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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

االفتتاحية

مع العدد :ملحق اجلوالن العربي ال�سوري

تابع ومتبوع

ّ
ٌ
ٌ
والحقّ ،
وظله ،وسوى ذلك ّ
مما يصطلح النحويون عليه بالمعطوف
وثان ،والشيء
وأول
ُويقال أيضًا :سابق
ٍ
ّ
ومما ّ
والمعطوف عليهّ ،
ّ
األدبي ،شعراء وقاصين وروائيين و ،..عن اإلبداع
يردد الكتاب ،بمختلف أشكال إنتاجهم
وجود بنفسه ّ
ٌ
والنقد ،أي قولهم ّ
وإن النقد موجود بذلك الوجود ،وال يمكن له أن يكون إن لم يكن ّ
ثمة
إن اإلبداع
ٌ
كون سابق عليه هو اإلبداع.
اإلبداع فعالية سابقة على النقد؟ نعم ،وهو شرط الزم للنقد؟ نعم أيضًا ،ولكن ال معنى لإلبداع إن لم يكن ّ
ثمة
نقد ُيعنى به ،بل ال قيمة له إن لم يلتفت النقد إليه ،ومن قرينة ذلك ّ
أن األعمال العظيمة ُع ّدت كذلك بفضل
ّ
توقف عندها لما عاشت أكثر من المرحلة التي ولدت فيها ،وكما ّ
نقد عظيم ،ولو لم يكن ّ
أن
ثمة نقد عظيم
ّ
ّ
النقد يحتاج إلى اإلبداع ليكون ،فإن اإلبداع يحتاج إلى النقد ليكتمل ،ولذلك فإن غياب أحدهما يعني بالضرورة
فقيد بالد ال�شام ..باحث
غيابًا لآلخر.
ّ
ّ
في ّ
حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول ّكل واحد منهما ج�سور و�إداري خبري و�أ�ستاذ
مقدمة «شرح الكافية الشافية» أن من
ّ
محل اآلخر ،وفي «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» البن هشام ّأن العطف يقتضي المشاركة بين المعطوف ال ين�سى.
ّ
وللنحوي صالح الدين الدمشقي العالئي في كتابه «الفصول المفيدة في
والمعطوف عليه في معنى الفعل،
ّ
الواو المزيدة» قوله ّ
إن حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد .وفي الواقع أن العالقة
ّ اٌّ ً
بين اإلبداع والنقد هي العالقة نفسها بين المعطوف والمعطوف عليه ،وفي الواقع أيضًا أن كل منهما شرط • د.عبد النبي ا�صطيف ـــــــــــــــ �ص6
لآلخر ،وليس تابعًا له.
ّ
ّ
ّ
ّ
ثمة اختالطات يعانيها المشهد النقدي؟ أجل ،ألن ثمة كثيرين تسللوا إلى هذا المشهد على غفلة منه .وثمة
ّ
ّ
ّ
ّ
خراب أو يكاد يكون خرابًا في األداء النقدي؟ أجل أيضًا ،ألن غير قليل مما تتم نسبته إلى النقد األكاديمي نقد
ّ
ّ
ّ
كاف بها ،ومن دون استيعاب دقيق لمصطلحاتها،
ذيلي ،بمعنى أنه يتلقف إنجازات اآلخر من دون زاد معرفي ٍ
ال��ك��ل��م��ة امل�����س���ؤول��ة ال��نَّ��د َّي��ة،
ويقارب النصوص اإلبداعية العربية وفق ذلك ،ومن غير تقدير للشروط التاريخية  /الجمالية التي أنتجتها،
ال�صادقة الورد َّية ،تهفو
واللَّفظة َّ
ّ
وألن غير قليل منه خطاب صحفي ،أي بوصفه مراجعات في األغلب األعم ،تعتاش على النصوص وال تعيد
بالأرواح �إىل جالئل الأمور به َّم ٍة
ّ
تال للنص وليس موازيًا له ،ولعل ذلك ما يدفع
إنتاجها أو استكناه مكوناتها ،وهو بهذا المعنى خطاب ٍ
و�أمل.
ّ
الكثيرين إلى القول إن هذا الخطاب يبدي لهاثًا وراء النصوص التي تبدو متقدمة على آليات المقاربة فيه،
•حوار :يو�سف عبيد ـــــــــــــــ �ص7
ولعل ذلك ما يدفعهم أيضًا إلى االعتقاد بأن هذا الخطاب يعاني نوعًا من العجز حيال ما تنتجه الحداثة.
في السنوات العشرين التي مضت سقطت الكتابة النقدية العربية عن عرشها المجيد الذي احتفظت به لغير
عقد من القرن العشرين ،واستبيحت إلى ّ
الحد الذي دفع غير مبدع إلى القول إنه ال يعنيه من أمر ما ُيعنى بنصه
أو تجربته شيء ،والسيما بعد أن صار حال هذه الكتابة إلى َمن ليس لديه ّ
أي مخزون معرفي بأبجدياتها ،أو إلى
َمن ال يعرف من الجمل غير أذنه كما يقول المثل.
ّ
ولكن ..لكن ،مهما يكن من أمر ما انتهى النقد إليه من الخرابّ ،
فإن ذلك ال يعني أنه الحق باإلبداع ،كما ال
ّ
ّ
م�سافرون يف املدينة
يعني أنه لوال هذا اإلبداع لجف حبر النقد ،فاألخير ضرورة لألول ،وليست العالقة بينهما عالقة متبوع بتابع ،أو
ّ
خ���ط���وات واث���ق���ة يف
سابق بالحق ،بل عالقة تكامل ،وعلى النحو الذي تعنيه العالقة بين الدال والمدلول ،إذ ال دال ال مدلول له ،وال
مدلول من دون دال.
عامل الطفولة
ُ
ُ
وبعد ،وقبل ،وأبدًا ،فيا أيها المعتقدون بالتابع والمتبوع ،والسابق والالحق ،وِ ..من أمثال العرب«ُ :مذكية تقاس
بالجذاع» ،ولكم أن تعودوا إلى األدبيات القديمة ،فتفقهوا ذلك الذي قالت العرب.
• عباده تقال ـــــــــــــــــ ص13

عمرو مو�سى با�شا

عـالء الديـن ح�سـن:

مع�سكر الأطفال الرو�سي

االحتاد العام للأدباء والكتاب العرب ..يدعو لإدانة جرائم الإرهابيني التكفرييني
�إن الأمانة العامة لالحتاد العام للأدباء والكتاب
العرب ،لتتبنى البيان املر�سل من احتاد �أدباء وكتاب
العراق ب�ش�أن اجلرائم التي ترتكبها اجلماعات
التكفريية املت�سرتة وراء �شعارات الدين ،وهو منها
ب��ريء ،عل ًما ب���أن االحت��اد العام قد خ�ص�ص يوم
� 19أبريل /ني�سان من كل عام ليكون يو ًما للثقافة
العربية ،تقام فيه ن��دوات و�أم�سيات وفعاليات
ثقافية خمتلفة يف كل احتادات الكتاب يف الوطن
العربي تهدف �إىل �شيوع �أفكار التنوير ،وتب�صري
املواطن العربي باجلرائم الإرهابية التي ترتكبها
تلك التنظيمات ،وعلى ر�أ�سها تنظيم داع�ش.
�إن الثقافة العربية ت��واج��ه خ�لال ال�سنوات
الأخ��ي��رة حت���دي���ات ك��ب�يرة  ،ت��ت��م��ث��ل� أب��رزه��ا يف

ا���س��ت��ف��ح��ال و���ص��ع��ود االجت����اه����ات ال��ت��ك��ف�يري��ة
والإرهابية والأ�صولية ،التي تتخذ من الإ�سالم
مظلة لتمرير م�شروعاتها وخططها ال�سيا�سية
املتوح�شة التي �أ�ساءت ل�صورة العرب وامل�سلمني �أمام
العامل املتح�ضر ،ودمرت الكثري من منجزات الثقافة
العربية التنويرية وه��ي ت�شيع روح الت�سامح
والتنوير واحلداثة ومفاهيم الدميقراطية وحقوق
الإن�����س��ان ،ف�ض ًال ع��ن �أع��م��ال التدمري والتخريب
التي مار�ستها �ضد البلدان العربية املختلفة يف
�سورية والعراق وليبيا وم�صر وتون�س واجلزائر
ولبنان واليمن وغريها ،مما �أدى �إىل تدمري البنى
التحتية والثقافية وال�صروح التاريخية والدينية
والأث���ري���ة ،و�إل��غ��اء ح��ري��ة التعبري واالخ��ت�لاف

والتفكري ل�صالح ر�ؤي��ا واحدية ظالمية ت�شرعن
العنف والتوح�ش والتطرف وتعيد العاملني العربي
والإ�سالمي �إىل ع�صور الظالم والتخلف والعبودية.
ولذا تلقى على كواهل الأدباء والكتاب واملفكرين
واملثقفني العرب ،يف هذه املرحلة ،م�س�ؤوليات فكرية
و�أخالقية وعملية ج�سيمة تتمثل يف مواجهة هذا
االنحراف الفكري اخلطري بو�صفه ً
خرقا يف بنية
العقل العربي يتطلب تفكيك �أ�صوله الفكرية
واملعرفية و�إ�شاعة ثقافة تنويرية و�إ�صالحية
ق��ادرة على �إن��ق��اذ الفرد واملجتمع العربيني من
ال�سقوط يف �شباك ه��ذه الأنظمة ذات العقلية
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اجلوالن العربي ال�سوري
بني غطر�سة ال�صهاينة و�إرادة ال�سوريني

كما هو معروف �إن اجلوالن العربي ال�سوري مت
اغت�صابه يف احلرب العدوانية التي �شنها الكيان
ال�صهيوين يف حرب اخلام�س من حزيران عام
1967م ،ومنذ ذلك الوقت ينا�ضل ال�سوريون
ب�أ�شكال خمتلفة للحفاظ على هويته العربية
وا�ستمرار مت�سكهم بعودته ل�سورية بالرغم من
كل املمار�سات الال�إن�سانية واملنافية لكل القوانني
الدولية التي ميار�سها ال�صهاينة �ضد اهلنا
يف اجل���والن للتخلي عن عروبتهم وانتمائهم
الوطني ،وباتت ق�ضية اجلوالن حتتل الأهمية
الأوىل من بني الق�ضايا اال�سرتاتيجية ل�سورية
�شعب ًا وقيادة .
وال���ي���وم م���ع ت�����ص��ع��ي��د ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين
وا���س��ت��ف��زازه مل�شاعر ال�سوريني ب���إع�لان��ه عدم
ان�سحابه من اجل��والن للأبد  ،وا�ستمراره يف
بناء امل�ستوطنات  ،ي�ؤكد ال�سوريون �أنه �سيكون
مقربة للغزاة ال�صهاينة ،ولن يكون اجلوالن �إال
كما يريده ال�سوريون عربيا �سوريا ،وهو عائد ال
حمالة  ،وهو اليوم يحتل املرتبة الأوىل يف �سلم
ا�سرتاتيجيات �سورية العروبة املقاومة.
�إنها �أه��م الق�ضايا التي تواجه �سورية يف
الوقت احلا�ضر كونها ممتزجة حتى النخاع
بحالة الإره��اب ال��ذي ُفر�ض عليها  ،وباحلرب
العدوانية الإره��اب��ي��ة ،التي ت�ستهدف تدمري
الدولة ال�سورية و�شرذمتها �إىل كانتونات تخدم
الكيان ال�صهيوين  ،وكون اجلوالن �أكرث املناطق
التي جاء منها الإرهاب وقدم الدعم للإرهابيني
من خالل الكيان ال�صهيوين �،أن هذه الأطماع ال
ميكن مواجهتها �إال با�سرتاتيجية جيوبولتيكية
 ،حيث بات من ال�ضروري فتح جبهة اجلوالن
و�ضرب كل املن�ش�آت الع�سكرية واال�ستيطانية
املقامة على ه�ضبة اجلوالن.
�إن اجل����والن ل��ه �أه��م��ي��ة ك��ب�يرة بالن�سبة
ل�سورية ،من حيث كونه امتداد ًا طبيعي ًا لأرا�ضي
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��وري��ة يف اجلبهة
اجل��ن��وب��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة و�إ���ش��راف��ه ع��ل��ى اجل��زء
ال�شمايل من فل�سطني املحتلة :اجلليل و�سهول
احلولة وطربيا  ،وميثل نقطة االلتقاء بني طرق
املوا�صالت القادمة من �شمال فل�سطني وجنوب
لبنان باجتاه الداخل ال�سوري ،واحتوائه على
كميات هائلة من م��وارد املياه ،وفيه حما�صيل
زراعية هامة مثل احلبوب والبقول والأ�شجار
املثمرة ،وفيه �أرا���ض زراعية خ�صبة ،وال يبعد
�أك�ثر من  50كم عن البحر الأبي�ض املتو�سط
،ومي��ث��ل االم���ت���داد اجل��ن��وب��ي الطبيعي جلبل
ال�شيخ ذي القيمة اال�سرتاتيجية من النواحي
الع�سكرية واملائية والأمنية كافة ،وي�صعب ف�صل
اجل��والن عن جبل ال�شيخ فهما ميثالن وحدة
طبيعية واحدة تتكامل عنا�صرها لت�شكل هذه
القيمة اال�سرتاتيجية العظمى للدولة ال�سورية
فاغت�صاب اجلوالن يفقد �سورية �إمكانات كبرية
يف الدفاع �أو ًال،ويف البناء االقت�صادي ثاني ًا ،ويف
حتقيق توازن القوة واالندفاع �إقليمي ًا ال�ستعادة
مكونات اجلغرافية ال�سيا�سية ل�سورية الكربى
ثالث ًا.
واملتابع لتاريخ �أهلنا يف اجل��والن يت�أكد له
�صالبة وقوة �إميانهم بوطنهم وثقتهم بالتحرير
وال���ع���ودة حل�����ض��ن ال��وط��ن وت��ك�����س�ير غطر�سة
االح��ت�لال ال�صهيوين،ويت�أكد ل��ه مت�سك �أه��ل
اجلوالن ب�أر�ضهم وانتمائهم لوطنهم �سورية رغم
�سيا�سة العدو ال�صهيوين الإرهابية التي حاولت
فر�ض الهوية ال�صهيونية عليهم وماوثيقة
جمدل �شم�س الوطنية عام 1980م� ،إال دلي ًال
حي ًا تعمد بالدم وق��د تبنت املبادئ الآتية:
ه�ضبة اجلوالن �أر�ض �سورية ,اجلن�سية ال�سورية

�صفة مالزمة لل�سوريني ،وع��دم االع�تراف ب�أي
قرار ت�صدره” �إ�سرائيل” حول اجلوالن ،وعدم
االع�ت�راف باملجال�س املذهبية واملحلية التي
تقيمها ،وك��ل من يقبل الهوية «الإ�سرائيلية”
خائن وم��ط��رود من الدين ،وال يجوز ،ويحرم
التعامل معه.
وكما ي�ؤكد علماء اجليوبولتيك �أن املهمة
الرئي�سة �أم��ام ال�سوريني هي حماية �أرا�ضي
الدولة ال�سورية  ،لأن الأر�ض هي اخلط الأحمر
ال���ذي ي��ح��رك ع��واط��ف ال�����س��ك��ان وي��دف��ع بهم
للت�ضحية.
�إن حماية �أرا�ضي الدولة ال�سورية تتطلب
و���ض��ع جيوبولتيكيا م��رن��ة ومتحركة تنظر
بعني على الواقع احلايل للحدود ال�سورية من
جهة ،وبالعني الأخ���رى تنظر �إىل الأرا���ض��ي
التي التهمتها تركيا والكيان ال�صهيوين وت�شكل
احل��ق التاريخي واحل�ضاري وال�سيا�سي كذلك
لل�شعب ال��ع��رب��ي ال�����س��وري،وان��ط�لاق�� ًا م��ن تلك
اجليوبوليتيكيا املفرت�ضة ف�إنه من ال�ضروري
التحرك وفق اخلطوات التالية:
�1إدخال مفاهيم احلق التاريخي للدولةال�سورية يف مناهج الرتبية الع�سكرية بكلياتها
احلربية واجلوية والبحرية وكليات الدفاع
الوطني والأكادمييات الع�سكرية ،بالإ�ضافة
للرتكيز عليها يف جماالت التدريب الع�سكرية
ويف املنا�سبات التاريخية .
��� 2ض��رورة �إع���ادة املفاهيم وامل�صطلحاتاجلغرافية ال�سيا�سية للمناهج الرتبوية يف
امل��دار���س بكافة م�ستوياتها ،و�إىل اجلامعات
واملعاهد املتنوعة يف م�ؤ�س�سات ال��دول��ة كافة
،وفر�ض درا�ستها يف املناهج ح�سب طبيعة كل
مادة علمية وتربوية .
�إن اجليوبولتيك ال�سوري يهدف �إىل حماية
�أرا�ضي اجلمهورية العربية ال�سورية ،وحت�صينها
و�إع��ادة امل�أخوذ منها �إىل ت��راب الوطن .وهذا
يتطلب ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��داخ��ل��ي ،من
خاللتجميع عنا�صر القوة يف الدولة واملجتمع،
وتراكم فائ�ض القوة الذي امتلكوه خالل العقود
املا�ضية ك���أداة حلماية الدولة واملجتمع  ،وقد
جنحوا يف ذلك .وامل�ستوى اخلارجي ،باال�ستفادة
من ميزان القوى ال��دويل ،والفرز الذي �أ�صابه
،حيث متكنت �سورية من دعم هذا الفرز ودفعه
�إىل الأمام لتقطف ثماره رو�سيا وال�صني ولتزداد
�سورية مناعة وهيبة كافيتني حلمايتها من
التق�سيم �أو الغزو اخلارجي ،وه��ذا بالفعل ما
يطمح �إليه اجليوبولتيك ،وهو حماية الدولة
�أو ًال وزيادة قوتها ثاني ًا.
�إن املعركة اليوم هي الت�صدي للم�ؤامرات
امل�ستمرة �ضد �سورية واالن��ت�����ص��ار يف احل��رب
الظاملة عليها منذ 2011/3/17م والتي من
�أهم �أ�سبابها  :امل�شروع ال�صهيوين يف ال�سيطرة
على ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،وامل��ح��اوالت امل�ستميتة
م��ن امل�ستعمر الأوروب�����ي ل��ل��ع��ودة �إىل الوطن
العربي وال�سيطرة عليه ،وامل�شروع الأمريكي
االحتوائي للهيمنة على العامل ،ويف مقدمته
الوطن العربي للأ�سباب التالية :حماية �أمن

معظم املعار�ضة مرتبط مع العدو
ال�صهيوين وم�ستعد للتفريط بال�سيادة
والأر�ض مقابل ت�سلم ال�سلطة!

لن يكون اجلوالن �إال كما يريده
ال�سوريون عربيا �سوريا ،وهو عائد
ال حمالة  ،وهو اليوم يحتل املرتبة
الأوىل يف �سلم ا�سرتاتيجيات �سورية
العروبة املقاومة.
�إ�سرائيل ،والعمل على �سيطرتها كقوة كربى ،لها
اليد الطوىل يف �إقليمها اجلغرايف ،وال�سيطرة
على منابع النفط وال��غ��از ،واكت�شاف كميات
هائلة من احتياطي النفط والغاز يف احلو�ض
ال�شرقي للبحر املتو�سط والتي ت�شكل �سورية
�أح��د �أه��م مكامنه ،ولأن �سورية �أك�ثر ال��دول
توجه ًا  ،والأكرث فعالية يف �صياغة م�شروع عربي
نه�ضوي والت�صدي للم�شروع ال�صهيوين وحترير
فل�سطني م��ن البحر �إىل النهر ،لأن �سورية
تقود حركة املقاومة العربية والإ�سالمية �ضد
امل�شروع ال�صهيوين اال�ستعماري الغربي،ولأنها
الدولة العربية الوحيدة التي نا�صرت الثورة
الإي��ران��ي��ة،و مل تتدحرج دح��رج��ة الأنظمة
العربية بقيادة رجعيتها املمثلة بال�سعودية
نحو ال�سالم امل��ذل مع الكيان ال�صهيوين ،لأن
�سورية �أبت �إال و�أن تكون حرة وذات �سيادة يف
كل قراراتها الوطنية والعربية على حد �سواه
،ولأنها دولة م�ساندة للحقوق ال�شرعية للأمم
امل�ست�ضعفة ،وتريد �سيادة القانون الدويل ،لأن
ل�سورية املوقع اجلغرايف املميز بني القارات وبني
احل�ضارات وبني الثقافات منها انطلقت امل�سيحية
نحو العامل ،ومنها انطلقت عاملية الإ�سالم �إىل
الدنيا.
�إن امل�����ش��روع ال�����س��وري ب��ر�ؤي��ت��ه العربية
الإ�سرتاتيجية ميثل امل�شروع القومي الوحدوي
املعا�صر على �أ�سا�س العلم والتقانة وامل�صلحة
العربية ،من هنا جند تف�سري ل�شدة الهجمة
الإمربيالية ال�صهيونية على الكيان العربي
ل�ضربه وت�شظيه ،لأن��ه م�شروع يهدد م�صالح
الغرب وال�صهيونية،وكما قال �أرنولد تويبني
:يوم ي�ستيقظ العرب ينهار الغرب.
لذلك تعمل ال�صهيونية على حماولة تغيري
النظام الوطني يف �سورية وا�ستبداله ب�أدواتها
املرتزقة حتت ما ي�سمى معار�ضات ب�أ�شكالها
املختلفة ،وال��ت��ي افت�ضح �أم���ر عمالتها على
ال�شا�شات ال�صهيونية وم��ن خ�لال ممار�ساتها
على الأر�ض من خالل ا�ستهدافها للبنى التحتية
و�ضرب املرتكزات احل�ضارية والآث��ار وتدمري
و�سرقة املعامل واجلي�ش العربي ال�سوري وكل ما
يعرب عن قوة و�أ�صالة �شعبنا العربي ،والعمل على
تق�سيم �سورية  ،وو�ضعها حتت ت�صرف دويالت
العمالة يف اخلليج العربي وتركيا.وميكننا
القول� :إن معظم املعار�ضة مرتبط مع العدو
ال�صهيوين وم�ستعد للتفريط بال�سيادة والأر�ض
للكيان ال�صهيوين مقابل ت�سلم ال�سلطة .وهي
لي�ست متجان�سة� ،إق�صائية وال تعرتف بالآخر،
ال متلك ���ش��روع�� ًا �سيا�سي ًا �إال ت��دم�ير ال��دول��ة
ال�سورية ،ال متلك عمق ًا �شعبي ًا يهيمن عليها
رجال دين موتورون �شاذون ب�سلوكهم  ،وانق�سام
املعار�ضة الداخلية �إىل ع��دة �أق�سام منها من
دخل يف ال�سلطة ،ومنها من رف�ض ،ومنها من �شكل
�أحزاب ًا ،ووجود ع�صابات لي�ست �سيا�سية قامت

لأهداف خا�صة كقاطعي طرق لل�سرقة والنهب
والتهريب وكلهم حم�سوبيني على املعار�ضة .
لكن وعي �شعبنا العظيم �أف�شل امل�ؤامرة ،وكان
م��ن �أه���م م�����ص��ادر ال��ق��وة يف ال��دول��ة ال�سورية
امل�ستخدمة يف هذه احلرب،حيث اجلزء الأكرب
من ال�شعب ال�سوري مل تنطل عليه هذه امل�ؤامرة
منذ ال��ب��داي��ة ،وظ��ل ملتزم ًا ب��ال��دول��ة ،وع�بر
عن التزامه من خ�لال :االل��ت��زام بالواجبات
ال��وظ��ي��ف��ي��ة والإن��ت��اج��ي��ة امل��ت��وج��ب��ة عليه،
والنزول �إىل ال�شوارع ،وحمل الرايات املنددة
بامل�ؤامرة وامل���ؤي��دة للنظام ،وع��دم اال�ستجابة
لكل الدعايات املغر�ضة ،وك��ان �سالحها الآخر
ال��ذي منحها القوة هوامتالك �سورية جلي�ش
عقائدي متميز� ،أثبت �أنه اليد الطوىل لل�شعب
ال�سوري والدولة ال�سورية م��درب على �أحدث
�أنواع الأ�سلحة ومتكن هذا اجلي�ش من ا�ستنباط
واب��ت��ك��ار �أ���س��ال��ي��ب مل ت��ك��ن م��ع��ه��ودة يف ح��رب
اجليو�ش كالتقليم والتقطيع والعزل ،والعامل
الرئي�سي �أي�ض ًا يف ق��وة ال��دول��ة ال�سورية هو
توفر القيادة ال�سورية ممثلة بالرئي�س ب�شار
الأ�سد الذي اكت�سب احرتام وتقدير كل �شعوب
العامل ،وكل رجال احلق والعدل الأحرار الذين
ال يفرون من الزحف ،وال يغدرون ب�شعوبهم ،وال
يرتكون قيادة ال�سفينة عندما ت�شتد الأعا�صري،
لذلك تكت�سب �شخ�صية القائد الأ�سد �صفات
مهمة ج���د ًا ،ب��ل لعلها الأه���م يف ق��وة ال��دول��ة
ال�سورية  ،لأنها ال تنظر �إىل الأ�شياء والعالقات
نظرة راهنة ،بل ت�ضعها �صمن �سياقها التاريخي
وامل�ستقبلي،و�أنها �شجاعة التخاذ القرار املنا�سب
�ضمن ه��ذه اال�سرتاتيجية �،أن��ه��ا �أخالقية يف
تعاملها مع الفعاليات ال�سيا�سية واالجتماعية
املحلية والعربية والدولية� ،أنها قيادية بامتياز،
ال ت�تراج��ع ،وال ت��ع��رف ال��وه��ن ،وال االن��ه��زام
�،أنها عروبية ت�ضع ميزان ًا دائم ًا لكل اخلطوات
ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة والإ�سرتاتيجية
حتت منظور امل�صالح العربية ،وق��وة العرب،
و�أهداف العرب� ،إنها تدافع عن الإ�سالم املعتدل
ذي القيم الإن�سانية ،وه���ي �إن�سانية تدافع
عن القيم احل�ضارية ،وتبقى �شخ�صية الأ�سد
املوحدة لل�سوريني مبكوناتهم الثقافية والإثنية
وال�سيا�سية القا�سم امل�شرتك ملا هو وطني باملعنى
املدافع عن تراب �سورية ،ووحدته ،وعن وجود
ال�سوريني وكرمتهم ،بالإ�ضافة لدعم الأ�صدقاء
الرو�س والإيرانيني واملقاومة اللبنانية بقيادة
ح��زب اهلل وال�صني ودول �أمريكا الالتينية
وغريهم .
لقد �أف�شلت �سورية امل�ؤامرات اخلبيثة ب�سبب
ان��ت�����ص��ارات اجلي�ش العربي ال�����س��وري ،وجن��اح
الدبلوما�سية ال�سورية يف تفنيد ودح�ض كل
ال��دع��اوى ال��ت���آم��ري��ة على ال��دول��ة ال�سورية،
و�صرب وحنكة القيادة ال�سورية ،وعدم الرتاجع
قيد �أمنلة عن حقوق ال�شعب العربي ال�سوري
والت�أييد القوي واملبدئي من �أ�صدقاء ال�شعب
العربي ال�سوري ،و�صمود ال�شعب ال�سوري بكل
مكوناته،وال�سوريون هم �أبناء الذين �صنعوا
ا�ستقالل �سورية ،ولي�س �أبناء اخلونة الذين
تربوا يف �أح�ضان عربان حكام اخلليج العربي
وامل��و���س��اد ال�صهيوين وال��ق��وى اال�ستعمارية
الذين تعهدوا لل�صهاينة بالتنازل عن اجلوالن
والق�ضية الفل�سطينية ،وكما �صنع �أج��دادن��ا
اال�ستقالل وطردوا امل�ستعمر �سيفعل �أحفادهم
اليوم ويطردون الغا�صب ال�صهيوين من اجلوالن
العربي ال�����س��وري ،وم��ن ك��ل الأج���زاء العربية
املحتلة .

