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

•د.ن�ضال ال�صالح

االفتتاحية

على هام�ش المعر�ض

أمسّ ،
ّ
الدولي للكتاب في دورته الثامنة
ودعت دمشق معرضها
ّ
والعشرين ،بعد أي��ام عشرة كانت انتصارًا جديدًا لسورية
والسوريين على القوى التي أرادت بهما حياة َ
قيد موت ،أو
موتًا على قيد الحياة .أم��س ،أت� ّ�م المعرض دورة جديدة من
حياته مزهوًا بما أنجز على غير مستوى ،ومباهيًا بإرادة سورية
والسوريين التي لم تعرف الهزيمة يومًا ،ولن تعرف .اإلرادة
إن قالت للتاريخْ :
التي ْ
«كن كما أشاء» ،كان.
ّ
في هذه الدورة الجديدة للمعرض كان التحاد الكتاب العرب،
ّأول مرة في تاريخه ،أي منذ نحو سبعة وأربعين عامًا ،ما لم يكن
فيما سبق من الدورات ،بدءًا من الجناح الخاص به مساحة وموقعًا،
ّ
األعم من الفعاليات
ومرورًا بتشريفه بمهمة النهوض باألغلب
الثقافية المرافقة للمعرض ،وانتهاء بحجم المبيعات لمعظم
ّ
ّ
معرفي.
أدبي ،وغير حقل
إصدارته في غير جنس
في هذه ال��دورة التي يمكن وصفها بالدورة المثال لثقافة
المشاركة بين الجهات ّالمعنية بصناعة الكتاب في سورية،
وزارة الثقافة واتحاد الكتاب واتحاد الناشرين السوريين ،كان
االتحاد مع موعد جديد ّ
لتحد جديد من التحديات التي ارتضاها
ّ
ّ
لنفسه في دورته التاسعة ،تحد انتهى بتأكيد أن الثقافة
ً
ليست أفعاال وظيفية ،أي ليست إصدارات وندوات ومحاضرات
ّ
وبالقوة ال بالفعل،
وأمسيات هي كذلك في الشكل ال في الجوهر،
الوظيفي إلى الواقعيّ،
ّ
بل هي أفعال تتجاوز ،بل يجب أن تتجاوز،
ً
فاعال بامتياز في ّ
أي مواجهة تستهدف دفع الواقع
فتكون بذلك
ً
إلى الوقوف على رأسه بدال من وقوفه على قدميه ،وقوة بامتياز
في ّ
أي معركة تريد أن تكبح حركة هذا الواقع باتجاه األمام.
أن تنفد ،أو تكاد ،قبل انتهاء أي��ام المعرض ،مجموعتان
قصصيتان من إصدارات االتحاد لهذا العام بعد نحو شهرين
من طباعتهما ،هما :مجموعة حسن م .يوسف« :الساخر يخرس»،
ومجموعة د .هزوان الوزّ :
«عصة بحر»ّ ،
ثم أن يحوز جناح االتحاد
ّ
ّ
مرتبة متقدمة في قائمة دور النشر األكثر مبيعًا ،فإن هذا يقدم
غير إشارة إلى ّ
أن خياراتنا في هذه الدورة الجديدة من مسيرة
النشر ،هي خيارات
االتحاد ،منذ بدئها ،وفي هذا المجال ،أي ّ
دالة على وعينا ّ
بأن
ليست صائبة فحسب ،بل ،أيضًا ،خيارات
هذه المؤسسة ،االتحاد ،ليست مستودعًا للكتب المحكوم عليها
بالموت منذ والدتها ،أي تلك التي ال فضاء تسويقيًا لها لغير
ً
سبب ،والتي ال تجد مجاال لها سوى ازدحام بعضها إلى جوار
بعضها اآلخر ،حتى يعلوها الغبار وتعصف بها عوامل الطبيعة
والزمن.
وأن تكون الفعاليات الثقافية المرافقة لهذه الدورة ،في األغلب
األعم منها ،هي ما ّ
ّ
أعد االتحاد له وأنجزه على نحو باهر خالل أيام
ّ
ّ
المعرض ،فإن هذا يعني أن االتحاد ليس مؤسسة معنية بشؤون
ّ
الخدمي فحسب ،بل هو أيضًا ،وواجب
أعضائها على المستوى
صناعة الثقافة ،وقد كان على
في
شريكة
أن يكون ،مؤسسة
ّ
هذا النحو في هذه الدورة ،وليس أدل على ذلك من الندوة التي
أنجزها عن الثقافة الوطنية ومفهوم التنويرّ ،
ثم أيام القصة
السورية ،فأيام الشعر ،التي شارك فيها خمس وخمسون من
كتاب القصة والشعر من غير جزء من الجغرافية السوريةّ ،
وممن
ّ
يمثل غير واحد منهم عالمة فارقة في الحياة الثقافية السورية،
ّ
ثم غير حفل توقيع لغير كتاب من إصدارات االتحاد لهذا العام،
ما لبث أن استنفر همم غير دار نشر ،فتسابقت إلى تقليده في
هذا المجال ،بإرادتها أحيانًا ،وبطلب من غير كاتب أحيانًا أخرى.
وبعد ،فللجهات التي أبدعت هذا المعرض ،ومنها اتحادنا،
ّ
الزهو بانتصارها ،وانتصار سورية
ما يليق بها من نعميات
َ
والسوريين ،على أع��داء الحياة ،وعبدة الظالم ،والقتلة باسم
السماء.

اتحاد الكتاب العرب في معر�ض مكتبة الأ�سد الدولي الثامن والع�شرين للكتاب ..

تفعيل م�شروع ثقافة التنوير

برعاية كرمية من ال�سيد الرئي�س
ب�شار الأ���س��د ،افتتحت ال��دك��ت��ورة
جناح العطار نائب رئي�س اجلمهورية
م��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب ال�����دويل ال��ث��ام��ن
والع�شرين بح�ضور ر�سمي وثقايف
كبريين.
ّ
وقد �شارك احتاد الكتاب العرب
يف معـر�ض مكتبـة الأ�ســد الـدولـي
الثـامـن والع�شــرين للكتـاب الذي
ي��ق��ام ع��ل��ى �أر�����ض مكتبة الأ���س��ـ��د
ال��وط��ن��ي��ة ب��دم�����ش��ق م���ن � 24آب
لغاية � 3أيلول ،2016/وبفعالية
ث��ق��اف��ي��ة مم��ي��زة �إىل ج��ان��ب ع��دد
ك��ب�ير م��ن ال��ن��ا���ش��ري��ن ،وامل���ؤ���س�����س��ات
ال��ر���س��م��ي��ة ،واجل��ام��ع��ات ،وامل��ع��اه��د
ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة ،وب��ال��ت��ع��اون مع
وزارة الثقافة ،واحت��اد النا�شرين
ال�سوريني.
وق���د اك��ت�����س��ب��ت ه���ذه امل�����ش��ارك��ة
متيزها وخ�صو�صيتها باجلهد الكبري
واال�ستثنائي ال��ذي بذلته اللجنة
امل�شرفة على امل�شاركة ،وه��ي املرة
الأوىل التي يقوم فيها رئي�س احتاد
ال��ك��ت��اب ال��ع��رب و�أع�����ض��اء املكتب
التنفيذي بامل�شاركة املبا�شرة يف
الإع���داد وو�ضع اخلطط والآل��ي��ات
الفاعلة التي �أ�سهمت يف ظهور جناح
احت��اد الك ّتاب العرب ب�أبهى حلة،
وجناح الن�شاطات الثقافية املواكبة
لهذه التظاهرة الثقافية الرائعة،
وه���ي ن����دوة (ال��ث��ق��اف��ة ال��وط��ن��ي��ة
وم��ف��ه��وم ال��ت��ن��وي��ر) و�أي����ام الق�صة
الق�صرية يف �سورية و�أي��ام ال�شعر يف
�سورية .وقد �شاركت جمموعة كبرية

من ال�سادة الزمالء �أع�ضاء االحتاد
يف ه���ذه ال��ن�����ش��اط��ات �إ���ض��اف��ة �إىل
م�شاركة �شعراء عرب حلوا �ضيوف ًا
على احت��اد الك ّتاب العرب ومعر�ض
الكتاب الدويل.
ول��ل��م��رة الأوىل �أف�����س��ح ج��ن��اح
االحت���اد امل��ج��ال ل��ع��دد م��ن الك ّتاب
بتوقيع كتبهم ال�صادرة م�ؤخر ًا عن
احتاد الك ّتاب العرب.
وقد �أ�شار الدكتور ن�ضال ال�صالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب �إىل �أن
حفالت توقيع الكتب تعدّ ظاهرة
�أدبية جديدة على معر�ض الكتاب
يف دورته احلالية وحالة احتفالية
تخ�ص ال��ك��ت��اب وم���ؤل��ف��ه مم��ا مي ّكن
ال��ق��ارئ ال�����س��وري م��ن ال��ت��ع��رف �إىل
الكتاب وي�سمح بج�سر ال��ه��وة بني
امل�ؤلف والقارئ.
وقد ّ
وقعت الدكتورة لبانة م�شوح
كتابها املرتجم (عا�صفة على ال�شرق
الأو����س���ط)ّ ،
ووق����ع الأدي����ب ح�سن

م .ي��و���س��ف جمموعته الق�ص�صية
(ال�ساخر يخر�س) وك�لا الكتابني
ن�شرا �ضمن مطبوعات احتاد الك ّتاب
العرب.
ت��ع��دُّ ال����دورة احل��ال��ي��ة للمعر�ض
ح��دث�� ًا مف�صلي ًا يف ت��اري��خ احل��ي��اة
الثقافية ال�سورية ،لأنها ت�أتي على
�شكل تظاهرة ثقافية مهمة بعد
خم�س �سنوات من االنقطاع ب�سبب
احل��رب الظاملة على �سورية بكل ما
حتمله من ظالمية وقبح .وافتتاح
امل��ع��ر���ض ه��ذا ال��ع��ام يحمل حزمة
ك��ب�يرة م���ن ال��ر���س��ائ��ل ال�سيا�سية
والثقافية واالجتماعية ،فهو ميثل
قدرة الإن�سان ال�سوري على الثبات
وال�صمود والت�سامي على اجل��راح،
ويعك�س فكره احل�ضاري املتجذر يف
عمق التاريخ ،و�إ�صراره على احلياة
رغم ال�صعوبات والأح��زان وفقدان
الأحبة.
البقية �.......................ص16

فل�سطين و�شعبها في مزاد االنتخابات الأمريكية
• د .يو�سف جاد احلق ــــــــــــــــــــــــ �ص3

ناجي العلي كما عرفته
• وليد �أبو بكر ــــــــــــــــــــــــ �ص7

الق�صيدة العربية
والحزن
•د .غ�سان غنيم ــــــ �ص12

بيتهوفن وخا�صية ال�شــجاعة
• بقلم :دانييل بارنبومي
•ترجمة :توفيق الأ�سدي ـــــــــ �ص13

ب�شير زهدي الإبداع بين الفل�سفة والجمال
• رمي احلم�ش ــــــــــــــــــــــــ �ص 15
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الأخالق وال�سيا�سة

•عيد الدروي�ش
ق���د ي��ج��د امل�����رء م���ن ه��ذه
امل��ق��ارب��ة ن���وع��� ًا م���ن ال��ت�����ض��اد
للعالقة بني مفهومي الأخالق
وال�سيا�سة ,ولكن هناك تداخل
فيما بينهما ,ف��الأخ�لاق هي
منظومة من القيم التي يتمثلها
الإن�سان ,ويج�سدها على الأفعال
وال�سلوكيات ,وت���أدي��ة احلاجات
واملنافع ,خلري الفرد واملجتمع على
حد �سواء ,و�أال يح�صل هناك تعدٍ
على حقوق الفرد وحقوق املجتمع
كلما فا�ض من
ت��ل��ك الأف��ع��ال
اخل����ي���ري��������ة
مب������ا ي�����س��م��ى
ال���ف�������ض���ي���ل���ة,
وال���ت���ي جتعل
ال��ن��ا���س �أك�ث�ر
قرب ًا وتالحم ًا
وت���ع���ا����ض���داً,
وه��������������ذا م���ا
ي��ت��ق��اط��ع م��ع
ال�������س���ي���ا����س���ي
ال������ذي ي��دف��ع
ب��ذل��ك ليجعل
من هذه القوة
وال���ت���م���ا����س���ك
يف ر����س���م���ه���ا
وا���س��ت��ث��م��اره��ا يف منفعة ال��ن��ا���س,
وه��ي داعمة لل�سيا�سي يف �إ�شاعة
الأخ�ل�اق ل�سرعة اال�ستجابة يف
مواجهة الأخطار ,ولل�سيا�سي �أي�ض ًا
دور كبري يف تر�سيخ تلك القيم ,و�أن
يتمثلها �سلوك ًا ويكون ق��دوة لهم,
وهذه القدوة هي قيمة �أخالقية,
وت�صب يف جانب العمل ال�سيا�سي,
وجند مقولة كونفو�شيو�س «�إذا كان
�سلوك الرئي�س م�ستقيم ًا �أطاعه
املر�ؤو�سون من غري �أن ي�أمرهم ,و�إن
ك��ان غري م�ستقيم مل يطيعوه ولو
�أمرهم».
والكثري من الفل�سفات والنظريات
ال�سيا�سية جند ال��وازع الأخالقي
���ض��ارب��ا �أط��ن��اب��ه ف��ي��ه��ا ,وق��وان�ين
الأخ�لاق ال تنف�صل عن ال�سيا�سة
واحل��ك��م ,ف���أق��وام الأخ�ل�اق تنتج
�أق����وام ال�سيا�سة ,و�أف�����ض��ل �أن���واع
احل��ك��م ,وي��ج��ب ع��ل��ى احل��اك��م �أن
ُي�صلح نف�سه قبل �إ���ص�لاح رعيته,
و�إذا مل ي�ستطع ال�سيا�سي �أن ي�سو�س
نف�سه و�شعبه بالأخالق القومية,
لن ي�ستطيع تهذيب الرعية ,عندها
تتناق�ص املخا�صمات ,و ُيعطي كل
ذي حق حقه ,وال تهاون يف م�صلحة
ال�شعب ,وال��ق��ان��ون الأخ�لاق��ي هو

القانون الأ�سا�سي لل�سيا�سي الناجح,
ويف جوانب الفل�سفة الإ�سالمية,
ال��ع��دل �أ���س��ا���س امل��ل��ك ,فالعدل هو
امل���ي���زان الأخ��ل�اق����ي للمجتمع,
والقائمني على تطبيق القانون
�أي�ض ًا يتطلب اجلانب الأخ�لاق��ي,
وم��ن مل يقم ال��ع��دل ي��ن��زل عليه
غ�ضب م��ن ال�����س��م��اء ,وي��ن��زل منه
امللك ,فال�سيا�سة احلكيمة تقوم
على الأخالق القومية ,وهي لي�ست
منف�صلة عنها والغاية ال�سامية
يف ال�سيا�سة هي
�إ�صالح الأخالق.
ك�������ث���ي���ر م����ن
ال�شعوب الوثنية
ال يدينون بدين
�����س����م����اوي ,وم���ع
ذل��������ك ك���ر����س���ت
الأخ�لاق و�أقامت
العدل فقد �سادت
وج�����س��دت نظم ًا
�أخ�لاق��ي��ة بقيت
ع��ب��ر ال���ت���اري���خ
 ,لأن م��ن��اف��ع��ه��ا
للحياة الب�شرية,
ف�����ال�����ر������س�����ول
ال��ع��رب��ي ال��ك��رمي
حم�����م�����د(������ص)
قال”�إمنا ب��ع��ث��ت لأمت����م م��ك��ارم
الأخالق”.
ال�سيا�سة عندما تتمثل الأخالق
ت�أخذ قوانينها حتقق للنا�س حياة
كرمية ,وتنظم عملهم ,و�أن يتوىل
�أم��ره��ا ذوو امل��واه��ب والف�ضائل
لتعطي احلقوق لأ�صحابها ,وت�ؤمن
احلياة الكرمية ملن ال ي�ستطيعون
ك�سب العي�ش ك��الأرام��ل وال�شيوخ
العاجزين واملر�ضى الذين �أقعدهم
املر�ض عن العمل ,وم�س�ؤولني عن
ت�أمني حياتهم ومعاملتهم �أح�سن
معاملة ,وعندما مياثل ال�سيا�سي
نف�سه مع املجتمع ويتمثل القيمة
الأخ�ل�اق���ي���ة ,وم����ا ت���روي���ه كتب
ال�ت�راث ,فمنهم ك��ان يفر�ض على
نف�سه ال�صيام حني ت�صاب بالدة
مبجاعة ,وهو دائم ًا يتح�س�س �آالم
�شعبه ,ويعمل على تالفيها وعلى
م�شكلة الرعية ,فالطاعة �إذ ًا تكون
رغبة النف�س واقتناعها ,و�أن يهتم
بالف�ضل ال��ذي تريد �أن يعرفوك
ب���ه ,ف��ف��ي ال��ع��امل املتح�ضر جند
املجتمع زاخر ًا بالأعمال ال�سامية,
ويف العامل املتخلف جند املجتمع
زاخ�����ر ًا ب��اخل��ط��ب ال���رنّ���ان���ة ,وال
تتطابق �أقوالهم مع �أفعالهم.

ال�سيا�سة احلكيمة
تقوم على الأخالق
القومية ,وهي لي�ست
منف�صلة عنها والغاية
ال�سامية يف ال�سيا�سة
هي �إ�صالح الأخالق.

قضايا وآراء

ناجي العلي
يتجدد ح�ضورا وحياة كل يوم
•ر�شاد �أبو �شاور
������دد ،و..غ�����ادر
ط����ورد ن��اج��ي ال��ع��ل��يُ ،
وه ّ
ال��ك��وي��ت م��ك��ره��ا ،ع��ن��دم��ا ا���س��ت��ج��اب��ت دول��ة
الكويت لالبتزاز وال�ضغوطات الفل�سطينية
ال��ر���س��م��ي��ة..وا���س��ت��ق��ر يف ل���ن���دن  ،وك���ان
ي��ع��م��ل يف ج���ري���دة ال��ق��ب�����س ال��ك��وي��ت��ي��ة...
يوم  22متوز �أطلق قاتل جمرم عليه الر�صا�ص
ف�أ�صابه يف وجهه..و..ظل ي�صارع املوت حتى
يوم � 29آب 1987حيث ارتقى �شهيدا ،خملفا
ح�سرة و�أملا وقهرا يف نفو�س كل حمبيه ،وكل
من كانوا يتابعون ر�سوماته الكاريكاتورية
تحُ��ر���ض ،وت�سخر ،وت��ق��اوم...
ال��ت��ي ك��ان��ت
ّ
من �أوع���زوا باغتياله ماتوا بعارهم ،وناجي
حي بفنّه الثوري االنتقادي املقاوم..فنه الذي
�أبدعه لفل�سطني  ،ملاليني العرب امل�ضطهدين،
ل�ل�إن�����س��ان يف ك���ل م��ك��ان م���ن ه����ذا ال��ع��امل.
ن����اج����ي ف����ن����ان ث��������وري ت���ق���دم���ي ج�����ذري
مل ي�����������������س��������اوم..ول��������ذا اغ������ت������ال������وه!
هل ارتاحوا منه؟ فنه يطاردهم ،ويعريهم ،
ويف�ضح انهزامهم ،وم�ساومتهم ،وف�سادهم...
ه����و ح�����ي ،ف���ه���و ق���ائ���د ث���ق���ايف ك���ب�ي�ر ،ه��و
��دم نف�سه ق��ائ��دا...
امل��ت��وا���ض��ع ال���ذي مل ي��ق ّ

ب��ف��ل�����س��ط�ين ال���ت���ي ال ت��ق��ب��ل امل�������س���اوم���ة...
ن���ت���ذك���رك ي���وم���ي���ا م����ع �أع���م���ال���ك ال��ف��ن��ي��ة
ال�����ت�����ي ت�������ش���ح���ذ ه����م����م����ن����ا ،وت���ف�������ض���ح
امل��ت�����س��ل��ق�ين وامل���ن���ه���زم�ي�ن ،وال��ف��ا���س��دي��ن...
ولن ن�سال :من قتلك يا ناجي العلي؟ فالقتلة هم
كارهوك ،وهم حلفاء �أعداء فل�سطني� ،أعداء
الأم���ة� ،أع���داء املقاومة اجلذرية..املقاومة
التي �ستحرر فل�سطني حتما والتي �آمنت بها،
ومل تفارق عقلك و�ضمريك وري�شتك وال حلظة
رغم كل ما حاق بك ،ف�أنت �آمنت بر�سالة الفن،
وب��دور الفنّان ،ول��ذا مل ي�شرت �أح��د فنّك ،ومل
يخفك �أح��د بتهديداته ،وال ق��در �أح��د على
تروي�ضك لأنك كنت اجل��واد اجلامح الأ�صيل
ب�صهيلك الذي ميلأ املدى  ،وميلأ �سماء فل�سطني
ببحرها ونهرها ،وجبالها ،و�سهولها...
لقد جعلت من الكاريكاتوري �سالحا ثوريا
���ش��دي��د امل�����ض��اء ب���أي��دي امل��ق��اوم�ين ال�شرفاء
ال�شجعان ،و�ألهمت من اختاروا طريق فل�سطني
حتى التحرير...
�ستبقى ر�سوماتك يا ناجي ت�ؤ ّرخ مل�سرية وعي
الثوريني ال�صادقني ،ولدور املثقفني املخل�صني
ه��و اب��ن ال�شعب ،والق�ضية ،وف��نّ��ان ال��ث��ورة امل�ؤمنني بر�سالة املثقف اجلذري الذي ال يكذب
واملقاومة...
قومه ،وال يخذل �أهله...
ك����ل م����ن ه����و ����س���اق���ط ،وم���������س����اوم ،ك���ره
نحن ال نتذكرك يف يوم رحيلك ،بل جندد
ن��اج��ي ،واغ��ت��اظ م��ن��ه ،و���ض��اق ب��ح�����ض��وره ...معك العهد على رفع راية فل�سطني ،وعلى امل�ضي
وك����ل م���ن ه���و ث����وري،
م���ع ( ح��ن��ظ��ل��ه)
وم�صلحته يف ال��ث��ورة
ح������ت������ى �آخ��������ر
وامل����ق����اوم����ة �أح���ب���ه،
امل�����ش��وار :حترير
واح�ترم��ه ،ور�أى فيه
فل�سطني كاملة
رف���ي���ق درب ،وم��ب��دع
غ�ي�ر م��ن��ق��و���ص��ة،
�����ش��ج��ع،
ف���ن ُي��ل��ه��م ،وي ّ
وكن�س االحتالل،
ويق ّوي ،ويث ّبت الإميان
وع���ودة فل�سطني
والعزمية...
ج�سرا وا�صال بني
ان�����ظ�����روا ك����م ه��و
م�شرق بالد العرب
ح���ي ب��ي��ن��ن��ا ،وم��ع��ن��ا،
ومغربها...
ب����ف����نّ����ه ال������رائ������ي،

