،
موافقو َن  ،وعندما نكو ُن ُ
نحن موافق َ
ني ف� َ
أنت
ٌ
موافق حتماً.
ٌ
ُ
النا�س �إنني خائف ،ويزدا ُد خويف  ،حرا ٌم
قلت� :أيها ُ
عليكم ما تفعلو َن .
أنت ُ
تعرف احلرا َم واحلال َل �أك َ
قالوا� :أ� َ
رث م ّنا ؟..
ا�صمت يا هذا .
�صمت حتى النهاية ،وما ُ
وهكذا ُّ
زلت �صامتاً حتى
الآن ،فلقد �أ�صب َح احلم ُل ذئباً  ،والغزال ُة وح�شاً،
فو َر توقي ِع العقو ِد على املالِ  ،وعدم ت�سجيلِ العهو ِد
�صحائف الأحوالِ  ،فالتوقي ُع على املالِ �ضرور ٌة
على
ِ
ُ
ال ب َّد منها  ،هكذا يق�ضي العرف والقانو ُن ،ومن
ُي َذ ِّي ُل توقيع ُه على وثيق ِة مالٍ فه َو داف ٌع ال حمالة،
ولكن ت�سجيل العهود يبقى عاراً وعيباً كبرياً ،ولي�سَ
من �شي ِم الرجالِ  ،وه َي مو�ض ُع �أخ ٍذ ور ٍد  ،وحوا ٍر

و�سجالٍ  ،ولذا تراين �أ�صر ُخ الآ َن يف �سري ويف علني
� ،أنقذوين �أجاركم اهلل  ،وارحموين مما ابتليتموين
يرحمكم اهلل  ،فال ما َل لديَّ لأدف َع َ
ثمن خال�صي
 ،و�إين لأن�ش ُد العلما َء هذا الرجا َء ب�أن ي�صنعوا
لنا الدوا َء  ،لع َّل بالدوا ِء يتحو ُل الذئبُ �إىل حملٍ ،
ُ
والوح�ش �إىل غزالٍ � ،أو لع َّل َ
من الأف�ضلِ �أن نبد�أ
َ
ً
بت�سجيلِ العهو ِد عقودا مقابل عقو ِد املالِ  ،فيكون
َ
ل�صاحب العه ِد �إلزاماً ،مقاب َل التزا ِم دافع املالِ ،
ذلك
ِ
وها�أنا �أن�شدكم ُ
حيث مل يبق يل غري ال�شعر �أن�شد ُه :
َ
تدوين �صادق ٌة
فال العهو ُد بـال
وال الآال ُم بغ ِري املالِ تـنزا ُح
الذات قائمةٌ
وال الأمـاين بغ ِري ِ
كما اخل�ضو ُع للإجما ِع �سفا ُح
َ
وهاه َو �صاحبي مازا َل َ
حتت حك ِم تلك املر�أة التي �إن
قالت كذبت  ،و�إن �أق�سمت �أغلظت ،و�إن ُطلبت خل ٍري
احتجت  ،و�أرغدت و�أزبدت  ،و�إن َطلبت �أمراً �أ�ص َّرت،
ٌ
ري ب ِه �أهوا�ؤ ُه ح َّد
كائن حرو ٌن  ،تغلب ُه الظنو ُن ،وت�س ُ
ٌ
َ
ُ
لب�س ال�ش َّر ق�شرة خ ٍري  ،مُ�ست�ضعفة �إن
اجلنونِ  ،ت ُ
ٌ
ٌ
عجزت  ،وكا�سرة �إن متكنت � ،أكول ح َّد ال�شراه ِة ،
مُنكر ٌة لو�صولِ النعم ِة �أح�شاءها  ،ت�صن ُع ال�س�ؤا َل من
دونِ �أن ي�س�ألها �أحد  ،وتقي ُم اجلوابَ دو َن �أن يُطلبَ
منها جوابٌ  ،فاحلق ُد يُ�سعدها  ،واحلبُّ يبُعدها ،
وهذا ٌ
في�ض.
غي�ض من ٍ

بلحظة
وامليجانا تنزل بينهم ترق�ص “باملحرمتني “
وتزغرد تنتظر ذلك اليوم بقلب �صابر ونظرة
حنونة ....
يف حديث له مع �صديقه قال :ا�شرتيت منز ًال
�صغرياً جاهزاً لل�سكن ودفعت ثمنه من كدي
وتعبي .و �أنه �أ�صبح جاهزاً القتناء �سيارة
تقله مع رفيقة دربه �إىل �أماكن يحلمان معاً
بزيارتها ينطلق معها يزور �أمه� ...أوالده
ي�سمعون حكايا اجلدة وهم جال�سون �أمام
زرقة البحر الذائب �سحراً مع �شفق �أما�سي
و ّفر من �أجوره  ...ال�صيف اجلميلة
فر�ش بيته  ...جهزه بكل ما يحتاجه من
�أثاث  ...مل يبق �أمامه �إال اخلدمة الإلزامية
ويتزوجان  ...ال يقبلها على نف�سه �أن ي�ضع
“بنت النا�س” يف منزله وحيدة ويرحل ..
�صحيح �أن �أمه على ا�ستعداد ال�ست�ضافتها يف
الأهداب �إال �أنه ي�أبى الفراق.
�أحالمه تكرب وتتنامى  ....يحب �أن يكون ...
يحب �أن يفعل  ..يحب �أن يبني  ...يجب �أن
ي�ؤ�س�س  ..يحب احلياة ،يع�شقها  ..يحب �أن
يتمتع بجمالها ،يحب نب�ضاتها مع �إ�شراقة
ال�صباح  ..يحب كل ما يف الوجود  ..ت�س�أل
عنه فتجده يبحث عن عمل جديد لتح�سني
و�ضعه �أكرث و�أكرث  ...يحب الهدوء وال يحب
ال�سكون ...
طموح ..طموح منذ طفولته ،يقولون عنه:
“قب�ضاي “ جمع بني الدرا�سة والعمل وفاز
...

