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

• د.ن�ضـال ال�صـالح

با�ســـمهـا..

ّ
ُ
والمدونة االستثناء فيه .أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ ،الموطن األول
كتاب الزمان،
ّ
قدمي مصطفاه ،وفي ثراها يستريح صالح الدين في
لخليل الله ،وعلى حجر فيها أثر من
ُ
ويقطر نورًا رأس سيد شباب الجنة .فيها مئذنة العروس أقدم مئذنة في
سرير األبد،
التاريخ ،وكنيسة حنانيا أقدم كنائس الشرق.
دمشق المعماريون ،والمهندسون ،واألطباء ،والمؤرخون ،والمقاومون ،والمبدعون ،الذين
ّ
دونوا أسماءهم في تاريخ اإلنسانية ،فكان لإلنسانية معناها .دمشق عاصمة الياسمين،
أخرجت البشرية من السكن في المغاور والكهوف إلى بناء القرى والمدن .دمشق ذات
التي
ّ
ّ
العماد ،جلق ،شامة الدنيا ،الفيحاء ،الغناءّ .أول ما أقسم الله ُبه من أصقاع األرض" :والتين"،
ّ
َ
وقال مصطفاه لواحد من صحابته" :عليك بالشام ،فإنها خيرة الله في أرضه ،يجتبي إليها
خيرته من عباده".
ّ
دمشق التي لم يقو ابن الجراح على دخولها إال بعد أن ضرب حصارًا عليها لنحو سنة،
ّ
اليعقوبي في "البلدان" بأنها "مدينة جليلة قديمة ..وليس لها نظير في جميع
ووصفها
أجناد الشام في كثرة أنهارها وعمارتها ونهرها األعظم يقال له :بردى" ،وكان األصمعيّ
ُ
سمى غوطتها ّ
ّ
بأول ِجنان َالدنيا ،وكان الرشيد يقول فيها :الدنيا أربعة منازل ،قد نزلت منها
ُ
َ
ثالثة ،أولها دمشق ،وأجمل ياقوت أمر الكالم على المدن واألمصار بالقول عنها :لم توصف
الجنة بشيء إال وفي دمشق مثله.
ُ
ّ
يخلع نعاله على تخومها استعدادًا لدخولها
التركي
دمشق ،شام شريف التي كان الحجيج
ُ
في طريقه إلى البيت الحرام .التي تدافع منذ خمس سنوات عن اإلنسان لكي يكون الئقًا
بانتمائه إلى اإلنسان ،فيغادر جحيم السواد والظلمات إلى فردوس األنوار ،وينتصر للضوء،
ُ ّ
ُ
ويبدع الحياة .دمشق التي كان عاشق َ
شؤون .كأنما
كتب لها" :وللصباح في الشآم شأنه ،بل
ُ
ُ
ْ
الله يبدع الصباح من الشامّ ،
ثم يقول للكون كن ،فيكون".
لهذه الباذخة مجدًا ،وسؤددًا ،وأبدًا ،دمشق ،وباسمها ،كانت جائزة دمشق للرواية العربية
في دورتها األولى لهذا العام ،تقديرًا لدمشق وللثقافة والمثقفين من أبنائها والالئذين
بياسمينها ،وللعرب العرب من مبدعي هذه األمة التي ّلوث هويتها عبيد اآلخر األمريكي
والغرب واألوروبي .للمبدعين العرب الذين لم تنحن قاماتهم لغواية الدوالر واليورو ،وال
أجروا أقالمهم ألحفاد الصحراء التي لم يقو المال على تبديدها من رؤوسهم .للروائيين
ّ
المدونة السردية العربية في السنوات األخيرة من
السوريين والعرب الذين يبدعون مجد
ّ
ُ
التاريخ الحديث لهذه األمة المطعونة بزيف رجيم سمي زورًا ربيعًا.
لهذه الدمشق ..لدالها الدنيا ،وميمها ماء الحضارات ،وشينها شمس الشرق ،وقاف
قياماتها قمحًا من القداسات .دمشق التي تختزل في كل حرف من حروفها األربعة الجهات
ّ
األربع كلها ،كانت هذه الجائزة التي تستعيد إلى سورية ما كان لها من ّأول البدء في
تاريخ ّ
المراشّ ،
الحلبي ّ
ّ
ثم مرشد وفتنة القساطلي ،وعبر الصقال،
الفن الروائي ،أي منذ غابة
ّ
ّ
الجابري ،وحنا مينة ،والعجيلي ،وكوليت
فمؤرخات األرناؤوط السردية ،حتى ..حتى بدائع
ّ
ّ
خوري ،وغادة السمان ،وهاني الراهب ،فإلى آخر نص مما صدر وسيصدر هذه السنة من
كتابات تنتمي إلى هذا ّ
الفن حقًا ال زيفًا ،وإبداعًا ال حكاية ،وفنًا ال سردًا.
لهذه المترفة بطوق من كريم حجر اإلبداع طوال تاريخها ،دمشق األزل واألبد ،يطلق اتحاد
الكتاب العرب ،في مبتدأ دورته التاسعة ،هذه الجائزة التي تحمل اسمها عربون وفاء لها،
وللرجال الذين يذودون منذ خمس سنوات عن أرضها ّ
ضد جحافل الظالم التي تدفقت
ّ
َ
ُ
سماء ال تعرف السماء الحق،
األسود باسم
عليها ،بل على غير جزء من سورية ،من قاتم
ٍ ّ
ّ
وأقوال لم تقل بها الكتب الحق ،ورسالة ال أصل لها في الرساالت الحق.

ظ���ه���رت ع��ل��ى عيني
الممثل الكوميدي دموع
بحجم حبات الحمص.
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ق����دم ت��وف��ي��ق زي���اد
ع���رض���ًا م��س��ـ��ـ��ـ��ـ��رح��ي��ًا
مــونودراميــًا مبهرًا..
ك��ان يمثل الكلمات،
يجسدها.
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يفسر ّ
إن هسيود ّ
سر
ظهور الكون بالحب وما
ترتب على ذل��ك والدة
األرض لآللهة والوحوش
والعمالقة.
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وب��ق��ي ه���ذا المبنى
موضع تساؤل وحيرة
بين الباحثين القدامى.

د .خليل المقداد ــــــــــــ 4

رئي�س احتاد الكتّاب العرب :يعلن انطالق جائزة دم�شق للرواية العربية
د .ن�ضال ال�صالح :هذه اجلائزة ..لتقدير املبدعني ال�سوريني والعرب
يف بداية �أعمال الإعالن عن انطالق الدورة الأوىل لـ جائزة دم�شق للرواية العربية ومن خالل م�ؤمتر �صحفي ح�ضره عدد من ممثلي و�سائل الإعالم
املحلية والعربية� ،أعلن احتاد الكتاب العرب �صباح الثالثاء  2016/4/5عن انطالق جائزة دم�شق للرواية العربية يف دورتها الأوىل للعام .2016
رحب الأ�ستاذ الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتاب العرب بال�سادة احل�ضور ،معلن ًا �أن هذا اللقاء هو بداية للقاءات قادمة �سيتم الإعالن فيها
ّ
عن فعاليات و�أن�شطة �ستكون مدعاة للفخر واالعتزاز ،مبارك ًا لل�سوريني جميع ًا االنت�صارات العظيمة التي يحققها اجلي�ش العربي ال�سوريفي غري موقع
				
من اجلغرافية ال�سورية،
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خماطر تهويد الأ�سماء اجلغرافية العربية يف فل�سطني املحتلة با�ستخدام الرومنة
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قضايا وآراء

• يعرب نبهان

متهيد َ:
تكونت جمموعة خرباء الأمم املتحدة لتوحيد
الأ�سماء اجلغرافية  toponomyمبوجب قرار
رقم  715Aللمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
ل�ل�أمم املتحدة بتاريخ  23ني�سان ع��ام 1959
بهدف ترقية الأ�سماء اجلغرافية وتوحيدها
على امل�ستويات الوطنية منها والدولية.
من بني �أهدافها درا�سة وتقدمي اقرتاحات فيما
يخ�ص املبادئ وال�سيا�سات واملناهج اخلا�صة بحل
امل�شاكل التي تنتج عن توحيد الأ�سماء اجلغرافية
على امل�ستوى الوطني والدويل ،والتن�سيق ما بني
ال��دول الأع�ضاء يف جمعية الأمم املتحدة فيما
يخ�ص الأ�سماء اجلغرافية.
وت��ت��ك��ون جمموعة الأمم امل��ت��ح��دة لتوحيد
الأ�سماء اجلغرافية من خ�براء وخمت�صني من
خمتلف البلدان معنيني من دولهم ،ق�سموا �إىل
جمموعات لغوية جغرافية وعددها  23جمموعة
(مبا فيها املجموعة العربية) ولكل بلد حرية
االن�ضمام �إىل �أي��ة جمموعة لغوية جغرافية
تهمه.
وعلى م�ستوى ال��وط��ن العربي ت�شكلت جلان
وطنية يف معظم الأق��ط��ار العربية مهمتها نقل
الأحرف العربية للأ�سماء اجلغرافية �إىل الأحرف
الرومانية (ال��روم��ن��ة ،) normalization
بحيث تكون اللغة الرومانية هي املعتمدة لال�سم
اجلغرايف �سواء على م�ستوى الوطن العربي �أو على
م�ستوى العامل يف اخلرائط والأطال�س.
اجتمعت جمموعة ال��دول العربية للأ�سماء
اجلغرافية يف ب�يروت عام  ،1971وانبثق عنها
نظام بريوت للرومنة ،ثم عدّ ل هذا النظام بحيث
�سمي فيما بعد نظام بريوت املعدل عام .1972
�أهمية الأ�سماء اجلغرافية الفل�سطينية
اال�سم اجلغرايف :ا�سم يطلق على �أي معلم من
معامل �سطح الأر�ض� ،سواء كان طبيعي ًا �أو ب�شري ًا
وهو كائن حي بطريقة ما� ،إذ يولد عند �إطالقه،
وقد يتغري �أو يغري �أو يحرف �أو يند ثر.
وت�أتي �أهمية الأ�سماء اجلغرافية من عالقتها
ال��وث��ي��ق��ة ب��اخل��رائ��ط والأط���ال�������س ،وال��وث��ائ��ق
ال�شخ�صية والعامة والتاريخ واجلغرافيا والتعليم
والإعالم وامللكيات العقارية وغريها.
 - 1عالقتها بالوثائق ال�شخ�صية
ت���رد �أ���س��م��اء ج��غ��راف��ي��ة يف معظم ال��وث��ائ��ق
ال�شخ�صية التي يحتاجها الفرد يف حياته� ،أو قد
يذكر بها واحدة �أو �أكرث من :مكان الوالدة ،مكان
الإقامة ،مكان �إ�صدار الوثيقة ،مكان الدرا�سة..
الخ.ومن هذه الوثائق على �سبيل املثال :جواز
ال�سفر ،البطاقة ال�شخ�صية ،دفرت العائلة ،رخ�صة
�سوق املركبات ،عقود الزواج والطالق ،ال�شهادات
الدرا�سية ،ملكيات الأرا�ضي والعقارات.
- 2عالقتها بو�سائل الإعالم والثقافة والتعليم
�أ�صبحت و�سائل الإع�لام احلديث امل�سموعة
واملرئية واملقروءة متاحة يف جميع �أرجاء الأر�ض،
فالبث الإذاع����ي والتلفزيوين احل��دي��ث يغطي
العامل .ومع توفر �أجهزة اال�ستقبال والإر�سال
وو���س��ائ��ل ال��ب��ث وخ��ا���ص��ة الأق���م���ار ال�صناعية
وم�ستقبالتها ،درج م�صطلح العامل قرية �صغرية،
وتتوفر ال�صحف وامل��ج�لات والن�شرات والكتب
ملعظم النا�س ،مما �أتاح لهم نقل املعرفة والأخبار
والفنون والآداب .هذا الكم الهائل من الأخبار
والربامج واملعلومات يحوي يف طياته الكثري من
الأ���س��م��اء اجلغرافية ملختلف مناطق فل�سطني
املحتلة .هذا وحت��وي الكتب املدر�سية وخا�صة
كتب اجلغرافيا والتاريخ �أ�سماء جغرافية كثرية،
ي�ستذكرها الطالب طول �سنوات درا�ستهم.
 - 3عالقتها بالتاريخ
الأ�سماء اجلغرافية م�صدر من م�صادر التاريخ

و�أح��ي��ان�� ًا تعمد �إ���س��رائ��ي��ل �إىل روم��ن��ة بع�ض
وخا�صة التاريخ القدمي واحل�ضارات ،ملا لها من
�أهمية يف �إعطاء �صورة عن النواحي الدينية الأ�سماء اجلغرافية العربية ب�شكل �صحيح ولكنها
مترر ب�ضعة �أ�سماء تكتبها بالعربية ثم تورمنها
واالجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة.
فمن النواحي الدينية ميكن معرفة �أ�سماء لت�صبح نافذة عاملي ًا ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنها تقوم
الآل��ه��ة التي كانت �سائدة يف ف�ترة م��ا ومناطق ب�إقحام الدين يف هذه امل�سائل من خالل اقرتاحها
�سيادتها� ،إذ قد يكون اال�سم اجلغرايف �أو مقطع من تطبيق مبد�أ الت�سميات الأجنبية املو�صى بها من
�أ�سماء لآلهة �أو قدي�سني ،مثل الأ�سماء اجلغرافية املانحني وباالعتماد على الكثري من �أ�سماء الأماكن
الواردة ذكرها يف الكتاب املقد�س على حد ادعاء
التي حتتوي  :اهلل� ،إيل ،بعل ،دير.
الأوراق الإ�سرائيلية ب�شكلها العربي الأ�صلي.
 - 4عالقتها ب�صناعة اخلرائط
ولقد طالبت �إ�سرائيل مرار ًا يف م�ؤمترات الأمم
ت��ك��ون اخل���رائ���ط وامل��خ��ط��ط��ات والأط��ال�����س
مبختلف �أن��واع��ه��ا �صماء ال قيمة لها م��ن دون املتحدة لتوحيد الأ�سماء اجلغرافية.باحلاجة
الأ���س��م��اء اجلغرافية مبختلف �أن��واع��ه��ا ،لأنها �إىل تعريف دقيق للمعامل املكانية حتت الأر�ض
متثل نب�ض حياتها ،والوثيقة ال�شخ�صية للمعلم وذلك للتمكن من �إ�ضفاء ال�شرعية على املطالبة
اجلغرايف هي املعرف بها واملر�شد �إليها ،و�صناعة باملوارد والإن�شاءات حتت �سطح الأر�ض (تهويد
اخل���رائ���ط ه��ي الأك��ث�ر ت��ع��ام ً
�لا م��ع الأ���س��م��اء القد�س).
�إن م��ا ت��ق��وم ب��ه �إ���س��رائ��ي��ل ب���إط�لاق �أ���س��م��اء
اجلغرافية ،بل �إن الأ�سماء اجلغرافية ارتبطت
ب���أذه��ان النا�س ب��اخل��رائ��ط والأط��ال�����س .ولقد عربية خمتلفة لغايات �سيا�سية ا�ستيطانية على
تعر�ضت الأ�سماء اجلغرافية ملدن وبلدات وقرى الأماكن الفل�سطينية تختلف جذري ًا عن الأ�سماء
الأر���ض املحتلة لكثري من التهويد يف اخلرائط الأ�صلية لها يف عملية تهويد �شاملة وجذرية
لأ�سماء املدن والقرى
التي ينتجها الكيان
وال���ب���ل���دات والأن���ه���ر
ال�����ص��ه��ي��وين ب�شكل
وال�����ش��وارع وال�سهول
متعمد ومنظم منذ
والآث���ار ,ثم ت�سجيل
ع�شرات ال�سنني.
وم�������ن امل�����ع�����روف تعر�ضت الأ�سماء اجلغرافية ملدن ه���ذه الأ���س��م��اء على
اخلرائط و�إدخالها يف
�أن جميع الأ���س��م��اء
اال�ستخدام اليومي،
اجل��غ��راف��ي��ة �أطلقت وبلدات وقرى الأر�ض املحتلة
وذل��ك �سعي ًا لرت�سيخ
ع���ل���ى م�����س��م��ي��ات��ه��ا
لأ���س��ب��اب معروفة يف لكثري من التهويد يف اخلرائط التي ب���ي���ئ���ة ج���غ���راف���ي���ة
ا�صطالحية جديدة
ح��ي��ن��ه ،و�إن
خفي ينتجها الكيان ال�صهيوين ب�شكل
ت�شوه الوقائع وتزور
�سبب الت�سمية الآن،
و�أط��ل��ق��ت الأ���س��م��اء متعمد ومنظم منذ ع�شرات ال�سنني .امل���ع���امل اجل��غ��راف��ي��ة
ل�ل��أرا����ض���ي امل��ح��ت��ل��ة.
اجلغرافية لأ�سباب
ف����م����ث ً
��ل�ا ال ت������زال
ع��دة� ،أهمها� :صفات
ب���ع�������ض الأ�����س����م����اء
املكان اجلغرافية� ،أو
املحلية يف فل�سطني
لأ���س��ب��اب دي��ن��ي��ة� ،أو
املحتلة وال��ت��ي قامت
ن�سبة لأ�شخا�ص �أو
�إ�سرائيل بتحويلها �إىل العربية ومن ثم نقلتها
�شعوب �أو ح�ضارات �أو حوادث معينة.
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه تنميط وتوحيد �إىل الرومانية ومرادفاتها بالإنكليزية حتمل
الت�سميات العربية مثل :بانيا�س ،يافا ،حيفا،
الأ�سماء اجلغرافية للمواقع املحتلة
عقد يف نيويورك مقر الأمم املتحدة يف �شهر �آب نهر الأردن ،جبل الكرمل ،جبل الزيتون� ،صفد،
عام  2007م�ؤمتر ًا عاملي ًا حول توحيد الأ�سماء ط�بري��ا ،جم��دل ،م�سعدة ،يف ح�ين �أغ��ف��ل اال�سم
اجل��غ��راف��ي��ة حيث ع��ق��دت املجموعة العربية العربي يف بع�ض املواقع الأخ��رى مثل القد�س،
للأ�سماء اجلغرافية اجتماع ًا ملناق�شة الأوراق البحر امليت ،وا�ستبدلت كلمة جبل مبفرداتها
الإ�سرائيلية املقدمة �إىل امل�ؤمتر والتي قام بها العربية  herوالبحر (اليم) وال�صحراء( ،ورقة
�إ�سرائيلية مقدمة �إىل م�ؤمتر الأمم املتحدة عام
خبري الأ�سماء اجلغرافية الإ�سرائيلية.
وتبني للمجموعة العربية ما تقوم به �إ�سرائيل .)2007
وعلينا جميعا �أن ننتبه �إىل مايقوم به الكيان
من جهود لتغيري �أ�سماء املعامل اجلغرافية العربية
منذ �شهر متوز عام  1949وذلك من خالل ت�شكيل الغا�صب من جهود كبرية يف هذا الإطار م�ستفيدا
بن غوريون جلنة �سرية من الباحثني واخلرباء من الدعم الأجنبي له وعدم اهتمام العرب بذلك
يف اجلغرافية وامل�ساحة والتاريخ والتوراة بهدف .
�إن م��ا ينطبق على الأ���س��م��اء اجلغرافية من
ا�ستبدال الأ�سماء العربية لأحد ع�شر �ألف موقع
ً
فل�سطيني ب�أ�سماء عربية ثم يعاد رومنتها �أي حيث اخلطورة هو نف�سه متاما بالن�سبة للآثار
حتويلها �إىل اللغة الرومانية العتمادها على العربية القدمية .وهنا ننوه بالآثار التي �سرقت
م�ستوى العامل وبالتايل ت�ضييع الأ�سماء العربية من املتحف الوطني يف بغداد �أثناء احتالل العراق
بلد ح�ضارة ال�سومريني والبابليني حيث ميكن �أن
بالكامل.
ويف امل�ؤمتر الثالث للأمم املتحدة حول توحيد يتم عرب رومنة الآثار تهويد الآثار العربية.
رومنة الأ�سماء اجلغرافية العربية Names
الأ�سماء اجلغرافية ب�أثينا عام  1977مت تبني
القرار رقم  16الذي يو�صي ب�أن �أي تغيريات يف normalization Arabic geographic
يق�صد بالرومنة حتويل احل��رف العربي يف
الأ�سماء اجلغرافية العربية تقوم بها �إ�سرائيل
يجب عدم االعرتاف بها من قبل الأمم املتحدة .اال�سم اجلغرايف �إىل احلرف الروماين وال يوجد
وتقوم �أي�ض ًا �إ�سرائيل من خالل �أوراقها لفريق م�شكلة بالن�سبة للحرف التي لها مثيل يف اللغتني
الأمم املتحدة �أن تتن�صل من هذا املبد�أ والرتويج ما ي���ؤدي �إىل حتريف ،بل وقد ي�صل الأم��ر �إىل
لأ�سماء جغرافية عربية للمعامل اجلغرافية يف اختالف يف لفظ وكتابة اال�سم اجلغرايف.
املراجع :
ً
ا
�صحيح
ومن �أجل لفظ اال�سم اجلغرايف لفظ ًا
الأرا���ض��ي الفل�سطينية املحتلة على �أنها �أ�سماء
 يعرب نبهان :ورق��ة بحث قدمت �إىل م�ؤمتر طرابل�سعالمات
إدخ���ال
�
يتم
أم،
ل
ا
لغته
يف
يلفظ
كما
أخرى
�أ�صلية يعتمد عليها عندما تقدم الدول ال
لتوحيد الأ�سماء اجلغرافية .2004
ب��ر���س��م اخل��رائ��ط ال�سياحية و�إع�����داد الكتب �صناعية �أو م��ا ميكن ت�سميته ب��الإ���ش��ارات غري
 ي�ع��رب ن�ب�ه��ان :ورق ��ة ب�ح��ث ق��دم��ت �إىل م ��ؤمت��ر تون�سالأبجدية على ح��روف اللغات التي ال يتواجد لتوحيد الأ�سماء اجلغرافية عام 2007
التعليمية.

بها مثل تلك احل��روف ،مع معرفتهم التامة ب�أن
ه��ذه العالمات �أو الإ���ش��ارات تبقى �أق��ل م��ن �أن
متثل الأ�صوات احلقيقية .والإ�شارات والعالمات
امل�ستخدمة قد تكون نقط ًا �أو حركات �أو �إ�شارات
�أو حروف ًا �صغرية تو�ضع فوق �أو حتت احلرف.
ومن الأمثلة على احلروف التي لي�س لها مقابل
يف اللغة الرومانية احل��روف العربية :احل��اء،
اخلاء ،الظاء ،ال�ضاد ،الطاء ،العني ،وال يوجد لها
�أي�ض ًا مقابل يف اللغة الإنكليزية “ولغات �أخرى”،
يف حني ال يوجد يف العربية احلروف .G,V,P
ومع تطوير �صناعة اخلرائط ون�شاط حركة
الكتابة ب��احل��ا���س��وب ،اال�ست�شراق وال��رح�لات
و�أعمال امل�ساحة و�صناعة اخلرائط يف املنطقة
العربية ،كتبت الأ���س��م��اء اجلغرافية ب�أ�شكال
و�أمن��اط خمتلفة تبع ًا للغة التي ن�شرت بها ،بل
واختلفت كتابة نف�س الأ�سماء اجلغرافية يف
نف�س اللغة غري العربية تبع ًا لنمط الرومنة الذي
ا�ستخدمه �صانع اخلريطة.
�إال �أنه ظهر التزام بتمثيل احلروف العربية
وما يقابلها باللغة العربية يف نف�س الكتاب �أو
اخلريطة ،وباخت�صار ظهرت �أمناط من الرومنة،
وك��ان اخل�لاف بينها يف طريقة متثيل احل��روف
العربية التي لي�س لها مقابل يف حروف اللغة غري
العربية ،وقد مت �إيراد نظام الرومنة امل�ستخدم يف
كل عمل من هذه الأعمال ليت�سنى لفظ الأ�سماء
اجلغرافية بطريقة �صحيحة �أو قريبة جد ًا من
ال�صواب ،وجميع معاجم الأ�سماء التي مت الإ�شارة
لها د ّون بها نظام الرومنة امل�ستخدم.
ومع مرور الزمن تقل�ص عدد الأمناط ،ويوجد
حالي ًا ثالثة �أنظمة للرومنة ،هي نظام املو�سوعة
الإ�سالمية ،نظام االلك�سو ،نظام بريوت املعدل،
واخلالفات بينهما لي�ست كبرية.
وم��ن �أج��ل �ضبط كتابة الأ�سماء اجلغرافية
بطريقة �صحيحة �أو الأق����رب �إىل ال�صحة،
ولأهمية هذا املو�ضوع ،كانت الرومنة من املوا�ضيع
املهمة التي �أولتها وتوليها م�ؤمترات هيئة الأمم
اخلا�صة بالأ�سماء اجلغرافية� ،إذ مت الت�شديد
على �أن تقوم كل دول��ة �أو جمموعة من ال��دول
لها نف�س اللغة الر�سمية بو�ضع نظام رومنة
حمدد واعتماده يف هذه امل�ؤمترات ليتخذ ال�صفة
الر�سمية ،وميكن القول ب���أن نظم ًا للرومنة مت
�إدراجها ر�سمي ًا ملعظم اللغات املعروفة الرئي�سة يف
العامل ،مثل :الإجنليزية ،الفرن�سية ،الإ�سبانية،
ال�صينية ،ال��رو���س��ي��ة الإي��ط��ال��ي��ة ،اليونانية،
الأملانية ،الأوك��ران��ي��ة ،البولندية ،الهولندية،
الت�شيكية ،الربتغالية ،الفار�سية ،الرتكية،
الأوردي���ة .ويف امل�ؤمتر ال��ذي عقد يف جنيف يف
الفرتة من  ،1996/8/23-12مت اعتماده نظام
الرومنة العرب ،وه��و نظام ب�يروت املعدل ،عدا
حرف (ظ) حيث �أ�صبح يقابله ( )DHبد ًال من
(.)Z
وم��ا يجدر ذك��ره هنا �أن��ه ما من �أبجدية من
الأبجديات املعروفة يف العامل ،تفي بت�سجيل
الأ���ص��وات حق ال��وف��اء� ،إذ ال تخلو جميعها من
نقائ�ص وم��ع �أن علماء اللغة حاولوا ا�ستخدام
احل��روف الرومانية وبع�ض احل��روف اليونانية
وع��دد من احل��روف امل�صنوعة وع���دد ًا قلي ًال من
العالمات املميزة �أ�ضيفت للحروف ،لو�ضع “�ألف
ب��اء �صوتية دولية” �إال �أن��ه��م مل ي�ستطيعوا
ذلك ،رغم �أنهم ح�صروا جميع الأن��واع ال�صوتية
الرئي�سة يف اللغات املعروفة على �سطح الأر�ض.