كل من هو �ساقط ،وم�ساوم ،كره
ناجي ،واغتاظ منه ،و�ضاق
بح�ضوره

قضايا وآراء

فل�سطني و�شعبها يف مزاد االنتخابات الأمريكية
• د .يو�سف جاد احلق
منذ قيام الكيان ال�صهيوين على �أر�ضنا
الفل�سطينية العربية ،وحتى ال�ساعة ،د�أب
امل��ر���ش��ح��ون النهمون للو�صول �إىل البيت
الأب��ي�����ض ،على خطب و ّد جماعات اليهود
ب��ت��ن��ظ��ي��م��ات��ه��م الأخ��ط��ب��وط��ي��ة املختلفة
واملتعددة هناك ،بتقدمي الوعود (والهدايا)
لع�صابات ذل��ك الكيان ،ولكن على ح�ساب
ال�شعب الفل�سطيني حتديداً ،و ال�شعوب العربية
عامة .لقد بلغ الأمر ببع�ضهم الإقدام على �إ�شعال
احلروب وتدمري الدول املناوئة للعدو ال�صهيوين
ابتغاء نيل ر�ضاهم وا�ستجداء �أ�صواتهم و�أموالهم
ونفوذهم� ،إذ �إن��ه من دون ذل��ك لن يكون لذلك
املر�شح ن�صيب يف حتقيق �أحالمه للو�صول �إىل
ردهات ذلك البيت الذي �أ�ضحى �أكرث �سواد ًا من
جحيم (دانني الليجريي)!..
�إن ما يجري اليوم على ال�ساحة الأمريكية بني
املر�شحني (هيالري كلينتون) و(دونالد ترامب)
هو �أ�شبه بال�سريك والأالعيب البهلوانية ،مما
يذهب بوقار املن�صب لرئي�س دولة تعترب نف�سها
الأهم والأقوى يف العامل يف زمننا الراهن.
ما يجري هناك �إمنا هو ( مزاد علني) حقيقي
م��ائ��ة يف امل��ائ��ة ،ك����أي م���زاد جت���اري يف �صاالت
العر�ض للبيع وال�شراء ،ال ينق�صه غري هتاف
القائم على امل��زاد ب�إعالنه ((على �أون��ه على
ترى .))!..ومعذرة عن االنحدار �إىل م�ستوى هذا
ال�شعار اال�ستهالكي القميء.
�أم��ا ال�سلعة (الب�ضاعة) املعرو�ضة للبيع يف
املزاد �إياه فهي فل�سطني و�شعبها ،البالغ تعداده
نحو خم�سة ع�شر مليون ًا من الب�شر ،الذين ظلمتهم
�أمريكا وال�ضالعون معها ،على نحو مل يعرف العامل
له مثي ًال من قبل.
ويتنا�سى �أ�صحاب امل��زاد �أولئك ال�شعب الذي
جعلوا منه جم��رد �سلعة يف م��زاد هو من �أع��رق
�شعوب الأر�ض ،تاريخ ًا وح�ضارة وقيم ًا �إن�سانية،
و�أن فل�سطينه �أقد�س بقعة على هذه الأر�ض ،التي
باركها اهلل يف كتبه ال�سماوية ،ملا حوت من طهر
النبوات وقدا�سة املكان� .أر���ض عرفت نبي اهلل
�إبراهيم ون�سله من الأنبياء جميع ًا� ،أر���ض ولد
فيها امل�سيح عي�سى بن مرمي البتول ،عليه ال�سالم
الذي تدين بدينه ثلث �شعوب الأر���ض ،و�أ�سري
فيها مبحمد عليه ال�سالم �إىل ال�سموات العال،
والذي يدين بدينه ثلث �آخر من �شعوب العامل.
•••
ه��ا ه��ي ذي ال�����س��ي��دة (ه���ي�ل�اري) ،مر�شحة
احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي تطلع علينا يف ك��ل يوم
بطلّتها ( البهية )!..يف هذه الوالية �أو تلك من
بالدها ،لتعلن يف ه�سترييا ،ت�صاحبها حركات
طائ�شة بيديها ورجليها وج�سدها عما �ستقدم
(لإ�سرائيل) من خدمات� ،أولها (الأم��ن) الذي
تقول �أنها ال ت�سعى لهذا املن�صب �إال من �أجل
حتقيق خ��دم��ة (لإ���س��رائ��ي��ل) لكي حتميها من
�شن احلروب املاحقة
�أعدائها ،ولو اقت�ضى الأمر ّ
عليهم .ف�إ�سرائيل امل��زده��رة (املتح�ضرة)!..
املتفوقة على ال�شرق كله ،و(الدميقراطية)!..
الوحيدة هناك ت�ستحق ذل��ك .ه��ذا ما تعلقه
ال�سيدة هيالري يف كل مكان من ب�لاده��ا ،على
نحو ا�ستجدائي ذليل� ،أبعد ما يكون عن االتزان
واللياقة ملر�شح ي�سعى �إىل رئا�سة �أكرب دولة يف
العامل ،كما �أ�سلفنا.
•••
ويطلع علينا يف اجلانب الآخر ال�سيد (دونالد
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ت��رام��ب) امل��ر���ش��ح اجل��م��ه��وري ،بطلّته (الأق���ل
بهاء) والأكرث انحدار ًا يف الأ�سلوب واحلركة من
مناف�سته امل��ذك��ورة ،ليعلن هو الآخ��ر ب���أن (�أمن
�إ�سرائيل) وازدهارها وحمايتها �إمنا هي هدفه
الأكرب منذ ولدته �أمه !!..ورمبا قبل ذلك!!...
وي�ضيف يف مكان �آخر ب�أنه �سوف يعمل على نقل
�سفارة بالده �إىل القد�س ..وال ين�سى �أن ي�صفها
ب (العا�صمة الأب��دي��ة) املهمة� ،أي �أن ،يردد
باحلرف (وببغائي ًا) ما د�أب حكام (�إ�سرائيل)
على ت��ردي��ده منذ ح��رب ع��ام  .1967ب��ل �أن
الرجل يعلن -ما دامت امل�س�ألة مزاودة بينه وبني
ال�سيدة كلينتون -ب�أنه لن يرتدد عن حمو �أعداء
(�إ�سرائيل) من حولها عن وجه الأر�ض بالقنابل
الذرية والهيدروجينية والنيوتروجية فيما لو
جت��ر�أ ه���ؤالء على تهديد �أمنها( !..انتخبوين
ب�س و���ش��وف��وا .)!!..،معذرة مرة �أخ��رى ،ولكنها
لغة امل��زاد وامل��زاودي��ن ،جتار ال�شعوب ،باجلملة
واملفرق ،ل�صالح �أ�صحاب م�صانع ال�سالح الوالعني
يف دم���اء ال�����ش��ع��وب وج��ل�� ّه��م م��ن ي��ه��ود �أم��ري��ك��ا
و�صهاينتها .هذا املزاد (البازار) اجلاري على هذا
النحو� ..أين يجري يا �سادة..؟
�إنه هناك يف بالد (العم �سام) الواليات املتحدة
الأمريكية ،راعية حقوق الإن�سان ،واحليوان،
الو�صية على الب�شر ،كما تزعم ،منذ ع�شرات
ال�سنني ،يف حني كانت ،ومل تزل ،الدولة الأكرث
�إه��دار ًا لتلك احلقوق .الدولة �صاحبة املكاييل
املتعددة ح�سب احلالة ،بني ب�شر وب�شر ،واملوقف
من هذا الإن�سان وذاك ،هذا ال�شعب وذاك ،وفق
م�صلحتها ور�ؤيتها العن�صرية والنفعية من جانب،
والعدوانية املغر�ضة من جانب �آخر.
�أمريكا ال ت��رى -مث ًال -ما يجري يف فل�سطني
وم��ا يقع على �شعبها من ظلم ،وقتل ،وجتويع،
وت�����ش��ري��د ،و�أ���س��ر ،وح�����ص��ار ،و�إه����دار للكرامة
الإن�سانية ،ومنع حلرية الكالم ،وحرية العبادة،
ناهيكم عن حرية اختيار امل�صري ..يحدث هذا
على مر�أى وم�سمع من العامل كله ،عرب ال�شا�شات
والف�ضائيات التي ال تنقل �سوى النزر الي�سري مما
يحدث هناك ،يف حني �أن ما خفي �أعظم بكثري..
هذا ف�ض ًال عن الت�شويه وقلب احلقائق.
�إن��ه من املخجل حق ًا ،حتى للإن�سان العادي
(رج��ل ال�شارع) �أن يت�صرف كما يت�صرف هذان
املر�شحان (ال�ضعيفان املتهالكان) املتنطعان
لقيادة �أكرب دولة يف العامل ،دولة تت�صدى لزعامة
ذل��ك العامل ،حت��اول �أن تفر�ض زعامتها عليه،
فر�ض ًا وبالإكراه ،وهي حق ًا غري جديرة بذلك.
يكفي �شعوب العامل �أن تنظر �إىل (هيالري) و�إىل
(ترامب) و�أن ت�ستمع �إىل خطابهما وحركاتهما
اله�ستريية ،و�إىل امل�ستوى الثقايف واحل�ضاري الذي
تنطوي عليه �شخ�صية كل منهما ،لتحكم بنف�سها
على امل�شهد ،ومن ثم التكهن مبا ميكن �أن ينتظر
العامل يف امل�ستقبل على يدي �أي منهما ،بوحي من
(�إ�سرائيل واليهودية العاملية) ،فه�ؤالء هم الذ ن
ي�سيرّ ون ال�سيا�سة الأمريكية يف كل اجتاه وعلى
كل �صعيد يف العادة وامل�ألوف واملعروف.
وقى اهلل هذا العامل مما هو قادم على �أيدي
ه���ذه ال���زم���رة ،ال��ت��ي مت��ل��ك يف �أي��دي��ه��ا ور�ؤاه����ا
الإجرامية �إمكان ال�ضغط على �أزرار (كاللعبة
بوكيمون) متام ًا ،جتعل ما على الأر�ض يف حلظات
هباء منثوراً ..ب�شر ًا وحجر ًا وحيوان ًا وح�شرة..
ً
فاللهم �سلم ،و�أحبط �سعي قوى ال�شر تلك التي مل
ي�سبق �أن عرفت �سبي ًال �إىل اخلري يف تاريخها كله.

• مالك �صقور

نقطة على حرف

الثقافة الوطنية
والتنوير
�إن التنوير وال��ث��ق��اف��ة الوطنية ـ
توءمان ال ينف�صالن ،فال تنوير من غري
ثقافة وطنية ،وال ثقافة وطنية من
غري تنوير ـ من وجهة نظري.
ملاذا التنوير؟
�إذا �ألقينا نظرة عجلى �إىل تاريخنا
احلديث ،خا�صة ،بعد اال�ستقالل ،وبعد
احلرب العاملية الثانية ،جند:
ـ م��ن الأح��ل�ام ال��ث��وري��ة ،والن�ضال
م��ن �أج���ل ال�سلم ال��ع��امل��ي ،والتعاي�ش
ال�سلمي ،والتعاون بني ال�شعوب ،وحوار
الثقافات� ...إىل ح��روب ق��ذرة يف كل
مكان ،تديرها الإمربيالية العاملية،
وه������ذه احل�������روب حت�����رق الأخ�������ض���ر
وال��ي��اب�����س ،ك��ي ي��ن��ع��م ع��ب��ي��د العبيد
(عباد الدوالر) من �صهاينة و�أمريكان،
مبقدرات ال�شعوب.
ـ م��ن الن�ضال م��ن �أج��ل اال�ستقالل،
وال�سيادة الوطنية ،وب��ن��اء ال��دول��ة،
والقيام مب�شاريع التنمية يف املجاالت
االقت�صادية ،الرتبوية ،الع�سكرية،
الثقافية كافة ..اىل تنفيذ خمطط
غ��رب��ي �إم�ب�ري���ايل م��ن �أج����ل حتطيم
ال�����س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة ،و�إل��غ��اء ال��دول��ة
وتقوي�ضها ،وخلخلة بنية املجتمع،
و�إ���ش��اع��ة الفو�ضى امل��د ّم��رة ،وتفتيت
وتق�سيم الوطن ،وذلك لتحقيق م�آرب
ال�صهاينة والأمريكان و�إقامة ما ُي�سمى
مب�شروع ال�شرق الأو���س��ط الكبري� ،أو
ال�شرق الأو�سط اجلديد.
ـ وم���ن ال��ن�����ض��ال م��ن �أج���ل ال��وح��دة
ال��ع��رب��ي��ة ،وب��ن��اء وط���ن ح��ر و�شعب
�سعيد ،وم��ن الن�ضال م��ن �أج���ل بناء
دول��ة قوية ت���ؤم��ن ل�شعبها :التعليم،
والطبابة املجانية ،وتكاف�ؤ الفر�ص،
وال��ع��م��ل للجميع ،وت����أم�ي�ن م�ستقبل
ال�شباب� ..إىل احتالل من نوع جديد،
وح���رب بالوكالة ب�����أدوات مرتزقة،
وبذرائع وحجج باطلة هدفها التدمري
املمنهج والتخريب املنظم لكل مقدرات
ال�شعب والدولة ومن البنية التحتية،
من م��دار���س ،وم�ست�شفيات ،وحمطات
الطاقة ،ونهب خريات الوطن.
ـ وم��ن الدين احلنيف ،دي��ن املحبة
والت�سامح ،دين التوحيد ،الذي يعمم
الأخ�ل�اق والقيم والف�ضيلة ،من دين
يحرم قتل الإن�سان ،وينادي بالتكافل
ّ
والت�ضامن� ...إىل ع�صابات همجية
مرتزقة� ،أُلب�ست براقع ،ف���إذا بدينها
البط�ش ،والرتويع ،والتمثيل باجلثامني،
و�أكل الأكباد ،وم�ضغ القلوب ،وت�شويه
الإ�سالم ..والإ�سالم منهم براء..
ـ وم���ن ث��ق��اف��ة ال��ت��ن��وي��ر ،وال��ع��ل��م،
وامل��ع��رف��ة ،وال�ترب��ي��ة ،وال��ع��م��ل على
العلمانية الأ�صيلة من �أجل متكني قيم
احل���ق ،واخل�ي�ر ،وامل��ح��ب��ة ،والت�سامح،
واجلمال ،والآداب والفنون الراقية،
�إىل ثقافة ال�ساطور ،والقتل ،والفتك،
والتهجري ،واالغت�صاب ،واخلطف.
�إزاء ه����ذا ،ك���ان الب���د للمثقفني
عموم ًا ،والحت���اد الكتاب خا�صة� ،أن

يقوموا بفعل ثقايف وطني ،يواجه هذا
امل��دّ التكفريي الهمجي ،وه��ذا الفكر
الظالمي اخلطر ،الذي ا�ستطاع بو�سائل
كثرية ،غ�سل �أدمغة الذين لي�س لديهم
مناعة وطنية ،و�أخالقية ودينية ،ومن
ثم احتالل عقولهم.
م���ن ه��ن��ا ،ك���ان رف���ع ���ش��ع��ار ثقافة
التنوير ،وجتديد الثقافة الوطنية،
�أمر �ضروري ،ال بل �ضرورة م ّلحة.
واملهمة ،يف ر�أي���ي ،لي�ست �سهلة ،يف
مقاومة هذه الر ّدة.
بلى!
ر ّدة على ال��دي��ن وت�شويهه ،ور ّدة
ملفهوم ال��وط��ن ،وامل��واط��ن��ة ،ور ّدة على
م�ستوى املجتمع..
�إن �أوىل مهمات الثقافة الوطنية
ال���ي���وم ،ه���ي مت��ك�ين حل��م��ة ال���وح���دة
الوطنية ،ولقد كانت �سورية م�ضرب
الأمثال ،يف الوحدة الوطنية بني �أبناء
�شعبها ب�أطيافه كافة ،و�ستبقى ..هذا
�أو ًال.
ث��ان��ي�� ًا :العمل على ت���أه��ي��ل الذين
غ�سلت �أدمغتهم ،واحتلت عقولهم.
الردة ،بالفكر،
ثالث ًا :مواجهة هذه ّ
والثقافة ،والعلمانية ،وه��ذا يتطلب
ت�ضافر اجلميع لأن احتاد الكتاب وحده
ال ي�ستطيع ،ولقد قلت غري م��رة ،من
�أجل ت�شكيل ور�شة �أو ،جبهة ثقافية
ج��ا ّدة ،لأن حترير الأر����ض� ،أ�سهل من
حترير العقل.
فمن غري ثقافة التنوير ،والثقافة
الوطنية الأ���ص��ي��ل��ة ،ال ميكن حترير
العقول املتحجرة واملتك ّل�سة ،والتي
ع�����ش�����ش ف��ي��ه��ا اجل���ه���ل ،وال��ت��خ��ل��ف،
والرجعية ،التي ُفر�ضت من الوهابية،
لإعادة البالد� ،إىل الع�صور الظالمية.
و�أخري ًا:
يخطئ من يظن �إن رفع �شعار التنوير
والثقافة الوطنية ،اليوم ،يعني �إعادة
�أ�سئلة النه�ضة العربية وق�ضاياها،
قبل مئة ع��ام و�أك��ث�ر ،لأن���ه يفرت�ض
�أن املثقفني العرب ،قد د ّر�سوا ووعوا
درو����س النه�ضة ،و�إن ك��ان��ت النه�ضة
العربية ،قد نا�ضلت من �أج��ل نه�ضة
العرب ،بعد �سبات دام طوي ًال ،ونا�ضلت
���ض��د اال���س��ت��ع��م��ار ال�ت�رك���ي البغي�ض
الذي هو �سبب تخلف الأم��ة ،و�إن كان
للنه�ضة العربية رجالها ،ومفكروها
قبل �أكرث من مئة عام ،ف�إن الظروف،
وامل�ستجدات ،وال�شروط القائمة اليوم،
ت�ستدعي �أن يكون لهذه الأيام ال�صعبة،
رجالها من مفكرين علمانيني ،فلماذا
ال تكونوا �أنتم رجال التنوير اجلديد،
ورجال الثقافة الوطنية اجلديدة؟
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الوجه الآخر لـ و�سائل
التوا�صل االجتماعي..

•�سامر من�صور
ع��امل�� ًا م�شو�ش ًا ع��امل��ا ميتلئ
دخ�����ل�����ن�����ا ع�������ص���ر
بالعبيد لهذه التقنيات التي
ا لتكنو لو جيا ا لذ كية
احرتفنا ا�ستخدامها حيث
وتنامت ظواهر تفكك
ت��ب��اع م��ع��ل��وم��ات��ن��ا م��ن قبل
الروابط االجتماعية
ٌ
عامل
وغ ٍ��د طما ٍع غني �إن��ه
وغ���ل���ب���ة ال���ع�ل�اق���ات
يرتكز على الغرور والأنانية
ال��ن��ف��ع��ي��ة والأمن������اط
وتعزيز الذات حني ن�شارك
ال��روت��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ح��ي��اة.
�أف�ضل ما لدينا مع الآخرين
واليوم بات الكثري من النا�س
ول��ك��ن��ن��ا ن�ستبعد امل�شاعر
يهبون ج َّ��ل وقتهم لو�سائل
ن��ت��ظ��اه��ر ب����أن���ن���ا ���س��ع��داء
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،
بخو�ض هذه التجربة التي
ول���ل���ع���وامل االف�ترا���ض��ي��ة
نت�شاركها ولكن هل �سيكون
(�أل����ع����اب ال��ف��ي��دي��و) تلك
الأم����ر م�شابه ًا ل��و مل يكن
ال���ع���وامل امل��ده�����ش��ة ال��ت��ي
هناك �أحدٌ معنا؟ كن هناك
ت��ت�����ض��اف��ر ف��ي��ه��ا املو�سيقى
لأجل �أ�صدقائك و�سيكونون
والت�صاميم الفنية لتمجيد
ً
هم معك �أي�ضا ،ولكنك لن
من يرتادها ،تلك العوامل
جت��د �أح����د ًا منهم �إذا كان
ال��ت��ي ال ���ض��واب��ط فيها وال
�إر���س��ال ر���س��ال��ة �إلكرتونية
ُن���ظ���م ح��ي��ث ت�����ض��ج �أ���ش��ه��ر
ي��ك��ف��ي��ك ل���ق���د ب��ال��غ��ن��ا يف
�ألعاب الفيديو ب�ألفاظ مثل
ت�ضخيم الأمور واعتدنا على
( اقتل – دم��ر – ا�سحق -
املجامالت وتظاهرنا ب�أننا ال
اطعن �..إىل �آخ��ره ) يبدو
نالحظ العزلة االجتماعية
�أن مقولة روالن ب���ارت ما
زالت منطبقة (�إن النظام بات عدو ًا للإن�سان بعد �أن كان التي نعي�شها كل ما يهمنا هو �صف كلمات حتى تبدو حياتنا
�سبيل تقدمه و�سعادته) .يف العوامل االفرتا�ضية كل �شيء المعة بينما ال ميكننا �أن نعرف حق ًا �إذا كان هناك �أحدٌ ما
مده�ش ومباح ويجري ب�سرعة مما يجعل العامل احلقيقي ي�ستمع لنا.
ال��وح��دة لي�ست م�شكلة دعني �أ�ؤك���د لك � ،أن��ه ميكنك
يبدو كقف�ص ٍ ممل.
وم��ن �إح���دى �أ���س��و�أ الأم���ور التي تغذيها فينا العوامل �أن تقر�أ كتاب ًا �أو تر�سم لوحة �أو تقوم ببع�ض التمارين
عندما تكون منتج ًا وحا�ضر ًا
االف�ترا���ض��ي��ة ه��ي (الك�سل)
دون �أن تتحفظ م��ن النتائج
والك�سل كما نعلم يعترب واحدة
�ستغدو يقظ ًا وواع��ي�� ًا للوقت
من اخلطايا ال�سبع املميتة يف
ال���ذي ميكنك ا�ستخدامه �إذ ًا
الدين امل�سيحي .
عندما تكون يف ال�شارع وت�شعر
�إن ال��ع��وامل االف�ترا���ض��ي��ة
�شيء
كل
االفرتا�ضية
العوامل
يف
بالوحدة �ضع يدك خلف ر�أ�سك
تعطي مرتادها �شعور ًا باملجد
وابتعد عن هاتفك ل�ست بحاجة
وب�أنه يقهر امل�ستحيل وبالتايل
ب�سرعة
ويجري
ومباح
مده�ش
لأن تقلب ط��وال اليوم قائمة
ت�شبع ال��رغ��ب��ة يف التناف�س
الأ�سماء لديك فقط حتدث مع
واالجن�����از ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع بها
يبدو
احلقيقي
العامل
يجعل
مما
الآخ��ري��ن وتعلم �أن تتعاي�ش
النف�س الب�شرية والتي لو مت
معهم ال ميكنني �أن �أفهم ال�صمت
ا�ستثمارها يف ع��امل ال��واق��ع
ممل.
كقف�ص
ٍ
ال���ذي يخيم داخ���ل القطارات
�ضمن ال�ضوابط الأخالقية
املزدحمة حيث ال �أح��د يتكلم
ل��ك��ان يف ذل���ك خ�ير وف��ائ��دة
ً
خ�شية �أن ي��ب��دو جمنونا �إننا
للفرد وللمجتمع.
نغدو �أ�شخا�ص ًا غري اجتماعيني
�أما حول ت�أثري التكنولوجيا
فلم يعد ير�ضينا �أن نخاطب
الذكية اخلطر على واقعنا
االجتماعي فقد �أثار فيديو انكليزي بعنوان  )look upالآخرين �أو ننظر يف �أعني بع�ضنا البع�ض �إننا حماطون
أطفال منذ �ساعة والدتهم يعي�شون مثل الروبوتات وهم
\ ارفع عينيك) �ضجة كبرية حول العامل وقد �أحاط ب� ٍ
هذا الفيديو مواقع التوا�صل االجتماعي بعالمات عدة ..يظنون �أن هذا طبيعي من امل�ستحيل �أن ت�صبح �أروع � ٍأب
قد يكون لديك �أكرث من � 400صديق ولكنك وحيد! قد يف العامل �إن مل ت�ستطع �أن ُت�سعد طفلك بدون ا�ستعمال
تتكلم معهم جميع ًا َّ
كل يوم ولكن ال �أحد منهم يعرفك حق ًا�( ،آي ب��اد  )1ipadح�ين كنت طف ًال مل �أك��ن �أع���ود �إىل
امل�شكلة التي تعانيها ب�سبب امل�سافة بينكم هي عدم قدرتك املنزل �أق�ضي كل وقتي يف اخلارج مع �أ�صدقائي نركب على
عيني ونظرت الدراجات ونعدو يف ِّ
كل مكان �أما الآن فاحلديقة هادئة
على النظر يف عيونهم  ،جل�ستُ مت�أم ًال وفتحتُ
ّ
حويل ف�أدركت �أن كل الو�سائط التي ن�سميها (توا�صل) مت��ام�� ًا ،وه��ذا ي�صيبني بالق�شعريرة فال �أط��ف��ال يلعبون
هي كل �شيء عدا ذلك فعندما نفتح حوا�سيبنا نغلق على والأراجيح تنتظر يف �سكون �إننا ٌ
جيل من احلمقى .حيث
�أنف�سنا الأبواب كل هذه التقنية التي منلكها ماهي �إال وهم الهواتف ذكية والنا�س �أغبياء.
ن�شعر �أننا حماطون بالأ�صحاب يف هذه املجتمعات لكن ما �أن
حولك
تبتعد عن هذه الأجهزة اخلادعة �ست�ستيقظ لرتى
 - 1اللوح الرقمي الذكي

ِّ
ب َ
واحلقيقة
احلق
ني
ِ
•ناجح خ�ضر احلمود
ُ
واحلقيقة خرب ُه ,وما كانَ للخرب �أن
احلقُّ ُمبتد�أ
ي�سبقَ املبتد�أ ,بل جاء ب�صفتهِ خمرب ًا عن مبتدئه,
واملخرب عن ال�شيء يليه ,وال ميكنهُ �أن ي�سبقه ,ولذا
لكلٍ منهما �صفاته التي متيزه عن الآخر.
ول َّأن احلق مبتد�أ ,ابتد�أت بهِ الأ�شياء حملت منه
بع�ض �صفاته ولكنها مل ت�ستطع �أن تكون هي ذاته.
ولأن احلق مبتد�أ فهو ثابت مبكوناته ال ينتج غري
ري الأ�شياءِ ُيبعد ُه.
تقلب الدهو ِر ُي�ضعفهُ  ,وال تغ ُ
ذاته فال ُ
وتغري الأ�شياءِ يف مظاهرها ,وثباتها يف جواهرها,
َ
ُظهر لها �أثوابها
فتغيب
ُ
بذلك عن احلوا�س م�ضامينها ,وت ُ
وبراقعها ,فتطغى الألوان على م�ساحات الر�ؤية ,طغيانَ
لونِ الزبدِ فوق �سطح املاءِ حين ًا من الزمن ال يجاوز مدة
رحلته �إىل مثواه ,وهو لي�س �سوى املاء.
تغلب على احل��وا� ِ��س يبقى
ول َّأن ظ��واه َ��ر الأ���ش��ي��اءِ
ُ
اجلوهر غائب ًا عنها �إن مل ترجع الأوىل البادية عياناً
ُ
م�سكن املعرفة.
عمق
يف
والتدبري
مواطن
�إىل
ِ التحليلِ
ِ
ِ
ٌ
َ
وبذلك جتتمع مع املبتد�أ يف
ثابتة,
وجواهر الأ�شياءِ
ُ
ً
ً
وكاملة ال جزئية ون�سبية .
مطلقة
ثباتهِ فال تكون �إال
ُ
احلوا�س ,
فالن�سبية يف مظاهرها املتوافقةِ مع �أمر
ِ
والكلية يف جوهرها املتوافق مع احلقِّ .
ُ
ُ
والكلية يف عمل
فالن�سبية يف عمل ملكاتنا احل�سية,
ملكتنا العقلية.
ٌ
ظاهر
,
ففي
,
حق
احلقيقةِ وجهانِ
ولي�ست كلّ حقيقةٍ
ٌ
�ست�صعب على الإراداتِ الب�سيطة.
بادٍ للعيانِ وباطنٌ ُم
ٌ
واحلقُّ يف احلقيقةِ ظهو ُر جوانبها كافة ,وبيانُ جمو ِع
َ
�صفة احلقِّ يف مفاعلها� ,إال
مواطنها  ,وال يعطيها هذا
مبا يطابقُ
أمر �أراد ُه ,وفعلٍ ا�ستباحهُ ,
قيا�س احلقِّ من � ٍ
َ
ٌ
هي
ونفع كانَ غايتهُ  ,فكلُّ الأفعالِ
ٍ
حركة ,وكلّ حركةٍ َ
ٌ
حقيقة ,ولي�ست كلّ حركةٍ ٌ
حق .
ُ
ل�صاحب احلقِّ .
واحلقيقة
مطلب معرفةٍ
ِ
ُ
ق��وة ظ��اه ٌ
ٌ
ُ
يجتمع فيها اخلط�أ
��رة ,ق��د
فاحلقيقة
ُ
وال�صواب  ,ف���إن ُع َ
ا�ستخل�ص منها,
ال�صواب فيها
��رف
ُ
ُ
َ
رف فيها اخلط�أ َ
وقيل هذا ه َو احلقُّ  ,و�إن ُع َ
َ
قيل هذا ه َو
الباطلُ .
ُ
�صفة �أحدهما فقط �,أم � َّأن
فهل جلام ِع احلقِّ والباطلِ
مطابق لأحدهما.
ري
ٍ
جمعهُ لهما يجعلهُ غ َ
فكلُّ حقيقةٍ فيها �شيء منَ احلقِّ .
وكلّ
جوهر يف
,
فاجلوهر يدخلُ يف الأ�شياءِ لكليتهِ
ٍ
ُ
الأ�شياءِ ه َو ٌ
حق.
ُ
ُ
اجلزئية ,ل َّأن
املعرفة
وجوهر الأ�شياءِ ال تدركهُ
ُ
يدرك الكلَّ .
اجلزء ال
َ
ٌ
َ
��درك
املعرفة
ول َّأن
�ير ُم ٍ
جزئية بكليتها فاحلقُّ غ َ
بكليتهِ .
ُ
وكلية الأ�شياءِ خوا�صها الثابتة .
ملعرفة جواهرها ,ف� َّإن احلقيقة
أ�شياء ت�سعى
ِ
ول َّأن ال َ
ت�سعى ملعرفةِ احلقِّ .
ُ
ٌ
طريق ملعرفتهِ يف
ومعرفة احلقِّ يف كلياتهِ اجلزئيةِ
كليتهِ الكليةِ .
نتج احلقّ �سوى ذاته  ,و�إن غابت
ويف ذلك ال ميكن �أن ُي َ
معاملها �أو اختب�أت جواهرها.
ف�أقيموا للحقِّ مكانهُ  ,و احفظوا لهُ عنوانهُ  ,ف� َّإن
ٌ
متبدلة ,وكلُّ متبدلٍ ٌ
احلقائقَ
زائل.
و�إنكم �إليهِ �ساعون طوع ًا �أو كره ًا  ,ولكلٍ منكم ح�صتهُ
منهُ فتذوقوا حلوه ,واحذروا م َّر ُه .
وال تتذوقونَ حلو ُه حتى جتعلوا احلقائق من �أفعالكم
مق�صده وغايته.
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ناجي العلي ..