قبل �أيام من عر�سه ويف زيارة له لأ�سرة
خطيبته اتفق معهم على موعد الزفاف
وكل ما يتعلق بلوازم الفرح  ..حجز �صالة
خم�ص�صة للأفراح لتكون مت�سعاً ملعازميه.
ثلج ف�ستان الزفاف وبدلة عر�سه �أعطيا
الغرفة نقاء روحياً � ..أراد �أن يكونا مالكني
وهما يرق�صان بني جوقة احل�ضور على �أنغام
“ دقوا املزاهر ياهلل ويا اهل البيت تعالوا
“ زينة الفرح وال�شموع تنتظر من يوقدها
لزفة طاملا حلم بها مع �أمه لتكون �أحلى زفة
يتحدث عنها النا�س �أياماً و�أياماً العرو�س
تنتظر واالم تردد االغاين ،والزغاريد
حتفظها لت�صدح حنجرتها بها يف حفلة زفاف
فلذة كبدها.
�سئل عن موعد عر�سه ف�أجاب يف اليوم الثامن
من ال�شهر الثامن منذ ثمانية �أ�شهر تعرفت
على خطيبتي ومنذ ثمانية �أ�سابيع خطبتها
ومنذ ثمانية �أيام حجزت �صالة الأفراح ومنذ
ثماين �ساعات �أح�ضرت بطاقات العر�س ومنذ
ثماين دقائق زغردت �أمي م�ستب�شرة بالفرح.
ارت�سمت االبت�سامة على الوجوه وارتفعت
ال�ضحكات قال �أحدهم اذاً بقي لك �أن تنجب
ثماين بنات وثمانية بنني  ....وان يكون
طولك ثمانية �أقدام وعر�ضك ثمانية �أمتار
وبوجهك ثماين عيون ولك ثما نية �أ�سنان
والنفك ثماين ثقوب ولكل �أذن من �أذنيك
ثماين فتحات  ...يف اليوم الثامن من ال�شهر
زفوه حم ً
ال على االكتاف زغردوا له ..كرثاً

كان احلا�ضرون جتاوزوا كل توقعاته كل �شيء
كما خطط له  ...العرو�س تذرف دموعاً ما
انتظرتها  ...التحفت لوناً ما ا�شتهته ،حتقق
حلم ما مت ّنته بلحظة انهار احلب وتال�شى
الأمل ،بلحظة �سقط عامود امل�ستقبل،
بلحظة �أطبق �صمت على احللم املن�سوج يف
حنايا الروح ،بلحظة تبدل البيا�ض ب�سواد
خ ّيم على الآمال ،بلحظة ان�سدلت �ستائر
احلزن قطعة �صغرية طولها ال يتجاوز
خن�صر اليد و�ضعت حداً لأحالم مبنية يف
قلبني عا�شقني  ....بلحظة اخرتقت ر�صا�صة
جبني العا�شق املتيم ف�أردته جثة هامدة �سرت
برودة اليبا�س �إىل �أطرافه ،ت�سلل ال�صمت
�إىل ج�سده ،ومل يعد قادراً على لفظ عبارات
الع�شق .بكت احلبيبة وانتحبت الأم ،خ ّيم
اخل�شوع على جماعة امل�شيعني وقفوا هناك
يودعون ال�شهيد  ...بلحظة وحيدة �سجل
ا�سمه يف �سجل اخلالدين.
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جائزة نوبل للأداب ...لللكاتبة
وال�صحفية �سيفتالنا �ألك�سيفيت�ش

ح�صلت الكاتبة وال�صحفية البيالرو�سية �سيفتالنا
�ألك�سيفيت�ش على ج��ائ��زة نوبل ل�ل��آداب لعام 2015
.و�أعلن فوزها يف حفل توزيع اجلائزة يف �ستوكهومل،
رئي�سة الأك��ادمي��ة ال�سويدية� ،سارا دانيو�س ،وا�صفة
كتاباتها ب�أنها متثل “حلظة �شجاعة ومعاناة يف زماننا».
وتبلغ قيمة اجلائزة التي تقدم لكاتب �أثناء حياته 8
ماليني كرونة �سويدية� ،أي ما يعادل � 691ألف جنيه
ا�سرتليني.
وت�ضم قائمة الفائزين باجلائزة �أدباء كبار من �أمثال
رديارد كيبلنغ وارن�ست همنغواي والروائي العربي جنيب
حمفوظ وغريهم ،وفاز بها العام املا�ضي الكاتب الفرن�سي
باتريك موديانو.
وق��د مر نحو ن�صف ق��رن على ف��وز كاتب يكتب الأدب
غ�ير ال��روائ��ي بالدرجة الأوىل بجائزة ن��وب��ل ،وتعد
�ألك�سيفيت�ش �أول �صحفية تفوز باجلائزة.
ومن �أ�شهر اعمالها املرتجمة للإجنليزية � :أ�صوات من
ت�شرينوبل ،تاريخ �شفاهي للكارثة النووية يف عام ،1986
و”�أوالد يف الزنك” وهي �شهادات مبا�شرة من احلرب
ال�سوفياتية �ألأفغانية.
وق����ال ب��ي��ان الأك���ادمي���ي���ة ال�����س��وي��دي��ة “لقد عمقت
�ألك�سيفيت�ش فهمنا ملجمل ه��ذه احلقبة ع�بر و�سائل
منهجها اال�ستثنائي ،ب�صنعها بعناية كوالج من الأ�صوات
الب�شرية».
ول����دت ال��ك��ات��ب��ة يف ع���ام  1948يف م��دي��ن��ة �إي��ف��ان��و-
فرانكيف�سك من �أب بيالرو�سي و�أم �أوكرانية.

