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

االفتتاحية

خبْــــــــط ع�شـــــــــواء

ملــــف

•د .ن�ضال ال�صالح

مي�سلون..
ويو�سف العظمة
عظمة ال�����ش��ه��ادة،
عظمة الأوطان!

ّ
القاص والروائي وعضو اتحاد الكتاب وأمين سر جمعية القصة
من غير مبدع وكاتب إلى علي أحمد العبد الله،
ّ
طاعن في قبحه،
زمن
على
شهودًا
األبدية
فردوس
إلى
اب
والكت
األدباء
والرواية في االتحاد ،يرتقي الشهداء من
ٍ
وجنونه ،وطيشه ،زمن ّ
ملوث بالشعارات الزيف ،واإلرادات الزيف ،والثورات الزيف .زمن ُت ّبدد صلته باإلنسانيّ
�ص 4-3-2
ٌ
ضباع في هيئات بشر باسم «ربيع» زيف ،وحرية زيف ،ودمقرطة زيف.
في اإلنسان
ّ
َ
ْ
ال�شاعر ال�شهيد
لم يكن علي العبد الله الذي باغته الموت «خبط عشواء» ،وال من سبقه من األدباء والكتاب إلى الشهادة ،سوى
وبأن الثقافة ليست حلية أو زينة ،بل ممارسةّ ،
أي خيار آخرّ ،
حقيقي آمن ّ
بأن الوطن فوق ّ
ّ
ّ
وبأن ما يميز
سوري
عبد الرحيم حممود
المثقف بالفعل من المثقف بالقوة هو هذه الممارسة ال النظرية وال الشعارات ،وهو االنتماء إلى الوطن ،وال
��ري مبكّر
ن��ب��و ٌغ
ٌّ
�شعري ف��ط ّ
سيما حين تحدق بهذا الوطن أخطار على غير مستوى .أخطار تستهدف هويته ،وتاريخه ،ومستقبله ،وقيمه،
يف طفولته ..وت��ف ّ��ردٌ بلقب
ّ
ولوحة الفسيفساء المميزة له ،وقبل ذلك وبعده قيم الحق والخير والجمال ،التي على المثقف أن يكون
ال�شاعر ال�شهيد
حارسها األول واألخير.
ّ
ّ
وألن عليًا ،شأن سابقيه من األدباء والكتاب الشهداء ،اختار االنحياز إلى الوطن ،كما اختار معظم أبناء سورية
ّ
• �أكرم عبيد ــــــــــــــ �ص6
ذلك ،فآمن بالبقاء فيه ،وألن اإلرهاب أعمى بالضرورة ،وأعور بالضرورة إن لم يكن أعمى ،فقد طالته مخالب هذا
اإلرهاب بينما وأصدقاء له يبحثون عن بعض مالذ ألرواحهم من عناء يومهم ،بل أيامهم التي أضناها اإلرهاب
ْ
بغير فقد ،فقضى شهيدًا ،واخترقت غير شظية غير موضع في جسد األديب محمد الحفري الذي كان برفقته.
«صمُ ،ب ٌ
ّ
كم،
خمس سنوات وتزيد واإلرهاب واإلرهابيون أعداء للحياة في سورية .خمس سنوات وتزيد وهم
ُع ّ
تليق
ال
من
وبعض
مي» ،و»ال يعقلون» ،بل يمعنون في شهواتهم للدم ،والدم ،والدم .خمس سنوات وتزيد
���س��ا ٍر ،لأقب�س ن��ار ًا من
ّ
ّ
ُ
بهم صفة «المثقف» لما يزل يعوي بالشعارات ّ الزيف ،واإلرادات الزيف ،والثورات الزيف ،ولما يزل يتخم توهجها
أرصدته من دماء السوريين ،مهما يكن من أمر أن هذه الدماء هي الدماء التي كان يشاركها الهوية نفسها ،فما فل�سطني لوال ال�شام
وهي الدماء التي
وحدها.تنزف من أجساد رجال ونساء وأطفال ارتضوا ألنفسهم أن يكونوا سوريين بالهوية والهوى ،يا نا ُر؟
ال بالهوية
خمس سنوات وتزيد وأولئك «المثقفون» الذين اختاروا اإلقامة في مبغى السلطان العثماني الجديد ،وفي غير
مثيل له من القارة العجوز ،وفي غير جزء من هذا الكوكب المتعب بالدم ،ال يعنيهم من أمر سورية والسوريين • �صالح �أبو الوي ـــــــــــــــ �ص8
بالهوية والهوى شيء ،ال تلك الضباع والذئاب التي تدفقت على سورية من غير مستنقع من مستنقعات
األرض ،فعاثت خرابًا في بناها التحتية ،وافترست أيام السوريين ّ
وصيرتها نهبًا لغير ألم وحزن وقهر ،وال تلك
الوطن ..يف كتابات ال�شاعر
الرؤوس التي تدحرجت بسواطير تلك الضباع والذئاب وبمخالب سوريين بالهوية وحدها ،وال تلك األوابد التي
ّ
لكأن الدم الذي يجري في عروقهم وأوردتهم محض
تداعت بغير وسيلة من وسائل التخريب والتدمير ،وال..
�سليمان العي�سى
ّ
ّ
يكني ّ
ّ
ّ
تمامًا.
يعنيهم
يعنيهم،
»
دم
فيه
«ما
بالقول:
حياء
وال
عمن ال قيم لديه
ولكأن المجاز الشعبي الذي
دم،
يا َ
بنت مي�سلونْ ..
ٌ
استتباع
أدمنت ،عبر تاريخها ،شهوة
سنوات وتزيد وأولئك ،المثقفون بالقوة ال بالفعل ،عبيد لدى دول
يا �أ ّو َل التاريخ ح ّي ًا ..والتي تبقى،
خمس ّ
ٌ
َ َ
ّ
والصغار والمهانة والمذلة ،وكتبة
اآلخر ،وأرقاء لدى دويالت وممالك ومحميات ارتضت لنفسها الخيانة
ونبقى معها ..لـِ :يو َم ُي ْب َعثونْ
َ
ر�ضعة القرونْ
يا �شامُ ..يا ُم
وببغاوات لدى مؤسسات وفضائيات وصحف ومجالت ال يعنيها من أمر اإلنسانية واإلنسان شيء.
ّ
أبي�ض
ل
ا
ك
ن
يا�سمي
ري
عب
َ
ِ
ِ
ِ
علي أحمد العبد الله ،األديب الشهيد ،الرحمة لروحك وألرواح الذين سبقوك إلى الشهادة من األدباء والكتاب،
ّ
الحفري ،والخزي والعار للقتلة ،القتلة بأدوات الموت ،والقتلة بالكلمة الزيف
والشفاء العاجل لألديب محمد
• د .ملكة �أبي�ض ـــــــــــــــــ �ص 15
والزور والبهتان.

ق�صيدة ال�شام

املحي والفطن ..والرغوب!
رّ
ع�صة بحر ..اجلوالن الق�ص�صي
ّ

�أحيان ًا،
تخمد الأنفا�س ،وتهمد الروح ،وتتال�شى املزعجات
يف ح�ضرة الأدب املكتوب بامل�ساهرة الطويلة ،والتعب
اجلميل ،واخلوف على روح احلميمية التي ال بنات لها
�سوى املودات ،والألفة ،واحلوا�س! وين�صت القلب لإيقاع
احلياة وهي تواقف مرايا الواقع لتبدو جمالياتها و�سط
امل�شاغبات ،والأذي��ات ،وتعري�شات ال�شوك ،وال�صدود،
والتجهم ،وال�صباحات املغلقة ب��الأق��ف��ال الكبرية،
وال�صدور التي مل تعرف يوم ًا معاين املحبة!
و�أح��ي��ان�� ًا ،ي�صري الأدب اجلميل �سرير احل��ي��اة ،بل
احلياة ،ملا فيه من �أمطار الر�ضا والقبول والت�آخي ،وي�صري املمحاة لكل
ما يلحق بالنف�س من حيف وجتاهل و�سقم وبهوت وانطفاء ،مثلما ي�صري
ال��دروب امل�شتهاة �إىل العوامل امل�شتهاة ،وي�صري املفاتيح لبالد ،وغابات،
ونفو�س ،وقرى حباها اهلل بنعمة الأ�شواق ،وي�صري �أي�ض ًا املرايا التي
تبدي تر�سيمات اجلوالن املحيرّ والفطن والرغوب يف �آن.

ه��ذا ما جتهر به ق�ص�ص الأدي���ب الدكتور
هزوان الوز اجلديدة ال�صادرة �ضمن من�شورات
(ع�صة
احت���اد ال��ك�� ّت��اب ال��ع��رب حت��ت ع��ن��وان ّ
بحر) ،فاملرء يعي�ش وهو يقر�أ الق�ص�ص حلظات
من املتعة الآ�سرة لي�س للمو�ضوعات التي تتجلى
عالقاتها وقد غادرت عامل العادية �إىل عامل
الده�شة فح�سب ،و�إمن��ا لهذه احلرائق الفنية
الكاوية التي يدخلها القارئ بكل الطم�أنينة،
وك���أن��ه��ا ن�يران الطهرانية املخل�صة ل�شوائب
اندفاعات احلياة غري املح�سوبة!
(ع�صة بحر) وح��ده��ا ،كق�صة مفردة،
ف��ـ ّ
وعرب �صفحات ط��وال ،ت�شكل م��ر�آة حمت�شدة بكل ما يعتمل ويجول يف
ال��ذات ال�سورية التي �أدمتها �أخبار احل��رب ،و�ش ّققت روحها ما �أبدته
الكراهية من �صو ٍر وطيوف �آي ُتها ال�سواد ،وما عا�شته من مواقيت ال
حلم لها �سوى اخلال�ص ،وما افرتعته من دروب للنجاة من مفاعيل الأمل
والعذاب ،وما راكمته من حنني لو ق ّي�ض له ل�صار مدن ًا �شا�سعة ،وما �س ّيلته

من �أ�شواق ع ّر�شت �أمام عتبات البيوت كالدوايل ،وما
طوته من �أ�سرار لو باحت بها الرجتت جهات الكون،
وارجتفت ارجتاف الق�صب!
لي�ست ح����رارة امل��و���ض��وع��ات وح��ده��ا ه��ي التي
غدت م�صائد للقراء ،بل الروح الفني الذي ي�سري
يف الن�صو�ص ك�سريان ع��روق الذهب ،واملتجلي يف
ا�ستهالالت الق�ص�ص اجلواذب ،وانتقاالتها الندّ اهة
من حال �إىل حال ،ونهاياتها املت�صاعدة لهاث ًا وتوتر ًا
نحو خواتيمها ال ّراجة!
يف هذه املجموعة ثماين ق�ص�ص كل واحدة منها
تنادد الأخرى يف اجلمالية البادية واحل�ضور الق�ص�صي الداه�ش ح ّق ًا،
وتعددية املو�ضوعات ،واختياراتها ال�صائبة!
يف مئة وثمانني �صفحة تت�سابق �أ�سطر الق�ص�ص م��ع الأح���داث،
واملخاوف ،والآمال ،والرجاءات ،من �أجل ا�ستعادة احلياة من الرمادية
القاتلة.
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ملف

خواطر يف ذكرى مي�سلون مي�سلون ..املعادلة ال�صعبة
•ن�صر الدين البحرة

يف كتابه «درا�سة يف تاريخ �سورية املعا�صر»
يذهب الدكتور ن��زار كيايل �إىل �أن نية فرن�سا
اح��ت�لال ���س��وري��ة ،ك��ان��ت حلم ًا ي���راود �أذه���ان
الفرن�سيني منذ نهاية احلروب ال�صليبية ،وكانت
هذه النية قائمة قبل معاهدة �سايك�س ـ بيكو
وبعدها ،بل �إن «بوانكاريه» رئي�س وزراء فرن�سا
ووزي��ر خارجيتها �سبق �أن �أعلن �أم��ام جمل�س
ال�شيوخ الفرن�سي عام  1912ما يلي�« :إن لنا
م�صالح تقليدية يف �سورية ولبنان ،و�إننا عازمون
على حمايتها».
و�أ�شار «دو�شانيل» �أحد ر�ؤ�ساء املجل�س النيابي
الفرن�سي ال�سابقني �إىل �أن �سورية هي بحكم
القدر �أحد امليادين الرئي�سة التي تتجلى فيها
الفاعلية الفرن�سية.
وعندما عني اجلرنال غورو مندوب ًا �سامي ًا يف
�سورية وكيليكيا وقائد ًا عام ًا للجي�ش الفرن�سي
يف ال�شرق ،قام بزيارة وداعية لرئي�س وزراء
فرن�سا «كليمن�صو» يف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر
�سنة  ،1919فقال له� :إن��ك �ست�صبح اجلندي
الكبري الذي �سين�شئ بيت ًا فرن�سي ًا يف ال�شرق.

•فلك ح�صرية

ني�سان �/إبريل 1920 /ـ الذي قرر منح فرن�سا
حق االنتداب على �سورية.
احلكومة ت�أخرت ن�صف �ساعة!
 ...وما هو �إال �أن ب��د�أت احلكاية الأكذوبة
مع �إنذار غورو ،والأكذوبة املتممة التي ا ُتخذت
ذريعة لهجوم اجلي�ش الفرن�سي ،يف �أن احلكومة
ال�سورية ،ت�أخرت ن�صف �ساعة يف املهلة املعطاة
لها ،لإعالن موافقتها على م�ضمون الإنذار ،لكنها،
�أي حكومة امللك في�صل ،نفذت �أح��د و�أخطر
بنود الإنذار :ت�سريح اجلي�ش ال�سوري! �أما بنود
الإنذار الأربعة الأخرى ،فكل واحدة بينها �أ�سو�أ
من الأخرى :و�ضع اخلط احلديدي :رياق حلب
حتت ت�صرف اجلي�ش الفرن�سي .قبول االنتداب
الفرن�سي على �سورية .قبول الأوراق النقدية
(التي �أ�صدرها البنك ال�سوري ،وه��و م�ؤ�س�سة
م�صرفية فرن�سية ـ بالأ�سا�س ـ �سورية لبنانية).
معاقبة املجرمني (الذين ا�سرت�سلوا يف معاداة
واملعني :الثوار وال�سيا�سيون واملنا�ضلون
فرن�سا)
ّ
من �شتى الفئات والهيئات ال�سيا�سية والوطنية.
العظمة مل يح�ضر اجتماعات احلكومة:
�إذ ًا ،فلم يكن ب��د م��ن مي�سلون ،على الرغم
من �أن احلكومة ظلت تناور الفرن�سيني حتى
�آخ��ر حلظة ،لعل ذلك يفلح يف �إيقاف الهجوم
املرتقب� .أما يو�سف العظمة وزير الدفاع ف�إنه
تغيب عن معظم اجتماعات احلكومة ،من�صرف ًا
�إىل مل �شتات اجلي�ش امل�سرح وقبول املتطوعني
وتدريبهم.
ويف  16مت��وز  1920اجتمع جمل�س الدفاع
الع�سكري برئا�سة امللك في�صل ،فكان االتفاق
على م��ا يلي�« :إذا ك��ان الهجوم ق��وي�� ًا ،وحمي
وطي�س القتال ،فلي�س لدينا من العتاد ،ما ميكن
جي�شنا من �أن يقاوم �أكرث من خم�س دقائق»!
وقبل �أن يتوجه يو�سف العظمة �إىل مي�سلون،
ذهب ال�ستئذان امللك ودار ح��وار ه��ادئ بينهما
انتهى بقول يو�سف� :إذ ًا ،فهل ي�أذنني جاللة
امللك ب�أن �أموت.

�سايك�س ـ بيكو واملطامع الفرن�سية:
ومل تكن معاهدة �سايك�س ــــ بيكو� ،سوى
التعبري عن املطامع الفرن�سية يف �سورية ،وما
دامت قد متت يف �أثناء احلرب العاملية الأوىل،
ف�إنها طبخت �سر ًا قبل �أربعة ع�شر يوم ًا من �إعالن
«احل�سني» ثورته �ضد تركيا يف  10حزيران
 .1916لقد عقدت هذه االتفاقية بني الدول
الثالث ،الأكرث متا�س ًا بالوطن العربي :فرن�سا،
بريطانيا ،رو�سيا ،وح���ددت مبوجبها مناطق
النفوذ لكل دولة .وكان ن�صيب فرن�سا الذي �سعت
من �أجله :ال�سواحل ال�سورية من الناقورة �إىل
الإ�سكندرونة مع جبل لبنان وكيليكيا.
لينني وجمال با�شا يف�ضحان املعاهدة
�أف�لا يلفت النظر �أن م�صدرين متناق�ضني
ف�ضحا هذه االتفاقية ،فلم يفعل العرب �شيئ ًا
�إزاءها ،الأول هو لينني �إثر جناح ثورة �أكتوبر
اال�شرتاكية  ،1917وال��ث��اين هو جمال با�شا
«ال�سفاح» الذي �أطلع عليها الأمري في�صل ،فماذا
قدري ي�صف معركة مي�سلون:
فعل هذا؟ لقد ا�ست�شار �أباه يف هذا ال�ش�أن ،فما
وي�صف د� .أحمد قدري يف مذكراته املن�شورة
كان منه �إال �أن �س�أل «مكماهون» مندوب بريطانيا بداية املعركة �صباح  24متوز  1920فيقول:
يف م�صر (!!) ،ف�أخذ يخاتل ويناور ،زاعم ًا الوفاء �أط��ل��ق��ت امل��دف��ع��ي��ة الفرن�سية ن�يران��ه��ا ب�شدة
للعرب.
على امل��واق��ع ال�����س��وري��ة ،وت��ق��دم��ت ال��دب��اب��ات،
ث��م ق��ام امل�شاة بالهجوم ،وق��د «ن��ف��دت �أعتدة
�صك االنتداب :تناق�ض وعن�صرية:
املدافع ال�سورية التي كانت جتيب على املدافع
 ..ب��ع��د ذل���ك ،وق��ب��ل ي���وم مي�سلون يف  24الفرن�سية ،ب�سبب قلة ع��دد قنابلها ،ف�سهل
مت��وز  ،1920ج��رت مياه كثرية حتت اجل�سر ،عندئذ على امل�شاة ـ الفرن�سيني ـ التقدم بحماية
و�ساهمت حتى ع�صبة الأمم املتحدة يف امل�ؤامرة مدفعياتهم ودباباتهم ،ومل يعد لل�سوريني جناة
على الوطن العربي عامة و�سورية خا�صة ،من �إال بالرتاجع ،لكن العظمة �أب��ى �إال �أن يثبت
خ�لال �صك االن��ت��داب ـ امل��ادة  .22وم��ن عجب للمقاومة ،واقف ًا ي�شرف على العمليات الع�سكرية
�أن ي�صدر عن هيئة دولية مثل هذه املادة التي وبيده منظاره� ..إىل �أن ا�ست�شهد».
تنطوي على تناق�ض وا�ضح وعن�صرية عجيبة،
بني مي�سلون وخط «ماجينو»:
ويف ن�صها« :و�صلت بع�ض اجلماعات التي كانت
هكذا ،ف�إن بطولة يو�سف العظمة حتمل معنى
�سابق ًا ج��زء ًا من اململكة العثمانية �إىل درجة �آخر �سوى اال�ست�شهاد املدرو�س ،ذاك �أن الرجل
من الرقي ،جعلتنا نعدّ ها موقت ًا �أمم ًا م�ستقلة ،ا�ستطاع مبا ق��در �أن يجمعه من فلول اجلي�ش
ب�شرط �أن ير�شدها يف �إدارة �ش�ؤونها ن�صائح ،امل�سرح ومن جماهري املتطوعني ،بتلك الذخرية
ومعونة حكومة منتدبة� ،إىل الوقت الذي ت�صبح الي�سرية ،وتلك الأ�سلحة املتوا�ضعة �أن ينظم
فيه قادرة على قيادة نف�سها!!!».
دفاع ًا ا�ستطاع �أن ي�صمد ثالث �ساعات يف وجه
واح��د م��ن اجليو�ش الأوروب��ي��ة التي خرجت
�أوىل جل�سات امل�ؤمتر ال�سوري:
حديث ًا منت�صرة من احل��رب العاملية الأوىل،
يف  7حزيران  1919عقد امل�ؤمتر ال�سوري ـ وكانوا قد قالوا �إنه لن ي�صمد �أكرث من خم�س
جمل�س النواب ـ �أوىل جل�ساته ،وكان بني ما بحثه دقائق ـ جمل�س الدفاع الع�سكري ـ.
اال�ستفتاء الذي �أ�شرفت عليه جلنة ـ �أمريكية ـ
 ...نعم ،هذا اجلي�ش الفرن�سي ،وهو يف �أكمل
من م�ؤمتر ال�صلح ـ �شباط  1919ـ وبالإجماع كان عدته وعتاده ورجاله ،غ��داة احل��رب العاملية
قرار اال�ستقالل التام لبالد ال�شام جميع ًا ،وبينها الثانية ،هل ا�ستطاع �أن ي�صمد يف وجه اجلي�ش
�سورية .وبالطبع ف���إن ه��ذا ال��ق��رار مل يعجب الأملاين ـ مبا يف ذلك خط ماجينو احل�صني ـ �أكرث
فرن�سا التي �شاركت يف م�ؤمتر �سان رمي��و ـ  24من �ساعات.

�أن جتعل من يوم الرابع والع�شرين من متوز
يف العام �ستة ع�شر و�ألفني ميالدية وقفة ت�أمل
وا�ستذكار ملعركة مي�سلون يف مت��وز م��ن العام
ع�شرين وت�سعمائة و�ألف فذلك يعني ا�ستح�ضار
يوم حافل بعبق البطولة والفداء والتحدي
و�إرادة احلياة...
هو �سجل كرامة عنوانه امل�شرف املخت�صر:
مي�سلون ..ويو�سف العظمة فيما ي�ت�ردد يف
الأذه���ان �صدى ق��ول �شاعرنا الكبري عمر �أبي
ري�شة:
كم لنا من مي�سلون نف�ضت
عن جناحيها غبار التعب
كم نبت �أ�سيافنا يف ملعب
وكبت �أجيادنا يف ملعب
�شرف الوثبة �أن تر�ضي العال
غلب الواثب �أم مل يغلب
مي�سلون ...عيد ال�شهداء:
م��ا �إن مي��ت��د ال��ط��ري��ق م��ن دم�����ش��ق ،مدينة
اليا�سمني ،وف�سطاط العرب� ،إىل حيث يرب�ض
�ضريح �صانع مي�سلون معركة ال�شرف الع�سكري،
البطل اخل��ال��د يو�سف العظمة ،حتى يجول
يف اخلاطر عبق �شذى تعطره �إطاللة ب��ردى،
وتزرك�شه ربوة دم�شق حيث املناظر اخللاّ بة،
والن�سيم العليل ،واخل�ضرة الوارفة ،ومما ورد
يف التاريخ القدمي على ل�سان /جمري الدين بن
متيم� /أنه يف "الربوة" ناعورة تن�ضح املاء من
نهر بردى ،حيث �أن�شد جمري الدين:
ناعورة ُمذ �ضاع عنها قلبها
أدمع وبكاء
دارت عليه ب� ٍ
وتعللت بلقائه فلأجل ذا
جعلت تدير عيونها يف املاء
ومت�ضي بك الطريق �إىل دمر ثم قد�سيا ،حتى
�إذا ما �أ�سكرت �أنفا�سك رائحة نبتة �أكليل اجلبل،
والأق���ح���وان" /الكينا الربية" ،والآذري����ون
الآذري���ون ب���أزه��اره الربتقالية ،ذب��ت روح�� ًا يف
ن�شوة البطولة و�أري���ج العطر ،ولفك الوقار
�أمام �ضريح ال�شرف الوطني فيما حتلقت فرقة
مو�سيقا اجلي�ش العربي ال�سوري حتية واحرتام ًا
يف يوم مي�سلون وبطلها اليو�سف ليكتب الأخوان
رحباين ق�صيدة بعنوان مي�سلون غنتها ال�سيدة
فريوز يف مطلع حياتها الفنية ومنها:
وعند احلدود ويف مي�سلون
لنا ذكريات
بطوالت جي�ش حتدّ ى املنون
ليفدي احلياة ...احلياة
و�أحيا على الأر�ض عرب القرون
�شعار الأباة
�أما الت�سمية /مي�سلون /فهناك اعتقاد ب�أن
اال�سم مركب من مي�س :ال�شجر املعروف
لون :النخيل
ويذكر بع�ض علماء اللغة �أن كلمة مي�سلون
ب���دون "واو ونون" �أي "مي�سل" ه��ي ت�صغري
"م�سيل" :جمرى املاء يف الأودية
ومي�سلون منطقة دائ��م��ة ال�سيالن باملياه،