قضايا أدبية
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يف الق�صة الق�صرية جداً!
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•حممد باقي حممد
ن�ص مراوغ،
مع الـ ( :ق .ق .ج) نحن �إزاء ّ
ن�ص يوحي بال�سهولة ،ب�سبب من ق�صر متنه
ّ
ربمّ ا ،بيد �أنّه يف املُمار�سة يتك�شف عن �صعوبة
ما بعدها �صعوبة ،فهي تت� ّأ�س�س على �ضبط
�صارم ي�سو�سها� ،سواء �أكان ذلك على م�ستوى
احلدث� ،أو يف لغتها �،أو على ُم�ستوى الزمن ،ما
قد يغري باملُقاربة ممار�سة �أو تقعيداً ،ذلك
�أنّها مل تتبلور بعد على امل�ستويني ،فهل ن�شري
�إىل �أنّها تتطلب قدرة هائلة على التكثيف ،ما
يرب�أ بها عن �إن�شاء جما ّ
ين يثقل على كاهلها
ّ
ترهل مقيت ال يحتمله
الغ�ض ،وبالتايل عن ّ
حجمها!
رب قائل :ولكن �ألي�ست الأ�س�س ذاتها،
ّ
الق�صة الق�صرية �أي�ض ًا!؟ هذا �إذا مل نذهب �إىل
التي حتكم ّ
� ّأن الأجنا�س الأدب ّية كلها تتكئ على اقت�صاد ين�أى بها عن
ثم � ّأن القول مببد�أ احلذف واال�صطفاء � -أي �أن
ّ
الرتهل؟! ّ
جوهري -
نحذف ما هو عار�ض بح�سبنا ،ون�صطفي ما هو
ّ
يحكم هو الآخ��ر  -مخُ تلف الأجنا�س الأدب�� ّي��ة ،غري �أنّنا
نقول ب�أنّه يف الـ ( :ق .ق .ج) يرقى �إىل خانة ال�ضرورة
الق�صوى ،ذلك � ّأن ّ�أ ّي نتوء يف متونها ُيطيح بها ككلّ !
يقوم العمل الفن ّّي � -أ�سا�س ًا  -على حتويل التجربة �إىل
فني ،لكنّنا يف الـ ( :ق .ق .ج)
ذكرى ،والذكرى �إىل تعبري ّ
حمكومون باختزال �شديد ،قد يتجاوز التكثيف �إىل مفهوم
الت�أبري ،كمفهومني ينتميان �إىل مقام ال�شعر ،وبخا�صة
فرقها
ق�صيدة النرث ،فماذا �إذا تفكّرنا يف تعريفها تعريف ًا ُي ّ
مرة �أخرى �سنجد �أنف�سنا عاجزين
عن الأجنا�س الأخرى!؟ ّ
عن تعريفها تعريف ًا جامع ًا مانع ًا ،فقد تكون حدث ًا �شديد
تقد َم
ولكن �أال ينطبق ما ّ
ال�ضبط يف زمنه على وجه العموم! ّ
 من كالم  -على الق�صة الق�صرية �أي�ض ًا!؟ على زعم منّا ب� ّأنكلمة « �شديد « متنح الـ ( :ق .ق .ج) عالمة فارقة ،ما يزيد
ثم �أنّنا مجُ ربون على االعرتاف ب� ّأن
اللوحة املُلغزة �إبهام ًاّ ،
هذه التعاريف  -يف اتفاقها � -أن�ش�أت تغيم ،ربمّ ا ل ّأن الق�صة
الق�صرية ذاتها بد�أت تغادر حمطة احلدث ،لتنعطف نحو
خانة اللحظة �أو احلالة� ،أي نحو �شكل غاب احلدث  -عن
متنه � -أو كاد ،وذلك يف اتكاء غري ُمعلن على ت�ش ّبه بتيار
الوعيُ ،متاخمة  -بذلك  -ال�شعر بحدود و�إذ ًا فنحن � -إذ
ّ
نتجاوز احلجم � -سنت�ساءل �أن ما الذي ُيك�سب الـ  :ق ق ج
الق�ص!؟
خ�صو�ص ّيتها كنمط خا�ص من
ّ
�إنّنا �أذ ن�سمها باملراوغة� ،إنمّ ا نرى ب�أنّها �أوهمت الكثريين
ب�سهولتها ،لتتك�شف لهم عن �سهل ممُ تنع ،يت�أ ّبى على التطويع
والت�شكيل ب�سهولة ،ولكن ما هو ن�سب الـ  :ق ق ج!؟ �أهي ابنة
�شرع ّية � -أو غري �شرعية  -للق�صة الق�صرية� ،أم �أنّها ت�شرك
مع هذا الن�سب بن ّوتها لق�صيدة النرث الكري�ستالية!؟
تعالوا نتفق يف ق�ضية خالفية ك��الأدبّ � ،أن الـ  :ق ق
ج مل ت�ستو على عودها بعد كما �أ�سلفنا� ،أي �أنّها تتو�ضع يف
خانة الت�شكّل� ،سواء �أك��ان  -ذلك الت�شكّل  -على ُم�ستوى
املُمار�سة �أو على ُم�ستوى التقعيد ،هذا �إذا جتاهلنا غري ر�أي
الق�ص �أو جنته ،ال �سيما � ّأن
ُينكر عليها انتماءها �إىل مملكة
ّ
تو�أمها � -أي ق�صيدة النرث  -هي الأخرى حملّ �إنكار عنيد
يخل�ص �إىل �إق�صائها عن فردو�س ال�شعر ،ف�إال َم يرجع هذا
تلخي�ص �أنّنا �أ�سرى العادة مث ً
ال� ،أم �أنّنا رهن
املُ�شْ كِل!؟ �أهو
ُ
ربره على ُم�ستوى علم النف�س ،ربمّ ا ل ّأن النف�س
خوف له ما ُي ّ
�إذ تركن �إىل امل�ألوف ،تن�أى بنف�سها ع ّما جتهله!؟ �أي عن
جديد يهزّ القا ّر الذي ثوى يف الأعماق على ت�سليم!؟ ولكن
�أل�سنا بهذا نناق�ض حركة الت�أريخ يف معر�ض تط ّوره!؟

نحن ل�سنا ب�صدد �إنكار
ر ّد فعل م�ضاد ،تخلق ب�سبب
الكم الهائل من الـ  :ق ق ج،
ّ
الذي و�صلنا يف �أرد�أ مناذجه،
ولهذا �سنقول ب�أنّنا ُمطالبون
ب���أن نُ�شرع �صدورنا للرياح
التي تهب م��ن غ�ير جهة ..
كيف ،وملاذا!؟ ويف كيف نرى
� ّأن اكتناه مفهوم التط ّور،
ال��ذي ي�سو�س حياة الب�شر،
مبا هُ ُم كائنات عاقلةُ ،منحت
نعمة الت�س�آل ،فلم تركن �إىل
ال�سكون الآ���س��ن ،قد ُي�شكّل
جواب ًا مقنع ًا عملياتي ًا! �أ ّم��ا ملاذا تلك فلكي مننح اجلن�س
الوليد الفر�صة ليعي�ش �أو ميوت ،ذلك �أ ّن��ه �سيتال�شى من
يتح�صل على مق ّومات احلياة ،وذلك من
تلقاء ذاته �إن مل
ّ
ندعي ُ -م�سبق ًا  -ب� ّأن والدته قي�صر ّية!
غري �أن ّ
على هذا �سنت�ساءل �إن كان الوقت ال�ستنباط الأ�س�س
التي نفرت�ض تواترها يف الـ  :ق ق ج ملّا ي���أزف بعد!؟ ويف
اجلواب �سنذهب �إىل �أنّنا  -ربمّ ا  -كنّا معن ّيني بتلك الأ�س�س
�سيميائي،
بدء ًا بالعنوان ذاته� ،إذ نت ّوخى منه  -عرب نظام
ّ
�أي نظام من العالمات والإ���ش��ارات � -أن يوحي بف�ضاءات
الن�ص ،من غري �أن يف�ضح �أ�سراره كلها ،لكي ال يقتل لعبة
ّ
ً
الت�شويق التي ينه�ض عليها �أ�سا�ساُ ،مذكّرين ب� ّأن غياب هذه
اللعبة قد يفقده القدرة على توريط القارئ يف تواط�ؤ
لتحري عوامل
ُم�ض َمر ينتهي بـ � /أو يف�ضي �إىل قراءة املنت
ّ
الطية خلفه ،ذلك � ّأن عالقته باملنت ال تقوم على التجاور
الفني
فح�سب ،بل �أنّها تقوم على ا�شتباك عنا�صر العمل
ّ
يف وحدة ال تنف�صم ،ب�شكل ميح�ضه وظيفة معرف ّية �أي�ض ًا،
ندعي
ناهيك عن �أنّه ُيك�سب
الن�ص غنى يف الدالالت ،ولن ّ
ّ
ب�أنّها مه ّمة �سهلة!
ن�ص من الـ  :ق ق ج ي�ستدعي  -بال�ضرورة
� ّإن اجرتاح ّ
القا�ص من التقاط حلظة
ذكاء ميكّن
ذكاء يف التناول،
ً
ً
ّ
املُفارقة ،تلك التي يت� ّأ�س�س عليها العمل
الفني ع��ادة ،على �أن نن�أى ب�أنف�سنا عن
ّ
مطب الت�ضاد ،ربمّ ا ل ّأن الت�ضاد
الوقوع يف
ّ
ق�صة ق�صرية جداً،
نجز
ي
لن
 لوحدهُ
ّ
فنتجنب وهم ًا زائف ًا مفاده � ّأن الت�ضاد هو الـ
 :ق ق ج يف خطل بينّ !
وباال�شتغال على مفهوم ال�ضبط -
حفر ًا  -باملُمار�سة والتقعيد� ،سنذكّر ب�أنّه
يت�ش ّبه بتكثيف هو يف �أ�صله خ�صي�صة يف
ق�صيدة النرث� ،أما �إذا رمنا تب�سيطه للعموم،
ف�سنوجزه يف مقولة تتلخ�ص يف � « :أن نعبرّ
عن �أكرث ما يمُ كن من املعاين ب�أقلّ ما يمُ كن
من العبارات «ُ ،مرت�سمني الطريق �إليه عرب
جم من الدالالت ،تقوم عليه اللغة يف
كمون ّ
لعبة الظهور واالحتجاب ،وذلك عرب طيف
وا�سع من الإيهامات والإمياءات والإحاالت� ،إذ �أنّه �س ُيحيلنا
الق�ص ،لنذهب �إىل �أنّها
بد � -إىل اخلو�ض يف لغة
 من كلّ ّّ
ال�شاعري يقوم على
ال�شاعري ،ل ّأن
ينبغي �أن توك�أ �إىل
ّ
ّ
املُجنّح ب�أفيائه وظالله وتورياته ،و�إ ّ
ال فكيف له �أن يوحي
الن�ص ت�صريح ًا!؟ هل نحن ب�صدد الزعم
مبا مل ي�أتِ عليه
ّ
التعبريي الدال واملُن�ضبط
الق�ص �ستن�أى بنف�سها عن
� ّأن لغة
ّ
ّ
!؟ �أب��داً ،و�إ ّ
ال فكيف �سنُطالب « ُمقرتيف « هذا ال�ضرب من

يقوم العمل الف ّن ّي على حتويل
التجربة �إىل ذكرى ،والذكرى
فني ،لك ّننا يف الـ :
�إىل تعبري ّ
(ق .ق .ج) حمكومون باختزال
�شديد.

لغوي �صارم كنّا
الق�ص  -باعتماد هذا وذاك  -باقت�صاد
ّ
ّ
قد جئنا عليه� ،إذا مل يحلّ الإيحاء حمل املُبا�شر ،ما مينح
حتد� ،آماد ًا تتاخم لعبة االنزياح على
املنت �آماد ًا و�سيعة ال ّ
ُم�ستوى اللغة ،والإحاالت على ُم�ستوى التعبري!؟
رب مت�سائل مهموم مبا يف�صل هذا اجلن�س عن ق�صيدة
ّ
النرث الكري�ستال ّية ،ال �سيما بعد �أن خ�ضنا يف ق�صة احلالة
لنقر ب�أنّنا نواجه �س�ؤا ً
ال م�شروع ًا وذك ّي ًا ،فهل
�أو املناخ،
ّ
مفتوحينْ !؟ �أم نتحايل
ُوجه الإجابة نحو ممُ ار�سة وتقعيد
َ
ن ّ
ً
ً
على الإجابة حتايال م�شروعا ،فن�ستدعي احلدث  -الذي
تن�ضوي عليه الـ  :ق ق ج  -ليم ّيزها لي�س عن ق�صيدة النرث
فح�سب ،بل وعن اخلاطرة �أي�ض ًا!
�أ ّما الزمن يف الـ  :ق ق ج فحاله من حال الزمن يف الق�صة
التقليدي،
الفيزيائي
الق�صرية ،ذلك �أنّ��ه قد ي�أتي على
ّ
ّ
ُ
ولكن
�ستقبل،
مل
فا
احلا�ضر
ليم�ضي قدم ًا من املا�ضي �صوب
ْ
تعالوا نت�ساءل � « :ألي�ست احلداثة ن�سق ًا ،واعتماد هكذا
زمن ُيخلّ بهذا الن�سق «!؟ ما يرفع التوليف بني هذا الوليد
اجلديد وزمن ُمنك�سر  -مث ً
��ري  -ين�ضوي حتت
ال � -أو دائ ّ
ثم � ّأن احلديث
جناح احلداثة � -إىل ُم�ستوى ال�ضرورة!؟ ّ
من الأ�ساليب املُبتكرة  -ناهيك عن الزمن  -ي�ضخّ مزيد ًا من
الدرامي يف املنت!؟ وهذا ي�شمل املكان ك�أحد عنا�صر
التوتر
ّ
الق�ص ،حاله هنا من حال الق�صة الق�صرية ،لنقف  -من
ّ
ثم  -باخلواتيم على �إدها�ش � ،إدها�ش يرجع  -يف �أ�صله
ّ
 �إىل اال�شتغال على املُفارق وال�صادم ،ب�شكل ميح�ض هذهاخلواتيم حلظة ك�شف وتنوير� ،إذ ذاك  -فقط �إذ ذاك -
الق�ص�صي نقطة تقاطع ت�أتلف �إليها عنا�صر
للن�ص
�سيتحقّق ّ
ّ
الوظائفي ،وب�ؤرة تفجري تقوم
العمل الفنّي يف اجتماعها
ّ
على الك�شف والتنوير اللذين �أتينا عليهما!
بقي �أن نت�ساءل  « :ولكن ما الذي تبقى من رابط ين�سب
الـ  :ق ق ج �إىل الق�صة الق�صرية بن�سب البن ّوة!؟ وهو �س�ؤال
ربره بال ّ
�شك ،ح�سن ًا � ..أال ينتمي النمطان
م�شروع له ما ُي ّ
الفني!؟ �أال تتنطح الـ  :ق ق ج  -هي الأخرى -
�إىل النرث
ّ
للم�ضامني ذاتها ،لتقف تلك امل�ضامني بال�شخ�صية الإن�سان ّية
تند عن ال�سيطرة� ،إذ تنبت عن
يف �إحدى حاالتها ،يف حلظة ّ
ق�سري غالب ًا،
اجلماعة على نحو
ّ
�سواء �أكانت هذه اجلماعة قبيلة
ً
�أو طائفة �أو عائلة ،ليبدو املنت
يف �إجماله كحداء ال�شخ�ص ّية
الرئي�سة يف توا�صلها م��ع روح
اجلماعة!؟
و�سيقدم لنا
لننتظر �إذاً،
ّ
« م��ق�ترف��و « غ��واي��ة ال���ـ  :ق ق
ج الأج��وب��ة املنا�سبة ،حينئذ
يتم
�سنك�سب جن�س ًا فني ًا جديداًّ ،
التقعيد له الحق ًا� ،أو نئد حالة
بدت ُمب�شّ رة ،لكنّها مل تزد عن
كونها زوبعة يف فنجان ،ثم انتهت
مجُ���رد زب��د وال �شيء
�إىل زب��د،
ّ
�آخر� ،صحيح �أنّنا  -لتفا�ؤل يف طبيعتنا  -منيل �إىل اخليار
الأ ّول� ،إ ّ
ال �أنّنا لتاريخه ال ن�ستطيع املُراهنة عليه راهن ًا!
ويف اخلواتيم قد يحتم علينا الواجب �أن نذكّر ب�أنّنا
تقد َم من �آراء ،حتتكم �إىل الكثري من
ال جنزم
ب�صحة ما ّ
ّ
الفن ويف احلياة
الذاتي والقليل من
املو�ضوعي ،بيد �أنّنا  -يف ّ
ّ
ّ
حد تعبري الراحل الكبري
�أي�ض ًا  -حمكومون بالأمل على ّ
�سعد اهلل ونو�س ،ما قد يقت�ضي التنويه!

�إ ّننا �إذ ن�سمها باملراوغة� ،إنمّ ا
نرى ب�أ ّنها �أوهمت الكثريين
ب�سهولتها ،لتتك�شف لهم عن
�سهل ممُ تنع.
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�صمود الأهل يف اجلوالن املحتل
داللةً على االنتماء الأ�صيل ل�سورية الأم

قضايا وآراء

• مدحت ال�صالح
قبيل حرب ت�شرين عام  1973ا�ستطاعت قوات االحتالل
منذ الأيام الأوىل لالحتالل الإ�سرائيلي للجوالن ال�سوري
انطلقت خاليا املقاومة الوطنية ،تدعو املواطنني �إىل من �إل��ق��اء القب�ض على �أع�ضاء يف املقاومة الوطنية �إثر
التم�سك ب�أر�ضهم  ،وال�صمود فيها وال��دع��وة �إىل مواجهة ا�ست�شهاد ال�شهيد اخلالد عزت �شكيب �أب��و جبل يف �أواخ��ر
االحتالل،وبط�شه وخمططاته الهادفة �إىل �سلخ اجلوالن كانون الثاين ع��ام ،1973يف كمني �إ�سرائيلي ،حيث كان
عن وطنه االم �سورية ،وتغيري انتمائه العربي الأ�صيل ،من بحوزته تقارير ع�سكرية ح�سا�سة كان يحاول نقلها عرب
خالل الإجراءات التع�سفية التي قامت بها �سلطات االحتالل خط وقف �إطالق النار �إىل ال�سلطات ال�سورية ،وقد بلغ عدد
الإ�سرائيلي يف ا�ستبدال املنهاج الدرا�سي ال�سوري الذي كان �أع�ضائها املعتقلني حوايل  62منا�ضال ،مت تقدميهم للمحاكمة
�سائدا حتى العام ،1967وف�صل واعتقال الطاقم التدري�سي الع�سكرية وفر�ض �أحكام جائرة بحقهم و�صلت حتى ثالثني
يف �سلك التعليم حتت ذرائع �أمنية واهية ،والرتكيز يف املنهاج عاما.
منذ العام  1973ولغاية 1977بعد �ضرب وك�شف خاليا
الإ�سرائيلي على مو�ضوع الطائفية واحلقد من اجل حماولة
�سلخ �أبناء اجلوالن عن هويتهم وانتمائهم �إىل وطنهم الأم املقاومة الوطنية ،واندالع حرب ت�شرين التحريرية ،بد�أت
فرتة انتقالية بني مرحلة الن�ضال ال�سري ،والن�ضال ال�سيا�سي
و�أمتهم العربية
العلني يف اجلوالن  ،وهي مبثابة مرحلة التقاط الأنفا�س،
بد�أت تتبلور مظاهر املقاومة ال�سرية ،على الرغم من �أن و�إعادة تقييم الأو�ضاع ،املحلية الداخلية يف اجلوالن ال�سوري
الر�أي العام املحلي ال�سائد �آنذاك ،مل يكن يتوقع �أن يطول املحتل .ففي العام  1980ق��ررت احلكومة الإ�سرائيلية
االحتالل� ،إال �أن رواد احلركة الوطنية قد و�ضعوا ن�صب فر�ض اجلن�سية الإ�سرائيلية على �سكان اجل���والن ،مما
�أعينهم �إن�شاء خاليا �سرية ،ركزت معظم جهودها يف رف�ض �أث��ار �سخطا وغ�ضبا جماهرييا وا�سعا يف �صفوفهم ت��وج يف ت�صاعد خاللها الن�ضال الوطني كما ونوعا ،وكان من �أهم
املخططات التي �أعلنت عنها احلكومة الإ�سرائيلية يف �إقامة عقد اجتماع �شعبي حا�شد يف بلدة جمدل �شم�س تقرر فيه مظاهره حمليا ازدياد متا�سك النا�س وتعميق ،وعيهم الوطني
جمال�س حملية ومذهبية ،و�إلزام
فر�ض احلرمان االجتماعي والديني على كل من يتعاون مع وال��ق��وم��ي ،وع��زل العمالء وت��راج��ع بع�ضهم ع��ن مواقفهم
ا�ستبدال
على
يوافق
أو
�
االحتالل،
�سلطات
مواطني اجل��والن بدفع �ضريبة
ً
املتخاذلة ..على الرغم من �أن �إ�سرائيل قد زجت �آالفا من
يف
ورد
حيث
إ�سرائيلية،
ل
ا
بالهوية
هويته
ال���دخ���ل و���ض��ري��ب��ة الأم��ل��اك،
جنودها الذين فر�ضوا ،ح�صارا م�شددا على القرى ( ح�سب
يلي
ما
حينه
يف
ال�صادرة
الوطنية
الوثيقة
وال��ت���أم�ين ال��وط��ن��ي وخ�ضوعهم
تقديرات حملية ك��ان ع��دد اجل��ن��ود �أك�ثر م��ن ع��دد �سكان
:
ل��ل��ق��وان�ين الإداري�������ة وامل��دن��ي��ة
اجل��والن املحا�صرين" ح��وايل  17الف جندي" )  ،حاولوا
اجل���والن
��ة
ب
��ض��
�
��
ه
���ن
م
���ن
ط
���وا
م
���ل
ك
"
والقانوينة الإ�سرائيلية �ضاربة
من خالله فر�ض الهويات ،الإ�سرائيلية على ال�سكان بالقوة
ع���ر����ض احل����ائ����ط امل���ع���اه���دات املبدع ير�سم بع�ض مالمح ال�سورية املحتلة ت�سول له نف�سه ا�ستبدال  ،م�ستخدمني � ،أ�ساليب القمع كافة ( �إطالق نار  ،اعتقاالت
جن�سيته ال�سورية باجلن�سية الإ�سرائيلية �إداري��ة  ،منع جتول � ،إقامات جربية  ،اعتقاالت وا�سعة ،
واملواثيق الدولية التي ت�ضمن
حقوق ال�سكان ال��رازح�ين حتت الواقع ب�أدواته ،مما يخدم  ،ي�سيء اىل كرامتنا العامة ،و�إىل �شرفنا ح�صار واغالق تام على قرى اجلوالن ،مداهمات متوا�صلة
االحتالل .وقد ات�سعت ن�شاطات ر�ؤيته لتقدمي مقولة ما ،الوطني و�إىل انتمائنا القومي وديننا للمنازل  ،مالحقة منا�ضلني).
وتقاليدنا  ..ويكون منبوذا ومطرودا من
بعد عام � 1982أع��اد امل�س�ؤولون الإ�سرائيليون  .تقييم
تق�صي اجلوانب
املقاومة لت�شمل
ّ
ويحرم
االجتماعي
ن�سيجنا
��ن
م
و
ديننا
ال�شيوع
لها
ويريد
بها،
ؤمن
�
ي
�سيا�ستهم يف اجلوالن  ،وتبنوا �سيا�سة �أكرث قمعا وتع�سفا (
ال��ع�����س��ك��ري��ة واالق���ت�������ص���ادي���ة
التعامل معه "....
�أ�صبح القمع �أكرث �شموال وعمقا ) ميكن اخت�صارها بعقوبات
وال�سيا�سية الإ�سرائيلية ،ومتكنت
وال�سيادة.
�ضد
أم�ضى
ل
ا
ال�سالح
هو
القرار
هذا
كان
�أ�شد  ،و�إغراءات �أكرث  ،طال ذلك جماالت احلياة كلّها( البناء
امل��ق��اوم��ة م���ن ك�����ش��ف ال���ق���درات
املتعاونني مع االحتالل و�سيا�سته ،وعندما  ،التعليم  ،ال�صحة  ،الزراعة  ،ال�سري  )...حتى عواطف
واملخططات الإ�سرائيلية املبيتة
ف�شلت ال�سلطات املحتلة يف تطبيق قرارها النا�س وم�شاعرهم مت ا�ستغاللها البتزاز مواقف �سيا�سية
���ض��د ���س��وري��ة ح��ي��ث ا�ستطاعت
تراجعت م�ؤقتا عنه ،وكان هذا �أول انت�صار مهادنة لالحتالل ( ا�ستغالل �شوق النا�س لر�ؤية �أقاربهم
خاليا املقاومة من جمع املعلومات
�سيا�سي للموقف الوطني.
وزيارة دم�شق لك�سر مقاومتهم ).
وخا�صة الع�سكرية ومت نقلها �إىل
يف /14كانون الأول عام  ، 1981اتخذ
وقد �شكل االحتالل لهذه الغاية طاقما خا�صا من رجال
الأجهزة الأمنية يف الوطن الأم
الكني�ست ال�صهيوين قرارا ب�ضم اجلوالن حتت ا�سم " تطبيق الأم��ن ،احلاليني ،وال�سابقني ،للإ�شراف على كل جانب من
�سورية ،وا�ستطاعت اخرتاق املراكز الأمنية والع�سكرية
القانون الإ�سرائيلي املدين على ه�ضبة اجلوالن " �أبرز هذا جوانب احلياة اليومية لل�سكان حتت �إطار يجمع كل الإدارات
( مطارات ،م�ستودعات �أ�سلحة وخم��ازن متوين للجي�ش) القانون ب�شكل قاطع ال�سيا�سة الإ�سرائيلية القائمة على ي�سمى " مكتب من�سق �أعمال رئي�س ال��وزراء " .وهذا املكتب
على طول جبهة اجلوالن ،وجبهة �شبه جزيرة �سيناء ،حيث التو�سع والهيمنة  ،وهو قرار ال�ضم الثاين بعد القرار الأول ير�أ�سه رج��ل �أم��ن �إ�سرائيلي ،وه��و امل�س�ؤول عن كل �ش�ؤون
اخرتق رجال املقاومة الدفاعات والتح�صينات الإ�سرائيلية ب�ضم القد�س ال�شريف �إىل الدولة العربية .
اجلوالن ( مت ت�شكيل هذا الطاقم بتو�صية من مفت�ش املعارف
بعد درا�سة �شاملة �أجراها عن ال�سكان يف اجلوالن ) وعند هذا
يف �شبه جزيرة �سيناء امل�صرية وخط بارليف الع�سكري،
وقد ا�ستقبل �سكان اجل��والن هذا القرار بالرف�ض التام امل�س�ؤول الأمني تبد�أ كل امل�سائل وتنتهي  ،مبا فيها الق�ضايا
�إ�ضافة �إىل ت�سليم ال�سلطات ال�سورية خمططات للتح�صينات
الدفاعية،وخط �ألون الع�سكري ومر�صد جبل ال�شيخ يف جبهة وال�شامل  ،وط��ال��ب��وا حكومة "�إ�سرائيل"
الإن�سانية  ،كذلك التعليم يف
اجلوالن.،ويعود لها الف�ضل الأكرب يف جناح القوات العربية بالرتاجع عن قراراها ،و�أعلنوا الإ�ضراب،
اجل��ام��ع��ات ال�����س��وري��ة  ،وتعيني
معلمني يف امل��دار���س اجلوالنية
ال�سورية يف �إحراز ن�صر �سريع على جبهة اجلوالن،وحترير ملدة ثالثة �أيام احتجاجا عليه  ،كما �أعلنت
املحلية � ،إع��ط��اء رخ�ص بناء ،
مر�صد جبل ال�شيخ خالل �ساعات معدودة خالل حرب ت�شرين احلكومة ال�سورية� ،أن هذا القرار ،هو خرق
عام  .1973ولها الف�ضل �أي�ضا يف ت�سهيل تقدم وعبور القوات �صارخ للقانون الدويل القا�ضي ،بعدم جواز ح�ضور التاريخ يف الرواية ال�سماح بري املزروعات ،ال�سماح
برعاية املوا�شي .....الخ .
احتالل �أرا�ضي الغري بالقوة  ،و�أ�صدر جمل�س
امل�صرية لقناة ال�سوي�س �أثناء
احلرب.أرك��ان القوات امل�صرية الأمن قرارا ،يرف�ض فيه القرار الإ�سرائيلي حتمي ،وعلى الأخ�ص يف
بالإ�ضافة� ،إىل �سيا�سة �ضرب
ويف �شهادة م�صرية �صرح رئي�س �
ك���ل امل��ظ��اه��ر ال��وط��ن��ي��ة ،عرب
�أثناء ت�سليمه درع القوات امل�سلحة امل�صرية �إىل وزير الدفاع ويعدُّ ه غري �شرعي � .إزاء �إ�صرار� ،إ�سرائيل،
ويف
الواقعية،
الرواية
مالحقة م��ن ميلك يف بيته� ،أو
ال�سوري ال�سابق العماد م�صطفى طال�س عرفانا م�صريا بدور على قرارها� ،أعلن �سكان اجلوالن الإ�ضراب
ً
وهو
الطبيعية،
الرواية
�سيارته �شريط ًا م�سجال يحتوي
املقاومة الوطنية ال�سورية يف اجلوالن" لقد ا�ستطاعت العام واملفتوح يف املجاالت واملرافق والأعمال
على �أغانٍ وطنية �أو غري ذلك من
خ�لاي��ا امل��ق��اوم��ة يف اجل���والن املحتل م��ن اخ�ت�راق امل��واق��ع كافة  ،ابتداء من �/14شباط عام
1982عن ،ح�ضور ال ميكن ا�ستبعاده
�أمور تتعلق بالثقافة �أو الرتاث
احل�سا�سة لإ�سرائيل حيث تركز عملها �شماال يف مر�صد جبل وطالبوا احلكومة الإ�سرائيلية بالرتاجع
ب�شكل مطلق.
�أو �ألوان العلم ال�سوري،وال�شعار
ال�شيخ وحتى �أق�صى اجلنوب يف �شبه جزيرة �سيناء ،الأمر قرارها  ،كما طالبوا الأ�سرة الدولية بتحمل
العربي ال�����س��وري ،ال��ذي اعتاد
الذي جعل �أجهزة اال�ستخبارات العربية ،على اطالع �شبه م�س�ؤولياتها  ،وال�ضغط على حكومة �إ�سرائيل،
ال�سكان ت��ط��ري��زه ،و�إب����رازه يف
كامل بتحرك القوات الإ�سرائيلية ومتركزها وحت�صيناتها بالرتاجع عن قرارها اجلائر .
�صدر بيوتهم .
ا�ستمر الإ�ضراب �أك�ثر من خم�سة �أ�شهر،
الع�سكرية ".