• مها عبد الوهاب

عندما ُيذكر ا�سم الفنان ناجي
العلي يتبادر �إىل الذهن مبا�شر ًة
�صورة حنظلة ذاك الثائر الذي
ه��وي��ت��ه ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال تعني
ف��ل�����س��ط�ين وح���ده���ا ،و�إمن�����ا تعني
ال��ه��وي��ات الأخ�����رى وه���ي املعنية
بثنائيات احل��ري��ة وال�ل�ا حرية،
والعدالة والظلم ،حنظلة الذي ي�شيح
بوجهه عن العامل ب�أ�سره ،ويعلن مواقفه
ب�سخرية ت��ام��ة .ع��م��ره ال ي��زي��د عن
ع�شرة �أعوام ،ولن يكرب ،و�سيبقى دائم ًا
ط���وال حياته يف عمر ي��ق��ارب ع�شرة
�أعوام� ،إىل �أن يعود �إىل فل�سطني ،حيث يكون عمره �أي�ض ًا ،ع�شرة �أعوام ،بعدها يبد�أ
يكرب هكذا كان يرى ناجي العلي..
كان حنظلة مكتوف اليدين داللة على رف�ضه املطلق للتطبيع ورف�ضه امل�شاركة
يف حلول الت�سوية الأمريكية يف املنطقة ،فهو ثائر ولي�س مطبع ًا .لكنه لن يقر�أ� ،أو
يع ّرف� ،أو ي�ؤول �إال وهو م�صبوغ بالروح الفل�سطينية ،روح الفداء والت�ضحية� ،إنه
الرمز احلزين ،الذي يذكر بالفار�س احلزين (دونكي�شوت) �صاحب احللم اجلميل
املنادي بعامل الفرو�سية الأ ّ
مت ،والأكمل ،والأجمل.
ويقول ناجي العلي �إن حنظلة هو مبنزلة الأيقونة التي متثل من يدير ظهره
للهزائم ،واخليبات ،ومي�ضي نحو اجلميل ،وامل�ؤيد من روح ال�شعب!
ناجي العلي ول��د ع��ام  1937يف قرية ال�شجرة ،و�إب���ان االح��ت�لال ال�صهيوين
لفل�سطني عام  1948نزح و�أ�سرته �إىل جنوب لبنان �إىل خميم عني احللوة ،وكان
يف العا�شرة من العمر ،وعا�ش هناك �إىل �أن �أنهى درا�سته ،ومنذ ذلك الوقت مل تعرف
حياته اال�ستقرار �أبد ًا.
ويف اجلنوب اللبناين اعتقلته القوات الإ�سرائيلية ،وهو �صبي لفرط ن�شاطه،
فق�ضى معظم وقته يف الزنزانة ير�سم على اجلدران.
مل تكن درا�سته متوا�صلة �أبدا ب�سبب ظروف نزوحه واعتقاله مرة تلو الأخرى.
ويف عام  1960دخل الأكادميية اللبنانية للر�سم وداوم فيها مدة �سنة واحدة ثم
انقطع عنها لأ�سباب �أمنية ،اذ اعتقلته قوات الأمن اللبنانية.
تزوج من الفل�سطينية وداد �صالح ن�صر ،و�أجنب منها �أربعة �أطفال.
كان غ�سان كنفاين قد �شاهد له ثالثة �أعمال مر�سومة فن�شر �صورة منها وهي التي
كانت �سبب ًا يف �شهرته وكانت �أوىل لوحاته وهي عبارة عن خيمة تعلوها يد تلوح ،كما
لو �أنها الربكان!
يف عام � 1963سافر �إىل الكويت وعمل يف جملة الطليعة الكويتية ،ومنذ عام
 1968ولغاية عام  1975عمل يف جريدة ال�سيا�سة الكويتية ،ومنذ بداية عام
 1974عمل يف جريدة ال�سفري اللبنانية حيث ا�ستمر يف الن�شر فيها حتى العام
 ،1983قبل �أن يعود اىل الكويت من
ج��دي��د لكي يعمل يف ج��ري��دة القب�س،
وم��ن ثم انتقل ع��ام  1985اىل لندن ـ
نتيجة لل�ضغوط ال�سيا�سية ـ ليعمل يف
القب�س الدولية .وانتخب العلي رئي�سا
لرابطة فناين الكاريكاتري العربي يف
عام  ،1979والتي ظل رئي�سا لها حتى
يوم اغتياله.
بعد عامني يف  22متوز/يوليو عام
 1987يف �أحد �شوارع لندن ،مت �إطالق
النار عليه من قبل �شاب جمهول ،مب�سد�س
ك��امت لل�صوت ،حيث ا�صيب حتت عينه
اليمنى ،وبقي يف امل�ست�شفى يف غيبوبة
�إىل �أن وافاه الأجل ،يوم � 29أغ�سط�س/
�آب  ،1987ودف��ن يف لندن .واختلفت
الآراء ح��ول اجل��ه��ة ال��ت��ي ك��ان��ت وراء
اغتياله ،ب�سبب الغمو�ض الذي اكتنف
اغتياله ،حيث �إنه كان مطلوب ًا لأكرث من جهة .و�أغلب الظن �أنها "�إ�سرائيل".
طلب ال�شهيد �أن يدفن يف خميم عني احللوة بجانب قرب وال��ده ،ولكن ل�صعوبة
حتقيق الطلب ،دفن يف مقربة (بروك وود) الإ�سالمية يف لندن .وقربه هو القرب
الوحيد الذي ال يحمل �شاهدة ولكن يرتفع فوقه العلم الفل�سطيني.
كان لدى الفنان ناجي العلي �شخ�صيات �أخرى غري �شخ�صية حنظلة التي متيز جل
�أعماله ،مثل فاطمة املر�أة القوية التي ال تهادن ،على عك�س زوجها يف بع�ض اللوحات
حيث يظهر مك�سور الظهر ،واجلندي الإ�سرائيلي كبري الأنف ،و�شخ�صيات �أخرى..
خالل م�سريته الفنية الأدبية الطويلة مل يح�صل العلي على التكرمي الذي
ا�ستحقه غري �أن��ه بعد االنتفا�ضة الأوىل واغتياله ذاع �صيته كثريا وب��ات ميثل
الق�ضية الفل�سطينية ،واختارته �صحيفة "�أ�ساهي" اليابانية ال�شهرية ،كواحد من
بني �أ�شهر ع�شرة ر�سامي كاريكاتري يف العامل .ويف العام � 1988أي بعد �سنة من وفاته
نالت عائلته جائزة "قلم احلرية الذهبي" الذي مينحه االحتاد الدويل لنا�شري
ال�صحف يف �إيطاليا.
من مقوالت ناجي العلي:
هكذا �أفهم ال�صراع� :أن ن�ص ِّلب قاماتنا كالرماح وال نتعب.
الطريق �إىل فل�سطني لي�ست بالبعيدة وال بالقريبة� ,إنها مب�سافة الثورة.
كلما ذكروا يل اخلطوط احلمر طار �صوابي� ,أنا �أعرف خطا �أحمر واحدا� ،إنه
لي�س من حق �أكرب ر�أ�س �أن يوقع على اتفاقية ا�ست�سالم وتنازل عن فل�سطني.
متهم باالنحياز ,وهي تهمة ال �أنفيها� ,أنا منحاز ملن هم "حتت".
�أن نكون �أو ال نكون ,التحدي قائم وامل�س�ؤولية تاريخية.

ال�صدق

د.ح�ســن حميد

دائم ًا،
يراودين هذا ال�س�ؤال املحت�شد بالغمو�ض والده�شة واخلوف ،وفحواه :ما الذي جعل كاتب ًا مثل ت�شيخوف
ي�صري كاتب ًا م�شهور ًا ،كل العامل ي�س�أل عن ق�ص�صه ويبحث عنها؟! مع �أن��ه ك��ان يكتب يف بداياته ق�ص�ص ًا
ق�صرية فكاهية ملجالت معنية بالأدب الفكاهي الذي يروم ال�سخرية مرة ،والإ�ضحاك مرة �أخرى �أو الدمج
بينهما على نحو فاقع من الهزل والتندر! بقولة �أخ��رى ما الذي جعله يتطاول ويكرب ويتوهج حتى �صارت
رو�سيا القي�صرية ،كل رو�سيا ،تتحدث عن ق�ص�صه و�إب��داع��ه! �أه��م النقاد الذين اكت�شفوا موهبته و�أبعاد
مراميها الفنية الغنية بكل �أ�سرار النف�س؟! �أم هي ال�صحف واملجالت ودور الن�شر التي اهتمت مب�ؤلفاته
فراحت تنتظرها بني وق��ت و�آخ��ر� ،أم هم الأدب���اء الكبار الذين عا�شوا الزمن ال��ذي عا�شه ،منهم من كان
�أ�صغر منه ،ومنهم من كان �أكرب منه عمر ًا ،وقد ق ّرظوا كتابته و�أثنوا عليها ،ومن بينهم تول�ستوي ،وغوركي،
�أم لأن مروحة عالقاته مع ال�شرائح االجتماعية كانت وا�سعة� ،أم لأن �صداقاته مع �أهل الفن (م�سرح ًا ،ومو�سيقا،
وغناء ،وفن ًا ت�شكيلي ًا) كانت وا�سعة وجميدة؟! ومن بعد رو�سيا� ،صار العامل ،ومن الناحية الثقافية والإبداعية،
يتحدث عن ت�شيخوف و�أهميته ،ونفاذه العجيب �إىل دواخل النف�س الب�شرية ،وم�ؤان�سته الأدبية جلميع قرائه
�سواء �أكانوا نقاد ًا� ،أو �أدباء� ،أو جمهور ًا ،وا�ستحواذه على انتباهاتهم جميع ًا ،بحيث غدوا جميع ًا مثل �أنفار دخلوا
�إىل الغابة للمرة الأوىل ،وحني خرجوا منها ،راح كل واحد منهم يتحدث عنها بطريقة خمتلفة جد ًا عن ما
يتحدث به الآخر ،وك�أنهم مل يدخلوا �إىل غابة واحدة ،يف وقت واحد ،ك�أنهم مل مي�شوا مع ًا يف دروبها ،فر�أى
كل منهم ما ر�آه الآخر! بع�ضهم ر�أى الب�ساطة فتحدث عنها ،وبع�ضهم ر�أى الغمو�ض والتعقيد واملخاوف فتحدث
عنها ،وبع�ضهم �أح�س مبا حت�س به احليوانات ال�صغرية /امل�ست�ضعفة وهي تواجه الأخطار الثقيلة ،والنهايات
الدامية ،..فت�أمل واعت�صر ،وبع�ضهم ر�أى الأ�شجار العالية فحلق معها ..هكذا كانت حال قراء ت�شيخوف حني
كانوا ينتهون من ق�ص�صه! بع�ضهم ينعتها بالب�ساطة وال�سهولة والو�ضوح ال�شديد ،فيقول عنها �إنها عادية� ،أهميتها
عادية ،وجمالياتها عادية ،وبع�ضهم ينعتها بالفذاذة واملقدرة العالية وتوليد ما ُيده�ش و ُي�سحر ،فيقول عنها �إنها
الكتابة ال ّأخاذة ،ويقول عن ت�شيخوف ب�أنه الأديب الذي ال مثيل له بني ك ّتاب ع�صره!
وبعد هذا كله ،ما الذي جعل تول�ستوي يزور ت�شيخوف ،وت�شيخوف يزور تول�ستوي ،وغوركي يتبادل و�إياه
الزيارات والر�سائل ،وما الذي جعل الأدباء الرو�س ي�أتون �إليه يف بلدته فيبيتون عنده �أ�سبوع ًا �أو �أزيد وهم
ي�س�ألون ،ويجيبون ،ويتحاورون ،ويتذاكرون ب�سري الأدباء وكتبهم؟! ثم ما الذي جعل ت�شيخوف يعي�ش الزمن
الأبدي امل�ستمر لفن الق�صة الق�صرية ،فال تقال كلمة عنه �إال وهي ملأى باملحبة والفخر واالعتزاز؟!
اجلواب كلمة واحدة هي ال�صدق! لأنني ،و�أنا قارئ ل�سرية ت�شيخوف ،مل �أعرف وزير ًا كان داعم ًا له ،وال تاجر ًا،
وال امر�أة ح�سناء ،وال بنك ًا ،وال �شركة ،وال �إقطاعي ًا ،وال جاه ًا ،وال جد ًا �أو �أخ ًا وال ما ًال خا�ص ًا! ال�سند الأول
والأخ�ير لأدبه الذي �أنتجته موهبة خارقة كان ال�صدق! و�سيظل ال�صدق هو املالزم له حتى تتجلى حدود
الأبدية البعيدة البعيدة!
همنغواي ،هو الآخ��ر� ،سريته بادية جلية لكل من يطلبها ،ويف غري مكان ،وكتاباته بادية وجلية لكل من
يطلبها ،ويف غري مكان �أي�ض ًا! ما الذي جعله ي�ستمر يف احل�ضور ،وحجز املكانة الأدبية العالية عرب �سنوات �ساوت
ب�سنينها القرن و�أزيد! ترى �أكان ذلك لأنه �أمريكي ،و�أمريكا هي من هي يف القرن الع�شرين؟! �أم لأنه كان يكتب
حياته وهو يخو�ض غمار احلرب العاملية الثانية ،واحلرب الأهلية الأ�سبانية� ،أم كان ذلك ب�سبب ما ر�آه وعا�شه،
يف �أفريقيا؟! �أهي احلرب ،و�صفة املرا�سل احلربي هما من كان وراء هذه ال�شهرة؟! �أم �أن عالقته باملنا�ضل الكوبي
املعروف فيديل كا�سرتو ..كانت هي ال�سبب يف �شهرته الغامرة� ،أم �أن نزوعه �إىل املغامرة يف الرب والبحر مع ًا هي
من كانت وراء �شهرته؟! ومن �أعطاه جائزة نوبل؟! �أمريكيته� ،أم �أ�سلوب معي�شته� ،أم �صداقاته ،وتعددية الأمكنة
التي عرفها وعا�ش فيها؟! �أم �أن تقريظ ال�شاعر الأمريكي عزرا باوند لأدبه هو من كان ال�سبب يف �شهرته؟! �أم هي
عالقته بالفنان بابلو بيكا�سو التي َب ْل َورت ح�ضوره الأدبي والإعالمي ليكون �شخ�صية عامة؟!
اجلواب ،وبكل ب�ساطة ،هو ال�صدق الذي ما�شى حياة همنغواي ،كتابة و�سلوك ًا ،من روايته (ال�شيخ والبحر) �إىل
الر�صا�صة التي �أطلقها على �صدره ،لأن (ال�شيخ والبحر) كانت خال�صة املغامرة /الأمل لإبداعه ،ولأن الر�صا�صة
كانت الفا�صل ما بني احلياة املده�شة واحلياة املخذولة التي ر�آها طيوف ًا لرجل ا�سمه �أرن�ست همنغواي ،لذلك رماه
بالر�صا�ص ،وقد ر�آه خمذو ًال ،قبل �أن يراه الآخرون!
وت�سيفايج ،ثالث مدار احلديث هنا ،معروف ،و�صاحب �شهرة ال تزيلها اجلرافات ،وال تغطيها ثلوج الدنيا كلها،
هو �أي�ض ًا �سريته جلية ،مثلما هي جلية م�ؤلفاته التي تطبع اليوم بكرثة ،وترتجم بكرثة �أي�ض ًا �إىل اللغات العاملية
التي تكت�شفها بكامل الده�شة والألق ،وبكامل املحبة والدفء والفرح!
هل كان املكان اجلغرايف� ،أعني �أملانيا ،هو ال�سبب يف �شهرته؟! �أم كانت عالقاته بكبار �شعراء �أملانيا و�أدبائها
هي ال�سبب؟! �أم كانت معتقداته هي وراء �شهرته؟! �أم كانت احلرب العاملية الثانية ،والآثار التي تركتها احلرب
العاملية الأوىل ،ويف طالعها اخليبة من كل �شيء ،هي وراء �شهرته؟! �أم �أن �إحجام الكثري من �أدباء ع�صره عن
الكتابة كموقف من احلرب ،وموا�صلته هو الكتابة وك�أن احلرب العاملية الثانية مل تن�شب �أظفارها يف كل مقد�س
وجميل ..هو ال�سبب يف �شهرته؟! �أم كان هروبه من �أملانيا مع زوجته احتجاج ًا على احلرب ..هو ال�سبب يف
�شهرته؟! �أم �أن انتحاره مع زوجته يف منفاه كان ال�سبب يف ذيوع �شهرته و�صيته ،وااللتفات �إىل م�ؤلفاته؟!
اجلواب ،وبكلمة واحدة هو �أن �شهرة �ستيفان ت�سيفايج :هو ال�صدق!
لكل هذا ،ولأجل ال�صدق ،دفعت بالأ�سطر الآنفات ،لأقول �إن وعي املوهبة ،والعمل لديها كاخلدّ ام ،ليل نهار،
جهر ًا و�صمت ًا ،يف اليقظة واملنام ،وامل�شي يف طريق ال�صدق ،بكل معانيه واجتاهاته ..هما� ،أعني املوهبة وال�صدق،
جوهر احلال الأدبية ،جوهر �سرية الأدباء و�أدبهم ،لأن ك ًال منهما ي�ضيء الآخر ،وبه يعرف!
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قراءة نقدية لـ رواية (زناة)
للروائي �سهيل الذيب

(زن�����اة) رواي����ة حت���رك امل��واج��ع
وت�ستحث �شهوة القراءة واالكت�شاف،
مثرية للجدل تفتح ب��اب الأ�سئلة
املحرية وامل�شروعة اجلريئة التي ال
تنتهي وال تتوقف �أبداً ،تناوب فيها
ال�سرد ليكون على م�ستويات خمتلفة
 ،وقد كتب يف بدايتها بعنوان «بوح لكم»
املهند�س الدكتور نبيل طعمة وق��دم لها
الأ���س��ت��اذ الدكتور ف��رح �سليمان املطلق،
و�أنا �أب��د�أ من نهايتها حني ي�س�أل الروائي
�سهيل الذيب على ل�سان بطله �إبراهيم:
من هم الزناة يا �سارية ؟ هل حق ًا وحدنا
الزناة �أم كلهم زناة  ،لن نرميهم بحجارتنا
ول��ك��ن �إن ك��ان��وا ب�لا خطيئة فلريمونا
جميع ًا بحجارتهم  ،لأ���س���أل ب��دوري هل
ه��ذا �إق��رار بالفعل ال��ذي ي�شمل غالبية
املجتمع ولنعيد ال�س�ؤال من جديد من هم
ال��زن��اة ؟ هل هم �أه��ل �أم احليات الذين
ينتظرون ب�صرب ما جتود به ال�سماء وما
تنبته الأر�ض من موا�سم ال تكاد �أن ت�سد
الرمق �أم �أولئك الذين ق�سموها �إىل حيني
�شمايل وجنوبي ؟ هل �صديقه ب�سام من
بينهم و�سارية التي ج��اءت �إىل فرا�شه
يف الليل هل هي كذلك،هل ال��زن��اة نحن
و�أق�صد �أهل �أم احليات الذين يتظاهرون
بال�شرف والعفة والأخ�لاق احلميدة ويف
�سرهم وبعيد ًا عن �أعني و�سمع الآخرين
ميار�سون الفواح�ش وه��م كما يف�ضحهم
الروائي ويف�ضحنا نتاج تاريخ طويل من
هزمية النف�س والفكر؟ هل الزناة �أولئك
الذين احتقروا العائالت ال�سورية ثم
�أحرقوا م�ساكنها يف لبنان و�أ�شعلوا احلرب
الأهلية التي مل ينجم عنها �سوى القتل
والدمار واالغت�صاب و�أمراء حرب مل يكن
�آخرهم زياد حداد الذي اغت�صب �شقيقة
بطل ال��رواي��ة �إب��راه��ي��م و�أك�ثر ما ي�ؤمل
يف احل��رب �أن اجلميع ميوتون مذعورين
حمرومني من اال�ستلقاء على فرا�ش املر�ض
واالبت�سام والقول ميكن �أن ن�سلم �أرواحنا
ب�سالم  ،هل ريتا وزوجها من بني الزناة
�أم الزناة بالفعل �أولئك الذين �أ�صابهم
عمى الب�صر والب�صرية فراحوا يطلقون
النار على �أنف�سهم و�أوطانهم كما يحدث يف
بالدنا منذ �سنوات عدة ونحن ال نتوقف
عن طرح الأ�سئلة التي ال تنتهي يف هذه
الرواية والتي حتتاج الكثري من الأجوبة
�أ�س�أل ما هو الطهر وما هو الزنا ؟وال �أجد
جواب ًا �أف�ضل مما قاله �إبراهيم لريتا بعد
�أن �أعطته التفاحة الرابعة « �أنتِ �أطهر
م��ن ع��رف��ت و�أج��م��ل م��ن ع��رف��ت و�أ���ص��دق
من عرفت « فهذه الكلمات على ما �أعتقد
حتمل بني طياتها الكثري من الردود على
�أ�سئلتنا ..

وهذه الأ�سئلة تدفعني وبف�ضول لأ�س�أل
عن �إبراهيم بطل الرواية الرئي�س هل
عده
هو ذلك الفالح الك�سول ؟ ال �أ�ستطيع ّ
كذلك وقد عاد ليكون فالح ًا جمد ًا وليقيم
�إىل جانب والدته يف �أيامها الأخرية هل
ه��و الطالب اجلامعي الفا�شل والناجح
فيما بعد واملوظف املف�صول والذي ا�شتغل
يف �أع��م��ال ك��ث�يرة درت عليه �أم����وا ً
ال ما
كان لي�ستطيع حت�صيلها ولو عا�ش مئات
الأعوام هل هو �سهيل �أم �إبراهيم  ،هل هو
ذاك الرجل ال�سوري امل�ؤمن ب�سوريته حتى
نقي عظمه و�صاحب مقولة على ال�سوري
�أن ال ينام فهناك دائم ًا من يرتب�ص به؟
وقد �ضرب �أحدهم لأنه �شتم �أهل �سورية
وف�صل من عمله وهذا ما كررته �شقيقته
ح�ين �ضربت رفيقتها اللبنانية عندما
تطاولت على �سورية ،من هو �إبراهيم الفار
من �أم احليات حني هاجمها الغزاة اجلدد
واملدافع مع حبيبته �سارية عن دم�شق ؟
هل �إبراهيم رجل يحتقر املر�أة حني طرد
خليلته ال�سمراء وقال  « :كلهن عاهرات»
�أم هو ال��ويف املتعلق قلبه بحب �سارية؟
هل هو الفا�سق املاجن �أم التائب النادم ؟
وقد قال يف داخله حني ر�أى زوج ريتا على
الطريق  :كم هو رائع هذا الكلب وكم �أنا
وعلي  ،لعنة
�أكرث روعة منه  ،تفو عليك
ّ
اهلل على املال ومن اخرتعه وعلى �ضعفي
و�شهواتي « هل و�صل �إىل عبودية اجل�سد
ه��ذا ال���ذي ن��ذر حياته لتح�سني حياة
�أ�سرته
ه��ذه ال�شخ�صية حت�سبها متناق�ضة
ول�ست هنا معني ًا بالتف�سري بقدر اهتمامي
بالأ�سئلة لأن فتحها مهمة من مهام الأدب
لكن امل�ؤكد �أن �إبراهيم من ال�شخ�صيات
امل��رك��ب��ة �أب�����دع ال��ك��ات��ب يف ر���س��م��ه��ا مع
�شخ�صيات �أخ��رى �أهمها زياد حداد التي
�أظ��ن ال��روائ��ي ك��ان يغمز من خاللها من
قناة �شخ�صية لبنانية كبرية و�شخ�صية
�أبي طوين الراجح نحو اخلري والذي يكون
م��وازي�� ًا وم��ع��اد ً
ال لل�شر يف ه��ذا العمل وال
نقبل من ال��روائ��ي �أن ال يفرق �إبراهيم
املثقف والذي عارك احلياة بني البطرك
وزع��ي��م امليلي�شيا ح��داد على ال��رغ��م من
ظرافة املوقف وعموم ًا فال�شخ�صيات يف
ه��ذه ال��رواي��ة مقنعة �إىل حد كبري وقد
نراها تتحرك وتعي�ش بيننا
�صور الروائي بعد�سته وبتقنية جميلة
ت�شبه ال�سينمائية عدة حاالت منها حالته
وحالة �سارية بعد القبلة واال�شتهاء الأول
واللم�سة الأوىل وقد رف�ض كليهما تناول
الطعام فزاد احلب يكفي وهذه التقابل يف
امل�شاعر تكرر حني رف�ضت �سارية �أن يلم�سها
وحني ر�سم لبنى ووالدتها حيث قالت لها «

•غالف الرواية

•�سهيل الذيب

هل الزناة �أولئك الذين �أ�صابهم
رواية تكاد �أن تكون مكتملة
عمى الب�صر والب�صرية فراحوا
�أبدع �صاحبها يف ت�صوير الزمان
يطلقون النار على �أنف�سهم
واملكان واحلدث وال�شخ�صيات.
و�أوطانهم؟
�أبكي ما �أنت حيوانة مثلي نحنا ما خلقنا
غري للبكي والفقر واجلوع والركوب كمان
 ،ولدنا بالتعتري وع�شنا بالبكي ورح منوت
بالبكي  ،ابكي يا حزينة ابكي «
والغريب �أنه فتح زمنه يف البداية ثم
عاد لي�ضغطه يف النهاية ليكون خمت�صر ًا
 ،وم��ا نعتربه الآن نق�ص ًا يف التحدث عن
ال��راه��ن وع���دم اك��ت��م��ال بع�ض الق�ص�ص
كق�صة ال�صحفية امل�صرية جوانا مث ً
ال قد
ي�شكل �أفق ًا يكتب عنه الروائي يف امل�ستقبل
 ،ويف �سرد لن �أعتربه بريئ ًا يخربنا عن
�سارية فحني �أجنبت �سارية ابنها البكر
�إبراهيم كان ابن ت�سعة �أ�شهر ولي�س ابن
�سبعة كما روي و�أذي��ع « فهو مل يقل ذلك
عن عبث بل عززه فيما بعد عندما زارهم
ابراهيم ابن �سارية حيث قالت �شقيقة
�إب��راه��ي��م �إي��ا���س � :أت����دري ه��ذا ال�شاب
ي�شبهك ،و مل يكن موفق ًا حني طرق الزمن
ونق�صد التاريخ هنا يف بع�ض املوا�ضع بينما
جنح يف �أخرى ومثال ذلك حني �أخربنا عن
طريق الراديو بن�شوب احلرب اللبنانية
 ،وعموم ًا هو مهموم بالزمن يف ي��وم كذا
وتاريخ كذا ..
تقول �سطور الرواية « كتب �إبراهيم
�إىل �أبيه ر�سالة من �سبع ع�شرة �صفحة
لكنني �س�أخت�صرها لكم « وهذا تدخل ال
أع��ده موفق ًا يف ال��رواي��ة بينما ك��ان هذا
� ّ
التدخل ب��ارع�� ًا وجمي ً
ال حني ذه��ب �إىل
دم�شق وجل�س مع �سارية يف �صالة الكني�سة
وهنا خلطة عجيبة ومده�شة من التقنيات
ال�سردية لي�أخذ ال��راوي دور الأب وهذا
مثري للأ�سئلة فمن هذا الذي تخفى وذهب

�إىل دم�شق ليقابل �سارية هل هو الراوي �أو
�إبراهيم �أو �سهيل ؟ الذي �أراد �أن يترب�أ من
ذنوب قد اقرتفها يوم ًا ويعلن الندامة من
خالل ذلك..
وتق�سيم ذات ال��روائ��ي ب�ين ال���راوي
و�سهيل و�إب��راه��ي��م �أع��ط��ى ل��ه��ذا الق�سم
�أو املقطع خ�صو�صية عذبة وجعل منه
حتفة فنية ولوحة م�سرحية غاية يف
اللطف والأناقة على �أن هذه التقنية على
الرغم من جمالها قد خربت حالة الإقناع
وخلخلت �سرد احلكاية.
و�أخ��ت��م بالقول :زن��اة رواي��ة تكاد �أن
تكون مكتملة �أب��دع �صاحبها يف ت�صوير
الزمان واملكان واحلدث وال�شخ�صيات وهي
حتتاج الكثري من االهتمام والدرا�سة على
عدة �أ�صعدة وحتتمل �أكرث من قراءة وال
�أجد �أف�ضل مما قاله �إبراهيم ل�سارية :
�أنت وحدك من رغبت �أن تكوين زوجتي
لكن مرت الأيام يف غفلة مني ولي�س �أجمل
من رده عليها يوم قالت  :هل تخاف اهلل
يا �إبراهيم فقال ال فاهلل �صديقي  ..ويا
�سارية اخلواجة هل تتزوجيني و�شاهدنا
الوحيد هو اهلل وبعد �أبارك لنف�سي ولنا
يعد فتح ًا جديد ًا
جميعا بهذا العمل الذي ّ
يف ع��امل ال��رواي��ة و�إجن���از ًا مهم ًا وكبري ًا
�سيذكر على مدار ال�سنني والأيام ومازال
�إبراهيم يزداد �شباب ًا فاحلب �أمده ب�إك�سري
احل��ي��اة  ،مل يعد يحمل البندقية فقد
�أ�ضحت ثقيلة عليه  ..و�سهيل الذيب �أيها
الإن�سان الكبري يا دفئ ًا ي�شبه دفء الوطن
ويا قلب ًا يت�سع الدنيا �أقول مهما حتدثت
عنك فلن �أفيك حقك.