وبهذا امل�سيل ورواب��ي��ه ج��رت معركة مي�سلون
ال�شهرية التي ا�ست�شهد فيها وزير احلربية البطل
يو�سف العظمة �أثناء ا�ستب�ساله يف الدفاع عن
دم�شق بوجه اجلي�ش الفرن�سي بقيادة هرني
غورو.
يف رحاب الذكرى:
مل تكن معركة مي�سلون �إال لتزداد �أهمية
ومكانة يف تاريخنا و�سفرنا الن�ضايل ،ولتظهر
نبل وب��ه��اء قائدها ال���ذي يعلم م�سبق ًا ب�أنه
من اال�ستحالة مبكان �أن ينت�صر ثالثة �آالف
متطوع �سوري ب�سالحهم الب�سيط على اجلي�ش
الفرن�سي الذي كان واحد ًا من �أقوى اجليو�ش يف
العامل بعدده الكبري وعدته املتطورة وطائراته
ودباباته لي�سقط البطل يو�سف العظمة مع
عدد من �أ�صحابه وترتفع راية احلق وال�شهادة
راف�ضة اال�ست�سالم لغا ٍز من دون مقاومة ولعله
قد يغيب عن ذهن البع�ض منا �أن البطل يو�سف
العظمة مل تكن معركة مي�سلون حمطة ا�شرتاكه
الأوىل يف حماربة اال�ستعمار الفرن�سي حيث
�سبقته م�ساهمته كمحرك للثورات الأخ��رى
التي قامت كثورة البطل ال�شيخ �صالح العلي،
وثورة املنا�ضل �إبراهيم هنانو وقد ا�شتعلتا مع
ن��زول ال��ق��وات الفرن�سية ال�شواطئ ال�سورية
قبل الق�ضاء على احلكومة العربية بدم�شق
�إ�ضافة �إىل قيامه بزيارات �سرية لتن�سيق العمل
الع�سكري ،و�إر���س��ال �ضباط من قبل احلكومة
لتدريب الثوار ،ليت ّوج ن�ضاله بنيل ال�شهادة يف
مي�سلون ،وت�سطري �صفحات البطولة يف �سفر
الوطن اخلالد.
�إن ال��ذي��ن ي��رون يف معركة مي�سلون جمرد
نزهة ع�سكرية لي�س �أكرث ،و�إمنا هي دفع معنوي
ال يرقى �إىل م�ستوى املواقع �أو املعارك التي
يعرتف بقيمتها ع�سكري ًا ،الفتقارها لأب�سط
ق��واع��د التخطيط الع�سكري ف��ه��ذا ع��ار عن
ال�صحة لكون قائدها البطل ج�نرا ًال ع�سكري ًا
متعمق ًا يف ال�ش�ؤون الع�سكرية من جهة ،وملا جاء
على ل�سان الفرن�سيني �أنف�سهم من �أن املعركة مل
تكن �سهلة و�أن هناك مقاومة ،واملقاومة كانت
جبارة بدليل وجود قتلى للفرن�سيني من بينهم
�ضباط و�صف �ضباط وع�سكريني ،وهذا م�ؤكد يف
الوثائق الفرن�سية.
فطوبى ملعركة ال�شرف الع�سكري والفداء
الوطني والت�ضحية مي�سلون التي ت��زداد �ألق ًا
و�شموخ ًا م��ع انق�ضاء ال��زم��ن وت��ق��دم ال�سنني
و�صدق الأديب ال�سوري الراحل ف�ؤاد /ال�شايب
حينما كتب يف ذكرى مي�سلون من العام 1957
قائ ًال:
ً
"كلما �أوغل الزمن بعيدا عن يوم مي�سلون،
تلفتنا �إىل ال��وراء لرنى �إىل ال��وادي ال�ضريح
وال�����ش��ه��ي��د ،وم���ا ح���ول ه���ذه ال��رم��وز م��ن �آي���ات
التاريخ �أك�ثر و�ضوح ًا ،و�أعظم ق��در ًا ،و�أظهر
على الأفق �سعة وطو ًال ..فك�أن االبتعاد عن هذه
الأ�شياء التي غدت رم��وز ًا يزيدنا �إحاطة بها
وتقدير ًا لها ،و�إملام ًا بعظمتها وجاللها".
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يف ذكرى احلدث..
• د.ا�سكندر لوقا
احل���دث ال���ذي يبقى ع��ال��ق��ا يف ذاك���رة
�أجيالنا و�سيبقى كذلك يف ذاك��رة �أجيال
الغد  ،هو حدث الرابع والع�شرين من �شهر
متوز عام  1920يوم كانت مي�سلون ال�شاهد
ع��ل��ى جم���رى احل����دث  ،احل����دث الف�صل
يف �سياق ال��ع�لاق��ات ب�ين ���س��وري��ة ودول��ة
اال�ستعمار فرن�سا ذلك الزمن.
يف التاريخ املذكور � ،سطر يو�سف العظمة
ق��ائ��د اجلي�ش � ،سطر ر�سالته الوطنية
والقومية اخلالدة با�ست�شهاده وع��دد من
رفاقه املقاتلني فكانت �أروع ر�سالة يف �سجل
املقاومة يف بلدنا احلبيب �سورية وفيها
عزم الوزير العظمة على القول ب�أنه لن
ي�أتي يوم يقال فيه ب�أن قوات فرن�سا دخلت
دم�شق من دون �أن تواجه مقاومة �أو من دون
�أن تدفع ثمنا� ،أي ثمن .
�إن �سورية ال��ي��وم  ،كما ك��ان��ت �سورية
الأم�س ودائما  ،لن وال تن�سى عطاء �أبنائها
 ،مدنيني وع�سكريني ،حفاظا على وحدة
ت��راب��ه��ا ال��وط��ن��ي  ،وه��ي �إذا تقف اليوم
�صامدة يف مواجهة احلرب الكونية امل�شنة
جت�سد �صمود رج��ال مي�سلون يف
عليها ّ ،
مواجهة امل�ستعمرين الفرن�سيني بقيادة
اجلرنال غورو يف حينه .وهي تدفع اليوم
من دم��اء �أبنائها مدنيني وع�سكريني على
حد �سواء يف مواجهة طالئع اال�ستعمار
الذي يعد عدته لإ�سقاط �سورية يف �شباك
الت�ضليل  ،ع�بر و�سائل الإع�ل�ام ال��دويل
 ،على غ��رار ت�ضليل ال��ق��ي��ادة الفرن�سية
الر�أي العام العاملي يف عام احلدث ،لتربير
�إ�سقاط دم�شق �أمام زحف القوات املدججة
بالأ�سلحة النارية على اختالف �أنواعها .
�إن موقعة مي�سلون � ،ستبقى مدينة
�إىل حد كبري ملوقف قائد اجلي�ش يو�سف
العظمة  ،حني وق��ف �أم��ام امللك في�صل ،
مطالبا موافقته ملواجهة الزحف الفرن�سي
قائال له  :مل �أكن �أعتقد ب�أن الفرن�سيني
يتمكنون من دو�س جميع احلقوق الدولية
والإن�سانية ويقدمون على احتالل دم�شق
 .وحني �أذن له امللك ب�أداء واجبه الوطني
ودعه تاركا له بني يديه �أمانة هي �أبنته
الوحيدة ليلى .
وي���وم حتقق ا�ستقالل �سورية يف عام
� ، 1946أيقن امل�ستعمر الفرن�سي ب�أن بقاءه
يف �أر���ض لي�ست �أر�ضه  ،ويف زمن غري قادر
على التحكم مب�ساره �إىل ما ي�شاء  ،ويف
يوم اال�ستقالل � ،أيقن �شعبنا يف �سورية ،

ب�أن امل�ستعمر مهما ا�ستطاع تخطي احلقوق
الدولية والإن�سانية  ،على غرار فرن�سا عام
 ، 1920ال بد �أن يهزم يف نهاية املطاف �أمام
ت�صميم �أبناء ال�شعب امل�ستع َمر على الن�صر
و�صنع مالحم البطولة ب�أي ثمن .
يوم ا�ست�شهد يو�سف العظمة يف مي�سلون
كان يف اخلام�سة والثالثني من العمر  .كان
يف قمة الرجولة  .ك��ان معروفا باحلزم
وال�صمت  ،كما ك��ان ق��ادرا على التفاعل
مع الأح��داث واتخاذ القرارات احلا�سمة
حيالها  .وح�ين ك��ان ال�شعب تتقا�سمه
املظاهرات احلما�سية واخلطباء يدعون
�إىل اجل��ه��اد وع���دم امل��ه��ادن��ة ك��ان يو�سف
العظمة يعد ال��ع��دة الجتياز االمتحان
ال�صعب �أمامه وبالتايل مل يكن قادرا على
قبول ت��رك �ساحة القتال مباحا لقوات
اجلرنال غورو الغازية امل�صمم على دو�س
جميع احلقوق الدولية والإن�سانية  ،كي
يحققوا ه��دف التو�سع يف �أرا���ض��ي الغري
وا�ستغالل ثرواتها وقهر �أبنائها.
يف ذكرى هذا احلدث الوطني والقومي
العظيم  ،نقر�أ يف مي�سلون وبطلها الكبري
يوف العظمة  ،نقر�أ �أبياتا من ال�شعر لأمري
ال�شعراء �أحمد �شوقي :
�س�أذكر ما حييت جدار قرب
بظاهر ج ّلق ركب الرماال
مقيم ما �أقامت مي�سلون
يذكر م�صرع الأ�سد ال�شباال
تغيب "عظمة "العظمات فيه
و�أول �سيد لقي النباال
ترى نور العقيدة يف ثراه
وتن�شق من جوانبه اخلالال
�إذا مرت به الأجيال ترتى
�سمعت لها �أزيزا وابتهاال
ويف ذكرى هذا احلدث الوطني والقومي
العظيم  ،ن�ستذكر �أي�ضا قول القائد امل�ؤ�س�س
ال��رئ��ي�����س ح��اف��ظ الأ���س��د خم��اط��ب��ا وزي��ر
خارجية ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
جورج �شولتز يوم ا�ستقبله يف دم�شق بتاريخ
� 4آذار  : 1988جمرد وجود اال�ستعمار يف
بلدي  ،هذا ذروة العنف والإرهاب  ،وال بد
من الت�صدي له وهزمه لأن ال�شعب عندما
ي�صمم ال ميكن للم�ستعمر ولعمالئه �أن
يخ�ضعوه.
كذلك هي �سورية اليوم يف ذكرى مي�سلون،
و�ستبقى دائما م�صممة على حتقيق الن�صر
على �أعدائها من كل حدب و�صوب.
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ينار ال ُيؤ ِد ِه إليك إ ما ُدمت
م ْن إن تأ ِمنه ِب ِد ٍ
عليه قائمًا”)(.)1
وأه���ل ال��ك��ت��اب :المسيحيون وال��ي��ه��ود..
فالمسيحي يؤدي األمانة ولو كانت قنطارًا.
أما اليهودي ال ّ
يرد األمانة ولو كانت دينارًا
فتخيل!! وهذا ما جاء في القرآن الكريم.
ّ
منذ أيام ذكرني الزميل كمال بدران بحادثة
يعرفها تقريبًا كل الطالب العرب ،وغير العرب
ممن احتكوا باليهود في أثناء دراستهم في
االتحاد السوفييتي ،وهذه الحادثة معروفة ال
ّ
وشدة
بل مشهورة عن مكر اليهودي وخبثه
دهائه ،وما هي إال حادثة واحدة ،يوجد غيرها
الكثير مما يتندر به ال��روس عن اليهود.
والقصة هي :هاجر يهودي من موسكو إلى تل
أبيب ,وفي أثناء التفتيش في المطار كان بين
حاجيات اليهودي (تمثال لينين) .فسأل خفير
اليهودي :ما هذا؟ فقال اليهودي :ال
الجمارك
ْ
تقل ما هذا؟ قلَ :م ْن هذا()2؟
هذا فالديمير إيلتش لينين العظيم .هذا
الذي ّ
فجر أول وأكبر وأهم ثورة في العالم .هذا
الذي أجرى منعطفًا مهمًا وخطرًا وعظيمًا في
التاريخ .هذا الذي بنى أول دولة عمال وفالحين
األرض��ي��ة .ه��ذا ال��ذي قضى على
على الكرة
ّ
سلطة الرأسمال وحطم اإلقطاعية ،واالستبداد.
هذا الذي ساوى بين الماليين من البشر ،هذا
الذي ألغى الطبقات ،وألغى استثمار اإلنسان
لإلنسان ،ه��ذا رس��ول السالم .ف��أول مرسوم
أعلنه بعد انتصار الثورة هو مرسوم السالم،
وثاني مرسوم هو مرسوم األرض .هذا الذي
بنى االتحاد السوفييتي العظيم ،الذي بفضله
فيما بعد قهر هتلر ،وحطم الفاشية والنازية،
وبفضله ،انتعشت حركات التحرر في العالم،
وبفضله طار أول إنسان إلى الفضاء ...ولهذا
كله أحببت أن ّاصطحب تمثاله معي .لتبقى
القيم التي علمها لينين العظيم ماثلة
أمامي ...أسقط بيد خفير الجمارك الذي كان
عضوًا في “الشبيبة اللينينية” الكومسمول,
وسمح للمغادر اليهودي أن يغادر.
ف��ي م��ط��ار ت��ل أب��ي��ب س��أل خفير الجمارك
ً
اليهودي القادم عن تمثال لينين ،قائال :ما
هذا؟ فقال اليهودي :ال تقل ما هذا؟ قل :من
هذا؟
ّه��ذا أس���وأ رج��ل ف��ي ال��ت��اري��خ .ه��ذا ال��ذي
أذل اليهود واضطهدهم وشتتهمّ ،
وأم��م
مصانعهم ،ونهب خيراتهم ،هذا الذي خرق
واضطهد المؤمنين،
الشرائع السماوية،
ّ
وأعلن اإللحاد .هذا الذي تعلم من معلمه كارل
ماركس القضاء على سلطة الرأسمال التي
يعبدها اليهود .هذا الملحد الكافر عدو الله
واليهود ..وأنا أحمله معي من أجل السباب
والشتم واللعن.
وبعد أن استقر به المقام ،وضع اليهودي
تمثال لينين على منضدة صغيرة ،في غرفته
الضيقة ،وعندما سئل من صاحب له :من هذا؟
قال له :ال تقل من هذا؟ قل :ما هذا؟ هذا تمثال-
هو عشرة كيلو غرامات من الذهب الصافي
صهرتها وجعلت منها تمثال (لينين) ،ولوال
ذلك ،لم أستطع أن ّ
أهرب هذا الذهب الصافي
َّ
إلى “إسرائيل” إال بهذه الطريقة!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اضطرت السلطة السوفييتية في سبعينيات
القرن الماضي أن تسمح لليهود أن يهاجروا
إلى فلسطين المحتلة ،نتيجة ضغط الغرب
الهائل على موسكو بذريعة “حقوق اإلنسان”
ّ
و”ال��ح��ري��ات” .ورك����زت ال��دع��اي��ة المضادة
للشيوعية واالش��ت��راك��ي��ة ع��ل��ى اضطهاد
اليهود في االتحاد السوفييتي ،وعلى القمع،
واالضطهاد ،واالستبداد ،والرقابة الشديدة،
وازداد سعار هذه الدعاية ،بعد أن قطع االتحاد
السوفييتي عالقته الدبلوماسية مع حكومة
الكيان الغاصب المغتصب الصهيوني ،بعد
عدوان  1967الذي أطلق عليه نكسة حزيران
األسود ،وهزيمة العرب الكبرى .وبقيت الدوائر
الغربية والمؤسسات المختصة بالدعاية
ّ
المضادة ،والمشهورة بالتضليل اإلعالمي،
وضخ األموال من أجل تشويه بلد االشتراكية
األول -نصير الشعوب المستضعفة ،تعمل
ّ
وتعمل وجندت آالف الجواسيس والمرتزقة
من أجل إسقاط االتحاد السوفييتي ،وبقي
هذا األمر تحت ظل ما ُسمي بالحرب الباردة،
حتى استطاع الغرب تصنيع (حصان طروادة)
في موسكو ،وتم تجنيد “غورباتشوف” لمهمة
تفكيك االتحاد السوفييتي.
والعالمون في الشؤون الدولية يدركون
ِ
كيف تم االنقالب“ -التمثيلية” ،الذي على
أثره تفكك االتحاد السوفييتي ،منهم الباحث
الدكتور ودي��ع بشور ال��ذي يؤكد في كتابه
(مملكة الشيطان -المؤامرة مستمرة) ،أن
أميركا وحدها دفعت ستمئة مليار دوالر من
أجل انهيار االتحاد السوفييتي! وأعود إلى
هجرة اليهود سبب الحديث إلى فلسطين
المحتلة .فاألكثرية من المهاجرين اليهود
إلى فلسطين المحتلة اصطدمت بواقع الحال
داخ��ل األراض���ي المحتلة واكتشفت هذه
األكثرية الرياء والكذب والخداع ،والتضليل
من قبل الدعاية الصهيونية التي ّ
جرتهم
إل��ى “أرض ال��م��ي��ع��اد”!!! وكثير م��ن ه��ؤالء
المخدوعين المضللين ّ
فر إلى أوروب��ا بحجة
السياحة ،وطلبوا العودة إلى موسكو ...ولكي
يتاح للجميع معرفة الحقيقة ،أجرى تلفزيون
موسكو لقاءات مع بعض المهاجرين الذين
ّ
األمرين وأكثر داخل األراضي المحتلة،
عانوا
ج��راء السياسة العنصرية التي تمارسها
حكومة االحتالل .وأنا كنت من مشاهدي هذه
الحلقات التي بثها تلفزيون موسكو مرات
عدة ،وأعاد بثها الحقًا ،ولقد أعلن بعض هؤالء
المخدوعين ،أنهم وقعوا في الفخ والمصيدة،
نتيجة التضليل الرهيب من قبل الدعاية
الصهيونية ،ومنهم من قال بالحرف الواحد:
إن انتقالنا من موسكو إلى “تل أبيب” كان
كمن ينتقل من الجنة إلى جهنم دفعة واحدة،
َ
ومباشرة والت ينفع الندم.
وبغض النظر عن ندامة من ندم أو من لم
يندم ،وبغض النظر عن مقولة( :الصهيوني
يهودي ،ولكن ليس كل يهودي صهيونيًا)،
فإن من قرأ المسألة اليهودية لكارل ماركس،
والمسألة اليهودية لدوستويفسكي ،وكل
م��ن ق��رأ شكسبير وع���رف م��ن ه��و شايلوك
والشايلوكية يعرف أن اليهودي يهودي،
وسيبقى يهوديًا.
 1ــــ سورة آل عمران اآلية .75
ْ ْ َ
لقد ورد في ْ ُالقرآن الكريمِ َ :
(“وم��ن أهل  2ــــ في اللغة الروسية يقال (ما هذا) لغير العاقل ومن
ْ ْ
الكتاب من ِإن ِتأمنه بقنطار ُي ِؤ ِد ِه إليك ومنهم هذا للعاقل.
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يو�سف العظمة

• الأرقم الزعبي

الن�صر من حيث الهزمية:
"اجلي�ش وجد ليقاتل حتى لو كانت نتيجة املعركة
ّ
�ضده"

من �أقوال :يو�سف العظمة
قلة هم القادة الكبار . ..قلة هم القادة
الذين يحملون راية اجلي�ش وبريق البالد
ويقفون يف طليعة اجلي�ش  ..نتحدث عن قائد
يعد من قلة القلة � ..أجل انه �أول و�آخر وزير
حربية عربي _لغاية تاريخه _يخو�ض
معركة وي�ست�شهد فيها ،م��ا �أن انتهى م�ؤمتر
"فري�ساي " حتى �شرعت الدول اال�ستعمارية
 ,وال�سيما فرن�سا اىل و�ضع اتفاقية " �سيك�س
بيكو" مو�ضع التنفيذ واملتابعة لذلك عقدت
هدنة مع "تركيا " وتوجهت نحو بالد ال�شام
 ,و�أر���س��ل املفو�ض ال�سامي الفرن�سي اجل�نرال
"غورو" �إن���ذار ًا نهائي ًا �إىل امللك (في�صل)،
وعندما و�صل خرب الإن��ذار  -ال��ذي مل ير�سل
ر�سمي ًا بعد � -إىل جمل�س "امل�ؤمتر ال�سوري "
اجتمع يوم 1920 /7/13م .و�ألقى "يو�سف
العظمة" وزي��ر احلربية يف حكومة (ها�شم
الأت��ا���س��ي) بيان ًا عن امل��وق��ف� ،شارحا ق��درات
اجلي�ش م���ؤك��د ًا على مقولته "اجلي�ش وجد
ليقاتل حتى لو كانت نتيجة املعركة �ضدّ ه"
ع��ن��دم��ا و����ص���ل الإن��������ذار ب�����ش��ك��ل ر���س��م��ي
( )1920/7/14موجه ًا �إىل امللك "في�صل"
والذي قبل مب�ضمونه �صاغرا قبل بـ:
و���ض��ع ���س��وري��ة حت��ت االن���ت���داب الفرن�سي
بالإ�ضافة اىل:
 .و���ض��ع ال�سكك احل��دي��دي��ة حت��ت ت�ص ّرف
الفرن�سيني ب�شكل مطلق
 .التعامل بالعملة التي فر�ضتها فرن�سا
.ح ّ
���ل اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي و�إل���غ���اء التجنيد
الإجباري.
مل يقبل "يو�سف العظمة " �أن ي�سجل التاريخ
�أن غازي ًا دخل �سورية مرحب ًا به مع يقينه �أن
الهزمية واقعة الحمالة � ...أ�سلحة قدمية
وكمية ذخرية ال تكفي ل�ساعات ,وثالثة �أالف
من الرجال الرجال تطوعوا للدفاع عن الوطن
من مبد�أ الدفاع عن كرامة �سورية كرامة جي�شها
رجالها تاريخها  ...همهم الأول والأخ�ير �أن
جتد الأجيال القادمة ما تفتخر به وما تتفرد
به  ....هذه �أدبيات اجلي�ش ال�سوري الثبات يف
وجه العدو ...ال يهمه قوة العدو وامكانياته..
يو�سف العظمة يدرك _ وهو امل�ؤهل ع�سكريا
وقياديا _ يدرك �أنه يف مواجهة جي�ش �أف�صح
غورو عن مكوناته يف انذاره حماو ًال ن�شر الرعب
واحتالل �إرادة اخل�صم قبل املعركة:

لواء امل�شاة (.)415
لواء الرماة اجلزائريني الثاين.
لواء �سنغايل من الرماة الإفريقيني.
لواء من ال�سباهي املغاربة.
 5خم�س ن�ضائد �صحراوية ،ومثلها جبلية،ون�ضيدتني من عيار .515
وقد بلغ جمموع القوى الفرن�سية ت�سعة �آالف
جندي ،يظاهرها طيارات ودبابات وم�صفحات
�سيارات ور�شا�شات عديدة � ..أ�سلحة متطورة
قيا�س ًا على زمانها.
رغم ذلك اختار" يو�سف العظمة " املواجه.
�أعتقد ج��ازم��ا �أن ال��ث��ورة ال�سورية �ضد
اال�ستعمار الفرن�سي مل تنطلق ع��ام 1925م
و�إمن���ا انطلقت فعال يف 1920/7/24م_.
ذك���رى معركة مي�سلون _ يو�سف العظمة
�أ�س�س بدمة ودم �أرب��ع مئة �شهيد ا�ست�شهدوا
معه البداية الفعلية النطالق الثورة ال�سورية
�ضد االحتالل الفرن�سي ...الكرامة ال تلد اال
كرامة ،والذل واملهانة ال تلد اال ذ ًال  ...من هنا
كانت احلروف الأوىل للن�شيد الوطني ال�سوري
عليكم �سال ْم
ُحماة الديار
ْ
َ
ّ
	�أَبتْ
تذل
�
النفو�س الكرا ْم
أنْ
ُ
ُ
ّ
ني َ�سوا ْد
�أما ِ
فيه من ْ ك ِل ع ٍ
هيد ِمدا ْد،
و ِمن د ِم ِّ
كل َ�ش ٍ
نفو�س � ٌ
وما�ض جميدْ
ٌ
أباة ٍ
َ
رقيب عَ تيدْ
وروح الأ�ضاحي ٌ
ُ
بعد كل هذا �أال ي�ستحق هذا القائد امليداين
بامتياز التقدير والتكرمي ,وهل من امل�ستغرب
�أن يهدي ال�شاعر الكبري " بدوي اجلبل " ديوانه
الأول " البواكري " اىل روح يو�سف العظمة
قائ ًال:
((�إىل مثال البطولة العربية� ،إىل ال�شهيد
ال��راق��د يف مي�سلون� ،إىل تلك ال��روح الكبرية
التي مت��ردت على العبودية وعلى احلياة)).
وي�ستذكر يو�سف العظمة ونبل ت�ضحيته يف
فرحة عيد اجلالء الغامرة ومن ق�صيدة عيد
اجلالء ،فيقول:
�شهداء احلق ال �أب ِكي ُك ُم ..
َ
َ
ُ
َ ..جلَّ
البكاء
�ضعف
عن
ة
الغوط
ت
ِ
ْ
َ
َج َّل هذا الدم �أن ُي ْرثى له ..
ثاء
 ..عا ُر �س ّفا ِك ِ
يه �أوىل بال ِر ْ
الربا يف مي�سلون ا�ستعْبرَ َ ْت ..
َناء
دمع
ِ
� ..أ ْينَ ُ
احلزن من دمع اله ْ
�أقبل الدهر عليها تائب ًا ..
الق�ضاء
يو�س ُف عن َج ْو ِر
 ..وعفا ُ
ْ
يو�سف العظمة اىل روحك ال�سالم.

رحيل الأديب
حممد جا�سم احلميدي

وافت املنية الأديب الباحث حممد جا�سم احلميدي بعد
معاناة طويلة مع املر�ض ،وذلك يف الأ�سبوع املا�ضي.
وهو ع�ضو يف احتاد الك ّتاب العرب ،وع�ضو جمعية الدرا�سات
والبحوث.
• ولد املرحوم حممد جا�سم احلميدي 1954
• وله م�ؤلفات عدة ،ومنها :احلكاية ال�شعبية الفراتية،
التطور اللغوي والأخطاء ال�شائعة ،والرواية ما فوق الواقع،
القا�شور (ق�ص�ص).
رئي�س احت��اد الكتاب العرب ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
وجمل�س االحتاد ،و�أع�ضاء االحتاد يتقدمون بخال�ص العزاء
واملوا�ساة من �أهله الكرام� ،سائلني اهلل عز وجل �أن يتغمد
الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ،ويلهمهم ال�صرب
وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