قضايا وآراء
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امليثاق الوطني و عروبة فل�سطني
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• د .غازي ح�سني
يعترب امليثاق الوطني الفل�سطيني الوثيقة الوحيدة التي نالت
الإجماع الوطني الفل�سطيني وموافقة جميع الف�صائل والقوى
وال�شخ�صيات واملواطنني الفل�سطينيني ،و�أ�صبحت ن�صو�ص امليثاق
املنطلق الأ�سا�سي والوحيد للن�ضال الفل�سطيني ،و�أ�صبح امليثاق
د�ستور ال�شعب الفل�سطيني وق��ر�آن��ه و�إجنيله ،وكذلك ملنظمة
التحرير الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها.
و�أ�صبح اخل��روج عن ن�صو�صه خروج ًا عن الأه��داف واملبادئ،
واملنطلقات الوطنية والقومية والدينية وخروج ًا عن ال�شرعية
الفل�سطينية.
ين�ص امليثاق على �أن فل�سطني وطن ال�شعب العربي الفل�سطيني
وجزء ال يتجز�أ من الوطن العربي ،وي�ؤكد امليثاق على بطالن وعد
بلفور غري القانوين و�صك االنتداب الربيطاين اال�ستعماري وقرار
التق�سيم غري ال�شرعي وقيام "ا�سرائيل" يف قلب الوطن العربي
لأن ما بني على باطل فهو باطل مهما طال الزمن.
و ين�ص امليثاق على حترير كامل ال�تراب الفل�سطيني ،وعلى
رف�ض امل�شاريع واملخططات الرامية �إىل ت�صفية ق�ضية فل�سطني
�أو تدويلها ،واعتبار ال�صهيونية حركة عن�صرية ورف�ض االعرتاف
بالكيان ال�صهيوين والتعاي�ش معه.
�إن االل��ت��زام بامليثاق الوطني هو الأ�سا�س لرت�سيخ الوحدة
الوطنية ،ولتحقيق �أماين و�أه��داف ال�شعب العربي الفل�سطيني
والأم��ة العربية يف حترير فل�سطني من الوجود ال�صهيوين ،من
كيان اال�ستعمار اال�ستيطاين اليهودي وم�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية
والع�سكرية والثقافية ،كما �أن االلتزام بامليثاق هو الأ�سا�س يف
حتديد ال�شرعية ،فاخلروج عنه �أو العمل على �إلغائه �أو تعديل
معظم م��واده الأ�سا�سية يعني انتهاك خطري جلوهره وخروج ًا
عن ال�شرعية الفل�سطينية والوحدة الوطنية و�أهداف الن�ضال
الفل�سطيني والقبول بامل�شروع ال�صهيوين و�إ�صباغ �صفة ال�شرعية
عليه.
يتناول امليثاق مو�ضوع الكفاح امل�سلح وين�ص يف مادته التا�سعة
على �أن الكفاح امل�سلح هو الطريق الوحيد لتحرير فل�سطني وهو
بذلك ا�سرتاتيجية ولي�س تكتيك ًا ،فامليثاق يحدد �أ�سلوب الن�ضال
الأ�سا�سي ال�سرتجاع فل�سطني العربية وحتريرها من اال�ستعمار
اال�ستيطاين اليهودي واالغت�صاب ال�صهيوين انطالق ًا من مبادئ
القانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة وقراراتها وجتارب ال�شعوب
الأوروبية يف مواجهة االحتالل النازي ومن التجارب التي مر بها
الن�ضال العربي من �أجل حترير فل�سطني من اال�ستعمار الربيطاين
واال�ستعمار اال�ستيطاين اليهودي.
ويبيح ميثاق الأمم املتحدة وقراراتها لل�شعب الفل�سطيني
ا�ستخدام �أ�ساليب الن�ضال كافة مبا فيها املقاومة امل�سلحة ملمار�سة
حقه يف تقرير امل�صري وكن�س االحتالل ال�صهيوين البغي�ض للو�صول
�إىل حقه يف احلرية وال�سيادة واال�ستقالل يف وطنه فل�سطني وطن
�آبائه و�أجداده �أ�سوة ببقية جميع ال�شعوب يف العامل.
يحدد امليثاق الوطني ب�أن الطريق الوحيد لتحرير فل�سطني
من االغت�صاب ال�صهيوين هو الكفاح امل�سلح �أي خيار املقاومة
بكلتا جناحيها امل�سلحة وال�شعبية ،وتن�ص امل��ادة العا�شرة من
امليثاق الوطني على �أن العمل الفدائي ي�شكل نواة حرب التحرير
ال�شعبية ،ولكن قيادة عرفات وعبا�س املنحرفة �أوقفت العمل
الفدائي يف الداخل واخلارج وتخلت عنه وتدينه وي�صف عبا�س
عمليات املقاومة البطولية بالقذرة ان�صياع ًا منه للإمالءات
اال�سرائيلية واملطالب الأمريكية.
تخ ّلت منظمة التحرير عن الكفاح امل�سلح والعمل الفدائي
واملقاومة امل�سلحة التزام ًا منها بن�صو�ص اتفاق الإذعان يف �أو�سلو
وواي بالنتي�شن وخريطة الطريق .وبالتايل تخلت عن هدف
التحرير الذي هو جوهر امليثاق الوطني وعن حق عودة الالجئني
�إىل دي��اره��م وا�ستعادة �أر�ضهم وممتلكاتهم تطبيق ًا للقانون
الدويل والعهود واملواثيق الدولية وقرارات الأمم املتحدة و�أ�سوة
بالتعامل الدويل.
تن�ص املادة الثالثة ع�شرة من امليثاق الوطني على �أن الوحدة
العربية وحترير فل�سطني هدفان متكامالن.
تن�ص املادة اخلام�سة ع�شرة على �أن حترير فل�سطني من ناحية
عربية هو واجب قومي لرد الغزوة ال�صهيونية واالمربيالية عن
الوطن العربي الكبري ،ويعني هذا قومية املواجهة و�أن امليثاق

الوطني يطالب بتحرير فل�سطني وت�صفية الكيان ال�صهيوين
ككيان ا�ستعمار ا�ستيطاين عن�صري وحترير الوطن العربي ب�أ�سره
من االمربيالية.
وتخ ّول املادة اخلام�سة والع�شرون منظمة التحرير الفل�سطينية
بتحقيق �أهداف امليثاق والقيام بدورها الكامل يف حترير فل�سطني.
وهنا يت�ساءل املواطن الفل�سطيني :من �أج��ل م��اذا ت�أ�س�ست
منظمة التحرير الفل�سطينية يف القد�س بتاريخ � 28أيار 1964
�أي قبل احتالل ال�ضفة الغربية (مبا فيها القد�س ال�شرقية)
وقطاع غزة؟
ت�أ�س�ست منظمة التحرير الفل�سطينية من �أجل حترير فل�سطني
املحتلة عام  1948من ال�صهاينة الذين جا�ؤوا من وراء البحار
بدعم وت�أييد كاملني من الدول اال�ستعمارية وال�صهيونية العاملية
وبقوة ال�سالح وبا�ستغالل معزوفتي الهولوكو�ست (املحرقة)
النازي والال�سامية.
ويت�ساءل املواطن الفل�سطيني �أي�ض ًا :ملاذا قدم �شعبنا و�أمتنا
ع�شرات الألوف من ال�شهداء منذ عام  1948وحتى عام 1967؟
وهل قدم ال�شعب الفل�سطيني والأم��ة العربية الغايل والنفي�س
من �أجل �أن يعرتف عرفات وعبا�س يف اتفاق الإذع��ان يف �أو�سلو
بالكيان ال�صهيوين يف  78%من م�ساحة فل�سطني؟ ..وهل قدموا
الغايل والنفي�س وعذابات النكبة والغربة من �أجل قيام �سلطة
فل�سطينية �صنعتها "ا�سرائيل" حلماية امل�ستعمرات اليهودية
وامل�ستعمرين اليهود يف ال�ضفة الغربية وحلمايتها؟ ..هل �ضحى
ال�شعب العربي الفل�سطيني و�ضحت الأمة العربية مبئات الآالف
من ال�شهداء ومئات املليارات من ال��دوالرات من �أجل �أن يتنازل
عرفات وعبا�س عن �أكرث من  80%من فل�سطني ويبيعاها للعدو
التاريخي للعرب وامل�سلمني لإقامة �أكرب غيتو يهودي عن�صري
و�إرهابي يف قلب البلدان العربية والإ�سالمية؟
وت�ضمن برنامج العمل ال�سيا�سي والتنظيمي للثورة الفل�سطينية
الذي �أقرته جميع ف�صائل الثورة الفل�سطينية واملجل�س الوطني
يف دورت��ه الثامنة يف �آذار � 1971أن الكفاح امل�سلح هو الطريق
احلتمي الوحيد لتحرير كامل الرتاب الفل�سطيني .و�أكد البند
الأول من هذا الربنامج على التزام منظمة التحرير الفل�سطينية
التام مببادئ امليثاق الوطني والتزامها بالن�ضال يف �سبيل حترير
كامل الرتاب الفل�سطيني وعودة ال�شعب الفل�سطيني �إىل وطنه
فل�سطني.
ون�ص البند الثاين من الربنامج على �أن "الهدف الأ�سا�سي
واملركزي للثورة الفل�سطينية هو حترير الوطن املحتل حترير ًا
كام ًال وت�صعيد الكفاح امل�سلح �ضد العدو" و�أكد الربنامج �أن الكفاح
امل�سلح هو ال�شكل الرئي�سي للن�ضال من �أج��ل حترير فل�سطني
ووجوب االلتزام بامليثاق الوطني التزام ًا كام ًال.
وي�ستخل�ص امل��واط��ن الفل�سطيني م��ن امليثاق وم��ن الربنامج

ال�سيا�سي والتنظيمي للثورة الفل�سطينية النقاط التالية:
فل�سطني وطن ال�شعب العربي الفل�سطيني وجزء ال يتجز�أ منالوطن العربي.
بطالن وعد بلفور و�صك االنتداب وتق�سيم فل�سطني وقيام"�إ�سرائيل".
رف�ض االعرتاف بالكيان ال�صهيوين ورف�ض التعاي�ش معه مهماطال الزمن.
التم�سك بتحرير كامل الرتاب الفل�سطيني.الكفاح امل�سلح الطريق احلتمي الوحيد لتحرير كامل الرتابالفل�سطيني.
رف�ض امل�شاريع الرامية لت�صفية ق�ضية فل�سطني �أو تدويلها.اع��ت��ب��ار ال�صهيونية ح��رك��ة عن�صرية و�أب�����ش��ع احل��رك��اتالعن�صرية يف تاريخ الب�شرية.
قيام الوحدة الوطنية الفل�سطينية على �أ�سا�س االلتزامالكامل بامليثاق الوطني.
ا�ستغل عرفات منظمة التحرير وم�ؤ�س�ساتها ومكاتبها و�أموالها
والن�ضال البطويل ل�شعبنا الفل�سطيني وانتفا�ضة احلجارة خلدمة
انحرافه ال�سيا�سي وتوجهاته امل�شبوهة لتكري�س االنحراف
ال�سيا�سي والع�سكري يف منظمة التحرير الفل�سطينية .وا�ستخدم
�أ�ساليب الرتغيب والرتهيب ون�شر الي�أ�س والقنوط وفرديته
وا���س��ت��ب��داده واع��ت��م��اده على ال��ل��ون ال��واح��د وعلى االنتهازيني
واجلهلة وامل�شبوهني و�إبعاد املنا�ضلني وال�شرفاء امللتزمني بامليثاق
عن املنظمة وم�ؤ�س�ساتها .وا�ستخدم �أجهزة القمع املختلفة (و�صل
عددها �إىل  14ج��ه��از ًا) واالقتتال الفل�سطيني– الفل�سطيني
والفل�سطيني -العربي والت�صفيات اجل�سدية لفر�ض هيمنته
املطلقة على �صنع القرارات ال�سيا�سية والع�سكرية يف منظمة
التحرير الفل�سطينية .وتخلى عن البندقية والكفاح امل�سلح
والتحرير .وح��� ّول منظمة التحرير م��ن منظمة مقاتلة �إىل
منظمة �سيا�سية تعمل على التو�صل �إىل حل �سيا�سي حلل م�شاكل
"ا�سرائيل" ولي�س لإيجاد حل عادل لق�ضية فل�سطني وبرعاية
الواليات املتحدة الأمريكية.
�إن ال�شعب العربي الفل�سطيني يتم�سك بخيار املقاومة وبامليثاق
الوطني و�إ�سقاط اتفاقات الإذع��ان يف �أو�سلو وواي بالنتي�شن
وحماكمة املنحرفني وامل�ست�سلمني واملفرطني �أكرث من �أي وقت
م�ضى.
�أظ��ه��رت جت��ارب �شعوب ال��ع��امل �أن م�صري اتفاقات الإذع���ان
وكيانات اال�ستعمار اال�ستيطاين والأنظمة العن�صرية �إىل الزوال.
زال اال�ستعمار اال�ستيطاين الفرن�سي من اجلزائر و زالت النازية
من �أملانيا ونظام الأبارتايد من جنوب �أفريقيا وم�صري الكيان
ال�صهيوين اىل الزوال.
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�سرير بنت امللك يف ب�صرى
( منهلٌ و�سبيلُ مياهٍ يف املدينة )

وعلماء الآث��ار حتى مطلع القرن
البناء الباحثني
�أربك هذا
َ
ُ
الواحد والع�شرين  ،ولكن بعد الك�شف واحلفريات الأثرية تبني
�أن البناء عبارة عن �سبيل ماء يقابل مبنى ال�سقايا املقابلة له من
الغرب  .وعلى �ضوء ذلك مت �إدراج املبنى وت�صنيفه �ضمن املباين
الأثرية ذات املحاريب  .كما مت �إدراجه مع بناء الكليبة يف قرية
�أم الزينون يف جبل ح��وران بالقرب من مدينة �شهبا ( فيليبو
بولي�س ) �ضمن ت�صنيف هذا املفهوم العام للمناهل وال�سبل .
وعلى �ضوء ذلك فيمكن �إدراج �أبنية �سبل املياه ( منفه ) من هذا
النمط بتلك الأبنية التي ذكرت يف الكتابات والن�صو�ص الأثرية
القدمية والتي �سميت با�سم �سبتي زوديوم «”septizodium
�أو �سبتيزونيوم “ ”septizoniumوالتي ن�سبت �إىل الأبنية
املتعلقة ب��ال�بروج ال�����ض��وئ��ي��ة ال�����س��ب��ع��ة؛ مبعنى امل��ب��اين ذات
االن�شقاقات ال�سبعة “ « Les sept zonaeوالتي تتوافق �أي�ض ًا
مع ان�شقاقات وفروع الزمن والف�ضاء وما يحوي يف داخله  ،كما
كانت كل واحدةٍ منها تقاد وتدار ح�سب االعتقاد الذي كان دارج ًا
إله خمت�ص  .ومن هنا يخ�ص�ص لكل �إله حمراب على �شكل
من قبل � ٍ
كوة يو�ضع فيه متثال خم�ص�ص له  ،وبذلك يبلغ عدد املحاريب
�سبعة  .ومن هنا جاءت قد�سية هذه الأبنية وارتبطت بقد�سية
املياه .
وال�سبل كانت بال �شك  ،ومنذ القدم � ،أمكنة مقد�سة بكل املقايي�س،
ويرتادها النا�س للعديد من الأ�سباب ،ومنها بالطبع التزود
باملياه  ،والتعبد والتقدي�س ،وكرمز للف�ضاء والوجوه واملظاهر
واجلوانب املقد�سة يف الأزمنة القدمية �أو املبكرة يف القدم  .ومن
جهة �أخرى وبعد انت�شار الديانة امل�سيحية  ،مت حتويل العديد
ٍ
وخري
،”»baptisteries
معمدانيات
لتكون
املناهل
هذه
من
مثالٍ
على ذلك معمدانية ب�صرى امللحقة بدير الراهب بحريا .
ون��ود �أن ن�ضيف بهذا اخل�صو�ص وح�سب املعطيات الأثرية
امللمو�سة بني �أيدينا �أن بناء �سبل املياه ذات املخطط الدائري
وا�ستخدامها لتكون معمدانيات لتربيك املواليد اجلدد من الأطفال
قد مت ا�ستلهام �أفكارها من �أبنية ال�سبل واملناهل القدمية ،وهذا
يعني باملح�صلة �أن هذا التقليد كان له جذور تاريخية قدمية .
�إال �أن ه��ذه ال�سبل مل تكن جميع ًا ب��ذات احلجم والتنظيم
الهند�سي ؛ و�إمنا كان املبد�أ العام لبنائها على �شكل حو�ض حجري
مغطى �أو مك�شوف ،و�أحيان ًا تكون مك�س ّوة بالرخام من الداخل
واخل��ارج ولها �صنابري تخرج منها املياه .ويتقدمها م�صاطب �أو
�أروق��ة مبلطة بالرخام �أي�ض ًا  ،كما يعلو احلو�ض ٌ
دكة ينت�صب
فوقها متثال الآلهة �أو �إحدى ال�شخ�صيات العظيمة .ثم �أ�صبحت
ال�سبل عبارة عن �أبنية جمالية تفنن يف بنائها املعماريون و�أبدع
يف زخارفها النحاتون  ،كما �أ�صبحت و�سيلة يت�صدَّ ق من خاللها
املح�سنون و�أهل اخلري.
ورغم هذه الأهمية فلم َ
يبق منها يف املدن الأثرية �إال العدد
القليل �أو النادر؛ ومل تك�شف احلفريات الأثرية يف بع�ض املدن
مثل :تدمر � -أفاميا  -جر�ش  -البرتاء � -أم قي�س ـ ع َّمان وغريها
�إال �أع��داد ًا ال تتجاوز الواحد �أو االثنني �أو الثالثة يف �أغلب
الأحيان ومنها مدينة ب�صرى التي مل يتم الك�شف فيها �إال عن
بنائني مع افرتا�ض العثور على عدد �أكرث من ذلك بكثري وخا�صة
يف مدينة ذات �أهمية وكثافة �سكانية كبرية .
وجاء موقع �سبل املياه يف مدينة ب�صرى التي مازالت بقاياها
ماثلة �أم���ام �أعيننا يف موقع يتو�سط املدينة وقلبها املفعم
بالن�شاط ،لذلك ان�سجمت تنظيمي ًا مع ال�شوارع الرئي�سة؛ وهذا
يعني �أنها مل ت�شكل �أي عقبة خمالفة للتنظيم العام لل�شوارع
وعلى ح�سابها كما هي احلال يف مدينة �أفاميا حيث جاء موقع
ال�سقايا متقدم ًا فوق عر�ض ال�شارع بخم�سة �أمتار .
�أما يف مدينة تدمر فقد جاء بناء ال�سقايا ال�شرقية بالقرب
من قو�س الن�صر مب�سافة 68م وعلى ح�ساب ر�صيف ورواق ال�شارع
�أي�ض ًا ،وكذلك الأم��ر بالن�سبة �إىل ال�سقايا الغربية التي جاء
بنا�ؤها على ح�ساب رواق ال�شارع  ،وزينت ب�أربعة �أعمدة قطر
الواحد منها 1.15م .بينما جاء موقع ال�سقايا يف انطاكيا يف

�ساحة امل�صلبة ( الترتابيل)� .أما يف مدينة قنوات فجاء البناء
جماور ًا لقاعة الطرب .
وكدليل على �أهميتها فقد ظهرت �صورها فوق امل�سكوكات كما
هي احلال يف مدينة ب�صرى  .حيث جاء بناء ال�سقايا املركزية
الغربية على �شكلٍ م�ستدير نفذ بت�صميم يربط بني ال�شارعني
الرئي�سني بحيث ب�ترت ال��زاوي��ة القائمة ليحل حملها البناء
الذي يبلغ طوله 15.6م تتقدمه واجهة مكونة من �أربعة �أعمدة
كورنثية تنت�صب فوق بالط م�سطح على امتداد الواجهة بحيث
ت�أخذ كل بالطة طول الركيزة املركزي والبالغ �180سم .كما
يبلغ ارتفاع الركيزة مع العمود وال��ت��اج 14م  ،وج��اء العمود
بقطر يبلغ 1،2م فوق قاعدة مثمنة يبلغ عر�ض كل �ضلع
منت�صب ًا
ٍ
منحن ب�شكل
منها � 64سم� .أما ال�صدر فقد جاء على �شكل جدار
ٍ
مق َّبب ويف الأ�سفل حو�ض املاء الدائري بقطر 10م  .وامل�سافة
الفا�صلة بني كل عمود والآخر من �أعمدة الأطراف 2،8م بينما
يف عمودي الو�سط كانت امل�سافة بينهما 4،7م  .وبذلك يكون
ارتباطها بكل جهة من جهات ال�شوارع بزاوية حادة تبلغ 45
درجة .
�أما مبنى ال�سقايا ال�شرقية ( الكليبة ) �أو ما يعرف با�سم �سرير
بنت امللك فقد جاء يف الطرف املقابل ملبنى ال�سقايا الغربية ويف
زاوية تالقي ال�شارعني من الطرف املقابل � ،إال �أن موقعها جاء
خمتلف ًا عن الأخرى بحيث جاء ب�شكل م�ستطيل وبزوايا قائمة
توافقت مع زاوية تالقي ال�شارعني ومقابل الكني�سة التي تقع
حماذية لل�شارع الرئي�س من اجلهة اجلنوبية  ،وبنف�س الوقت
جماورة للحمامات اجلنوبية �شرق ًا .
وبقي هذا املبنى مو�ضع ت�سا�ؤل وحرية بني الباحثني القدامى
حتى نهاية القرن الع�شرين كما �شغلت هويته اجلميع �أي�ض ًا حتى
جاء الك�شف الأخري و�إج��راء احلفريات الأثرية  ،مع العلم �أن
البع�ض كان ينتابه نوع من اليقني ب�أن هذا البناء عبارة عن �سبيل
ملياه ال�شرب .
�إال �أن الت�سمية التي �أطلقها الباحث ( دي فوقوي ) با�سم
“كليبة “ منذ �أكرث من قرن من الزمن على هذا املبنى هي الأ�صل
وظيفة دينية وكبناء خ�ص�ص للعبادة
بناء ذو
ٍ
على اعتبار �أنه ٌ

يف و�سط املدينة  .وقد ا�ستند ( دي فوقوي ) يف هذا االفرتا�ض
على مقارنه مع املبنى الأث��ري امل�شابه له يف قرية �أم الزيتون
حيث عرث هناك على ن�ص يوناين يدل على �أن املبنى عبارة عن
كليبة ( وهي تعني يف اللغة الإغريقية امل�سكن القروي ) � .إال �أن
�ضخامة البناء وت�شابهه مع الأبنية الأثرية يف مدن املنطقة مثل
�أم اجلمال وع َّمان و�أم الزيتون دفع البع�ض �إىل االعتقاد ب�أن هذا
وقت واحد.
املبنى له وظيفة دينية �أو �سيا�سية يف ٍ
كما �أثارت ف�ضول العامة من النا�س الق�صة الأ�سطورية التي
ن�سجت من وحي اخليال حول هذا املبنى والتي دعت ال�سكان �أن
يطلقوا عليه ا�سم �سرير بنت امللك ؛ وملخ�ص الق�صة �أن كهنة
املدينة �أ�شاروا على امللك �أن ي�شيد لبنته الوحيدة مكان ًا مرتفع ًا
ليقيها خطر املوت من خالل �سم العقرب كما تنب�ؤوا له بذلك ،
ولهذا مت بناء املكان و�إ�سكان البنت فوق العاليل؛ �إال �أن احلذر مل
مينع القدر كما تقول الق�صة  ،فما كان من العقرب �إال �أن اختب�أ
بني عناقيد العنب التي رفعت �إىل البنت ب�سلة وما �إن �أم�سكت
بالعنقود حتى لدغتها العقرب وماتت.
وجاء البناء مبظهر جمايل فائق وغني باملنحوتات البازلتية
على النمط الكورنثي والتي جتلت يف التيجان وال�سطح املع َّمد .
وقد ت�أكد من خالل �صور الباحثني �أن املبنى كان يف القرن التا�سع
ع�شر �أف�ضل حا ًال عما هو عليه احلال قبل احلفريات الأثرية
الأخرية  ،حيث كان �صدره الذي كان ق�سم منه قائم ًا عبارة عن
ثالث طبقات حتوي بني طياتها �سل�سلة من املحاريب اجلدارية .
ونتيجة للدرا�سة امليدانية التي قمنا بها تبني �أن املبنى ميتد
ب�شكل م��وا ٍز لل�شارع الرئي�سي ( الكاردو) �شمال جنوب بامتداد
25م  ،ويبتعد عن الر�صيف مب�سافة 7م � .أما االمتداد ملحور �شرق
/غرب فهو موا ٍز لل�شارع الرئي�سي الآخر ( الدوكومانو�س ) بطول
15م تقريب ًا  .و�سماكة جدار ال�صدر �190سم .وتظهر واجهة
البناء اجلنوبية على �شكل جبهة دكة مبنية من خم�سة مداميك
يبلغ ارتفاعها 2،10م يتقدمها حو�ض ماء ارتفاع � 55سم وعمق
� 65سم ويعلوه عدد من �صنابري املياه التي يبلغ عددها على طول
الواجهة �ستة �صنابري موزعة بالت�ساوي بحيث تكون امل�سافة بني
كل �صنبور والآخر 4م  .وفوق كل طرف من �أطراف هذه الدكة
ينت�صب عمود بازلتي �أ�سود يبلغ ارتفاعه 14م .
ويرتكز كل عمود عند الأ�سفل على ركيزة رباعية مبقايي�س
�105×115سم وارتفاع �150سم  ،ثم ركيزة دائرية من الرخام
الأبي�ض ارتفاع � 40سم  .وخلف واجهة الدكة يوجد خزان ماء
على امتداد الواجهة بطول 24م وعر�ض 27م وارتفاع 2م � .أما
الأر�ضية فهي مبلطة بالبالط الكل�سي الأبي�ض ال��ذي مل َ
يبق
منه �إال القليل  ،كما ك�سيت اجلدران الداخلية باملالط الكل�سي
الأبي�ض ورمب��ا كانت مك�س ّوة بالرخام � .أم��ا �سقف اخل��زان فلم
َ
�شيء .وبذلك يكون ا�ستيعاب احلو�ض ح��وايل 140
يبق منه
ٌ
ً
م .3ولي�س معروفا فيما �إذا كان هناك �أكرث من حو�ض خلف هذا
احلو�ض الأمامي .و�إىل ال�شمال من الدكة الأمامية يوجد درج
جماور يقود �إىل �سطح الدكة ؛ ويقت�ضي الأم��ر يف هذه احلالة
وجود مدخل �أو مداخل جانبية.
وم��ن امل�ؤكد من خ�لال درا�سة مقايي�س الأع��م��دة وملحقاتها
وتركيبها �أن املبنى قد تعر�ض �إىل االنهيار يف فرتة زمنية على
�إثر هزة �أر�ضية  ،ورمبا تكون هي ذات الكارثة التي تعر�ضت لها
ال�سقايا املقابلة  .وبعدها متت �إعادة البناء مع عدم التقيد باملنهج
ال�سابق بحيث ا�ستعي�ض عن الركائز الدائرية البازلتية ال�سوداء
بركائز من الرخام الأبي�ض  ،كما مت تركيب الأعمدة بطريقة
عك�سية  ،حيث قلب �أ�سفل العمود �إىل �أعاله يف بع�ض الأعمدة مع
عدم االن�سجام يف الرتكيب  .كما ظهر جلي ًا �أن بع�ض الأعمدة قد
ت�شوهت وته�شم ق�سم منها �إال �أنها �أعيدت وركبت بنف�س عنا�صرها
� .أما �أعمدة ال�سقايا املقابلة  ،و�إن ت�صدع اجلدار اخللفي ثم انهار
مرة �أخرى � ،إال �أن الأعمدة بقيت حمافظة على و�ضعها الأ�صلي
ب�سبب ات�ساع قطرها الكبري باملقارنة مع ال�سقايا ال�شرقية .

