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صبحي سعيد قضيماتي

إشراف األديب:
العدد للفنانة :زبيدة الطالع
رسوم

ربوع الوطن

كلمة امللحق

املكتب التنفيذي على ثقته
اأ�سكر
بــالإ�ــســراف عــلــى ملحق
بتكليفي
�سحيفة الأ�سبوع الأدبي،
•حممود حامد
الأطفال يف
أوفـــق لأكـــون مــع زمالئي
واأرجـــو اأن ا
اجلمالِ ربوع الوطنْ
أدب الأطفال ،عند ح�سن
 ...و�سحرُ
املهتمني بـا
التدوين الأول،
ــا يف املكتب التنفيذي،
اأجمَلَ منها طوال الزمن
منذ الفل�سفات ،والـــروؤى ،والعقائد ،اأن
ظــن زمــالئــن
ول
اأق ـرّت
معهم اإىل اأدب متميز،
أيد الأبناء ،ومهمة الآباء اأن
الذين نطمح
جمال ،و�سحر  ،وج ٌّو بدي ْع
امل�ستقبل يبنى با
أطفالنا الأحباء ،الذين
ي�ستقوا الروؤى ،واأن يبنوا اأي�س ًا
موجه اإىل ا
يفكروا ،واأن
ر�س الف�سول �سباب الربيع
ـم م�ستقبلنا احلــ�ــســاري
ؤاهم واأحالمهم ،لكن ال�سورة
وعُ ُ
نـــرى فــيــهـ
ولو اأجزاء من رو
لإبـــداعـــي .وقــد اأ�سبح
باجلمال والعمران وال�سحر
طيو ٌر تُغرّ دُ فوقَ الغ�سونْ
والثقايف وا
الأخرية امل�ساءة
ـفــال اأمــانــة يف اأعناقنا،
ينق�سها الأبناء كحلم عا�سه
ملحق الأطـ
عذب ،حنونْ
احلالل هي التي
ٌ
و�سد ُو البالبلِ
ـبــذل كــل مــا منــلــك من
وعلينا اأن نـ
الآباء!
بهم�س جميلْ
ـام ،مــن اأجـــل الرتــقــاء
ٍ
أقوال ،اإن الكتابات املوجهة
ترف ال�سواقي
ُّ
جهد واهــتــمـ
اأ�ستهل بهذا ال
أطفال ،اإىل اأف�سل املراتب
اختالف مراحلهم الزمنية
فتطرب منه الرُّ با ،واخلميلْ
اإىل اأطفالنا ،على
بـاأدب ال
ُ
على �سعيد الأهـــداف،
نباهتهم
الــزمــنــي) ،وعلى اخــتــالف
الإبــداعــيــة،
ربوع بالدي ربوع اجلمال
(البعد
ملعطيات املعرفة (البعد العقلي)،
ُ
وعلى ال�سعيد الفني.
وا�ستيعابهم
وتغدو الطيور طيور اخليال
�سيغ التمكني مــن املعرفة
اأدباءنا قدموا لأطفالنا
ل �سك باأن
وعــلــى اخــتــالف
كتابات
أدبية و�سعرية متميزة ،لكن
لهي
وعلومها (البعد الــربــوي)..
ربوع اخللودِ ،ونف�سي فداها
اأعمال ا
ُ
بكل �سورة ،ويف مقدمة هذه
نحتاج اإىل املزيد من التقدم
تــروم اجلمال
تغيب حمالٌ حمال
ما زلنا
حمالٌ
ُ
الوطني ال�سامل ل ـالأر�ــس،
ـــاء ،لنتخل�س مـــن بع�س
ال�سور اجلــمــال
والرتــــقـ
والقيم ،والأحـــالم ،وهي
التي تعرقل تطور اأدبنا
واللغة ،والتاريخ،
العقبات
بني الو�سوح الذي قد يغدو
أطفالنا الأحباء..ومنها
كتابات تنو�س ما
املــوجــه ل
ًا اأو تلفيق ًا لأ�سباب علوق
عن اجلديد ،اأي التكرار
خطابي ًا اأو مبا�سر
عدم البحث
الثالثة (الزمني ،والعقلي،
للموا�سيع ،ومنها التوظيف غري
بهذه الأبــعــاد
اململ
أحبذ ت�سميتها بالأعمار •جودي علي
للخيال ..ومنها الإطـــالت،
والــربــوي) ،واأنــا ا
املــوفــق
وقد يغدو خيا ًل خال�ساً،
تبلور الــهــدف الــذي ي�سعى
لأنها كذلك فعالً،
التي ل
اأطياف الواقع الآخذة من
أديــب ،بل ت�سيئ اإىل الهدف
وما بينهما جتول
اإليه ال
تارة ،ومن مناخات اخليال
مناخات املبا�سرة
الذي ن�سعى اإليه.
الطفولة يدعونا لأن نعي�س
تارة اأخرى!
عامل
ون�سعى اإليه ،بله ما نحلم به
ونت�سبع باأحالمه ،ونفهم
نرومه،
طموحاته،
اإن ما حمت�سدة باجلمال ،لأن اجلمال
امل�سكالت التي يعي�سها الأطفال،
هو كتابات
بعمق،
وخــري جـــاذب ،وخــري �ساحر
املــنــاطــق ،ويف �ــســرائــح
هــو خــري معلم،
يف خمــتــلــف
ل يخ�س الكتابات املوجهة
ــة .وتدعونا الطفولة
اأي�ساً .وهذا الأمر
املجتمع كــاف
بل يخ�س الكتابات جميعاً،
ـراأ ونعي�س بعمق عاملها
لالأطفال فح�سب،
اإىل اأن نــقـ
كي نتغنى بقيمه ،ونعرف
ومثلها الفنون جميع ًا اأي�ساً.
اجلمايل،
القيمي ،والوطني ،والــربــوي،
نتفاعل معها ،وكيف ندعمها
اإن البعد
اأنال اأعلى كيف
واللغوي ،والتاريخي ،واملكاين..
التفرقة يف ال�سف ،اأنا جودي
ولهذا الهدف نرحب بكل
والأدبـــي،
ثالث �سنوات واأنا اأعاين من
اإبداعياً.
مطلوب ،ومــلــح ،و�ــســروري ،بل
هبة فهي اأقل مني درجةً
على مدار
اجلدية ال�سادقة ،لالرتقاء
أوىل ،اأما اآلء ابنة الآن�سة
اإمنــا هــو اأمـــرٌ
اأن ياأتي اجلهود
الدرجات ولكن ل اأنال املرتبة ال
احل�سور يف الكتابات املوجهة
هاج�س ًا عندي وكنت اأمتنى
املوجه لأطفالنا الأحــبــاء.
هو جوهري
لأوىل دائماً ،لقد اأ�سبح هذا
تنهمر على باأدبنا
البعد اجلمايل هو اأكــر من
ولكنها تنال املرتبة ا
حزينة من اأجل ذلك ،ودموعي
أطفال اأهمية كربى ،متعدد
لالأطفال ،ولكن
نف�سها فالأدب ال
ما اأ�ستحق فعالً ،وكم كنت
و�سروري لأنه جوهر اجلوهر،
يوم واأنال فيه
تكون اأمي معلمة يف املدر�سة
والأغــرا�ــس ،ويف مقدمة
مطلوب ،وملح،
أح�س بها ،ولقد كنت اأود اأن
تهتمي ةالأهــداف
اجلــمــايل تــبــدو الكتابات
خدي من دون اأن ا
ً وتقول يل اأنت متفوقة ول
ـداف ،تقف اللغة العربية
ومــن دون البعد
اأمي كانت ت�سجعني دائما
�ساردة هذه الأهـ
بل
لأطــفــال عط�سى ،ذابــلــة،
لكي اأنال حقي ،ولكن
كنت
أن نوليها كل ما منلك من
املوجهة اإىل ا
يوم ويتحقق ما حتلمني به .ثقي بي يا ابنتي ،بينما الغالية التي يجب ا
متام ًا مثل الأزاهــري حني
بذلك �سوف ياأتي
الوراء واإذ بها يد معلمتي
ــتــمــام ،لتكون القاعدة
مطفاأة وحزينة..
تربت على كتفي ،التفت اإىل
اجلهد واله
والــنــدى ،والــهــواء ،ومثل
اأفكر يف ذلك واإذ بيد
وملاذا اأنت حزينة يا جودي
لنه�سة اأدبية ــ لغوية ،تلبي
يغيب عنها املـــاء،
وقالت يل اأنا اأعلم مباذا تفكرين
و�سوف الأهم
الناقدة للقدرة على الطريان!
م�سحت دموعي وقبلتني،
ي�ستحقها ول يوجد متييز عندي
القومية واحل�سارية.
الطيور
الطالب طموحاتنا
أعطي املرتبة الأوىل اإل ملن
ـق اأدب الأطـــفـــال ،الــذي
ولكن اأنا هنا لن ا
توزيع الدرجات واملراتب على
هــنــا ،ويف مــلــحـ
نحلم بنه�سة ح�سارية،
فال ميكن اأن
واثقة من ذلك .لقد اأتى موعد
دوحة األوان ،واأزهــار ،ومروج
ة توتري ،وبــداأت املديرة
ترين ،كوين
نه�سة اأدبــيــة متميزة.
نرجو اأن يكون
يقفز من بني �سلوعي من �سدّ
بعيد ًا عــن
وحتوميات طيور ..نطالب
والطالبات ،لقد كاد قلبي
على الأر�س لأنني اأتوقع اأن
أن نحلم بنه�سة اأدبــيــة
ع�سب ،وينابيع،
والثاين والثالث) ،جل�ست
ول ميكن ا
لالأطفال ،ولي�س عنهم،
تنادي على الأوائل (الأول
تهزين وتقول يل اذهبي اإىل
بالكتابة املختلفة
مل تكن لها جذور عميقة
لأوائل .واإذ برفيقتي حنني
متميزة،اإن
الذي يتحدث عن الأوطان،
ا�سمي لي�س من بني الأ�سماء ا
نطالب ..باجلمال
لأوىل .هيا اأ�سرعي ،نظرت اإليها واأنا ل اأ�سدق يف طفولة واعية واعدة.
ـــالم ،والأزمـــنـــة ،والقيم،
لً ،لقد ذاعوا ا�سمك اأنت ا
املن�سة ودموع الفرح تنهمر
ـنــة ،والأعـ
املن�سة حا
ا�سمي مرة اأخرى فاأ�سرعت اإىل
والأمــكـ والتواريخ ،والأحداث ،وكل ما هو
•امل�سرف العام
ذلك ،نه�ست فاأعادوا ذكر
بتعبك ون�ساطك واجتهادك
والأحالم،
جودي لقد نلت املرتبة الأوىل
�س� .س .ق
وكاأنها تقول يل افرحي يا
عزيز ..ونبيل!
ومتابعتك درو�سك وواجباتك.
اأيقنت اأنني ل�ست يف حلم.
•التحرير
ال�سهادة ودرجة التفوق ،عندئذ
نظرت اإىل يدي وجدت

مع العدد:

حلم جودي

االفتتاحية

عندما تتكلّم دم�شق ()3 – 2

ّ
سورية الوجه واليد واللسان على الرغم من أعداء
كانت ّأيامًا
ّ
ّ
سورية ،من السوريين بالهوية وحدها إلى العرب بالنسبة
تلك هي ّأيام المؤتمر السابع والعشرين لالتحاد العام
وحدهاّ .
والكتاب العرب في ّ
دبي ،من الرابع إلى السابع من هذا
لألدباء
الشهرّ .
األيام التي كانت ممتلئة على آخرها ،نهارات وغير قليل
من لياليها ،باللقاءات والحوارات ،والسجاالت أيضًا ،من أجل أن
والذي كان ّبفضل
الذي
يكون
يجب أن يكونّ ،
لسورية حضورها ّ
بحق على حقّ ،
حقّ ،
إيماننا ّ
وأن
وأن السوريين
بأن سورية على
حبل الزيف قصير مهما يكن من أمر ّ
قوة صانعيه ،ومصنوعيه،
والبغاث الذي يباركه ،ويستنسر في مواجهة نقيضه ،الحقيقة.
خالل تلك ّ
األي��ام لم يكن لنا من شاغل سوى هذه الحقيقة،
ّ
حقيقة ما يجري على األرض ال ذلك الزيف الذي تغولت عشرات
الفضائيات ،ووسائل التواصل المختلفة ،في تصديره إلى
المتلقي بوصفه الواقع ،على حين ّ
أن الواقع ،الواقع كما هو ،لم
يكن ،طوال السنوات الخمس التي مضت وتزيد ،نقيض ذلك
الذي زعمتّ ،
ولما تزل تزعم ،تلك الفضائيات ووسائل التواصل
ّ
بأنه هو الواقع.
أربعة ّأيام وصوت سورية ّ
يبدد النشاز الذي حاول بعض من
الوفود المشاركة إشاعته بوصفه الحقيقة ،كما حاول بعض
من السوريين بالهوية من المقيمين في دولة اإلمارات إشاعته
بين تلك الوفود بوصفه الواقع .أربعة ّأيام ومقولة اإلمام ّ
علي،
ُ
َ ُ
ّ
الحق عن الباطلّ ،
ّ
توهم أهل
«حينما سكت أهل
كرم الله ّ وجهه:
ّ
ّ
السوري
الباطل أنهم على حق» المنارة التي يستضيء الصوت
ّ
ّ
اإلنساني
بمقولة الزعيم
بها ،وأربعة أيام وهذا الصوت يستهدي ّ
المهاتما غاندي« :ال يصبح الخطأ حقًا بسبب انتشاره ،وال
الراحل ّ
الحق خطأ ّ
وقبل ذلك وبعده ،بسورية
يراه»،
أحد
ال
ألن
يصبح
ّ
نفسها ،سورية التي آمنت أبدًا ّ
بأن« :الحق يعلو وال ُيعلى عليه».
ّ
وفد
طوال األيام األربعة ونحن نخوض غير حوار مع غير رئيس ّ
وغير عضو من أعضاء الوفود من أجل الحقيقة ،ومن أجل الحق
ّ
السوري في مواجهة الباطل ،بل األباطيل التي أمعنت في وأد
ّ ُ ْ
ئلت بأيّ
الحقيقة التي فيما مضى من نزيف الدم السوري س
ُ ْ
ذنب قتلت ،الدم الذي أريق في غير جزء من الجغرافية السورية
مما شاء أعداء سورية إيهام العالم ّ
تحت وطأة غير أكذوبة ّ
بأن ّما
ّ
يحدث في سورية إنما هو «صراع» بين السوريين ،على حين أنه
في الواقع صراع بين إرادتين :إرادة سورية بامتياز تؤمن بقيمة
عليا هي الوطن ،من جهة ،وأخ��رى سورية بالهوية محكومة
بإرادات غير سورية ،وأمريكية وأوروبية وعربانية ال يعنيها من
ثانية.
أمر سورية سوى امتيازات
خاصة بها ،من جهة ّ
األي��ام ونحن ّ
وط��وال تلك ّ
مؤرقون بمواجهة كل كلمة يمكن
أن تستهدف سورية ،وال ّ
سيما ما سيحمله البيان الختاميّ
للمؤتمر من أفكار وق��رارات وتأكيدات ،ولذلك حرصنا على أن
يكون اتحادنا شريكًا في صياغة هذا البيانّ ،
ثم نجحنا في أن
ّ
تكون هذه الصياغة من صنع يدينا ،وكان لنا ما أردنا ،ثم كان
لنا أن تتخذ األمانة العامة قرارًا بتكليف رئيس اتحاد الكتاب
في سورية بتالوة البيان أمام الوفود المشاركة ووسائل اإلعالم
المختلفة ،األمر الذي سقط على رؤوس أعداء سورية كما ّ
تخر
صاعقة ،فتصيب تلك الرؤوس بما يليق بألسنة أصحابها من
الخرس ،وبما يضرم نارًا ،بل نيرانًا ،في أفئدة أولئك الذين ّ
تقيأت
أقالمهم غير جنون ،وغير حقد على سورية وعلى رئيس الوفد
السوري في غير صحيفة خليجية ومهاجرةْ ،
ّ
أفئدة.
إن كانت َ لهم
ُ
ّ
ْ ّ ْ
أربعة أيام ،ودمشق تتكلم ،وإن تكلمت دمشق صدق فيها قول
نزارها:
َ ُ
ُ
التكوين».
بك يبدا وينتهي
«كتب الله أن تكوني دمشقًا ِ ..
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تهويد
العراقيب

ثقافة
الم�س�ؤولية

•�أكرم عبيد ـــــــ �ص3

• نبيل فوزات نوفل ــــــ �ص4

�إ�شكالية الإيقاع في الق�صيدة الحديثة
ال�شعر ال�سوري �أنموذج ًا
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المهرجان الأدبي التحاد الكتاب العرب في ال�سويداء في ال�شعر والق�صة
من � 2016/08/14إلى 2016/08/18

 على مدى خم�سة �أي��ام متتالية اعتلى منرب �صالة الن�شاطاتالثقافية (الفكرية والأدب��ي��ة) يف ف��رع احت��اد الكتاب العرب يف
ال�سويداء اثنان وع�شرون �شاعر ًا وقا�ص ًا� ،أغنوا مهرجانهم الأدبي
ب�إبداعاتهم ال�شعرية والق�ص�صية.
وكانت انطالقة املهرجان غنية باحل�ضور وعلى ر�أ�سهم الأ�ستاذ
الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد الكتاب العرب ،وع�ضوا املكتب
التنفيذي يف االحتاد الأ�ستاذ اللواء جابر �سلمان ،والأ�ستاذ حممد
حديفي رئي�س حترير جريدة الأ�سبوع الأدبي.
و�سعد احل�ضور يف نهاية ن�شاطات اليوم الأول باال�ستماع �إىل كلمة
توجيهية من الدكتور ن�ضال ال�صالح مقيّم ًا �أهمية مثل هذا الن�شاط
وموجه ًا �إىل �إقامة احتفاالت ومهرجانات �أخرى ت�شجع التفاعل بني
فرع االحتاد والبيئة املحلية التي يتواجد فيها من م�ؤ�س�سات وهيئات
اجتماعية وثقافية� .أدار فعاليات هذا اليوم الدكتور فايز عز الدين
رئي�س فرع احتاد الكتاب العرب يف ال�سويداء.
ويف تفا�صيل املهرجان تال ال�شاعر « حميي الدين حممد « من فرع
طرطو�س ق�صيدته (ركعة الهم الأخرية)  ،وكان مطلعها:
رمتني على الأر�ض بلقي�س ظ ًال وقالت نوازل دهر ُ
حتول
كعادتها تتهجّ ى عميق ًا وت�س�أل :عما يقول الهطول
والق�صيدة الثانية كانت بعنوان( :عا�صمة جديدة للأر�ض):
�س�أر�سمُ عا�صمة الأر�ض وحدي
و َبوْحُ ال ّن�ساء بالغة �شاعر
وق�� ّدم القا�ص "خليل البيطار " ق�صة ق�صرية بعنوان( :طريق
دم�شق) ،وظف فيها بع�ض اللقطات من التاريخ القدمي والتاريخ
القريب والبعيد بلغة جميلة و�إلقاء �شد �إليه احل�ضور..
تال ذلك ال�شاعر "�إبراهيم عبا�س يا�سني" من فرع درعا ،مق ّدم ًا
عدد ًا من الق�صائد الق�صرية :ن�شيد ال�سندباد ،انطفاء ،هذي البالد،

ومن �أجواء ما ق ّدم:
هذي البالد �صالة اهلل مئذنة من يا�سمني دعاء لي�س ينك�سر
ال بد من �آية ال�شم�س يف دمها تنهل عطر ًا وبالأعياد تنت�شر
كما ق ّدم ال�شاعر الدكتور» �إح�سان قنديل» بع�ض ًا من �إبداعاته
ومما ق ّدم:
نحتاج لل�شهدا ِء
كي نهبَ الطبيعة �أجمل الأ�شياء
ٌ
ف�سحة للعي�ش
املباغت
غابات من ال ِألق
ِ
املراق
دمنا
ن�ش ّكلها على
ِ
ً
�صيف ًا غزيرا من �أغاين الذاهبني �إىل احل�صاد
نحتاجُ لل�شهداء.
وكان ختام اليوم الأول مع ال�شاعر « فرحان اخلطيب « الذي �ألقى
ق�صيدتني�( :أ�سعفتني عيونها ) ،والأخ��رى (�إىل حممود دروي�ش)
�شكا �إليه فيها م�آل الأمة وما نزل عليها من �صعاب وما ّ
حل بها:
َ
أننا..جئناك يا حممود  ..يا �شعر املواجع والعناقيد التي
ول
عتقتها نب ًال وع�شق ًا..
َ
الثبات..جئناك ننرث عطرك الوطني ...نحمل
يف اجلليل من
طيفك النبوي..
من كل اجتاهات الأماكن واللغات ..جئنا
جئناك ف�أزهر ..رمبا من موتك املخ�ضر ..ينطلق ال�سبق.
 ويف اليوم الثاين قر�أ ال�شاعر موفق نادر ق�صيدته (�أبجديات)وهي ق�صيدة تتخذ حروف اللغة عنوانات ملقاطعها ،تتنوّع امل�شاهد
التي تر�صدها بني املواقف الإن�سانية والوطنية والذاتية.
ثم تال القا�ص (جميل �شقري) ق�صة ق�صرية بعنوان( :باب العمارة
البقية �....................................................ص16
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قضايا وآراء

الواليات املتحدة ..من �صناعة داع�ش �إىل ادعاء حماربته

•د .عي�سى ال�شما�س
ن�شر موقع "غلوبال �سري�ش " تقرير ًا يف  15دي�سمرب
،2014بعنوان " :معلومة عن (داع�ش) ال يريدك
�أوباما �أن تعرفها" ،جاء فيه ّ � :أن احلرب التي تقودها
الواليات املتحدة �ضد الدولة الإ�سالمية جمرد كذبة
و�شن
كربى .وما مالحقة "الإرهابيني الإ�سالميني"
ّ
حرب وقائية يف جميع �أنحاء العامل  ،لـحماية الوطن
الأمريكي� ،سوى ذريعة لت�سويغ �أجندة ع�سكرية.
وذكر التقرير � ّأن "داع�ش" �صنيعة املخابرات الأمريكية،
و�أجندة وا�شنطن لـمكافحة الإرهاب يف العراق و�سورية
تتمثّل يف دعم الإرهابيني .ومل يكن اجتياح قوات داع�ش
ابتداء من يونيو  /حزيران � ،-2014سوى جزء
للعراق،
ً
من عملية ا�ستخباراتية ع�سكرية خمطط لها بعناية،
�سري من الواليات املتحدة وحلف �شمال
بدعم
وحتظى
ّ
ٍ
الأطل�سي و�إ�سرائيل.
ولكن الرئي�س الأمريكي  /ب��اراك �أوباما  /حتدث يف
خطاب متلفز � /أيلول  2014عن طبيعة تنظيم الدولة
الإ�سالمية  ،ومقارنته مع تنظيم القاعدة ،حيث ادعى
� ّأن تنظيم داع�ش منظمة �إرهابية ب�سيطة  ،وعلى الرغم
�أنّه ي�ستخدم الإرهاب كتكتيك  ،فلي�س له �شبكات �إرهابية
كتنظيم القاعدة  .وكان هذا على خط�أ ل ّأن تنظيم داع�ش
ي�ضم ح��وايل ثالثني �أل��ف مقاتل يف كلّ من العراق
كان
ّ
و�سورية ،وي�شارك يف عمليات ع�سكرية متط ّورة  ،وهذا
والتمرد
هو ال�سبب يف � ّأن �إ�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب
ّ
حد كبري من تهديدات القاعدة  ،وال تعمل
قلّ�صت �إىل ّ
�ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية ( داع�ش ).
ال�شيء ذاته ّ
ولذلك كانت وا�شنطن بطيئة يف التك ّيف مع �سيا�ساتها
م��ع ت��ه��دي��دات داع�����ش احلقيقية يف ال��ع��راق و���س��وري��ة،
ومكافحة الإرهاب � ،إذ كانت الأولوية غالب ًا  ،للتعامل مع
تنظيم القاعدة .
ولكن التباط�ؤ الأمريكي يف حماربة داع�ش عرب الإنرتنت،
ّ
متدد داع�ش من �سورية والعراق �إىل
جاء بالتزامن مع ّ
ترجح � ّأن
قلب �أوروبا و�إفريقيا  ،و�سط تكهنات وحتليالت ّ
داع�ش �صناعة �أمريكية �إ�ستخباراتية ،من بينها ما قاله
الكاتب واملحلل الأمريكي �/ستيفن ليندمان ، /يف مقالة
له ن�شرها مركز الأبحاث الكندي "غلوبال �سري�ش " على
ن�سخته الإلكرتونية يف  9يناير /كانون ّ � ،2016 ،2أن
هناك �أدلّ��ة دامغة تثبت � ّأن وا�شنطن ت�ستخدم تنظيم

التباط�ؤ الأمريكي يف حماربة
داع�ش عرب الإنرتنت ،جاء
متدد داع�ش من
بالتزامن مع ّ
�سورية والعراق �إىل قلب �أوروبا
و�إفريقيا

الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (داع�ش) واجلماعات
الإرهابية الأخرى  ،كـجنود يف كال البلدين و�أماكن �أخرى
 ،كما � ّأن احلرب الأمريكية على الإرهاب ما هي �إال ّخدعة
كاملة تغري �شرارتها و�سائل الإع�لام .م�ضيفًا � ّأن قادة
وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون " ي�ساعدون م�سلحي
"داع�ش" ،اً
بدل من قتالهم والق�ضاء عليهم.
و�أ�شار /ليندمان � /إىل � ّأن القوات العراقية ا�ستولت
يف اخل��ري��ف املا�ضي  ،على كميات كبرية م��ن الأ�سلحة
وال��ذخ��ائ��ر وامل��ع��دات الع�سكرية الأخ���رى ال���واردة �إىل
داع�ش  ،ومن بينها �صواريخ م�ضادة للدبابات واملدرعات ،
بالإ�ضافة �إىل �صواريخ تحُ مل على الأكتاف و�أنظمة دفاع
�أر���ض – جو ق��ادرة على �إ�سقاط الطائرات  ،ف�ضلاً عن
طائرات تطري على م�ستويات منخف�ضة.
من�سق القوات
ومن جهته ،اتهم /جعفر اجلابري ّ /
ال�شعبية العراقية ً � ،
أي�ض ًا ،وا�شنطن بتزويد م�سلحي
تنظيم “داع�ش” بالأ�سلحة ،عرب عمليات الإن��زال التي
تتم بالطائرات يف املناطق اخلا�ضعة حتت �سيطرتهم-
ّ
املحررة  ،لت�شجيعهم على موا�صلة
بالإ�ضافة �إىل املناطق
ّ
القتال.
وق��د قامت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية بحمالت
ع�سكرية وا�ستخباراتية هائلة العتقال �أو قتل القيادات
املركزية يف تنظيم القاعدة  ،خالل غارات بطائرات من
مت قتل نحو ( 75%
خا�صة  .و ّ
دون ط ّيار وغارات لقوات ّ
) من القادة الأ�سا�سيني يف تنظيم القاعدة .
وقد �أ ّدت املكا�سب الكبرية التي حققّها تنظيم داع�ش
التقدم الذي �أحرزته
يف العراق � ،إىل تراجع الكثري من
ّ
مت اجل��دال حول
العملية الأمنية الأمريكية .ولذلك ّ
ما ينبغي �أن ت�ستجيب له وا�شنطن من خالل التطبيق
التمرد يف حرب العراق
الثاين من ا�سرتاتيجية مكافحة
ّ
 .ويبدو � ّأن البيت الأبي�ض اقتنع جزئ ّي ًا – على الأقل-
ّ
اخلط من التفكري منذ العام  ، 2014وطلب �أوباما
بهذا
من � /ألني ليكون  /ليكون املبعوث اخلا�ص لبناء حتالف
دويل ملكافحة داع�����ش يف املنطقة  .ل��ك ّ��ن  /داع�����ش /
املتمردة وبع�ض
ي�ستمد الدعم من العديد من اجلماعات
ّ
ّ
ال�صحوات ال�سن ّية التي ع��ادت �إىل الظهور  ،على �أنّها
ت�شكّل تهديدات ب�سبب الفراغ الناجم عن ان�سحاب قوات
الواليات املتحدة الأمريكية يف عام .2011
وقد اعتمدت الواليات املتحدة �إ�سرتاتيجية مكافحة
التمرد ،لي�س فقط ملنع �إن��زالق العارف يف ف�شل الدولة،
ّ
ولكن �أي�ض ًا لتكون من��وذج�� ًا لكيف ّية حم��ارب��ة احلركة
اجلهادية الوا�سعة  .ولذلك دع��ا بع�ض املراقبني �إىل
ت�سد) لتطبيق هذه الإ�سرتاتيجية
اعتماد مبد�أ
(فرق ُ
ّ
�ضد داع�ش ،من خالل حماولة ف�ضح خطوط ال�صدع بني
�ض ّباط املجموعة العلمانية يف اجلي�ش العراق ال�سابق
وق���ادة الع�شائر ال�سن ّية وامل��ق��اوم�ين ال�سنّة م��ن جهة،
ولكن هذا النهج
واجلهاديني املخ�ضرمني من جهة �أخرى ،
ّ
مل ينجح لأنّ��ه ب�سبب فوات الأوان  .فقادة  /داع�ش /
الآن من املد ّربني تدريب ًا ج ّيد ًا من الع�سكريني العراقيني
ال�سابقني ،ال��ذي��ن يعرفون تقنيات ال��والي��ات املتحدة
الأمريك ّية ،وتنظيم داع�ش م�سلّح بالدبابات واملدفعية
والعربات امل��د ّرع��ة ،واملركبات امل�ضادة الألغام  ،وكلّها
�أمريكية ال�صنع.
ولكن ه��ذه الإج����راءات /التكتيكات ال حتمل كثري ًا
ّ
من الأمل  ،لأنّها لي�ست منا�سبة متام ًا للتعامل مع تنظيم

�أ ّدت املكا�سب الكبرية التي
حققّها تنظيم داع�ش يف العراق،
التقدم
�إىل تراجع الكثري من
ّ
الذي �أحرزته العملية الأمنية
الأمريكية.