يف ذكرى معركة مي�سلون
•�أحمد �سعيد هوا�ش
يف الرابع والع�شرين من �شهر متوز لعام 1920م ترابها...
�سقط القائد البطل "يو�سف العظمة" �شهيد ًا على
�إىل �أن قال:
ُ
روابي "مي�سلون" غربي مدينة دم�شق ودفن يف نف�س
يو�سف واحد ًا بل موكب ًا
ما كان
للنور َ
املكان الذي روى به دمه الطاهر ...ا�ست�شهد القائد
غلغل يف النفو�س فغابا
العربي ال�سوري الذي �شهد له الأعداء قبل الأ�صدقاء
هذا الذي ا�شتاق الكرى حتت الرثى
بالبطولة والت�ضحية والفداء والوطنية ...حيث
كي ال يرى يف جلق الأغرابا
ت�صدى القائد "يو�سف العظمة" بكل �إباء و�شجاعة
ُ
َ
مباجد
مي
الكر
العي�ش
با
ن
إذا
�
و
ُ
ٍ
جلي�ش فرن�سا العرمرم الذي دخل الأرا�ضي ال�سورية
ح ٍّر ر�أى املوت الكرمي َ�ص َوابا
من ق��رب "مي�سلون" مع �أج��ن��اده امليامني الذين ال
ذلك �أن البطل يو�سف العظمة مل يكن فرد ًا واحداً
إميان
ميلكون من ال�سالح �إال الي�سري والقدمي ،ولكن ال
ً
ً
ً
بل كان كيانا قتاليا متحدا ين�شر النور يف نفو�س �أبناء
وكان
وال�شجاعة وحب الوطن كان زاده��م الكبري،
ً
ال�شعب ال�سوري ممثال بال�شهيد العظمة و�أجناده
مغلوب
البطل "يو�سف العظمة" يعلم م�سبق ًا ب�أنه
الذي ف�ضل اال�ست�شهاد والتو�سد برتاب مي�سلون يف
ع�سكري
ال حمالة ،ولكن ر�أى �أنه من واجبه كقائد
�سبيل منع و�صول القوات الغازية لعا�صمة بني �أمية.
طلقة
آخ��ر
منوط ب��ه حماية ال��وط��ن �أن يقاتل ل
وهذا ما متناه ال�شهيد من قبل �أن يبد�أ بالقتال ،لأنه
يفهمه
أن
�
أراد
ولآخر رجل مع �أجناده ،وقد �أجاب من �
حر �أبي ،يعرف نتائجها م�سبق ًا.
�إن�سان عربي ٍ
بقوله:
الفرن�سيني
�أنه ال جدوى ،وال فائدة من قتال
وق��د هَ �� َّز ه��ذا امل��وق��ف امل�شرف م��ن قائد موقعة
بالدنا
ن�سلم
أن
�
من
"�إن نقاتل ونخ�سر املعركة خري ًا
مي�سلون الكثري من ال�شعراء ها هو ال�شاعر امل�صري
وجودهم
�شرعية
يعني
دون قتال ،ت�سليم البالد لهم
الكبري علي حممود طه ميجد هذه الوقفة املباركة
على
ن�سكت
ولن
لنا
البالد
فيها� ،أما مقاتلتهم فتعني �أن
�إذا قال يف ق�صيدة بعنوان� :شهيد مي�سلون:
تركع".
لن
البالد
وجودهم فيها ،ويعني �أن
ادح
هَ َّب
الكمي على النفري َّ
ُّ
ال�ص ِ
ً
ً
ا
مو�صي
في�صل،
امللك
من
ا
أذن
�
م�ست
لذا ركب �سيارته
بوا�ضح
مه ًال! فديتك ،ما ال�صباح
ِ
بابنته ال��وح��ي��دة "ليلى" وق�صد �ساحة املعركة
ُ
أمة
هي
�صيحة الوطن اجلريح و� ٍ
املنطلقة
حيث ت�صدى للقوات الفرن�سية الغازية
الطامح
هانت على �سيف املغ ِري
ِ
من "بريوت" لدخول "دم�شق" وكانت معركة غري
راية
يا "مي�سلون"
ِ
�شهدت �أي ٍ
متكافئة ،دافع فيها جند "يو�سف العظمة" عن تراب
مذابح
�
أيت
�
ور
دموية،
أيَّ
ِ
الوطن بكل ما ميلكون من �إميان و�أ�سلحة متوا�ضعة
لقد كانت وقفة البطل ال�شهيد يو�سف العظمة
مع قائدهم الذي قاتل �إىل جانبهم ،و�سقط م�ضرج ًا
بوجه القوات املعتدية وقفة عز وكربياء يف مقابل
بدمه الطاهر بينهم.
�إن �شجر "مي�سلون" الذي يقاوم الرياح العاتية العنجهية الفرن�سية الغازية ،وذلك ما يجب القيام
هو �صنو لبطل "مي�سلون" الذي �صد اجلي�ش الفرن�سي به من قبل دولة ترى العدوان واقع عليها ال حمالة
املعتدي ،وا�ست�شهد القائد البطل ومل ميروا �إال على رغم عدم كفئ يف املوازين ،لذلك فال عجب �إذا ر�أينا
جثته ،وبقيت �أ�شجار "مي�سلون" وبطل "مي�سلون" ما �آلت �إليه هذه املوقعة من نتائج..
وك��ان ه��ذا امل��وق��ف م��ن القيادة العربية ووزي��ر
متجاورين مذ ّكرين الأجيال العربية ال�صاعدة معنى
دفاعها ال�شهيد يو�سف العظمة هو موقف الكرامة
اجلهاد وال�صمود والت�ضحية والفداء.
وقد �صور ال�شعراء العرب هذه املعركة املجيدة والإباء العربي فقال ال�شاعر:
يا "يو�سف" العظمات غر�سك مل ي�ضع
بع�شرات الغرر من الق�صائد ال�صادقة من �شعراء
قرائح
نتاج
َ
ِ
وجنا ُه �أخلدُ من ِ
الأم���ة العربية ك��اف��ة ،كما ���ص��درت ع��دة كتب عن
ويرى ال�شاعر حممد منذر لطفي مبوقف ال�شهيد
معركة "مي�سلون" وقائدها ال�شهيد البطل "يو�سف
يو�سف العظمة هو املوقف الطبيعي لأن��ه موقف
العظمة"...
فقد جم��د ال�شعراء ال��ع��رب موقعة "مي�سلون" الكرامة وال�صمود الذي وقفته الأمة العربية منذ
وبطلها ال�شهيد يو�سف العظمة بق�صائد ع�صماء ،موقعة "ذي قار" فقال من ق�صيدة :قراءة معا�صرة
فقال ال�شاعر املهجري اللبناين �إيليا �أبي ما�ضي من يف معارك مي�سلون واجلالء!
وا�س�ألوا "مي�سلون" عن "يو�سف العظمة"
ق�صيدة "حتية ال�شام":
عن وقفة بها الع ُّز هاما
ب�أبي و�أمي يف ال َعرا ِء م� َّؤ�س ٌد
قد حتدى "غورو" و�إنذار "غورو"
َب َع َث احلياة مطامع ًا َو ِرغابا
فم�ضى للدفاع ليث ًا لهاما
َ
مي�سلون ترنحت
ملا ثوى يف
كان يف احلرب �سيد ًا ال يجارى
ه�ضباتها وتنف�ست �أطيابا
كان زند ًا ...وهمة ...وح�ساما
لقد دبت احلياة وانتع�شت �أر�ض مي�سلون اجلرداء
حتية لل�شهيد البطل يو�سف العظمة و�أجناده
عندما تباركت يف ا�ستقبال ال�شهيد البطل القائد
يو�سف العظمة ومتايلت ه�ضباتها وانت�شر عبق رائحة البوا�سل امليامني.

رحيل الأديب
علي �أحمد العبد اهلل

ب�سبب قذائف احلقد الأعمى ،وهمجية الإرهابيني ودمويتهم ،ا�ست�شهد الأديب
علي �أحمد العبد اهلل� ،إثر �سقوط قذيفة هاون على منطقة دم�شق القدمية حيث
كان وبع�ض رفاقه الأدباء.
ولد الأديب علي �أحمد العبد اهلل .1963
يحمل �شهادة دبلوم علوم �سياحية.
وهو ع�ضو يف احتاد الك ّتاب العرب ،ويف جمعية الق�صة والرواية.
وع�ضو يف هيئة التحرير يف جريدة الأ�سبوع الأدبي ،وله من امل�ؤلفات:
قاعة العر�ش الباردة (ق�ص�ص) ،ونزف الذاكرة (رواية) ،رجل من�سي (رواية)،
حالق حي الكبا�س (رواية) ،وكان قد انتهى من كتابة رواية جديدة عنوانها (�أم
اليتامى) وهي تدور حول احلرب الظاملة على �سورية العزيزة.
رئي�س احت��اد الك ّتاب العرب ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي ،و�أع�ضاء املجل�س،
و�أع�ضاء االحت��اد يتقدمون من �أه��ل �أديبنا الغايل علي �أحمد العبد اهلل ومن
الك ّتاب واملثقفني ال�سوريني والعرب بخال�ص العزاء واملوا�ساة ،ويدعون ب�أن
يتغمده اهلل برحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ،ويلهمنا جميع ًا ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

رحيل الأديب
وديع ا�سمندر
وافت املنية الأدي��ب الكبري وديع ا�سمندر يف مدينته
الالذقية ،بعد معاناة مع املر�ض ،يف الأ�سبوع املا�ضي عن
عمر قارب الرابعة وال�سبعني مع �أعوام ق�ضاها يف م�شغل
الأدب ،فكتب الق�صة الق�صرية ،والرواية ،وامل�سرحية،
وال�سيناريو ،والق�ص�ص املوجهة
للأطفال.
تغمد اهلل الأدي��ب الفقيد بوا�سع رحمته ،و�أ�سكنه
ف�سيح جناته ،و�ألهم �أهله وحمبيه ال�صرب وال�سلوان.

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

قضايا وآراء
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اجلملة املو�سيقية يف لغة ال�شعر

د.ح�سن حميد

• جميب ال�سو�سي
و�أنت َت َت َت ّبع ن�ص ًا �شعري ًا يف مدارات احلداثة ال ترثيب عليك ،حني ت�صعقك جملة
ُ
مفاجئة جتعلك يف دائرة الده�شة ،هي حق ًا ُ
حا�ضنة الدفق الذي
بيت الق�صيد �أو
مينح الن�ص بهج َت ُه املباركة وهي التي حتميه من ال�سقوط املحتمل ..لن نبتعد يف
الغو�ص حتلي ًال �أو تنقيب ًا ،ولكننا �سنجيء باجلملة هذه ثم نرتك للمتلقي ولنا �أي�ض ًا
موجات الألق ،وات�ساعات الده�شة تلك ،ت�أخذ م�ساربها وخيوطها الدافئة فيك وفينا.
لن�أخذ هذا البيت الواحد لنزار قباين ومن�ضي يف دوائر حريره ولطفه ولبهره
يقول نزار:
ؤو�س فبعد ثغر حبيبتي
تبكي الك� ُ
أعناب
		
حلفتْ ب�أال َت�س َك َر ال ُ
ففي كل مفردة من مفردات هذا البيت ،ب�ساطة متناهية ال حتتاج �إىل جهد يف
معرفة معناها ،فالبكاء معروف ،والك�ؤو�س �أي�ض ًا ،والثغر كذلك و�أن حتلف �أي�ض ًا ،و�أن
تذكر ال�سكر ولذة الك�أ�س ،وع�صري العنب ...فك ّلها يف غاية الب�ساطة والفهم ..غري �أن
تركيب اجلملة ون�سجها اجلميل يجعلك تقف منده�ش ًا ،ومتلذذ الأحا�سي�س يف هذا
الرتكيب ،فكيف الك�ؤو�س تبكي؟؟ هل ج ّراء الأمل �أو الندم� ،أو احلزن �أو �أي �شيء
ً
بالغة ال تقا�س �إال بال�ضوء ومتعة اجلمال
�آخر� ،أو دافع نف�سي فيك ،ثم ت�ستنتج
فبعد «ثغر احلبيبة» التي «حل َفتْ » ..وهذا االنزياح املده�ش يف الق�سم �أو اليمني �أو
وح ْ�سن �سبكها ..فالعنب الذي هو
«احللفان» مي�ضي بك �إىل جنون اللغة هذه وبراعتها ُ
املُ�سكر بالأ�صل ..يغدو هو ال�سكران من فم الأنثى احلبيبة ،وهذا – يف علم احلداثة-
انزياح جامح ،وبهر خال�ص.
باملجان ،غري �أن التقاطها ،وح�سن
�..إن املفردات –فع ًال -مطروحة يف �سوق اللغة ّ
ف�ضاءات جنون
كمتلق� ،أو كذ ّواقة �شعرية �إىل
تركيبها ،وهند�سة معانيها ،حتملك
ِ
ٍ
هذه اللغة املع�شوقة الرائعة.
ع�صر قبل ع�صر حداثتنا ،كان هذا اجلمال ال�شعري� ،أو االنزياح الالفت:
 ..من ٍ
وتلفّتتْ عيني ،فمذ خفيتْ
القلب
ع ّني الديار ..تل َّف َت ُ
ّ
دون عناء ...يخرج للمتلقي متعة ال�صعق اجلميل يف «تلفت القلب» وغنى التعبري
عن الوجد والهيام النابع من هذا التل ّفت الغريب �إ ْذ كيف ميكن مل�ضغة القلب هذه �أن
ت�ستدير بكل ع�شقها وهيامها وبعينني وا�سعتني لتتط ّلع ب�شغف �إىل موطنها ووجدها
الذي ال ين�ضب من ع�شق الديار والوطن!!!
�إن اللغة املهي�أة واملعدّ ة برباعة الأديب التي ت�صل بهناءة �إىل املتلقي �آتية من
جتربة وخربة طويلة تخدم الفكرة التي يريدها املبدع
� ..إن ال�ضحى ّ
�ضل الطريق ..وفج�أ ًة
وجدوه يرتع يف دم�شق �سعيدا
أ�سه
هو دائم ًا يرتاد م�سقط ر� ِ
ويظل نحو �أ�صوله م�شدودا
وال�ضحى دائم ًا هو الدليل ،فكيف ي�ضل الطريق؟؟
وهذا انزياح جميل يف اللغة يو�صلنا �إىل متعة وجوده فج�أة يف مع�شوقته دم�شق
يرتع ب�سعادة وهناءة يف م�سقط ر�أ�سه ..هنا ت�أخذك الرتاكيب اجلميلة على �أن
تتخ ّيل �أن هذا املولود ولد يف هذه البقعة الرائعة من الأر�ض ،وترعرع يف ب�ساتينها
وبني �شعابها ،فكيف �إذ ًا ال ي�ستمتع بلقائها ويرتع يف جوانبها؟!!
�إن العودة الآن �إىل الإ�صغاء الإبداعي �إىل مو�سيقا الأمثلة ال�سريعة التي �أثب ْتنا
جتعل املتلقي يهم�س بينه وبني نف�سه ،كيف ا�ستطاع املبدع �أن يدخل �إىل �شرايينك،
وحوا�سك بهدوء جم وي�أخذ مكانه يف دائرة ال�سحر يف هواج�سك وحوا�سك؟
الأمثلة التي �أثب ْتنا هي غي�ض ي�سري من في�ض ال ح��دود له يف بناء الق�صيدة
العربية ،والتي تكتمل ن�ضارة وت�ألق ًا يف مو�سيقاها التي ترتاك�ض وترتاق�ص يف
كمتلق مليئة باحلزن تارة ،وبالفرح تارة
حت�سها
ٍ
�شرايني اجلملة ال�شعرية ،التي ّ
�أخرى ،وهي وجدان مكتظ بال�سمو وبالبيا�ض احلميم يف ج�سد هذه اللغة املعجونة
باحلوا�س والراق�صة مبجد املو�سيقا التي تت�شارك مع �آدمية هذا اجل�سد وتتناغم مع
�أحا�سي�سه فينتج لديك دفق من عطره وبوح من دفئه
 ..مهما يكن من �أمر ،ف�إن اجلملة املو�سيقية يف الن�ص ال�شعري هي ركن يحمل �أو
ي�شارك يف بناء هذا الن�ص املتفوق� ،أو الالفت يف اكتمال ورفعة البناء الذي حترتمه،
وتقف �أمامه متلذذ ًا �أو مغتبط ًا بي�سر و�سهولة دخول معانيه فيك.
 ..قلنا �أن الأمثلة التي قدمناها هي جزء ي�سري من الفي�ض والدفق الذي متتلئ
به البالغة ال�شعرية وهي كفيلة �أن ت�صنع «�سمفونية» عذبة يف كل بيت �شعري
واحد �أحيان ًا �أو يف كل ن�ص مزدحم ب�سحر التكوين البالغي ،ونحن نفخر �أن يف لغتنا
العربية ما يجعلك تهتم برمتها املو�سيقي ،وبحالوة املعنى واملبنى ،ومن هنا ف�إن خلود
هذه اللغة مت�أتية اكتمال بنيتها التعبريية وال�صوتية واملو�سيقية ،و�شغفها امل�ستمر
يف اخللق والإبداع الالمتناهي.

�أعي متام ًا،

جنمة املعاين!..

كم اختلف الناس حول رأي يوسف العظمة ،وزير
الدفاع السوري ،في مستهل عشرينيات القرن العشرين
حين قرر مواجهة جيش فرنسا القادم من أجل تنفيذ ما
أقرته الرغبة الفرنسية الغاشمة عبر عصبة األمم آنذاك،
من انتداب على سورية! فقد تعددت اآلراء وتشابكت
حول جدوى مواجهة جيش قوي مثل الجيش الفرنسي،
يتدرع بانتصاره في الحرب العالمية األولى على ألمانيا
وحلفائها ،جيش فرنسي فيه المدفعية ،والدبابات،
والطائرات ،وفرق المشاة ،مع جيش سوري صغير ،ال يزال
في بداية التكوين والنشأة ،بعد استعمار عثماني دام
قرونًا من األزمنة ُ
الم ّرة ،ال يمتلك سوى أسلحة فردية،
مجد
بعضها غير صالح لالستعمال ،و بعضها اآلخر غير ٍ
في مواجهته لقوى عسكرية فرنسية مهولة آنذاك.
تعددت اآلراء التي كانت نتاجًا للعقل والعاطفة
معًا ،ومع ذلك ّأي��د الناس ،الجمهور ،خ��روج الجيش
السوري بقيادة وزير الدفاع يوسف العظمة لمواجهة
الفرنسيين ،تجسيدًا للروح الوطنية ،الناس الذين
خرجوا بالعصي ،والمعاول ،وقضبان الحديد ،والشواعيب،
والمذاري! بل خرج بعضهم من دون أداة ،فانتشر الناس
طالبو المواجهة على المدخل الغربي لمدينة دمشق ،أي
في المواقع الذي حدده يوسف العظمة ورفاقه الضباط،
ّ
وسدوا بحضورهم طريق بيروت – دمشق ومنذ ساعات
الفجر استعدادًا لمالقاة الفرنسيين! وأناشيدهم
تتعالى من أجل المزيد من الحماسة الوطنية!
السياسيون السوريون ،آنذاك ،اختلفوا بآرائهم حول
قرار يوسف العظمة المنادي بالمواجهة ،والقائل :إنه
لمن المستحيل أن يدخل الفرنسيس دمشق من دون
مواجهة مع الجيش السوري .بعض الساسة قالوا :إن
المواجهة غير مجدية ،فجيش فرنسا ج��رار ،وقوي،
وخارج لتوه منتصرًا من الحرب العالمية ،ولديه خبرات
قتالية كبيرة! والمواجهة ليست سوى مغامرة ،فقال
يوسف العظمة يا مرحبا بالمغامرة! طبعًا حاول الساسة
طوال الليل إقناع يوسف العظمة بالعدول عن رأيه
وقراره ،لكنه رفض وهو يهلل للفداء ،والشهادة! وقال:
من العيب أال نواجه الفرنسيين! ولم يكن له من وصية
سوى أن ينتبه أصدقاؤه البنته ليلى!
وفي الساعات األخيرة من الليل ،كان يوسف العظمة
وقواته يرابطون في المدخل الغربي لمدينة دمشق،
في رواب��ي ميسلون ،ألن��ه وبحسه العسكري ،اختار
المنطقة التي تشرف من خالل تاللها على الطريق الذي
ستسلكه القوات الفرنسية المهاجمة ،وقد ّ
سره كثيرًا
أن أهل دمشق خرجوا معه من أجل أن يكون لهم شرف
المواجهة والدفاع عن العاصمة دمشق ،والبالد السورية
العزيزة ،ومع جهجهة الفجر امتألت روابي ميسلون
وتاللها ودروبها بأهل الشام ،وأهل الضواحي الذين
علموا بقرار يوسف العظمة القاضي بمواجهة القوات
ً
الفرنسية ،وقد ذهبت قولته مثال للبطولة والجسارة
والوطنية :من العار أن يدخل الفرنسيون إلى األراضي
السورية من دون مواجهة!
طبعًا ،حصلت المواجهة ،وكانت عنيفة ،وبدت قوة
الجيش الفرنسي ،شرسة ودموية ،واستشهد القائد
الكبير يوسف العظمة وزير الدفاع مع عدد من رفاقه
وجنوده البواسل!
وحين رأى الضباط الفرنسيون وعلى رأسهم الجنرال
غورو ،جثة الشاب الجميل يوسف العظمة ،وزير الدفاع،
مصبوغة بالدم ،وقفوا أمامها بكل االحترام وحيوا
جسارته ،وبطولته ،ووطنيته ،انطالقًا من التقاليد
العسكرية.
ومع ذلك كان ّ
البد من أن تظهر الغطرسة الفرنسية،
فقد مضت عربة غورو به إلى قبر صالح الدين األيوبي
محرر بيت المقدس ،بطل معركة حطين ،الذي ّ
وحد بالد
العرب في أهم وح��دة عرفها العرب بعد أف��ول عصر
حضارتهم الزاهية ،وقف عند القبر ،وضرب جدرانه
بعصا المارشالية ،وهو يقول بكل الوقاحة والغطرسة:
ها قد عدنا يا صالح الدين!
ردًا على مقولة صالح الدين األيوبي الذي قال بعد أن
هزم جيوش الفرنجة :لقد خرجوا مدحورين ،ولن يعودوا.

غورو ضرب بعصاه الخيزرانية جدار قبر صالح الدين،
وقال ساخرًا :ها قد عدنا .آنذاك كان دم يوسف العظمة
لم يجف بعد ألنه كان يجول في البراري والقرى مناديًا
ً
ً
بأن فارسًا جميال ّروى األرض بدمه ،وأنه ازداد جماال وهو
يرحل راضيًا ،وأن عينيه مفتوحتان يجول بصرهما في
أرجاء البالد المعمورة بالمودة واأللفة والكبرياء!
ً
وسوف تتواصل عنجهية الفرنسيس ،قتال ،وتشريدًا،
وخرابًا ،وحرائق ،ونهبًا في جميع أرجاء سورية! وسوف
تتواصل ،بالمقابل ،أفعال الثورة ضدهم في جميع
أرجاء سورية أيضًا.
ما قاله يوسف العظمة الشهيد ،كان ّ
مهمًا جدًا ،وما فعله
كان أكثر أهمية ألنه التجسيد والمثال ،وما قاله عنه
رفاقه المقاتلون ،والساسة ،وأهل المكانة االجتماعية
ّ
مهمًا أيضًا ،لكن ما قالته الكتابات
السورية ك��ان
الفرنسية التي ّأرخ��ت لدخول الحملة الفرنسية في
 /24تموز1920 /إلى سورية ،كان ّ
مهمًا هو اآلخر ألنها
كتابات دارت حول تراث عربي أصيل فيه معاني الفداء،
والجسارة ،والشجاعة ،والشهادة ،والمحبة الغامرة
لألوطان ،لقد قالت تلك الكتابات إن استشهاد يوسف
العظمة كان مفاجأة للجنرال غورو وضباطه ،الذين كانوا
يتحدثون بأنهم سيعقدون اتفاق اإلذع��ان مع وزير
الدفاع السوري يوسف العظمة في مكتبه ،ظنًا منهم
بأنه لن يغادر مكتبه ،وأنهم سيجدونه بانتظارهم
لكي ينفذ أوامرهم ،قناعة منهم أن أي وقفة تفاضل
سريعة ما بين القوتين السورية والفرنسية ،ستجعل
وزير الدفاع السوري يوسف العظمة يتلبث في مكتبه
بانتظار قدوم قائد الحملة الفرنسية لتوقيع االتفاق،
اتفاق وضع سورية تحت تصرف االنتداب الفرنسي! بل
إن غورو وضباطه ذهلوا عندما عرفوا أن يوسف العظمة
استشهد في معركة ميسلون ،مع بعض رفاقه وجنوده
أبطال الجيش العربي السوري ،وبعض المجاهدين
الذين خرجوا لمواجهة الحملة الفرنسية بالشواعيب
والمذاري والعصي ،ألنهم كانوا في مواسم الحصاد،
وقد تركوا بيادرهم ،والتحقوا بجيش يوسف العظمة،
وقد تسابق أهل القرى المحيطة بطريق بيروت /دمشق
لاللتحاق بالقوات السورية للذود عن التراب السوري
العزيز! ومما قالته الكتابات الفرنسية المؤرخة لوقائع
الحملة الفرنسية ويومياتها أيضًا إن استشهاد يوسف
العظمة وزير الدفاع السوري ،حادثة راحت تدرس في
األكاديميات العسكرية الفرنسية لما اشتملت عليه من
معاني الوطنية العالية والنادرة في آن.
ّ
بلى ،وبعد أن تجلت الوقائع واألخبار واآلراء حول
مواجهة الجيش الفرنسي ،كان بمقدور الشهيد يوسف
العظمة أن ّ
ينحي الكأس ُ
الم ّرة عنه بعيدًا من أجل
زوجته وابنته الصغيرة ،وهنا تلعب العاطفة أدوارها
المهمة ،وكان بإمكانه أيضًا أن ينحي الكأس ُ
ّ
الم ّرة عنه
بعيدًا من أجل تنفيذ القرار الذي اتخذته حكومة الملك
فيصل التي وافقت على قبول انذار غورو ،فيقول إنه
موافق على قرار الحكومة ،وهو وزير فيها ،وما يقوله
مجلس الوزراء مجتمعًا يلتزم به هو الفرد ،وهنا تلعب
الغلبة في القرار وااللتزام به ،وعدم الخروج على االجماع،
وكان بإمكانه أن ُينحي الكأس ُ
الم ّرة عنه بعيدًا استجابة
ّ
للوزراء الذي زاروه في بيته ،وتحدثوا معه ،بهذا الشأن،
أمام زوجته ،ومنهم الوزير ساطع الحصري ،وهنا تلعب
القدوة السياسية والفكرية دورها ،فقد قيل إن ساطع
الحصري قام إليه ،وفي حضرة زوجته ،وهو يرجوه ّ
ويقبله
ّ
وأصر على رأيه
كي يعدل عن قراره ،لكنه رفض الرجاء،
ألنه لم ير في كأس الشهادة مرارًا ،أو كدرًا! لقد رآها
َّ
ً
عسال مصفى ،فأقبل عليها ،وهذه الرؤيا ال يراها إال من
بالنورانية الكاملة ،مثلما رأى في قلة عديد
ً
حباهم الله ً
جيشه أكثرية وطنية ،ومثلما رأى في التحاق الناس به
ً
استفتاء شعبيًا يخوله خوض
من دمشق وضواحيها،
معركة الشرف والبطولة!
بلى ،الكبير يوسف العظمة لم يكن وزي��رًا للدفاع
فحسب ،بل أكثر ،ولم يكن شهيدًا فحسب ،بل أكثر ،ولم
يكن وطنيًا فحسب ،بل أكثر ..لقد كان نجمة المعاني
التي ال تنفد أضواؤها أبدًا.

