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د.ن�ضـال ال�صـالح

ك�أنّها دهر..
ك�أنّها ثـانيـة

ّ
اثنا عشر يومًا ،كأنها اثنا عشر دهرًا ،أو اثنتا عشرة ثانية .تلك هي األيام
التي أمضيتها في اإلمارات العربية المتحدة لحضور المؤتمر السادس
ّ
والعشرين لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب الذي استضافته أبو ظبي
في نهاية الشهر الفائت .اثنا عشر دهرًا ّ
ألن الحنين إلى دمشق لم يهدأ،
َّ
وظل جمره يتقد في الروح حتى لحظة عانقت العينان ّأول الحدود السورية
ّ
مع لبنان ،وحتى توضأ القلب ّ
بأول بيت من بيوت دمشق .واثنتا عشرة ثانية
ّ
ٌ
ألنها ّ
جفن ،ما بين اجتماعات ،ولقاءات ،وفعاليات ،كانت
مرت كما يرف
سورية المبتدأ فيها والخبر.
طوال األيام االثني عشر ،منذ لحظة مغادرة سماء سورية حتى لحظة
اكتحال العينين بترابها ،وال خفق في القلب وال رعش في الروح سواها،
سوى سورية .من الكلمة التي ألقيتها في الجلسة ّاألولى التي اقتصرت
على رؤوساء الوفود المشاركة في المؤتمر ،والتي مثلت ست عشرة دولة
ّ
الختامي للمؤتمر ،وما بينهما من الجلسات
عربية ُ ،حتى صياغة البيان
ّ
التي خصصت للتوافق على األمين العام لالتحاد ،ثم نائبيه ،فانتخاب
مساعديه ،فتوزيع اإلدارات ،وأخيرًا تحديد العواصم التي ستتم فيها
اجتماعات األمانة العامة طوال هذه الدورة من مسيرة االتحاد العام ،والتي
تستمر لثالث سنوات.
في األيام التي كانت أشبه باثني عشر دهرًا ،وباثنتي عشرة ثانية ،بآن،
ّ
كانت سورية وحدها ما ّ
يتردد على اللسان ،وما يترتل من آي الروح ،فكان
ما كان من حصاد من أجلها ،من أجل شهدائها ،وأمهاتهم ،وزوجاتهم،
وحبيباتهم ،وأبنائهم ،وبناتهم ،ومن أجل أسر وجدت نفسها مرغمة ّعلى
مغادرة بيوت آوت أرواحها زمنًا ،ومن أجل حجارة مترفة بحكايات عن عشاق
حفروا أسماءهم فيها ،ومن..
َ
كان ّأول الحصاد تشكيل وفد تضامني مع سورية من االتحادات واألسر
ّ
ّ
والروابط والجمعيات األدبية العربية ،ثم انتخاب رئيس اتحاد الكتاب
ّ
العرب في سورية مساعدًا لألمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب
العرب ،فاالستجابة لدعوة رئيس االتحاد بأن تكون دمشق ّأول عاصمة
عربية تستضيف اجتماعات األمانة العامة الجديدة ،وليس أخيرًا عضوية
ّ
الختامي للمؤتمر ،بل صياغته البيان
رئيس االتحاد في لجنة صياغة البيان
بنفسه.
ٌ
حصاد نباهي به ،ونفخر ،ونعتز ،وتشمخ به رؤوسنا ّ
ّ
الثريا .مباهاة،
حد
وفخر ،واعتزاز ،وشموخ ،هي ٌ
قيم ال تعنينا وحدنا ،أي الوفد الذي شارك
في المؤتمر ،بل تعني االتحاد عامة ،بدءًا من المكتب التنفيذي ،ومرورًا
بأي من أعضاء االتحاد ّأيًا يكن موقعهّ ،
بمجلس االتحاد ،وانتهاء ّ
وأيًا تكن
صفته ،وهي قيم اتسمت بها سورية ،كما اتسم بها السوريون ،طوال
تاريخ سورية ،وطوال تاريخ السوريين.
ّ
اثنا عشر يومًا كانت سورية بامتياز ،ألن سورية كانت حاضرة فيها
بامتياز ،وما كان من حصاد خالل تلك األيام لم يكن سوى بعض ما يليق
بها ،وبعض ما كان لها منذ كانت ،وبعض ما سيكون لها فيما سيلي
جرحها النازف منذ نحو خمس سنوات .الجرح الذي فتحه بعض من يحملون
ممن ينتسبون إلى العروبة زيفًا ،وكثير ّ
هويتها ،وكثير ّ
ّ
ممن لم تنفعهم
مراكز األبحاث والدراسات لديهم في وعي هذه الـ”سورية” التي ّ
تأبت،
طوال تاريخها ،على استتباعها ألحد ،والتي لم ترض ،طوال تاريخها أيضًا،
غير أن تكون ّ
حرة ،وكريمة ،وشامخة.
ّ
اثنا عشر يومًا كانت كأنها اثنا عشر دهرًا ،أو اثنتا عشرة ثانية ..وما
بين ّ
حد ّي المفارقة بين الدهر والثانية كان القول والعمل يصدحان معًا
بالنشيد للرجال الذين يدافعون عن سورية :حماة الديار عليكم سالم.
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م�شاركة احتاد الكتاب العرب
يف اجتماعات امل�ؤمتر العام
للأدباء العرب

�شارك وفد من احتاد الكتّاب العرب يف �أعمال امل�ؤمتر ال�ساد�س والع�شرين لالحتاد العام للأدباء
والكتّاب العرب الذي عقد يف نهاية ال�شهر املا�ضي (كانون االول من العام املن�صرم ( )2015ت�ألف من
الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتّاب العرب يف �سورية رئي�ساً للوفد ،وع�ضوية الزميلني الأرقم
الزعبي ،وح�سن حميد.
كان لوفد احتاد الكتّاب العرب ح�ضور ثقايف مميز ،حيث قدم رئي�س االحتاد الدكتور ن�ضال
�شن على
ال�صالح �شرحاً �إ�ضافياً وافياً عن الواقع املعي�ش يف �سورية ،والهجمة التكفريية التي ُت ّ
�سورية منذ خم�س �سنوات ما�ضية ،وثبات ال�شعب ال�سوري يف خندق الوطنية للدفاع عن الأر�ض
وال�سيادة والرتاث والراهن وامل�ستقبل ،وثبات الأدباء والكتّاب ال�سوريني يف �إنتاج ثقافة عالية
امل�ستوى ،تعرف الرتاث والأ�صالة واحلداثة وت�ؤيد الإبداع واال�شتقاق وامل�ضايفة ،والتوا�صل مع
ال�ساحات الثقافية العربية والعاملية يف �آن.
وقد �أجنز وفد احتاد الكتّاب العرب املهمات الثقافية املطلوبة منه ،من ح�ضور االجتماعات
وامل�شاركة يف ندوة (�أزمة املفاهيم وحقوق الإن�سان) ،واحلوارات واملناق�شات ،وقد اتخذ امل�ؤمتر
العام لالحتاد العام للأدباء الكتّاب العرب القرارات الآتية:
 ت�شكيل وفد من ر�ؤ�ساء االحت��ادات والروابط والأ�سر الأدبية العربية لزيارة اجلمهوريةالعربية ال�سورية والت�ضامن مع �شعبها وجي�شها وقيادتها.
 عقد امل�ؤمتر القادم لالحتاد العام للأدباء والكتّاب العرب يف �سورية ،وذلك يف الن�صف الأولمن عام .2016
 �إ�سناد م�س�ؤولية الأمني العام امل�ساعد لالحتاد للدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتّاب العربيف �سورية
 انتخاب ال�شاعر حبيب ال�صايغ �أميناً عاماً لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب وقد متخ�ضعن اجتماعات امل�ؤمتر العام لالحتاد تو�صيات وقرارات وبياناً ختامياً ،كان من �أهم ما جاء فيه هو
الت�ضامن الكامل مع ال�شعب ال�سوري والوقوف �إىل جانبه يف دفاعه عن الأر�ض ال�سورية منذ خم�س
�سنوات.وعن ثقافة املقاومة ،والتوجهات القومية.
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د.ح�سن حميد

م�شاغل ال�س�ؤال !
هاأنذا،
أعود من اإلمارات العربية المتحدة مبتهجًا،بعد أن ذهبت إليها ويدي
على قلبي ،من أجل رفقة زمالئي في حضورهم للمؤتمر العام لالتحاد العام
ّ
والكتاب العرب الذي ّ
امتد على أيام أسبوع كامل وفاض!
لألدباء
حسبت قبل وصولي إلى اإلمارات ،والحال العربية هي في أسوأ تجلياتها
ّ
في المرآة الوطنية ،أن األدباء والكتاب تمترسوا في خنادق عميقة بعيدًا عن
الروح القومية العربية ،بعيدًا عن الشعور بلظى النار العربية الوقيدة في
غير بلد عربي جميل في تاريخه ،وثقافته ،وأهله ،وحضارته،وخصوصيته
أيضًا .قلت تخمينًا ،إنني سأرى التدابر العربي ،والتحارب العربي صورًا
ّ
متجلية في سلوك األدباء والكتاب العرب ،عبر انحيازات – البد منها –ألمور
كثيرة ،واعتبارات ّ
جمة تفرضها الوقائع  ،والتربية ،والنشأة ،وما فعله اإلعالم
العربي الرسمي ،وهو إعالم خطير جدًا ،ومؤثر جدًا ،وغير واقعي ،وهو إلى
حد بعيد غير صادق حين يتجنب الروح القومية العربية ،والشعور القومي
العربي ،وحين ّ
يحيد اللغة ،والتاريخ ،ومايجول في النفس من مشاعر ،وفي
العقل من أفكار وتجليات ،وفي الصدر من أمنيات وأحالم ،والحق أنني
وجدت شيئًا من هذا ،ولكن على شكل ضباب وغيوم لم يكتمل سوادها
بعد ،مثلما لم يكتمل تعريشها بعد أيضًا ،لكن المدهش هو أن معظم
ّ
الكتاب واألدباء العرب الذين رأيتهم وعايشتهم كانوا أصحاب دواخل
تبكي الحال العربية التي وصلت إلى ذرا بعيدة في التفرقة واالفتراق،
وأعني هنا الحال السياسية ،والحال االصطفافية المبعوثة باألوامر اآلتية
من بعيد على شكل هواتف ونداءات ورغبات.
رأيتهم ،أي األدباء والكتاب ،يحترقون بلظى النار التي أشعلها الجهلة
في غير بلد عربي  ،هؤالء المتعطشون إلى ثقافة االستباحة وهدم كل شيء
وذبح كل شيء ،حتى الهواء ،ومحو كل شعور بالعزة ،وطي كل مناداة هاتفة
بنا كي نرفع رؤوسنا ألننا عرب أصحاب تاريخ  ،وبالد ،وكرامات ،وأنهار ،
وبيارات ليمون وبرتقال..ولدينا  ،وعندنا ،وداخل بيوتنا ،وفوق سطوحنا،
وعلى أب��راج أسوارنا تأتي الطيور لتبني أعشاشها ،وقد ّ
أحست باألمن
واألمانّ ،
أحست بألفة األشجار ،والبيوت والدروب ،والحقول ،والناس.
لقد رأيت بكاء اليمني الكاتب واألديب وما يقابله من بكاء الجزائري
الكاتب واألديب ،ورأيت رأي العين ،األسئلة العربية الخارجة ،بكل الحميمية،
من الصدور العربية المبدعة التي تسأل عن الشام ،والعراق ،وليبيا ،ومصر،
ّ
واليمن ،رأيتها ّ
تحوم وتحلق قلقة مثل طيور أفزعتها أفاعيل الثعابين وهي
تتلوى بالسم في هذا المكان العربي أو ذاك ،ووعيت كم أن الثقافة العربية
تشكل المهاد الحقيقي لوحدة الشعور ،والفكر ،والمزاج العربي ! قليلة
هي التشنجات ،وقليلة هي حاالت التلبث والتمترس في الخنادق اإلعالمية
النافثة للسموم التي التفرق بين األبيض واألسود ،والتعي ما للعرب من
تراث وصولة إبداع ،وال ما يولدون عليه من أحالم ،ورغائب ،وغايات .ولكن
المخيف كان أنهم صدقوا ولفترة طويلة من الوقت ،طويلة نسبيًا ،بأن ما
يحدث هو(ربيع عربي) ،وأن ما يحدث (وهو كارثي حقًا) فيه من الخير ما
يفيد بالد العرب ،لكن البصر والبصيرة اجتمعا لكي تمحو مرايانا ما شابها
من ضباب ،وما مر بها من سواد ،لذلك رأيت ،ورأى زمالئي ،أنهم جميعًا
يتحدثون عن سورية العزيزة الجميلة ،مثلما يتحدثون عن أبنائهم ،وقد
أحاط بهم الخطر ،رأيتهم يتحدثون عن األخطال والرؤى العمياء ،والقراءات
الجاهلية التي وقفت على ماحدث وما يحدث في العراق ،وشعرت بهم
يتألمون لما يحد ث في اليمن،وسيناء مصر ،والبالد الليبية الغالية ،وما
يتخوفون منه من قادم األيام ،أعني المستبطن الدفين على شكل خاليا
نائمة كالثعابين في أكوام التبن ،بل كان المبهج هو أنهم بدوا مجتمعين
على قلب رجل واحد ،وقراءة واحدة ،ووعي واحد ،وروح وطنية واحدة،تتمثل
في أن المستفيد الوحيد من الذي يحدث هو الكيانية اإلسرائيلية السارقة
لألرض الفلسطينية اغتصابًا ،وأن كل ما يحدث في بالد العرب من خراب
واستباحة هدفه أن تظل (إسرائيل) غاصبة سالبة!
ّ
بلى ،تيقنت من خالل مؤتمر األدباءوالكتاب ،على الرغم من بعض
المواقف الباهتة والباردة ،أن الثقافة العربية بمقدورها أن تلعب أدوارًا
ّ
مهمة ،تصل إلى رتبة القداسة ،من أجل خلق اإلنسان العربي الطامح
والراغب بمدن العلمانية واإلبداع والتجلي والحضور ،الحريص على بناء
ممالك المدنية والحضارة بعيدًا عن كل الموجعات المؤرقات ،بنات الدم
والخرافة والجهل والقراءات المعماة!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قرارات امل�ؤمتر العام الـ�ساد�س والع�شرين
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�أبو ظبي من  26 – 24كانون �أول /دي�سمرب 2015
�أوالً� :إقرار تقرير الن�شاط الذي عر�ضه الأمني العام
الأ���س��ت��اذ حممد �سلماوي ع��ن ال���دورات ال��ث�لاث املا�ضية
.2015 -2006
ثانيًا :املوافقة على التقرير املايل والقوائم املحا�سبية
عن العام .2015
ثالثًا :قرر امل�ؤمتر العام �ضرورة االلتزام باال�شرتاكات
ال�سنوية املت�أخرة كافة ،مع �إعطاء مهلة منا�سبة ل�سدادها.
رابعًا� :أق��ر �أع�ضاء املكتب ال��دائ��م احلا�ضرون مبد�أ
التوافق ،واختري الأ�ستاذ حبيب ال�صايغ رئي�س احتاد كتاب
و�أدباء الإمارات �أمينًا عامًا لالحتاد العام للأدباء والكتاب
العرب ،كما اختري د.عبد الرحيم العالم رئي�س احتاد
كتاب املغرب نائبًا �أول للأمني العام .وانتخب الأ�ستاذ مراد
ال�سوداين الأم�ين العام لالحتاد العام للأدباء والكتاب
الفل�سطينيني نائبًا ثانيًا للأمني العام.
خام�سًا :قرر امل�ؤمتر العام �أن يكون م�ساعدو الأمني العام
على النحو الآتي:
 -1م�ساعد الأمني العام للم�شرق العربي ،ويتواله احتاد
الكتاب العرب يف �سورية.
 -2م�ساعد الأم�ي�ن ال��ع��ام للخليج العربي واجل��زي��رة
العربية ،وتتواله رابطة الكتاب الكويتيني.
 -3م�ساعد الأم�ين العام لأفريقيا ،وي��ت��واله االحت��اد
القومي للأدباء والكتاب ال�سودانيني.
 -4م�ساعد الأمني العام للبلدان املغاربية ،ويتواله احتاد
الكتاب التون�سيني.
�ساد�سًا :قرر امل�ؤمتر العام �أن تتوزع املكاتب النوعية على
النحو التايل:
 -1مكتب الإعالم والن�شر :الإمارات.
 -2مكتب ال�ش�ؤون التنظيمية :الإمارات.
 -3مكتب تنمية املوارد :الإمارات.
 -4مكتب العالقات اخلارجية :الأردن.
 -5مكتب الرتجمة :تون�س.
 -6مكتب ثقافة الطفل� :سلطنة عمان.
 -7مكتب احلريات :ال�سودان.
 -8مكتب ال�ش�ؤون الثقافية :العراق.
 -9مكتب امللكية الفكرية وال�شئون املهنية :الكويت.
 -10مكتب مكافحة التطبيع :فل�سطني.
 -11مكتب املر�أة الكاتبة :موريتانيا.
 -12مكتب البحوث والدرا�سات :اليمن.
�سابعًا :قرر امل�ؤمتر العام �أن يكون توقيت اجتماعات
املكتب الدائم ن�صف ال�سنوية يف املواعيد والأقطار الآتية،
على �أن يحدد فعاليات كل م�ؤمتر باالتفاق بني �أع�ضاء
املكتب الدائم:
 -1منت�صف عام  ،2016ويعقد يف �سورية.
 -2نهاية عام  ،2016ويعقد يف العراق.
 -3منت�صف عام ،2017ويعقد يف م�صر.
 -4نهاية عام  ،2017ويعقد يف ال�سودان.
 -5منت�صف عام  ،2018ويعقد يف الإمارات.
 -6و�سيعقد امل�ؤمتر ال��ـ( )27يف نهاية العام  2018يف
املغرب.
ثامنًا :قرر امل�ؤمتر العام انعقاد «م�ؤمتر فل�سطني» ،يف
ذكرى النكبة ،وذلك يف القطر املغربي ال�شقيق ابتداء من
 15مايو .2016
تا�سعًا :قرر امل�ؤمتر العام �أن يت�شكل نواب رئي�س حترير
جملة الكاتب العربي ب�أ�شخا�صهم من كلّ من:
 -1د.مبارك �ساملني من احتاد اليمن.

 -2د.عبد املجيد �شكري من احتاد املغرب.
 -3عا�صم ال�شيدي من جمعية �سلطنة عمان.
 -4الفاحت حمدتو من احتاد ال�سودان.
عا�شرًا :وافق امل�ؤمتر العام على ت�شكيل جلنة برئا�سة
رئي�س احتاد كتاب م�صر وع�ضوية ر�ؤ�ساء احتادات الأردن
ولبنان والإمارات وفل�سطني وال�سودان واجلزائر القرتاح
تعديل النظام الأ�سا�س ,وبحث التعديالت الالزمة لالئحة
التنفيذية ،على �أن تعر�ض هذه التعديالت على م�ؤمتر
عام ا�ستثنائي ملناق�شتها قبل �إقرارها .و�سيكون نهاية �شهر
فرباير  2016هو �آخ��ر موعد لتلقي �أي��ة اق�تراح��ات من
االحتادات العربية يف هذا ال�ش�أن.
احلادي ع�شر :قرر امل�ؤمتر منح جائزة القد�س الثنني
كل ع��ام �أحدهما عربي غري فل�سطيني ،وذل��ك لت�شجيع
الكتابة ع��ن القد�س يف �أع��م��ال �إب��داع��ي��ة وفكرية من
كتاب عرب و�أجانب .كما وافق امل�ؤمتر على �إن�شاء جائزة
�سنوية قيمتها � 10آالف دوالر تخ�ص�ص لعرب فل�سطني
 ،1948وخم�سة �آالف دوالر مل�صاريف اجلائزة ومكاف�آت
جلنة التحكيم ،مع تعديل الئحة جائزة القد�س ,وو�ضع
الئحة جديدة للجائزة الثانية ،وعر�ض ه��ذه اللوائح
مع التعديالت املنتظرة على النظام الأ�سا�س والالئحة
التنفيذية يف انعقاد ا�ستثنائي للم�ؤمتر العام.
ال��ث��اين ع�شر :ا�ستحداث «تو�صيات املكتب ال��دائ��م
وامل�ؤمتر العام» ،التي ت�ضم القرارات والتو�صيات التي مل
يتم تنفيذها للتذكري بها واحلث على �ضرورة تنفيذها.
الثالث ع�شر :تنفيذ ق��رارات املكتب الدائم لالحتاد
العام للأدباء والكتاب العرب الذي عقد يف طنجة– املغرب
بتاريخ من  6 -4حزيران /يونيو  2015ب�ش�أن كل من:
 -1دعم �صندوق االحتاد العام.
� -2إن�شاء جائزة �أدبية كربى با�سم االحتاد العام متنح
لأديب عربي عن جممل �أعماله �سنو ًّيا.
 -3االحتفال ليوم الكاتب كل عام يوم  12 /11يوم
ميالد �أديب نوبل جنيب حمفوظ.
 -4تكرمي �إح��دى ال�شخ�صيات املدافعة عن احلريات
وحقوق الإن�سان �سنويًا.

 -5تفوي�ض رئي�س احتاد الكتاب التون�سيني االت�صال
باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (�ألك�سو)
العتماد تربع �سنوي ل�صندوق اجلوائز.
 -6تكليف الأم�ين العام مبخاطبة احلكومات العربية
لتي�سري منح ت�أ�شريات الدخول للأدباء والكتاب العرب
امل�شاركني يف اجتماعات االحتاد العام وفاعلياته الثقافية،
متهيدًا لرفع قيود التنقل بني الدول العربية لكل املواطنني
العرب.
 -7مطالبة احلكومات واجلهات العربية املخت�صة يف
ال��دول العربية التي لي�س بها تنظيمات ممثلة للأدباء
والكتاب كي ت�سمح بقيامها ،باعتبار حق التنظيم حقًا من
حقوق الإن�سان املعرتف به على امل�ستوى الدويل.
الرابع ع�شر :التح�ضري لعقد م�ؤمتر عربي كبري ،يتناول
الأو���ض��اع الثقافية الراهنة -على امل�ستويني القطري
والقومي -من منظور نقدي ،تدعى �إليه �شخ�صيات عربية
فاعلة ،من �أج��ل ال�سعي �إىل �أن تكون جمال�س �إدارات
االحتادات والروابط والأ�سر واجلمعيات �شركاء فاعلني
يف و�ضع ال�سيا�سات الثقافية لأقطارهم ،على �أن ي�صاحب
ذلك ما مينح حقوقًا على امل�ستويني القانوين والالئحي
لهذه املجال�س ،وترفع تو�صيات ه��ذا امل�ؤمتر �إىل وزراء
الثقافة ال��ع��رب ،واملنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم (�ألك�سو) ،ويقام امل�ؤمتر بالتن�سيق مع الأليك�سو
والإ�سي�سكو.
اخلام�س ع�شر :تفوي�ض رئي�س احت��اد كتاب املغرب
باالت�صال باملنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم
(الإي�س�سكو) العتماد ت�برع �سنوي ل�صندوق جائزة
القد�س.
ال�ساد�س ع�شر� :إ�ضافة نائب ثالث للأمني العام يخت�ص
مبتابعة �أو�ضاع احلريات يف �أرجاء الوطن العربي وق�ضايا
التحرر الوطني ،مع تعديل امل��ادة ( )14فقرة (د) وما
يتعلق بها من مواد.
ال�ساد�س ع�شر :اختيار الأ�ستاذ حممد �سلماوي ،الأمني
العام ال�سابق لالحتاد العام ،م�ست�شارًا لدى االحتاد العام
للأدباء والكتاب العرب.
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تو�صيات امل�ؤمتر العام ال�ساد�س والع�شرين
الإمارات� :أبو ظبي من 29-24كانون �أول /دي�سمرب2015

�أوالً ا���س��ت��ح��داث “ تو�صيات املكتب
ال��دائ��م وامل���ؤمت��ر العام” ،ال��ت��ي ت�ضم
القرارات والتو�صيات التي مل تنفذها
ل��ل��ت��ذك�ير ب��ه��ا واحل�����ث ع��ل��ى ����ض���رورة
تنفيذها.
ثانياً :تنفيذ ق��رارات املكتب الدائم
لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب
الذي عقد يف طنجة ـــ املغرب بتاريخ من
 6-4حزيران يونيو  2015ب�ش�أن كل من:
 -1دعم �صندوق االحتاد العام.
� -2إن�شاء جائزة �أدبية كربى با�سم
االحت��اد العام متنح للكاتب عن جممل
�أعماله على �أن تكون قيمتها املادية
قيمة رمزية.
 -3االح��ت��ف��ال ب��ي��وم ال��ك��ات��ب ي��وم
 2015/12/11يوم ميالد �أديب جنيب
حمفوظ.
 -4تكرمي �إحدى ال�شخ�صيات املدافعة
عن احلريات وحقوق الإن�سان �سنوياً.
تفوي�ض رئي�س احت��اد كتاب تون�س
باالت�صال مع املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم (�ألك�سو) العتماد
تربع �سنوي ل�صندوق اجلوائز.
 -6خم��اط��ب��ة احل��ك��وم��ات يف ال���دول
العربية لتي�سري منح ت�أ�شريات الدخول

ل�ل�أدب��اء والكتاب العرب امل�شاركني يف
اجتماعات االحت���اد ال��ع��ام وفاعلياته
الثقافية ،متهيداً لرفع قيود التنقل بني
العرب امل�شاركني يف اجتماعات االحتاد
العام وفاعلياته الثقافية ،متهيداً لرفع
قيود التنقل بني ال��دول العربية لكل
املواطنني العرب.
 -7منا�شدة �أنظمة احلكم يف الدول
العربية التي لي�س بها تنظيمات ممثلة
ل�ل�أدب��اء والكتاب كي ت�سمح بقيامها ،

باعتبار حق التنظيم حقاً من حقوق و�ضع ال�سيا�سات الثقافية لأقطارهم،
الإن�����س��ان امل��ع�ترف ب��ه ع��ل��ى امل�ستوى على �أن ي�صاحب ذل��ك م��ا مينح احلق
الدويل.
على امل�ستويني القانوين والالئحي لهذه
ثالثاً :التح�ضري لعقد م�ؤمتر عربي
املجال�س ،وترفع تو�صيات هذا امل�ؤمتر
كبري ،يتناول الأو�ضاع الثقافية الراهنة
�إىل وزراء الثقافة ال��ع��رب ،واملنظمة
– على املت�سويني القطري والقومي  -من
منظور ن��ق��دي ،تدعى �إل��ي��ه �شخ�صيات العربية للرتبية وال��ث��ق��اف��ة والعلوم
عربية ودولية فاعلة ،من �أجل �أن تكون (�ألك�سو) ويقام امل���ؤمت��ر بالتن�سيق مع
جمال�س �إدارات االحت��ادات والروابط جامعة الدول العربية.
والأ���س��ر واجلمعيات �شركاء فاعلني يف
راب��ع��اً :تفوي�ض رئي�س احت��اد كتاب
املغرب باالت�صال باملنظمة الإ�سالمية
للرتبية والثقافة والعلوم (الإي�سكو)
العتماد ت�برع �سنوي ل�صندوق جائزة
القد�س.
خام�ساً � :إ�ضافة نائب ثالث للأمني
العام يخت�ص مبتابعة �أو�ضاع احلريات
يف �أرجاء الوطن العربي وق�ضايا التحرر
الوطني ،مع تعديل امل��ادة  /14 /بند
(د) وما يتعلق بها من مواد.
• �إن�شاء �صندوق تكاف اجتماعي
للأدباء والكتاب العرب.
• طباعة الأعمال الكاملة لعدد من
الكتاب ال��ع��رب �أ���ص��ح��اب ال��ت��ج��ارب كي
ت�صل �أعمالهم �إىل البالد العربية..
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ال�صادر عن امل�ؤمتر العام ال�ساد�س والع�شرين
لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب � -أبو ظبي2015 /12 /29 -24 :
يف ن��ه��اي��ة اج��ت��م��اع��ات امل����ؤمت���ر ال��ع��ام
ال�ساد�س والع�شرين لالحتاد العام للأدباء
والكتاب العرب ،ال��ذي عقد يف �أب��و ظبي
بدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف املدة
من � 24إىل  29كانون �أول دي�سمرب ،2015
�أك��د املجتمعون على �أن��ه على الرغم من
ا�شتعال الأر�ض حتت �أقدام العرب يف كل
�أقطارهم ،وعلى الرغم من تهافت �أعداء
الوطن بجحافلهم عليه ،ف�إننا على يقني
ب���أن ال�صراع �صراع ثقافة وهوية ور�ؤى،
ولي�س مواجهةع�سكرية فح�سب.
�إن م��ا ت�سفر عنه ه��ذه امل��واج��ه��ة �ضد
ال��ع��رب �أج��م��ع�ين� ،سيرتتب عليه فناء
لغتهم وذوب��ان هويتهم ..ول��ذا فلي�س من
املنطق �أن يبقى املثقفون على من�أى من
هذا امل�شهد ،بل هم يتمرت�سون يف طليعته:
تو�ضيحًا لغوام�ض ال��ر�ؤى ،وك�شفًا لدوافع
الأع��داء ،و�إزالة ل�سرت ال�شعارات الرباقة
التي �أطلقوها من �أجل التفتيت والتمزيق
والتحارب الداخلي ،ابتداءً من �سيا�سات
ال��ع��ومل��ة وال�����ش��رك��ات ال��ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات،
وو�سيلتهم يف هذا جميعًا -قبل الطائرات
والدبابات -ت�شويه اللغة والوعي واليقني
باحلقوق العربية يف �أن نحيا �شرفاء �أعزاء
�أحرارًا يف �أوطاننا .كما �أننا ال ننتظر منهم
رفقًا بنا �إن مل نرفق نحن ب�أنف�سنا ونبادر
بحماية ذاتنا عقالً وفكرًا وعلمًا وك�سرًا
للحواجز من وطننا العربي يف خطوات
بعينها تتمثل يف:
�أوالً -الت�أكيد �أن نزعات التطرف الديني
تتناق�ض مع اجلذور الثقافية العربية ،بل
وتطعن يف �أ�س�سها ،فما �شهدته احل�ضارة