يقدم نوع ًا خمتلف ًا
الدولة الإ�سالمية  /داع�ش  ،الذي ّ
مما يجعل الغارات والطائرات من
من
ّ
التحدي الإرهابي ّ .
دون ط ّيار والغارات �أكرث �صعوبة للقيام بها  ،وبب�ساطة
ف� ّإن قتل زعماء تنظيم داع�ش لن ت�شلّ هذه املنظّ مة .
كما يطرح تنظيم " داع�ش" حتدي ًا كبري ًا لتكتيكات
مكافحة الإره���اب الأمريكية التقليدية  ،التي ت�أخذ
هدفها يف الدعاية ومتويل اجلهاديني وجتنيدهم  .ففي
ع��ام � ، 2004أن�ش�أت وزارة اخلزانة الأمريكية مكتب
مكافحة الإره����اب واال���س��ت��خ��ب��ارات املالية  ،واتخذت
�إجراءات �أ ّدت �إىل خف�ض كبري يف قدرة تنظيم القاعدة
على اال�ستفادة من غ�سل الأموال وتلقي الأموال  ،حتت
غطاء العمل اخلريي .
وظهرت بعد ذلك �شبكة عاملية ملكافحة متويل الإرهاب
املدعومة من الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي  ،ومئات
من املنظمات احلكومية املتعاونة معها  .وكانت النتيجة
حدوث �أزمة خطرية يف متويل تنظيم القاعدة .وذكرت
وزارة اخل��زان��ة الأمريكية � ،أنّ��ه بحلول ع��ام ، 2011
"�ستكافح القاعدة من �أجل ت�أمني متويل ثابت لتخطيط
وتنفيذ هجمات �إرهابية " .
ً
ول��ك ّ��ن ه��ذه الأدوات ال ت�سهم �إ ّ
ال قليال يف مكافحة
يتم�سك
"داع�ش" ،فهو ال يحتاج �إىل متويل خارجي لأنّه
ّ
ب��الأر���ض التي ي�ستويل عليها  ،مبا ي�سمح لبناء منوذج
مايل يحقق اكتفاء ذاتي ًا ال ميكن ت�ص ّوره بالن�سبة ملعظم
اجلماعات الإرهابية.
وكان ر ّد فعل الواليات املتحدة وحلفائها على تنظيم
الدولة الإ�سالمية يف وقت مت� ّأخر ،ويف حالة من الذهول
الوا�ضح  ،بينما كانت طموحات التنظيم وخمططاته
الإ�سرتاتيجية وا�ضحة يف الت�صريحات والدرد�شات على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،منذ العام  ، 2011عندما
جمرد واحد من جمموعات �إرهابية يف �سورية
كان داع�ش ّ
امل�ستمرة حتى الآن.
والعراق  ،وكانت فظائعه الإجرامية
ّ
ولذلك يقول  /بيرت �أرنت  /من قناة ( �سي �.إن �.إن):
ف�شلنا ( �أي ال��والي��ات املتحدة ) يف تقدير االنق�سام
ب�ين تنظيم ال��دول��ة الإ���س�لام�� ّي��ة وتنظيم ال��ق��اع��دة ،
واالختالفات اجلوهرية بني التنظيمني  ،وهذا ما �أ ّدى
على اتّخاذ قرارات خطرية .

قضايا وآراء

•�أكرم عبيد
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تهويد العراقيب

العراقيب قرية فل�سطينية تقع يف �شمال مدينة
بئر ال�سبع يف �صحراء النقب جنوب فل�سطني املحتلة
وتعد واحدة من  45قرية عربية يف النقب ال تعرتف
بها �سلطات االحتالل ال�صهيوين حيث يعي�ش �سكانها
ببيوت من ال�صفيح واخليام بعد �أن تعر�ضت منازلهم
للهدم ب�شكل كامل من قبل اجلرافات ال�صهيونية بحجة
البناء من دون ترخي�ص اكرث من مائة مرة.
وتقوم ال�سلطات ال�صهيونية املحتلة منذ �سنوات
مبحاوالت زراع��ة �أ�شجار حر�شية على ما تبقى من �أرا�ضي
العراقيب التي تقدر م�ساحتها بنحو  1300دومن يف حميط
القرية �شمال مدينة بئر ال�سبع رغم �أن هذه الأرا�ضي تخ�ضع
لإجراءات ت�سجيل امللكية وم�س�ألة ملكيتها مل تحُ �سم بعد .
وح�سب م�صادر فل�سطينية موثوقة يعي�ش يف �صحراء النقب
نحو � 220أل��ف فل�سطيني يقيم ن�صفهم يف قرى وجتمعات
بع�ضها مقام منذ مئات ال�سنني .
وترف�ض �سلطات االحتالل االع�تراف مبلكيتهم لأرا�ضي
تلك ال��ق��رى والتجمعات وت��رف�����ض ت��زوي��ده��ا باخلدمات
الأ�سا�سية كاملياه والكهرباء وت�سعى حل�صر وج��وده��م يف
ثماين بلدات حتولت �إىل مراكز للبطالة والفقر .
وتبلغ م�ساحة النقب  12 ،750مليون و�سبعمائة وخم�سني
الف دومن مبا ي�شكل نحو  40يف املائة من م�ساحة فل�سطني
التاريخية و�صادر االحتالل منها  11مليو ًنا ح�سب م�صادر
فل�سطينية.
وق��د متيز اال�ستيطان ال�صهيوين يف فل�سطني املحتلة
عن غ�يره من التجارب اال�ستيطانية القدمية واجلديدة
بارتباطها بالقوة امل�سلحة وامل��ج��ازر اجلماعية لإره��اب
�أ�صحاب الأر���ض ال�شرعيني وت�شريدهم بالقوة واجتثاث
تاريخهم وهويتهم وح�ضارتهم وثقافتهم والق�ضاء على
وجودهم ال�ستيطانها وتهويدها .
وق��ال بهذا اخل�صو�ص ق��ال ع�ضو الكني�ست ال�صهيوين
ال�سابق " ي�شعياهو بن فورات ل�صحيفة يديعوت احرنوت يف
عددها ال�صادر بتاريخ  / 7 / 14عام 1972
" �إن احلقيقة "هي ال �صهيونية دون ا�ستيطان وال دولة
يهودية دون طرد العرب وم�صادرة �أرا�ضيهم وت�سيجها "
ان��ط�لاق��ا م��ن ه��ذه ال��ق��اع��دة تعر�ضت ق��ري��ة العراقيب
الفل�سطينية يف النقب و�سكانها حلرب �صهيونية مفتوحة
على القرية و�سكانها ومت تدمريها اكرث من مائة مرة واعاد
ابنائها بنائها والتم�سك برتابها كالقاب�ض على اجلمر رغم
�شرا�سة العدوان املتكرر عليها يف �سياق احلرب املفتوحة على
�شعبنا الفل�سطيني وار�ضه على كامل االرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة من البحر اىل النهر .
�أما اليوم فقد دخلت �سلطات االحتالل ال�صهيوين مرحلة
جديدة يف تهويد النقب عنوانها تهجري العرب من مدنه
وق���راه لإح���داث خلل دمي��غ��رايف يف منطقة النقب ل�صالح
قطعان امل�ستوطنني لأ�سباب كثرية ومهمة ومن �أهمها موقعه
اجلغرايف الذي يربط بني �أ�سيا و�إفريقيا بالإ�ضافة لأهميتها
التاريخية واالقت�صادية .
مع العلم �أن �سلطات االحتالل ال�صهيوين ركزت على تهويد
النقب خا�صة قرية العراقيب التي تعر�ضت لهدم اجلرافات
ال�صهيونية اكرث من مائة مرة منذ اغت�صاب فل�سطني حتى
اليوم وط��ردت ح��وايل  88ع�شرية عربية فل�سطينية من
م�ضاربها يف النقب وم��ا زال��ت ت�ضغط وت�ضيق اخلناق على
بقية ال�سكان العرب مل�صادرة �أر�ضهم وطردهم منها بقوة
ال�سالح والقانون ال�صهيوين الذي يتنكر حلق ملكيتهم لهذه
الأر�ض وال يعرتف مبدنهم وقراهم البدوية التي كان ي�سكنها
حوايل � 110أالف مواطن عربي فل�سطيني من حوايل 220
�ألف مواطن جممل �سكان النقب الذين مت تهجري معظمهم
وتوطينهم يف �سبع جتمعات عربية خططت لها �سلطات
االح��ت�لال منذ بداية ال�سبعينات وترافقت ه��ذه احلملة
التهجريية الق�سرية مع حملة �إعالمية ت�ضليلية لت�سويق هذا
امل�شروع �سيا�سيا على ا�سا�س انه عمل تطويري حلياة البدو
لكن احلقيقة ت�ؤكد �أن �سلطات االحتالل ال�صهيوين خططت
لهذا امل�شروع مل�صادرة �أر�ضهم واال�ستيالء عليها بعد هدمها
وطرد �سكانها بالقوة لإع��ادة ت�أهيلها وزرعها بامل�ستعمرات
وامل�ستوطنني لتهويدها بالرغم من مقاومة �سكانها ل�سلطات
االحتالل وت�شبثهم ب�أر�ضهم ومدنهم وقراهم التي مت �إعادة
بناء بع�ضها رغم انف �سلطات االحتالل ال�صهيوين .
وقد متيزت اخلطوة الأوىل من هذه امل�شاريع اال�ستيطانية
الكربى يف بناء �أالف الوحدات ال�سكنية للجنود ال�صهاينة
امل�سرحني م��ن جي�ش االح��ت�لال ال�صهيوين ومت تو�سيع
هذه امل�شاريع ب�شكل مت�سارع ما بني  2009والعام 2014
وتت�ضمن هذه امل�شاريع بناء ال�سكك احلديدية واملطارات
واال�سرتدادات الإ�سفلتية العري�ضة .
ولهدف الأ�سا�سي لهذه امل�شاريع اال�ستيطانية الكربى تبلغ
حوايل خم�سني مليار دوالر �أمريكي لإحداث لتغيري املعادلة
الدميغرافية التي ما زال��ت متيل مل�صلحة العرب يف النقب
ولقطع الطريق عن �أي حماولة للحديث عن �أي عودة ولو
كانت جم��زو�ؤه لالجئني �إىل مناطق اجلليل واملثلث والنقب

وغريها من املدن ال�ساحلية الفل�سطينية املحتلة عام . 1948
ويف �إط��ار ه��ذه املخططات اال�ستيطانية ال�صهيونية مت
ح�صر العرب من �سكان النقب يف �سبعة جتمعات بعد م�صادرة
�أر�ضهم الزراعية التي و�صلت عام  1948حلوايل  3ماليني
دومن ومل يبقى منها اليوم �سوى اقل من � 150ألف دومن وهي
جتمع رهط وهو اكرب التجمعات امل�ستحدثة يف النقب  ,وتل
ال�سبع  ,وعرعرة  ,واك�سيفة  ,وال�شقيب  ,ثم �أللقبة وحورا .
وقد ترافقت هذه املخططات الإجرامية ال�صهيونية مع
�أ�ساليب الرتهيب والرتغيب واخلداع لتهجري �أ�صحاب الأر�ض
احلقيقيني ويف مقدمتها ما قام به كبري املجرمني ال�صهاينة
الإرهابي �شارون وزير الزراعة يف العام  1976الذي �أ�س�س
ملا ي�سمى بالدوريات اخل�ضراء كم�شاريع ا�ستيطانية �شبه
ع�سكرية كان من �أهم �أولوياتها مالحقة العرب الفل�سطينيني
م��ن ال��ب��دو يف النقب وم�����ص��ادرة �أر���ض��ه��م وط��رده��م بالقوة
بالإ�ضافة مل�صادرة موا�شيهم بحجة الرعي يف �أرا�ضي الدولة
وحممياتها املزعومة .
وكان الهدف ال�صهيوين من م�صادرة الأر�ض واملوا�شي �ضرب
وتدمري االقت�صاد البدوي وت�ضييق اخلناق عليهم لرتحيلهم
�إىل م�شاريع التوطني امل�ستحدثة لي�سهل تهويد الأر�ض بعد
و�ضع العرب يف جتمعات حتت �سيطرة وعني �سلطات االحتالل
ال�صهيوين وخا�صة بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد
اخليانية املوقعة ع��ام  1979مع نظام ال�سادات املقتول
ونقل معظم املع�سكرات ال�صهيونية وامل�ستعمرات من �سيناء
�إىل النقب مع العلم ان هذا ال�سلوك االجرامي ال�صهيوين
يتعار�ض ب�شكل �صارخ مع اتفاقيات جنيف الرابعة ال�صادرة
عام  1949كما يتعار�ض مع مبادئ وقواعد القانون الدويل
وامليثاق العاملي حلقوق االن�سان . .
ه��ذه هي ال�سيا�سة العن�صرية اال�ستيطانية التو�سعية
التي ت�ستهدف تهويد الأرا���ض��ي الفل�سطينية املحتلة على
قاعدة التطهري العرقي لفر�ض نكبة جديدة على العرب
الفل�سطينيني يف املثلث واجلليل والنقب وال�ساحل لت�شريدهم
عرب تران�سفري جماعي �إىل معازل �أو�سلو لتفكيك ما ي�سمى
القنبلة الفل�سطينية الدميغرافية بعد التهام اال�ستيطان
وج��دار الف�صل وال��ع��زل العن�صري ما يزيد عن  60%من
ال�ضفة الغربية املحتلة والقد�س .
ويف كل الأح��وال تتعدد امل�شاريع واملخططات العدوانية
ال�صهيونية وال���ه���دف واح���د �شطب وت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية وحقوق ال�شعب الفل�سطيني لفر�ض الكيان
ال�صهيوين امل�صطنع كقوة اقليمية على املنطقة العربية من
خالل امل�ؤامرات ال�صهيوامريكية على �شرفاء الأمة ب�شكل
ع��ام وعلى ق��وى املقاومة وال�صمود ب�شكل خا�ص لتحقيق
الأه���داف والأط��م��اع اال�ستعمارية القدمية اجل��دي��دة يف
�سياق ما ي�سمى النظام ال�شرق او�سطي اجلديد وخا�صة
بعد ا�ستثمار ما ي�سمى الربيع العربي على معظم البلدان
العربية واعالن احلرب الكونية على �سورية من خالل تعميم
ثقافة الفتنة الطائفية واملذهبية لتق�سيم املق�سم لتحقيق
اهدافهم اال�ستعمارية القدمية اجلديد بدعم وم�ساندة
االنظمة الوهابية التكفريية من ال�سعودية اىل قطر وتركيا
وع�صاباتها االجرامية امل�سلحة التي ف�شلت يف حتقيق اهداف
ا�صحابها بعدما انك�شفت م�شاريعهم وخمططاتهم االجرامية
وخا�صة يف �سورية والعراق واليمن التي �صمدت وحطمت هذه
امل�شاريع املت�صهينة بدعم وم�ساندة قوى املقاومة واال�صدقاء
يف ايران ورو�سيا وحتقق اهم االنت�صارات وا�ستعادت وبعدما
انتقلت من الدفاع اىل الهجوم وهي تخو�ض الربع �ساعة
االخ�يرة لدحر االره��اب واالره��اب�ين وا�سيادهم يف الغرب
اال�ستعماري بقيادة العدو ال�صهيوامريكي الذي يحاول من
خالل فر�ض بع�ض املبادرات االقليمية والدولية لتحقيق
ما عجز عن حتقيقه باحلرب والعدوان على حمور املقاومة
وال�صمود وخا�صة بعد هرولة االنظمة املت�صهينة بقيادة
النظام ال�سعودي للتطبيع مع العدو ال�صهيوين وت�شريعه
عرب ما ي�سمى عقد القمة العربية يف نواك�شوط ال�سابعة
والع�شرين لفر�ض ت�سوية للق�ضية الفل�سطينية بال�شروط
ال�صهيوامريكية لكن هذه امل�شاريع �ستف�شل يف ظل انت�صارات
حمور املقاومة وال�صمود وخا�صة �صمود �شعبنا الفل�سطيني
وحراكه ال�شبابي املنتف�ض و�صمود �سورية وحلفائها التي
�ستعلن االنت�صار الكبري على االرهاب واالرهابني ع�صاباتهم
االجرامية لتنتقل اىل معركة احل�سم مع العدو ال�صهيوين
لدحره وا�ستعادة كل االرا�ضي العربية املحتلة ويف مقدمتها
فل�سطني كل فل�سطني .

• مالك �صقور

نقطة على حرف

عيدٌ
حال عُ َ
دت
ب� ِّأي
ٍ
حال ُع َ
دت يا عيدُ
أية ٍ
عيدٌ ب� ِ
أمر فيك جتديدُ
مبا م�ضى �أم ب� ٍ
�أما ال ُ
أحبة فالبيداء دونهم
فليت ُدونك بيد ًا دونها بيدُ
م��ن��ذ �أل���ف وت�سعني �سنة قالها
جدنا العظيم �أب��و الطيب املتنبي؛
ُّ
قالها وهو يعي�ش الوح�شة ،واملرارة،
والوحدة ،واحلمى ،والغربة .ولأنه
�شاعر ولي�س �أي �شاعر هو ،ا�ستطاع
�أن يعبرّ عن حاله مع جميء العيد
بق�صيدة ُتعد من ال ُغرر اخلالدة يف
�شعره.
واليوم ،ي�أتي العيد� ،أو يعود ،ونحن
الذين يحق لنا يا �أبا الطيب �أن ن�س�أل
ب�أية حال عاد العيد ،وعلى من يعود
هذا العيد؟
ومنذ متى ما عدنا نعرف العيد؟
وكل �شريف ،وكل وطني ،واحلق،
�أن كل �شريف هو وطني ،وكل وطني
هو �شريف يحق له �أن ير ّدد معك:
مل ي�ت�رك ال��ده��ر م��ن ق��ل��ب��ي وال
كبدي
تيمه عني وال جيد
�شيئ ًا ُت ُ
ت��ع��ود ي��ا ع��ي��د ،واحل���رب دائ���رة،
طاحونتها تهر�س الأبرياء ،و�أبطالنا
امليامني ي�سيجون �سورية بدمائهم
وحلمهم و�أ�ضالعهم.
تعود ي��ا عيد ،فهل ل��ك �أن ت��زور
اليتامى �أطفال ال�شهداء .هل تقرتب
م��ن الثكاىل �أم��ه��ات ال�شهداء .هل
لك �أن ت�س ّلم على املفجوعني� -آباء
ال�شهداء.
•••
كان� ،أجل ،كان ..يف �ضيعتنا..
ك����ان ال��ع��ي��د يف ي����وم م���ا بهجة
وف��رح��ة ،وم�����س ّ��رة ..يف العيد ،كان
الرجال (يعايدون) بع�ضهم بع�ض ًا،
يعودون كل البيوت من دون ا�ستثناء،
�أغنياء وفقراء .يعيدون املري�ض،
ويهنئون بقدوم الغ ّياب ،وي�صاحلون
ال��ذي��ن بينهم ج��ف��وة �أو ع���داوة،
وم��ن بعدها تعقد حلقات الدبكة،
وترتدي الن�ساء �أجمل ما لديهن من
ثياب �أعدت للعيد .ويقوم الأطفال
بتوزيع احللويات ،واحلليب و�أقرا�ص
العيد ملن مل يتي�سر لهم ذلك.
ف��رح��ة الأط���ف���ال يف ال��ع��ي��د ،ال
ت�����ض��اه��ي��ه��ا ف��رح��ة �أخ������رى ،حيث
تن�صب يف �ساحة ال�ضيعة �أرجوحة
خ�شبية ميتطيها الأطفال ،وب�أيديهم
البالونات امللونة ،واملزامري الق�صبية،
ويعلو الهتاف وال�صخب ،وال�ضجيج،
وي�ستمتع الأهايل بفرحة �أطفالهم
و�سعادتهم.

كان (خلرجية) العيد معنى ،وكان
الأط��ف��ال يتباهون ب��رن�ين النقود
املعدنية وهي قرو�ش ال غري ،وعند
الع�صر ،يقوم اخليالة على البيدر
ال��وا���س��ع ب��ال��ط��راد ،ك�أنهم يف ملعب
���س��ب��اق اخل��ي��ل ،وك���ل ف��ار���س يعتلي
فر�سه ب��ي��ده اخل��ي��زران��ه كالرمح،
يتباهى وهو ينظر �إىل حمبوبته �أو
خطيبته.
ً
كان العيد ،يا عيد ،عيدا...
و���س��ن��ة ب��ع��د ���س��ن��ة ،و���ش��ه��ر ًا بعد
�شهر ،ويوم ًا بعد يوم كرب الأطفال،
و�أه��رم��ه��م ال���ده���ر ،ق���لْ �أه��رم��ت��ه��م
الهزائم الكربى وال�صغرى� ،أهرمتهم
الفاجعة تلو الفاجعة� ،إىل �أن و�صلنا
�إىل ما و�صلنا �إليه اليوم ،لن�ستبدل
(ك���ل ع���ام و�أن��ت��م ب��خ�ير) ب��ـ (اهلل
يرحمه ،ويجعل اجلنة مثواه)..
و�أن��ا يا عيد� ،أقولها ب�صدق� ،إين
�أ���س��ت��ح��ي �أن �أق��اب��ل زوج���ة �شهيد
تر ّملت وهي يف الع�شرين جتر �أطفا ًال
يتامى ،لن ي�شعروا بحنان الأب ،ولن
ينتظروا ع��ودت��ه وه��و يحمل لهم
�ألب�سة العيد ،و�ألعاب العيد� ،أ�ستحي
يا عيد� ،أن �أرى �أم ًا ثكلى جفّت م�آقيها،
و�أ�صبحت ياب�سة كعود احلطب وهي
حتمل �صورة ابنها ال�شهيد البطل،
�أ�ستحي من املفجوعني الآباء الذين
ف��ق��دوا �أوالده�����م ،ومنهم م��ن فقد
اثنني وثالثة و�أربعة.
فكيف �أن���ا و�أن���ت ي��ا عيد نبل�سم
جراح ه���ؤالء ،نقول لهم( :كل عام
و�أن��ت��م ب��خ�ير) ف��ي��ق��ول��ون :ك��ل عام
و���س��وري��ة ب��خ�ير ،ق��ول��وا :ك��ل ع��ام
والوطن بخري .ه���ؤالء ملح الأر���ض،
يا عيد.
•••
�أجل!
يعود العيد ،واملقاتلون ي�شدون
على الزناد ،يف كل مكان من �سورية،
و�شذاذ الآف��اق ،والإرهابيون ي ِلغون
يف ال��دم ال�سوري ،وي�شتد �سعارهم
كلما �أحرز اجلي�ش انت�صار ًا.
فليتني كنت معك يا عيد ،و�أن��ت
ت���زور ه����ؤالء املقاتلني الأ���ش��او���س
الأبطال الذين اجرتحوا معجزة،
و�صنعوا �أ�ساطري بحالها ،ه�ؤالء يجب
زيارتهم ،يا عيد ،لنقول لهم� :إننا
ننحني �أمام �صمودكم ،وبطوالتكم،
و�إننا نبو�س الأر�ض حتت نعالكم.
وكل عام وجي�شنا
و�شعبنا ب�ألف خري.
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• نبيل فوزات نوفل
�أثبت تاريخ املجتمعات الب�شرية الدور الكبري الذي
يلعبه القادة وامل�س�ؤولني يف حياة جمتمعاتهم ،فبقدر
جناحهم و�صدقهم تتقدم �أوطانهم ،وبقدر تهاونهم
وتق�صريهم يف م�س�ؤولياتهم بقدر ما تتدهور �أوطانهم،
ومن هنا باتت م�س�ألة امل�س�ؤولية وفهمنا لدور امل�س�ؤول،
وامتالكنا لثقافة امل�س�ؤولية ،حاجة �ضرورية ،بل
مهمة وطنية وقومية و�إن�سانية ،وال�س�ؤال ما هي ثقافة
امل�س�ؤولية التي علينا �أن نتحلى بها مواطنني وم�س�ؤولني؟
�إن ممار�سة امل�س�ؤولية يف هذا الع�صر تلزم امل�س�ؤولني
برت�سيخ م�س�ؤوليتهم من خالل حتويلها �إىل قيادة م�ؤ�س�سية
�أي فريق قائد .ومن ثم ال نتوقع �أن م�س�ؤو ً
ال ما مهما كانت
مواهبه �سوف يكون قادر ًا على حل امل�شكالت الرئي�سة التي
تواجه م�ؤ�س�سته .ولعلنا نالحظ �أنه كثري ًا ما يجري �إن�شاء
م�ؤ�س�سة لأداء وظيفة معينة ثم يختار لها م�س�ؤول لديه
القدرة على رئا�ستها وتقويتها ،ومن ثم فهو لديه القدرة
على حل الكثري من امل�شكالت التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة،
ا�ستناد ًا �إىل مواهبه ال�شخ�صية ،ومي�ضي يف عمله على
هذا املنوال ،ورويد ًا رويد ًا يرتكز العمل يف �شخ�صه ،ولكن
عندما يرحل ل�سبب �أو لآخر غالب ًا ما ت�أخذ امل�ؤ�س�سة يف
التدهور ال�سريع ،ولتحا�شي هذا اخلطر يجب �أن يتحول
عمل القائد �إىل عمل م�ؤ�س�سي قادر على البقاء �إىل مدى
�أبعد مما هو متاح للفرد ،ومبرونة �أعلى ،وقدرة ،فليكن كل
فرد منا يف عمله وم�سلكه وعالقاته مع الآخرين مب�ستوى
اخلطر الذي يتعر�ض له وجودنا وم�صرينا.
�إن الرتكيز على امل�س�ؤولية الوطنية يف هذا الوقت
�ضرورة وطنية و�أخ�لاق��ي��ة ،وم��ا يعزز ه��ذه امل�س�ؤولية
توفر ثقافة امل�س�ؤولية لدى �أبناء املجتمع ،وجوهر ثقافة
امل�س�ؤولية الوطنية ب�أن ال نتذرع باخلارج من �أجل التهرب
من امل�س�ؤولية ،و�إمنا اعتبار مواجهة ال�ضعف ،واخليانة،
والف�ساد ،جزء ًا �أ�سا�سي ًا مع معركتنا من �أجل �سورية ،وهي
جوهر ثقافة امل�س�ؤولية.
وكما نعلم �أن من �أهم عنا�صر امل�س�ؤولية الوطنية هي
التم�سك بالد�ستور ،وا�ستحقاقاته كحام لال�ستقالل،
وراف��ع��ة لال�ستقرار .وه���ذا يتطلب �أن نكر�س ثقافة
امل�س�ؤولية يف حياتنا،ومدار�سنا،وم�ؤ�س�ساتنا الثقافية،
والإعالمية ،لت�صبح �سلوك ًا اجتماعي ًا عام ًا وج��زء ًا من
�شخ�صية كل فرد يف املجتمع التي ترتكز �إىل:
1ممار�سة ال�صالحيات املوكلة للم�س�ؤول كاملة :و �أنيعرف اجلميع �أنه ما من �شخ�ص على الإطالق يف موقع من
مواقع امل�س�ؤولية �إال ويتمتع ب�صالحيات هذا املوقع كاملة،
و�أن منار�س هذه ال�صالحيات و�أن منار�سها مب�س�ؤولية� ،إن
التقاع�س عن ممار�سة ال�صالحية هو تهاون يف حتمل
امل�س�ؤولية يتناق�ض مع واجب الإن�سان نحو نف�سه ،ونحو
�أمته ،ووطنه.
2عدم ال�سكوت عن الأخطاء ،والت�سرت عليها ،لأن مثلهذا الت�سرت �سيحقق تنامي العيوب والأخطاء وتراكمها،
مما ميكن �أن ي�ؤدي مع مرور الزمن �إىل هدم ما بنيناه يف
�أكرث من جمال.
3املن�صب �أمانة وم�س�ؤولية :لأن الإن�سان املمار�سللم�س�ؤولية ب�أمانة و�إخال�ص ،هو حجر الزاوية يف بناء
الوطن ،ويف توجهنا الدائم نحو حتقيق �أهدافنا كافة،
وعندما يعم ال�شعور بامل�س�ؤولية ،وتعم ممار�ستها الفعلية،
ن�ستطيع �أن نطمئن �إىل �سالمة كل خطوة ويف خمتلف
امل��ج��االت،وال��ت���أك��ي��د على م��ا ميكن �أن ن�سميه ال�شعور
بالت�ضامن الوطني ،و�أن نعمل على تنمية هذا ال�شعور،
و�أن جن�سده يف �سلوكنا اليومي ،ويف كل �أعمالنا �إتقان ًا يف
العمل ،وتنفيذ ًا تام ًا للمهام.
4-احلث على امتالك روح املبادرة وح�س امل�س�ؤولية،و�أن

ثقافة امل�س�ؤولية
�أهم عنا�صر امل�س�ؤولية الوطنية
هي التم�سك بالد�ستور،
وا�ستحقاقاته كحام لال�ستقالل،
ورافعة لال�ستقرار.
بناء الوطن م�س�ؤولية اجلميع ،وان حمايته م�س�ؤولية
اجلميع ،و�أن خرياته للجميع .والعمل على مكافحة الهدر،
وتطبيق الثواب والعقاب.
5اختيارنا للم�س�ؤولني الذين يفكرون �إىل �أبعدم��ن امل�شكالت اليومية ،وي�ست�شرفون الآف���اق البعيدة
للم�ؤ�س�سة التي يتولون قيادتها ،ويحتفظون بقنوات
ات�صال مع العاملني معهم،ويولون اهتمام ًا كبري ًا لتدخالت
الر�ؤية،واجلمع بني اخليوط املختلفة واملت�شابكة لكل
ق�ضية،وبلورتها يف ر�ؤية وا�ضحة املعامل،وميلكون القدرة
واملهارة يف التعامل مع االحتياجات املتعار�ضة للعاملني،
وينجحون يف �إيجاد احللول ،ويفكرون دائم ًا يف التجديد،
و�إدخال الت�صحيحات يف الهيكل التنظيمي و�أ�سلوب الأداء
ونظم العمل ،و�أن يكون لديهم القدرة على حتمل امل�صاعب
التي تواجههم ،لأن امل�س�ؤولية كلما كربت تكون �أ�صعب.
6انتقاء خ�يرة امل�����س���ؤول�ين الأك��ف��اء م��ن النواحيالفكرية،والعملية ،وال�سيا�سية ،لأن جمرد و�ضع اخلطط
ال�صحيحة وحده ال يكفي ،ولكن اجلانب الآخر املهم هو
تنفيذها يف الواقع� ،إن جمرد �إ�صدار الأوام��ر ،واتخاذ
ال��ق��رارات ،وو�ضع اخلطط قد يعرب عن جم��رد الإرادة
وال��رغ��ب��ة�،إال �أن��ه ال يعني النجاح ذات��ه ،وم��ن هنا ف�إن
تنظيم والعمل،وحتديد الأ�ساليب ال�صحيحة لتنفيذ
اخلطة ،وو�ضعها مو�ضع التطبيق العملي هو الذي يقرر
كل �شيء،هو الذي يقرر جناح اخلطة �أو ف�شلها.
7امتالكه الر�ؤية امل�ستقبلية للغايات ،والقدرة علىتقدمي احللول ،والبدائل للم�شكالت املطروحة ،وت�أكيد

امل�س�ؤولية تقت�ضي عدم ال�سكوت
عن الأخطاء ،والت�سرت عليها ،لأن
مثل هذا الت�سرت �سيحقق تنامي
العيوب والأخطاء وتراكمها.