قضايا وآراء
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يف الذكرى  44على ا�ست�شهاد غ�سان
ها قد عاد متّوز
• عدنان كنفاين

ال�سماء �صافية ،و�أ�شعة ال�شم�س الأرجوانية تطبع على الرمال ال�صفراء لون ًا
�أحمر ،و�صرير ًا ي�أكل حواف الرخام الأبي�ض ،ويق�ضم �أحرف الكلمات املت ّعلقة
على قناطر ال�شواهد..
ّ
م�سطحة ،تخو�ض عليها ق��واف��ل النمل وال�سحايل واحل��رادي��ن..
قبور
تتعرب�شها م�شاريع نباتات �ضعيفة ّ
غ�ضه ،ما �أن ترفع ر�ؤو�سها اخلجولة حتى
يقطفها املوت ،فتندثر هي الأخرى..
يندثر الكالم ،ويطبق ال�صمت..
بخط ًا واجفة دخلت ذلك املكان..
ال�صمت احلزين يطفو فوق �صوت حفيف �أ�شجار ال�صنوبر ال�شاخمة..
تد�س ق�شعريرة لذيذة حتت جلدي..
رهبة ّ
�أتن ّف�س عبق الرتاب الأحمر ،يدخل �إىل �صدري حممو ًال على رفات رعيل من
ال�شهداء �آثروا متعة اللقاء يف هذا املكان العابق بالأ�صالة.
زقزق ع�صفور �أبله ي�ستعر�ض قدراته ال�ضئيلة �أمام �أنثى ت ّت�صيد فحولته.
و�سقطت ثمرة �صنوبر �أمامي على �صفحة الرمال ال�صفراء ،تناثرت ك�ؤو�سها
الياب�سة قطع ًا �صغرية..
�أدركت �أنها �أ ّم عقيم� ..إن ولدت ،تلد م�سخ ًا ال يلبث �أن يت ّفتت وميوت..
هو متوز يا �أخي قادين �إليك..
مثلما يفعل كلما زحف فوق �سبل احلياة على درب طوله �أحد ع�شر فر�سخ ًا..
يغلق دورة ،ويفتح �أخرى..
دورة مت�ضي ،و�أخرى تبد�أ لي�ست على قدر من البعد والطول ،لكنّها على قدر
من االمتالء..
و�أنت �أمامي..
ت�ستنطقني..
يحتل طيفك م ّربع ال�سور الذي يحت�ضن الرمال والرخام والعظام..
افرت�شتُ الرمل الأ�صفر ..جل�س �إىل جانبي..
ابت�سم تلك االبت�سامة املحفورة يف ذاكرتي ،تقفز �أمامي كلما �أخذين موقف
ع�صيب ،تقول كما يقول الآن ..ال حتزن!.
الوطن الذي طا�ش على �صفحته حجر �أرعن ،م ّزق ر�سمه املحفور يف قلوب
�أمهات ودعن �أبناءهن بالزغاريد ،و�آباء يع�صرون احلزن والفجيعة ،وي ّتقبلون
التهاين واملباركات بفقدان �أحبائهم ،عرب م�سرية خم�سني �سنة ونيف ،تنحب�س
�إىل حني يف هذه اللحظات �أمام �صفحة وطن �أرادوا له �أن يتق ّزم ويتق ّزم و�صار
على الورق ،نقاط ًا ،وفتات ًا..
اخرتقته والت ّفت حوله �شوارع لها بوابات و�أقفال ،وبطاقات ممغنطة،
وفي�ش و�أ�ضابري ،وات�س ّعت فيه املعتقالت ،وحملت جباه املنا�ضلني الأبطال
ت�سميات غريبة عن معجم الكلمات ،وا�س ُتوردت �إليه �أرقى ما تو�صلت �إليه
ّ
املتح�ضرين من و�سائل تعذيب وقهر وانتزاع اعرتافات.
�أدمغة
ثم غزوه باملواخري و�أندية القمار.
ودراهم معدودة
قال :ما �أرخ�ص �أن يبيع الإن�سان كرامته مقابل جا ٍه مز ّيف
َ
ال ت�ستطيع يف �أح�سن الأحوال �أن تبعد عن و�سادته �شبح العار الذي يعي�ش يف
قاع نف�سه الرخي�صة.
كان يبت�سم وهو ي�سرت�سل يف حديث الروح..
�صوته ال�صايف يخو�ض فوق �صفائح القبور ،والهتاف يت�صاعد من ال�شقوق..
ـ �إنه املخا�ض ..نعي�ش الآن �ساعات املخا�ض ..هل ر�أيت انت�صار اجلنوب.؟
تنحي مقوالت الي�أ�س وعدم القدرة
�إنها الأمثولة التي ت�شحن �إرادة النا�سّ ..
وفقدان التوازن .وتعلن مو�سم الق�صا�ص واحل�ساب ..اجلنوب �سيبقى يتدفق
دائم ًا �إىل اجلنوب� ..ألي�س هذا هو املخا�ض.؟
هل ر�أيت االنتفا�ضات.؟ �ألي�ست هي املخا�ض!.
�سكت قلي ًال ثم �أردف :ـ التاريخ هو الركيزة التي حتمل البنيان ،هو اجلذر
الذي ميد الفروع ب�أ�سباب احلياة .من ي�شوه التاريخ ،ينت�صر �إىل حني ،لكن
البقاء الأزيل ملن ينت�صر �أخري ًا.
منذ ذلك اليوم و�أنا �أت�ساءل ،كيف ي�ستطيع من كان �أن ي�ش ّوه التاريخ ،و�أحداث
التاريخ ،وتفا�صيل التاريخ.؟ تلك القد�سية ال�شفيفة التي حتت�ضن احلدث
والكلمة ،ت ّلف املكان وال�شخو�ص �إ ّما ب�شاالت حريرية� ،أو ب�أكفان عفنة نتنة.
عرفت �أن هذا بالتحديد هو اجلوهر الذي يتط ّلع �إليه ال�شرفاء ،هذا البقاء
الذي يزيدهم �ألق ًا كلما غا�ص بهم الزمن ،يعطون الأمثولة ،ويكر�سون نبل
الهدف والتطلع ،وي�ضعون �أ�س�س الن�ضال.
يتجاوزون هالليّ “الأنا” وينطلقون �إىل العام ،لأنه “هذا العام” هو املعيار
وهو النقاء وهو البقاء.
مل ي�س�ألني عن حالنا وما �ألنا �إليه ،مثلما ت ّعود �أن يفعل يف كل متوز..
لكنني قبل �أن �أغ��ادر املقربة ،ه ّبت ريح غربية حملت �إليّ روائ��ح اجل ّميز
واخلروب واجلوافا.
قلت :تركني وم�ضى ..عاد �إىل يافا.
وقبل �أن �أخطو خارج البواّبة ،قفزت على ل�ساين كلمات ،واقتحمت �صدري
�أمنيات ..قلت:
ّ
ــــ ع�سى يا �أخي �أن يكون متوز القادم� ..أف�ضل!..

د.ح�سن حميد

غ�ســان كنفـاين
أذكر اآلن ُ تمامًا،
ُ
أنني كنت في الرابعة عشرة من عمري حين حضرت فيلم
(المخدعون) مع أترابي ،رفاق صفي الثاني اإلعدادي .ولم نكن
الممثلين ،وال كاتب الفيلم ،وال مخرجه! بل لم نكن
نعرف ً
أصال ما هو الفيلمّ ،
ومم يتكون؟! وما إن كان له مخرج
نعرف
أو ّمؤلف!
كنا متحمسين ،ونحن ننتظر دورن��ا بفارغ الصبر لنرى
فيلم (المخدعون) بعد أن قال عنه أستاذ التاريخ بأنه فيلم
ٌّ
مهم! فهو يتحدث عن البالد ،والهجرة الفلسطينية ،وأوالد
المخيمات الباحثين عن العمل!
ّ
كنا متلهفين لحضور الفيلم ،ليس ّ
حبًا بموضوعه فحسب،
وإنما ألننا ًأحببنا األفالم التي حضرناها ،مع أهالينا ،في ساحة
المخيم ليال .وقد تركت آثارًا طيبة جدًا في نفوسنا ،وغدت
مادة للحديث طوال أيام ،ألننا رأينا بعض األفالم مرات عدة.
كانت ساحة المخيم ،وفي أثناء التحضير لعرض األفالم
ّ
تغص باألهالي ،صغارًا وكبارًا ،وك��ان الصمت يخيم علينا
جميعًا ،ما عدا أص��وات بكاء المواليد الجدد التي تتعالى
الناهرة مطالبة األمهات
نهنهات ،ومع ذلك تتعالى األصوات
ّ
بإسكات أطفالهن .يا لساحة المخيم كم علمتنا ،وكم كانت
صاحبة فضل علينا ،فهي لطالما كانت المكان العام الجتماع
أهالي المخيم على قضية واحدة ،أو معنى واحد ،من األعراس،
إل��ى المهرجانات السياسية ،وم��ن تأبين الشهداء ،إلى
استقبال الضيوف ،وال سيما األجانب منهم الذين كانوا يأتون
إلى المخيم لالطالع على أحوال الناس ،والسؤال عن فلسطين
وقراها ومدنها ،ومن توزيع اإلعاشة (المواد التموينية،
واأللبسة) ،إلى االجتماع العام للطلبة استعدادًا للذهاب إلى
الرحالت الخارجية ،حيث كانت الساحة الموقف الرئيسي
للباصات الكبيرة!
حضرنا فيلم (المخدوعون) وسط عتمة مطبقة ،في قاعة
كبيرة لسينما موجودة في أكبر المخيمات الفلسطينية
(مخيم اليرموك) ،عرفنا أن اسم السينما هو (النجوم) ،كنا
قد أخذنا الحافلة مع أستاذ التاريخ محمد طحيمر إلى مخيم
اليرموك ،وبكل التهذيب واالنضباط دخلنا إلى قاعة السينما
ذات الكراسي المخملية ،كدنا ننشغل عن بعضنا بعضًا
ونحن ننظر إلى القاعة الواسعة ،والشاشة المقابلة لنا بلونها
الفضي الراهج ،والستارة المخملية الكبيرة المنفرجة عنها،
والسقف العالي جدًا ،وأضواء الكهرباء ّ
البهارة ،والكراسي
المخملية التي تستوي وتميل بحركات من أيدينا ،كم كانت
مدهشة قاعة السينما تلك!
وقبل أن نغرق في الظلمة ،وتبدأ مشاهد الفيلم ،صعد
األستاذ محمد طحيمر ،بقامته المديدة ،نحو المنصة الخشبية
العالية ،وواجهنا تمامًا ،وقال :لن أتحدث عن الفيلم ،وإنما
أريد أن أطلب منكم شيئًا واحدًا ،هو أن تنتبهوا إلى كل شيء
في الفيلم ألنني سأسألكم عنه أسئلة كثيرة .انتبهوا جيدًا،
وانصتوا للحوار ،للكالم الذي يقوله الممثلون .وكل من يحدث
ُشغبًا أو فوضى سأخرجه من قاعة السينما .ثم صمت ،وهبط!
أعتمت قاعة السينما ،وراحت بداية الفيلم تتجلى بعنوان
الفيلم المكتوب بخط عريض جدًا ،وبلون أبيض يكاد ،لوال
الحياءّ ،
ً
أسماء كثيرة راحت تظهر وتغيب لكأن
يشع .قرأنا
سقف شاشة السينما يأخذها باليدين ،وب��دأت الصور،
واقتحمتنا أص���وات الممثلين ،وروي���دًا روي���دًا غرقنا في
المشاهد ،وأخذتنا قصة الفيلم ،ثم غرقنا في البكاء الذي راح
يتعالى ويشتد أيضًا .لكأننا كنا جميعًا نبكي المصير الذي
صار إليه الشبان الذين اتفقوا على السفر إلى (الكويت) من
أجل أن يعملوا هناك في حقول النفط ،ثم من أجل أن يعودوا
إلى أهليهم ،ومعهم أموال كثيرة .لقد ماتوا جميعًا اختناقًا
في خزان سيارة الصهريج التي كان يقودها سائق ينادونه
بـ (أبي الخيزران) ،لقد تعاطفنا مع الشبان ،مثلما تعاطفنا
مع (أب��ي الخيزران) ال��ذي كان يعرف تفاصيل التفاصيل
عن الطريق الموصلة إلى الكويت .فهو من طالب الشبان
الذين كانوا يجلسون على خزان الصهريج ،أن يدخلوا فيه،
الصغيرة ،وأن يتواروا عن أنظار حاجز الشرطة،
ومن الفتحة
ً
وأنهم لن يلبثوا طويال في الخزان ،ألنه وما إن يجتاز الحاجز،
سيقف ،ويفتح الفتحة فورًا ليخرجوا واحدًا واحدًا إلى فوق،
يتفطن إليهم إال
إلى ظهر الخزان! لكن السائق نسيهم ،ولم
ّ
بعد أن قطع مسافة طويلة من الطريق ،وحين تذكرهم ،أوقف
الصهريج ،ومضى إليهم ،فتح فتحة الخزان ،فلم يسمع لهم
صوتًا ...ألنهم كانوا جميعًا قد اختنقوا! وقد رأيناه متأثرًا،
ّ
يهز رأسه بألم وأسى ،ويقول :يا إلهي ،لماذا لم يقرعوا جدران
الخزان! أي لماذا لم ينبهوه لكي يفتح الفتحة ،لكي يخرجوا!
وبالقرب من إحدى (المزابل) المجاورة للطريق الطويلة ،توقف
(أبو الخيزران) مرة أخرى ،وراح يخرجهم واحدًا واحدًا ،ليرميهم
جثثًا فوقها ،بعد أن ّ
جردهم من كل ما يحملونه من أموال،
وبعد أن أخذ ساعاتهم التي كانت تدق! وهنا حقدنا على
القسوة ،والذي سرقهم
السائق الفظ الذي رمى جثثهم بكل
ٍ
بكل الصفاقة أيضًا!

كان المصير مؤلمًا جدًا ،وموجعًا جدًا ،لذلك أقمنا المناحة
داخل السينما ،ألن أحالم أولئك الشبان انطفأت بموتهم .وقد
فكرنا بأهاليهم المنتظرين ،مثلما فكرنا بالمصير المأساوي
الذي صاروا إليه ،جثثًا فوق المزبلة!
انتهى الفيلم ،وتوهجت األض���واء ،وانكشفت المنصة
الخشبية عن أستاذنا محمد طحيمر ،الذي رأيناه مبتسمًا،
بينما كنا نطفي حرائق الدمع ال��ذي غسل وجوهنا ،ولكي
سألنا األستاذ :لماذا نبكي! فلم نجب،
ينتشلنا مما نحن فيهً ،
وبعد صمت حسبناه طويال ،إال بقولتنا المتكررة :لقد ماتوا؟!
فقال :ولماذا ماتوا؟ قلنا :ألنهم لم يقرعوا جدران الخزان.
قال :ولماذا لم يقرعوا جدران الخزان؟! قلنا :ال ندري! وما الذي
سيحدث لهم بعد أن رماهم أبو الخيزران فوق المزبلة؟! قلنا:
ستأكلهم الكالب والقطط!
وطوال ربع ساعة من الوقت ،أو نحو ذلك ،راح األستاذ محمد
طحيمر يشرح لنا قصة الفيلمّ ،
فحدثنا عن هؤالء الفلسطينيين
المسافرين إلى الكويت (تهريبًا) ،وهم من شبان المخيمات
الذين تركوا العمل الفدائي من أجل أن يجمعوا المال ،لقد
تركوا درب الشهادة والنضال ،ومشوا في درب المال والبحث
عن السعادة .وقال لنا إن نهايتهم (هذه) مستحقة ألنهم
اختاروا الطريق الخاطئة التي تبعدهم عن بالدهم فلسطين!
ّ
(مهرب)،
وإن سائق الصهريج (أبو الخيزران) رجل سمسار و
وبال قلب! وهو يشبه السماسرة الذين كانوا يروجون لبيع
األراضي ألعدائنا الصهاينة! وإنه يشبه الشبان الذين اتخذوا
طريقًا معاكسه تبعدهم عن فلسطين ،وإنهم جميعًا شركاء
في هذا العمل القبيح ألن المال سيفسدهم ،ويجعلهم
ينسون بالدنا العزيزة فلسطين .ودعانا ،وهذه كانت مفاجأة
أخرى ،لمشاهدة الفيلم مرة ثانية لنفهم ما يقوله حقًا!
وشاهدنا الفيلم!
وسط صمت مطبق ،وعيون تجول في العتمة مطاردة لكل
تفاصيل الفيلم.
َ
ويا للعجب! ففي هذه المرة لم نسمع النهنهات ،ولم يتعال
البكاء ،ولم نعرف النشيج ،بل وكلما ازدادت جرعة العاطفة
ازدادت تمتماتنا الشاجبة!
وحين انتهى الفيلم ،وتوهجت األضواء!
بدونا مبتسمين!
أستاذنا ،أستاذ التاريخ محمد طحيمر ،كان واقفًا في وسط
المنصة الخشبية ،وقد افترشت وجهه ابتسامته البيضاء
الساحرة! قال وبصوت أبح :ها ..ماذا رأيتم! هل يستحقون
الموت؟ فقلنا :بصوت أبح أيضًا :نعم ،نعم! قال :وأبو الخيزران.
قلنا :يستحق الموت!
ً
هكذا ،وبعد أن كبرنا ،عرفنا أن فيلم (المخدعون) يقوم أصال
على ً رواية غسان كنفاني (رجال في الشمس) الذي سيصير
مثاال لنا وقدوة بعد أن استشهد في  8تموز  ،1972وقد سميت
الحارة الكبيرة في المخيم باسمه ،وأخذ النادي الرياضي اسمه
أيضًا ،وقاعة األنشطة وإنشاد الشعر هي األخرى أخذت اسمه،
وكتاب المطالعة الذي كنا نقرأ فيه ،اشتمل على قصة له
اسمها (حامد يكف عن سماع حكايات األعمام) ،وبذلك صار
غسان كنفاني واحدًا من أبناء مخيمنا.
وقد عرفنا ،حين كبرنا أيضًا ،أن غسان كنفاني هو من ّ
حول
روايته (رجال في الشمس) إلى حوار سينمائي ،بعد أن اتفق
مع المخرج المصري (توفيق صالح) على ذلك .وأن (توفيق
صالح) روى بأنه التقى غسان كنفاني في إح��دى مقاهي
بيروت ،وتحدثا حول تحويل روايته (رجال في الشمس) إلى
سيناريو سينمائي ،فسأله (توفيق صالح) ومن يقترح عليه
لكي ّ
يحولها إلى سيناريو ،فقال غسان كنفاني :أنا .فسأله:
ومتى ستنتهي من ذلك .قال غسان :غدًا!
يقول (توفيق صالح) ،طبعًا دهشت من الزمن القصير الذي
ّ
حدده غسان ،وقلت في نفسي ،هذه تقليعة من (تقليعات)
األدب��اء والمبدعين ،فهو لن يقوى على تحويل الرواية إلى
سيناريو وفي ليلة واحدة ،حتى ولو كان أبو زيد خاله ،لكن ذلك
حدث! ففي الموعد المحدد والمضروب في اليوم التالي ،وعند
ً
مساء ،جاءني غسان كنفاني ،ومعه السيناريو ،رماه
السابعة
على الطاولة ،وقال لي :تفضل! قلت :ما هذا؟! قال :السيناريو!
فذهلت حقًا! ورحت أقرأ ،لكأنه سيناريو معدل ألف مرة ،لشدة
انضباطه ،وحرفيته ،وفهمه لطبيعة العمل السينمائي!
ُ
قلت له :يبدو أنك كتبته منذ زمن بعيد! قال :أب��دًا ،ليلة
البارحة كتبته ،واليوم راجعته ،وقد انتهيت منه قبل نصف
ساعة!
ّ
يقول توفيق صالح :ولم يكن لي ،وأنا أقلب الصفحات طربًا ،إال
أن تركتها جانبًا ،ونهضت ألعانق غسان كنفاني! فبدونا وسط
المقهى مثل مجنونين ،انتبه أحدنا لآلخر فجأة ،وبعد جلوس
طويل ،فقام األول ليعانق الثاني ،أو أن الثاني قام ليعانق
األول!
آن��ذاك ك��ان (توفيق صالح) ف��ردًا يعانق غسان كنفاني
كمجنون ،أما اليوم فنحن ماليين ،ومجانين ،جميعنا ..نعانق
غسان كنفاني ..وبالمحبة الكاملة!

Hasanhamid55@yahoo.com
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الأوطان والأطالل

•د.عاطف البطر�س
املقدمة الطللية هي جمموعة �أبيات يبد�أ بها ال�شاعر العربي
ق�صيدته ،وق��د �أ�صبحت تقليد ًا بفعل تقادم عهدها ،ب��دء ًا من
التجارب الأوىل ،م���رور ًا مبا ي�سمى الع�صر اجلاهلي �إىل بع�ض
ح�ين ...عندما جتاوزنا هذا التقليد �إث��ر احلركات التجديدية
احلا�صلة يف قلب التجربة ال�شعرية املديدة.
املقدمة الطللية حلية فنية ُي�برز فيها ال�شاعر قدرته على
الو�صف ،ولعلها �أ�شبه ما تكون مبا ي�سمى اليوم العنوان� ،أو املدخل
الفني للن�ص� ،أو نقطة اللقاء الأوىل بني املبدع واملتلقي ،ففيها
ي�ستجمع ال�شاعر كل طاقاته الإبداعية جلذب امل�ستمعني �إليه
و�شدهم �إىل خطابه (الغر�ض الأ�صيل من الن�ص).
وهي �أي�ض ًا على تنوع �أغرا�ض الق�صيدة ت�شكل قناع ًا فني ًا تبدو
وي�شتم منها الغر�ض الرئي�س من
من خلفه �شخ�صية ال�شاعر،
ُّ
ً
هجاء ..مع بداية املطلع الطللي
رثاء �أو غزال �أو
ً
الن�ص ،مدح ًا �أو ً
ميكن للقارئ �أن يحد�س ق�صد ال�شاعر وغر�ضه من ق�صيدته .ف�إذا
كانت املقدمة ت�ضج باحلياة واجلمال والروعة والفتنة (مقدمة
معلقة زهري) على �سبيل املثال عرفنا �أن الغر�ض هو املديح ،و�إذا
كانت املقدمة ت�شي بطعم املوت واجلفاء واليباب والدمار واخلواء
(مقدمة معلقة النابغة) عرفنا �أن الغر�ض هو االعتذار واخلوف
من رهبة النعمان وغ�ضبه� .أما �إذا كانت تقول بالقطيعة والفراق
واجلفوة (دريد ابن ال�صمة ولبيد وطرفة ابن العبد) عرفنا �أن
الغر�ض هو الرثاء ،فاملوت هو قطيعة ما بعدها لقاء.
بي على بداية ق�صائدهم
ُترى ملاذا توافق ال�شعراء دون عقد نِّ ٍ
(املطالع) بالوقوف على الأطالل وذكر الديار والأحبة؟ هل هي
م�صادفة �أم خيار فني مق�صود له دالالت متعددة ومنفتحة؟
�إنه خيار مق�صود ،لأنها تعرب عن عالقة الإن�سان باملكان ،وعالقة
الإن�سان باملكان م�س�ألة وجودية وم�شرتك �إن�ساين� ،إذ ال ميكن
للإن�سان �أن يوجد خارج املكان ،فهو �أ�سري املكان ورهني الزمان .من
هنا اكت�شف ال�شاعر اجلاهلي ،مبا لديه من فطرة وح�س بالفجيعة
اللتني �أملتهما الطبيعة ال�صحراوية� ،أهمية املكان ،الذي منه جاء
و�إليه امل�آب.
املكان يف الع�صر اجلاهلي هو م�ضرب القبيلة ،الديار ،الذمار،
احليا�ض التي يدافع عنها اجلاهلي الذي �أرغمته الطبيعة وجفوتها
على مغادرته طلب ًا للماء والطعام ،مما زاد من تعلقه به لأن الأ�شياء
كلما امتنعت عن الإن�سان �أو �أجرب على تركها ازداد تعلقه بها.
�إرغ��ام الطبيعة له على مغادرة املكان جعله يث ِّبته يف ذاكرته،
ويحمله معه يف ِح ِّله وترحاله بدي ًال تعوي�ضي ًا يف الذاكرة من
افتقاده يف الواقع.
الذمار ،الديار ،امل�ضارب ،احلمى ،كلها تعابري تدل على ما يعرف
اليوم بالوطن ،ف���إذا كان �شاعرنا اجلاهلي قد اتخذ منه عنوان ًا
ومدخ ًال وتكثيف ًا فني ًا خلطابه ،فلماذا ال ي�صبح اليوم مدخ ًال
وعنوان ًا وهدف ًا وغاية خلطابنا نحن الذين يف�صلنا عن الع�صر
اجلاهلي �سنوات �ضوئية م��ن التقدم العلمي وامل��ع��ريف والتفتح
الإن�ساين.
كيف ميكن لنا �أن ن�ضحي باملكان (الوطن) ونحيله �إىل �أطالل،
حتت �أية الفتة �أو �شعار مهما كان بريقه حقيقي ًا �أم خلبي ًا؟ �أو لي�س
لنا يف جدنا ال�شاعر اجلاهلي �أ�سوة ح�سنة وقدوة للتم�سك باملكان
 /الوطن ،و�صيانة �أر�ضه واملحافظة على وحدته �ضد الطامعني يف
اخلارج وامل�ضلَّلني يف الداخل ب�إعالء ثقافة التوافق والتعود على
التنازل من �أجل الو�صول �إىل تفاهم ي�صون الوطن ويحمي �أبناءه.
التنازل ال يقوم �إال باالعرتاف ب�شجاعة مببد�أ اخلط�أ ،وهذا
االعرتاف ال يقل �أهمية وقيمة عن املفاخرة بال�صواب ،فجدلية
اخلط�أ وال�صواب طريق الإن�سان �إىل التقدم والتطور واالزدهار.
حني ي�صطدم الإن�سان بجدار الدم والنار (كرة الثلج) ،ال بد له
من مراجعة جريئة تعيده �إىل املر َّبع الأول ،وهو احلوار البناء
املثمر امل� َّؤ�س�س على اعرتاف �ضمني وعلني بحق االختالف والتعود
على الإ�صغاء والتفكري ملي ًا مبا نختلف فيه من �آراء ،ومواقف،
ومرجعيات ،ومناق�شتها بجدية ك�أنها �آرا�ؤنا ،فال تقدم وال تطور وال
تعاي�ش� ،إال بالتنوع والتقاط املت�شابهات يف املتعار�ضات واالعرتاف
بها ،ج��د ًال لل�صريورة وال��ت��ق��دم ،وخ�لا���ص�� ًا م��ن �سيطرة مفاهيم
الأغلبية والأقلّية ،الأقوى والأ�ضعف ،الأقدم والأحدث( ،جتا ُو ُز
الثنائيات ال�ضدية املغلقة) �إىل رحاب التفاعل اخلالق امل� َّؤ�س�س
على عدم اال�ستئثار ونفي االحتواء والتهمي�ش والتماثل ،وتفعيل
احلياة ال�سيا�سية حتت �سقف وطن واح��د لكل �أبنائه ،يف حلمة
متما�سكة تبنُى على دوائر االت�صال ونقاط التقاطع والتوافق.
متام ًا كما جتاوز ال�شاعر اجلاهلي يف مقدمته الطللية كل ما �أورثته
�إياه �أنظمة القبيلة وق�سوة الطبيعة ،بكل ما فيها من ظلم لتفتُّح
�إن�سانيته ،ف�أبدع املقدمة (الوطنية).