قضايا وآراء
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كليلة ودمنة
�صيد الف�ضائل

• �سو�سن عبد اجلواد ر�ضوان
هو كتاب ُو�ضع على �أل�سنة البهائم والطري
حوى تعاليم �أخالقية موجهة � ،سمي با�سم
�أخوين من بنات �آوى ( كليلة ودمنة ).
اختلف امل���ؤرخ��ون يف �أ�صله فذهب البع�ض
�إىل �أن ابن املقفع هو من �ألفه ثم ادعى �أنه هو
من ترجمه فقط ليبعد عنه تبعة ما جاء على
ل�سان امللوك وذوي الأمر وقد اعتمدوا على ما
جاء يف كتاب (وفيات الأعيان) البن خلكان يف
ذلك وبعد االكت�شافات التي �أدت �إىل البت يف
�أن ابن املقفع كتب وترجم �أي�ض ًا كليلة ودمنة .
�إن �أ�صل الكتاب هندي وهو مكتوب بالهندية
�أي ال�سن�سكريتية وهو ناطق با�سم �أهله وفيه
من الأ�سماء والعادات البوذية ما ي�ؤكد �أ�صله
كعادة االمتناع عن �أكل اللحم و�سواها وفيه
من الق�ص�ص ما يالئم العقل الهندي و�أخالقه
وق��د نقل الكتاب من الهندية �إىل الفهلوية
وهي لغة فار�سية �أي�ض ًا يف ع��ه��د ( ك�سرى
�أنو�شروان) يف القرن ال�ساد�س ع�شر وهذا ما
�أكده (الدينوري) يف كتابه ( الأخبار الطوال
) يف �أن الفر�س كانوا يعرفون كتاب ًا ا�سمه
كليلة ودمنة والأغلب �أن الق�ص�ص املوجودة
يف الكتاب مل تكن جميعها يف �أ�صلها الهندي
جمموعة يف ك��ت��اب واح���د ومل يكن م�ؤلفها
واحد ًا �أي�ض ًا وقد تكون قد ن�سبت �إىل (بيدبا)
الفيل�سوف الذي جعل احلوار بينه وبني امللك
دب�شليم مبثابة ال�سلك الذي نظم تلك الق�ص�ص
وو�صل بينها .
نقل اب��ن املقفع الكتاب من الفهلوية �إىل
العربية يف زمن ا�شتد التناف�س فيه بني الفر�س
والعرب فبات كل فريق يرتجم علومه ليفاخر
بها الآخر وكان ال�سبب الأبرز لنقله للعربية
�أن ابن املقفع �أراد �إطالع العرب على �آثار قومه
الفر�س و�إ�صالح اخللفاء بطريقة ال تعر�ضه
لبط�ش �أبي جعفر املن�صور  ،طبع الكتاب عدة
مرات وبات فيها من التلفيق ما لي�س جدير ًا
بثقة الناقد وال��ق��ارئ وم��ن �أح�سن الطبعات
لغة وف�صاحة طبعة ال�شيخ (خليل اليازجي
ع��ام  )1908وطبعة الأب �شيخو ()1905
ال�����ص��ادرة ع��ن دار امل��ع��ارف مب�صر  ..ث��م نقل
�إىل �سائر اللغات عن الن�سخة املرتجمة �إىل
العربية لأن الأ�صل الفار�سي القدمي قد �ضاع.
يت�ضمن تف�صي ًال لواجبات الراعي والرعية
وم���ا ي��ج��ب �أن ي��ح��اف��ظ الإن�����س��ان عليه من
ال�صداقة وال�صدق يف القول والعمل و�أدب
ال�ضيافة كما �شغل ال�سلطان مكان ًا كبري ًا يف
الكتاب ويظهر امل��ل��وك وال�سالطني مبظاهر
خمتلفة كي يجد كل �سلطان لنف�سه مثا ًال ومن
جميل ما جاء بهذا الباب ( �إن امللوك ُجدر �أن
ي�أتوا اخلري �إىل �أهله و�أن ي�ؤملوا من كان عنده
�شكر وال ينظروا �إىل �أقاربهم و�أهل خا�صتهم
وال ميتنعوا �أن ي�صنعوا امل��ع��روف �إىل �أه��ل
ال�ضعف والفاقة ) .ومن م�ضامينه �أي�ض ًا �أدب
ال�صداقة فهي حتتل فيه حم ًال كبري ًا ويتحدث
عن �شروط عقد ال�صداقة وطرق تقويتها ومن
ذلك ( ر�أ�س املودة اال�سرت�سال )�أي ح�سن الثقة
بال�صديق واال�ستئنا�س به وق��د بني الكتاب
�أي�ض ًا �أنواع ال�صداقة وهي نوعان �إما بتبادل
ذات النف�س وه��ي (ال�سريرة امل�ضمرة) �أو
بتبادل ذات اليد �أي (امل�ساعدة).
يتحدث الكتاب عن قيمة العقل و�أهميته
وبهذا يدخل يف �أدب النف�س لأن الأمور لي�ست
بالقوة ولكن بالر�أي فاحليلة تغلب القوة ثم
�أن العقل هو �ضابط النف�س و�ضابط لغريه

و�أنه ي�ست�شري غريه يقول يف ذلك( :امل�ست�شري
و�إن كان �أف�ضل من امل�ست�شار ر�أي�� ًا ف�إنه يزداد
بامل�شورة ر�أي ًا وعق ًال كما تزداد النار بالودك
�ضوء ًا) .
بلغت قيمة الكتاب من ترامي ذكره وكرثة
تداوله بني الأي��دي وا�شتغال النا�س به على
اختالف طبقاتهم وقد زادت قيمته التاريخية
يف �إط�لاع��ن��ا على �أح����وال الهند م��ن ع��ادات
ون��زع��ات �أم��ا قيمته الفل�سفية فظاهرة يف
تعاليمه الأخالقية وقد قال ال�شيخ اليازجي
( مل ُيحط فيه حرف �إال وق�صد به �شيء من
املعا�شية واملعادية حتى �أنه معدود من كنوز
احلكمة امل�شرقية بل احلكمة الآدمية التي مل
يجتمع منها يف كتاب ما اجتمع فيه على �صغر
حجمه وقلة جرمه).
وحت���وم ف��وق فل�سفة كليلة ودم��ن��ة فكرة
غيب ال
القدر فهو �أ�صل كل �شيء وه��و �أم ٌ��ر ُم ٌ
يرى فيتوقى وهو ال ُيدفع لكن العاقل عليه �أن
يلج�أ �إىل هذا التوقي ب�أن يجمع بني الت�صديق
بالقدر والأخذ بالقوة واحلزم.
�إن القيمة الأدبية تكمن يف �أ�سلوبه فقد
�أدخل تف�صيل الق�ص�ص على �أل�سنة احليوانات
وو�ضع احلكم والعظة على �أل�سنتها فا�ستبطن
ف��ن��ون العلم واحل��ك��م��ة حت��ت ث��وب الفكاهة
واللهو .ومما يزيد يف روعة كليلة ودمنة هو
امتزاج الأ�سلوب املنطقي بالأ�سلوب الق�ص�صي
الذي يلينه واحل��وار الذي يبعث فيه احلياة
�إال �أن التداخل �شائن �أحيان ًا فقد يطغى املنطق
على الق�صة وتتوافر الرباهني املتتابعة حتى
يثقل �سري الكالم وقد يقود الربهان برهان ًا
�آخ���ر ي��خ��رج ع��ن م��و���ض��وع ال��ك�لام �أو يجعله
م�شو�ش ًا وق��د حر�ص اب��ن املقفع على ت��دارك
ذاك باختيار اللفظ اختيار ًا دقيق ًا لكي ي�ؤدي
املعنى بدقة تامة بعيد ًا عن الت�شوي�ش وكثري ًا
ما يحكى �أن ابن املقفع كثري ًا ما كان يقف �إذا
كتب فقيل له يف ذلك فقال�(:إن الكالم يزدحم
يف �صدري ف�أقف لتخريه).
لقد كان ل�صاحب كليلة ودمنة ابن املقفع
�أثر كبري يف عقل ال�شرق ونظمه و�آدابه فكانت
�آداب��ه معين ًا ث��ر ًا ينهل منه ال�شرق ب�أجمعه
فتت�سرب �إىل �شعر ال�شعراء وفل�سفة املفكرين
وت���آل��ي��ف ال�� ُك��ت��اب يف خمتلف ح��ق��ول الفكر
والأدب.

د.ح�سن حميد

اجلائزة

بلى،
ّ
كان البد من هذا؛ أن تكسر جهة ثقافية ،عنوانها الوطنية ،والعزة اليعربية ،والبعد
الرائية إلى
الحضاري لما قدمته العقول العربية منذ اآلماد البعيدة ،وأداتها العين
ُ
البعيد البعيد ..قلت ال ّبد من أن تكسر جهة ثقافية ذات حضور وسمعة ما أريد له
والفرجة ،وإدارة الظهر لكل نبيل وعزيز،
أن يكون جسرًا للعبور إلى ثقافة الالمباالةِ ،
وأن تواقف حاالت الرخاوة ،والخديعة ،واإلغواء ،واالنطفاء ،واالرتماء ُ
المشين على
أعتاب مانحي جوائز التطبيع مع األعداء من أجل قبولهم قبول األبناء أو الجيران
بوصفهم (آخر) ،وليس بوصفهم غاصبين لألرض ،سراقًا للتاريخ!
ّ
بلى ،كان ّ
البد من هذا ،أن تهب الروح الوطنية والمعرفية شبوبًا في اتحاد الكتاب
ّ
العرب إلى أخذ دورها التنويري والحضاري من أجل افتكاك خيار األدباء والكتاب
ّ
المنعمة ،والعقول الصماء ،والرؤى الجاهلة التي تمنح جوائزها
والمبدعين من األيدي
المالية للسراب ،للخديعة ،لالنحناء ،لالستخذاء ،لقبول اإلسرائيلي القاتل ،بله الذي
ال مهنة له طوال التاريخ سوى مهنة القتل ،من أيام يوشع بن نون وضحيته أريحا
وأهلها ،وصلب السيد المسيح سيد المحبة عليه السالم إلى اغتيال مهند الحلبي
فوق الرصيف جهارًا نهارًا وأمام كاميرات التصوير!
بلى ،كان ّ
البد من هذا ،أن تشعشع األفكار أنوارًا ثقافية تجمع إليها أهل البصيرة
والبصر ،وأهل الرؤى واإلبداع واالشتقاق من أجل األدب الراقي الملتزم بأهداف األمة
وقضايا الشعب ،وتأييد دقات القلوب الهاتفة منذ أمد بعيد :بالدي بالدي! وليس
من جواب لهذا الهتاف ،وليس من صدى له سوى العمل وتفعيل األدوار ،وسحب
البساط (وقد ّ
تعدد ّ
وتلون) من تحتً أقدام المشاركين في (خديعة) الجوائز األدبية
ُ
الذين أريد لهم ،بل أجبروا كراهة طلبًا للشهرة ،وأجبرتهم الظروف على خيار
لقناعة بما ترمي إليه ،وهو واضح وضوح الشمس،
المشاركة في هذه الجوائز ليس
ٍ
وهو في غير صالح العرب ،ويصب في طواحين األعداء ،وإنما من أجل الظفر بالمبالغ
المالية التي تعلن عنها!
اليوم ،وفي هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البالد السورية العزيزة ،وقد تعاون
على أذيتها األعداء الواضحون ،واألعداء الرماديون ،واألعداء المتخفون ،واألعداء
ّ
والحيدة ،اليوم ُيعلن اتحاد
الذين ارتدوا مالبس العتمة ،وأقنعة الخلسة والتهافت
ّ
الكتاب العرب عن جائزة أدبية عالية فيما ذهبت إليه من المعاني ،وكبيرة فيما
استندت إليه من مؤيدات ،وجهيرة الصوت بالوطنية ،وعلى رؤوس األشهاد ،ألن
البلدان ال تغدو بلدانًا من دون الوطنية ،والبلدان هي مثل البشر ،صاحبة حساسية
وشعور وعزة وكرامة ،إن فقدتها تردت إلى الحفائر المهنية ،وأسدلت عليها ستائر
ُ
الخزي والمذلة!
لهذا ،فإن قيامة سورية الجميلة ،سورية الجغرافية والتاريخ ،والبشر ،والغنى،
والسيادة ،والحضور والمعارف ،والعلوم ،والحضارة ..هي قيامة للثقافة من أجل
إعالء شأن الثقافة الوطنية التي كانت ومنذ عقود طوال تنادي بالوحدة ،والتقدم،
والحداثة ،والتضامن ،والدفاع المشترك عن األرض ،والعرض ،والثقافة ،والتاريخ،
والشخصية العربية ..وما كان أحد يستمع إليها ،وإن استمع ال يصفق لها ،وال يربت
على كتفيها ،وال يبتسم في وجهها!
اليوم ،أهل هذه الثقافة الوطنية ،الذين آخوا المعاني المشتقة من قاسيون،
وبردى ،والغوطتين ،وقلعة حلب ،ونهر الفرات ،والساحل السوري ،وأوغاريت ،وقلعة
جعبر ،وحاضرة تدمر ،وجبل العرب ،ونهر اليرموك ،وبصرى الشام ،وحلبية وزلبية،
وعين العرب ،والقامشلي ،وجرابلس ،والدردارة ،وبانياس ،وفيق ،وخسفين ،وكفر
حارب ،والبطيحة ،وإيبال ،والنواعير ،والعاصي ..وما تعنيه من امتدادات قومية ّ
ضامة
المهاجر ..اليوم بات لهؤالء حملة
جامعة للمبدعين من المحيط
إلى الخليج ،إلى بالد ٌ
ٌ
ّ
وحفظة دم الشهداء ،وأنات الجرحى ..جائزة أدبية لها مهابتها الوطنية
القيم،
ِ
واألدبية واإلبداعية كفيلة بكرامة األديب واألدب ،وكفيلة بالمعاني الوطنية!
إن افتكاك المبدعين واألدب��اء العرب من خيار مال البترودوالر هو عمل ّ وطني
الثقافية المترادفة بأطيافها وألوانها ،وإن عودة الثقافة الحقة إلى
بدالالته
ّ
ينابيعها الحقة ،واستعادة المبدعين من غربتهم الثقافية هو فعل حضاري ماجد،
ولكم تاقت النفوس واألرواح وتشوفت إليه! وهو سعي محتشد بالكبرياء لصياغة
مرآة وطنية ال ترتسم على سطوحها سوى المدونات الصافية كالينابيع ،والبادية
كاألنوارّ ،
والسرانية كالغابات!
ّ
بلى ،كان ال بد من هذا ،أن نمحو الدروب العرجاء المسيجة باألشواك والندم الذاهبة
نحو جوائز التطبيع ،والمؤاخاة ،وقولة (سوى سوى) ،و(العيش المشترك) مع مرتكبي
مجازر كفر قاسم ،ودير ياسين ،وقانا ،وداعل ،وبحر البقر ..وحراس الشر وباعثيه في
بالدنا ،بالد المحبة ،بالد عشتار ،وأدونيس ،وجلجامش ،ودومنا ،وزنوبيا ،بالد القمح
والدودحان.
ّ
بلى ،كان البد من هذا ،أن نبدو نحن أيضًا في مرآتنا الوطنية ،وذراعنا الثقافية
مرفوعة على طولها! وأن يبدو أدباؤنا وهم بقاماتهم الممدودة علوًا ،وبأطوالها
الكاملة أيضًا.

Hasanhamid55@yahoo.com
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من ديوان العرب

ُ
ي�سهل الهوان عليه
مَنْ يهن
جلرح مب ّي ٍت �إيال ُم
ما
		
ٍ
وت�سمع من النا�س عجز بيت للمتنبي ي��رددوه كثري ًا
و�أعتقد �أن �أغلهم ال يعرف �أن��ه بيت �شعر فيقولون
قوم فوائدُ والبيت:
ُ
قوم عند ٍ
م�صائب ٍ

ال ..النافية للجن�س!
• د�.شوقي املعري

• ن�سيم �إبراهيم
ُ�سئل ح ّماد ال��راوي��ةَ :
مل تف�ضل النابغة؟ فقال:
الكتفائك بالبيت الواحد من �شعره بل بن�صف البيت
بل بربعه .مثل قوله:
� ُّأي الرجال املهذب؟
فعندما ي�ستطيع ال�شاعر اخت�صار �أفكاره العظيمة
ب�صورة جميلة يف ح ّيز حمدود من الكلمات التي ت�شكّل
وزن�� ًا �شعر ّي ًا ملحن ًا ف�إنه يتخ ّلد ا�سمه يف “ديوان
العرب”
فهذا البحرتي يقول“ :ال�شعر ملح تكفي �إ�شارته”
وما �أعظم ما عبرّ عنه ال�شاعر العبا�سي امل�شهور �أبو
العبا�سي� :أبو جعفر
دالمة وكان مقرب ًا من اخلليفة
ّ
املن�صور فعندما تويف اخلليفة و ُبويع للمهدي بعده رثى
املن�صور وه ّن�أ املهدي ببيت واحد من ال�شعر
عينان واحدة ترى م�سرور ًة
ُ
تذرف
ب�إمامها جذىل و�أخرى
		
ً
فكان �أحيانا بيت من ال�شعر يرفع �ش�أن قبيلة ب�أكملها.
فقبيلة حاملة الذكر ك�أنف الناقة ت�ستعني باحلطيئة
لريفع من قدرها فيقول:
قومٌ هم ال ُ
أنف والأذناب غريهم
الناقة الذنبا؟
أنف
ِ
و َمن ي�ساوي ب� ِ
ف�����ص��ارت �شباب القبائل الأخ����رى ت�����س��ارع ل��ل��زواج
من بناتهم و�شبابهم ال ُيرف�ضون من بنات القبائل
ويف�سحون لهم باملجال�س.
كما �أن بيت ًا من ال�شعر ميكن �أن يجعل من قبيلة كاملة
�أ�ضحوكة بني القبائل فهذا جرير يجر بني النمري �إىل
الهاوية بقوله:
ف ُغ ِّ
�ض الطرف �إنّك من غ ٍري
فال كعب ًا بلغت وال كالبا
		
ومل يقت�صر ت�أثري ال�شعر باملديح والهجاء فقط بل
كان بدي ًال للدعاية يف هذه الأيام .الدعاية التي ت�ؤتي
تاجر �إىل املدينة يحمل من
قدم
�أُكلها �سريع ًا .فقد ِ
ٌ
�أخمرة الطرق �ألوان ًا و�أ�شكا ًال كثرية فباعها ك ّلها � اّإل
اللون الأ�سود .وكان ال�شاعر الدارمي يف املدينة لكنه
وتو�سل �إليه فحاول
تن�سك وتع ّبد فق�صده التاجر
ّ
ّ
ال�شاعر االع��ت��ذار دون ج��دوى .فعمل له بيتني من
ال�شعر و�أمر من يغنّي بهما يف املدينة وهما:
قل للمليحة يف اخلمار الأ�سو ِد
بنا�سك متع ّبد
ماذا فعلت
		
ِ
قد كان �ش ّمر لل�صالة ثيابه
امل�سجد
وقفت له بباب
ملّا
		
ِ
ِ
ف�شاع اخل�بر يف املدينة �أن ال��دارم��ي رج��ع عن زهده
وتع�شق �صاحبة اخلمار الأ�سود فلم َ
ّ
تبق يف املدينة
اّ
ً
مليحة �إل وا�شرتت لها خمارا �أ�سود .وبذلك باع التاجر
ب�ضاعته.
فال�شعر العظيم كالأمثال التي قبلت قدمي ًا وو�صلت
�إلينا لأن��ه��ا ال زال��ت تالم�س حياتنا و� اّإل الندثرت
لزمن ما �أو
كما اندثر غريها والتي كانت �آن ّية ت�صلح ٍ
حلادثة خا�صة تنتهي بانتهائها .فالأمثال وال�شعر
�سهل ممتع
اخلالد هو ال��ذي يحمل احلكمة ب�أ�سلوب ٍ
ي�ستطيع حفظه اجلميع ومن كل امل�ستويات .وي�أتي
يف مقدمة �شعراء احلكمة ،ال�شاعر الكبري �أبو الط ّيب
املتنبي الذي يقول:
ما ُ
كل ما يتمنى املرء يدركهُ
جتري الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن
ومن الطريف �أنك ت�سمعه من الكثريين الذين يغيرّ ون
�صدر البيت كما يحلو لهم ويحافظون على العجز ك ّلما
عجزوا عن حتقيق ما كانوا يتمنون.
ومن قوله �أي�ض ًا:
لوال امل�شقّة �ساد النا�س ك ّلهم
اجلو ُد يفقر والإقدام قتّال
		
وبيت �آخر يرتدد كثري ًا له �أي�ضاً.

قضايا وآراء

بذا ق�ضت الأيام ما بني �أهلها
قوم فوائد
		
قوم عند ٍ
م�صائب ٍ
أحب جارية حب ًا جم ًا
ومن الطريف �أنَّ �أحد الأعراب � َّ
وهي ال ت�شعر به وعندما �أ�شرف على امل��وت قالت لها
ويحك �إنَّ فالن ًا قد ميوت قريب ًا ب�سببك
�إحدى الن�ساء:
ِ
مما هو فيه .فجاءت وجل�ست
فلو زرتيه ع ّل َك تنقذيه ّ
بقربه قائلة له :مل �أ�شعر بك فيما م�ضى من الزمن� :أ ّما
الآن ف�أنا لك.
فما كان منه � اّإل �أن قال:
ُ
املوت بيني وبينها
دَنت
وحيا�ض ِ
ُ
الو�صل
بو�صل حني ال ينفع
وجادت
ٍ
ومن ال�شعر الذي يردده النا�س كثري ًا و�أحيان ًا ي َّركبوه
على هواهم وخا�صة عجز بيت َ
فيك �أن��ط��وى العامل
الأكرب فهو للإمام علي (ع):
دوا�ؤك َ
فيك وما ت�شعر
َ
ُ
ب�صر
		
ودا�ؤك منك وما ت ُ
و�أنت الكتاب املبني الذي
ب�أحرفه يظهر املُ�ضمر
		
وتزعم �أ َّنك جرم �صغ ٌري
رب
		
وفيك انطوى العامل الأك ُ
وك ّلنا نكرر عند جهينة اخلرب اليقني عندما نتيقن �أن
�شخ�ص ي�ستطيع �أن يعرف
�سر �أي ق�ضية مفتاحه مع
ٌ
ٌ
كيف ي�صل للأ�سرار والبيت للأُخين�س
ني ّ
ركب
ُت�سا ِئل عن ح�ص ٍ
كل ٍ
وعند جهينة اخلرب اليقني
		
ٌ
كما �أن هناك �أبيات من ال�شعر مل ُيعرف قائلها فقد ال
يكون قد قال غريها وهي كثرية:
غد
ال ت�ؤجل عمل اليوم �إىل ٍ
		�إن يوم العاجزين غدُ
وغريه وك ّلها �أ�صبحت �أمثا ًال:
أمر النا�س بال ُتقى
تقي ي� ُ
وغري ٍ
طبيب يداوي والطبيب ُ
عليل
		
ٌ
و�أي�ض ًا
يبقى الثناء وتذهب الأموال
ٌ
ُ
ورجال
دولة
		
لكل زمانٍ
وغريه
راحت �إىل العطار ت�صلح نف�سها
وهل ُي�صلح ّ
العطار ما �أف�سد الدهر
		
وكذلك يف قول �أحدهم:
لقد �أ�سمعت لو ناديت ح ّي ًا
ولكن ال حياة ملن تنادي
		
بقيت لنا هذه الأبيات نرددها و�سريددها من �سي�أتي
بعدنا حتى لو مل نعرف قائلها فهي خالدة بعمق معانيها
وجمال �صورتها و�سحر ت�أثريها.
اف ُتتح ديوان العرب قبل الإ�سالم بفرتة لي�ست بعيدة
جد ًا باملعلقات ال�سبع �أو الع�شر وال زال مفتوح ًا للق ّلة
القليلة التي ا�ستطاعت �أن ترتقي بالأدب العربي �شعر ًا
�إىل م�ستويات رائعة ونرددها بجمال ّية منذ �أن قيلت
لكن يف هذا الع�صر الذي طغت فيه القيم املاد ّية التي
مل ترحم الفكر هل ي�ستطيع �شاعر مهما بلغ �أن يرفع �أو
يخف�ض قيمة �شيء؟

– كالم يف (ال) النافية للجن�س:
ثمة مالحظات كثرية يف (ال) النافية
للجن�س ي��ج��ب �أن يعلمها م���ن ي��ري��د
ا�ستعمالها� ،أو م��ن ي��ري��د �أن يعرفها،
ويعرف �إعراب اال�سم الذي بعدها.
-1ال النافية للجن�س تعمل عمل �إنّ ،
و(ال) تفيد النفي� ،أما �إنّ فتفيد الت�أكيد
مما يعد يف القاعدة التي تت�صل
وه��ذا ّ
بالأ�ضداد �إذ �إنّ العرب كانت تقيم ال�ضد
على ال�ضد.
� -2إنّ ال النافية للجن�س تنفي اجلن�س
ن�ص ًا ال احتما ًال� ،أي ال يجوز �أن يكون يف
ّ
املنفي ما يحتمل غري ما قيل ،ف�إذا قلت:
ال طالب يف القاعة ،ف�أنت نفيت جن�س
الطالب ولن يكون هناك طالبان �أو �أكرث
و وك��ذا �إذا قلت :ال �سيارة يف ال�شارع،
ف�أنت تنفي جن�س ال�سيارات.
 -3ا�سم ال النافية يكون مبني ًا على ما
ُين�صب به ،وعالمة الن�صب هي:
�سواء كانت ظاهرة �أو مقدرة،
�أ-الفتحة ٌ
ٌ
ك�سول ،وقولنا :ال �إله
كقولك :ال طالب
�إال اهلل ،وقولنا :ال ح��ول وال ق�� ّوة �إال
باهلل ،وقول النابغة:
وال عيب فيهم غري �أنّ �سيوفهم
بهنّ ٌ
فلول من قراع الكتائب
ويكون الإعراب على النحو التايل :ا�سم
ال مبني على الفتح يف حمل ن�صب.
الح��ظ وه��ذا امل��ه ّ��م �أن ا�سم ال مل يكن
منون ًا ،وه��ذا ما مييزها عن غريها من
خالل الإعراب ،واال�ستعمال.
ب-الياء يف املثنى وجمع املذكر ال�سامل،
ك��ق��ول��ن��ا :ال ط��ال��ب�ين يف ال��ق��اع��ة ،وال
فالحني يف احلقل .ويكون الإعراب:
طالبني :ا�سم ال مبني على الياء لأنه
مثنى يف حم��ل ن�صب ،وك��ذا (فالحني)
مبني على الياء لأنه جمع مذكر �سامل.
ج -الك�سرة عو�ض ًا عن الفتحة يف جمع
امل���ؤن��ث ال�سامل ،كقولك :ال طالبات يف
القاعة.
د-الألف �إذا كان من الأ�سماء ال�ستة.
وثمة مالحظة مهمة هنا� ،أنّ ا�ستعمال
التثنية واجل��م��ع يف اال���س��م ال ي�ضعف
ق ّوتها وا�سمها ،لأن نفي اجلن�س يكون
عندما �أقول ال طالب فال اثنان وال �أكرث.
-4املالحظ �أن خرب (ال) ن��ادر ًا ما ورد
ا�سم ًا ظاهر ًا ،وكرث وروده �شبه جملة،
وهذا ما يلحظ يف ال�شعر والكالم النرثي
الذي نقر�ؤه.
-5ثمة تراكيب وردت فيها ال النافية
للجن�س ،وخربها حم��ذوف ،مثل البد،
ال �شك ،ال ب�أ�س ،ال حمالة ،ومنها قول

ال�شاعر:
�أال كل �شيء ما خال اهلل باطل
وكل نعيم ال حمالة زائل
وال�شواهد على هذه كثرية.
 -6ا�سم ال مبني �إن مل يكن م�ضاف ًا �أو
�شبيه ًا بامل�ضاف� ،أي �أنّ ا�سم ال �إذا و�ضع
م�ضاف ًا �أو �شبيه ًا بامل�ضاف فهو من�صوب
وهذا تو�ضيح تقول :ال طالب ك�سول.
ط��ال��ب :ا���س��م ال مبني على الفتح يف
حمل ن�صب لأنه مل ي�ضف ومل يقع �شبيه ًا
بامل�ضاف.
�أما �إذا قلت :ال طالب علم ك�سول ،ف�إن
طالب وقع م�ضاف ًا ،و(علم) م�ضاف �إليه،
ويكون �إعرابه:
طالب :ا�سم ال من�صوب وعالمة ن�صبه
الفتحة الظاهرة.
ً
ً
و�إذا قلت :ال طالبا علما ك�سول ،ف�إن
(طالب ًا) وقع �شبيه ًا بامل�ضاف �أي ي�شبه
قولنا :ال طالب علم ،ويكون �إعرابه
كال�سابق:
ا�سم من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة
ال��ظ��اه��رة ،و(ع��ل��م�� ًا) مفعول ب��ه ال�سم
الفاعل (طالب ًا) ،وهنا عليك �أن تالحظ
�أنّ ال�شبيه بامل�ضاف ن�� ّون ،وعمل فيما
بعده ،وهو ا�سم الفاعل ومثله ا�سم املفعول
وال�صفة امل�شبهة لأنّ هذه امل�شتقات تعمل
عمل فعلها وت��ق��ول :ال حم��م��ود ًا خلقه
م��ذم��وم .وال حميد ًة �أخ�لاق��ه مذموم،
فاجلملة الأوىل ا�سم مفعول ،و(خلقه)
نائب فاعل ال�سم املفعول ،والثانية �صفة
م�شبهة و(�أخالقه) فاعل لل�صفة امل�شبهة
(حميدة) ويت�صل بهذه القاعدة تركيب
يكرث ا�ستعماله ،وهو ال �أبالك (ال �أباليا)
�أو ال �أخالك (ال �أخاليا) وهذا الرتكيب
ي��ج��وز فيه وج��ه��ان ،وث��م��ة وج ٌ
���ه �أعلى
كما يف كل قاعدة فيها وجهان ويكون
�إعرابه :ال :نافية للجن�س تعمل عمل
�إنّ � ،أبا :ا�سم ال مبني على الألف لأنه من
الأ�سماء اخلم�سة ،يف حمل ن�صب و (ليا)
جار وجمرور متعلقان باحلرف ال ،وهذا
الوجه �أعلى من الثاين وهو :ال :نافية
للجن�س� ،أب��ا ا�سم ال من�صوب وعالمة
ن�صبه الأل��ف لأن��ه من الأ�سماء ال�ستة،
ال�لام مقحمة زائ��دة ،والياء �أو الكاف
�ضمري مت�صل يف حمل جر بالإ�ضافة.
وث ّمة مالحظة مه ّمة يف هذا �أي�ض ًا وهي
مما يقع فيها كثريون ،وهو �أنّ �صفة ا�سم
ال يجب �أن يكون منون ًا ،فتقول مث ًال:
ال قرار �صادر ًا من جمل�س الأم��ن تنفذه
(�إ�سرائيل).