العربية من نهو�ض يف ع�صورها املزدهرة
ك��ان داف��ع��ه وم���ؤ���ش��ره احل��ري��ة يف الفكر
والإبداع والبحث العلمي.
ثانيًا -م��وج��ات ال��ت��ط��رف ه��ذه لي�ست
م�ستوطنة يف �أجزاء من الوطن فقط ،بل
م�ست�شر يف جل خاليانا العربية،
داء
ٍ
هي ٌ
وينبغي �أن تكون مواجهته عربية �شاملة
كذلك.
ثالثًا� -إعادة القراءة والفهم ملقد�ساتنا
الدينية ،يف �ضوء العقل والواقع و�ضرورات
الع�صر احل��دي��ث ،وال��ت��وا���ص��ل م��ع الآخ��ر
من مثقفي الغرب وال�شرق لإطالعه على
حقائق االعتدال والو�سطية يف مقد�ساتنا
هذه.
رابعًا -ت��راث ال��ع��رب يحمل كثريًا من
الثمني -يف ع�صور االزده���ار -وبع�ضًا من

الغث -يف ع�صور االحت�سار ،-وعلينا �أن
نلتفت �إليه ب�شكل منهجي مو�ضوعي ،وال
يت�سنى لنا هذا �إال عرب م�ؤ�س�سات قومية
ك�برى ،ونطالب يف ه��ذا ال�صدد ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سة للرتاث العربي بتمويل من �سائر
الأق��ط��ار ،وبجهود كل العلماء واملفكرين
والباحثني املتخ�ص�صني يف ه��ذا ال�ش�أن،
تتناول تراثنا ك�شفًا ،وحتقيقًا ،ون�شرًا،
وانتقاء لي�صل �إىل كل قارئ عربي ومهتم
�أجنبي بالطريقة التي نريدها نحن وال
يريدها لنا الآخرون.
خام�سًا -االنفتاح الثقايف على كل ما
يتنا�سب مع الأ�صالة ،ومواجهة موجات
التكفري ،عرب ن�شر مفاهيم الدميقراطية
واحلريات والتفاعل مع الآخ��ر من موقع
الثقة بالنف�س ،ال اال�ستالب.
�ساد�سًا� -ضرورة قيام و�سائل الإع�لام
وال�صحافة ب��دوره��ا القومي املنطلق من
امل�صالح العربية ومفاهيمنا احل�ضارية،
بعيدًا عن التبعية واالحتواء.
�سابعًا� -ضمان حريات الن�شر والإب��داع
والت�أليف ،مع احلفاظ على اللغة الف�صحى،
مب��ا ال ينفي ج��ه��ود الإب����داع املحكي من
اللهجات العامية العربية.
ثامنًا� -إق��ام��ة م�شروع عربي م�شرتك
يف جمال الرتجمة ،يعني بتقدمي الأدب
العربي �إىل ال��ع��امل ،كما ينقل �إلينا ما
ي�صب يف نه�ضة عربية علمية وعقلية،

وتنظيم م�ؤمتر دوري للرتجمة وق�ضايا
الفكر ب�صفة عامة كل عامني ،يبد�أ دورته
الأوىل بالإمارات العربية املتحدة.
تا�سعًا -ت�أكيد االحتادات العربية دعم
املجتمع امل���دين -ب�صفتها ج��زءً��ا منها،-
ون�شر احلريات ،وحقوق الإن�سان ،والعدالة
بني �سائر �أبناء ال�شعب العربي و�صوالً �إىل
حتقيق الدميقراطية املنا�سبة ملجتمعنا.
عا�شرًا -التن�سيق بني �سائر االحتادات
الإقليمية العربية يف ممار�سة الأن�شطة
الثقافية من ن�شر للكتاب وتوزيعه ،عبورًا
لكل احلدود امل�صطنعة ،وجتاوزًا للحواجز،
وبخا�صة الر�سوم اجلمركية التي تفر�ض
ع��ل��ى ت����داول ال��ك��ت��اب م��ن دول���ة عربية
لأخرى.
ح��ادي ع�شر� -إذا ك��ان بع�ض همومنا
العربية الآن ،وبخا�صة التطرف والأمية،
يعود �إىل الرتبية وت�شوه التعليم ،فينبغي
االلتفات �إىل بناء الإن�سان العربي منذ
الطفولة ،وتغذية احل�س النقدي لديه،
وغر�س ج��ذور االنتماء القومي يف هذه
النفو�س الغ�ضة منذ بدايتها ،عرب تعلم
اللغة العربية -قبل اللغات الأجنبية،-
ودر�س التاريخ واحل�ضارة و�سائر مرتكزات
هويتنا ..مع ربط النظرية بالتطبيق بفتح
احل��دود لكل طفل عربي ليلم مبعامل كل
�أقطار العرب ،من خالل ال�سياحة والتنقل،
�إ�ضافة �إىل برامج الإعالم املختلفة.

6

"ال�سنة الثالثون" العدد2016/1/10 "1471" :م 30 -ربيع الأول1437هـ

المؤتمر الـ  26لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

تقرير حال احلريات يف الوطن العربي ال�صادر عن امل�ؤمتر العام
ال�ساد�س والع�شرين لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب
�أبو ظبي 29 -24 :كانون �أول /دي�سمرب 2015

لأن احلرية والتحرر والإب���داع �أفعال
متالزمة ل�ضمان حياة ب�شرية كرمية،
فقد كان طبيع ًّيا للم�ؤمتر العام ال�ساد�س
والع�شرين لالحتاد العام للأدباء والكتاب
العرب ،ويف ظل ما ت�شهده الأقطار العربية
من تطورات و�أحداث ،وان�سجامًا مع التقليد
الذي �أر�سته امل�ؤمترات ال�سابقة� ،أن يتوقف
ع��ن��د �أزم����ة امل��ف��اه��ي��م وح��ق��وق الإن�����س��ان
واحلريات العامة� ،إذ قدم خرية من كتاب
و�أدب��اء ومفكري الأم��ة ع�صارة جتاربهم
النظرية والعملية حلال احلريات العامة
وما يجب �أن تكون عليه.
وب��ع��د ا���س��ت��ع��را���ض جم��م��ل ال��ت��ق��اري��ر
الواردة من االحتادات والروابط والأ�سر
واجلمعيات �أع�ضاء االحتاد العام للأدباء
والكتاب العرب ،ميكن ا�ستخال�ص ما ي�أتي:
 -1ا�ستغالل العدو ال�صهيوين للأحداث
اجل��اري��ة يف املنطقة لتح�صني �إره��اب��ه
الفكري واجل�سدي واتباع �أ�سلوب القتل
امل���ي���داين ال��ي��وم��ي ،وال��ت��دم�ير امل��م��ن��ه��ج،
والت�ضييق على الفل�سطينيني لدفعهم �إىل
الهجرة عن �أر�ضهم ،وبالأخ�ص عن مدينة
القد�س.
 -2تغليب املفهوم الأمني على مفاهيم
احلرية حماولةً لرد الهجمة الإرهابية،
وحلماية املجتمعات وال���دول ،م��ن خطر
اجل��م��اع��ات ال��ظ�لام��ي��ة ال��ت��ك��ف�يري��ة ،مع
الإ���ش��ارة �إىل �أن كثريًا من �أنظمة احلكم
العربية ،ترتاح يف الأ�صل والأ�سا�س �إىل

ه��ذا النمط م��ن التعامل ال�سيا�سي مع
املبدعني واملفكرين والأدباء والكتاب.
 -3ا�ستباحة اجل��م��اع��ات التكفريية
ال��ظ�لام��ي��ة ل�ل�إن�����س��ان ال��ع��رب��ي ول��ك��ل ما
يرمز �إىل احل�ضارة العربية والإن�سانية
الأ�صيلة ،ف�أعمال القتل ال ترتك طفالً
وال �شيخًا وال رجالً وال امر�أة وال كاتبًا وال
مفكرًا .وهي بذلك تقدم �أف�ضل التربيرات
لأعداء الأمة وللطامعني يف نهب ثرواتها
وخرياتها وجعلها مطية مل�صاحلهم.
� -4ضيق الأف��ق عند بع�ض اجلماعات
وال��ق��وى الدينية� ،إذ ب��دل اللجوء �إىل
احل���وار م��ع املبدعني كتابة �أو �شعرًا �أو

فنًّا ،ف�إنهم يحاولون �إرهابهم وتكفريهم
ب��االدع��اء عليهم �أم���ام الق�ضاء بذريعة
ازدراء الأدي���ان ،وذل��ك ينم حقيقة عن
تق�صري �أو ف�ساد بع�ض هذه املقامات.
 -5جل��وء بع�ض الأنظمة وامل�ؤ�س�سات
الإعالمية �إىل تكميم �أف��واه الإعالميني
�أو �إىل منع و�سائل �إعالمية معينة من البث
الف�ضائي ،على الرغم من وفرة القنوات
الإع�لام��ي��ة ال��ت��ي تبث احل��ق��د والفرقة
وال�ضغينة ب�ين �أب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د
واملجتمع الواحد.
�إزاء كل ذلك ف�إن االحتاد العام للأدباء
والكتاب العرب ي�ؤكد على ما ي�أتي:

 -1رف�ض التعر�ض لأي كاتب �أو مدون �أو
�أديب حتت �أي ظرف ومن �أي جهة �سلطوية
كانت �أو جمموعة متطرفة تكفريية �أو
قوة احتالل و�سيطرة.
 -2الدعوة �إىل مقارعة الكلمة بالكلمة،
واحل��ج��ة باحلجة ،حيث �إع�ل�اء كرامة
الإن�سان واح�ترام حقوقه ،و�أولها حرية
الفكر واملعتقد.
 -3الدعوة �إىل �إط�لاق �سراح الأدب��اء
واملفكرين والكتاب� ،إذا كان احتجازهم
ناجتًا فقط عن نتاج �أدبي �أو فكري قدموه،
�أو ر�أي �أب���دوه ،ف���إن الكلمة هي املقدمة
الأوىل للدميقراطية ،وال دميقراطية
بدون حرية الكلمة.
� -4إع������ادة ال��ن��ظ��ر يف الإج�������راءات
التع�سفية ب��ح��ق م���ؤ���س�����س��ات �إع�لام��ي��ة.
فالإعالم والرتبية �صنوان يف بناء الإن�سان
وم��راق��ب��ة احل��ك��وم��ات و���ش��ح��ذ الأف��ك��ار
وت�أ�صيل الإبداع.
� -5إدانة ما تقوم به اجلماعات امل�سلحة
املتمثلة يف داع�����ش وال��ق��اع��دة ،مل��ا متثله
�أف��ع��ال��ه��م م��ن �إ���س��ق��اط لقيمة الإن�����س��ان،
وجراءة على دمه.
�أم���ا يف الإج�����راءات فثمة ق���رار لدى
االحت���اد ال��ع��ام ل�ل�أدب��اء والكتاب العرب
لتن�سيق اجلهود مع احتاد املحامني العرب
لتوفري �أف�ضل ال�ضمانات للحريات العامة،
وللدفاع عن املعتقلني.
وي�ؤكد امل�شاركون مرة �أخ��رى مت�سكهم
مبواقفهم املبدئية والثابتة للدفاع عن
حرية الأدب���اء والكتاب حيثما وج��دوا،
والت�أكيد دائمًا على �أن��ه ال �شرط على
احلرية �إال املزيد منها.

المؤتمر الـ  26لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب
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البيان اخلتامي

ال�صادر عن امل�ؤمتر العام ال�ساد�س والع�شرين لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب
�أبوظبي 29 -24 :كانون �أول /دي�سمرب 2015

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن دول����ة الإم�����ارات
العربية امل��ت��ح��دة ،ممثلة ب��احت��اد كتاب
و�أدب����اء الإم�����ارات ،عقد االحت���اد العام
للأدباء والكتاب العرب م�ؤمتره ال�ساد�س
وال��ع�����ش��ري��ن يف ال���ف�ت�رة م����ن� 24إىل 29
ك��ان��ون �أول /دي�سمرب  ،2015مب�شاركة
الوفود الأع�ضاء يف االحتاد العام ،ممثلني
باحتادات وروابط و�أ�سر وجمعيات الأدباء
والكتاب الآتية:
 -1احتاد كتاب و�أدباء الإمارات.
 -2رابطة الكتاب الأردنيني.
� -3أ�سرة �أدباء وكتاب البحرين.
 -4احتاد الكتاب التون�سيني.
 -5احتاد الكتاب اجلزائريني.
 -6االحت���اد القومي ل�ل�أدب��اء والكتاب
ال�سودانيني.
 -7احتاد الكتاب العرب يف �سورية.
 -8االحت����اد ال��ع��ام ل�ل��أدب���اء وال��ك��ت��اب
العراقيني.
 -9اجلمعية العمانية للكتاب والأدباء.
 -10االحت���اد ال��ع��ام ل�ل�أدب��اء والكتاب
الفل�سطينيني.
 -11رابطة الأدباء الكويتيني.
 -12احتاد الكتاب اللبنانيني.
 -13احتاد كتاب م�صر.
 -14احتاد كتاب املغرب.
 -15االحت���اد ال��ع��ام ل�ل�أدب��اء والكتاب
املوريتانيني.
 -16احتاد �أدباء وكتاب اليمن.
ا�ستهل امل���ؤمت��ر �أعماله بحفل ،ح�ضره
�سمو ال�شيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،ومعايل الأ�ستاذ حلمي
النمنم وزي��ر الثقافة امل�����ص��ري ،و�ألقيت
يف ه��ذا احل��ف��ل كلمات ك��ل م��ن ال�����س��ادة:
معايل وزي��ر الثقافة الإم��ارات��ي ،ومعايل
وزي��ر الثقافة امل�صري ،والكاتب الكبري
حممد ���س��ل��م��اوي ،الأم�ي�ن ال��ع��ام لالحتاد
العام للأدباء والكتاب العرب ،وال�شاعر
حبيب ال�صايغ رئي�س احتاد كتاب و�أدباء
الإم��ارات ،وال�شاعر مراد ال�سوداين رئي�س
احتاد الأدباء والكتاب الفل�سطينيني ممثالً
للوفود امل�شاركة ،واختتم احلفل بت�سليم
جائزة القد�س للأديب الفل�سطيني الكبري

ر�شاد �أبو �شاور ،تقديرًا لدوره الإبداعي،
ول�سريته وم�سريته الثقافية والن�ضالية.
وعلى م��دار �أربعة �أي��ام ،ناق�ش امل�ؤمتر
ع��دداً من الق�ضايا وامل�شكالت التي ت�ؤرق
الأدب������اء وال���ك���تّ���اب ال���ع���رب يف جم��ال�ين
العربي من
مركزيني :ما يع�صف بالوطن
ّ
تهديدات ،ت�ستهدف تفتيته �إىل كيانات
�سيا�سية متناهية يف ال�صغر ،وال�سيما
الظالمي ال��ذي اجتاح
الإره���اب والفكر
ّ
غ�ير ج��زء م��ن اجلغرافية العربية ،وما
متار�سه �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي بحقّ
العربي الفل�سطيني وانتفا�ضته،
ال�شعب
ّ
ومن تدني�س للمقد�سات الدينية ،وما يعني
االحتاد العام على م�ستوى بنائه الهيكلي
مبختلف مك ّوناته الإدارية والثقافية.
و�إذا كان ما ميز هذا امل�ؤمتر ،انعقاده يف
ظ��روف تكاد تكون ا�ستثنائية يف الراهن
العربي ،فقد كان للندوة الفكرية امل�صاحبة
ّ
لأعماله ،التي عنيت ب�أزمة املفاهيم حول
احلرية وحقوق الإن�سان ،تعبريها الأمثل
عن وعي الأدباء والكتّاب العرب ب�ضرورة
تكري�س قيمة احل��ري��ة بو�صفها القوة
الأكرث كفاءة يف مواجهة التحديات التي
تعوق حركة املجتمعات العربية وتطورها،
ويف �سبيل �أن ينه�ض االحتاد العام بالدور
ال��ذي يليق ب��الأدب��اء والكتّاب العرب ،بل
الذي يليق ب�شرف الكلمة وجمدها ،انتهى
امل�شاركون يف امل�ؤمتر �إىل ت�أكيد ما ي�أتي:
الفل�سطيني
 -1دع��م ال�شعب ال��ع��رب ّ��ي
ّ
يف انتفا�ضته املباركة ومواجهته خمتلف
�أ���ش��ك��ال الإل���غ���اء ،وال��ن��ف��ي ،والإب������ادة،
يتعر�ض لها م��ن �سلطات االحتالل
التي
ّ
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ،وت���أك��ي��د حقه يف مقاومة

االحتالل ،وتقرير م�صريه ،و�إقامة دولته
امل�ستقلة ،والت�أكيد �أن الق�ضية الفل�سطينية
هي ق�ضية العرب املركزية.
 -2دعم جهود دولة الإم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة يف ا�ستعادة اجل���زر املحتلة من
�إيران.
 -3ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة امل��ق��اوم��ة بو�صفها
ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��دة ال���س�ترج��اع احل��ق��وق
العربية املغت�صبة من غري �سلطة احتالل،
ومن ذلك االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني،
ال�سوري ،وملزارع �شبعا اللبنانية،
وللجوالن
ّ
واالح���ت�ل�ال ال�ترك��ي ل��ل��واء ا���س��ك��ن��درون
ال�سوري.
ّ
� -4إدان����ة الإره����اب مبختلف �أ�شكاله
و���ص��وره ،ال��ذي �أم��ع��ن ،وملّ��ا ي��زل ،يف �إراق��ة
الدماء يف غري جزء من اجلغرافيا العربية،
احل�ضاري للأمة العربية،
ويف تدمري الإرث
ّ
ولكل احل�ضارات العاملية.
� -5إدان���ة خمتلف �أ�شكال القمع التي
متار�سها بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية العربية
بحقّ املبدعني والكتّاب.
 -6رف�����ض خم��ت��ل��ف �أ���ش��ك��ال ال��ت��دخ��ل
الأجنبي يف �ش�ؤون الدول العربية ،وخمتلف
�أ�شكال الو�صاية ،ودعم ال�شعوب العربية يف
تقرير خياراتها بنف�سها.
 -7رف�ض خمتلف �أ�شكال التطبيع مع
االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني.
 -8رف�ض خمتلف �أ�شكال املحاكمات بحقّ
الأدباء والكتّاب العرب.
� -9إ�شاعة ثقافة التنوير ،وا�ستثمار
الظالمي
خمتلف الإمكانات ملواجهة الفكر
ّ
إق�صائي.
وال
ّ
 -10ف�ضح وت��ع��ري��ة امل��م��ار���س��ات التي

ت�ستهدف تقييد �إرادة ال�شعوب العربية
وحرمانها من حقها يف العي�ش ب�أمن وحرية
وك��رام��ة وع���دل وم�����س��اواة ،ويف امل�صادر
الطبيعية لهذا العي�ش ،وممار�سة حقها يف
الدميقراطية.
 -11ي��ب��ارك امل���ؤمت��ر اجل��ه��ود الرامية
لإحالل ال�سالم والوفاق يف بع�ض الأقطار
العربية ون��زع فتيل االح�تراب بني �أبناء
ال�شعب الواحد.
 -12ي���ؤك��د امل���ؤمت��ر ت�صعيد وتعظيم
دور املثقفني يف ف�ضح كل امل���ؤام��رات التي
ت�ستهدف الأمة والوطن من قوى خارجية
طامعة و�أخرى ظالمية ،وثالثة �إرهابية،
وح�شد كل الطاقات ملواجهة هذه الأخطار
اجل�سيمة التي ت�ستهدف متزيق الوطن
وت��دم�يره وال��ن��ي��ل م��ن وح��دت��ه ،و�سالمة
�أر�ضه.
وبعد ..تلقى امل�ؤمتر برتحيب وتقدير
بالغني ر�سالة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى لالحتاد ،وحاكم ال�شارقة ،ور�سالة
التهنئة ال���واردة من الدكتورة �أم�ين عام
املجل�س الأعلى للثقافة يف م�صر ،وما جاء
فيهما من تهنئة �صادقة و�إ���ش��ادة كرمية
ب���دور االحت���اد ال��ع��ام ل�ل�أدب��اء والكتاب
ال��ع��رب ،واختيار ال�شاعر الكبري حبيب
ال�صايغ رئي�س احتاد كتاب و�أدباء الإمارات
العربية املتحدة� ،أمينًا عا ًّما لالحتاد العام
يف دورته اجلديدة ،متطلعني جميعاً نحو
غد م�شرق لأمتنا ،وم�ستقبل واعد ل�شعوبنا
ٍ
تتحقق ف��ي��ه �آم����ال �شعوبنا وتطلعاتها
وطموحات املثقفني واملفكرين والكتاب
العرب.
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�أزمة املفاهيم :حول احلريات وحقوق الإن�سان «و�سائل االعالم واالت�صال منوذجاً»
عقدت يف �أثناء امل�ؤمتر ال�ساد�س والع�شرين لالحتاد العام للأدباء

والكتاب العرب ن��دوة حتت عنوان (�أزم��ة املفاهيم حول احلريات
وح��ق��وق الإن�����س��ان) وق��د ت��ن��اوب على حما�ضراتها ومداخالتها
وحواراتها عدد كبري من الأدب��اء والكتّاب واملثقفني ،وقد ا�ستمرت
فعاليات الندوة �أربعة �أيام ،كانت املحا�ضرة الأخرية يف هذه الندوة
للباحث الأديب الأرقم الزعبي التي �أثارت حواراً طويالً ،ومناق�شات
�ضافية ،ولأهمية املحا�ضرة نن�شر ج��زءاً منها باالتفاق مع كاتبها
الزميل الأرقم الزعبي:
�أ -يف التقدمي:
�أ�شار الباحث �إىل �أهمية املو�ضوع كون اجلهد الفكري
الإن�ساين مل ي�صل بعد �إىل مفهوم قطعي وقواعد نهائية
لق�ضايا احلريات وحقوق االن�سان وهو قد ال ي�صل م�ستقب ُال
� ...إذ ق�ضايا احلريات تبقى مثار بحث و�إع��ادة بحث مع
تغري واق��ع الإن�سان وت�أثر هذا الواقع بعوامل �سيا�سية
واقت�صادية وثقافية وتكنولوجية وم َثل دينية عميقة
ومت�أ�صلة  ...نحن �أمام ق�ضية مفتوحة تت�أثر بكل �شيء
وت�ؤثر يف كل �شيء  , ...ومن املنا�سب تطوير هذا املفهوم
مبا يتنا�سب مع تطور حدود املعرفة الإن�سانية لأن ثبات
املفهوم يعيد املجتمع �إىل الوراء وي�ضعفه ...ما هو حرية
وحقوق يف بع�ض مكوناته قدمياً ,هو تخلف عند البع�ض
اليوم ,وهو زندقة وكفر عند الآخرين ..
تبقى �إ�شكالية حتديد املفاهيم للق�ضايا االجتماعية
ق�ضية �إ�شكالية دون حل نهائي.
ب -يف التحديد:
من الثابت �أي�ضاً �أن درا�سة م�س�ألة مفهوم احلريات
وحقوق االن�سان وتطور هذه املفاهيم –على �أهميتها �أخذ
ال�شيء الكثري من الدرا�سة والتمحي�ص  ,وبغية �إك�ساب
قيمة م�ضافة للبحث ركز الباحث على :
ت�أ�صيل لفكرة احلريات وحقوق الإن�سان .
�إ�شكالية ع�لاق��ة ال��دي��ن بق�ضايا احل��ري��ات وحقوق
الإن�سان.
�إ�شارات وبرقيات حول دور و�سائل االت�صال والإعالم يف
تعزيز مفاهيم احلريات وحقوق االن�سان ,وبناء دور فاعل
يف ت�شكيل مفهوم �إن�ساين عام لق�ضايا احلريات وحقوق
الإن�سان مثقالً باملفهوم املحلي �,أ والرتويج لها ب�شكل �إيجابي
�أو �سلبي مثل دور هذه الو�سائل يف �صنع الكراهية .
اال�ستفادة من الدرا�سات امليدانية اخلا�صة بر�صد م�ؤ�شر
تطبيق احلريات وحقوق الإن�سان وال�سيما الدرا�سات التي
قامت بها هيئات ذات م�ستوى معريف و�إمكانيات مادية
وعلمية.
ج –يف الرتكيب:
بعد عر�ض جمموعة من التعاريف وامل�صطلحات قام
ب�صياغتها جمملة على النحو الأت��ي  :مفهوم احلريات
وحقوق الإن�سان  ..كل ماهو �سائد ومطبق يف جمتمع ما,
من مفاهيم متعلقة بالفرد واجبات وحقوق جتاه الذات
والآخر يطال احلريات الأ�سا�سية ب�أنواعها:

(ال��ف��ردي��ة – الفكرية والثقافية – ال�سيا�سية –
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة – االع�لام��ي��ة ) مثقلة
باملنظومة الثقافية اخلا�صة بالفرد واملجتمع الذي ينتمي
اليه  ,ومقدار املعرفة واالقتناع مبفهوم احلريات وحقوق
االن�سان وفق املبادئ الدولية .
 يف الأديان :وق�ضايا احلرية وحقوق الإن�سان الإ�سالممنوذج ُا:
من املعلوم �أن للدين �أثر ُا م�ضاعف ُا يف عقل االن�سان وقلبه
لذلك جند يف جمتمعاتنا �أزمة مفاهيم عميقة للحريات
وحقوق االن�سان والواقع يقول�:إن الثقافة الإ�سالمية التي
حتمل �أفكاراً خا�صة بالدنيا والآخ��رة يتعذر ذوبانها يف
ثقافات �أخرى منذ �أن �أعلن االعالن العاملي حلقوق االن�سان
هناك حتفظات معلنة و�أخ��رى خفية جتاه م�س�ألة الدين
امل��ادة -18وت�شكيل الأ�سرة-املادة  -16ومفهوم احلريةاملطلقة وغ�ير ذل��ك  ...هنا نرجح ر�أي الباحث حممد
ال�سماك «ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻴ�ﺄﺨﺫ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﻋﻥ ﺍﺨﻟ�ﺼﻭ�ﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﻤﻘﺩ�ﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ
ن�شهﺩﻩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻰ مﻭﺍﻗﻊ متعﺩﺩﺓ مﻥ ﺍﻟﻌﺎمل ،مبا ﻓﻰ ﺫﻟﻙ-بل
ﻭخا�ﺼﺔ-يف ﻋﺎﻤﻟﻨﺎ».
�إن للإ�سالم خ�صو�صية ثقافية وح�سا�سية مفرطة جتاه
الثقافات التي تتعار�ض مع ثقافته هي ثقافة مقد�سة
قدا�سة ال��ق��ر�آن واحل��دي��ث ال�شريف عند امل�سلمني...
م��ت��ج��اوزي��ن م��وج��ة ال��ت�����ش��دد ال��ت��ي ي��ع��اين منها العاملني
العربي والإ�سالمي..للحقيقة ن�ؤكد �أن الدين اليحارب
 ..والدرا�سات التي تكتب هنا وهناك بهدف ت�صوير �أن
اال�سالم �أقرب ملبادئ االعالن العاملي حلقوق اال�سالم من
�صانعي هذه الوثيقة ,هذا الأمر خدعة نحن �أمام حريات
وحقوق لي�ست مطلقة,ﻫﻨﺎﻙ �صدام وتعار�ض ﻓﻰ ﻭﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻅ��ﺭ ﺒﻴﻥ �ﺃ�ﺼﺤﺎﺏ ﻨﻅ��ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﺤﻟﺭﻴﺔ ﺍﻤﻟﻁﻠﻘﺔ
ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻤﻟﻌﻠﻭﻤﺎﺕ واحل��ري��ات وحقوق الإن�سان ﻭ�ﺃ�ﺼﺤﺎﺏ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ حﻕ ﺍﻤﻟﺤﺎﻓظة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
مفاهيم احلريات يف الإ�سالم مقيدة يف ن�صو�ص مقد�سة
للثقافة الإ�سالمية الحتارب التذوب ب�سهوله اليخرجها
من حالة اال�ستغالل الأع��م��ى واملتطرف مل�ضمونها �سوى
�إط�لاق احل��ري��ات وانت�شار الدميقراطية لفي ر�أي��ن��ا هما
ال�سالح الفعال ل�سحب ورقة التطرف الديني ...
موقف الإ�سالم من احلرية الدينية :
�إن ك��ل��م��ة احل���ري���ة مل ت����رد يف ال����ق����ر�آن ال���ك���رمي،

���ر،
و�إمن��������ا وردت م����رادف����ات����ه����ا وم�������ش���ت���قّ���ات���ه���ا ك���ح ّ
وحت�����ري�����ر ،وحم���������رر ،وع�����ت�����ق ،وم������ا ����ش���اب���ه ذل�����ك.
“حترير” وردت يف الن�ص القر�آين �صراحة خم�س مرات
يف ثالث �آيات  ،والهدف من التكرار متكني املكرر يف النفو�س
وتقريره  ,هنا اهتم الباحث يف مو�ضوع �إ�شكايل يتعلق
مب�س�ألة االكراه بالدين وحرية اخلروج عن الدين «الردة»
ال��ذي ت�ؤكده �شرعة حقوق االن�سان  ...وحرية ال��ر�أي
واالقرتاع وت�شكيل الأ�سرة وانتهى �إىل الت�أكيد.
على وج��ود نقاط تعار�ض ب�ين مفهوم احل��ري��ات وفق
م�ضمون املواثيق الدولية وموقف اال�سالم منها مثل:
ممار�سة احلريات وفق مفهوم احلرية املطلقة ي�ؤدي اىل
تطبيق الدميقراطية التي اليوجد �أمامها حمرمات ,يف
حني �أن احلرية يف اال�سالم حرية مقيدة مب�س�ألة احلرام
واحلالل – العلم الواجب على كل م�سلم – ومنطوق الن�ص
القر�آين منها ماي�شكل �أحكاما قطعية مثل جرائم احلدود
(وهي الزنا ،والقذف ،و�شرب امل�سكر ،وال�سرقة ،واحلرابة،
والردة ،والبغي) اليجوز �شرعا الت�صويت �أواالقرتاع على
الغائها �أو تخفيفها .
احلريات يف اال�سالم مطلقة �ضمن حدود تطبيق احلالل
واالب��ت��ع��اد ع��ن احل���رام وال����وارد يف م�صادر الت�شريع يف
وال�سيما القر�آن الكرمي  ,احلرية اجلن�سية يف اال�سالم
مثال مطلقة بتطبيق الزواج املتعاك�س امل�سموح به وبحدود
امل�سموح ب��ه لتعدد ال��زوج��ات ,ك��ذل��ك التملك والتنقل
وممار�سة التجارة وال�صناعة غري امل�ضرة للإن�سان من دون
ربا �أو احتكار التناف�س مفتوح �أما م �أي وافد جديد  ,ولي�س
هناك نظام ت�سعري �أو �سقف للربح �....أو حدود للملكية
الفردية �أوتقيد للت�صرف بها  ..بالت�أكيد هناك متايز جتاه
الأقليات الدينية الأخ��رى نعم اليوجد اك��راه  ..هناك
جزية ..هناك منع ملمار�سات تتعار�ض مع املثل اال�سالمية
مثل حرية اللبا�س وتناول امل�شروبات وبيعها و�صناعتها ..
هناك �آيات قر�آنية حتمل الوعيد والويل له�ؤالء مثل :
قوله تعاىل:
(وم��ن يبتغ غري الإ���س�لام دينا فلن يقبل منه وه��و يف
الآخرة من اخلا�سرين ) (�آل عمران.)85:
( �إن الذين كفروا من �أهل الكتاب وامل�شركني يف نار جهنم
خالدين فيها �أولئك هم �شر الربية) (البينة)6 :
املفهوم اال�سالمي حلقوق االن�سان اليتطابق مع املفهوم
العاملي  ,امل��ادة التا�سعة من ن�ص اع�لان حقوق االن�سان
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اخلليجي مثل اً -تن�ص «ح��ري��ة ال���ر�أي
والتعبري عنه حق لكل �إن�سان ،وممار�ستها
مكفولة مبا يتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية
وال��ن��ظ��ام ال��ع��ام والأن��ظ��م��ة (ال��ق��وان�ين)
املنظمة لهذا ال�ش�أن . ».من هنا نفهم �أزمة
املجتمعات اال�سالمية (التناق�ض والرتدد).
جاءت املادة  27من العهد الدويل اخلا�ص
ب��احل��ق��وق امل��دن��ي��ة وال�سيا�سية ،لتحمي
حقوق الأ�شخا�ص املنتمني �إىل �أقليات يف
التمتع بهويتهم الدينية ،فن�صت على �أن «
يق�صد باحلق يف حرية الدين �أو املعتقد يف
�إطار منظومة حقوق الإن�سان حرية الفرد
يف اعتناق ما ي�شاء من �أفكار دينية �أو غري
دينية».
ال هي ا�ستطاعت تطبق املفهوم الكلي
للنظام الإ�سالمي  ,والهي طبقت احلريات
والدميقراطية ومفهوم حقوق االن�سان
وف���ق االع��ل�ان ال��ع��امل��ي حل��ق��وق الإن�����س��ان
...لأن����ه منذ �أن �أع��ل��ن االع�ل�ان العاملي
حل��ق��وق االن�����س��ان ه��ن��اك حت��ف��ظ��ات على
م�ضمون االعالن وهناك اتهامات وتقارير
دولية ت�صدر حول قهر احلريات وانتهاك
حقوق الإن�سان يف �أغلب ال��دول العربية
قائمة على ماهو وارد يف منطوق االعالن
العاملي حلقوق الإن�سان  ,ولي�س وفق الثقافة
املحلية ملجتمعنا ...من هنا من املهم الإ�شارة
اىل مو�ضوع حقوق الإن�سان يف الإ�سالم من
دون مواربة �أو لوي الن�صو�ص �أوانتقائية
الن�ص ..
يف احلالتني هناك هوة بني مانتمثل وما
نطبق  ..هناك جدل وحوار مل يح�سم ,يف
�أي مدر�سة نكون ؟ وكيف نكون ؟ وملاذا نكون
؟ ومتى نكون ؟  ...ي�ضاف اىل هذا الأمر
تزايد احلروب البينية يف عاملنا العربي ,
وما نتج عنه من انت�شار للتيارات التكفريية
وت��ط��ب��ي��ق ح��د امل��رت��د وا���س��ت�����س��ه��ال ه��در
الدماء  ,و�سماح �شيوخ التكفري لأنف�سهم
بتفوي�ض من ال��ذات ولي�س من املجتمع �أو
ذي علم باال�ستنتاج �أن �شخ�ص ما قد كفر
دون اعالن هذا ال�شخ�ص جهارة �أنه كفر
بالدين...
ان م��ا ي��ج��ري يف جمتمعاتنا العربية
– ولو ب�شكل متفاوت -من ا�ستباحة دم
وت�سويق لظاهرة التكفري التي �أ�صبح لها
علم وح��دود جغرافية وم��وارد وحمطات
اع�لام��ي��ة وغ�ير ذل���ك ,اىل ج��ان��ب وج��ود
ظ��واه��ر علمانية لقهر احل��ري��ات تت�آخى
مع الظاهرة التكفريية املنت�شرة بجوهر
ال��ف��ع��ل جل��ه��ة االع���ت���داء ع��ل��ى احل��ري��ات
وحقوق االن�سان ...كل ذلك ي�شكل �أ�سو�أ
حالة لتطبيق حقوق االن�سان والأق�سى
احل��ي��ف ال��واق��ع على ذوي االحتياجات
اخلا�صة زمن احلرب  ,ف�ضال عن امل�ساهمة
يف الت�سبب يف االعاقة ب�سبب احل��رب �أو
االع��ت��ق��ال وت��راج��ع اخل��دم��ات ال�صحية
وال�صراع امل�ستمر منذ �أكرث من قرن بني ماهو
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�شرعي وديني  ,وماهو قانوين ومدين...اذا
مل يح�سم هذا ال�صراع الحرية والحقوق
للإن�سان ت�ستحق الذكر ...
احلريات وحقوق الإن�سان
يف الوطن العربي:
مع التفهم للر�ؤيا الثقافية املختلفة لهذه
امل��ب��ادئ يف عاملنا العربي ورغ��م الظروف
اخلا�صة التي متر بها بع�ض الدول العربية
التي انطلق فيها ما ي�سمى الربيع العربي
وحتول الأمر اىل �صراع م�سلح ,مما يجعل
حقوق االن�سان وق�ضايا احلريات حمكومة
بظروف احلرب التي مهما مت جعلها قانونية
وذات غاية عادلة بجوهرها قذرة امل�ضمون
 ..حيث الحرية يف التنقل وال �أمن فردياً
وجمتمعياً والحرمة للبيوت وال خ�صو�صية
�شخ�صية ت�شرد وعوز وجلوء وهدر لكرامة
الإن�سان ...
بع�ض الدول العربية لي�س يف د�ساتريها
�أي ا�شارة للحقوق ال�سيا�سية و�أخرى لديها
قبة للحقوق ال�سيا�سية يف د�ساتريها ولكن
الحت��وي حتتها م��زار ُا  ...نعي�ش يف عاملنا
ال��ع��رب��ي�-إىل ح��د كبري  -وه��م احل��ري��ات
ال�سيا�سية وتعددية الأوبا�ش ودميقراطية
متدنية  ...نحن �أم��ام خيارين اما ت�أكيد
م�صادرة احلقوق ال�سيا�سية حتت عنوان
عدم وج��ود الوعي الكايف ال�ستخدامها �أو
الفو�ضى والدمار والذل والهوان ..
هنا �أ���ش��ار الباحث �إىل دور االع�لام يف
ال��دف��اع ع��ن احل��ري��ات وح��ق��وق االن�����س��ان
والقيام بالتوعية االزم��ة وخلق مناخات
مواتية للقبول بالأخر والتعددية وتر�سيخ
الت�شاركية  ,ون�شر املعلومات وامل��واد ذات
املنفعة االجتماعية والثقافية وتعزيز
الدفاع عن احلريات وحقوق االن�سان ..كل
ذلك يف �صلب عمل االعالم الذي
�ﺃ�ﺼﺒﺢ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻴﻘﺎ����ﺱ ﺒﻪ ﻤـ��ﺩﻯ
ﺘﻘـ��ﺩﻡ ﺍﻟـ��ﺩﻭل ﺍﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻁ��ﻭﺭ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻭﺨـ�ﺼﻭ�ﺼﺎ ﻤﻤﺎﺭ�ﺴـﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ
ﺍﺤﻟﻘـ��ﻭﻕ ﺍﻟ�ﺴﻴﺎ�ﺴﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
وال��ت��ح��دي الأ����ش���د ﻫﻭ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﻴﺎ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ (ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍ�ﻷﻗﻠﻴﺎﺕ

ﻭﺤﺘﻰ ﺍ�ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭ�ﺴﻭﺍﻫﺎ) �ﺇﻰﻟ
ﻗ�ﻀﺎﻴﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴﺔ .ومفهوم ال�سيادة
للدول مل يعد م�س�ألة يقررها �أبناء هذه
الدولة فقط .اخلطري �أكرث حتول ق�ضايا
احل���ري���ات وح��ق��وق الإن�����س��ان اىل جم��ال
لالبتزاو وال�ضغط على القرار الوطني من
قبل بع�ض الدول و�سبب يف فر�ض عقوبات
على بع�ض الدول وتطبيق عزلة اقت�صادية
و�سيا�سية عليها  ,م�ساحة التدخل اخلارجي
حتت �شعار الدفاع عن قيم احلرية حتددها
التقارير ال�صادرة عن املنظمات الدولية
�أو من قبل املنظمات املهنية العابرة للدول
ذات االمكانيات املالية الكبرية .
يف الق�سم الثاين من البحث تطرق �إىل
درا�سة يف العناوين الآتية:
 1ـــ �شبكة االنرتنيت ومواقع التوا�صل
االجتماعي  ,وحقوق االن�سان :
 _ 2م���ي���زات االن�ت�رن���ت ول���وازم���ه���ا (
الفي�سبوك  ,التويرت  )... ,يف احلريات
وحقوق الإن�سان
حتقيق التفاعلية والت�شاركية الفعالة
(املعلومات امل�ستخدم.امليول .)..
ح��ري��ة ال��دخ��ول وال���ول���وج للمعلومات
وتوظيفها وتوعية امل�ستخدم .
االف�صاح عن البيانات ال�شخ�صية �صادقة
�أوكاذبة وتبادل التوا�صل ,وت�أمني م�ساحة
�أكرب للتعارف .
الك�شف عن احلالة ال�صحية و الثقافية ,
ال�سيا�سية مل�ستخدم ال�شبكة.
امكانية حتديد املوقع اجلغرايف مل�ستخدم
ال�شبكة .
�سقوط اخل�صو�صية
حتقيق �أو���س��ع حل��ري��ة ت��دف��ق االف��ك��ار
بالكلمات و ال�صور .
ك�سر قاعدة احتكار بث اخلرب وال�صورة
,وحتول كل م�ستخدم اىل مرا�سل .
امل�ستوى العاملي ،تقل�صت �سيطرة الدولة
ع��ل��ى و���س��ائ��ل الإع��ل��ام خ�ل�ال العقدين
املا�ضيني ب�سبب زي��ادة ا�ستخدام و�سائل
االت�صال احلديثة.
 3ـــ م�����ص��ادر ال�صعوبات ال��ت��ي يوجهها
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الإعالم جلهة ن�شر حقوق الإن�سان:
وختم درا�سة مو�ضوع الإع�لام وحقوق
الإن�سان بالإ�شارة �إىل:
�سيادة الإعالم الدويل ونظم االت�صاالت
الدولية التي جتعل النظم االت�صال باجتاه
واحد تدفق اعالمي جارف لدرجة يفوق
حاجة امل�ستهل املحلي .
غزو �إعالمي يدفع اىل ﺍﻨﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
�ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘ�ﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟـ�ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍ�ﻷﺒﻌﺎﺩ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍ�ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟ�ﺼﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟـ�ﺸﻌﻭﺏ ﺤﻴـﺎل ﺒﻌـ�ﻀﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻌ�ﺽ.
هيئات اعالمية دولية عابرة للدول ذات
امكانيات مالية وادارية
االهتمام بخرب االع��ت��داء على حقوق
االن�����س��ان ك��خ�بر ع��اب��ر ,ي�صنع الده�شة
واال���س��ت��ق��ط��اب  ,ول��ي�����س ك��خ�بر ي�ستحق
املتابعة والتق�صي والبحث عن الأ�سباب
واحلل  ,خرب للمناف�سة الإعالمية وال�سبق
االعالمي  ,ولي�س خرباً م�ساعداً لبناء ميول
مواتية للم�ساعدة وحتقيق احل��ل ..مثال
على ذل��ك خرب غ��رق �سفن املهاجرين من
ال�شرق اىل الغرب .
ويف اخلتام �أ�شار الباحث �إىل :
�أهمية وج��ود الوثائق العاملية ل�شرعة
حقوق الإن�سان ,التي تت�ضمن �أكرب م�شرتك
ان�ساين ي�ستحق الدفاع عنه  ,وحتى يكتمل
امل�شرتك الب��د من �إع���ادة �صياغة �شرعة
حقوق الإن�سان مبا يتقاطع مع الثقافات
املعرت�ضة على بع�ض بنود �شرعة حقوق
االن�سان  ,ومن املهم �أن تلعب و�سائل االعالم
واالت�صال دورا مهما بتقريب املختلف عليه
وتر�سيخ املتفق عليه  .ومن املنا�سب �أن يتم
اعتماد م�ؤ�س�سات موثوقة لإجراء درا�سة
ميدانية �صادقة حول واقع حقوق االن�سان
يف العامل العربي بهدف و�صف ماهو كائن
والت�أ�سي�س اىل ما يجب �أن يكون  ,و�إدخال
مواد تعليمية لغاية املرحلة الثانوية,حول
احلريات وحقوق الإن�سان وممار�ستها ..
بهدف اع��داد جيل م�ؤمن بحقوق االن�سان
ويدافع عنها .
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لأبي �شفيع ..
لذاكرة الرتاب

• حممد باقي حممد
لذاكرة ال�تراب �إذاً ،ولطائر احلوم
ّ
لينق�ض -
الرجيم �إذ يطلّ بظلّه املُقيت،
يف �أ�صل من الذاكرة  -على بني الب�شر،
ويقتن�ص  -من بينهم � -أحد الأحبة!
ع��ات��ي��اً يهبط ط��ائ��ر احل���وم م ّ��رة
�أخرى ،لرتحتل الذاكرة املوهنة بعيداً
وبهي !
ُ ،متدثرة مبا�ض مورق يف �أخيلته ّ
�إذ ذاك كنت �إذ �أنزل بدم�شق� ،أحتل
ركناً بدار ال�صديق ال�شاعر فتحي حمو
 ،ث ّ��م ح��دث �أن ا�صطحبني �إىل جتمع
����ي ذات م�صادفة! هناك تعرفت
�أدب ّ
بالزمالء حممد خالد رم�ضان وحممد
وليد احلافظ ومروان امل�صري من كثب
 ،غري �أنّ �أحدهم كان قد تغ ّيب بداعي
املر�ض !
ويف طريق العودة توقفت بنا الدرب
ب��دار متوا�ضعة  ،كنا �سنعود الغائب
احلا�ضر  ،ل ُيق ّي�ض يل �أن �أت��ع ّ��رف �إىل
با�سم عبدو!
حيياً ك��ان الرجل  .واث��ق��اً  ،حني
طالعنا بارتباك اللحظة �إذ تتفاج�أ
لكن �صداقة عميقة �أن�ش�أت
باجلديد ّ ،
تطلّ بر�أ�سها  ،و�شعرت باجنذاب نحو
الرجل الأ�سمر �شديد الدماثة  ،ربمّ ا
لأنّ �أكرث من حلقة �أو حمطة جمعتنا ،
فلقد كان �أبو �شفيع خريج الق�سم ذاته
 ،ق�سم اجلغرافية  ،ذاك الذي �س ُيق ّي�ض
له �أن يلقي بي يف �أتون حياتي العمل ّية
الحقاً !
اجلم
و�إذ �أخذ الرجل  -بتوا�ضعه ّ
 يعر�ض مناذج من كتابته الق�ص�ص ّية ،ان�ضافت حلقة �أخرى �إىل احللقات التي
راحت ت�شدّ نا �إىل حبل وثيق  ،هل ث ّمة
حاجة لأن �أتذكر كيف مالت بي الدرب
جهات انتماء  -حمدود يف الزمان � -إىل
ل�ص �أب��ا �شفيع من
التيار نف�سه  ،ال��ذي ّ
غب �أن غادرته ظلّ �سبب
ذاته ؟! لكنّه ّ
�آخر ي�ضاف �إىل ائتالفنا !
ملتنا غري منا�سبة �أدب ّية �إذاً  ،عرب
ثم تقلد
�أم�سية  -ربمّ ا � -أو مهرجان ّ ،
با�سم رئا�سة حترير �صحيفة النور  ،تلك
ال�سوري
ال�شيوعي
التي ي�صدرها احلزب
ّ
ّ
���وح���د  ،ن��اه��ي��ك ع��ن �إدارة حترير
املُ ّ
أدبي  ،وذلك بحكم موقعه يف
الأ�سبوع ال ّ
التنفيذي الحتاد الكتاب العرب
املكتب
ّ
 ،وبحكم العالقة والثقة دعاين الرجل
�إىل الكتابة يف ال�صحيفتني !
على تباعد � -إذاً  -قر�أين جمهور
ال��ن��ور  ،واختلف الو�ضع يف الأ�سبوع
����ي قليالً  ،ذل��ك �أنّ��ه��ا  -بح�سبنا
الأدب ّ
كانت بيت �أع�ضاء احتاد الكتاب العربوموئلهم  ،ربمّ ا لأنّني ُمقلّ يف الكتابة ،

با�سم عبدو..
�أيّها ال�صديق
اجلميل
• زياد كرباج
ُ
قد تكونُ قليلةً ،هي ُف
�سحات الزمانِ املكانِ
 ...تقاطعاً و �إ ّي��اك  ....لكنّما ما ت�سلّل �إىل
ثنايا �شعوري من روحك احللو ِة  ...ما كان ٌّ
قط
بالقليل .
َ
أدب ..
أحاديث منك ....عن
�أذكر �
ٍ
ثقافةٍ � ،
كنت َتعبرْ ُ ِذك َْر املجاالت العدّ ِة  ...ت�صل �إىل
أعم الأ�شْ ُ
مل.
بوح
ٍ
م�شرق � ...إنّهما ال ُّ
ٍ
َ
َ
ب�صدق
الواثقة
العازمة
تربط اخلطو َة
ِ
الكلمة.
ُ
تر ُفق الواحد َة
الثقافة ...االهتما ُم ْ ...
بالثانية.
�أ�صدقاء تدعوهم �إىل ب ْي َ
تك  ...ت�ض ّيفهم
ٌ
َ
غرفة
الب�شا�شة على وجوههم ...
ُ ...ت�ضفي
َ
ُ
ت�ستحيل خ�ضر َة واح ٍ��ة
بيتك،
ع��اد ّي ٌ��ة يف
نحوهم .

ظن مني  -خط�أ �أو �صواباً  -ب�أنّنا
على ّ
مما نكتب!
ينبغي �أن نقر�أ �أكرث ّ
وتتالت لقاءاتنا  ..دم�شق كانت
املرف�أ الرئي�س وال�سفني  ،وكانت احل�سكة
 هي الأخ���رى -حا�ضرة يف �ضمرينا ،لكنّي �أب��داً ما ت�ص ّورت �أنّني �إذ �أخذت
�أ ّودع����ه  ،مهنئاً بثقة ال��زم�لاء  ،تلك
التي حم�ضوها له ثانية يف االنتخابات
الأخ�يرة الحتاد الكتاب العرب � ،أقول
يرت�صدنا
ب�أنّني مل �أتخ ّيل ب�أنّ املوت كان
ّ
ليل�ص منّا �أبا �شفيع على
يف املنعطف ،
ّ
نحو ُمباغت و ُمبهظ! وها هي الر�سالة
الأخرية تنوب عني يف تهنئته بع�ضو ّية
ال�شيوعي
ال�سيا�سي للحزب
املكتب
ّ
ّ
املوحد !
ّ
ال�سوري ّ
هكذا  -ربمّ ا  -غاب الرجل احلزين
حدّ الفاجعة  ،احلزين وال�شفيف ب�آن ،
امل�سكون بانحياز لي�س له حدود لعامل
الفقراء � ،أولئك الذين ينتجون اخلريات
امل��اد ّي��ة للمجتمع  ،والذين ي�ستهلكون
جلّ املُنتج يف الثقافة والفنون  ،ناهيك
عن �أنّهم حاملو م�شاريع التغيري بكافة
تلويناتها  ،تلك التي تتمو�ضع ي�ساراً �أو
مييناً �أو و�سطا!
غاب الرجل  ..ومعه غابت مرحلة

كاملة باحتدامها وارتطامها وتناق�ضها
 ..ب�أحالمها و�آمالها �أو وانك�ساراتها !
ول��ك��ن مل���اذا !؟ مل���اذا الآن ب��ال��ذات
ترجلت �أي��ه��ا الفار�س !؟ ه��ل �أنهكتك
ّ
الرحلة بتفا�صيلها امل��وج��ع��ات !؟ هل
�أم�ضتك الأزم���ة ال�سورية � -إذ راحت
تدلف حثيثاً عامها اخلام�س  -و�أتعبتك
!؟ لكنّك كنت  -برغم الآالم  -حتتفظ
بتفا�ؤلك  ،فهل كنّا حمكومني بالأمل
على حدّ تعبري الرحال الكبري �سعد اهلل
ونو�س !؟ لقد كنت ترى �إىل الغد بعني
احللم والتفا�ؤل  ،بيد �أنّ ملك امل��وت -
ح�ين ا�صطفاك للملأ الأع��ل��ى � -أخ��لّ
بال�سياق !
�أب��ا �شفيع لن �أق��ول وداع���اً  ،ذلك
�أنّنا على ال��درب ذاتها  ،ال تن�س ب�أنّنا
حم��ك��وم��ون بقطبي ال����والدة وامل���وت !
ناهيك عن �أنّ امل�ستقبل �أ�ضحى خلف
ظهورنا على نحو �أكيد ! وها نحن جنيء
ف��رادى  ،فال ترثيب عليك � ،سنجيئك
فج عميق � ،سالماً عليك
راجلني من كلّ ّ
ي��وم ول��دت � -إذاً  -وي��وم مت��وت  ،ويوم
تبعث حياً !