قضايا وآراء

عمر مو�سى با�شا فقيد بالد ال�شام
•د.عبد النبي ا�صطيف

الأ�ستاذ الدكتور عمر مو�سى با�شا (�أبو
م���ازن ك��م��ا ك���ان ي��ح��ب �أن ي��دع��ى) ،ال��ذي
ف��ق��ده �أه��ل��ه و�أح���ب���ا�ؤه م����ؤخ���ر ًا ،وخ�سره
الأدب العربي ،وال�سيما �أدب بالد ال�شام،
وخ�سرته �سورية ،والأمة العربية ،بو�صفه
واح��د ًا من �أب��رز دار�سي �آخ��ر ما تبقى لها
من مظاهر وحدتها� :أدبها الذي يُنبي عن
روحها ،ويف�صح عن مكنوناتها� :آالم ًا و�آما ًال
وطموحات.
•�أ�ستاذ ال يُن�سى بلهجته املتميزة،
و�ضحكته التي كان يطلقها مبقدار ،وحر�صه
على �أداء ما كان يراه واجب ًا مقد�س ًا جتاه
طلبته يف ق�سم اللغة العربية و�آدابها يف
جامعة دم�شق على مدى ن�صف قرن.
• وباحث ج�سور ال يتهيب ا�ستك�شاف الف�سح املظلمة
بجهلنا بها ،لين ِّورنا مبا يجود به بحثه وتنقيبه عن كنوزها
التي تدلل على ظلمنا لها عندما ن�سبنا �إليها “االنحدار” �أو
“االنحطاط” ،ولي�سمها بعد ذلك مب�صطلح الدول املتتابعة،
الذي يف�صح عن َو�صف حمايد ال يحمل �أي انتقا�ص لآدابها؛
• و�إداري خبري ت�س ّنم رئا�سة ق�سم اللغة العربية
و�آدابها �سنوات طويلة (كلف �أثناءها ب�إدارة ق�سمي املكتبات
وال�صحافة �إبان ن�ش�أتهما) قام فيها بخدمة زمالئه وطالبه
ما و�سعه الوقت واجلهد ،واالجتهاد الذي قد ال ي�شاركه فيه
الآخرون.
غري �أنه قبل كل ما تقدم ال�صديق الرفيق الذي �سرعان
ما يعفو وين�سى غ�ضبه �أو ا�ستياءه من زميل �أو �صديق ،ويلقاه
وك�أن ذلك جمرد �صفحة طواها ِحلمه وحبه ودماثته.
عرفته �أول ما عرفت �أ�ستاذا للعرو�ض يف ال�سنة الأوىل
من درا�ستي يف الق�سم (وما زلت �أحتفظ بن�سخة خمطوطة
من حما�ضراته فيه) ،يبذل غاية جهده يف �شرح مبادئ
هذا العلم ويف تطبيقها على من��اذج يعر�ضها على طلبته،
وي�شاركهم يف تد ّبرها على ال�سبورة يف مبنى الكيمياء من
كلية العلوم.
وعرفته بعد ذلك من خالل كتابه ال�ضخم �أدب الدول
املتتابعة يف طبعته الثانية التي حملت عنوان“ :الأدب يف
بالد ال�شام :ع�صر الزنكيني والأيوبيني واملماليك”( 1ف�ضال
ع��ن كتابه ال��رائ��د اب��ن نباتة) وال���ذي ق��ر�أت��ه واغتنيت
مبحتوياته ال��ت��ي �شفعت بها حم��ا���ض��رات الأ���س��ت��اذ نعيم
احلم�صي املمتعة واملفيدة التي �أخرجها الحق ًا كتاب ًا مفيد ًا
حمل عنوان” نحو فهم جديد من�صف لأدب الدول املتتابعة
وتاريخه”. 2
ً
وعرفته يف �سنوات �إيفادي رئي�سا للق�سم �أتوا�صل معه
بتقاريري ن�صف ال�سنوية ع��ن �سري درا���س��ت��ي يف جامعة
�أك�سفورد ،وير�سل يل ت�شجيعه ومتنياته بالتوفيق والنجاح
مع �شقيقتي التي كانت تتابع �ش�ؤوين الإدارية يف فرتة غيابي
عن القطر.
وعرفته بعد كل ما تقدم زمي ًال خبري ًا ال يبخل علي
بن�صحه وت��وج��ي��ه��ات��ه ال��ت��ي تن�ضح ب��خ�برت��ه احلياتية
واجلامعية والعلمية .وكان كثري ًا ما يتحمل عناء �إي�صايل
�إىل منزيل ق��رب م�شفى حامي�ش� ،إذ ك��ان ي�شفق علي من
متاعب املوا�صالت العامة وال�سيما وقت الظهرية ،وي�ص ّر على
علي كالأب متام ًا.
االطمئنان ّ
وعندما كنا نختلف كنت �أ�ستعني دائما على �أب��ي مازن
برفيقة عمره �أم مازن ،كما كنت �أ�ستعني �أحيان ًا ب�صداقتي
لعديله الدكتور �إبراهيم عثمان الذي كان يو�صيه بي ،و�إن
كان كل ذلك مل يحل بيننا وبني اختالف الر�أي يف العديد من
الق�ضايا ،والذي كان ،فيما يبدو ،ملح عالقتنا ،الذي تزداد
ن�سبته �أحيان ًا قليلة ،فتجعلنا نعاف ما ا�ستقر فيه من طعام،
وتعتدل يف معظم الأحيان ،فنقبل عليه بكل نهم ولذة.
ومما �أذكره يف هذا املقام �أن خالفاتنا مل تف�سد ما بيننا
من و ٍّد عميق ،وعندما �شكا يل �أن اجلامعة اع��ت��ذرت عن
عدم �إ�صدار طبعة مزيدة ومنقحة من كتابه اجلامعي ذي
اجل��زئ�ين :الأدب يف الع�صر اململوكي ،والأدب يف الع�صر
ُ
اقرتحت عليه �أن يعيد النظر فيما زاده ونقحه
العثماين،
فيهما ،و�أن يعدّ هما ليكونا جملدين م�ستقلني مي�سحان فرتة
مهمة من ف�ترات الأدب العربي وهما :الفرتة اململوكية
والفرتة العثمانية ،تن�شرهما دار الفكر ،التي تعد من �أهم
دور الن�شر يف �سورية.

و�إن ن�سيت فال �أن�سى �سعاد َته ب�صدور
الطبعة اجلديدة من الكتابني ،و�سرو َره
التي غمرت ق�سمات وج��ه��ه ،وه��و مي�سك
باملجلدين املذهبني 3با�سمه ،و ِب�����ش�� َره
الذي �أراده �أن يعرب من خالله عن امتنانه
لن�صيحة زميل حديث العهد ،والذي �شفعه
بتقدمي ن�سخة ّ
موقعة من الكتابني ،كثري ًا ما
عدت �إليها يف �أبحاثي وحما�ضراتي ،مردد ًا
بيني وب�ين نف�سي� :إن ك��ان زام��ر احل��ي ال
يطرب القوم ،فهو مطرب ملن يحرتم العلم.
وع��ن��دم��ا كلفني رئي�س حت��ري��ر جملة
البحث الأدبي ،Literary Research
الربوفي�سور ج��ون ب��رت فو�سرت John
 Burt Fosterكتابة مقالة حول جملدي “الأدب يف بالد
ال�شام 4اللذين قمت بتحريرهما والإ�شراف على ن�شرهما
مع ثلة من كبار �أ�ساتذة الأدب العربي قي القطر العربي
ال�سوري ،لتن�شر يف املجلة التي ت�صدرها الرابطة الدولية
للأدب املقارن ،قدمت للحديث عن هذا امل�شروع الرائد الذي
�صدر مبنا�سبة اختيار دم�شق عا�صمة للثقافة العربية عام
 ،2008ب�إ�شارة مقت�ضبة جلهود �أبي مازن يف هذا املجال،
اعرتاف ًا بف�ضله وريادته ،5لأن الوفاء يف نظري �أهم قيمة
حتكم �أي بحث علمي ،ومن يتجاهلها يتخلى جمان ًا عن ثقة
قرائه ،ومن َثم يفقد احرتامهم له ،ف�ضال عن ت�ضحيته
مب�صداقية ما ينتج من معرفة.
رحم اهلل �أبا مازن ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته على ما قدمه
من خدمات جليلة لأمته ووطنه ،و�ألهم �أ�سرته ال�صغرى،
والكربى ،ال�صرب وال�سلوان .ولعل �أهم �سلوان لنا جميع ًا ما
خلفه لنا من علم ينتفع به ،وال نن�سى �أن ذكر الفتى عمره
الثاين ،وقد ترك لنا �أبو مازن الكثري مما ميكن �أن نتذكره
به ،وما ميكن �أن ن�ضيفه �إىل عمره الثاين.
 - 1انظر:
الدكتور عمر مو�سى با�شا،
الأدب يف بالد ال�شام :ع�صر الزنكيني والأيوبيني واملماليك ،ط،2
(املكتبة العبا�سية ،دم�شق1391-1972 ،ه).
وال�ك�ت��اب يف الأ� �ص��ل ه��و ر�سالته ل��درج��ة ال��دك�ت��وراه ال�ت��ي نالها
من جامعة القاهرة ع��ام  1964و�أ��ش��رف عليها الأ�ستاذ الدكتور
عبد العزيز الدهواين وناق�شه فيها الأ�ستاذ الدكتور �شوقي �ضيف
و الأ� �س �ت��اذة ال��دك�ت��ورة �سهري ال�ق�ل�م��اوي ،وم�ن��ح على �إث��ره��ا درج��ة
الدكتوراه مبرتبة ال�شرف الثانية.
- 2انظر:
نعيم احلم�صي،
نحو فهم جديد من�صف لأدب الدول املتتابعة وتاريخه (جزءان)
(من�شورات جامعة ت�شرين ،الالذقية.)1982-1981 ،
- 3انظر:
الدكتور عمر مو�سى با�شا،
تاريخ الأدب العربي :الع�صر اململوكي ،ط ،1
(دار الفكر،دم�شق ،)1989 ،و�أعيدت طباعته عام 1991؛
تاريخ الأدب العربي :الع�صر العثماين ،ط ،1
(دار الفكر،دم�شق ،)1989 ،و�أعيدت طباعته عام .1991
- 4انظر:
عبد النبي ا�صطيف،
احلركة الأدبية يف بالد ال�شام :املجلد الأول تاريخ (من�شورات
الأمانة العامة الحتفالية دم�شق عا�صمة الثقافة
ال�ع��رب�ي��ة ،دم���ش��ق 2008 ،م)؛ حت��ري��ر و�إ�� �ش ��راف ع�ل��ى الن�شر
باال�شرتاك مع حممود ربداوي ووهب رومية وعلي �أبوزيد
وفوزية زوباري.
احلركة الأدبية يف بالد ال�شام :املجلد الثاين خمتارات (من�شورات
الأمانة العامة الحتفالية دم�شق عا�صمة
الثقافة العربية ،دم�شق 2008 ،م)؛ حترير و�إ�شراف على الن�شر
باال�شرتاك مع حممود ربداوي ووهب رومية وعلي
�أبوزيد وفوزية زوباري
 - 5انظر ن�ص املقالة يف:
,Abdul Nabi Isstaif
“Writing A History of Literature of Greater
:Syria”, in
Recherche Littéraire/ Literary Research
(published by International
Comparative Literature Association and
, )George Mayson University
135-Vol. 26, Summer 2010, pp. 132
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عَ ـالء الدِّ يـن ح�سَ ـن:
الإبداع ين�شـ�أ يف �سياق تفكري نقديٍّ قوامه احلوار وقبول الرَّ �أي
•حوار :يو�سف عبيد
عندما تفكِّر يف الإب��ح��ـ��ار �إىل عامله
امل��ت��وا���ض��ع ،ف���إنَّ��ك تلتقي ب��رج��ل يحمل
معا َ
ين �إن�سان َّية عميقة ،ال يتحدَّ ث معك
وك���أ َّن��ه ِم��ن ق��رن م�ضى؛ بل ي�أخذ بيدك
وي�سري معك ب��و ٍّد وت����ؤدة ،ويقتعد حيث
ال�صغري ،ويدور
ّ
يحب �أن ترت َّبع يف بيته َّ
ب��ك يف فلك مكتبته ل�ترى على رفوفها
املتلألئة ما حتتوي ِمن عناوين تنقلك
�إىل عامل الدَّ ه�شة ...
ح��وارن��ا م��ع الأدي����بَ :ع�لاء الدِّ ين
ح�سـن  ،يتمحور ح��ول ق�ض َّية مه َّمة ..
َ
حول الكلمة وعالقتها بالإبداع ..
• يف ال��ب��دء ك��ان الكلمة  ..م��اذا
ت�ضيف ؟
•• ا َّل��ذي �أ�ضيفه هو �أنَّ الإن�سان َّية منذ
ن�ش�أتها ت�سعى لت�صدح بالكلمة امل�س�ؤولة،
ول��و عدنا �إىل ت��اري��خ ال ِّ��ر���س��االت؛ لوجدنا
والر�سل �أُمروا و�أَم��روا بالكلمة
�أنَّ الأنبياء ُّ
ال َّ
��ط�� ّي��ب��ة ال��ت��ي حت��ف��ظ احل��ق��وق ،وحت��قِّ��ق
املح َّبة.
ُ
ثقافـي نقل الإن�سان ِمن
الكلمة م�شرو ٌع
ٌّ
ظلمات الظّ لم �إىل �أن��وار العـدل ..الكلمة
ق��راءة ومعنى  ،مركب نح ِّمله الآم���ال؛ كي
ن�ؤ ِّدي ر�سالتنا ب�أمانة.
وت��ق��دُّ م الإن�����س��ان م��ت�لازم م��ع ال��ق��راءة
الواعية للواقع .بالكلمة املتَّزنة نتقدَّ م
؛ لأنَّها منطلق �إىل ِّ
�سام ُي��راد به
كل هدف ٍ
الو�صول �إىل ال�صِّ دق .
• كيف ميكننا �أن نر�سم م�شهداً
ت�شكيلي ؟
إطار
بالكلمات يف � ٍ
ّ
��ب الكلمـة الوف َّية يهمي بذاته
•• حم ُّ
كالفرا�ش؛ ليذوب هُ يام ًا يف ت�صـاعد  ،ير�سم
�صـدى الأنني مبداد ف�ؤاده � ..إنَّه �أكرث حر�صـ ًا
على �صدق العاطفة وبيـان احلقائق  ،يلقي
ال�صور والأل���وان
ب�أ�سـراره دون تكلف مع ُّ
بخيال مرتقب؛ ليحظى بالأ�صـداف واملحار ،
ينقل الأ�شياء ِمن �إلهامه وينفذ بها �إىل حيث
لألأة امل�ساءات وت�سامق الكواكب وب��راءة
الأقحوان.
• ه���ذا يحيلنا �إىل ال��وق��وف
ب�صورة �أو ب�أخرى عند م�س�ألة حوار
احل�ضارات ؟
•• نعم  ،فاحلوار بني احل�ضارات انطالقة
كلمة ،وعندمـا طرح – هنتغتون – مفهوم //
�صدام احل�ضـارات ،//كان يدرك �أنَّ َّ
ال�شرق
ميتلك ح�ضـارة؛ بل وقدَّ م معطيات ح�ضار َّية
الفل�سفي وال��تَّ��ق��دُّ ِم
را�سـخة ع�بر ال��ف��ك ِ��ر
ِّ
ُ
َ
يـني ،مع ذلك خل�ص
ِّ
العمـرانـي والبناءِ الدِّ ّ
�إىل نتيجة م���ؤ َّداه��ـ��ا� :إنَّ احل�ضـارات مبا
حتمل ِمن ثقافات وقيـم ،ال ميكن �أن تلتقي

الكلمة امل�س�ؤولة النَّد َّية،
ال�صادقة
واللَّفظة َّ
الورد َّية ،تهفو بالأرواح �إىل
جالئل الأمور به َّم ٍة و�أمل.
مع احل�ضـارة الغرب َّية؛ بل البدَّ من �صـدام!
• واحلـوار ا َّلذي تريـده �أنت ؟
•• ح���وار ي��ق��وم على الإي��ـ��م��ان بوحدة
الأ���ص��ـ��ل ال��ب�����ش��ري ،وع��ل��ى م��ب��د�أ ال��تَّ��ع��ارف
والتَّ�سـامح ال َّثقايف ..ح��وار ي�ؤ ِّكد امل�شرتك
ويقر ب�أن ال وجود
ال
إيجابـي بني احل�ضاراتُّ ،
ّ
حل�ضارات زائفـة.
• �أَلي�س للحـوار �أزمـات ؟
•• ِّ
بكل �أ�سف ،نعم ،للحوار �أزمات ،منهـا:
�أزم��ة الإن�صات للمحـاور ،ومنها :م�سـ�ألة
ال�سكينة ،ف��احل��وارات ال��ت��ي ت���دور اليـوم
َّ
ال�سـكينة ،ومنهـا :ق�ضـ َّية النَّقل
إىل
�
تفتقر
َّ
دون تث ُّبت ،ومنهـا :ق�ضـ َّية احلكم؛ بحيث
يكون املبـد�أ �أح�سن َّ
الظ ّـن.
• كيف ميكن تذليـل ذلك؟
•• عرب ت�سهيل �سبل ال ِّلقاء بني املختلفني،
وامل��دار���س ميكن �أن ت��ك��ون ح��ق��و ًال للحوار
امل�ؤن�سن ،وكذلك و�سائل الإعالم تقوم بدور
كبري يف ه��ذا املجال ،واخلطاب الدِّ يني له
ال�سيا�سة تتحمل
دوره املتم ِّيز ،و�أروق���ة ّ
م�س�ؤولية �أكرب عن االرتقاء باحلوار.
• مـا هي �آداب احلـوار؟
••ح�سن املق�صـد؛ للو�صول �إىل احلقِّ
ولأج��ل احلقّ  ،والتَّوا�ضع بالقول والفعل ،
َّع�صب ،والبدء مبوا�ضع
والإن�صاف ،وترك الت ُّ
االتِّفاق وامل�سلَّمات والبده ّيات كما كان يفعل

�سقراط .واملو�ضوع َّية� :أي رعاية املو�ضـوع
وعدم اخلروج عنـه �أو الهروب منه  ،وعدم
�إدخال مو�ضوع يف �آخر ،وعـدم برت النُّ�صو�ص،
والنَّقل ب�أمانـة وتوثيـق .
• ال��ك��ل��م��ـ��ة والإب������داع � ..أي��ن
يلتقيان؟
•• الإب��داع ـ بتقديري ـ ال ين�شـ�أ �إ ّال يف
�سياق تفكري نقديٍّ بو�سـاطة الكلمة واحلوار
وقبول ال َّر�أي املفيد فكـر ًا وعم ًال  .الإبداع
كلمـة وتربيـة ..ويف الإبـداع �سـبق ومبادرة
 ،ومبد�أ الإبداع ومنتهاه :الفكر والتَّفكري.
َّحري ِمن متطلَّبات الإبداع،
والدِّ َّقة والت ِّ
و�أدات��ه��م��ا ال��دَّ ل��ي��ل وال�ب�ره���ان ،و�سبيلهما
اليقني ال َّ
الظ ّن ،و�أ�سا�سهما التَّث ُّبت وال َّت�أكُّـد،
وغايتهما احلقّ  ،واحلقُّ �أحقُّ �أن ُي َّت َبـع.
• وم��ا ه��ي �أب�� َع��ـ��اد الإب���ـ���دَ اع ِمن
وجهة نظركم؟
•• الأبعاد الأ�سا�س َّية يف الإب��داع هي:
قدرة الفرد على تقديـم حلول عدَّ ة للم�شكلة
الواحدة ،وقدرته على �أن ي�أتـي با�ستجابات
خمتلفة للمثري ال��واح��د .ه��ذا �إىل جانب
الأ�صالة وهي القدرة على الو�صول �إىل �أفكار
جديدة ،و ِمـن َث َّم القـدرة على و�ضع تفا�صيل
َّ
اخلطة �أو الأفكار.
• ومـاذا عن �شـروط الإبداع؟
•• ِمن �أه ِّ��م �شروط الإب��داع :ا�ستيعاب
امل��ع��ارف بطريقة دينام َّية ِمـن �أج��ل وعي
َّخ�ص�ص،
َّعمـق يف الت ُّ
العمل َّيات املتاحة ،والت ُّ
وذلك بعد �أن اكت�ساب ثقافة عا َّمـة جيـِّدة،
وامتالك العقل امل�سـتعدّ لتق ُّبل ما هو جديد،
حب العمـل فـي النَّف�س ..
وتنميـة ِّ
• وما هي عوامل ظهور الإبداع ؟
•• البنية العقل َّية والنَّف�س َّية واملوهبة
َّ
وال���ذاك���رة ال��� َّ��ش��ـ��ام��ل��ة وق���� َّوة املالحظـة،
وال�� َّث��ق��اف��ة ال��وا���س��ع��ة وال�� َّت���أه��ي��ل امل�ستدام
البحث
والعزمية والإرادة والأمل ،وت�شجيع
ِ
لمـي والأدبـي.
ال ِع ِّ
• وما هي ِ�ص َ
املبـدع ؟
ـفات
ِ
•• القـدرة على �إنتـاج �أك�بر عـدد ِمن
الأفكار املبتكرة بي�سـر و�سهولة ,واالنفتاح

حمب الكلمـة الوف َّية يهمي
ُّ
بذاته كالفرا�ش؛ ليذوب
ُهيام ًا يف ت�صـاعد  ،ير�سم
�صـدى الأنني مبداد ف�ؤاده.

على البيئة .والقدرة على ر�ؤي��ة امل�شكالت
ِّ
احلل املنا�سب لهـا .وال ِّثقة بالنَّف�س
وو�ضع
والبعـد ع��ن احل��ل��ول التَّقليد َّية .واملبدع
لديه �أهداف وا�ضحة يريد الو�صول �إليها،
ال�سلب َّية .وال
ويتجاهل تعليقات الآخرين َّ
الروتني  ..ال يخ�شى الف�شل  ..ميتلك
ُّ
يحب ُّ
َّ
ال�شجاعة وينْزع �إىل الب�سـاطة.
معـو َقات الإبـدَ اع ؟
• وماذا عن
َّ
ُّ
ال�شعور بالنَّق�ص ،وعدم ال ِّثقة بالنَّف�س.
الروتين َّية .واالكتفاء
واالن�شغال بالأمـور ُّ
��ادي دون حماولة التَّطوير.
َّعليم ال��ع ِّ
بالت ِ
وال��تَّ�����ش��ا�ؤم واخل���وف ِم��ن النَّقد والف�شـل.
وعدم و�ضوح الأهداف امل�ستقبل َّية القريبة
والبعيدة .والإتِّ��ك��ال�� َّي��ة على الآخ��ري��ن يف
حتقيق الهدف.
• َك َ
نمـي الإبــدَ اع ؟
يف ُن ِّ
•• ميكن تنمية ذل��ك بتزويد املع ِّلمني
مبهارات التَّفكري ،والعمل على تهيئة البيئة
ال�صاحلة ،وتفعيل دور الأن�شـطة ،وقبول
َّ
�أف��ك��ار امل��ت��ف��ـ�� ّوق�ين .وال��ب��ع��د ع��ن �أ�سـاليب
التَّلقني ،وتوفري الكوادر امل� ّؤهلة ِمن مر�شدين
والرعايـة واملتابعة.
وم�شرفني للك�شـف
ِّ
بالبعد
وت�شـجيع النَّقـد الهادف  .واالهتمام
ِ
الإن�سـا ِّ
واالجتماعي والتَّعاون البنَّاء فـي
ين
ِّ
التَّخطيط والتَّقومي .واحلوار العميق داخـل
الأ�سـرة ،ي�ضـمن �أف�ضـل الأ�سـ�س.
للمبــدعني؟
• ماذا تقول ُ
•• �أق��ول ِّ
لكل مبدع� :أن��ت ُح ّ��ر وم�شرق
ال ُّ��روح  ..ثق مبا تبدع ،فهو جزء ِمن ثقتك
بنف�سك ،واع��ل��م �أنَّ اخل��ط��وة احلقيق َّية
للأديب هي خطوة الإبداع.
وعي وحتليل ،ومقارنة
و�أقول :الإبداع ٌ
وتركيب ،و�أ َّول الإب��داع� :أن تكتب امل�ألوف
ري
ب�شكل غري م�ألوف ،و�آخ��ره� :أن تكتب غ َ
امل�ألوف ب�شكل م�ألوف.
• �أخيـراً  ..ب� ِّأي الكلمات تختم ؟
•• �أختم ف�أقول :الكلمة َّ
الط ِّيبة مط َّية
الهداية والإ���ص�لاح  ،وزن��اد الفكر والفالح
� ..إنَّها منارة توجيه و�إر�شاد  ،ورافد تعليم
وبناء و�إعداد.
الكلمة الإن�����س��ان�� َّي��ة ال��غ��دق��ة ،وامل��ف��ردة
املخل�صة العبقة ،تنقذ النُّفو�س ِمن �أوحال
اخلمول واجلهالة ،وتعتقها ِمن مواقع الزَّيغ
َّ
وال�ضاللة ..
الكلمة امل�����س���ؤول��ة ال��نَّ��د َّي��ة  ،واللَّفظة
ال�صادقة ال��ورد َّي��ة  ،تهفو ب����الأرواح �إىل
َّ
جالئل الأمور به َّم ٍة و�أمل ،وتلك هي الدَّ عوة
النَّافعة ،واحلكمة املاتعة .

8
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هند وال�سيّاب

غابت هند
خطفتها غيمه
حملتها من ب�ؤ�س الفقر وجوع
احلرمان
فلقد ماتت هند ح�ين �سرى يف
ال�صبح �أذان
فتك�سر نب�ضي وجد ًا
وانترثت روحي �إال عقدة �صرب
فالأيتام هناك بكوا
ال خال مي�سح دمعتهم
ال �أخت ترعاهم بحنان
وعلى مرمى حجر هند
نع�ش ًا،
كفن ًا،
لكن ال حتملها ٌّ
كف لأخ ويد

•�أو�س �أحمد �أ�سعد
ـ1ـ
انتباهة
جمرد
ٍ
ّ
للذي ي�سيل حولنا وال نراه
انتباهة
جمرد
ٍ
ّ
تكفي
ـ2ـ
ارك�ضي يا الغزالة
ارك�ضي
تهت ث ّمة ع�شبي «
« �أينما ِ
ـ3ـ
ال�سبب
دون ٍ
غو�ص يف ّ
ماطر
كجناح
ٍ
ٍ
يهمي التّعب
ـ4ـ
�ضفرية
ب�سنبلة �أو
ٍ
ٍ
ث ّمة من ُي َ
حيك
ن�صو�ص ّ
ال�شعراء
َ
ـ5ـ
كبجع
يت�ساقطون
ٍ
يف بحرية قلقي
ب�سبب الأجنحة
لي�س
ِ
َ
ليكتمل النّ�سيان
بل
ـ6ـ
يف �ضيعتي
ال�صب ّي ُة �شعرهَ ا
ُ
تقر�ص ّ
فيبكي املاء!.
ـ7ـ
ث ّمة من يراهن على الأرجح
علم ًا �أنّ امل�س�ألة ال تتعدّ ى
َ
فرا�شة
هطول
ٍ
ّ
يف فخِّ ال�ضوء
ـ8ـ
ُ
ما �إنْ عربت �ضفّتيها
ال�س ُ
َ
هل
حتّى
اغرورق ّ
بالهندباء
ـ9ـ
مل �أجنزْ خمرتهَ
بكتاب ْ
ٍ
بكتاب لن � َ
أجنز خمر َته
ٍ
مت�ضي حياتي
ـ  10ـ
ال�صمت
و�أنتم ت�صغون �إىل لغو ّ
هناك الكثري من احلاملات
بالقرفة والنّبيذ
نهودهن
يفركنَ
ِ
ّ

شعر

بل يبكيها قرب خا ٍو بالبكمال
ٌ
ونخل،
وفرات ،موج ًا وال�شط�آن
تبكيها دالية بالدّ ار ذوت
وع�شيبات باحل�سيان
فعلى احلدّ وقوف ًا كنا
ن�سمع �صوت �صالة
ً
لكن ال تب�صر هندا عينان
هند عند الفجر ندى �صارت
مثل جمان
فالروح �إذا اغرتبت زمن ًا
تغدو �شوق ًا
وال�شوق ي�سيل كما الع�شق
قطر
حبيبات من ٍ
قد ر�شحت

من حتت دنان
•••
هند ريعان ًا كانت
�أكلتها �سبع �سنابل ياب�سة
ب�ؤ�س ًا �صارت
فقر ًا
جوع ًا
داء من دون دواء
هند كل النا�س هناك
وعراق �أ�ضحت كرب ًا وبالء
داء من دون دواء
طف ًال يبكي
يتلوى جوع ًا
عط�ش ًا
�أمل ًا

ج�سد ًا من دون غذاء
دمع ًا وبكاء
وعلى النار قدور
فيها ماء وح�صى
فمتى ي�صحو عمر
وال�صوت ينادي
وا �إ�سالماه
�أوا ٌه �أواه
قلب �أدماه احلزن
فهل هند قد ت�سمع �شكواه
•••
�أمي قالت يف غيبوبتها
�صمت ًا يحكي
قالت يل يف هد�أة ليلة �أم�س قد
ملحت هند ًا

�أحاول هذا البهاء
ليمطر الكال ُم
َ
ـ  11ـ
ّ
بك هدهدٌ
كلّما �أمل ِ
ٌ
وا�ستدارتْ
�ساقية
َ
كاحليك
لتلعق
ِ
َ
ع�شب كثري!
نه�ض ٌ
ـ  12ـ
ْ
أجد �أحد ًا م� ّؤه ًال لل�ضياع
مل � ْ
�أكرث من قائلٍ
ُ
يعرف الطريق !
�أنّه
ـ  13ـ
َ
ّ
قزح
/قو�س
عر
/ال�ش
ائحة
الر
تكر ُه
َ
َ
ّ
ٍ
وحت ّبني
ْ
فقط لأنّني �أ�شبه قل َق َها
ـ  14ـ
َ
ائحة حتّى �أق�صاه
�أ�شدُّ
الر ِ
خيط ّ
ُ
ات الهواء
و�أفرط ح ّب ِ
ـ  15ـ
َ
ُ
َ
قبل �أن تنجز احلديقة عري َها
ً
َ
التحف
غيمة على عجلٍ
متدّ َد يف �سريرها
ـ  16ـ
ال�صدئةُ
ّ
�أ ّيتها ال�ش ُ
رائع ّ
ْ
أ�شم �سوى
مل � ّْ
ّ
رائحة ال�شواء
مطبخ ِك
يف
ِ
ـ  17ـ
ال وثنَ �أدين له � اّإلك
�س ّيدي ّ
ال�شعر
ـ  18ـ
ال�سوري
�أ ّيها ّ
أر�صفة النّازفة
اجلراحات وال
يا �صديق
ِ
ِ
ال ْ
ممن يف يده “ كتاب “
تخف ّ
هل قلتُ :
ْ
ممن بيده الـ “ كتاب “
خف ّ
ـ  19ـ
معرفة طارئة
بعد
ٍ
احلب
وهو العاطل عن
ِّ
َ
زوج
�أوكلتْ �إليه
وظيفة ٍ
مغر
مبعا�ش
ّ
تقاعدي ٍ
ٍ
ـ  20ـ
َ
ينفرط عقدُ البهاء
كيال
ّ
�سرحتُ غزاالت ال�شعر
ّ