فنون
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ناجي العلي ..كما عرفته

املرة الأخرية التي التقيت فيها ناجي العلي كانت
يوم ترحيله من الكويت .مل يكن لقاء وداع عاديا.
كان حماولة للدفاع عن بقاء ال�شخ�ص الذي عرفنا
�أنه مهدد .كانت حماولة �ضد اندفاعه �إىل ال�شهادة،
�أو ا�ستهتاره بهذا البقاء .كنت �أ�شعر ،مثل القريبني
من ناجي العلي� ،أن الطريق �إىل لندن هو الطريق
�إىل رحلة �أخرية .وكان يدرك ذلك جيدا ،ويدافع
عن اختياره ب�شرا�سة ،لأن كل البدائل التي طرحت
مل تكن مقبولة لديه ،فهي جت��رده من حريته.
كان ي�صرخ وهو ي�ستغرب �أن ما يقوله غري مفهوم:
كيف �أ�ستطيع �أن �أر�سم ب��الأم��ر؟ ول��و فعلت ،فمن
الذي ي�صدق �أنني ،يف هذا البلد البديل �أو ذاك ،ال
�أر�سم وفق من قبلني فيه؟ كيف تقبل يل �أن �أفقد
م�صداقيتي؟
«امل�صداقية �أم احلياة؟ الر�سم ذاته �أم احلياة؟”
كانت �أ�سئلتي تنهال عليه بق�سوة ،و�أنا �أتطلع يف وجه
ولده الأ�صغر ،الذي كان ي�سمي نف�سه “حنظلة”لأن
بع�ض مالمح �شخ�صيته ال�شهرية �أخذت من ال�صغري
�أ�سامة .الذي �أ�صبح الآن �شابا .ك�أن �صراخه ينهال
دفاعا عن نف�سه :ماذا تظنني �س�أكون �إذا مل �أر�سم؟
هل كان ب�إمكان �أحد �أن يقبل ناجي العلي الإن�سان
بحجم ما يقبل ناجي العلي الفنان ،ويحبه كما هو؟
تلك فكرة ما كانت تدخل ذهن الفنان الذي متاهى
مع فنه ،دون �أن ي�شعر ب���أن له حياته اخلا�صة
وعالقاته ،خارج �إطار الفن .كان ي�شعر ب�أن املوهبة
التي طورها هي التي �أ�س�ست له حياته كما كانت
عليه .هي التي جعلته غري �أي احتمال تطرحه
ن�ش�أته وظروف هجرته وتعليمه .كان يف عودته
�إىل �شخ�صيات ب�سيطة عرفها يف “ال�شجرة”،
قريته اجلليلية التي غادرها طفال ،وظلت عالقة
يف ذهنه؛ وعودته �إىل �شخ�صيات �أخرى عاي�شها يف
خميم “عني احللوة” ،حنني �إىل حالة مل يكنها،
تكون �أقل تعقيدا مما قاده �إليه فنه ،و�أقرب �إىل
ب�ساطة ظلت تطبع حياته ،فتثري ده�شة من يكون
قريبا منه ،وتثري غيظ البعيد وعداءه.
كان ناجي العلي هو فنه .حني تتعار�ض احلياة مع
الفن كان يختار الأخري .فهمت ذلك منذ اللحظة
الأوىل التي تعرفت فيها على ناجي العلي قبل
لقائي الأخ�ير به ب�أكرث من عقدين من الزمان.
فهمته دون �شكوك ،تلك الليلة الأخرية التي امتدت
�إىل الفجر ،وانتهت عند التحرك �إىل املطار ،وكانت
فيها حلظة الوداع الأخرية.
�أن تعرف ناجي العلي جيدا ،و�أن تفهمه جيدا
ممكن� .أن تتقبل ناجي العلي كما هو� ،صعب� .أن
حتب ناجي العلي كما هو� ،أ�صعب .مثل التدرج يف
مراحل ال�صوفية يكون االقرتاب منه ،متاما كما هو
االقرتاب من �أي فنان �صادق ،غالبا ما يعلق قلبه
الرقيق بجدار حتى يحميه .عندما يكون احلب
ي�ستمر ويقاوم كل تقلب حمتمل ،لأنه يكون خارجا
عن قاعدته .والتقلبات املحتملة يف حياة ناجي
العلي مل تكن كبرية .كل الذين �أحبوا ناجي العلي
ظلوا على حبه ،ومل يكن حبه لهم �أقل .كانت تطل
حاالت “يه�شم” بها ناجي العلي من يحبونه ،ولكنها
تظل خارج �إطار القلب ،ويظل يجد لها ما يربرها.
ك��ان حدّ يا يف موقفه مثال :يثري جنونه �أن يرى
من يتنازل عما يراه احلق ،فال يرتدد يف التعبري.
ناجي العلي ر�سم بع�ض الذين يحبهم بق�سوة ،عندما
�شعر ب�أنهم �سببوا له خيبة مل يتوقعها .وهو ر�سم
الذين يت�شدقون بالكالم وتغيري املواقف من مواقع
ثقافية ،دون �أن يحبهم ،وه��و ح��ول وج��وه بع�ض
ال�سيا�سيني الذي اعتربهم جتارا مثلما ال تر�سم
الوجوه ،ف�أثار �ضده التجار وال�سيا�سيني معا .لكن
ناجي العلي كان ناقدا :ت�أتيه الفكرة ،كما يكون
النقد ،ويراها �صادقة ،فال يقاومها .ناجي العلي
انتقد االح��ت�لال عندما و���ص��ل ع�ين احل��ل��وة ومل
يتعرف على �شخ�صه بني اجلموع .الق�صة معروفة،
وكان يرويها بطريقته التي ال تقلد ،لكن من احل�سن
�أن تروى با�ستمرار ,حتى تكون ال�شخ�صية الناقدة
�ب�ر�أة م��ن ك��ل د�سي�سة قيلت ذات
لناجي العلي م ّ
يوم فيه ،رمبا من �أنا�س مت�سحوا ب�تراب �شهادته
بعد ذل��ك ،وادع��وا به معرفة تقربهم مما �أرادوه
ح�ين ارتكبوا الد�سائ�س :عندما دخ��ل اجلي�ش
الإ�سرائيلي املخيم ,مل يغري عادته (التي مل تتغري

حتى االحتالل احل��ايل للمدن الفل�سطينية) يف
جمع الرجال داخ��ل �ساحة وا�سعة وت�صنيفهم.
كان هناك ناجي العلي .وك��ان هناك ول��ده البكر
خالد .مت ت�صنيف ال�صبي بني الرجال� ،أما والده،
الذي كان �شعره قد ابي�ض يف غري �أوانه ،فقد �أحلق
بال�شيوخ غري املطلوبني ،رغم �أنه كان يف اخلام�سة
والأربعني من العمر ،ورغ��م �أنهم �س�ألوا عنه بعد
ذل��ك ،وك��ان ت�سرب �إىل ب�ي�روت ،و�أخ���ذ ي��روي ما
حدث غا�ضبا ،وير�سمه غا�ضبا ،ويدلل على غباء
“جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي” الذي ال يعرف ناجي
العلي ،رغ��م �أن��ه مطلوب لديه ،وال يعرف تقدير
ال�سن ،فيحتفظ بال�صبي ويطلق �سراح اخلتيار.
ويف هذه احلادثة ما ميكن �أن يك�شف عن �أعماق
من “الب�ساطة املركبة” للحالة الفنية والذاتية
والنقدية التي تكون ناجي العلي الفنان والإن�سان،
ملن ميكن �أن يتقبله كما هو.
تعر�ض �أح��ب��اء ناجي العلي لهذه احل��ال��ة غري
مرة :بع�ضهم بقي على حمبته ،لأنه يفهم جمراها،
وبع�ضهم الآخر غ�ضب �أو حقد �أو �أ�ساء .تعر�ضت
لذلك مثل غريي .كان طبيعيا �أن �أتوقع ,وبالن�سبة
يل كان طبيعيا �أن �أفهم �أن نقد اللحظة ـ حتى وهو
يوجهه جارحا ـ لي�س املوقف النهائي من ال�صديق.
كانت عالقتي بناجي العلي قد ن�ضجت منذ بداياته
كر�سام يف جريدة “الطليعة” الكويتية ،التي
ت�صدرها جمموعة م��ن القوميني ال��ذي��ن ينتمي
ناجي العلي �إىل �أفكارهم منذ ال�صغر الذي رعاه
فيه غ�سان كنفاين� ،أحد دعائم هذا االجتاه .كنا
ـ فل�سطينيني ولبنانيني يف الغالب ـ ن�ؤ�س�س �صحافة
كويتية حديثة تنا�سب مرحلة اال�ستقالل ،وكنا
ن�سعى للتعرف على كل موهبة يف كل �ش�أن �صحايف.
كانت خطوط ناجي العلي خا�صة ،وكانت نكهته يف
الفن الذي مل تعرفه الري�شة الفل�سطينية من قبل
بهذه القوة ،جديدة كليا .تعرفت على ناجي العلي.
كنا �شابني يف حينه .امتدت عالقتنا وت�أكدت حتى
�صارت يومية باملعنى الكلي للكلمة ،ال لأن ال�صحف
�ساحت بنا وعملنا متجاورين �أو معا يف �صحيفة
�أ�سبوعية ( حتمل ا���س��م اليقظة الآن ) ث��م يف
�صحيفة “الوطن” اليومية ,ثم يف “القب�س” بعد
�أن بات يف مكتب لندن ،واخرتت �أن �أكون يف املكتب
الذي كان له يف مقر ال�صحيفة يف الكويت.
يف ه���ذا ال��زم��ن ،ظ��ل��ت عالقتنا ي��وم��ي��ة .كنت
�أحر�ص على ناجي العلي و�أخاف عليه .كنا نتحدث
با�ستمرار .كنت �أرى ما ير�سمه من لندن قبل �أن
ين�شر ،و�أحتفظ على بع�ض منه خوفا عليه .الوقت
علي ،وعلى رجل �آخر �أحب ناجي
الذي كان يفوت ّ
العلي  ,هو حممد جا�سم ال�صقر ,رئي�س التحرير يف
ذلك الوقت ،هو الر�سم الذي ين�شر يوم ال�سبت ،لأن
عطلة اجلمعة ال تتيح اختياره.
ق��د تكون عالقتي بناجي العلي م��ن �أج��م��ل ما
عرفت من عالقات حميمة يف حياتي .كانت عوامل
التالقي بيننا كثرية جدا ،ا�ستطاعت �أن متتد حتى
الآن �إىل بع�ض �أبنائنا ب�سبب خ�صو�صيتها .مع ذلك
“�شر” ل�سانه ،ولكني مل �أف�سر ذلك �إال
مل �أ�سلم من ّ
باحلب الذي يرفع الكلفة لأنه قائم على �أ�سا�س
ّ
متني .كما �أنني مل �أ�ستحق لعنة ر�سومه التي طالت
�سواي.
يف فيلم ناجي العلي الذي �أخرجه عاطف الطيب
حادثة حقيقية تقدم �شيئا مما كان “يقذفني” به
ناجي العلي (ومل �أكن �أ�سكت له) :الوجبة التي
�أرادت �أن تتيح م�صاحلة بني ناجي العلي وبع�ض
ال�سيا�سيني الذين �أثارتهم مواقفه يف ر�سومه متت
يف منزيل ,وه��ي وا�ضحة يف الفيلم بالن�سبة ملن
يدقق .عندما يدخل ناجي العلي (نور ال�شريف)
�إىل ال�صالة� ،سريعا ومتوترا كعادته ،يكون رد
التحية جتاهي هو � :أل�ست فل�سطينيا يا وليد؟
ورغم �أن ذلك اللقاء مل يكن الأول وال الأخري ،و�أن
لقاءات �أخرى رتبت يف “القب�س” ويف بيت الفنان
�إ�سماعيل �شموط ويف منا�سبات و�أماكن �أخرى� ,إال
�أن �سيناريو الفيلم حول لقاء الع�شاء �إىل ما ي�شبه
الع�شاء الأخري الذي قامت عليه الأحداث الأخرى،
ف�أعطى منوذجا ملا كان عليه املوقف النقدي احلاد
الذي يت�صرف ناجي العلي من خالله ،حتى جتاه من
يبذل جهدا ل�صاحله ،من باب اخلوف عليه.

احل��ال��ة ذات��ه��ا ت��ك��ررت ع��ن��دم��ا ع��ق��د “امل�ؤمتر
التوحيدي” لالحتاد العام للكتاب وال�صحفيني
الفل�سطينيني يف اجل��زائ��ر ,وه��و �آخ��ر م���ؤمت��رات
االحتاد بذلك اال�سم .ناجي العلي (ع�ضو الأمانة
العامة قبل م�ؤمتر �صنعاء وان�شقاق االحتاد) كان ـ
كعادته ـ معار�ضا .وجدتها فر�صة �أن �أقنعه .كانت
حمايته يف ذهني منذ رحل �إىل لندن .ف�شلت يف
�إقناعه بعد �أن �سمعت منه من النقد احلار جدا،
ال�ضاحك ج��دا ،ما ك��ان �أقله �أنني �أت�ساقط مثل
غريي .وكان امل�ؤمتر ،وكان موقفه احلاد من امل�ؤمتر
ومن الذين ح�ضروه .لكن ذلك كله مل يكن يك�سر
العالقات احلميمة ،من وجهة نظر ناجي العلي،
التي كنت �أفهمها ،لأن املوقف قابل للخالف� ،أما
العالقة فهي ثابتة.
مل تنك�سر عالقتي بناجي العلي منذ ب��د�أت .مل
يكن بيننا تقاطع ميكن �أن يثري جدال يو�صل �إىل
قطيعة .ك��ان الأ���س��ا���س حبا وع�لاق��ات �شخ�صية
وعائلية .كان خوف ال ينقطع ,فهمه عاطف الطيب
من لقاءاته مبن عرفوا ناجي العايل ،ومنه اختار
بو�سرت الفيلم :رجل وام��ر�أة وطفلة وزهور تودع.
كان وداعا �آخر لقاء .وكان اخلوف على ناجي العلي
يت�صاعد مع ت�صاعد ر�سومه يف كل اجت��اه ،حتى
اللحظة التي �صرخت فيها :راح ناجي العلي.
كنت على الهاتف مت��ام��ا عندما �أطلقت النار
ع��ل��ى ن��اج��ي ال��ع��ل��ي حت���ت م��ك��ت��ب “القب�س” يف
لندن�.سقطت �سماعة الهاتف من ي��دي .غ��ادرت
امل��ك��ت��ب� .أل��ق��ي��ت بنف�سي ع��ل��ى ال�����س��ري��ر حتى
ال��ي��وم ال��ت��ايل .مل �أج����ر�ؤ ع��ل��ى ال��ت�����س��ا�ؤل ،ومل
يقل يل �أح��د �شيئا .حتى ه��ذه اللحظة ،ي�صعب
علي �أن �أ���ص��ارع م�����ش��اع��ري ،ل��ذل��ك �أق��ف��ز عنها.
كان يجب �أن �أم�ضي �إليه لأراه .كل �شيء كان معدا
�إال قدرتي على الذهاب� .أردت �أن �أحتفظ ب�صورته
كما �أعرفها :حيا متحركا ال يثبت يف حلظة ،وال
ي�ستطيع �أن يعرب عن فكرته �إال وهو يقف ،ويتقافز
من زاوية �إىل �أخرى ،ويداه معقودتان خلف ظهره.
مل �أ�ستطع �أن �أم�ضي لأراه يف امل�ست�شفى ،وال �أن
�أح�ضر جنازته .وبعد رحيله ،خ�ص�صت �صفحة
يومية كاملة للكتابة عنه ،امتدت �شهورا طويلة,
وكانت ـ مبا ي�صلها ـ ق��ادرة على �أن متتد �سنوات،
لكنني مل �أ�ستطع �أن �أكتب فيها حرفا واحدا.
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���ص��ورة ن��اج��ي العلي بقيت ل��دي كما ك��ان��ت ،يف
�أو�ضاعها املختلفة :يف مكتبه ال��ذي ير�سم فيه
واقفا ،فوق “�ستاند” متوا�ضع يحب �أن ي�ضع فوقه
رزم��ا من ورق الر�سم الأبي�ض .يف منزله الأنيق،
الذي يتناف�س فيه اللون الأبي�ض مع نف�سه ،وتختار
طاولة الر�سم ال�صغرية زاوية جميلة فيه ،تواجه
اجل��دار الأبي�ض ،وتقف فوقها الأحبار ال�سوداء
و�أدوات ال��ر���س��م ال��ت��ي يعد معظمها �أو يطوعه
بنف�سه ،خا�صة ما كان منها ق�صبا لكتابة التعليقات
ال�سكينية ،وف��وق اللوحة ،يف مواجهته عندما
يرفع ر�أ�سه ،كاريكاتري جرب نوعه ،تتداخل فيه
مر�آة تعك�س وجه من ينظر فيه ،وقد كتب حتتها:
مطلوب حيا �أو ميتا.
عندما �أق��ام ناجي العلي �أه��م معار�ض حياته
يف الكويت ،جرب �أن يعر�ض �أ�سلوبا غري �أ�سلوبه،
جرب �أن يدخل مواد غري الورق ،و�ألوانا غري احلرب
ال�شيني ،لكنه ك��ان ال يجد نف�سه �إال بالأبي�ض
والأ�سود :الأبي�ض والأ�سود لونا حياته منذ حلظة
الت�شرد ،وهما لونا �أفكاره منذ بد�أ يعي ،ويف ر�سمه
ومواقفه مل يكن لديه ما ي�ستطيع التعامل مع �ألوان
الطيف.
ناجي العلي وجد من يقنعه ب�أن يقدم ر�سومه يف
كتاب� ،أول مرة يف ب�يروت ،مبقدمة كتبها حممود
دروي�����ش ,وك��ان بحجم متو�سط ،ث��م يف الكويت،
وهذه املرة بحجم الأ�صول .وقد ت�سابق النا�س �إىل
اقتناء الر�سوم املطبوعة� ،أما معظم الأ�صول التي
�أنتجها ناجي العلي يف الكويت ويف لندن ،فكانت من
مقتنيات ال�صحف التي ر�سم فيها هناك ( الطليعة،
ال�سيا�سة ،الوطن ،القب�س) .مع اجتياح الكويت عام
 ,990،واجتياح مباين ال�صحف ب�شكل خا�ص ،باتت
�أ�صول هذه الر�سوم حتت التهديد .كان خالد ناجي
العلي بلغ من الوعي ما يكفيه �أن يخاف على تراث
والده .غامر بالو�صول �إىل الكويت ،وغامر كثريون
معه يف جمع ما تو�صلوا �إليه من هذه الأ�صول التي
مت و�ضعها يف �صناديق منا�سبة من املعدن ،وقمنا
باالحتفاظ بها داخل �سرداب املنزل ،حتى تهي�أت
البن �أبيه فر�صة نقلها يف �شاحنة مقفلة �إىل الرب
ال��ذي يبقيها حا�ضرة �أم���ام العني الفل�سطينية
والعربية والعاملية ،ويبقي �صاحبها حا�ضرا يف
القلب والذاكرة ،ويف الرتاث الأ�صيل.
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ِ
ِ
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ع
ٍ
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ت�شكيل
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�أن َّ
ً
تنا�سب �أزهارك �أنتَ � ..أنتَ متام ًا
مزهرية
قل ِبها
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َ
ُ
ً
حتب �شاعرة يعني �أنَّ ال�سنة �أكرث من �أربعةِ ف�صولٍ
�أن َّ
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أنك
ُ
َ
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ً
حلظك -التقيتَ ن�صفَ
حتب �شاعرة يعني �أنّك -ويا
�أن َّ
ٌ
إلهةَ ..
حميط ال تهد�أ د ّوارا ُتهُ
جنية وما بينهما
ن�صف
ٍ
� ٍ
َ
القادر ُة على
غرق بلونِ اجلنونِ
�سحبك �إىل ٍ
حتب �شاعر ًة لي�س �أمر ًا ه ّين ًا �أبداً ..ك� َ
ري يف
أنك ت�س ُ
�أن َّ
ُ
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فن�صف عقلِها
ألغام
ِ
حقلِ � ٍ
الراج ِح ال يقوى على ِّ

•منري حممد خلف
لــــم َ
بع�ضهُ
مروا على قلبـــي �ألـ ْم ْ
ّ
�سماوي وروحي عطــــره
وردي
ٌّ

حتى �أترجــــم بالتالحــــــم َ
نب�ضـــهُ

من دمع هذا الكون �أكتب ما �أرى

ف�إذا حلل ُتـــم �صار ج�سمي �أر�ضـــــه
هرم الر�ضيع وما رحمتم غ�ضَّ ــــــه

قتم باب الكالم فمن �سيـــــــــفْـ
غ ّل ُ
غد عبق ال�ســالم ورو�ضـه؟
يف
ـتح
ٍ
من ذا �سيحيي احلب قبل غروب �ش ْمـ
جلفــــن غم�ضه
ــ�س العمر �أو يدين
ٍ
قامت قيامتك ال�صغرية يا دمــــــ ًا
عاث احلريق فمن �سيحمي ِعر�ضه؟
من نحن �إن َ
نق�ض الغريب بالدَنا
ُ
يحاول يف طريقي ِنق َْ�ضــــه
وم�ضى
ال تغلقوا �أ�صوات من عرفوا الطر ْيــ
ــق وع ّمروا بيتــــ ًا لنـا �أو بع�ضــــه
�صوت القرنفل يف دمي فلتفتحوا
احلدائـــق وا�س�ألونــــي في�ضــه
كل
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من كان يقبل �أن ينـــام على �أذى
فدمي يدون يف املدائـــــن رف�ضه ؟
مل �أر�ض يف وطن بغري كرامة
وبغري هذا العهــــد ال لـــــــم �أر�ضه
بالعلم �أم باجلهل يقتل بع�ضنــــا
بع�ضــــ ًا ون�س ُ
رت بالكتابـــــة غي�ضــه
ال كامريا الت�صوير تنقل جرحنا
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ِ
ِ
ُ
�أن َّ
َ
َ
وتفت ُ
جرح تف ِتقُهُ
لينزف
طيف
عن
ك
ب
جيو
يف
ّ�ش
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
� َ
ُ
أقدامك
ال�شائك لأنَّ �
عن الطريق
التوبة
ت
�س
أنك
علنُ
ِ
ِ
ً
ٌ
تريدُ �أر�ضا وهي قارة من ماء
أنك تكر ُه َ
حتب �شاعر ًة بكامل “�سينها” يعني � َ
جنة
�أن َّ
الن�ساءِ العادياتِ وقد اخترَ َت جحي َمها..
حتب �شاعر ًة بكاملِ “�سينها” يعني �أن َّك لن تعو َد
�أن َّ
منها �سامل ًا �أبداً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“�سني”� :إله القمر