قضايا وآراء

الثقة وامل�صداقية ،وال��ق��درة على التجديد ،وت�أكيد
القيم ،وحتفيز العن�صر الب�شري ،والإدارة الناجحة،
والتخطيط ،وحتديد الأول��وي��ات ،والتنظيم الهيكلي،
والعملياتي للم�ؤ�س�سة وحت��دي��د امل��راح��ل التنفيذية،
والعمل من �أجل تنمية املوارد الب�شرية ،وح�شد اجلهود
الوطنية لالرتقاء بالإن�سان القائم بالتنمية ،وهذا
احل�شد يجب �أن يرتكز على ركائز �أ�سا�سية منها:
حد �أدن��ى من التعليم ومن امل�ستوى الثقايف جلمهرةحت�ض
النا�س ،وتوافر الأر�ضية الثقافية ال�سليمة التي
ُّ
على تقدي�س العمل اجلاد املثمر.
برنامج ل�ل�إع��داد وال��ت��دري��ب ال ي�ستهدف االرت��ق��اءبكفاءة الأداء فقط ،بل �أي�ض ًا تنمية القدرات الإبداعية
واالبتكارية حلل امل�شكالت و�شق طريق التقدم ،والقدرة
على حتمل امل�س�ؤولية ،وامل�شاركة الإيجابية للم�ؤ�س�سات
البحثية والفكرية،وامتالك القدرة على طرح احللول
للم�شكالت التي تواجه العمل واملجتمع.ولكي ي�ستطيع
امل�س�ؤول تقدمي ر�ؤى ،وحلول للم�شكالت والق�ضايا التي
تواجهه يف عمله �أو للم�ساهمة يف حل امل�شكالت التي
تواجه الوطن البد �أن ميتلك الثقافة العالية.
 -8امتالك امل�س�ؤول ال�شجاعة للنقد الذاتي وتقومي
نف�سه ،وغريه ،ونف�سه �أو ً
ال :فيجب دوم ًا مراجعة م�سرية
عمله ملعرفة الأخطاء وتالفيها ،وه��ذا النقد يجب �أن
يتحلى باملو�ضوعية،وال�شفافية،والأخالق الرفيعة.
9التحلي باالن�ضباط واح�ترام النظام العام،ف�أيةم�ؤ�س�سة �سيا�سية �أو اقت�صادية�،إذا مل تت�سم بحدود من
االن�ضباط يحالفها الف�شل ،وهذا الأمر ينطبق على كل
م�ؤ�س�سة� ،سواء �أكانت �سيا�سية� ،أم اقت�صادية ،وتو�ضيح ًا
جلوهر العالقة ب�ين امل�س�ؤولية وال�شرعية واملن�صب
واملوقع ،يقول ال�سيد الرئي�سب�شار الأ�سد :امل�س�ؤولية هي
م�صلحة ال�شعب ،وال�شرعية هي رغبته و�إرادته ،واملن�صب
هو الإط���ار ال��ذي يجمعهما وينظم عالقاتهما م��ع�� ًا�،إن
م�شاركة املواطنني جميع ًا كل ح�سب موقعه يف املجتمع،
وم��ن خ�لال امل�س�ؤوليات ،واملهام امللقاة على كل مواطن
م�س�ألة مهمة للنهو�ض بالوطن ،وتطويره ،وحتديثه،
ويحتاج حتديد امل�شكلة ،حتديد احلل �أي�ض ًا واالبتعاد عن
االتكالية ،لأن احلل هو م�س�ؤولية اجلميع .وعلى جميع
املواطنني امل�شاركة يف امل�س�ؤولية ،ويرى ال�سيد الرئي�س
ب�شار الأ���س��د �أنه»عندما ي�صل �إىل املن�صب �شخ�ص ال
يحمل �شعور ًا بامل�س�ؤولية ،ف�إنه ال ي�ستطيع �أن ي�أخذ �سوى
ال�سلطة ،وال�سلطة دون م�س�ؤولية هي الأ�سا�س يف انت�شار
الفو�ضى».
�10إن التطبيق العملي للمبادئ والأف��ك��ار والقيمالتي ننادي بها ،هو امليدان الذي ميتحن به حاملو هذه
املبادئ والأفكار .فعلى من يت�صدى حلمل �أمانة امل�س�ؤولية
�أن يكون ملت�صق ًا باجلماهري ،ال ي�ستعلي عليها،وال ي�ؤثر
نف�سه ب�شيء من دونها،
ويلتزم بتطبيق القانون على نف�سه �أو ً
ال،وعلى كل �أفراد
املجتمع من دون متييز.
ولكي ن�ستطيع الو�صول لتحقيق ما طرحناه �آنف ًا البد
من النهو�ض باحلالة التعليمية والرتبوية والثقافية
لن�شر روح امل�س�ؤولية احلقة ،وه��ذا يتطلب البدء من
الأ���س��رة وامل��در���س��ة و���ص��و ً
ال للجامعة ،وت��وف��ر املناهج
الرتبوية ال�صحيحة ،والقدوة يف املدر�سة،وتوفر و�سائل
الإعالم ،واملرا�صد الفكرية،والثقافية ،التي تن�شر ثقافة
امل�س�ؤولية،التي تعد العمود الفقري لبناء جمتمع قادر
على الت�صدي لكل املخاطر الداخلية واخلارجية من ف�ساد
وعدوان وتخلف وجهل.

قضايا وآراء
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عرب يف خدمة
امل�شروع ال�صهيوين
• �سعيد ال�شيخ
ينجح امل�شروع ال�صهيوين ب���أن يجد له موطئ ق��دم يف
البالد العربية على �صعد خمتلفة� ،سيا�سية وثقافية
و�أمنية� .إىل حد بتنا فيه ال ن�ستطيع �أن من ّيز يف م�صدر
اخلطاب الأيديولوجي �إن كان �إ�سرائيلي ًا �أم عربي ًا .حقيقي ًا
�أم منافقا.
النفاق العربي للإ�سرائيلي بات اليوم مو�ضة �شائعة،
وما نخ�شاه �أن دعوات التطبيع مع العدو ال�صهيوين تتعدى
امل�صالح امل�شرتكة �إىل منهج فكري بد�أ ي�أخذ �صداه يف الأروقة
ال�سيا�سية واملنابر الثقافية.
فها هي اململكة ال�سعودية بد�أت جتهر بات�صاالتها مع “دولة
�إ�سرائيل” وجتد بها ن�صريا ا�سرتاتيجيا يف معاداتها لإيران التي
ما زالت على موقفها يف معاداة دولة االحتالل .وت�ستعمل �أي
ال�سعودية ورقة “مبادرة ال�سالم العربية” ال�ستمالة حكومة
اليمني ال�صهيوين املتطرف كغطاء لتعاون اقت�صادي يف م�شروع
�ضخم ينوى �إن�شاءه يف �سيناء!
�إ�سرائيل تك�سب من “الربيع العربي” ،فيما مل ي�أت هذا على
ال�شعوب العربية �إال باخلراب والدمار وتهجريها من ديارها.
ويف ظ��ل ه��ذا اخل���راب بتنا ن�شاهد بع�ض �أق��ط��اب املعار�ضة
ال�سورية على القنوات الإ�سرائيلية يكيلون املديح لدولة
االحتالل بوقاحة منقطعة النظري ،ويف جتاوز �صريح حلقيقة
“ دولة �إ�سرائيل” التي ال تكف عن ارتكاب املجازر بحق ال�شعب
الفل�سطيني وم�صادرة �أرا�ضيه لإقامة املزيد من امل�ستوطنات
لليهود ال��واف��دي��ن .و�إذا ك��ان ال��ع��امل احل��ر ق��د ر�أى يف هذه
امل�ستوطنات مقتلة لل�سالم ،فما بال ه�ؤالء العرب يراهنون على
ال�سالم مع دولة جمرمة ال تتقدم وال خطوة واحدة باجتاه
ال�سالم ،وهي ما زالت على نهجها الرببري وت�ضع نف�سها فوق
القوانني الدولية .وما يظهر من �سيا�ستها �إنها ال تريد ال�سالم
احلقيقي مع العرب ،و�أن كل ما تريده هو ا�ست�سالمهم وتركيعهم
خدام ًا يف امل�شروع ال�صهيوين.
ليجدوا �أنف�سهم ّ
وها هو رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية يتنازل لإ�سرائيل عن
م�سقط ر�أ�سه ويطلق مقولته ال�شهرية “ �أعود �إىل �صفد زائر ًا “
�أي �أنه ي�سقط حقه كالجئ يف عودته �إىل دياره مبوجب القرار
 194الأممي .وهذا ما ترغب به �إ�سرائيل ..ويذهب �أبعد من
ذلك حني يهديها �إ�سكات �أي �صوت ينادي ب�إنهاء االحتالل عرب
�أجهزته الأمنية املتعاونة مع ق��وات االحتالل التي تالحق
املنتف�ضني واملقاومني وكل املنا�ضلني وتزج بهم يف ال�سجون.
قنوات ف�ضائية عربية ذهبت يف غيبوبة كي ال ت�شاهد الآلة
احلربية الإ�سرائيلية وهي تفتك بالفل�سطينيني .وما عادت
الق�ضية الفل�سطينية تت�صدر و�سائل الإعالم وقد ا�ستباحها كل
�إ�سفاف وانحطاط.
ويف قنوات عربية و�صل درك االنحطاط �إىل الهجوم على
ال�شعب الفل�سطيني وهو حتت �سكاكني املذبحة الإ�سرائيلية.
لقد كان وا�ضح ًا �أن قطاعا وا�سعا من الإعالم العربي ما هو �إال
�شريك يف جرائم �إ�سرائيل يف قطاع غزة .وهو ال يكف عن بث
خطابات الكراهية والأ�ضاليل التي ت�ش ّوه الق�ضية وجتعل من
ال�ضحية الفل�سطينية بال مالمح �إن�سانية.
زيارات املثقفني العرب و�إطالالتهم عرب التلفزة الإ�سرائيلية
م��ا ع���ادت حت�صى وال ت��ع��د ..لقد جعل ه����ؤالء م��ن “دولة
�إ�سرائيل” حمج ًا لهم يذهبون �إليها �ساقطني يف الوحل والعار
مع اعتقادهم ب�أنهم يذهبون �إىل املجد وال�شهرة .وما هم �سوى
�أدوات رخي�صة يف تلميع ومديح امل�شروع ال�صهيوين و�صبغه على
غري حقيقته يف انتمائه �إىل احل�ضارة الإن�سانية.
�إن االنتماء �إىل احل�ضارة الإن�سانية لأية جمموعة ب�شرية
ت�شري �إليه �أفعالها و�إنتاجها .ولكن على مدى �سنوات االحتالل
الإ�سرائيلي ما كانت �أفعال �إ�سرائيل �إال �سل�سلة من املجازر
و�إبادة �أ�صحاب الأر�ض .لذا لن ينفع املت�ساقطني العرب الذين
يهرولون �إىل مالقاة «�إ�سرائيل» بحجة ال�سالم ب�أن يقوموا من
االنحطاط والدرك ال�سفلي.
غريب �أمر هذه الأمة التي تذهب �إىل حتفها وهي تعتقد �أنها
ذاهبة �إىل ال�سالم.

د.ح�ســن حميد

غيت ()3
كتب رّ
ٌ
بعد �أن،

�أطبقت رواية غوته (/ )1832 1749-فاو�ست /ت�ساءلت:
ما ال��ذي دع��اه �إىل كتابتها؟! وكيف خطرت بباله هذه الفكرة
الأزلية القائمة على مراودة الإن�سان لكي يتحالف مع ال�شيطان؟!
وهل فع ًال يبيع الإن�سان كل �شيء من �أج��ل م�صلحة ما ،حتى �إن
كان حتقيقها رهين ًا بالتحالف مع ال�شيطان؟! ثم ما ال�شيطان من
الناحية االجتماعية؟! بقولة �أخرى ما هو التج�سيد االجتماعي
لل�شيطان؟! �أهو القيم الهابطة (عذر ًا �إن جازت ت�سمية الهابط
�أو تو�صيفه بالقيم)� ،أم هو ال�سلوك القبيح ،الأعرج ،امللتوي؟! �أم
هو القفز من فوق كل نبيل وعزيز و�سام؟! �أم هو حتييد الدروب
امل�ستقيمة وتنحيتها لطولها ،و�إتباع الدروب امللتوية والأخذ بها
لق�صرها؟!
ال �أ�شك �إطالق ًا� ،ش�أين �ش�أن قراء /فاو�ست� /أنها رواية �صعبة،
وحمت�شدة ب��الأق��وال الثقيلة ،و�أن��ه��ا حاولت يف كل �صفحة من
�صفحاتها بيان �ضعف الإن�سان� ،أو قل �إنها حاولت �أن تر�سم خطا
بياني ًا للإن�سان وهو يحاول روم الغايات فال ينجح ،وهو يحاول فال
يظفر �إال باخليبة ،وال �سيما �أن نف�س الإن�سان نزوع لال�ستحواذ على
كل �شيء ،ولو عرب الدروب امللتوية� ،أي عرب التحالف مع ال�شيطان.
(فاو�ست) مرثية للنهم الإن�ساين ،والرك�ض الطويل الالهث
من �أجل املعروفية ،وال�شهرة ،والتطاول ،والنيافة ،والبحث عن
�سالمل مادية (�أر�ضية /مرئية ،و�سماوية /مدركة) من �أجل
التجاوز جتاوز معطيات اجل�سد والعقل وامل�شاعر يف �آن .والبحث
عن �إجابات لأ�سئلة كونية ما ا�ستطاع الإن�سان طوال �أجيال و�أزمان
الإجابة عنها ،ويف طالعها :ما احلياة ،ما الكون ،ما اخلري ،ما ال�شر،
ما املوت ،ما اخللود ،ما ال�شيطان ،ما ال�سعادة ،ما اجلمال ،ما اخلوف،
ما الطم�أنينة ..،ما اهلل؟!
جذر هذه الرواية (بع�ض النقاد ي�صفها بامل�سرحية) يتمثل
برجل �ساحر ا�سمه /جورج فاو�ست ،/باع نف�سه لل�شيطان من �أجل
�أن ميتلك �أ�سرار املعرفة التي هي �صلب احلياة ،وقد ر�أى �أنه بهذا
ال�صنيع� ،أي امتالك املعرفة على الأر�ض� ،سيتعادل من حيث القوة
واحل�ضور ،والغمو�ض ،والقدرة مع ال�شيطان الذي يعرف �أ�سرار
ال�سماء! قيل �إن الكتابة الأوىل لهذه احلال ال�سحرية كانت يف
القرن ال�ساد�س ع�شر �أي قبل والدة غوته بحوايل قرنني �أو �أقل
بقليل ،وقد كتبها كري�ستوفر مارلو ،وهو كاتب �إنكليزي ،وقد عنون
عمله بـ ( التاريخ امل�أ�ساوي للدكتور فاو�ست) ،وقد قيل �أي�ض ًا �إن
كتابة كري�ستوفر مارلو مل تكن �سوى �إعادة �إنتاج لكتابات �أخرى
تطرقت للمو�ضوع نف�سه ،كانت �سابقة عليه ،وقد جاءت كتابة
غوته تتويج ًا لكل تلك الكتابات! �أي عالقة الإن�سان بال�شيطان،
والبحث عن حتالف ما بينهما من �أجل الظفر بالغايات التي يتطلع
�إليها االثنان :الإن�سان من جهة ،وال�شيطان من جهة ثانية طلب ًا
ملعرفة �أ�سرار الأر�ض و�أ�سرار ال�سماء!
تقف الرواية عند ما �أ�سماه فرويد ( )1939 1856-بالقوة
العمياء (ال��ه��و)� ،أي الكتلة الوح�شية للج�سم الب�شري ،ومدى
ا�ستخدامها يف املمار�سات ال�شريرة ،وتكاد تكون ال�صلة ما بني
(ال�شيطان) القوة امل�ؤمنة بالعدم ،والإن�سان ..وقف ًا على قوة
الإن�سان اجل�سمية من �أج��ل ممار�سة الأفعال ال�شريرة ،وبذلك
تنتفي الروح الإن�سانية �أو �أنها تزل وحت ّيد كيما يطبق العماء على
اجل�سم الب�شري ،وت�صري �أفعاله �أفعا ًال ج�سمية ال عالقة للروح
بها! والداللة التي تف ّرق ما بني كلمتي (اجل�سم) و(اجل�سد) هي
الروح وامل�شاعر التي جتعل من اجل�سم الب�شري ج�سد ًا له ح�سا�سيته
وانفعاالته! �أما الكتلة اجل�سمية ،فهي كتلة عمياء من دون الروح
وامل�شاعر! والداللة الفارقة التي حتول دون �سيطرة ال�شيطان
على الإن�����س��ان ماثلة يف روح��ه التي تظل على عالقة ب��دروب
اخلري املو�صلة �إىل ال�سماء! وهنا ينبت �س�ؤال فحواه :هل مبقدور
ال�شيطان �أن يجعل من الإن�سان كائن ًا �سماوي ًا؟! بقولة �أخرى هل
مبقدور ال�شيطان �أن يجعل الإن�سان كائن ًا يتفوق على قدراته
العقلية و�أبعاده اجل�سدية؟! اجل��واب كامن يف هذه ال��روح التي
ميتلكها الإن�سان ،وهي التي تقول :ال لأن ال�شيطان خملوق ولي�س
خالق ًا! والإن�سان ي�صل يف النهاية �إىل هذه القناعة ب�سبب فعالية
ال��روح .وهنا ي�صرخ ال�شيطان معلن ًا عجزه :من املمكن ال�سيطرة
على الإن�سان عرب ج�سمه ،لكن من امل�ستحيل ال�سيطرة عليه عرب
روح��ه ،لأن ال�شيطان ال يعرف �س ّر ال��روح �أو �أ�سرارها! ولأن��ه من
املمكن للإن�سان ،ما دام يعمل ويج ّرب� ،أن يخطئ ،ولكنه يف النهاية
لن ي�ضل �إىل الأب��د ،ع��ودة الإن�سان عن ال�ضالل ع��ودة حمققة،
واملنقذ له من ال�ضاللة هي الروح!

يف (فاو�ست) وير�ضي ال�شيطان رغبات الإن�سان وكل ما ي�سعى
�إليه ،وعندئذ يراه وهو يتخبط يف عامل امللذات والنزوات ،فيقول
ال�شيطان لقد فزت بروح فاو�ست! لكن كيف للإن�سان /فاو�ست� /أن
ي�صل �إىل الر�ضا الكامل مادام يعمل ويكافح ،ولهذا يظل التحالف
مابني (فاو�ست) و(ال�شيطان) ناق�ص ًا ب�سبب ال��روح التي تدفع
الإن�سان �إىل الكفاح والعمل واالرتقاء� .إن ر�ضا الإن�سان �سقوط،
وهزمية ،وانتهاء!
ومتتحن رواية (فاو�ست) بطلها (فاو�ست) وهو طي احلب ،من
خالل عالقته بـ (وول بريغي) التي �شغف بها ،وناداها طوي ًال،
لكنه وب�سبب تلبية جميع رغائبه من قبل (ال�شيطان) يهجر(وول
بريغي) لأن ال�شيطان ال يريد هذا احلب الطاهر ال��ذي �سيفتح
الدروب والنوافذ باجتاه الروح ،فاحلب الطاهر هو مولود الروح،
والروح هي الراعي له ،لذلك وحني يتنبه �إىل �أنه ظلم حمبوبته،
يذهب �إليها من �أجل �إنقاذها مما هي فيه من الآالم ،ولكن بعد فوات
الأوان ،لقد تغيرّ ت (وول بريغي) ج�سد ًا وروح ًا ..ب�سبب الهجر،
واملعاناة ،وعدم ال�س�ؤال عنها ،وم��رور الزمن املُ�� ّر! وهنا ،وب�سبب
فعالية الروح ،يدرك (فاو�ست) �أنه ظامل ،و�أنه ارتكب ذنب ًا عظيم ًا
بحق احلب الطاهر الذي بادلته �إياه (وول بريغي)! وهذا بال�ضبط
ما يخيف ال�شيطان ،لأن روح (فاو�ست) مل تنطفئ بعد! �إنها اجلهة
التي �ستعود به �إىل عامل ال�صواب!
امر�أة �أخرى ،هي (هيالنة) يتزوجها (فاو�ست) بو�صفها رمز ًا
للجمال ،والرعاية ،واحلنو ،والعاطفة ،والن�صف املك ّمل حلياة
(فاو�ست) ،وينجب االثنان مولود ًا (ايفوريون) الذي تتناهبه
خ�صال الوالدين ،الأم كال�سيكية ،والأب رومان�سي .الأوىل را�ضية
قانعة ،والثاين متطلب ،حلوح ،ال يق ّر على �شيء! ولعل هذه الوالدة
تعرب عن قلق احلياة الأوربية �آنذاك التي ت�ستدير نحو املا�ضي من
�أجل ا�ستعادته مرة ،ومت�شي �إىل الأمام من �أجل بناء حياة جديدة
ميزتها القطع مع املا�ضي ،واالبتعاد عنه!
من �أه��م الب�ؤر امل�ضيئة يف رواي��ة (فاو�ست) تتمثل يف حلظة
و�صول (فاو�ست) �إىل عمر املئة �سنة ،وقد �أم�سك بيديه خيوط
كثرية  ،فجعل الأم���اين ت�صري وق��ائ��ع ،والنا�س ينحنون �أمامه،
ومقاليد الأمور بات يحركها كيفما �شاء ،والب�ساتني واحلقول مترع،
وامل�ساكن تتعدد ،وال�صناعات تتكاثر ،ور�ضا النا�س وابتهاجهم
عندئذ ،و(ف��او���س��ت) يف ال���ذروة ،ذروة حتقيق
ي��ب��دوان جليني،
ٍ
الرغبات ،وذروة التحالف مع (ال�شيطان) ..يقول (فاو�ست):
�أيتها احلياة متهلي� ،أنا الآن �أريد �أن �أعي�ش ومبفردي ،وبعيد ًا عن
ال�شيطان! هنا ،ميوت (فاو�ست) وببطء كما لو �أن موته نعا�س �أو
خدر ،وتهبط املالئكة ،ويف م�شهد درامي ،فتحمله وتطري به نحو
ال�سماء ل�سبب وحيد هو �أن عمل ،وكافح ،ومل َ
ير�ض عن حياته من
دون عمل� ،صحيح �أن ج�سمه كان كتلة عمياء ،لكن روحه �أنقذته،
و�أن العمل والكفاح هما من حمله �إىل ال�سماء.
�إن (فاو�ست) ال�شخ�صية الأجلى يف هذه الرواية /امل�سرحية
ميثل الإن�سان الذي ّ
يوظف كل �شيء من �أجل العمل والكفاح .لقد
عا�ش (فاو�ست) �ضحية لرغباته ،لكن عمله �أنقذه! وه��ذه هي
�صيحة هذا العمل ،وهي ال�صيحة التي غيرّ ت كثري ًا ،وعدّ لت كثري ًا
يف تفكري النا�س ،فجعلت من العمل �آية الإن�سان وحلمه!
واحلق �أن غوته الذي عُ رف �شاعر ًا وم�سرحي ًا وروائي ًا وناقداً
�أدبي ًا ،والذي انفتح على ثقافات العامل كلها ،ومنها الثقافة العربية،
ظل يكتب ،وينقح ،ويحذف ،وي�صطفي داخل عمله (فاو�ست) �إىل
�آخر �سنوات عمره! ولذلك عرفت (فاو�ست) كمدونة من اجلهد،
والتعب ،وال��ق��راءات ،والت�أمالت ما جعلها درة �أعماله من جهة،
والكتاب الرابع الأه��م من الكتب املميزة التي عرفتها الب�شرية
طوال تاريخ الت�أليف والتدوين والقراءة!
كان غوته �شغوف ًا بالفنون عامة ،والأدب خا�صة .وهو ينحدر
من �أ�سرة غنية ،وقد تلقى تعليم ًا عالي ًا .در�س القانون .عانى من
مر�ض ال�شلل فرتة وجيزة .در�س الكيمياء ،وعرف الت�صوف .متيزت
�أ�شعاره بنفحة احلب التي عا�شها طوال حياته� ،أعماله الأدبية هي
التي قادته �إىل عامل ال�شهرة ،ومنها (�آالم فارتر) التي ا�ستمطرت
دموع الأوربيني �سنوات طوا ًال ،ب�سبب معاناة (فارتر) وق�صة احلب
الالهبة التي �أف�صحت عنها الر�سائل ،وخامتته التي انتهت �إىل
جنونه وانتحاره! عالقة غوته بـ دوق (فاميار) كانت قوية ،فعا�ش
يف بالطه بو�صف هذه املقاطعة مقاطعة الثقافة يف �أوروبا كلها.
وقد ان�شغل بالأمور الإدارية عن �إبداعه ،لكن �آخر �أربعة عقود من
عمره كانت �سنوات الإبداع اجلميل الذي ت ّوجه بـ (فاو�ست) التي
مازالت تقر�أ من �أجل �سرب امل�سافة مابني الأر�ض وال�سماء ،واجلمال
والقبح ،والنزوات والطهارة .
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�إ�شكالية الإيقاع يف الق�صيدة احلديثة
ال�شعر ال�سوري �أمنوذج ًا