أعالم
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ال�شاعر توفيق زيّاد
• ر�شاد �أبو �شاور
جاءنا �شعره مع �شعر زمالئه ،فمد ج�سرا
ب�ين ال�����ص��ام��دي��ن امل��ن��زرع�ين يف ال��وط��ن،
وامل�شردين امل�سكونني بحلم العودة مهما
طال الزمن.
�أ�صوات �شعرية لكل منها ميزاته ،وكلها
معا تقول :نحن �أحياء ،ممتلئون حياة،
مل ن��ن��دث��ر ،نحر�س الأر�����ض ،واحل��ق��ول،
والذاكرة ،و..ننتظركم.
ج��اءت الأ�صوات على �أجنحة الق�صائد
ح��ام��ل��ة ال��ب�����ش��رى :ن��ح��ن ���ش��ع��ب واح���د،
والأ����س���وار ال��ت��ي رف��ع��ت بيننا مل تقطع
�أوا���ص��رن��ا ،ومل تفك ع��ران��ا ،ومل تبدّ ل
جيناتنا ،فكانت الفرحة ك��ب�يرة ،وك��ان
ال�صدى يف كل ديار الت�شرد والغربة يردد:
نحن �شعب فل�سطيني واح���د ،وك��ان هذا
انت�صارا كبريا ملن ب��ذروا الأم���ل ،ورع��وه،
وغ��ن��وا ل��ه يف امل��ي��ادي��ن ،وال�����ش��وارع ،وعرب
نوافذ الزنازين.
توفيق زياد ،هو واحد من �أبرز من زرعوا
الأم����ل يف ن��ف��و���س �أه��ل��ن��ا داخ���ل ال��وط��ن،
وع��ن��دم��ا ت�����س ّ��رب ���ص��وت��ه �إىل �أه��ل��ه يف
خميماتهم ،و�أماكن غربتهم� ،أمرع الأمل
حق ًال اخ�ضر ،ف��رددوا ق�صائده ،وغنوها،
وحفظوها ،وف��رح��وا بها ،وا�ستب�شروا،
وهكذا عرفوه ،و�أحبوه ،وك�أنه يقيم معهم
يف املخيمات ،وديار الت�شرد ،يح�ضهم على
ال�صرب ،والأمل ،والت�شبث بيقني العودة �إىل
القرى ،واملدن ،والبحر ،يف وطنهم الذي لن
ي�ضيع ،لأن وراءه �شعب مطالب ،وتوفيق
زياد الغني برتاث �شعبنا ،يرفع راية :ما
�ضاع حق وراءه مطالب ،وهو لذلك ي�شحذ
ال��ذاك��رة الوطنية ،ويغنيها بالأنا�شيد،
والأه���ازي���ج ،والأم���ث���ال� ،أي بكل حكمة
الأجداد..وهذا الزاد الذي ال ين�ضب يفور
يف ق�صائده ،و�أعماله ال�شعرية.
حني و�صلتني ر�سالة ال�صديقة (نائلة
زي����اد)  ،رف��ي��ق��ة ع��م��ر ت��وف��ي��ق ،ت��ذك��رين
بالذكرى الع�شرين لرحيله ،كان �أول ما
فعلته �أن تناولت �أعماله ال�شعرية وعكفت
على قراءتها من �أول �صفحة حتى �آخر
�صفحة ،وبهذا كنت �أج��دد العهد معه..
عهد فل�سطني و�شعبها ،وعهد ال�شعر الذي
يحمل ر�سالة.
ق��������ر�أت ���� :ش���ي���وع���ي���ون� ،أ�����ش����د ع��ل��ى
�أي��دي��ك��م،ادف��ن��وا �أم��وات��ك��م وان��ه�����ض��وا،
�أغنيات ال��ث��ورة والغ�ضب ،تهليلة امل��وت
وال�شهادة...فا�ستعدت �أزمنة ،ومعارك،
وتواريخ ال تن�سى ،وذك��رى �أبطال رحلوا
يف مواجهة اجل�لادي��ن يف عاملنا الوا�سع،
ع��امل ال�شعوب الثائرة..وتوفيق �شاعر
وطني ،وعربي ،و�إن�ساين ،ي�ؤكد يف �شعره،
وحياته� ،أن فل�سطني ق�ضية �إن�سانية ،ولذا
جتده يغني للومبا ،وبور�سعيد ،وفيتنام،
وال�سد العايل..فيتداخل �صوته احلامل
لفل�سطني ،لكفر قا�سم ،لدير يا�سني ،وكل
�آالم �شعبها ،م��ع �صوته امل��وج��وع ب��الآم
الب�شر� ،أخوتنا يف الأمل  ،وع�شق احلرية..
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ال�شـــعر حياة...

يف �أربعة جهات العامل.
�شاعر حم�� ّل��ي ،فل�سطيني ،ع��رب��ي� ،أمم��ي
�إن�ساين ،م�ؤمن بقوة ال�شعوب ،وبحقها يف
احل��ري��ة ،وب���أن امل�ستقبل لها رغ��م ق�سوة
القمع ،و�أوقات ال�ضعف العابرة يف م�سريتها،
ورغ��م اال�ضطهاد ،وال��ظ ّ
�لام ،والفا�شية،
والنازية ،وال�صهيونية العن�صرية.
عرفته �شاعرا ،ومل �ألتقه من قبل وجها
لوجه،قبل اللقاء يف القاهرة ،يف �أم�سية
�أح�سب �أن كل من ح�ضرها لن ين�ساها.
كان ذلك يف الأ�سبوع الثقايف الفل�سطيني،
الذي التقى فيه �شعراء ،وكتاب ،وفنانون،
ومثقفون ،من ( كل ) فل�سطني ،من الداخل،
ومن ال�شتات ،وحتى من املنايف البعيدة ،يف
�صيف العام �..1989إ���ض��اف��ة �إىل �ضيوف
كبار من الوطن العربي ،ومن �أوربة.
��ش��رف��ت ب�����أن ك��ن��ت ع��ري��ف الأم�����س��ي��ة
ت��� ّ
ال�شعرية ال��ت��ي �ض ّمت ث�لاث��ة م��ن كبار
�شعراء فل�سطني ،هم الأ�ساتذة الكبار:
ح�سن البحريي ال�شاعر املخ�ضرم ابن
حيفا ،وهارون ها�شم ر�شيد الذي ملع ا�سمه
وا�سم معني ب�سي�سو معا بعد نكبة ،1948
وتوفيق زي��اد ال�شاعر ال��ذي عرفناه مع
را�شد ح�سني ،حنا �أبوحنا ،حممود دروي�ش،
�سميح القا�سم� ،سامل جربان..وغريهم.
كنت يف حرية ،وحالة ارتباك ،وت�سا�ؤل
طيلة الوقت :كيف �س�أقدم هذه القامات،
وح�ين ر�أي���ت م�سرح ( ال�سامر) العريق
بالقاهرة غا�صا بالفنانني ،واملبدعني،
واملثقفني ،وال�شخ�صيات املميزة ،عدت �إىل
�شعرنا القدمي ،فاخرتت منه بيتا مباهيا
متفاخرا ،وعندي كل احلق:
�أولئك �آبائي فجئني مبثلهم
�إذا جمعتنا يا جرير املجامع
والتفت �إىل املن�صة  ،و�أنا �أ�شري �إليهم وهم
يطلون على اجلمهور ،وفل�سطني تطل معهم
يف �ساء القاهرة..وكانت الأم�سية التي ال
تن�سى (.كانت هناك م�شاركة ل�شاعر �شاب
من القد�س هو �أ�سعد الأ�سعد).
اجلمهور العربي يعرف �شاعرنا الكبري
ه��ارون ها�شم ر�شيد ،والتقاه يف �أم�سيات

كثرية  ،ال �سيما يف القاهرة ،ويف كثري من
الأق��ط��ار العربية ،وعرفته مهرجانات
ال�����ش��ع��ر ال��ع��رب��ي ،وه���و ���ص��اح��ب ن�شيد(
عائدون) ،و�شدت له فريوز( �سرنجع يوما
�إىل حينا).
واجلمهور يعرف الأ�ستاذ الكبري ح�سن
البحريي ،وال��ت��ق��اه يف �أم�سيات �شعرية
كثرية يف ب�لاد امل�شرق العربي ،ويعرفه
جمهور دم�شق املحب لل�شعر.
ولكن ،ماذا عن توفيق زياد؟
�أن��ا قر�أته كغريي ،كما �أ�سلفت ،ولكنني
مل �أ�سمعه و�أراه ع��ن ق��رب..وه��ن��ا كانت
املفاج�أة للجمهور الذي اكتظ به امل�سرح،
يف تلك الأم�سية القاهرية التي كانت
ترطبها ن�سمات النيل!
ق��دم توفيق زي���اد (ع��ر���ض�� ًا) م�سرحيا
(مونودرامي ًا) مبهرا..كان مي ّثل الكلمات،
يج�سدها ،ينقلها من ال�صوت �إىل احلركة،
وب�إيقاع اجل�سد ،وك�أنه يقود التظاهرات يف
�شوارع النا�صرة.
م�ل��أ امل�����س��رح ب��ح�����ض��وره ،ف��ك��ان ج�سده،
وحركاته ،ولفتاته ..ت�شد امل�شاهدين،
وجتذبهم ،وتبهرهم.
ر�أي���ت ممثلني م�صريني ك��ب��ارا يف حالة
انبهار مما ي�شاهدون ،فهم �أمام فنان كبري،
ولي�س �شاعرا كبريا ح�سب!

تعزية
فقد الزميل عبد الكرمي �شعبان ع�ضو احتاد الكتّاب العرب
�أخاه الذي وافته املنية يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احت��اد الكتّاب العرب ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
يتقدمون من الزميل ال�شاعر عبد الكرمي �شعبان بخال�ص
ال��ع��زاء وامل��وا���س��اة ،راج�ي�ن للمرحوم املغفرة والرحمة
واجلنة ،ولأهله ال�صرب وال�سلوان
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

ال �أعرف كم الوقت الذي امتد ( لعر�ض)
مر ممتعا ،مده�شا،
توفيق زي��اد ،فالوقت ّ
ون��ح��ن اجل��م��ه��ور انت�شينا معه بال�شعر،
وبالعر�ض.
ال��ف��ن��ان��ة ال��ك��ب�يرة (حم�����س��ن��ة ت��وف��ي��ق)
اقرتبت مني وهي تبكي منفعلة وب�صوت
راجف طلبت مني �أن �أقدمها ( لرفيقها)
_ وه��ي �شيوعية مثله_ توفيق زي��اد،
فناديته ،وحني �سمع ا�سمها فتح ذراعيه
وتعانقا..وهنا انتهت مهمتي ،فوقفت
�أت�أملهما يف عناقهما احل���ار ،وروحهما
الرفاقية امل�ؤثرة..وحتت �أنظار ع�شرات
الفنانني ،وال�شعراء ،و�أفراد اجلمهور.
�أح��ي��ط توفيق زي���اد يف تلك الأم�سية
بعاطفة وحمبة ،و�إعجاب يبدو انه �أثر
عميق الأث��ر يف نف�سه ،حتى �إن ال�سيدة
نائلة �أخربتني� ،أن��ا وبع�ض الأ�صدقاء،
ونحن حول مائدة الإفطار �صبيحة اليوم
التايل بان توفيق مل ينم تقريبا الليلة
الفائتة ودفع به احلما�س �أن يزف لها خرب
عودته لكتابة ال�شعر ،بعد طول انقطاع.
ع��رف توفيق زي��اد يف تلك الأم�سية انه
حا�ضر ك�شاعر ،و�أنه بال�شعر �سيبقى ح ّيا،
وبه �سي�صون م�سرية حياته.
ال �أن�سى ،وه��ذا ما كتبته يف كتابي ( �آه
يا بريوت)  ،م�شهد كرمل ابن ال�شاعر عز
ال��دي��ن املنا�صرة ،ونحن نخو�ض معركة
بريوت ،وهو يحت�ضن غيتارا �ضخما وجده
يف بيت الكاتب ف��اروق وادي ،حني �أق��ام
ف��ي��ه م��ع وال����ده ووال���دت���ه ،وك���ان ف���اروق
و�أ�سرته خارج بريوت عند وقوع احلرب،
و�أخذ فج�أة ين�شد ب�صوت طفويل قوي مع
�ضربات الأوتار:
�أناديكم
�أ�شد على �أياديكم
�أبو�س الأر�ض
حتت نعالكم
و�أقول� :أفديكم
مل يطلب �أح��د من كرمل �أن يغني هذه
الق�صيدة ،ولكنه ،وحتت ق�صف الطائرات،
وه��و ي��ران��ا مبالب�س الكاكي ،وه��و ي�شعر
بهول املعركة..مل يجد غريها منا�سبا.
ه��ك��ذا ك��ان توفيق زي���اد معنا يف ب�يروت
بكلماته...
هكذا يح�ضر ال�شاعر
هكذا يعي�ش ب�شعره
ولذا ال ميوت ،و�إن غاب ج�سده.
• مبنا�سبة الذكرى الع�شرين لرحيل ال�شاعر
واملنا�ضل توفيق زي ��اد ،.ال��ذي واف�ت��ه املنية �إث��ر
ح ��ادث ��س�ير وه��و يف ط��ري��ق �أري �ح��ا_ ال�ق��د���س،
ع��ائ��دا م��ن ل�ق��اء م��ع ال��رئ�ي����س ع��رف��ات ،ب�ع��د �أن
وفد من النا�صرة لل�سالم عليه ،والرتحيب به..
يف مدينة (�أري�ح��ا) ع��ام  ...1994وه��و عائد �إىل
مدينة (النا�صرة) عا�صمة اجلليل.
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�أمي

• حممد ح�سن العلي

�إىل �أمهات ال�شهداء ال�سوريات اللواتي هن
�أهم مداميك �صرح الن�صر ال�سوري الذي �أبهر
ال��ع��امل �أج��م��ع� .إىل ك��ل دمعة غالية ذرفتها
حرى من �صدورهن ،و�إىل
عيونهن و�إىل كل زفرة ّ
زغاريدهن التي ت�ستقبل مواكب ال�شهداء ،و�إىل
الأرز املنثور من �أيديهن على مواكب ال�شهداء،
و�إىل �أمي التي هي ككل الأمهات ال�سوريات نبع
احلب واحلنان والوطنية والإن�سانية.

�أ ّمي

شعر

على منديلك الغايل
ٌ
رفيف من دمي �أغلى...
ر�سمت عليه �أحالمي
ِ
وطيف �شموع �أغنيتي
على �شفتي زرعت حدائق الدنيا
حكاياك التي تروي...
و�أجمل لوحة كانت...
ِ
عن الع�شاق والإخال�ص والعفريت والغول
ر�سمت بها دروب اخلري م�شرعة
ِ
كطيف النور حتملني
�أ�سافر قبل �أن �أغفو..
�إىل جنات �أحالمي..
ٌ
جنمة تلهو ..فيحلو عندها �سمري
لأملح
و�أقر�أ يف كتاب البدر عنقود ًا من الأمل
�أخبئ �ألف خابية من الأحالم والع�سل
�إىل عينيك ..ت�أخذين م�سافاتي
ّ
فر�شي املاء فوق جدارنا العذري فاحتة
ليعبق عطر ت��رب��ت��ن��ا ...وي��ا اهلل  ..م��ا �أحلى
روائحه!!
جميع ًا ننتمي للطني يا �أمي
وهذا �صوتك الأغلى ...بنا�صيتي
ّ
كظل الدّ فء والإميان يغمرين
لأنك �أجمل الأ�سماء يف عمري
وفوق حدود ذاكرتي ّ
ترف حمامة عجلى
عبري ًا مثلما التّاريخ يحفظني
كو�شم يف يديك هدىً �أقد�سه..
ٍ
ً
حنانك �سال �أنهارا على يب�سي
و�سدّ منافذ الأخطار كاحلر�س
خدودك رو�ض �أحالمي
ووجهك �شم�س �أيامي
رغيفك ّ
ظل يف تنور ذاكرتي
�شهي ًا نا�ضج التعبري وال ّلغة
كالريف
�سخ ّي ًا طيب ًا ّ
يبقى العمر يا �أ ّماه
نحو اخلري والإميان ..بو�صلتي

�سر انتمائي

�إيفا
•علي جمعة الكعود
�إيفا التي ر�سمتْ
على �أطراف دفرتها
ثم طا ْر
حمام ًا ّ
ما عا َد بعد رحيلها
ال�ش ّب ُ
اك يعنيني
ّ
وقد غطا ُه باحلزن ال�ستا ْر
اك
غابتْ عن ال�ش ّب ِ
�صور ُتها
ّ
الدمع م�سفوح ًا
وظل
ُ
على وجع الإطا ْر
رحلتْ
ومازال املكانُ
يغا ُر من �أنفا�سها
وا ّل ُ
ليل يقت ُلهُ �أ�سا ُه
ك ّلما طل َع النها ْر
من رقعة الأفراح
ّ
َ
الوحيد
بيدق الأمل
ك�شتْ
ِ
بال خيا ْر
ْ
غادرت يوم ًا
�إيفا التي ما
ر�سائ ُلها حقي َبتها
مهب احلزنِ
دعتْني يف ّ
َ
ر�صيف االنتظا ْر
مفرت�ش ًا
ماذا ع�ساي
� ُ
أقول �إنْ �س� َأل ال�سنونو
�سحر ابت�سامتها
وعن
براءتها
عن
ْ
وعن نظراتها امللأى ب�أ�سرا ِر البحا ْر ؟
بنف�سجها
�أ ْلقتْ
َ
َ
وبع�ض اجل ّلنا ْر
على روحي
وم�ضتْ
البعيد
�إىل الأفق
ِ
كغيمة �سكرى
ٍ
الريح
ع
ذرا
على
تنا ُم
ِ
ِ
ّ
احلب
حت ُل ُم �أنْ تر�ش َّ
يف الأر�ض البوا ْر
�إيفا التي
ما و َّدعتْني
�أثخنتْ بجراحها روحي
وما تركتْ
�سبي ًال للحوا ْر

• �سليمان ال�سلمان

َ
�إليك
ال�شوق

يا زغرودة الفرح املُ َخ َّب�أِ يف دمائي.
� َ
احلب
إليك َّ
عينيك
حني �أَ َط َّل من
ِ
عيني
يف
َّ
يف فرح الدعاءِ ..
نداء
ً
من �شروق العمر
يف �سر انتمائي.
•••
ف�أنت حبيبتي ..امر� ٌأة..
و�أنت �شقيقتي ..امر� ٌأة..
أنت!..
و�أمي � ِ
يا امر�أ ًة!..
لنا منها ترانيم ال�سرير ..مع الغناءِ ..
الطفولة..
لها �ألق
ِ
يف �سعادتها منارات البقاءِ ..
�سعادة ..من دون �أح�ضان الن�ساءِ .؟!
و َ�أ ُّي
ٍ
•••
ويل قلب على قلبي..
حبيبتي اجلميلة!..
ِ�ص ْن َو روحي يف التالقي..
ُ
عذوبة الأحالم
هواك..
ِ
العناق.
يف �أ�سرارها طيب
ِ
الثبات..
�سما يف عيدها نور
ِ
فال كونٌ  ..بال امر� ٍأة �أرا ُه �أرا ُه باقي
•••
فيا امر�أتاه!..
الندي
مِنْ ُر ِح ٍم �أَ َت ْينا ِجنَّة الدفءِ
ّ
�إىل احليا ِة.
ً
حبيبة
َن َظ ْرنا يف مرايا احلب كنت
ال�صفات
و�صفاتها �أحلى
ِ
ٌ
طريق
ب�أفكار الن�ضال لنا..
أنف الظامل َ
ني
ون�سعى رغم � ِ
�إىل �سماوات امل�ساوا ِة.

قصة
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احللم النائم

اجلنون يتنف�س

• وجدان �أبو حممود

بدا ك��ل �شيء جميال وح��امل��ا حتى
التجمع اخلانق للطلبة وحتى �صراخ
�أحد املحا�ضرين خلف باب مل �أمتكن
من حتديده بال�ضبط...
�أ�سري يف املمر الطويل ،فتذوب خلف
اخل��ط��وات �أع�����ص��اب��ي� ،أق����ر�أ دون �أن
�أتوقف املل�صقات الإعالنية املوزعة
بانتظام على اجل��دران ال�سائرة معي،
ويعيد ال�صدى يف ر�أ�سي ماقر�أت ب�صوت
بارد راجف” دعوة”� ،أتابع القراءة
كمن يتهجى فيتابع بعدي القراءة :
“ مناق�شة ر�سالة الدكتوراه للمهند�س
فواز كايف”� ،أ�سكت و�أتركه يتلو على
�صمتي ال��ب��ق��ي��ة ....التفا�صيل...
ال��ت��وق��ي��ت  ...ال���ت���اري���خ� ...أ���س��م��اء
الأ���س��ات��ذة يف جلنة احلكم”� ،أف��رح
ف��ي��ف��رح و�أت���ذك���ر فيتذكر �ضحكتك
حلظة قلت “ اليتقاطع اجلنون �إال مع
جنون �آخر وعلى النا�س �أال ي�ستغربوا
�إذا ماتقاطعا رق�ص ال�شجر وهطول
الورد من �أعلى “ و�أتذكر هاذية ماقبل
���ض��ح��ك��ت��ك ...حل��ظ��ة ن��ف��ذت وع��دك
بالرك�ض حافيا نحو بيتنا �إن �أنا قبلت
عر�ضك يف ال����زواج ،رك�ضت واملطر
فوقنا بحر من�سكب حامال ح��ذاءك
يف يد ويدي يف يدك الأخرى� ،صرخت
ف��ي��ك وق��ل��ب��ي م��دع��وك م��ن اخلجل”
ال��ن��ا���س ي�ضحكون” ���ص��رخ��ت يف “
دعيهم ي�ضحكون ....الفرح ي�ستدعي
ال�ضحك  ....غني غني الغناء يهون
عليك” ثم �سرعت الهرولة  ،جررتني
من �أر�ض حلم �إىل �أر�ض حلم  ،ما عدت
اكرتثت من فرط الن�شوة باملدهو�شني
وال��ف��اغ��ري��ن �أف��واه��ه��م بال�ساخرين
بالالئمني باملراقبني املتعبني اجليدين
منهم وال�����س��ي��ئ�ين ،ب���دوت لأول م��رة
�شديدة ال��ن���أي عنهم ،علمتني ومنذ
البدء الت�أرجح ب�ضفائر ال�ضوء ومنح
عواطفي املنطلقة حقها يف التعبري...
علمتني التحرر من �أقفال الآخرين
واالنعتاق من نف�سي  ...علمتني ذلك
يف بالد تت�صل الأقفال فيها بالأقفال
كال�سال�سل  ....علمتني ذلك يف بالد
م��ن ���س�لا���س��ل� .أم�����س��ى ال��ن��ا���س بعدك
الي�ستغربون حديثي مع ال�سالحف
و قفزي ف��وق بالطات الر�صيف....
غ��ن��ائ��ي  ...رق�����ص��ي���...ص��ف�يري ...
�صراخي ...باخت�صار جنوين اخلال�ص
فيما قبلك كنت �أداري حتى امل��رح
كيال يلتقط و�آخ��ذ احلياة بان�ضباط
وبجدية �أكرث مماينبغي.
ا�صطدم �أح��ده��م بعيني الباحثتني
التائهتني فتمهل مبادرا
 كيف �أخدمك؟ عفوا ال �أجد قاعة املناق�شة ر�سالة الدكتوراه؟ نعم للمهند�س فواز؟ نعم يف امل���درج الكبري  ...ال��ب��اب رقمخم�سة
 �شكراو�أم�����ض��ي ن��ح��و ال��ب��اب ب��ه��ل��ع غ��زال��ة
مطاردة� ،أغني يف �سري� ...أنت قلت”
الغناء يطرد اخلوف” ...ث��م �أنقل
الأوراق من يدي اليمنى �إىل الي�سرى،
�أد����س ي��دي يف �شعري يف ح��رك��ة من
���ش���أن��ه��ا �إ����س���دال ال��غ��رة احل����رة على
ارتباكي و�أدخ���ل� ،أج��د مكانا �سريعا

و�أجل�س ،ثم �أتخيلك داخ�لا بعدي،
�أعلق نظري على الباب و�أح���اول �أن
�أغني من جديد ،يتنحنح اجلال�سون
قربي ويتهام�سون علي فيما �أنا �أدندن
غري �آبهة ب�أعرا�ض ع��دم الر�ضا كما
ل��و �أن���ك هم�ست يل “ دع��ي اجلنون
يتنف�س” قلتها يل م��رارا يوم راودين
الإق�لاع عن تلوين احلجارة والر�سم
على اجل���دران والأ���س��وار والإ�سفلت
و�أعمدة الإنارة و�أول ما �سمعتها منك
كانت بال�ضبط بعد اعتذاري:
 مل �أق�صد الإ�ساءة لبنائك الرائع الب�أ�س�أعتذر و�أحتمل امل�س�ؤولية كاملة مهال دعيني �أرى ���س���أزي��ل ر�سوماتي بالطالء ال��ذيت�شاء
 يا �إلهي ماذا فعلت!!! �أو ب�أي و�سيلة حتددها كيف متكنت من �إجناز هذا كله ومتى منذ �ساعة كنا ن�شرب ال�شاي كنت �أ�ستح�ضر �أمي كيف تفتحت كل هذي الفجائع منم�سامات البيتون �أنت �ساحرة
 ماذا!! �ساااااحرة �أنا هاوية ...هاوية حمقاء �أنت �ساحرة يا �آن�سة وهذا �أق�صىمايتمناه فنان
 ل�ست منزعجا حقا!!! بل �أنا منزعج جدا لكن منزعج لإن هذه الإ�ضافة مل تخطريل قبلك ومنذ البدء ،قبلها كاد املبنى
يتثاءب وبعدها �أ�ضحى �سندباد
 تق�صد اللوحة �أق�صد احل��زن ال��ذي مينح اجلمال�شكله الأخري
وا�ستف�ضت ب�إقناعي بالعمل معك
و مت�سكت برف�ضي �أم����ام �إحل��اح��ك،
�أ�سعدتني جديتك يف ت�شغيلي دون
�أن يكون هناك مايحدوك لذلك غري
�أين ظللت �أراوغ و�أراوغ حت�سبا لدوافع
العر�ض ال�سريع ...مهند�س معماري
�صمم ب��ن��اء ح��ل��زون��ي��ا مب��ي��ول مذهل
ينتف�ض �أمام منحوتته املتقنة حلظة
علم �أن جمهولة ملأت �سور املبنى بال”
اخلرابي�ش” ف���إذ بالـ “اخلرابي�ش”
عامل متحرك من الدقة و اخليال ....
لوحة الم��ر�أة مبت�سمة من دون �شعر
جتر عربة الفول �أمامها وتتوهج
هدر �صوتك ي�س�أل فج�أة حتت جلدي:
م��ن��ح��ت ب��ن��ائ��ي الإي���ح���اء بالربكةوب�أنها حتمل �آثام النا�س �أي�ضا وجترها
ب�صرب� ..صح؟
�أخطاء الب�شر يحملها ب�شر �آخرونعلى هيئة �أطفال
 ا�شرتت الأل��وان والري�شات والعددمن بيع الفول؟
 و الذرة واحلم�ص امل�سلوق و اخلبزوالفطائر ...من بيع كل مايباع
 ومتى ماتت؟ منذ �شهر وت��ر���س��م�ين وج��ه��ه��ا ب���أل��وان��ه��ا علىجدران املدينة؟
 �أمي ت�ستحق و ت�ستحق املدينة -هل ت�شعرين ب�أننا التقينا قبل الآن؟