منتجع
ال�ساحرات
����������ص���������درت ع���ن
دار

ال�������س���اق���ي

رواي������ة (م��ن��ت��ج��ع
ال�����������س�����اح�����رات)
للروائي ال�سوداين
�أمري تاج ال�سر.
حت���ك���ي ال����رواي����ة
ق���������ص����ة (�أب�����ب�����ا
وانتقلت عائلتها �إىل بيالرو�سيا بعد �أن �أكمل والدها
خدمته الع�سكرية ،ودر�ست �ألك�سيفيت�ش ال�صحافة يف
جامعة من�سك يف الفرتة بني  1967اىل .1972
وقد عملت �صحفية لعدة �سنوات قبل �أن تن�شر كتابها
الأول “وجه احلرب غري الن�سوي” يف عام .1985
واعتمد الكتاب على مقابالت م��ع مئات الن�ساء ممن
�شاركن يف احلرب العاملية الثانية ،و�شكل منوذجا ن�سجت
عليه يف �أعمالها الأخرى ،حيث تبني �أعمالها ال�سردية
من �شهادات عن بع�ض �أكرب الأحداث امل�أ�ساوية يف العامل.
و�سبق للكاتبة �أن فازت بجائزة رابطة القلم ال�سويدية
( ) PENل�شجاعتها ككاتبة بح�سب بيان الرابطة.

ت�������س���ف���اي) ال��ت��ي
��ا���ص
ه��ب��ط��ت م���ن ب ٍ
ق�����ادم م���ن ح���دود
ٍ
�إريرتيا هرب ًا من نار
احل��رب يف بالدها،
لكن جمالها ال ّأخاذ
قد هبط يف املكان اخلط�أ ،بال �سند وال مال وال م�أوى� ،إىل �أن يلمحها
فيهب �إليها،
م�شرداً،
متر�س يف ّ
ّ
فن ال�سرقة ويعي�ش ّ
(عبد القيوم) الذي ّ
بدل حياته .غري �أن القدر ر�سم
وين�صب نف�سه حامي ًا لها ،ويح ّبها ح ّب ًا ّ
ّ
نهاية �أخرى...

ا�سبانيا حتتفل بالأبنودي
�أك���������دت الإع��ل��ام�����ي�����ة ن����ه����ال ك����م����ال �أن �إ����س���ب���ان���ي���ا ���س��ت��ح��ت��ف��ل ب����زوج����ه����ا ال�������ش���اع���ر ال��ك��ب�ير
ال������راح������ل ع����ب����د ال����رح����م����ن الأب��������ن��������ودي يف ن����ه����اي����ة ����ش���ه���ر (ت���������ش����ري����ن ال������ث������اين) ال�����ق�����ادم.
و�أ�شارت �إىل �أن هذا االحتفال �سيجري ب�إ�شراف املكتب الثقايف امل�صري ب�إ�سبانيا باال�شرتاك مع ال�سفارة امل�صرية
وامل�ست�شرقة روز مارتينيث التي قابلت الأب��ن��ودي ع��دة م��رات ،حيث �سيتم ترجمة �أ�شعاره �إىل الإ�سبانية،
وحتديد ًا ديوانه “الأحزان العادية» ،ليقوم طلبة اجلامعات الإ�سبانية ب�إلقاء هذه الأ�شعار خالل االحتفال.
و�سيطبع املكتب الثقايف امل�صري هذا الكتاب على نفقته و�سيقوم بتوزيعه على املكتبة العامة ،ومكتبات اجلامعات ،بال
�أهداف ربحية.
وتقوم الإعالمية نهال كامل بعقد جل�سات مع بع�ض حمبي الأبنودي ،وتالميذه ،ل�سماع وجهات نظرهم يف �إن�شاء
موقع �إلكرتوين خا�ص به وبرتاثه.

�إرث

�ضمن مزاد مغلق ،وتعتيم �إعالمي ،بيعت املتعلقات ال�شخ�صية املوجودة ب�شقة الأديبة مي زيادة بالقاهرة
وتت�ضمن هذه املقتنيات الأوراق والر�سائل املهمة املتبادلة بني مي زيادة والعقاد وطه ح�سني ،وكل ملفاتها
الطبية وتقارير عالجها ،بالإ�ضافة �إىل ر�سائل بخط �سيد دروي�ش ،وتذاكر حفالت وم�سرحيات للريحاين
ويو�سف وهبي ،وجمموعة كبرية من ال�صور مع �شخ�صيات م�صرية بارزة ،ومكتبة ت�ضم خمطوطات وعدد �ضخم
من الكتب التى حتتوي على �إهداءات.
ومن املعروف ارتباط ا�سم مي زيادة بالأديب “جربان خليل جربان” من خالل ق�صة احلب الأ�سطورية التي
ربطتهما ودامت ع�شرين عام ًا دون �أن يلتقيا ،وخلّدت ذلك احلب جمموعة من الر�سائل الأدبية التى و�صفت
مدى خ�صو�صيته ،الأمر الذى جعل الكثريين ي�ستغربون هذه العالقة ،فمي زيادة التى مل حتب �أحد ًا �سوى
جربان مل تتزوج ورحلت عن الدنيا عن عمر  55عام ًا.

مي زيادة
للبيع يف
املزاد
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

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.

www.awu.sy
E-mail : aru@tarassul.sy

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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تتمة � ..........ص2
امل�شروع القومي العربي يعني االنت�صار
�ستطول حتى ت�صب املتغريات الإقليمية يف ح�ساب انت�صار �سورية،
وانهيار حلف العدوان عليها ،ولعل ال�صهاينة هم �أول من �أدرك طبيعة
املعركة ،لأن امل�ؤامرة تتحطم ،واملخططات تنهار ،مع �أنهم انخرطوا يف
هذه احلرب القذرة ليحققوا ما عجزت عنه �صنائعهم املجرمة على
م�ستوى ال�ساحة العربية ،لقد ن�سوا �أو تنا�سوا �أن �أر�ض �سورية هي �أر�ض
العروبة� ،أر�ض ال�صمود واملقاومة� ،أر�ض احل�ضارة الإن�سانية.
قد تعلن �إدارة �أوباما ما تعرف من حقائق ،لكنها لن تفعل اليوم لأنها
م�ستفيدة ،وتدير الأزمات العربية مل�صلحتها� ،إنها تدرك غباء حلفائها
من العرب ،كما تدرك ملاذا يطالب �أردوغان مبناطق عازلة يف �سورية،
وملاذا احلذر من جتنيد ال�سوريني يف حماربة داع�ش .حقيقة الأمر
�أن �إدارة �أوباما حت��اول االع�تراف ب�أخطائها جتاه �سورية ،ولذلك
تختلف مواقفها احلالية عن مواقفها ال�سابقة ،وعلى الأقل تراجع
هذه املواقف لترتاجع عنها ،وهذا بدوره يطرح الت�سا�ؤل وهو ،كيف
ميكن �أن حتارب الإدارة الأمريكية الإرهاب مبن يدعم الإرهاب دون
�أن تكون هي امل�ستفيدة؟ وبالتايل كيف تتجاهل دور �سورية يف حماربة
الإرهاب الذي يقرع �أبواب البيت الأبي�ض� ،إن مل تكن هي من يدير هذا
الإرهاب؟ وللإجابة عن هذه الت�سا�ؤل البد من تذكري �أوباما مبا حتدث
فيه يف جامعة القاهرة ،عندما كان يف زيارة مل�صر عام  2009هل ن�سي
تعهداته يف �إقامة عالقات طيبة مع الوطن العربي والعامل الإ�سالمي؟
هل ن�سي حديثه عن الق�ضية الفل�سطينية ،وعن املفاو�ضات املجمدة
بني منظمة التحرير الفل�سطينية واحلكومة الإ�سرائيلية؟ هل ن�سي