•د.حممد �صالح الأ�صيل

لرتعى نب َع ِك
ـ  21ـ
مل ولدتُ
ِ
مب�شيئة ٍ
نهر حا ٍ
على �صخرة التّكوين “ ب�سمالخ “
طبعتُ � َ
أجمل ق�صائدي
عب “ �صباياها �ألقيتُ متائمي
يف “ ِّ
لدي وال يقني
ال �أجوبة ّ
ال � ُ
أملك �شيئ ًا وال �أريد
ـ  22ـ
هواء فا�سدٌ كثري
ٌ
َ
افتحوا النّوافذ على �أق�صاها
�أ ّيها الأ�صدقاء
ـ  23ـ
مطر وريح
بعكّازين من ٍ
َ
احلديقة
رب
ع َ
مت ّعن قلي ًال يف احلامل
كقو�س قزح
ثم �أقعى
ِ
ّ
ـ  24ـ
ت�سقي الورد َة بانتبا ٍه �شديد
لكنّك تحُ ِك ُم � َ
إغالق النّافذة
ـ  25ـ
أ�ستدرج خراب ًا مزهر ًا
�
ُ
و�أبني �شرفتي
ـ  26ـ
كلّ
لك �شيء
ِ
و ْ
يل ظلُّ طفلٍ
َ
فرا�شة الإمياء
يطار ُد
ـ  27ـ
وقتَ
للحب
لديها
ال
ّ
متفرغة متام ًا ّ
لل�ش ِّك
ّ
أحب
مبن � ّ
ـ  28ـ
ا�ستيقظ ولو مت�أخّ راً
ْ
ُ
ُ
ترفل بالزّ هو �أي�ض ًا
احلديقة
لكن ث ّمة ما ميكن �إنقاذه
ـ 29ـ
بيت يعلو جرف ًا �صخر ّياً
ٌ
جمرد بيت
َ
لي�س ّ
بل قلب عا�شق
ـ 30ـ
ر�شفة رجفةً
ً
أ�سك يتّها احلياة
أجتر ُع ك� ِ
� ّ
نق�ص الك�أ�س
ال �أنا ارتويتُ وال َ

يف القرب جثت
تبكي جوع الأهل هناك
تبكي عقم نخيلٍ بعراق
تبكي يتم ًا وفراق
ور�أت بدر ًا قد قال لها:
«ال تبكي....
فغد ًا خري ومطر
وعراق يع�شب زهر ًا وثمر»
وعلى احلد وقوف ًا كنّا
مل نلمح بدر ًا
مل نر هند ًا
والقرب على بعد حجر
لكن �أمي يف الغيب ر�أت هند ًا
�شعر ًا ووتر
قد غنى لل�سياب ن�شيد مطر

ف�ضاءات

• فادية غيبور

كلّ �شيءٍ كان وردي ًا..
وكنّا
نقر�أ اللهفة ما بني العيون الدامعة
ونباهي �أننا �أقرب لل�شعر
رث..
من الن ِ
ف�ضعنا يف تفا�صيل الق�صيدة!
�أين كنا؟!..
ً
كيف ودعنا ربيعا �أخ�ضر اللهفة
وردي احلنني؟!
وارتوينا من عبري ال�صبوات اخل�ضر
والأحالم!..
كانت غابة من حكايات امل�ساءات
الندية!..
كانت الأر�ض ت�ؤرج ذاك البوح
تك�سوه اخ�ضراراً..
فلماذا �سقطت �أحالمنا اخل�ضراء
�إبان الربيع؟!..
كيف قالوا� :إنّ هذا الورد
�أرداه ال�صقيع؟!..
كل �شيء كان وردي ًا ..وكنا
نر�شف الزهر عبري ًا يف ظالل اليا�سمني
�سقط ال�شوق من الأخ�ضر
وانهلّ على �صدر الربيع!..
فتنادينا �إىل �أغنية..
أحالمه
يوم كان العمر يف �
ِ
فعلقنا بني نارين هما:
نار �أهل �أو �صديق� ..أو
حبيب!..
ً
كل �شيءٍ كان ورديا ..وكنا
غناء وابتهاجاً
منلأ الوادي ً
و�أفانني حكايات قدمية� ..أو جديدة!..
مل نكن ندرك �أن الغزو� ..أو
ما ي�شبه الغزو على �أبوابنا...
قر�ؤوا ما كان يف �أوراقنا
كفّروا ال�شعر وعابوا النرث
وانقادوا �إىل �أفكارهم
وتباكوا حول �أ�شالء الع�صافري ال�صغرية
مل نكن نعلم �أن الليل يروي
ما تبقى من حكايات الطفولة
ثم مي�ضي نحو �أحالم الأمرية!...

قصة
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الفريو�س

• توفيقة خ�ضور

()1
ا�سمه م��ك��وك ..وال �أح���د يعلم �إن
كان هذا اال�سم حركي ًا� ،أم �أن والديه
ا�ست�شفاف
قد �أطلقاه عليه يف حلظة
ٍ
مل�ستقبله !..املهم �أن اال�سم يلب�سه متام ًا،
فهو يف حركة دائ��ب��ة م��ن �سيارة �إىل
�أخرى ،ومن متجر �إىل �آخر ..مل يعرف
له ذووه ،وال معارفه عم ًال حمدد ًا ،لكنه
ّ
حمط احرتام
ميلك من املال ما يجعله
كل من يعرفونه ..ي�صرف دون ح�ساب
كما يقول عنه اجلميع ..ي�ستقل يومي ًا
�أكرث من ثالثني �سيارة عا ّمة موزعة يف
�أرجاء املدينة ،يجل�س بجانب ال�سائق ما
ت�سنّى له ذلكُ ،يخرج حمفظته احلبلى،
وي��ن��اول��ه �أل���ف ل�ي�رة قطعة واح���دة،
يت�أفف ال�سائق ُمرببر ًا ،فالأجرة خم�س
وع�����ش��رون ل�ي�رة ،وه���ذا املبلغ الزهيد
ال ي�ستحق �أن ي�صرف م��ن �أج��ل��ه هذه
القطعة النقدية الكبرية ..لكنه ينب�ش
جيوبه ،ويعيد له الباقيُ ،ملقّن ًا الركاب
در�س ًا يف االلتزام بالدفع ،وعدم جدوى
مر
التهرب بهذه الو�سيلة املبتذلة ـ كما ّ
يف خاطره ـ ُيح�صي مكوك النقود التي
�أعادها �إليه ال�سائق ،يهزّ ر�أ�سه �أ�سف ًا،
ويقول:
ـ خذ يا �أخ��ي خ��ذ ..غنانا اهلل عن
احل����رام ،ف��ق��د �أخ���ط���� َأت يف احل�����س��اب،
و� َ
لرية زياد ًة عن حقي.
أعدت يل مئة ٍ
ي�أخذها ال�سائقُ ،يودعها يف
جيبه ،وهو ي�شكره على �أمانته..
ـ ال داعي لل�شكر..
يجيبه مكوك بزهو ،ويردف:
ـ عليك االنتباه يا �أخي ،فالفقر �أكل
الف�ضيلة ،والأمانة باتت عملة نادرة..
ويغادر احلافلة �إثر �إلقاء ن�صيحته
الذهبية ..ي�ستقل �سيارة ثانية ،ليعيد
الق�صة ذاتها مع �سائقها..
()2
ر�آه ع��ن ب��ع��د ،دا����س على الفرامل
ب�سرعة �أجفلت الركاب ،وقف قربه:
ٍ
(تف�ضل يا �أ�ستاذ ،تف�ضل).
ركب مكوك بجانب ال�سائق الذي بات
يعرفه ،ويكنّ له االحرتام ،وملا اعتدل
يف جل�سته ،ناوله خم�سمئة لرية ،فر ّدها
له ال�سائق مبت�سم ًا:
(و َل ْو يا �أ�ستاذ ..ف�ضلك �سابق)..
ـ ال واهلل ..قال مكوك بحزم ..هذا
حقك ،و�أنا �أحارب من �أجل احلق.
حل�س الرجل �إ�صبعه ،ع��دّ النقود،
وناوله �إي��اه��ا ،ا�ستعر�ضها مكوك على
ّ
ا�ستل منها خم�سني لرية ،ناولها
عجل،
ود�س الباقي يف جيبه.
لل�سائقّ ،
ما ه���ذا..؟! ق��ال ال�سائق م�ستغرب ًا،
ال تقل يل� :أخ��ط��� َأت يف احل�ساب مرة
�أخرى..؟!
ـ نعم يا �أخ��ي للأ�سف� ..أخط� َأت من
ج��دي��د رغ��م �أين ر�أي��ت��ك ت��ع��دّ النقود
لكن ما الفائدة ،و�أن��ت
قطعة قطعةْ ،
ت��ه��در تعبك ،ي��ا ح�سرتي عليك ..ال
بد �أن��ك تخطئ مع اجلميع ،وال �أحد
ي��ر ّد لك حقك ،فالفقر �أك��ل الف�ضيلة،
والأم���ان���ة ب��ات��ت عملة ن�����ادرة ..كما

�أخربتك مرار ًا..
()3
قال ال�صيدالين المر�أته مبرارة:
ـ �أت�صدقني �أين �أح�صي النقود مرات
ع��دّ ة قبل �إعادتها للزبون ،ومع ذلك
�أخ��ط��ئ يف احل�����س��اب ،و�أع��ط��ي��ه �أك�ثر
م��ن ح��ق��ه..؟! ول��وال ال�سيد مكوك ملا
اكت�شفت ذل��ك ..ف�إن كنت قد �أخط�أت
ات يف �شهر واح��د ،فهذا
م��ر ٍ
معه ع�شر ّ
يعني �أنني �أفعل ال�شيء ذاته مع غريه،
لكن الأمانة �صارت عملة نادرة!..
�صرخت الزوجة يف وجهه م�ستنكرة:
ـ كيف يحدث ذل���ك� ..أال ت�ستطيع
غر،
االنتباه �أك�ثر..؟! يا رجل لو �أنك ّ
أمر طبيعي .لكنك ..ال ..ال..
لقلنا �إنه � ٌ
الأم��ر خطري للغاية� ..أت�شعر ب���أمل يف
ر�أ�سك..؟
ال �أدري ..رد الزوج بح�سرة وخوف..
ما ر�أي��ك �أن��ت� ..أ�أك��ون مري�ض ًا دون �أن
أح�س ب�شيء.؟!
�أعلم� ،أو � ّ
ابتلعت دمعتها ،وهم�ست بوجل:
ـ ال بدّ �أن مر�ض ًا خطري ًا ،قد ت�س ّلل �إىل
عقلك!..
( )4
ب�صوت
ه��درت ام��ر�أة التاجر الكبري
ٍ
مقلوب:
ـ م���اذا ت���ق���ول..؟! �أن���ت تخطئ يف
احل�����س��اب ،و ُت��ع��ي��د ل��ل��زب��ائ��ن �أك�ث�ر من
حقهم..؟! يا ح�سرتي على عقلك ،يا
ح�سرتي ..كنت تدير متجر وال��دك
ال�ضخم يف �سنٍّ مبكرة ،فما الذي حدث
مل يف ر�أ�سك..؟!
لك..؟ هل ت�شكو من �أ ٍ
() 5
�صبيحة� ،سلوى ،هند� ،سعاد ،ليلى..
و ..و ..ي�ضربن كف ًا ٍّ
متح�سرات
بكف
ٍ
على ع��ق��ول �أزواج���ه���نّ ال��ت��ي ك��ان ّ
كل
منها ي��زن ب��ل��د ًا ،وين�صحنهم ب�إجراء
الفحو�صات ال�لازم��ة لال�ست�شفاء من
واثقات �أنه يعيث ف�ساد ًا يف
مر�ض ،بنت
ٍ
ٍ
�أدمغتهم!..
بينما يه�صر ال���رج���ال ر�ؤو���س��ه��م،
ويت�ساءل كل منهم:
(كيف ومتى ح�صل ذلك..؟!)
( )6
أ�شهر من اجلوالت احلثيثة التي
بعد � ٍ
ق��ام بها مكوك ،و�أع�ضاء فريقه على
جميع مفا�صل املدينة ،تراجعت فيها
احل��ي��اة ،وف��اح��ت رائ��ح��ة ال��ت��ث��ا�ؤب يف
الأرجاء ..امل�شايف غ�صت بر ّوادها ،لكنها
�أعلنت عجزها عن ك�شف الفريو�س الذي
فتك بهم ،فانزووا يف بيوتهم ،يجرتّون
خيبتهم يف عقولهم ،و ُي���ر ّددون عبار ًة
واحدة كالزمة حلياتهم الهاربة:
(الفقر �أكل الف�ضيلة ،والأمانة باتت
ً
عملة �صعبة)..
وحده مكوك يتج ّول على ر�أ�س فريقه
يف �أرجاء املدينة اخلاوية ،مي�سح مواتها
بعينني تزهوان باالنت�صار ،وهو ي�ستقبل
اخل��ب�راء ب���أج��ه��زت��ه��م امل��ت��ط��ورة التي
جرفت املدينة ورمتها بعيد ًا ،لت�ستخرج
عروق الذهب النائمة حتتها..

حالة اغرتاب
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• طاهر �سعيد عجيب

-1تتنقَّل به العوا�صف ،ال ُ
أر�ض متو ُر من حتتِ
َّحر ِر من الغرائز
�أقدامه� ،شهوة
ِ
اجلنوح للت ُّ
�أم�ست �سمة الع�صر ،فهيمنَ اجل��ن��ون على
املتوح�شة �أظفارها يف
ال�ساحة ،ون�شبت ال َّثورة
ِّ
َّ
الروح مع الأمل املخادِع..
اجل�سد ،فت�صارعت ُّ
ب َ
�ين ال ُّ��رده��ات ،ك��انَ يت�ساند �إىل ُعكَّا ِز
أنفا�س النَّ�سائِم املح َّملة
ال�صربُ ،يع ِّب ُئ رئتيهِ ب� ِ
َّ
ُ
يقتات
امل�سفوك،
م
ع
ب
امل�ش
د
البارو
بطعم
ِ
ِ
َّ ِ بالدَّ ِ
ِ
ُ
ُ
حالة
ويتو�سدُ الآالم..
الأحالم،
فتتزايل لهُ
َّ
َ
حاول �أن
اغرتاب �أوالدِه ،فا�ستوح�شت ر�ؤاه،
ِ
َ
بنفحات �إميان َّية ،فلم يلبث
الوح�شة
يدجن
ٍ
ُ
ي�صرخ ِبه:
�أن يجد كرباج الي� ِأ�س ،ي�سوطهُ ،
الوهم ،ما يومك
« �أ ُّيها
امل�سافر على �أجنحةِ
ِ
ُ
الريح خارج تقوميك
هذا � اَّإل ورق ً��ة تذروها ِّ
ُ
الزَّمني ،حتَّى �إذا ما تلتها الأخ��رى ،جتعلها
ُ�ش ً
علة يف حمرق َغدك“ ..
يتقاوى بنربة �صوتِه:
نيع امل��خ��دوع�ِ ،صراخك
ال�ص ُ
« ا�سمع �أ ُّي��ه��ا َّ
هذا� ،إنمَّ ا هو �أوج��ا ُع والدةٍ غري �شرع َّي ٍة،لأ ُّم
ٌ
ُ
جمهول الهو َّية ،وواقِ عتُها
رج��ل
اغت�صبها
�إنمَّ��ا هي ال��ع��ا ُر يف جبني الب�شر َّية ..واعلم
أ�صنع �أوراق��ي من عجني بلدي ،و � ُّ
أخط
�أنَّني � ُ
أق�لام م��ن �شجر ِة بيتي ،ولقمة
���
ب
عناويني
ٍ
أطياب وطن َّية ،وحينما
عي�شي ،قد �أذكتها � ٌ
تهجرت
ة،
ي
�شيطان
أرواح
�شاءت �أن تتقا�سمها � ٌ
َّ
َّ
على ب�ساط م�شدود بالأوتنة الترَّ بو َّية “..
قاطعهُ �ساخِ راً:
« �إن من ت�سكنُه عاطفة البنوة ،وتتملكُه
رابطة الأخ َّوة ،ال يدفع باالغرتاب ،ولو كان
ج�سد ُه م�صيدة للنبال واحلراب“ ..
بعزمية �أ�شد ،قا ِئ ً
ال:
ت�سلَّح
ٍ
ظلم �أهل القربى �أ�شد و �أظلم،
ألي�س ُ
“� َ
ُ
نعيم ذليل؟
من
أف�ضل
�
كرمي
عي�ش
والبحث عن
ٍ
ٍ
ٍ
ري من �إقامة خانعة..
وغربة دامعة ،خ ٌ
و الوطن؟؟..
َ
عليك �أ ُّي��ه��ا الأع��م��ى �أن ُت��ف ِّ��رق ب�ين وط ٍ��ن
للقلوب ،ووطن للجيوب..
-2حالة �ضنكة هيمنت على الأب �أحمد،
مدا ُه يتق َّو�س بني مطرقة االغرتاب و�سندان
العاطفة ،ب�ين الأح��اي�ين ،تنفرج امل�سافة
ً
بينهما ،فتمر حلظة جمع َّ
خل�سة،
ال�شمل
يكب الكون على املدى املفتوح ،تفر�ش املوا�سم
�أطباق املوائد على خمائل الأ�شواق ،تنطوي
�سويعات اللِّقاء يف تالفيف االنتظار..
انتظار ....ك���ان ينتظره ي��وم غا�شم يف
� 2011/3/15إنَّه �إعالن احلرب الكون َّية
مل
على ب��ل��دِ ه ���س��ور َّي��ة ..ي�����ؤ ّرخ ل��ب��داي��ة ع��ا ٍ
جديد..
ُ
فمنذ ذلِ��ك اليوم الأ���س��ود� ،أ�صبح مليقاتِ
ٌ
خليط من �أطياف
جم ِع الأح َّبة لونه اخلا�ص،
ال َّت�أ ُّمالتِ على �أطاللِ الذِّ كرياتِ  ،بقايا �أحالم
فوح
ط َّوحت ِبها الهبوب بني الوديانِ
ُّ
وال�س ِ
والرمال ،وبني ال َّرماد واحلجارة
 ،ويف الأعايل ِّ
ك�سرة ..ف�أم�ست بذور ًا يف الأماكن ،تنتظر
املُ َّ
ال�سماء لإنباتها من جديد..
بركة َّ
�أ َّم��ا وقد حلَّت الإج��ازة لهذا العام ،فما
هي الأر�ض َّية ا َّلتي ن�سجتها احلياة لأُ�سرة
�أحمد؟؟..
�س� ٌ
ؤال جم َع يف ط َّياتِه مفردات ديوان
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ف�صاغت مِنها
َّ

ً
جمتمعة �س�ؤا ً
ال مر َّكب ًا ،مربك ًا:
الأُ�سرة
الديون تراكمت ،والفوائِد قد ت�ضاعفت،
ُّ
وبيننا و ال�� َّزم��ن ح�سابات ج��اري��ة ،وك�شف
َّ
اختل ميزانه ،ف�إىل متى تبقى
احل�ساب قد
الذمم مفتوحة؟؟ ..قامات َّ
ال�شوق واحلنني
والعاطفة ،باتت ك�أنَّها �أيقونات معلَّقة على
اجل���دران العتيقة ،بقايا الأح�ل�ام والآم��ال
�ستمن عليها الربكة
تت�ساءل يف كبوتها :متى
ُّ
ب��ال��نَّ��م��اء ،لتحيا امل��ن��ى يف م��راب��ع الأف��ئ��دة
وال��ع��ق��ول؟؟ ..وك��ل العنا�صر املك ِّملة ل��دورة
احلياة َّ
ح�صتها من
الطبيع َّيةُ ،تريدُ �أن تنال َّ
بيدر املقا�سمة ،املزدهر بطموحاتِه ،املغلول
ب�أيديه.
وم��ن على م�تن بيدر العائلة لهذا العام,
تقا�سم الأفراد بق َّية البيدر ,م�ستغل ًّة خلواتها
امل�سروقة من �أفواه املدافع ,لت�صنع لقيماتها
من مكونات جمهودات الرجال ،وهم يو�سعون
م��ن بيدر ال��وط��ن الأم ,فتن�ساب لقيمات يف
امل��ج��اري ,ان�سياب مياه الينابيع من ف ّوهات
ال�صخور.
-3تق َّو�س املدى على الإجازة ،انفلت �أيلول
من احل�صار امل�ضروب عليهُ ،يريد اخلروج من
طقو�سِ ه املعتادة ،فتجاوبت معه َّ
الطبيعة
ً
ً
متباهية ب�ألوانِها
را�سمة �أقوا�س قو�س ُقزح،
تهيب
البدائع َّية ،د َّوارة فوق هامات ال ُع َّ�شاق،
ُ
ِبهم خياطة الأث��واب الواعدة من �أقم�شتها
الزَّاهية ..فينربي العائدون من زياراتِهم
�إىل ارتداء ما خاطوه ب�أيد ْيهم ال َّثابتة وهم
َّ
يتح�ضرون لرحلتهم الو�شيكة ..بينما كان
ال�سفر مبا اختارتهُ
غ�صوا �أحقاب َّ
الأهل قد ُّ
�صنوف الأ�شياء والأمتعة،
الأيدي املُتل ِّهفة من
ِ
كما هي الأفكار قد غا�ضت مبا ح�شدتهُ الأ َّيام
القليلة املا�ضية..
م��ع ه��ذا اجل��و غ�ير املن�ضبط ،غ��ادرت
الكويكبة ال��دِّ ي��ار �إىل مطار املدينة ،وعند
أحب الأب �أحمد �أن ُيخزِّ ن يف وعيه،
الإقالعَّ � ،
ً
دفقة م�ستجدَّ ة من حرارة الوداع.
-4بني االغرتاب والإقامة على �أر�ض اجلذور,
ث ّمة بعدٌ ال يقتحم �أغ���واره � اّإل املهتدون,
وبني اللقاء املنتظر وحلظة املغادرة ينه�ض
ال��زم��ن م��ن كبوته على �ضجيج امل��ح ّ��رك��ات
وخلجات ال��ق��ل��وبِ ,ل�ُت�رُ َ���س َ��م خ��ط��وط القدر
على جباه الآم��ال املعقودة ,وعند التحليق
تنفلت الأح�ل�ام من عقالها ,جت��وب رحابة
الف�ضاء ,تطوي الياب�سة يف جغراف ّيتها ,تتع ّوذ
بناظم الكون من �شرور الأ�شرار ،لتعقد املنى
املفرو�شة على ب�ساط النوم ,وينبلج الإ�شراق
على روابي املجد.
با�سم اهلل ,طِ ْر بهم �أيها الن�سر العربي
ال�����س��وري امل���اج���د ،ح ّ
���ط ب��ه��م ع��ل��ى خمائل
ومطرزات بلدك ,بالد
من�سوجة من مننمات
ّ
ال�شام ،يتف�سحون ب��ه ,يتنزهون ,يع ّب�ؤون
وع ْ��د
اجل��رار من ينابيع املتعة والرفاهيةُ ,
بهم بحمى الرحمن �إىل الأح�ضان و لتعود
نبي اهلل يعقوب
الأب�صار �إىل �أهلها عودة ب�صر ّ
( ع ) �إليه ,عند ا�شتمامه لريح ابنه يو�سف
( ع ).
تباهوا بعروبتكم ،ب�شامكم ،ب�سور َّيتكم �أم
الب�شر َّية ،ودرع الإن�سان َّية.
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غبت عن خاطري
ما َ

•منذر يحيى عي�سى
روح والدي ال�شيخ يحيى عي�سى
�إىل ِ
يف ذكرى رحيله اخلام�سة

عمق
رغم ِ
و�أرا ُه حا�ضر ًا َ
الغياب ...
ْ
�أبي
ما غبتَ عن خاطري
تغيب
وال�صعب �أنْ
ُ
ْ
لكنَّ قلبي
َ
َّ
ارحتالك
ت�شظى عند
يف ِّ
كل اجلهاتْ
وت��ب��ق��ى الأم�����اين التي
عتّقتْ وجدي
خمر ًا وا�شتياق ًا
يف دنانِ االنتظا ْر
ه��ب
وال�����رم�����ا ُد ال�����ذي َّ
ً
عا�صفة
يف
ف�ضاءات العيونِ
ِ
و���ص��دى انك�سا ِر امل��راي��ا
الراجفة
ِ
يف حقول الق�صيد ْه
هي الزا ُد لروحي املتعبهْ
حالكات
فيما تبقّى من
ِ
الأزمنهْ .
•••
�أبي

هلْ من �سبيلٍ لأنْ تعو َد
كي � ْ
أراك
احلا�ضر َّ
و�أنتَ
ني
كل ح ٍ
ُ
حجم
كي ترى يف داخلي
َ
ال�سقا ْم ؟!
طيفُ ك
� ٍآت َّ
ني
كل ح ْ
فمتى يكون اللقاء
إياب ؟
ومتى يح ُ
ني ال ْ
َ
أناجيك
�
احللم
و�أن����تَ ُت��ط��لُّ م��ع
ِ
ال�شفيف
ِ
اجلناح ...
الرهيف
ِ
ْ
رياح ال�صح ِو
فتذرو ُه ُ
عر ُ�ش فيها ...
يف ٍ
ليال ُي ّ
�صمتُ
ال�ضباب .
ْ
•••
جراح ب�صدري
ُ
أوفياء
ُت ِ
بل�س ُمها �صال ُة ال ْ
ُت َ
وق ُظ َّ
االنت�شاء
يف
ْ
ودفء اخل�شو ْع . ...
َ
فه َّ
جتيء ...
ال
ُ
جتيء طيف ًا خالد ًا
ه ّال
ُ
َ
ويهلُّ
وجهك ّ
اء
الو�ض ُ

امل�ساء
مع قناديلِ
ْ
ورياح الق�صا ِئ ِد
ِ

التي ُت َ
هديك من �شهدها
ت�شاء ...
ما
ْ
ه َّ
جتيء طيف ًا
ال
ُ
ُي ْ�ش ِع ُل ال َ
أم��ل يف �صقي ِع
العمر
ِ
واالغرتاب ؟!
ْ
وه َّ
جتيء
ال
ُ
ك��ي��م��ا ت������راين �أط�����وي
الزمانَ
و �أعد َو �إىل �أح�ضا ِن َك
طف ًال
يحدو ُه ٌ
�شوق
وقته
لتحن َو على ِ
وتبارك بكف َ
َ
ّيك
العمر
ما تبقّى من هزي ِع
ِ
فمتى يا �أبي  ... ...متى
يا �أبي
اللقاء ؟!
يكونُ
ْ

رجاءً

عرو�س الليلْ
ُ
•د .حممد �سعيد العتيق
كم تمَ ُ
وت َثوان
َواحزنَ َنف�سي ْ
ا�شق ال َولهانِ
َتف َنى بنو ِم ال َع ِ

عا�ش ٍق
رفة ِ
من ترتيلِ ُ�ش ِ
البدَّ ْ
َيبكي لوق ِع تالو ِة الأحزانِ

مازلتَ ت�سكنُ ب َ
أحداق املُ َنى
ني �
ِ
ال�سهدُ
ال�سهرانِ
ٌ
خمر يف د ِم َّ
َو ُّ

زاهد
من َت ِ
يخ ٍ
َو َطربتُ ْ
غريد َ�ش ٍ
َي�شدُ و َ
ب�شج ِو
الهائم النَّ�شوانِ
ِ

أحرف
ري ِة � ٍ
جر َي ْن�أى يف َم�س َ
َو ال َف ُ
ال�سكرانِ
َو ُ
يبيع وه ًما للنَّدى َّ

ينك ِّ
الذكرى زُقاقُ ِح َكايتي
يف َع ِ
ِ�ض ْحكي ُبكائي ِرف َقتي �أل َواين

اكائنات ال ّليلِ ه َّيا �أق ِبلي
َي
ِ
ِّ
حطي ِر َحا َل ِك يف ربي ِع َب َياين

ٌ
ليل ُيرا�شقُ بالنَّدَ ى نافور ًة
ملَّا َّ
بد َنان
جر ُه ِ
تو�ض�أَ َف ُ

الل ُ
الر َ�ؤى
ّيل
ج�سر �أم َت ِ
ٌ
طيه �إىل ُّ
ِخ ٌل و ٌّ
يف َي�س َتب ْي ُح َك َياين
رحيق َّ
َ
ْ
ني الدُّ جى
من يا
ال�ش ِ
م�س يف ع ِ
ا�س َهر م َع ( الأ�شعا ِر ) يف تحَ نانِ
َو ْ
ال�س َما
َو اك ْ
ْتب روائ َع ماجتو ُد يدُ َّ
�سافر يف مدَ ى الأز َمانِ
َوح ًيا ُي ُ
عرو�س اللَّيلِ َت ُ
عزف وجدَ هَ ا
هذي
ُ
متي�س ب َ
ني �أ�صاب ِعي َو َج َناين
َو
ُ
َو ا ْر ُ�س ْم عيونَ َّ
ات النَّدى
ال�شا ِم َقطْ َر ِ
َ
توطنَ َنكهة ُ
عطرا َّ
اجلدرانِ
ً
�إنيِّ ِب�أر�ص َف ِة ا َ
ائم
حلواري هَ ٌ
َك ْم َكانَ ُح ًّبا يف ال ُّن َوى �أ�شْ جاين
من َن َّوارِهَ ا ُق َب َل اللّمى
َو َر َ�شفتُ ْ
َو َ�صدحتُ َك َّ
ري ال َعاين
ري الأ�س ِ
الط ِ

• فوزية العلوي (تون�س)
ويا �أيها احلب رفق ًا

ول�سنا رعود ًا فتهز ُم يف

فل�سنا دهور ًا

كاحلات الدياجي

لكيما تبيد هوانا

وال كنا قطر ًا

ول�سنا �صخور ًا

فنهطل عطر ًا وترب ًا ثمين ًا

فتحب�سنا

ول�سنا فتات ًا مهينا

يف ر�ؤو�س اجلبال

ني
وقلب ًا تبدّ د يف اليا�سم ْ

ويا �أيها احلب مه ًال

ُ�سنبلي �أيا �أيها احلب وجد ًا

فل�سنا زهور ًا

وقد �أبعدتنا الليايل

لكي ت�شب َع ال َ
أر�ض منا

و�شردنا البعد� :آه

وتبعث فينا �صباح ًا وحلن ًا

فل�سنا طيور ًا لكي نتنادى

ول�سنا من الفلك حتى

ول�سنا بحور ًا

أجاج
نهيم على وجهنا يف ال ْ

لكي نت�صادى

ول�سنا رياح ًا

ولكننا من قلوب �صغار

الفجاج
فن�ضرب و�سط قلوب
ْ

ومن �شجن يقتل الوقت فينا!!