Hasanhamid55@yahoo.com
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أعالم

الذكرى  68ال�ست�شهاد ال�شاعر املقاوم والفدائي والقائد عبد الرحيم حممود

•�أكرم عبيد
ال�شك �أن الأدب الفل�سطيني املقاوم كان وما زال له الأثر الكبري
يف تعريف العامل بقدرة الفل�سطيني على الإب��داع ,بعدما �شكلت
الق�ضية الفل�سطينية التحدي الأكرب للأمة ,بعد �أعظم كارثة
حلت بال�شعب الفل�سطيني مل ي�شهد التاريخ احلديث مثيال لها يف
العامل بعدما انتقل من احتالل �إىل احتالل بعدما �سلم االحتالل
الربيطاين بالدنا لالحتالل ال�صهيوين دون �أي فر�صة ليلتقط
�أنفا�سه ويقرر م�صريه بنف�سه .
وقد متيزت هذه املرحلة ب�إبداع الأديب الفل�سطيني الذي كر�س
�إبداعه لعمل وطني ميجد ثورات �شعبه ,وانتفا�ضاته املتتالية
يف مواجهة املحتل مفتخرا بت�ضحياته اجل�سام من اج��ل دحر
االحتالل وا�ستعادة كامل حقوقه الوطنية املغت�صبة يف فل�سطني.
وقد اثبتت هذه املرحلة �أن الأدب املقاوم كان ال�سمة الأ�سا�سية
من �سمات ع�صر الثورات �ضد الغزاة امل�ستعمرين يف مرحلة التحرر
الوطني التي �أك��دت على �أهمية العالقة اجلدلية بني الأدب
وال�سيا�سة ,وخا�صة ال�شعر الذي لعب دورا حتري�ضيا مميزا يف
حتري�ض اجلماهري على الثورة ملواجهة امل�ستعمرين ومقاومتهم
بكل الأ�شكال والو�سائل الكفاحية ويف مقدمتها الكفاح ال�شعبي
امل�سلح.
من �أهم �أدباء هذه املرحلة يف فل�سطني الأديب وال�شاعر الكبري
�إبراهيم طوقان ,وتلميذه النجيب ال�شاعر ال�شهيد عبد الرحيم
حممود ,وزيتونة فل�سطني �أبو �سلمى.
�أما ال�شاعر ال�شهيد عبد الرحيم حممود فقد امتطى �صهوة
القلم والبندقية يف �آن مع ًا ولفت الأنظار ونال الإعجاب بني �أبناء
وطنه و�أمته وكل �أحرار العامل ,ملا قدمه لبالده من �شعر حما�سي
يزخر مبعاين املقاومة والبطولة وال�صمود مرتجما هذا ال�شعر
لفعل ميداين لي�شكل املثل والعربة والنموذج الن�ضايل الأرقى ,حني
قدم نف�سه قربان ًا على مذبح الوطن بعد �أن اختار الكفاح امل�سلح
ال�شكل الرئي�سي ملقاومة املحتل� ,إىل جانب �أ�شكال الن�ضال الأخرى
ويف مقدمتها الكلمة احلرة التي قد تكون يف بع�ض الأحيان بقوة
الطلقة الفدائية ال�شجاعة امل�صوبة نحو العدو ال�صهيوين .
ولد ال�شهيد القائد عبد الرحيم حممود عام  1913لأ�سرة
فالحيه فل�سطينية منا�ضلة يف بلدة عنبتا ق�ضاء طولكرم يف
فل�سطني ,تعلم يف مدار�سها االبتدائية وانتقل �إىل مدينة طولكرم
ال�ستكمال درا�سته الإع��دادي��ة ,ثم انتقل �إىل مدينة نابل�س
للدرا�سة الثانوية مبدر�سة النجاح الوطنية من عام 1928م حتى
1933م (التي �أ�صبحت فيما بعد جامعة النجاح الوطنية) وتتلمذ
يف هذه املدر�سة على يد الأ�ستاذ وال�شاعر واالديب الفل�سطيني
الكبري �إبراهيم طوقان والأ�ستاذ د .حممد فروخ ،و�أني�س اخلويل،
وقدري طوقان .
وب��ع��د ت��خ��رج��ه م��ن امل��در���س��ة ال��ت��ح��ق يف م��در���س��ة البولي�س
الفل�سطيني ملدة عام ,ثم ا�ستقال من اخلدمة راف�ضا �أن يكون حتت
�أمرة مدير البولي�س الربيطاين املحتل وعاد �إىل مدينة نابل�س
عام  1933ليدر�س اللغة العربية و�آدابها يف مدر�سة النجاح,
وبقي معلما يف هذه املدر�سة حتى انطالقة الثورة الفل�سطينية
الكربى عام  1936التي �أ�س�س لها ال�شهيد القائد عز الدين الق�سام
.
ومتيز ال�شاعر ال�شهيد بنبوغه ال�شعري الفطري املبكر يف
طفولته ف�أحاطه والده ال�شيخ عبد احلليم حممود بالرعاية لأنه
كان حمبا لل�شعر ,ذواقا ملعانيه اخلالقة ,و�شجعه على تنمية هذه
املوهبة الفطرية التي �أبدع فيها و�أ�صبح �شاعرا مقاوما من �أهم
�شعراء فل�سطني والوطن العربي الكبري .
يف � 14آب 1935م زار قرية عنبتا الأم�ير �سعود ويل عهد
اململكة العربية ال�سعودية (امللك �سعود فيما بعد) ،ف�ألقى عبد

ب�سبب الظروف ال�صعبة وت�ضيق
اخلناق عليه ا�ضطر للخروج �إىل
بريوت واالن�ضمام �إىل جي�ش الإنقاذ.

الرحيم بني يديه ق�صيدة وكان عمره اثنني وع�شرين عا ًما قال
فيها:
�شاعر
يا ذا الأمري �أمام َع ْي ِنـك
ٌ
ُ�ض َّمت على َّ
ال�شكوى املريرة �أَ ْ�ض ُل ُعهْ
املَ�سجد الأق�صى �أَ ِج ْئ َت َت ُزو ُره؟
�أم جئـت من ِق َب ِل ِّ
ال�ض َبـاع ُت َو ِّد ُعهْ ؟
وهنا يت�ضح ُب ْعدُ نظر ال�شاعر ال�شاب ور�ؤيته الواقعية للظروف
العربية �شعوبًا وحكا ًما.
ا�س ُت ْ�ش ِهاد ال�شيخ املجاهد عزالدين الق�سام يوم  20نوفمرب
وبعد ْ
ً
إرها�صا للثورة
1935م� ,أ�صبح ال�شيخ ال َق َّ�سام مثال �أعلى للمقاومة و� ً
التي بد�أت ب�إ�ضراب يوم � 20أبريل 1936م ان�ضم عبد الرحيم
حممود ل�صفوف الثورة ,كان له ال�شرف يف امل�شاركة يف �صفوف
كتائب اجلهاد املقد�س بقيادة املجاهد عبد الرحيم حاج حممد
وعبرَّ عن دوره وموقعه املقاوم وعرف عن نف�سه يف امليدان وقال:
َ
والتنوير
للهدى
ولكن
للحريق
امل�شاعل
نحمل
مل
نحن
عبد الرحيم حممود
نحن مل نحمل ال�سيوف للهدر بل لإحقاق �ضائع مهدور
�أمتي �إن جتر عليك الزعامات فال تي�أ�سي ذريها و�سريي
رتلي �سورة ال�سالم على الأر�ض وغني �أن�شودة التحرير
كما قال حمر�ضا �شعبه على الثورة ومقاومة الغزاة املحتلني:
واغ�صب حقوقك يف احلياة قط ال ت�ستجديها
�إن الأىل �سلبوا احلقوق لئام
هذي طريقتك يف احلياة فال حتد
قد �سارها من قبلك الق�سام
كما قال يف �أروع روائعه:
يا �أيها ال�شعب العظيم �أجدت للمجد الطالب
من عا�ش ما بني الوحو�ش يكن له ظفر وناب
وكذلك قال :
فل�سطني بعد �صدور قرار التق�سيم عام  1947مقات ًال �صلب ًا ,و�شارك
�أتينا احلياة فلي ن�صيب كما لك �أنت يف الدنيا ن�صيب
يف معركة بيار عد�س يف فوج حطني ,كما �شارك يف معركة ر�أ�س
فلم تعدو وتغ�صبني حقوقي وتطلب �أن ي�ساملك الغ�صيب.
العني ,وكان مقات ًال با�س ًال وج�سور ًا ,وب�سبب �شجاعته وان�ضباطه
يف املعارك التي خا�ضها يف مواجهة الع�صابات ال�صهيونية وقطعان
وملا خمدت الثورة عام 1939م مل يحتمل البقاء يف فل�سطني
االح��ت�لال الربيطاين مت تعيينه �آم���ر ًا لالن�ضباط يف مدينة
بعد مالحقته من قبل �سلطات االحتالل الإجنليزي والع�صابات
طولكرم ثم نائب ًا لآمر فوج النا�صرة و�شارك يف النا�صرة مبعارك
ال�صهيونية ,فغادر �إىل دم�شق ومنها �إىل العراق وظل ثالث �سنوات
عدة يف مواجهة الغزاة والتي توجها يف بطولة قل نظريها يف
مدر�سا للغة العربية والتحق بالكلية احلربية
عمل خاللها
ً
معركة ال�شجرة بتاريخ 13متوز عام  1948التي �أ�صيب فيها
ً
�ضابطا برتبة املالزم
ببغداد بني عامي  1939و  1942وتخرج
�أيام امللك غازي بن في�صل بن احل�سني� .أ�سهم يف ثورة ر�شيد عايل �إ�صابة قاتلة فا�ست�شهد وقد �شيع نف�سه قبيل ا�ست�شهاده يف هذه
الكيالين �ضد الربيطانيني ،وكان له جوالت يف جمال الأدب مع املعركة امل�شرفة عندما قال لرفاقه املقاتلني :
احملوين احملوين
�شعراء العراق الأعالم كالر�صايف واجلواهري� ،أما الق�صائد التي
واحذروا �أن ترتكوين
�أر�سلها فكانت تزخر بحنينه وا�شتياقه للوطن ،و�أ�شهرها :
وخذوين ال تخافوا
تلك �أوطاين وهذا ر�سمها
و�إذا مت ادفنوين
يف �سويداء ف�ؤادي حمتفر
لقد ا�ست�شهد ال�شاعر ال�شهيد بتاريخ  1948 / 7 / 13دفاع ًا عن
يرتاءى يل على بهجتها
الأر�ض وال�شعب واحلقوق الوطنية يف ريعان �شبابه و�أوج عطائه
حيثما قلبت يف الكون النظر
وتعرف �أث��ن��اء وج��وده يف ال��ع��راق على املجاهد القائد عبد ومت دفن جثمانه الطاهر يف مدينة النا�صرة التي �أحبها و�أحبته.
ومتيز ال�شاعر ال�شهيد يف الأعوام الأخرية من حياته الكرمية
القادر احل�سيني والقائد اجلماهريي ف�ؤاد ن�صار ,وت�أثر بفكره
الي�ساري االجتماعي ,ودعا العمال والفالحني واملثقفني الثوريني بن�شاطه على ال�صعيدين ال�سيا�سي والأدبي حتى ا�ست�شهاده ,ومنذ
لتقدم ال�صفوف يف الثورة ومقاومة الغزاة املحتلني الربيطانيني ذلك اليوم تفرد بني �أبناء �شعبه من ال�شعراء املبدعني بلقب
ال�شاعر ال�شهيد بعدما جمع بني االثنتني و�أ�صبحت ق�صائده
والع�صابات ال�صهيونية امل�ستوردة من كل �أ�صقاع العامل وقال:
و�شعره الوطني منوذجا مميز ًا يحتذي به ومدر�سة تنهل منها
يا �أيها ال�شعب العظيم �أجدت للمجد الطالب
الأجيال املتعاقبة يف املدار�س واملنتديات واجلامعات واملجتمعات
من عا�ش ما بني الوحو�ش يكن له ظفر وناب
وعندما هد�أت الأو�ضاع يف فل�سطني الن�شغال �إجنلرتا باحلرب املقاومة بعدما ترجم القول �إىل فعل ميداين عندما ق��ال يف
العاملية الثانية وخمدت نريان الثورة العراقية عاد املقاوم عبد ق�صيدته امل�شهور ة بعنوان « ال�شهيد «
راح ِتي
�س�أَ ْحم ُِل ُر ِ
وحي َع َلى َ
الرحيم حممود �إىل فل�سطني وعمل مدر�س ًا مبدر�سة النجاح
و�أُ ْل ِقي بها يف َمها ِوي ال َّردَى
الوطنية مرة ثانية يف نابل�س ووا�صل م�سريته الكفاحية �ضد
ف�إما ٌ
ال�صـد ْي َق
حياة َت ُ�سـُّر َّ
الزحف ال�صهيوين ومتيزت هذه الأعوام من حياته بغزارة عطائه
و�إ َّمـا ممَ ٌ
ـات َي ِغ ْي ُ
ـظ ال ِعدا
ال�شعري وكتب معظم ق�صائده بني الأع��وام  1935و 1948بني
لقد متيز ال�شهيد املقاوم عبد الرحيم حممود ب�شعره املقاوم
فل�سطني والعراق وال�شام .
امل�ستند لفكره الي�ساري ببعد ق�سامي ا�سالمي ثوري مقاوم لي�ؤكد
وتزوج من ابنة خاله ورزق منها فيما بعد بطفلني وبنت هما للأجيال من بعده �أن املقاومة بكل ا�شكالها ويف مقدمتها الكفاح
الطيب و�شقيقه طالل ورقية .وب�سبب الظروف ال�صعبة وت�ضيق ال�شعبي امل�سلح هي الطريق الوحيد ملواجهة املحتلني حتى دحر
اخلناق عليه ا�ضطر للخروج �إىل بريوت واالن�ضمام �إىل جي�ش الغزاة وا�ستعادة فل�سطني كل فل�سطني وتطهريها من رج�س الغزاة
الإنقاذ وانتقل �إىل �سورية لتلقي املزيد من التدريبات ليعود �إىل املحتلني .

متيز بن�شاطه على ال�صعيدين
ال�سيا�سي والأدبي ,وتفرد بني
�أبناء �شعبه من ال�شعراء املبدعني
بلقب ال�شاعر ال�شهيد.

حوار
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ال�شاعر علي جمعة الكعود:

وح�ش احلرمانْ
قلقُ الإبداع يطاردين ..و�أنا �أتلذّ ُذ بعذابي ..و�أناد ُم َ
•ح�سني �سباهي
الطويلة فيه �إ���ض��ع��اف للن َف�س ال�شعري
و�إج��ه��اد للمتلقي وانقياد نحو التكلف مع
العلم �أن��ن��ي كتبتُ ق�صائد طويلة ح�سب
م�ستلزمات احلالة ال�شعرية� ..أما امل�أ�ساوية
فهي ج��زء مهم م��ن ال��واق��ع اليومي ال��ذي
نعي�ش تفا�صيله مب��رارة ..وال�شعر ُولد من
رحم امل�أ�ساة ..وكان البد من بقائه خمل�ص ًا
لها ..متوغ ً
ال يف �أحزانه التي ال تنتهي �إال
بانطفاء �آخر ق�صيدة يف هذا العامل.

علي جمعة الكعود �شاعر �سوري ين�شر
ق�صائده يف ملف (�أل��ف ي��اء الثقايف يف
ج��ري��دة ال��زم��ان) ويف ج��ري��دة (�أخ��ب��ار
الأدب امل�����ص��ري��ة) ويف جم�لات �أدب��ي��ة
كالرافد الإم��ارات��ي��ة وامل��وق��ف الأدب��ي
ال�����س��وري��ة وغ�يره��ا..ح��از على جوائز
ع��دة منها :ج��ائ��زة ال��ز ّب��اء الأوىل يف
ال�شعر عام  – 2005وجائزة �سليمان
العي�سى الثانية عام � – 2008صدرت
ل��ه جم��م��وع��ات �شعرية ع����دة ...حول �س� :4أن��ت �شاعر م�سكون بالقلق املتماوج
جتربته ال�شعرية وتطلعاته كان لنا معه مع �صوت داخلي ينو�س بني التلقائية والإبداع
املتجذر ..هل ن�صو�صك ال�شعرية ت�ساير هذا
هذا احلوار:
الطرح؟
�س� :1إذا طلبنا م��ن ال���ش��اع��ر ع�ل��ي جمعة
الكعود �أن يحدثنا عن دوره يف امل�سرية ال�شعرية
ال�سورية ب�شكل خا�ص والعربية ب�شكل ع��ام..
فماذا يقول؟

ج :1ال�شعر �صديقي ..ع�شتُ معه طفولتي
و�شبابي بتفا�صيلهما ال�صغرية والكبرية..
وال�شعر هو الأوفى بني الأ�صدقاء ..يخفف
عني العذاب� ..أتبادل معه ال�شعور باحلزن
واال�ستمتاع بعذوبة الكلمات ..حتى غدونا
عا�شقني ال ينف�صالن� ..أم��ا عن ال��دور يف
امل�سرية ال�شعرية حملي ًا وعربي ًا فيحدده
عامل اال�ستمرار يف الكتابة والن�شر ..وقد
ُ
ن�شرت ق�صائدي ومازالت يف جمالت و�صحف
مهمة� ..أما عن حجم الدور يف هذه امل�سرية
فيحدده النقاد وللأ�سف فهم غائبون عن
مواكبة امل�سرية ال�شعرية.

�س :2هل �أن��ت �شاعر يح�سن الإ�صغاء �إىل
�صوت الزمن� ،صوت ال��ذات� ،صوت احلداثة..
وه ��ل ل �ه��ذه الأ�� �ص ��وات ت ��أث�ير ع�ل��ى خما�ضك
ال�شعري؟
ج :2بالن�سبة للزمن فقد �آمل��ن��ي كثري ًا
و�سرق مني الكثري ..ورغم ذلك ف�أنا يف �سباق
معه مع يقيني التام بعدم جدوى جماراته..
�أم���ا ال���ذات ف���أن��ا ال �أم��ل��ك منها �إال ال��ذات
ال�شعرية ..وذاتي ال�شعرية تتحقق مع كل
والدة ق�صيدة وبالن�سبة ل�صوت احلداثة
فهو دائم ًا يقرع �أ�سماع ق�صائدي لأنني �شاعر
حداثوي ..واحلداثة جزء من �شاعريتي.

�س� :3أنت مفتون بال�شكل املوجز للق�صيدة
(ق�صيدة الوم�ضة) ..و�أي�ضاً هناك تراجيدية
وا�ضحة يف كتاباتك ..هل تتعمد ذلك؟
ج :3ق�����ص��ي��دة ال��وم�����ض��ة ه��ي اخت�صار
للق�صيدة الطويلة مع تركيز �شديد على
الفكرة ..والو�صول �إىل ه��دف الق�صيدة

�أهتم بق�صيدتي..
ف�أ�شذبها كي تظهر
بحلة �أنيقة فال تكون
نافرة �أو خارجة على
القانون بل حتمل
طابعي وهاج�سي
ال�شعريني.

ج( :4قلقُ الإبداع يطاردين ..يف كلّ زمانٍ
َ
وح�ش
أنادم
ْ
ومكان ..و�أنا �أتلذّ ُذ بعذابي ..و� ُ
احلرمان) هذان البيتان من ق�صيدة (�ضياع)
ْ
املجامالت الفارغة التي ت�سود عملية النقد
التي تلخ�ص �سطوة القلق الوجودي الذي
�س :7ت�ن��اول جتربتك ال�شعرية ع��دد من هذه الأيام.
يعي�شه ال�شاعر وق�صائدي يف غالبيتها متيل �أقالم النقّاد ..هل ر�أيت طروحاتهم مت�ساوية
�إىل البحث الدائم عن الإب��داع ..وعملية مع املنجز الإبداعي لديك وهي حتاول ارتياد
�س�..8أخري ًا �أين ت�ضع نف�سك بني �شعراء
البحث هذه تولد قلق ًا َّ
لدي والقلق هو �سمة جم��اه�ي�ل��ه؟ �أم ك��ان��ت ك�ل�م��ات�ه��م �إب� �ح ��اراً على
جيلك ب�شكل عام ..و�شعراء اجلزيرة ب�شكل
الإلهام ال�شعري املب�شر بوالدة الق�صيدة.
�شواطئ الكلمات؟ حبذا لو ذكرت بع�ضهم!!!
خا�ص؟
ج� :7أ�شكر �صاحب كل قلم �صادق كتب
�س :5كيف ت�ضافر الالوعي العام مع الوعي
ج :8ا�سمح يل �أن �أقول ومن دون مبالغة
عني ول��و كلمة واح����دة ..علم ًا �أن��ن��ي مل
اخلا�ص �إبان ت�شكيل الن�ص ال�شعري لديك؟
�ألتق بالكثري ممن كتبوا عني ,املهم �أنهم �أن��ن��ي ���ش��اع��ر م��ه��م يف منطقة اجل��زي��رة
ِ
ج� :5أنا ُ
ل�ست م�ؤرخ ًا لألتفت �إىل الوعي كتبوا ما �أملته �ضمائرهم عليهم ..كتبوا ال�سورية والدليل هو تلك احلرب ال�شعواء
العام ..كما �أنني ل�ستُ رجل �سيا�سة لأقر�أ
علي جميع �شعراء املنطقة،
ب�صدق لأنهم وجدوا ال�صدق يف كتاباتي ..التي ي�شنّها ّ
تطلعات الآخ��ري��ن ..ب��ل �أن��ا �شاعر �أهتم
حتى امتزج حرب �أقالمهم بدموع ق�صائدي وذلك بحرماين من امل�شاركة يف املهرجان
بق�صيدتي ..ف�أ�شذبها ك��ي تظهر بحلة
�أنيقة والأه��م �أن تكون على قيا�س وعيي و�أخ�����ص الأدي���ب ريا�ض ط�برة ال��ذي كتب ال�شعري ال�سنوي هناك! وهذا دليل خوفهم
ال�شعري اخلا�ص فال تكون نافرة �أو خارجة ب���ح���رارة ع���ن ق�����ص��ي��دت��ي يف رث����اء �أخ���ي من �سطوة ق�صائدي ..و�أ�ستثني ال�شرفاء
على القانون بل حتمل طابعي وهاج�سي (ق�صيدة �أم�ير املوتى) التي �أبكتْ كل من على قلتهم ممن وقف معي و�آزرين و�أخ�ص
ال�شعريني.
قر�أها و�شكري اجلزيل للكاتب �سهيل الذيب بالذكر الباحث خال�ص م�سور ال��ذي كتب
وال��ن��اق��د ال�شاعر حممد الزينو ال�سلوم عني الكثري وهو يتحدث دائم ًا عن جتربتي
�س :6ر� �س��م ال���ش��اع��ر ال�ك�ب�ير ن ��زار ق�ب��اين وغريهم الكثري الكثري ..فقد كانوا كبار ًا ال ال�شعرية بفخر كبري� ،إ�ضافة �إىل ال��دور
حبيبته ب��ال�ك�ل�م��ات .ف ��أي��ن ت�ق��ع احل�ب�ي�ب��ة من
بنقدهم فقط بل ب�صدقهم وابتعادهم عن الكبري الذي تقوم به الأ�سرة ال�سريانية
ن���ص��و��ص��ك الإب ��داع � �ي ��ة ..ويف �أي جم�م��وع��ة
الأزخينية بالقام�شلي التي قامت بطباعة
�شعرية ج�سدت ذلك بدقة؟
ون�شر دي���واين  /ق�صائد �آي��ل��ة للقنوط
ج :6كانت جمموعتي الأوىل (�أجرا�س
 ../ومازالت تبذل الكثري من �أجلي وهي
احلب) ال�صادرة عام  1993بحرية �شعرية
تقوم بدورها الثقايف �إ�ضافة �إىل �أدواره��ا
ا�ستحمت على �ضفافها ق�صائدي يف احلب
ل�ست م�ؤرخ ًا لألتفت �إىل
ُ
االجتماعية واالقت�صادية وقامت بطباعة
فكانت لوحة جميلة تبعتها بعد �سنوات
أنني
�
كما
العام..
الوعي
جمموعتي الثالثة (مدينة ع�شق) التي
دي���واين (�آزخ وق�صائد �أخ����رى) 2010
ن�شرت ق�صائدها كاملة يف جملة املعرفة
ل�ست رجل �سيا�سة لأقر�أ
ُ
الفائز بجائزة بجائزة �سليمان العي�سى
ً
ال�سورية ..والقت ح�ضور ًا الفتا من حيث تطلعات الآخرين ..بل �أنا يف بريوت وتعكف حالي ًا على ترجمته �إىل
ال�صور ال�شعرية والأ�سلوب املبتكر حيث
اللغتني ال�سريانية والإنكليزية وتوزيعه يف
ن��ف��دت ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ب��ع��د �شهرين من �شاعر �أهتم بق�صيدتي.
معظم الدول الأوروبية ..و�أقول للمتطفلني
�صدورها عام � 2003ضارب ًا مبقولة ال�شعر
على ال�شعر :انتظروين ..فالأيام القادمة
يف �أزمة عر�ض احلائط ..و�أنا يف حالة حب
مع ال�شعر احلقيقي ..وهو ال�سالح الوحيد
دائم واحلبيبة قد تكون موجودة يف الواقع
الذي �أملكه.
وقد تكون راقدة يف خميلتي.
علي جمعة الكعود
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ق�صيدة ال�شـــام

قالوا تخيرّ ْ  ،فقلتُ ال�شا َم �أختـــــــــــــا ُر
مثلي َم ْن بال�شام (يحتــــــــــا ُر)
ولي�س َ
ُ
لكن تخلّــــــــد ُه
ميوت
ج�سم الفتىْ ،
ُ
اخل�ضر �إ ْذ ت�سقى بها الـــــدا ُر
غيماته
ُ
ٌ
أح�صنة
ال�شام ،قلتُ ال�شام �
قالوا هي
ُ
من العقيق �سرت يف روحها النـــــا ُر
مطــــــــــر
واليا�سمني على �أهدابها
ٌ
ك�أمنا هي جنّات و�إع�صـــــــــــــــــــا ُر
ٌ
وحقل من مبا�سمــــــــها
يل وردتان
ٌ
ودمعة َ�ص َر َختْ  :يا نا ُر يا نـــــــــا ُر .....
كوين على ال�شام برد ًا فهي غيمتنا
وقمح �إن �شكا اجلـــــا ُر
�إذا عط�شنا،
ٌ
ً
عاريـــة
مت�شي الق�صائدُ يف الأحالم
يدثرها يف ال�شام نـــــــــــــ ّوا ُر
حتى
َ
ُ
عراء �إذا مل يب�صروا دمــــــــــــها
وال�ش ُ
على احلروف فال كانوا وال �صـــــــاروا
ال�سيا�سي �إ ْذ تفنى منا�صــــبهُ
يفنى
ّ
والثابتون على الأحالم �أقمــــــــــــا ُر
�سفائنهــــــــم
واملبحرون �إذا �ض ّلتْ
ْ
َ
ُ
فالوجهة العــــــــــــا ُر
�سهيل وجهتها،
يا � ً
أمة �شربَتْ  ،حتى َز َنتْ ثمـــــــــ ًال
جـــــــــــــــــرا ُر
ف�أجنبتْ دو ًال ،واحلبل
ّ
هي ال�ش�آ ُم ،جذو ُر اهلل يزرعـــــــــــها
أرواح �أ�شجــــــــــــا ُر
ي�شاء ،كذا ال ُ
مبن ُ

• �سنا هايل ال�صباغ

تتــــــــــــــــــــر
روم وال
فال يحا�صرها ٌ
ٌ
عن عليائها الغـــــــــــــــــا ُر
�إال وداف َع ْ
أر�ض �سا ٍر نحو �أ ّولــــــــــها
ِم ْن �أوج ِع ال ِ
باك ومزمــــــــــــــــــا ُر
قلم ٍ
ويف يدي ٌ
روحي ت�سابقني �شوق ًا ،فيخطفنـــي
ٌ
ُ
والليل �أ�ســـــــــــــرا ُر
خوف يحا�صرها،
ريح قواف َيــــــــــــها
ك�س َرتْ ٌ
�سا ٍر ،وقد َ
وباعها جلواري الليل �سم�ســــــــــــا ُر
�سا ٍر ،ويل ٌ
وردة يف البحر تقطفـــــها
ــــــــــــــــــــــــرا ُر
مر ٌة ،والبحر ُم
� ٌ
ّ
أ�صابع ّ
ــــــــــــــــــرق ًا
فكم ركبناه حتى ملّنا َغ
َ
وكم حفظناه حتى قيل ....غــــــــــــدّ ا ُر
و� ٌ
أخوة ـ ُقبرِ وا ـ  ،مل يحفظوا دمــــــــــها
وبكم وعميانٌ
وفــــــــــــــــــــــــرا ُر
�صم ٌ
ٌ
ّ
أقب�س نار ًا من توهجـــــــــــــــها
�سا ٍر ،ل َ
فما فل�سطني لوال ال�شام يا نـــــــــا ُر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة:
ـ وال�شعراء :على وزن م�ستعلن وهو زحاف قليل اال�ستعمال ولكنه
�صحيح تعمدت ا�ستخدامه يف هذا املقام.
ـ يقول الأع�شى يف معلقته ال�شهرية:
«ت�سمع للحلي و�سوا�ساً �إذا ان�صرفت»
غنتها الفنانة الفل�سطينية امللتزمة الرا عليان و�ضمنتها �ألبومها
الأول «حلوة».