م��ا جت��ئ تلك ال��ف��ت��اوى واالج��ت��ه��ادات يف �أكرثها
خمالفة للن�ص القر�آين ولل�سنة النبوية ومناق�ضة
لهما ،وكان �أن �أ�س�ست لإ�سالم جديد متام ًا؛ ُر�سمت
خطوطه الرئي�سة و�أ�س�سه عبرّ عنها بع�ض الدعاة،
و�إىل جانبهم� ،أو قبلهم مراكز الدرا�سات الأمريكية
والأوروب��ي��ة الغربية .وب��دا ذل��ك الإ���س�لام يظهر
املتطرف منذ ثمانينيات القرن الع�شرين،
ب�شكله
ّ
مع الإع�لان �أن الهدف الرئي�س للإ�سالم ،واجلهاد
لفظ يطلق يف الن�صو�ص الإ�سالمية /مبعناه العام/
على مقاومة العدو �أو جماهدة النف�س� ،أو الأمر
باملعروف� ،أو النهي عن املنكر ،وقد ا�صطلح الفقهاء
على �أن اجل��ه��اد مبعناه اخل��ا���ص ه��و «ب��ذل الو�سع
والطاقة يف القتال يف �سبيل اهلل بالنف�س واملال
والل�سان بهدف ن�صرة الإ�سالم وامل�سلمني»� ،أي قتال
من قاتل امل�سلمني و�أخرجهم من ديارهم� ،أو القتال
لأجل ردع املعتدين ودفع عدوان واقع� ،أو لإخراج
املعتدين من �أر���ض امل�سلمني� ،أو القتال دفاع ًا عن
النف�س واملال والعر�ض ،حيث ُيعد كل ذلك جهاد ًا
(يف �سبيل اهلل) .وبذلك ف���إن مقاومة االحتالل
الأج��ن��ب��ي ودف���ع ظ��ل��م��ه ،وع���دوان���ه ع��ن الأن��ف�����س
واملمتلكات والأعرا�ض ُيعد جهاد ًا (يف �سبيل اهلل).
( .)27/3وه��ن��اك ه��و التبعية واال�ست�سالم من
حيث هو يف حقيقته �إ�سالم �أدات��ي لأج��ل غايات

�إدانته للتو�سع اال�ستيطاين الإ�سرائيلي يف القد�س وباقي الأرا�ضي
الفل�سطينية؟ وبالتايل �ألي�ست �إدارة �أوباما هي من وظفت داع�ش
و�أخواتها يف الإرهاب مل�صلحة �إ�سرائيل ،كي ال يح�صل الفل�سطينيون
على حقوقهم امل�شروعة ،ويقيمون دولتهم على �أر�ضهم املحتلة؟ من
الوا�ضح �أن �أوباما مل يعد مهتم ًا مبا تعهد به ،وال مبا ا�ستجد من �أحداث
وتعهدات ،لأنه يلملم �أغرا�ضه ا�ستعداد ًا ملغادرة البيت الأبي�ض ،ال
يهمه ما يجري يف �سورية ،وال ما يجري يف العراق ،وال ما يجري يف
اليمن ،وال ما يجري يف فل�سطني ،وال ما يجري يف لبنان ،وبالتايل كل
ما يهمه �أين �سيكون موقعه بني الر�ؤ�ساء الذين تناوبوا على البيت
الأبي�ض ،يف الوقت الذي مت�ضي �أيامه �إىل نهايتها وبخطى �سريعة نحو
الأفول ال�سيا�سي.
لقد التزمت �إدارة �أوب��ام��ا ب�سحب قواتها من �أفغان�ستان والعراق،
وتعهدت ب�إقفال معتقالت غوانتانامو ،وهي منفتحة على كوبا حتى
النهاية� .إنها �سعيدة باالتفاق بني �إي��ران و ،1+5فيما يخ�ص امللف
النووي الإيراين ،الذي ك�سر كريي وزير خارجية �أمريكا رجليه على
دروبه ،وعلى الرغم من فرحة �أوباما ب�إجنازاته عليه �أن يتذكر بعد
مغادرته البيت الأبي�ض� ،أن �إجنازاته هذه غري مكتملة ،والدليل �أن
�أفغان�ستان بقيت على ما كانت عليه ،بعد االن�سحاب الأمريكي منها،
لأن حركة طالبان مازالت قوية ،ودولة املال عمر تتكامل مع تنظيم
القاعدة ،و�أ�سرة القاعدة قد تو�سعت بداع�ش ،وجميع �أخواتها يف
الإرهاب� ،سيتذكر �أوباما وهو خارج البيت الأبي�ض �أن املنطقة ما زالت