وقت و�آخر
�أُتابع �أخبا َرك� ،إ�سهاما ِتك بني ٍ
َ
املثابر� ،أج��دك الكاتب
النا�شط
� ...أَ ِج��دُ َك
َ
العا�شق للطيبني  ...ل��ل��ك��ادح�ين ،العا�شق
للفقراءِ  ...العا�شق ل�سورية  ...للتخل�ص من
كلّ
الفج ُر جميالً جميالً
ٍ
ظلمة  ...حتّى ُيرى ْ
...
�إذا كنّا � ....أمام املوت ال ُ
حيلة،
منلك من
ٍ
ي�ستطيع �أن يمَ ْ ح َو َق ْوالً ِمث َْل :با�سم
لكنّه هل
ُ
ال�صديقُ
اجلميل .
عبدو �....أ ّيها
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�سيد اخلوامت
(خلود الر�ؤيا وتوالد الداللة)

()Lord of the rings

• �سامر من�صور

جميعنا كان يرتقب ب�شغف تتمة �سل�سلة �سيد اخلوامت
للكاتب الربيطاين ( ج  .ر .ر تولكني) وقد �صدر الفيلمان
�أحدهما بعنوان ((The Hobbit: The Desolation
 of Smaugوالآخر (The Hobbit: The Battle of
أحداث دامية ومفجعة
خ�ضم �
 )the Five Armiesيف
ٍ
ِّ
تعي�شها ال��ع��دي��د م��ن دول ال��ع��امل ت��ع��ري عجز املنظمات
الدولية الكربى عن �إيقاف تدفق الدماء واملُهجرين .ويف
بع�ض الأحيان تدفق جثث الغرقى والأطفال نحو �سواحل
�أوربا� .إن ما اختتمت به �سل�سلة �سيد اخلوامت ُيف�سر كل �شيء
ويعطينا نظرة نحو امل�ستقبل .قام حماربو �شعوب (الهوبيت
\  )Hobbitبرحلة ال�ستعادة جمدهم ال�ضائع وطلبوا
ال��ع��ون م��ن حاكم مملكة (وودالن���د \ )wood land
املتفوقة يف التنظيم والتح�ضر والأمن على جميع املمالك
الأخرى ..ولكن احلاكم (ثراندويل) كان مهتماً فقط ب�ش�ؤون
مملكته ويطلق �شعارات ال يتطابق �سلوكهُ معها ..و�أحجم
ِ
يد العون ..فما كان من حماربي �شعوب
جميع احلكام عن مد ِ
(الهوبيت) �إال �أن ذهبوا وحدهم لقتال حاكم جبل (�سموغ)
وهو تن ٌ
ثروات هائلة
ني هائل يرتبع فوق
مرتاكمة يف مكانٍ
ٍ
ٍ
ُ
وي�صف التنني نف�سهُ وقواه كما ي�صف �أي جرنال مغرور
واحد
ٍ
عر�ض ع�سكري ماكيناته احلربية وقدراتها النارية
خالل
ٍ
ُ
التدمريية وميثل ه��ذا التنني ال�شر املطلق وبعد معركة
يندحر فيها
مذهلة على �صعيد الإخراج والتقنية و الفكرة ،
ُ
هذا ال�شر �أمام حماربي (الهوبيت) وينه�ض فج�أة من الرثوة
التي جتري يف ِّ
كل مكان ُم�ضمخاً بالذهب املُ�سال (الذائب)
ُ
ري ناراً ورعباً �ضارباً �أقرب املدن �إىل اجلبل ..وكما
وي�ستط ُ
يفعل احلكام وحا�شيته عادة ً �أمام اخلطر العظيم  ،ي�سار ُع
حاكم مدينة البحرية وحا�شيتهُ �إىل الهرب بكنوزهم تاركني
ُ
راهب
املدينة مل�صريها امل�ش�ؤوم .وكما �أن فكتور هوغو جعل من ٍ
روايته
عجوز م�صدراً لإعادة التوازن �إىل (جان فاجلان) يف
ِ
ال�شهرية (الب�ؤ�ساء) ومل يظهر لنا �أن النظام احلاكم بدور
ق�ضائه وم�ؤ�س�ساته يخدم العدل حقيقةً ..كذلك د� ُأب كاتب
هذه ال�سل�سلة ال�شهرية  ،فهو يظهر لنا دائماً �أن �إعادة التوازن
�إىل العامل يكون من خالل ب�سالة �أفراد ٍ نبالء ي�ؤمنون بالغد
امل�شرق ..بينما ال تنه�ض اجليو�ش الالوح�شية ملحاربة
اخلطر الوح�شي �إال عندما َيطرق �أبوابها وي�صبح وجودها
مهدداً ب�شكلٍ �صارخ.
غالم �سهماً قادراً على قتل التنني الهائل الذي ميثل
ُيح�ضر ٌ
ال�شر والفو�ضى  ،ويحتوي ال�سهم يف ت�صميمه على رمز اخللود
  )∞( infiniteويطلقه والد الغالم من على كتف ابنهويطلب منه �أن يدير ظهره لل�شر املتج�سد بالتنني وب�أن ال
يحدق يف العبث واجلنون وب�أن يكتفي بالتحديق يف عينيه..
وب�إ�صابة دقيقة ناجتة عن تعاون وان�سجام بني جيلني
(الأب وابنه) يتم الق�ضاء على ال�شر املُ�ستطري(�سموغ).
�سرعان ما يظهر ذلك التنني جمدداً يف ذهنية ملك اجلبل
اجلديد (ثورين) والذي باتت كل الرثوة الهائلة بني يديه.
ولكن ملا كانت حا�شيته من حماربي (الهوبيت) من ال�صاحلني
متكن من نزع ال�شر املتنامي يف داخله .وجتنب حرباً مع �سائر
القوى الالوح�شية التي �سارعت �إليه بع�ضها ب�سبب احلاجة
والأخرى بدافع الطمع .ولوال �أن امللك (ثورين) فتح الأبواب
للآخرين �أمام الرثوة الهائلة حلال الفناء باجلميع من جراء
احلروب الوح�شية.
وال��ط��ري��ف �أن جميع ال��ق��وى الالوح�شية متغطر�سة
يغ�ص
م��غ��رورة ،رغ��م �أن العامل ال��ذي تفرت�ضهُ احلكاية ُّ
أنه
بالوحو�ش والتنانني والأ�شباح وامل�شعوذين وكل ما من �ش� ِ
�أن يفزعهم .فهم كمن يباهي بقدرته على القفز عالياً وهو

ُ
يو�شك على الغرق.
مركب
يف
ٍ
ري �إىل التايل:
ووفق قراءتي لل�سل�سلة فلعل الكاتب ي�ش ُ
طرف
لزمن طويلٍ ج��داً يف يد
عندما ترتكز ث��روة هائلة
ٍ
ٍ
ٌ
كفيل بجعله ال�شر املُطلق وخطراً محُ تمالً على
ما  ،فهذا
�أمم الأر�ض ب�أ�سرها وجميعنا يعلم �أن هناك من الأ�سلحة
النووية وغريها على �سطح كوكب الأر�ض ما يكفي لتدمري
هذا ال�سطح ب�أكرث من � 20ضعفاً مل�ساحته وجميعنا يعلم �أن
الرثوة والطاقة الب�شرية والعلمية والتقانية� ..إىل �آخره
ت�ستخدم �أكرث ما ت�ستخدم يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية املعنية
بت�صنيع وتطوير الأ�سلحة الفاتكة واملرعبة� .إننا يف عامل
ت�سحق فيه الأمم القوية الأمم ال�ضعيفة منذ فجر التاريخ
وحتى اليوم وما مملكة ال ( ( Elfesوالتي تدعى (وودالند)
 ،الهائلة التنظيم والتح�ضر والتي تنعم بالأمن �إال ٌ
لدول
رمز ٍ
يف �أوربا ومثيالتها القادرة على لعب دو ٍر �إيجابي و�أف�ضل يف
جعل العامل مكاناً �أكرث �سلماً و ازدهاراً� .أما �شعوب (الهوبيت)
�ضئيلي القامة فقد ترمز رمبا �إىل ال�صينيني الذين يحاولون
ا�ستعادة جمدهم الغابر من بني براثن ذلك التنني املهيمن
�أو رمبا �إىل اليهود كما يرى بع�ض النقاد .ولكن �أي معركة
مع التنني املهيمن  ،تهدد ب�إحراق العامل ب�أ�سره� ..إن كل
�أ�صناف الوحو�ش وقبائل الغيالن التي تظهر يف ال�سل�سلة ما
هي �إىل ٌ
رمز للموت والفناء و ذروة اجلنون امل�ؤدي لهما  ،وهي
موجودة وتنتظر �أخطاءنا وتنتهز غفلتنا بعينها النارية
الهائلة (والنار هي املُفني الأول للحياة مبعنى عني احلياة
ني النار) لتنق�ض علينا دون متييز ..فب�إمكانك �أن
نقي�ضها ع ُ
َ
ت�سميه عدواً قذراً �أو خائناً
ت�سمي القتيل بطالً وب�إمكانك �أن
ِ
جن�ساً ..هذا كله لن يغري من الأمر �شيئاً  ،فكالهما جثتان ال
�أكرث وال �أقل ..رمبا قبل �أن يكونا جثتني كانا �شيئاً خمتلفاً
 ،لكنهما الآن �سيان .ولعل ما �أثار عجب متابعي ال�سل�سلة هو
�أنه اليوجد معركة فا�صلة وال حتى ايحاء بقدوم معركة
نهائية  ،مبعنى �أن الوحو�ش ال تنتهي .والوحدة بني القوات
الالوح�شية �آنية والتحالفات �إىل زوال ما �أن توزع التيجان
على ال��ر�ؤو���س ويبقى اخل��امت (ال��دائ��رة \ ) Ringبني
�أ�صابع الفقراء النبالء لإنقاذ هذا العامل  ،واالنقاذ يكون
مبنحه فر�صة جديدة من خالل احلفاظ على ا�ستمراريته
ولي�س �إنقاذاً مبعنى �إزالة و �إنهاء كل اخلطر القائم.
ونالحظ على الدوام �أن �إنقاذ العامل
يحتاج �إىل تعاونٍ
ُ
بني امللك �أو ويل العهد وبني ذلك النبيل البا�سل الذي يحمل
الدائرة (اخلامت  ،احللقة  ،اال�ستمرارية) بني يديه  ،ورغم
�أنهُ ميتلك قوتها الهائلة �إال �أنها التبهر ُه وتقود ُه �إىل ال�صراع
�سطلة ما ..فكما �أن مئات املفكرين والأدباء واملنا�ضلني
على
ٍ
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العظام �آثروا �أن يغريوا العامل على �سانحات املجد ال�شخ�صي
وتكبدوا املخاطر كما هو حال فولتري  -مثالً  -الذي هرب
من ق�صر فريديك الكبري ليكتب كتاباً جديداً ..ذلك الق�صر
الذي فيه من اجلواري احل�سان  ،والك�ؤو�س املذهبة والفرا�ش
الوثري مايبهر احلوا�س ويجعل �سكانهُ مو�ضع ح�سد النا�س..
كذلك من حمل اخلامت يف تلك ال�سل�سلة حافظ معظمهم على
ان�سانيته ..فاخلامت والتاج هما واحد ..لكن �أنت تختار �إن
و�ضعتهُ يف يدك كان خامتاً يخدمك � ،أما �إن تركتهُ ي�ستحوذ
على ر�أ�سك و�أفكارك ف�سي�صبح تاجاً فوقك و�ستبتلع ب�صريتك
قوى الظالم التي ترتافق دوماً مع القوة الهائلة ولن تعود
يدب على هذه الأر�ض
م�سخ جديد ُّ
�إن�ساناً بل �ستتحول �إىل ٍ
كما حدث مع (�سميدل) الذي �آثر �أن يح�سم �صراعه بني
اجلماعة و(الأنا) ل�صالح �أناه وعا�ش منفياً.
ولعل الكاتب الربيطاين (ج  .ر .ر تولكني) يظهر لنا كم
�أن ذاكرتنا ت�شبه ذاكرة الأ�سماك  ،حيث �أن النا�س وامللوك
ويف كل جزءٍ من هذه ال�سل�سلة يرتددون يف تقدمي التعاون
والت�شارك حتى يتجلى لهم ذلك اخلطر ال��ذي �سيجعلهم
يخ�سرون جميعاً كل �شيءٍ ال حمالة �إن هم مل يتحدوا..
مبعنى طاملا �أنه هناك هوام�ش للم�ساومة فالعالقات النفعية
العلق ّية هي التي حتكم �سريورة الأم��ور ولي�س العالقات
الإن�سانية .ويذكرين الكاتب مبا قاله ال�شاعر فالدميري
ماياكوف�سكي:
لقد كنت فرحاً  ،ولكن ماذا يجدي الفرح
�إذا كان �شقا�ؤنا دون جدوى
من املخيف �أن المنلك اجلر�أة
مادامت هناك قنبلة للعامل كله  ،ومدية للجميع.
ني واحدة حتدّ ق بالعامل �أجمع فمن املخيف
مادام ال�شر بع ٍ
�أن المنلك اجلر�أة  ،ماجدوى م�شاهد االحتفاالت والفرح يف
نهاية كل جزء من هذه ال�سل�سلة �إن كان �شقاء النا�س جميع ُاً
حماربني ومدنيني وملوك وحملة ر�سالة دون جدوى؟! متى
�سنتعلم ؟ �إن توقيع اتفاقيات احلد من انت�شار ال�سالح النووي
فريو�سات فتاكة كاجلمرة اخلبيثة
 ،لي�س حالً مادمنا �سنطور
ٍ
نحتاج مدية لنخرج بها ال�شيء الب�شع
وغريها الكثري ..نحن
ُ
واملخيف الذي يف �صدورنا  ،ال تغيري �أدوات الفتك واال�ضطهاد
 ،زال م�سمى العبودية لكن �أفريقيا مازالت منكوبة كما كانت
يف زمن العبيد و�أك�ثر ..لعل التثاقف والقراءة هو املدية
التي يجب �أن يلج�أ �إليها اجلميع.
ورغم �أن كاتب ال�سل�سلة ميدنا بالتفا�ؤل ويعر�ض لنا ن�صراً
م�شروطاً بالتعاون  ،وفهم الكلي الذي منتلكه جميعاً وتقدميه
فرد و�آخر ..رغم �أنهُ
على جزئيات احلياة التي تتفاوت بني ٍ
فيلم بن�صر ٍ ي�ؤجل فناء الب�شرية �إىل مرحلة
يختم كل ٍ
�أخ��رى� ..إال �أنني �أرى �أن الب�شرية حمكومة ب���أن تفرقها
الرثوات والتيجان ..وال�س�ؤال �ألن تتوحد الب�شرية �إىل �أن
تظهر ح�ضارة ف�ضائية ما  ،تهدد وجودنا جميعاً عندها ميكن
�أن نتحد و نتعاي�ش ب�سالم ون��درك عملياً املعنى احلقيقي
لال�شرتاكية.
 ُيذكر �أن الروايات التي ا�ستندت �إليها �سل�سلة �أفالم�سيد اخل��وامت كتبت على مراحل بني  1937و  1949وهي
مرتجمة �إىل العديد من لغات العامل ومنها العربية وهي من
�أكرث الروايات مبيعاً يف القرن الع�شرين.
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نقد أدبي

الكاتبة الأردنية غادة حاليقة:
ال�سِّ رَي والروايات التاريخية والرتجمات غذاء لروحي وفكري

• حاورتها� :أندره عيد قره
النرثية ..رمبا يجد البع�ض ب�أنّها ميزة الدمج بني اجلن�سني
الكاتبة يف �سطور:
غادة مو�سى حاليقة ...كاتبة �أردنية من �أ�صل فل�سطيني ،الأدبيني ..فما هي غايتك �أو �أ�سبابك؟
•• �أال يقولون ال�شعر هو ديوان العرب؟ فكيف ال نت�أثّر
حتمل �إجازة يف املحا�سبة ،لها �إ�صدارات يف الق�صة الق�صرية
ّ
بال�شعر؟ ربمّ ا �أهاب اخلو�ض يف جمال ال�شعر ليقيني ب�أنّه �إن
والرواية واملقالة ،تن�شر �أعمالها يف بع�ض ال�صحف العربية
والعديد من املواقع الإلكرتونية� ..صاحبة �شخ�صية م�ؤ ِّثرة مل يكن متقناً مبهراً فال داعي لكتابته ،ف�أجدين يف حالة
تت�سرب من بني حرويف النرثية نربات �شعرية،
يف حميطها ،تتفرد ب���آراء �آمنت بها ودافعت عنها ب�إتقان الال�شعور
ّ
أحب ال�شعر و�أُطرب
�
ب�ساطة
وبكل
أين
ل
قلبي،
�شغاف
وت�شبثت بق�ضية اعتنقتها حد الثمالة ،ومتتلك مفاتيح تالم�س
ّ
له.
ر�ؤية يقف عندها الكثريون...
•مل تنف�صل فل�سطني– ق�ض ّية العرب جميعاً  -عن روح
حدثينا بدايةً ،كيف �ساهم تكوينك الثقايف يف �صقل
ّ
قدمت الكثري
لديك؟
موهبة الكتابة
ِ
�أبنائها خا�صةً ،و�أنت  -ابنة اخلليل ومن �أ�سرة ّ
•• منذ طفولتي كنت �أ�ستمتع بقراءة الكتب ،وخا�صةً من ال�شهداء قرباناً على مذبح الق�ض ّية – ككاتبة ،مباذا
خدمتِ ق�ضيتك؟
ال�سري والروايات التاريخية ،ومازلت
•• راه��ن العدو ال�صهيوين على
�أذك��ر �أن �أ ّول رواي��ة قر�أتها و�أن��ا يف
هذا الأمر� ،أنه بعد فرتة ق�صرية من
الثالثة ع�شرة من عمري ،هي (�سرية
احتالل الأر�ض ،وتهويدها ،وت�شريد
امللك �سيف بن ذي ي��زن) ،ا�ستهوتني
التي
أنا)
ل
(ا
أكت�شف
�
الكتابة
يف
�أهلها� ،ستكون فل�سطني ن�سياً من�سياً...
ك���ث�ي�راً رغ����م ���ص��ع��وب��ة م��ف��ردات��ه��ا
و�أحداثِها ،وقربها من الأ�سطورة ،لذا �أن�شدها ،وال�صورة اجلميلة تلك كانت ال�صفعة الأوىل للعدو يف
طريق الن�ضال بجميع �أ�شكاله� ،سواءً
ع���دة ...وبعدها كان
م��رات ّ
قر�أتها ّ
يراين
أن
�
أحب
�
التي
الراقية
م�ضت
القلم.
أو
�
الري�شة
أو
�
بالبارودة
��وزي،
جل
ا
القيم
البن
(ال��روح)
كتاب
لإمياين ب�صحة ر�أيي ،واحلقيقة هي �أن ما �أكتبه ي�أتي دائما
الذي مل �أ�ستطع �أن �أتفهم معانيه �إ ّ
ال
الكون بها
عقود على احتالل �أر�ضنا � -أنا عني كر ِّد فعل على موقف ما� ،سواء �أكان حدثاً� ،أو �صورة� ،أو رمبا
الح��ق��اً .وه��ك��ذا حتّى �أ�صبح عندي
لدي
مل �أولد يف فل�سطني ،ولدت بعد �أعوام مقطوعة مو�سيقية� ،أو كلمات قد نالت مني ،فتتوالد ّ
ت�ضم روائع الكتب
مكتبةً ال ب�أ�س بهاّ ،
طويلة من النكبة والنك�سة  -ولكن امل�شاعر والكلمات .حقيقة ال �أحب �أن �أمتثّل بغريي يف كل
الدم،
م�سرى
ت�سري
بلدي
ا�سم
حروف
ج�بران
ككتب
وال���رواي���ات العربية
ما �أكتب� ،أ�صف روحي ،وال �أجر�ؤ ب�أي �شكل على ا�ستعارة –
ُ
ُ
كربت و�أن��ا �أرى �أر�ضي ت�شتعل وتتجز�أ،
خليل ج�بران ومي زي��ادة وف��دوى طوقان وغ�سان كنفاين
كربت على �أخبار �أو بالأ�صح �سرقة  -جملة �أثارت �إعجابي عند الآخرين،
وكوليت خوري ...وحتى املرتجمة منها ككتب باولو كويلو فالن يف الأ�سر ،و�آخر جريح ،و�آخر ا�ست�شهد ،وعلى الأغلب لأين حينها �س�أخدع نف�سي قبل اجلميع ،هذا الأمر مرفو�ض
وغار�سيا ماركيز ...وغريهم الكثري ،فكانت غذاءً لروحي جميعهم ا�ست�شهدوا ،مرت فرتة من الزمن ،كل �أ�سبوع يفتح رف�ضاً تاماً عندي .ذكرت �سابقاً ب�أين �أعبرّ عن نف�سي و�أوقع
وفكري.
فيه بيت تهنئة ل�شهيد ،منهم من �أعرفهم ،والتقيت بهم بـ(�أنا غادة) لأنها جتربتي ال�شعورية �أو احلياتية اخلا�صة،
تكتبني اخلاطرة واملقالة والق�صة وال��رواي��ة والبحث و�سهرنا و�ضحكنا ،والآن باتوا ذكرى و�صور على احلائط وعندما �أقتب�س من الآخرين �أذكر �أ�سماءهم بني قو�سني،
ورمبا ال�شعر �أي�ضاً ،ما جدوى الكتابة؟
�ساكنة تتزين بعلم فل�سطني ،بعد �أن كانوا ميل�ؤون احلياة و�أتابع حديثي و�أوقع با�سمي ...وكم �أزهو بكلماتي ،خا�صةً
َّ
•• يف ٍ
بحث �شاركت فيه عن (الأ�سطورة) ،ا�ستنتجت ب�أن جماالً ،فكيف لهذه الأحداث �أال ترتك �أثراً يف قلبي؟ �أردت عندما ي�سرقها �آخ��رون ،وين�سبونها لأنف�سهم� ،أعلم ب�أين
أم�ضى
�
ا
ً
�سالح
يل
بالن�سبة
أجد
�
فلم
طريقتي،
على
الن�ضال
أن
�
واكت�شفت
أعمق،
ل
ا
أ�سطورة
ل
وا
املحري
ّغز
ل
ال
الإن�سان هو
ال�صادقة وه��م يخادعون �أنف�سهم با�ستمرار ،ب��دون �أي
الكتابة هي متنف�سي وطريقي لأجد نف�سي .يكفيني م�شهداً من القلم.
مراجعة لذواتهم التي اعتادت على الل�صو�ص ّية حتت م�سمى
�أو �صورة لتنطلق الكلمات من �أعماقي ،رمبا لتعلن التمرد
ُّ
•يعد النقد �سالحاً ذا حدين ،فهل هو بالن�سبة �إليك (�أدب��اء ،كتاب) ويف هذه اللحظة  -رغم انزعاجي  -حقاً
على �أمر ما� ،أو تفرح لأمر ما� ،أو تبكي ،ورمبا ت�صرخ ..يف حمفّز للإبداع� ،أم مثبط للعزمية؟ خا�صة ونحن نالحظ �أ�شعر بالكمال �أمام نق�صهم.
الكتابة �أكت�شف (الأن��ا) التي �أن�شدها ،وال�صورة اجلميلة املجامالت النقدية وامل��وارب��ة �أحياناً لبع�ض النقّاد•• .
الق�صة بداية ال�سلّم لكتابة الرواية،
•يقال �إن كتابة
ّ
الراقية التي �أحب �أن يراين الكون بها .باخت�صار ،الكتابة النقد بجميع �أ�شكاله كان حمفزاً يل للم�ضي نحو الأمام ،فحدثينا كيف مت�سكني بيد االثنتني معاً؟
فاملديح يدفعني للعطاء �أك�ثر ،وعند
هي حياتي.
•• كالمك �صحيح .فج�أة ،وجدت
•ملحمود دروي�����ش الأث���ر البليغ والن�صيب الأك�ب�ر يف حماولة (تك�سري جماديفي) �أحب �أن
يدي ثالثة كتب جاهزة للطباعة
بني ّ
�أثبت ذاتي بثباتي ،و�أن �أجعل الكرة
كتاباتك ...ما ت�أثري هذا ال�شاعر يف ذاكرتك؟
والن�شر� ،أحدها رواي��ة ،والثاين يف
•• �أول ق�صيدة �سمعتها لدروي�ش (�أحن �إىل خبز �أمي) ،يف ملعبي .تعر�ضتُ كثرياً لأمور
الق�صة الق�صرية ،والأخري عبارة عن
ّ
كهذه ،يف كل ما �أكتب� ،أ�صف روحي،
كانت مغناة ب�صوت الفنان مار�سيل خليفة ،و�أذكر ب�أين بكيت واكت�شفت ب�أن �أكرث النقاد ينتقدون
علي
جمع ملقاالتي املن�شورة .ربمّ ا كان ّ
يومها وكنت يف العا�شرة من عمري ،ومازلت �أبكي كلما قر�أتها الكاتب ل�شخ�صه� ،أو ليظهروا ّ
للقراء وال �أجر�ؤ ب�أي �شكل على
�أن �أجنز كتاباً تلو الآخ��ر ،ولكني ال
مبهمة
عرفني بدروي�شي� ،شعرت م��دى �سعة ثقافتهم ب�ألفاظ
�أو �سمعتها ،فكانت تلك الكلمات ما ّ
مطب اال�ستهانة
ا�ستعارة جملة �أثارت �إعجابي �أعتقد �أين وقعت يف ّ
بكل كلمة قالها �أو كتبها ،بالوطن الذي �شردنا منه عنوة ،احتكروها وك��رروه��ا م��راراً وتكراراً
�أو االنتقا�ص ل ّأي منها.
وبالنزوح واللجوء ،بال�شهداء ،باحلبيبة� ...شعرت ب�أنه وه��ذا م��ا �أ�سميه (النقد املري�ض).
•ن�سمع �صدى كلمات ترت ّدد دائماً
عند الآخرين
يتحدث �إيل وعني ،وب�أنه ي�صف ما ب�أعماقي ب�أروع ال�صور� ،صدقاً ،يف ع�صرنا هذا الذي قلّت فيه
ب�أن الكاتب يتناول �سريته الذاتية يف
من دون �أن �أنطق كلمة ،كان القريب البعيد ،واملعلم ،والأب ،القراءة والكتابة� ،أ�سري و�أنا �أملك �أمالً
�أعماله ب�شكل �أو ب�آخر .فهل وجدنا
من دون �أن �ألتقي به ...دروي�ش كان الأ�سطورة التي � ّأ�س�ست ب�أن يعود يوماً للكتاب جمده ،و�أمتنى
(غادة) بني �سطورك؟
علي ،وهدو�ؤه وعزلته ،وغ�ضبه من ه�ؤالء النقاد� ،أن يكونوا حكاماً من�صفني لكل من �أراد �أن
مفرداتي� ...سيطرت روحه َّ
•• كل ما �صدر عن غادة يحكي عنها ،امر�أة فل�سطينية،
يف �صرخة مترد على واقع �شرقي قا�س نعي�شه ...مترده على يجعل الكتاب رفيقه ،والقلم ناطقاً با�سمه.
ترى امل�ستحيل �أمامها ،ومن ثم ترى �أن هذا امل�ستحيل ما هو
ما
غادة)،
أنا
�
(
وهي
•تنهني مقالك دائماً بجملة ختامية
الأ�سر ،وحنينه لريتا اجلميلة ،وع�شقه ملرارة القهوة التي
�إ َّ
ال نوع من العجز والك�سل ،تتك�سر دعائم هذا امل�ستحيل
�سر هذا التماهي بني ما تكتبينه ،وا�سمك؟
ت�صف واقعاً نحياه.
ّ
•• كثرياً ما اتهموين بالرنج�سية ب�سبب هذا الأمر� ،أو
•املتتب ّع لكتاباتك تطالعه نربتك ال�شعرية يف ن�صو�صك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البقية �ص 22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاطات

"ال�سنة الثالثون" العدد2016/1/10 "1471" :م 30 -ربيع الأول1437هـ

فرع دم�شق الحتاد الكتّاب العرب
يقيم ن�شاطه الأدبيّ الأخري يف العام 2015

مقره بدم�شق،
�أقام فرع دم�شق الحتاد الكتّاب العرب ،يوم الثالثاء  ،2015-12-29يف ّ
فعالية �أدبية ،هي الن�شاط الأخري له يف العام � ،2015شارك فيها" :القا�ص عبد اهلل
عي�سى ،وال�شعراء :نائل عرنو�س ،هناء داودي� ،سارة تلم�ساين ،وداد �سلطان" .وذلك
بح�ضور هيئة الفرع و�إ�شرافها ،وح�ضور عدد من الأدب��اء والنقاد واملهتمني ،وقد �أدار
الفعالية وقدّ م �أدباءها القا�ص �أمين احل�سن.
اف ُت ِتحت الفعالية مع القا�ص عبد اهلل عي�سى ،ال��ذي �ألقى ق�صة واقعية مرجتلة
بعنوان "موعد مع الده�شة" ،قد تكون خالية من التقنيات الفنية ،ولكنَّ فيها العربة
والبعد الإن�ساين امل�ؤثر .ثم �ألقى نائل عرنو�س من ق�صائده" :يا بن �أمي ،من تكون"،
وق�صيدة ذات طابع ق�ص�صي بعنوان�" :ضلع وعظمتان"� .أما هناء داودي ،التي �صدرت لها
جمموعتان �شعريتان" :ترانيم اليا�سمني ،و�أنثى املطر" ،ف�ألقت من ق�صائدها" :اخلذالن،
موت �أخ�ير ،وطن للبيع ،مدينتي" .وقدّ مت �سارة تلم�ساين ،التي حتمل �إج��ازة يف علم
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النف�س ،ولها ُم�ؤ َّلف يف ال�صحة النف�سية بعنوان�" :أبد�أ من جديد" ،ن�صاً بعنوان "و�شاية"،
و�آخر بعنوان "امر�أة يف اخلم�سني" ،وثالثاً بعنوان "طالق" .و�أخرياً قر�أت وداد �سلطان،
التي در�ست الفل�سفة يف جامعة دم�شق ،ق�صيدتني هما" :ال �صالة ملحت�ضر� ،سحقاً لأيام
الغياب" ،وق�صيدة ثالثة مطلعها" :يف ال�شطرجن جنود تفنى".
و ُت ِّوجت الفعالية مبداخلة نقدية مهمة لل�شاعر �صالح ه ّواري ،تناول فيها الن�صو�ص
التي ُقدِّ متْ  ،مبو�ضوعية و�شفافية ،متحدثاً عن الإيجابيات وال�سلبيات فيها ،و�شارحاً
ماهية ال�شعر ،وكيف ُيك َتب ال�شعر ،ب�أ�سلوب ب�سيط وعميق ومفيد يف �آن واحد .كذلك قدَّ م
ال�شاعر ح�سني حموي مداخلة نقدية غنية� ،أ�ضاء فيها جوانب عدّ ة تتعلق بالن�صو�ص
التي ُق ِر َئتْ يف هذه الفعالية ،التي هي الأخرية لفرع دم�شق هذا العام ،حيث �سيتابع الفرع
ن�شاطاته مع بداية العام  ،2016مع خطة عمل ثقايف جديدة وغنية ،ولعلها �س ُتف َتتح
مبهرجان الأدباء ال�شباب ،وكل عام و�أنتم بخري.
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الإن�سان والت�أمل
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بحوث ودراسات