ري �أو قليلٍ
الإيقاع والوزن م�صطلحان يتفقان ويختلفان يف كث ٍ
من جوانبهما �سواء يف ال�شعر العربي �أو غريه من ال�شعر.
أمة �أو
وال�س�ؤال هل الإيقاع عند الأمم كلها واحد �أم �أن لكل � ٍ
لغة �إيقاعاتها و�أوزانها و�شخ�صي ُتها ال�شعرية املتميزة؟ يقول
ٍ
الدكتور خليل املو�سى:
ال �شك يف �أن ثمة تداخالت وتقاطعات بني هذين امل�صطلحني
وال �شك �أي�ضا يف �أن قوا�سم م�شرتكة جتمع بينهما و�أخ��رى
تفرقهما و�إال لكان واحد منهما يغني عن الآخر.
ف�إذا كانت الأ�سباب والأوت��اد �أدوات �أ�سا�سية يف بنية الأوزان
العربية ف�إن النقر ب�شدة وانخفا�ضه و�صعوده وهبوطه ,وب�ساطته
وتركيبته و�سرعته وتباطئه ه��و �أداة الإي��ق��اع وبخا�صة يف
الغناء وال�شعر الدرامي وامللحمي  ,ولذلك ف�إن الإيقاع يتغري تبع ًا
للأجنا�س ال�شعرية ..وهذا يعني �أن ايقاع ال�شعر الغنائي وال�شعر
الذي ُنظم بق�صد الغناء ,غري ايقاع ال�شعر الدرامي وامللحمي وهذا
يعني بال�ضرورة �أن �إيقاع �شعر التفعيلة ينبغي �أال يكون هو نف�سه
ايقاع �شعر ال�شطرين.
حتى �أن الإيقاع يختلف بني ق�صيدتني من وزن �شعري واحد
الختالف مو�ضوعيهما فثمة �إيقاع ع�ضوي يكون �أ�سا�س احلركة
الداللية والنف�سية و�إيقاع �آيل يكون هدف ًا بحد ذاته  ,ي�ؤكد لنا
هذا �أن الإيقاع يف الق�صيدة داخلي بينما ال��وزن خارجي  ,و�أن
الإيقاع مبثابة الروح للق�صيدة حيث الوزن ج�سدها كما �أن الإيقاع
�أ�شمل من الوزن الذي يعد �أحد مفرداته .
واجلدل حول الإيقاع والذي نق�صد به هنا الوزن و العرو�ض
يف الق�صيدة اجلديدة م�ستمر منذ والدتها بل يرجعه البع�ض
�إىل تاريخ ن�شوء ال�شعر ,فمنذ �أن اكت�شف الفراهيدي البحور
ال�شعرية املعروفة كان هناك حماوالت للخروج و الإ�ضافة عليها
حيث ا�ستدرك الأخف�ش البحر امل��ت��دارك ومل يتوقف اجلدل
�أو حم��اوالت التجديد فيها فكان هناك املخم�سات والرباعيات
واملقطوعات و�سواها ,و�صوال لق�صيدة التفعيلة  ,التي ولدتْ يف
خم�سينيات القرن املا�ضي مع نازك املالئكة وال�سياب وغريهم وكان
�أهم خروج على البيت ال�شعري اخلليلي وعلى الق�صيدة العمودية
ما �سمي :بق�صيدة النرث ,ولي�ست هي جمال بحثنا الآن �إذ خ�ص�صنا
هذه الدرا�سة ملو�ضوع العرو�ض والإيقاع والتفعيالت واالجتهادات
يف ق�صيدة التفعيلة وغريها يف ال�شعر ال�سوري احلديث وما جدَّ يف
جدل واختالف .
هذا املجال وما كان مو�ضع ٍ
تعريف بالعرو�ض وجوازاته:
ال يخفى �أن العرو�ض ميزانٌ يعر�ض عليه البيت ال�شعري ليعرف
�صحيحه من ك�سره وهي �ستة ع�شر بحر ًا :
جمعها � ,أبو الطاهر البي�ضاوي يف بيتني
طويل ميدّ الب�سط بالوفر ك��ام��ل ....ويهزج يف رج ٍ��ز ويرمل
م�سرعا
ً
ً
قرب لندركَ
ّ
ف�سر ْح خفيفا �ضارعا
يقت�ضب لنا َ ...م ْن اجتث من ٍ
ْ
ّ
مطمعا
وج��وازات هذه الأبحر كثرية ومتعددة  ,وبالإ�ضافة للبحور
امل�ستعملة هذه كان هناك بحور مهملة تطول تفعيالتها بزيادة
حرف �أو حرفني �أو ثالثة �أو �أربعة من حروف املعاين على �صدر
البيت �أو عجزه فيما ي�سمى ( باخلزم والرتفيل و�سواه ما فتح
الباب للمجددين والراغبني باخلروج على الأوزان املعروفة اميان ًا
منهم بتو�سيع دوائر اخلليل والإ�ضافة عليها حيث كتب بع�ضهم
على البحر امل�سمى ( املخ ّلع) ويعتقد �أن ال��ذي ابتكر ت�سمية
املخلع ور ّده �إىل الب�سيط هو اجلوهري م�ستند ًا �إىل تفعيالت
الب�سيط  :م�ستفعلن فاعلن م�ستفعلن فعلن ( •//•/ - •//•/•/
•/// - •//•/•/ -

ما جاء به ال�شعراء اجلدد هو من باب
التطوير والتحديث وخلق ت�آلفات
وتناوبات �إيقاعية جديدة.
ٍ

وتفعيالت( املخلع ) م�ستفعلن فاعلن فعولن
وقد ن�سج على هذا البحر ,راوية ب�شار بن برد �سلم اخلا�سر البيت
املعروف :
من راقب النا�س مات هم ًا  ..وفاز باللذة اجل�سو ُر •//•/•/
•/•//- •//•/وقد ابتكر حازم القرطاجني بحر ًا �سمي الالحق
وجعل تفعيالته ..م�ستفعالتن �أربع مرات وقد عرث على ق�صائد
يف ديوان مهيار ت�سري على الالحق ونذكر بع�ض الأبيات من ق�صيدة
له :
ما �أنت يا �أذرع املطايا � ..إال املنايا حتت الرحالِ
بالء على الرجالِ
ن�ساء راحت ِب َف ٍلج � ..إال ٌ
وال ٌ
وما الغاية من الرجوع �إىل هذه التفا�صيل �إال لن�صل �إىل ما
نبتغيه يف درا�ستنا معتمدين على حماوالت ما زالت م�ستمرة �إىل
يومنا هذا ولن تتوقف بحكم التطور الطبيعي يف احلياة كما يف
الأدب والفن..
وال�س�ؤال بل والأ�سئلة التي تطرح نف�سها  ,هل ي�صل ال�شعر �إىل
منتهاه االيقاعي ؟
وهل �أجمع ال�شعراء والنقاد على طريقة و�أ�سلوب ا�ستخدام
التفعيالت يف الق�صيدة املعا�صرة �إجماع ًا معينا ً ؟ ..هناك مث ًال
من يعدُّ التدوير وزنا �صحيح ًا �إنْ وقف ال�شاعر يف و�سط التفعيلة
وقفا داللي ًا غري متنا�سق و غري مت�سا ٍو مع الوقفة العرو�ضية
وهناك من ال يعدُّ ه كذلك ومن يقف يف نهاية املقطع ال�شعري على
جواز �إحدى التفعيالت رمبا يعتربه البع�ض الآخر خط�أ عرو�ضيا
والأمثلة كثرية ,وقد �أح�صيتُ بع�ض ًا منها على �سبيل االطالع
وب�شكل عفوي كما يلي :
يف ديوانه املن�شور بعد وفاته ومن ق�صيدة ( �أنا ال �أ�ؤجر للن�ساء
�سريري )
يقول ال�شاعر نزار قباين :
�أنا ال �أ�ؤجر للن�ساء �سريري
ال بد من و�ضع النقاط على ال�سطور
والبيت كما الق�صيدة ي�سري على البحر الكامل لكن البيت جاء
مرف ًال ف�أ�صبحت تفعيلة ال�ضرب ( متفاعالتن  ) •/•//•///وهو
ما ال جنده يف ال�شعر العربي �إال يف �ضرب املجزوء من هذا البحر
ولو �أن ال�شاعر التزم بالرتفيل يف الق�صيدة كلها لأمكن �أن يعد ذلك
خروج ًا مقبو ًال ما دام قد التزم به وات�سقت به الأبيات جميعها
�ضرب �آخر هو ال�ضرب الذي دخلته
لكنه كان يراوح بينه وبني
ٍ
علة القطع ( متفاعل ) •/•/•/
ومنذ البيت الثاين :
ٌ
ٌ
عا�شق
عا�شقة وال �أنا
أنت
ال � ِ
هل ن�ستمر بلعبة التزوير
جاء ال�ضرب ( متفاعل  ) •/•/•/كما جاءت العرو�ض خمففة
ٌ
عا�شق
الألف فبدل �أن يتطابق اللفظ يف املعنى مع العرو�ض يف � -أنا
 •//•/•//لي�صبح �أنـ َ ٌ
عا�شق •//•///
ثم يعود بعد ذلك �إىل ال�ضرب املرفل يف قوله :
لكم انحدرنا يف م�شاعرنا فال
ٌ
لغة توحدنا �سوى لغة ال�سرير
وقوله � :إن الق�صيدة يف ال�شفاه جت ّمدتْ
�شعر ُيكتب حتت هذا الزمهرير
ال َ
ويختم الق�صيدة يف بيت مرفل ال�ضرب يعيد عجز البيت الأول
مهرج ًا
ولأين يف الع�شق ل�ستُ ّ
ال بدّ من و�ضع النقاط على ال�سطور
وهكذا يكون ال�شاعر قد جمع يف ق�صيدة واحدة بني علة زيادة
الرتفيل وعلة نق�ص القطع ويف ق�صيدة لل�شاعر :طالب هما�ش
بعنوان  /اكتبني يف احليطان املن�سية  /يقول :
داري قبل غروب النهر مرخَّ مة بحفيف الريح
ت�سري الق�صيدة على تفعيلة ( َف ِع ُلن ) وجوازها الوحيد ( َف ْع ُلن
) ولكن �أجاز ال�شاعر لنف�سه ادخال ال�سبب اخلفيف – حركة /
�سكون  ,بعد داري ف�أ�صبح الوزن /فعلن /فعَ /ف ِع ُل ْن •/ - •/•/
  •///ولو �أنه �سار ح�سب التفعيلة متاما لكان عليه �أن يقول :داري وغروب النهر ..عو�ض ًا عن داري قبل غروب النهر
و�أما ال�شاعر زهري ح�سن يف ق�صيدته املعنونة  /ربيع �أ�سود /
فيقول :
دالية
من ثقب ٍ عجو ٍز /يف بطن
ٍ

هل �أجمع ال�شعراء والنقاد على
�أ�سلوب ا�ستخدام التفعيالت يف
الق�صيدة املعا�صرة �إجماع ًا معين ًا؟
فقد �سار ال�شاعر على تفعيلة َ /ف ِع ُل ْن /
ً
م�ستخدم ًا جوازها فاعلن  •//•/م�ضيفا تفعيلة ثالثة هي /
َف ْع ُل ْن  •/•/ /يف الوقت الذي �أجمع فيه النقد و ال�شعر على عدم
جواز اجلمع بني َ /ف ِع ُل ْن  /وفاعلن  /و َف ْع ُل ْن يف ال�سرد ال�شعري �ضمن
الن�ص الواحد معتربين �أن املقبول االيقاعي هو اجلمع بني
( َف ِع ُل ْن  ) •///مع ( فاعلن � ) •//•/أو ( َف ِع ُل ْن املتحركة •///
)مع ( َف ْع ُل ْن ال�ساكنة  ) •/•/و�أنه ال ميكن اجلمع بني فعلن ال�ساكنة
وفاعلن � .أما حممد عمران يف ق�صيدته /اللقيا  : /فيقول
ٌ
كتاب
والرباري
�صفحات من ْ
الريح
ق ّلبته
ُ
القمر
يقراه
ْ
يتملى  ,ك�صبي  ,بال�صو ْر
ثياب
والرباري رقدتْ دون ْ
في�سري على تفعيلة الرمل َ -ف ِعال ُت ْن -و�أنه من املفرت�ض �أن يتابع
على التفعيلة نف�سها وجوازها لكنه يخرج عن امل�ألوف العرو�ضي
في�ستخدم البحر جمزوء ًا ...فعالتن  /فعالتن  /فاعلن  /علم ًا
�أن هذا اال�ستخدام جرى على ق�صيدة تفعيلة ولي�س على ق�صيدة
ٍعمودية.
ٍ
وه��ل فع ًال �أج��م��ع ال�شعر على ج��واز �أو ع��دم ج��واز مثل هذه
اال�ستخدامات املذكورة وغري املذكورة هنا ؟
ومن الذي يقرر ذلك ؟
وهل اخلروج على العرو�ض ال�شعري وجوازاته �إىل ال�سرد غري
املُ ّ
وقع جائز ؟ �ضمن تيار احلداثة كما فعل حممود دروي�ش �ضمن
�شعري؟
ن�ص
الق�صيدة الواحدة ويف غري ٍ
ٍ
ما يطرح علينا املزيد من �أ�سئلة احلداثة واملزيد من البحث يف
الوظيفة الإيقاعية وهل ال�شعرية العربية هي املعادل الوحيد
للإيقاع مبرجعيته اخلليلية � ,أم �أن التطور الالحق ي�شكل �أفق ًا
متفق عليه �سواء عند ال�شعراء كمبدعني للحركة ال�شعرية �أو
غري ٍ
حركة النقد الرديفة والرافدة خلط ال�صعود الإيقاعي  ..البد
ذوق
من اعتبا ٍر للوزن و�إجما ٍع يتفق عليه ال�شعراء � ,أوال ل�صياغة ٍ
عربي جديد م�ستند للذوق العربي القدمي � ,إذ ال منا�ص من اعتبار
الإيقاع  ,واملق�صود به هنا الوزن العرو�ضي والتغريات الالحقة
عليه� .س ّلم ًا �سليم الدرجات غري خليعها و�صو ًال ل�سطح الإيقاع الذي
ي�شكل �أهم �أركان ال�شعرية العربية ..
هذا وقد عدّ ت نازك املالئكة ال�شعر احلر ( ظاهرة عرو�ضية
قبل كل �شيء ) ذلك �أنه يتناول ال�شكل املو�سيقي للق�صيدة ويتعلق
بعدد التفعيالت يف ال�سطر و ُيعنى برتتيب الأ�شطر والقوايف
و�أ�سلوب ا�ستعمال التدوير والزحاف والوتد وغري ذلك مما هو
ق�ضايا عرو�ضية بحتة .
وقد �أك��دت املالئكة على قاعدة عرو�ضية مفادها عدم تنوع
بحر �إىل
التفعيالت يف الوزن الواحد حتى ال ينتقل ال�شاعر من ٍ
�آخر مما ي�ؤدي �إىل �ضرب وحدة التفعيلة .
لكن �أدوني�س يف ق�صيدته  :مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف
يقول  :وجه يافا طفل  /هل ال�شجر الذابل يزهو؟
َ
هل تدخل  /ال ُ
ال�شرق
يرج
أر�ض يف �صورة
عذراء َ /م ْن هناك ُ
َ
ُ
جاء الع�صف اجلميل ومل ي�أت اخلراب ُ اجلميل � /صوت �شريد..
�إىل �آخر الق�صيدة حيث ي�سري على اخلفيف التام ثم يتم املزج بني
املتدارك واملتقارب..
ف�إذا ما جاء به ال�شعراء اجلدد هو من باب التطوير والتحديث
��ات �إيقاعية ج��دي��دة ..واعتبار ال�شعر
وخلق ت�آلفات وت��ن��اوب ٍ
ت�آلف �إيقاعي ال وزين خللق ذوق جمايل ي��وازي ما ذه��ب �إليه
التجديد م�ستندا على الإيقاع العربي القدمي ومتجاوز ًا لل�صرامة
العرو�ضية ب���آن واح��د بهذا نكون قد اعتربنا ال�شعر ينبثق من
امل�ستقبل  ..ودخلنا مفهوم احلداثة من بابها العري�ض .

أعالم
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مراد ال�سوداين يحلق فوق الريموك ..
وي�سلم على ال�شهداء  ...والأحبة
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• حممد عادل
«معكم ومل نن�ساكم»  ...العدو واحد  ...والقاتل واحد ...
و�سايك�س بيكو اجلديد
لتدمري ما مل يدمر  ...وتق�سيم ما مل يق�سم� ....أيها اجلهلة
نحن �أحباب فل�سطني
نحن من قدم ال�شهداء من �أول الطريق �إىل �آخر الطريق ...
نحن من يزهر احلنون بلون دمائنا ولي�س بدالتنا الأوربية !!
هنا ال�يرم��وك �أج��م��ل املخيمات و�أك�بره��ا  ...هنا خميم
ال�شهداء واجلرحى والأ�سرى و�أ�شجع املقاتلني  ...هنا قرروا
القتال والثورة من �أج��ل فل�سطني  ...هنا خميم م��ازال يحمل
ا�سم كل املدن والقرى الفل�سطينية وال�شهداء والذكريات التي ال
متوت....هنا �سيبقى املكان ذاكرة لكل الوطنيني ولعنة على كل
من خان و�ساوم كائنا من كان!
لقاء مراد ال�سوداين يف ال�شام يف دم�شق بالكتاب والفنانني
واملنا�ضلني وقبور ال�شهداء� ،أ�شعل غ�ضب بع�ض من ن�سوا املخيمات،
بل ال يعرفونها ...ومنهم من ت�بر�أ من املخيم و�أ�صبح يتحدث
الفرن�سية والعربية  ...ال�سوداين مل ين�س �أحبته يف الريموك
ولقاءاته وذكرياته  ...مل ين�س �أبو �سلمى ويو�سف اخلطيب
وحمزة الربقاوي والبحريي واحلالج وح�سن حميد وخالد �أبو
خالد وح�سني ن��ازك  ...و�أبناء املخيمات يف احت��اد اجلاليات
الفل�سطينية يف �أوروبا  ...و�أبو عرب �شاعر الثورة و�أبو ال�شهداء
يف خميم العائدين بحم�ص و�إبراهيم مومنة ابن خميم النريب
 ...ابن تر�شيحا  ...وابن خميم الريموك  ...ال�سوداين يلتقي
الأ�ستاذ خالد عبد املجيد لي�سمع منه �أخبار املخيم وما جرى
للمخيم وكيف ننقذ خميمات �شعبنا ونحميها وندافع عنها ...
ور�شاد �أبو �شاور �صوت املخيمات واملدافع الأول عن �أبناء �شعبنا
و�أح��د �أبطال ورم��وز معارك بريوت �أثناء االجتياح ال�صهيوين
عام  ....1982ووليد �أبو بكر الويف لأبناء فل�سطني  ،والعروبة
...واالن��ت��م��اء ل��زم��ن ال�شجعان يف ك��ل �أم��اك��ن ت��واج��د �شعبنا
الفل�سطيني العظيم  ...يكفيه جمدا وكرامة انه يعانق كتاب
و�شعراء ال�شام من ال�شمال اىل اجلنوب  ...جنوبا جنوبا خذوا
دمي معكم !
�أح��د �أب��ن��اء املخيم يخاطب م��راد ال�����س��وداين وي��رح��ب به
ويقبله لأنه قادم من فل�سطني الغالية والعالية ولأنه مل ين�س
�أن فل�سطني لنا من �أول التاريخ وما قبل التاريخ ! يا مراد � ...أيها
الفتى ال�شجاع وكما يقول �أبو خالد الق�سامي من يعبد �إىل �سيلة
الظهر �إىل دير �سودان  ...من هنا مر ال�شهداء ..من هنا ذهبوا
�إىل حيفا !
�أنت الآن يف املخيم يف زمن �آخر لي�س لك بل عليك  ...وعليك
بق�سوة مل تعهدها من قبل ومل تتوقعها من قبل ولهذا ف�أنت غري
م�صدق ملا جرى للمخيم العظيم من دم��ار وعنف قل نظريه يف
هذا الزمان امللتب�س والبعيد عن كل القيم واملفاهيم الأخالقية،
التي تربينا عليها من جمتمعنا العربي الأ�صيل الكرمي � ،صاحب
النخوة وال�شهامة .
فمخيم الريموك هو املكان الأجمل والأحلى لكل من عرفه
و�سكن فيه و�سمع عنه �إنَّه املكان الذي ظل يحاكي الزمان واملكان
وهو الذي ينقلك �إىل املكان الأول والزمان الأول  ،وهو يجمع
والروايات وال�صور عن زمن مل مي�ض عن زمن مل
كل احلكايات ّ
�شعب �ضحى كما
يتوقف ،زمن ي�ستمر يوا�صل حكاية ون�ضال
ٍ
ي�ضح �شعب �آخر يف التاريخ ...تتوقف ملي ًا  ،تنظر يف بع�ض
مل ِّ
ً
ً
الوجوه من تعرفهم ير ّد التحية م�سرعا متجهما مذعور ًا ال تخرج
الكلمات من جوفه  ....تتوقف ،من هذا ومن ذاك ميرون م�سرعني
اخلطا يف كل االجتاهات وامل�سارات و�أن��ت ال تعرف ماذا تقول
كيف يجري هذا واملخيم �أطلقوا عليه عا�صمة ال�شتات والثقافة
واملقاومة ويحنو ترابه الطيب على �أكرب مقابر ال�شهداء والقادة،
ومنه خرجت �أكرب امل�سريات والتظاهرات والتجمعات والدعم
وامل�ساندة لفل�سطني وثورتها وللعروبة وثوراتها وق�ضاياها
وتطلعاتها و�أمانيها ،تتقدم �إىل الأمام ترى ال�شوارع التي تعرفها
منذ زمن بعيد تناديك وت�صرخ بك ماذا جرى ،ملاذا مل ت�صونوا
الأمانة ملاذا تركتكم خميمكم وحيد ًا �أيها الفل�سطينيون؟! ملاذا مل
تنتبهوا وتعوا ما كان يخطط للمخيم منذ زمن لي�س ببعيد ؟ ملاذا
مل تعوا جيدا �صون الأمانة والوفاء ملكان �أعطاكم الثورة والقوة
واملنعة والهيبة والزمان واملكان واملجد ....و�أنبل و�أجمل الثوار

مراد ال�سوداين

حتاول �أن تتقدم قليال لرتى املخيم وهو يذرف
الدموع دامية على الأهل والذكريات ،ويرفع
راياته لرياها من ن�سوه.
و�أعظم ال�شهداء ؟! كيف تركتم املخيم بال حرا�س بال �أبطال بال
ثوار بال م�سريات بال مهرجانات بال حكايات و�صور املدن ال�سلبية
و�صور بحر فل�سطني والكرمل وعكا ويافا وبئر ال�سبع ؟ ملاذا
يجري كل هذا يف املخيم الذي انتظر منذ احتالل فل�سطني �أن
يهب �أبنا�ؤه جميعا جميعا مع �إخوتهم و�أحبتهم
ي�أتي اليوم الذي ُّ
يف �سورية نحو فل�سطني لتحريرها ؟! مل��اذا هذا اخل��راب لرمز
من رموز ال�شعب الفل�سطيني وثورته ،لق�ضية من �أقد�س و�أطهر
الق�ضايا يف التاريخ و َمن وراء ما يجرى ؟ ...هل هذا م�صادفة �أو
خط�أ ؟ ال � ...إنَّ ما يجري هو ا�ستهداف للمكان والزمان لرمز من
�أغلى و�أعلى الرموز عند ال�شعب الفل�سطيني �أينما وجد  ،فاملخيم
يجمع كل فل�سطني من ال�ساحل وال�شمال واجلنوب واجلليل ،فهذا
ابن املدينة ،وهذا ابن الريف ،وهذا ابن النقب ،وهذا املثقف
والفنان ،واملقاتل وال�شاعر ،والفدائي واملهند�س ،والطبيب
وال�صيديل والعامل والطالب ،والعامل والأم املنا�ضلة واجلدة
واجلد الذين مازالوا على العهد مل يبدلوا �أهدافهم و�أحالمهم...
ي��رددون نريد وطنا ولي�س دولة ،نريد �أن نعود ال نريد �سلطة
وال كالم (فا�ض) وفاء لل�شهداء ال تخونوا الكلمات ال تخونوا ما
انطلقنا من �أجله و�ضحينا من �أجله..
حتاول �أن تتقدم قليال لرتى املخيم وهو يذرف الدموع دامية

�أنت الآن يف املخيم العظيم يف زمن �آخر لي�س لك
بل عليك ولهذا ف�أنت غري م�صدق ملا جرى له من
دمار وعنف قل نظريه.