حبلى مبفاجئات كثرية ،و�أن �أر�ض الرافدين التي ان�سحبت منها القوات
الأمريكية كيفي ًا قد ملأ فراغها تنظيم داع�ش ،لتواجه ما تواجه من
�إرهاب ،زد على ذلك تعهد �أوباما ب�إغالق “غوانتانامو” الذي مل يغلق،
و�إن االتفاق املربم مع �إيران حول ملفها النووي ،قد يواجه باحلماقات
الإ�سرائيلية ،وبالتحالفات الإ�سرائيلية ال�سعودية لتوريط �أمريكا يف
حروب جديدة كان يتالفاها.
كانت املنطقة وما زالت و�ستبقى منطقة م�صالح حيوية ،و�إذا بقيت
على ما هي عليه يف ت�صنيع العنف والإرهاب ،ف�سيعم الإرهاب العامل،
وبالتايل �سيكون الزلزال املدمر ،الذي يجتاح الوطن العربي ،ليكون
اخلا�سر الأك�بر هو العرب� ،إن مل ينت�صروا لأنف�سهم وعلى �أنف�سهم،
وحتى ال ي�صيب م�صر وباقي �أقطار الوطن العربي ما �أ�صاب �سورية
وال��ع��راق ،وليبيا ،وال��ي��م��ن ...الب��د من العناق ال�سوري امل�صري يف
العروبة ،وحتى ترتجم الأق���وال العربية �إىل �أف��ع��ال يف مواجهة
امل�شروع الإرهابي املت�صهني ،البد من ربط العالقات ال�سورية امل�صرية
بروابط القومية العربية وامل�صري العربي امل�شرتك ،وهذا ال يكون
�إال بالعودة �إىل القيادة الع�سكرية الواحدة ،للجيو�ش الثالثة التي
كانت يف عهد جمال عبد النا�صر ،اجلي�ش الأول هو اجلي�ش ال�سوري،
واجلي�شان الثاين والثالث هما اجلي�ش امل�صري ،كما البد من �إطالق
قدرات هذه اجليو�ش مبن ينا�صرها ويلتف حولها يف الوطن العربي،
يف مواجهة امل�شروع الإرهابي املت�صهني ،وما ينتظره العرب� ،أن تتمكن
العروبة من تعزيل الإرهاب.

تتمة � ..........ص6
�إ�سالم الرحمن و�إ�سالم ال�شيطان

اقت�صادية يف هذه البقعة الإ�سالمية �أو تلك ,لهذه
اجلهة �أو تلك .فم�صر مث ً
ال لأنها ال�سوق الأك�بر
ل��وج��ود �أك�تر م��ن ثمانني مليون م�ستهلك �إ�ضافة
للكم الكبري من العمالة الرخي�صة ،واليمن فيها
كم �ضخم من النفط غري امل�ستخرج ،وليبيا وقلّة
�سكانها و�ضخامة مقار نفطها ،وال��ع��راق ونفطها،
و�إيران والهدف من نفطها وغازها ،و�سورية ونفطها
املكت�شف وذل��ك االحتياطي اجلبار من غازها...
هي من �أه��م الأه��داف .ه��ذا ،عدا موقعها املجاور
كملتقى للقارتني
لإ�سرائيل ومركزها اجليو�سيا�سي،
ً
الأوروبية والآ�سيوية والطريق الأق�صر بينهما ...
ومن هذا املنطلق ال بد من �أ�سلمتها اقت�صادي ًا عرب
�إنهاء دوره��ا كدولة ،وحتطيم ر�ؤيتها ال�سيا�سية
ودوره��ا الذي ُيتوقع ب�أنه �سيعزز قوتها ومكانتها؛
من خالل غازها ونفطها وموقعها ،لتكِّون هذه الأمور
جميع ًا قوة عاملية ،اقت�صادي ًا على الأقل ،ومن هنا
كان الهدف الأ�سا�س من توظيف �أتباع الإ�سالمات
ال�سابق ذكرها ،وبخا�صة �أتباع الإ�سالم ال�سلفي
املتع�صب ،والإ���س�لام الوهابي املتز ّمت ،والإ�سالم
ّ
الأخ����واين الأ���ص��ويل ،وال��ت��ز ّم��ت م��ن ن��وع جديد،
تز ّمت يف تنفيذ البتوجيهات والتعليمات ال�سيا�سية
التوراتية؛ التلمودية امل�ضمون با�سم الإ���س�لام,
والتي ت�صدر بالتوجيه عن �أ�صحاب عمامات ُع ّمموا
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�إعالمي ًا على �أنّهم متحدّ ثني با�سم الإ�سالم ،وكان من
يتبعهم من ال�شريحة الأكرب والأكرث جه ً
ال بالدين
يف املجتمع العربي ،من الب�سطاء تعليمي ًا ومعرفي ًا.
وهو ما �ساهم يف �أن يكون املجتمع العربي يف �أكرثه
رازح حت��ت �سيطرة الآخ���ري���ن؛ ال�����س��اع�ين جلعل
املنطقة العربية تابعة يف كل �شئ ،لأنها يف �أبنيتها
االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية كانت ،للأ�سف،
الأ�سهل انقياد ًا للغرب الغربي عموم ًا ،والأمريكي
بخا�صة ،وذلك ل�شعورهم ،بل العتقادهم بالدونية
جتاهه؛ ولقناعتهم ب�أنه عمالق يف كل �شيئ؛ وغريه
ني حمدودية �آفاق
�أقزام يف كل �شيئ!!! وهذا ما يب ّ
تفكريهم ال�سيا�سي.
وم���ن ال��ن��م��اذج املفجعة للتثقيف الديني
ال�شخ�صاين ال�شيطاين ما يقوم به ما ي�سمى رجال
من �أمثال القر�ضاوي والعريفي وحممود �شعبان
والعرعور و�أحمد الأ�سري وم�شايخ الدعوة الوهابية،
وقادة اجلماعات الإرهابية غريهم ،ممن يفتون يف
كل حلظة بفتاوى طائفية وبالقتل و...بهذا نـقلوا
وباء حداثة وحتديث التخلف والتخليف والتدمري
الفكري �إىل دي��ار العرب ،لإعادتها �إىل جاهلية
جديدة ،كما كان العرب قبل الإ�سالم ،بل �أ�سو�أ� ،إذ
جند �إ�سالم ًا من نوع جديد جد ًا �أخذ ينت�شر ،وهو
�إ�سالم ال�شيطان� ،أو ما متت ت�سميته ب :الإ�سالم