ال�شاعر علي جمعة الكعود

• عيد الدروي�ش

• عبدالرحمن حممد

ت�شغل ذاك��رة الإن�سان الكثري من الق�ضايا وجتهد عقله يف
البحث ,بو�سائل متعددة ومتنوعة ,كل ذلك ل�سد حاجاته و�إ�شباع
رغباته وميوله ,مبا يحقق له توافقاً مع نف�سه ومع الآخرين,
ويبقى الت�أمل هو امل�ساحة الكربى التي ي�سلكها الإن�سان من �أجل
أمر ي�سرتعي انتباهه ,يف حوا�سه اخلم�س,
�أن يعاين �أبعاد كل � ٍ
ويقف مع نف�سه ,ويجول يف عامله الداخلي ,فمنها ما هو معرب عن
موقف ,ومنها ما يزيد يف معرفته� ,أو بع�ضها الآخر هو جتليات
داخلية نف�سية وفكرية ,كما ي�ستعر�ض فيه جوانب حياته,
ويخرج من ذاته ليعاين عاملا �آخر خارجه ,ويرى نف�سه من علِ � ,أو
رمبا يرى نف�سه ب�أعني الآخرين ,كل ذلك هو حممود يف عالقاته,
وارتباطاته مع �أقرانه الأقارب والأباعد.
الت�أمل �ضرب م��ن التفكري ,وتركيز كامل على فكرة ما,
وي�أخذ حيزاً للنظر فيها ب�إمعان ,وب�أ�سلوب هادئ للغو�ص يف كامل
جوانبها ,و�إن تطلبت �إلغاء كل حوا�سه اخلم�س.
وكل الأفكار والنظريات ولدت من خما�ض الفكر ورحم الت�أمل,
وما دعا �إليه ديكارت يف كتابه“ :ت�أمالت يف الفل�سفة الأوىل”
هو هذا الت�أمل الذي �شغل ذاكرته ,ود َّونه يف هذه امل�ؤلفات .وكل
الأفكار ال تنتج �إال من خالل الت�أمل ,لأنه ا�ستح�ضار يف الذاكرة ملا
يف�ضي عن حالة خال�ص ملع�ضلة فردية �أم اجتماعية �أم نف�سية,
وكلما كان الفرد �أك�ثر معرفة ودراي��ة تكون النتائج متقدمة
يف نتائج ذلك الت�أمل ,ف�ضالً عن �أن كل حاالت ال�صفاء الفكري
والذهني والنف�سي ال جتد نف�سها� ,إال يف حالة الت�أمل .. ,لندرك
�أن الت�أمل هو الوقود الذي يبعث يف الإن�سان اج�تراح املجهول
واختيار الأ�ساليب اجلديدة يف مواجهة متغريات احلياة.
فالإن�سان الذي يجد نف�سه يف �صومعة العبادة ,مت�أمالً لعامل
�آخر يف زمن ما ومكان ما ,يخرج خارج ذاته ,من خالل تفكريه,
وتت�سع ر�ؤيته يف عامله الداخلي ,وكل تلك الت�أمالت جتري يف
ف�ضاء هو خارج ذات��ه ,وعندما يتعمق الإن�سان يف الت�أمل ,فهو
ي�سقط ما حوله يف نف�سه ,ويرتقي �إىل عامل ذي �صفاء روحي
وذهني ,وه��ذه الدرجة العالية و�صل �إليها املت�صوفة ,ولكنها
�أي�ضاً فيها ن��زع م��ن ال�شطح خلروجها على ال��واق��ع ,وم��ا فوق
الواقع ,فالت�صوف ال يدفعك لعداء الواقع ,بل لتغيري الواقع
نحو الأف�ضل ,وال جمال يف خو�ض هذا اجلانب ,كما ال ينطبق
على الكثري منهم ,فالكهان والرهبان و�صلوا �إىل حالة الت�أمل
املعريف وال��روح��ي ,بهذه الطريقة ,وال�شعوب القدمية َّ
ح�ضت
على ممار�سة الت�أمل ,فمبد�أ الرنفانا يف الفل�سفة الهندو�سية هو
املبتغى للو�صول حلالة ال�سعادة ,وتطور ذلك ليكون يف فل�سفة
بوذا مبد�أ مبمار�سة ريا�ضة “اليوغا” التي كانت تعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على الت�أمل ,للو�صول �إىل �أرق��ى حاالته و�أنقاها .كل
تلك املمار�سات تدل على �أن الإن�سان مدعو للت�أمل يف كل مفا�صل
حياته ,وتعزيز وظائفه مبنحه الواقع ر�ؤية جديدة .والإن�سان
وح��ده له هذه اخلا�صية بالن�سبة للكائنات الأخ��رى ,كما �أنه
يرثي املعرفة ,وتت�سع �آفاق ر�ؤيته للما�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل.
وبالت�أمل نقر�أ ذواتنا يف ذاتنا ,ونقر�أ ذوات الآخرين يف ذاتنا,
�صحيح �أننا مل نخرج من ذواتنا ,ولكننا ن�ستجلب العامل ب�أجمعه
يف ذاتنا ,ت�صوراً وتخيالً وحتليالً وتركيباً و�أدواراً ,ويكون هناك
انفتاح على التفكري واال�ستنباط ,والت�أمل يجعلك �أمام منظومة
مت�سقة مع ذاتها ومع املحيط ,وبه �إدراك جوانب خفية على
احلوا�س ,وكل مو�ضوع يحتاج �إىل وقفة ت�أمل من الإن�سان ,ليبعث
يف نف�سه ال�سعادة والكمال وال�صفاء النف�سي والروحي ,وبالت�أمل
ت�صنع نف�سك للم�ستقبل ,وت�ضع جمموعة من املعايري تعمل من
�أجلها .واملجموعات الب�شرية والأديان والفل�سفات والنظريات
التي ظهرت عرب التاريخ كانت من وراء ذلك الت�أمل.

(ز ّمليني بح ّبك
أ�صاب بح ّمى
كي ال � َ
الفراق)
حبا اهلل منطقة
اجلزيرة ال�سورية
����س���ه���والً خ�����ص��ب��ة
م��ع��ط��اءة ،ال مت ُ��ل
ال��ع�ين م���ن ال��ن��ظ��ر
�إل���ي���ه���ا وال��ت��م��ع��ن
يف �أف��ق��ه��ا ال��وا���س��ع
وخ�ضرتها ،و�أر�ضاً
كرمية تدر خريات
ال تعدُ وال حت�صى،
ت��ف�تر���ش �سهولها
ب��ال��ذه��ب الأ���ص��ف��ر
والأب��ي�����ض وتكتنز
يف باطنها ذهباً �أ�سود ،ورمبا كان الأجدر �أن ت�سمى
بـ “جزيرة الذهب” ،والذهب الآخ��ر الأغلى هو
الذهب الب�شري املتنوع امل��وارد وامل�شارب ،م�شكلة
لوحة ف�سيف�سائية من كرد وعرب و�سريان وحتى
بع�ض ال�شي�شان ،وم��ن م�سلمني وم�سيحيني وبع�ض
اليهود حتى �إن “جزيرة الذهب “ تخت�صر ب�سورية
و�أ�ضحت �صورة م�صغرة منها بف�سيف�ساء ب�شري رائع
منقطع النظري.
هذا التنوع الب�شري الذي �أدى �إىل م�صادر متنوعة
من الثقافات ،التي تتفرع وتت�شعب من كردية �إىل
عربية و�سريانية و�آرامية ،وتعود لتلتقي يف كثري
م��ن الأح��ي��ان ،فالثقافة تكاد تكون متوحدة يف
�أ�صلها متفرعة يف تفا�صيلها ،وكل هذا �أدى �إىل غنىً
ثقايف وموروث غني من العادات والتقاليد والفلكلور
والأدب ،ومت��ي��زت اجل���زي���رة ب��غ��ن��اه��ا ب���الأدب���اء
واملفكرين وال�شعراء غنىً فكرياً قلّ نظريه.
ال�شعراء وج��دان الأم��ة ول�سان حالها ،وال�شاعر
(علي جمعة الكعـود) واحد من �شعراء اجلزيرة من
�أبناء القام�شلي الذي حلّ �ضيفاً على الدنيا يف بلدة
اجلوادية يف عام 1972وبد�أ بالدرا�سة االبتدائية
فيها وك��ذل��ك يف م���دار����س ال��ق��ام�����ش��ل��ي ،ون��ه��ل من
م�شاربها الثقافية واملعرفية والأدبية ،يف املرحلة
الإعدادية برزت موهبته ال�شعرية بق�صيدة جميلة
يف وداع �إحدى املد ّر�سات ،وباتت هذه احلادثة وتلك
الق�صيدة الأبرز يف حياته.
�شاب خجول الطلعة ،حلو املحيا ،تتو�سم فيه
النباهة والعبقرية من النظرة الأوىل �إليه ،بعينيه
تنم
ال�سوداويني وم�سحة احلزن التي تبدو عليه ّ
�سني عمره التي
عن رهافة روحه ومعاناته ،رغم ّ
مل تتجاوز الأرب��ع�ين بعد ،ما زال يحاول تهدئة
روحه املتمردة وتفكريه ب�صياغة قالئد من الكلمات
وق�صائد تزين جيد الثقافة و�صفحات الأدب،
ويجمعها م��ع �شقيقاتها فيخرجها يف جمموعات
�شعرية تغني املكتبة العربية ب�أجمل الأ�شعار
والكلمات ،حتى بلغ عددها �سبع جمموعات ،وعندما
تر�ض طموحه جل���أ �إىل ال�صحف وامل��ج�لات و
مل
ِ

املواقع الإلكرتونية
الأدب������ي������ة ال��ت��ي
ن�شر فيها الكثري
م�����ن ال���ق�������ص���ائ���د
وال�������درا��������س�������ات
واملقاالت الأدبية.
النقلة املميزة
الأخ���رى والكبرية
ك��������ان��������ت ب����ع����د
ان��ت��ق��ال��ه �إىل دي��ر
ال�����زور ودرا���س��ت��ه
ال��ث��ان��وي��ة ه��ن��اك،
ح��ي��ث خم��ال��ط��ت��ه
ل�����ل�����ع�����دي�����د م���ن
الأدب��اء واملفكرين
وال�شعراء ف�صقّلت
موهبته ومنّتها ،وبعد انتقاله للحياة اجلامعية
والدرا�سات القانونية ،زاد متكنهِ من ال َلعب بالكلمات،
ور�سم لوحات �أدبيه ال ميل املتلقي من ت�أملها ،فبات
ي�صوغ �أجمل الق�صائد ،و�أ�صبح والق�صيدة عا�شقني
حميمني ،تداعبه الكلمات فيتحر�ش بالق�صيدة
وكلمات
بحروف ندية،
تتمنع عليه لكنه يغازلها
ٍ
ٍ
تتهرب مبتعدةً فيلقي عليها �شباك عباراته
جزلة،
ُ
التي ال ت�ستطيع الإفالت منها ،فتن�صاع له ويدغدغ
خا�صرة القوايف فيها فت�ضحك له ،ليلقي بقوارب
ويجدف فيها عرب �أمواج من
ق�صائده يف بحور ال�شعر
ّ
املرتادفات والكلمات اجلزلة ،لي�صل �شط�آن ال تعرف
هدوءاً وال �سكينة ،ي�ستنجد ب�شياطني ال�شعر ومردة
القوايف فرتكع الق�صيدة يف ح�ضرة ال�شاعر قائلة
�أمرك �أمري القوايف �إين طوع حروفك ،ف�صغ ما �شئت
من قالئد.
و بتلك الفرائد التي فا�ضت بها قريحته وبتعانق
قلمه و�صفحات دفاتره العط�شى لنبع عطائه ذاع
�صيته يف اجلزيرة وما حولها ويف كل �سورية و ن�شر
يف الكثري من ال��دوري��ات الأدب��ي��ة العربية وحتى
املواقع الكردية ،و ُترجمت ق�صائده للغة الفار�سية
وال�سريانية والإنكليزية وال�سلوفاكية ،وحاز على
�أكرث من ع�شر جوائز يف ال�شعر على م�ستوى الوطن
العربي.
علي جمعة الكعـود ب�أ�سلوب متفرد و كلمات
عذبة و�سهلة ممتنعة يع�شقُ الق�صيدة الكال�سيكية
ال��ع��م��ودي��ة وق�����ص��ي��دة التفعيلة وال ي��ق�ترب من
ق�صيدة النرث ،رمب��ا لأن��ه ال يحبذها ومل ي�ألفها،
مل ي�ترك الق�صيدة تهن�أ بالراحة فهو يالعبها،
يدللها ،يغازلها ،و�إن متنعت ف�إمنا ممانعة املحب على
املحبوب لتن�صاع يف النهاية وتكون ل�سان حاله ليلقي
ب�أوجاعه و�آالمه و�شجونه عرب �أحرفها وكلماتها،
وتزهر ال�صفحات ب�أزاهري عباراته الرقيقة ك�أزاهري
حقول اجلزيرة وفرا�شاتها ،وتارة تراها حتمل �أمل
الإن�سانية و�أوج��اع الكادح وطموح الطفل وال�شاب
و�أح�ل�ام �صبية جت��دل �ضفائرها مع خ�صالت من
�أ�شعة �شم�س اجلزيرة 0
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�أ�صول النقد عند
�أر�سطو

• عبد اهلل حممد الدروي�ش
ُي َع ُّد الفيل�سوف اليوناين
�أر�سطو ( 322-385ق.م)
من عظماء الفكر الإن�ساين،
وك���ت���اب���ه (ف�����ن ال�����ش��ع��ر-
 )poeticaيحوي خال�صة
فكره النا�ضج بعد ا�ستقراره
يف �أث��ي��ن��ا ،ذك��ر فيه الكثري
م��ن ق�����ض��اي��ا ال��ف��ن ،ن��ظ��ري��اً
وتطبيقياً ،فحلّل �أع��م��ال
فناين ع�صره من ال�شعراء
وامل�����س��رح��ي�ين ك��ه��وم�يرو���س
و�سوفوكلي�س وي��ورب��ي��د..؛
ل��ي�����ص��ل م���ن خ�لال��ه��م �إىل
الأ�س�س والقوانني التي يبنى
عليها النقد.
ال ي���وج���د ال���ك���ت���اب بني
�أيدي النا�س كامالً ،و�إمنا فيه الدرا�سة املع ّمقة للم�أ�ساة وامللحمة ،ويدور حول
تعريف ال�شعر واختالفه عن �سائر الفنون ،ون�ش�أته ،و�أنواعه مع املوازنة بينها،
ووحدة الفعل يف امل�أ�ساة ،والفرق بني الواقعي واملتخ ّيل يف ال�شعر مقارنة مع
يقدم لنا الإر�شادات والتوجيهات التي
التاريخ والأخالق ،وغري ذلك� ،إىل �أن ّ
يتوجب على ال�شاعر �أن يقتفيها �إن �أراد بقاء الذكر وا�ستمرار الوجود.
ّ
وهو يرى ال�شاعر كالر�سام يحاكي الأ�شياء ،وي�ص ّورها يف مناذج ال تتعدى
ال�صور الآتية:
�أوالً :ال�صورة املطابقة؛ �أي :ال�صورة كما كانت� ،أو كما هي يف الواقع
كيوريبيد�س.
ثانياً :ال�صورة املحكية؛ �أي :ال�صورة كما ي�صفها النا�س� ،أو تبدو لهم.
ثالثاً :ال�صورة الواجبة؛ �أي :ال�صورة كما يجب �أن تكون باملعيار الذي ُيرغب
ويتمنّى ك�سوفوكلي�س.
ي�صح يف ال�سيا�سة ال
وعلى هذا ف�إن معيار النقد يختلف من ّ
فن �إىل �آخر ،فما ّ
يقبل يف ال�شعر وغريه من العلوم..
وم�صدر الأخطاء التي يقع فيها ال�شاعر تعود �إىل:
�صناعة ال�شعر نف�سه :فمحاكاة ال�شاعر لأمر ما �إذا مل تكن موفّقة ،لن يفلح
فيها ،وكان اخلط�أ راجعاً �إىل �صناعة ال�شعر نف�سها.
اخلط�أ العر�ضي ..والت�صور الفا�سد :ك�إدخاله �أم��ور م�ستحيلة بوجه من
الوجوه..
وهو يحثُّ على الإقناع ،ف�إن امل�ستحيل املقنع �أف�ضل من املمكن الذي ال يقنع،
ويدلّل على ذلك بالر�سام زيوك�سي�س� ،إذ من امل�ستحيل �إيجاد �أمثال من ير�سمهم،
لكنه ير�سمهم خرياً مما هم عليه ،ويعلّل ذلك ب�أن اتخاذ القدوة تتطلب �أن
تكون �أف�ضل مما هي عليه بالفعل.
املوجه للفنون،
�إن النتيجة امل�ستخل�صة من كتابه تدلنا على �أنواع النقد
ّ
حتى نقول معه� :إن هذا العمل..
ٌ
م�ستحيل؛ ال يوافق العقل واملنطق.
غري حمتمل؛ ال ترتاح �إليه النف�س..
خ�سي�س؛ يخالف القيم والأخالق ويهبط بها.
ٌ
ٌ
متناق�ض؛ ي�صطدم �أوله ب�آخره ،وال ن�صل فيه �إىل نتيجة.
ٌ
خمالف ملقت�ضيات الفن؛ ال يراعي القواعد والقوانني.
عرج على القيم ،مع التنبيه على
فبد�أ بالعقل واملنطق واالرتياح النف�سي ،ثم ّ
التنا�سق والتوافق �ضمن املنظومة القواعدية املنا�سبة.

�أدب ال�شباب
والأزمة ال�سوريَّة
الأدب ق�صر من الأحجار الكرمية ,ف�إن الم�سته
ال�شم�س �سطع ,و�إن �أظلم عليه الليل امتنع ,فكيف
للجمال �أن ي�ضاء يف ظل الأمل؟ �أل�سنا نخو�ض
معركة عامل َّية �صار القلم فيها متعدد الأل��وان
واللغات؟ فمن �أح�سن الإم�ساك به اغتنم ,ومن
كتب بغري حربه انهزم.
�أقيم يف احتاد كتَّاب العرب فرع حم�ص ندوة
ثقاف َّية بعنوان� :أدب ال�شباب والأزمة ال�سورية
للباحثني :الدكتور غ�سان اليف طعمة والدكتور
ه��اي��ل ال��ط��ال��ب� .أدار احل���وار ال�شاعر :حممد
ال��ف��ه��د .وق��د ح�ضر ال��ل��ق��اء ع��دد م��ن املهتمني
بالثقافة والفكر.
بينَّ الدكتور (غ�سان اليف طعمة) �أن الأزم��ة
ال�سورية مل تنته بعد لذلك ميكن القول � :إن
�أدب ال�شباب مل ين�ضج بعد .فالأزمة ال�سورية
عبارة عن خمطط عدواين طال كل �شيء ,عدوان
على اللوحة الفن َّية ,عدوان على الق�صيدة ,على
الق�صة على كل ما مي�س الأدب والأخالق والفن
ب�صلة ,لذلك كان العدوان �شر�ساً ,فكيف عرب عنه
�أدب ال�شباب؟
ذكر ال�س ِّيد املحا�ضر جتربته العميقة مع �أدب
ال�شباب ما قبل الأزمة وما بعدها ,وبينَّ بالتحديد
م��دى تفاعل ال�شباب حيال الأزم���ة ,فمنهم من
الم�س املو�ضوعات مالم�سة ب�سيطة ,ومنهم من
غادر وقلبه ما يزال مع الوطن ,ومنهم من هاجر
من قرية �إىل مدينة �أو من مدينة �إىل قرية,
وبقي يرا�سل �صفحة (عبقر) التي ي�شرف عليها
ال�سيد غ�سان اليف طعمة بع�ض الأ�شعار جاءت
حتمل الوجع الإن�ساين للأزمة فيها �أحا�سي�س
عميقة ومو�ضوعات هامة .وقد قر�أ على م�سامعنا
عدَّ ة ق�صائد لعدد من الفتيات تت�ض َّمن مو�ضوعات
�شتى حول الأزمة ال�سورية املعا�صرة ,وقد �أبدى
�إعجابه بتلك الأ�شعار بالقيا�س �إىل ما يقر�ؤه من
بريد ال�صفحة .وخرج بنتيجة �أن �أدب ال�شباب
مل يكن بامل�ستوى املطلوب ,ومل يعبرِّ عن الأزمة
ب�شكل حقيقي.
الدكتور (هايل الطالب) يت�ساءل :هل مازال
ال�شعر بحاجة �إىل براهني وطن َّية� ,أم ما زال
الوطن بحاجة �إىل براهني �شعرية؟
هل الزمن هو مقيا�س الأدب؟
ب��ر�أي��ه �إن �أي��ة بنية فن َّية حتتاج �إىل ر�ؤي��ة
فل�سف َّية ,و�إن من ميتلك الر�ؤية الفل�سف َّية هو
القادر على �صياغة ال�شعر .حتى ين�ضج ال�شعر
فال بدَّ من ترك ف�سحة زمنية بني احلادثة وقول
الق�صيدة ,بذلك ن�صل �إىل �شعر حقيقي.
عندما يعلو �صوت الر�صا�ص ,ي�سكت �صوت
ال�شعر .فمعظم ال�شعراء ال�شباب ق��د �صمت,
وال�شعراء احلقيقيون مل يقدِّ موا ر�ؤي��ة �شعرية
حقيقية للحالة.
وم��ن خ�لال ا���ض��ط�لاع ال�سيد املحا�ضر على
ن�صاً من الإنرتنت ,اعتمد على تو�صيف
خم�سني َّ
احل��ال��ة .ف�أغلب ال�شعراء ج��اء �شعرهم عبارة
عن �صراخ ,ومدح لذلك القائد امليداين ,وهجاء
ذل��ك ,وخل�ص �إىل �أن املديح والهجاء يخرجان
بال�شاعر من دائرة ال�شعر ,وبالنتيجة مل يجد
�شعراً حقيقياً جديراً بالذكر.
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ا�ست�شهد ال�سيد املحا�ضر بق�صائد لل�شاعر
حممود دروي�ش ,وعدّ ه مقيا�ساً على منواله ي�سري
ال�شعراء .ويعتقد �أننا ن�ستطيع �أن نتخ َّيل ال�شعر
العربي من دون جرير ,لكننا ال ن�ستطيع تخيله
من دون املتنبي ,كذلك ن�ستطيع تخ ُّيل ال�شعر
العربي املعا�صر من دون كثري من ال�شعراء ,لكن
ال ن�ستطيع تخيله من دون حممود دروي�ش ونزار
ق َّباين.
وبر�أيه �إن �شعر الأزمات ال ي�صنع �شعراً خالداً.
لقد �أثريت يف النهاية العديد من الت�سا�ؤالت
والتعليقات منها� :إن الف�سحة الزمانية �ضرورية,
هذا يف املبد�أ �صحيح .لكن �إذا كان ال�شاعر �شاعراً
حقيق َّياً وتع َّر�ض �إىل موقف ما فال بدَّ له من قول
ال�شعر املهم من دون االنتظار لق�ضاء مدة زمنية
ما.
ـ كلمة �أدب ال�شباب تعني كل �أنواع الأدب من
�شعر وق�صة ...فالعنوان يحكي عن �أدب ال�شباب,
بينما امل�ضمون كان احلديث عن ال�شعر فقط.
ـ ما هو ال�سن املق�صود به �أدب ال�شباب؟
هل ال�شعر يعبرِّ عن الأزم��ة� ,أم الأزم��ة تعبرِّ
عنه؟
نتج من خالل النقا�ش �أن الباحثني قد ُظلما
وظلما ,فنحن �أم��ام مرحلة ال تتوفر فيها �سبل
ال��ظ��ه��ور مل��ا ينتج م��ن �أدب يف ه��ذه الأي����ام ,فال
تتوفر �صحافة ن�شطة ,وال لقاءات �أدب َّية مثرية
للم�شاركة من قبل ال�شباب ,وال حتى م�سابقات
جريئة من �ش�أنها �أن جتذب وت�شجع �أدب ال�شباب,
على الرغم من ان احت��اد الكتاب العرب يجري
�سنوياً بع�ض امل�سابقات �إال �أنها ال تفي بالغر�ض
املطلوب.
الباحثان ُظلما من حيث انتقاء املو�ضوع ,ف�أدب
ال�شباب مل ين�ضج بعد ,كذلك مل ي�أخذ فر�صته
للظهور.
َ
وظلما الأدب��اء ال�شباب ,فقد �أطلقا الأحكام
عليهم من خالل جمموعة ق�صائد من الإنرتنت
�أوالً وجمموعة ر�سائل من �صفحة عبقر ثانياً.
وهذان امل�صدران ال يكفيان لإطالق حكم دقيق
على احلالة.
ب�إمكاننا �أن ن��ق��ول� :إن ه��ن��اك ع��وائ��ق متنع
�أدب ال�شباب من الو�صول �إىل املنابر و�صفحات
اجلرائد ,كذلك هم بحاجة �إىل نوع من �أن��واع
التبني لي�ضمنوا لأنف�سهم ال�سري يف الطريق
ال�صحيح .كذلك هم بحاجة �إىل نظرة اهتمام
من الأدباء الذين يجب عليهم �أال ي�ضنوا ب�آرائهم
البناءة عليهم.
كذلك عدّ الدكتور (هايل الطالب) ال�شاعر
حممود دروي�ش منوذجاً لل�شعراء ,هذا �صحيح
متاماً ,ولكن ال�شاعر حممود دروي�ش عندما �أخذ
يطلق ق�صائده للنخبة فقط م��ن الأ���ص��دق��اء,
و�أخ�ص بالذكر جمموعته ال�شعرية التي بعنوان
(ج��داري��ة) �أمل يظلم �شاعريته عندما ق َّيدها
بهذا ال�شكل ,كذلك �أمل يظلم ال��ق��ارئ العربي
ال��ذي ابتعد عنه بتلك اخل�صو�صية؟ وم��ن هنا
ف�إن لكل ع�صر �شاعره ,فربمَّ ا يخرج هذا الزمان
�شاعراً يتف َّوق يف م�ستواه على الكثري من ال�شعراء
املم َّيزين.
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املراهـق والإبــداع
كيف نوجـه طاقـات الطفـل؟