•ر�شا اخل�ضراء
�إىل طرف ال�صباح
لنعلن نحن ابتداء النهار ..
ونحرق �أوراقنا الزائفه
ونقتل �أحالمنا الواقفه
ُترى ..
من �أغلق نافذة القمر ؟
ومن ذا يبعرث دمع ال�صبايا
على كل حلم
مثل املطر ؟
ملاذا نزرع �أحالمنا
ونح�صد دوم ًا
غبار ال�سراب ؟
ملاذا..؟
يحا�صرنا املوت مثل الذئاب
�أمد ذراعي لأين �أتوق

َ
الدم�شقي الّذي
عا�شق اللَّيل
َيا
ِّ
�سم ال�ش�آ َم ب َنك َه ِة ال َّريحانِ
َر َ
�أنَّى ا ْرحتلتُ َو َج ُ
دت َنفْ�سي َظا ِم ًئا
يف َّ
ل�سان
ال�شا ِم ُيورقُ َخاف ِقي َو َ
ل�س َ
رفات ال ُعل
فوق ُ�ش ِ
الر ُ
وح تجَ ُ
َف ُّ
ني ُم َع ِّر ٌ�ش ِب َب َناين
ا�سم ُ
َو ال َي َ
يا�شا ُم َياليلي َو َف ْجري َو الدُّ َنا
اليات
العمر َو الوجدَ انِ
َيا َد ِ
ِ
�إنيِّ َ�ش َمم ُت ِك يف َم َ�سا َماتي َ
ال�ش َذا
ُ
فيك َ ،يا �أك َواين
فوجدت ك ِّلي ِ
طعم النُّو ِر هَ ُ
مامة
دل َح ٍ
للَّيلِ ُ
ال�ش�آ ِم منَ َّ
كل َّ
ال�ش�آ ِم َتراين
أراك ِّ
طيف َزا َرين
َو �أنا � ِ
بكل ٍ
أنت ليِ ُعنواين
�أنَّى اتجَّ َ ْهتُ ف� ِ

تعال ...
ذاك ال�صباح...
حني يجرجر �أقدامه
حتت �أطراف امل�ساء
لأجل�س وحيدة ...
بينما خطواتك املتعرثة
ب�أحجار الألوهة
و�أحالم ال تتحققُ
تنهمر على �أوجه املارة
كطفلة....
تتغذى من لهاث
ال�شجر الطالع
من قعر املحيطات.
املنفي �أبد ًا
لأكون
ّ
وعلى بعد خطوات
من حبك ...

قصة

• فاطمة �أبو �شقرة
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زغاريد يف غرفة الأحزان

من ،و�سواده ي�ستقبلها َّ
يوم
باب
ٌّ
حديدي مب�ساحةِ الزّ ِ
ٌ
كل ٍ
ُ
دقيق
بنظام
ة
املنت�شر
ِها
ت
ب�ضاع
ال�شم�س
�
أ
ي
تته
ِ
للملمةِ
ٍ
ٍ
حني ّ
ُ
وبهاء َ ،تل ُِجه بثقةِ َم ْن �أل َِف املكان ..
أ�سماء � ،صو ٌر  ،وتواريخ على �شواهدَ كثريةٍ تنت�صب و�سط
� ٌ
��واك تنبئ عن وحد ِة
ورود غر�ستها قلوب الأح ّبةِ  ،و�أ���ش ٍ
ٍ
�ساكن هذا النزل � ،أو ذاك .
ٌ
وروح هذه الزّ ائر ِة املقيمة .
كلُّ �شيءٍ
قلب َ ،
�صامت �إال َ
�أل َقتْ � ُ
الرخام ّيةِ امل�صقولةِ
إن�صاف ر�أ�سها على القطعةِ ُّ
ً
ُ
تغيب �إحدى
و�شريط الزّ من يتواىل مت�سارعا يخ�شى �أن
،
َ
حلظاتِهِ عن ع ْين ْيها املتعبتني .
اتك�أتْ على ِّ
املوج
�شط الذّ كريات  ،واحلنني
ُ
ي�سبح �إليها مع ِ
اخلفي� :سليمان �...أي��ن �أن��ت �أيتها الروح
نداءها
يحمل
َ
ّ
ال�س ُ
ميها  ،وحديثِها ؟؟؟
مل كلِّها قدِ ِ
ارية يف العوا ِ
ّ
ً
التقاط �شواردي  ،و�أنفا�سي
�أخربين يا َم ْن كنتَ ماهرا يف
ِ
ُ
زلزلة الأعماق ؟؟ �أيها املتلف ُّع
أهي الآفاقُ تتقاذ ُفني � ،أم
َ � ..
أهم�س ب�أ�سراري ؟
َ
ثوب الغياب �إىل َم ْن � ُ
أرفع جنوايَ  ،وملَ ْن � ُ
كهف
�أ ُتراين �أعود يوم ًا كما ُ
كنت قبل �إ�شراقةِ قل ِب َك يف ِ
�سنيني ؟
أعلم �أنّ ذلك مل يعد ممكن ًا  ،لكنني �س�أظلُّ
�
:
ن
متتمتْ بوهَ
ُ
َ
�أحلّقُ
نحوك  ..نحوي  ..نحو الالمدى.
أ�شالء طائرةٍ ،
�صوت
دوي
ٍ
ُّ
ي�ضج به ر�أ�سها ،ي�ستح�ضر � َ
ُّ
ً
ُ
لوعة يف داخِ لِها املكلو ِم
ير�سم
يهطل للأعايل
ودم
ٍ
وج�سد ٍ ،
ُ
ً
وقد كان يوما يغني للحياة !!
ٌ
تنب�ش ال َ
ُ
آهة  ،وتط ّوقُ اجل�سدين ..
مدتْ �أ�صابعها
حلظات ّ
َ
وحذ ٍر  .يناديها :
حتركهما بهدوءٍ
َ
يل ن���ك���م ُ
ت����ع����ا ْ
ال���رق�������ص���ة ال���ت���ي ب����د�أ ُت����ه����ا ي����و َم
���ل
ُ
جت�������اوزت
أج�����ل�����ك
ع����ر�����س �أمي�������ن احل�����راك�����ي ،ف����م����ن �
ِ
َ
��ك .
ق���وان�ي�ن ع��م��ل��ي وم���رك���زي لأراين يف
ق��ل��ب ع�� ْي��ن��ي ِ
ِ
م��ب��ت�����س��م��ة���� :س����أرق���� ُ���ص م��ع��ك ع��ل��ى �أن����غ����ام ن��ي��ن��وى .
ب�صخب ي�ضحك مت�سائ ً
ال :وكيف �أرى غمازت ْي ِك الناب�ضتينْ
ٍ
الرق�صة �سبي ً
ال للحياة؟؟
�أ َلق ًا على َو ْج َن َت ْي ِك � ْإن اتخذنا هذه ّ
حم��ب��ب ي��� َب��� ْل���و ُر ع�ب�ره رج��ول��ت��ه ق���ال :
��را���ض
وب��ا���س��ت��ع ٍ
ٍ
ه ّيا ت�ش ّبثي ب��ذرا ِع زوربا  ..عانقي عينيه وهو يتطلّع �إىل
�شدها ل�صدره  ،وال ُ
�ص الأق���دام ..
ال�سماءّ ..
أر����ض ُتراقِ ُ
������ك
�آه  ..ك�����م مت����ن����ي����تُ ل�����و �
ُ
أم���������س����ك����ت ب������ذراعِ ِ
ب�����خ�����������ص�����ر ِك وط������رن������ا ب�����ج�����ن�����ونِ ال������ري������ح .
،
ِ
ب�������������دالل ه����م���������س����ت � :أي��������ه��������ا امل���������غ���������رور !!
ز َّم �شفت ْيهِ َ � ..
أطلق �صفري ًا �صحا على مو�سيقاه املوتى �.أ�شار
�إليها وهو يدور على �أطراف �صفريه َكل ْو َل ٍب يرتن ُّح �شوق ًا :
متر �أذرع الف�صول ،
قومي  ..جت��ددي َفعَبرْ َ ج ّثةِ احلطب ّ
عينيك فوق عتبة �أول لقاء ،فلم
انطلقي لأ�صلّي يف حمراب
ِ
و�شعر ِك ي�شك ُّل َفرار ًا من �أغالله
يكن ذلك ال�صباح عاد ّي ًا ،
ْ
ُ
مفارق املخ ّيم ..هل تذكرين ؟!
عند ال�سبع حوا�صل على �أحد
ِ
َ
ن��ظ��رت��ك ال��ت��ي �أ���ص��اب��ت��ن��ي ب���ال���ذه���ول ،
وك��ي��ف �أن�����س��ى
ومل �أفِ����قْ منها �إال على �صوتك يطلب م��وع��د ًا للقاء ؟
�آمل���ن���ي ر ُّد ِك احل���ا����س���م ��� :ص��ع��ب  ..ب���ل م�����س��ت��ح��ي��ل.
ِ��ك ع��ه��د .
 ���س��ت��ج��دي��ن ال�����س��ب��ي��ل مب�����س��اع��دة ���ص��دي�� َق��ت ِ �س�أحاول .��ك للأعلى ،
جذبها
ب�سرعة ..ه ّيا ارق�صي  ،م ّ��دي ذراع ِ
ٍ
ولك �أهديتُ �أم�لا ً،
أجلك رق�ص معي كل �أهل
احلي ِ ،
فمن � ِ
ّ
فم ِك املفترَ ُّ عن
ذاكرتي
عن
يغيب
��ن
ل
��دود.و
ح
وح ّب ًا بال
ُ
ابت�سامة و�أنتِ ت�سرتق َ
النظر �إىل ر�ضوان بكل �إعجاب..
ني
ٍ
َ
كنت �أقارنُ بينكما  ،ف� َ
رغم �أدائهِ املتم ّيز .
 بل ُأراك الأروع َ
أخ����������اك ل����و واف����ق����ا ع��ل��ى
���������ك  ،و�
ِ
 ����س���ام���ح اهلل �أ َم َِ
زواج���ن���ا �أم�����ا ك���ان���ا وه��ب��ان��ا احل���ي���اة ال���ت���ي ن��ح��ب ؟؟؟
 ب��ن��ظ��ره��م��ا ك����ل م���وا����ص���ف���ات َِ���ك ال غ���ب���ار ع��ل��ي��ه��ا ،
ل��ك��ن��ه��م ي������رون ل��رف�����ض��ه��م ع�������ذر ًا  ،ك���م���ا لأه����ل����ك ..
ُ
ُ
عاهدت
قررت �أن �أبذل َجهدي لأحظى بك  ،وقد
 �أق�سم �أنني�سبب كان �إال
اهلل ونف�سي � اّأل �أتخلّى عن امر�أةٍ �أحبها لأي ٍ

الإ���س��اءة للوطن فهذا حتته �آالف اخلطوط احلمراء ..
عرفت ذلك مذ
غنّى الكر ُز على �شفت ْيها وهي تقول :لقد
ُ
ر� َ
الع�سكري الأزرقَ
اخلا�ص
الزي
أيتك بني
ٍ
َّ
كوكبة يرتدون ّ
ّ
كافة�..شدتني � َ
إليك جنمتان
بالقوى اجل ّو ّية باالخت�صا�صات
ّ
طرت َ
َ
َ
ُ
معك
كتفيك ..
عينيك قبل ملعانهما على
�سطعتا من
كتيبة
َّ�سر من بني
ٍ
و�أنا �أهلل  :يا �إلهي ! لقد اختارين هذا الن ُ
أق�صر  ..ال ُ
وفيهن ال ُ
أجمل والأب�شع ..
من البنات
َّ
أطول  ،وال ُ
ك��م راف��ق��تْ روح���ي تلك احل��اف��ل َ��ة ال��ت��ي ت��ق�� ّل َ
��ك و�أن���ا �أغ��ذُّ
اخل��ط��ا ل��وع ٍ��د ق����ادم .وب�ي�ن َف�� ْي��ن ٍ��ة و�أخ����رى �أت������ألمّ ُ حني
َ
�ضحكتك ال�صباح ّي َة
تتفتح �شبابيك الغياب  ،ف�أفتقد
ُ
غياب
التي جت��اوزت ح ّ��د االبت�سامةِ اخلجولةِ ب�سرعةِ
ِ
�ضفاف لهفتي  :متى تعود ؟
الفرح  ..ويتكر ُر �س�ؤايل على
ِ
َ
اللحوح  :متى نلتقي ؟؟
لتعاودين من جديد ب�س�ؤالك
ِ
هل الحظتِ �أنّ لقاءاتِنا لو ُق�سِّ مت على عدد �أي��ام ح ِّبنا
َ
���داء� ،أو
ملا جت��اوزت
الدقائق يف ك��لِّ م��رة  ..كم متنيتُ غ ً
��رب فنجان م��ن القهوة يف ال��رب��وة وف�ي�روز تغني لنا.
���ش َ
اهتزّ تِ ال ُ
زاوية �أخرى من
أر�ض بهما  ،ودارت لتحطّ هما يف
ٍ
زواي��ا الزمن  ..وعلى الرغم من كل ما احتوته من ق�سوةٍ
 ،ووج��ع � ،إال �أنها الأجمل فقد جمعتهما بع�ض ًا من وقت
كان � ً
ت�صب
أمنية يف البال ..ح�ين احرتقت �ساقاها وهي
ُّ
املغلي من دل ٍو �إىل الغ�سالة..وكان عائد ًا لت ّوه من
الغ�سيل
َّ
�سفر �إىل رو�سيا  ،فاج�أه اخلرب من �صديقتها � ،أ�سرع �إليها
ٍ
� ،آمل��ه امل�شهد �،شهقت ب�صمت  ..ا�ستعادت ه��دوءه��ا حني
َ
ُ
يعرف
املمر�ضة وال �أح��د
أنفا�سهُ املكان  ..ن��ادى
ع�َب�رَ َ ت � ُ
ً
عال َم اتفقا � .أح�ضرتْ نقالة حملتها �إىل مكانٍ مل يعرفه
بحب
�ساعات يت�أ ّم ُلها
�سواهما ليبقيا مع ًا ما يقارب الثالث
ٍ
ِّ
الكون  ،يرتفّقُ
بروحها املنهكة ..باحا مبكنونات النف�س ،
ِ
طم�أنها ب�أنه �سي�صحبها �إىل �أمهر طبيب جتميلٍ يف العامل .
ب��اغ��ت��ه��ا ب���ق���ول���ه ��� :س��اع��دي��ن��ي ل���ن�������س���ر َع يف ات���خ���اذ
���س��ئ��م��ت االن���ت���ظ���ار ،و ُب����� ْع�����دَ ِك ع��ن��ي.
ال����ق����رار ف��ق��د
ُ
ارتبكت وت�ساءلتْ  :م��اذا �أفعل و�أهلي لهم �أل ُ
��ف ع��ذ ٍر من
وجهة نظرهم لرف�ض الزواج  ،و�أحد الأعذار �أنهم يحلمون
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بالعودة �إىل فل�سطني فال يوافقون على ارتباط ابنتهم
جن�سية �أخ��رى َخ�شْ َي َة بعدِ ها عنهم .
ب���أي �شاب من � ِّأي
ٍ
أرج���وك �ساعديني لنتجاو َز ه��ذه الأع���ذار  ..طمئنيهم
�
ِ
�أنني يوم َ
جناحي قلبي ،نحلّقُ
أحملك على
ذاك الن�صر �س�
ِ
ْ
َ
مع ًا نحو الوطن املن�شود  ،وحني ُ
مظلة روحي
ن�صل �أفتح
 ،ون��رمت��ي يف �أح�����ض��ان الأق�����ص��ى ون�صلي م��ع�� ًا �شكر ًا هلل .
اخرتقت املمر�ضة املكان �،أعادتها حل ِِ�ض ِن الأ ّم القلقة ..
�أغم�ضت عينيها واحللم بالطريان مع احلبيب يراودها .
�����س��اء ع���اد ي��ح��م��ل �أج��م��ل الأزه������ار وق��ط��ع ال�����ش��وك��وال
م
ً
َ
ً
ال��ت��ي حت��ب  ،ن��ف َ��ح امل��م��ر���ض��ة امل��ن��اوب��ة �شيئا م��ا ل��ت��ق ّ��د َم
ل��ل��أم ف��ن��ج��ان ق��ه��وةٍ ت��ن��ام ع��ل��ى �أث����ره ح��ت��ى ال�����ص��ب��اح .
وا�شتد ح�صار
�شاع خرب احل��ب ال��ذي ك��ان من املحرمات،
ّ
الأه��ل �أكرث  ...هاهي ال�سنوات الأرب��ع تكاد تنق�ضي دون
أ�شهر يف َم َه َّم ٍة
بارقةِ �أم��ل � ..أخربها �أن��ه �سيغيب ثالثة � ٍ
خارج البالد  ،وحني يعود يتحدد موعدُ الزفاف ..ف َغ َرت
فاها  ،طم�أنها  :كل �شيءٍ �سيكون كما ترغبني و�أك�ثر .
ً
يف املوعدِ انتظرها  ،وحني طال االنتظار � َ
ورقة  ،كتب
أم�سك
ُ
وهم�س
الغافية على
�إليها � :أيتها
�شغاف القلب  ..كلّما �أنَّ
ِ
َ
وت�ستعر  ،فالوطنُ والع�شقُ توءمان يف
حتتدم م�أ�ساتي
الهوى
ُ
ُ
ين�صهر
قمي�ص الوجع � ...أنا مازلتُ على حافة االنتظا ِر حيث
ُ
ُ
ويرجتل �شوقي �أل��وان�� ًا جديد ًة ملواج ِع الفراق ..
رب
ال�ص ُ
َ
وق���ب���ل �أن ي��ك��ت��م��ل ال�������ر ُد  ..ح�����ش��رت��ه��ا ال���دن���ي���ا يف
ق����امت زل����زل َك��ي��ا َن��ه��ا  ،وه����دَّ ب��ن��ي��انَ �أح�لام��ه��ا .
رك����ن
ٍ
ٍ
َ
لتفيقبعد ُهعلى
الوطن
امتداد
على
ونرثه
ها
ب
قل
ع
�صد
أقوى
�
دوي
ٌّ
ِ
َّ َ
عنوانٌ
لزمن مو�صد .
ومفتاح
،
ّف
ل
مغ
على
ّدها
ك
�
أ
مر
حقيقة
ٍ ّ ةٍ
ٍ
ٌ
َ
متوا�ضعة يف ح�ضن
�شقة
عمرها �إىل
رفيقة
ا�صطحبت
ٍ
ٍ
ِ
�شم�س خريف ّي ٍة
كخيوط
قا�سيون  ..ان�سلّت �إىل الداخل
ِ
ٍ
َ
ٌ
ُ
��واق تبدو
جلجلة  ،و�
وقتَ الأ�صيل  ،ومن خلفِها
أ�صوات �أب ٍ
ً
ٌ
�سيارة مك�شوفة  ،يعانقها وردٌ �أبي�ض
حمتفلة  ،حتملها
ٌ
حمرة تعرف م�صد َرها  ..جالت عيناها يف املكان
و�شّ تهُ
ٌ
ظرف �أوت �إليه كلُّ ال�صور
بحث ًا عنه  .على ال�سرير توث َّب
وو�صية مال ّي ٍة ت�ضمن لها العي�ش الكرمي من بعده .
والر�سائلِ
ٍ
غ�����م غ���راب���ة ت�صميمه �إال �أن���ه
�أم����ا
ث����وب ال����زِّ ف ِ
����اف ُر َ
ُ
�أج��م��ل م��ا ر�أت  ،ارت��دت��ه  ،ت���أم��ل��ت��ه �أم����ام امل����ر�آة ال���زّ ُّي
وزي اجل���ب���ل جم��ت��م��ع�ين يف ه��ي��ئ��ت��ه��ا ..
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن ُّ��ي ُّ
�أين الطرحة؟؟؟
هاهي ف��وق الطربو�ش  ،،متام ًا كما طربو�ش العرو�س
ل�ي�رات ذه��ب��ي ٍ��ة ترق�ص على
�����ص��ف ُ��ة م��ن
ٍ
يف بيت حل��م وال ّ
اجلبني مع كلِّ لقاءٍ بني كفينّ � ،صدرين  ،قلبني � ،أملني .
�������س���اد
أث��������واب ب��ي�����ض��اء ك���ث�ي�رة ع��ل��ى �أج
ي���ا �إل���ه���ي !! �
ٍ
ٌ
حم���ت��رق������ة ت����������دور ح��������ويل  ،ت���ن���ت���ظ���ر م����ع����ي !!
ٍ
زغ�������رودة  ..اث���ن���ت���ان ،و�أك���ث���ر ت���ت���ال���ت ،ومل ت���درك
���رح ق�����ادم � ،أم حل�����زنٍ ع��م��ي��ق؟؟؟
م��ع��ن��اه��اَ � :
أه�����ي ل���ف ٍ
�أم�������س���ك ي���ده���ا م���ن ج���دي���د ل��ي��ن��ت�����ش��ل��ه��ا مم���ا ه���ي فيه
��ل��ات ع���ل���ى �أ����ص���اب���ع���ه���ا ..
�����رنْ�����فُ ٍ
والأح����ل����ام ت��ن��ب��ت ُق ُ
تعا ْ
ال�شم�س
�شدي على يدي وت�شبثي بي �أكرث لنعلو فوق
يل ّ
ِ
التي بد�أت تنح�سر عن ال�ساحةِ  ،وت�سدل �ستا َر َتها الرماديةَ
�سواد ال تبدده هذه
..رفعتْ ر�أ�سها حني ر�أتها تتحول �إىل
ٍ
ُ
مل  ،وحرب ا�سرتختْ على
امل�صابيح
الناع�سة من خملفات �أ ٍ
لتقب�س جمر ًة من موقد الأمل .
مل
قلبه
ِ
َ
النازف  ،احلا ِ
ُ
أر�صفة الأمنياتِ على و�سائدِ الذاكرة
عانقني  ..فقد غفت �
لقبلة
ّغر املتل ّه ُف
 ،ولن �أتر َك َك بعد اليو ِم وحيد ًا
ٍ
.تب�س َم الث ُ
ّ
ني عالٍ .ه ّيا قومي �إنيّ �أرى ال َ
أر�ض تدور  ،وتدور
على جب ٍ
ً
ثانية لنولدَ مع ًا من جديد .
رحمِها
تغرينا بالعودة �إىل ِ
َ
ُّ
ويرف
و�سياج من احلما ِم يح ّوطها،
لتم�سك احليا َة ،
وقفت
ٌ
دوي �أق�سى غطّ ى َّ
بلزوجة
ب�
كل �شيءٍ
ٍ
ٍ
بي�ض ,ميزّ قها ٌّ
أجنحة ٍ
ً
تقطر على الرخامة حتى اللحظة  ،وت�صافح روحا من �سالم.
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نشاطات

ال�شاهر ونوفل يف ندوة :التفكري اال�سرتاتيجي و�أدوات تنفيذه

•طاهر الها�شمي

�أقام املركز الثقايف العربي يف جرمانا ندوة ثقافية حول
خفايا اال�سرتاتيجية الأمريكية و�أدوات��ه��ا الأردوغانية
�أمنوذج ًا � ,شارك فيها  :الدكتور عبد اهلل ال�شاهر والأ�ستاذ
نبيل فوزات نوفل .
وقد �أدار وق��دّ م للندوة رئي�س املركز الثقايف العربي يف
جرمانا الأ�ستاذ منهال الغ�ضبان فتحدّ ث عن �أهم ّية طرح
هذا املو�ضوع ومناق�شته كمعطى خطري يك�شف مطامع اجل�شع
الأمريكي يف اتخاذ �أدوات��ه من عمالء لهم تاريخ م�شهود يف
اال�ستيالء على ثروات ال�شعوب وال�سيطرة عليها بغية �إ�شادة
م�ستعمرات ت�ستثمر فيها تلك الرثوات ل�صاحلها .
بد�أت النّدوة مبا قدّ مه الدكتور عبد اهلل ّ
ال�شاهر من طرح
ور�ؤية لتلك الفكرة ال�صهيو�أمريكية امل�شرتكة والتي تطرح :
م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد �أو الكبري ,وهو م�شروع قدمي
جديد يهدف �إىل تخلي�ص املنطقة من �إطار القومية والعروبة
 ,من خالل �إث��ارة �صراعات طائفية وعرقية ودينية بني
�أقطار العروبة و�أبناء القطر الواحد على اخل�صو�ص  .ومل
يقدم على هذا العمل � اّإل بعد درا�سات دقيقة ا�ست�شرافية عن
تاريخ املنطقة ومكوناته ومكان اخللل فيه والرتكيب العرقي
والطائفي لأبناء الوطن العربي  ,لذلك نلحظ �أن ال�شعارات
�سمي بالربيع العربي .
العرقية والطائفية �أهم ما مييز ما ّ
واملتتبع مل�سار ال�سيا�سة الأمريكية يرى �أن �إطالق ال�شعارات
لي�س بجديد فقد �سبق للواليات املتحدة الأمريكية �أن
�أطلقت هذه الت�سمية على ثورة يف املجر للخروج من �سيطرة
�سمي
االحتاد ال�سوفييتي  ,وكذلك �أطلقتها يف �أوكرانيا مبا ّ
بربيع �أوكرانيا  .كما ذكر �أنّ هنالك كتابا بعنوان (قطر
ال�صحفيني
�شر ًا) وهو الثنني من ّ
هذا ّ
ال�صديق الذي يريد بنا ّ
الفرن�سيني ,ويتحدّ ث هذا الكتاب عن الف�ضائح القطرية
الإ�سرائيلية وكيفية والدة قناة اجلزيرة وجعلها مقبولة
يف الوطن العربي لهذا الدور التخريبي والت�آمر على �سورية,
كما يذكر فكرة البدء بالربيع العربي ,وذلك منذ �سنوات
عندما اتخذت الواليات املتحدة الأمريكية ق��رار ًا بتغيري
الوطن العربي عرب قرار يت�ض ّمن ثورات املعرفة من خالل
و�سائط التوا�صل االجتماعي حيث ّ
حمرك البحث
نظمت ّ
غوغل يف �أيلول  2010ف�أحدثت منتدى حر ّية الأنرتنيت
 ,لتطلق �أولربايت وزيرة اخلارجية الأمريكية �سابق ًا �شبكة
ين املغرب ّ
مدو ّ
وال�شرق الأو�سط .
وك��ان��ت ه��ن��ال��ك م��ن��ت��دي��ات واج��ت��م��اع��ات �سبقت ح��ر ّي��ة
الأنرتنيت يف عدّ ة دول �أوروب ّية وعربية ومنها قطر حتديد ًا
 .وقد �شارك يف �شباط  2010الرئي�س الأمريكي ال�سابق
بل كلينتون يف واحد منها وابنته و(كوندليزا راي�س ) و ّ
مت
�سرية با�سم م�شاريع التغيري يف الوطن
االتفاق على وثيقة ّ
عراب الثورات الأمريكي ( جني
العربي وت�ؤ ّكد املعلومات �أنّ ّ
�شارب) ال��ذي �أطلق فكرة الثورة من دون عنف من خالل
االعتماد على الأنرتنيت كخطوة �أوىل  ,ومن خالل االعتماد
على الفيديوهات وامل�شاهد املفربكة .
وجني كارل هو م�ؤ�س�س معهد ( �أين�شتاين ) الذي �أطلق
الثورات الربتغالية يف �أوكرانيا وجورجيا  ,ويف معهده هذا
ّ
مت تدريب الكثري من ال�شبان العرب الذين عملوا على �إ�شعال
الثورات يف بلدانهم  ,وث ّمة درا�سة مه ّمة حتت عنوان ( :
التطرف ) تتحدّ ث عن �ضوابط وخطوط
تروي�ض م�ضمار
ّ
الربيع العربي  ,وهذا ما �أ ّكد عليه �أوباما
�سيا�سية لعملية ّ
يف مذ ّكرته ملجل�س الأمن القومي العربي يف توجيه رقم 11
ويتم ّثل بالآتي :
� _1أمن �إ�سرائيل ال�صهيوين و�ضرورة ا�ستمراره وتف ّوقه
.
_2احلفاظ ع��ل��ى االت��ف��اق�� ّي��ات امل ّ
��وق��ع��ة ب�ين ال��ع��رب
و�إ�سرائيل.
 _3ال�سيطرة على منابع الغاز وم�صادره .
_4التحكّم بطرق نقل النّفط والغاز لل�سيطرة على