املتوح�ش ،الذي عمل ويعمل لن�شره الدعاة الذين
ّ
�أ�شرنا �إىل بع�ضهم ،وانت�شر على �أيديهم و�أي��دي
املتحالفني معهم م��ن املنهزمني وال�ضالني فكر ّيا
وحتى دين ّي ًا ،ولكنهم ح�صلوا على جواز مرور من
�أمراء ال�شر يف ال�شرق والغرب .وا�ستطاعوا الدخول
�إىل عقول بع�ض �أبناء امل�سلمني ،ممن ال قدرة لهم
على مواجهة هكذا نوع من التفكري؛ الذي ّ
مت �إلبا�سه
ثوب العقيدة ب�أ�سلوب �شيطاين ،ومتكّن من الت�سلّل
�إىل العقول يف غيبة من يقظة الإمي��ان والأ�صالة
التي كان عليها الإ�سالم .وه���ؤالء املت�سللون لي�سوا
ممن يدعون لإ�سالم الرحمن الذي ق�ضى يف �سبيله
علماء و�شهداء كرث يف �سورية على ر�أ�سهم ال�شهيد
العالمة �سعيد رم�ضان البوطي .

امل�صادر:
 -1م�صطفى بن حممد بن م�صطفى� -أ�صول وتاريخ
الفــرق الإ�سـالميـة -جمع وترتيب� -ص 3وما بعد.
-2عبدالعزيز غوردو -افرتا�س اللحوم الآدمية
www.Nashiri.Net
-3عبد الرحيم �صدقي – اجلرمية والعقوبة يف
ال�شريعة اال�سالمية – ط -2مكتبة النه�ضة امل�صرية
القاهرة .1987

تتمة � ..........ص8
غفوة لهديل الرماد وعو�ض �سعود عو�ض
ي�صافح حمياي ،يقرتب منِّي ،ومثل �شخ�ص �أُ�صيب بنزلة برد .تنف�س
بعمق وقال :الن�سمات القادمة من �صوبك ،حتمل �إ َّ
يل �شيئ ًا من عبقك
ٍ
و�أنفا�سك .ذاكرتي تختزن �أريجك>>�( .ص.)131 :
والأم���اين والأح�ل�ام التي مل تتحقق يف ق�صة (لوحة بال ظ�لال):
<<�إىل ام���ر�أةٍ ن�ضجت بعد �أوان��ه��ا ،مت��� َّردت على زمانها فعاقبها
مرتني>>�( .ص.)134 :
حب يف ق�صة (قمر يف �سحابة)<< :الآالم �سكنتني ،ال �أ�سمع
وحوارية ٍّ
�صو َت َك ،ال �أعرف َ
الدمع
الوقت بطيئ ًا ،يقتات روحي،
عنك �شيئ ًا ،مي�ضي
ُ
ُ
آمنت
يت�سلل �إىل داخلي ،ي�ستنزفني ،يبقي اجلمر َة يف القلب ويف الفكرُ � ،
ٌ
النوم يعاندين:
الفرح،
َّقت
احلب �أوج��ا ٌع
وح�سرات وعواطف ،طل ُ
�أنَّ
ُ
َ
َّ
�أظلُّ �ساهر ًة �أُفكِّر َ
ُ
أنتَ
مت عليك النو َم كما �أنا
بك ،و� الآن تفكِّر بي ،ح َّر ُ
الآن>>�( .ص.)144-134 :
�شح امل��اءِ وق�سو ِة احلياة يف ق�صة (غروب
وهدهد ُة الأ ِّم البنها مع ِّ
تذهب يا �صغريي ،ثمة ماليني اللريات لإنارة الطريق،
الغمام)<< :ال
ْ
ٌ
ٌ
ومدر�سة
أر�صفة تنتظر خطواتك،
ثمة حدائق جميلة بانتظارك� .
ا�صح يا �صغريي ،وال تدْ عني
بانتظار قدومك ،و�صغا ٌر ي�سعون ل�صحبتك! َ

َ
البلدية ا�شرتت
رب ،وال ت�صدِّ قْ �أنَّ
وحيد ًة ،احليا ُة لك ،املياه لك ،ا�ص ْ
قبور ًا لنا>>�( .ص.)150:
ٌ
وحب ال ميوت يف ق�صة (كلمات مل تتبو�أ مكانتها)�<< :س َّرج رياحه
ٌّ
وقابلني بعا�صفةٍ  ،قال كالم ًا ال يعرف كيف ت�س َّرب من �شفتيه ،خالل
تو�ضعه يف ف���ؤاده،
��ب ال��ذي �ساهمت يف ُّ
دقيقتني �أو ثالث انفجر احل ُّ
غادرت النحلة كلماته ،كان بو ِّده �أن تكون النهاية>>�( .ص.)163 :
وللمجموعة عالمات مميزة تبدو يف:
اللغة امل��ع�ِّب�رِّ ةُّ �<< :
أر�سمك على ج��دران
بدموعك كلماتي� .
أخط
ِ
ِ
ُ
عيني حتى تكتمل
غرفة نومي� ،أحدِّ ق يف نقطة من اجلدار� ،أغم�ض
َّ
بعطرك الذي
الدفء،
بعينيك اللتني متنحاين
أغرد� ،أتغزَّل
ِ
ِ
َ
ال�صورةِّ � ،
أح�س باملرح الذي يعلو
بكفي ،بعبق الغمام املهاجر على
احتد
ِ
كتفيكُّ � ،
ِّ
اك ،بربقك الذي ينري �أيامي ،ما �أعذب لفظ ا�سمي عندما متدِّ ينه
حم َّي ِ
�شفتيك>>�( .ص.)142 :
بني
ِ
العناوين املعبرِّ ة التي تخت�صر احلدث ،وتكثِّف ال�ضوء عليه ،والعبارات
امل��ع�ِّب�رِّ ة التي ت�صدرت بها الق�ص�ص <<لغة ال��دم��وع �أب��ل��غ م��ن لغة
ال�شفاه>>�( .ص<< ،)151 :ثمة ام��ر�أة لو بحثت عنها يف �أج�ساد