(طال�سمُ الرّ غبة)
•ق�صي عطية
وح،
تركْتُ جمر ًة يف َم ِ
عابر ُّ
الر ِ
تت�ش َّهى اللَّ َه َب
وحنين ًا تائه ًا يف ُملتقى الظنِّ ...
مت
ال�ص ِ
�سافر كاخلِنجر يف َج ِ
�سد َّ
ُي ُ
ه�شة
املُ َ�س َّجى �أما َم
ترانيم الدَّ ِ
ِ
كن �أنتَ  ...يا �أنا
ْ
يح يا �أوراقي
ال حتتمي ِّ
بالر ِ
عبث ًا �أقر�أُ لليلِ هواج�سي وظنوين!!...
عبث ًا � ُّ
للريح ُنبوءاتي ..و�أ�سراري !!
أخط
ِ
و َي ُ
حبل بالفجر ليلي
عجز ًة ُمبلَّ ً
طر
َيهفُو ُم ِ
لة بال ِع ِ
نتظر ًا ُم ِ
ّحظات ،وما َ�ش َ
ُ
َ
وجهُ مر�آتي
�شاخ ِت الل
اخ ْ
رت ُف بخطايايَ
�أما َمها �أع ِ
َ
أزجر ِ�سطْ
نائيل َرغْ بتي،
و� ُ
يح
و�أت ُلو َطال�سمي يف َم ْع َب ِد ّ
الر ِ
عن النَّها ِر.
ال�صدَ�أ ِ
و�أنفخُ ّ
ُطوبى لل َوج ِع ...
ني
ملخا�ض ال َّر ِ
ِ
غبة خمبوء ِة الأن ِ

مـوعـد مـع قـ�صيـدة

التماعة َّ
جيج
يف
ِ
ال�ض ِ
ُطو َبى َّ
هقات َّ
مت
ال�ص ِ
الط ِ
لل�ش ِ
العة من تراتيلِ َّ
�شب
يك�سو َحريتي بقايا ُع ٍ
ون�شيدُ غربتي ُ
وطحالب على ذاكر ِة املر�آ ِة
َ
ال�سواد
املربعمة انك�سار ًا
امل�صابيح
يف
ِ
ِ
برائحة َّ
ِ
عامرة ّ
مو�س.
يف �سماءٍ
ٍ
بال�ش ِ
املقابر �أن ٌ
ُ
الو�شو�شات
تتبادل
َّات
لذاكر ِة
ِ
ِ
َ
�سنابل ُ
ووباء ،يك ِّلل الوقتَ
باب
متيل َ�ص َ
ٌ
وب ال ِق ِ
اب الأخري
تقيم يف
ِ
فرا�شة تطفوُ ،
�شرنقة ال َب ِ
أكتاف الت ِّ
ّ�شظي
تخارمي ال َغ َ�س ِق على � ِ
وت
رحى للت
ال�ص ِ
َّداعيات ال َع ِ
ِ
َم َ
ابثة ب�أدغالِ َّ
ال
ُمذ َّكر َة
ري م َّو ٍ
ٍ
متنح َ
املوج �إك�س َ
توقيف ُ
يتكا َّث ُف �إ�شار ًة ...
املو�شى َّ
احللم َّ
بال�شر ْر.
مئذنة
َت�ستوي عندَ
ِ
ِ

•�شاعر �سوريّ  ،من �أعماله :ديوان �شعر بعنوان (معراج ال�ضوء).

�سـ�أر َتب مواعيدَ �أبجد ّيتي. ..
و �أتّ�صل بالق�صيدة
ل َ
أحجز لها مقعد ًا
على �شـرفة انتظاري. ..
علّها ت�أتي على َ
ن�صل احلنني
بطاولة
رمبا �أغريها
ٍ
و فنجانيَ قهوة
َ
عينيك..
ق�صي يف
ركن
يف ٍ
ٍّ
وبعيد ًا عن عد�سات احلروف
لن � َ
أكرتث و �إ ّياها
لدندنات اللغة
و �أجرا�س القوايف. ..
ُ
�سـنعزف �سـو ّي ًا �أحلانَ البـُ ِن
على كمنجات امل�سـاء. ..
لن �أ�ستعد ملوعدها
بامل�سك و العنرب
و ال بثوبي املزرك�ش. ..
َ
�سـ� ُ
أمطارك
أغ�سل �شـعري ب�
كتف امل�ساء
و �أ�سـدلهُ على ِ
َ
أبجدية ال�شوق
�سـ�أرتدي فقط �
بعطر الق�صيدة. ..
و�أكتفي
ِ
ً
مت�سربلة عينيك
علّها ت�أتي
َ
ُ
ح�ضورك َ
تف�ضحها...
ورائحة
لن �أُ
َ
عاتبك على خيانتي معها..
أعرتف َ
ُ
لك :
بـل �سـ�
ـ يا �سـيدي وملهمي-
َ
�أنيّ اف َت َ�ض ْ�ضتُ
بيا�ض ال�صفحات
املرات
ِ
مئات ّ
و خــُ َ
نتك مع الق�صيد ِة
ومـرات
مر ٍ
ات ّ ...
ّ
وكلّ
فجر كنتُ �أ�شـتهي
ٍ
حتبـل الق�صيد ُة بكَ
َ
�أنْ
الغياب عنكَ
و يت َمخّ َ
�ض
ُ
َ
َّ
يطلع
عـل
طيفك ُ
رحـم ال�صباح ...
من ِ

قصة
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•غ�سان كامل ونّو�س
ّ

انتقام!

�أعرتف ...مل �أكن �أجيد اللعب .وكان كلّ فريق يتجنّبني؛
حتّى �أخ��ي الأك�بر ،يحاول �إ�شغايل� ،أو يطلب من �أ ّم��ي �أن
يتهرب من مرافقتي �إىل
ت�ستبقيني يف البيت ب� ّأي ّ
حجة؛ كي ّ
�ساحة القرية ،وما يرتتّب على ذلك من التزام بي ،ونفور
الآخرين منه ،ومنّي!
كنت �صيد ًا �سه ًال يف لعبة “اال�ستخباية” .ول��دى �أ ّول
بحث ،يجدونني ،و�أُق��ت��ل ،و�أ�صبح خ��ارج اللعبة،
حماولة
ٍ
ويخ�سر فريقي فرد ًا حم�سوب ًا عليهم!
تذ ّكرت ذلك ،حني ُكلّفتُ بامله ّمة ،وتراوحت م�شاعري بني
قلق ورغبة!
مل �أك���ن لأب��ت��ع��د ك��ث�يراً ،وال �أ�ستطيع �إخ��ف��اء �أط���رايف
املتطاولة ،وال االنتظار طوي ًال يف خمبئي؛ فال بدّ �أن �أمدّ
ر�أ�سي ،لأ�ستطلع ما يجري� ،أو �أحت ّ��رك حمدث ًا جلبة ،تدلّ
على مكاين� ،أو �أ�ضحك بال �سبب� .أو قد يداهمني ال�سعال من
دون مر�ض؛ �أ ّما العط�سة فيمكن �أن تك�شف املرء من على بعد
�أميال؛ كما يقول رفاقي �ضاحكني �أو �شامتني! فيما �أخي ،على
عك�س �إح�سا�سي ،يت�أذّى �أو ُيهان!
•
�أين �أنت اليوم يا �أخي؟!
بغ�صة حتا�صر �أنفا�سي.
أح�س ّ
� ّ
�أعرتف...
ربمّ ا دخلتُ هذا ال�سلك ،لأر ّد لك بع�ض �سطوتك ،لأقف يف
وجهك ،لأثبت لك �أنّ يل كيان ًا م�ستق ًّال ،قوام ًا خمتلف ًا ،و�أ�ؤ ّكد
لنف�سي�-أي�ض ًا� -أنّ يل ح�ضور ًا ووج��وداً ،برغم �أنيّ مل �أَ ِ�س ْر
حثيث ًا يف طريق العلم ،و�أكملتَ �أنت.
مهم حتّى
كنتَ ت�أخذ دور الأب ال��ذي رحل باكراً ،وهو ّ
يف غيابه؛ فلل�شهيد ا�سم ومعنى ،وهذا ما كان يدفعني �إىل
أهتم �أكرث
الزه ّو ،و ..اال�ستخفاف باحل�ص�ص الدر�س ّية ،و� ّ
بدر�س الفت ّوة .كان دورك مفهوم ًا؛ �صار كذلك ،بعد �أن تغيرّ ت
لكن هناك ما مل �أتف ّهمه؛ فما عالقة دور
الأح��وال كثرياًّ .
ً
الراعي هذا مبحاولتك ا�صطيادها �أي�ضا؟! هي قالت ذلك،
بعد حني من ال��ده��ر ،مل يعد للكالم فيه قيمة� ،سوى يف
موت �أخرى.
التخفيف من امل�شاعر
الغا�صة� ،أو حتويلها �إىل ُ�س ٍ
ّ
هل كان ذلك �صحيح ًا؟! الأمر الوحيد الذي مل �أحتقّق منه،
مل �أطقْ ذلك ،لأنيّ ال �أريد �أن �أدخل يف تفا�صيله ،ال �أريد-
ربمّ ا� -أن �أت�أ ّكد من �أنّ ذلك �صحيح!
يهم؛ مل يعد ذلك مه ّم ًا ..ليتك بقيت معي� ،أمامي ،فوقي؛
ال ّ
علي؛ ال ب�أ�س! لكن �أن ت�سبقني كثرياً،
تك
و
فت
متار�س
ت�ؤنّبني،
ّ
ّ
لي�س بف�ضل العلم ،ال��ذي تابعت طريقه ،وت���أخّ ُ
��رت عنك
ب�سببه؛ بل لأنّ��ك �أوغلت يف البعد ،ومتاهيت يف دور الأب
كثرياً ،لتبقى متف ّوق ًا �إىل الأبد!
•
الفرق بني لعبتنا الطفول ّية تلك ،ولعبة الكبار هذه ،كبري؛
ف�أنا من ينتظرهم ،وهم ال يبحثون عنّي ،هنا على الأقل.
لكنّهم لن يرحموين� ،أكرث مما كنتم تفعلون� ،إذا ما اكت�شفوا
مكاين ،يف � ّأي مكان ،ولي�س يف هذه ال�ضفّة املظلمة للنهر
ّ
اجلاف.
ال�سري ،الذي تعبنا يف االهتداء
�سي�أتون من هذا املعرب
ّ
�إليه ،وانتظارنا القار�س هذا.
��ب االختباء ،و�إخفاء الوجه وامل�شاعر واملواقف.
ال �أح ّ
عدوي ،وال
ع�شت كذلك ،وال �أ�ستطيع تغيري طبعي ،ال�صمت
ّ
�أ�ستطيع الكتمان� ،سرعان ما يخرج ما بقلبي على ل�ساين،
علي الكثري من املتاعب ،يف م�ساراتي التي مل
وقد ّ
جر هذا ّ
تت�ش ّعب كثرياً .مل �أت��وانَ عن االنخراط يف � ّأي مه ّمة ،مهما
كانت خطرة ،وال �أخ�شى املداهمات ،وال املواجهات املبا�شرة؛
لكن �أمر الكمني مل �أ�ستوعبه ،ال �أ�ست�سيغه ،ال �أحت ّمله .ولكن
ّ

من غري املقبول �أن �أعرت�ض على مه ّمة ال�صطياد طريدة على
هذه الدرجة من الأه ّم ّية.
لعلّها توازي ما �أحمله من �شعور لالنتقام منك� ،إىل حما�سة
لالنتقام لك!
•
هم اخلدمة ،وقلق احلرب التي
ميكنك الآن �أن ترتاح من ّ
تختلف عن � ّأي حرب؟!
فك ُ
وتو�سلتْ زوجتي،
ّرت ،ال �أنكر ،بعد �أن ح�صل ما ح�صل،
ّ
و�أحلّ��ت �أ ّم��ك .لكن هذا غري ممكن .ال يليق بي ،ال �أحت ّمل
وزره� .س�أكون الأ�ضعف طوال حياتي ،فيما احلديث يفي�ض
عن �شهيدين ،ووريث ملجدهما بال جهد! ال ميكن �أن �أناف�س
الن�سوة يف موقف كهذا� ،سيتل ّب�سني ما حييت.
�س�أثبت �أنّني ابن �أبي �أي�ض ًا ،وال �أقلّ عنك يف �شيء!
•
هل كان عليك تعلّم التدخني؟! كم نهاك �أخوك عنه! �أم �أنّ
هذا ما دعاك �أكرث �إىل التحدّ ي؛ فبالغتَ يف ذلك؟! التدخني
ممنوع! كنت ت�ضحك ،حني تراها مكتوبة يف بع�ض املكاتب،
�أو احلافالت �أو القاعات ...ميكن ل ّأي كان �أن يخرج ،يدخّ ن
ويعود .ت�ضحك �أكرث من وجود غرف للمدخّ نني ،كان فيها من
الإهانة والذلّ ما يدفع �إىل تركه؛ هل هذا مق�صود؟! كنتَ
تفكّر يف ذلك ،بعد كلّ خروج من املنفردة ،كما كانت ت�س ّمى،
تعج ب�أمثالك املبتلني باملعا�صي ،وعليهم �أن ي�سترتوا!
مع �أنّها ّ
وها �أنت تت�سترّ يف خمبئك ،لكنّك ال ت�ستطيع �أن تدخّ ن،
ال ميكن �أن تدخّ ن .يقول زميلك� :أخفي جمرتها ب�أ�صابعي �أو
بقب�ضتي ،بق ّبعتي ،بجعبتي! زجره القائد بع�صب ّية :هل نحن
ذاهبون �إىل هناك لنلعب؟! �أم �أنّها ثمرة احلياة؟! هل كان
هذا �سبب تفتي�شكم ّ
بدقة ،ليمنعوا � ّأي احتمال؟!
ال دخ��ان وال ط��ع��ام ،وم��اء قليل“ ..كيال تن�شغلوا عن
املراقبة والهدف!” وكيال ت�ضطرون للذهاب �إىل اخلالء!
�ضحك زميلك الآخ��ر :هل هناك من خالء �أكرث من هذا؟!
ربمّ ا كان تخ ّوف ًا من ان�شغالكم ب�أ�شياء �أخرى!
و�ضحكتم ب�أنني مكتوم :من ي�ستطيع ذلك يف هذا املكان
وهذا املوقف؟!
•
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كنت تتباهى بها بني �شفتيك ،يف ر�أ�سك املائل �إىل جنب،
وتنفث دخانها املج ّمع يف فمك ،باتجّ اه مرورها ،يف منعطف
اجلرة من
الطريق ،حني ح�ضرت ،برغم املناخ
ّ
ال�شتوي ،مللء ّ
النبع اجلاري .جفلتْ حني ر�أتك ،وقد نه�ضتَ نحوها:
 ماذا تفعل هنا؟! �أط ّبق عمل ّي ًا در�س “الفت ّوة”.مهم يف �إعجابك
�ضحكتْ بجر�أتها التي تعرفها ،وهي �سبب ّ
بها ،ونباهتها �أي�ض ًا:
أهم �شروط الكمني� :أن َترى وال ُترى!
 ولكن من � ّاقرتبتَ منها �ضاحكاً:
هذا يف الكمني الذي ي�ستهدف القتل �أو اخلطف!
ابتعدتْ بنف�سها قلي ًال:
وما الغاية من كمينك هذا ..يا هذا!
 اخلطف؟! ليت يل ذلك! �آه ..تريد قتلي �إذن!”�أجمِلي ..ف�أنت من قتل ِتني” ،وانتهى الأمر!•
مل ينته الأم��ر على الرغم من ت��وايل ال�سنني .الكمني
ا�ستمر حو ًال .تنامى مع الف�صول� .أزهر ومل يثمر ،مع �أنّه
ّ
�صار �أكرث علن ّية ،حتّى كان اخلريف!
ال تلومها الآن ،و�أنت حتاول �إ�سكات نب�ضاتك التي تعاىل
�ضجيجها ،مثل ما كانت احلال عليه ،و�أنت يف انتظارها.
ك��ان م�سارك �إىل الكفاية ط��وي ً
�لا ،وك��ان��ت ي��ده �أ���س��رع،
وحا ِفظ ُته �أو�سع .هل تلوم �أهلها الذين قبلوا �أن ي�ستثمروها،
ويتز ّينوا بالذهب الأ�سود!
مل تل ْمها يف ما م�ضى .لكنّك ال ت�ستطيع اليوم � ،اّإل �أن ت�س�أل
مما يجري؟!
عن ال�صفقة؛ فماذا تفعل الآن؟! وما هو موقفها ّ
وما موقف زوجها؟!
لقد باعتْك هي �أي�ض ًا .ا ّدعت �أنّها ال ت�ستطيع ر ّد الن�صيب،
و�أخوتها يريدون �أن يتعلّموا ،و�أهلها يريدون �أن يروا يوم ًا
�أبي�ض!
فهل هذه �أ ّيام بي�ضاء تر�ضاها لأهلها؟!
ال ت�ستطيع الإجابة .لكنّك تت�ساءل:
مل��اذا ال يكون لها موقف خمتلف ،مل��اذا ال ت�ترك ك��لّ عزّ
هناك ،وتعود؟!
هل تتمنّى ذلك ح ّق ًا؟! �أمن �أجل �أن تعود �إليها اخل�صال،
التي كنت ت�سبغها عليها� ،أو بع�ضها ،كي تعزّ ي نف�سك التي
ُ�صفعت ،ب�أنّ هناك ما ي�س ّوغ؟!
ملاذا تتذ ّكرها؟! ال ت�ستحقّ منك ذلك .هناك من تنتظرك
يتكرر،
يف البيت ،حتت�ضن الأوالد ،ر ّبتهم يف غيابك الذي
ّ
مل تكن حتتاج �إىل كمائن ،وال �إىل خطط للخطف �أو �سواه،
مت منها،
وال �إىل كثري تفكري .هي التي ر�ضيت بك ،حني تقدّ ِ
�إليها ،على الرغم من �أ ّن��ه��ا تعلم مبغامراتك ،وكمائنك!
حنينها يخجلك ،وعاطفتها تق ّويك ،ت�ستحقّ �أن تبقى من
�أجلها و�أجلهم؛ فال يجوز �أن تن�شغل� ،أو تف�شل يف مه ّمتك؛
ف�أنت تعلم ما ميكن �أن ينتظرك ،لو قب�ض عليك ،ميكنك �أن
تتخ ّيل بع�ض �أ�ساليب التعذيب ،وال تخ ّمن طريقة القتل!!
�أ�سكِتْ �أنفا�سك قبل �أن تف�ضحك ،وتودي بك ..هل جاءت
ذكراها لتكمل عليك ،وتلقي بك يف �أيدي من �أر�سلهم زوجها-
ربمّ ا� ،-أو �أهله� ،أو بلده ..كي تنتقم �أكرث!
أنفا�سك ،ولي�س َج َي�شانَ م�شاعرك ،و�ضجيج قلبك؛
لي�ست � َ
ا�ستعد تفا�صيل اخلطّ ة ،وته ّي�أ
بل هو �صدى حلركة تقرتب.
ْ
لالنتقام!
•••
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مداخل الأ�سماء

•بديع �صقور

�أ�سميك وعل ال�شم�س
خارطة الف�صول
موج احلدود ،
وخ�ضرة العطر
نهر القيامة .
تفتح بوابة الأر�ض ،
وتعلن �أنك الورد الذي ال يذبل
و�أنك ال�سيف الذي ال ينك�سر
�أ�سميك اجلهات
وجهك ال يلني
قمر ي�ضيء الدروب .
�أ�سميك
هي الأر�ض ل�صدر يقيها
هي الأر�ض ملن يرفع وزرها
هي الأر�ض
يرث ال�صالح فيها عمامة �أبيه .
هي الأر�ض فرا�ش ع�شقك
مهد الطفولة
بيت �أحالم الطيبني .
�أ�سميك عطر اجلراح
زغردات املهلهل
با�صرة اجلمر
�سيف القيامة
زهرة اللوز
طري الأبابيل ،
و�شم�س الكروم .
�أ�سميك ع�صفورة البحر
وزهر الربتقال
�ضفاف الندى
و�سيف الإمام .
�أ�سميك قامو�س الوالدة

ت��خ��رج م��ن خا�صرة الأر����ض
كوردة
هي االجتاهات
وجهك ال يلني
�أ�شعل قناديل املداخل
�أ�ضيء هذه الدروب
روحك راية
تغطي براري الأ�ضرحة .
�أ�سميك العوا�صف
وجهك ي�شبه ال�صوان
بدء انت�شال اخلوف من قرارة اجلب
بدء الرحيل من الفراغ .
�أ�سميك بدء اال�شتعال
زهرة الطوفان .
" موتنا معلن "
ن�ستحم مبوتنا ،
ونغ�سل عنا غبار ال�سنني
" موتنا معلن "
و�شاحنا من ق�صب الثلج
ومن دائرة احلروف ،
وحبل اللغات
�أ�سميك فينيق ال�شمال
�أ�سميك فينيق اجلنوب
�أ�سميك الفوا�صل ،
�سيف " ذي قار "
عطر روحك يعبق ،
ي�ضيء عتمة البحر ،
من املاء �إىل ماء الأزل
ي�صيح :
هذا دم �أخي فوق التخوم

الرنج�س العا�شق

• عبد الكرمي يحيى عبد الكرمي
�شاعر/
ٌ
كنتُ �أغنّي ّ
لل�شذا
لبيت
بيت ِ
أتبع النرّ ج�س من ٍ
� ُ
ُ
يغتال املدى
فر�أيتُ احلزنَ
يح متحو َّ
�صوت
كل ِ
الر َ
فر�أيتُ ّ
�أزيلُّ َ
ذلك ّ
الظلُّ على
ُ�سدّ ِة الدّ ّم يناجيها:
ارتويت؟!
ِ
أنخابه
�أزيلُّ � ..صار يف �
ِ
وء ويطفو َ
ي�شرب ّ
زيت
عر�ش ِ
ُ
ال�ض َ
•••
�شاعر /
ٌ
كنتُ �أغنّي:
" َ
يل �أزهاري وغ�صني
َ
يل �أقما ُر الليايل
دمع �أوتاري وحلني"
ُ
�شردتْ
روحي منّي
َ

ريح لأن
َ
وع َوتْ ٌ
كنتُ
أغني لل�شذا
�
..
�شاعر
ٌ
ّ
ليت
نرّ
ل
ا
أتبع
بيت ِ
ج�س من ٍ
� ُ
َ
ُ
فر�أيتُ ّ
وء روح ًا �أطفئتْ
ال�ض َ
َ
و�ضحى النرّ ج�س تلويحة َم ْي ِت
•••
�شاعر ًا كنتُ و�أبقى �شاعر ًا
العا�شق �صوتي
يحتفي بالرنج�س
ِ
�أ�شتهي ّ
أهدابه
وء على �
ِ
ال�ض َ
�سكر بيتي
�أ�شتهي
ِ
بالع�شق �أن ُي َ
•••
�شاعر ًا كنتُ و�أبقى �شاعر ًا
و�أغنّي ّ
لل�شذا حتّى مبوتي

على �أطالل قلبي

• منري حممد خلف
و�أنا..
�أنا ال ُ
أطالل
ي�ستبكي ع��ل��ى �أح��ج��اره��ا
ال�شعراء
ُ
ي�ست�سقون فيما بينهم غيم ًا
جريح ًا
الكلمات
يوقظون مذابح
ِ
فوق تراب مقربتي
وبني حقول �أحزاين،
الفجيعة
على مر�أى
ِ
يحرثون زهور �أ�شعاري
الفجر
ونهر
ِ
يقتلعون مئذنة ا�شتياقي
يعلنون نهايتي،
القلب �س ّي ٌ
ْ
اف
مل �أد ِر �أنَّ
َ
الوقت،
�سي�سبقني لنطع
ِ
لدي ما �أُف�ضي
لي�س ّ
ول�ستُ من الذين عدوا مرار ًا
أ�سراب
خلف � ٍ
تك�س َر غ�صنُ
م��ن احللم ال��ـ َّ
فرحته
احلب
و�أعلن �أنَّ �شال
ّ
�شاب على ر�ؤو����س القادم َ
ني
َ
ْ
الزفاف.
�إىل
هلْ كنتُ من يبكي
َ
على �أط�ل�ال م��ن �سبق ام��ر�أ
القي�س..
 ..احلطيئة ..
واقتفى �شم�س ال�شمال
معدّ د ًا �أ�سماء من وقفوا
ْ
على بئر التبدّ د واجلفاف.
َ
�سبق الودا ُع والدتي
قمر تي ّب َ�س
وق�صيدتي ٌ
ْ
واخلالف.
فوق �أكوام املرارة
من كانَ يدري
ْ
ري يدايَ
�أو ي�صدّ قُ �أن ت�ص َ
مقربتني من دمع املنايف
تندبان النهر
والذبولْ
؟؟
يف و�ضح الفجائع
ال تعذيل �صوتي
قمي�ص التائب َ
ني
وحمربتي
ُ
الط ّيب َ
ني
ٌ
و�صورة للقائمنيَ
على �ش�ؤون الي�أ�س
ي�أتزرون �شالّل التداعي
�سجيل الودا ِع
ُيقرئون الط َ
ري ّ
اخلوف
على هبوب
ِ
يف نار الأفولْ .
زوري يبابي مرة
ال�سحر
وتع ّمقي يف ّ

زوري طلويل مرة
ُ
فاملوت مل ُي�س َف ْك
على �سعف ا�شتعايل بعدُ ،
مل ُتطف�أ �شوامخ ح�سرتي
مل �أ ُ
جن م��ن �شبح التوابيت
أنيقة
ال ِ
دروب الروح
يف
ِ
الريح
مل �أ�س َل ْم من ّ
يديك
علّ الأرجوان على
ِ
يثري غفلتي املدانة بالذهولْ  .التي ت�أتي من ال�صحراء
َ
ْ
مل � ْ
أقطف ثمار ق�صائدي.
ال َ
الفجر
�صوت خلف
ِ
أمر بني حرائقي احلريى
�س� ّ
ري �أ�سايَ
غ ُ
� ّ
املطري للذكرى،
أزف ال�شارع
َّ
املعاقة
يدلقُ �شهدَ عزلته
ِ
ال ح����دود ع��ل��ى ت�ضاري�س �ألقّنهُ
احلب،
درو�س
َ
ّ
أخر�س
هذا النهر � ُ
الفجيعة
ِ
القلب،
أ�صم
ِ
�أو � ّ
ال ر�ؤى قلبي،
ل�ستُ �أنا الذي
وال غزالن روحي
ت�ستدر �شميم قطعان احلياةِ ،بدّ لتُ �أحالمي
َ
ُّ
وثوب ق�صائدي.
َ
�أنا انك�سار الراحل َ
ني
مرار ُة الدمع الأخري ُة
ف�أنا..
القلب
يف �شمال
ِ
�أنا ال ُ
أطالل
ُ
�صفقة حالمِ ٍ
ال �أطالل غري ال�صوت
َ
العناق
خ�سر
َ
ال…
ري
على موائد ِه الب�ش ُ
يبق يل ٌ
مل َ
ْ
�صوت
بكلّ �آالء الق�صائد
�أرممّ ُ َ
بع�ض ما �أهوى
والتئام الروح
أعانيه
ترج ُم ما �
ِ
بني حمامتني ُتفتّقان الفجر �أُ ِ
َ
عاداته،
و�ألز ُم خافقي
ِ
يف �أ َلق الهديلْ .
ما عاد يل �صوتي
الذي قد كنتُ �أح�سبهُ يراين
ري بيننا
ال بُدَّ من ٍ
قمر �صغ ٍ
يحا�صر
داهم �أو
كي ُي َ
َ
يحمي �صغار ف�ؤادهِ،
ويذيقنا �أل��ق ال�صعود �إىل كلّ �سفّاحي �ضياء الع�شق
ُي���ق��� ِف َ
���ل يف وج�����وه �أول���ئ���ك
احلياةْ.
الأوغا ِد
قمر
ال بدَّ من ٍ
قلعة ح ّب َي املجهولِ ..
نواري خيبة الأحالم
َ
امل��ك��ح��ول
ي�����س��م��ع ���ص��م��ت��ي
رحلته..
حتتَ جناح
ِ
بالأقفالِ
�أيا الأنثى!!..
واملقابر
ا�س احلدائق
ِ
حر ُ
ّ
هبيني حزنَ من ُج ِبلوا على
تاجر الأ�شواق
ُ
الذكرى
املوت
ح ّمالو رياح ِ
َ
الر�ؤومة
املواعيد
وميقات
ّ
ّاء املراثي..
جن ُ
كربياء الريح،
َ
 ..ال تعودي نحو ذاكرتي
اجلهات
كيف �أمدّ خارطة
ِ
وقويل للغياب
�إىل حقول دمائنا..؟؟
�ألن ّ
يكف عن الأنني
ودموعنا ِم َزقُ ال�صباح
ُ
املراقة
وراء �صرختي
ِ
على طلول الروح
يف الوريد !! ...
حاملة ً َ
املوت
�سالل ِ
!.................
تخنقنا بدايات الفجائع
تنحني يف درب عزلتنا املرايا !!.................
ث��م ي�شطرنا �إىل �شطرين زوري خرابي ر�أفة
ف�أنا
حمروقني
�أنا املكفوف ...
ّاح الأماين،
�سف ُ
ّ
والكف ال�شحيحة �أنت ِ
ن��رت��دي �صمت ال��ع��ب��ور �إىل
تلجمني ..
املنايف
وترتكنـــي
واملنايف �سلّم الأوجاع
على وجعـــي الطويلْ .
خامتة الف�صولْ .