 ال ال �أعرف ملاذا �أح�س ذلك ب�شدةبد�أت تتلم�س طريقك داخل ذاكرتي
ثم هم�ست يل متوددا” �أنت ماتنق�صني
الفرح”
مل �أفهم �سريعا تلميحك ،فقد كان
لعينيك �إيحاء طفويل عميق ي�ضيع
رغبة البحث يف الأ�سباب
 واظبي ....فاجلنون هو الكماداتال��ب��اردة التي �ستخفف عبءالتورم
حولنا يف ال���ذوات ويف ال��ع��ادات ويف
الب�شاعة ...هو من �سيدفع بالأفكار
لت�ستطيل نحو ال�ضوء.
وبالكاد ودعتني يف كمد حتى �س�أل
قلبي متلهفا :وم���اذا �سيكون عملي
بال�ضبط
التفت �إيل كما لو كنت �أن��ت ال�ضوء
واكتفيت بابت�سامة اجتذبتني �إليك
طويال وح���ررت م�شاعري امل�ضفورة
بالقلق.
كانت �أم��ي �أول م��ن ع��زز براعتي يف
التخل�ص من �ضوابط احلزن وكنت من
حررين من حدود الفرح.
كنت �أكرث امتالء باحلياة من �أي وقت
�آخ��ر ي��وم هاتفتني ب�صوت عندليبي
لتبلغني مبوعد املناق�شة النهائي..
مل �أ�ستطع منع نف�سي من ال�ضحك حني
وجلت جملتك ذاكرتي” قد �أغري ر�أيي
وال �أناق�ش الر�سالة �إن كان املحكمون
ب��ج��ب��اه جم��ع��دة وح��واج��ب معقودة
�س�أدير لهم ظهري و�أم�ضي� ...أخ�شى
ه����ؤالء �أك�ثر مم��ا �أخ�شى تقيمهم...
ورمب��ا �أك��ون �آخ��ر من يدخل القاعة
�إن خطر يل �أن �أ�شمخ “� ،أثار �ضحكي
حفيظة امل�ستفزين بدندنتي حتى
حوربت بالنظرات من كل جانب ،مل
يعرف �أح��د �أي ن�شوة اعرتتني و�أن��ا
�أ�ستذكر التفا�صيل اخلبيئة للدرب
املو�صل لهذه اللحظة.
عندما �أغ��ل��ق ال��ب��اب الرئي�سي ومل
تدخل متليت يف طاقم اللجنة ،كانت
ب�شا�شتهم ب��ادي��ة للعيان �أك�ث�ر مما
انتظرت.
عندما �شغل جهاز العر�ض ومل تدخل
تواثبت يف ر�أ�سي �صورا كثرية ،لي�س
�آخ��ره��ا �آل��ة الت�صوير التي ابتعتها
خ�صي�صا لتوثيق فرا�شات الفرح تغزل
على حمياك.
عندما هتف �أح��د الأ�ساتذة با�سمي
دوت عا�صفة من اال�ضطراب يف �صفوف
املدرج.
عندما مل �أ�ستجب تعلقت عيناي
بالباب طويال
عندما كرر الأ�ستاذ ا�سمي مقربا فمه
ما ا�ستطاع من مكرب ال�صوت تركت �آلة
الت�صوير مكاين وذهبت.
عندما اعتليت املن�صة يف تكدر كنت
�أفرد الأوراق يف تعقل و�أ�ستمع جلملة
الأ���س��ت��اذ تف�سح يل جم��اال للكالم “
�ستقدم الآن�سة عر�ضا �سريعا لر�سالة
ال�شهيد املهند�س فواز كايف ...تف�ضلي”
عندما ان�شغل اجلميع بالت�صفيق
كنت وح��دي �أراق��ب دخولك املجنون
ووقوفك قربي كتفا لكتف.
عندما �أنهيت كالمي كانت املدينة
احلبلى ب��ك تلد وجهك يف �شوارعها
ب�صمت...
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حني كانت الأمرية النائمة جتل�س �أحالمها بني دفتي برج ،كان الأمري ال�شجاع
يبحث عن ح�صان فتي يتحمل ال�سفر املجهول لأجل النائمة التي مل يعرف �أحد
�شك ًال لها ،لكنها �سكنت خميلة املتناقلني حتى باتت �أجمل جميالت ع�صرها،
النائمات وال�صاحيات ،و�صارت �أ�سطورة كال�ساحرة التي خلقت تلك الق�صة،
ليخ�شى النا�س ال�ساحرة املن�سية ...ماذا لو كانت الأمرية �سمراء كاحلوثيني؟؟؟
وماذا لو كانت �أحالمها مزروعة كالقات اليمني يف �شرب من تلك الأر�ض؟؟؟ وماذا
لو كانت �أبراج ق�صرها املنيف جزء ًا من �سب�أ؟؟؟ هل كانت ال�سعودية ال�ساحرة
لينتبه عليها �أحد ويخ�شاها؟ �أ�ص ًال هل كانت ال�سعودية موجودة على خارطة
احلكايا؟ رمبا يت�ساءل املجتمع الطفلي عن احلكاية ،ولكن الأهم عندي هو
احل�صان الفتي الذي مل ينتبه �أحد �أنه ال�سبب يف و�صول الأمري �إىل الأمرية،
وقناعتي تقول ب�أن ذلك احل�صان هو ال�شرير الوحيد يف الق�صة لأنه الوحيد
الذي عرف طرقات الغابة وكيفية النفاذ منها ،و�إن دل الأمر على �شيء فعلى
�أنه مد�سو�س من ال�ساحرة ،التي ال ميكن �أن تنهي احلكاية بغري املتوقع ،والبد
من بع�ض الإثارة كوقوع الو�سيم على الأر�ض وظهور �شيطان ما وهلم جر ًاّ.
ح�صان ق�صتنا هنا يهودي املن�ش�أ ،فقبل عامني �أدراك اليهود ما �سيحدث يف
اليمن ،وبد�أت عملية �سحب اليهود اليمنيني من �أر�ض بلقي�س ،بحجة �أن هذه
الأر�ض معادية لل�سامية ولليهود ،وفيها حواجز �أمنية �أكرث مما ا�ضطر الكيان
ال�صهيوين لتوظيفه حني �إخراج اجلالية اليهودية من �صنعاء بعد توقيف عدد
من اليهود يف مطار امللكة علياء يف عمان م�ؤخر ًا ..بحجة حمايتهم يف الأردن
وب�شكل �سري.
ولكن �صفقة خ��روج  19يهودي ًا من يهود اليمن ك��ان الغر�ض منها �إخ��راج
املخطوطة اليتيمة للتوراة حيث مت �إخراج حاخام اليهود يف اليمن مع زوجته
و�أوالده وبحوزته �أقدم خمطوطة للتوراة والتي يتجاوز عمرها �أكرث من 800
عام وهي املخطوطة الوحيدة يف العامل غري املحرفة كونها حتتوي على ب�شرى
ظهور نبينا الكرمي حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب �آخر الأنبياء والر�سل
(���ص) الغائبة عن كتب التوراة التي يتداولها اليهود يف فل�سطني املحتلة،
فالغر�ض كان املخطوطة ولي�س  19يهودي ًا ك�أ�شخا�ص!!
ح�صاننا ه��ذا حمل الأم�ير ال�سعودي امل�شغول ب�شعره (امل�س�شور) وحذائه
الذهبي وبردته امل�شغولة يدوي ًا وط��ار به يف طرقات الغابة التي يحيا بها
الإدري�سيون الراف�ضون لل�صلح مع الإمام اليزيدي يحيى حميد الدين والذي
رف�ض �أ�ص ًال االعرتاف بالإدري�سي حاكم ًا يف اليمن لأ�صوله املغربية ،املهم تلك
احلرب ال�شعواء التي �أطلقها الأمري ال�سعودي فج�أة مبروره الفاتن بني القبائل
املتعاي�شة كالقات والنخيل ،و�أعلن �أنه املخل�ص مل�شاكل نائمة ك�أمريته التي ال
يعرف عنها �شيئ ًا ،وملأ �صوته �أطراف الربع اخلايل ب�أنه �أبو زيد الهاليل الذي
�سينقذ ابن العم واجلار واخلال من كل الأهوال ..ومل يفطن الأمري ال�سعودي
�إىل �أن احلرب مع احلوثيني قدمية و�أنهم (واقفون على �شعرة) ،و�أن املخلوع
غري املن�صوب و�أن القبيلة غري احل�ضر و�أن الرحالة غري املدن و�أن الأمري غري
احل�صان ...يف هذا الأمري ر�أى الرئي�س ال�شرعي من�صور هادي اخلال�ص والعودة
�إىل القات والنوم املجتمعي ،وطلب من (الربع اخلايل) واملليء (ح�سب املادة
 51من ميثاق الأمم املتحدة واتفاقية الدفاع العربي امل�شرتك) �إنقاذ اليمن
من االنقالبيني .و�أي فر�صة جاءت لل�ساحرة والو�سيم �أجمل من هذا؟ جاء
تدخلها (تلبية لطلب �شرعي وقانوين وجه للأمم املتحدة واجلامعة العربية)
بعد �أن �سيطر احلوثيون (�أهل الأمرية النائمة) على �صنعاء وغريها ،ولكن مل
ينتبه الأمري �إىل �أن العنا�صر ال�شعبية التي �أدرجوا ا�سمها باملقاومة ال�شعبية
قد قامت ب�إر�سال تعزيزات من ال�سالح الأ�سطوري �إىل �شرق �صنعاء بغية بدء
عملية التحرير الكلية من احلكاية التي بد�أت ح�سب �أقوال الرواة من 2011
مع �إطالق املبادرة اخلليجية ومقولة م�ؤ�س�س ال�سعودية ب�أن على اليمن �أن تبقى
م�شتعلة لتعود �إىل ر�شدها يف احل�ضن ال�سعودي ...كل هذا والأمري مازال على
ح�صانه يتابع احلياة من فوق ظهر احل�صان اليهودي الذي �أر�سلته ال�ساحرة
لينهي احلكاية ،واملخلوع ب�شعبيته املمتدة حتى �أطراف الهاوية يرف�ض الت�سوية
بعك�س املن�صوب الذي يفاو�ض على �صعده فقط ،ولكن الأمر ال يهم الأمري ،يهمه
جتواله امل�شروع فوق جثث �أهل القات الذين ماتوا حتت حوافر ح�صان ال يعرف
�أ�ص ًال ملاذا هذا الأمري فوقه ..كل هذا والأمري يتهافت يف مفاو�ضاته مع احلوثي
وال�صالح كال على حدة لي�سهل ابتالعهما رويد ًا رويد ًا وطبع ًا جنحت املفاو�ضات
وراح املتقاتالن (وهما �ضحية الأمري واحل�صان) يظهران ك�أنهما جنوم التب�شري
بانتهاء ما بد�أه الغريب ،وراح النا�س يتفرجان على الكركوز اليمني التوءم
وهو يتبادل مع مر�آته الت�صريحات الهجومية والتي �أراح النا�س م�شروع �أنها
لن تتطور �إىل حرب جديدة ولكن رمبا �ستكون املواجهة الأكرب يف العا�شر من
ني�سان املقبل ،بعد �أن ين�صاع �أحدهما للأمري ويعطيه مفتاح الغابة باجتاه
الأمرية النائمة التي مل تعرف بعد ب�أن كل هذه احلرب الدائرة خارج �أحالمها،
لي�ست لأجلها...
كم �سرتغب بالعودة �إىل النوم حني تعرف ذلك
كم �ستفاجئ نف�سها بالو�سيم الذي مل يغرب حذاءه تراب �أر�ض حب�ست عليها..
كم �ستحزن لأنها لي�ست جائزته �أ�ص ًال كم �ستقول لل�ساحرة� :أعطني احل�صان
واتركيني �أعيد الغابة لقانونها �ساحرتي.
وكم �ستكون ال�ساحرة �سعيدة لأن احلكاية �ستنتهي كما هي ترغب بجا�سو�سها
الفتي و�أمريه الغبي وفتاتها النائمة و�ستغني:
(يا قوم ناموا ال ت�ستيقظوا ما فاز �إال الن ّوم)
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التوليبة البي�ضاء
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• وفاء دال

• رنا �أبو طوق

جل�ست على ذروة املعنى
ُ

دخن...
ّ

�إذا كان الدُّ خان لك ان�شراح
هندم مزاجك وا ّدع..
ال�صباح
�أنيّ �س�أرجع يف ّ
�أ�شعل �سجائرك العزيزة كلّها
الرماد
مرغ �صباها يف هراهري ّ
ّ
ً
يا موطنا �ساحات �صدره معبدٌ
كم مر ًة!
�صلّيت �ض ّمتك ّ
ال�شهية للف�ؤاد
وجل�ست يف منفاي �أق�ضم وحدتي
ال ظلّ يح�ضن �شمعتي
ِّ
غ�ضن جبينك غا�ضب ًا
افتح دفاترك املليئة بالن�ساء
من يا ترى؟؟؟
�ستح ّبها هذا امل�ساء
ما عدت �أذكر �ض ّيعتني
كرثة الأخبار عنها
وال�سفا�سف والهراء
ّ
نانا فريدة ع�صرها
�ستموت بني يديك ح ّباً
ثم تغلق خطّ ها
فهناك يف الطّ ابور غريك
ي�ستغيث ب�صوتها..
�أو يا ترى؟؟؟
�سو�سو الكئيبة من تهزّ بر�أ�سها
وبكلّ ما تلقيه قو ً
ال حتتفي...
تابع حديثك �إنّه
كالنّق�ش يف �صفحات ماء
�أو ربمّ ا...
ت ّبلت نف�سك بالعطور دعكتها
لتزور �ساحرة ال�شواء
ال ت�س�أل الأ�صحاب عن �إر�ضائها
ما دمت يف �أجوائها
ال�سيد ّ
ال�شهم
�ستعي�ش دور ّ
بالرجولة...
ّ
املدجج ُّ

قت الوقت على ال�شعر,
َو �ض ِّي ُ
هكذا تفردت البداية
الآتية من حدائق الرنج�س
يف زمن ما  ..حتت �سماء ما !! ...
احللم ي� ّؤجل وجود ُه يف الربق
بقي
ُ
�صامت ًا � ..صامت ًا بال �شذا ...
بال لون ...
وكان الت�أويل ي�ؤكد الرجوع ..
ذات ربيع لري�شقني بالورد والإلها ْم
يف البدءِ كان املطر يختلي ناري
وكانتْ نواقي�س قلبي تغنّي
فريق�ص البنف�سج فوق ال�سطور
أرجوان
وبع�ض الغالل وحقل ال
ْ
العنفوان
وي�س�ألني احلزنُ دائم ًا عن
ْ
والزعفران
بامل�سك
َو َيهذي الذكاء
ِ
ْ
ٌ
وعر�ش ت�ألق بني الزّ حا ْم ...
ري الظَّ الم ...
وئيد ًا يعدو بريق ًا ين ُ
يكتب نار احلّب � ً
آية من ماء النبوءات
َو انبهار معنى الإباء ...
لك وجلجلة الغما ْم
ُي ّ�ضرجني با َلل ْي ِ
فيا �أ ُّيها ال�شعر الذي يخفق الآن يف الد ِم
ويجوب ...
ويفرح  ...ويحزنُ ...
ُ
ُ
الكون ...
�شا�سع
ْ
وميتطي �شهوة ال�صف�صاف و ال�سنديان ...
ن�صبني ال�ش ْعر �سفرية العنفوان ...
و ُي ّ
�أحملني �إىل دائرةٍ يكون فيها املدى
يت�سع لف�ضاء �أحداقي .
رحيب ًا
ُ

فار�س
فلت�شهد الأ�سواق �أنّك ٌ
قد نلت يف الإنفاق� ...أو�سمة البطولة
ذهب ًا ..ومكياج ًا ...و�أثواب ًا حريرا....
يا �أ ُّيها املغوار ...كم �أنت عظيم
وال�سريرا...
حزت املباهج واملفاتن َّ
�ستقول� :شكر ًا
حان وقت فراقنا
لتبو�س �أ ّول �ضفدع
لقطت به �صيد ًا وفريا
فيعي�ش دوره مثلما كنت� ...أمريا...
الرجل الذي كان بعيني كبريا
يا �أيها ّ
�أرجوك �أن تبقى كبريا...
احلب يرف�ض �أن يكون خمري ًة
ُّ
نف�شت على �أكتافها
والرياء
ق�ص�ص اخلديعة ّ
احلب يخجل �أن يكون �صبابةً
ُّ
يقتات منها الأدعياء...
احلب �أكرب من حوارات التَّناحر
ُّ
يف ديار الأولياء
احلب ترجمة احلياة
ُّ
على عيون املخل�صني
على دموع الأوفياء
لو مل �أكن يوم ًا حبيبتك التي
�ألب�ستها قبل الوعود وفتّها
تنغم حزن ًا وانزواء
لوجدتني
ال�سماء عيناي �أ�شرعةٌ
�أطفو على وجه ّ
و�أهدابي �ضياء
لو مل �أكن يوم ًا ..حديقتك التي
�صدئت وريقات الأنوثة
يف جوى �أزهارها
لر�أيتني
ً
توليبة بي�ضاء �أعلن ثورتي
�ألق ًا على عفن ّ
ال�شتاء
لو مل �أكن يوم ًا

هدايتك التي
خ�سرت على يدك
ال�سكينة والت�أ ّمل وال َّرجاء...
ّ
ٌ
ع�صفورة
ل�شهدتني �أحيا كما
ع�صن وثري
تهفو �إىل
ٍ
ما نفع �أجنحتي...
�إذا وجه املح ّبة يف دمي
ٌ
طفل يجوع �إىل حنانك
مثلما ي�شقى الفقري
والويل يل....
الريح يل....
ّ
الفجر يل....
املجد يل....
�إين �أطري....
من دون �أي و�صايةٍ �شرقيةٍ
يا �س ّيدي� ...إين �أطري...
�أ�ستن�شق الأمل النقي
 ..يف كلّ �شيء هاهنا...
فرح �شهي
ٌ
ما �أتع�س النُّور الذي
مي�ضي بقية عمره
ينهار فوق ال�شمعدانْ
دخن �سجائرك اللئيمة كلّها
يفح اجلمر من عينيك
حتى ّ
�أل�سنة الدّ خان
ال لن تبعرث �صورتي
ً
�سيظل طيفي حا�ضنا هذا املكان
در�س ًا يعلّمك الوفاء
لو مل تكن رج ً
ال يغيرّ جلده
ويدير يف دمه طواحني الهواء
لعرفت �أنّ الع�شق �أ ّوله
و�أو�سطه و�آخره بكاء
هندم دموعك وا ّدع
امل�ساء
�أنيّ �س�أرجع يف
ْ
ي�شاء...
�إنيّ �س�أرجع عندما قلبي
ْ

�أ�شبال على مرمى النار
(�إىل �أ�شبال �سورية والعامل �ضحايا الإرهاب)
•�إباء �إ�سماعيل
جا�ؤونا مثل غبار
�أخذونا من بني �ضلوع الأر�ض
وغبنا يف الأغوار...
قالوا :نتبنّاكم
ونعلمكم
ونغريكم
ونغ ّيبكم
يا �أ�شبال النّار
ثم نغيب
كنّا ن�صحو ّ
ك�أج�ساد �أعياها الإع�صار،
كنّا �أفواها حا�صرها اجلوع

وك ّممها الأ�شرار...
والغفلة كانت ت�سرق
بع�ض ًا من �إخوتنا
�شحنوهم باحلقد الطاغي
�ضدَّ الوطن املنهك
بالأ�سوار...
وتفرقنا يف الأر�ض
طيور ًا
نبحث عن َّ
ع�ش
ال تع�صف فيه الريح
وال تق�صفه احلرب بنار

قلب
رحنا نبحث عن ٍ
يهدينا
يتبنّى رع�شة �أيدينا
قبل غروب الأعمار...
كنّا �أفئدة
تبحث عن �إيقاع املو�سيقا
احلب املبحر
و�شراع
ّ
يف �شم�س الأ�سرار...
•••
يا �أن�شودة حلم
غنّاها الأطفال

فم�ضت فوق جبال احلرب
ري
ت�سائل عن تب�شرية خ ٍ
ل ٍّأب
�أو هدهدة للأم /الوطن
املقطوع من ال�شريان
�إىل ال�شريان؟
•••
أ�سر
من يحمينا من � ٍ
�أو �سجن ٍ
ع�شّ �ش فيه الإرهاب؟
من يخرجنا

خيم
من ٍ
معتقالت
�أو
ٍ
مت�سخ فيها
ٌ
وعقول
�أج�ساد
وت�ساق
�إىل جرح الليل،
كواعب �أتراب؟
من يهدينا
لطريق نحفظ فيها الأوطان؟
ونق�ص �أحابيل
ّ
ال�شيطان؟

قصة
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املمثل الكوميدي
•�أنطون ت�شيخوف
و�ضع املمثل
ال����ك����وم����ي����دي
�إي������������ف������������ان
�آ كيمو فيت�ش ،
ي���������دي���������ه يف
جيبي بنطاله
ال��ف�����ض��ف��ا���ض،
و رج������ع �إىل
جهة النافذة،
م��وج��ه�� ًا عينيه
ال��ك�����س��ول��ت�ين
ن��اح��ي��ة ن��اف��ذة
البيت املقابل.
مرت خم�س دقائق من ال�صمت.
“يا للملل!” ت��ث��اءب��ت ال�����س��اذج��ة ماريا
�آن��دري��ف��ن��ا“ ،لمِ َ �أن����ت ���ص��ام��ت ي��ا �إي��ف��ان
�آكيموفيت�ش؟
ما دمت قد جئت ،و�أعقتني عن مراجعة
���م ال ت��ت��ك��ل��م؟ �أن����ت ال ت��ط��اق،
دوري ،ف��� ِل َ
حق ًا”.....
“هممم ....لقد عقدت العزم �أن �أق��ول
لك �شيئ ًا واح��داً ،لكن الأمر غري مريح....
�أريد �أن �أتكلم على �سجيتي ،دون حتلية..
بب�ساطة و خ�شونة .لكنك �ست�ستنكرين،
علي....ال ،من الأف�ضل �أال �أقول
وت�ضحكني ّ
�شيئ ًا! �أحفظ ل�ساين من اخلط�أ”....
“ ما هو الأمر الذي قرر احلديث فيه؟”
فكرت ال�ساذجة.
ً
ً
“ يبدو م�ضطربا ،متملمال ،و ينظر ب�شكل
غ��ري��ب...ه��ل م��ن املمكن ح��ق�� ًا �أن���ه يريد
االع�تراف يل بحبه؟ هممم....م�شكلة مع
�أ�شباه ال��رج��ال ه����ؤالء! يف الأم�����س ع��ازف
الكمان الأول عرب عن حبه ،و اليوم طوال
وق��ت ال�بروف��ة ك��ان ذل��ك املمثل ينفخ من
الإعجاب ب��ي ....لقد جن جنونهم جميع ًا
من امللل!”
ابتعد املمثل الكوميدي عن النافذة ،اقرتب
من خزانة الثياب ،و راح يعاين املق�ص وعلبة
�أحمر ال�شفاه.
“ �أريد �أن �أقول ،و لكني خائف....الأمر
حم��رج���...س���أق��ول ل��ك بب�ساطة ،باللغة
الرو�سية ،و لكنك �ستقولني ماهذه الفظاظة
يا رج��ل؟ ه��ذا و ه��ذا�...أع��رف��ك ج��ي��داً...
الأف�ضل �أن �أ�صمت”...
“ ماذا �أقول له فيما لو بد�أ حق ًا االعرتاف
بحبه؟ تابعت ال�ساذجة تفكريها� .إن��ه
طيب ،جيد ،موهوب ،لكن.....ال يعجبني.
ب�شع ب�صورة م�ؤملة...مي�شي بظهر حمدودب،
وعلى وجهه تورمات�...صوته �أج�ش...و
ف��وق ذل��ك طريقته...كال ،لن يكون ذلك
�أبداً!”
م�شى املمثل الكوميدي �صامت ًا يف الغرفة،
ارمت��ى ب�صعوبة على الكر�سي ،و ب�ضجيج
�سحب �إليه الطاولة و اجلريدة.
م��رت عيناه على اجل��ري��دة ،كما لو �أنهما