وكذا الهالل ُم َتـ َّي ٌم 2
ملّا بدتْ !!
فهما على درب ال ُهيام ...
�سوا�سي !!
�أ�ضفى عليها ...
العنفوان وقاره3
العذري
وزجى لها
ُّ
ّا�س
حب الن ِ
َّ
ُ
ً
ق�سما بعهد (�أو ْي َ�ستي) !!4

�أنا لي�س يل
ري اللقاء ...
غ ُ
وطيفها
من ( �آ�سي ) !!!5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1الهاج�س :ما يقع يف خلدك.
 - 2تيمه احلب :ع ّبده وذله.
 - 3العنفوان :عنفوان ال�شباب� :أوَّله.
�- 4أُويْ�سة :ت�صغري اال�سم « �آ�سة ».
آ�سي :الطبيب.
- 5ال ّ

يــاحـادي الــريـــح

• ن�صرة �إبراهيم
مبلح الـفقـد
َ
خ�صر املوجة
تبلل
ُ
يف �ضجيج الـح�صى
ال�شـــيء يـعـنـيها
مـوج الـتوق يف مـدٍّ
ومـوج التمني يف جـزر
يف جعبة الــرمـل
� ُ
غـام�ض
ألــــف �ســـــــــ�ؤالٍ
ٍ
كـنظرة طائـر يت�أمل احللم ,
وال يعـلو ابتهال الأدمي
دخــانٌ
دخــانٌ
دخــان
�أهـي الـحـرب ؟
ُ
لـعـنة الـبحث عـن حـريق
�أم
ذات اجلـوري �أنـا,
عـرك
واهلل ُي َـ�س ِر ُح َ�ش َ
يرمي تـحت خطاك الدرب
�أنفقُ الوقت بغيبوبة رق�ص
كـيف تنفـقه �أنت الآن ؟

شعر

يـا حادي الـريـح
بي الهواء ,وبك
النار
بي الرتاب ُ ,وبك
املاء
خلفك الريح
حليب الأر�ض
ت�شدو
َ
بني �ضلوع ال�سماء
يا حادي الريح غـنِّ ,
و�أتـرع يف دن الـمقـل بكاء
الع�شق ,
عطر اللهاث بي ,
َ
ليفوح ُ
وبك ي�ضيء وجـه العـر�ش
احلزنُ املوقـر يف حلن ال�شهيق
جـ�سد عـاف غـياب الأمل
قاب
ٍ
وغـرق ب َك ْرم الروح
�أ�سرتقُ للريح ال�سمع
بيني وبيني
�أخبئ �ســـراً
�أمن�شي ؟
ُ
تغربـل الطق�س من
وال�شم�س
ُ
العتمة
متد بيننا �سوناتا الطهر.
وداعــ ًا مـ�ؤقـتـ ًا

يريــدُ الــحب
�أن يغـني يف خطا يدك العا�شقة
على م�ساماتِ الدرب الوا�صلِ
من �آخر البحر ,
�صيف
�إىل �أول هم�سةِ
ٍ
يف ريحان اللقاء
يتدثر بعينيك
ويريد احلب �أن
َ
من �أول عـرو ِة البوح
�إىل منتهى فل�سفة الع�شق
يريد احلب
�أن يقتفي �آثر فرا�شات قـبة
غـيابك
يف �أنوثة ال�ضوء,
ويـلم ذكاء عيني ك�أ�س الفار�س
يف حياء ثمالة امر�أةٍ
تعرف �أنها امر�أة
احلب وال�شوق ,
با�سم
ِ
والروح يف بديع الوطن
ُ
يريد احلب مزيج ًا
من �صفاء الأحمر,
ونار الأ�صفر
�أنــا و�أنــت ,ويتبعـنا طوفـان
�شم�س
كن حمو َر ال�شم�س
�أدو ُر حـول �صدر الوجود
�ألثم عـريه بق�صيدة

يف االنتظار يذهب بنا الليل
�إىل فرح التخاطر
نقي�س امل�سافة بتنهيدة
بكناية
�أقول:
كثري ُة الدفء
ُ
تقول:
ُ
قليل النوم
�أقول :
نع�ستْ �أن ٌّة على ثغر غيمة
تقول:
قمر ملآن بك
ومن باب ال�ضحك  
نقفل الأ�سئلة
يف الليل يرجف ج�سد اللغة
ولكل لغة مقام
�أنت املقا ُم و�صرخة لغتي
يريد احلب
تـ� َ
أبـط النهـر ذرا َع الغابة
رق�صا على �أنغام �أغنية حملية
اللحن
املطر يف جيوب ال�سهر
رق�صا فـرنَّ
ُ
بكـيا فرنَّ يف يومهم
فـرح
ُ
قامو�س ٍ
به مت�شي النهارات ,  

ُ
وتلتقط ال�صور التذكارية
يف عني :غـد ًا لنا
يريد احلب
�أن يلفظ ا�س َم َك يف خانة
الزنبق
ويتمتم بهمزة على كتف ال�صليب
ا�صلب خـدي بـيديك
ْ
تنقلْ بني الرم�ش ,و�شهـدِ عـيني
و�صب للهـوا غـرا َم القبلة البنف�سج
َّ
ِّ
وخـل نـار ال�ساعة الأوىل
عـر�س اخلـيل
تقـيم
ُ
َ
على �شاطئ الـزبد
تنقلْ  ,وخذ عِ ـلم ًا
حــــبــُك قـــدر
ُ
حقـل ع�صافري,
وبيننا
و�سنابل وعـد
مـن قـال مـزمار احلي ال يطرب؟
ويطرب ,حني �أنـــتَ
ُ
حمو ُر العني
�أدور حــولك ,
الع�شق
أقــيم يف حمراب
ِ
و� ُ
�صال َة العر�ش
وداعـــ ًا م�ؤقــت ًا
�أحــــبـــك دائم ًا .

شعر

•�صالح �أبو الوي
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"ترييزا"

�سوناتا اللهب
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•قا�سم فرحات

�أبي�ض وجه هذا ال�صباح
وقامتة رغبتي بالكتابة

()1
()4
ال�سالم
أقرئك
يف البدء �
وتلوح من بني ال�ضباب
و�أج�س خطوك
تهوي على جنبيك �أ�شالء
ك��ي �أق��د���س منه ج�سم
التعب!!
ق�صيدتي
فت�شق �أ�ستار املدى
يا �أنت...
لت�شيد �أ�سوار الغ�ضب
يا رج ًال ي�سافر يف جروح بالده
وي�سري متكئ ًا على كف الغمام
وحتث خطوك
()2
نحو �ضدك..
يا �صاحبي..
نحو خ�صمك..
كم �سرت يف �أر�ض اللغات
نحو غا�صبك املدجج باحلديد
و�شرعت �أقطف من حقول احلرف
وت��دوخ الباغي على �إيقاع �سوناتا
باقة زنبق
لتليق بالبطل املو�شح بالثبات
اللهب
فع�صت خميلتي جميع املفردات
عجب ًا ..عجب
()3
()5
يا �أنت
قلبي غزال �شارد
يا رج ًال فدائي ا ُ
خلطا!!..
يف زحمة العمر الكيب
ت�أتي وتفر�ش ظلك احلاين
ور�ؤاك �ساقية الهدى
ب�أروقة ال�سنني
ت��رن��و �إىل وط ٍ���ن ت�ضرج باملكائد،
و�أنا الغريب..
واحلنني
�أنا الغريب..
فتمد راحتك احلنون �إليه
فامدد يديك �إىل يدي
تنزع عنه قم�صان الأ�سى
خذين �إىل الآتي
وتق�ص كل �ضفائر الليل
يا �أنت
التي طالت على كتفه،
يا بوابة الآتي اخل�صيب
واجل�سد امل�سافر يف كالم العا�شقني

قامتة كالعراء
�أخد�ش الريح
يا ريح كيف مترين بي!
لك �أن تقتليني
و�أن ت�صلبيني على الأبي�ض املتدفق
من كفني يف ال�سماء
لك �أن ت�أ�سريني
و�أن تقذفيني لأنياب �أوالدك الأ�شقياء
افعلي ما ت�شائني بي
ف�أنا ولدٌ
�ضالع يف اليباب
ٌ
ولكن عديني
بحق الذي بعث الأنبياء
�أن متري م�ساملة كامل�سيح
وحانية كــ "ترييزا"
على الفقراء

فلمن ..وملن �أقول � :سالما
•�صبحي �سعيد ق�ضيماتي
ـ1ـ
ُ
الالت �إىل الأهوال،
ت�أخذين
تذروين رماد ًا يف رم�س التاريخ
الأ�سود..
و معارك من ورم الأحقاد تطاردين،
ت�أخذين للحرب عبيدا..
هراء
ت�أخذين للحرب
َ
ت�سحقني يف احلرب هباء
يف �صحراء الرعب الأغرب
لأكون الري�شة يف الأ�صداء..
قدمي ت�أكلها الديدان ،وزهو ُر الأمل الثاقب،
تن�سجني �أوهام ًا للريح املاكرة..
عباءات،
ت�شهقُ ورم ًا يف الأحداق الثكلى؛
يف �ألوان رمو�ش امر�أة� ،أ�ضحت
إ�صباح �إليها ُ
�سيف �أمري،
�أوتار زمانٍ � ،أهدى ال َ
احلب ،من �أ�شطان �آمال،
خممور مبذاق
ِّ
ولدِ ت يف ال�صحراء هالك ًا..
ـ2ـ
يا ذا الأوجاع..
يا ح�سن الآمال..
ه ّيا!
ن�شرب خمر احللم عهودا،
الريح َحمام ًا ،تهمي كال�شالل،
حني تكون
ُ
�سرج َ
نب�ض احلرف �شذى عطر يخفق
ُت ُ
من حطني ،ب�شائر ن�صر ،و�شعائر فجر جديد..
هبني �سيف ًا من يرموك الأجماد..
احلب مرادا،
�سيف ًا ،ي�سقيه ُّ
ي�ص ّعد نوراً ،كالأفكار..وكالإميان براقا..
ّ
ويكون النقطة يف التاريخ ــ القط الأ�سود..
يتع ّمد يف الطهر مالكا،
كي ُيولد من رحم الأيام،
ح�شوداً ،وجيو�ش ًا نافذة جراره..

للحق،
َ
وجد..
و�سنابل ٍ
ترقى للعدل �إماره..
ـ3ـ
ال�سابح،
يا لهذا احلب
ِ
ال�ص َخ ِب املارد،
يف بحر َّ
عال َم جتالد؟
فاجلمر يطفّئه املاء البارد؟؟
القرب،
والنهى ظم�أى ،وتروم
َ
و�أنت يف حلمك تن�أى ،وتباعد؟!
هبني خيوال..تزرعني يف الإقدام ر�سوال..
ب�شائر
وهج همومي فوق جبني اخليل
رج َ
َ
� ْأ�س ْ
�سرب َفرا�ش جمنونٍ بالنور �سباق ًا.
ترتاق�ص َ
ُ
يا ل�صمتي املتباكي ن�شيج ًا يف �سراب ال�صرب،
على �شفاه فجر ،رماه احلقد �شهيداً،
ُ
خمر البيادر ،كالزهور
ير�شف
ك�أنه البد ُر،
َ
قحط �سرمدي م�ستبد!
�أ�سرى
ٍ
حكاياتي �أفئدة الع�شاق،
ً
زقزقة ،هم�س ًا ،وحنين ًا..و
مترح،
�أجنحة ت�شهق باحلكمة برق ًا ورعوداً..
ه ّيا ا�صمت يا حلمي العاتي !
الريح ت�أخذ عطر حروفك للبحر،
ود ِع
َ
تبحث عن كنز الأحباب �أريجا
بهجة ب�شرى مت�ضي ك�سيولٍ ،
تبحث عن حقل ،كاد القهر ي�شتت يف املجهول
حنينَه..
ال�صالح
قد يعرف � :أين اهلل،
ُ
َ
ال�سائح يف الأحالم
لكن،
خطف الوجدُ
ُ
يقينَه...
ٌ
عات
قلبي ب�ستان ،يحر�سه
جفاف دكتاتوريٌ ٍ
لكن اخل�ضر َة تع�شقه..وتقاتل كي مينحها
قبلة ع�شق ،تغدو للع�شاق �إماما..
الفجر غيوم ًا،
وت�صلي
َ

وتعانق �أزهار الوجد ِوحام ًا..
يغفو قلبي فوق (جدار) املعنى ،كالع�صفور
هيام ًا،
ويحلّق يف �أبعاد ف�ضاء ،يغدو للريح مداما..
و�أنا �أعرف �أن الالت تالحقني
والعزّ ى حتا�صرين فتك ًا...
ومناة تراجمني..كيد ًا
و�شياطني الف�سق..
ت�سعى جاهدة،
�أن تزرع �أع�ضائي �سهاما..
فلمن؟
وملن يا �أحبابي
يف الدار �أقول � :سالما؟؟!
ـ4ـ
ا�ستجدي الدم َع فيحرقني..
يف املقلة تنور جمنونْ ..
خواء
يجري يف ال�صحراء
ً
ج�سم يقتات الليمون
يف
ٍ
عواء
ويحاور يف الأرجاء ً
ونباح ًا كالربد امللعون..
يتكور يف ال�صرب �أنيني
وك�أين يف قهري مدفون
�أن�سى �أ�سمي ومكاين.
وكـ�أين كال�صخر املطحون.
و�أنا يف وطري �أهذي
�أ�س�ألني  :من هذا يكون ؟
�آ ٍه �ضاعت؟ يا ويال ُه ،و�أ ٍه
و�أنا �أبحث عنها يف ال�صحرا..
غرقتْ يف �سرداب القلب امل�أفون
يف �أحالمي املُ َّرة و((اليان�سونِ ))
�أبحث عنها بني �شجون املنفى..
وبني الفتنة ....وفيايف الزيتون1
و�أنا ما زلت �أكابد،

�أبحث عن قلب غادرين
ممتطي ًا حد ال�شفرة وال�سكني!
ـ5ـ
ما لليلي
ُ
يزحف �أفعى،
خممو ٌر،
ويع�سكر �أو�صايل....
ُ
يه�صرين
نبيذ ًا لغيوم باتت تر�شف َ
رمل الوهم،
ومتوج خ�سوف ًا يف �صحراء نهو�ض مكلوم؛
يتدحرج مكياج ًا فوق �شفاه غوان،
َ
العفة لل�سلطانِ ..
بعن
بطانته �أوغاد ،خطف ال َع َمهُ فطانتهم..ثم
تك ّور �أبخرة،
ماجتْ يف �أ�ضرا�س اجل�شع اخلزير!
جو ٌع �أعمى..
أبرت�..سيرْ ٌ باغ
أغرب..نوم فا�سق�..صحو �
جنب �
ٌ
َ
فاجر.
عِ ل ٌْم �أع�سر�..أدب واهن �أعجف..وف�ضاء يخفق
ملتاع ًا
موتور املهجة والوجدان..
ون�سائم را�شحة غم ًا ،ترتاق�ص يف مبغى
ُ
العميان!
لن ت�شقى ال�شم�س بحرقتنا
لن تذوي ال�شم�س بي�أ�س مي�ضي،
وميزقنا،
وي�سحقنا رماد ًا يف �أحداق ال�صبيان..
(وبت �أع�سف يف الأحالم �أحلبها..
�صخر الرهبة والهذيان!)
وك�أين �أحلب
َ
- 1الزينون زمز مل�ساعي ال�سالم ال�صادقة
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قصة

االمتحان

•غ�سان حورانية
جل�س مازن �إىل جانب زوجته بعدما
�أنهى الطبيب فح�ص عينيه و�أعلمه ِب�أن
�إجراء العملية بات �أمر ًا ملح ًا ال يجوز
ت�أجيله �أكرث من ذلك.
ت��ب��ادل م���ازن وزوج��ت��ه ه��دى نظرات
مبهمة وك����أن �شيئ ًا مهم ًا مينعهما من
الإ����س���راع بالعملية ،ث��م ال��ت��ف��ت نحو
الطبيب و�أخربه با�ستعداده لإجرائها ،ولكن
طلب �إليه ال�سماح بت�أجيل املوعد يومني �أو
ثالثة ب�سبب حلول منا�سبة تخ�ص العائلة..
فوافق الطبيب على �أال يزيد الت�أجيل عن
ذلك ،ولكنه طلب من مازن حتديد موعدها
م��ن الآن لأن هنالك �إج����راءات ال ب��د من
اتخاذها قبل املوعد املحدد ك�صور وحتاليل
وما �إىل ذلك� ،أوم�أ مازن باملوافقة بعد �شيء
من تردد ف�ضغط الطبيب على جر�س بجانبه
دخلت على �إثره املمر�ضة املناوبة فطلب منها
�أن تعود برفقة املمر�ضة روجينا لإعطائهما
بع�ض التعليمات ولتثبت م��وع��د �إج���راء
العملية ،وبعد حلظات عادت املمر�ضة برفقة
روجينا التي ما �أن وقعت نظرات مازن عليها
حتى ارت�سمت على وجهه عالمات الده�شة
واالنبهار ،فراح يت�أمل فتاة جذابة �ساحرة
اجل��م��ال مم�شوقة ال��ق��وام ين�ساب �شعرها
الأ�شقر الناعم املتموج على عنقها الطويل،
�أل��ق��ت عليهم التحية ب���إمي��اءة م��ن عينيها
ال�ساحرتني وهي تر�سم على �شفتيها ابت�سامة
عذبة رقيقة ..فيقوم الطبيب ب�إعطائها
بع�ض التعليمات التي يكون وقعها على �أذين
م��ازن كوقع امل��اء القراح على قلب ال�صادي
الهيمان ،فقد كلف الطبيب روجينا مبالزمة
مازن ليومني متتاليني بعد العملية والعناية
التامة به ..وخالل هذين اليومني �سي�ضطر
ملنع �أي زيارة من قبل �أي �شخ�ص حر�ص ًا على
التعقيم وال�سالمة.
كان لكالم الطبيب وقع كال�صاعقة على
م�سامع هدى ،فتغريت مالحمها و�شحب لونها
وت�سارعت نب�ضات قلبها ،فيما انفرجت
�أ�سارير م��ازن ومل ي�ستطع �إخ��ف��اء غبطته
و�سعادته مل��ا �سمع ،وع��ن��دم��ا اق�ترب��ت منه
روجينا لت�سجيل موعد العملية ف�ضحته
عيناه اللتان مل ت�ستطيعا مقاومة نظرات
عيني روجينا ال�ساحرتني ،وكالمها الذي
ير�شح عذوبة و�إغراء فبد�أ يتلف حوله وقد
�أخ��ذت �أنفا�سه احل��ا ّرة تتدافع يف رئيته..
�أم���ا نظراته احل��امل��ة ف��راح��ت تلتهم وجه
روجينا التهام ًا جعل زوجته تكابد وتعاين
الأم��ري��ن يف حم��اول��ة ل�ضبط �أع�صابها من
االنهيار ،يف هذه الأثناء التفت م��ازن نحو
الطبيب و�أعلمه ب�أنه بات مقتنع ًا بتعجيل
موعد العملية معرب ًا عن قناعته ب�أنه ال
يجوز ت�أخريها �أب��د ًا مهما كانت الظروف..
فعرفت ال��زوج��ة �أن ك��ل ذل��ك مل يكن لوال
ت�أثري روجينا التي مل تغمد �سيف نظراتها
حتى وقع لها على موافقته �إجراء العملية يف
�صباح اليوم التايل.
�أخذت هدى تت�أمل زوجها ب�صمت وذهول ملا
حل به من التغيري املفاجئ الذي �أعاد �إليه
حيويته وتفا�ؤله ون�شاطه لتدب احلياة من
جديد يف �أو�صاله حتى �صار ال يلوي على

�شيء خ�لاف�� ًا مل��ا ك��ان عليه قبل دق��ائ��ق من
تردد ورهبة ،وراحت ترتقب بانفعال خفي
التقاء نظراتهما لقول له بعينيها كالم ًا يغلي
به �صدرها ..ولكنه يف هذه الأثناء كان قد
ا�ست�سلم بجوارحه و�أحا�سي�سه كلها �إىل
تلك الفاتنة التي دخلت حياته فج�أة وبال
ا�ستئذان لتهزه من الأعماق ...وعندما انتبه
�إىل و�ضعه راح يبحث عن زوجته فوجدها
تهم باخلروج من باب العيادة ،ولوال خ�شيتها
من الف�ضيحة واتهامها بال�سلبية والغرية يف
غري مو�ضعها لكان لها معه ت�صرف �آخ��ر..
�أم��ا م��ازن فوقف م�ست�أذن ًا باملغادرة بعدما
وعد الطبيب ب�أنه يف ال�صباح الباكر �سيكون
موجود ًا يف امل�شفى وعلى �أهبة اال�ستعداد،
وك��ط��ف��ل وع����دوه بلعبة جميلة خ���اف من
فقدانها اقرتب من �صديقته املرتقبة روجينا
م�ؤكد ًا لها املوعد يف ال�صباح ،ثم ر�سم بع�ض
الغ�ضون على وجهه �أثناء توجهه نحو هدى
متمتم ًا ببع�ض الكلمات التي توحي بتحفظه
وخوفه من هذه العملية ،ثم �أخ��ذ يذكرها
وي�ؤكد لها تعليمات الطبيب مبنع وجود �أي
مرافق يف نهار الغد ،قبل �أن يغادرا امل�شفى
على �أوتار خيبة �أمل ع�صفت ب�أحا�سي�س هدى
وزلزلت �أركانها.
م��رت على ه��دى يف منزلها ب�ضع �ساعات
ق�ضاها زوجها وهو يحاول �أن يخفف عنها
هول ما �أ ّ
مل بها ..وكانت هي تتظاهر بالربود
والالمباالة يف الوقت ال��ذي كانت النريان
حت��ت��اج ���ص��دره��ا ..وبحنكة عالية �أب��دت
�أمامه ر�ضاها عما ح�صل متمنية له ال�سالمة
وال�شفاء العاجل.
خرجت هدى من املنزل لعلها تخفف عن
نف�سها بع�ض ما �أغمها فقادتها قدماها دون
ق�صد منها �إىل عيادة طبيب العيون ...وما
ه��ي �إال حل��ظ��ات حتى وج���دت نف�سها �أم��ام
مكتبه م��ن��ق��ادة ب��دواف��ع داخ��ل��ي��ة عميقة
مبعثها غريتها ال�شديدة من تلك املمر�ضة
التي انطبعت �صورتها على �صفحة خميلتها
ومل تعد تفارقها �أب��د ًا حالها كحال زوجها
الذي تركته يف املنزل يعد حقيبة امل�ست�شفى
بروح عالية من ال�سعادة والن�شوة كمن يريد
الذهاب يف رحلة لق�ضاء �شهر الع�سل.
وبعد فرتة من الرتدد �أمام الطبيب تكلمت

ه��دى وراح���ت ت��رج��وه وتلتم�س منه تغيري
املمر�ضة روجينا واال�ستعا�ضة عنها مبمر�ضة
غريها لتقوم بخدمة زوجها بعد العملية،
ارت�سمت على وجه الطبيب ابت�سامة عري�ضة
وقد علم �أن الغرية قد ت�سللت �إىل نف�سها،
فحاول �أن يبدد خماوفها �شارح ًا لها ما تتمتع
به تلك املمر�ضة من �أخالق ح�سنة ومهنية
عالية وكفاءة و�إتقان لعملها..
�إىل جانب �صفات �إيجابية �أخرى مل تتح
ه��دى ل��ه جم���ا ًال لال�سرت�سال يف �إح�صائها
فقاطعته م�ؤكدة له رف�ضها الأكيد امل�ؤكد
ل��وج��ود ت��ل��ك امل��م��ر���ض��ة م��ع زوج���ه���ا ،وهنا
تغريت لهجة الطبيب و�أخربها ب�أن روجينا
هي املمر�ضة الوحيدة املتخ�ص�صة مبتابعة
املر�ضى بعد العمليات اجلراحية الهامة
ومالزمتهم لي ًال لعدم ان�شغالها ب�شيء مينعها
عن ذل��ك� ،أم��ا املمر�ض ال��ذي ك��ان من املكن
�أن يحل مكانها فهو يف �إج��ازة ،وهنا جتر�أت
وطلبت من الطبيب �أن ي�سمح لها باحللول
مكان روجينا لتقوم بخدمة زوجها دون علمه
بذلك ،ولكن الطبيب رف�ض طلبها ..وقال
لها �إن �أ�سباب ًا عدة متنعه من تلبيتها ،منها
ما يتعلق بامل�سا�س مب�صداقية التعامل مع
املر�ضى ،و�أ�سباب ًا طبية توجب على ال�شخ�ص
املالزم للمري�ض �أن يكون م�ؤه ًال علم ًا وخربة
لتلك املهمة ..وهنا قاطعت ه��دى الطبيب
وقالت له �إن��ه لي�س لديها مانع من دخول
روج��ي��ن��ا ل��ت���أدي��ة واج��ب��ه��ا يف ك��ل الأوق���ات
�شريطة وجودها معهما على �أن يكون ذلك
�سر ًا عن زوجها لأنها تعلم رف�ضه امل�سبق لو
علم بالأمر.
وافق الطبيب بعد تردد على �أن يكون ذلك
على م�س�ؤوليتها اخلا�صة و�أن تقوم على ذلك
وب�شرط �أن تقوم بكل �إج���راءات التعقيم
وال�سالمة الواجب اتخاذها.
ق��اد املمر�ضون م���ازن �إىل غرفته بعيد
انتهاء العملية ورافقهم الطبيب وهدى التي
�سرعان ما �شكرها مازن على تهنئتها ب�سالمته
و�أخربها �أن��ه �أ�صبح الآن بخري وطلب منها
ال��ذه��اب �إىل البيت للعناية بولدهما فلم
يعد لوجودها من داع ،وهنا تظاهرت هدى
باال�ستجابة وودعت اجلميع ،فبادرها مازن
قبل مغادرتها الغرفة بالت�أكيد عليها عدم