قصة

•كامل م�سقاين
رنَّ ج��ه��ازي اجلّ����وال ،وك��ث�ير ًا م��ا ي��رنُّ ،
ف�إخوتي و�أخ��وات��ي و�أق��ارب��ي و�صديقاتي
الذين ي�سكنون يف الطرف الآخر من املدينة
��ي� ،أو
يت�صلون ب��ي دائ��م�� ًا لالطمئنان ع��ل َّ
ليت�أكدوا من �أنيّ مل �أزل على قيد احلياة،
ففي هذه الظروف ال�صعبة واحلرب ال�سيئة
التي تعي�شها مدينتي العظيمة ،قد ت�صيب
بني حلظة و�أخرى قذيفة �صادرة عن جهة
غ��ادرة ج��دران �شقتي وتدفنني حتت ركام
�أحجارها� ،أو ت�ستهدفني بني خطوة و�أخرى
ر�صا�صة قنا�ص تطلقها يد جمرمة لتحدث
يف جبهتي ثقب ًا غائراً ،ولكن هذا ،واحلمد
هلل على �سالمتي ،مل يحدث حتى الآن.
ويتابع ج��ه��ازي رنينه فيما مل �أزل �أن��ا
�أحدِّ ق يف �شا�شته م�ستغربة ظهور هذا الرقم
الغريب الطويل الآت���ي م��ن دول��ة �أخ��رى،
وتوج�س من الطارق
فانتابني �شعور مقلق
ُّ
امللحاح ،و�أخري ًا �ضغطتُ على زر الرد و�أجبت:
�ألو ،نعم؟
فجاءين �صوت رجل يحييني ب���أدب َج ّم،
وي�س�ألني بثقة وا�ضحة:
أل�����س��ت �سلوى
حت��ي��ات��ي ���س��ي��دة ���س��ل��وى� ،
ِ
اجلارو�شي يا �سيدتي؟
فنطقْتُ بال تر ُّدد:
نعم� ،أنا �سلوى اجلارو�شي ،من معي؟
فرد بنربة العارف املتمكن:
��ت ج��ار ُة املدعوة راف�ضة �سامل النون،
�أن ِ
�ألي�س كذلك؟
ف�أجب ُته مرتبكة ،وقد حت�� ّول قلقي �إىل
خوف حقيقي:
نعم هي جارتي� ،أق�صد كانت جارتي ،لقد
تركت �شقتها منذ �شهر تقريب ًا.
وق��ب��ل �أن �أع����اود ���س���ؤال��ه م��ن ي��ك��ون ،ر ّد
بعجالة:
اطمئنّي يا �سيدتي ،ونعتذر عن الإزعاج،
نحن من الف�ضائية الإخبارية  SSSونو ّد
�أن جنري معك ات�صا ًال مبا�شر ًا على الهواء
يتعلق باحلياة ال�شخ�صية لراف�ضة� ،إن مل
يكن لديك مانع.
ومع زوال بع�ض تر ُّددي وارتباكي وب�شعور
مفاجئ ب�أهميتي و�أهمية املعلومات التي قد
تفيد يف ك�شف مالب�سات ودواف��ع ما حدث
ً
قائلة:
اتخذت قراري
نعم ،بكل ت�أكيد ،وي�سرين �أن تكون لدي
معلومات تفيد املهتمني بالأمر.
�إذ�أ� ،سنعاود االت�صال بك بعد قليل ريثما
يقوم الفنيون يف القناة بتجهيز االت�صال
املبا�شر معك� ،إىل اللقاء �سيدة �سلوى.
�إىل اللقاء
•••
يف ال�ساعة الثامنة من �صباح هذا اليوم،
وبينما �أنا جال�سة �أمام �شا�شة التلفاز �أق ِّلب
قنواته من ف�ضائية �إخبارية �إىل �أخ��رى،
لأج���ري كعادتي م�سح ًا �شام ًال على �أه��م
الأح���داث يف مدينتي اجلريحة ويف دول
العامل ال�صاخبَ ،و َر َد اخلرب العاجل التايل:
“تفجري انتحاري يوقع قتلى وجرحى يف
�صالة ريا�ضية يف مدينة كانتانيا تنفذه
امر�أة بوا�سطة حزام نا�سف” ،ورد هذا اخلرب
على معظم الف�ضائيات الإخبارية نق ًال عن
�أكرث من وكالة �أنباء يف العامل ،يف البدء مل
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كانت ت�ضرب زوجها

�أهتم لهذا اخلرب كثري ًا ب�سبب تزاحم هذه
العمليات ،وك�أنها �صارت �أمر ًا عادي ًا ويومي ًا،
ولكن عند ورود تفا�صيل اخلرب والإعالن عن
ا�سم منفذة العملية ارجتجت يف مكاين وك�أن
ً
قذيفة �سقطت يف ج���واري وهالني الأم��ر
ً
م�صغية
بل �صدمتني �شدة املفاج�أة و�أن�صتُّ
�إىل املذيع الذي يقر�أ تف�صيالت اخلرب وهو
يذكر ا�سم راف�ضة �سامل النون التي فجرت
نف�سها بحزام نا�سف يف �صالة ريا�ضية و�سط
جمهور كبري يتابع مبارا ًة لكرة ال�سلة .وبال
�إرادة مني وبانفعال �شديد دمعت عيناي ثم
و�ضعت يدي على ر�أ�سي ومتتمت م�ستغربة
متعجبة:
َم ْن؟ راف�ضة؟
•••
منذ �سنتني تقريب ًا �سكنت راف�ضة ال�شقة
امل��ج��اورة ل�شقتي �آتية من الطرف الآخ��ر
للمدينة ي�صحبها زوجها ذو النظرة احلادة
الثابتة ،وق��د ب��دت يل منذ اللقاء الأول
جريئة معتدّ ة بنف�سها ذات نظرة فوقية،
ال يعجبها �أح��د وال ي��روق لها �شيء ،فبدا
زوج��ه��ا �إىل ج��ان��ب �شرا�ستها وعنجهيتها
وديع ًا ال حول له وال قوة� ،أما �صوتها فكان
يق�صف كالرعد كلما ت�شاجرا وكثري ًا ما كانا
يت�شاجران وكان �صوتهما يعلو ويعلو حتى
ي�صل �إىل �أ�سماع َم ْن يف العمارة والعمارات
امل��ج��اورة ث��م يخفت �شيئ ًا ف�شيئ ًا بعد �أن
تتك�سر �صحون وتتحطم نوافذ ،وعلى مدى
ال�سنتني واللقاءات القليلة التي جمعتنا
ا َّت�ضح يل ب�أنها متزوجة منذ خم�س �سنوات
وال تريد �إجناب الأوالد رغم �إ�صرار زوجها
ورغبته يف �أن يكون �أب ًا لولد يحمل ا�سمه،

فكان هذا اخلالف دافع ًا لهما على ال�شجار
الدائم امل�ستمر.
•••
و�أع��ود من املطبخ بعد �أن �صنعت لنف�سي
فنجان ًا من القهوة و�أقعد �أمام التلفاز ،وقد
قمت بتثبيته على القناة التي �ستجري معي
احلوار املبا�شر ،ورحت �أتابع ورود تفا�صيل
جديدة عن العملية منتظرة بتوتر وانفعال
ات�صالهم ب��ي ،و�أن��ا �أجهز يف ذهني الأفكار
والعبارات وال�صور والأو���ص��اف واملعلومات
التي �س�أديل بها على م�سمع من العامل عن
جارتي الغبية ،ولتعذريني على هذا الو�صف
يا من كنت جارتي ،ف�أنا لن �أغفر لك لأنني
مل �أزل �أح�س ب�أمل الفقد ولوعة الفراق وقد
�سكن خاليا ج�سدي و�أح��رق م�شاعري �أمل
فقدان زوج��ي ال��ذي قتل يف عملية تفجري
م�شابهة ملا قمت به �أيتها املجنونة ،وما �أزال
��دي ال�شابني
�أح�س بلوعة الفراق على ول ّ
اللذين �ش َّرقا يف البالد وغ َّربا وقد انقطعت
بنا �سبل اللقاء يف بلد مل يزل فيه بقية من
حياة و�أمل.
ويجيئني �صوت حملل �سيا�سي ا�ست�ضافته
ال��ق��ن��اة وه��و يتحدث ع��ن دواف���ع العملية
و�أهدافها متهم ًا ومندداً:
�إنه الإ�سالموفوبيا� ..إنه انفجار التطرف،
هذه املر�أة تر َّبت على فكر وعقيدة ت�شبعت
بالأنانية ورف�ض الآخر.
ف�أثار حتليله للدوافع وقراءته للحادث
غ�ضبي وا�ستهزائي و�سخريتي ،فانتقلت
�إىل قناة �أخ��رى ،فبدا النقا�ش ح��اد ًا بني
املتحاورين ،وكل واحد منهم يتهم دين ًا �أو
فكر ًا �أو مبد�أً ،و�أنظر �إىل �ساعتي متوترة
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متوج�سة و�شيء من الغ�ضب يغلي يف داخلي،
و�أت�ساءل يف ا�ستعجال“ :متى �سيتَّ�صلون؟”،
وقررت يف نف�سي �أن �أقول كل �شيء �أعرفه
ع��ن راف�����ض��ة� ،صراخها ال��دائ��م� ،شجارها
امل�ستمر م��ع زوج��ه��ا� ،ضربها ل�ل�أط��ف��ال يف
العمارة ،كرهها للنا�س� ،أن��ا �شخ�صي ًا كنت
�أحتا�شاها ،جال�ستها مرتني �أو ثالث مرات
لأكت�شف يف �شخ�صيتها ميلها �إىل العنف
والت�سلط ،وعدت �أ�صغي �إىل كل الأ�صوات
والآراء التي ت�صدر عن املحللني ال�سيا�سيني
وعلماء النف�س واملر�شدين االجتماعيني،
وكل واحد منهم يتناول الفعل الإجرامي من
زاويته واخت�صا�صه ،و�أ�س�أل راف�ضة يف �سري:
لت ال�سماء؟
هل
�صليت الفجر يوم ًا؟ �أو ت�أ ّم ِ
ِ
هل �شعرت للحظة بال�سعادة واحلرية و�أنت
تراقبني حمامة حطت على �أر�ض �شرفتك
لتنقر احلب املنثور هناك؟ هل َّ
تن�شقت عبري
زهرة م�شغولة بيد اخلالق؟ ويتهمونك مبا
لي�س فيك يا راف�ضة وهل يقبلك دين �أو فكر
زوج��ك ال��ذي هجرك
�أو مبد�أ؟ وهل ق َّبلك ُ
�أيتها القبيحة؟ حتى �أنا لو �أنني ا�ستطعت
ل��ه��رب��ت م��ن ه���ذا ال��ع��امل املتفجر املمتلئ
واد هادئ وجداول ظليلة� ،إىل
ب�أمثالك �إىل ٍ
غابة ت����ؤوي ك��ل الوحو�ش حيث ال ح��زام
نا�سف ًا وال �سيارة مفخخة باملتفجرات ،لو
ا�ستطعت لأويت �إىل كهف رطب �سكانه منرة
مرقطة �أو �أفعى مل�ساء ال ميكنهما ال�ضغط
على زناد ر�شا�ش �أو �شد حبل مدفع ،لو �أنني
ا�ستطعت االنطالق يف ال�براري وال�صحاري
والقفار حيث الأزه��ار والأ�شجار والأطيار
والغزالن والن�سائم الأ�صفى.
ويرن جهازي و�أ�ضغط على زر الرد متلهفة
مت�شوقة:
�ألو ،حتياتي �سيدة �سلوى ،معك قناة SSS
الف�ضائية على الهواء مبا�شرة.
و�أرد بقوة وحزم:
�أه ًال� ،أه ًال بكم.
نريد �س�ؤالك عن املدعوة راف�ضة �سامل
النون منفذة التفجري االنتحاري يف كانتانيا،
ماذا تعرفني عن حياتها مبا �أنك جماورة لها
يف �سكنها؟
وبثقة وبعبارات خمت�صرة ومنتقاة رحت
�أقول:
ً
ال �أع��رف �شيئا عن �أ�سبابها ودوافعها �أو
كيفية جتنيدها للقيام بالعملية� ،إال �أنها
ج��ارت��ي ،غ��ادرت �شقتها منذ �شهر تقريب ًا،
كانت على �شجار دائ��م مع زوج��ه��ا ،عنيفة
بطبعها ،تهوى ال�ضرب ،نعم تهوى ال�ضرب،
و�أعتقد �أنها �أرادت �أن ت�ضرب على م�ستوى
�أعلى ه��ذه امل��رة وب�أ�سلوب حديث و�شائع،
وبو�سيلة �أكرث فتك ًا ،و�أظنني ال �أف�شي �سر ًا �إن
ُ
اخت�صرت همجيتها وعدوانيتها و�شرا�ستها
ب�أنها يا�سيدي –لب�شاعتها -كانت ت�ضرب
زوجها.
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قضايا وآراء
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امر�أة ال�شـــهادة والنه�ضــة

•د .نذير العظمة
ال تكتمل �صورة بالدنا ال�شابة وحيويتها
الإن�سانية والقومية �إال �إذا در�سنا بعقائدها
املعا�صرة و�سرينا روحها املتوثبة نحو احلداثة
والوحدة.
فمفكرو الطليعة عندنا يجتمعون على
ال��ن��زوع نحو احل��داث��ة دون �أن ي�ست�أ�صلوا
جذورهم العميقة يف تربة التاريخ.
ومعاناتهم املعا�صرة �إذ تتو�سل قناعات
�إيديولوجية ,تعقد العزم على حتديث الفكر
وال��ف��ن والإدارات ال�ترب��وي��ة واالقت�صادية
والدفاعية وال�سيا�سية� .إن القرار ال�سيا�سي ال
ي�ستقيم �إال بالإبداع الفكري واملادي والفني
واملعاناة الإن�سانية.
�إن قرار التحديث واملعا�صرة هو ب�شكل ما
ق��رار املقاومة والنه�ضة وال���والدة م��ن رك��ام
التاريخ مرة ومرة ومرة.
وح�ي�ن جت��م��ع ..ع��ق��ائ��دن��ا احل��دي��ث��ة على
النهو�ض من امل��وت .وتتو�سل الإن�سان والعقل
واحل��ري��ة ت�صبح ن�ضاالتنا ب�شارة من �أجل
القيامة.
الثقافة هي خبز احلياة والإن�سان ومن
دونها ت�صبح ال�سيا�سة روتين ًا �إداري�� ًا ووالدة
الإن�سان اجليد حتتاج �إىل احليوية النادرة
والت�ضحية الفذة من اجليل لرتتفع قامتنا
�إىل ال�شم�س وث����ورات ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي �ضد
االنتداب والعبودية ولدت من رحم م�شرتك
م��ن �أج��ل احل��ري��ة وتقرير امل�صري .فالثورة
ال�سورية مل تكن غريبة على نب�ض مي�سلون
واجل�ل�اء وج�لاء ال��ق��وى الغازية والطاغية
تكون من هذا النب�ض .وث��ورة اجلزائر التي
توجها الن�صر �ضد االحتالل الفرن�سي مل تكن
معزولة عن ث��ورات امل�شرق العربي والعامل
�ضد التفوق العرقي .والنه�ضة الإن�سانية هي
وليدة احلرية والإن�سان ب�سعة كونية .فالثورة
ال�سورية واجلزائرية والفل�سطينية اندلعت
يحكمها التوا�صل م��ن �أج���ل التكامل .وكم
كانت ده�شتي كبرية .وف�ضويل عام ًا عندما
كنت �أراق���ب التلفاز يف زم��ن ث��ورة احلجارة
الفل�سطينية لأرى جاندارك اجلزائر جميلة
ب��وح�يرد ت��زور ج��ان��دارك فل�سطني ليلى �أب��و
خالد( .)1فلن�صغ �إىل هذا النب�ض يف بوحنا
ال�شعري التايل:
�سوريانا
�سوريانا �سوريانا
�أيها النب�ض الذي �شع�شع �ضوء ًا يف حمانا
�أيها الفجر الذي نحمله طف ًال طري ًا
يفج�أ الليل ب�أنوار �صبانا
�أمة �سيدة واحدة
وقفت يف غ�ضبة ال�شعب كيانا
ترفع الروح �إىل �أوج الرثيا
نغم ًا يقطر حب ًا وحنان ًا!!!
يا �أ�ضاحي املجد لوالك ملا كان �صحانا
بيتنا �سر عتيق مل يجدده �سوانا
علمينا كيف ن�ستل من اجلرح جبينا
�ساطع ًا مثل جبني النجم يف ليل احلزانى
ههنا ال�شعب جتلى واحد ًا
مثل نور اهلل بالوحدة كانا!!
دمه نهر ير ّوى نه�ضة
مل يطقْ ت�شرين لأن تر�ضى هوانا
�أيّ فجر الح يف الأفق ح�صانا
ي�صهل التاريخ يف طلعته
يبدع احللم زمانا ومكانا
وطن وحده ا�ست�شهادنا
مي�سلونا قد عرفناه وقانا!!!
دم�شق 2012/11/23

امللكة زنوبيا

�سلمى حفار الكزبري

عادلة بيهم اجلزائري

دور املر�أة يف دحر االحتالل الفرن�سي
و�أ�سماء ن�ساء �سوريات

�سلمى حفار الكزبري ،رميا كرد علي ،ثريا
حافظ زوج��ة منري الري�س �صاحب جريدة
بردى ،نازك العابد رفيقة يو�سف العظمة يف
معركة مي�سلون.
امللكة زنوبيا فتح باب احلريات ومقاومة
االمربيالية الرومانية� -أ�س�ست االمربطورية
ال�����ش��رف��ي��ة ���ض��رب��ت ال��ن��ق��ود يف �أن��ط��اك��ي��ة
والإ�سكندرية و�ضربت على النقود �صورة
ابنها وهب ال�لات ،حدودها من الب�سفور �إىل
النيل كانت معجبة بكليوباترة التي �شوه
الرومان ن�ضالها و�صوروها يف �إط��ار الرتاقي
اجلن�سي تزوجت �شرعي ًا ودافعت عن حقوقها
وا�ستقالل احل�ضارة وال��دول��ة عن ا�ستبداد
روم��ا ،وا�ستخدمت املنجنيق لرد املحا�صرين
واملعتدين تدمر رمز للمقاومة  .كما هو الأمر
اليوم مقاومة ال�شعب ال�سوري ال�سرتاتيجيات
كونيه وم���ؤام��رات حملية وخارجية و�أطماع
�صهيونية وجابهت القي�صر �أورليانو�س �إىل حد
االنتحار وموت ال�شجعان.
املقاومة الن�سوية عريقة يف تاريخ ال�شعب
��دء بالعثماين وم���رور ًا بالفرن�سي
ال�سوري ب ً
واالنغلو�سكوين لي�ست جاهلة مب�صلحة الوطن
والدولة والهوية .وجابهت املعدين بالإرادة
الواعية وطليعة لال�ستقالل واحلرية وبناء
الدولة ،ومنذئذ �شكلت �سورية ريادة املقاومة
لالحتالل العثماين والفرن�سي ،وال ن�ستغرب
ال��دور البارز للمر�أة ال�سورية يف املقاومة يف
احلا�ضر فعندما �أعدم جمال با�شا باترو باويل
نه�ضت م��اري عجمي �إىل املقاومة للمحتل,
ون�شر ال��وع��ي مبجلة ال��ع��رو���س واملن�شورات
والث�أر لل�شهداء ورفع �شعار املقاومة الن�سائية
وح�شد �إرادة ال�شعب وق��واه بالوعي والفعل
والث�أر ل�سوريا الناه�ضة.

ماري عجمي

نازك العابد

مقاومة �أخ���رى ن��ازك العابد التي ان�برت
ملقاومة املحتل الفرن�سي ف�أ�س�ست جمعية
ن�سائية «ن��ور الفيحاء» و�أ�سعفت م��ع ن�ساء
اجلمعية ج��رح��ى معركة مي�سلون وقدمت
ه��ي وزميالتها خ��دم��ات تربوية و�إن�سانية
واجتماعية وقدمت «ن��ور الفيحاء» خدمات
�صحية حتت ا�سم الهالل الأح��م��ر .و�ألهبت
م�شاعر الوحدة والوعي و�إن�شاء م�ؤ�س�ساتهما:
جمعية للتحري�ض وجم��ل��ة ن�سوية لتدعم
املقاومة وممار�سة الفعل الإرادي احلر .لدحر
الغزاة واملحتلني.
كذلك ال�شيخ �صالح العلي وزوج��ت��ه ف�ضه
( )1920اجتماع يو�سف العظمة و�صالح
العلي يف ال�سويداء ت�شكيل جبهة عري�ضة
للمقاومة .هنانو �أي�ض ًا حتت ق�صف الطائرات
ت�سلحت امل��ق��اوم��ة ب��ال��وح��دة بقيادة دم�شق
الدكتور عبد الرحمن ال�شهبندر يوحد اجلبل
والغوطة مببادرات مع �سلطان با�شا الأطر�ش.

واملجاهدة ر�شيدة الزيبق �صورتها يف كتاب
الثورة العربية الكربى للم�ؤرخ �أمني �سعيد32
���ش��اه��د �آخ���ر ح��ي ع��ل��ى امل��ق��اوم��ة امل��ت��ج��ددة
جغرافيا اجلبل والغوطة والعا�صمة اجلي�ش
وال�شعب واملر�أة والرجل جبهة واحدة حلماية
تقرير امل�صري والأمة والدولة وزوال االنتداب
�أي ًا كان.
عادلة بيهم اجلزائري والق�ضاء على كل
�أ�شكال التمييز وفتح الباب للمر�أة امل�شاركة
القامة للتحرير وبناء املجتمع املقاوم �ضد
االحتالل الفرن�سي واملر�أة هي الر�صيد املقاوم
تقدم �إىل الطليعة الفاعلة فلذات الأكباد
جلالء امل�ستعمر.
الدين هلل وال��وط��ن للجميع �شعار �سلطان
وال�شهبندر وتدعو امل��ر�أة �إىل الطليعة فع ًال
ون�ضا ًال وب�شراكة كاملة حتقق اال�ستقالل
وتقود �إىل جالء امل�ستعمر.
ترف�ض م���ؤام��رة �سايك�س بيكو والت�صدي
لل�صهيونية وت�ؤ�س�س «جملة العرو�س» 1910
منرب ًا للرتبية والنوعية ال�شعبية.
ت��دع��و «ج��م��ع��ي��ة تنظيم الأ����س���رة « �إىل
انخراط املر�أة اجتماعي ًا وثقافي ًا ودفاعي ًا يف
موكب النه�ضة حمى القدرة على اال�ستقالل
واحلرية.
طرد اليهود ال�صهاينة من لبنان مل يكن ليتم
لوال دور �سورية الدفاعي وانخراط املر�أة يف
الفعل امليداين تربوي ًا وتثقيفي ًا وعملي ًا.
ف��احل�����ض��ارة ه���ي داف����ع ���س��وري��ة للحرية
واال�ستقالل والتميز.