قضايا وآراء

•عبد العزيـز اخل�ضـراء
�إذا ت�� ّع��ود الطفل على ر�ؤي���ة املعار�ض،
وتد ّربت عينه على م�شاهدة اللوحات و�أذنه
على �سماع املو�سيقى العاملية ،وي��داه على
َت َل ُّم�س �آث��ار احل�ضارة والفنون املختلفة،
�سي�شعر بارتباط فعلي مع مقومات الثقافة
واجل��م��ال ،و�ستتفتح فيه ق��درات الإب��داع
الكامنة .فالطفل يحمل يف داخله طاقات
هائلة ويحتاج �إىل من ي�ساعده ،و�إىل البيئة
التي ت�ستنبط هذه الطاقات وتوجهه �إىل
التعبري عنها ب�إبداعات خمتلفة.
و�إن مل يلق الطفل هذا الدعم ،يع�ش يف
�صراع مع عامله ،ل�شعوره بعدم تقدير ما
خدر م�شاعره،
ي�شعر به� ،أو يتعلم كيف ُي ّ
ويهمل ط��اق��ات��ه ويقتل �إب��داع��ات��ه قبل
خلقها.
ُوجه املراهق للتعبري عن مواهبه
حتى ت ّ
و�صقلها ،عليك �أن��ت �أوالً �أن تُ��ق ّ��در معنى
القدرات الكامنة يف طفلك .هذا التقدير
ال يكفي �أن يكون بالكالم ،فعلى الأهل �أن
يوفروا اجلو وامل��واد التي ت�ساعد الطفل
يف �صقل �إبداعاته والثقة مبواهبه ،حتى
يعي�ش �سعيداً مبا ميكنه �أن يقدم من قيمة
على ال�صعيدين ال�شخ�صي والثقايف.
كثرياً ما تذكر الأمهات �أن �أطفالهن كانوا
يحبون الر�سم �أو الرق�ص �أو املو�سيقى
يف �صغرهم ،وبعد �أن ك�بروا وو�صلوا �سن
امل��راه��ق��ة اختفت ه��ذه امل��ي��ول ،ومل تعد
ت�سمع ب��ه��ا� .إن���ه مل��ن الطبيعي �أن يكبت
املراهق ما ي�شعر به من ت�شوي�شات وطاقات
متفجرة يف داخله �إن مل يعرف كيف ُيعبرِّ
عنها ب�شكل ينال فيه القبول من حميطه.
وم��ن هنا ت��ب��د�أ ق�صة و�أد الإب���داع ال��ذي
يعاين منه عاملنا.
عندما ت�شعر ب�إحباط ابنك املراهق ذكره
�أن «م��وزارت» كتب مقطوعته ال�سمفونية
العاملية رقم  26وهو يف ال�ساد�سة ع�شرة من

عمره.
�إليكم بع�ض الن�صائح التي ت�ساعدكم يف
تفجري �إبداعات ابنكم املراهق:
ـ اِمنح ابنك بع�ض امل�ساحة ال�شخ�صية.
خ�ص�ص ل��ه غ��رف��ة يف امل��ن��زل� ،أو طاولة
ّ
خا�صة ليتمتع با�ستقالليته وي�شعر بقدرته
ع��ل��ى ت��ف��ري��غ م��ا ي�شعر ب��ه يف م�ساحته
اخلا�صة .فهو �سي�سعد بتجاربه وح��ده،
وبالتفكري وال��ت���أم��ل وال��ت��ذكُّ ��ر والتخيل
وممار�سة الهوايات كالر�سم.
ـ �إي���اك �أن تطلق عليه الأل��ق��اب التي
من �ش�أنها �أن حتط من عزميته وتقلل من
�إبداعاته ،ك�أن ت�سميه «�أفالطون زمانه»
واح����ذر �أن ت��وج��ه ل��ه ال��ن��ق��د ال��ل�اذع..
فالألقاب تلت�صق ب�صاحبها وتزعجه.
ـ �أعطه الكثري من احلب والثقة ،وعلِّمه
�أن يعتز بنف�سه .فقل له مثالً �إن الحظت
تفوقه يف العلوم �إن «�أدي�سون» لي�س �أف�ضل
منه عندما اخ�ترع كل ه��ذه االخرتاعات
و�إنه يوماً ما �سي�صبح �أف�ضل منه.
ـ �أظهر له اهتمامك به ومبا ي�صنع .ف�إن
طلب ر�أيك بر�سمة ر�سمها �أظهر له �إعجابك
الكبري مبا �صنع ،واطلبها منه كهدية� ،ضعها
يف غرفتك و�أره��ا للنا�س وقل لهم كم هي
عزيزة عليك.
ـ اِ�سمح له ب�أن ي�س�ألك �أ�سئلة حتى لو مل
تكن تعلم �إجاباتها ،ابحثا معاً عن الإجابة
وتعلم معه ،وخ�صو�صاً �س�ؤال «ملاذا»؟
ـ ز ّوده بالأدوات واملعدات الالزمة لتنمية
�إبداعاته وه��واي��ات��ه ...فا�شرت له جهاز
حا�سوب حديثاً وبع�ض الربامج التي يحتاج
�إن كان مبدعاً يف هذا املجال.
ـ ال تقارنه ب�أحد �أب��داً ،وعلمه �أن يجد
�أج��م��ل م��ا يف ال�شيء �أو ال�شخ�ص ،ور ّب��ه
ليكون طفالً �سعيداً.
ـ َعلِّمه �أن يفكر ج��ي��داً قبل �أن يقرر،

وع��ن��دم��ا ي��ك��ون م���ت����أك���داً م���ن ق���رارات���ه
وت�صرفاته ،عليه �أال يهتم بالآخرين �إن
كان �شاذاً عنهم فقد يكون هو على �صواب
والأك�ثري��ة خمطئة .ال تُر ّبه على مبد�أ
«املوت مع اجلماعة رحمة» و «ام�ش احليط
احل��ي��ط » ..فهي م��ن الأغ��ل�ال الفكرية
التي ن�ضعها على دم��اغ الطفل فنقتل بها
�إبداعاته وانطالقه نحو التم ُّيز.
ـ ع��وده �أن يقول ر�أي��ه ويقول احلقيقة
ب�أ�سلوب محُ ّبب مهما كلّف الأم���ر ...وال
تعاقبه يوماً على قول احلقيقة.
ـ العب معه �ألعاب الذكاء وفك الألغاز
و�شاهدا الأف�لام ذات النهايات املفتوحة
وناق�شه يف �أكرث من نهاية ممكنة للق�صة،
و�شجعه على �ألعاب التناف�س ولي�س فقط
امل�شاركة.
ـ ال تعوده على املكاف�آت املادية ،علمه �أن
يعمل ال�شيء وينجز لنف�سه ولي�س للعالمة
وال للح�صول ع��ل��ى ال��ن��ج��م��ة �أو قطعة
الكاندي �أو بع�ض املال.
ـ ال تقطع الأمل منه لأن ال �أحد من �أفراد
�أ�سرته متفوق يف ال�شيء الذي يتفوق فيه
هو ،فقد يكون هو �أول متفوق يف العائلة.
تدرب على طريقة كالم �إيجابية معه:
ّ
ـ ال تقل :لقد ح�صلت على عالمة كاملة
يف االمتحان ،لذلك �أنا فخور بك.
ـ قل� :أنا فخور بك لأنك ت�ستطيع الآن �أن
تقر�أ الدر�س دون �أخطاء.
ـ ال ت��ق��ل� :إي���اك ودرا���س��ة الريا�ضة،
فهناك الكثري من حملة �شهادات الرتبية
الريا�ضية يف البلد ،والريا�ضة �أ�صالً ال
تطعمك اخلبز.
ـ قل� :إن كنت حتب الريا�ضة ،ادر�سها
وط ّور نف�سك فيها� ،أعرف �أنك �ستكون مميزاً

و�ستح�صل على �أعلى املراتب.
ـ ال تقل :الكل �سلّمني الواجب املدر�سي
يف �أوانه ،مل ال تكون مثلهم؟!
ـ ق��ل :مل��اذا ال تُ�سلّم واجبك البيتي يف
م��وع��ده! ه��ذا ت�صرف خاطئ ول��ه تبعات
�سيئة.
ـ ال تقل :ما هذه الكراكيب التي جتمعها
يف غ��رف��ت��ك؟! لي�س لها م��ك��ان ���س��وى �سلة
املهمالت.
ـ قل� :أن��ا فخور بك ،لأن��ك ت�ستطيع �أن
ت�صنع من بقايا الأ�شياء غري املهمة �شيئاً
جميالً ومهماً.
ـ ال تقل :لقد �سببت الفو�ضى للمنزل كله
من جراء عملك هذا.
ـ قل :جميل ما قمت به� .أمتنى �أن يكون
تنظيف املكان وترتيبه جزءاً من املهمة.
ـ ال تقل :كفاك �أ�سئلة ،هل تظن �أنك
�ستفهم العامل ،حتى الكبار ال يفهمون بهذه
الأمور فكيف �ستفهمها �أنت؟
ـ قل :جميل �أن ت�س�أل ،لكن ما ر�أيك �أن
تبحث ع��ن الإج��اب��ة بنف�سك وتطلعني
عليها ،ف�أنا م�شغول الآن وال �أعلم الإجابة؟
ـ قل :جاء ابني «فالن».
ـ ال تقل« :عندما يتكلم الكبار ي�سكت
ال�صغار».
ق��ل :ر�أي��ك يهمنا ،لكن علينا �أن نعطي
الأولوية يف الكالم للكبار �أوالً تقديراً لهم،
كما �أن اال�ستماع يعطيك معلومات �إ�ضافية
ما يجعل ر�أي��ك قريباً من ال�صواب عندما
ي�أتي دورك يف الكالم.

شعر
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قمــــر اجلليل
ُ
«حممود دروي�ش ...يف ح�ضرة الغياب»
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�شَ َج ُر ال َّندى

•�إ�سماعيل ركاب

•منذر يحيى عي�سى
�أح َد ع�ش َر كوكباً
ْ
اجلليل
تغفو يف �سما ِء
وال�شم�س
ُ
ملن ُتعدُّ قهو َتها
و �أنتَ ُتطار ُد خيو َل ال�شِ ْع ِر
يف املدا ِر اجلدي ْد ؟
الآ َن :
هل �أدمنتَ
الغياب ؟
ْ
وهل � َ
دروب ُتخ ّم ُر الدم َع ؟
أغوتك ٌ
َ
أحالمك
فت�سلقتَ حبا َل �
ري الغنا ِء
مرافقاً ع�صاف َ
يف زرق ٍة تتنا�س ُل برتقا ًال
أر�ض
و ت�صي ُغ بحوراً لل ِ
كانت جتي ُء كما ت�شا ْء
َ
وتركتَ
ح�صانك الربيَّ
يحمح ُم يف �صقي ِع وحدت ِه
ُ
ويخو�ض يف الأملِ البعي ْد ...
ُ
العا�شق النبي ُل :
�أيها
مُتفرداً يف ر� َ
ؤاك
كنتْ
َ
موتك
وقد حاربتَ باملوتِ
وانت�صرتْ
يو�سف «ملكاً
َ
ومث َل «
�إىل بال ٍد ُ
تع�شق اخلب َز
ومتج ُد الليمو َن
ّ
ُعدتْ
الوهم
حيث الأخو ُة يف �صرا ِع
ِ
وجراحاتِ الدما ِء
يغتالو َن حلماً جمي ً
ال
من �أجل ِه
َ
َ
املدائن والقرى
ناورت
و �أطلقتَ �أنا�شي َد
َ
�سهولك
يف حناج َر قرباتِ
وما اكتفيتْ
هزمتَ َ
املوت بهديلِ حما ٍم
ي�ص ّلي يف �شرفاتِ امل�آذنِ
القباب
وحر ِم املغار ِة و
ْ
وبقهو ٍة عربي ٍة
توق ُد نارها �أجم ُل الأمهاتْ
و�صارعتَ الرماديَّ
يف كل �شي ٍء
فكيف تدخ ُل يف الرما ْد ؟
و�أنتَ من غ ّنى

الخ�ضرا ِر الزع ِ
رت الربيّ

 ..وقطفتُ مِ نْ َ�ش َج ِر ال َّندى حرفنيِ،

طقو�س ال�صال ْة
قدا�ساً يز ّي ُن
َ
وناديتَ كثرياً
لتقا�سم احليا ِة
ِ
حتى مع من يكرهو َن لغريهِ م احليا ْة ...
طوي ً
ال
َ
موتك
�صارعتْ
وعلى عر�شكِ ا�ستويتْ
لكن ُه بقو ٍة � َ
إليك عا َد وعا ْد ...
الغياب
و�أنت يف ح�ضر ِة
ْ
ْ
تخجل
ال
من دموع الأ ِم

ْ
فا�ش َت َع َل الهدي ُل

ني الكلماتْ ...
و�أن ِ
عنو ًة
يعو ُد � َ
إليك ُ
املوت
ف�أنتَ الآ َن ح ٌّر
و�أنتَ من �أك َد �أ ًّن :
ُ
ي�ستحق احليا ْة «.
أر�ض ما
«على هذ ِه ال ِ
َ
غيابك
يف
َ
ح�ضورك الآ َن �أك ْ
رث
و�أنتَ ال�شاه ُد
على موتٍ ر�أيتَ قب َل �أن متوتْ ...
�سال ٌم على اجلليلِ
عر�س «قانا «
و ِ
امل�سيح
ومعجز ِة
ِ
فمن نقا ِء املا ِء على عر�ش ِه ي�ستوي الرا ُح
ُ
الرتاب
حيث ينبتُ العط ُر يف
ْ
ال�شم�س
فهذ ِه
ُ
ُتعدُّ قهوتها يف �أولِ النها ْر
ومتن ُح دفئ ُه للآت َ
ال�ضباب
ني من خلفِ
ْ
فكنْ منهم
املوت وحيداً
و َد ِع َ
فالقم ُر َ
يحر�س
هناك
ُ
زه َر اللو ِز
وق�صائ َد ال�شعرا ْء ...
َ
ح�ضورك الآ َن
ي�ستهوي بالداً كنتَ عا�شقها
َ
العذب ال�سال ُح
غناءك
و كا َن
َ
«ذهب الذين نحبهم»
َ
وتظ ُل قام َة �شِ َ
عرك
يف �صدو ِر �أعدا ِء احليا ِة الرما ُح ...

َح َج ٌل َي ُح ُّط على ُ�سهولِ ال ُّرو ِح،
يك ُر ُج ،ي ْن َت�شي َف َرحاً،
�ص،
وير ُق ُ
ُث َّم يعز ُِف ما ْا�شتهى مِ نْ �أُغنياتِ الع�شقِ ،
عازف،
والأن�سا ُم ري�ش ُة ٍ
حل ُ
�أوتا ُرها هذي ا ُ
قول
ٌ
برق على ُ�ش ُرفا ِتهِ..
ِغاب الكونِ ،
ا ْن َب َج�ستْ ر ُ
�أو ُجنَّ ال َّنخي ُل
غا َر الغما ُم مِ َن ال َّندى،
َغ َم َز ..ا ْن َت َب ْهتُ ؛
َم َدد ُْت �سِ ْح َر �أ�صابعي،
ومل�ستُ مِ نْ َب ِّ
البيا�ض حمامتنيِ،
�ض
ِ
ٌ
َ
جميل فاغِ ٌم،
إح�سا�س
ففا�ض �
ٌ
�أو را َح يب َد�ؤين اله ُ
ُطول
و�س َر ْحتُ ب َ
ني العُ�شبِ ُم ْن َت�شياً،
َ
كخاروف �صغريٍ،
ٍ
َج َّن َن ْت ُه ُخ�ضر ُة املرعى،
�ضاري�س اجلميل ُة،
و� ْأغ َر ْت ُه ال َّت
ُ
وال�س ُ
هول
ُّ
قلب ُتده�شني َّ
الطبيع ُة،
�أ َّواهَُ ..ك ْم يا ُ
واحلبي َب ُة،
ح َ
ني تزده ُر املوا�سِ ُم،
وال ُف ُ
�صول!!
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امل�شرحة..

قصة

•عدنان كنفاين
َل َفحت وجهي حرارة ال�ضوء الذي �سطع
فج�أة فوقي مبا�شرة.
ر�أيت على حدود طيفه الدائري �أنا�ساً
كالأ�شباح ،يتحركون يف كل اجتاه� ،أحذية
طويلة ،معاطف خ�ضراء� ،أ�صابع� ،إىل جانب
عدد ال يح�صى من قطع فوالذية مل�ساء
المعة ..فملأين اخلوف.
ك�أن �أطرايف �أخذت تبتعد ع ّني �شيئاً ف�شيئاً،
ف�صككت �أ�سناين.
متنيت �صدر � ّأمي الوا�سع �ألقي عليه ر�أ�سي
املتعب وما يحمله من �أجرا�س ال تتوقف
عن ال�ضجيج .لك ّنها ت�س ّلقت هي الأخرى
جداراً مد ّببة حجارته بحزن لي�س له مثيل،
وغابت وراءه �إىل غري رجعة.
ومل ي�ستطع غيابها �أن يطوي �صفحة
يخ�صني ،زرع يف
عري�ضة من تاريخ
ّ
و�شج باملقابل قيماً
�أعماقي قيماً �ساميةّ ،
�أخرى �أ ّقل �أهم ّية ،وتركت يل من ذكراها
�صورة ال تغيب ،امل�سها كل حلظة� ،أ�شاهدها،
حمرة �شديدة ت�صبغ �أنفها وذقنها الدقيقة
مقدّمة �أكيدة ل�سيل قادم من الدموع.
والدي ي�ص ـ ـ ـ ــرخ ويغ�ضب كعادتــه لأتف ـ ـ ـ ـ ــه
الأ�سباب ..وبال �أ�سباب.
ر�أيته يوماً ّ
ي�شد �شعرها الغزير الأ�سود وهي
مقرف�صة حترك �شيئاً يف وعاء على النار،
ارجتفت من اخلوف و�أنا �أراقب ما يجري
حتتي يف �أر�ض الدار� ،أخفي ر�أ�سي ال�صغري
وراء ق�ضبان الإفريز احلديدية.
ح�سبت� ،أن الرجل يجب �أن يكون هكذا يف
كل الع�صور والأزمان.
ك ّنا جميعاً �-أخوتي و� ّأمي جمموعة ن�شطة
كالنحل ندور يف فلكهّ ،
م�سخرين خلدمته
وتنفيذ رغباته لأنه قدرنا الباقي ،القادر
على منحنا احلدود الدنيا من الكفاية.
�أحببت �أ ّمي حباً ال يو�صف ،كنت �أ�صغر
�أخوتي ،و�أح�س�ست بطريقة ما رغم �سني
ال�صغرية �أنني القلق احلقيقي ورمبا الأكرب
الذي يعي�ش يف ر�أ�س والدي� ،أو العبء
الثقيل الذي ولد يف وقت خاطئ ويف مكان
مل يكن يل فيه مكان.
ولعل قدومي املفاجئ �إىل هذه الدنيا قلب
موازين حم�سوبة بدّقة متناهية� ،أهمها
متط ّلبات البقاء على قيد احلياة.
كربت ب�صمت وبال �ضجيج ،مل �أمر�ض يف
حياتي ،مل �ألب�س جديداً حتى �صرت يف
�سن ال�شباب ،مل يكن يل رفاقّ � ،أمي وحدها
تد ّبرت �أموري بو�سائل عجيبة ،وحر�صت �أن
تبعدين قدر ما ت�ستطيع عن غ�ضب والدي.
كانت طاقة من القدرة على ال�صرب
والتح ّمل ،تدفن حزنها مع خلجات �صدرها
يف مكان عميق ال يدركه �أحد ،وكنت � ّأح�س
بدقائق معاناتها وكالنا �صامتان.
ت�صب املاء على
قالت يوماً لوالدي وهي ّ
يديه :
ـ ماتت �أم عمر!.
نظر �إليها بت ّعجب ثم �أردف وهو يب�صق:
ـ ك ّلنا �سنموت..

مل ينتبه �أحد �إىل وجودي خلف ق�ضبان
الإفريزّ � ،أ�شد قب�ضتي� ،أمتنى لو �أملك
�صدراً �أكرب ي�ستطيع �أن يحمل حزن � ّأمي.
قالت و�أنفها الدقيق ي�صطبغ باحمرار
�شديد:
ـ �أبو عمر �سيتزوج ثانية!.
رفع والدي حاجبيه ده�شة وقال من بني
�أ�سنانه:
ـ �أربعة �شهور فقط..؟ يا له من �شيطان.
وك�أنه ت ّذكر �شيئا تابع وفمه ميتلئ بلقمة
كبرية:
ـ �إذا مت� ،س�أ�صمد �سنة كاملة.
مل ي�ضحك ،بل غرز يف فمه لقمة ثانية..
بكت �أمي ليلتها بحرقة �شديدة و�أنا �أتظاهر
بالنوم ،م ّكوماً عند قدميها.

جلدي التزاماً خفي املالمح ،جرى مع
دمي ،م�شى رفيقي �شوط العمر ،حملته �إىل
كل مكان �أثراً على جبهتي مع �آثار ق�ضبان
الإفريز احلديدية..
�أخاف من �أي �شيء� ،أهرب من �أي �شيء،
�أنت�شل �أع�ضائي و�أكتم �أنفا�سي كلما غ�ضبت،
كي ال �أكون مثلما كان ،وال �أحمل الإرث
املهني حتى �أخم�ص الأقدام ،وكي ال ترتطم
�أمامي حمرة قانية ّ
تخ�ضب الأ�شياء حويل..
هل �أن�سى.؟ كيف ميكن �أن �أن�سى..؟
تزوج والدي بعد �سنة كاملة.
و�صرت �أرى ،و�أنا � ّ
أتلظى من القهر ،كيف
يذوب ويتناثر ما بناه �أخوتي املنت�شرين
يف م�ساحات القارات ال�سوداء والبي�ضاء،
يف بالد الرمل والنفط ،ويف بالد امل�شاعل

يف �صباح يوم حزين� ،أوقفت د ّراجتي النار ّية
التي �أ�ستعملها للطواف على املزارع القريبة
من املدينة �أقوم على �إ�صالح املحركات
املائية التي متلكها اجلهة التي �أعمل عندها
�أمام بيت �أهلي ،وجدت الباب مفتوحاً،
دخلت بهدوء� ،صرخ والدي بهلع:
ـ ماتت � ّأمك..
�أح�س�ست بن�صل يغو�ص يف �صدري� ،أدمى
قلبي و�سقط �إىل ركبتي ،فجثوت� ،ضربت
ر�أ�سي على الأر�ض ،ر�أيت وجه � ّأمي منكفئاً
على الو�سادة ،هادئاً قريراً..
بعد �ستة �أيام فقط ،بد�أت حرب حزيران.
قلت احلمد هلل �أنها ماتت ،و�إال كانت �ستموت
من اخلوف والعار والقرف.
�شعرت �أن �سعادة بطيئة �أخذت تدغدغ
�إح�سا�سي احلزين و�أنا �أ ّعلق الأحداث
املت�سارعة على م�شجب القدر امل�سكني
الذي يجربنا ونحن ننتقده ،لنت ّم�سك به
�أكرث ن�ؤمن بغيبه العجيب الذي يقلبنا يف
حلظة من �أق�صى م�شاعر التم ّرد �إىل �أق�صى
�إميان باحلكمة اخلف ّية التي تر ّتب �سيول
الأحداث..
�أحببت � ّأمي ..كانت حلقبة مديدة من
الزمن كل حياتي ،الدفء الأليف الذي
حمل وجودي املهزوز �سنوات طويلة ،حمتني
من هجري الظلم الآتي من كل مكان،
وغرزت ق�سراً يف �ضمريي ويف م�سامات

من�سية،
احلجرية ،و�أخرى على �أطراف دنيا ّ
يلملمون القرو�ش يختمون بها �أمرا�ضهم
ووحدتهم وب�ؤ�سهم ،يعربون عليها حواجز
الزمن لريفعوا حجراً جديداً مع كل يوم
يف بناء البيت الذي يظلل الأ�سرة.
كيف ت�ضيع املعامل.؟ حتى جزء الأريكة
ال�ضيق الذي حمل �أع�ضاء � ّأمي املنهكة
وامل�سحوقة بكل عذابات الظلم والغ�ضب،
الأ�شياء ال�صغرية التي �شغلتها �أ�صابعها يف
ليال باردة طويلة ،ر�سم فتاة ترفع يدها
�إىل غيب ال ي�شاهد تتو�سط �ستائر النافذة،
ق�صا�صات الأقم�شة تلملمها من كل
مكان وجتمعها ب�أعجوبة فت�صري مالءات
للأغطية ،احل�صري املط ّرزة �أطرافه
بخيوط مل ّونة زاهية ،ال�صور املع ّلقة
امل�شغولة من ال�صوف خيطاً بعد خيط،
املدف�أة املتوا�ضعة املح�شورة يف زاوية املطبخ
ما زالت تفوح منها رائحة اخل�شب املحروق.
كيف ت�ضيع العالمات وال�صفات،غ�ضب
والدي امل�ستمر وت�أففه الذي مل يكن
ينتهي� ،سنوات املمنوع وغري املمكن تتال�شى
وحتتل مكانها �أ�شياء �أخرى بال قيمة على
الإطالق.
يوم ا�ست�شهد �أخي يف العام  ..1972قلت :
احلمد هلل �أنها ماتت قبل �أن تعاي�ش احلدث،
و�إال كان �سيموت كل جزء منها يف اليوم �ألف
مرة.

قال والدي يحدّثني ب�شغف وانت�صار عن
ولده الرابع ومي�سح على ر�أ�سه:
ـ �سي�صري هذا الولد �إىل �ش�أن عظيم ،كتبت
�إىل ال�سيدة غاندي ،قلت لها �إن ولدي هذا
ي�شبه بوذا.
ً
ً
مل �أملك جوابا ..بل نظرت طويال يف وجه
ال�صغري ،قلت يف نف�سي ..بوذا !.ههه
�أدركت كم ُظلمت � ّأمي.
حاولت حتريك �أع�ضائي فلم �أقدر� ،أح�س�ست
بخدر يت�سرب من �أذين وي�سري �إىل عنقي.
ر�أيت بو�ضوح هذه املرة �شخ�صاً يخفي
الكثري من معامل وجهه يقرتب من كي�س
املاء امل ّعلق فوق �سريري� ،أم�سكت طرف
ثوبه ،فت ّوقف.
ـ �ستخدّرين.؟
ـ ال بد من ذلك..
عاودتني الرغبة على ال�ضياع من جديد،
فا�ست�سلمت..
�س�ألني الرجل الذي بدا مه ّماً:
ـ هل ت�شتبه يف �أحد له امل�صلحة يف قتلك،
�أعني يف حماولة قتلك.؟
قلت يف نف�سي ،لو ي�س�ألني من لي�س له
م�صلحة يف قتلي.؟
جاهدت لأقول فلم �أقدر ..رفعت حاجبي..
قال لرجل �آخر يجل�س �إىل جانبه على
طرف ال�سرير:
ـ �أكتب ..ال..
حدث كل �شيء ب�سرعة غريبة ،كنت عائداً
من عملي على الدراّجة النار ّية ذاتها،
وح�سبت �أنني �أخت�صر م�سافة الطريق يف
دخويل �إىل طريق �آخر عرب �إحدى املزارع
املنت�شرة.
ك�أن دب ّو�ساً وخزين يف �صدري فلم �أهتم ،بعد
قليل �شعرت ب�شيء لزج ينزلق �إىل بطني،
حاولت جتاهل الأمر لكنني فقدت القدرة
على الإح�سا�س ،ووجدت ج�سدي مربوطاً
�إىل هذا ال�سرير.
قال الطبيب:
ـ ر�صا�صة ا�ستق ّرت يف الرئة اليمنى!..
تالطمت يف ر�أ�سي الكلمات ..تزاحمت
واختلطت وت�شابكت ،ك�أن ل�ساين الت�صق
بحلقي لكنني جاهدت وقلت يف نف�سي:
ـ احلمد هلل �أنها ماتت قبل �أن تراين هكذا..
ـ ماذا تقول..؟
جاهدت ومل �أقدر على الإجابة..
ر�أيت يف اللحظة نف�سها رج ً
ال مق ّنعاً يفرغ
حقنة كاملة من املخدّر يف كي�س املاء املع ّلق
فوق ال�سرير.
ا�ستطعت �أن �أراقب بعيون دافئة م�ست�سلمة
كيف ان�سابت قطرة املخدّر الزيتية يف املاء
الرائق وانزلقت ب�سرعة ثم ا�ستق ّرت بهدوء
�شديد يف عروقي.
ً
جاهدت ثانية �أن �أحتدث و�أقول �شيئا ..فلم
�أقدر.
فقد اقتحم املخدّر دمي كله!.