على الأه��ل والذكريات ،ويرفع راياته لرياها من ن�سوا املخيم
وي�صرخ يف وجه من �أتوا يوم ًا للمخيم لي�سرقوا املجد والتاريخ
والت�ضحيات وين�سبوه لأنف�سهم  ،فهذا الزمن للت�ضليل وقلب
احلقائق...
�أ�صوات القذائف وهي تنهمر جتعل الأر���ض متوج �أو تنزاح
ويختل توازنك  ،وت�ضع يدك على ر�أ�سك يف م�شهد م�أ�ساوي  ،وك�أن
يدك �ستحمي ر�أ�سك �إن �أتتك ال�شظايا فال خوذة على ر�أ�سك وال
واق للر�صا�ص  ،ها �أنت بني �أهلك ترى ما مل تره يف كل احلروب
ال�سابقة  ،ال مكان �آمن وال �أنت �آمن وال بيت �أبو �سفيان �آمن وال
الطريق �إىل �أي مكان �آم��ن ...فانتظر يف مكانك لرتى امل�شهد
الذي مل يكن وارد ًا يف املنطق وعلم املنطق ومل يكن لك ر�ؤيا ال
يف الأح�لام وال يف ال�صحو  ...الريموك �شارع الريموك �أ�شهر
و�أعظم �شوارع املقاومة  ....لو �س�ألت املكان عن الزمان لأجاب من
مروا �أغلى النا�س و�أعظم الثوار وال�شهداء واملنا�ضلني  ،ومن
هنا ّ
هنا �صدحت احلناجر لفل�سطني وللعروبة ولكل ثورات العامل ،
من هذا املكان وحتى مقربة ال�شهداء القدمية واجلديدة كانت
فل�سطني على ال��دوام حا�ضرة من خالل امل�سريات والتجمعات
واالحتفاالت واملنا�سبات ....واللقاءات واالجتماعات والأفراح
� ...إن الريموك هو املكان الذي مل يخُ ن الزمان ...واكب الق�ضية
�شهيد ًا �شهيد ًا  ،جريح ًا جريحا  ،و�أ���س�ير ًا �أ���س�ير ًا والالجئني
والنازحني والزائرين واملحبني ومل ين�س �أحد  ،ح�ضنهم جميعا
وحملهم للمجد للمقاومة للكرامة للعال و�أخربهم �أن الوفاء
نعمة من نعم اهلل واحلفاظ على الق�ضية وفاء والتم�سك بحقوق
ال�شعب وفاء  ....والتنازل لأع��داء ال�شعب غدر ما بعده غدر
 ....تتقدم قليال يرد عليك بع�ض الأ�صدقاء ال�سالم والتحية
تتجمد الكلمات يف حلقك وت�شعر �أن مياه بحرية طربيا لن تروي
جفاف حنجرتك ولن تخرج الكلمات �صافية كال�سابق ،بل �سوف
تتوقف الكلمات بعد �أن �ضاعت املعاين وتك�سرت الكلمات...عن
زمن وجمد هوى يف حلظة غياب تاريخية مل تكن مهي�أً ملواجهتها
....الريموك مت اجتياحه وهوى �شهيد ًا  ،لأنه رمز للمقاومة
وال�صمود والكرامة وجامع الفل�سطينيني خارج وطنهم فل�سطني
 ...لأنّه يحوي وميتلك ذاكرة فل�سطني كاملة للأجيال وللتاريخ
 ...فال يخلو بيت من بيوته من ذكريات و�صور و�أدوات تدل على
ان ال�شعب الفل�سطيني هو �صاحب الأر�ض وان الغزاة ال ميتلكون
�إال �أدوات الدمار واخلراب والإرهاب ...
�صور ال�شهداء مازالت معلقة على جدران املخيم تنظر �إليك
وت�س�ألك ماذا جرى و�أين كنتم وملاذا تركتم املخيم يواجه هذا
اخلراب وهذا الرعب وهذا الدم الذي كان يجب �أن ي�سقي �أر�ض
فل�سطني  ....لتزهر الأر�ض ويزهو ن ّوار اللوز يف ني�سان حامال
بيارق الن�صر والعودة  ....احلاج �أبو زكي بالكاد يدفع نف�سه مع
العكازة ليم�شي بخطوات بطيئة وقد هده التعب وخانه الزمانْ
ومل يخنه املكان  ...ي�س�ألك ملاذا دائما نبكي على الذي م�ضى
...مل��اذا ننظر �إىل اخللف ونبكي ملاذا مل نتعلم الدر�س جيداً؟
ونعي ملا هو �آت من الأيام ال�صعبة ...طول عمرنا ن�صرخ يف وجه
الظّ الم من عدو وغريه ملاذا مل نحتط ملا جرى وما فائدة البكاء
على ال�ضحية وملاذا اال�ستنكار وال�شجب بعد �أن �ضاع الذي �ضاع
والعمر �ضاع والزمن �ضاع وكل ما ح�صدناه �ضاع  ،ويبكي علينا
من خاننا وباعنا من �أج��ل املنا�صب والكرا�سي و�أوه���ام اجلاه
املم�سوخ ب�أ�سماء وم�صطلحات م�شوهة وخائبة وكلمات تخون
اللغة واملنطق وما تربينا عليه ...مي�ضي �أبو زكي مك�سورا باجتاه
ال�شمال يتوقف قليال ...ملاذا دائما نتجه نحو ال�شمال ونن�سى �أن
نتجه نحو اجلنوب يف م�سرية ال تتوقف ولكنه ردد عندما يكون
لدينا رجال رجال يف م�ستوى من �ضحوا وقدموا  ،وما خانوا وال
عرفوا لغة غري لغة الوفاء لأر�ض الوفاء والكرامة ...م�ضى �أبو
زكي وهو يرتك املخيم بعد �أن وجد نف�سه وحيدا  ،بعد �أن فقد
من �أحب ومن ح�ضنه ور ّباه  ....تنظر �إىل �شارع الريموك جنوب ًا
جنوب ًا ترتاءى لك بي�سان والقد�س والنقب بعد �أن حتلق فوق
الكرمل وال�ساحل ...وت�س�أل كيف الطريق �إىل تلك املدن التي
مازالت تنتظرنا ومل تغري مكانها وبقيت على العهد وفية  ...مل
أ�سماءها وال عناوينها ظلت �صامدة يف املكان وفية لزمانها
تغري � َ
هي  ،ولي�س لزمان الغزاة وامل�ستعمرين ....
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على
�أ�سوار دم�شق

• �أحمد �أ�سعد احلاره

•حممد معتوق
قمر على بردى �أخ ِّبئ يف املرايا قامتي
ٌ
�شفتي
ف�أرى دم�شق ت�سيل يف
ْ
لها لغتي
ويل من خمرها ك� ٌأ�س معت ٌ
ّقة
وناي
ْ
يل �أن �أر ِّدد يف قوافيها �صداي
ُ
دم�شق
�أنت احلبيبة يا
َ
ف�صاف عن قيثار ِة الغيم
ال�ص
�أحدَّ ُث َّ
امل� َّؤجلِ
�إذ يجيء ال ّل ُ
مزدحم القوايف
يل
َ
ً
عارية
ت�سقط الكلمات
�شفتي
على
َّ
�ألفظ �آخر الأنفا�س
ثم �أغور يف عري احلقولْ
َّ
للحزن جوفتهُ
َ
يقول يل املغنِّي يف
دم�شق حقيقتانِ
دمي
ني
وعطر اليا�سم ْ
ُ
كوين لهذا الكون حلّتهُ
�س�أعرف كيف �أع�شق ظلَّهُ
ني
لو جئتُ يف كتب احلن ْ
يدي
�أدخلت يف جيبي ْ
بي�ضاء
َ
قد عادت �إ َّ
يل
زك َّي ًة
�سوء
من غري ْ
ال�سماءِ
كنت ا�ستويتُ �إىل َّ
ف�سلت يف �شفتيك �ضوء ًا
�ضوء
بعد ْ
ُّ
كل املعاين –يا دم�شق -لنا
�أخ ُّوتنا
حمبتنا
�إراد ُتنا لنا
ّاح ولو ْز
ربيع الأر�ض تف ٌ
ولنا ُ
�أهديتُ يف عينيك قبرّ تي �إ َّ
يل
وقلتُ
ري قلبي
من يل غ ُ
كي يناديني �إ َّ
يل

•�أحالم غامن
يرتادين فيك َّ
ال�ش ْ
غف
زمن ًا �أفتـ�ش عن عيونٍ
ﻻ تخـاف ال�شم�س كي حتمي
جريح ًا
يف �سرير الروح ت�أ ّوه
ْ
واعتكف
زمن ًا
َ
ُ
لملم �آهتي
ت
روحي
يف
ألقـاك
�
فهل
ُ
عارف
وتعيد �أنفا�سي بقبلة
ٍ
ْ
واختلف
�أعيـى املَيَا�سِ َم
زمن ًا
كوثر
هو ٌ
لي�س �إالَ ..
نحل َو ْلهَانٍ َغ َر ْف
ه َو َ
َن ْ�س ٌر ميدُّ على الفراتِ َح َنا َنهُ
وذي � ٌ
أطالل حتت�ضنُ اجنذا َبهُ
مب ْع َبدي
للبخور َ
اب َثغْر ِه ي�ستفيق على الن�سائم
و ُر َ�ض ُ
ُمعلنا
ّ
زف املليكة بني ُغ�صنني ا�سرتدا
جن ََّة ال َّرحمن يدفعه َ�صل ٌ
ِيل
من َرهَ ْف

مني
و� ِ
أنت ِّ
ولدت
أنت من �ضلعي
ِ
� ِ
ف�ش ّيديني –يا دم�شق -منابر ًا
للعا�شقني
ال ت�أكلي تفَّاحة الغرباء يف فو�ضى يديَّ
عينيك املط َّرزتني
ف�إنني من طه ِر
ِ
علي
من وجعي َّ
أنت يل
و� ِ
لك ما لديَّ
ِ
عليك قد �أطبقت جفني
ِ
كان هذا الليل منتظر ًا
على بردى
ير ِّد ُد يف امل�آذن �صوتهُ
كي يعتليني الن ُ
َّع�ش
ال�صدى
�إن رجع ّ
نوبر
ال�ص ُ
�صوتي ّ
علي
قامتي �سقطت ّ
ني
مل وعيناي الأن ْ
يداي من �أ ٍ
�أ�صبو �إىل بردى
يذوب نداء قلبي يف املدى
كم �أعتلي كتف ال�ضفاف
وفوق ر�أ�سي القبرّ ُ
ات
�أنا الفتى
حريتي وطني
ويف وطني احليا ُة
فال تخايف يا دم�شق
وال تخايف
قد نق�شتُ على جدارك
للفتى الأمويِّ
ني
طوق اليا�سم ْ
ُ
دم�شق
�أنت احل�ضار ُة يا
و�أنت يل من مي�سلونَ دمي
وقفتُ على مناديل املدى
ناديتُ
�إذ ناديتُ
من حتت ال َّرماد �ستنه�ضنيَ..
وتنه�ضنيَ...
ني
وتنه�ض ْ

ثمار الدم..

عمي دم�شق �صباح ًا من �صب ًا و�صبا
عمي ابنة ال�ش ّم�س قلب ًا ينب�ض العربا
�أت�س�أليني �أ�سباب النزول ر�ؤى؟
احلب واحلربا
املر�سالت �أرتنيّ :
هذي خيول خيايل من ندى وهدى
ت�ستح�ضر الغالينيّ :
ال�شام والأدبا
ومن «هم القوم ال ي�شقى جلي�سهم»
�إال الأىل �أمطروا �شهباءها �شهبا
ومن �أم ّية – قبل ّ
ال�شام -غري هوى
ً
ما �إن جتد عجبا حتى وال رجبا
بق ّية اهلل فيها� ،إنها �سو ٌر
�أورت مالئكة «الأبدال» ..والنُّجبا!
مرت عليها وحو�ش وهي �صامدة
ّ
هذا غزاها ،وذا �أقعى لي�ستلبا
�سادوا وبادوا ،ودام «الأرجوان» فها
يبث «فينيق» �شاميه :ظبى وظبا
حلفت �إ ّال �أمزّ ق ّ
نافية
كل
ٍ
غا�سق وقبا
نفي
ٍ
للجن�س� ،أو حرف ٍ
••
من قا�سيون � ّ
أطل القد�س ي�س�ألني
ومن عباءة «نور ال�شام» خري عبا
�أيعر�سون «بو�سطى الأر�ض» ..كيف لهم؟
و�آدم الأر�ض من حنّائها خ�ضبا
هذا امرئ القي�س .هذا طرفة معه
من قبل �أن ح�ضرا كانا قد ان�سحبا
وجاء بعدهما الأع�شى يقولهما
حتى الفرزدق وىل ممعن ًا هربا
فقلت ح�سبي نزار قال هيت لهم
حم واحت�سبا
حتى �أخي املتنبي ّ
وجئت ميليغر «الفينيق» �أ�س�أله
ً
�أجاب ال ن�سبا �ألقى ،وال ح�سبا!!
 ...يح ّللون ثمار الدم با�سم ر�ؤى
يحرمون ثمار النفط با�سم ربا
ّ
اهلل ،اهلل ،يا موتى وال كفنٌ
�أال حرامٌ ُّ
يحل اخلمرة العنبا؟
وهب � ّ
أكف احلمى قد �صفقت رهب ًا
�ألي�س �أقدامه قد �صفقت رغبا
لري�ضع الغرب ثدييه ا�ستق ّلهما
حذاء «منتظر» �أ ّم ًا ..فكان �أبا

وقائد ،ويداه من ندىً وردىً
ٍ
تنكّب «النيل» �سيف ًا و» الفرات» �شبا
ا�ستن�سرت حوله الدّ نيا ت�ساجله
قل يل �أما �أتعب الدّ نيا وما تعبا
يا لل�شهادة ،يا للجي�ش يكتبنا
بي �سبا
وال�س
أحيا..
�
امليت
فعندنا
ّ ُّ
و�ش ّمرت عن نديّ ال�ساق زنبقة
حتى �أثارت ب�أهل اجلنّة ال�شغبا
ٌ
أرا�ضية
�ساق» �
�سل «الكوا�شف عن ٍ
�أنيّ �أ�ساوي بها �أترابها العربا
 ..يا للر�سالة ،عنّا �إذ حتدّ ثنا
ال ما يحدثنا الإ�سالم واغرتبا
قد ح ّولوه �ضرار ًا با�سم جامعة
وكيف جامعة للهادمني « قبا»؟!
قالوا لنا «احلرم الأدنى» ،وكيف لهم
وقد �أ�صاروا �إالف الرحلتني هبا
قالوا لنا الذهب ال�ضاوي ،فقلت لهم
لنا احلديد �سيطوي ب�أ�سه الذهبا
عجله
قالوا لنا النفط قلنا اهلل ّ
ف�إنه �سلفة الربكان .واقرتبا
لأنتم الطرف الثاين لآتيه
مع اليهود الأىل قد حرفوا الكتب
نت �شتّى هنا وهنا
قاموا على ف ٍ
و�صيرّ وا لكم الأ�سطورة العجبا
يا من ي�شكك تارريخ احلمى بهم
جدوا �أب ًا لأبيكم ..مل جند ن�سبا
••
�أ�ستغفر ال�شم�س �أن ال�شم�س جاهلة
�أنّا منزق عن مر�آتها احلجبا
م�شت دم�شق �إىل بغداد �آ�سية
كلتاهما عاينت كلتيهما حلبا!
احلب يلفظها
«اهلل �أكرب» حني ُ
ال حني يلفظها �أعدا�ؤها الغربا
واحراه �أ�ضحكني
 ..ودون «�شدوان»
ّ
فزّ ٌ
اعة تنت�ضي دون احلمى خ�شبا
من الهوا�شم لكن من �أبي لهب
من العواتك لكن حتمل احلطبا

كُنْ يل حبيبي كُنْ �أنا
زمن ًا
�أراك على الأرائك حامل ًا
وا َ
جلفْنُ ي�شــهق يف ان�سيابك
ل�ؤل�ؤ ًا
والدُّ ُّر ُمذْ َبدَ �أ الزِّ حام ُمد َّثر َا
بال ُع ْ�ش ِب
بال�صل َْ�صال
َّ
بالق�صب الذبيح بـﻼ ُل ْ
هف
هل �أرجتيـك تز ّفني
طفلتي التي
وتعيـد
َ
ما زال ُ
دورقهـا
يلونه اللَّ ْ
هف؟
يا زيتَ م�صباحي و�سِ َّر �سنابلي
دي َوت َب ْع ُ
�إ ْ
ين َر َ�ض ْيتُ ت َو ُّح ْ
رث ْي َعبرْ َ
الخْ زفْ
وعرفتُ كيف �أتيه يف ِّ
ال�س َنا..
ظل َّ
ُ
يخاف َ�س ْه ٌم
الر ْم ِح حني
كالن َّْ�صل بني ُّ
�أن ينا ْم
يف َعتمة الر�ؤيا
�س�أركب َ
نغمة الطري ال�شريدْ
َّ
يرتادين فيك ال�ش ْ
غف
ُ
بح
�سقطتْ
فنارات الدقائق ذات ُ�ص ٍ

وال�س َع ْف
َّ
ال�ش َغاف ُ
هي بعدُ ُغ َّ�ص ُة َّ
وكلُّ مط َّو ٍق
َ
َد َل ْف
الآن تكذب � ُ
بو�صلة ت�شري �إىل
ألف
ٍ
ال�صدَ ْف
َّ
َ
�سبيل العا�شق َ
ني و�إنَّهُ
أ�ضيء
ف� ْ
مينحهم يديك قيامة �أوىل
املاء
ْ
ُ
و�شك ًال من جراح ال�صدر من بيت
َّ
ال�ش َظ ْف
ذكر ُتك..
يف الغيم  ..يا وطني ْ
ٌ
جنمة ر ّبانها
رب وقنديل من العِ�شق املعلَّ ِق يف
ح ٌ
ال َو َل ْف..
الف�ضي
يف ظ ِّل َك
ّ
ُ
جتمعنا الأيائل يف براري العط�ش
ال�س َل ْف..
يغرينا َّ
و�سكنتَ �أنتْ
يف نحل ذاكرتي �أمري ًا ي�سرت ُّد التاج
من َ�ش َج ِن البيادر ..والبالبل وال َك َف ْف
وحن َْطةِ القلب
وطني
املخ�ص ُب بالدماء ِ
َّ
َ
املل ّون يف بيا�ض العني..يف َب ْرق ال َول ْف!!
خافقي الفراغ كطائر
يرتاد
َ

املنائر
يف الفجر تدفعه
ُ
والبنود وخمر ُة
الوجد الع�ص ّية َّ
وال�ش َرفْ
يرتادين �أنّى ا ْن َت َف ْ�ضتَ �أو ا�ستكنتَ
�شهيقُ ليلٍ كالنهار �إذا ان َ
ْك�ش ْف
يــا ُمهجتي
ً
بداية
كم �أ�شــتهيك
ْ
تعو ُد بال ُخطى
تر�سم �شك َلها الأن َِق
وعلى َم�سا ِر احلاء
ُ
الأ َل ْف
ما منْ مغامرةٍ
الباء املط َّوقُ يف الن ََّج ْف
هو ُ
كال�شم�س مرفوع ًا
ولكن ال داللة للزوالْ :
تهب الأ�صائل �أ�صي َلهـا
ُ
وجتيء بي نحو ارتعا�شِ ك �آخِ ر ًا
ُ
َ
إح�سا�س من غِ زالنِ ظ ِّل َك
وتقاذف ال
ُ
وارمتى..
وعلى �شعابك كم ْ
نزف
وعي ،
و�أن ُ
ني ل�ؤل�ؤة بال ٍ
حتنُّ �إىل حمار:
بالهم ،يف غيهم يت�شوفون
ما
ْ

على الإله
وعلى ِرتاج ال�شم�س �صور ُة طفلٍ
بدا
مرتنّح ًا كظالل غيمة
ويحوطه
جلمالِ ُم�صفِّقاً
أيك ا َ
� ُ
ويطيــر مزهــوا
ب�آفاق يل ِّونها الترَ َ ْف
أفهم َ
أفهم ما عال
كيف � ُ
�أنا ل�ستُ � ُ
الء يكونُ بعدَ �سقوطي ؟
فهلِ ال َع ُ
قلمي رحيقُ
مدفونة
ممالك
ٍ
ٍ
وك�سيف نا ِر َع َفافتي
ِ
والقلب قافيةٌ
ُ
يراوده ال َك َن ْف
ال ..مل َ
يرك � َأحدْ ..هنا
ُ
ُكنْ يل حبيبي كنْ �أنا
واترك «رهني املَ ْح َب َ�سينْ ِ «
ْ
يعرتف
على الفوا�صل
ُ
وك ِن َّ
ال�ش ْ
غف.

قصة

•عدنان كنفاين
َ
خيوطه
ي�سحب النها ُر �آخ��ر
الأرج��وان��ي��ة من ف�سحةِ ال��دار،
يهم «عبد اجلليل» ب��اخل��روج،
ُّ
ينظر يف وج��وه �أوالده ال�ستة،
ثم ينظر يف الورقة التي ك َتبت
عليها زوج��ت��ه ل���وازم البيت ،وبع�ض
�أغ��را���ض ل��ل��أوالد قبل �أن ي��ط��لّ عليهم
العيد..
�برم�� ًا ،وقبل �أن يغلق
ينظر حوله م��ت ّ
الباب وراءه ،تدركه زوجته:
تن�س الف�ستان الأحمر لـ «م��روة»،
ـ ال َ
جت���ده م��ع��رو���ض�� ًا يف واج��ه��ة امل��ح��ل قبل
الأخري على الي�سار نهاية ال�سوق« ،معر�ض
بلقي�س»..
يهزّ ر�أ�سه ..ومي�ضي..
�ستة �أوالد ،خم�سة �صبيان وب��ن��ت،
ح�صيلة زواج ع�شر ���س��ن��وات� ،أجنبتهم
زوجته «�إن�صاف» يف ال�سنوات ال�سبع الأوىل
من زواجهما ،كانت مثل القطط البلدية،
حتمل «عالريحة» كما يقولون ،وتنجب
بال �أمل ،مل يقرتب ،بعد �أن و�ضعت «مروة»،
من فرا�شها ،ومل يلم�سها �سنة كاملة �إىل �أن
دلّته «الداية» «احلاجة �أم ابراهيم» كيف
يتفادى تلك امل�صائب ،لكن ذلك جاء ،بعد
�ستة �أوالد ،مت�أخراً..
ي�صطفون �أم��ام��ه كما ط��اب��ور ع�سكر،
ينتظرون �أن يجرتح املعجزات ،و�أن يحقق
لهم جميع ًا �أحالمهم الوردية ،وال�شيطانية
�أي�ض ًا.
حت�س�س جيوبه ،يطمئن على راتبه
ال�شهري الذي ا�ستلمه حديث ًا فالعيد ي�أتي
مع بداية �شهر جديد ،وما يف جيبه قد
يكفي لتلبية قائمة الطلبات الطويلة ،لكن
يلح عليه ،كيف ي�ستطيع �أن
الهاج�س الذي ّ
يتدبر �أمور حياة الأ�سرة بقية ال�شهر.؟
وقف با�سرتخاء �أم��ام واجهة «معر�ض
بلقي�س» يت�أمل الف�ستان الأحمر اجلميل:
ـ �ستبدو «م��روة» جميلة وه��ي ترتدي
ه��ذا ال��ث��وب ،وتعقد �شعرها ب�شريطة
حمراء ،و....
ا�صطدمت قدمه بلفافة ملقاة على درج
أح�س بخفقات قلبه تتزايد،
الر�صيفّ � ،
انحنى ببطء� ،أم�سك باللفافة ،وبحركة
مفاجئة مل تكن يف ح�ساباته �أبداً� ،سريع ًا
عب قمي�صه الداكن.
د�سها يف ّ
ّ
يفتعل خطوات طبيعية ،تت�سارع �شيئا
ف�شيئ ًا وهو يبتعد عن املكان ،بينما جتول
عيناه ي�ستطلع وج���وه النا�س الغادين
والرائحني.
مظروف �أبي�ض يف كي�س ورق��ي �أبي�ض،
وكلها يف كي�س بال�ستيكي ب��ن ّ��ي ال��ل��ون،
ّ
ف�ضها على عجل وهو ي�صعد درج �إحدى
العمارات ،ومل ي�ستطع �أن يكتم �صرخة
�أفلتت منه ،ثم ماتت على �شفتيه عندما
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وَرقٌ �أخ�ضر
بدت له رزمة من الأوراق املالية
اخل�ضراء.
�أع���اد ال��رزم��ة �إىل املظروف
��ي ،ود� ّ��س��ه
و�إىل الكي�س ال��ب��ن ّ
��ب قمي�صه ،وقفل عائد ًا
يف ع ّ
حائر ًا ماذا يفعل و�إىل �أين يذهب بالكنز
أم�س
ال��ذي و�ضعه القدر �أمامه ،وهو يف � ّ
احلاجة �إليه.
ـ دوالرات كثرية يا �إن�صاف!.
ُ
مت�سك برزمة النقود اخل�ضراء ،ثالثة
�آالف دوالر� ،أوراق من فئة املئة دوالر،
ثالثون ورق��ة بالتمام والكمال ،وبينما
عد الأوراق� ،سقطت من بني
هي ما�ضية يف ّ
ورقتني ماليتني م�صقولتني ورقة �صغرية
بي�ضاء ،تناولها عبد اجلليل بحر�ص،
قدر
عليها كتابات قليلة مل يفهمها ،لكنه ّ
من خالل بع�ض الإعالنات التي كان يراها
على �شا�شة التلفاز� ،أنها على الأرج��ح،
عربية!.
تذكّر يف اللحظة نف�سها �صديقه القدمي
«مبارك» ،كانا قبل �أن يتزوج ويحمل هموم
�أ�سره وبيت و�أوالد �صديقني قريبني جداً،
ويعلم عن يقني �أن «مبارك» يتقن العربية.
د�س الورقة ال�صغرية يف جيب بنطاله
ّ
وانطلق �إىل بيت مبارك القريب.
ـ يا عبد اجلليل املو�ضوع خطري و�أكرب
مما تتخ ّيل!.
ـ كيف.؟
�أج����������اب ع��ب��د
اجلليل بتوتر..
ـ ق����ل يل ق��ب��ل
ذل���ك �أي����ن ع�ثرت
ع��ل��ي��ه��ا وك���ي���ف.؟
وه������ل وج���دت���ه���ا
ورق�����������ة ه����ك����ذا
فقط.؟
ـ نعم�« ...أجاب
م��رت��ب��ك�� ًا» ع�ثرت
عليها ملقاة �أم��ام
م��ع��ر���ض بلقي�س
للألب�سة.
اع��ت��دل مبارك
يف جمل�سه ،وقال
وهو ير�سم نظرات
جا ّدة:
ـ م��ن ك��ت��ب ه��ذه
ال�����ورق�����ة ي��ري��د
م���ن ح��ام��ل��ه��ا � ّأي
ك����ان� ،أن ي��راق��ب
«احل���وت» ويحدد
مكان ت��واج��ده يف
ال�ساعة الثامنة
من م�ساء 10/3
التقط �أنفا�سه

وتابع:
ّ
ـ هذا يعني يوم بعد غد ،متوقع �أن يكون
�أول �أيام عيد الفطر ،فنحن اليوم 10/1
نظر �إىل وج��ه عبد اجلليل ب�صرامة
و�أردف:
ـ هل تعرف من هو «احلوت».؟
ـ وم��ن ال ي��ع��رف م��ن ه��و احل���وت !.نعم
�أعرف �أنه من قادة املقاومة هنا.
ابت�سم مبارك ب�سخرية وقال وهو يرد
الورقة �إىل عبد اجلليل:
ـ هكذا ت�صبح الأمور وا�ضحة متام ًا ومل
َ
تت�صرف.
يبق غري �أن
ّ
وك�����أن م��ب��ارك ي��ع��رف ك��ي��ف مي��ك��ن �أن
يت�صرف ،ه��و �أو عبد اجلليل يف موقف
ّ
ت�صرف واحد..
غري
هناك
لي�س
إذ
�
كهذا،
ّ
انطلقا ،دون �أن ينطق �أحدهما بحرف،
م�سرعني �إىل دار يعرفها مبارك جيداً.
تناول «زكريا� .س» الرجل اجلهم تلك
الورقة من يد عبد اجلليل وقر�أها ،لكنه
مل يبد �أي ر ّد فعل ،بل نظر مل ّي ًا يف وجه
عبد اجلليل وقال ب�صوت خافت:
ـ نحن نعرفك جيد ًا يا �أخ عبد اجلليل
فقد كنت يف وق��ت ما بيننا ومعنا يف كل
اخلطوات.
يل ّوح بالورقة ويتابع دون اكرتاث:
ـ �أين وجدتها.؟
ـ ملقاة على درج الر�صيف يف ال�سوق،
�أمام معر�ض بلقي�س للألب�سة.
ـ وه��ل م��ن �سبب
لتواجدك هناك.؟
ـ ن����ع����م ..ك��ن��ت
أتفرج على ف�ستان
� ّ
�أح���م���ر م��ع��رو���ض
على واجهة املحل
لأ���ش�تري��ه البنتي
مبنا�سبة العيد.
ـ وهل ا�شرتيته.؟
ط�������أط�������أ ع��ب��د
اجل���ل���ي���ل ر�أ�����س����ه
ومتتم:
ـ ال ..مل �أج���ر�ؤ
حتى على دخ��ول
املحل فقد كان ثمن
الف�ستان باهظ ًا.
ـ ح�سن ًا يا �أخي
وه����������ل وج�������دت
الورقة هكذا.؟
ـ كيف هكذا.؟
ـ �أعني ورق��ة يف
م��ه��ب ال���ري���ح� ..أم
يف م��ظ��روف� ،أم يف
ط ّيات كتاب مث ً
ال �أو
ما �شابه ذلك.؟
ـ ال ..ال كانت يف

9
مظروف �أبي�ض.
و���س��ري��ع�� ًا �أخ����رج امل��ظ��روف م��ن جيبه
وقدمه للرجل ،الذي تناوله ببطء ،ونظر
ّ
قربه من �أنفه ،و�أع��اده �إىل
�إليه مل ّي ًا ثم ّ
عبد اجلليل وهو يبت�سم.
كرت من �أمام عينيه ،وهو ينقل
�سريع ًا ّ
خطواته ببطء يف حواري املخيم عائد ًا
�إىل بيته� ،صور كثرية تراكمت بفو�ضى،
لكنها �أر�ست حقيقة وم�سرية لي�ست بعيدة
عن عبد اجلليل ،ك��ان فيها رفيق ه���ؤالء
الرجال ،كانوا �أكرث من �أخ��وة ،فاخلندق
مي�سح كل الفوارق الطبقية بني الراب�ضني
فيه متحفّزين ،ومتوقعني ال�شهادة بني
حلظة و�أخرى.
كانوا ،وكان بينهم يتقا�سمون الرغيف،
وعلبة «الف�شك» ،يتقا�سمون الأحالم وهم
يت�سقّطون مواقع النجوم يف ليايل الربد
واحل��ر ،يتلظّ ون حتت �أ�شعة ال�شم�س� ،أو
يتقاطرون خفاف ًا حتت م�ص ّبات املطر،
وم�ستنقعات الطني والأوحال..
كان واح��د ًا منهم ،يحمونه ،ويحميهم،
ي�شعر الآن �أنه �أقرب �إىل خيانة الأمانة،
والذاكرة ،والأيام اخلوايل التي مل تغب
عن خاطره حتى يف �أق�سى ظروف ما يعاين
وهو ي�سعى ويعمل ليل نهار من �أجل �أ�سرته،
يقرب املظروف
ي�شعر �أن ذلك الرجل ،وهو ّ
من �أنفه ي�شم رائحة �أوراق نقدية كانت
ت�سكن فيه ،لقد ك��ذب ،و�أحجم عن قول
نقدي
احلقيقة ،وكل ذلك من �أج��ل ورق
ّ
�أخ�ضر!.
مد املظروف املح�شو ب��الأوراق النقدية
ّ
�إىل «زكريا� .س» الرجل اجلهم ،دون �أن
ينطق بحرف واح���د ،و�أ���س��رع يخرج من
املكان..
هدير «اهلل �أك�بر» مي�ل�أ ف�ضاء ح��واري
مرحب ًا
املخيم ،يت�صاعد من جامع احل ّ��ي ّ
بحلول العيد.
طرقات على باب دار عبد اجلليل الذي
�أ�سرع وفتح الباب ،مل يجد غري حقيبة
ك��ب�يرة ،كانت حم�ش ّوة مبالب�س جديدة
لزوجته ولأوالده اخلم�سة ،وبينها ذلك
الف�ستان الأحمر ..ومظروف �صغري مكتوب
عليه «عيدكم مبارك» وفيه  500دوالر..
نظر �إىل �إن�صاف بعينني فرحتني ،وغمز.
بادلته نظرات حب ،و�أردفت با�ستحياء
وهي تبت�سم:
ـ لي�س يف هذه الليلة!.
لكن عبد اجلليل ق��رر ،يف ه��ذه الليلة
ب��ال��ذات� ،أن يتجاهل تعليمات «ال��داي��ة
احلاجة �أم ابراهيم»..
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بـــــــوح