�سالمات

تتقدم (الأ�سبوع الأدبي) با�سم رئي�س االحتاد ،و�أع�ضاء املكتب التنفيذي،
وجمل�س االحتاد والأع�ضاء ،من الأديب الروائي حممد احلفري بخال�ص
التهنئة لنجاته من قذائف احلقد الإرهابي الذي طال زميلنا الأديب علي
�أحمد العبد اهلل ،وترجو له العودة ال�سريعة �إىل العمل ،والإب�لاء من
اجلروح والك�سور التي �أ�صابته.
�سالمات �أديبنا الغايل

نافذة على العالم
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قلب بال براثن
•ناتاليا ميليوخينا •
ح�ين تكفي �أ�صابع اليد ال��واح��دة لعد
�سنوات عمرك ,تبدو الأحداث التي وقعت
قبل ع�شرة �أعوام من مولدك قدمية قدم
عبارة احلكايات «ك��ان يا ما كان يف قدمي
الزمان ,يف مملكة من املمالك.»...
وهكذا ,كان يا ما كان يف قدمي الزمان -
عا�ش وال��داي ال�شابان ,ال يف مملكة خلف
�سابع �أر����ض على الإط��ل�اق ,ب��ل يف قرية
نائية من قرى فولوغدا؛ ومل يتحدرا من
�أ�صول ملكية ,بل جرت يف عروقهما دماء
الفالحني النقية ,مع �أن الناظر �إىل �صورة
�أمي يف �صباها ي�صعب عليه ت�صديق ذلك.
كانت ت�شبه الأمرية �أودري هيبورن يف فيلم
«عطلة رومانية» ,لكن مب�سحة حملية –
فهي مثلها مم�شوقة القوام كالبان ,وعيناها
كعيني الغزال ,غري �أن لبا�سها مل يكن من
حم��ال الأزي���اء الراقية و�إمن��ا من خمازن
جمعية امل�ستهلكني يف املنطقة .كان والداي
ق��د ت��زوج��ا للتو ,وعا�شا يف تلك القرية
ال�صغرية التي كانت �ستبدو حتى لعفريت
احلكاية الأخرق قرية فائقة ال�صغر...
ومب��ا �أن �أم��ي كانت �أم�ي�رة تقري ًبا على
ال��رغ��م م��ن ك��ل ���ش��يء ,فقد ظهر لديها يف
فناء املا�شية ,ولي�س الق�صر ,فار�سها اخلا�ص
ال�صامت .ع�شق �أمي ليونكا املجنون املحلي
الأخ��ر���س واب��ن اجل��دة غو�ستيا الوحيد.
ك��ان ليونكا يف ذل��ك ال��زم��ان امللحمي فت ًّيا
كذلك ,وكان و�سي ًما مهما بدا ذلك غري ًبا.
تخلفه العقلي اخلفيف مل ينعك�س على
مظهره اخلارجي� ,سوى عينيه اللتني ظلتا
�ساذجتني على نحو ال ي��ت�لاءم م��ع �سنه,
�أم��ا ما خال ذلك فكان كمثل «�إيفانو�شكا»
احلكايات ,مم�شوق القوام وح�سن املظهر وذا
وجه مريح ,و�إذا كان �شعره ك�ستنائ ًّيا ,ولي�س
�أ�شقر ,فقد جتعد مثله.
خافت اجلدة غو�ستيا من �أن يقتادوه بعد
موتها �إىل م�أوى املر�ضى النف�سيني ,فكانت
تتح�سر قائلة« :ال ي�سمحون لهم هناك
باخلروج �إىل ال�شارع! ويد�سون لهم الدواء
يف ال��ط��ع��ام! ويحر�سونهم كال�سجناء!».
راح���ت جتمع «ب��ائ��ن��ة» الب��ن��ه��ا ,ون���وت �أن
تو�صي بالنقود البن �أخيها فالريا كي يهتم
بليونكا حني لن تكون يف هذه الدنيا .حاول
بع�ض فاعلي اخلري �أن يثنوا اجلدة غو�ستيا
عن عزمها� ,شارحني لها �أن جهودها �ستذهب
ه���د ًرا! ففالريا �سي�أخذ النقود ,و�سي�سلم
ليونكا حت ًما �إىل م�شفى املجانني! وكانت
اجلدة غو�ستيا ت�صمت يف �أثناء مثل هذه
الأحاديث زامة �شفتيها .مل ت�صغ �إىل �أحد,
وظلت جتمع كل كوبيك يف دفرت التوفري,
حتى �إنها مل تكن حتت�سي ال�شاي وال�سكر
ومل تنفق على املالب�س ,بل �سارت يف ثياب
م�ستعملة ك��ان اجل�ي�ران يعطونها �إي��اه��ا,

• ترجمة :عياد عيد

وكذلك ارتدى ليونكا ما وهبه له اهلل.
مل ي�شعر �أبي بالغرية على �أمي من الفار�س
ليونكا� ,أولاً ,لأن الإ�ساءة �إىل �إن�سان م�سكني
وم�سامل ذنب كبري ,وثان ًيا ,لأن والدي ر�أى
يف �أع��م��اق نف�سه �أن ال��رج��ال ال يكونون
رج اً
��ال �إن قدر لهم �أن يعي�شوا بجوار �أمي
ومل يع�شقوها .لهذا ,ووفاقا لهذا املنطق
كان ليونكا �شا ًبا طبيع ًّيا لكنه �أخر�س ورث
امللب�س.
راح املحارب ال�صامت يقدم ل�سيدة القلب
الهدايا ,وي�صنع با�سمها امل�آثر ,فيجلب تارة
باقة �أقحوان ويرتكها عند مدخل كوخنا,
وتارة يقدم امل�ساعدة يف الأعمال املجهدة.
م��رة ,مثلاً ,انك�سر �أنبوب املياه يف الفناء
ال��ذي كانت تعمل فيه �أم��ي رئي�سة عمال,
ومل ينجح عمال ال�صيانة يف �إ�صالح العطل
طوال يوم كامل .ظل خم�سمائة ر�أ���س من
ً
عط�شا,
ذوي ال��ق��رون وال��ذي��ول يتعذبون
و�أمي تتعذب من الإ�شفاق عليهم� ,إذ كانت
�أ�صغر بقرة حتتاج �إىل ما يقل عن دلو من
ماء بعد كل وجبة علف� .أنهكت احلالبات
وهن ينقلن املاء من البحرية ,غري �أن ليونكا
كرمى لعيني �أمي �أنقذ العامالت والبقرات
م ًعا� :صحيح �أنه مل يكن قاد ًرا على التباهي

بعقله لكنه وهب يدين متينتني ,وراح ينقل
امل��اء ط��وال النهار والليل �إىل �أن ارت��وى
القطيع عن بكرة �أبيه .انهار الفار�س خائر
القوى بعد هذه امل���أث��رة ,وظل نائ ًما يو ًما
كاملاً تقري ًبا يف م�شلح احلالبات والرعاة
مبا�شرة .ح�صلت �أمي له على مكاف�أة غري
كبرية من الكوخلوز لقاء م�أثرته يف نقل
امل��اء ,وطب ًعا ,و�ضعت اجل��دة غو�ستيا تلك
النقود يف دفرت التوفري.
مرة� ,أهدى الفار�س ال�صامت �أمي جر ًوا
ريا هجينًا� .سموه بونكا ,وم�ضى الوقت
�صغ ً
وال��ك��ل��ب ال ي��ن��م��و ,وظ��ل��ت راح��ت��ا وال���دي
حتتويانه كال�سابق .تبني �أن حجم هذا
ال�صغري حم�ض ديكور لكن طبعه قتايلّ,
فكان بونكا يهجم على �أي �شخ�ص �أو حيوان
خطرا يتهدد �أ�صحابه,
�أو طري ي��رى فيه
ً
و�أتقن فن الهجوم النف�سي فكان بحجمه
ال�صغري غ�ير امل��ع��ه��ود وب��ن��ب��اح��ه ال��زاع��ق
يدخل اخلوف �إىل نفو�س الأع��داء ,الذين
مل يروا من قبل قط حمار ًبا مبثل �ض�آلته.
�أ�ضف �إىل ذلك �أنه ا�شتهر كتعويذة لل�صيد,
وكانت كل حملة �صيد للوحو�ش �أو الطيور
ال تغدو ناجحة �إال �إذا ا�صطحبه �أبي �إىل
الغابة ,فقد �أح�سن بونكا حل ت�شابك �آثار

ال�سناجب وال�سمور� .صحيح �أنه كان يلهث
ويتلك�أ لكنه يخرج البطة امل�صطادة من املاء
يف نهاية املطاف.
مل يكن يف هدية ليونكا �سوى عيب وحيد,
وه��و �أن��ه ك��ان يختفي كل ًّيا بني الأع�شاب
الطويلة .م��رة ,مل يلحظوا ال�صغري عند
ح�صاد الع�شب يف جذامة كثيفة ,ف�أ�صابوا
باملنجل براثنه كلها ...مل يعرف والداي
ح���دو ًدا حلزنهما� .أن��ق��ذا بونكا ,لكن هذا
ال�ضئيل م��ا ع��اد ي�ستطيع الرك�ض وب��ات
يزحف على نحو ما على جدعات براثنه؛
وحينئذ راح���ت �أم���ي و�أب���ي يحمالنه كل
ب���دوره يف جيبه .ظ��ل وال���دي ي�صطحبه
كال�سابق �إىل ال�صيد ,وكان ال�صغري يجلب
ال��ن��ج��اح ح��ت�� ًم��ا ك��م��ا م��ن ق��ب��ل .مل يفقد
مقدرته على ال�سباحة ,وك��م ك��ان يبدو
ممتنًا حني يطلقونه يف البحرية خلف بطة
برية م�صروعة �أو بطة نهرية .مل ي�شعر
بونكا يف املاء ب�إعاقته ,وعا�ش حياة كالب
مديدة يف ظل احل��ب وال��رع��اي��ة ,ثم نفق
ً
حماطا بال�شهرة لأن النا�س كان ي�أتون من
قرى املنطقة لي�شاهدوا ال�صياد الأعجوبة
املحروم من الرباثن .بعد موت هذا ال�صغري
الذي يليق مبوت الأبطال انتقل «ليعي�ش» يف
حكايات الأ�سر �إىل جانب ليونكا الأخر�س.
حني رحلت اجل��دة غو�ستيا �إىل العامل
الآخ����ر �سجل اب���ن �أخ��ي��ه��ا و���ص��اي��ت��ه على
الفار�س ال�صامت ,وح�صل على املرياث ,لكن
فالريا خال ًفا للأل�سنة ال�شريرة بر بق�سمه
لعمته ,وك�أنه يث�أر من النمامني الذين نالوا
منه �أعوا ًما طويلة ,ومل ي�سلم ابنها «�إىل
م�شفى املجانني» ,بل �أخذه معه �إىل منزله
يف فولوغدا .يقال �إنهم قد �سجلوا املحارب
ال�����ص��ام��ت يف ال��ق�����س��م ال��ري��ا���ض��ي اخل��ا���ص
باملر�ضى النف�سيني ,و�إنه �صار بطلاً – �إما يف
اجلري على غرار فوري�ست غامب يف الفيلم
ال�سنمائي� ,أو يف القفز ال��ط��وي��ل ...غري
�أن الفار�س الأبكم مل يع�ش طويلاً بعد �أن
فارق �أحبته الثالثة :موطنه و�أمه و�سيدة
قلبه .لقد �شعر ب�س�أم �شديد يف تلك القلعة
امل�سحورة متعددة الطبقات ,حتى �إن هذا
ال�س�أم التهم �أيام حياته مثلما يلتهم ال�صد�أ
دروع الفر�سان.
�سي�أتي زم���ان �أروي فيه ه��ذه الق�صة
لزا ًما على �أحفادي ,ليعرفوا ليونكا وبونكا
واجل��دة غو�ستيا ,ولي�س�ألوا �أنف�سهم كما
�س�ألت نف�سي« :بونكا ,يا بونكاي ,يا �أيها
القلب ال�صامت بال براثن يف اجليوب...
احلبيب هدية �أغلى من
هل ميكن �أن ُيهدى
ُ
الكلمة ,وهدية �أروع منك؟».
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ريح احلقيقة

• يا�سني عبد الكرمي الرزوق
رحماك يا ُ
موت ب�أنثاي
هذي املنايا بالدي
ٌ
خيمة يف ال�سماء
قامت على مثقالها
ذ َّرة ٌ يف مهد نطفة
بوذا يذوب
تلك ال�شموع عبادي
رب رفق ًا بالوجوه
يا ُّ
للظلِّ �سو ٌر من رخام
مت َّرى كي ال ت�ضيع
َع ِّب ْد كتابي يف اليدين
هل ي�ؤتى درب اخلطايا
خذ مييني و انتظر
ُخذْ مدادي و انت�صر
خذ وجودي و ا�صطرب
�صرب ًا ي�ساري
�أنت مر�آة ُ امل�صري
تبتئ�س �إنْ َّ
قطعوك
ال
ْ
�ش ِّم ْر ح َّر ًا عن مداك
••••••
الزحام
مت َّرغ يا ُ
وقت ب�أزمان ِ
هيهات لغريي �أن يعود
ُ
�صليل امللك �صربي
هلاَّ �سهرت عر�شي
ِّ
م�ش ْط حيا َة ال�شعوب
ر ِّت ْبها �إنْ َّ
ب�شروك
ري يف الر�ؤيا
ال �أ�ساط َ
ع�شتا ُر نادت من �صباك
لي�س هذا وجه الآلهة
�أفر ْغ جعبة البوق
يا عاقر ًا يف �صداك
لل�شباب نفخة ٌ حبلى
نواقي�س اخللق نامت
فانتظر �صحواً......
�أنثاك يف �ساع الظنون
فج�أة ً تبدَّ تْ عيونُ القيامة
••••••
غيب ال �أفق له
ن َّيتي ٌ
و قلْ اعملوا فالإثم �أعمى
ِقت خممور ًا
آثم مذ ُخل ُ
� ٌ
�أنا النو ُر
منارتي فجر الذنوب
ال ن�سل يف رحم الهداية
حرروين من عقم توبة
ِّ
ً
د ِّثروين طويال باخلطيئة
خ�صب تراءى يف املنام !!
ٌ
يا عا ُد تلكم ريح احلقيقة .......
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ثمن البقرة
م�ست�سلم ًا لأح�لام��ه
غافي ًا بعمق ,فاحت ًا فمه
ي��ط��ل��ق ���ش��خ��رة ه��ادئ��ة
ب��ي�ن احل��ي��ن والآخ�������ر,
�سقطت ن��ق��ط��ة م���اء يف
فمه ,ف��زع م��ن برودتها
وق���وة ارت��ط��ام��ه��ا� ,صحا
وراح ي���وق���ظ زوج��ت��ه
بيده ,وعيناه تلف املكان
م��راق��ب ً��ة ال��دل��ف وفعله
على �أثاث الغرفة.
�أم�������ض���وا ال���ل���ي���ل م��ع
ابنتهما ينقلون الأ�شياء
م���ن ه���ذه ال��غ��رف��ة �إىل
املطبخ متذمرين من دلف
املاء عليها ,فمعظمها كان
مبلو ًال..
ج���ل�������س �أب�������و ن��ه��ل��ة
وزوجته متعبني يتلم�سان
ق�شعريرة الربد يف �أطرافهما� ,أما نهلة فقد ان�صرفت �إىل فرا�شها
الذي �أعدته لتنام ,نظرت �أم نهلة �إليها بح�سرة وقالت:
�أتى ال�شتاء باكر ًا هذه ال�سنة ,وم�ضى �صيف ب�أكمله ومل ن�ستطع
�إ�صالح �سقف الغرفة.
تنهد �أبو نهلة وقال :نعم� ,أعدك ب�أن �أوفر النقود لأ�شرتي بقرة
يف هذا املو�سم ,علها تعيننا على عي�شنا.
بابت�سامة دافئة  :ه�� ِّون عليك ..ما ر�أي��ك بك�أ�س من
ٍ
ال�شاي؟
�أم�ضوا ال�شتاء ب�أكمله يف هذا املطبخ الذي كان كل منزلهم ,فكان
جللو�سهم ونومهم وطعامهم ,حتى الزوار كانوا ي�ستقبلونهم فيه� ,أما
�صيفهم فكان �أف�ضل حا ًال ,ومع انتهاء احل�صاد باع �أبو نهلة املو�سم
كله.
قرر �أبو نهلة وعائلته �شراء بقرة غري مرتددين يف تبديها عن
كل احتياجاتهم.
يف �أحد ال�صباحات عقد حزامه (القما�شي) على خ�صره الذي
تدلت منه (قربة ماء) ..وخرج يتفقد احلاجات التي و�ضعها على
بهمة عالية.
البغل ٍ
وقال :هل تو�صيني ب�شيء يا �أم نهلة؟
�أم نهلة من الداخل وب�صوت يحمل وزنها وهي تقف :انتبه �إىل
نف�سك وال تطل غيابك.
 �أحكمي �إغالق الباب يف الليل. ح�سنا �س�أفعل ..رافقتك ال�سالمة.م�ضى يف �سبيله ,م�ستح�ضر ًا يف ذهنه حديث جاره م��رزوق عن
جنيد (القب�ضاي) كيف ا�ستطاع �أن ي�شرتي حم��راث�� ًا ,مت�شوق ًا
كيف �سيبدو وهو يتحدث عنه �أي�ض ًا �أمام �أهل القرية وينال لقب
(القب�ضاي) لأنه وفر املال لي�شرتي بقرة.
و�صل منت�صف الطريق راكب ًا بغله ,ق�� َّرر �أن يكمل �سري ًا على
الأق��دام ,راح ينت�شي بزفرات ال�سرور وهو يتخيل فرحة ابنته
باخلامت الذهبي الذي �سي�شرتيه لها من حليب البقرة ,وتباهي
زوجته وهي ترتدي ف�ستانا جمي ًال يف �أفراح القرية ,فراح يدو�س
عمد ويثب كالطفل متحدي ًا نف�سه ب�أنه ما زال يافع ًا..
احلجارة عن ٍ
بود بق�صد مل�س (الع�شرة
وبني احلني والآخ��ر مي�سح �سرج البغل ٍ
�آالف لرية) التي بداخله.
و�صل �إىل بيت (�أبي كرمي) الذي كان من �أعز �أ�صدقائه �أيام
اجلي�ش ,وناداه من ف�سحة الدار.
خرج �أبو كرمي قائ ًال :ال ..غري معقول ! �أبو نهلة عندنا؟ يا
مرحب ًا بقدوم �أخي و�صديقي.
دخال �إىل الغرفة وجل�سا يت�سامران عن �أحوالهما ,بينما دخلت
�أم كرمي تعد لهما الع�شاء...
ثم ق�صد فرا�شه
اغت�سل �أبو نهلة وتناول طعام الع�شاء مع �صديقه َّ

أصوات

•�سهاد فار�س حديفة

�سعيد ًا ومتعب ًا وراح مي�سح
بود �سطح الو�سادة بق�صد
مل�س (الع�شرة �آالف لرية)
ال��ت��ي حت��ت��ه��ا ح��ت��ى ب��ات
ب�سالم..
م��ع ب���زوغ ال��ف��ج��ر راح
ي��ت��ث��اءب ومي���دد ج�سده
منتع�ش ًا ,م��د ي���ده حتت
ال��و���س��ادة لي�أخذ نقوده
فلم تطلها ي��ده ,ابت�سم
ال���رج���ل وم���ده���ا �أك�ث�ر
بعك�س وجهه ,فلم يتلم�س
غري دفء القما�ش ,ارتاب
ون��ه�����ض ل�يرف��ع��ه��ا بكلتا
يديه ,فلم ير �إال الزهور
املطرزة ,راح ي�س�أل نف�سه:
�أين و�ضعتهم؟؟ �أين؟؟
دخ���ل ���ص��دي��ق��ه عليه
حام ًال طبق ًا (عليه كوبان
من احلليب وبع�ض املرقد ووع��اءان فيهما بع�ض ال�سمن البلدي
وبع�ض اللنب) خلع نعله عند باب الغرفة ودخل مرحب ًا به ,فوجده
قالبا فرا�شه ر�أ�س ًا على عقب متلفت ًا حوله كمن �أ�ضاعت ابنها يف
عر�س!! تعجب من فعله كثريا و�س�أله قائ ًال :ما بك يا �صديقي عالم
تبحث!؟
�ضارب ًا كف ًا بكف عاقدا حاجبيه :فقدت الع�شرة �آالف يا
�صديقي .لقد و�ضعتها حتت الو�سادة قبل �أن �أنام والآن بحثت عنها
فلم �أجدها...
�شرد مهموم ًا لوهلة وقال :قلت يل ع�شرة �آالف؟
نعم...
و�ضع ما بني يديه بهدوء واقرتب منه وربت على كتفه
وقال :هون عليك يا �صديقي ..خ�شيت �أن تفقدها لأنك كنت متعب ًا
وما �إن و�ضعت ر�أ�سك على الو�سادة حتى منت بعمق لذا �أخذتها
لأ�صونها من ال�ضياع..
تنف�س �أبو نهلة ال�صعداء..
هيا تناول فطورك و�س�أح�ضرها لك  ..لكن علينا �أن
ننتظر �أم كرمي لتعود..
عادت �أم كرمي! ,وخرجت من البيت �أربع مرات ..الحظ �أبو نهلة
من الهم�س واحلركة املريبة الكثري (ف�أم كرمي تدخل و�أبو كرمي
يخرج والعك�س),
فقال :يا �أبا كرمي الحظت ارتباك ًا باديا عليكما ,فباهلل عليكما
ال تتعبا نف�سيكما من �أجل الغداء ف�أنا على عجلة من �أمري ويكفي
تثاقلي عليك الليلة املا�ضية.
ماذا تقول يا رجل؟ فالدار دارك.
عاد �أبو نهلة �إىل قريته بعد �شراء البقرة ,وعند و�صوله املنزل
�صاح على �أم نهلة لتخرج الأخرية (واحل�سرة تبدو على وجهها)
ً
قائلة :حمدا هلل على �سالمتك  ..يا ويلي كم بذلت من اجلهد دون
جدوى..
ابت�سم و�أج��اب :ومن قال لك دون ج��دوى؟  ..انظري,
و�أ�شار �إىل ميينه حيث مدخل الدار.
ً
مقربة منه البقرة..
لرتى زوجته البغل وعلى
ف�أثارتها الده�شة وقالت :ماذا �أرى!؟ ومن �أين �أتيت بالنقود؟
من �أين؟ ما بك؟ نقودي !!..
ولكن كيف ؟ لقد ن�سيت النقود هنا ومل ت�أخذها معك.
كيف مل �آخذها ومن �أين يل ب�أن �أ�شرتيها �إذ ًا؟؟
النقود هنا ومل ت�أخذها معك ,من �أين جلبت املال؟؟
بفطنة و�أمل ,تراجع بخطواته �إىل اخللف حتى اتكئ على
�شرد
ٍ
ً
ً
احلائط �ضاربا جبينه بكفه مبت�سما ,و�أخذ يردد� :أبا كرمي �أبا
كرمي ..

قضايا نقدية
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الوطـن ...يف كتابات ال�شاعر �سليمان العي�سى
•د .ملكة �أبي�ض
-1�سليمان العي�سى ابن لواء اال�سكندرون ،يف �شمال
�سورية ..غ��ادر بلده ال�صغري ه��ذا ع��ام  1939وهو
ما ي��زال فتى يف املدر�سة الإع��دادي��ة ،فقد تعر�ض
«ر�أ�س �سورية الأخ�ضر» مل�ؤامرة كربى �سلخته عن �أمه
�سورية ،و�أحلقته بالدولة املجاورة – تركيا – رغم
�إرادة �شعبه ،واحتجاجات ال�سوريني على امتداد
الوطن.
ومنذ تلك اللحظة الأليمة مل يتوقف ال�شاعر
عن احلنني لبلده ال�صغري والكتابة عنه .وهذا ي�ش ِّكل
و�ضع ًا خا�ص ًا مييزه عن غريه من ال�شعراء ال�سوريني،
كما نرى يف جميع نتاجه ،ويف الديوان الذي �أعطاه
عنوان «كتاب احلنني» ب�شكل خا�ص .يقول عن هذا
الكتاب« :يف كتاب احلنني عودة �إىل جذوري الأوىل،
�إىل مرابع الطفولة .تق ِّلب �صفحاته فرتاين مرة على
�شاطئ البحر يف ال�سويدية �أ�سهر مع �أهل قريتي حول
مقام «اخل�ضر» الذي ما يزال يف مكانه حتى ال�ساعة،
وم�� ّرة يف مدر�سة الع ّفان االبتدائية ،ومرة مع مقام
«الأع���راب���ي» ال���ذي يحتل ذروة اجل��ب��ل يف قريتي
«النعريية» ،وم��رة مع رغيف �أم حممد (وال��دت��ي)
اتخذ مكاين �إىل جوارها قرب التنور ،منتظر ًا �أول
رغيف يخرج منه لألته َمه ...هكذا تتواىل م�شاهد
الطفولة وذكرياتها يف هذا الكتاب ،كما مير �شريط
«�أنطاكية» و»دفنة» ،و»العا�صي» رفيق الطفولة ،حتى
يغدو الكتاب ج��زء ًا مني ،و�أغ��دو ج��زء ًا منه ،يروي
�أهم ما م ّر يف حياة �شاعره ال�صغري من �أحداث طبعت
رحلة العمر بطابعها فيما بعد».
وح�ين تت َّب ْع ُت ما كتب ال�شاعر عن بلده ال�صغري
هذا يف دواوينه الأخرى ،اجتمع لديّ كتابان :الأول
«النعريية قريتي» وه��و ي�ضم الن�صو�ص ال�شعرية
والنرثية التي تتحدث عن قريته النعريية ،وال
�سيما عن حي «ب�ساتني العا�صي» الذي كان ي�ضم بيته
واالر���ض ال�صغرية التي متلكها الأ���س��رة ،وع��ن بيته
و�أ�سرته ورفاقه .والثاين «كتاب اللواء» الذي يتغنى
مبدينته الأوىل انطاكية ،و�شالالت دفنة ،ويتحدث
عن ال��ث��ورة ،والهجرة ،و�إنْ ك��ان ال يريد �أن ي�سمي
االنتقال من بلد �إىل �آخر يف �أر�ض الآباء والأجداد
هجرة .وهكذا التقت ق�صائد الطفولة والهجرة
بق�صائد الوطن .فكما قال:
متحي ُ�ش ُر ُ
فات الزمنْ
وقد ّ
طفل و ََطنْ
ويبقى ب�أعماق كل ٍ
يعي�ش بلهفة ِّ
�شريد وطنْ
كل ٍ
وا�ستم ّر يف ذكره واحلنني �إليه .وحني زار �صدي ُقه
الفنان حيدر يازجي «اللواء» ،كتب �إليه:
 ..عَ ِّرج قلي ًال نحو �ضيعتنا
ُ
ْ
بالنائية
زغردات طفولتي
فلي�ست
عَ ِّرج على (العا�صي) الذي ما زال يجري يف دمي..
ومي ُّر قرب البيت ..بيتي
التوتة اخل�ضرا ِء
ِق ْف قلي ًال حتت ظل
ِ
َ
ق�صائد طف ِلها..
ذ ِّكرها
هي يف وريد ق�صائدي
ْ
باقية
نب�ض
يف كل ٍ
ويف «النعريية قريتي» يتغنى ال�شاعر بهذه الأماكن
بق�صائد جميلة تعك�س حنينه �إليها ،ويختمها بهذه
الأبيات:
�أُف ِّت ُ�ش عنها يف ُركا ِم طفولتي
َ
�شعر ..ما َلهنَّ ن�ضوبُ
جداول ٍ
حتا�صرين حين ًا ..طيوف ًا ُم ِل َّح ًة
تغيب
أهداب ثم ُ
فتطفو على ال ِ
ُ
منازل ..عا�شت يف دمي و�سقي ُتها
فتجيب..
ن�شيدي ،ويدعوها دمي
ُ
�أما «كتاب اللواء» فيهديها ن�ص ًا نرثي ًا جمي ًال يقول:
«�أيتها الأر���ض التي نح ُّبها ..ونقاتل من �أجلها..
ُ
وحيث رحلنا!
ونحملها يف جوانحنا �أ ّنى كنا،