•ترجمة :عباده تقال
تبحثان ع��ن ���ش��يء م��ا ،ثم
توقفتا عند �أحد احلروف،
و�أ�صابهما النعا�س.
“يا �إلهي...لو كان هناك
ذب���اب!مت���ت���م .ك��م �سيكون
ممتع ًا”...
“ باملنا�سبة ،لديه عينان
ال ب����أ����س بهما ”.ت��اب��ع��ت
ال�����س��اذج��ة ت��ف��ك�يره��ا“ .
ل��ك��ن �أف�����ض��ل م���ا ل��دي��ه هو
�شخ�صيته ،بالن�سبة للرجال
جمال ال�شكل لي�س مهم ًا مثل
الروح .اممم...على الأرجح
من املمكن �أن �أكون زوجة له ،لكن �أن �أعي�ش
معه ...لن يكون هذا �أبداً! و مع ذلك ،كيف
نظر �إ ّ
يل الآن...ن����ار! ما ال��ذي يخ�شاه ،ال
�أفهم!”
تنف�س املمثل الكوميدي ،و تنحنح ب�صعوبة.
كان وا�ضح ًا �أن �صمته يعني الكثري .احمر
كال�سرطان ،و لوى فمه �إىل �إحدى اجلهات...
كانت تعابري املعاناة وا�ضحة على وجهه.
“ على الأرج����ح ،م��ن املمكن �أن �أعي�ش
معه ”.مل تتوقف ال�ساذجة عن التفكري.
�إن��ه يح�صل على �إعا�شة ج��ي��دة...يف كل
الأح��وال ،العي�ش معه �أف�ضل من احلياة مع
قبطان �صعلوك.
حق ًا� ،س�آخذه و �أقول له �إنني موافقة! ملاذا
علي �أن �أهينه ،و �أرف�ضه ب�سبب فقره؟ �إنه
ّ
يعي�ش
مبرارة!”
“ كال! ال �أ�ستطيع! �شخر املمثل الكوميدي،
رفع اجلريدة و رماها .فع ً
ال �إن عندي هذه
اخل�صلة ال�شيطانية! ال �أ�ستطيع �أن �أقهر
نف�سي! ا���ض��رب��ي ،وب��خ��ي��� ،س���أق��ول ،ماريا
�آندرييفنا!
“ نعم ،تكلم .تكلم .يبدو �سلوكك مثل
�أحمق”.
“ ماريتي ،حمامتي! لت�ساحمني روحك
ال���ك���رمي���ة�....أق���ب���ل ي��دي��ك راك���ع��� ًا على
ركبتي”...
ظهرت على عيني املمثل الكوميدي دموع
بحجم حبات احلم�ص.
“ ح�سن ًا ،تكلم......كريه! ما هذا؟”
“ �أال �أجد عندك يا حمامتي ،قدح ًا من
الفودكا؟ روحي حترتق! يف فمي بعد �سهرة
الأم�س التي �سكرت فيها �أ�شد ال�سكر ،طعم
�أك�سيد� ،أك�سيد النيرتو�س و بريوك�سيد،
بحيث ال كيميائي ميكنه �أن يفهم!
هل ت�صدقني؟ �أريد �أن �أ�سرتد روحي! ...ال
�أ�ستطيع �أن �أعي�ش!”
احمرت ال�ساذجة ،عب�ست ،لكن بعد ذلك
تذكرت ف��ج���أة ،و ناولت املمثل الكوميدي
ق��دح فودكا�....شرب ،انتع�ش و راح يلقي
عليها النكات.
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•حممد احلفري
�أق�سم ب�أنه �سينتفها يف امل��رة القادمة كما
تفعل هي بالديوك البلدية قبل �أن تطبخ له
�أحدها كل يوم جمعة  ،بذلت و�أخي الأ�صغر عبود
جهد ًا كبري ًا كي نفك �أ�صابع يديه القوية من
�شعرها ومل ن�أبه يومها لتهديداته وال لركالته
املوجعة فقد خلنا للحظات ب�أن ر�أ�سها �سيقتلع مع
�شعرها فتدخلنا خوف ًا �أن متوت حتت �شدة غ�ضبه
اجلامح كح�صان رغم �سنه وتقدمه يف العمر  ،كانت
كعادتها مثل جثة مكومة يجرها حيث ي�شاء  ،مل
ت�صرخ ومل تت�أمل ومل حتاول حتى �إفالت نف�سها
من قب�ضته  ،كان �أبي املارد كما نطلق عليه �سر ًا
قوي ًا و�صلب ًا حتى يف �أفكاره خا�صة يف �أمور املر�أة
وال�سيا�سة  ،ي�أكل ب�شهية ويدخن ب�شراهة ي�صعب
معها �إقناعه برتك تلك العادة وفوق ذلك كان
ال بد �أن ي�شغل الرنجيلة كل م�ساء حيث ي�ضعها
�أم��ام دارن��ا املطلة على الطريق العام ليجتمع
حوله ممن هم يف �سنه �أو �أ�صغر قلي ًال ي�شاركونه
يف �شربها مع ك�ؤو�س ال�شاي املغلي جيد ًا �إ�ضافة
�إىل فناجني القهوة املرة التي يتوىل �صناعتها فور
ا�ستيقاظه من نومه �صباح ًا ولعل ذلك هو العمل
الوحيد ال��ذي يقوم به �أب��ي داخ��ل البيت بينما
تتوىل �أمي �ش�ؤون املنزل كافة لكنه هذا امل�ساء
وجدها ق��د ن�سيت حت�ضري الرنجيلة يف وقتها
املحدد ففار وغ�ضب �إىل درجة ح�سبنا ب�أن م�س ًا
من اجلنون قد �أ�صاب عقله ..
تراجع خطوة ومن ثم خطوات فح�سبنا غ�ضبه
قد تال�شى بعد �أن فعل ب�أمي ما فعل لكنه دخل
املطبخ وع��اد �إلينا �سريع ًا ك�أنه �شاب ع�شريني
يحمل �سكين ًا طويلة وعري�ضة  ،و�أثناءها كنا
نحاول �أن نخفف عن �أمي ونوا�سيها وكانت حتاول
�أن تغطي ما انك�شف من ج�سدها وبحركة �شبه
م�شلولة حت��اول �شد ع�صبتها فوق �شعرها الذي
غزاه ال�شيب يف موا�ضع عديدة ..
هالنا املنظر وكدنا �أن منوت من الرعب  ،مل يكن
يرانا يف تلك اللحظات ومل يكن يرى �أي �شيء
من حوله �سوى نقطة �سيطعنها ب�سكينه  ،حدق
فيها بغ�ضب ف��ردت بانك�سارها املعهود من دون
�أن تنب�س بحرف واحد ف�صرخ ب�صوت مزجمر :
عائ�شة  ..ت�شاهدي على روحك .ثم هوى ب�سكينه
نحوها  ،مل ت�صلها �ضربته حني تلقفتها يد �أخي
الأ�صغر عبود ”،هرفتها” �سكني �أب��ي و�أحدثت
فيها جرح ًا بالغ ًا عندها جتا�سرت وانتزعت منه
ال�سكني بعد �أن تراخت قب�ضته عنها حيث تركنا
لت�ضميد جرح �أخي وم�ضى �إىل دراجته الهوائية
املركونة عند باب الدار لكنه وقبل �أن ينطلق بها
�أطل علينا و�أق�سم ب�أنه �سينتفها ويقطع حلمها
ويرميه للكالب ال�سائبة وامل�شردة  ..مل تكن
هي امل��رة الأوىل التي ي�ضرب فيها �أب��ي زوج��ه “
�أمي “ بل هو �أمر يكاد �أن يكون �شبه يومي و�إن
هد�أت الأمور بينهما فال�سالم حالة لي�ست دائمة
والهدنة م�ؤقتة يخرتقها ب�شتيمة من هنا ب�سبب
ال�شاي الذي مل ي�صل لونه �إىل ما ينا�سب مزاجه
ف�إن جتاوز ذلك فالويل لها والثبور و�إن نق�ص ومال
�إىل اال�صفرار فاللعنة �ستطال �أجداد �أجدادها ،
والأمر لن يخلو من تعليق حني متر من �أمامه �أو
حتى حني ي�سمع �صوتها ول��و ك��ان منخف�ض ًا �أو
هم�س ًا فهو �صاحب نظرية لن يتزحزح عنها يقول

مفادها � ”:إن مل جتد املر�أة فعليك ب�ضرب مكانها
ٌ
بهيمة
على الأقل “ فهي ح�سب زعمه يف ال�صباح “
غري مثقفة “ وبعد الظهر قد تتغري قلي ًال خا�صة
حني تعجبه وجبة الغداء فقد تغدو املر�أة بهيمة
مثقفة وعلى ك�لا احلالتني فالنتيجة واح��دة
وكثري ًا ما �سمعناه يق�سم ب�أنه �سيعود �إىل جنوب
لبنان حيث عمل يوم ًا هناك وع�شق تلك املر�أة
اجلنوبية وهو يف مقتبل العمر  ،كان يقول ونحن
نط�أطئ ر�ؤو�سنا �أمامه ب�أن تلك ام��ر�أة حقيقية
ولي�ست “خرنثى” ك�أمنا وحني ي�شعر �أن املعنى مل
ي�صل �إلينا كما يريد ي�ضيف مو�ضح ًا :
“ يعني �أمكم  ،لي�ست بالذكر وال بالأنثى” ..
كان يق�سم وي�ؤكد عودته احلتمية �إىل اجلنوب
وحتى لو مل يجد مع�شوقته القدمية فالبد �سيجد
فتاة يف �أوج �شبابها يتزوجها ويعي�ش معها �أيام ًا
هانئة تعو�ضه عن �سواد الأيام التي عا�شها مع �أمنا
� ..أذكر �أن من �ضمن ما كان يخطط له مع زوجته
اجلنوبية امل�أمولة �أنه �سي�شرتي لأجلها دراجة
نارية حديثة من نوع “ البطح” و�سريكبها خلفه
وتلت�صق به وهو ي�سري بها فوق الطرقات ب�سرعة
جنونية  ،ك��ان يريد �أن يفعل كما يفعل �أغلب
املراهقني يف بالدنا وكان يريدها بي�ضاء وطويلة ،
ر�شيقة  ،ولي�ست كما يقول مثل �أمنا التي يت�ساوى
طولها مع العر�ض ،ولعل �أحالمه و�أحاديثه تلك
جعلتنا نتفهم �سر تعلقه بدراجته الهوائية التي
يركبها حني ي��زور الأ�صدقاء ويجول يف �سهول
القرية �أو يعرب �شوارعها بعزمية من ال يكل وال
يتعب �إذ ن��راه وهو يقودها يحدق نحو البعيد
حيث �أمكنة ال ميكن لنا �أن نراها �أو ن�صل �إليها .
عجيب كان �صمت �أمي و�سكوتها وغريب كان �أمر
�أبي الذي يغار عليها من ن�سمات الهواء وحني يلمح
�ضيوفه قادمني من بعيد ي�صرخ بها كي تتوارى يف
الداخل  ،كان يفعل ذلك عندما يزورنا من هم يف
�سننا حيث ينادي با�سمها ويرفع حاجبيه كي ال
حتدثهم �أو تبت�سم لهم وتدعوهم للدخول..
�أق�سم حني ع��اد متعب ًا من �أخ��ر جولة ق��ام بها
على دراجته الهوائية ب�أنه حني تتح�سن �صحته
�سريينا العجب العجاب وب�أن عقابه لن يتوقف
عند �أمنا فح�سب بل �سيطال كبرينا قبل ال�صغري
وحني �أكد الطبيب �ضرورة �إجراء عملية القلب
املفتوح حتى ال تزدا ُد حالته �سوء ًا �أكد ب�أنه حني
يعود �سيب�صق يف وجوهنا جميع ًا و�سيبد�أ ب�أمنا
تلك التي مل تعرف قيمته ومل تقدر رج ًال مثله
حق قدره وعندما عاد كر عليها كعادته فحملناه
مب�ساعدة �شقيقنا الثالث �سلمان وو�ضعناه على
ال�سرير ثم وقفنا �أمامه لأول مرة ك�أننا �أوتاد
زرع��ت ب�شكل مفاجئ يف �أر���ض الغرفة  ،عندها
�صمت للحظات ثم ا�ستعر�ضنا بنظرات مل ن�ستطع
تف�سريها،وراح يحدق ب�شواربنا وقد تدلت كذيول
العقارب فوق وجوهنا  ،كان حلظتها ك�أنه يرانا
للمرة الأوىل حيث افرتقت �شفتاه على ما ي�شبه
االبت�سامة وهو ينادي على عائ�شة التي �أق�سم لها
ب�أنه لن ميد يده عليها بعد اليوم و�سيعيد لها فتح
�صدره الذي خاطه الطبيب قبل �أيام .
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مسرح

((هوب هوب )) 1عنوان يف غري حمله ومغامرة جديدة للم�سرح القومي

• د .حممد علي حرفو�ش
ٌ
من�صة فارغة .يف عمقها منرب خ�شبي ،تعلوه عدة درجات ،وكر�سي
يف �أعالها ،يوحي مبا ي�شبه مقعد العر�ش ،تنطلق من مقعد العر�ش
االفرتا�ضي ب�ضع �شرائط قما�شية �سميكة ،متعددة الأل��وان نحو
ال�سقف والأط��راف ،مع وجود قاعدة يف �أ�سفل العر�ش االفرتا�ضي.
من الوا�ضح �أنّ الديكور َ�شرطي متق�شف ي�شري �إىل حمورية ال�سلطة
يف العر�ض ،وكما �سيتبني الحق ًا ،تدور معظم الأحداث حول ال�صراع
على ال�سلطة يف اجل��زي��رة القرمزية .وعلى م�ستوى �آخ��ر متثل
قاعدة امل�سرح املكان ال��ذي يخلد �إليه املمثلون �أثناء تدريباتهم
على امل�سرحية �ضمن امل�سرحية ،ح�سب مقت�ضيات ن�ص ((اجلزيرة
القرمزية)) ،للكاتب ميخائيل بوجلاكوف .يبدو �أن طاقم العر�ض
ارت���أى االبتعاد عن �إظهار جماليات اجلزيرة� ،أو الإيحاء بها ،من
خالل الديكور ،لأ�سباب تتعلق بظروف حتيط بالعمل ،على الرغم من
�أهميته يف تعزيز مقولة العر�ض ،والت�أثري على تلقي امل�شاهد ملناخات
العمل ال �سيما يف بعدها اجلغرايف.
ال يبدو العنوان “هوب هوب” معرب ًا عن جوهر العر�ض �أو مقولته.
فهذه العبارة املعروفة يف املجتمع ال�سوري ،حتى منت�صف الت�سعينيات،
اقرتنت بال�سفر �إىل العا�صمة دم�شق بو�ساطة البا�صات القدمية
امل�صنّعة حملي ًا ،والتي كانت تتوقف لإن���زال امل�سافرين و�صعود
غريهم عند مفارق القرى والبلدات ويف داخل املدن الرئي�سة ،وكان
ي�ستعملها معاونو ال�سائقني لتنبيه ال�سائقني ب�ضرورة الوقوف .وكانت
هذه ال�سفرات من الالذقية ت�ستغرق حتى ثماين �ساعات .ويف �سياق
العر�ض الراهن ،ال يجد املتابع �سياق ًا لها ،فهل هناك حمطات يتوقف
العر�ض عندها؟ نعم حت�صل توقفات يف العر�ض وتبدالت ،يحدثها
املخرج ومتعهد احلفالت داخل العر�ض ،لكن دون ا�ستخدام العبارة
امل�شار �إليها والتي بدت نافرة وبعيدة كل البعد عن جوهر العر�ض
و�سياقاته .ولنا �أن نت�ساءل �إن كان ن�ص بوجلاكوف ،الذي يُعدُّ واحد ًا
من روائع امل�سرح ال�سوفييتي ي�ستحق عنوان ًا كالذي اختاره طاقم
خمرجه.
العر�ض �أم
ُ
الكاتب ميخائيل بوجلاكوف ،2املولود يف كييف ـــ �أوكرانيا (1891
–  ،)1940واحد من كبار كتاب الرواية وامل�سرح الرو�سيني يف الربع
الثاين من القرن الع�شرين ،ترك �أعما ًال عديدة :يف جمال الرواية
((احلر�س الأبي�ض)) ((( ،)1924قلب كلب)) ((( ،)1925املعلم
ومارجريت)) (مل تن�شر يف فرتة حياته)(( ،حياة ال�سيد موليري))
()1937؛ ويف جمال امل�سرح�(( :أي��ام �آل توربني)) ـــ املقتب�سة عن
((احلر�س الأبي�ض)) ((( ،)1926ال��ه��روب)) (�(( ،)1928شقة
زويا)) ((( ،)1926موليري)) ( .)1936كتب بوجلاكوف م�سرحية
وع ِر َ�ضتْ يف م�سرح احلجرة
((اجلزيرة القرمزية)) عام ُ ،1927
مبو�سكو ونالت ا�ستح�سان اجلمهور ،وبعد ثالثة �أ�شهر مت �إيقاف
العر�ض .لقد �أثار بوجلاكوف حفيظة اجلهاز احلزبي البريوقراطي،
من خالل معاجلته التي ال تلتزم اخلط الإيديولوجي ال�سائد وحتفل
بالنقد الالذع وال�سخرية املرة لنقائ�ص املجتمع وعيوبه.
يف ن�ص بوجلاكوف املحور ال��درام��ي الأ�سا�س هو معاجلة مو�ضوع
�سطوة امل�ؤ�س�سة احلاكمة (احلزب ال�شيوعي) على مفا�صل احلياة
كافة ،مبا فيها الفن ،من خالل تكري�س ق�سري للخط الإيديولوجي
ال�سائد .ولهذه الغاية ا�ستخدم بوجلاكوف تقنية امل�سرحية �ضمن
امل�سرحية .تقوم فرقة م�سرحية افرتا�ضية بعر�ض ن�ص م�سرحي
بعنوان ((اجل��زي��رة القرمزية)) ،وال بد من ح�ضور مندوب عن
�سلطات احل��زب املحلية من �أج��ل تقييم م��دى تقاطع العر�ض مع
اخلط الإيديولوجي ال�سائد .ومع تتابع جمريات العر�ض ،يزداد
تدخل �صاحبنا يف كل كبرية و�صغرية ،ويتم ت�شويه العر�ض وم�سخه.
واملقولة وا�ضحة وهي �أن الإيديولوجيا العمياء تدمر الفن واحلياة
عموم ًا .ا�ستند معد العمل الراهن (�ص ّبوح) �إىل الن�ص املذكور ،وقام
ب�إعطائه مناخ ًا �سوري ًا مئة باملئة ،واختار زمن حربنا ال�سورية خلفية
له� ،أما ال�سلطة اجلديدة التي تتدخل يف حياة النا�س ،مبا فيها الفن،
فقد جت�سدت – يف العر�ض الراهن – بتجار الأزم��ة ،الر�أ�سمالية
الطفيلية ،من خالل متعهد – م�س ّبع الكارات – يعر�ض على عنا�صر
الفرقة م�شاركة العر�ض يف مهرجان م�سرحي يف �أمريكا ،ومع تتايل
جمريات العر�ض يتدخل يف كل كبرية و�صغرية ،لكن ال�صفقة ال تتم
يف ختام العر�ض ،ب�سبب �شعور العنا�صر �أنهم يبيعون روحهم لل�شيطان
وهو �أمر مرفو�ض بالن�سبة لهم.
بق�صر يف �إح��دى اجل��زر النائية يف �أحد
يوحي م�شهد االفتتاح
ٍ
املحيطات .ومن �سياق احلوار يفهم املتابع �أن حاكم ًا جديد ًا توىل
ظروف غام�ضة ،وحت�صل بينه وبني قائد التمرد
حكم اجلزيرة يف
ٍ
الذي �أح�ضره قائد اجلي�ش ورئي�س احلر�س� ،سجاالت ب�ش�أن اجلزيرة
وثرواتها ــــ الل�ؤل�ؤ ـــ يف نهايتها ي�أمر ب�إعادته �إىل ال�سجن .ما �أن
ينتهي ذاك املقطع حتى يح�ضر الغرباء ،امل�سرت جيم�س وزوجته
وق��ب��ط��ان ال�سفينة ،ه��ك��ذا م��ن ع��امل ال��غ��ي��ب ،وي��ب��دون �إعجابهم

باجلزيرة ،لكن غايتهم الأ�سا�س هي الل�ؤل�ؤ الكامن يف باطن �أر�ض
اجلزيرة .من الوا�ضح �أن الغرب الر�أ�سمايل اال�ستعماري ،من خالل
�أولئك ال�شخو�ص ،يح�ضر حيث تتطلب م�صلحته ذلك ،والتي تتمثل
يف اال�ستيالء على م�صادر ال�ث�روات ،ول��و �أدى الأم��ر �إىل حرمان
�أ�صحابها ال�شرعيني منها �سكان اجلزيرة منها .لعب امل�شهد على
املالب�س واللكنة يف �إظهار متايز الغرباء وبدا �شديد االقت�ضاب ،دون
وجود �أي توظيف للإ�ضاءة �أو الديكور �أو املو�سيقى ،والتي كانت �شبه
غائبة يف مراحل هذا العر�ض كافة .امل�شهد املف�صلي م ّر مرور الكرام
يف زحمة التفا�صيل والقف�شات التي �ستتواىل بعده .ها هم املمثلون
ي�صطفون يف مقدمة اخل�شبة ويحيون اجلمهور افرتا�ضي ًا ،معلنني
انتهاء امل�سرحية التي يتدربون عليها.
يبدو م�شهد اجتماع املمثلني بانتظار املخرج حيوي ًا نوع ًا ما ،وحافالً
بالر�سائل التي ت�شري �إىل واقع احلرب الراهنة يف الوطن ال�سوري.
فهذه املمثلة تعلن �أن الوقت قد ت�أخر ومن ال�صعب �أن ت�صل �إىل بيتها
يف موعد منا�سب ب�سبب احلواجز ،وذاك ينتقد زميله ب�سبب الأخطاء
اللغوية ،وامل�ؤلف النمطي املقطب اجلبني يدافع عن نف�سه يف وجه
احتجاج عنا�صر الفرقة ،لأن��ه ح�صل على مكاف�أته ،ومل يح�صل
قر�ش واح ٍ��د من م�ستحقاتهم حتى تاريخه .وتلك
املمثلون على
ٍ
املمثلة ت�شكو الغالء وال �سيما على �صعيد املالب�س ،وت�شتغل الهواتف
املحمولة ليطمئن املمثلون �أهلهم ب�أنهم ب�سالم �إىل ه��ذا احلني.
�إنهم ممثلون فح�سب ،ال هوية وا�ضحة لهم ،ال �أ�سماء ،ال انتماءات
جغرافية ،ال �إ�شارة �إىل املدينة �أو املكان ال��ذي ي��دور فيه احلدث
التدريبات على م�سرحية اجلزيرة القرمزية على الرغم من �أنّ
اللهجة الالذقانية املقعرة ـــ وقد باتت هذه اللهجة �سالح امل�سرحيني
املحليني املف�ضل عندما ينحون باجتاه الكوميديا ـــــ تدلنا نوع ًا ما
على هوية املكان .كان من املمكن حتميل امل�شهد مزيد ًا من التفا�صيل،
لأن الغر�ض منه ربط امل�شاهد بالواقع الراهن املعي�ش ،وب�صيغته
املطروحة جاء مبت�سر ًا �إىل حد ملحوظ.
بعد طول انتظا ٍر افرتا�ضي كاد �أن ُيزهق �أع�صاب املمثلني ويثري
ا�ستياءهم ،ي�صل املخرج ويبلغ املمثلني باخلرب القنبلة� :سي�أتي رجل
الأعمال املعروف ماجد �أفيوين ــــ ا�سم فنان لبناين قدمي ــــ و�سيقوم
بتغطية تكاليف م�شاركة العر�ض امل�سرحي يف مهرجان م�سرحي يف
�أمريكا ،ب�شرط مراعاة ح�سا�سية املجتمع الأمريكي حيال منطقتنا.
وبعد �إطفاء الإ�ضاءة يطل ال�سيد ماجد ،وح�سبما قدمه العر�ض،
يبدو �صاحب �صوالت وجوالت ،يحمل عدة �أجهزة جوالة ،يتحدث
هب ودب .فمن هنا حفل وم�أدبة ،ومن هنا اجتماع عمل ،لريمي
مع ما ّ
كلمة للمخرج واملمثلني وي�شري بيده ليتكلموا �أو ي�صمتوا �أو ميثلوا �أو
يتوقفوا عن التمثيل .هو ال�سيد الآمر الناهي ،والآخرون طوع بنانه،
وفيما يبدو بتواط�ؤ من املخرج .كالعادة يتحدث لهجة ريفية مقعرة،
تذكرنا بعلي الديك يف �إطالالته املتلفزة ،دون وجه �إقناع يف الأمر.
ما املانع مث ًال �أن يتحدث لهجة العا�صمة �أو اللغة الثالثة القريبة
من الف�صحى؟ على �أية حال ،يتخذ مقعد ًا له يف ال�صالة بني مقاعد
قا�ض يف حمكمة.
اجلمهور واخل�شبة ويتابع العر�ض ك�أنه ٍ

ت��دور �أح��داث امل�سرحية داخ��ل امل�سرحية يف جزيرة افرتا�ضية،
حاكم م�ستبد (خالد حمادة) ،ينتف�ض
رمزية ،يحكمها كالعادة
ٌ
�ضده بع�ض �أب��ن��اء اجل��زي��رة وعلى ر�أ�سهم زعيم التمرد(جعفر
دروي�ش) ،الذي يطالب احلاكم بح�صة ال�شعب من ثروات اجلزيرة،
أثر بها احلاكم وزبانيته .بالطبع ي�أتي رد احلاكم قاطع ًا،
التي ي�ست� ُ
�إذ يتم ج ّره من ِق َبل قائد اجلي�ش (ب�سام اح�سينة) ورئي�س احلر�س
(م�صطفى جانودي) ،ويتعر�ض ال�ستجواب احلاكم وم�ست�شاره يف
ً
�شرا�سة وق�سو ًة بالغني يف
ظهر فيه احلاكم و�أعوانه
ٍ
م�شهد م� ٍ
ؤثرُ ،ي ُ
التعاطي مع اخل�صم ،ويتم احلكم على زعيم املتمردين ،ب�أن يًع ّل َق من
قدميه مدة �أ�سبوع على �شاطيء اجلزيرة ،لكن العقوبة تف�شل� ،إذ
يفلت قائد التمرد من حرا�سه ويلقي بنف�سه يف املحيط .على حني
غ ّر يظهر الغرباء ،امل�سرت جيم�س (ن�ضال عديرة) ،وزوجته (رمي
نبيعة) ،والكابنت ،الذين يظهرون �إعجابهم باجلزيرة ،ويعر�ضون
ً
�صفقة على احلاكم ،فيقبل الأخ�ير ،دومنا تردد .يرتتب على هذا
العر�ض جرمية يقرتفها كبري امل�ست�شارين ،يف م�شهد ا�ستخدم املخرج
فيه ال�شا�شة الظليلة ،بقتل احلاكم �أثناء �إع�صار �أ�صاب اجلزيرة
ح�سب �إيحاءات امل�شهد ،وي�ستويل على كر�سي احلكم .يلقى الأخري
الت�شجيع من الغرباء ،فيتحول �إىل طاغية يق�سر �شعب اجلزيرة
مزيد من الل�ؤل�ؤ ،لكن مرة �أخرى يتمكن قائد التمرد من
على �إنتاج ٍ
حتري�ض النا�س على الع�صيان من �أجل احلفاظ على ل�ؤل�ؤ اجلزيرة يف
حوزة �أ�صحابه ال�شرعيني.
يقوم املتعهد (فايز �ص ّبوح) بقطع ت�سل�سل الأحداث ال�سابقة ذات
ال��دالل��ة الب�سيطة املعروفة املتع ّلقة باال�ستبداد وال��ث��ورة عليه
ّ
وتدخل الغرب لال�ستيالء على ث��روات ال�شعوب من �أجل م�صاحله
ً
حركة مبالغ ًا بها
الر�أ�سمالية ال�صناعية .فهنا يغيرّ كلمة� ،أو ي�ضيف
“جروتي�سك” – ح�سب تعبريه – وي�ص ّر على �إظهار النزعة الإن�سانية
لدى الغرباء .ويقحم نف�سه يف حياة املمثلني ال�شخ�صية ،فيظهر
نفوره من امل�ؤلف الذي ح�سب تعبريه يحتاج �إىل فك ،ويغازل �إحدى
املمثالت .لكنّ تعاظم تدخالته املقيتة تدفع املمثلني ،مبن فيهم
املخرج� ،إىل رف�ض عر�ضه ،حيث يتكتل املمثلون عند قاعدة كر�سي
العر�ش� ،إ�صرار ًا منهم على عر�ضهم كما ارت���أوه ال كما �أراده متعهد
احلفالت .وهذا التكتل يفيد الت�ضامن وال�شعور بخطره اجلارف .فال
يجد بد ًا من اخلروج والعودة �إىل �صفقاته ،بعد �أن �أخفق هذه املرة
أمر �إيجابي بذاته .ا�ستعان
على الأقل يف �إف�ساد عقول الب�شر ،وهذا � ُ
املمثل بالكلي�شيهات املعهودة لفظي ًا وحركي ًا ليربز �سوء ال�شخ�صية،
وو�صل به الأمر يف بع�ض الأماكن �إىل اعتماد التهريج.
مم��ا ال �شك فيه �أنّ املمثلني ب��ذل��وا م��ا بو�سعهم يف تقدمي �أداءٍ
ؤثر ،على الرغم من منطية ال�شخو�ص ،وابت�سار امل�شاهد ،وعدم
م� ٍ
وجود ت�صاعد درامي وا�ضح يظهر اجلوانب العميقة من م�شاعرهم
وتفكريهم� ،إذ ال يراهم امل�شاهد خارج �سياق التمثيل �إ ّال يف م�شهد
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه� .أما يف م�شاهد التمثيل االفرتا�ضي فقد الحظنا
املبالغة والإطناب ،انطالق ًا من رغبة املخرج يف �إظهار التمايز يف
م�ستويات احلدث امل�سرحي [الواقع-التمثيل] ،وتدخل املتعهد
الق�سري وال�سوقي يف الت�أكيد على تفا�صيل نافلة .وميكن �أن يعزو
املتابع هذا الأمر �إىل الت�سرع يف �إعداد الن�ص امل�سرحي ،ور�سم اخلطة
أمر
الإخراجية ،رمبا بغر�ض التطرق �إىل و�ضع البالد الراهن ،وهو � ٌ
م�شروع ،لو ّ
مت العمل على تطوير �أدواته ومفرداته� .أما ا�ستخدام
ً
املالب�س فقد �أ�صاب جانبا من النجاح� ،إذ �أوحت الأزي��اء يف م�شاهد
“امل�سرحية �-ضمن – امل�سرحية” مبناخات الكاريبي �أو �أمريكا
الالتينية ،مب�سحتها الفولكلورية و�ألوانها الزاهية املعربة� .أما
حد ما ،بغ�ض النظر عن تباينها
مالب�س الغرباء فكانت منطية �إىل ٍ
�صعيد �آخر مت ّيز العر�ض مبحدودية
مع �أزياء ال�سكان املحليني .على
ٍ
يف التقنيات امل�ساعدة ،ال �سيما الإ�ضاءة واملو�سيقى – با�ستثناء م�شهد
القتل – التي من كان املفرت�ض �أن ت�ساعد على تعميق مقولة العر�ض
مل�سات جمالية �إ�ضافية عليه .يف اخلتام ي�أمل املراقب �أن
و�إ�ضفاء
ٍ
يقوم امل�سرح القومي يف العرو�ض القادمة بتخطي ما جاء يف العر�ض
الراهن من هنّات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1فرقة امل�سرح القومي بالالذقية ،عن ((اجل��زي��رة القرمزية)) مليخائيل
بوجلاكوف ،اقتبا�س جوان جان ،ر�ؤية و�إخراج فايز �صبوح  2016 .3 .7ـــــ بطاقة
العر�ض.
 -2معظم املعلومات املدرجة م�ستقاة من “املقدمة”(( ،اجلزيرة القرمزية))،
ت�أليف ميخائيل بوجلاكوف ،ترجمة ن��زار عيون ال�سود� ،سل�سلة م�سرحيات
(جملة احلياة امل�سرحية) رقم  ،/3/دم�شق� .1993 :ص.9-8-7