الأخريات و�أفكارهن ل�ضاع بحثي ،وطنها كتاباتي ،مكان ال يت�سع �إ َّ
ال
لها>>�( .ص.)50 :
ال�شكل الق�ص�صي وال�سرد :وقد جاءت ق�ص�ص املجموعة يف �شكلني:
�شكل الق�صة امل�ألوف (مقدمة وحبكة وخامتة) ،وج��اءت به ع�شر
ق�ص�ص ،و�شكل ق�صة املقاطع املر َّقمة ،وجاءت به �أربع ع�شرة ق�صة،
وجاءت ق�صة (فرا�شة تغادر جناحيها) يف مقطعني مر َّمزين ،وجاءت
ق�صة (ط��واف اليا�سمني) يف مقاطع مر َّمزة ومرقمة ،وج��اء ال�سرد
ب�ضمري الغائب يف �ست ق�ص�ص ،وب�ضمري املتكلِّم يف �ست ق�ص�ص ،وب�ضمري
املتكلِّمة يف ت�سع ق�ص�ص ،وب�ضمري املخاطب يف ثالث ق�ص�ص ،وتبادل
الروي بني الغائب واملتكلِّم يف ق�صتني ،وبني املتكلِّم واملتكلِّمة يف ق�صة
واحدة.
امل��ر�أة :وقد حظيت امل��ر�أة بن�صيب وافر يف ق�ص�ص املجموعة فكانت
العا�شقة واملع�شوقة ،والأ َّم ،والأخت ،وقدَّ مت �صورة �صادقة ومعبرِّ ة
للمر�أة.
و�إن كان من كلمة تقال يف نهاية تو�صيف املجموعة ،ف�إنَّنا نقول :هنيئ ًا
للقا�ص هذا الإبداع اجلميل ،و�إىل مزيد من العطاء.
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دم�شقُ ..مبدعة ..و�سيدة الإبداع

آخر الكالم

•حممد حديفي

وعد بلفور امل�ش�ؤوم

(وعد من ال ميلك ملن ال ي�ستحق)

ناق�ش��ت ور�ش��ة العمل التفاعلية الت��ي �أقامتها وحدة
دع��م وتطوي��ر ال�تراث الثق��ايف ال�س��وري يف مقره��ا
بالعفي��ف �إعداد امللف املتعلق برت�شي��ح مدينة دم�شق
�ضمن قائمة املدن املبدع��ة يف منظمة الأمم املتحدة
للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم اليوني�سك��و يف جم��ال
احلرف التقليدية والفنون ال�شعبية .
و�ش��ارك يف الور�ش��ة ممثل��ون ع��ن الأمان��ة ال�سوري��ة
للتنمي��ة و وزارات الثقاف��ة وال�سياح��ة والإدارة
املحلية واللجنة الوطنية لليوني�سكو بوزارة الرتبية
وجامعة دم�شق وعدد من احلرفيني.
ومت خ�لال الور�ش��ة التعري��ف بامل��دن املبدع��ة وهي
�شبك��ة �أطلقته��ا منظمة اليوني�سكو ع��ام  2004حيث

يت��م يف كل ع��ام تر�شي��ح ع��دد م��ن املدن م��ن خمتلف
�أنح��اء الع��امل ثم ت�سجيله��ا �ضمن ه��ذه القائمة بعد
حتقيقها ال�شروط املطلوبة.
يذك��ر �أن �شبك��ة امل��دن املبدعة ت�ضم حت��ى الآن نحو
 70مدين��ة م��ن خمتل��ف �أنح��اء الع��امل يف جم��االت
الت�صمي��م وال�سينم��ا واملو�سيق��ا والأدب والإع�لام
واحلرف التقليدي��ة والفنون ال�شعبي��ة والطبخ وهي
املجاالت الت��ي تعني الوفاء بااللتزام��ات امللقاة على
عات��ق امل��دن امل�سجل��ة يف ال�شبك��ة وتعزي��ز امل�شاركة
يف الفعالي��ات الثقافي��ة وعوام��ل االبت��كار وت�أ�سي�س
البن��ى التحتي��ة وكل ما ي�ساعد على دم��ج ال�صناعات
الثقافية واالبداعية يف عملية التنمية املحلية .

جائزة املعر�ض املتو�سطي لل�سياحة الأثرية لل�شهيد
خالد
الأ�سعد

�أعلنت وزارة ال�سياحة �أن �إدارة املعر�ض املتو�سطي لل�سياحة الأثرية الذي يقام �سنوي ًا يف مدينة (باي�ستوم)
الأثرية مبقاطعة �سالرينو الإيطالية �ستمنح جائزة هذا العام للعامل الأثري ال�شهيد خالد الأ�سعد الذي
اغتالته التنظيمات الإرهابية امل�سلحة بتدمر.
ويت�ضمن املعر�ض الذي �سيقام من  29ت�شرين الأول ولغاية  1ت�شرين الثاين عدد ًا من الندوات العلمية
والتخ�ص�صية يف جمال التطوير ال�سياحي و�إدارة املواقع الأثرية ومنها ندوة حول الأ�ضرار التي تتعر�ض لها
املواقع ال�سياحية والأثرية مب�شاركة رئي�س دائرة �سياحة تدمر �سابق ًا حممد �صالح وامل�ست�شار العام لليون�سكو
والربوف�سور باولو ماتيه عامل الآثار الإيطايل ومكت�شف مملكة �إيبال وبع�ض املخت�صني بال�سياحة والآثار.
وكان �إرهابيو داع�ش من الظالميني و�أعداء احل�ضارة قد �أقدموا يف �آب املا�ضي يف �إطار خمططهم التكفريي
الإجرامي وا�ستهدافهم للح�ضارة ال�سورية على �إعدام الباحث خالد الأ�سعد بقطع الر�أ�س يف �ساحة املتحف
الوطني بتدمر ثم نقلوا بكل همجية ووح�شية اجلثمان وعلقوه على عمود و�سط املدينة.