جميئها �إىل امل�شفى خ�لال هذين اليومني
ان�سجام ًا مع تعليمات الطبيب.
عادت هدى ودخلت �إىل غرفة مازن بعد
مغادرة اجلميع وبعد اتخاذها كل �إجراءات
التعقيم وتقيدها بكل تعليمات الطبيب
واملمر�ضات ،وا�ضعة على �أنفها وفمها كمامة
تخفي نربة �صوتها احلقيقية لت�شتيت انتباه
زوجها حتى ال يفت�ضح �أمرها ..وق��ررت �أن
تتكلم معه بلغة �أجنبية قدر الإمكان لإبعاد
ال�شبهة عنها ،اقرتبت هدى من زوجها مطلقة
التحية فور دخولها» هاي م�سيو مازن» انتبه
مازن فعدل و�ضعه من اال�ستلقاء �إىل اجللو�س
و�أجابها« :هاي ..وبوجنور ..و�صباح العنرب
وال��زه��ور ..على ال��وج��ه الأ ّم����ور» ث��م طلب
منها الت�أكد من مغادرة زوجته هدى امل�شفى،
ف�أكدت له ذلك وقد تبدل لونها وبد�أت ت�شعر
بال�ضيق والرهبة مما قد يح�صل ..بعدما
بد�أت ت�شتم روائح النوايا اخلبيثة تن�ساب من
كالمه املع�سول ..ولكنه متهل قلي ًال و�أعطاها
جهازه اخللوي وطلب منها االت�صال بزوجته
ه��دى التي �ستجد ا�سمها يف �أول القائمة
للت�أكيد من و�صولها �إىل البيت ..و�ضعت هدى
جوالها على و�ضع ال�صامت وات�صلت برقمها
و�أع��ادت له اجل��وال ثم خرجت �إىل ردهات
امل�شفى فكلمته وبثت نف�سه الطم�أنينة وقد
باتت تعلم ب�أنها تلقي بني قدميه �شبكة �صيد
�سيكون من الع�سري عليه النجاة منها ،ولكنها
قررت اال�ستمرار يف لعبتها بخطوات ر�صينة
ثابتة ودخلت غرفته من جديد ودنت منه
لت�س�أله بلغة �أجنبية فهم منها �أنها ت�س�أله
عن حاله ،ف�أجابها �أنه ما دامت �إىل جانبه
فهو يف �أح�سن ح���ال ..ث��م �س�ألها �إمكانية
�إزال��ة ال�ضماد عن عينيه ولو لع�شر دقائق
فقط ،وعندما �س�ألته عن ال�سبب �أخذ يحدث
نف�سه ب�صوت م�سموع� :آه ..وهل �أريد ذلك �إال
لأكحل ناظري بر�ؤية تلك العيون ال�ساحرة
وهذا الوجه املالئكي ..بد�أت الدماء تتدفق
�إىل وجهها و�سرت يف �أو�صالها موجة جمدتها
يف مكانها و�أخ���ذت حت��رك ر�أ�سها يف خيبة
و�أ�سف وك�أن الذي ت�سمعه مل يعد بعيد ًا عن
توقعاتها ،و�أ�صيب نوع من الإحباط القاتل ملا
�ساورها من غدر زوجها ،ثم �أح�ست بدوار يف
ر�أ�سها فارمتت فوق الأريكة بجانب ال�سرير
ودخلت يف �شرود� ،أفاقت منه بعد حلظات
على �صياحه منادي ًا :روجينا� ..أين �أنت يا
روجينا؟! �أخذت يف هذه اللحظات تتزاحم يف
خميلتها الأفكار لبع�ض ردود �أفعال تتنا�سب
مع ما يجري ..ولكنها متا�سكت يف اللحظات
الأخ�يرة مقررة الرتيث ع�سى �أن ت�ستيقظ
مما �أ�صابه ويعود �إىل ر�شده ،فا�ست�أذنت منه
وقامت لتغلق باب الغرفة مدعية اخلروج
منها ،لإح�سا�سها ب�ضرورة االنفراد بنف�سها
قليال ال�ستيعاب ما يجري ،ولكي ت�سرتد ما
فقدت م��ن عزميتها ملتابعة مهمتها ،ولكن
زوجها مازن الذي كان ي�شعر ب�أنه �أمام فر�صة
ذهبية قد ال تتوفر له يف العمر مرة �أخرى..
�أو يف الأح�لام مل يكن ليدع روجينا لتفلت
من ي��ده مهما كلف الأم���ر ..فلم مي�ض على
جلو�سها ثوان حتى �سمعته يكلم نف�سه ب�صوت
م�سموع معلن ًا انتعا�شه لغياب زوجته ممني ًا
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بليلة عامرة باحلب واملرح وال�سعادة والبهجة
برفقة ه��ذه ال�ساحرة ال��ت��ي هبطت عليه
كاحللم من ال�سماء ..كان وقع كلماته قا�سي ًا
على ه��دى التي انهمرت الدموع من عينيها
بغزارة ليقطع هذا املوقف الرهيب ا�ستئذان
املمر�ضة روجينا ،التي دخلت خل�سة من �أجل
قيا�س �ضغط املري�ض وحرارته.
ما �إن و�ضعت روجينا ميزان احلرارة يف فمه
حتى ا�ستحوذ على يدها ،و�أخذ يجذبها نحوه
بلطف وحنان وهو يف�سح لها مكان ًا للجلو�س
بجانبه ،وب��د�أت �أنفا�سه تت�صاعد ب�صعوبة،
متمتما ببع�ض الكلمات التي ت�ستجدي املزيد
من القرب منها مما جعلها تنتزع يدها قبل �أن
ت�سحب ميزان احلرارة من بني �شفتيه ،وتغادر
الغرفة بارتباك وا���ض��ح� ،أم��ا ه��دى التي مل
ت�ستطع ا�ستيعاب ما ح�صل فلحقت بروجينا
�إىل ردهات امل�شفى و�أخذت دموعها ت�سيل من
عينيها وهي تروي ل�شقيقتها عرب اخللوي ما
يجري معها ..وما ر�أته من زوجها ب�أم عينها..
ورغم اعرتافها ل�شقيقتها ب�أن ما جرى حتى
الآن مل ي�صل �إىل حدّ اخليانة الزوجية �إال
�أن��ه��ا �أ�صبحت ع��اج��زة ع��ن اال�ستمرار وهي
ت�شهد زوجها يرتدى يف و�ضعه الأخالقي ،ثم
هد�أت قلي ًال بعدما ذكرتها �أختها ب�أنها هي من
�أوقعت نف�سها زوجها يف هذه الورطة ..و�أن
عليها �أن تتحمل نتائج قرارها وحدها مهما
كانت ،وطلبت منها � اّأل تن�سى �أن زوجها هو الآن
�ضحية ملا خططته ،م�ستبعدة �أن يتجاوز مازن
احل��دود ب�أبعد من ذل��ك الطي�ش والت�صابي
الذي رمبا يت�ساوى فيه مع �أغلب الرجال.
وق��ع ك�لام �شقيقة ه��دى موقع ًا ح�سن ًا من
نف�سها ،ف�أخذت تطرد من ر�أ�سها كل الأفكار
والهواج�س التي داهمتها ،لتعود وتدخل �إىل
غرفة زوجها ب��روح جديدة �آملة �أن تنتهي
تطاوالته عند ه��ذه احل��دود ،ولكنها ما �إن
دخلت الغرفة حتى وج��دت م��ازن ي��دور يف
الغرفة وه��و مع�صوب العينني منادي ًا على
روجينا ،ف�أعلمته بقدومها و�أم�سكت بيديه
لتعيده �إىل ال�سرير ف���أخ��ذ يعاتبها على
ابتعادها عنه كطفل تركته �أم��ه وحيد ًا..
ف�صعد �إىل �سريره وهو يرف�ض �إف�لات يدها
مف�سح ًا لها امل��ج��ال لال�ستلقاء �إىل ج��واره،
حاولت هدى لإف�لات يدها بهدوء ولكنها مل

تفلح فا�ستمر مازن بجذبها نحوه برفق ممزوج
ب�إ�صرار ،طالب ًا منها اال�ستلقاء �إىل جانبه
بحجة �أن ي�شعر بالكثري من الوح�شة وهو على
تلك احلال.
انتزعت ه��دى يدها من زوجها ،وابتعدت
عنه قلي ًال وه��ي ت�ضع ي��ده��ا على �صدرها
وقد �أخ��ذت �أنفا�سها ت�ضيق وتتلجلج فيه..
ثم متا�سكت و�س�ألته ب�صوت مبحوح خمنوق
هو كل ما تبقى لديها من قوة يف حنجرتها
التي حاولت ا�ستجماع �أنفا�سها حولها ع�ساها
ت�ستطيع �أن تنطق ببع�ض الكلمات احلا�سمة
التي مللمتها م��ن زواي���ا تفكريها لتحدد بها
م�صريها ،فخرج من فمها �صوت مبحوح خمنوق
ت�صنعت خالله لهجة ركيكة و�س�ألته �إن كان
يريدها �أن تقفل باب الغرفة وتتعرى قبل �أن
ت�ستلقي �إىل جواره وتقوم مب�ؤان�سته.
�سمعت هدى اجل��واب الذي كانت تتوقعه،
بل اجلواب الذي كانت تنتظره ،ومع هذا مل
تتخذ قرارها النهائي �إال بعد �أن �شاهدته
هو يبد�أ بفك �أزرار قمي�صه ويتخذ و�ضعية
امل�ستعد للخيانة ،ب�شكل مل يدع لها �أي جمال
لل�شك يف �سوء نيته ..لتحمل حقيبتها وتغادر
امل�شفى بهدوء وثبات ودون التفات �إىل الوراء.
وع��ن��دم��ا ك��ان الطبيب يفك ل��ه ال��رب��اط
عن عينيه بني لفيف من الأطباء املتدربني
وامل��م��ر���ض��ات� ،شكر اجل��م��ي��ع ع��ل��ى تهنئتهم
ب�سالمته و�شكر جهود الطبيب وروجينا على
قيامها بخدمته ،ثم �أخذ يتلفت وي�س�أل عن
زوجته ه��دى ،وهنا �أعلمه الطبيب بكل ما
ج��رى ،و�سلمه ظرف ًا فيه ر�سالة تركتها له
زوجته قبل �أن تغادر �إىل بريوت..
�أخ��رج م��ازن ال��ورق��ة وق��ر�أ ما كتب فيها:
�أهنئك على جناح العملية و�سالمة ب�صرك..
�أم��ا ب�صريتك و�أخ�لاق��ك وم��روءت��ك وبقية
حوا�سك ف�أنت يف حاجة ما�سة �إىل التعزية
فيها ..و�صدق من قال �إنه لي�س �أ�سهل من خداع
من يحاول اخل��داع .وداع�� ًا ال لقاء بعده...
هدى.

منحة ال حمنة

•ن�صرت بريقدار

طفلتي من ذوي االحتياجات اخلا�صة� .أحبها من �أعماقي ,هدية دنياي يل� ,أما
ما يعرتيني من ت�شوي�ش يف بع�ض الأحيان فهو بفعل ممن يربعون يف �إف�ساد حياة
الآخرين بعلم منهم �أو من دون علم ,ل�ست �أدري ؟!
كلمات ذاك البائع �أ�شبه مبدية تدخل خا�صرتي وهو يرفع يديه بالدعاء يل
�أن ُ �ألهم ال�صرب على ما ابتليت به ,نظرات رثاء الآخرين تكاد تذبحني ال �أدري
من �أين ي�أتون بها ,ميطرونني بها؟! لكن ال�سيل بلغ الزبى يوم دخلت متجر ذاك
البائع وكنت يومها �أرت��دي مالب�س داكنة ,فوجدته يرك�ض �صوبي ها�ش ًا با�ش ًا وهو
ي�س�ألني �أ�أهنئك ؟ عجبت �أن على ماذا يهنئني ؟! �أجاب �أن قد �أختارها الرب �إىل
جواره وخل�صك من غ�صة حمرقة طاملا �أف�سدت �أيامك  ,قررت حلظتها عدم معاودة
دخول متجره ثانية ال بل �صرت �أتهيب دخول املتاجر �أو التحدث مع الآخرين خ�شية
�سماع ما ال �أريد � .إىل ذات يوم من الأيام دخلت متجر ًا يعج بالزبائن وكانت ابنتي
معي  ,كان �صاحب املتجر �شخ�ص ًا ع�صبي املزاج  ,يثور لأدنى ت�صرف غري مقبول  ,وكان
م�شغو ًال متام ًا عن تلبية طلبي ,بد�أت ابنتي تعبث بب�ضائعه و�أنا �أحاول ثنيها خ�شية �أن
تفلت منه كلمات ال �أطيق �سماعها ,وهو ي�شري يل �أن دعيها و�ش�أنها و�أنا م�سكونة بعجب
من كل مما يجري من حويل� ,أن كيف هذا الع�صبي املزاج يقابل ت�صرفات �أبنتي وعبثها
بهذا الهدوء والربود  .عندما انتهى من زبائنه � ,أتى يل بكر�سي ودعاين للجلو�س وهم
يود التحدث معي ,قلت له قبل �أن تتفوه بكلمة فالف�ضول ي�ستويل علي ,والبد يل من
�س�ؤالك� :أن كيف تثور لأب�سط الت�صرفات وتتغا�ضى عما تفعله �أبنتي ؟! �أجاب بوداعة
لأنها من �أحباب اهلل � .أدخلت كلماته احلانية ال�صادقة ال�سكينة �إىل ف�ؤادي  .عقب
قائ ًال يف هذا ال�سوق اجلميع م�صاب بالده�شة ال بل والعجب �أن كيف يتقاطر الزبائن
على متجري بهذا الكم وب�ضائعي عادية و�أنا على ما �أنا عليه من ع�صبية يف املزاج ,
ال �أفلح التغلب عليها ,غري �أن �أحد ًا منهم ال يدري �أن يل ابنة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة  ,ال ت�ستطيع امل�شي حتى  ,تزحف كل �صباح �إىل باب الدار لتودعني وتودع
يف نف�سي �شحنة تفا�ؤل و�أمل ال نظري لهما ,يجعالين �أبد�أ يومي بهمة عالية م�شفوعة
ب�سعة يف الرزق دون �أن يدري �أحد �سر املنحة التي وهبت والتي تخالينها �أنت حمنة .
ت�صاحلت للمرة الأوىل مع نف�سي ,فكلماته خرقت �أعماقي ,ابنتي �أحبها � ,أ�سعد
بقربها� ,إذا كان الآخرون ي�شو�شوين ب�ش�أنها فتلك م�شكلتهم ال م�شكلتي �أنا .لكن م�شكلتنا
نحن الب�شر �أننا نرى بعيون الآخرين ونفكر بعقولهم ونتبنى �آراءهم � ,أما �آن لنا �أن
نتحرر من كل تلك القيود التي تكبلنا �.أن نتح�س�س ب�شفافية مبعزل عن الآخرين
وترهاتهم ,نلج عامل ه�ؤالء املعاقني ن�ست�شعر ال�سكينة والدعة بقربهم  ,نلج نعيم ًا
بعيد ًا عن جحيم الآخرين ومكائدهم و�أذاهم .

رحيل الكاتب الدكتور �سمري �صارم
ن��ع��ى احت���اد ال��ك��تّ��اب ال��ع��رب رحيل
الكاتب الإعالمي املعروف الدكتور �سمري
���ص��ارم يف الأ���س��ب��وع املا�ضي �إث��ر مر�ض
طويل ....الذي ترك وراءه �إرثا ثقافي ًا
ومعرفي ًا تنوع ما بني الدرا�سات الأدبية
واالق��ت�����ص��ادي��ة  ,فقد عرفته و�سائل
الإع�لام ال�سوري معد ًا ومقدم ًا للعديد
من الربامج التي �شكلت حمطة مهمة يف
وعرفت املتابعني
اال�ضاءات على الفكر االقت�صادي ّ
بالكثري من الق�ضايا يف هذا اجلانب ,ي�ضاف �إىل
ذلك اهتمامه بال�صحافة املكتوبة .
• الفقيد من مواليد مدينة جبلة 1948
• ح��ا���ص��ل ع��ل��ى دك���ت���وراه دول����ة يف ال��ع��ل��وم
االقت�صادية
• ع�ضو احتاد الكتاب العرب /جمعية الدرا�سات
والبحوث
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• له م�ؤلفات عدة ،منها :
ـ املتنبي حياته و�شعره ـ 1968م.
ـ �أب��و العالء املعري حياته و�شعره ـ
1969م.
ـ التخطيط 1982م.
ـ التجارة اخلارجية 1982م.
ـ �أزمة النمو الآ�سيوية 1998م.
ـ اليورو 1999م.
ـ التج�س�س االقت�صادي 2000م.
ـ �أوروب���ا وال��ع��رب من احل��وار �إىل اال�شرتاكية
2001م.
ـ �إن���ه ال��ن��ف��ط ـ الأب���ع���اد النفطية يف احل��رب
الأمريكية على العراق ـ 2003م.
ـ (حرب من �أجل الهيمنة) ـ 2000م.
ـ الإعالم العربي 2005م.
ـ �100س�ؤال و�س�ؤال حول البور�صة 2007م.

تعزيـــة
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي
يتقدمون من الزميل �إ�سماعيل الطه ب�أحر التعازي بولده

ال�شــــهيد البطل
املالزم �شرف �أيهم �إ�سماعيل الطه
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد ال�شهيد بوا�سع رحمته ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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قراءات نقدية
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الق�صيدة العربية واحلزن

•د .غ�سان غنيم
رزئ الإن�سان العربي منذ �أق��دم الع�صور ب���أرزاء كثرية ،كانت
نتيجة مبا�شرة ل��ظ��روف حياته االجتماعية واالقت�صادية
واحل�ضارية.
إلفة املكان واخل�لان ،وامل��وت لل�شبان،
فالرحيل الدائم بعد � ِ
نتيجة من��ط ال��غ��زو ال���ذي ���س��اد احل��ي��اة ال��ب��دوي��ة ،ث��م احلياة
ال�سيا�سية العربية بعد الإ�سالم ،ويالكرثة ما ُ�سمع من �أ�شعار تذكر
القتلى وتندب الفر�سان ،وما خلفوا بعدهم من حزن و�أ�سى.
من كان م�سرور ًا مبقتل مالك
بوهج نهار
�ساحتنا
فلي� ِأت
		
ِ
ُ
يندبنه
الن�ساء حوا�سر ًا
يجد
َ
يلطمن �أوجههنّ بالأ�سحار
		
ون�سمع من امر�أة رثاء �أخاها ،يوا�سيها �أنها مل تكن وحيدة يف رزئها:
فلوال كرثة الباكني حويل
على �إخوانهم لقتلت نف�سي
		
ولكن ال �أزال �أرى عجو ًال
ً
		
ونائحة تنوح ليوم نح�س
ب��ل ���ش��اع يف حينها من��ط م��ن الق�صائد احلزينة ال��ت��ي ي��رث��ي بها
�أ�صحابها �أنف�سهم ،بعد �أن يت�صوروا حدث موتهم وتداعياته على �أهلهم
و�أ�صحابهم ،ومن ذلك ما قاله "املمزق العبدي":
واق
هل للفتى من بنات الدهر من ِ
راق؟
		�أم هل من حمام املوت من ِ
�شعث
رجلوين ،وما ُر ّحلت من ٍ
قد ّ
و�ألب�سوين ثياب ًا غري �أخالق
		
رجل
ور ّفعوين ،وقالوا �أيمّ ا ٍ
طي خمراق
		
و�أدرجوين ك�أين ّ
و�أر�سلوا ً
فتية من غريهم ح�سب ًا
لي�سندوا يف �ضريح الترّ ب �إطباقي
		
وا���س��ت��م��رت الق�صيدة احل��زي��ن��ة ،وا�ستمر احل���زن يف الق�صيدة
العربية با�ستمرار الظروف املت ّكلة للحياة العربية ،فاحلروب �أورثت
امل��وت وال��دم��ار وهما �أورث��ا البكاء واحل��زن بالإ�ضافة �إىل الظروف
االجتماعية التي حكمت احلياة العربية ،من حجب للمر�أة ،وعدم
احلب واحلرمان حالة دائمة احل�ضور يف
�إتاحة االختالط ،مما جعل ّ
و�سما ق�صيدة الغزل العربية
الق�صيدة ،وقد ا�ستتبع هذا حزن وبكاء َ
يف حقب متطاولة من تاريخ الق�صيدة العربية ،بالإ�ضافة �إىل طبيعة
احلياة العربية القائمة على الرتحال وعدم اال�ستقرار مما ال يوفر
�أجواء منا�سبة ال�ستقرار حالة الع�شاق ،ودوام اللقاء بينهم:
ملا �أناخوا قبيل ال�صبح عي�سهم
وح ّملوها ،ف�سارت يف الدجى الإبل
		
و�أبرزت من خالل ال�سجف ناظرها
ُ
ترنو �إ ّ
منهمل
يل ودمع العني
		
وودعت ببنان عقدها عنمٌ
ناديت ال حملت رجالك يا جمل
		
ّ
ويلي من البني! ماذا حل بي وبها
من نازل البني حان احلني وارحتلوا
		
عجل كي نودعهما
يا راحل العي�س ّ
يا راحل العي�سى يف ترحالك الأجل
		
�إين على العهد مل �أنق�ض مودتهم
فليت �شعري لطول العهد ما فعلوا؟
		
ً
ً
وقد ا�ستمر احلزن طابعا و�سمة ظاهرة يف الق�صيدة العربية يف
الفرتات الالحقة حتى و�صلت �إىل احل��زن الكربالئي ال��ذي �شاع يف
ق�صائد كربالء ،فو�سم ال�شعر يف العراق �إىل حقب متوالية وظهر يف
خمتلف �أمناط ال�شعر ،و�أ ّثر يف طبيعة الق�صيدة �أزمان ًا متطاولة كما
ظهر احلزن يف الق�صيدة العربية يف عدوة املتو�سط الأخرى حيث � ّأ�س�س
العرب دولة الأندل�س ،فظهر احلزن يف احلنني �أو ًال ،ثم يف الغزل..
ا�ستمرار ًا لتقليد احلب والغزل يف الق�صيدة العربية ،ثم يف غر�ض
جديد �شاع وانت�شر يف ال�سطر الأندل�سي� ،أال هو رثاء املمالك الزائلة
ومن ذلك ما قاله "ابنه حمدي�س ال�صق ّلي":
ولو �أنّ �أر�ضي ح ّرة لأتيتها
بعز ٍم يعدّ ال�سري �ضربة الزب
		
ُ
عدمت فكاكها
ولكن �أر�ضي ال
من الأ�سر يف �أيدي العلوج الغوا�صب
		
�أال يف �ضمان اهلل دار بنوط�س
ودرت عليها مع�صرات الهوا�ضب
		
�أم ّثلها يف خاطري ّ
�ساعة
كل
ٍ
و�أمري لها قطر الدموع ال�سواكب
		
ومن ذلك قول ابن �شهيد يف رثاء قرطبة:
ما يف الطلول من الأحبة خمرب
فمن الذي عن حالها ن�ستخرب؟

حممد عفيف مطر

�أحمد عبد املعطي حجازي

اجلواهري

حممد عمران

فلمثل قرطبة ّ
يقل بكاء من
متفجر
ني دمعها ّ
يبكي بع ٍ
دا ٌر �أقال اهلل عرثة �أهلها
ومت�صروا
بوا
فترببروا وتغ ّر
ّ
ويف الغزل ميكن �أن ت�ستعري �أيّ ن�ص
م��ن ن�صو�صه يف الأن��دل�����س ل�نرى �آث��ار
احلزن فيه ..ومن ذلك ما قاله�" :أحمد
بن عبد ربه":
�أقول لقلبي كلما �ضامه الأ�سى
�إذا ما �أبيت الع ّز فا�صرب على الذل
فايز خ�ضور
حممد املاغوط
بدر �شاكر ال�سياب
بر�أيك ال ر�أيي تعر�ضت للهوى
و�أمرك ال �أمري وفعلك ال فعلي
وجدت الهوى ن�ص ًال من املوت مغمد ًا
ّ
الن�صل
فج ّردته ،ثم �أتك�أت على
ريبة
ف�إن تك مقتو ًال على غري ٍ
ف�أنت الذي ع ّر�ضت نف�سك للقتل
وقد ا�ستمر احلزن ً
واملعا�صرة،
احلديثة
�سمة يف الق�صيدة
العربيةمن تخلف وجهل و�أم ّية ،كان احلزن طابع ًا عام ًا و�سمة �شاملة،
ففي فرتة النه�ضة ،كانت الأمة تعاين ما تعانيه
واحتالل ،مما طبع الق�صيدة بالأ�سى على �أو�ضاع الأمة والإن�سان ،ثم ميكن �أن نلحظ وجودها يف مفا�صل
جاءت فرتة الن�صف الأول من القرن املا�ضي " "20فظهر جيل
رومانتي كثرية ،زمنية� ،أو مكانية �أو فنية يف
ات�سم بحمل الك�آبة والإح��ب��اط��ـ ،نتيجة خيبات ك�برى و�إحباطات
تاريخ الق�صيدة العربية.
متالحقة.
وظهر �شعراء كثريون ع رّ�ّبروا عن املرحلة ،و�صبغ احل��زن �شعرهم،
�أح��م��د عبد املعطي ح��ج��ازي� ،أم��ل دن��ق��ل ،حممد عفيفي مطر ،علي
ال�صويف ،حممد عمران ،علي
اجلندي ،حممد املاغوط ،عبد البا�سط ّ
كنعان ،فايز ّ
إىل
�
إ�ضافة
ل
با
حاوي،
خليل
خ�ضور� ،أدوني�س �إيليا حاوي،
ومن ذلك �أي�ض ًا قول �صالح عبد ال�صبور:
�شعراء العراق ،بدر �شاكر ال�سياب ،نازك املالئكة ،اجلواهري ،عبد
يا �صاحبي �إين حزين
ال��رزاق عبد الواحد ،مظفر النواب ،البياتي ،وغريهم كثري وظهرت
ال�صباح
طلع ال�صباح فما ابت�سمت ومل يزر وجهي ّ
جمموعات تن�ضح باحلزن مثل حزن يف �ضوء القمر ،الفرح لي�س مهنتي
كما �أ�سهم ال�شعر ال�شعبي الذي قاله ال�شعراء يف تلك املرحلة يف
يف البدء كان ال�صمت ،ال�شم�س و�أ�صابع املوتى ،البحر الأ�سود املتو�سط
"اجلوع وال�ضيق� "..إلخ.
تثبيت �سمة احلزن يف ال�شعر العربي يف هذه املرحلة .ومن ذلك ما قاله
و�شاعت الق�صائد احلزينة ،وميكن التمثيل بكثري من املقاطع منها ما مظفر النواب:
قاله خليل حاوي:
"ال مو حزن
الغ�صات موج ً
ا
كانت ّ
ال موح حزن
تتلوى ويدّ وي
لكن حزين
يف م�ضيق
مثل ما تنقطع ج ّوى املطر� ..شدّ ة يا�سمني
يزحم املوج الذي يرتد
ال مو ح��زن ..مثل �صندوق الفرح ..ينباع خ��ردة ع�شق من مت�ضي
عن �سور عتيق
ال�سنني
الغ�صات
كان يف ّ
ّ
ينحل قناعي.
ال مو حزن..
ترتعي
ف�سوخ
عن
ٍ
لكن �أحبك من كنت يا �أ�سمر جنني.
متداعي.
ج�سم
جدران
باخت�صار كان احل��زن طابع ًا عام ًا و�سمة �شاملة ،ميكن �أن نلحظ
وجودها يف مفا�صل كثرية ،زمنية� ،أو مكانية �أو فنية يف تاريخ الق�صيدة
العربية ،وميكن �أن نلحظ �أن الأزم��ات والنكبات التي م�� ّرت بالأمة
و�إن�سانها ،قد زادت من �سمة احلزن يف فنون القول و�أبرزها ..و�أكرثها
ح�ضور ًا كان ال�شعر.
زادت من حدة ظهور �سمة "احلزن"
وقد زادت من حدة ظهور هذه ال�سمة "احلزن" يف الق�صيدة احلديثة
يف الق�صيدة احلديثة نكبة فل�سطني،
نكبة فل�سطني ،ونك�سة حزيران ،وما تالهما من �أزم��ات قومية م ّرت
ونك�سة حزيران ،وما تالهما من �أزمات ب��الأم��ة ،طبعت ال�شعر والق�صيدة بطابع حزين ورمب��ا ارتبط ذلك
بطبيعة �إن�سان ه��ذه الأم��ة ،التي تقوم على �شدة احل�سا�سية جتاه
مرت بالأمة.
قومية ّ
الأح���داث ،وردّة الفعل االنفعالية التي تتجلى باحلزن وال�صراخ
والبكاء حتى بدت الق�صيدة العربية تفي�ض باحلزن والبكاء يف لغتها
وعاطفتها وتكوينها الوجداين.