شعر
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َّ
قمر اخلالق
لعل يرانا ُ
ّ
ولعل نراه

•عبا�س حريوقة
يف زاوي ٍة من
مل
هذا العا ِ
يف �سور ّي َة
وقتَ املغربِ
ْ
ني�سان
من
طافتْ روحي
�سرب حما ٍم
َ
فر�أتْ �أنهاراً قد ج ّفتْ
والآبا َر �سالها
املا ْء
وتال ًال تغم ُرها
احلرق ُة والآهاتْ
ُ
الواقف
�أرهقها الدم ُع
يف ك ِّل عيونِ
الآبا ْء
 ..ون�سا ٌء ثكلى
ي� َ
دروب
ألفن َ
املقرب ِة التطف ُح
�آهاتٍ ..ح�سراتْ
 ..ور�أتْ �شاالتٍ ت� ُ
أذن
•• •
يح بهدهد ٍة كي
لل ِّر ِ
ؤن�س وح�ش َة �أ ٍّم
ت� َ
� ْأخ َفتْ �آخ َر دمعتِها
رب
ّ�س ترب َة ق ٍ
لتقد َ
ُت ْ�س ِك ُن ُه هو َل �ضيا ْء
َ
ذات م�سا ْء
طافتْ روحي ور�أتْ !!..
من ده�شتها امتلأت
�أ�شجاناً ..عرباتْ
..هي يف �سكرٍ ناحت
نادتْ يف الآفاقِ :..
�أيا �شهدا ْء
•••
يف زاوي ٍة من
مل
هذا العا ِ
وقتَ املغربِ
ْ
ني�سان
من
�صاحتْ روحي ملء
مداها يااااااااالغبائك
يا �إن�سان
•••

يف زاوي ٍة
حارتْ روحي
مث َل �أناملِ �أ ٍّم
و َق َفتْ كالقدّي�س ِة
ت�ستقب ُل تابوتاً
أر�ض الدا ْر
يف � ِ
مث َل مناديلِ
جميع الن�سو ِة
ح َ
ني ي�ش َّي ُع جثما ُنك ..
جثماين ..يا جا ْر
مث َل الزغرود ِة
من �أم ِة ْ
اهلل
َ
..كيف ته ُّز بر ّنتها
ك َّل عقولِ ..
قلوبِ اخللقِ
ُ
فنطلق من حرقتنا
�آ ًه �..آ ْه
ُ
نحن على دربٍ
ما �أطو َلها !!..
والظلم ُة حالك ٌة
نت�س ّل ُق ك َّل
�شبابيكِ الفج ِر
لع َّل يرانا
قم ُر اخلالقِ
يف وح�شتنا
ولع َّل نرا ْه .
•••
يف زاوي ٍة من
مل
هذا العا ِ
ُ
تعرف روحي
ما معنى �أن
يتكاث َر ٌ
موت
�أو يتنا�س َخ
يف الطرقاتْ
 ..ما معنى �أن
يتهاط َل يف
ذ ّي َ
اك الليلِ
الباكي قم ٌر
ومتو َج بعتمتها
احلاراتْ
ما معنى �أن
َ
يت�ساقط زه ُر

برمت ِه
اللو ِز ّ
ويطا َل ُ
املوت
هنا الأمواتْ .

•••

يف زاوي ٍة من
مل
هذا العا ِ
�أ�س� ُأل دوماً
هذا املوتْ
�أ�صر ُخ �..أ�شت ُم ..
�أبكي ..
يربحني هذا
ال ُ
ال�صوتْ
� ُ
أعرف �أنيّ ط ُ
ني اخلالقِ
أعرف �أي�ضاً
� ُ
َ
روحك
�أين من
..هل ت�سم ُعني
يا ر ّبا ْه ..؟
ُ
يرجف قلبي
ك َّل م�سا ٍء
ح َ
تهب
ني ُّ
ريا ُح اهلل ..
•••
�أت�أم ُل هذي ال َ
أر�ض
ُ
ْ
..ت�ضيق
ت�ضيق
َ
� ُ
بروحك
أيليق
�أن ّ
تته�ش َم ب َ
ني
َ
يديك و�أنت
ْ
رقيق ..
ما �أحزنني يا � ّأما ْه
عيني
�أُجلي َّ
ب�صورتِكِ الر ّباني َة
عند الفج ِر
و�أن�ش ُر َ
َ
الكفن
ذاك
ال َ
أبي�ض ح َ
ني يراين
 ..ح َ
ني �أرا ْه .
يف زاوي ٍة من
مل
هذا العا ِ
ُ
يرجف قلبي
تهب ريا ُح ْ
ح َ
اهلل .
ني ُّ
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�أحزان نازفة

قصة

•ح�سن �إبراهيم النا�صر
بارد ٌة �أما�سي البحر يف اخلريف ...ارتدِ
معطفك تعال �إىل ال�شرفة  .ن�سم ٍة
�شرقية تُنع�ش القلب بعيداً عن �ضجيج
“الف�ضائيات”  .انتبه لفافة التبغ
�ستحرق �أ�صابعك .ال �أدري ما �سر ان�شغالك
باحلكايا ! �أ�شعلت �ضوءاً خافتاً ...ن�سيت
انك امر�أة تع�شق الرومان�سية “ .اكتب”
ِ
ما تفكر فيه قبل �أن يت�شظى  .قال
م�ستغرباً كيف يت�شظى  .مل تتنبه لكلماته
 ...تابعت اعرف “انك تكتب بروحك”..
كعا�شق يلملم بيا�ض اليا�سمني كل �صباح
عن الأر�صفة  ..كم ت�شبه ه�ؤالء الفنانني
الذين ينحتون من ال�صخر لوحات �آية
من اجلمال ،و�أعرف �أنك ت�شبه البحار
احلامل  ،ولكن  ،نحن يف زمن الالموقف
يا �صديقي .ابت�سم �..أعجبتني كلمة
“�صديقي” .قاطعها منذ تعلمت �أول
�صرخة �..أو كلمة �..أول ر�أي  ..ال �أحب
ارتداء الأقنعة  .ومل �أزل ال �أحبها و�س�أبقى
 .تناول ر�شفة من الك�أ�س � ،شعر بغ�صة
جرحت حلقه � ،أدمعت عينيه  ،بعد هذا
العمر لن ت�ستطع املتغريات تعطل “ دور
العقل”.
فتاوى واهنة تدفعني للتهلكة  .ك�أنك
تتحدث عن لغز � .إليك ك�أ�س �أخرى �...أخذ
ر�شفة ،هذا ال�شراب له رائحة طيبة.
�ضحكت ...ا�شرب .
انظر ..ك�أن املدينة ت�سبح يف غمام ...ما هذه
الأ�صوات التي تعكر ال�شوارع واحلارات وما �شعبنا الفل�سطيني  ،نحن قوم «�أهلكتنا»
تلك االنفجارات التي حتدث دوياً مقلقاً؟ املذابح عرب التاريخ وهي تالحقنا ! هذه
ك�أن الأر�ض تتعر�ض لهزات ارتدادية التحوالت كالعا�صفة جتتاح الأمكنة
لزلزال كبري .ال ت�ستغرب ما يجري  ،والنا�س على ات�ساع الياب�سة  ،يبدو انك
هذا �ضجيج مفتون بالهوى الغربي  ...لن تخرج من ما�ضيك كي حتتفل بالآتي.
“كلمة حق يراد بها باطل ..حرية انقلبت نحن يا حبيبتي ن�شبه ال�سجني الذين �أراد
لفو�ضى”  ..تابع  :يبدو �أن “�سو�س” �أن يتخل�ص من تهمة تعاطي اخلمر وهو
اخلراب ا�ستوطن عميقاً يف املجتمع منذ يقود �سيارته  ،ليُتهم بجرمية قتل.
زمن  .نتيجة طبيعية لت�أثري امل�صطلحات مل �أ�ستوعب ما قلت! كما �سمعتِ  .هروبنا
“الإعالم �إذا خرج عن املهنية �أ�صبح �أ�شد من مواجهة الواقع والبحث عن كيفية
�ضراوة على املجتمع من الفتنة” ؟ .وال العالج �أوقعنا يف م�صيدة الغرب � ،أحد
تن�سي الثقافات امل�ستوردة .
يف هذا العامل ي�صدق ب�أن « م�ستعمراً
ال يريد احتالل الأر�ض وتفكيك
قالت  ...بعد �أن دفعت �آخر ما يف الك�أ�س قات ً
جلوفها  ...جئتك �أفت�ش عن الدفء بعيداً وحدة املجتمع ..بني ليلة و�ضحاها ي�صبح
عن هذه ال�ضو�ضاء  .لكن ال ب�أ�س من حليفاً و�شريكاً يف الأر�ض واملاء والهواء؟!
احلوار  .هل من دوافع احلرية ك ّل هذا التفت نحوه با�ستغراب ملاذا تخاف الهوى
اخلراب والدمار «والذبح» ! .قل ما �شئت الغربي؟ �أ�شعل لفافة تبغ جديدة ،نفخ
�إال �أ َّن ما يحدث هو ب�سبب �شعرات وهمية ،الدخان يف ف�ضاء ال�شرفة ،ه�ؤالء الغرباء
اختلقها ما ي�سمى مكنة الإعالم امل�ضلل .يتطلعون خلراب ذاكرتنا وخنق �أحالمنا
مج نف�ساً عميقاً من لفاف ِة التبغ كادت وت�شويه ما�ضينا وطم�س معامل ح�ضارتنا
حترتق عن �آخرها بني �أ�صابعه ،نظر للأفق كي نن�سى من نحن ولأي وطن ولغة
البعيد� ،أحزاننا عميق ٌة  ،متتد قروناً ..كلما ننتمي .حاول �أن يكتب على الورق كل
فتحنا نوافذنا لل�ضوء ،يداهمنا الوبا ُء ما ال يقال ليتخل�ص من هذا «الأزيز»..
الغربي .ال يريدون لنا �أن نخرج من نفق الذي ال يهد�أ يف دماغه  ،خارج حدود
املا�ضي  .قاطعته  ...تق�صد العوا�صف اجلغرافية ت�ستجره احلكايات.اقرتب
الآتية من جهات الغرب ال تنا�سب طبيعة منها حتى الم�ست �شفتاه وجهها ...ملك
بالدنا « .مع �أنهم يدعون دفاعهم عن  :تذكرين �صديقنا مازن؟ ذلك ال�شاب
حقوق الإن�سيان» .قاطعها «...يف بالدهم
يا �سيدتي يف بالدهم» .ك�أنك ن�سيت م�أ�ساة اجلامعي املت�أنق والذي كان يق�ضي

لياليه كلها يف خمارة �أبو يو�سف يف «باب
توما» قرب مقهى النوفرة � .أتق�صد ذلك
ال�شاب الذي دعانا لنلتحق «بخليته
وق�ص علينا حكايا
الي�سارية املتطرفة»َّ ،
البطالة وال�صراع الطبقي ،حني يزورنا
مع مُدللته ،ذكرين با�سمها .ازداد غ�ضباً
 ..ماجدة ،فتاته املدللة ابنة تاجر املوا�شي
 .متاماً هو بذاته  ،ولكنه الآن ترك حليته
وارتدى عباءة ق�صرية وراح يتقن فن
الفتاوى  ،هزت بر�أ�سها كمن يود ا�ستبعاد
الفكرة �،أيعقل هذا يا رجل؟ تق�صد �أنه
يريد تقليد املنا�ضلني الأممني الكبار
«كا�سرتو �أو رمبا غيفارا» ! �آه يا ملك كم
يوجعني ه�ؤالء الذين يرتدون الأقنعة
 ..يخلعونها بح�سب الطلب ،بهذه الأيام
�أ�صبح يرتاد �أمكنة مظلمة ي�ستمع �إىل
فتاوى  ..مر�شده  ..وهو عجو ٌز خَ رفٌ
�أجرب يبدو مثل جر ٍذ خارج من �أحد
جمارير مهالك الرمل ،ميلأ الف�ضائيات
عربد ًة ونباح وفتاوى نكاح� .أعوذ باهلل ماذا
تقول يا رجل ؟! كما �سمعتِ � ...صدقيني،
�أغرته تلك املر�أة املغناج قاطعته .تق�صد
ماجدة ،هي بذاتها يقولون �أنها �سرقت
الكثري من مال والدها  -الذي غادر
�إىل بالد النفط للطواف  ،هربت معه،
�أغرته بكل ما متلك الأنثى من مفاتن ،
�أمطرت ُه ب�أجمل عبارات الع�شق و�أغرقت ُه
بكل ما كان يتمناه من �أنثى،ق�صت عليه
حكاية «هند � ..آكلة الأكباد» مراراً وتكراراً

وكيف حبكت حكايتها مع ع�شيقها العبد
وح�شي� .شربا معاً من �أنهار اللنب والع�سل
واخلمر يف اجلنة املوعودة � ،أي جنة يا
رجل ..؟ تلك التي �أفتى بالرحيل �إليها
رجل مهوو�س بالذبح ،م�صاب بلوثة
براميل النفط  ،مفتون بالظهور على
قنوات ف�ضائي ٍة ت�ؤكد كل يوم انتمائها -
لل�صهيونية العاملية  .-ومالو قالها علناً
ذلك املعتوه مفتي الفتنة:
( حتى لو قُتل ثلث ال�شعب ال�سوري )  ...ومالو
وهكذا يظهر الهدف من ادعاءات «حرية
الغرب مل�ؤامرة الفو�ضى اخلالقة»
..هذا الغرب الذي احتل بالدنا �سنوات
طوال ..ن�شر اجلهل والتخلف واالنحالل
الأخالقي! مازن وماجدة غرقا يف بحر
الظلمات �،شربا حتى الثمالة من تلك
الكتب ال�صفراء ،كان حلمها �أن ت�صبح
راق�صة  ،تغرق يف نهر من اخلمر وهي
عارية بني ذراعيه .ليتلك ت�سمعي ما
تتحدث به للف�ضائيات � ،أ�صبحت واعظة
تن�شر  -الفكر الوهابي ! -ه�ؤالء ين�سبون
الأحاديث «للر�سول الكرمي» كما ت�شتهي
�أنف�سهم الأمارة بال�سوء  ..ولي�س كما هو
الواقع  .تعي�ش يف بالد ال�ضباب «حققت
حلمها القدمي و�صارت راق�صة معروفة يف
كربيات مالهي «تركيا»� ...سحبته معها
مم�سكة بلحيته امل�صبوغة  ..هات ك�أ�سك
وتعال  .معاً رق�صا على وقع مو�سيقى
�شيطانية  ،كان قد و�صل للتهلكة قبل
�أن يكت�شف خديعتها  ،امر�أة خرجت من
حتت املاء ،ال ت�شبه نف�سها  ،كل ما كان
من �أ�صباغ على وجهها �أزاله امللح ..امللح
يك�شف حقيقة الأ�شياء  .ال�شفاه اخلمرية
بدت كحلية والعينني الربّاقتني �ضاع
بريقهما يف اخلمر  .حورية مُ�صنّعة ،نذرت
نف�سها- ..ملفتي جهاد النكاح  . -قالت ملك
م�ستغربة  ...ومازن  .رد متهكماً مت �إلقاء
القب�ض عليه متلب�ساً وهو يذبح �شيخاً
ال � ..أم�ضى حياته يف حمراب -
جلي ً
معرفة اهلل  ، -كان يزرع القمح والزيتون،
جتاوز عمره  /85/عاماً� .أقدم مازن
على ذبح ال�شيخ اجلليل ومل ترتع�ش يده
الآثمة  .قالت ملك وهي مت�سح دموعها
�أكتب « :لعنة اهلل على مازن ومدللته
ماجدة وهذه احلرية امللعونة امللوثة
بالفو�ضى وذلك املفتي اخلرف»  .وقفت
على ال�شرفة املطلة على غابة من الزيتون
وهي تردد  :من �أين جاء ك ّل هذا الوباء ؟
� ...سالماً لروح ال�شيخ اجلليل � ..سالماً
للذين يوا�صلون زراعة القمح والزيتون
يف الأر�ض الطيبة  .تابع كتاباتك مل اعد
ا�ستطع احتمال املزيد  ،يبدو �أن ما يجري
�أكرب مما نتوقع � .أغلقت الباب وتركته
يتابع كتابة ق�صته
� ...أحزان ُه النازفة
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•�إبراهيم اخلويل
بلى ،ما كان ليخطر يوماً ببايل -ولو
يف �أق�سى كوابي�سي �-أن تتح ّول بي م�سارات
حياتي بهذه الوجهات الغريبة ،فها �أنا ثاني ًة
يف املدينة التي حتيا -وما زالت -بذكريات
�شبابي و�صباي رغم غبار املوت املرتاكم
يف ال�شوارع ،وعلى ال�سطوح ،ويف اجلرائد
وفناجني القهوة ...ورغم هذا بقيت تت�أ ّلق
بفي�ض ح ّبي املتناثر بني جدران بيوتها
و�أ�سواقها اخلربة و�أر�صفتها التي نخرها
دود احلقد والكراهية املت�س ّلل عرب �شا�شاتٍ
نا�ضح ٍة بالزيت الأ�سود املنفلت من جوف
الأبالي�س...
ً
تنقّلتُ بحذ ٍر ُم ّتكئا على ع�صاي ال�صغرية
عرب املم ّر ال�ضيق املتع ّرج بني حجارة
منازلها املتهالكة وركامها املختلط بالأتربة
والأ�شواك الياب�سة لكرثة ت�ساقيها دموع
املهجرين ق�سراً
القهر والأمل و�أ ّنات �أهلها ّ
من ما�ضيهم وحياتهم ...ورغم حر�صي
ال�شديد وحذري �أثناء �سريي تعثرّ ت
عدّة م ّرات باحلطام املرتاكم على مدى
ّ
و�سقطت على جهة
الرغبات الدفينة ،بل
قلبي بعد �أن َعلِقت قدمي الي�سرى بذكرى
ق�ص ّية حلبيب ٍة هاجرة ،ولوال �أن ينتبه يل
وي�ساعدين �أحد عنا�صر حاجز التفتي�ش
الذي عربته قبل قليلٍ  ،لكانت حالتي خراباً
كهذي الديار...
ني واحدة
جتاوزت اخلم�سني من عمري بع ٍ
هي التي �أرى بها الآن بعد �أن �ساعدتني
�إحدى اجلمعيات اخلري ّية وزرعت فيها
قرن ّية ليعود الب�صر �إليها على نفقة �أهل
اخلري ،ومن يدري ...لع ّل القرن ّية التي
�أب�صر بها بقايا طريقي امليتة تعود لأحد
رب والإح�سان...
ربعني من �أهل ال ّ
املت ّ
�أو ربمّ ا تعود لواحدٍ من ...من ه�ؤالء
الباحثني عن احلور العِني يف �أر�ض التيه
والن�سيان!! �أنا ال �أعلم �شيئاً عن هذا اجلزء
الغريب الذي يعي�ش داخل عيني ،ي�أكل من
طعامي وي�شرب من دمي ويالزمني كظ ّلي،
عمى
ج ّل ما �أعلمه �أ ّنني �أب�صرت ثاني ًة بعد ً
تام ا�ستم ّر ل�سنواتٍ خم�س ،فعيني الأخرى
كانت قد ماتت �إىل الأبد �سابقاً بعد حادثٍ
مر ّوع �أ�صابني قبل احلرب الأخرية ب�سنواتٍ
و�سنوات...
يومها كنت يف واحد ٍة من هذه النوبات
الأليمة التي ات�سمت بها عالقتي بحبيبتي
ُ
اعتدت مناداتها:
التي
 يا كبدي ...ويا نور عيني...احلبيبة التي مل يخلق اهلل مثلها يف البالد
بجمالها النديّ كغيم ٍة بي�ضاء �شاردة،
وبوحها املن�ساب كمياه نهرٍ جاريةّ � ،أما طبعها
ٌ
ٌّ
عا�صف يثور لأتفه الأ�سباب ب�شكلٍ
فربكاين
مباغتٍ وعنيف قاذفاً بلحظات ح ّبنا الغريب
–على ق ّلتها -لأبعد من الربع اخلايل! ...

�أوىل كوارث حياتي بد�أت حلظة التقينا
لأ ّول م ّرة �إذ كانت متز ّوجة ،وملّا ارحتل
زوجها عن الدنيا وبدت يل الدروب �إليها
رحب ًة ووا�سعة ،ه ّبت فج�أ ًة بيننا نوبة جنونٍ
عنيفة مالئ ًة ال�سبل والطرقات باملوانع
ال�صلدة القا�سية والأ�شواك اجلارحة مُنهية
هذه الفرتة من حياتي بحادث �س ّيارة
موجع ،ما �أذكره يومها �أنيّ كنت �أ�سري على
ٍ
الر�صيف والقهر ي�أكلني من مهارة حبيبتي
يف قدرتها على حتويل هفواتها ال�صغرية
لذنوبٍ ارتكبها �أنا فتخا�صمني وت�ؤ ّنبني،
حبيبتي على �صوابٍ دائماً
وعلي و�ضع
ّ
نف�سي يف قف�ص االتهام ...كيف ال �أفعل
ودمعها الكرمي يحفر وجداين؟
عيني ب�سرعة
�أتاين اجلواب برحيل �إحدى ّ
مع �س ّيارة عابرة �إذ كنت يف و�سط الطريق
�أمللم خيباتي وهزائمي ،ف�أنا ل�ست �إال
فار�ساً من خ�شب� ،أ�صدّقها حتى ال �أجرح
ماء احلياة يف عينيها اجلميلتني ،وبعد �أن
قهرين عجزي ومل �أ�ستطع االحتمال �أكرث،
هربت بعيني الوحيدة الباقية وتز ّوجت
ال ملدين ٍة بعيدة ،حزيناً
�إحدى الفتيات راح ً
على نور عيني الذي ت�س ّرب م ّني بلحظة
غفلة يف ال�صحراء...
خالل �سنوات زواجي الطويلة مبا فيه
الكفاية بالن�سبة يل ،بقيتُ �أرى بعيني
املفقودة �أ ّيامي القادمة ،فكثرياً ما نه�ضت
من فرا�شي بجانب زوجتي لي ً
ال لأبحث عن
حبيبتي ال�ضائعة م ّني بني خبايا �أقداري
ع ّلي �أملحها ولو من بعيد ،فكم �أحنّ �إليها...
و�أ�شتاق وجودها ...بل و�أق�سم �أ ّنني جال�ستها
مل ّراتٍ وم ّرات� ،سمعت نداءها و�شكواها،
م�سحت دمعها ،و�أخذت بيدها �إىل حيث يلهو
القمر مع النجمات طابعاً قبلتي الغريبة
على �أنفها كعادتي دائماً حني �ألقاها ،وهذه
�إحدى �أ�سرارنا ال�صغرية ،والكثرية...
هكذا �أم�ضيت حياتي �أت�أرجح بني الليل
والليل ناب�ضاً بال�شوق واحلنني والأمل،
جنبي ي�ؤ ّرقني
وبقي ال�سحر املتواري بني
ّ
حتى طالت بداية احلرب الكون ّية الأخرية
مدينتي ال�صغرية لتخبو �آخر الأ�ضواء يف
عيني الوحيدة الباقية حلظة نه�شتها �شظ ّية
طائ�شة ...ال �أريد تذكر م�أ�ساتي الرهيبة
هذه الآن ،ربمّ ا �أحدثكم عن تفا�صيلها يف
م ّرة �أخرى ،يكفي �أن �أقول لكم �أنيّ كنت
يومها يف �سوق اخل�ضار �أجادل هذا البائع
�أو ذاك مثل الكثري من النا�س ال�س ّيما بعد
جنون الغالء املوح�ش ،ل�سوء ّ
حظي -وربمّ ا
حل�سنه �إذ ما زلت �أتن ّف�س – �أختار �أحدهم
رب عابراً دم النا�س
ال�صعود �إىل ال�سماء بال ق ٍ
املتدفق كنهر بعد االنفجار الرهيب ،ك�أن ال
درب �إىل ال�سماء �إال هذا! ماذا لو رمى نف�سه
لأفاعي القفار التي �أتى منها؟ �أو حتى �أغرق

نف�سه يف البحر القريب؟ هكذا �أدخلني ذلك
املعتوه �أر�ض ال�سواد بقد ٍم ثالثة ياب�سة ال
ن�سغ فيها وال روح...
مل تنفع معي اللعنات وال�شتائم التي
نرثتها بني الأر�ض وال�سماء على العتمة
املظلمة التي ل ّفتني ورفيقة دربي اجلديدة
التي �ستالزمني ل�سنواتٍ ملأى بالفقر
والت�ش ّرد يف اخليام ال�سود من م�أوىً لآخر،
و�ستبقى هذه الرفيقة امل ّيتة وف ّية يل طيلة
�أ ّيامي الباقية ،فقد رف�ضت التخ ّلي عنها
حتى بعد العملية الباهرة التي �أجراها
لعيني املنهو�شة �أحد الأطباء املتط ّوعني
راتقاً فيها ما انفتق ،يومها �صرخت يف وجه
زوجتي من معدتي:
 ال� ...إ ّنها ع�صاي� ،أتو ّك�أ عليها ويل بهام�آرب �أخرى!!
وها هي رفيقتي احلنونة معي ،ترافقني يف
حجي �إىل مهدي الأول قريباً من بيت
رحلة ّ
حبيبتي الهاربة �إ ّ
يل من املا�ضي ب�سحرها
الطاغي الغريب وعيونها اخل�ضراء اليانعة
رغم اخلراب...
ك ّل ما حويل حطام ،حتى الق ّلة من �أبناء
احلي الذين دخلوا �إليه راجلني بعد انتهاء
ّ
املعارك يتف ّقدون ما تب ّقى من ذاكرتهم
وبيوتهم َبدوا يل �أكرث حطاماً وك�آب ًة من
هذا الدمار املمت ّد لأو�سع من حميط...
جل�ست �أرتاح قلي ً
ال قرب بقايا �سور املدر�سة
املتهدّم...
املدر�سة التي جذبتني �إليها يف املا�ضي رائحة
طبا�شريها املل ّونة ،و�أ�صوات تالميذها
املفعمة باللعب وال�ضحك واحلياةّ � ،أما
حقائبهم املتد ّلية على ظهورهم بلبا�سهم
املوحد فقد امتلأت بلفائف الزعرت والغد
ّ
الواعد باخلري ،كثرياً ما ل ّذ يل حينها

االختباء بني طفولتهم لأرى وجه حبيبتي
�أثناء �شرائها حلاج ّيات منزلها من املتجر
املقابل ،كقمرٍ تف ّلت من مداره يتج ّول بني
النا�س:
ً
احلي يبا�سا بعد �أهله ونا�سه؟
 كم �أ�صبح ّرفعت ع�صاي �أمام عيني املفقودة ،وتابعت
�أروي لها عن نا�س الزمن املا�ضي:
 كان النا�س هنا ...وكانت حياة ...ابتلعاملوت الأ�سود بع�ضها ،وبع�ضهم �أ�ضحى
طعاماً للحيتانّ � ،أما من تب ّقى فقد تاه يف
الغبار ...والعامل ما زال يدفع لهم بدمعه
الأ�سود القاتل! ...
�ضجت رفيقة دربي بالأنني قائلة:
ّ
 من الق�سوة ترك النا�س لهذا ال�سور منالنور وحيداً يف وجه العتمة! انظر :لقد
مات! ...
تابعنا طريقنا بني اخلرائب الكئيبة
جهة البيت املورق دائماً يف وجداين ،ر�أيت
�أحد الرجال البائ�سني يبحث بني ركا ٍم كان
ريح
منزله ع ّله يجد ما ينتفع به ،ه ّبت ٌ
ري�ش �أبي�ض
خفيفة ف�أ�شارت يل الع�صا �إىل ٍ
تطاير يف ال�سماء مع الغبار قائلة بهدوء
كمن حتدّث نف�سها:
 لع ّلها �أروا ُح من ماتوا هنا...مل �أع ّلق على كالمها ب�شيء ،فقد ان�شغلت
عنها برائح ٍة �أعرفها ج ّيداً جلبتها الريح
معها ،رائحة نفذت م�سا ّم جلدي �أ�شبه ما
تكون برائحة زهر اللوز ،ا�ستيقظت لديّ
حوا�س ميتة من �سنني وحت ّفزت خالياي
ا�ستعداداً جلول ٍة جديدة مع حبيبتي كما
يف املا�ضي ،ال �أدري هل �ستهزمني ر ّقتها
و�أنوثتها ثاني ًة؟ �أم �أن �أقدرانا املت�سابقة
حولنا بامل�صائب والأنواء قد اطف�أت جنونها
وغ�ضبها فغدت كبحري ٍة راكد ٍة بعد طول
انتظار؟ وهل �ستح ّرك حجارتي مياهها
لتغ�سل ال�ضفاف كما يف الزمن اجلميل؟
ها هي غري بعيدٍ ع ّني واقفة تت� ّأمل ب�صمت
املوتى خرابها املتثاقل فوق �صدرها �إىل
الأعلى طبقاتٍ وطبقات ،حدّقت فيها مل ّياً
بعيني الهاربة م ّني قبل احلرب:
 �إ ّنها هي ،م�سرى روحي �إىل ال�سماء...جريت �إليها بعمري غري املحدّد نازعاً ع ّني
ليايل املوت والفراق واخلراب ،يف طريقي
جتاوزت الكثريين من ه�ؤالء التائهني
و�سط اخلواء عن درب ال�سماء ،بع�صاي
املخ�ض ّرة احت�ضنتها �إىل �صدري �سارقاً
منها قبلتي ال�سر ّية املعتادة قبل �أن تفيق
من ده�شتها لوجودي معها هنا بال قهرٍ �أو
عجز ،و�إذ حانت م ّني التفاتة �إىل ع�صاي،
ر�أيتها بكلتا عيناي مبت�سم ًة ب�أناقة اخ�ضرار
الأ�شجار تهم�س يل:
ً
 �أمل �أقدك �إىل املكان ال�صحيح دائما ولوبعد حني؟!!...
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الكاتبة الأردنية غادة حاليقة:
ِّ
ال�س رَي والروايات التاريخية والرتجمات غذاء لروحي وفكري
�أمام القليل �أو الكثري من الت�صميم� .أنا امر�أة تتوق للحر ّية
أجمع الأنا التي ت�شع �سالماً يف �أعماقي.
لتخرج لهذا الكونُ � ،
•ماذا عن احلب يف �أعمالك؟ من يقر�أ ن�صو�صك يجدك
تطرقني ن��واف��ذه هام�سةً ،وتتحا�شني ال��دخ��ول من بابه
عبارات �صريحة.
الوا�سع يف
ٍ
•• ذكرتني بكلمات للمتنبي �أع�شقها:
جربت من نـــــار الهوى مـــا تنطفي نــــا ُر الغ�ضـــى وتكل
عمـــــا حتــــرقُ
وعذلــت �أهــــل الع�شــــــق حتى ذقتـــه فعجبت كيف ميوت
من ال يع�شقُ
وعذرتهـــــــم وعرفــــــت ذنبـــــي �أننـــــي عريتهــــــم فلقيـــت
فيــــــه مـــــــــا لقــــــــــوا
هل يجب �أن ننطق بالع�شق حتى ُيقال ب���أن لنا قلوباً
تع�شق؟ �أع�شق الأر�ض والوطن والإن�سان� ،أحب ب�صدق .وما
يق�ض م�ضجعي دوماً قلبي الذي ال ينطق �إ ّ
ّ
ال حباً ،بكل ولكل
من حويل� ،أترجمه ب�صدق ،ومن يقر�أ �سطوري ،يلمح بينها
مدى حبي وع�شقي .احلب حياة ،فما نفع احلياة �إن مل تعمر

باحلب!
•بر�أيك ما هي مالمح الو�ضع الثقايف والأدب��ي يف ظلّ
ال�صراعات احلالية يف املنطقة؟
•• �أعتقد ب���أن انت�شار و�سائل االت�صال والف�ضائيات،
بكل هذا الزخم ،و�ضعنا �أمام �صراع �أ�شد ق�سوة من ال�صراع
على الأر�ض� ،صراع ي�ستهدف العقول والثقافات التي تربينا
ون�ش�أنا عليها ،ثقافات دخيلة ،تفتك بنا ب�شكل غري مبا�شر،
وت�شكّل لدينا قناعات ب�أن كل ما يلمع ذهباً! يف ظل هذه
الأو�ضاع ،ف�إن �أ�صحاب ال��ر�أي والأق�لام احلرة م�ستهدفون
ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر ،لأن تلك الثقافات الغريبة التي
تغزو املنطقة ت�ستهدفهم ...هي احلرب الباردة ،لإدراك
الغرب �أهمية القلم احلر ومدى ت�أثريه يف التوعية ب�شتّى
و�سائل االت�صال �إن كانت مقروءة �أو م�سموعة �أو حتى
�إلكرتونية ،فهناك حم��اوالت لطم�س هويتنا عرب ثقافتنا
التي هي يف خطر ،ك�أرا�ضينا .للأ�سف يف �شرقنا العتيد هُ ِجر
الكتاب ،وباتت ثقافتنا حتت�ضر ،ويقع على كاهلنا نحن
م�س�ؤولية �إنعا�شها ب�شتى الطرق والو�سائل.