نافذة على العالم

حنا عبود
حياة ونبوءة
ه�سيود � Hesiodosأو  Hesiodusكما
�أراده ال��روم��ان ،من جملة ال�شعراء الذين
ظلت الذاكرة الب�شرية تعيهم ،فلم يقع يف
الثقب الأ�سود للن�سيان ،الذي التهم �شعراء
ما قبل ظهور الإمرباطوريات� ،أو قبل انتقال
الأبجدية من الفم �إىل القرطا�س .وه�سيود
لدى اليونان ميثل ،مع هومر ،وقلة قليلة جد ًا
من ال�شعراء ،نكهة القدمي و�شذى اجلديد
الذي بد�أ يظهر بعد تطور املجتمع اليوناين.
يقال �إن��ه عا�ش يف القرن الثامن ق .م �أي
يف ع�صر هومر .قد يكون معا�صر ًا له .ونفي
املعا�صرة لأن �أحد ًا مل يذكر الآخر غري جائز
يف ع�صر كانت فيه االت�صاالت �شبه معدومة،
فلي�س من ال�سهل جت��اوز الفوا�صل املكانية،
فهومر ولد وعا�ش يف �آ�سيا ال�صغرى� ،أي يف
امل�ساحة التي ت�شغلها تركيا يف هذه الأي��ام،
بينما مل يولد ه�سيود يف تلك املنطقة ،بل
�أبوه هو الذي ولد ثم هاجر �إىل Boeotia
وهي مقاطعة يف و�سط اليونان� .سكن يف قرية
�صغرية من قراها ا�سمها �أ�سكرا  .Ascraوهي
القرية التي ا�ستمد منها �صوره الأدبية ،وتقع
على �سفح جبل هيليكون ،يقول عنها �إنها باردة
�شتاء وح��ارة �صيف ًا .ويف �سهولها كان يرعى
الغنم ،وه��ن��اك �ألهمته رب��ة الفنون �شعره
البطويل .وعندما ت���ؤرخ املواليد بالقرون
ولي�س بال�سنوات والأ���ش��ه��ر والأي����ام ،مييل
الباحثون �إىل التخمني ،فمعظم املعلومات عن
ه�سيود ذات دالئل ا�ستنتاجية.
وكما نرى يف امل�سرح اليوناين كيف تتحقق
نبوءة دلفي ،كذلك جند يف حياة هذا الرجل،
فقد قالت النبوءة �أنه �سيقتل على يد �أبناء
م�ضيفه ،و�سيدفن يف �أركومينو�س (مدينة يف
ال�شمال الغربي من بوتيا) وم��ع �أن دع��وات
كثرية وجهت �إليه ليحيي الأما�سي ب�شعره
ال��ب��ط��ويل� ،إال �أن��ه خ��وف�� ًا م��ن ال��ن��ب��وءة كان
يرف�ض .يبدو �أنه ن�سي النبوءة فقبل دعوة
�إىل نوباكتو�س ،بعد �أن خ�سر يف املحكمة
الق�ضية ال��ت��ي رفعها �ضد �أخ��ي��ه بري�سي�س
 ،Persesويف �صباح اليوم التايل وجد مقتو ً
ال
يف منزل م�ضيفه ،ويقال �إن �أب��ن��اء م�ضيفه
�أقدموا على ذلك (؟) فدفن يف �أركومينو�س
و�أقيم له متثال ن�صفي يف �ساحتها العامة.

العائلة املقد�سة

�أول �أث��ر �أن�شده ه�سيود هو “الثيوغونيا”
 Theogonyوتعني �سرية الآلهة� ،أو �شجرة
عائلة الآلهة� ،أو �أ�صلهم وتكوينهم ...و�صار
اال�سم م�شهور ًا ب�أنه مقت�صر على �أ�سرة واحدة،
ملعرفة �أ�صلها وفروعها .وكل هذا م�أخوذ من
كتاب ه�سيود ،فهو الذي �أ�شاع هذا امل�صطلح.
وميا �أن ال�شاعر يتناول “ثيوغونيا” ولي�س
“�إن�سانيوغونيا” �أي �أ���ص��ل الآل��ه��ة ولي�س
�أ�صل الب�شر ،ف�إن عليه �أن يتبع منهج ًا معين ًا
يف ت�أليفه ،فال بد من رف��ع الرتاتيل لربات
الفنون اللواتي يلهمنه ه��ذا ال�شعر ،فكان،
وهومريو�س� ،أول من نقل العتبات املقد�سة من
املعابد والهياكل واملذابح واملزارات واملقامات
�إىل ال�شعر ،وكما تاريخ الأ�سرة املقد�سة على
�شكل �صور يف املعبد ،كذلك �صارت الق�صيدة
تقدم �صور التاريخ ،ولكن بالكلمة هذه املرة
ولي�س بالر�سم �أو احلفر .فال بد �أن يكون
مطلع الق�صيدة مقد�س ًا� ،أي عليه �أن يذكر
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ه�سيود والعائلة املقد�سة
الآل��������ه��������ة
ال�����������س�����اب�����ق
وي�����ش��ك��ره��ا
و�أ�������س������رت������ه
على املوهبة
“ ا لعا ئلة
ال�����ش��ع��ري��ة
املقد�سة” من
ب�����اب �إط��ل��اق
التي منحتها �أول �أثر �أن�شده ه�سيود هو «الثيوغونيا»
ل�����ه .وم��ن��ذ
اللقب على من
ذل��ك الوقت  Theogonyوتعني �سرية الآلهة� ،أو
ال ي�����س��ت��ح��ق��ه
وح��������ت��������ى �شجرة عائلة الآلهة� ،أو �أ�صلهم وتكوينهم� .أو م����ن ك���ان
ال��������ق��������رن
م��ن��اق�����ض�� ًا له
ال��ع�����ش��ري��ن
كل املناق�ضة.
ظ���������ل���������ت
وه���������ذا ل����ون
ال���ع���ت���ب���ات
م������ن �أل���������وان
امل���ق���د����س���ة
ال�������س���خ���ري���ة
ت����ظ����ه����ر يف
التي يقال لها
ر�أ�س الق�صائد ،و�أحيان ًا يتكرر الظهور يف �أكرث “املفارقة” .وك�ثر ا�ستخدام ه��ذا امل�صطلح
من مو�ضع ،كما يف ملحمة ملتون “الفردو�س يف دنيا ال�سيا�سة ،فقد �أطلقوه يف الفيليبني
املفقود” .ولكنها على �أثر النزعات القومية على “ماركو�س” ويف كوبا على “كا�سرتو”
والوطنية وبعد �سيطرة الهموم الذاتية ويف �إي���ران على “ال�شاه” ويف رومانيا على
يف ال�شعر طفقت العتبات املقد�سة تذبل �شاو�ش�سكو ...وهكذا .واملعنى ال�سيا�سي هو
وت�تراج��ع �إىل �أن مل يعد لها وج���ود .وما �أنها عائالت مقد�سة خالدة ال تتزحزح ،مثل
الوقوف على الأط�لال �سوى نوع من العتبات العائالت الفرعونية القدمية.
امل��ق��د���س��ة ،م��ع الأي����ام ان��ق��ل��ب امل��ق��د���س �إىل وهكذا يجب �أن نعرتف له�سيود بابتكار هذا
املدن�س ،و�صار حمط هجاء ال�شعراء ،كما فعل امل�صطلح ،ال���ذي ن�ستخدمه ال��ي��وم مبق�صد
النوا�سي ،الذي ظن املقدمة الطللية بكاء على يختلف كل االختالف عن مق�صده� ،أو مق�صد
الديار العادية ولي�س على املزارات واملقامات امل�ؤمنني.
اخللق والتكوين
التي كانت الربات ت�شغلها.
ولكن م�صطلح “العائلة املقد�سة” ا�ستمر رغم ال يعتقد ه�سيود �أن الآلهة خلقت الكون ،بل
�أن الديانات الوثنية تال�شت كلها .فعندما بالعك�س من ذلك متام ًا ،فهو يرى �أن الكون،
تقول “العائلة املقد�سة” ف�إن امل�سيحي يذهب وبالتحديد الأر�ض هي الأم الكربى لكل من
فور ًا �إىل يو�سف النجار وزوجته مرمي وابنه الآلهة والب�شر� ،أو ب��الأح��رى هي امل�س�ؤولة
ي�سوع .فا�ستخدم امل�سيحيون امل�صطلح ذاته ،الأوىل عن خلق الآل��ه��ة .ولكن كيف ح�صل
بينما ا�ستخدم امل�سلمون م�صطلح ًا بدي ً
ال وهو ذلك؟
اعتقد الإغريق ،على ما يبدو من ثيوغونيا
“�آل البيت” الذين يحظون بكل تكرمي.
على �أن امل�صطلح مل ينح�صر يف املجاالت ه�����س��ي��ود� ،أن ال��وج��ود الأول ك���ان لثالثة
القد�سية ،ب��ل انتقل ليطلق على الن�شاط �أ���ش��ي��اء :ال��ك��او���س  Chaosوج��ي��ا Gaea
الب�شري .فعندما دارت املعارك الفل�سفية يف و�إيرو�س � Erosأم��ا الكاو�س فهو “العماء”
القرن التا�سع ع�شر حول العديد من املفاهيم �أو “الال�شيء” �أو “الفو�ضى العارمة” �أو
الفل�سفية� ،أطلق مارك�س و�إجنلز على “بوير” “اخلواء” �أو “الهيوىل” ال�سائبة التي ال �شكل
ومدر�سته ا�سم “العائلة املقد�سة” و�أ�صدر لها .وال ميكن حتديد الكاو�س لأنه يف الأ�صل
كتاب ًا بعنوان “العائلة املقد�سة :نقد النقد يدل على عدم التحديد .ويبدو �أن احلالة
التي خلقها الكاو�س �أوجدت �إله ًا �صغري ًا ا�سمه
النقدي”.
ونالحظ �أنه كما �أ�سقط �أبو نوا�س القدا�سة �إيرو�س �أي املحبة .واملحبة عبارة عن قوة
عن املقدمة الطللية كذلك �أ�سقط مارك�س جذب ،جتعل الذرات املن�سجمة تلتئم ،فتنتهي
و�إجن��ل��ز ال��ق��دا���س��ة م��ن م�صطلح “العائلة الفو�ضى والتبعرث ،كما �أوجدت كيان ًا حمدد ًا
املقد�سة” �أو ب��الأح��رى ا�ستخدم امل�صطلح �أي ب�شكل وا�ضح بعيد عن الفو�ضى �أو اخلواء
من باب ال�سخرية ،فالأخوان برونو و�إدغار ا�سمه جيا �أو الأر���ض .وملا كان �إيرو�س قوة
بوير �أبعد من �أن ي�ستحقا ،مع �أن�صارهما ،هذا جذب فقد جذب الأر�ض �إىل الكاو�س فولدت
اللقب ،وما �إطالقه عليهما �سوى نوع من النقد �أورانو�س � Uranusأي ال�سماء ،كما ولدت
ال�ساخر .وحتى يف الع�صر احلديث جند هذا اجلبال والبحر ،وفيما بعد احت��دت الأر���ض
م����ع ال�����س��ب��ب،
امل�����ص��ط��ل��ح
ً
ط����ب����ع����ا ع��ن
ي������ط������ل������ق
طريق �إيرو�س،
ل��ل�����س��خ��ري��ة
ف����������ول����������دت
م��ن الأ���س��رة
ل����ك����رون����و�����س
احل���اك���م���ة
ال��ت��ي يطول �إن �أ�سطورة اخللق التي قدمها ه�سيود ذات ع�����دة �أب���ن���اء
م����ق����د�����س��ي�ن.
عهد حكمها.
ملحمة
وبوهج
ال�شرقية
أثريات
�
بالت
�صلة،
�أح����ده����م ه��و
وق���د �أط��ل��ق
ال����ط����ي����ط����ان
ب������ع�������������ض �إينوما �إيلي�ش  Enuma Elisالبابلية
ك�����رون�����و������س
�أ���ص��دق��ائ��ن��ا
� Cronusأي
امل�������ص���ري�ي�ن
ال���زم���ن ال���ذي
ع����������ل����������ى
مت���������رد ع���ل���ى
ال���رئ���ي�������س
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�أبيه لأنه يتمتع بكل الطيبات ،بينما يحرمه
ويحرم �أخوته من ذل��ك ومل يكن كرونو�س
يعرتف بالزمن الذي يحدث التغريات ،ولهذا
�سمت الأر�ض ابنها كرونو�س حتى تتخل�ص من
وط�أة ال�سماء وحتكمها .وال�سبب �أن الأر�ض
ك��ره��ت اال�ستئثار ال���ذي م��ار���س��ه كرونو�س
فقدمت منج ً
ال من �صوان لكرونو�س فكمن له،
وعندما �أراد م�ضاجعة الأر���ض هجم عليه
وخ�صاه ،وحل حمله .ولكن ابنه زيو�س Zeus
مل ميهله طوي ً
ال فعزله ،ويقول الرومان �إنه
عا�ش يف �إيطاليا بعد عزله ،وع�صره هو الذي
ي�سمى الع�صر الذهبي ،لأن��ه مل يكن هناك
ب�شر وال ام��ر�أة على الأر���ض ،قبل �أن تهبط
باندورا .Pandora
�إن �أ�سطورة اخللق التي قدمها ه�سيود ذات
�أ���ص��ل� ،أو لنقل �إنها ذات �صلة ،بالت�أثريات
ال�����ش��رق��ي��ة ،م��ن �أم���ث���ال �أغ��ن��ي��ة ك��وم��ارب��ي
 Kumarbiاحليثية  Hittiteكما �أنها
�أي�ض ًا مت�أثرة بوهج ملحمة �إينوما �إيلي�ش
 Enuma Elisالبابلية .وامل��ع��روف عن
احليثيني �أن��ه��م �شعب �سكن �شمال �سورية،
وال�شمال الغربي من بالد الرافدين ،وقد كان
للإغريق م�ستعمرات جتارية يف الأنا�ضول،
داخل الأرا�ضي احليثية ،كما ي�ؤكد على ذلك
روب��ن لني فوك�س  Foxيف كتابه “الأبطال
اجلوالون” .وي���رى ه��ي�رودوت �أن �أ�ساطري
ه�سيود وه��وم��ر ك��ان��ت ال��راب��ط الأك�ب�ر بني
الإغريق.
�سر ظهور الكون باحلب،
�إن ه�سيود يف�صل ّ
وم���ا ت��رت��ب ع��ل��ى ذل���ك م��ن والدة الأر�����ض
للآلهة والوحو�ش والعمالقة .كما يتحدث
عن احل��روب التي �شنها الطيطان ،وعقاب
بروميثيو�س ...وب��ان��دورا وكيف نزلت �إىل
الأر���ض ،ولكنه ال يتحدث عن �أ�سطورة خلق
النا�س العاديني.

املنقول واملنحول

ال ي�شك �أحد يف �أن الت�أثري البابلي �أو احليثي
�أو �أي �شعب من تلك ال�شعوب القدمية قد
�أ�سهم يف ثيوغونيا ه�سيود .فالتالقح الثقايف
حتمي بني ال�شعوب .ويقال �إن بع�ض الأبيات
تكاد تكون منقولة نق ً
ال .ولكن امل�ؤكد �أي�ض ًا �أن
بع�ض الإ�ضافات حلقت بالثيوغونيا .واختلف
الباحثون حول املقاطع املنحولة التي ن�سبت
�إىل ه�سيود ولي�ست له .فبع�ضهم يجعلها �أكرث
من ثالثة مقاطع ،وبع�ضهم �أق��ل من ذلك.
ولكن من �سياق امللحمة جند �أن املقطع الذي
يتحدث فيه عن تيفويو�س Typhoeus
منحول� ،أ�ضيف �إىل الثيوغونيا بعد القرن
ال�سابع.

م�ؤلفات ه�سيود

ل��ه “الأعمال والأيام” وه��ي ع��ن احلياة
الزراعية ،ولكنه كتاب م�شوب بالأ�ساطري
فكان �أول من ذكر الع�صور اخلم�سة .ويقول
ه�سيود �إنه يعي�ش يف الع�صر احلديدي ،بعد �أن
وىل الع�صر الذهبي وبقية الع�صور املقبولة.
وع�صره من �أقبح الع�صور.
وله “درع هرقل” ويقال �إنه منحول ،لأنه
يقتدي الو�صف الذي قدمه هومر يف الإلياذة
لدرع �أخيل� .أما “فهر�س الن�ساء” �أو كاتالوغ
الن�ساء ،ف�سرد ق�ص�ص الن�ساء اللواتي التقاهن
الآلهة فحملن منهم ب�آلهة �أو �أن�صاف الآلهة.
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عدنان من�صوريف دم�شق

•خالد�أبوخالد

برعاية وح�ضور ال�سيدة الدكتورة جناح العطار
نائب رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية جرى
يف مكتبة الأ�سد يف ال�ساعة الثانية ع�شرة من يوم
االثنني  2016/2/15حفل توقيع كتاب الأ�ستاذ
عدنان من�صور وزير اخلارجية اللبناين ال�سابق
املعنون ( اجلامعة العربية و�سوريا دور باطل
ومال قاتل ).
يخت�صر هذا العنوان �صورة اجلامعة العربية يف
�سقوطها الذريع �إثر الهجمة ال�شر�سة على الوطن
العربي من ليبيا �إىل م�صر �إىل �سوريا �إىل العراق
و�صو ًال �إىل عملية تدمري اليمن وعملية �إب��ادة
الأجيال اجلديدة من �شعبنا العربي الفل�سطيني
على �أر�ض فل�سطني.
ميكن اعتبار �صدور ه��ذا الكتاب حدثا على
�صعيدنا الثقايف ال�سيا�سي م�ؤثرا يف امل�شهد ومبينا
كيف حدث ماحدث وكيف عملت الدمى املتحركة
املربوطة بخيوط الالعب الأمريكي والغربي
عموما على حماولة النيل من مكان ومكانة �سوريا
والعمل على تقوي�ضها من داخلها بعد �أن عجز
ال��ع��دو ال�صهيوين ع��ن التفكري يف حم��اول��ة �شن
حرب مبا�شرة كما كان يحدث يف �سالف الأي��ام
ذل��ك �أن ق��وة ال��ردع التي مثلتها �سورية وحزب
اهلل يف لبنان �شكلت حالة مربكة ملخططات العدو
ال�صهيوين الأمريكي وبراجمه يف ال�سيطرة على
املنطقة �أعني باملنطقة الوطن العربي وب�سبب من
ذلك اختار �أ�سلوبا �آخر هو العمل من داخل الوطن
العربي م�ستثمرا نقاط ال�ضعف التي �أحدثتها
طبيعة ال�صراعات التي خ�ضناها مع هذا العدو
فكانت �أ�شبه بالع�صي يف العجالت بحيث منعت
التطور الطبيعي لهذه الأق��ط��ار العربية مما
�أحدث ثغرات �سهل على العدو ا�ستثمارها ب�سبب
من جمموعة عوامل لي�ست هذه العجالة املتعلقة
بالكتاب كافية من حيث امل�ساحة للتعر�ض لها
وت�سجيلها لأنها باتت معروفة .
ي�أتي الدكتور عدنان من�صور �إىل دم�شق حامال
روح �أمته يف وقفته ال�شجاعة �أثناء تواجده على
م�ساحة مبنى جامعة الدول العربية ففي كتابه

اجلوالن
وال�صراع
العربي
ال�صهيوين
•فاتن دعبول

مل يقل �شيئا مل يفعله يف جل�سات اجلامعة لقد
ك��ان �صاحب موقف �صلب وم���ؤث��ر ل��دى املراقب
واملتلقي العربيني لأنه كان ينطق عن م�صري �أمة
مهددة يف جمرد البقاء.
�أن يوقع الأ���س��ت��اذ ع��دن��ان من�صور كتابه يف
دم�شق والآن ويف هذا التوقيت حدث له داللته
لأن��ه يعني فيما يعني انتماءا ولي�س انحيازا
ملعركة �أمته وهي معركة وجودية بامتياز عندما
ن�ستعر�ض الكتاب ن�شعر كم �أن م�ؤلفه كان دقيق
املالحظة ح�صيفا وق��ادرا على ر�ؤي��ة جمريات
امل��ن��اورة وامل���ؤام��رة والهجمة لأن��ه مل يكن يرى
بعني وزير خارجية فقط ولكنه كان يرى بعيني
مواطن عربي معني ب�أن ت�صل �أمته يف �صراعها
مع �أعدائها �إىل ن�صر مبا يعني بر �أمان يح�صنها
فيما هو قادم من الأزمان يف مواجهة كل ماميكن
�أن يرتب �ضدها.
وعندما ي��ق��ال لنا �أن��ت��م ك��ث�يرو احل��دي��ث عن
نظرية امل���ؤام��رة ي�أتي الأ�ستاذ عدنان من�صور
لي�ؤكد �أن امل�ؤامرة قد حدثت بالفعل يف �أروقة
جامعة ال��دول العربية و�أن ع��ددا حم��دودا من
الدمى العربية املتحركة خ�صو�صا كتلة النفط

يف ندوة”اجلوالن وال�������ص���راع ال��ع��ـ��ـ��ـ��رب��ـ��ـ��ي
ال�صهيـــونـي”التـــــي اقامها فرع دم�شق الحتاد
الكتاب العرب بالتعاون مع فرع القنيطرة الحتاد
الكتاب العرب ،و�أدار احل��وار فيها االدي��ب امين
احل�سن توقف امل�شاركون :الكاتب الفل�سطيني
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب����دوان واال���س�ير امل��ح��رر مدحت
�صالح م��دي��ر مكتب اجل���والن يف رئا�سة جمل�س
الوزراء،واال�ستاذ علي املزعل رئي�س فرع القنيطرة
الحتاد الكتاب العرب،عند العناوين التالية:
االطماع ال�صهيونية يف اجلوالن:
ب��ي�ن ال���دك���ت���ور ع���ل���ي ب�������دوان �أن الأه���م���ي���ة
اال�سرتاتيجية للجوالن يعرب عنها”�إ�سرائيليا من
خالل ثالثة جم��االت �أ�سا�سية� :أولها يف املجال
الدفاعي حيث متثل اجل��والن مبوقعها اجلغرايف
جماال دفاعيا وج��دارا ا�ستناديا عن غور االردن
واجلليل ال�شرقي و�أ�صبع اجلليل وجميع �أنحاء
املناطق ال�شمالية لفل�سطني املحتلة عام 1948
ف�ضالعن �إ�شرافها على �سهل احلولة الذي يعترب
�سلة الغذاء.
�أ�سرى اجلوالن يف مواجهة االحتالل ال�صهيوين

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

كان مربوطا بخيوط الالعب الأمريكي الغربي
ال�صهيوين يحركه كيف ي�شاء.
وعندما نتحدث ع��ن توقيت حفل التوقيع
وعن مكانه ورعايته من قبل ال�سيدة نائب رئي�س
اجلمهورية �إمن��ا نتحدث عن دم�شق احل�ضارية
والعربية القومية كما نتحدث عن �سيدة مثقفة
كبرية �أعطت للثقافة يف �سورية مامل يعطه وزير
ثقافة قبلها مما ي�شري �إىل �أنها �سيدة يف م�ستوى
م�س�ؤوليات وطنها �سورية يف �إطار م�سو�ؤليتها جتاه
وطنها العربي الكبري.
�إن دعوة الأ�ستاذ عدنان من�صور �إىل هذا البلد
حمموال على كتابه ليقول ل�شعب �سورية �إنه كان
ي�سمع ويرى ويدقق ثم يروي لهم ماجرى ( تعود
النا�س عموما على �أن مايجري يف الكوالي�س
اليطرح يف الكتب �أما يف هذا الكتاب فقد طرح
�صاحبه مايجب �أن يطرح لأن م�س�ؤوليته جتاه
احلدث التاريخي يجب �أن يعرب عنها بالطريقة
التي ت�ضمن و�صولها �إىل �أو�سع �شريحة ممكنة من
املتلقني).
ه��ذا الكتاب لي�س عمال �إعالميا ولي�س عمال
يت�سم ب�صفات �أخ��رى �إال �صفة التوثيق فهذا

“�أنا �أحب بلدي واحب وطني واحب رفاقي وانا
ماانتهيت ولن انتهي ،بل لدي معركة الآن بد�أت
وعندي الكثري القدمه،قل لهم �إين عائد ،و�أطلب
�أغنية �إن ع�شت فع�ش حر ًا �أو مت كالأ�شجار وقوفا
وقوفا”هذه الكلمات التي نطق بها ال�شهيد البطل
الأ�سري هايل �أبو زيد.
من ع��امل اال�سر يحدثنا اال�سري املحرر مدحت
ال�صالح ،فثمة حكايات تروى لأبطالنا و�أ�سرانا
املعتقلني يف �سجون االحتالل القمعية ،ورحلة
من الآالم عا�شها �أبطالنا الأ�سرى� ،أ�سرى اجلوالن
امل��ح��ت��ل،ل��ك��ن��ه��ا رح��ل��ة ���ش��م��وخ وع��ظ��م��ة وع��ط��اء
الين�ضب.
يقول ال�صالح:ان املعاناة كبرية جدا يف �سجون
االحتالل ولكن �سر ال�صمود يكمن يف قناعة هذا
املنا�ضل و���ص��دق انتمائه لهذا ال��وط��ن ومت�سكه
بهويته الوطنية واع��ت��زازه مبالحم وتطلعات
�شعبه ماكان عام ً
ال �أ�سا�سا ل�صموده وانت�صاره على
قيد ال�سجن وال�سجان.
اجلوالن يف االدب
�إن املتابع لأح��داث املنطقة �سيالحظ دون �شك

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

أعالم

التوثيق ال��ذي مي�ل�أ �صفحات الكتاب م��ن �أول
�صفحة �إىل �آخر �صفحة هو مانحتاجه لكي نرى
مار�أى �إن�سان كان موجودا يف احليز ذاته واملكان
ذات��ه والوقت ذات��ه ال��ذي انحطت فيه جامعة
ال��دول العربية �إىل هذا ال��درك الأ�سفل بحيث
�شطبت نف�سها من معادلة �أنها كانت تعبريا عن
الواقع العربي ال�سيا�سي ونحن نعرف �أنها وجدت
�أ�صال لتطويق �أي احتمال لبناء وحدة عربية
جامعة لأمة تنا�ضل من �أجل خال�صها منذ مايزيد
على  500عام.
بكل احرتام نتقدم من الأ�ستاذ عدنان من�صور
و�شجاعته يف نقل احلقيقة �إىل املواطن العربي
ب��االح�ترام والتقدير الالئقني ب��ه ومب��ا �أجن��ز
كما نحمل التقدير ذاته �إىل ال�سيدة الدكتورة
جناح العطار نائب رئي�س اجلمهورية التي رعت
وح�ضرت حفل التوقيع على هذا الكتاب .
�إنني �شخ�صيا مل �أعرف اال�ستاذ عدنان من�صور
من قبل ولكنني كنت �أعرفه وهو يعرب عني يف
مبنى جامعة ال���دول العربية متاما ب�شجاعة
الثائر املنتمى والذي اليخ�شى يف احلق لومة الئم
.
الآن وبعد �صدور هذا الكتاب البد من تعميمه
على كافة �صعد امل�شهد الثقايف وغري الثقايف لكي
يكون املتلقي العربي ال�سوري والعربي عموما
�صورة عما جرى يف تلك الأروقة ال�سوداء وكيف
متت املناورات وامل�ؤامرات وكيف جرى كل ذلك يف
غيبة �أمة تنزف على ال�ساحات بفعل قوى الغزو
والإره��اب بدعم من املال القاتل وبتحريك من
القوى التي ت�سمي نف�سها عظمى وهي يف حقيقة
الأمر قوى احرتفت القتل على امتداد تاريخها
اال�ستعماري.
ُنذ ّكر بعهود االنتداب على وطننا العربي وكيف
�أب���ادوا منا م��ا �أب���ادوا ط��وال مايزيد على مئة
وع�شرين عاما قاتلنا فيها بالإمكانيات املحدودوة
ولكن بعزمية الت��رى �سوى الن�صر هدفا لبناء
وطن عربي موحد وم�ستقل و�صاحب دور يف بناء
ح�ضارة �إن�سانية.
ان اجلوالن ظلت �ساخنة على الدوام منذ بداية
امل�شروع ال�صهيوين يف فل�سطني العربية،حيث
كانت اجلوالن عمقا ا�سرتاتيجيا لثورات فل�سطني
املتالحقة يف مواجهة االنتداب الربيطاين ويف
عمق التاريخ كانت مقرا وممرا لقوات �صالح الدين
دفاعا عن دم�شق وو�صو ً
ال �إىل فل�سطني ،يقول علي
املزعل:
�إنه وبعد قيام الكيان ال�صهيوين العن�صري �شهدت
املنطقة �أحداث ًا هامة كان لها �أثر بارز يف تاريخ
ال�صراع العربي ال�صهيوين من مثل حرب الإنقاذ
ومعركة املناطق املجردة ومعركة التوافيق و�أي�ضا
معركة تل النريب� ،إ�ضافة �إىل عدوان حزيران عام
 1967حيث متكن العدو وبدعم �أمريكي مبا�شر من
احتالل �أجزاء من �سورية وم�صر والأردن.
ومن الأحداث الهامة حرب ت�شرين التحريرية
عام  1973وكانت �أول انت�صار عربي يف التاريخ
احلديث وكان لها ابلغ الأثر على م�سارات ال�صراع
العربـــي ال�صهيـــــوين وال�سيما الت�أ�سي�س لنهج
املقاومة الذي ن�شهد ف�صوله الآن.