• طالل الغوار

•حممود حامد

لق�صائدي يف احلب
جرح
ُ
و�أنا ب�صمت احلرف
�صدح
ُ
يدي،
على
امل�ساء
ينمو
ّ
�سنابال
فال�صبح ..قمح
مناديل ملوحةٌ
ٌ
قلبي
ونايات ..وبوح
�أم�ضي
فتنزفني الدروب ق�صائد ًا
�...أ ّيان �صبح
� ّ
أبي�ضت ال�سنوات يف
ر�أ�سي
ك�أن العمر ملح
�شجر يواكبني
ٌ
من الأحزان
من الأحزان
والطرقات جرح
وحبيبتي لق�صائدي
ايدامها
ملح
وال�شوق ُ

•�َ ..سالم ًا �أ ُّيها الآتونَ من
دمنا،
َّاح
ومن غدنا ،ومن ُتف ِ
ن�شوتنا،
ُ
اك
ومن
تلويحة الأيدي على �ش َّب ِ
ِ
ُغربتنا،
ومن وج ِع انتظا ِر الغائب َ
ني على
املفارق،
ِ
والذين ُنحبهم يف العابرينَ ،
عابر َو َطنٌ ،
ِل ُك ِّل ُخطو ِة ٍ
َومَنْ يف العا ِبرينَ يمَ ُ ُّر،
بح الذي ي�أتي،...
ُّ
لل�ص ِ
وللوطن الذي ي�أتي،..
ِ
املفارق،
وللآتنيََ ،ب ْعدُ  ،على
ِ
البت�سامات ا َّلذينَ ُنحبهم يف
ِ
البال،
ِ
اخليالَ ،ولمَ ْ ْ
يزل:
َم ُّروا يف
ِ
َ
ذاك َّ
ال�شذى َو ْرد ًا َيه ُِّل،
دَم ًا َيه ُِّلَ ،و َ�س ْو َ�س َنا،

•حممد الفهد
و� ُ
أحاول �أن �أخ�ض َّر قلي ًال
أخرج من هذا
�أن � َ
الكابو�س على روحي
ِ
ً
للفرح
ا
عيون
ري
و�أ�ص َ
ِ
احللم
ال�ساكن يف
ِ
ِ
وب َ
ني الأوراقْ
َ
ً
ُ
املوت
�صوت
حتمل
ا
رياح
لكنَّ
ِ
تك�سر �أ�ضال َع
طلقات
وما يتبعها من
ٍ
ُ
الوقت
ِ
ِّ
خريف يعرفني
وترميني يف ظل
ٍ
وينام قريبا من قلبي يف لونِ
الأحداقْ
ري
قلت اغ ِّلق �سمعي ح َّتى ال �أب�ص َر غ َ
َّ
املخ�ض ِر
اجلبل
ِ
ً
ُ
أفق
و�أوراقا تر�سل �صرختها لل ِ
املطلق
ِ
ً
اذاعات الأبواقْ
�صوت
عن
ا
مبتعد
ِ
ِ
ف�إذا بعيوين ُ
�صمت
تذبل يف ٍ
ُ
أع�ضاء
أح�س ب�أنَّ ال
َ
وي�ضيق ال�صد ُر ُّ � ,
درب املعنى
ُ
تهاجر من ِ
ُ
وتطوف بروحي � ٌ
�صفر َ
فوق
أوراق ٌ
�ضلوعي
املوت عراقْ
فك�أنيّ يف ِ
أخرج ثانية دونَ
مواربة
ٍ
ف�أعو ُد ل َ
فخريفي َ
الوجه وعندَ �أ�صاب َع
فوق
ِ
ظ ِّلي
ال يخطئ يف معرفتي
و�أنا ال ُ
الدرب ودونَ �سباقْ
أول يف
ِ
من �صوري
مدخل بيتي وعلى طاولتي
يف
ِ
ُ
تقف ال�صور ُة �شاهد ًة
يعك�س لون ًا
ا�شراق
ت�سبح يف
فعيوين
ٍ
ُ
ُ
ورد َّي ًا
ً
َ
وا�ضحة يف
ع�شق تبدو
وموانئ ٍ
ا�شراق ال�ضوءِ هنا
ِ
ْ
غمامة
روح
يف
مي�شي
و�صفاء
ٌ
ِ
ف�أحا ُر بظ ّلي
ُ
فال�صور ُة ال
حتمل وجهي � ,أينَ
ني
الع
جتاعيد
ِ
قرب ال�شفتني وذاك
وما جاور َ

بح �سَ الم ًا
�أيُّها الآتونَ مَعَ ُّ
ال�ص ِ
وق�صا ِئدَ انهمرت قنادي ًال!!!
تخ�صهم عيني
َ�سالم ًا للذين ُّ
بدمعتها،
و�أعماقي بلهفتها،...
�ضيء،
وروحي بابت�سامتها ُت ُ
ملن هُ نا تركوا بنا يف َّ
حكة
ال�ض ِ
اخل�ضراءِ ،
� َ
أجمل ذكريات ال ُع ْم ِر:
والوجد،
�أيديهم ُت َل ِّو ُح بالأ�سى
ِ
ال�صبا َب ِة ،واملناديال
من � ِ
أرق َّ
•
َ�سالم ًا للنَّ�سيم يمَ ُ ُّر مجَ نونَ الهوى
فيذيبنا َل ْثم ًاَ ،و َتقبيال
لمِ ا َ
ترك الأَ ِح َّب ُة يف ال َّر�سا ِئ ِل،
أ�صابع يف اجلدا ِئ ِل،
وال ُ
البال:
وا َّلذين ُنح ُّبهم يف ِ
َم ُّروا ّ
اللَ ،و َخلَّفوا
كالظ ِ
َّ
ما َظ َّلَ ...عبرْ َ الظنِّ  ...ت�أويال!!!
•

َ
رع�شة خا ِف ٍق تكفي،
َ�سالم ًا� ،إنَّ
و َب ْ�س َم َة َد ْم َع ٍة تكفي،
َ
اخل�ضراء يف َع ْي َن ْي ِك،
الدمعة
و�إنَّ
َ
حتتاج َتعليال!!!
ال
ُ
ً
َ�سالما �أ ُّيها الآتونَ من فو�ضى
ق�صائدنا،
ومن فو�ضى حرائقنا،
يح َعنَّا يف
َوممِ َّ ا ثرثرتهُ ال ِّر ُ
ر�سائلنا:
أ�سالك،
على ال ِ
ما ر�سمت َيدٌ يف ال ُب ْع ِد،
ياج:
ال�س
َن ْحنُ املوجعونَ على ِّ ِ
مبا َيدٌ َر َ�س َمتْ ،...
َو َما َر َّفتْ َيدٌ َّ
ال
بال�ش ِ
ياج،
ال�س
على
نحنُ املو َلعونَ ،
ِّ ِ
ِب َر َّف ٍة يف َّ
أوجزت
ال �
ال�ش ِ
ِ
ال َّتفا�صيال!!!
•
و�أحبابي،...

يح
�إذا ما خل ُتهم يف ال ِّر ِ
�أيديهم ُمل ّوحة،...
َو َد ْد ُت َلو �أَنني يف ال ِّريح �أعالها
ناح َي
لأطوي حتت َخف ِْق َج ِ
أحباب،
ال َ
ُ
أهم�س:
اقطف َ�ش ْهدَ ُقبلتهم ،و� ُ
ُقبلة تكفي ِل ُك ِّل َف ْم َت َ�ش َّهاها،
َ
فما �أ�شهى ُعذوب َتها ،و�أحالها!!!
•
َ�سالم ًا �أ ُّيها الآتونَ :
من فو�ضى حرائقنا،
ومن فو�ضى ق�صائدنا،
و�أجملها ،و�أغالها
وح،
الر َ
�أراكم تعربونَ ُّ
أهم�س:
�
ف
ن�شوتها،
معراج
يف
ُ
ِ
اعدينَ �إىل معارجها،
ال�ص ِ
�إ َّنهم ،يف َّ
َجناحاها!!!

حماوالت

الروح
القابع يف
احلزنُ
ُ
ِ
�أين تهاوى
اجلرح �أين تخفّى
و�صياح
ُ
ِ
حتّى ُ
�صرت َّ
ْ
حمامة
كظل
فوقفت ا�سائل  :هل ُ
يعقل ان تنقلب
ال�صور ُة
ت�صبح �شيئا �آخ َر
حتّى
َ
الوقتَ
مير جراح ًا
�أم �أنَّ
ُّ
بكاء ي� ُ
أخذ ماء
فت�ص ُري
ُ
الروح ً
ني
العين ِ
وما ابقى الوجدُ ب�ساحته َ
فوق
أ�ضواء
ال ْ
املر
حتّى
َ
حت�سب �أنَّ الزمنَ ّ
َ
قرب
املعنى
يف
حتفر
معاول
َ
ُ
الأ�صداء
ً
ت�سكب حرق َتها
ا
عيون
فن�ص ُري
ُ
ُ
الوقت �سالم ًا
وتقول لذاك
ِ
َ
�صرت دفات َر ذكرى ال نلم�سها
يامنْ
ير�شح منها ُ
املاء
ودروب ًا قد
ُ
بع�ض ْ
�أ َّو ُل الأ�صوات
ال�سفينة � َ
كانَ ال�س� ُ
أول
عن
ِ
ؤال ِ
أ�صوات يف لغتي
ال
ِ
املحا�صر �سلَّم
على مر�أى من الغيم
ِ
الوديان

� َ
اجلبال وما اعرتاها من �صخو ٍر
آفاق
ِ
ترفع
ُ
التكوينَ � ً
ني
باب ال�سن ِ
أ�سئلة على ِ
أيفء �إىل املوانئ
هل كنتُ َّ
بحار ًا � ُ
َ
مثل
عا�شقة تندِّ ي الوقتَ بالإمياءِ
ٍ
ثم حتو ُم �صرخ ُتها على �إيقا ِع
َّ
�شهوتها
الزرقة اخل�ضراءِ يف
ف�ضاء
يحاكيها
ِ
ُ
هذا اجلنونِ
ْ
اجلواب وما تراءى
و
مل � ِ
أهتد نح َ
ِ
ً
خيمة
فوق ظ ّلي
كنتُ العيونَ طيو َر �أ�سئلتي
ْ
أ�سماء يف
�صارت �سراب ًا
وقد
يك�سر ال َ
ُ
ني
احلن
هذا
ِ
دائرة الألوان
ما يبكيني �أو ي�ضحكني �أنَّ
ْ
ري النق�صان
حياتي مل
تعرف يوم ًا غ َ
ب�ساحتها
ف�إذا كانَ قمي�صي يزهو مبت�سم ًا
كان حذائي مك�سو َر اخلاطر
و�إذا حزت على «بنطال»
يعاك�س لونَ قمي�صي
كان ا ّللون
ُ
حتّى ُ
�صرت � ُ
أفل�سف �آرائي
ُ
�أنّ الّلونَ
أو�صال املعنى
�
على
يفي�ض
ِ

في�صري ٍّ
بظل ناد ْر
ح َ
ني امتدت �أ َّيامي وخبا لونُ �شبابي
ُ
�صرت �أنقِّي �أثوابي ل ِّ
أغطي ما �صا َر
عجوز ًا
أراجع �آرائي بعد ق�صو ِر الر�ؤية �أو
و� ُ
غب�ش الألوانْ
ِ
حتّى �أقنع �أ ّيامي �أنيِّ مازلتُ ح�ضوراً
عندَ الأزمانْ
ً
لكني كم امتنى يوما يف زهو املا�ضي
يخرج من دائر ِة الت�صنيف
ولبا�س ًا
ُ
يحاكي الفو�ضى
ُ
َ
الوقت
ة
ذاكر
مي�سك
و�شباب ًا
ِ
رغم الأحزانْ
ويعلو َ
عطر الأحالم
أحلم �أن �أح�ضنَ وجهَ امر� ٍأة
� ُ
ُ
يعرف
عنق
أ�شم عطو َر
ال�شيح على ٍ
و� ّ
ِ
درب الأ�سرا ِر
َ
عبق
وما �أف�ضى الكونُ عيون ًا من ٍ
تنرثه َ
فوق الأحال ْم
�أحلم �أن �أ�سم َع َ
يهم�س
�صوت يديها
ُ
يل
َ
عطرك ح ّب ًا ّ
فتن�شقْ ما �شئتَ
�إنيّ
أوغل �أك َ
تلم�س َ
و� ْ
ليل موانئ
رث قد ُ
ُ
يوقظ فيك الغايف
درب الأ َّيا ْم
ويج ِّمل َ
تفتح
أحلم �أن �أجل�س َ
� ُ
قرب نوافذ ُ
باب ًا للبح ِر
املاء
وفجرا يتز َّينُ ب�صبايا يغمزنَ َ
فيعلو وجدٌ يت�سامى روح ًا
ُ
ويفي�ض بقلبي
ٌّ
ٌ
ع�شق �صويف كم�آذن دنيا ال�شا ْم
�أحلم دوم ًا لكنَّ احلا�ض َر يك�سرين
أروح لدمعي كي � َ
أنزف خوف ًا
ف� ُ
ً
ُ
درب
يك�سرين
ال
خيا
�صرت
ح َّتى
ُ
الريح �صباح ًا
ال�شوك بعيداً
كخريف فوق �صحارى
ِ
الرمل
عويل
ري
ال
ِ
ِ
ي�سمع غ َ
ُ
ً
وما �أبقى ا ّلليل جروحا يف ِّ
ظل رخا ْم

قصة

• عزيز ن�صار
ي�شبه ه��ي��ك ً
�لا ع��ظ��م��ي�� ًا .ي��رت��دي
جلباب ًا ق��دمي�� ًا ،مي�شي حت��ت املطر
الغزير ،ومت ّر ال�ساعات وهو ال يبايل
بالريح ،وال�سيل املندفع يف الطريق.
ي�س ّمونه ب��ا���س��م دروي�����ش لأن��ه��م ال
يعرفون له ا�سم ًا �آخر منذ جميئه �إىل
هذه القرية ال�ضائعة بني اجلبال.
ي�ضحك ويبكي دون �أن يفهم �أحد معنى ذلك.
ي�س�ألونه عما يفعل ،فيلتزم ال�صمت ،ويف ّر منهم
ليهبط الوادي �إىل مغارة مظلمة .يظنون �أن الأ�شباح
ت�سكن فيها ،وحني يخرج يرك�ض يف ال�ساحات ،ويقع
على الأر����ض ،وق��د تركت ع�شرات اجل��راح �آث��اره��ا يف
ر�أ�سه .ي�أكل ما يعطونه ويلتهم ف�ضالت الطعام.
ال�سن �أنه
ميوت الرجل .يعتقد بع�ض الطاعنني يف ّ
و ّ
يل من رجال ال�سماء ال�صاحلني .ي ّتفقون على �أن له
ح�سنات م�ستورة تتج ّلى بعد حني ،ي�سيطر على النا�س
احل���زن وال��ن��دم لأن��ه��م مل ي��ق��دّ روا ال��رج��ل ال��راح��ل.
يقولون.
يجب �أن ن�صعد به �إىل ق ّمة اجلبل ،والقمم توحيباخل�شوع ،واملهابة والقدا�سة.
ّ
ي�ستحق التبجيل حق ًا.
�إنه�سيعرف النا�س حقيقته بعد �أن دخل العامل الآخر.يجمعون �أم��وا ًال ،ويبنون لدروي�ش قبة مهيبة فوق
اجلبل ال�شامخ ،ين�سبون �إليه كرامات ,و�أفعا ًال خارقة،
و�أ�سرار ًا خفية ،ومَنْ �أ�ستهز�ؤوا به يف حياته يق�صدونه
ليق ّبلوا مقامه ،وعندما ّ
يجف حليب املر�ضعات يتناولن
ت��راب ال�ضريح الذائب يف امل��اء .حني تلد ام��ر�أة بعد
زي��ارت��ه ت�س ّمي ابنها الأول با�سمه ،وعندما مير�ض
ال�صغار يذهبون به �إىل ال�ضريح .تلتجئ امر�أة عابثة
�إليه ،وت�صري زاهدة بف�ضله ال ينقطع ل�سانها عن ترديد
الأدعية .يزوره �شاب �سرق جدته ،فيغدو خا�شع ًا ،ينذر
للقبة ما ًال ،ويجيئون بعربات ت�صدر �صريرها الرتيب.
يقول حار�س املقام:
كنا ن�سمح ابتهاالت الرجل اجلليل من مغارته،فتت�ش ّقق ال�صخور وي�سيل املاء.
�ضريحه مبارك ،وللزائرين الثواب.
يقول معلم القرية:
ه��ذه حكاية م��ع��روف��ة� .أ�سمع مثلها يف ك��ل مكان
�أق�صده.

• عبد اهلل حالق
ما كان من خيار �أمامي �سوى متابعة امل�سري رغم
اخلوف الذي ّ
قدميي املرتع�شتني
يدق م�سامريه يف
ّ
ٍّ
 ،يف هذا املكان املوح�ش امل�ألوف على حد �سواء !
وعلى الرغم من اختناقه بكرثة الأج�ساد
تعج فيه لكن طرقاته – ب�شكل ما  -تبقى
التي ّ
ف�سيحة وك�أنها �أع��دّ ت خ�صي�ص ًا لتجوبها قوافل
اليمن ملا كان �سعيد ًا وال�ش�آم قبل ميالد اجلرح ،
الأ�شياء هنا تخادعني  ..وك�أنها يف حفلة تنكريّة
� ..أدرك �أين �أعرفها لكني ال ا�ستطيع �أن �أم ّيز متى
عرفتها �أو �أين !
مل ي�صرف تفكريي عن كل تلك الغرابة املمتدة من
حويل �سوى عطر �أمي الذي يفوح من دمعات ُخرزت
على ياقة قمي�صي م��ن دون علمي � ..أم��ي َ ..
مل ال
�أجدك معي الآن ؟ كم احتاج �أن �أدفن عا�صفة �أفكاري
يف دفء يديك  ،ما كانت الأفكار �شتويّة كما هي الآن يا
�أمي � ..أ ّماه ال ترتكيني � ..أ�ستحلفك بالعطر الذي �أراد
�أن ّ
ي�شق عباب الهواء لأول مرة  ..ف�أبحر من جيدك !
ول�ست �أدري �إن كان عوزي املفاجئ جلرعات الأمومة
�صبي �صغري
هو من هرع بي �إىل امر�أ ٍة ينام يف حجرها ٌّ
أميال ،
 ،كنت قد ر�أيتها على بعد
خطوات مني � ..أو � ٍ
ٍ
مل تعد �ساقاي تذكر  ،كان �شعرها ّ
الكث ووجهها امل ّت�سخ
ي�شي ب�أن الفقر جنح يف الإيقاع بينها وبني �صنابري املياه
 ..وثم ت�صدّ ق عليها فيما بعد باخلرق امللونة التي
ترتديها و�أ�سماها ثياب ًا ! كانت مت�سح على ر�أ�س ال�صغري
ومبالغ بها  ,والطفل ذو الب�شرة
النائم بطريقة غريبة
ٍ
ّ
املت�آكلة يبدو وك�أن ّ
لاّ
ال�شم�س ق�شرته ب�أ�صابعها ال هبة
لكرثة ما متدّ د حتتها على �سرير الر�صيف اال�سفلتي
دون غطاء الظل � ،س�ألتها ب�شيء من القرف دون �أن
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الغزالة
ميل�ؤون ف�ضاء القبة ب�أدعيتهم و�أنفا�سهم احلا ّرة،
وين�سجون �أحالمهم و�أ�شواقهم.
يتجه الغجر �إىل القرية يقول �أحدهم:
ُ
�سمعت �أن �أخ��ر���س �أنطقه ال��راق��د يف �أعلىاجل��ب��ل ،و�أن���ه �شفى م��ل��دوغ�� ًا ���س��رى ���س ّ��م الأف��ع��ى
بج�سده.
�شاهد الأهايل الغجر يدخلون القرية بدوابهم
وخيامهم .قال رجل متقدّ م يف ال�سن:
احذروهم �إنهم يخدعون ويحتالون ،ويخطفونال�صغار.
قال �آخر:
�إنهم �أ�شرار وال يتخ ّلون عن �شياطينهم.ين�صب الغجر خيامهم .يقرتب رج��ل من ع ّرافة
غجرية ،فتم ّر ُر �إ�صبعها على راح��ة ك ّفه املب�سوطة
وتقول له:
�سي�أتيك �أوالد كثريون ،و�ستعي�ش طوي ًال ،و�سيكونرزقك كثري ًا.
وتتن ّب�أُ ال��ع�� ّراف��ة لن�ساء القرية ب��ع��ودة الأزواج
امل�سافرين وراء البحار من �أجل لقمة العي�ش ،وتت ّنب�أ
ب�شفاء الأوالد من املر�ض ،ونهو�ض العجزة امل�شلولني
وبحظوظ جيدة لل�صبايا ،تفتح الغجرية �أب��واب
الرجاء وامل�س ّرة ،وتهب امل�س ّنني االبت�سامات العابرة،
والغمزات اخلاطفة.
تت ّلقى قلي ًال من النقود ،و�أ�شياء زهيدة الثمن.
تغرز غجرية بالإبرة �سواعد الفتيان ،وت�ضع عليها
الكحل ،فترتك �أثر ًا ال يزول وحتكي عن فتى على �صدره
املك�شوف و�شم لغجرية ح�سناء وق��ع يف حبها ،فراح
يالحقها من مكان �إىل مكان ،وقد مات الفتى العا�شق
يف قتال دفاع ًا عنها ،وبعد �أن دفنوه :كانوا يقولون
ي�صور حبيبته الغجرية يرتاءى فوق
�إن الو�شم الذي ّ
القرب املنفرد يف الليايل املقمرة.
يبدو �أح��د العجائز غا�ضب ًا من و�ضع الو�شم على
�سواعد ال�شباب ،فهو يقود �إىل ال�شهوة واخلطيئة،
ويت�س ّبب بال�شر والإث��م ،ويقول� :صور ملعونة لن�ساء
يبعن �أج�سادهن� ،صور جتعل �أ�صحابها منبوذين يف
جمال�س العقالء وال�صاحلني.
يعرت�ض �آخر:
غ�سلت �صاحب ال�ضريح وج ُ
ُ
��دت �آث��ار و�شم
ح�ينالمر�أة جميلة على �ساعده.

قال �آخر بحزن:
ُ
أحرقت بخور ًا من �أجله ،وكم قدّ مت له نذور ًا.
كم �فهل يكون غجري ًا �أو فا�سق ًا.
قال ثالث:
ه��ل ن��رث تبجيل ال��دراوي�����ش كما ن��رث �أ�سماءناو�أرا�ضينا.
يرتفع �صوت غا�ضب:
كيف ن�سيء �إىل رمز مقد�س .رمبا كان مالك ًا هبطمن ال�سماء� ،أو زاهد ًا ج ّوا ًال.
يقول رجل عجوز:
لعل و�شم �صاحب ال�ضريح يدّ ل على ع�شق جن ّيةم�ؤمنة� ،أو طيف حورية.
يتح ّرك الغجر نحو الق ّبة العالية ،وي�شعلون البخور
على عتبتها ،يتج ّمع حولهم رج���ال ،ون�ساء .فتيان
وفتيات .تتمايل غجرية �سمراء .عيناها متوهجتان.
ح��ول عنقها ط��وق ي�ضيء ...تغ ّني �أجمل الأغنيات
تختال بثوبها الزاهي .ترنّ الأ�ساور يف يديها .تتل ّوى
ك�أغ�صان �شجرة �صف�صاف.
تالم�س الأر���ض امليتة فتنت�شر احلياة منها ،يهتز
اجلميع وعيونهم تطوف على ج�سد الغجرية.
يرق�صون ،و�أمامهم الأنثى ال�ساحرة وج�سدها يرتفع
ويهوي كطائر عجيب .حركات قدميها خاطفة �صاخبة
تبدو خم��م��ورة ،وي�صبح املتح ّلقون حولها �سكارى.
متنحهم �أوقات ًا نادرة من الفرح.
تندلع �ضحكات ال�شباب .حترم التقاليد الفتيات من
التعبري عن م�شاعرهنّ يبت�سمن بخجل .يتباد ْلن نظرات
�أ�شواق مكتومة ،ينطوين على �أنوثة مكتملة.
بدا حار�س القبة منت�شي ًا ،وعيناه تالحقان املر�أة
احل�سناء.
��دب الرغبة يف �ضلوعه الياب�سة .تغمر املكان
ت ّ
رائحة الأنثى وتهيمن على كل �شيء .يحاول �أحدهم
االنفراد بها بني الأ�شجار ،فتهرب كغزالة نافرة تتجه
نحو القبة جتتاز العتبة  .ال�ضوء خافت يف الداخل.
تعبق يف ج ّوه �سحائب البخور املرتنحة.
�صاح عجوز:
ملاذا ت�سمحون بدخول الغجرية �إىل �ضريح يفي�ضبالربكات؟
�أجابه �أحدهم:
-ال ن�ستطيع �أن مننع �أحد ًا من الزيارة املباركة.
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حلظات قليلة ،وتخرج املر�أة .يحومون حولها� .إنها
توقظ الهاجعني حتت ال�تراب .ك���أن القبور املنت�شرة
حول املقام ترتاق�ص من ن�شوة وط��رب .يخبط عازف
امل��زم��ار الأر�����ض بقدميه الر�شيقتني وت��ك�بر حلقة
الراق�صني ،وت��ذي��ب الأحل���ان امل��وت وع��امل ال�سكون،
ربية الف�سيحة ،وتنفلت رغبات
وتغ ّني ال�صخور وال ّ
ومباهج مل تخطر على بال .يقول معلم القرية:
هنا جتتمع املعتقدات وال�شهوة  ،و�صندوق املقام،والأنثى ال�ساحرة.
تنهال النقود على امل���ر�أة احل�سناء ،فت�ضعها يف
حاملة الثديني حيث تخ ّبئ كنزها و�شهواتها .وي�شرتي
الأه��ايل من الغجر ما يحملون من غرابيل ،ومناخل
وف�ؤو�س ،و�سكاكني وعقود.
يقتلع الغجر الأوت���اد ،وترحل خيامهم كع�صافري
طليقة ال ت�ستق ّر يف مكان ،يح�س الأه��ايل �أن اجلمرة
التي �أ�شعلتها تلك احل�سناء لن تنطفئ.
هي نفثة �سحابة على قرية ظم�أى .يرحل الفجر
بعد �أن تركوا بخور ًا عابق ًا ،و�أوق��دوا حب ًا يتوهج يف
العيون .يتهم حار�س املقام احل�سناء ب�سرقة �صندوق
التربعات ،وال�صدقات.
بينما ّ
ي�شك الأهايل به .تتواىل الأ�صوات:
ارحتنا من �أتباع ال�شيطان.الغجر دمار وخ��راب� .إنهم يهجمون على احلقوللي�ستولوا على ثمارها.
احلرية وامل�س ّرات هي �أ حالم الغجر الرائعة.هل يبقى �صندوق املقام منهوب ًا؟يحلم ال�شباب بعودة الغجر ،ويت�ساءلون:
هل تعود امل��ر�أة ال�ساحرة �أم مت�ضي برتحالها عرب
ال�ب�راري وال�شواطئ وال�صحارى ،وحت�ضنها الآف��اق
املنفتحة؟
كيف تن�سى القرية ال�ضائعة بني اجلبال تلك الأنثى
الراحلة؟
وهل تخمد تلك النار التي �أ�ضرمتها يف ال�صدور؟
يخاف امل�س ّنون غواية الن�ساء يف نهاية العمر ،يدعون
اهلل �أن يغفر لهم الذنوب واخلطايا ،ويبتهلون ب�أ�صوات
مرتع�شة.
ي�ضيء وج��ه الغجرية يف ال��ذاك��رة .م�� ّرت كغزالة
على �أر�ض عط�شى للحب والفرح ،ويحلم حار�س املقام
بح�شود من الزائرين ميل�ؤون �صندوقه الكبري.