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

�أي������ا ُر ع���ر� ُ���س َ
ْ
���ك م��ع��ق��و ٌد على
طفولة؟
أنت
هل � ِ
أنت ْ
اجلبل
تاريخ؟
ِ
هل � ِ
والغزل
احلب
د ُم
أ�صدقاء؟
أنت �أ�سر ٌة و�أقاربُ و�
ال�شباب كتابُ
ِ
ّ
هل � ِ
ْ
ِ
أنت � ٌ
وختامها:
لهفة ح ّرى
هل � ِ
أطالل نقف عليها ،ون�ستعيد يف ٍ
ال�����ش��رف ال��ب��اق��ي
ي���ا ق���ط���ر َة
ذكريات الأحبة الذين رحلوا عنها؟
ِ
منك ،ويحفرها يف بجبهتنا
وم��ا ال��ذي ي�شدُّ نا �إىل قطعة ِ
���ت ..ي��ا �أن�شود َة
�أعماق وجداننا دون �سواها؟
ل��ن تركعي �أن ِ
أبعد و� َ
كنت هذا كله� ..أو �شيئ ًا � َ
زل
أعمق من هذا الأَ ِ
ربمَّ ا ِ
-3ك ِّله.
�أما �أنا ف�س�أظل � ُ
�سليمان العي�سى ي�ستخدم ا�سم
أحمل يف �سريرتي �أماكنَ عا�شت
ُ
وع�شت معها ذات يوم ،وكانت جزء ًا ال يتجز�أ من «ال�شام» يف الإ���ش��ارة للوطن اكرث
معي،
مما ي�ستخدم «�سورية» .فال�شام
ذاكرتي ،وجتربتي ونتاجي».
ِا���س��م ق��دمي للمنطقة ،وق��د �شاع
-2ب�شكل وا�سع على ل�سان ال�سوريني،
وماذا بعد الهجرة؟
انتقل ال�شاعر بعد الهجرة – كما يقول – من جبهة فاطلقوه على عا�صمتهم عو�ض ًا
خندق �إىل خندق ..ووا�صل املعركة عن دم�شق ،كما �سموا به بناتهم،
�إىل جبهة ،ومن
ٍ
والكثري من من�ش�آتهم.
– بالكلمة – يف �سبيل التحرر واال�ستقالل.
وح�ي�ن ا���ش��ت ّ��م ال�����ش��اع��ر ب���وادر
ب���د�أ امل��رح��ل��ة اجل��دي��دة يف ال�لاذق��ي��ة ،وانتقل
منها �إىل دم�شق حيث ان�ضم �إىل جمموعة الرفاق امل�ؤامرة الأخرية على �سورية ،كتب ق�صيدة بعنوان
املهاجرين وعلى ر�أ�سهم املنا�ضل زك��ي الأر���س��وزي« .و�ساو�س من �أجل ورد ال�شام» يقول فيها:
ينام ور ُد ال�شا ِم
وبعد انتهاء املرحلة الثانوية ،التحق بدار املعلمني
كفي..
العالية ببغداد� ،ضمن برنامج البعثات العربية...
يف َّ
جفني..
يف
وهناك قال ق�صيدة للجالء عن �سورية يف  17ني�سان
َّ
يف ال�ضلو ْع
 1946حني و�صل �إليه خربه .وقد ذكر يل منها هذه
ي�شاء من �صوتي
الأبيات:
� ِ
أعطيه ما ُ
يهج ُ�س يف ال�ضلو ْع..
يا �شا ُم عُ دْ ِت مع ال�صباح
ومن كل الذي ِ
ويقول يف ق�صيدة �أخرى بعنوان «من قبة الن�سر»:
وراح
دفقات
ِ
ٍ
غالية ِ
الن�سر َّ
ل�ست حجر ًا وال م ََد ْر
جناح ُه
 ...يا �شامُِ ..
فك َ
ُ
يا �شامُ..
للرياح
وم�ضى يقه ُقه
		
ِ
أنت ُ
ّ
قبة الده ِر..
وتقط ُب الدنيا في�شغلها
� ِ
َ
َرف ْعناها على �أعمد ِة اخلط ْر
جناح
ٍ
بري�ش من ِ
َ
امليدان َّ
ِّ
َ
طفولة الزمانْ ،
أنت يا
بالظ َف ِر
ويعطر
يا � ِ
ُ
رب
وباجلراح
الأغ ِّر..
حني املبتدا يبحث عن خ ْ
ِ
يا �شامُ..
عيدُ اجلالء على ذرى
ال ٌ
َ
خوف ،وال ُجبنْ ٌ  ،وال حذ ْر
اجتياح..
أنباء
ق�سيون � ُ
ِ
لعربدات الغز ِو تاريخٌ
ِ
على عط ِرك ..حتت ال َع َب ِق اندث ْر
ولكنها مل تدرج يف دواوينه لأنه مل يبد�أ طباعة
�ش�آمُ ..هاتي ً
لل�سيف
قبلة
�شعره �إال يف مطلع اخلم�سينيات ..و�ض َّمها حينئذ
ِ
وهو يعلنُ احليا ْة
�إىل ق�صيدة كتبها يف اجلالء عن م�صر ..واملنا�سبتان
ح�شرجات غمد ِه
يف
عزيزتان على ال�شاعر.
ِ
ال�شعب والإلهْ
يختبئان:
على �أن االلتحام الكامل ب�أحداث الوطن جاء مع
ُ
�أما ن�شيده لل�صغرية «�شام» ،فهو يقول على ل�سانها:
العدوان ال�صهيوين على �سورية عام  .1973فقد راح
�إ�سمي ور ٌد وندى
ي�شجع
يف ومي�ض القتال يكتب الق�صيدة تلو الق�صيدةِّ ،
وق�صائدُ من َب َردى
وميجد ال�شهداء ،ويوا�سي الأبناء ...هذه
املقاتلنيِّ ،
�إ�سمي ُ
لغة الع�صفو ْر
الق�صائد الالهبة جمعها فيما بعد يف ديوان بعنوان
ا�سمي ُ
تاريخ النو ْر
���ان بري�شة ال�ب�رق» ،وم��ن ق�صائده ق�صيدة «يا
«�أغ ٍ
ما زال على الأيا ْم
يا�سمني دم�شق» ،وفيها:
عطر َك � ٌ
َ
يا يا�سم َ
و�ض ًاء� ،إ�سمي �شا ْم
أبي�ض
ني دم�شق ُ
- 4أحمر
طر َك � ُ
وتغطر�ستْ �أفعى ف ِع ُ
َ
�إىل جانب الق�صائد التي تتغنى ب�سورية ،حتت
وغ�ضبت ،فالوطنُ الكب ُري عباء ٌة
َّ
ا�سم ال�شام ،كتب ال�شاعر الكثري ملناطقها العديدة
أ�سمر
حطتْ على بردىٌ ،
ون�سر � ُ
ومدنها؛ و�ص ّنف هذه الكتابات  -يف حياته – يف �أربعة
وق�صيدة «فر�سان ت�شرين» ،وفيها:
على �أقدا ِمنا َ
ُ
كتب هي� :أنا ودم�شق� ،أنا وحلب� ،أنا و�ساحلنا العربي
املحال
�سقط
ُ
ُ
ال�سوري� ،أوراق امل�شتى .وبقي الكثري منها منثور ًا يف
والرجال
الرجولة
أورقت
و� ِ
كتبه العامة.
ترابك يا بالدي
من
كتائب
ُ
ِ
نبتنا ..من �صمو ِد ِك ما ُ
فكتاب «�أن��ا ودم�شق» �أكرب الكتب ،وهو يتكون من
نزال
وق�صيدة «اخلالدون» التي دارت على ِّ
كل فم يف تلك � 223صفحة ،وي�ضم ن�صو�ص ًا �شعرية ونرثية ،تذكر
دم�شق �أحيان ًا حتت ا�سم ال�شام �أي�ض ًا ،و�أخ��رى حتت
الأيام احلما�سية الرائعة ،وفيها:
ِّ
ناداهُ ُم ُ
أبيات من ق�صيدة «بطاقة
�
ب
لها
ل
ث
أم
س�
و�
خمتلف.
ا�سم
وانهمروا
الربق فاجتازوه
ٍ
ُ
حب �إىل دم�شق» يقول فيها:
والب�شر
اهلل
تالقى
عند ال�شهيد
ُ
يا َ
بنت مي�سلونْ ..
لأننا وجذو ُر ال�شم�س يف يدنا
َ
ُ
يا �أ ّو َل التاريخ ح ّي ًا ..والتي تبقى،
�سننت�صر
احللك الباغي
نقاتل
ُ
ونبقى معها ..لـِ :يو َم ُي ْب َعثونْ
وق�صيدة «�أع���را����س ال���دم» ال��ت��ي قيلت يف عيد
َ
ر�ضعة القرونْ
يا �شامُ ..يا ُم
ال�شهداء ،ومطلعها:
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
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أبي�ض
عب َري يا�سمي ِن ِك ال ِ
َ
متعبة ا ُ
دو�س والظنونْ
يا
حل ِ
ُ
بعد ْ
خيول الغز ِو جي ًال َ
جا�ستْ
جيل
حناياك ..وبا َد الغز ُو والغازونْ
يف
ِ
نك ا ُ
أنت ُت ْط ِلع َ
حل ْل َو..
ني يا�سم َي ِ
و� ِ
وت�س�أل َ
منك يبتغونْ ؟
أعداء؟ ماذا ِ
ني :ماذا يح ُل ُم ال ُ
يا َ
بنت ِح ّط َ
َ
وني�سان ،ومي�سلونْ !...
ني،
ويف كتاب «�أن��ا و�ساحلنا العربي ال�سوري» ،تقول
ُ
«هم�سة ِختا ٍم» له:
َ
�ساحل ِّ
ال�شع ِر و الإلها ِم..
يا
يا بلدي...
ببع�ض عط ِر َك ر ّفاف ًا
ِ
م ََدد ُْت يدي
َّ
قط ْر ُت فيك �شبابي..
عُ دْ ُت ثانيةً
مل َ
�أ ُّ
نب�ضك يف قلبي ويف كبدي
ُ
الذكريات..
ُ
نخبئه
و� ْأغلى ما
أبد..
هم�سها الباقي �إىل ال ِ
يف عم ِرنا ُ
ويف كتاب «�أن��ا وحلب» ،هناك ق�صيدة مهداة �إىل
ثانوية امل�أمون التي د ّر�س ال�شاعر فيها خالل عمله يف
املدينة ،ومنها هذان البيتان:
وار�ش ْف ً
َت َق َّي ِل ال�صخ َر ُ
ن�سمة ْ
بردت
عرفت ِّ
ُ
ال�ش ْع َر وال َع َربا
على رباها
بي�ضاء ياب�سةٌ
ٌ
تباركتْ �صخرة
ُ
تعطي العبا ِق َر� ..سماها الهوى حلبا
ويقول ال�شاعر يف نهاية «�أوراق امل�شتى»،
�أرجو �أن تكون هذه «الأوراق»
قد حملتْ َ
بع�ض ما �أُ ِك ّن ُه
و�شوق دائم..
من ٍّ
حبٍ ،
�إىل هذه البقعة الآ�سرة ،ال�شاعرة من بالدي!
-5و�إىل ذلك ،ارتفع ال�شاعر فوق احلواجز واحلدود.
فكما غنى �سورية ال�شام ،كتب للبنان ،وفل�سطني،
والأردن ،وال���ع���راق ،وم�����ص��ر ،و امل��غ��رب ب���أق��ط��اره،
واجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة مب��دن��ه��ا اجل��م��ي��ل��ة ،و�أم��اك��ن��ه��ا
املقد�سة ،وتراثها الثقايف.
فكتاباته مر�آة تعك�س الآالم والآمال القومية بكل
�أبعادها ،ودع��وة للتالقي والوحدة �إىل �أق�صى حد
ممكن ،دون ت�ضارب بني هذه امل�شاعر.
وكما ُت ِظ ّل الأ�سرة الواحدة �أبناءها جي ًال بعد
جيل وتغدق عليهم خرياتها ،ت�ستطيع الأمة الوا�سعة
�أن تظ ِّلل �شعوبها وقبائلها ،وت�صون ا�ستقاللها،
وحتميها من ال�ضياع يف وجه املطامع ال�شر�سة ،وما
�أكرثها ،ما�ضياً وحا�ضراً!

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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رئي�س احتاد الكتاب العرب
د .ن�ضال ال�صالح
يقوم بواجب العزاء
لأ�سرة الأديب
علي �أحمد العبداهلل
واالطمئنان على �صحة
الأديب حممد احلفري
قام ال�سيد رئي�س احت��اد الكتاب
ال��ع��رب ال��دك��ت��ور ن�����ض��ال ال�صالح
ي��راف��ق��ه ال�سيدان ال��دك��ت��ور ح�سن
حميد والأ���س��ت��اذ الأرق���م الزعبي
ع�ضوا املكتب التنفيذي ،بواجب
العزاء لأ�سرة الأديب املرحوم علي
�أحمد العبد اهلل ،فزار بيت الأ�سرة
يف منطقة (دف ال�شوك) ،كما زار
�أ���س��رة عم الأدي���ب علي العبد اهلل
يف املنطقة ذاتها ،و�س�أل عن �أحوال
الأ�سرة ،ومتطلباتها.
وقال الدكتور ن�ضال ال�صالح� :إن
احتاد الك ّتاب العرب على ا�ستعداد
كامل لتلبية جميع احتياجات �أفراد
�أ���س��رة ال�شهيد الأدي���ب علي �أحمد
العبداهلل ،و�إن االحتاد �سيتوىل كل
ما يتعلق ب�ش�ؤون الراحل من الناحية
الأدبية ،و�سوف يطبع ما تركه وراءه
من خمطوطات.
كما ق��ام ال�سيد رئي�س االحت��اد
ب��ع��ي��ادة الأدي�����ب ال���روائ���ي حممد
احل���ف���ري يف م��ن��زل��ه ،يف منطقة
«دف ال�شوك» ،واطم�أن على و�ضعه
ال�صحي ،والتقى �أفراد �أ�سرته ،ووعد
برعاية الأديب احلفري الذي يعاين
من ك�سور يف �ساقيه ،وجروح �سببتها
ال�شظايا التي �أ�صيب بها.
وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن الزميل
الأديب علي �أحمد العبداهلل ارتقى
�شهيد ًا �إث���ر قنبلة ه���اون حاقدة
يف منطقة «دم�شق القدمية» ،و�أن
الأدي�����ب حم��م��د احل���ف���ري �أ���ص��ي��ب
معه بجروح ع��دة ،وك�سور يف �ساقه
اليمنى ب�سبب ال�شظايا الناجتة عن
انفجار القنبلة.
ال��رح��م��ة لل�شهيد الأدي����ب علي
�أحمد العبداهلل،
وال�شفاء العاجل للأديب حممد
احلفري.

((غوغل))
حتذف ا�سم
فل�سطني
من خدمة
اخلرائط التي
تقدمها عرب
الإنرتنت

أخبار

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1500" :الأحد 2016/7/ 31م �26 -شوال1437هـ

•�أ.حممد حديفي

مي�سلون وعبق التاريخ
العالمات الفارقة يف تاريخ ال�شعوب ،والنقاط امل�ضيئة يف م�سريتها،
واملواقف اخلالدة التي تتحول �إىل حكايا وعرب ،وم�شاعل النور التي
رمبا ت�ضيء م�ستقبل وطن ،وتر�سم م�صري �أمة؛ قد ي�صنعها رجل حلظة
ا�شتعال الوطنية يف دمه ،لال�ستهانة باحلياة �إذا كانت هذه احلياة
ً
ً
املعي�شة متر ً
فارغة من معاين الكرامة والعزة وال�شموخ
بطيئة
ثقيلة
والإباء..
ك ٌ
رث هم الرجال الذين �أ�سهموا يف �صناعة تاريخ �شعوبهم ،حتى �أن
�شعوب ًا كثرية حني ت�ستعر�ض �إجنازاتها اخلالدة تتباهى �أنها �أجنبت
�سجلوه من مواقف خالدة �أذهلت بنبلها
رجا ًال غيرَّ وا وجه التاريخ مبا َّ
وا�ستهانتها باحلياة العدو قبل ال�صديق..
��رات وم��رات� ،سورية
�سورية ..هذا الوطن ال��ذي ُغ�سل بالدم م ٍ
التاريخ والبطولة والرجولة والت�ضحيات� ،سورية ال�شهادة وال�شهداء.
حافلة بكل ما من �ش�أنه �أن يجعلها يف مقدمة البلدان التي يحق لها �أن
برجال كتبوا بدمائهم وعرب الع�صور مالحم ال�شرف ،وماتوا
تتباهى
ٍ
وهاماتهم مرفوعة كما تفعل الأ�شجار...
م��ن اللحظات اخل��ال��دات يف ت��اري��خ ال�سوريني ،وم��ن البطوالت
حرب غري
التي �سجلها �أحد رجالها وا�ست�شهد يف معركة ال�شرف يف ٍ
متكافئة وحم�سومة النتائج �سلف ًا .تلك امللحمة البطولية التي
ٍ
يحيي ال�سوريون ذكراها ال�ساد�سة والت�سعني هذه الأيام والتي كان
بطلها الأبرز والأنقى والأ�شجع ال�شهيد البطل يو�سف العظمة الذي
م�شى نحو ال�شهادة واثق ًا بالن�صر ،بعد �أن �أعلن �أنه ال يريد للتاريخ
�أن ي�سجل ب�أن م�ستعمر ًا كامل�ستعمر الفرن�سي دخل �سورية من دون �أن
يجد جي�ش ًا يقاومه ويرف�ض هيمنته على �أر�ض �سورية الطاهرة ،لأن
اجلي�ش الذي هو �أمل ال�شعب وعنوان عزته و�صموده وكربيائه ُوجد
للدفاع عن حدود الوطن ،وقد�س ترابه حتى ولو كانت النتائج غري ما
ي�شتهي اجلي�ش وال�شعب مع ًا..
عام  1920بعد �أن توىل امللك في�صل مقاليد احلكم يف �سورية،
�أ�صبح يو�سف العظمة وزي��ر ًا للحربية� ،أر�سل اجلرنال (غ��ورو) من
لبنان �إن��ذاره ال�شهري الذي هو عملي ًا طلب للخ�ضوع الك ِّلي والإذعان
التام مل�شيئة امل�ستعمر الفرن�سي وحدد غورو الذي �سلَّم الإن��ذار لـ
"نوري ال�سعيد" م�ست�شار امللك في�صل وموفده �إىل لبنان �آنذاك للقاء
غورو مدة �أربعة �أيام لقبول الإنذار ببنوده اخلم�سة كاملة وهي:
ـ قبول االنتداب الفرن�سي ـ التعامل بالنقد الورقي الذي �أ�صدره
م�صرف �سورية ولبنان يف باري�س ـ املوافقة على احتالل القوات
الفرن�سية ملحطات �سكك احلديد يف ري��اق وحم�ص وحلب وحماة.
كذلك ح َّ��ل اجلي�ش ال�سوري و�إي��ق��اف عمليات التجنيد الإجباري
وحماوالت الت�سليح ـ و�أخ�ير ًا معاقبة من تورط يف عمليات عدائية
�ضد فرن�سا...
حني ت�سلم امللك في�صل الإنذار جمع جمل�سه ملداولة الأمر ،فكان
ر�أي الغالبية العظمى منهم الإذعان لطلب غورو وقبوله ،عندها ثارت
حمية البطل يو�سف العظمة ورفع �صوته عالي ًا راف�ض ًا الإنذار وداعي ًا
�إىل مالقاة اجلي�ش الفرن�سي والدفاع عن الرتاب ال�سوري ،وقد حاول
�إقناع امللك في�صل برف�ض الإنذار لكنه مل ينجح ،لذلك مل ي�أبه يو�سف
العظمة مبوافقة في�صل على الإن��ذار ،يف حني �أن غورو رف�ض تلك
املوافقة على الإنذار من امللك في�صل وبع�ض �أعوانه بحجة �أن الرد
ق��ام��ت �شركة ((غ��وغ��ل)) بحذف
ا�سم فل�سطني من خدمة اخلرائط التي
تقدمها عرب االنرتنت وو�ضعت مكانها
ا�سم الكيان الإ�سرائيلي ال�صهيوين.
ول���دت ه��ذه اخل��ط��وة م��وج��ة غ�ضب
عارم يف ال�شارعني العربي والإ�سالمي
حيث مت �إن�شاء �صفحة ت�ضامنية للرد
على حذف فل�سطني ف�أطلق نا�شطون عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ال�شبكة
العنكبوتية ها�شتاغ (#خرايط_
جوجل_حتذف_فل�سطني) ،للتعبري
عن ا�ستنكارهم لهذه اخلطوة التع�سفية
اجلائرة.
ون��دد املغردون ب�سيا�سات (غوغل)
ال��داع��م��ة (لإ���س��رائ��ي��ل) وامل��ع��ادي��ة
للق�ضية الفل�سطينية من خالل الها�شتاغ
الذي القى تفاع ًال وا�سع ًا على خمتلف
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،تزامن ًا مع
�إطالق ها�شتاغ(ElQudsIsPales#
 )tinesCapitalباللغة الإجنليزية،

جاء مت�أخر ًا وبعد انتهاء املهلة املحددة للإنذار!
عندها ردد البطل يو�سف العظمة بيت املتنبي ال�شهري:
ال ي�سلم ال�شرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم
وجمع حوله ما تبقى من اجلي�ش ال�سوري مع مئات من املتطوعني
واملتطوعات بالإمكانيات املتاحة م��ن بع�ض الأ�سلحة اخلفيفة
والقدمية التي ال متلك القدرة على املواجهة وال�صمود �أمام �أ�سطول
اجلي�ش الفرن�سي بجحافله اجلرارة ودباباته وطائراته ومدافعه
الثقيلة ور�شا�شاته احلديثة ،ولكن الإرادة �أب��ت �إال �أن ت�صمد
وت�ستب�سل وتكافح للذود عن حيا�ض الوطن..
ويف الرابع والع�شرين من متوز عام  1920ا�ست�شهد البطل يو�سف
ٌ
مم�سك ببندقيته وي��ده مطبقة على الزناد لي�سجل
العظمة وهو
با�ست�شهاده ورفاقه ال�شرفاء �أروع املالحم والبطوالت التي من �ش�أنها
�أن تبقى مفخر ًة لل�سوريني على م ِّر الأيام والأزمان.
ولد البطل يو�سف العظمة يف حي ال�شاغور بدم�شق عام 1884م
لعائلة دم�شقية ،وحينما تويف والده الذي كان يعمل موظف ًا يف مالية
دم�شق كان يف ال�ساد�سة من عمره ،فتكفل �شقيقه الأك�بر برتبيته
وتعليمه ال��ذي ب��د�أ به مبدار�س دم�شق ،و�أكمله يف مدار�س تركيا
العثمانية التي كانت تب�سط �سيطرتها على البالد العربية �آنذاك،
ودخ��ل الكلية الع�سكرية الرتكية ،وتخرج برتبة م�لازم ث��ان ،ثم
تر َّقى وتدرج يف املنا�صب ،وح�صل على رتب ومراتب عالية يف اجلي�ش
الرتكي ،وخا�ض حروب ًا عديدة.
وكان يو�سف العظمة يتقن اللغة العربية والرتكية والفرن�سية
والأملانية ،وقد �شارك يف احلرب العاملية الأوىل ،وكان مثا ًال للرجولة
والثبات وال�صمود ،وا�شتهر بدماثة �أخالقه ونبل مواقفه .متزوج وله
بنت وحيدة ا�سمها ليلى.
وحني ت�سلَّم يو�سف العظمة وزارة احلربية ال�سورية ان�صرف كلي ًا
لإع��داد جي�ش �سوري قوامه ع�شرة �آالف جندي ،و�أ�شرف �شخ�صي ًا
على تدربيه واالهتمام به و�إعداده للدفاع عن �أر�ض الوطن� ..إ َّال �أن
ت�سارع الأحداث و�إذعان بع�ضهم الذي و�صل لدرجة اخليانة �آنذاك
حال دون حتقيق �آمال هذا البطل وطموحاته..
�ضريح البطل يو�سف العظمة يف مي�سلون �شاهد على خلود هذا
الرجل يف ذاكرة ال�سوريني ،ويف ذكرى ا�ست�شهاده من ِّ
كل عام ي�شكل
ً
حمجة لهم ويُغمر �ضريحه بالورد والزهور عرفان ًا
هذا ال�ضريح
ً
ببطولته وتخليدا لذكراه� ،إ�ضافة لقيام فرقة من اجلي�ش بعر�ض
ع�سكري يف املكان الذي ا�ست�شهد فيه.
�أوقد هذا البطل قرائح ال�شعراء الذين كتبوا به �أجمل الق�صائد
و�أروع الأ�شعار..
املجد ُّ
كل املجد ل�سورية التي تنجب الأبطال على م ِّر الزمان..
والرحمة واخللود ل��روح يو�سف العظمة ه��ذا ال�شهيد ال��ذي كتب
م�سريته الرائعة ب�أحرف من نو ٍر ودم.

الذي حاز على نحو مئتي �ألف تغريدة
يف زمن قيا�سي.
وح ّ��ذر البع�ض عرب تغريداتهم من
خطورة هذه اخلطوة وتبعاتها ال�سلبية
والكارثية ،مطالبني مبقاطعة ال�شركة
وحمرك البحث بهدف ال�ضغط عليها،
فال�شركة يف النهاية تك�سب املليارات من
الإعالنات التجارية التي قد تنخف�ض
كثري ًا توازي ًا مع هذه املقاطعة.
ت��ع��دُّ ه��ذه اخل��ط��وة مك�سب ًا للكيان
الغا�صب ال��ذي ي�سعى ب�شتى الو�سائل
ل�شطب ا�سم فل�سطني ،كما تعترب تورط ًا
من قبل �شركة (غوغل) يف ال�سيا�سة
الدولية املنحازة للكيان املجرم.
وخدمة (غوغل ماب�س) �أو خرائط
غ��وغ��ل خ��دم��ة جم��ان��ي��ة م��ق��دم��ة من
موقع (غوغل) على �شبكة الإنرتنت،
وهي توفر عر�ض ًا خلرائط مدن العامل
و�صور عالية الدقة والو�ضوح ُملتقطة
بو�ساطة الأق��م��ار ال�صناعية �إ�ضافة
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�إىل �إمكانية �إظهار الطرق وال�شوارع.
تتميز هذه اخلدمة ب�سهولة التعامل
معها وت��ن��وع �أ���س��ال��ي��ب ا�ستخدامها،
فب�إمكان ال�شخ�ص �أن ي�ستخدم ف���أرة
احلا�سوب لتغيري موقعه على اخلريطة
ب�سحبها ث��م �إفالتها �أو للتبديل بني
عر�ض اخلريطة �أو ال�صورة الف�ضائية
للموقع �أو لتكبري �أو ت�صغري ال�صورة،
وب��ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ح��ث امل��ح��ل��ي �أ�صبح
بالإمكان �إيجاد عنوان �أو ا�سم مكان يف
�أي مكان بالعامل للذهاب �إليه مبا�شرة.
ق���د ت�����س��ت��ط��ي��ع (غ����وغ����ل) ب��دع��م
«ا���س��رائ��ي��ل��ي» م�سح ا���س��م فل�سطني من
خ��رائ��ط��ه��ا االل��ك�ترون��ي��ة ،ل��ك��ن��ه��ا لن
تتمكن من �إزالة ا�سم فل�سطني املو�شوم
يف �ضمائر وقلوب ماليني العرب ،على
اخ��ت�لاف �أدي��ان��ه��م وط��وائ��ف��ه��م ،فهي
بالن�سبة �إليهم �أوىل القبلتني وثالث
احل��رم�ين وم�����س��رى ال��ر���س��ول العربي
الكرمي (�ص) ،ومهد امل�سيح (ع) ،و�أر�ض

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

مرمي الطاهرة (ع).
امل�سجد الأق�صى �سيبقى فل�سطيني ًا،
وكني�سة املهد �ستبقى فل�سطينية� ،شاءت
(غوغل) وم��ن يدعمها من ال�صهاينة
واملت�صهينني� ،أم �أبت ،وما هذه اخلطوة
الأخرية بحق فل�سطني �إال غيمة عابرة
ال ت�ستطيع حجب املكانة التاريخية
للبقعة الأغلى على القلوب ...فل�سطني.