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

حما�ضر ًا قدم �شرح ًا لأمن��اط الب�شر
مما علق يف ذاكرتي من حما�ضرة لت�أهيل الكوادر الب�شرية� ,أذك��ر �أن
ِ
بالتناغم مع الأ�شكال الهند�سية ,فهناك من النا�س من ي�شبه املثلث �أو املربع �أو امل�ستطيل �أو الدائرة ,بل وال�شكل
احللزوين (الزكزاك)!
ومما بقي يف ذاكرتي كذلك ما قدمه الأ�ستاذ الباحث عطية م�سوح ذات يوم يف حما�ضرة ,حتدث فيهاعن �شيء
�شبيه بذلك� ,إنه الرتبيع والتدوير يف الفكر العربي احلديث! ويف املحا�ضرتني ,ثمة تقاطع يف �شبه الإن�سان باملربع
م�سوح الرتبيع ب�أنه الفكر احلاد واملوقف التناحري ,ويع ّرف التدوير ب�أنه الفكر املرن واملوقف
والدائرة .يع ّرف ّ
التوا�صلي.
ً
ال نحتاج كثريا من الرباهني على �سيادة الفكر الرتبيعي يف حياتنا ,وعلى م�ستويات كثرية متباينة.

هذا بالإ�ضافة �إىل غلبة لل�صفة املثلثية على معظمنا� ,أي �شهوة ال�سيطرة والقيادة ,وقلما نتعامل مع ال�صفة

الدائرية التي تعني القدرة على ال��دوران حول الآخر ,وال �أعني �سيا�سة اللف وال��دوران فهي حتظى بغالبية
�ساحقة ,بل حماولة النقا�ش والأخذ والرد واحلوار ,ومبا �أننا جمتمع ذكوري دون �أدنى �شك ,ومبا �أن الدائرة �صفة
�أنثوية ,فال غرابة يف غياب الفكر التدويري!
الرتبيع واملثلثية يقت�ضيان بال�ضرورة� ,إلغاء و�إق�صاء الآخر ,لت�سود الأنا املطلقة ,وهكذا يغيب �أمثال حممد
عبده وطه ح�سني  ...ونبقى يف فلك الرتبيع املتمتع بقوة جذوره التاريخية يف تراثنا .
�أيها ال�سائرون على دروب الأدب انتقوا �أ�شكالكم الهند�سية بدقة وهدوء.

•�سوزان �إبراهيم

Suzan_ib@yahoo.com

•رندة عو�ض

من ي�أخذ عمري

كيف ُّ�سمح يل �أن �أعي�ش حتى الأن!
ومن �أعطاين عمر ًا !
ال �أذك��ر �أنني قاي�ضت �أحدهم ب�صكوك تبقيني على
قيد احلياة � .إذا ا�ستمر الو�ضع على هذا املنوال �س�أعي�ش
�آالف ال�سنني  .بد�أت ق�صتي قبل ع�شرات الأعوام ،يف تلك
الغرفة التي ت�ضمني ب�أوراقي وكتاباتي وذاكرتي؛ التي
�أخلعها يومي ًا كما تخلع الغانية باروكة �شعرها لتت�أمل
�شكلها احلقيقي ،ك��ل �شيء ح��ويل يت�آكل� ،إال ذاكرتي
اللعينة كانت ت��زداد بريق ًا وملعان ًا كلما دعكتها م��رارة
الأيام وحمو�ضتها ،تذكرين ب�إناء جدتي النحا�سي الذي
تدعكه بق�شرة ليمون فيزداد بريق ًا .
كان الظالم دام�س ًا ال يوجد �سوى �ضوء خافت من م�صباح
�صغري بالقرب من �سريري ،فج�أة فتحت النوافذ فطارت
ٌ
و�صوت يحدثني
ال�ستائر كحمامات بي�ضاء� .شع نور مبهر
قائ ً
ال :جئت لأقب�ض روحك ،من املفرت�ض �أن عمرك انتهى،
مل �أرتعد �أو �أخف فقد تخل�صت من فوبيا �أفالم الرعب،
منذ تزايد املوت يف مدينتنا ومل تده�شني هذه الزيارة ،بل
كنت �أتوقعها بعد �أن مت نف�سي ًا و�أنا �أح�صي الأطفال الذين
�أزهقتهم �آلة احلرب بديهي ًا �أن موت ج�سديا.
زارين بهيئة رج��ل ع��ادي تفاديت النظر �إىل وجهه،
خ�شيت �أن ي��ك��ون و�سيم ًا ف���أق��ع يف غ��رام��ه قبل موتي
بلحظات ،فت�سخر روحي مني .عدلت جل�ستي وتوقفت
عن الكتابة طلبت منه �أمنية �أخ�يرة تيمن ًا باملحكومني
ب��الإع��دام فوافق .مل �أك��ن �أعلم �أن من يقب�ض الأرواح
ميتلك تلك الرقة ليحقق الأماين ،معلومة جديدة رمبا
يت�سنى يل �أن �أدونها يف نهاية ق�صتي.
 �أحتاج ع�شر دقائق لإكمال ق�صتي . لك ما طلبتِ .بد�أ يت�أمل غرفتي ويتحدث لكنني م�شغولة جد ًا ب�إمتام
ما �أكتبه  ,مما �أث��ار ف�ضوله لقراءة ما �أخ��ط .حاورين
ف�أجبته:
�أك��ت��ب ع��ن خم�سة ع�شر �أل��ف روح ماتت منذ �أي���ام يف
ً
غا�ضبة� :أل�ست من قب�ض �أرواحهم.
جمزرة ،ثم �أردف��ت
كيف ا�ستطعت قب�ض ك��لّ ه��ذه الأرواح بالوقت نف�سه،
�أخربين من كان �أ�صعب �أرواح ال�صغار �أم الكبار ،الرجال
�أم الن�ساء؟! فا�ضت عيناي بالدموع و�أنا �أت�أمل �صورهم
متحا�شية النظر �إليه ،انتهت الدقائق الع�شر ،بينما مازلت
�أخ��ط عنوان الق�صة «خم�سة ع�شر �أل��ف �شخ�ص ماتوا
من �أجل وطن»  .قب�ض حار�س املوت على ق�صتي بد ً
ال من
روحي � .شددت �أوراقي من بني يديه فقال :لنعقد �صفقة
أعطيك يوم ًا �إ�ضافي ًا للحياة وتعطيني ق�صتك� .شعرت
�
ِ
ب�إح�سا�س جارتنا وفاء املهو�سة ب�شراء ما ال يلزمها تذكرت
كلماتها «ا�شرتي جوربني واح�صلي على الثالث جمان ًا «ما
ً
قائلة :النف�س الب�شرية
�أجمل هذا العر�ض! كنت �أمازحها
ً
نا�سية �أنني
طماعة وه�أنذا �أواف��ق ،وتغمرين الفرحة
متنيت امل��وت ،قبل �أيام �إال �أن املقاي�ضة �أ�سعدتني بيوم
�أ�ضايف.
جاء اليوم التايل وباملوعد نف�سه ،زارين حار�س املوت

أنك دم�شق!
ل ِ
• يو�سف العيو

كما �أ�سميته .كنت منهمكة بكتابة عنوان ق�صة �أخرى
«�سرحان و اخلرفان «
 من هو �سرحان ؟ �سرحان نفقت خرافه بعد �أن �شربت من نبع قريتهامل�سموم.
 من و�ضع ال�سم ؟ وهل هذا مهم ! �أخربين بحق ال�سماء هل َق ُب�ض �أرواح اخلرفان �أ�صعب
�أم الإن�سان .
وب��دل �أن يقب�ض روح��ي� ،أخ��ذ �أوراق���ي قائ ً
ال� :سنكرر
اتفاقية البارحة و�أعطيك يوم ًا �آخر ،وهكذا عدنا لع�صر
املقاي�ضة حفنة قمح مقابل �شال �صويف� ،أو ق�صة موت
مقابل حياة .هذا احلار�س ا�ستوىل على ق�ص�صي جميعها:
« الفتاة ذات الر�أ�س املقطوع» و» الأ�صابع املبتورة « و»
�صاحبة التعا�سة « و» املوت جوع ًا» وغريها كنت �أخ�شى �أن
يظن �أنني �أنتحل ق�ص�ص الأخوين غرمي بنهايات حزينة،
حتى تلب�ستني �إح��دى �شخ�صياتها ،الفتاة التي حتمل
بجعبتها كي�س ًا من احلكايات تق�ص كل يوم علينا �إحداها .
ا�ستمر الو�ضع هكذا �سنني ال �أذك��ر عددها ،حتى مللت
عي�شتي ،مل �أعرف �أنني �س�أ�صبح تاجرة موت ،فوراء كلِّ
يوم �أحياه تقبع جثة� ،أم��ا حار�سي فكان �سعيد ًا بك�سر
روتني مهنته ،وا�ستعادة �أجماده ،رجوته يوم ًا �أن يقب�ض
روحي ،فلقد �سئمت املتاجرة بحكايا �أ�ستمد منها احلياة،
يق�ضي اجلميع نحبه و�أنا حية ،تخيلت نف�سي �أحد الباعة
املتجولني بعربة خ�شبية مهرتئة ذات عجلتني �ضخمتني
مليئة بالق�ص�ص �أنادي» الق�صة بيوم ...الق�..ص..ة...
بيوم « من ي�شرتي يوم ًا �إ�ضافي ًا وبلغة ال�شارع وال�سوق كانوا
يلقبوين «بالفرتوكة» ،لكن ال جميب فالنا�س مل تعد
ترغب احلياة.
�أخذ حار�س املوت يهدئ من روعي قائ ً
ال :ل�ست وحدك
التاجرة ،فوراء كلِّ حياة جثة بالد قامت �أجمادها على
حروب خلفت وراءه��ا امل��وت ،ولكلِّ كاتب �أو �شاعر عمل
تقبع خلفه جثة .ال �أدري لمِ َ ذكرين حديثه ب�أيام املدر�سة
االبتدائية ،يف طريقي للمدر�سة كانت هناك مقربة كبرية
تقطع الطريق ،وكنت الوحيدة التي متلك ال�شجاعة على
العبور من داخ��ل �سياجها .تذكرت �أنني ق��ر�أت �شواهد
القبور جميعها ،ولفتتني �شواهد قبور الأطفال ،يف �أي
عام ولد ويف �أي عام توفى ثم �أط��رح الرقمني ،لأح�صل
على العمر ،ك�أنني بدر�س ريا�ضيات� ،أتهجى اال�سم كمن
يدر�س النحو وال�صرف ،ثم �أعاين رخ��ام ب�لاط القرب،
كمن يدر�س عوامل احلت والتعرية ،ذهلت � ..أحق ًا كانت
مدر�ستي املقربة ،رمبا �أ�صابتني لعنة العبور بني القبور.
ربت احلار�س على كتفي قائ ً
ال :من يحر�س املوت ،توهب
له احلياة .مازال ملك املوت يقف �أمامي ،يطلب ق�صتي.
مزقت �أوراقي ،والغيت �صفقة التعذيب ،يكفيني كم ت�أملت!
 �أيها احلار�س خذ حياتي.اختفى� ...أم��ا �أن��ا فهمت يف ال�شوارع �أبحث عن �أحد
�أقر�ضه حياتي ويعطيني موته  ...من يا ترى يقاي�ضني؟!

ويف دم�شق رائعتي
ُ
ِلهام ال�سماءِ ،
حيث �إ ُ
تُن َع ُ�ش �أَفكاري َ ،ت َت�أَلقُ يف الإِبدا ِع،
الف َْن  ،الق�صيد ْة ، . . .
هكذا هي دم�شق �صديقتي ، . .
وحبيبة �أ�ستاذي نزار
َتن ِب ُ
�ض يف ُع ِروقها املُقاومةْ ، . .
ُ
��ك يا
����ك م�� َع اهلل  ،ف���اهلل م��ع ِ
لأن ِ
ِ
دم�شق ، . .
ال�صامدة ب�أبنائِها  ،ال�صابرة على
بلواها ، . .
ه���ك���ذا ه���ي دم�����ش��ق رف��ي��ق��ت��ي ،
وفيها،..
�أَ َئ ُ
مة اجلوام ِع ، . . .
ر����ض
ك��ال��ق��اد ِة الع�سكريني يف �أَ ِ
امليدان ! ؟ ،
ْ
َيخطونَ خَ طوا ِته ِْم على الأر�ض
ِب ُقوةٍ ، . .
و َث َقةٍ  ،وثباتْ  ،وعزيمِ َةٍ ال َتهد�أ ،
ني ، . .
ال ت�ستك ْ
هلل ُث َم الوطن ، . .
و�إِيمِ ا ِن َه ْم با ِ
ير�صونَ َ�صفُ َ
وف ا َ
جلماهري ، . .
ُّ
خَ َ
لف َجي�شِ نا املُقاوم ن ََ�سيرِ ، . . .
َ���ص��ف�� ًا  ،واح����د ًا خَ َ
��ل��ف ال��ق��ائِ��دِ
الأمنيْ،..
ويف �ساحاتِ امل�ساجدِ ، . . .
ُي َنقُونَ �أفكا َر املُج َت َمع ، . . .
ِ��ل��ك ال��تَ�� ْع��قَ�� ِي��دات ،وت��ل َ
ِ���ن ت َ
��ك
م ْ
وم َت َب ُثها . .
ال�سم ُ
ُ
َق َنواتِ ال َفتْنةِ  ،والت�ضليل ، . .
فكر  ،وهابي دموي ، . .
م ِْن ٍ
وفكر �أردوغاين عدواين ل َئ ِي ْم ؟ ،
ٍ
وفكر �إِ�سالمي َ�سفيه ، . .
ٍ
الغرب القذرة ،
ُم�صنع يف دولِ
ِ
ليجية َ ،تعتنَقُ �أفكار ًا
ودولٍ خَ َ
�سوداوية ، . .

َ
عا�شتْ زمن ًا طوي ً
ال ، . .
يف �أق�� َب��ي��ةِ الكراهَ ية ال َعفنة ،
َهوف املُظلمة ، . .
والك ِ
والتي ْ
تر نُو ُر اهلل ، . . .
مل َ
ودم�����ش��قُ َم��ع��ب��ودت��ي  ،املُ���ؤ َم ُ
��ن��ة
ِبقَد ِرها ، . .
َت�س َت َمدُ َعنفُ وانِها ، . . .
م ِْن َ�أ َئ َم ُة َجوا ِم َعها� ،أبطا ً
ال ميامني

يف ُكلِّ امليادين ،
ُ
ها هي امل
ُقاومة  ،متتدُ  ،و َت�ش َتدُ
�ضراو ًة  ،وكفاح ًا
ُيذِ ِيقُونَ الأع��داءِ م��رار َة ا َلأ ْ
مل ،
والأوجاع ، . .
ِ���ن ن��ا ٍر
يف ُك����ؤُ ٍ
و����س م�����ص��نُ��وع��ةٍ م ْ
َحميم، . .
ُي ُ
حرقونَ ِبها الأعداء ،. . .
�آهِ ، :ي��ا حبيبتي دم�شق � ،أن��تِ
ا َ
جلم ِيلةْ ،
و�أنتِ اخلَميلةْ ، . . .
َغر�ست ُِك يف قلبي  ،وردة ، . . .
َف�����ص�� َع��دتْ ق�����ص��ي��دت��ي ،تُ��ع��ان��قُ
ال�سماء، . .
ِل ُي ُ
بارك ِك اهلل يا دم�شقُ ، . .
َفنحنُ يا حبيبت ،ابتُلينا ِب�أمةِ
والطر�شان ؟ ؛
ال ُعميان ْ ،
ْ
هُ ْم َقر�ؤوا التاريخْ  ،كلمة  ،كلمة ،
ف�����أداروا لنا ظ��ه ِ��رهَ ْ��م� ،أو �أن�� ُه ْ��م
َت َعاموا عن التاريخ ؟ ؟ ؛
ميان ؟ ؟ ،
ف�أ�ص َب َح ا�س َم ُه ْم ُ�أ َم ُة ال ُع ْ
و�أن��تِ يا دم�شق الطيبة ِ ،بقل ُب ِك
الكبري ، . .
ال�صبية احلَلوةُ ِب�أر ِي َجها ،
رغم �ضال ِل َه ْم  ،وافرتا ِئه ِْم ،
َ
هلل ، . . .
ِنك مع ا ِ
لأ ِ
ُ
معك يا دم�شق ! ! !
فاهلل ِ
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•حممد حديفي

و�أورقت الدموع ...
انت�صـــاراً
التي تجرعنا مرارتها في أثناء السنوات
كثيرة هي المنغصات ً
الخمس التي مضت مثقلة بالهم والقتل والخوف والقلق،
وكثيرة هي األسر السورية التي ذرفت وما زالت تذرف دموع
مكرهين،
بيوت تهدمت ،وأرض غادروها
الحزن واألسى على
ٍ
ً
أو على فلذات األكباد من الشهداء الذين قضوا غدرًا وغيلة
وأصابعهم مطبقة على الزناد ،وكثيرة هي اآلالم التي كابدها
الشعب السوري وهو يرى من كان يظنهم أصدقاء أو حتى
ً
أخوة يستلون الخناجر كي يطعنوه بالظهر كما يفعل الجبناء،
متناسين عن سبق إصرار ما قدمه هذا الشعب من تضحيات
في سبيلهم وخ��ارج حدود الوطن لكي ترتفع راية العروبة
فوق مساحة األراض��ي العربية ،وتعود فلسطين إلى أهلها
الشرعيين...
بشكل
السوري إال تأثر
ٍ
أجزم أنه لم يبق فرد من أفراد الشعب ُ
أو بآخر جراء هذه الحرب الظالمة التي تشن علينا ،ال لشيء
إال ألننا رفضنا إمالءات الغرب كل الغرب الذي راعه أن تبقى
سورية قلب العروبة النابض ،ويبقى الشعب السوري سيدًا،
والجيش السوري هو رأس الحربة للذود عن الكرامة واستعادة
ما ُسلب من أرض العروبة زورًا وبهتانًا حينًا ،وبتواطئ وخيانة
من حكام ارتضوا ألنفسهم أن يكونوا ً
دمى في أيدي العدو
ٍ
أحيانًا أخرى...
مدينة
حينما دخلت قطعان المسلحين واإلرهابيين والقتلة
ً
«تدمر» بدأت الفضائيات المشبوهة مدعومة من الغرب وممولة
من الذين تربعوا على كراسي الحكم في غفلة من الزمن تروج
األكاذيب واألضاليل بأن تدمر وهي موقع سوري استراتيجي
بامتياز قد أصبحت في قبضة هؤالء القتلة وأن استعادتها
إلى الحاضنة السورية من رابع المستحيالت ،وذلك لكثرة ما
حديثة ومتطورة
أمدتها حكومتا أردوغان والسعودية بمعدات
ٍ
لسنوات وسنوات
تمكنها .مثلما كانوا يظنون من أن تصمد
ٍ
أمام الجيش السوري الذي يحارب على أكثر من جبهة ،ويجابه
أكثر من ثمانين دولة ّ
وحدت جهودها من أجل إضعافه ،ال بل
والقضاء عليه كي يتسنى لهم احتالل األرض وفتح الحدود
السورية لكي يدخل الكيان الصهيوني ويفرض إمالءاته
ويحقق أحالمه في التوسع وفرض االستيطان ،وعندها يتحقق
حلمه بقضم األراضي العربية واحدة تلو األخرى...
إال أن الذي حصل كان عكس ذلك تمامًا ،فالجيش السوري
وحلفاؤه االستراتيجيون أطبقوا على تدمر من الجهات كافة

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:
د.ن�ضــال ال�صـــالح

وكان ذلك في خطة محكمة أثبتت أن هذا الجيش الذي أذهل
العالم ُ ببسالته وصموده وصمد أمام أشرس وأعتى الحمالت
شبر مغتصب من األرض
التي شنت عليه قادر أن يحرر كل ٍ
السورية ،وها هو اآلن يحرر «القريتين» وبعدها حلب والرقة
ودير الزور وإدلب وغيرها من المناطق التي ّ
ظن المسلحون ومن
مولهم ودعمهم من العرب واألجانب بأنهم سيبقون فيها
إلى األبد ،ويقيمون فوقها دولتهم التي استنبطت قوانينها
عصور انقرضت وبادت ألنها ال تمت لإلنسانية
ودساتيرها من
ٍ
بصلة...
ُ
إن دماء الشهداء الزكية التي سفحت على مذبح الوطن ،ودموع
ً
سدى ،ولنتفق على أن قدرنا نحن
الثكالى واليتامى لم تذهب
السوريين وبسبب من مواقفنا المبدئية منذ سالف العصور
أن نظل نقاتل ونجابه ونصد عن حدودنا جحافل الطامعين،
من أجل أن تظل كراماتنا مصانة وهاماتنا مرفوعة وأسوارنا
عالية...
ومن يعرف الشعب السوري جيدًا يدرك أنه يمتلك القدرة
على النهوض من تحت الرماد ،ألنه شعب يحب الحياة ،ويملك
القدرة على اإلبداع واالستمرار ،فالذي تهدم سيعاد إعماره
بأيدي السوريين أنفسهم ،والذي قضى شهيدًا وهو يدافع
عن تراب الوطن سيدخل سجل الخالدين.
أما الذين غزوا أرضنا وعاثوا فيها فسادًا ،فقد وصلوا اآلن إلى
قناعة شبة تامة بأنهم استطاعوا أن يشعلوا النار ولكنهم
أجسادهم ،وأن هذا التراب
عاجزون عن إطفائها ولسوف تحرق
ً
الذي دنسته أقدامهم المجرمة سيكون مقبرة لهم.
أما الذي ّ
حرض وم� ّ�ول وجعل من ح��دوده ممرًا للقتلة ،فقد
ارتدت بضاعته إليه ،وأدرك بأن السم الذي أراد أن يذيقه
لألبرياء واآلمنين فوق ترابهم الوطني ،قد بدأ يتجرعه مرغمًا
وسيبقى كذلك حتى يغادر هذه الحياة مصحوبًا باللعنات
التي سترافقه إلى حيث يجثم تحت التراب...
غدًا وليس هذا الغد ببعيد ،وعندما نكنس من فوق هذه األرض
المغسولة ًبدماء الشهداء آخر القتلة ستعود سورية بكامل
ألقها ،مدثرة بصبرها الجميل لتبدأ مسيرة البناء التي ستكون
هذه المرة على أسس ثابتة ،بعد أن عرفت عبر تجربتها
القاسية والمريرة من هو العدو ومن هو الصديق ،وعندها
ً
أعداء وأصدقاء بأن هذا الشعب شعب تليق به
سيثبت للجميع
الحياة ألنه جدير بفضيلة الحياة.
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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فهذه اجلائزة ت�أتي تكرمي ًا لكل نقطة دم �سفكت يف �سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته من التكفرييني والظالميني القتلة ،ويف �سبيل �أن يعود ل�سورية ما يليق بها من البهاء.
ثم �سلّط ال�ضوء على �أهداف هذه اجلائزة املتمثلة يف تقدير املبدعني ال�سوريني والعرب يف جمال الفن الروائي وحترير اجلوائز الأدبية العربية من االعتبارات غري الإبداعية ،و�إعادة الهوية
�إىل الثقافة العربية ،ومواجهة الإرادات التي تتقنع بالثقايف ،وتعزيز دور احتاد الكتاب العرب يف احلياة الثقافية العربية ،وحتقيق �شعار الدورة التا�سعة لالحتاد:

"ثقافة التنوير"

كما �أعلن عن قيمة اجلائزة وهي :مليونا لرية �سورية ،مليون منها لن�ص روائي واحد ومليون لأربعة ن�صو�ص توزع بالت�ساوي ،م�شري ًا �إىل �أنه ميكن لكل روائي امل�شاركة بطريقة مبا�شرة باجلائزة،
كما ميكن لدور الن�شر العربية وللم�ؤ�س�سات الثقافية العربية تر�شيح ن�ص روائي واحد ،يف حني يحق للجنة املنظمة للجائزة تر�شيح ما ال يزيد على خم�سة ن�صو�ص روائية.
كما �أ�شار �إىل م�شاركة نخبة من النقاد والروائيني العرب يف جلنة حتكيم هذه اجلائزة اخلا�صة بالفن الروائي ،والتي ال تقبل امل�ؤلفات التي تنتمي �إىل �أجنا�س �أدبية �أخرى �أو الأعمال الروائية
املن�شورة �إلكرتوني ًا ،على �أن تكون الروايات امل�شاركة �صادرة عن �إحدى دور الن�شر العربية �أو غري العربية خالل ال�سنوات الأربع الأخرية ،منوه ًا �إىل �أن �آخر موعد ال�ستالم الأعمال امل�شاركة
 2016/9/30و�أن �آخر موعد لإعالن قرار جلنة التحكيم نهاية ال�شهر الثاين .2017
و�أجاب ال�سيد رئي�س االحتاد عن �أ�سئلة ممثلي الو�سائل الإعالمية املختلفة ،م�ؤكد ًا �أن �إعالن جائزة دم�شق للرواية العربية يف دورتها الأوىل للعام  2016لي�س ر�سالة ثقافية فقط بل ر�سالة
وطنية تدل على �أن �سورية �صامدة وقوية ومتجددة وقادرة على تقدمي جائزة حتمل ا�سم عا�صمة اليا�سمني "دم�شق" ،جائزة لن ترتهن لأي اعتبار غري ثقايف ،جائزة متثّل دم�شق التي تدافع
منذ خم�س �سنوات عن الإن�سان لكي يكون الئق ًا بانتمائه �إىل الإن�سانية ،فيغادر جحيم ال�سواد والظلمات �إىل فردو�س الأنوار ،وينت�صر لل�ضوء ،ويبدع احلياة.