ما ال يخبّئه الرّ �صيف
ابتدئ ب�سال ٍم حتى  « :ما هذا املكان ؟ �أين �أنا الآن ؟
«  ..رفعت ر�أ�سها نحوي و�أجابتني بهدوء  « :ال �أدري
 ..و�صلت �إىل هنا منذ قليل و�أخ�برين �أحدهم ب�أنها
 ..ماذا كانت ؟ � ..أجل �أجل  ..حمطة انتظا ٍر كونية
« �شعرت ب�أنها جمرد امر�أة �ساذجة لك ّني ا�ضطررت �إىل
�س�ؤالها جمدد ًا حلاجتي امللحة يف �صفع الأ�سئلة التي
تنب�ش حلمي بحث ًا عن جواب  ،فقلت وقد ازدادت حدّ ة
و�صلت �إىل هنا ؟ « فقاطعتني
�صوتي « و�أنت  ..كيف
ِ
ً
قائلة « ال ترفع �صوتك �سوف توقظ �أحمد  ..امل�سكني
مل ينم منذ عدة �أي��ام لكرثة ما بكى  ..يا وجع قلبي
عليه « وعلى الرغم من �أنها مل تكن حتمل �شيئ ًا تبيعه
�إال �أنها قالت ختام ًا  « ..ا�شرتي مني علكة � ..أرجوك
« عندها �أدركت �أن طريق التفاهم بيننا م�سدود  ..كما
�أنيّ �شعرت ّ
بال�شفقة على ال�صغري النائم و�أ ّمه ت�ستمر
ّ
يف م�سحها الغريب على ر�أ�سه وك�أنها تريد �أن تكن�س من
ذاكرته تلك الأيام املب ّللة بنحيبه !
ف� ُ
آثرت �أن �أدعهما و�ش�أنهما وحينما هممت لأدير
َ
متو�سلة� :أرجوك
ظهري � ..شرخ �صوتها قلبي ملا رفعته ّ
�سيدي  ..ال تدعهم يعيدوننا �إىل املخيم  ..املكان هنا
لطيف  ..مل �أعد �أ�شعر هنا باجلوع �أبدا «
أح�س ر�أ�سي ين�سحل بني جدار وجعها
م�ضيت و�أنا � ّ
اخل�شن  ..وج��دار قلقي الأخ�شن  ،وقبل �أن ينفجر
مقربة مني �شاب ًا
يف االحتكاك الأخري  ..ر�أيت على
ٍ
يف مقتبل العمر بدا يف خطواته ّ
ال�شاردة وك�أنه تائه
عن قوم مو�سى منذ �أن تاهوا �أربعني عمر ًا بني كثبان
ب�سرعة وباغ ّت ُه ب�س�ؤايل « مرحب ًا
املتاهة ! اقرتبت منه
ٍ
� ،أميكنك �إخباري ف�ض ًال عن ا�سم هذا املكان ؟ « � ،أدار
وجهه �إ َّ
يل وكانت �أح��دى عينيه حمم ّر ًة مثل قر�ص

ال�شم�س حني ي�سقط يف ك�أ�س البحر املالح  ،ابت�سم يف
ً
ابت�سامة خريفية وقال « �صدّ قني ال �أعلم ..
وجهي
�أنا هنا مثلك � ..أبحث عن �إجابة « ويف نظرة خاطفة
مني ملا يحمل يف يديه  ..ا�سرتعى انتباهي ك ّرا�س ٌ
غارق
بني بقع ال�شاي والقهوة  ،وقلم ٌ
عتيق مهرتئ وك�أمنا كل
نعوات �شرقنا احلزين قد كتبت به !  ..ودون انتبا ٍه
غبي �إىل فمي « �أي��و ّزع��ون �أقالم ًا
مني �صعد ���س��� ٌؤال ٌّ
ودفاتر ًا هنا اي�ضا ؟! « � ..أجابني وك�أمنا رفع �س�ؤايل
تخ�صني  ،ال
الرداء عن عورة تخجله « ال  ..ال  ،هذه ّ
�أعلم كيف جاءت معي �إىل هنا  ..كل ما �أذكره �أين كنت
�أحاول كتابة بع�ض واجباتي قرب ب�ضاعتي املعرو�ضة
على ال ّر�صيف  ..وفج�أة دوى انفجا ّر عنيف  ..ثم
�صحوت لأجد نف�سي هنا ! «
ً
الآن فهمت  ..لي�س �شم�سا ما يطل من عينه الدامية
 ..قد يكون تذكار ًا مت�شظ ّي ًا تركه االنفجار فيها ليو ّثق
مروره بها ذات حرب  ..حتى ذلك الك ّرا�س لربمّ ا كان
�آخر ما تب ّقى له من غرفته العارية  ،والقلم ّ
امله�شم
 ..ع ّله يذ ّكره بنافذة البيت بعد �أن اغتالتها ر�صا�صة
�سكرى �إبّان النزوح العظيم !
وقبل �أن �أنطق ب�أي �شيء قطع ً
بغتة حديثي معه
ٌ
�صوت هرم يقول « ال جتزعا � ..أنتما الآن بني يديّ
اهلل  ،فبعد املوت ك ّلنا نعود �إىل الدالية التي َق ْ
طفت
منها احلياة �أرواح��ه��ا � ..إن��ه ال�برزخ»  ..التفتنا �إىل
م�صدر ال�صوت و�إذ بها عجوز يزيد وجهها هرم ًا عن
�صوتها لكرثة ما حفرت فيه �أظافر العمر من خطوط
وت�ضاري�س  ..مل �أت�ص ّور يوم ًا قبل �أن �أراها �أنّ العظام
ت�ستطيع التعامد على بع�ضها كما يف �أ�ضالع الهند�سة
! كان ظهرها �شديد التق ّو�س ب�شكل يثري اال�ستغراب!!

تابعت العجوز كالمها دون �أن تنتظر �أي رد فعل منا
« لك ّني �سعيدة بوجودي هنا  ..فمنذ �أن �سرق مني املوت
عائلتي و�أنا �أدعو رب العاملني �أن يجمعني بهم  ،واحلمد
هلل �أن ا�ستجاب دعائي  ..فال �أن��ا عدت بقادرة على
حمل وجع فراقهم  ..وال مفا�صلي عادت تقوى على
برد الأر�صفة «
امل�سكينة ال تالحظ �أن احلِ��م��ل ال��ذي جثم على
ظهرها  ..ت��رك فيه �أث���ر ًا ال ي��زول  ..ذاك الت�ش ّوه
العجيب يجعلك تظن �أنها حملت ف��وق اكتافها كل
�أج�ساد من �سبقوها يف رحلة املوت !! ال �شيء يبدو �أقرب
اىل املنطق و�أبعد عنه �سوى هذا التف�سري ! �إذن �أنا ميت
ميزان عظيم  ..ج ّثتي الباردة
الآن � ..أ�شعر �أين �أمام
ٍ
يف ك ّفة  ..وهذا الب�ؤ�س الذي ملأين كزجاجة غبية يف
َ
فر�صة خلرب موتي �أن يرجح الآن
الك ّفة الأخرى  ,ال
وهذا الب�ؤ�س يفوق ب�ؤ�س عالقاتي الغرامية املتعددة
الفا�شلة  ,وامل�سل�سالت التي ت�س ّمرت �أم��ام �شا�شاتها
طوي ًال ً  ,و�ضياع قطة بيتنا ال�صغرية �أي�ض ًا !
متى نبت كل هذا الب�ؤ�س ؟  ..بني الأزقة  ..بجانب
حذائي الأنيق  ..حول ب�صري  ..وحتت و�سادتي !!
� ُّ
أكل هذا الب�ؤ�س نبت يف نومي الطويل ؟؟!
ومن بئر تفكريي العميق  ..انت�شلني �أزيز الر�صا�ص
الذي �أتى من وراء جدار كان بجانبي  ..جدار ثخني
مبا يكفي ليحجب �أ�صواتنا  ،وبعيد مبا يكفي لتغ�شاه
عيونهم  ،وفج�أة دخل املكان رجل جديد  ..ملحت يف
الليمون املع ّر�ش على وجهه ذات اخلوف  ..وقر�أت يف
كتاب عينيه الرطب ذات ال�س�ؤال « �أين �أنا الآن ؟
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�سليمان عواد م�ؤ�س�س ق�صيدة النثـر

• عي�سى فتوح
�سليمان ع��واد �شاعر بوهيمي غنائي ،ورائ��د من رواد
ق�صيدة النرث يف �سورية ..ولد عام  1922يف «�سلمية»
وتلقى درا�سته االبتدائية فيها ،ث��م التحق بالكلية
الأرث��وذك�����س��ي��ة يف حم�ص ملتابعة درا���س��ت��ه الثانوية
ومنها �إىل معهد الالييك يف طرطو�س ،فمدر�سة الآباء
الي�سوعيني يف حم�ص ،فثانوية التجهيز الأوىل يف حماة.
حني �أنهى درا�سته الثانوية ،التحق باجلامعة الي�سوعية يف
بريوت لدرا�سة العلوم ال�سيا�سية ،فمكث �سنة واحدة ،انقطع
بعدها عن الدرا�سة كلي ًا ،لين�صرف �إىل الأدب وكتابة ال�شعر
املنثور الذي يعد �أحد م�ؤ�س�سيه يف �سورية.
عمل موظف ًا يف وزارة الزراعة ،ومعيد ًا يف كلية الزراعة يف
«خرابو» بريف دم�شق ،ومديرية رقابة الكتب بوزارة الإعالم،
�إىل �أن ُ�س ّرح من عمله ب�سبب مواقفه وكتاباته املناه�ضة
للي�سار ،فا�ضطر �إىل الت�سكع يف الطرقات ،وقتل الوقت يف
املقاهي ،من�صرف ًا �إىل الت�أمل ،وكتابة ال�شعر املنثور ،واتخذ
من مقهى «الهافانا» ثم مقهى «الرو�ضة» مقر ًا دائم ًا له ،فكان
ال ُيرى �إال وال�سيكارة الغليظة بني �شفتيه ،والدخان يت�صاعد
كفوهة مدخنة ،ومل��ا رثّ��ت حاله ،وتفاقمت م�شكالته
منها
ّ
املادية �أعيد �إىل وظيفته ال�سابقة ب��وزارة الإع�لام ،ولكن
بنف�سية حمطمة ،وروح ذابلة ،وك�آبة خر�ساء ،من دون �أن
ي�شكو �أو يتذمر� ،أو يبوح لأحد مبا يعاين ،حتى وافته املنية
يف الثامن ع�شر من كانون الثاين عام  ،1984وهو يف الثانية
وال�ستني.
عا�ش �سليمان عواد حياته ال هدف له غري كتابة ال�شعر
املنثور الذي ُعرف به ،يودعه همومه و�أحزانه و�أ�سرار ع�شقه
الأب���دي� ،ساهم ًا ،وح��امل�� ًا ،ومفكراً ،ومت�أم ً
ال ،و�شارد الذهن،
وب��اح��ث�� ًا ع��ن ع��امل �أ���س��ط��وري م��ن �صنع خياالته املجنّحة،
و�أحالمه ال�ضبابية ..وقد �أهمله النقاد والدار�سون ،ومل
يكتبوا عن �شعره اجلميل ،حتى كاد �أن ي�صبح ن�سي ًا من�سي ًا ،رغم
�أنه كان �أحد �أعمدة ق�صيدة النرث يف ال�شعر العربي احلديث.
�آثاره الأدبية
� - 1سمرنار (�شعر منثور) مطبعة اجلمهورية –دم�شق
.1957
� - 2شتاء (�شعر منثور) مطبعة احلياة -دم�شق .1957
� - 3أغ��انٍ بوهمية (�شعر منثور) مطبعة اجلمهورية-
دم�شق .1960
 - 4حقول الأبدية (�شعر منثور) احتاد الكتاب العرب –
دم�شق .1978
� - 5شعراء من رومانيا (ق�صائد مرتجمة عن الفرن�سية)
دار الأنوار – دم�شق .1979
 - 6ق�صائد ال�ضياء -لوت�شيان ب�لاغ��ا (ترجمة عن
الفرن�سية) دم�شق .1981
� - 7أغانٍ �إىل زهرة اللوت�س (�شعر منثور) احتاد الكتاب
العرب – دم�شق.1982
 - 8ذئ��ب البحر (ق�صائد م��ن روم��ان��ي��ا مرتجمة عن
الفرن�سية) دم�شق . 1983
� - 9شاعر يغني (�شعر منثور) دم�شق .1983
 - 10الأغنية الزرقاء الأبدية -دار جملة الثقافة –
دم�شق .1986
�شعره املنثور
كان �سليمان عواد �أحد رواد ق�صيدة النرث التي ازدهرت على
�أيدي ال�شعراء:حممد املاغوط ،و�إليا�س الفا�ضل ،و�إ�سماعيل
عامود وغريهم من �شعراء احلداثة يف �سورية ،منذ خم�سينيات
القرن الع�شرين..
حني �أ�صدر عام � 1957أول جمموعة �شعرية له بعنوان
«�سمرنار» �أهداها « �إىل �إلهته ال�صغرية احللوة ،باقة ملونة من
�أزهار احلب» قائ ً
ال:
ما �أ�شبه «�سمرنار» وردت��ي النورانية ال�ساطعة /ب�إلهة
ً
جاذبية
من �إاله��ات الإغ��ري��ق القدامى!  /ال بل �إنها �أك�ثر

أعالم

1984-1922

ورق���ة ون��ع��وم ً��ة/
و�أ�����ش����دُ ب�����راء ًة
ً
وقد�سية
وطهار ًة
م������ن «دي������ان������ا»
�إل����ه����ة ال��ق��م��ر/
م��ع��ب��ودة اليونان
يف الأزم�������ن�������ة
ال�����غ�����اب�����رة/..
ف�����ي�����ا �أي����ت����ه����ا
ال��ل��ي��ايل امل��ق��م��ر ُة
ال�������ض���اح���ك ُ
���ة يف
�سمائنا ال��زرق��اء
�سليمان عواد
ال�����ص��ادق��ة� /أال
�أن�����ش��دي كبالبلِ
ً
ال�ساكب �أنهار
متغزلة بوجهِ «�سمرنار» املت�أل ِّق/
الفردو�س/
ِ
ِ
وتنع�شك�/ ..أيتها الليايل املقمرة/
تغذيك
ال�ضياء التي
ِ
ِ
�أن�شدي �أنا�شيدك احلنون� /إىل وردتي النورانية ال�ساطعة...
لقد كانت معبودته «�سمرنار» منوذج ًا للحب الإلهي الطاهر
جت�سدت فيه كل �أل��وان الغنج والفتون،
النقي ال�صايف ،الذي ّ
واجلمال والدالل ،والرقة ،والعذوبة ،وال�شفافية ...و�أظهر
يف و�صفها كل براعته الفنية ،وثقافته الوا�سعة ،و�أ�شواقه
الدفينة ،وحزنه العميق ،وك�آبته اخلر�ساء..
كان يريد �أن ينفّ�س يف الق�صائد التي قالها يف»�سمرنار»
عن الهموم واملتاعب والآالم والأوج��اع النف�سية املكبوتة يف
�صدره ،فلم يجد �أمامه غري الورق يبوح له مبا يختلج يف نف�سه
من حرات ،ولعلّه يتخل�ص منها ويرتاح ..ولذلك ر�أيناه يح ّمل
�شحنات ثقيلة من القلق والتوتّر
كل كلمة من كلمات ق�صائده
ٍ
واالنفعال الذي ي�ضطرب يف نف�سه ،ويجي�ش يف �أعماقه...
��ات للبوح مب��ا يتلجلج
وك��ان��ت ق�صائده ب��الإج��م��ال حم��ط ٍ
يف ف���ؤاده من �أح�لام خائبة ،و�أح���زان مرتاكمة ،وهواج�س
ملحاحة ،وكثري ًا ما يلج�أ �إىل �أح�ضان الطبيعة ،لعلها تخفف
�شيئ ًا من �أحزانه ومواجعه ..يقول� :أحلم َ
بع�ض الأحيانِ يف
أ�شم
ليالٍ � /أق�ضيها مت�شرد ًا يف
ِ
الريف� /أن��ام على البياد ِرّ � /
رائحة ال�سنابلِ � /أملأ روحي بعبري الربيةِ  /والنجوم تزهر يف
قلبي � /أغانٍ من �أقحوان...
جناح /يطري �إىل �آخ��ر العامل /وعند
�أحلم �أن يكون يل
ٌ
�شاعري يف مراعي القمر...
كوخ
ٍ
نهاية رحلتهِ � /أ�ستقر يف ٍ
من يقر�أ ه��ذه الأب��ي��ات ،يح�س ك�أنه يقر�أ �أ�شعار �أ�ساتذة
املدر�سة الرومان�سية الفرن�سية ،وال�شك يف �أنه ت�أثر بهم �إىل
حد بعيد� ،إب��ان درا�سته يف معهد الالييك بطرطو�س� ،أمثال
�ألفرد دي مو�س ّيه ،و�ألفرد دي فيني ورامبو ،وفرلني ،وبودلر،
وفالريي ،وهيجر ..فنهج نهجهم ،و�سار على خطاهم ،وقلدهم.
كما �أن احلياة البوهيمية التي عا�شها ت�شبه �إىل حد بعيد
حياة رومان�سيني ،من �أح�لام خائبة و�أم���انٍ فا�شلة ،و�آم��الٍ
حمطمة ،وطموحات غري حمققة..فعبرّ وا جميع ًا يف �أ�شعارهم
عن هذه االنك�سارات ،وجل�ؤوا �إىل الوحدة والعزلة ،وتظاهروا
باحلزن  ،واحتموا ب�أمهم الطبيعة ،وهاموا بال�شعر يبثونه
هواج�سهم ومواجعهم و�آالمهم.
كذلك ت�أثر بطاغور �شاعر الهند العظيم ،الذي تغنى مثله
بالطبيعة واحلب واجلمال واملر�أة...

عا�ش حياته ال هدف له غري كتابة
ال�شعر املنثور الذي ُعرف به ،يودعه
همومه و�أحزانه و�أ�سرار ع�شقه
الأبدي� ،ساهم ًا ،وحامل ًا ،ومفكراً،
ومت�أم ً
ال.

تتدفق م�شاعره �شالالت كلمات
م�شعة ،و�صور ًا م�ضيئة �شفافة،
ت�سكب الطبيعة ال�صافية يف
�أجوائنا العكرة.
الغ�ض
املتعب /على �صدرك
تعايل يا حبيبتي �أ�سند ر�أ�سي
ِ
َ
احلنونِ  /لي�سري اخلدر اللذيذ يف جوارحي...
يا حبيبتي ال�ساحر ُة كبحرية فريو ٍز� /إن قلبي ٌ
ري/
زورق �صغ ٌ
ٌ
هادئ �أمنيٌ /فدعيني �أر�سو بزورقي /يف قلبك
خليج
وقلبك
ِ
ٌ
ري...
ري الكب ِ
الكب ِ
�أو ق�صيدته «عتاب» التي يقول فيها�»:أيقظي �أع�صابي يا
َ
أنفا�س الثلج /ويا زفراتِ احلقول اليانعةِ /
ن�سمة ال�صيف /يا � َ
ا�سكبي يف قلبي �أه��ازي��ج احل�صادين /و�أغ��اين الع�صافري يف
ُ
ذهب/
ال�سنابل
امل��زارع /حيث
ال�شقراء /تتماوج بحر ًا من ٍ
ُ
الرياح /فوق القمم املك�سوة بالثلوج/
وادفعي يف ر�أ�سي �أغاريد
ِ
و�سطوع �شم�س النهار فوق ال�سفوح...
�أو ق�صيدته «زه��ر ال��رم��ان» �أو ق�صيدته «ال�شم�س فوق
البحار» ...ال من يقر�أ �سليمان عواد يح�س �أنه يقر�أ طاغور
 ،فبني ال�شاعرين و�شائج قوية ،ومالمح ظاهرة ،وت�شابه �إىل
حد بعيد ،وال�سيما من حيث الت�أثر بجمال الطبيعة والتقاء
الأفكار واملعاين ومو�سيقا الألفاظ والغنائية..
لكن م��ا مييز �شعر �سليمان ع��واد ه��و ا�ستخدامه الرموز
الواردة يف الأ�ساطري اليونانية القدمية ،مثل»:ديانا ،وكيوبيد،
وباخو�س ...و�إكثاره من الت�شابيه كقوله عن حبيبته �إنها
�شقية كن�سمة ال��رب��ي��ع� ،سخية كموا�سم ال�صيف ،كرمية
مغردة ك�سرب
ك�سنوات اخل�صب� ،ساحرة كبحرية من فريوزّ ،
من الطيور ..و�أن ال�شتاء يبكي كطفل م�شرد ...وا�ستعماله
بع�ض التعابري الرمزية مثل :الفجر الأ�شقر ،والعطر اجلريح،
والن�سمة الزرقاء ،والرع�شة الذبيحة ،والناي اجلريح..
•••
يوم تويف ال�شاعر �سليمان ع��واد يف  1984/1/18رثته
الأديبة الكبرية كوليت اخلوري يف مقال عنوانه» دمعة العني»
ن�شرته يف العدد رقم  362تاريخ  1984/1/28من جملة
«امل�ستقبل» التي كان ي�صدرها نبيل خ��وري يف باري�س قالت
فيه:
«وجهه الو�سيم الذي �أرهقته ال�سنوات ال�ستون ،والذي حفر
فيه التعب ق�صائد وحكايات ...وجهه املتعب يريحني!»
« وهذه االبت�سامة امل�ضيئة كونها مغ�سولة باحلزن القدمي
املعتّق ...هذه االبت�سامة العميقة التي كانت تتدفق وتتدفق،
وت�ضيء مالحمه و�شخ�صه واجلو حوله ،حتى ك�أنها �آتية من
�أغوار الأزل املت�أمل ،وخمتبئة يف جتاعيد الوجه ال�صايف ،كانت
تت�سرب �إىل �أعماق نف�سي طم�أنينة».
«والأ�صح كان �سليمان عواد �إن�سان ًا كبرياً ،تتدفق م�شاعره
�شالالت كلمات م�شعة ،و�صور ًا م�ضيئة �شفافة ،ت�سكب الطبيعة
ال�صافية يف �أجوائنا العكرة ،حتملنا �إىل ما وراء الأفق� ،إىل
هناك حيث اجلمال والنقاء واملحبة»...
�أما �أنا فلن �أن�سى ما ع�شت �سليمان عواد ،ذلك الإن�سان الوديع
الودود ،ذا القلب الطيب الذي ين�ضح بالرباءة والطهر والنقاء.
كان رج ً
ال ميتلك قلب طفل ،ال يعرف اخلبث ،واملكر والتلون،
وال��ده��اء ...وقد قادته طيبته و�صراحته وا�ستقامته �إىل
ال�سقوط يف مزالق كان ميكن �أن يتجنبها  ،وخ�سارته وظيفته
وت�شرده يف املقاهي والطرقات ،و�إقباله على
وم��ورد رزق��ه،
ّ
التبغ يعب منه بال ارتواء ،لعله ين�سى به �آالمه ،وما يكابده من
م� ٍآ�س وهموم ،و�أعباء نف�سية ،و�صراعات داخلية....

نافذة على العالم
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�أناتويل لونات�شار�سكي ()1933-1875
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•د .ممدوح �أبوالوي
ولد يف بولتافا ,وهو ابن غري �شرعي ملوظف يف
�إح��دى دوائ��ر ال��دول��ة ,وبذلك ف��� َّإن و�ضعه ي�شبه
و�ضع الأديب �ألك�سندر غريت�سن ()1870-1812
الذي كان ابن ًا غري �شرعي لأحد الأغنياء ومل تكن
طفولته �سعيدة ,بل كان م��ادة لل�سخرية ,ور�سب
يف �أحد ال�صفوف االبتدائية ,مع �أ َّن��ه كان يحاول
التفوق بكلِّ ما ي�ستطيع  .در�س املرحلة الثانوية يف �إحدى
ثانويات مدينة كييف ,وبعد ذلك در���س يف �سوي�سرا
اخت�صا�ص الفل�سفة .ان�ضم عام � 1892إىل املنظمة
اال�شرتاكية -الدميقراطية .وتعاون مع التنظيم املذكور
يف �إ�صدار جملتي «�إىل الأمام»  ,و» الربوليتاري» .ولكنه
كان متقلباً ,وكان يغيرّ �أفكاره بني حلظة و�أخرى.
وكنية لونات�شار�سكي هي كنية عرابه ,الذي تبناه
 .هو �أول وزي��ر للرتبية يف رو�سيا بعد ث��ورة �أكتوبر
اال�شرتاكية عام  ,1917وكانوا �آنذاك ي�سمون الوزراء
مفو�ضي ال�شعب .ومعظم مفو�ضي ال�شعب �أُعدموا عام
 1937بتهمة الت�آمر على النظام .قدم لونات�شار�سكي
ا�ستقالته من من�صب وزير الرتبية والثقافة (مفو�ض
ال�شعب) عندما عرف � َّأن القيادة ال�سوفييتية الفتية
�أمرت بق�صف الكرملني بالقنابل ,لأنَّه ر�أى عدم جواز
تدمري الكرملني بو�صفه ت��راث�� ًا فني ًا تاريخي ًا عاملي ًا
عظيماً .وعندما �سمع بق�صف الثورة للكرملني �أُ�صيب
بغيبوبة وفقد وعيه .وكان �ضد الإفراط يف ا�ستخدام
العنف والق�سوة �ضد �أعداء الثورة اال�شرتاكية .و�أقنعه
لينني ( )1924-1870رئي�س ال����وزراء يف االحت��اد
ال�سوفييتي بعد الثورة ,بالعدول عن اال�ستقالة .وبقي
يف من�صبه اثني ع�شر عام ًا من عام 1917وحتَّى عام
� ,1929إذ عزله �ستالني ( )1953-1879يف هذا العام
من من�صبه املذكور ,وكلفه برئا�سة املجل�س العلمي لدى
اللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي ال�سوفييتي ,و�شغل
املن�صب املذكور مدة �أربع �سنوات من عام  1929وحتَّى
�.1933أ�صدر �ستالني مر�سوم ًا يف العام املذكور بت�سميته
�سفري ًا لالحتاد ال�سوفييتي يف �إ�سبانيا ,وتويف يف فرن�سا
قبيل و�صوله الأرا�ضي الإ�سبانية .ووافق لونات�شار�سكي
على قبول املن�صب املذكور خوف ًا من بط�ش �ستالني ,و
قد يجوز �أال تكون وفاته طبيعية� ,إذ ا�ستاءت �أو�ضاعه
كثري ًا بعد وفاة لينني عام � ,1924إذ كان لينني يتفهمه
من ناحيةٍ  ,ويتهمه يف الوقت ذاته بال�سطحية وبالقدرة
على قبول الآخر .وكانت لدى لونات�شار�سكي بع�ض امليول
الدينية .وا�ستطاع لونات�شار�سكي التعاون مع املثقفني
كلهم .وكان خطيب ًا مفوهاً ,وكان �صلة الو�صل بني ال�سلطة
ري من الأدباء .فعلى �سبيل املثال طلب منه الروائي
وكث ٍ
كورولينكو التخفيف من الإره��اب الأحمر الذي كانت
حد قول كورولينكو.
ال�سلطات ال�سوفييتية متار�سه على ِّ
وهو بالتعاون مع مك�سيم غوركي (� )1936-1868أ�س�س
الثقافة اال�شرتاكية يف االحت��اد ال�سوفييتي ,وو�صفه
رفاقه باملثالية والطوباوية والرومان�سية .وهو �أ�صغر
م��ن لينني بخم�س ���س��ن��وات ,و�أك�ب�ر م��ن �ستالني ب���أرب��ع
�سنوات ,ومل يكن ع�ضو ًا يف اللجنة املركزية للحزب
ال�شيوعي ال�سوفييتي .وك��ان مثله الأع��ل��ى فريديك
نيت�شه �.أتقن لونات�شار�سكي لغات ع��دة ,الإنكليزية
والفرن�سية والأملانية  ,اهتم كثري ًا بعالقة الدين بالفكر
اال�شرتاكي .انت�سب يف مدينة كييف عام � 1892إىل
تنظيم ا�شرتاكي ���س��ري ,كما �أ�سلفنا ,ول��ذل��ك اُعتقل
ونُفي .وعندما انق�سم احلزب عام � 1903إىل بال�شفة
(الأكرثية) ومنا�شفة(الأقلية) ,ان�ضم لونات�شار�سكي
�إىل البال�شفة .ومات عام  1933يف فرن�سا ,كما �أ�سلفنا,

مهمة جد ًا مثل
كتب عن مو�ضوعات
ٍ
عالقة العلم بالدين والرتبية,
وعن عمالقة الأدب والفكر.