•كلمة �أخرية.
•• كلمتي الأخ�يرة �أوجهها لهذا الكون القا�سي� :شكراً
لق�سوة الأيام ومرارتها التي �صقلت روحي ،فجعلتني �أ�صوغ
مفرداتي من وح��ي دموعي و�أمل���ي� ..شكراً لليالٍ معتمة،
جعلتني �أبحث عن ب�صي�ص نور� ..ضوء جنمة بعيدة� ،أ�شكّل
منها �أمالً� ..شكراً ملعلمي (حممود دروي�ش) ..لأنه علمني ب�أن
الكلمة بندقية ..تعلمت كثرياً من كلماته ومن �سرية حياته
ب�أن �أعود (للربوة) برغم املوت والقهر والعذاب ،و�أن �أت�شبثّ
بطرف خيط يتدىل من ثوب �أمي (فل�سطني) ..و�أن �أ�سافر
عرب �شم�س عيون ريتا الع�سلية� ..شكراً لكل من �ساندين كلما
�سقطت يف حفرة الي�أ�س انت�شلني من �أملي ،و�صرخ يف وجهي
ووجه �صفعة احلياة �أو (قبلتها) �إىل وجهي ليقول يل �أنت
ّ
عامل من احلكايات فا�سردي لنا احلكايا ،وال جتعلي روحك
مقربة لها� ..شكراً لك �صديقة الروح واحلياة .و�شكراً لكم
على هذا اللقاء الذي جعلني �أخرج لكم على �سجيتي� ..أنا
غادة ..وكم �أمتنى �أن �أكون قد وفقت.

وداع ًا يا زكرين

رواية جديدة للروائي املعروف ر�شاد �أبو ر�شاور �صدرت عن دار الآدب /بريوت ،حتت عنوان (وداعاً يا زكرين) ،وهي ا�ستعادة ملناخات الريف والطبيعة ،
والنا�س يوم كانوا �أبناء الطبيعة� ،أبناء الرباري� ،أبناء ال�شم�س ،كما �أنها ا�ستعادة لأجواء رواية �سابقة لـ ر�شاد �أبو �شاور هي (الع�شاق)حيث املجاورة احلميمة
ما بني املروج والينابيع ،والأغاين والأحالم ،والدروب والقرى ،واحلكايات والليايل ،وال�صباحات و�أ�شجار التوت ،والطيور الآمنة والأع�شا�ش امل�شدودة �إىل
�سقوف البيوت ،والنداءات واملواعيد املحلومة ...ر�شاد �أبو �شاور يكتب عن بلدته (زكرين)التي غادرها طفالً ابن خم�س �سنوات قبل جرح النكبة الفل�سطينية
الفاجعة ،فيكتب عن املجتمع الآمن ،وعالقات البيوت ،و�أ�شواق النا�س للحقول والينابيع والدروب ،و�أغاين الرعاة ،و�أنا�شيد الرياح ،ومو�سيقا املطر ،واحلواكري،
وال�صبايا الذاهبات يف الدروب والإيابات منها ،والأخبار ال�سعيدة وغري ال�سعيدة حني جاء الإنكليز ،واملواجهات ،والبنادق ،وال�شهداء ،واجلرحى ،وحاالت
الفقد واخلوف ،وال�سجون ،والغياب الذي �أ�ضحى حدثاً طالعاً.
ر�شاد �أبو �شاور يجعل من موهبته الأدبية اجللية ،ومن جتربته الأدبية ال�ضافية وقيدة حمبة فيكتب روايته هذه لتكون �أغنية رعوية عن البالد
الفل�سطينية الزينة.
الرواية يف حوايل � 375صفحة من احلجم الكبري� ،أما غالفها فهو للفنانة رمي اجلندي.

تعزية

تعزية

تعزية

رئ��ي�����س احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ،و�أع�����ض��اء املكتب
التنفيذي و�أ�سرة الأ�سبوع الأدب��ي يتقدمون بخال�ص
العزاء من الأديب الباحث زبري �سلطان قدوري لوفاة
�أخيه فاخر (�أبو �صالح) يف مدينة دير الزور ،تغمده
اهلل بوا�سع رحمته و�ألهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

رئ��ي�����س احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب و�أع�����ض��اء املكتب
التنفيذي و�أ�سرة حترير "الأ�سبوع الأدبي" يتقدمون
ب�أحر التعازي بوفاة الزميل ف��اروق م�صطفى ع�ضو
جمعية الرتجمة ال��ذي ت��ويف يف حلب ي��وم ال�سبت
.2015/12/19
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

رئ��ي�����س احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب و�أع�����ض��اء املكتب
التنفيذي و�أ�سرة حترير “الأ�سبوع الأدبي” يتقدمون
ب���أح��ر التعازي ب��وف��اة الزميل ن�صر اليو�سف ع�ضو
جمعية امل�سرح ال��ذي ت��ويف يف حم�ص ي��وم اجلمعة
.2015/12/25
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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 :

alesboa2016@hotmail.com

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.

بحوث
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وفد من احتاد الكتاب العرب يف زيارة
�إىل منزل العالمة الأ�ستاذ حممود فاخوري

قام �أع�ضاء املكتب الإداري لفرع احتاد الكتاب العرب يف
حلب وبطلب د .ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتاب العرب
بزيارة العلاّ مة الأ�ستاذ حممود فاخوري يف منزله يف مدينة
حلب.
وقد اطلع د� .أحمد زياد حمبك ،رئي�س فرع حلب لالحتاد،
ال�صحي للأ�ستاذ فاخوري،
مع الوفد املرافق له ،على الو�ضع
ّ
و�أبلغه حتيات رئي�س االحتاد وتقديره ملكانته التعليمية
والثقافية ،كما ا�ستمع الوفد �إىل طلبات الأ�ستاذ فاخوري،
و ّ
مت الوعد بتلبيتها.
وخ�لال احل��دي��ث ع�ّب�رّ الأ���س��ت��اذ ف��اخ��وري ع��ن �سعادته
ال�شخ�صية بنجاح الدكتور ن�ضال ال�صالح مبهمة رئا�سة
االحت��اد ملا يعرفه عن �شخ�صه املتميز منذ تتلمذ له يف
ال�سنة الأوىل من درا�سته اجلامعية ،وعن نباهته وذكائه يف
العلمي،
املحا�ضرات وحلقات البحث ،ثم عن ثقته بتفوقه
ّ
والنقدي.
أدبي
ّ
و�إعجابه بنتاجه ال ّ
العلاّ مة الأ�ستاذ حممود فاخوري يف �سطور

من مواليد حماه 1933م.
عام  1954انت�سب �إىل جامعة دم�شق ق�سم اللغة العربية،
ويف عام 1958تخرج فيها.
عينّ مدر�ساً يف مدينة حلب وقام بالتدري�س يف ثانوياتها
ودار ملعلمني بحلب.
يف عام  1967كلّف بالتدري�س يف جامعة حلب.
عام  1974نقل �إىل مالك جامعة حلب ب�صفة مدر�س،
ود َّر�س يف جامعة حلب البالغة والعرو�ض واملكتبة العربية.
بني عام  1974وعام � 1977شارك يف التدري�س يف جامعة
ت�شرين.
عام 1975ح�صل على املاج�ستري من اجلامعة اللبنانية
حمجن الثقفي.
عن درا�سة له عن �أبي َ
�أجنز مع د� .صالح خوام معجم الأوزان املقايي�س العربية
الإ�سالمية.
 1991انت�سب �إىل احتاد الكتاب العرب.
� 1985سافر �إىل باري�س وعمل ثالثة �أ�شهر يف املركز
القومي للبحوث يف حتقيق بع�ض الكتب الرتاثية حول

رحيل الأديب عدنان مراد
رئي�س احتاد الكتاب العرب د .ن�ضال ال�صالح و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي و�أع�ضاء االحت��اد ينعون مبزيد من
الأ�سى اللوعة ع�ضو احت��اد الكتاب العرب – جمعية
البحوث والدرا�سات الزميل الأديب
عدنان مراد
وي��ت��ق��دم��ون ب���أح��ر ال��ت��ع��ازي م��ن �أ���س��رت��ه وزم�لائ��ه
و�أ�صدقائه ،راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه
ال�صرب وال�سلوان.
ولد الأديب الراحل عدنان مراد عام  ،1924حا�صل على املاج�ستري يف العلوم
الع�سكرية من كلية الأركان ال�سورية.
من م�ؤلفاته:
ـ �صراع القوى يف املحيط الهندي واخلليج ـ 1982م
ـ بريطانيا والعرب ـ دار طال�س ـ 1982م
ـ ملوك وع�شيقات جزء ( )1من كتاب ق�ص�ص حب من تاريخ فرن�سا ـ ترجم �إىل
اللغة الفرن�سية ـ 1993م
ـ املوقف الدويل من الق�ضايا العربية
ـ اخلليج العربي يف املا�ضي واحلا�ضر
ـ اجلنوب املحتل

تاريخ الريا�ضيات.
 1995انتخب �أميناً لل�سر يف فرع احتاد الكتاب العرب يف
حلب.
من م�ؤلفاته املن�شورة
�1970سفينة ال�شعراء
1979م�سلم ابن احلجاج
1981مو�سيقى ال�شعر
1981حما�ضرات يف الأدب العثماين
للمطرزي
1982حتقيق معجم املغرب
ّ
1982حتقيق �سرية ابن �سينا
�1982أبو حمجن الثقفي
1989م�صادر الرتاث العربي (درا�سة)
1993حتقيق (ن�سيم ال�صبا)
وقد �أ�صدرت الأ�سبوع الأدبي ملحقاً عنه يف �أربع �صفحات
رقم  /92/يف العدد رقم  /507/تاريخ 1996/1/11
ك ِّ��رم الأ�ستاذ ف��اخ��وري يف كلية الآداب ـ جامعة حلب
ومديرية الثقافة يف حلب.

رحيل الأديب مروان حداد
رئي�س احتاد الكتاب العرب د .ن�ضال ال�صالح و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي و�أع�ضاء االحت��اد ينعون مبزيد من
الأ�سى اللوعة ع�ضو احتاد الكتاب العرب الزميل الأديب
مروان حداد
وي��ت��ق��دم��ون ب���أح��ر ال��ت��ع��ازي م��ن �أ���س��رت��ه وزم�لائ��ه
و�أ�صدقائه ،راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع
رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
ولد الأديب الراحل مروان حداد عام  ،1935وح�صل على دبلوم يف الإخراج
ال�سينمائي من برلني.
من م�ؤلفاته:
ـ هموم �سينمائية ـ �إ�صدار النادي ال�سينمائي بع ّمان
ـ مذكرات املخرج ال�سينمائي الإ�سباين لوي�س بونويل ـ(ترجمة)
ـ �سينما الق�سوة ـ للناقد والباحث ال�سينمائي الفرن�سي �آندريه بازان ـ (ترجمة)
ـ �أفالم لن ن�شاهدها للباحث ال�سينمائي الإ�سباين كالو�س كناب ـ (ترجمة)
ـ خمتارات �شعرية لفيديريكو غارث ّيا لوركاـ (ترجمة)
ـ الرماح املد ّماة ـ رواية للكاتب الفنزويلي �آرتو �أو�سالر بييرتي ـ (ترجمة)
ـ �أعرا�س الدم ـ م�سرحية لفيديريكو غارث ّيا لوركا ـ (ترجمة)
ـ ع�شرون ق�صيدة حب و�أغنية يائ�سة ـ جمموعة �شعرية لبابلو نريودا ـ (ترجمة)
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جديد املوقف الأدبي

�صدر العدد اجلديد يف جملة (املوقف
الأدبي) الثقافية ال�شهرية التي ي�صدرها
احت��اد الكتاب ال��ع��رب ،وق��د ا�شتمل على
درا�سات فكرية ،وثقافية ،و�أدبية ون�صو�ص
�أدبية يف الق�صة وال�شعر ،وقراءات نقدية،
وح���وار م��ع ال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور عبد اهلل
ال�شاهر.
يف �صدر العدد افتتاحية رئي�س التحرير
الأديب مالك �صقور ،وجاءت حتت عنوان
(احل���رب وال�����س��ل��م) وت���دور ح��ول رواي��ة
الكاتب الرو�سي الكبري تول�ستوي التي
حتمل العنوان نف�سه ،والأ�سئلة التي عا�شها
ت��ول�����س��ت��وي
ق��ب��ل كتابة
ه��������������������ذه
ال�����رواي�����ة،
والأف�����ك�����ار
ال��ت��ي ع��ال��ج
ف������ي������ه������ا،
واجلوانب التاريخية يف الرواية ،والأفكار
التي عاجلها فيها ،واجلوانب التاريخية يف
الرواية ،وم�شاهد الت�ضحيات والبطوالت
التي قدمها ال�شعب الرو�سي يف مواجهته
للهجمة النابلونية من �أجل ردها خائبة.
وك��ت��ب الأدي����ب ���ص��ق��ور ع��ن ف��ك��رة مهمة
فحواها كيف غدت هذه الرواية تاريخاً
مهماً يحتفي به ال�شعب الرو�سي كله ،مثلما
يحتفي بها �شعوب الأر�ض كلها �أي�ضاً كونها

الوطي�سة

دي���وان �شعر لل�شاعرة
العراقية عالية النعيمي
�صدر عن املركز ال�سوري
لرعاية الإبداع،
وا�شتمل على ع��دد من
ال��ق�����ص��ائ��د ال��ت��ي ت��ق��ارب
عوامل الذات وهي تكابد
ال��غ��رب��ة ،وت��رك�����ض وراء
احل��ن�ين ،وتهفو للأخبار
الر�ضية ،وحتاول الأماين
والأح���ل��ام ك��ي��م��ا ت�صري
دانية مثل الظالل.
من �أجواء الديوان:
ما هو الوقت؟

أخبار

آخر الكالم

رواية مقاومة ،وتاريخ ،وبطولة ال تخ�ص
ال�شعب الرو�سي وح��ده بل تخ�ص القيم
الإن�سانية جمتمعة.
درا�سات عدد املوقف الأدب��ي اجلديد
كانت لكل من د .ثائر زين الدين ،ود .مها
خري بك نا�صر ،وم�ؤيد جواد الطالل.
وال��ق��راءات النقدية كانت لكل من د.
�أحمد زياد حمبك .ود� .سو�سن البياتي،
ر�ضوان احلزواين ،د� .سعيد بو عيطة ،د.
عادل فريجات.
�أما الن�صو�ص الإبداعية� ،شعر وق�صة،
فكانت للأدباء وال�شعراء :زهري ح�سن،
حممد خالد
رم���������ض����ان،
حميي الدين
حم�������م�������د،
منذر يحيى
ع����ي���������س����ى،
ن��ا���ص��ر زي��ن
ال��دي��ن ،هيالنة عطا اهلل ،يحيى حميي
الدين ،وبا�سم عبدو ،عبد الإله الرحيل،
وحم��م��د ع����زوز ،خم��ل��وف خم��ل��وف ،ود.
هزوان الوز.
واحل��وار مع الدكتور عبد اهلل ال�شاهر
�أج��راه حممد ال�شبالق والكلمة الأخرية
يف املجلة لل�شاعر الكبري خالد �أبو خالد،
وي��ت��ح��دث فيها ع��ن ال���رواي���ة وال�����س�يرة
الذاتية.

جمموعة �شعرية للأديب �إبراهيم بوهندي �ضمت
عدداً من الق�صائد التي جتول يف عوامل املينولوجيا
والأ���س��اط�ير ر���ص��داً للقيم النبيلة التي ي�ستنبتها
النا�س مثلما ت�ستنبت الأنهار �أجمات الق�صب ،ور�صداً
للثنائيات التي ت�شكل عامل املفارقة والقطعية من
بني ال�صواب واخلطل ،والنورانية واجلهل ،واخلوف
والطم�أنينة ،واحلب والكراهية.
يف مكانٍ
كان مهداً للحن والأ�شعار
املبجل
واحلرف ّ
كان موعوداً مع املجد
ولكن لأمر غايةً يف ال�سر
فعجل
�شدّ وه ّ
وذلك املجد ..ت�أجل

ندى النار

مذبح من املرمر والعاج
ترقد عليه ُ
جثة التاريخ
وبرهة من الأم�س
تمُ �سي حقبة
و�أم�شاط ال�صباح
ت�سرح �أهداب الأمل
نحو الالمنتهى.
الديوان يف ح��وايل142
�صفحة من احلجم الو�سط،

وهو ُمهدى للذين رحلوا وبقيت ذكراهم
تلتمع يف العيون,.

•حممد حديفي

�سمري قنطار الغائب ج�سداً
واحلا�ضر يف الوجدان

من بريق فاره النور في عينيك الحالمتين ،والتائقتين لوطن حر كريم ،ومن َ
ُ
يشع ألقًا
وه ٍج
ٍ ٍ
ٍ
يورق في شغاف القلبٌ ،
وآخر
في ثنايا الروح .كان يطل موعدان :واحد للوطن الذي حملته شجرًا
يتناثر حرابًا تعرف سمتها جيدًا حيث يجثم عدو فوق األرض ،ويدرك جيدًا أنك ادخرت حرابك
وهيأتها جيدًا ليكون قلب العدو هو الهدف ،وهو المستقر....
سبعة وعشرون عامًا من التنكيل والتعذيب والتهميش واإللغاء ،وقامتك العالية رابضة
ٌ
ٌ
ٌ
لغد موعود
متسع
خلف قضبانهم ،وفي الروح
لحلم بحجم الوطن ،وفي القلب إصرار وانتظار ٍ
ٍ
حيث يداك تتوقان للجعبة والبندقية والزناد ،وفي الوجدان
جديد،
من
ً
تشرق فيه شمس الحرية ً
ٌ
النبيل..
الواعد
«بانتظارك
جديدة
«خالصة
طاغ ألن
بارقة من أمل ٍ
ٌ
حين أطلق سراحك من سجونهم المظلمة ..ارتسمت فوق ثغرك ابتسامة مشرقة ،أيقن كل
من رآها أنها ابتسامة النصر ،فالعدو حينما غادرت سجونه كان يدرك جيدًا بأن أسدًا قد أطلق
إهانة وجهت إليه
ساعة من عذاب أمضاها خلف القضبان ،ولكل
من عرينه ،وأنه سوف يثأرُ لكل
ٍ
ٍ
بقيد ق َّد من فوالذ...
وهو مغلول اليدين
ٍ
كان ُالعدو مكرهًا ومجبرًا على إطالق سراحك ،فحريتك الغالية على جميع الشرفاء في هذا
الوطن انتزعت انتزاعًا من بين أنيابه ،وكيف ال ونحن أيها الغائب الحاضر في وجداننا نعيش
عصر القوة التي يجب أن تساند الحق ،ونعيش عصرًا لكسر اإلرادات ،وترسيخ المظالم ،عصرًا ال
بقاء فيه للساكت عن الحق ،والراضخ إلمالءات عدوه...
ً
أيها الحاضر في وجدان أمتك وشعبك ومناصريك ،لم يكن اغتيالك مصادفة ،أو مجرد موت
العدو ،وسيدفع ثمنهما غاليًا حيث األولى
عادي ،وإنما كان خطيئتين جديدتين يرتكبهما ً
كانت اعتقالك وسجنك ،والثانية اغتيالك غدرًا وغيلة وعدوانًا...
في سجنك الذي استمر لمدة سبعة وعشرين عامًا ترسخت في وجدانك مبادئ وتجذرت في
ٌ
مخطط واضح للعالم ،ما إن غادرت
بتأن وعلى مهل ،أفضت إلى
ٍ
أعماقك قيم وأهداف رسمتها ٍ
داخل الجوالن العربي السوري المحتل
سجنك حتى شرعت ببنائه وبلورته ،مسرحه سورية ،أو
ُ
ً
سوف تظهر معالمه قريبًا وتترجم أبعاده عمال مقاومًا داخل
وأرض فلسطين ،المخطط الذي ٌ
األرض المحتلة ،وكيف ال وأنت بطل من أبطال عملية سمير القنطار ورفاقه التي احتاج العدو
لفترة طويلة وطويلة جدًا كي يشفي منها ويرمم بعضًا من جراحه النازفة...
أما الخطيئة الثانية التي ارتكبها العدو الصهيوني في اغتيالك فهي أنه وحينما خطط
لجريمته النكراء لم يكن يدرك بأنك وخالل الفترة التي ابتدأت بإطالق سراحك وانتهت
باستشهادك كنت قد حققت وأنجزت القسم األكبر مما تصبو إليه حيث رسمت وخططت
وسط وجدته مهيئًا إلى حد كبير ،وجاهزًا لتقديم التضحيات ألن
وهيأت لكل ما تريده في
ٍ
وتشريد ألصحاب
وتعذيب
تنكيل
من
يداه
اقترفت
فيما
الشعب
هذا
العدو الصهيوني أوجع
ٍ
ٍ
األرض ،التي حماها اآلباء واألجداد بعاطر دمائهم ،ودافعوا عن ترابها بأهداب العيون...
إن من يراقب الخوف والرعب الذي يعيشه العدو الصهيوني في هذه األيام ،ويالحظ أيضًا
ترقبه للرد الذي أجزم أنه سيكون قاسيًا ومدويًا هذه المرة وقد تم ذلك وكما توقع الجميع
قلق
يدرك تمامًا بأن سمير القنطار مازال حيًا بين صفوفنا ،وأنه ومثلما كان في حياته مصدر ٍ
وترقب لهذا العدو ،وهذا األمر أصبح اآلن
وخوف
رعب
ٍ
ٍ
لعدوه ها هو اآلن وبعد استشهاده مصدر ٍ
حديث الساعة سواء كان ذلك داخل األرض المحتلة ،أو على صعيد المهتمين بمراقبة المشهد
السياسي والميداني على مستوى العالم باسره...
وإذا كان العدو الصهيوني قادرًا على إشعال النار ،فهو غير قادر على إطفائها وتلك مقولة
أثبتت التجارب الكثيرة صحتها ،وأثبتت التجارب أيضًا أن مشعل النار عبر العصور كان أول
من احترق بها...
لم يعد خافيًا على أحد بأن العدو الصهيوني الغاصب حاول ويحاول جاهدًا بأن يضم الجوالن
إلى األرض الفلسطينية التي اغتصبها سابقًا ،وذلك ألن الجوالن بالنسبة إليه ثروة استراتيجية
من حيث الموقع ،وثروة اقتصادية أيضًا ألن الجوالن غني بمياه الينابيع العذبة ،وفي باطنه
ثروات من الغاز والبترول اللذين اكتشفا حديثًا ،ولكن السوريين وعبر تاريخهم النضالي
الطويل اشتهروا بأنهم ال يسكتون عن حق مشروع لهم ،وال تثنيهم عن مواصلة النضال حادثة
ً
اغتيال بعض القادة الذين خلفوا وراءهم أبطاال قادرين على قيادة السفينة وتوجيه دفتها
نحو الهدف الصحيح
اغتال الكيان الصهيوني القائد /عماد مغنية /واغتال أيضًا القادة األربعة ومن بينهم االبن
ً
األكبر لعماد ،وها هو يغتال اآلن مناضال آخر وهو /سمير القنطار /ولكن الهدف لم يتغير،
والبوصلة لم تنحرف عن مسارها ً ،وإنما ازدادت المقاومة اللبنانية ،وكذلك المقاومة السورية
التي تشكلت حديثًا ازدادت قناعة وإصرارًا على المضي قدمًا حتى نهاية الشوط حتى تحقيق
الهدف االسمى وهو طرد هذا الكيان الغاصب من كل بقعة من بقاع أرضنا المقدسة والغالية
على قلوب السوريين والشرفاء من العرب...
الشعب السوري ،وكل الشعوب المؤمنة بحقنا المقدس في أرضنا تنتظر اآلن الرد الذي
سيكون هذه المرة موجعًا ومؤلمًا للكيان الصهيوني الغاصب ،وعندها سيدرك هذا العدو بأن
المقاومة الشريفة ال تسكت على ضيم ،وال تسمح بأن يفلت الجاني من دون عقاب ،ها نحن
بكامل ثباتنا ننتظر وإن غدًا لناظره قريب.

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

mouhammad.houdaifi@gmail.com

رئيـ�س التحرير :حممد حديفـي

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
رئي�س الق�سم الفني :مهـ ــا ح�س ـ ـ ـ ــن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق مدي ــر التحريـ ـ ـ ــر :د.ح�س ـ ــن حميــد
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
الإ�شراف الفني :ن�ض ــال فهيـم عي ــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب
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