املنافذ البحرية.
 _5احل��ف��اظ على مكافحة الإره�����اب وف��ق ال��ر�ؤي��ة
الأمريكية .
 6ت�صعيد اخلالفات بني ال��دّ ول العرب ّية وح��زب اهللو�إيران .
ال�سيا�س ّية .
ال�سيطرة ّ
 _7عدم خروج الثورات عن نطاق ّ
 _8عدم ظهور �أمريكا مبظهر من يتخ ّلى عن �أ�صدقائه .
�إنّ جممل املعطيات التي �سبق ذكرها ما هي � اّإل ت�أ�سي�س
نظري �أحل��ق بتقدير عملي متكّن مبا �أطلق عليه الربيع
العربي  .وتطبيق العمل على حتقيقه بعد �إ�شراف العمل
على م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد .والفرق بني امل�شروعني
يكمن يف الأ�سلوب � ,إذ اعتمد (الربيع) على تخفي�ض ال�شكل
وال�سري لأحداث العمليات دون ظهور الأ�صابع
التدريجي ّ
والأي��دي الأمريكية وفق مبد�أ الإدارة من اخللف والقوى
الناعمة والدبلوما�س ّية الوطنية والتي نفّذتها الإدارة
الدميقراط ّية يف عهد �أوباما .
واعتمد امل�����ش��روع ال��ث��اين ال�شرق الأو���س��ط الكبري على
اال�سرتاتيجية الع�سكرية التي �أطلق عليها �آن��ذاك ا�سم
(ال�صدمة وال�تروي��ع) وتبنّتها �إدارة ج��ورج بو�ش  .لقد
ّ
اهتمت الإدارة الأمريكية ك ّ��ل االهتمام مبو�ضوع الربيع
العربي من خالل املذ ّكرة الأمريكية الآتية التي ّ
ح�ضرت
ملا يدعى بالربيع العربي والتي �صدرت يف � 12آب 2010
الربيع بثالثة �أ�شهر  ,والتي ج��اء �أوب��ام��ا مبوجبها
قبل ّ
بنائبه ووزي��ر خارجيته وم�ست�شارة الأم��ن القومي  ,حيث
يطلب �أوباما من ه�ؤالء ومن الوكالء كا ّفة وقيادة الأركان
والأجهزة الأمريكية اال�ستنفار وحتقيق ما يلزم� ,إع��داد ًا
للتغيري والإ�صالح يف العامل العربي وال�شرق الأو�سط  .وقد
�سبق هذا ك ّله وثائق م�شروع ما ي�س ّمى باجليل اجلديد الذي
ال�سلمي بالالعنف  ,والثورات
حمل ا�سم تكتيكات الكفاح ّ
الناعمة التي بلغت  198تكتيك ًا  ,وال��ذي كان من نتائجه
منتدى التغيري العربي الذي �أقيم حتت رعاية اخلارجية
الأمريكية يف ( الدوحة) 2006ويف بوداب�ست . 2010
ت�أ�سي�س قطر لأكادميية التغيري ومركزها الدوحة لتدريب
�آالف النا�شطني العرب للعمل على زعزعة بلدانهم  ,والعمل
على تنفيذ خططها  ,والذي تولىّ رئا�ستها ه�شام مر�سي  .ثم
ملف وثائق فرق القنّا�صة لقتل املتظاهرين لإ�شعال ما يدعى
بثورة ( ّ
ال�سالم الأمريكي لعب
الكل)  .واحلقيقة �أنّ معهد ّ
دور ًا مه ّم ًا يف ت�شجيع عملية الربيع العربي وقيادتها .
�شارك معهد ال�سالم واملعهد الأملاين للدرا�سات الدولية يف
م�شروع ما بعد الأ�سد وقد لعب دور ًا كبري ُا يف �إقناع ع�شرات
الباحثني و�آالف الدار�سني العرب واملعار�ضني يف �إ�سقاط
الأنظمة  .ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن يكلف ال�سفري (
فريدريك هوم) ب���إدارة ملف املرحلة االنتقالية يف �سورية
 ,وث ّمة الكثري من امل�ؤ�س�سات اال�ستخبارية التي عملت على
(تدريب )النا�شطني بغية زعزعة الأمن يف املنطقة  ,ومنها
م�ؤ�س�سة البيت احلر  ,وم�ؤ�س�سة (جورج بورال)� .إن ما حدث
ويحدث و�سيحدث يف كثري من الأقطار العربية ح�صيلة الدور
الذي اختارته املراكز التي و�ضعت معظم الدول العربية على

خارطة التغيري كما حدث يف م�صر واملغرب واجلزائر وليبيا
و�سورية ولبنان واليمن والعراق �...إلخ وقد و�ضعت �أهداف
وكر�ست هذه املراكز الوقت من �أجل
تق�سيم هذه البالدّ .
درا�سة الأو�ضاع يف عدد من الدول وتقدميها �إىل املو�ساد ,
والداللة على ذلك �أن ( عوفرا) العراقية الأ�صل والتي
تتوىل ق�سم العراق وكذلك ( يهوديت ) التي تتوىل ق�سم
ال�سودان والذي �أ ّكده �صاحب م�شروع الفو�ضى اخلالقة  .وهو
الذي ك ّلف عام  2002لو�ضع خطة لتدمري ال�شرق الأو�سط
من الداخل على مدى � 10سنوات  ,ومن الوا�ضح �أن خطط
التفكيك ت�ض ّمنت الق�ضية الفل�سطينية واالنق�ضا�ض على
عملية ال�سالم يف مدريد عام  1991واتفاقية �أو�سلو عام
 1995 _1993ومتكني امل�شروع القدمي لغزو العراق
عام  , 1982وقام بقيادته عام � 1992أحد �أبرز �صقور
املحافظني اجلدد الذي كان من �أهم وا�ضعي خطة ال�ضربة
الع�سكرية للعراق عام  . 2003وتق�سيم العراق �إىل منطقة
�سن ّية ومنطقة �شيع ّية ومنطقة �أكراد والتي ك�شفت الوثائق
�أن �أهدافها ال تتوقف عند العراق
وكان املحلل الع�سكري قد كتب يف �صحيفة ( ها �آرتن ) �أن
تفكيك العراق �إىل منطقة �سنية و�شيعية و�أكراد هو �أف�ضل
ما ميكن تقدميه مل�صلحة �إ�سرائيل يف العراق ¸وبعد كالمه بــ
 25عام ًا �ص ّوت جمل�س ال�شيوخ الأمريكي عام  2007على
تق�سيم العراق �إىل ثالث دويالت �سنّة و�شيعة و�أكراد  .ولعل
من �أخطر امل�شروعات التفتيتية يف الوطن العربي املخطط
الذي يهدف �إىل تق�سيم ال�شرق الأو�سط �إىل �أكرث من ثالثني
دولة  ,حلماية امل�صالح الإ�سرائيلية  ,وبناء على ما تقدّ م
قامت الواليات الأمريكية على ت�سيري �أدواتها يف املنطقة من
�أجل املبا�شرة وو�ضعه مو�ضع التنفيذ  ,ولذلك قامت حكومة
�أردوغان على العمل على فتح حدودها �أمام مرتزقة العامل
 ,وا�ضعة ا�ستخباراتها وخططها الع�سكرية يف خدمة هذه
امل�شاريع وحلفائها يف املنطقة وخ�صو�ص ًا قطر لتدمري الدولة
ال�سورية بالتن�سيق مع الكيان ال�صهيوين والواليات املتحدة
الأمريكية.
كما قامت الأردوغانية ب�إيواء ما ي�سمى املعار�ضة ال�سورية
الع�سكرية وال�سيا�سية وال�سيما منظمة الإخ��وان امل�سلمني,
وه ّي�أت الظروف ملا ي�س ّمى باملجل�س الوطني و�أعدّ ت ما يدعى
باجلي�ش احل��ر ,و�أقامت خميمات الالجئني ال�سوريني كما
جعلت من الأرا�ضي الرتكية م�ستودع ًا لل�سالح .
ف����إىل م���اذا ي��ه��دف �أردوغ����ان ؟ �إن���ه ي��ه��دف �إىل حتقيق
العثمانية اجلديدة وا�ستعادة املجد العثماين يف ال�شرق
الأو�سط الكبري بذريعة ما ي�سمى بالربيع العربي .
�إن تركيا تلعب دور ًا حموري ًا يف زعزعة ا�ستقرار جارتها
�سورية وتدمريها .
ويف املجمل �إن ما ي�س ّمى بثورات الربيع العربي ما هي � اّإل
(خمططات �أمريكية و�صهيونية ممولة عربي ًا) ملناطق
النفوذ والرثوات يف الوطن العربي و (تدمري) املنطقة ب�أيدي
�أبنائها .
ثم تقدّ م الباحث نبيل نوفل ليتناول العثمانية اجلديدة

ـــــــــــــــــــــــ البقية �ص 15ـــــــــــــــــــــــــ

نافذة على العالم

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1498" :الأحد 2016/7/ 17م �12 -شوال1437هـ

مع�سكر الأطفال الرو�سي :م�سافرون يف املدينة
خطوات واثقة يف عامل الطفولة

13

• عباده تقال
م��ن��ذ ب��داي��ة درا���س��ت��ي يف رو���س��ي��ا ،و حت��دي��د ًا يف
عا�صمتها الثقافية �سانت -بيرتبورغ ،بد�أت بحثي عن
فر�صة عمل مع الأطفال ،بغية �إ�ضافة معرفة جديدة
بذلك العامل ال��ذي طاملا �أده�شتني رحابة �آفاقه،
حرية خميلته ،و فرادة ر�ؤيته وردات فعله.
مل ي��ط��ل ان��ت��ظ��اري ح��ت��ى عملت م��در���س�� ًا للغة
الإنكليزية يف �إحدى ريا�ض الأطفال ،لأعي�ش لأول
مرة جتربة التعاطي مع �أطفال يف الثالثة والرابعة
من العمر ،بذلت جهد ًا كبري ًا حتى جنحت يف ك�سب
حبهم ،وا�ستخدمت طرق ًا كثرية يف �سبيل �إي�صال
املعلومة و تثبيتها يف عقولهم.
انتقلت بعد �أ�شهر للعمل يف املدار�س مع �أطفال يف
ال�سابعة من العمر ,وهي جتربة �أتاحت يل هام�ش ًا
�أو�سع للعمل على مو�ضوع تنمية املخيلة عند الطفل،
حيث فكرنا م��ع�� ًا يف مو�ضوعات للكتابة ،ور�سمنا
خطوط ق�ص�ص كثرية ،اكتمل بع�ضها ،و قامت املدر�سة
بطباعتها مع ذكر �أ�سماء م�ؤلفيها الأطفال.
�أم���ا جت��رب��ت��ي الأح�����دث ف��ك��ان��ت ع��ن��دم��ا دعتني
�سريافيما ،زميلتي يف �صف الإخراج ،للعمل معها م�شرف ًا
يف مع�سكر للأطفال ،تنظمه طوال فرتة ال�صيف ،و�أيام
العطل الطويلة التي ت�صادف ثالث �أو �أربع مرات يف
رو�سيا كل عام.
وافقت مبا�شرة ،حتى قبل �أن �أعرف �شيئ ًا عن ذلك
املع�سكر با�ستثناء �أنها با�شرت العمل فيه قبل �ست
�سنوات .كان يف ذهني ت�صور تقليدي عن مع�سكرات
الأطفال ،تعود جذوره �إىل �أيام طفولتي ويفاعتي يف
�سورية.
لكن �سريافيما مل ترتكني �أنتظر كثري ًا ،وراح��ت
علي حكاية مع�سكرها منذ اللحظات الأوىل
ت�سرد ّ
لوالدة تلك الفكرة ”،كنت طالبة يف ال�سنة الأخرية
يف ق�سم الإن��ت��اج ال�سينمائي يف جامعة ال�سينما
والتلفزيون ،عندما عملت م�شرفة يف �إحدى مع�سكرات
الأطفال خارج املدينة ،لكن طموحي الأ�سا�سي كان
العمل يف املجال ال�سينمائي بعد التخرج ،لذلك كنت
�أظن �أن تلك التجربة �ستكون الأوىل والأخ�يرة مع
الأطفال .لكن ما ح�صل يف �آخر �أيام املع�سكر غيرّ كل
خمططاتي ،و�أحدث نقلة كبرية يف حياتي كلها.
�أذكر متام ًا عندما دعاين مدير املع�سكر ،وعرب عن
علي
�إعجابه بطريقة تعاملي مع الأطفال ،ثم عر�ض ّ
فكرة �إقامة مع�سكر خمتلف يف كل �شيء عن املع�سكرات
التقليدية ،وقال �إن هذا امل�شروع هو ممار�سة حقيقية
الخت�صا�صي ال��ذي در�سته يف اجلامعة ،ويف الوقت
نف�سه يبقيني يف عامل الأطفال.
فكرت طوي ًال يف الأمر ،و�شاركني �أ�صدقائي و�أهلي
علي ال بالت�شجيع وال بدعمهم
التفكري ،و مل يبخلوا ّ
املادي و املعنوي ،ثم بد�أت التجربة بكثري من اخلوف
والقلق ،كوين كنت مقتنعة �أن الأمر ال يحتمل اللون
الرمادي ،ف�إما �أن �أجنح و �أقدم �شيئ ًا خمتلف ًا� ،أو �أف�شل،
وهو ما ال �أ�ستطيع احتماله.
اليوم تبدو ال�صورة م�شرقة ،و ت�سمح يل النتائج
التي ح�صلت عليها مب�شاركة فريق العمل �أن �أفكر
بتو�سيع التجربة ،لت�شمل مو�سكو و غريها من املدن
ال��رو���س��ي��ة وه��ك��ذا حتى �أح��ق��ق حلمي ،و�أرى علم
مع�سكري ال���ذي �سميته “ م�سافرون يف املدينة”
ترفرف يف �سماء كل مدينة رو�سية”.
بعد �أ���س��ب��وع م��ن ه��ذا احل��دي��ث ،دعتنا �سريافيما
�إىل اجتماع ،و�ضعني مبا�شرة �أم���ام �شكل خمتلف
للمع�سكرات ،و برنامج عمل غري تقليدي يف جميع
مفا�صله.
بينما كانت �سريافيما تتحدث بحما�سة عن ن�شاطات
املع�سكر ،كنت �أرى �أ�شخا�ص ًا من جن�سيات خمتلفة،
ا�ستفادت �سريافيما من وجودهم يف املدينة ،ودعتهم
مل�شاركتها التجربة ك��ل ح�سب اخت�صا�صه الفني،
دون �أن ت�ضيع فر�صة اال�ستفادة منهم كم�شرفني
ومد ّر�سي لغة �إنكليزية ،فالطفل الرو�سي -كما ترى
�سريافيما -يدر�س اللغة الإنكليزية يف املدر�سة دون
�أن يجد طريق ًا ال�ستخدامها� ،أما هنا فيجد من ي�سمعه
ويتحدث معه ،و ي�صحح له �أخ��ط��اءه ،فتزداد ثقته
بنف�سه وبلغته ،و تتحول تلك اللغة مع الوقت �إىل
لغته الثانية بكل معنى الكلمة.

بعد ذلك اختارت �سريافيما �أ�سلوب ًا طفولي ًا لتقرب
بني العاملني معها ،وطلبت من كل منا �أن ي�شرح �إحدى
الألعاب املعروفة يف بلده ،ثم يلعبها مع بقية امل�شرفني،
��س��رع يف ت���آل��ف املجموعة ،لتقوم م�س�ؤولة
وه��و م��ا � ّ
الربامج بعد ذلك بو�ضعنا يف ت�صور كامل للتجربة
املقبلني عليها.
م�سافرون يف املدينة ،مع�سكر كل الفنون:
“ نعمل مع �أطفال ترتاوح �أعمارهم بني الثامنة
والثانية ع�شرة ،يختار كل منهم ن�شاط ًا معين ًا من بني
ن�شاطات متعددة مثل امل�سرح ،ال�سينما ،الرق�ص ،الفن
الت�شكيلي واملو�سيقا.
يبد�ؤون يومهم يف الثامنة �صباح ًا ،وينهون �آخر
الفعاليات يف الثامنة م�ساء ،و خالل هذه ال�ساعات
ي��ت��ع��رف��ون �إىل ك��ل م��ا ل��ه ع�لاق��ة بالن�شاط ال��ذي
اخ��ت��اروه ،من ممار�سته والتدريب عليه� ،إىل زي��ارة
�أ�شهر �أماكنه يف املدينة ،ويف نهاية املع�سكر يقدمون
�ضمن حفل كبري منتجهم الفني الذي �صنعوه ب�أنف�سهم
خالل �أيام املع�سكر ،مب�ساعدة م�شرف حمرتف”.
بعد �أن �أنهت م�س�ؤولة الربامج كلماتها ،قدمت يل
الربنامج املقرتح ملجموعتي امل�ؤلفة من خم�سة ع�شر
طف ًال ،اختاروا الفن ال�سينمائي �ساحة لن�شاطهم خالل
�أيام املع�سكر ال�ستة.
ا�ستوقفتني ك��ث�ير ًا ف��ك��رة �أن املع�سكر ال يتقيد
مبكان مبعني ،و�إمن��ا يجعل من ذلك املكان حمطة �أو
قاعدة ينطلق منها الأطفال للتعرف على كل ما يتعلق
بجوانب الن�شاط الفني الذي اختاروه.
اللقاء الأول مع الأطفال:
�أذكر بكثري من الدفء تلك اللحظات التي �شهدت
ت��واف��د الأط��ف��ال �إىل ال�ساحة القريبة م��ن �إح��دى
حمطات امليرتو برفقة �آبائهم� ،أمهاتهم �أو جداتهم،
ل�يروا يف ا�ستقبالهم �شخ�ص ًا بيده كامريا فيديو مع
احلامل اخلا�ص بها ،ويبا�شر مبجرد ر�ؤيتهم التقاط
ال�صور ومقاطع الفيديو لهم.
�أ�سهم الأمر يف خلق جو من التفاهم ال�سريع بيننا،
و تعززت الثقة عندما �سمحت لهم بت�صوير بع�ضهم
بع�ضا ،و�أخربتهم �أننا �سن�صور كل جوالتنا يف املدينة،
ورمبا يف نهاية املع�سكر ن�صنع فيلمنا اخلا�ص ،ون�ضيفه
�إىل الفيلم الذي �سي�صنعونه برفقة خمرج حمرتف.
بددت الأخبار ال�سينمائية كل برد ذلك ال�صباح،
وزادت من حما�ستهم للتجربة التي رافقتني فيها
طالبة جامعية تعمل يف املع�سكر منذ افتتاحه ،وحتمل
خربة و�أ�سلوب ًا ذكي ًا يف التعامل مع الأطفال.
بعد و�صولنا �إىل مقر ن�شاطنا ،قمنا بتوزيع
الأدوار على امل�شاركني جميع ًا ،فاخرتنا �أف�ضلهم
م�ستوى يف اللغة الإنكليزية ليكون مرتجم ًا ينقل ما
علي �إي�صاله لهم باللغة الرو�سية ،وب�صراحة
ي�صعب ّ
�أده�شني م�ستوى ذلك الطفل الذي مل يتجاوز عمره
احل��ادي��ة ع�شرة ،و لكن م�ستوى لغته الإنكليزية
يتجاوز �أي �إعجاب.
كما اخرتنا طبيب ًا للمجموعة ،وم�ساعد ًا للم�شرف،
وحام ًال لعلم املع�سكر.
و بعد �أن تناولنا طعام الإفطار يف مطعم قريب
من مقرنا ،انطلقنا يف جولتنا الأوىل للتعرف �إىل
�أحد ا�ستديوهات ال�سينما ال�شهرية يف مدينة �سانت-
بيرتبورغ.
هنا ت�صور الأفالم!
لن �أن�سى ده�شة الأطفال وهم يدخلون اال�ستديو
ال�سينمائي ،و يرون الديكورات املختلفة ،والإ�ضاءة
متعددة الأل���وان ،وي�ستمعون �إىل �شروحات مدير
اال�ستديو عن تاريخ هذا املكان ،والأفالم التي �صورت
فيه ،و�أ�سماء املمثلني الذين لعبوا بع�ض �أدوارهم هنا ،و
كيفية تبديل الديكور ،والفرق بني الت�صوير يف داخل
اال�ستديو والهواء الطلق.
هنا كانت امل��رة الأوىل التي يفهمون فيها معنى
كلمة كادر ،وكيف ت�ؤطر الكامريا مكان ًا معين ًا يجري
فيه احل��دث ،بينما تعزل بقية املكان الذي ال يظهر
للجمهور.
تعرفوا على معدات الت�صوير ،و ح�ضروا ت�صوير
�أحد امل�شاهد ،ملتزمني بال�صمت بينما عيونهم تلتهم
تفا�صيل املكان.

حل��ظ��ة خ��روج��ن��ا ان��ط��ل��ق��وا
يف احل��دي��ث ع��ن ال��ف��ي��ل��م ال��ذي
�سي�صورونه ،وراح كل واحد منهم
يختار دوره ،وي�ؤكد �أنه �سي�ؤديه
ب���إت��ق��ان م��ث��ل امل��م��ث��ل�ين ال��ذي��ن
تابعناهم يف اال�ستديو ،بينما
حفظ البع�ض ع��ب��ارات املخرج،
وراح ي�ستخدمها يف حديثه مع
�أ�صدقائه ،فتحول طريق عودتنا
�إىل مقرنا �إىل ا�ستديو ت�صوير
�سينمائي متنقل.
كيف نكتب �سيناريو الفيلم؟
بان�ضباط و تركيز �شديدين ،راح �أطفال جمموعتي
ي�ستمعون �إىل حديثي عن اخلطوة الأوىل ل�صناعة
فيلم �سينمائي ،واملتمثلة يف �إيجاد فكرة ،وكتابتها
على �شكل �سيناريو.
بد�أت االقرتاحات ت�أتيني من دون توقف ،ومع كل
اقرتاح كنت �أتعرف �أكرث �إىل عوامل ه�ؤالء الأطفال
وخيالهم اجلامح ،وت�صوراتهم املفاجئة.
وب�ين اق�ت�راح و �آخ��ر كنت �أح���اول �إي�صال م��ا هو
املق�صود يف ال�سيناريو ،وما العنا�صر الأ�سا�سية التي
يجب توفرها لبناء �سيناريو جيد ،ومن ثم االنطالق
يف ت�صويره.
كنت �أراقب عيونهم ،لهفتهم� ،أ�ستمع �إىل �أ�سئلتهم
الذكية ،وا�ستعجالهم لعب �أدوارهم الأوىل �أمام كامريا
حقيقية ،وحتت �إ�شراف خمرج حمرتف يعمل يف املقر
الذي اجتمعنا فيه.
ب��ع��د ���س��اع��ت�ين م��ن احل���دي���ث ،مل ي��ت��ف��ق �أط��ف��ال
جمموعتي على فكرة حم��ددة للعمل عليها� ،إىل �أن
خرجت بالينا� ،أك�بر امل�شاركات عمر ًا باقرتاحها”،
�أنا طويلة و �أ�شبه املعلمة ،فلماذا ال نكتب �سيناريو
جتري �أحداثه يف �صف مدر�سي ،و �أكون املعلمة وبقية
امل�شاركني طالب يف �صفي؟”
ابت�سمت الق�تراح ابنة الثانية ع�شرة ،الذي نال
ا�ستح�سان اجلميع ،وما هي �إال حلظات حتى كان كل
واح��د منهم ير�سم لنف�سه دور ًا يف ال�سيناريو الذي
قررنا �إكمال العمل عليه يف اليوم التايل.
�سيناريو جاهز ،و لقاء مع املخرج:
بعد ن�ضج ال�سيناريو ،وحفظ اجلميع لأدوارهم ،كان
اللقاء مع خمرج فيلمهم ،الذي قر�أ ال�سيناريو وراح
يناق�شهم فيه ،وعندما ت�أكد من ا�ستيعابهم له� ،أوكل
�إىل كل منهم مهمة �أخرى �إ�ضافة �إىل عمله ممث ًال يف
الفيلم.
فهناك من وج��د نف�سه م�ساعد ًا للمخرج ،و�آخ��ر
يدير الكامريا ،و ثالث يراقب املونيتري� .إ�ضافة �إىل
مهند�س ديكور وم�شرف �إ�ضاءة ومالب�س ،و كل املهن
التي تدخل يف �صناعة فيلم �سينمائي.
بعد يوم كامل من التدريبات ،جاء موعد الت�صوير،
وع��ا���ش الأط��ف��ال التجربة بكل �أب��ع��اده��ا ،م��ن قلق
مواجهة الكامريا ،و االرتباك عند اخلط�أ والإعادة،
م��رور ًا بر�ؤية �صورهم على ال�شا�شة ،وانتهاء بتلك
االنتقادات الطفولية التي يوجهها بع�ضهم لبع�ض.
ث ّبتت كل تلك اللحظات بكامريتي ،وبعد انتهاء
الت�صوير� ،أجريت حوارات مع الأطفال ،كي �أ�ستخدمها
يف الفيلم الوثائقي ال��ذي ب���د�أت �إع���داده ع��ن هذه
التجربة ،وكان وا�ضح ًا ذلك الأثر الكبري الذي تركته
التجربة يف نفو�سهم ،ف�����ص��اروا يتحدثون كنجوم
حقيقني ،ويحلمون بتكرار التجربة يف م�سل�سالت
و�أفالم.
على طاولة املونتاج:

مل يرتك خمرج الفيلم التجربة متر
من دون �أن ي�ضع الأطفال وجه ًا لوجه
مع طاولة املونتاج ،وهي التجربة التي
�أ�سرتهم متام ًا كما �أ�سرهم الت�صوير.
راحوا يتابعون كيف تتحد اللقطات
م��ع بع�ضها البع�ض لت�شكل احلكاية،
وك��ي��ف حت���ذف �أخ��ط��اءه��م ،ويختار
املخرج �أف�ضل اللقطات .و بعد ذلك
يبحث عن م�ؤثرات خمتلفة ،ومو�سيقا
منا�سبة ،تتناغم مع احلدث ،وت�ضيف
�إليه ما يزيد يف جماليته وت�أثريه.
ت��اب��ع امل��ون��ت�ير م��ون��ت��اج الفيلم ،وت���رك الأط��ف��ال
ينتظرون ب�صرب موعد احلفل النهائي ل�يرى �أهلهم
و�أ�صدقا�ؤهم ما �صنعوه خالل تلك الأيام.
كنت يف ذل��ك الوقت �أت��اب��ع التقاط ال�صور التي
نالت �إعجاب الأهل ،و�أ�صبحوا ينتظرونها على املوقع
اخلا�ص باملع�سكر يف م�ساء كل يوم.
و ت�ستمر التجربة:
كثري ًا ما كان النا�س ي�ستوقفوننا يف ال�شارع ،ونحن
ننتقل م��ن م��ك��ان �إىل �آخ���ر ،حاملني علم املع�سكر،
وحمافظني على ان�ضباطية حركتنا ،لي�س�ألونا عن
تفا�صيل املع�سكر ،و طرق التوا�صل مع امل�س�ؤولني عنه.
كان الأطفال يتطوعون للإجابة بد ًال عنا ،معربين
عن فرحتهم بهذه التجربة ،وم�شجعني اجلميع على
االن�ضمام �إليهم.
�أم��ا بالن�سبة يل فمع كل الأ�شياء اجلديدة التي
حملتها يل هذه التجربة الفريدة� ،إال �أن انتهاءها
�أ�شعرين بفراغ كبري� ،صرت �أحاول �إبعاده بالتوا�صل
امل�ستمر مع الأطفال ،وا�ستعادة تفا�صيل تلك الأيام،
وكتابة بع�ض الق�ص�ص من �أجواء تلك التجربة.
�أم��ا �سريافيما فمع متابعة درا�ستها وت�صويرها
للأفالم ،تبدو يف قلق دائم وعمل ال ينقطع ،تبحث
عن �أف��ك��ار ج��دي��دة ،حتمل مع�سكرها �إىل ف�ضاءات
�أرح��ب ،فهي تعلم جيد ًا �أن مع�سكرات �أخ��رى تظهر
تباع ًا يف املدينة ،و�أن عليها �أن متلك القدرة على
تقدمي اجلديد كي ت�ضمن التفوق والتميز.
يف ال�صيف املا�ضي بحثت بجد عن �شخ�ص يهتم
بجمع الفطر املنت�شر ب��ك�ثرة يف غ��اب��ات املدينة،
وات��ف��ق��ت معه على �إل��ق��اء حم��ا���ض��رة ل�ل�أط��ف��ال عن
جتربته يف ه��ذا امل��ج��ال ،وك��ان التجاوب رائ��ع�� ًا وال
�سيما وهو يعر�ض عليهم �أن��واع الفطور التي جمعها،
والفرتات الأك�ثر مالءمة لزيارة الغابة ،واخل��روج
بحمل كبري من الفطر.
ً
و بعد ذلك �أم�ضى الأطفال وقتا ال ين�سى مع �صياد
�سمك ،حكى لهم حكايته من الأن��ه��ار والبحر منذ
�أن ك��ان يف مثل عمرهم ،و �سمع منهم عن جتاربهم
يف ال�صيد ،ورحالتهم مع �أهلهم �إىل �أن��ه��ار املدينة
واخلليج الفنلندي املتفرع عن بحر البلطيق.
هكذا هي �سريافيما مذ عرفتها� ،شخ�صية طموحة،
حم��ب��ة ل�لاب��ت��ك��ار ،خمل�صة للعمل ال���ذي مت��ار���س��ه،
ومنفتحة على الأفكار اجلديدة ،نتحاور دائم ًا ب�ش�أن
الطفولة ،و ت�س�ألني عن امل�شاريع املقدمة للأطفال يف
�سورية والوطن العربي ،ف�أحدثها عما �أعرفه من
جتارب مميزة ،بينما ي�سكنني احللم �أن ي�أخذ �أطفالنا
الن�صيب الذي ي�ستحقونه من اهتمامنا ورعايتنا ،و�أن
نعمل على جعل الفنون على تنوع �أ�شكالها مادة يومية
يف حياتهم ،وطريق ًا الكت�شاف �أنف�سهم والو�سط
املحيط بهم.
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"مرايا"

•زينب ال�شيخ ح�سني
من َ�ص َّب النا َر
ْ

ثمل ٌ
ٌ
الفاجعة
طفل
ِ

يف �أورد ِة النهار

بيده يت�شظّ ى ال�ضوء

ُ
ورائحة الزيتون

ويف ذاكرته قنديلْ

الفجر
تلون
َ

الده�شة
�أيها الغارق يف
ِ

ر�سم احلِداد لوطني
من َ

�أ�سدلْ الزنا َد

ون�سي الأرحا َم

ف�أنت تقذف املرايا

امل�شتعلة بالقادمني

الر�صا�ص يف جتويف
ُتدخل
ُ

من مد َد ُ
لم حتت الطني
احل َ

َ
عبوديتك

َ
وا�ستفاق من ذاكرة املقابر

ُ
فت�سيل وثن ًا

املطر
هذا ُ

يف ذيولِ الوحلِ

قر ُع �أننيْ!!!...