نافذة على العالم

بيتهوفن

• بقلم :دانييل بارنبومي
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وخا�صية ال�شــجاعة

• ترجمة :توفيق الأ�سدي
من املثري لالهتمام دائم ًا �أن تكون لديك معرفة
�صميمية بحياة املو�سيقار ،بل ورمب��ا كان ذلك �أكرث
�أهمية ،ولكنه لي�س بالأمر الأ�سا�سي لفهم �أعماله.
بالن�سبة �إىل بيتهوفن ،فعلى امل��رء �أال ين�سى �أن��ه يف
عام ( ،)1802ال�سنة التي كان يفكر فيها باالنتحار
– كما كتب يف ر�سالة مل ُتر�سل �إىل �أخوته والتي
عرفت الحق ًا بـ «و�صية هايليغن�شتات» -قام �أي�ض ًا بت�أليف
«ال�سيمفونية الثانية» ،وهي واح��دة من �أعماله الأكرث
�إيجابية يف روحها ،رغم �أنها �أو�ضحت لنا �أن ف�صل املو�سيقى
عن ال�سرية ال�شخ�صية �أمر ذو �أهمية حيوية و�أنه ال ينبغي
دجمهما مع ًا.
لذلك ،لن �أه��دف هنا �إىل تقدمي درا�سة �سيكولوجية
لبيتهوفن الإن�سان عرب حتليل لأعماله� ،أو العك�س بالعك�س.
يف الواقع ،ورغم �أن تركيز هذه املقالة �سيكون بالفعل على
مو�سيقى بيتهوفن� ،إال �أنه يجب �أن ُيفهم �أن املرء ال ي�ستطيع
تف�سري طبيعة املو�سيقى �أو ر�سالتها من خالل الكلمات.
املو�سيقى تعني �أم����ور ًا خمتلفة للأ�شخا�ص املختلفني،
و�أحيان ُا قد تعني �أ�شياء خمتلفة لل�شخ�ص نف�سه يف حلظات
ً
�شاعرية �أو فل�سفية
خمتلفة من حياته .قد تكون املو�سيقى
بد على �أي حال �أن تكون لها
ح�سية �أو ريا�ضية ،ولكن ال ّ
�أو ّ
�صلة  -على ما �أرى – بروح الكائن الب�شري .وبالتايل فهي
ميتافيزيقية (ما ورائية) .ولكن و�سيلة التعبري فيزيقية
(مادية) على نحو �صاف وح�صري :فهي ال�صوت� .أعتقد �أن
هذا التعاي�ش الدائم للر�سالة امليتافيزيقية عرب الو�سيلة
الفيزيقية هو م�صدر قوة املو�سيقى .كما �أنه ال�سبب الذي
يجعلنا حني نحاول �أن ن�شرح املو�سيقى بالكلمات ال ن�ستطيع
�سوى �أن نعرب عن ردود فعلنا عليها ،ولي�س �أن نفهم املو�سيقى
نف�سها.
لقد مت حتديد �أهمية بيتهوفن يف املو�سيقى جوهري ًا
حرر املو�سيقى من التقاليد
بالطبيعة الثورية مل�ؤلفاته .لقد ّ
ال�سائدة حتى ذلك احلني يف الإيقاع والبنية� .أحيان ًا �أ�شعر
�أن��ه يف �أعماله املت�أخرة وج��ود رغبة يف حتطيم عالمات
اال�ستمرارية كافة .فاملو�سيقى حادة وتبدو غري متوا�صلة،
كما يف �آخر �سوناتا للبيانو (�أوبو�س رقم  .)111وبالتعبري
املو�سيقي مل يكن ي�شعر �أنه مكبوح بثقل التقاليد .وعلى
ما يبدو ،فقد ك��ان �شخ�ص ًا ح ّ��ر التفكري و�شجاع ًا ،و�أج��د
ال�شجاعة ك�صفة جوهرية لفهم �أعماله ناهيك عن عزفها.
ه��ذا املوقف ال�شجاع ي�صبح يف احلقيقة �شرط ًا لأداء
مو�سيقى بيتهوفن .تتطلب م�ؤلفاته من العازف �أن يبدي
ال�شجاعة ،مث ً
ال يف ا�ستخدام الديناميكا� .إن عادة بيتهوفن
يف زيادة جهارة ال�صوت مع ذروة مكثفة ثم يتبع ذلك فعلى
نحو غري متوقع مقطع رقيق مفاجئ «�سوبيتو بيانو» (مقطع
فجائي على البيانو)؛ هذه العادة مل تكن ت�ستخدم �إال نادر ًا
من قبل �سابقيه من م�ؤلفي املو�سيقى� .أي بعبارة �أخرى،
يطلب بيتهوفن من العازف �أن يظهر ال�شجاعة ،و�أال يخاف
من الذهاب �إىل حافة الهاوية ،وبذلك يرغمه على �إيجاد
«خط املقاومة الأ�شد» ،وهي عبارة �صاغها عازف البيانو
العظيم «�آرتور �شنابل».
كان بيتهوفن رج ً
ال �سيا�سي ًا �إىل حد بعيد وب�أو�سع معنى

املو�سيقا تعني �أمور ًا خمتلفة
للأ�شخا�ص املختلفني ،و�أحيان ُا قد
تعني �أ�شياء خمتلفة لل�شخ�ص نف�سه
يف حلظات خمتلفة من حياته.
للكلمة .مل يكن مهتم ًا بال�سيا�سة اليومية ،بل بق�ضايا
ال�سلوك الأخ�لاق��ي والق�ضايا الأك�ب�ر املتعلقة باحلق
والباطل والتي ت�ؤثر على املجتمع ب�أكمله .وكانت وجهة
نظره يف احلرية هي الأكرث �أهمية ،وكانت ترتبط لديه
بحقوق وم�س�ؤوليات الفرد :كان ي�ؤيد حرية الفكر والتعبري
الذاتي.
ك��ان من �ش�أن بيتهوفن �أ ّ
ال يتعاطف مع وجهة
النظر ال�سائدة الآن على �أنها حرية اقت�صادية .وهناك
مثال حديث ن�سبي ًا على التعريف االقت�صادي للحرية ميكن
�أن جنده يف «الإ�سرتاتيجية الأمنية الوطنية للواليات
املتحدة الأمريكية» ،وهي وثيقة �أ�صدرها الرئي�س ال�سابق
جورج دبليو بو�ش يف � 17أيلول (�سبتمرب)  ،2002وهي
ت��ع ّ��رف عالقة �أمريكا ببقية ال��ع��امل .وت��ق��ول �إن هدف

مل يكن مهتم ًا بال�سيا�سة اليومية ،بل
بق�ضايا ال�سلوك الأخالقي والق�ضايا
الأكرب املتعلقة باحلق والباطل والتي
ت�ؤثر يف املجتمع ب�أكمله.

الواليات املتحدة ك�أقوى �أمة على وجه الأر�ض هو :
(( ن�شر منافع احل��ري��ة ع�بر ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة� ...إن
ا�ستطعت �أن تقوم ب�شيء ما يث ّمنه الأ�شخا�ص الآخ��رون،
فعليك �أن تكون قادر ًا على بيعه لهم .و�إذا �صنع الآخرون
�شيئ ًا ما تث ّمنه �أنت ،فعليك �أن تكون قادر ًا على �شرائه .هذه
هي احلرية احلقيقية ،حرية ال�شخ�ص� ...أو الأمة ...يف
�أن تكون ناجح ًا)).
�إن مو�سيقى بيتهوفن غالب ًا ما ُترى على �أنها دراماتيكية
ح�صراً ،وتعرب عن ن�ضال هائل .يف هذا اخل�صو�ص ،ف�إن
«ال�سيمفونية الثالثة « (�إيرويكا �أو البطولية) وال�سيمفونية
اخلام�سة متثالن فقط جانب ًا واحد ًا من عمله :على املرء
�أن يعجب �أي�ض ًا مث ً
ال ب�سيمفونيته ال�ساد�سة (با�ستورال �أو
الرعوية)� .إن مو�سيقاه انطوائية ومنفتحة وهي تقوم
مرة �إثر �أخرى بو�ضع هاتني اخلا�صتني الواحدة �إىل جانب
الأخ��رى .وال�سمة الإن�سانية الوحيدة غري احلا�ضرة يف
مو�سيقاه هي ال�سطحية .وال ميكن �أن تو�صف مو�سيقاه
على �أنها خجولة �أو جذابة .بل العك�س هو ال�صحيح ،حتى
حني ال تكون حميمة ،كما يف الكون�شرتو الرابعة للبيانو
وال�سيمفونية الرعوية ،ف�إنها تتحلى بعن�صر العظمة.
وحني تكون عظيمة ،فهي تبقى �أي�ض ًا �شخ�صانية �إىل حد
اجللي على ذلك هو ال�سيمفونية التا�سعة.
كبري ،واملثال
ّ
من وجهة نظري ،ا�ستطاع بيتهوفن �أن يحقق توازن ًا
كام ً
ال يف مو�سيقاه بني ال�ضغط العمودي – ال�ضغط من
�سيطرة ال�شكل املو�سيقي – والتدفق الأفقي� :إنه يجمع
على ال���دوام العوامل العمودية �ش�أن الإي��ق��اع �أو درجة
بح�س
النغم �أو التوكيدات �أو درجات ال�سرعة ،وكلها تتعلق
ّ
ال�صرامة ،مع �إح�سا�س كبري باحلرية وال�سال�سة .هذه
بد �أنها كانت
امل�س�ألة املتعلقة باحلدود الق�صوى والتوازن ال ّ
مو�ضع اهتمام وان�شغال واعيني لديه .ف�أنت جتد تعبري ًا
عن ذلك يف «�أوبرا فيديليو» مث ً
ال :يحوي الت�أليف حركة
م�ستمرة بني الأ�ضداد القطبية :من النور �إىل العتمة ،ومن
ال�سلبي �إىل الإيجابي ،بني الأحداث التي جتري يف الأعلى،
على ال�سطح ،وتلك التي جتري حتت الأر�ض .وكما مل يكن
�سطحي� ،أو جميل بب�ساطة ،فقد
قادر ًا على كتابة �أي �شيء
ّ
كان على حد م�سا ٍو غري قادر على �أن ي�صور ما كان جوهري ًا
�أو ح�صري ًا ما هو �شرير �أو كان غري راغب يف ذلك .وحتى
�شخ�صية �ش�أن «بيزارو» ،مدير ال�سجن يف «فيديليو» ميكن �أن
ُيفهم على �أنه ت�شخي�ص للف�ساد والقمع ،ولكن لي�س ال�شر.
متيل مو�سيقى بيتهوفن �إىل �أن تنتقل من الفو�ضى �إىل
النظام (كما يف املقدمة لل�سيمفونية الرابعة) وك�أن النظام
كان �ضروري ًا للتجربة الإن�سانية .بالن�سبة �إليه ،مل يكن
النظام ناجم ًا عن ن�سيان �أو �إهمال اال�ضطرابات التي
تبتلي وجودنا ،فالنظام تطور �ضروري ،حت�سن قد ي�ؤدي
�إىل املثال الإغريقي عن التطهر .ولي�س حم�ض �صدفة �أن
«املار�ش اجلنائزي» هو لي�س احلركة الأخرية لل�سيمفونية
البطولية� ،إمن��ا الثانية ،حتى ال يكون للمعاناة الكلمة
الأخرية ميكن للمرء �أن يف�سر كثري ًا من �أعمال بيتهوفن ب�أن
يقول �إن املعاناة حمتمة ،ولكن ال�شجاعة يف الن�ضال �ضدها
جتعل احلياة ت�ستحق �أن ُتعا�ش.
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قلق ..

•زينه العبد اهلل

�أميكن �أن يكون هو »,م�ستحيل»� ,أحاول دائم ًا �أن �أبقي
على م�سافة بيني وبينه وم��ا زال��ت هناك تفا�صيل ال
�أ�ستطيع ملأها ,يف البدء كنت �أنرث �أغرا�ضه من حويل,
الآن �أ�صبحت كلها يف درج واحد� ,أحيان ًا �أذكر ما يقوله
م��ن كلمات� ,أح���اول تفاديها يف حديثي ,يجب �أن ال
�أتو ّرط ,لكن جمرد حديثي بالأمر ت ّورط يف حد ذاته,
ج�سدي مل يعد على احلياد ,تفا�صيل �صغرية قادرة على
�إعادة هذا ال�شعور ,ق�شعريرة مت�شي باجل�سد « ,مل يعد
ج�سدي ملك ًا يل « ,نف�سه على اخلد الأمين ,مل�سة طفيفة
منه للمرفق ,ال ميكن« ,يجب �أن �أبقى حمايدة «حتى لو
عانقته» هذه هي الكلمة ,لكنها لي�ست مقنعة ,منمقة
ب�شكل زائد ,املنزل من حويل خال ,مل يعلم �أنني كنت
مر بها والأ�شياء
�أحفظ كل حركاته ,كل الأماكن التي ّ
التي الم�سها ,احلقيقة ,مل �أرد له �أن يتورط»,مل �أكن
نهر ًا جا ٍريا ,كنت م�ستنقع ًا � »..أنا مياه راكدة ,و لو كان
هو احلجر ,البد �أن �أرج��ع لل�سكون� ,أن��ام على الأر���ض
و�أجتنّب ال�سرير كي ال �أذكر انحناء وركه ومكان ارتكاز
قدمه الي�سرى على احلافة ,انعكا�س عريه على ملبة
امل�صباح� « ,أنا عالمة ترقيم ,بع�ضهم ين�ساين وبع�ضهم
الآخ���ر ي��ذك��رين ,ال ت��راه��ن على ع�لام��ة ال�ترق��ي��م «,
�أجتول يف املنزل وحيدة� ,أجتاهل ما يحدث يف اخلارج
من �أ�صوات�« ,أنا هنا ,و �صدىً له  , »..مل يعد هناك ما
يكفي من الوقت ,املكان ي��زداد �ضيق ًا ,ح��دود املدينة
ت�صغر� ,شوارعها تتقطع ,و�صلت �إىل نتيجة ,الت�آلف
مع حدودي  ,كل ما ال �أراه غري موجود ,كل ما ال امل�سه
غري موجود ,ال وجود ل�ست قارات ,جدران و ممر و باب
للدخول واخلروج ,هذا هو احلقيقي ,الآن هناك حقيقة
جديدة- ,جرح طفيف على كتفي الأي�سر� « ,-آ�سف لكني
مل �أ�ستطع �أن �أ�ضبط نف�سي « ,يقّبل املكان الذي �أدماه .
ال ادري كيف انتهيت هنا ,العبث ين�ش�أ عندما نكت�شف
�أننا غري قادرين على ال�سيطرة على العامل ,ولو �أدركنا
قوانينه ,ال ن�ستطيع �إنكار قوة اجلاذبية ,لكن عندما
يكون ال�سبب كتلة �إ�سمنتية و �ضعها ب�شر ,ال يعود الأمر
عبث ًا ,ال ميكن للب�شر �أن يتحكموا بت�صرفات بع�ضهم
ب�صورة ال ميكن تغيريها ,الفرق بينه و بينهم �أنه كان
ملمو�س ًا ,كنت �أ�ستطيع مل�سه� ,أ�شعر بامل�سامات و هي تنزّ
العرق من ج�سده ,مل يكن عبث ًا وجوده ,لكن ...هل هناك
من حقيقة مادية خارج هذه اجلدران  ...الأ�صوات ال
حتت�سب ,ميكنني �أن �أخفيها ,و�سادة� ,أ�صابعي� ,أنينه ..
اجل�سد خزان من الذكريات ,قد ال تراها ,لكنها ت�ش ّع,
الكلمات لي�س ملك ًا له ورمبا مل تعرف �أي �شيء من تفا�صيل
غرفته التي حدثها عنها ,لكنها كانت تعلم ما هو له ,كان
خمتبئ ًا وراء عدة �أج�ساد� ,صوته كان �سيمفونية ,كان
با�ستطاعتها �أن ت�سمع �صوت كل �آل��ة ,اختالف ال��وزن
لأن ع��ازف الأرغ��ن �أك�ثر من ال�شرب ,هرولة الكمنجة
لأن عازفها مار�س اجلن�س يف الليلة ال�سابقة ,هكذا كان
�صوته ,مل ت�ستطع �أن ت�ستثني الآالت  »...مل يكن هناك
جمال ملناق�شة االنبعاثات التي يفرزها اجل�سد « ال ميكن
و�صفها بالكلمات ,ت�أثريها ال ميكن تغيريه� ,إنها عبث ,ال
ن�ستطيع خماطبتها .
التجوال يف ال�شقة ال يغري م��ن حقيقتها� ,أفكارنا
املختلفة ال تغيرّ من حقيقة غياب التيار الكهربائي
�أو امل��اء ,لكن ال يهم ,عبقه موجود ,ج�سدها يحتفظ
بلم�ساته ,كذلك املكان ال ين�سى من كان ي�شغله� ,إنه رحم,
تبقى ذراتهم منت�شرة يف املكان�« ,أنا هائل� ,أحتوي ذرات
...يف ال�ساعة احلادية ع�شرة بد�أ احرتاق الأج�ساد».
نهاية..
الأ�شياء هي �أ�شياء ,الأ�شخا�ص هم �أ�شخا�ص ,هي
معجزة مل ي�صدق �أحد بوجودها ,مل ُي ِرد �أن يلعب هو
دور النبي� ,إنها خيارات ,اخليارات متا�س مع العدم ,العدم
جزء مف�صلي من الوجود�,أنا موجود ,ما ال �أراه �أنا اخرتت
�أن �أجعله ينتمي للعدم.

•ب�سام الر َّمال

�أحالم

ــ ا ــ
ـ��ـ م���اذا ت��ري��د �أن ت�صري يف
امل�ستقبل يا (ح�سن) ؟
ك��ان �أ���س��م��ر داك���ن ال�سمرة،
عيناه ال�����س��وداوان الثاقبتان
ليلة �صيف ّية ،تت�صادم فيها
ال�شهب ،ر ّد بجملة كاملة كما
ع ّودتهم ،واحلياء يعقل ُلثغته
امل��م��و���س��ق��ة ،ي��خ��ف�����ض ر�أ����س���ه،
ونظراته �إىل الأمام :
ــ �أريد �أن �أ�صري �أ�ستاذاً.
�سرور غام�ض �سرى ب��رد ًا يف
داخ��ل��ي ،دغ��دغ َّ
يف غ��رور املعلّم
ال�ساذج ،مازالت مهنة الأنبياء
�شجعني الفرح
عذراء الأماينّ ،
ال�بريء يف كلماته اخلجولة،
فتابعت:
ـ���ـ ومل�����اذا ت��ري��د �أن ت�صري
�أ�ستاذاً؟
بقي (ح�سن الأحمد) �صامتاً،
وع��ي��ن��اه �إىل الأم����ام تر�شقان
ال�سهام� ،أتراه �أراد التو ّدد �إ ّ
يل
فاختار مهنتي؟ �أم ه��ي حلمه
وم��ط��ل��ب��ه؟ �أم ق��ال��ه��ا بعفو ّية
ط��ف��ول�� ّي��ة ،وه��و ال ي��ع��رف م��اذا
يريد؟ وما هو امل�ستقبل؟ كان يف ال�سابعة من عمره
يف تلك القرية ال�ضائعة بني اجلبال ،الغافية على �صمت الع�صور،
مل تداعب �أجفانها �أنوار احل�ضارة ،فال تعرف الطرق املع ّبدة وال
املاء النظيف وال الكهرباء ،كنت املعلّم الوحيد ل�ستة �صفوف مع ًا،
كان عام النك�سة ،واجلرح النازف �أطول من قاماتنا ،خرجنا �إىل
القرى بعزم اجلبال ،نريد �أن ننحت منها جي ًال من �صخر.
كلّ
وقفت �أ ّول در�س داخل الغرفة الوحيدة -التي هي املدر�سة-
�سر املاء ،و�أمامي فقط
املبن ّية من الطني ،و�سقفها الذي ال يحفظ ً
حتركت،
املقاعد والكتب والعيون املتلألئة التي تالحقني كيفما ّ
ل�ست �أدري كيف تق ّم�صتني �شخ�صية حامي الظعائن (ربيعة بن
علي �أن �أقف مثله لأحمي الأر�ض والعِر�ض ،وانطلقت
َمكْدَ م) ،وكيف ّ
�أنحت ال�صخر بالطبا�شري وبحبايل ال�صوت ّية .
ــ  2ــ
املوجه لي�سجل �أ�سماء الغائبني ،قال يل ب�صوت جريح:
دخل ّ
ــ مازالت �أ�سراب الفانتوم تق�صف بريوت الغرب ّية ،يوم �أم�س �آالف
ال�ضحايا والأ�شالء املتناثرة� ،س ّموه الأح��د الأ���س��ود ..واليوم ..
العامل �صامت!..
ــ يريدون �أن ُيخرجوا املقاومة الفل�سطين ّية من لبنان  ..اجلميع
مت�آمرون..
ــ مت�آمرون  ...لكن لي�س بهذه الوح�ش ّية !
ــ ال�سيا�سة لي�س لها دين وال �أخالق ..
كنّا جن��ري االمتحان الأخ�ي�ر�( ،صالح) طالب متم ّيز ،عيناه
الهادئتان اللتان ين�ساب منهما جدول تعقّل وذك��اء� ،أراهما اليوم
قلقتني حائرتني ،قال بعد �أن �سمع حديثنا:
ــ �أ�ستاذ ،ال �أ�ستطيع �أن �أكمل الفح�ص.
أ�شجعه ليتابع الكتابة:
حاولت �أن � ّ
ــ يجب �أن نكون �أقوى يا (�صالح) ،لي�ست هذه املحنة الأوىل التي
تواجه �أ ّمتنا.
ــ اعذرين يا �أ�ستاذ ال �أ�ستطيع ..ال �أ�ستطيع..
ترك القاعة وخرج ،تتابع خروج رفاقه.
يف باحة املدر�سة ّ
التف حويل بع�ض الطالب ،يريدون �أن ي�ستمدّ وا
منّي الأمل والعزم ،نفو�سهم تتجرع مرارة العجز العربي ،حاولت �أن
�أهدّ ئهم ،و�أق�� ّوي من عزميتهم ،رغم �أن امل��رارة التي �أم�ضغها �أكرب
(ح�سان ًا)
بكثري مما يف نفو�سهم ،رحت �أ�شغلهم مبو�ضوع �آخر ،ف�س�ألت ّ
الطالب امل�شاك�س الذي �أراه اليوم هادئ ًا �صامت ًا:
(ح�سان)؟
ــ ماذا تريد �أن ت�صبح يف امل�ستقبل يا ّ
نظر �إ ّ
يل طوي ًال ،ثم ر ًد بكلمات حروفها من �أ�سالك الفوالذ:
ــ �أريد �أن �أ�صبح ط ّيار ًا ل ّ
أنق�ض على طائرات العد ّو ،و�أمنعها من
التحليق يف �سمائنا.
حاولت �أن �أطرح �أ�سئلتي ب�شيء من املرح ،كي �أذهب عن نفو�سهم
احلزن:
ــ و�أنت يا (�سليم) ،ما هي �أحالمك الورد ّية؟
ــ �أريد �أن �أ�صبح طبيب ًا� ،أداوي جراح املقاتلني على خطوط النار.