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

املدي ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول :د.ن�ضـ ــال ال�ص ـ ــالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب

مدي ــر التحريـ ـ ـ ــر :با�سم عبدو

ً
كثيرة هي الكوارث التي ألمت باألمة العربية والتي مازالت تتوالى عليها حتى
اآلن بسبب النظرة العدائية السافرة من الغرب لهذه المنطقة وأهلها ،واألسباب
في ذلك واضحة ًوجلية ،وفي طليعتها الموقع االستراتيجي للوطن العربي وما فيه
من خيرات ،إضافة إلى استعداد بعض الدول العربية وتحديدًا حكامها للتعامل
كان ذلك
مع أعداء األمة لقاء بقائهم في مناصبهم واستمرارهم في الحكم ،ولو ً
على حساب الشعوب ومصادر عيشها وكرامتها وحقها في أن تعيش حرة فوق
ترابها الوطني..
عار في جبين الغرب بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص ألنه
وصمة
وعد بلفور
ٍ
كان السبب الرئيس في احتالل فلسطين ،تلك البقعة األكثر خصبًا في المنطقة
والموقع الجغرافي الهام ،ما أدى إلى احتاللها وتشريد أهلها وسكانها اآلمنين،
األمر الذي أحدث جرحًا عميقًا في قلوبهم مازال ينزف حتى اآلن ،وتداعياته
تنعكس سلبًا على الكثير من األقطار العربية وفي طليعتها سورية ،التي مازالت
تخوض أشرس المعارك وأكثرها قسوة ألنها لم تذعن إلمالءات الصهاينة في
ً
المنطقة وأسيادهم في الغرب ،الذين أثبتوا وبما ال يدع مجاال للشك ان كل الذي
ارتكبوه بحق سورية هو في المحصلة من أجل حماية هذا الكيان المغتصب
وتمكينه من التوسع في قضم األرض العربية ،والسعي الدائب لتحقيق أحالم
الصهاينة المزمنة وهي في أن تمتد سيطرتهم على األراضي العربية من الفرات
إلى النيل..
ففي الثاني من تشرين الثاني عام  1917أرسل (آرثر جيمس بلفور) رسالته
المشؤومة والمشهورة إلى اللورد (ليونيل وولتر دي روتشيلد) يشير فيها إلى
تأييد الحكومة البريطانية إلنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ،وإذا علمنا أن
تعداد اليهود ُفي فلسطين في تلك الفترة كان ال يتجاوز الخمسة بالمئة ،وأن
هذه الرسالة قد أرسلت قبل شهر من احتالل الجيش البريطاني لفلسطين نفهم
المرامي والدوافع السيئة الكامنة في طيات هذا الوعد وأهدافه .األمر الذي حدا
بالمناصرين للقضية الفلسطينية بإطالق عبارة /وعد من ال يملك لمن ال يستحق/
لتوصيف هذا الوعد..
وكان نص الرسالة وبالحرف ..عزيزي اللورد روتشيلد ..يسرني جدًا أن أبلغكم
بالنيابة عن حكومة جاللته ..أن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف إلى
إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي ،وستبذل غاية جهدها لتسهيل
بعمل من شأنه أن ينتقص
تحقيق هذه الغاية ،على أن ُيفهم جليًا أنه لن يؤتى
ٍ
من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة
بلد آخر،
في فلسطين ،وال الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي ٍ
وسأكون ممتنًا إذا ما أحطتم االتحاد الصهيوني علمًا بهذا التصريح ..المخلص:
آرثر جيمس بلفور..
انتهى نص الرسالة..
إذا أمعنا النظر بما يحدث على األرض الفلسطينية وفي المنطقة اآلن يظهر
لنا جليًا مدى الحيف والغبن الذي لحق بالفلسطينيين والعرب جراء هذا الوعد
المشؤوم ولن يفيد الغرب ما أوردوه من تصريحات وتفسيرات تبرر هذه الجريمة
النكراء إذ ذهب بعضهم إلى القول :إن الدافع كان عامل الشفقة على اليهود
الذين عانوا من االضطهاد وقد آن الوقت بأن تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء
لليهود ،في حين أن بعضهم اآلخر رأى أن إصدار هذا الوعد كان بمثابة اعتراف
بالجميل لوايزمان الختراعه مادة األسيتون المحرقة أثناء الحرب العالمية األولى..
وهنا أول ما يخطر في البال أن هذه األسباب واهية َّ
حد التفاهة ألن الثمن لهذا
الوعد كان غاليًا على شعب مازال يدفع الضرائب الباهظة حتى اآلن إذ ال شيء أغلى
من األرض والدم.
ّ
والسؤال المشروع والملح اآلن :إذا كان للغرب وللصهاينة طموحات مشبوهة
وتدخالت سافرة في الشؤون العربية ،من أجل تحقيق غاياته االستعمارية
واالستيطانية في منطقتنا العربية ،فما الذي يدفع ببعض الحكام العرب لمد
أيديهم إلى األعداء وتسهيل دخولهم إلى هذه المنطقة؟ وهل لدى أحد تفسير
ً
غير أن هؤالء الحكام العرب قد توارثوا الخيانة عن آبائهم وأجدادهم جيال بعد
جيل؟ وهل هنالك من حلول غير تقويض عروشهم وإرسالهم إلى مزابل التاريخ؟..
قدر سورية أن تدافع عن العرب والعروبة منذ عقود ،وقدرها أيضًا أن تدفع من
دماء أبنائها ضريبة الصمود ورفض الركوع واإلمالءات ،وقدر شعبها أن ُي َ
حارب
بقوته ووسائل عيشه حتى ال يقال بأن العرب جميع العرب قد فقدوا الكرامة
وقداسة االنتماءً .
الذين يسهلون
هؤالء
فقال:
البشر؟
أنواع
أحط
برأيك
هم
من
:
مرة
ُسئل “هتلر”
ً
لعدوهم دخول أراضيهم وانتهاك حرمات شعوبهم .سورية صامدة بجيشها
وشعبها وقيادتها ،وقدرها أن تدفع ضريبة الدم ،وبالرغم من هذا وذاك فلسوف
تظل بوصلتها فلسطين..
m.hodaifi@yahoo.com

رئيـ�س التحرير :حممد حديفـي
املدير الفني :ن�ض ــال فهيـم عي ـ ــ�سى
م�شاركة يف الإخراج :مها ح�سن

هيئة التحرير:

علي املزعل  -توفيق �أحمد
عدنان كنفاين  -د .ممدوح �أبوالوي
مراد كا�سوحة � -سوزان �إبراهيم