ويجرفك العفنُ

ُي ُ
املالءات
بلل
ِ

فنحنُ

ري
ووطني املحرتقُ يف الهج ْ

حجر و�سكني
ٌ

ُ
ب�صمت اخلرا ِئط
يغت�سل
ِ

وجدائل نو ٍر

ونفّ�س عن لهاث الدّ م يف عينيك واكتب �إنّك

من خلف الدُ خانِ جا�ؤوا

ُ
آيات
ترتل ال ِ

الباقي كمئذنة دم�شقية

ال�ضجيج
ومن
ْ

و�صفوة احلديث

وح ّول جملة ا�ستفهام

َ
أر�صفة وال�سنابلْ
احرقوا ال

ُ
وتوقظ الواهمني

�إىل ن�ص وم�سرحه

وطن
غافلني عن ٍ

كفنوا هزائمكم مللموا

ك�س َر كل العوا�صف
ّ

هياكلكم ....وارحلوا

و�أحرق

اب
لن تط�أ �أفكاركم �شفة الترُ ِ

ال�ضباب
�أحزمة
ْ

ولن تب�صروا

ٌ
عارية هذي الف�صول

وحده امل�سيح يرى

تلدُ الطفل العنيد

حدو ُد �أنفا�سكم

هي الأ�شياء ر ّثت يف الغياب الآن خذها
فوحل الوقت ي�سرقها

ترجل عن خيول املوت موتك وا�سقها حلم ًا
ّ
�شذى الأ ّيام
ف�إن بادت فال ت�أ�سف
فتلك اخليل م�ش�أمة ،وال تر�ضيك يا فار�س
تخفّى مثل ملح البحر
وق ّبل أ�يمّ ا امر�أة لتحوي بوحك القمري يف
غدها
وخ ّيط من جنوم الليل ما ترغب

منريُ غرامِ نا

ورتّبها ك�س ّبحة ،متحي ب�صمة الإبهام
منتظراً ،لر ّمان تالعبه وتقطفه
وال تك�شف
ف�إنّك �أنت �سائ�سها
و�أنت الطعم وال�سمكة
ترجل عن خيول احلزن وانحرها،
ّ
ور�ش الدم حول املذبح الأبدي للنعمة
تكلم دومنا لغة ..ف�صمتك منبت النقمة
وقل ال للأ�سى والهم
و�شطب هذه الكلمة
•••
تناهت عنك م�س�ألة ،ف�أطلقت املراثي
لل�سماء
مل حلمه
و�صرت حلا ٍ
فقل هلل �إين ما ولدت لهم
وال تك بعدما �صرت الوجود ب�أ�سره
�سليل الكون �أو عدمه

أصوات

�إىل دم�شق ويا�سمينها اجلريح :
عوجي على قلبي وبيعي َثغ َْر ُه
ففم املقا ِم
مدامع وبريدُ
ٌ
ُ
ري حفي ِف ِه
َم ْن غيرَّ َ املعنى لغ ِ
أذاب زهر ًا يف البال ِد يذو ُد؟
و� َ
العتيق بخاف ِقي
يا جار َة ال�صد ِغ
ِ
الغياب جنو ُد
أجرا�س �شعري يف
�
ِ
ُ
بدموعنا
لر�سم جيادنا
قومي
ِ
ِ
ري بيتَ غرا ِمنا ونزيدُ
ومن ُ
ال�شعر � ُ
بحر ِه
أنت التي يف
� ِ
آية ِ
ِ
وعيونُ ظبي ترتوي ون�شيدُ

• جهاد حممد اخلالد

قراءات نقدية
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•�سامر �أنور ال�شمايل

القا�صة هدى حمد..
والكتابة العميقة عن الأنثى

ع��ن��ي��ت ال��ك��ات��ب��ات ال��ع��رب��ي��ات بق�ضايا
امل��ر�أة و�ش�ؤونها منذ اجتهن لكتابة الق�صة
الق�صرية وال���رواي���ة ،وك��ان��ت ال�شخ�صيات
الن�سائية يف �أعمالهن تعك�س ب�صور م�أخوذة
م��ن زواي���ا م��ت��ع��ددة واق���ع املجتمع املت�أخر
بظروفه الفكرية والدينية وال�سيا�سية
واالقت�صادية.
ويف ال�����س��ن��وات الأخ��ي�رة �أت���ت م��وج��ة من
الكتابات -ال�سيما الن�سائية -حاولت جتاوز
اخل��ط��وط احل��م��راء التقليدية ،واخ�ت�راق
املحرمات امل�سكوت عنها ،واحلديث بجر�أة
عن املر�أة وج�سدها .وج�سد املر�أة ٌ
قابل حلمل
دالالت عدة ميكن ا�ستثمارها �أدبيا ب�أ�ساليب
متنوعة ور�ؤى عديدة ،فله خ�صو�صية معينة
ميكن توظيفها يف جمال ال�سرد بطرق �شتى.
•••
الكاتبة وال�صحفية العمانية (هدى حمد)
يف جمموعتها الق�ص�صية الثالثة (الإ�شارة
برتقالية الآن) عنيت ب��امل��ر�أة و�ش�ؤونها..
وج�سدها ..و�أنوثتها ..ولكنها مل تنخرط
يف احل��دي��ث التقليدي ع��ن هيمنة ال��ذك��ور
وج���وره���م ،ومل تتنطع ل��ت��ج��اوز اخل��ط��وط
احلمراء للكالم بجر�أة لف�ضح املكبوت ب�شكل
�صريح و�صادم .بل كتبت بالإ�شارة والإمل��اح
ع��ن ع��امل الن�ساء ب��ره��اف��ة ،منذ دخولهن
ب�براءة عامل الأنوثة ال��ذي ال يدرين �شيئا
عنه ،مرورا مبعاناتهن يف حياتهن اليومية.
ف���روت ق�ص�صها ع��ن ج�سد مهمل م��ن قبل
الإناث اللواتي يجهلن طريقة التعامل معه،
�أو لأنهن ال ينتبهن �إليه �إال يف وقت مت�أخر.
وحتى حماولة اختال�س املتعة تكون مربكة
وم�ضطربة لديهن ،فال جند �إحلاحا يف طلب

امل��ت��ع��ة وال���ب���ه���ج���ة� ،أو
ت�����ذم�����را م�����ن ق�������س���وة
احل��رم��ان ،وثمة ح��ذر يف
ت��ن��اول مو�ضوعاته تلك
ومعاجلتها ب�سرد مي�س
الأح�����داث م�����س��ا خفيفا
ويبقي بع�ضها قابعا حتت
ظل خفيف.
تتحدث القا�صة عن
بطالتها ب�ضمري الغائب
ال��ع��ارف ال���ذي ال ي�سترت
ع���ن���ه ����ش���يء مم����ا ظ��ه��ر
وخ���ف���ي ،وب���ذل���ك ت���روي
عن ق��رب حكايات بنات
جن�سها ال��ل��وات��ي تعي�ش
معهن يوميا خ��ارج زم��ن احلكي� ،أو �أن تلك
احل��ك��اي��ات ن�سجتها م��ن خ��ي��ال ي�ستند �إىل
واقع تعرفه جيدا ،فالقا�صة تختار بطالتها
م��ن احل��ي��اة اليومية ال��ه��ادئ��ة يف الظاهر،
وامل�ضطربة يف العمق ،دون البحث عن مناذج
متفردة ،لهذا ت�شابهت بطالتها يف �أفكارهن
وم�شاعرهن وظروفهن ،وان كان ثمة اختالف
غري وا�ضح بني واح��دة و�أخ���رى ،فمثل هذا
االخ��ت�لاف ال يخرج �أي واح���دة منهن عن
امل�شاكل ذاتها التي متر بها معظم الن�ساء يف
املجتمع ال�صغري الذي كتبت عنه امل�ؤلفة.
•••
تبد�أ الكاتبة بع�ض ق�ص�صها مع مغادرة
الأنثى مرحلة الطفولة الربيئة ،وولوجها
عامل الأنوثة الغام�ض الذي ال تف�ض �أ�سراره
ب�سهولة حتى ع��ن الإن����اث �أنف�سهن ،وهن
يدركن ذلك و�إن بطريقة مبهمة ،فاالنتقال

غ��ي��ر ي�������س�ي�ر ،وث���م���ة
ع��ق��ب��ات ع�����ص��ي��ة على
الفهم ،وما �أكرب احلرية
ال��ت��ي ت�تر���ص��د بطالت
ال��ق�����ص�����ص وه���ن يقفن
على �أع��ت��اب املراهقة،
ف���م���غ���ادرة ال��ط��ف��ول��ة
ال����وادع����ة �إىل �ضفة
الأن��وث��ة �أم���ر حمفوف
باملخاطر .وحتى بعد
ان��ت��ه��اء ه���ذه امل��رح��ل��ة
ال ت��ن��ت��ه��ي امل���ع���ان���اة،
فامل�شاكل تنتظر الن�ساء
يف خم��ت��ل��ف م��راح��ل��ه��ن
العمرية.
•••
ال���زوج ال يحل معاناة الأن��ث��ى يف جميع
الق�ص�ص ،ب��ل ينقلها م��ن ط���ور �إىل ط��ور،
فاحلرمان من احلب ي�ستمر بعد الزواج و�إن
بطرق �أخرى ،فالرجل بعيد وك�أنه مازال من
ن�سج اخليال ،والزوجة حتاول ب�صمت التعبري
عن ج�سدها ورغبته الدفينة لأنها تخجل من
البوح برغبتها
•••
لي�س يف الق�ص�ص جميعها ذكر �صريح ل�شهوة
�ضارية� ،أو لرغبة ال ميكن التخل�ص منها ،بل
ثمة حديث عن احلرمان ب�إيجاز مع الإبقاء
على �إ�شارات ميكن فهمها من �سياق احلدث،
فالكالم عن اجل�سد يف الكثري من الأحيان غري
مق�صود لذاته فح�سب ،بل هو اخليار الأن�سب
للحديث عن امل�شاعر الداخلية للأنثى التي
حكمها ج�سدها بطريقة معينة يف احلياة.

وب���ع���د ف�����ش��ل ال����زوج����ات يف ع�لاق��ات��ه��ن
العاطفية ي�ست�سلمن لقدرهن ب�صمت.
•••
متيل القا�صة (هدى حمد) لالخت�صار يف
�سرد ر�شيق ..لطيف ..م�شغول بح�سا�سية
كاتبة جتيد فن الق�ص وتوظيفه كما تريد،
وهو �أ�سلوب هادئ ،حمبوك بعناية ال �إ�سهاب
فيها .وثمة تفا�صيل �صغرية مبثوثة يف ثنايا
احلدث ترثي احلدث ،وتغني الق�صة ،وتدعم
موقف ال�شخ�صيات التي تقوم ب��دور مقنع
يتبع للبيئة التي لها ح�ضورها امل�ؤثر يف م�سار
احلدث ،وقد نقلتها القا�صة �إىل حيز الق�ص يف
�أقل احلدود املمكنة ،معولة على ال�شخ�صيات
يف النهو�ض بفعل الق�ص ،وه��ي �شخ�صيات
مت�شابهة يف �إح�سا�سها وم�شاعرها و�أفكارها،
فالفروقات� -إن وجدت -قليلة ،رغم اختالف
امل��رح��ل��ة العمرية ،وال��و���ض��ع االجتماعي،
ويعود هذا �إىل �أن التقارب بني ال�شخ�صيات
الن�سائية ال بد منه �ضمن بيئة اجتماعية
تقليدية مغلقة على نف�سها .وهذا ما انعك�س
بالنتيجة على املو�ضوعات امل�ألوفة ..املنتقاة
م��ن ي��وم��ي��ات احل��ي��اة بطريقة ر���ص��ي��ن��ة ،ال
تخد�ش الأعراف ،فال جر�أة �صادمة� ،أو مترد ًا
خ��ط�ير ًا��� ،س��واء ل��دى ال�شخ�صيات احلزينة
املحبطة من واقع م�أ�ساوي ال �أفق للخروج منه،
�أو يف طريقة طرح امل�شكالت التي تتعر�ض لها
الن�ساء امل�ست�سلمات لواقع ال ير�ضيهن ..فهن
ال يتمردن عليه ،بل يلذن ب�صمت يف عاملهن
ال��داخ��ل��ي ال���ذي مي��ور ب��خ��ي��االت تعجز عن
تعوي�ضهن عن احلرمان اجل�سدي والعاطفي
الذي يعانني منه ،وهو خيال مراوغ �أي�ضا..
فهن يخ�شني من البوح ..حتى لأنف�سهن.

ال�شاهر ونوفل يف ندوة :التفكري اال�سرتاتيجي و�أدوات تنفيذه >>> تتمة �ص12
مف�ص ً
الدولية  ,ثم
ّ
ال
ال�ساحة ّ
ّ
ومو�ضح ًا ل��دور تركيا يف ّ
معرف ًا و�شارح ًا لدوره
اال�سرتاتيجي
التفكري
إىل
�
ق
تطر
ّ
ّ
اخلطري كمنهج ناجح لر�سم خرائط دقيقة للعامل املقبل يف
املديني املتو�سط والبعيد .
وحدده ب�أنه منط من التفكري ال�شمويل املركّب واملمنهج
ّ
ً
وامل�ؤطّ ر  ,ال يكت�سب تلقائيا وال ميكن النّفاذ �إليه باحلد�س
والبديهة  ,و�إنمّ ا يربز نتيجة لرتاكم معارف وخربات ومبادئ
متعدد ال��ر�ؤى
ونظريات ومناهج عقالنية � ,أي هو تفكري
ّ
والزوايا  ,ي�أخذ يف االعتبار املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل
ويوظّ ف الأ�ساليب الكم ّية ولغة الأرقام وقوانني ال�سببية
واال���ض��ط��راد يف املتغريات امل�ستقلة وا�ستيعاب عالقات
الأ�شياء مع بع�ضها� ,أي هو تركيبي وبنائي يعتمد الإدراك
واال�ستب�صار واحلد�س ال�ستح�ضار ال�صورة البعيدة ور�سم
معامل امل�ستقبل قبل وقوعه  .وخ�صائ�ص هذا التفكري �أنه
�ضرب من املقاربات اال�ستق�صائية يرتكز على �أ�س�س وقواعد
البحث العلمي  ,وه��و تفكري �إب��داع��ي تطويري .ينطلق
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

من احلا�ضر لري�سم �صورة امل�ستقبل ال��ذي يعتمد عليها
ويتبني النظر من الأعلى لفهم ما هو �أ�سفل ويلج�أ للتحليل
وتب�صر �أي هو
الت�شخي�صي لفهم حقيقة الأ�شياء بواقعية
ّ
ومد �سلطان العقل �إىل املجهول وو�ضع
اخرتاق حجب الغيب ّ
خرائط للمحتمل حمت�سب ًا للطوارئ وتفادي ًا للمفاج�آت
و�سعي ًا �إىل التحكّم يف الأح���داث و�إخ�ضاعها لل�سيطرة
وت�سخريها خلدمة الأهداف.
وللأ�سف ف�إن بلدان العامل النامي ال تويل هذا النوع من
التفكري االهتمام الالزم  ,فهي تفتقر �إىل امل�ؤ�س�سات التي
تك ّون وتوظّ ف املفكرين اال�سرتاتيجيني  ,بل تفتقر �إىل
�أهمية هذا النوع من التفكري  ,ومن هنا تغ ّيب التخطيط
للم�ستقبل  ,وبالنتيجة ن�سري لي ً
ال يف تخ ّبط و�ضياع .
تطرق �إىل �أ�ساليب �صناعة القرار يف ال��دول عامة
ثم ّ
وحتدث عن �صناعة ال�سيا�سة
واال�ستعمارية منها خا�صة ,
ّ
يف الواليات املتحدة الأمريكية  ,ومراكز ت�أثري التفكري على
�صنع ال�سيا�سة ومت ا�ستعرا�ض �أهم هذه امل�ؤ�س�سات ومنها

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

م�ؤ�س�سة رائ��د عام  , 1948ومعهد بركينغر عام 1927
 ,ومركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية الدولية عام 1962
 ,وجمل�س العالقات اخلارجية ع��ام  , 1921وم�ؤ�س�سة
هرييتيج (الرتاث) عام  2008ومعهد امل�شروع الأمريكي
لأب��ح��اث ال�سيا�سة العامة ع��ام  ,1943وم�شروع القرن
الأمريكي اجلديد عام  , 1997ومعهد الواليات املتحدة
لل�سالم عام  , 1984ومعهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق الأدنى
 ,ومركز كارتر  , 1982ومركز نيك�سون  1994ومركز هوفر
للحرب وال�سالم  , 1919ومزكز هرني �ستيم�سون 1989
ومعهد كاتو  1977ومعهد هد�سون  1961ومعهد �أبحاث
ال�سيا�سة اخلارجية . 1955
�إن ملراكز التفكري دور ًا كبري ًا يف الت�أثري يف ال�سيا�سة
الأمريكية  ,وحتديد مرتكزاتها
واختتمت الندوة بعد مداخالت وا�ستف�سارات من احل�ضور
�أثرتها وف ّعلتها من خالل حوار هادف وبنّاء .

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.حممد حديفي

ال�سوريون والعيد
هل سمعتم بطائر الفينيق الذي ينهض من تحت الرماد ويواصل
نهوضه ليبدأ رحلة الحياة من جديد متحديًا كل العذابات التي
كابد ،وكل وسائل الدمار والهالك التي واجهته وهو يشق طريقه
صعودًا نحو ذرا المجد وقمم األلق والبهاء؟؟
مثل السوريين غابرًا وحاضرًا كمثل هذا الطائر األسطوري الذي
كلما كثرت في طريقه العثرات وتعاظمت أمامه المصائب واألهوال
ازداد شموخًا وإرادة وتصميمًا في أن يتخطى كل ذلك ،ويواصل
الحياة ألنه ابن الحياة وعاشق لها...
لم آت بجديد إن قلت إنه ال توجد أسرة سورية داخل حدود الوطن
أو خارجها إال وتأثرت بهذه الحرب الظالمة التي تشن علينا منذ
أسرة فقدت معيلها الوحيد أو منزلها
خمس سنوات ونيف ،فكم من
ٍ
الوحيد أو حتى أملها الوحيد ،وكل ذلك حدث ويحدث وقد يحدث
�إرادة وتصميم من أع��داء هذا الوطن الذين أذهلهم
مستقبال ب� ٍ
ً
صموده وثباته وتصميمه في أن يبقى متجذرًا باألرض وعاشقًا لها،
ومقاتال في سبيلها ألن أرض السوري تعني كرامته وسر بقائه،
ً
ومبرر وجوده واستمراره..
ال يكاد يمر ٌ
يوم إال ونجد فيه سببًا للعذاب والقهر والدمع ،وكل ذلك
أصبح من مفردات الحياة في هذا الوطن ،ومع ذلك نجد السوريين
يقفون على أقدامهم شامخين متحدين ومعلنين أنهم سيواصلون
الحياة ألنهم من عشاق الحياة ،وبأمثالهم تليق الحياة أيضًا...
ومر العيد ،وعاش السوريون طقوسه ومفرداته .كل على طريقته
وبحسب إمكاناته ،الثواكل واألرامل والمفجوعون أخفوا دموع الحزن
والفجيعة ،والتاركون منازلهم وأرضهم وديارهم قسرًا أمضوا
ليلة العيد في مساندة بعضهم لتخفيف قسوة المصاب ووطأة
قليال اقتسموا مع إخوتهم وأبناء وطنهم
االغتراب ،والموسورن ولو
ً
ما ادخروه ليوم العيد ،وكل ذلك ألنهم أبناء الحياة ...أبناء سورية...
نحن ن��درك جيدًا أسباب ال��ذي ح��دث ويحدث وق��د يحدث في
المستقبل ،ولدينا يقين راسخ لو أن سورية أذعنت إلمالءات الغرب
ٌ
ٌ
وعمالئه من العرب ودول المنطقة لكان الذي نراه ونكابده وقد

نكابده لم يحصل ،ولكن السؤال الذي يقفز إلى ساحة الذهن .ما هو
ثمن ذلك كله؟ وما هي التنازالت التي علينا كسوريين أن نقدمها
لقاء ذلك؟ ال شك بأن األمر ٌ
جلي وواضح ،ولو فعلنا وقبلنا بما طلبه
خنا دماء أجدادنا وقيمهم ومبادئهم التي
هؤالء منا لكنا خذلنا ال بل ّ
ترسخت مع األيام لتعلن بأن المساومة على األرض هي مساومة على
الكرامة والوجود ،وأجدادنا ومنذ غابر العصور قالوا :تجوع الحرة وال
تأكل بثدييها...
جولة في شوارع دمشق وحواريها تثبت أن السوريين عاشقون
إن
ً
للحياة إذ من بين الخراب وال��دم��وع ومناظر القتل التي تكاد
تكون يومية ينهض السوريون لمواصلة الحياة ،حيث األطفال
الذين يعنيهم العيد أكثر من غيرهم يلبسون الثياب الجديدة،
ويجتمعون زمرًا للعب باألراجيح وبكل ما استطاع أن يقدمه األهل
من وسائل تبعث في نفوسهم الفرح ،وتسهم إلى حد كبير في
نسيان ما رأوه من مشاهد القتل والخراب والدمار والرعب ،وهنا أرى
أن االهتمام باألطفال هو عمليًا االهتمام بالمستقبل ،ألن األطفال
هم عماد المستقبل وهم ُبناته ،وهم الذين سيصنعونه ،لذا علينا
أن نهتم ببناء األجيال القادمة ونرمم ما تهدم في أعماقهم وهذه
هي المهمة األصعب لكنها األنبل في كل ما نسعى إليه ،لكنها
ليست المهمة المستحيلة ،ومن يقرأ التاريخ يدرك تمامًا أن ما نراه
وما نواجهه ونكابده قد واجهه آباؤنا وأجدادنا من قبل ،وبفضل
بسالتهم وصبرهم وإصراراهم على ممارسة الحياة الفاضلة والحرة
والكريمة تجاوزوا المحن وأضافوا للصفحات الناصعة في التاريخ
صفحات فيها الكثير من الثبات والنبل وتحدي المصائب والصعاب..
من هنا نرى أن المستقبل سيكون لمن هو جدير بالحياة ،وأن أعداء
الحياة واإلنسان ذاهبون إلى الفناء والنسيان....
قوال أللفريد دي موسيه الذي يرى
وهنا وفي هذا المقام أستعير ً
أن المصاعب والشدائد واألحداث العظام تصنع العظماء ،والشعب
السوري ومنذ األزل ُو ِلد عظيمًا فكيف ال وقد صهرته نار هذه الحرب
مضاء وأكثر ألقًا وثباتًا وصمودًا.
الجائرة والظالمة ليخرج منها أشد
ً
mouhammad.houdaifi@gmail.com

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
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد
الهيئة اال�ست�شاريـة:

�أني�سة عبود -د .حمدي مو�صلي-
غ�سان كامل ونو�س -حممد
حمدان -مرمي خري بك-
لينا كيالين -د .نزار بني املرجة -
نذير جعفر �-صبحي �سعيد

هيئـة التحريـر:

د�.سليم بركات�-سوزان �إبراهيم
علي �أحمد العبد اهلل -فاديةغيبور-د.يو�سف جاد ّ
احلق

الإ�شراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

تتمة :االحتاد العام للأدباء والكتاب العرب ..يدعو لإدانة جرائم الإرهابيني التكفرييني
امليثولوجية املتطرفة ،املنافية لكل ما هو �إن�ساين
وح�ضاري وعقلي ،والت�أ�سي�س لثقافة الت�سامح
واحلرية واالختالف والتنوير التي ت�سهم يف بناء
جمتمعات عربية مدنية بعيدا عن هيمنة الغالة
واملتطرفني من كهـان التوح�ش وفقهاء الظالم.
ويف ال��ع��راق ،ع��ان��ى املجتمع ال��ع��راق��ي كما هو
معروف من جرائم التوح�ش والعنف التي مار�ستها
املنظمات الإره��اب��ي��ة والتكفريية مثل القاعدة
وداع�ش وغري ذلك من امل�سميات الدموية ،ومعروفة
للعامل جرائم التوح�ش والإب��ادة والتدمري التي
ارتكبها تنظيم داع�ش منذ احتالل املو�صل وحتى
اليوم ،ومنها �سيا�سة الإب��ادة العن�صرية والقتل
على الهوية والتهجري و�سبي الن�ساء والأطفال
وتدمري املعامل احل�ضارية والأثرية والدينية
واجلوامع والكنائ�س ودور العبادة ملختلف مكونات
ال�شعب العراقي ،ورمب��ا ت�ؤ�شر املجزرة الأخ�يرة
ال��ت��ي ارتكبتها ع�صابات داع�����ش يف (ال��ك��رادة
ال�شرقية) ببغداد واح��دة من اجلرائم الب�شعة

اجلبانة التي يندى لها جبني التاريخ ،فقد ذهب
�ضحيتها �أكرث من ثالثمائة �شهيد ومائتي جريح
ج ّلهم من الأطفال والن�ساء وال�شباب ممن جاء�ؤا
لفطر املبارك .وقد �أثارت هذه اجلرمية النكراء
�إدانات وا�سعة من جميع �أنحاء العامل كان �آخرها
املوقف الر�شيد للأزهر ال�شريف الذي �أدان هذه
الهجمات الإره��اب��ي��ة وو�صفها ب�أنها تتنافى مع
تعاليم الإ�سالم وكل الأدي��ان ال�سماوية واملبادئ
الإن�سانية.
ولذلك ف�إننا نهيب بزمالئنا الأدب��اء والكتاب
واملفكرين والفنانني والإعالميني وباحتاداتهم
ونقاباتهم وجمعياتهم و�أ�سرهم وروابطهم املختلفة
لإدانة هذه اجلرائم املتوح�شة التي ترتكبها كل
يوم ع�صابات داع�ش يف العراق ويف بقية البلدان
العربية والإ�سالمية يف العامل ،و�إب��داء مواقف
الت�ضامن مع ال�ضحايا و�أ�سرهم ،وحتمل امل�س�ؤولية
الثقافية والأخالقية للن�ضال بال هوادة �ضد كافة
مظاهر التطرف والعنف و�ضد كافة �أ�شكال ال�شحن

الطائفي واملذهبي والتكفريي ،ورف�ض االنخراط
يف الدعوات امل�شبوهة التي تر ِّوج لها بع�ض املراكز
ال�سيا�سية والإعالمية لإيجاد تربيرات وذرائع
�سيا�سية و�إيديولوجية ت�شرعن العنف والإرهاب
والتكفري حتت ذرائع خمتلفة.
مل يعد ال�صمت ممكنا ،وعلى املثقف العربي� أن
يقولوب�صوتعال:الللعنف،الللتطرف،الللإرهاب،
�شجاعا وم�س�ؤو ًال الجتثاث اجلذور
وان يقف موق ًفا
ً
الفكرية والثقافية للعنف والإره���اب والتكفري
متهيدً ا لإعادة االن�سجام والتوازن داخل احلياة
الثقافية ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي تتطلع لإع��ل�اء قيم
احلرية والدميقراطية والت�سامح واحلداثة وحق
االختالف واحرتام الر�أي الآخر.
حبيب ال�صايغ
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