�أجبته بدعابة مفتعلة:
ــ يعني لي�س من �أجل املال!
ارت�����س��م��ت ع��ل��ى وج���ه ك���لّ م��نّ��ا طيف
ابت�سامة ،فالأمل يف �أعماقنا كبري.
ــ و�أنت يا (با�سل) يا فنّان املدر�سة ،ما
هي �أمنياتك املل ّونة؟
ــ وه��ل هناك �أجمل من كل ّية الفنون
اجلميلة؟!
ــ وهل �ستقاتل بالفر�شاة والألوان؟!
ــ يا �أ�ستاذ املعركة حتتاج �إىل اجلميع،
حتّى �آذن املدر�سة له دور وعليه م�س�ؤولية.
تتالت الأ�سئلة ،وتتابعت الرغبات
والأم��ن��ي��ات ال��ت��ي تك�شف م��ا يف نفو�س
التمرد والغ�ضب� ،أو ما حتمل
الطلاّ ب من
ّ
م��ن الأم����اين والأح��ل��ام ،ل��ك ّ��ن �أح����د ًا مل
يتطرق �إىل املهنة املقدّ �سة التي �أفاخر
ّ
بها� ،أح�س�ست بخيبة �أم��ل ،حتولت �إىل
غ�صة� ،س�ألتهم:
ّ
ــ �أال يريد �أحدكم �أن ي�صبح مد ّر�س ًا؟ �أال
تعجبكم ر�سالة التدري�س؟!
ً
تطايرت نظراتهم ،تتوارى خجال ،ثم
�أخذ كلّ منهم يبتدع مربر ًا ير�ضيني.
ــ  3ــ
بغداد حتت النار .عنوان تفاخر (قناة
إعالمي،
اجلزيرة الإخبار ّية) بابتداعه ،تعر�ضه �أولّ كلّ فا�صل �
ّ
ظهرت املذيعة خديجة بن قنّة:
ــ مدينة الر�شيد ت�شتعل ...اجتازت املد ّرعات الأمريك ّية ج�سر
بغداد دون مقاومة حتت حماية قذائف الطائرات وراجمات
ال�صواريخ ،ويقدّ ر بع�ض املراقبني عدد الذين �سقطوا يف بغداد
وحدها بخم�سني �ألف ًا بني قتيل وجريح ،وما تزال القوات الأمريك ّية
م�ستمراً.
تتقدّ م ،وما يزال الق�صف
ّ
ختمت املذيعة خربها العاجل بتمنّياتها لنا ب�أوقات �سعيدة.
الفروج العربي فقط،
املرة على مذبح ّ
يتفرج هذه ّ
مل يكن العامل ّ
بل كان ي�صفّق لبو�ش ولأمريكا وللقذائف الذك ّية التي ت�ضيء �سماء
بغداد كالألعاب النار ّية ،ويعجب من ّ
دقة �إ�صابتها.
«�أُ ْر جِ َ
للمرة الأوىل بعد
أ�صدقها،
�
وال
ت عليه» ،عبارة كنت �أ�سمعها،
ّ
خدمة �أربعني �سنة يف مهنة التعليم �أح��اول الكالم فال �أ�ستطيع،
خرجت من غرفة املدير �-إذ مل �أ�ستطع �أن �أكمل م�شاهدة �أخبار
ّ
ال�صف ،وقفت واجم ًا �أمام الطلاّ ب� ،أريد �أن
التلفاز -ودخلت غرفة
�أُف�صح� ..أن �أقول � ّأي كلمة ..وك�أنّ �أقفا ًال غليظة �أو�صدت فمي!..
عيني دمعات ،متنيت � اّأل يراها الطلاّ ب وهم يراقبون
طفرت من
ّ
حركاتي امل�ضطربة ،كنت �أجل�س على الكر�سي ..ثم �أقف� ..أ�سري
�إىل الباب ..انظر من النافذة ..ال �أدري ما �أفعل..
قال �أحد الطلاّ ب بلهجة مرحة:
ــ �أ�ستاذ نريد �أن ن�ست�شريك يف �أمر يتعلّق مب�ستقبلنا ،عزم �أكرثنا
على تنفيذه.
ال ّ
�شك �أن��ه��م ي��ري��دون �أن ي�ست�شريوين للذهاب �إىل العراق
واالن�ضمام �إىل املقاومة مع بقية املتط ّوعني العرب ،ماذا �أقول لهم؟،
بادرتهم:
ــ يا �شباب� ،أنا �أقدّ ر حما�ستكم و�إخال�صكم وح ّبكم لعروبتكم ،لكن
امل�ؤامرة كبرية ،و�أنتم بجدّ كم ومثابرتكم على الدرا�سة تخدمون
�أ ّمتكم �أكرث ،وحتقّقون �أهدافها ،وعندما ت�صبحون رجا ًال عاملني
منتجني ،ترفعون قواعد الوطن ،وحتمون جمده.
ُ
�سررت لأنني �أقنعتهم ب���أن درا�ستهم هي جهاد
�صمت اجلميع،
حقيقي يف �سبيل الوطن.
وقف �أحدهم وقال:
ــ يا �أ�ستاذ ،الأمر غري ذلك ،ف�أكرث الطلاّ ب يريدون بعد احل�صول
على ال�شهادة الثانو ّية �أو اجلامع ّية �أن يرتكوا البلد ،ويهاجروا �إىل
�أور ّبا �أو �أمريكا ،هناك احلياة �أف�ضل ،حتّى �إذا بقي املهاجر عاط ًال
عن العمل فاحلكومات �أو املنظّ مات الإن�سان ّية واجلمع ّيات اخلري ّية
يعطونه ما يكفيه لكي ي�أكل وي�شرب ،فما ر�أيك باختيارنا يا �أ�ستاذ؟.
ّ
ال�صف ،و�أنا �أحمد اهلل على �أنّني
غلبني الدمع ،وغادرت غرفة
�شارفت على ال�ستّني من عمري ،و�أنّ هذا هو عامي الأخري يف خدمتي
يف التعليم.
• قا�ص ،معلم متقاعد ،فازت ق�ص�صه �أكرث من مرة باجلائزة الأوىل يف
م�سابقات نقابة املعلمني يف �سورية للق�صة الق�صرية.
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•رمي احلم�ش
الدكتور حممد ب�شري زهدي باحث تاريخي دم�شقي ا�ستطاع �أن
يرتك ب�صمات وا�ضحة يف عامل الثقافة والفن .ق�ضى حياته يف
ردهات البحث اجلاد للك�شف عن وجوه الرتاث املت�ألقة وامل�شرقة,
وحفظ الرتاث والفن كفعل ح�ضاري تتوارثه الأجيال ,فحقق
ح�ضور ًا على ال�ساحة العربية والعاملية ,رفد املكتبة العربية
بع�شرات الكتب عن تاريخ �سورية واملنطقة ف�ض ًال عن اهتمامه
بتوثيق احل��رك��ة الت�شكيلية ال�سورية فكان بحق مو�سوعة
تاريخية وفنية� ،آمن ب�أن الإن�سان له لغتان ،لغته التي يتحدث
بها ,ولغة اخلطوط والألوان ,والفنون التي تركها عرب التاريخ.
هو ع��امل �آث��ار متميز ،ث��ري يف علمه وعطائه و درا�ساته،
جعل من جملة احلوليات الأثرية ميدان ًا خ�صب ًا لأبحاثه �إىل
جانب العديد من الكتب والدرا�سات حول الآثار ال�سورية ذات
الأهمية ،نال على �أبحاثه التكرمي والثناء وخ�صو�ص ًا �أنه كان
يتقن اللغات الفرن�سية والإنكليزية والأملانية ،فكان بحق منوذج
الإن�سان العربي ال�سوري املنتج واملبدع.
املتحف
جمموعات
تنظيم
 �إن نتاج عمل ب�شري زهدي متثل يف
وفني وتدوين مقتنياته عرب ي�ؤمن � ّأن الفن لغة راقية يعرب من خاللها
الوطني يف دم�شق ب�شكل علمي
درا���س��ات علمية موثقة ,فكان ي��رى يف املتحف �أداة تطوير الإن�سان عن م�شاعره و�أحا�سي�سه و�أفكاره,
وتنوير للمجتمع ال م�ستودعا لتكدي�س التحف والآثار ،ف�أ�صبح ويفتح الأب�صار لنت�أمل يف جمال احلياة.
املتحف مرجع ًا لكل الباحثني �إ�ضافة �إىل م�شاركاته يف امل�ؤمترات
الدولية يف علوم الآثار واملتاحف ليكون العربي الوحيد الذي
ن�شرت �أفكاره يف �أهم املجالت واملحافل الدولية ،ومعاجلته لعلم
اجلمال وتاريخ الفن مل ي�سبقه �إليها �أح��د و�ستبقى ب�صماته من نوع ما ،ذات عبق خا�ص ،رمبا عبق تاريخي ممزوج برتاب
احل�س ال�شعبي الأ�صيل ت�شعر املتلقي بالراحة والطم�أنينة.
خالدة يف ذاكرة املتخ�ص�صني.
و�أدى دوره يف الرتبية والتعليم ف�شهدت له مدرجات جامعة
الفن العربي الإ�سالمي
دم�شق واملكتبة التي �أغناها بع�شرات من م�ؤلفاته القيمة على
جند يف لوحات الفنان طابع ًا كتابي ًا حيث تتميز الكتابة
عطائه الذي ال ين�ضب متج�سدة يف �أعماق روحه املتوقدة �إرادة
ال���ع���رب���ي���ة مب��ظ��ه��ره��ا
وعطاء..
ًوحما�سة
ً
ال���زخ���ريف وم��ق��وم��ات��ه��ا
يعد الفنان زه��دي ال��ذي �سار يف دروب
وج��م��ال��ي��ت��ه��ا اخل��ا���ص��ة
الإب���داع باحث ًا عن ذات��ه وهويته ،جمرب ًا
ن�شم يف لوحاته رائحة من نوع ما ،ذات والت�شكيلية لأنّ الفن
وباحث ًا ميار�س الر�سم بهدف الو�صول �إىل ُّ
العربي /الأرابي�سك/
�صيغة ذات خ�صو�صية و�أ�سلوب ،ويعد �أي�ض ًا عبق تاريخي خا�ص ،ممزوج برتاب
هو �أح��د الفنون الأكرث
�أحد �أفراد جيل حتمل عبء تر�سيخ مفاهيم
عالقة الفن بالنا�س ،فهو ي�ؤمن �أنّ الفن لغة احل�س ال�شعبي الأ�صيل الذي ُي�شعر جاذبية و�أو�سعها انت�شار ًا
و�أطولها عمر ًا و�أكرثها
راقية يعرب من خاللها الإن�سان ال��ذي هو امل�شاهد بالراحة والطم�أنينة.
�إن��ت��اج�� ًا ،و�صلة بحياة
زي��ن��ة ال��وج��ود ع��ن م�شاعره و�أحا�سي�سه
الإن�����س��ان ،و�إنّ الأ�س�س
و�أفكاره ,ويفتح الأب�صار لنت�أمل يف جمال
ال��دي��ن��ي��ة وال��ذه��ن��ي��ة
احلياة ,كما �أنّ الفن ي�ؤكد ر�سالتنا الإن�سانية
للفن الإ���س�لام��ي معنية
والأخ��ل�اق����ي����ة ب��ت��ه��ذي��ب
الأذواق وي�شدد على القيم
واملثل الفا�ضلة ,وي�ستطيع
�إث���ارة الفرحة الداخلية
ف��ي��ن��ا ,وي���رى �أنّ الإن�����س��ان
يحتاج �إىل الفن لذلك تبدو
ر�سوماته يف �أح��ي��ان كثرية
مب��ث��اب��ة وث���ائ���ق حقيقية
ذات قيمة تاريخية فنية
وج��م��ال��ي��ة ت��و���ص��ل��ن��ا �إىل
اك��ت�����ش��اف ف��رح��ة الإن�����س��ان
ع�بر طموحاته و�أح�لام��ه
الذهبية التي ق��ام فناننا
بتوثيقها ع��ل��ى م�سطحات
لوحاته ن�شتم فيها رائحة
املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

ب�إعطائه مي ًال طبيعي ًا نحو التكرار والنماذج املمتدة بال حدود،
وقد عبرّ عنها الفنان بوحدات زخرفية تتكرر �إىل ماال نهاية،
حيث راع��ى فيها التجان�س بني اخلطوط ،ومعمارية التكوين
الرا�سخ املتميز بالر�صانة واال�ستقرار ،وتوزيع العنا�صر بدقة
واتزان ،واالهتمام بحيوية احلركة والهيكل اخلارجي للأ�شكال،
كما ل��وح��ظ االه��ت��م��ام بامل�ساحات ال��ت��ي متل�ؤها امل�شخ�صات
والعنا�صر بطريقة التكرار والتماثل.
اخلط العربي
ي�ؤكد الفنان زه��دي �أنّ اخل��ط العربي مر بتطور كبري من
�أوغاريت ر�أ�س ال�شمرا حتى و�صلنا �إىل اخلط العربي وهناك
م�ؤلفون خمت�صون بتاريخ الكتابة كجون فربييه الذي ذكر يف
كتبه كل كتابات العامل �شرق ًا وغرب ًا و�شما ًال وجنوب ًا ومن دون
ا�ستثناء ,واعتمد بدرا�سته للخط العربي على اخلط ال�سرياين
ال���ذي خ��رج منه اخل��ط ال��ك��ويف واخل���ط ال��ع��رب��ي فهو يتغنى
بجمالية اخلط العربي واحلرف العربي ويقول �إ ّنه من احلروف
التي لديها طاقات من حيث االمتداد �شما ًال وجنوب ًا لي�س هناك
حرف �آخر ميكن �أن ي�شابهه.
ب�شري زهدي رائد من رواد الآثار ال�سوريني مولود يف مدينة
اليا�سمني دم�شق  ، 1927منح و�سام اال�ستحقاق ال�سوري من
الدرجة الأوىل عام  ,1999عمل يف التعليم �سنوات عدة ,تخرج
يف كلية احلقوق و�أوف��د �إىل فرن�سا للتخ�ص�ص يف علوم الآثار
واملتاحف وعلم اجلمال  ,1951نال �شهادة لي�سان�س الآداب من
ال�سوربون ,1954عام  1955نال �شهادة دبلوم معهد اللوفر وكان
مو�ضوعه بناء وتنظيم املدن ال�سورية يف الع�صرين الهلن�ستي
والروماين ,ي ّعد من رواد �أ�ساتذة التاريخ والآثار وعلم املتاحف
وعلم اجل��م��ال ,عمل بعد عودته �إىل �سورية ب�أمانة متحف
الآثار الكال�سيكية ,يف عام 1981عينّ مدير ًا للمتحف الوطني
يف دم�شق ,عمل يف التدري�س بكلية الآداب والهند�سة والفنون
بجامعة دم�شق ،عمل على تنظيم جمموعات املتحف ب�شكل
علمي وفني ود ّون ذلك يف درا�سات علمية موثقة ومقارنة� ,شارك
يف �أكرث من  15م�ؤمتر ًا دولي ًا عن الآث��ار واملتاحف ,له العديد
من املقاالت يف �صحف حملية وعربية يف املعلوماتية واملو�سيقا
والفن ب�أنواعه ويف علم اجلمال واالجتماع والريا�ضة ,يبلغ
عدد درا�ساته  150درا�سة علمية ن�شرت يف عدد من الدوريات
املتخ�ص�صة يف �أقطار عديدة ,ن�شرت حما�ضراته يف م�ؤمترات
تاريخ الزجاج مبجلة حوليات اجلمعية لتاريخ الزجاج مبدينة
لييج البلجيكية باللغة الفرن�سية ,ن�شرت العديد من درا�ساته يف
املو�سوعة العربية بدم�شق ,عام  1999منح و�سام
اال�ستحقاق ال�سوري من الدرجة الأوىل ,منح و�سام
اجلمهورية الفرن�سية بدرجة �ضابط �أوفي�سيه,
وم��ن �أه��م م�ؤلفاته كتاب املتاحف والإم�براط��ور
فيليب ال��ع��رب��ي ,وع��ل��م اجل��م��ال وال��ن��ق��د ,فل�سفة
اجلمال ,علم اجلمال والنقد ,علم الفن ,معلوال,
الر�صافة ل���ؤل���ؤة بادية ال�شام ،دم�شق و�أهميتها
املعمارية والعمرانية عرب الع�صور ,الفن ال�سوري يف
الع�صر الهلن�ستي والروماين ,دليل املتحف الوطني
بدم�شق ,كي�ش دور يف املتحف الوطني بدم�شق,
زجاج املوزاييك امللفبوري يف املتحف الوطني ،له
�أربعة ع�شر م�ؤ َّلف ًا يف علم اجلمال والنقد ،وفل�سفة
اجلمال وعلم الفن ،له ثالثة معار�ض ت�شكيلية يف
املركز الثقايف الفرن�سي ،واثنان يف املركز الثقايف
الإ�سباين يف دم�شق.

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.

16

أخبار

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1505" :الأحد 2016/9/ 4م 31 -ذي القعدة1437هـ

�أعالم
بدوي اجلبل
حممد �سليمان الأحمد

•ولد �سنة  1900يف قرية
(دي���ف���ة) م��ن��ط��ق��ة احل���ف���ة -
الالذقية.
•تلقى تعليمه على يد والده
ال�شيخ �سليمان الأحمد.
•�سمي ع�ضو ًا لـ ِ جممع اللغة
العربية يف دم�شق.
•جده الأك��ب��ر (امل���ك���زون
ال�سنجاري).
•ن�ش�أ وت���رع���رع يف ق��ري��ة
(ال�سالطة).
•(بدوي اجلبل) لقب �أطلقه
عليه املرحوم (يو�سف العي�سى)
���ص��اح��ب ج��ري��دة (�أل����ف ب��اء)
الدم�شقية يف الع�شرينات.
•عمل يف احلقل ال�سيا�سي
ع�ضو ًا يف الربملان م��رات عدة،
ووزير ًا لل�صحة ،ووزير ًا للأنباء
يف الأربعينيات واخلم�سينيات.
•�شارك يف ال��ن�����ض��ال �ضد
فرن�سا
•تويف يف 1981/8/19
•م�ؤلفاته:
1ـ البواكري � -شعر .1925
2ـ الأعمال الكاملة ،بريوت
.1979

•�أ.حممد حديفي

طائر الفينيق ينه�ض
خم�س �سنوات ونيف مرت ثقيلة كئيبة مدمرة ،وكادت
حترق كل �شيء يف بلدي الرائع �سورية� ،إال �أنها انك�سرت
ً
خائبة �أمام �إرادة ال�سوريني و�صربهم وجلدهم ،ال
وعادت
بل وحبهم للحياة.
بالأم�س و�أن��ا �أق��ف �أم��ام جناح احت��اد الكتاب العرب
يف املعر�ض الثامن والع�شرين للكتاب ،و�أت�أمل ال�سوريني
من �شرائح املجتمع كافة ،ومن الأعمار كافة ،يتوافدون
�إىل املعر�ض للتجول يف �أرجائه ،ويحيي بع�ضهم البع�ض،
ويقومون ب�شراء الكتب التي توفرت يف �أجنحة املعر�ض
حيث �أ�سهمت وزارة الثقافة واحتاد الكتاب العرب بتقدمي
الكتاب عايل القيمة ورخي�ص الثمن بهدف ت�سهيل اقتناء
الكتب ملن يرغب ،وت�شجيع املواطنني على ارتياد املعر�ض
جلني الفائدة الثقافية التي �سعت هذه احلرب الب�شعة،
ملحاولة تدمريها ،لأن من �أ�شعل هذه احل��رب يعلم ب�أن
تدمري الثقافة يعني تدمري امل�ستقبل ،وم��ن ثم تدمري
الأمل بالتطور واال�ستمرار يف رف�ض الإمالءات من �أجل �أن
ت�صنع �سورية فجرها ،وتقدم للأجيال ما ينفع ويفيد..
وقد لفت نظري �أي�ض ًا ب�أن املواطن ال�سوري ،ورغم �ضنك
العي�ش ،وق�سوة الأي��ام التي يواجهها على ال�صعيدين
الأمني واالقت�صادي يرف�ض �أن يعي�ش يف الظل ،لأنه
يدرك متام ًا ب�أن هذه احلرب التي ُت�شن عليه تهدف �أول
ما تهدف �إىل �إرعابه وجتهيله ،وكل ذلك من �أجل تهيئة
املناخ املنا�سب للنيل منه و�إركاعه و�إمالء �إرادة التبعية
والإذالل على �شعب مل يقبل التبعية �أو الإذالل �أي�ض ًا..
ويف تقديري �أن ه��ذا الأل��ق ال��ذي ب��دا من ال�سوريني
يف معر�ض الكتاب يعود بالدرجة الأوىل �إىل الإرث
الثقايف والوطني الغني ال��ذي ت��وارث��ه ال�سوريون عن
�آبائهم و�أجدادهم منذ غابر الزمان ،فدم�شق التي متلك
معجزتني ظلتا �شاهدتني على تفردها ،وهما� :أ�سوارها
العالية واملنيعة على الغا�صبني والطامعني ،ويا�سمينها
املعر�ش على جدران و�أ�سوار املنازل..
يف هذا البلد اعتاد املواطن ال�سوري ويف �أية بقعة من
�أرا�ضيها وفوق ترابها �أن يبحث دوم ًا عن ال�ضوء ،من �أجل
�أن يعي�ش بحريته وكرامته ..هكذا عا�ش ال�سوريون منذ
الأزل ،وهكذا �سي�ستمرون..
ومما �أعطى الأهمية الكبرية لهذا املعر�ض االهتمام
ال�سوري الر�سمي ب��ه ،وتقدمي الت�سهيالت ال�ضرورية
والالزمة كافة لنجاحه ،حيث متت رعايته من ال�سيد

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

الرئي�س ب�شار الأ�سد ،وقامت بافتتاحه ال�سيدة نائب
رئي�س اجلمهورية الدكتورة جناح العطار التي ق�صت
ال�شريط على وقع الن�شيد العربي ال�سوري ال��ذي كان
ي�صدح يف �أرج��اء املعر�ض كافة ،وبعدها قامت بزيارة
الأجنحة ك ّلها يف املعر�ض وتبادلت الأحاديث مع �أ�صحاب
دور الن�شر ،و�شجعتهم على ال�صمود واال�ستمرار ،و�أو�ضحت
للجميع ب�أنه ما دامت الثقافة بخري فالوطن بخري..
وع��ن��د زي��ارت��ه��ا جل��ن��اح احت���اد الكتاب ال��ع��رب عربت
ع��ن �سعادتها مب��ا ُع��ر���ض ب��ه م��ن كتب قيمة ،و�أ���ش��ادت
بالت�سهيالت التي قدمها االحتاد لتمكني �أ�صحاب الدخل
املحدود من اقتناء الكتاب الذي يريدونه ويرغبون يف
اقتنائه ،وبذلك تتحقق نظرية الثقافة للجميع..
كل ذلك و�أنا �أقف والغبطة متل�ؤين لأنني �أعدُّ �إقامة
معر�ض الكتاب يف ه��ذا الزمن ويف مثل ه��ذه الظروف،
وبقلب عا�صمة اليا�سمني دم�شق �أق���رب م��ا يكون �إىل
املعجزة ،و�أعتقد �أن كثريين يوافقونني الر�أي فيما �أح�س
وما �أقول..
بغد م�شرق عزيز
ولكي نفتتح نوافذ الأم��ل الواعد ٍ
ن��ق��ول� :إن �سورية م��رت ومنذ غابر الأزم���ان بظروف
�صعبة وقا�سية ،ف ُ��ج��ردت عليها اجليو�ش وقامت دول
كثرية باحتاللها ،ولكنها وعلى الرغم من كل ذلك �صمدت
و�صربت و�صابرت ويف نهاية املطاف كن�ست من فوق �أر�ضها
الطاهرة كل جحافل الغزاة املعتدين..
�سورية الآن ذاهبة �إىل ن�صرها الأكيد ،فهي الآن تع�ض
على اجل��رح وت�ضمده لتكتب �سفر ًا ج��دي��د ًا يف �سجلها
اخلالد..
�شعب متما�سك �صابر قوي ،وجي�ش با�سل ي�صنع يف كل
ً
ملحمة جديدة من مالحم الن�صر وما هي �إال �شهور،
يوم
وقد تكون �أ�سابيع ًا لرنى �أن��ه مثلما حت��ررت داري��ا التي
كانت وجع ًا دائم ًا يف خا�صرة العا�صمة دم�شق� ،سوف
تتحرر بقية املناطق ،وعندها لي�س لنا نحن ال�سوريني
�إال �أن نعود كما كنا م�ضرب املثل يف تعاي�شنا وتعا�ضدنا،
ومن ثم نتفرغ للمرحلة الأهم وهي �إعادة البناء ،وعلى
ً
قا�سية و�صعبة �إال �أنني
الرغم من �أن هذه املهمة �ستكون
موقن ب�أن ال�سوريني قادرون على خو�ض هذه املعركة بكل
جدارة ل�سببني :الأول �أنهم ميلكون الإرادة �إرادة بناء ما
تهدم ،والثاين �أنهم يع�شقون احلياة لأنهم �أبناء احلياة..
mouhammad.houdaifi@gmail.com

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-
حممد حمدان -مرمي خري بك-
لينا كيالين -د .نزار بني املرجة -
نذير جعفر �-صبحي �سعيد

هيئـة التحريـر:

د�.سليم بركات�-سوزان �إبراهيم
 غ�سان كامل ونو�س ـ فاديةغيبور-د.يو�سف جاد ّ
احلق

الإ�شراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

تتمة ..ن�شاطات احتاد الكتاب العرب يف معر�ض مكتبة الأ�سد
حظي افتتاح املعر�ض مب�شاركة ر�سمية وا�سعة وفاق
غ�صت �أجنحته التي
عدد زواره ما كان متوقع ًا ،حيث ّ
احت�ضنت �أكرث من ( )75دار ن�شر �سورية عربية بالزوار
من خمتلف الأعمار وال�شرائح.
لقي جناح احت��اد الكتّاب العرب اهتمام ًا وا�سع ًا من
الزوار ،فقد ُعر�ضت فيه جمموعة كبرية من العناوين
يف الدرا�سات والنقد الأدبي وامل�سرح وال�شعر والق�صة
والرتجمة و�أدب الأطفال ،وقد بيعت الكتب بح�سومات
ك��ب�يرة وت�شجيعية� ،إ���ض��اف��ة �إىل جم��م��وع��ة �أخ���رى
من الكتب التي ُطرحت ب�سعر رم��زي يف حماولة من
االحت��اد لتقدمي ال��زاد املعريف لكل من يرغب من دون
�أن تقف الإمكانات املادية عائق ًا �أمام اكت�ساب املعرفة.
وقد ا�ستطاع جناح االحت��اد �أن يك�سب ره��ان املناف�سة
ال�شريفة ،حمقق ًا معادلة الكتاب اجليد بال�سعر الأوفر،
يف ظل �شكوى الزوار من ارتفاع �أ�سعار الكتب ب�شكل كبري
يف الأجنحة الأخرى ،وتخ�ص�ص بع�ضها يف جمال واحد

بينما ا�ستطاع جناح االحتاد �أن يقدم خمتلف الأجنا�س
الأدبية .
لقيت القوامي�س والكتب الإلكرتونية اهتمام ًا وا�سع ًا
من الزوار حيث قدمت بع�ض الأجنحة جمموعة من هذه
املنتجات ملن يرغب يف الت�صفح الإلكرتوين� ،إال �أن الكتاب

الورقي �أثبت �أنه يحتفظ ب�سحره اخلا�ص وحافظ على
�صدارته حيث مالت كفة املبيعات �إليه وانحازت لأ�صالته
التي تزاحمه عليها التكنولوجيا.
وع��رف �أدب الأط��ف��ال م�ساحة وا�سعة مم��ا ُعر�ض،
حيث متكن الزائر من احل�صول على ما يرغب بتقدميه
لأطفاله من كتب �إلكرتونية وورقية وو�سائل �إي�ضاح
و�ألعاب تثقيفية� ،إال �أن ارتفاع الأ�سعار �شكل امل�شكلة
الأكرب التي قدم احلل لها جناح االحتاد الذي ا�ستطاع �أن
يقدم للطفل خم�سة �أو �ستة كتب من �إ�صدارات االحتاد
ب�سعر كتاب واحد من دور الن�شر الأخرى.
وتقوم اللجنة امل�شرفة على املعر�ض بتزويد اجلناح
بالكتب على مدار ال�ساعة ،حيث نفدت بع�ض العناوين
خالل الأي��ام الأوىل وبقي الطلب عليها كبري ًا من قبل
الزوار ،كما يقوم م�شرفو اجلناح بتعريف القارئ ببع�ض
الإ���ص��دارات التي تهمه من خالل اطالعهم ال��وايف على
م�ضمون كل عنوان وال�شريحة التي ي�ستهدفها.