ونُقل جثمانه �إىل مو�سكو ,وقد مت دفن رماد جثمانه يف
جدار الكرملني.
ت��زوج مرتني ,ا�سم ال��زوج��ة الأوىل �آنّ��ا وه��ي �أخت
�صديقه بوغدانوف ,وعا�شت معه ع�شرين عام ًا من عام
 ,1922-1902وا�سم الزوجة الثانية نتاليا روزينيل,
وهي فنانة جميلة  ,عا�شت معه �أحد ع�شر عاماً ,من عام
 1922حتَّى نهاية حياته عام  .1933تبنى فتا ًة ا�سمها

�شغل من�صب رئا�سة املجل�س العلمي
وكان �ضد الإفراط يف ا�ستخدام
العنف والق�سوة �ضد �أعداء الثورة
اال�شرتاكية.

�إيرينا.
تراثه� :أ�صدر كتاب ًا عام  1923بعنوان» ملحات من
�سري �شخ�صيات ثورية» ,حتدث فيه عن لينني (-1870
 , )1924وبليخانوف( ,)1918-1856و�سفريدلوف
الذي كان �أول رئي�س للجمهورية اال�شرتاكية الرو�سية,
وه��و مم��ن ���ش��ارك��وا يف ال��ث��ورة امل�سلحة ع��ام ,1917
وكالينني وغريهم ,.و�أُعيدت طباعته عام  ,1924وفيما
بعد �صدرت من الكتاب املذكور �أكرث من طبعة بعد وفاة
امل�ؤلف .وقامت مرا�سالت بينه وبني عدد من الأدب��اء
العامليني ,مثل ج��ورج برنارد �شو (,)1950– 1856
وب���د�أ ب���إ���ص��دار م�ؤلفاته ع��ام  ,1905وكتابه الأول
بعنوان «درا�سات نقدية وجدلية» �صدر يف مو�سكو عام
 ,1905ومن م�ؤلفاته »:خم�س م�سرحيات هزلية للهواة»
�صدر عام  1907يف العا�صمة �آنذاك بيرتبورغ ,وكذلك
�أ�صدر م�ؤلف ًا بعنوان «فاو�ست واملدينة» يف مو�سكو عام
 ,1921وكتاب ًا بعنوان» �أ�س�س علم اجلمال الإيجابي» يف
مو�سكو عام  ,1923وكتاب ًا بعنوان» تول�ستوي ومارك�س»,
�صدر يف لينينغراد عام  ,1924و يف العام ذاته �أ�صدر يف
مو�سكو كتاب ًا �آخر بعنوان « تاريخ �أدب �أوروبا يف مواقفه
املهمة»  ,وكذلك يف العام ذاته �أ�صدر يف مو�سكو كتاب ًا عن
لينني .وكتاب ًا يف لينينغراد عام 1925بعنوان «م�صائر
الأدب الرو�سي» .ومن كتبه �أي�ض ًا « �شخ�صية امل�سيح يف
العلم والأدب» �,صدر عام ,1929ويف ال�سنة الأخرية
من حياته � ,أي يف عام �1933أ�صدر يف مو�سكو كتاب ًا
بعنوان «الدين والرتبية».كتب لونات�شار�سكي بحث ًا
بعنوان «التعددية ال�صوتية ل��دى دو�ستويف�سكي» ،
ويرى يف بحثه املذكور � َّأن امل�سرحي وال�شاعر الإنكليزي
�شك�سبري ( ، )1616-1564والـروائي الفرنـ�سي بلزاك
( )1850-1799هما �أ�ستاذا دو�ستويف�سكي يف جمال
التعددية ال�صوتية  ،ل َّأن ه�ؤالء الكتاب الثالثة عا�شوا
يف مرحلة ن�شوء وتطور املجتمع الر�أ�سمايل ،الذي قدم
الأ�س�س املو�ضوعية لن�شوء التعددية ال�صوتية.
�إال � َّأن باختني( )1975-1895يرى � َّأن التعددية
ال�صوتية غري موجودة يف �أدب كلٍّ من �شك�سبري وبلزاك
 ،و� ْإن كانت بع�ض عنا�صرها متوفرة يف �أدبهما ،ويقدم
الرباهني التالية على ر�أيه :
تختلف امل�سرحية بطبيعتها عن الرواية ،فهي متعددة
اخلطوط ،ولكن التعددية ال�صوتية قد تكون متوفرة
يف �أدب �شك�سبري بكامله  ،ولكنها غري متوفرة يف �أية
م�سرحية من م�سرحياته .وال تتوفر عنا�صر التعددية
ال�صوتية يف �أدب بلزاك  .ولذلك فالتعددية ال�صوتية
موجودة فقط يف روايات دو�ستويف�سكي .
ويرى لونات�شار�سكي � َّأن تناق�ضات املجتمع الر�أ�سمايل
ق��د ه��ي���أت ال�ترب��ة املنا�سبة لن�شوء ال��رواي��ة متعددة
الأ�صوات .و�سينتهي هذا النموذج من الرواية بانتهاء
املرحلة الر�أ�سمالية .وبذلك ف��� َّإن لونات�شار�سكي قد
كتب ع��ن مو�ضوعات مهمةٍ ج���د ًا مثل ع�لاق��ة العلم
ب��ال��دي��ن وال�ترب��ي��ة ,وع���ن ع��م��ال��ق��ة الأدب وال��ف��ك��ر
مثل مارك�س( )1883-1818ولينني وتول�ستوي
ودو�ستويف�سكي .فهو كتب ع��ن تول�ستوي ,كما كتب
عد تول�ستوي مر�آة الثورة الرو�سية,
عنه لينني ,الذي َّ
ً
كلمة واح��د ًة عن دو�ستويف�سكي
ولكن لينني مل يكتب
 ,وال يوجد يف مكتبة لينني البيتية كتاب واح��د من
عده من خ�صوم الفكر
كتب دو�ستويف�سكي ,ل َّأن لينني َّ
بعام واحدٍ �أي عام
اال�شرتاكي .وبعد وفاة لونات�شار�سكي ٍ
� 1934أ�س�س مك�سيم غوركي احتاد الكتاب ال�سوفييت
وعقد م�ؤمتره الأول يف العام املذكور.
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�أنني فَرَ �س العروبة
• �أحمد بريقدار

لب�س الليل ثيابه ال�براق��ة ,حامال بيده �شموع
الأم��ل ,م�ل�أت الطرقات �أ���ص��وات ال�سكون ,وحطت
الع�صافري لرتتاح� ,سادت ن�سائم احلب يف الأحياء,
نيام نيام,
وتعرث الظالم مبدينة احلياة ,اجلميع ٌ
حتى الوحو�ش يف عامل الأحالم ,و�إذ كاد القمر �أن
ينام ,ف�سمع �صوت �أنني فر�س ,قال القمر :ما �سبب
هذا الأنني ,ردت الفر�س ب�صوتها الرنان� :آ ٍه من عمل
الزمان ,كنت �سيدة ال�سباقات يف ال�صحراء� ,أجري,
ف�أ�سحر بجمايل الذئاب من الب�شر� ,أخو�ض مناف�سات
تنتهي بالفوز العنيف ,كنت ح�ساما ال يعرف اخلوف,
كنت ملكة بني باقي اخليول ,كنت �أ�صيلة ال �أر�ضى
الذل وال الهوان ,والآن يا ح�سرتاه على ما حل بي
من ال�شيب ,ي�أتي ال�شباب �إيل لي�ستهزئوا ب�ضعيفة
مثلي ,ال ينظر �إيل �سوا من يتعرث بي ,في�شتمني� ,آ ٍه
على هذا امل�شيب كم �أطال البقاء� ,سرق مني دموع
ال�سرور ,وملّكني �ضحكات احل�سرات ,ليت الزمان
يعود بي �إىل جمدي ,لأجت ّهز لهذا امل�شيب.
ليتني �أع���ود مهرة �صغرية ,ح�ين كنت �أتفاخر
برداء عروبتي ,تخاف مني خيول الروم العظيمة,
تهاب �شجاعتي فيلة الفر�س و�أح�صنة ال�صليب ّيني,
حني كنت �أ�صارع النمور فتعتذر عن القتال ,خوف
اخل�سارة.
ن�سى النها ُر �شموخي و�أذلّ كربيائي ف�ضاعت
كرامتي.
�أنا جوادٌ ا�سمي العروبة ويف دمي يجري �شموخ
�ضرغام بني الأفاعي.
الأجداد يف بالد الغرب �أنا
ٌ
ُ
خيل البطولة والأ�صالة �أنا ُ
�أنا ُ
وح�ش
ليث املا�ضي,
كا�سرة القلوب.
البوادي � ِآ�سرة العيونِ ,
�آ ٍه على �ضياع املجد � ,آ ٍه ,على هذا الزمان� ,آ ٍه ,على
�ألأحزان..............
فر�س كان يعرفها ,والتفت
تعجب
ق�ص ِة ٍ
ّ
ُ
القمر من ّ
�إىل الف�ضاء يهم�س قائال:
جمدك ما �ضاع �سدىً � ,إمنا هو يف الأعايل,
ذاك
ِ
ولكن ,ال يراه �أحد.
وما عليك �سوى االنتظار
فحتما �سيعود �سيعود
�أيتها العروبة �سيعود

أصوات

• حمرز را�شدي

االرتاج ال�شعري

�إنّ����ن����ا ن��ن��ط��ل��ق يف جملة
امل�لاح��ظ��ات ه���ذه ان��ط�لاق��ة
ق��ل��ق��ة ،م��ن م��دخ��ل االن��ه��م��ام
بق�ضايا ال��ع�لام��ة ّ
ال�شعرية
ب�صفتها ���ص��ن��اع��ة ،ور�ؤي�����ا،
وت�شكيال يزاوج بني امل�ستويني،
ومن جهة التّطورات احلا�صلة
يف �صلب امل�تن ّ
ال�شعري عرب
م�ساراته املختلفة.
ال�سياق احل�ضاري ا ّلذي
�أ ّما ّ
ي��ن��درج فيه الفعل ّ
ال�شعري
احل��دي��ث ،ف��ه��و ك��ذل��ك «على
ق��ل��ق» لأ���س��ب��اب فل�سفية –
ر�ؤي��و ّي��ة عميقة ،والعتبارات
ح�ضار ّية ال تختلف يف درج��ة العمقّ ،
لعل �أهمها احل��روب
والر�ؤى اجلحيم ّية املهيمنة على
الكون ّية ،والقيامات احلديثةّ ،
امل�شهد ،ومن ذلك امل�شهد ّ
ال�شعري ب�صفته خطابا مندرجا يف
التّاريخي ،ومتو ّرطا يف ت�شابكاته ،و�إن تر ّفع عنه ،وارتفع به يف
�أحايني كثرية.
ويف هذه احلال ،ا�ستفاق ّ
ال�شاعر على االنحرافات الكربى� ،إن
يف م�ستوى القيم واملبادئ التي ت�سو�س العامل احلديث ،و�إن يف
م�ستوى الو�سائط الرمزية املعبرّ ة عن الإن�سان فردا وجماعة.
م�س منزلة الإن�سان يف ّ
ظل تعاليم
و�إنّه خطري االنحراف الذي ّ
الفردان ّية� ،إذ ب��ات يواجه م�صريه منفردا ،يكافح الفظاعة
والرعب يف عراء الوجود ،وي�ستعذب امليتة ،وميوت على طريقة
ّ
ّ
متوحد.
�صمت
يف
ئب
الذ
ّ
الربح وامل��ردود ّي��ة ،وا�ست�شراء
وم��ن موقع �آخ��ر� ،إنّ مطلب ّ
النّزعة الكلب ّية لتحقيق الثرّ وة وتكدي�سها ،و�إهمال الإن�ساين،
والتّفويت يف الكينوين ،و�إ�سقاط املعنى يف النّ�سيان ،قد �أفرز
باملن�سي ،وت�ستدعي الغياب،
ح��داث��ة �شعر ّية �ضدية تلهج
ّ
وت�ستح�ضر املقدّ �س ،بل من �أولو ّيات ّ
ال�شاعر احلديث �أن يع ّبد
طريق القدا�سة ،ومي�سك ب�أثر املقدّ �س وير�شد �إخوانه من الب�شر
�إليه.
ّ
ّ
ّ
���ر�ؤي���ا ،وت��ع��تّ��م على
ل
ا
حتجب
��ي
ت
��
ل
ا
�لال
��ظ
ل
ا
ه��ذه
ظ��ل
ويف
ّ
الرائي ،وتزرع يف النّف�س بذور القلق ،وت�ؤ ّبد املناحي العدم ّية،
ّ
ا�ستوى ّ
ال�شاعر م�أخوذا بهذه الهواج�س� ،أو هي متلفّعة بكيانه

•ناجح خ�ضر احلمود
�سرج قدمي البايل،
حملتُ جثتي ،وامتطيتُ َ
َ
وخب� ُأت َ
داخل �صدري البايل ،بينما
مل
ليل العا ِ
امتطى ُ
الب�شرية ر�أ���س��ي ،فعلقت على
روث
ِ
ُ
ت�شمئز
الياب�سة و�شاح ًا �أ�سودَ،
خ�شبة ذاكرتي
ِ
ِ
املتعفنة ،بينما كانت
رائحته
طعم
ِ
ِ
نف�سي من ِ
ُ
تنفرج �شفتاها
املزدانة ب�أمثايل
�
أر�صفة املدنِ
ِ
ُ
احلراك،
ال�ضخم الدائم
لتبتل َع هذا احل�شدَ
ِ
َ
ول��وح��ات الإع�لان��ات
ب���أن��واره��ا وب��ه��رج��ه��ا،
ِ
ال��ب��ل��وري ِ��ة ،وال�سيقانِ امل��ك��ور ِة يف �أث��واب��ه��ا
وهي
والعارية من
البالية،
ِ
ِ
�شفافية غطائهاَ ,
ً
ً
عالية �أ�شبهُ ب�سكونٍ �أبدي ،ال
قهقهة
ت�صد ُر
َ
ً
ُ
منهُ
�صمته ال�صارخ
�صوت
�سوى
،
ا
�شيئ
تدرك
ِ
رغبتُ
إقامة
�
ب
وعندما
،
منفوخ
ك�ضربات
ِ طبلٍ
ِ
ٍ
املحارب علَّقتُ
ب�شباك
قدمي
�سرج
ا�سرتاحة
ِ
ِ
َ
ِ
َّ
نهاية
��ود مي��ت��دُ ك��الأف��ع��ى �إىل
ِ
ح��دي��دي �أ���س ٍ
��وداء،
ِ
الر�صيف ،واف�تر���ش��تُ احل��ج��ار َة ال�����س َ
ورحتُ �أتل َّم ُ�س ب�
أطراف �أناملي حبات الرملِ
ِ
فهي مثلي �أي�ض ًا
ال�سعيد ِة بهذا الهدوءِ املناخي َ
م�سافات بعيدة ج��د ًا ،كانت تدفعها
�سافرت
ٍ
ع�شق احليا ِة من مكانٍ لآخر ،ولكن يبدو
قو ُة ِ
ٌ
هادئة �أو نائمة اليو َم
الع�شق ه��ذ ِه
�أنَّ ق��و َة
ِ
لدرجة �شعرت
لكرث ِة ما نزفت من ماءِ دمها،
ٍ
ح��ب ُ
بفرحة ا�صطدامها بفكر ِة
��ات ال��رم��لِ
ِ
املحارب ،عندها قالت يل:
ا�سرتاحة
ِ
ِ

ّ
ت�سربت ،ويف
اله�ش ،ومنه �إىل اخلطاب ّ
ا�ستقرت ،وعلى �أدمي الورق
الق�صيدة
ّ
ارت�سمت و�أ ّثرت يف املعمار ّ
ال�شعري.
�إنّ���ه معمار يحمل دالئ��ل مهند�سه،
فالق�صيدة �أت���ون فيه حت�ترق مراكب
ّ
ال�شاعر ،وعلى �أعتابه ت�صد�أ معاول
القراءة الك�سولة وتتفتّت.
فهي ق�صيدة «م��ث��قّ��ف��ة» �أو «ع��امل��ة»
تبتغي – ب�صيغة الإل�����زام – ق��ارئ��ا
«ح��اذق��ا» ب��ل مثقّفا ،لأنّ���ه يخو�ض يف
ّ
تكتظ يف موقده املعارف والر�ؤى،
خطاب
وتتزاحم الأل�سن ،وتتنادى الأ�صوات من
ّ
الر�ؤو�س من جهات
م�آت عديدة،
وتطل ّ
متعدّ دة ،والقارئ يف مفرتق اجلبهات.
بالرف�ض ،ومن
وين�ضاف �إىل ما �سبق� ،أنّ الق�صيدة احتفت ّ
�أماراته رف�ض املعنى املكتمل ،بل �إنّنا يف ح�ضرة املعنى املنقو�ص،
ويف �ضيافة التّعمية والعمى ال��دّ اليل �أي�ضا ،وهذا �أمر مربك،
�سجل يف دفرت اخلروقات ،واالنزياحات العنيفة.
و ُي ّ
وحينئذ ،يتعثرّ تلفيظ اخلطاب ،ويتمر�أى مرتعا بالأخاديد،
وم�ستقرا لل ّثقوب ،ومنزال للفجوات...والعلل يف ذلك ما ذكرنا
ّ
يغ�ص ّ
ال�شاعر بالأحلان ،وي�تراءى له املبنى
وما مل نذكر� ،إذ ّ
ومنطيقي� ،أو ح�سب العبارة
الر
معقال للمعنى مثلما هو الأمر عند ّ
ّ
ّ
ال�شهرية «ك ّلما ات�سعت ال ّ��ر�ؤي��ا �ضاقت العبارة» ،وربمّ��ا تخيرّ
ّ
فال�صمت «م�شنقة
�سبيال،
كوت
ال�س
وكره
ا�ضطرار
عن
اعر
ال�ش
ّ
ّ
ّ
ّ
بال�ضرورة
ال�صامت لي�س
ال�صبور)
وال�شاعر ّ
الع�صر» (عبد ّ
�شيطانا �أخر�س ،بل ميكن �أن يكون راف�ضا ومناوئا ملناويل الكالم
ال�سلطوي املتكبرّ .
ّ
ال�ضجة املخنوقة ،والعبارة
�
���ك،
ل
ذ
يف
��ول
ق
��
ل
ا
��اع
م
��
ج
و
إنّ
ّ
املثقوبة� ،أو املق ّعرة اجلوفاء الع�ص ّية عن االمتالء �إنمّ ا هي دليل
جوع �أنطولوجي دفني (جماعة روح ّية بلغة ّ
ال�شابي) ،يقيم
يف النّف�س الب�شر ّية ،ويرت ّبع على عر�شها ،وينبج�س يف امللفوظ
ع ّيا وثقال يف ال ّل�سان ،وا�ستغالقا على املتك ّلم ،و�إرتاج القول على
املرئي  /املكتوب ،فيتبدّ ى حموا و�شطبا
القائل ،وي�سيح على
ّ
وطل�سما ُيع ّمي الدّ اللة ،و ُيع ّمم دروب التّيه ،ويو ّرط القارئ يف
ّ
ويتلذذ ال ّلعبة ،ولع ّله ي�صري
املتاهة حيث يتذ ّوق �أفانني ال ّلعب،
�شريكا يف �صناعة �شفرتها حينما يح�سن الإ�صغاء.

ُ
رمل
حبة ٍ
َ
مل��اذا ُلكتلتك غري
تقلق راحتي �أمل جتد
به غري هذا املكانِ ؟
املتجان�سة مكان ًا تقذفها ِ
ِ
قلتُ :
أنت يا �سيدتي..
حتى � ِوكانت ُ
والدماثة والتوا�ض ِع
التهذيب
لغة
ِ
ِ
والتحبب والتذللِ من طبعي ،ف�أنا �أخ�شى َّ
كل
ِ
لي�س �شيئ ًا
�شيء ،و� َّأي �شيء ،حتى و�إن كانَ َ
أ�صغر حجم ًا
بحدِّ ِ
ذاته ,ولكن ت�صوراتي ب�أنني � ُ
ُ
من ِّ
�
حتى
بي
يحيط
كل ما
أبناء جن�سي ،الذينَ
َ
أذكر ولو
�
عندما
ر
االعتذا
منهم
ر
�شديدَ
ِ
اعتذ ُ
ُ
يف خميلتي �أنهم �أبناء جن�سي ،كنتُ �أخ�شاهم
نتج قدمو ُه للكونِ ،
كثري ًا علم ًا �أنني كنتُ � ّ
أهم ُم ٍ
ول��ك��ن ب��اع��ت��ب��اري (ح��ب��ة ح��ل��ب) امل��وج��ودة
حديدية
ب�صفيحة
يف وج��وه��ه��م امل��غ��ط��ا ِة
ِ
ٍ
�سمراء حتى اللمعان ،ولكنَّ حبات الرملِ
عندما �شعرت بارتباكي وق ّلة حيلتي �أدركت
عليّ ،
فكل من
�أنني �صديقها� ,أو �أنها �أ�شفقت َّ
تعرفهم من �أبناءِ جن�سي بالظنِّ يدو�سونها
ب�أحذيتهم� ،أما �أنا فقد احت�ضنتها ب َ
ني �أناملي،
والعر�ض
وعلى �صدري ،وعلى
خطوط الطولِ
ِ
ِ
ت�ضاري�س جثتي ،عندها �أعادت
املت�شابكة يف
ِ
ِ
ُ
طريقة حديثها معي
النظر يف
حبات الرملِ
ِ
َ
حديث خلوي اندماجي.
فا�شتبكنا يف
ٍ
قالت �أنها �سافرت م�سافات بعيدة ،عربت

َ
ونهر الدانوب
فيها
جبال الأل��ب وهيمااليا َ
وخاليا فولتري وعظا َم هيغل� ،صعدت �أعلى
َ
طيات ومنعرجات
رب
ِ
جمجمة مارك�س وم َّرت ع َ
�أ�صاب ِع ايليت�ش ،دخلت يف �صدر هوغو ،وعلقت
ني همنغواي ،تدحرجت م��ن على
على جب ِ
أهداب �أرن�ستو ،ومترغت بل�سان بابلو نريودا،
� ِ
َ
َ
املحيط
حو�ض املي�سي�سبي ،وعربت
اجتازت
��اح ط��ائ��ر ِة الكونكورد ،مل�ست ع�صا
على ج��ن ِ
املاهامتا ،وا�صطدمت بقدمي ناظم حكمت،
َ
اجلبال
وتعرثت ب�أنفا�س هادي العلوي� ،أح َّبت
�ثر من ال�سهولِ  ،وامل���دنَ �أك َ
�أك َ
�ثر من القرى،
وال�ساحل �أك َ
َ
ُ
تعرف
�ثر من ال�صحراءِ  .كانت
َ
ُ
ُ
َ
وجته�ش
الكلمة
تلفظ
كيف تعبرِّ ُ عن ح ّبها،
ُ
تتهدل �شفتاها.
تلمع عيونها �أو
،
تبت�سم
�أو
ُ
ُ
ِّ
كنتُ
ا�ستمع �إليها بكل ما �أملك� ،أنا الذي ال
ُ
َ
ُ
ل�سانه املوز ِع ب َ
ني
خارطة
معرفة
ميلك حتى
ِ
ِ
احلروق,
وتك�س ِر
�شباك ال ِي� ِأ�س وكتلِ التور ِم
ِ
ِ
ّ
عذوبة
أ�شعر �أنَّ حديثها مبثلِ
ِ
ولكنني كنتُ � ُ
�شيء افتقد ُه ..فقلتُ لها:
مثلك يا �سيدتي؟ �أع ُ
��رف
أ�صبح
ِ
متى �س� َُ
حرا�س موتي.
خطوط ال�سف ِر و�أفلتُ من
ِ
ال�صباح الباك ِر ه َّبت الريح ،فرحلنا
ويف
ِ
مع ًا.

قراءات نقدية
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• �إ�سماعيل امللحم

تقارير كاذبة
ن�صو�ص منفتحة على �أ�شكال معرفية

�أرب���ع وع�شرون ق�صة ق�صرية� ،أو �أنها
�أرب��ع��ة وع�شرون تقرير ًا ك��اذب�� ًا على ذمة
الكاتب .جمموعة ق�ص�صية كتبها رات��ب
�سكر و���ص��درت يف ه��ذا ال��ع��ام ع��ن الهيئة
العامة للكتاب� .أعطى الكاتب للمجموعة
ا���س��م �إح����دى ق�����ص�����ص��ه ،ت��ق��اري��ر ك��اذب��ة.
ولأن الق�ص�ص تن�ضح من معني واح��د ،هو
معني احلياة الغنية بالظواهر واحل��وادث منها
الظاهر والبارز للعيان ،ومنها امللتب�س .القا�ص
ال ت�ستغرقه واق��ع��ة وال يخدعه خ��ي��ال ،لكنه
يدخل من الأب��واب الوا�سعة وال يخرج منها �إال
وقد ملعت يف ذهنه مدلوالت احلكاية في�أتيها من
�أق�صر ال��دروب �إليها .فمن ليلى -بطلة الق�صة
التي عنونت املجموعة بها -امل���أخ��وذة بجمالها
وخ��روج��ه��ا م��ن ال��ك��ه��ف ،ف�لا ت�ترك فر�صة �إال
وتتباهى خاللها على املد ّله بها والذي ظل لقب
املجنون ل�صيق ًا به منذ قرون ،والكاتب مل يرتك
عقدة العا�شقني ت��زداد تعقيد ًا ،ولكنه يُريها
ويراها يف عيد احلب ق�صيدة �شاعر فال يدري
ع�شاق زماننا �إن كانا على طريق ليلى وجمنونها
هم �ساهرون �أم على خطا فالنتاين ال ي�شذان
عنها �سائرون؟ واملعاجلات الفنية �سارت يف معظم
الق�ص�ص على هذا الأ�سلوب بال تعقيد.
د .راتب �سكر عرفناه رج ًال �أنيق ًا يفي�ض رقة
و�شاعرية .لعل �صورة ال�شاعر غلبت عليه ،فقد
�صدرت له �ست جمموعات �شعرية تتناف�س فيما
بينها على �إظهار الوجه العملي يف م�صنع ال�شعر
ال��ذي يفعل فيه .فال ينفك القارئ عن مقارنة
الروح ال�شعرية يف وجه ال�شاعر الذي ما عرفناه
�إال با�سم ًا يفي�ض م��ودة وق��رب�� ًا من حمدثه ،ال
تنق�صه براعة القول ،وال العبارة البارعة .ال
يقارب الرثثرة يف حديث له مع �أ�شخا�ص يعرفهم
�أو كانت له معرفة حديثة ببع�ضهم ،وتغطي �صفة
ال�شاعر �صفات ون�شاطات �أخرى هو من�شغل فيها.
ال �أدري ملاذا ا�ستف�ضت يف احلديث عنه قبل �أن
�أحتدث عنه قا�ص ًا ،وما زلت مل �أذكر �أنه كاتب
�أغنى املكتبة الأدبية بدرا�ساته ونقده ،و�أ�ستاذ
جامعي �أقنع طلبته مبقدرته على متابعة مهنته
و�إخال�صه لها وحمبته لهم.
وللمرة الأوىل �أق���ر�أ له ن�صو�ص ًا ق�ص�صية
مل �أره���ا ب�ين �إ���ص��دارات��ه قبل ه��ذه املجموعة
الق�ص�صية ف����أرى وج��ه�� ًا �آخ��ر يعرب الكاتب من
خالله �أنه ما زال ينفحنا بطيب عطائه ف�أرحب
بجديده .بني م�سمى املجموعة وحمتوياتها ثمة
�صالت قد يناق�ض واحدها الآخر .ولعل القا�ص
�أراد �أن ي�سمي االلتبا�س بني املحتوى وال�سائد� ،أو
بني معان تك�شفها خامتات بع�ض الق�ص�ص وك�أنها
تكذب بداياتها ،منذ الإه��داء �إىل �آخ��ر مقطع
من مقاطع الن�ص الأخ�ير ال ت�شعر �إال مب�سرية
الإخ�لا���ص للنا�س وامل��ك��ان ،وه��و امل�شغوف بهما.
يبد�أ ن�صو�صه بذلك الإه��داء الذي يلمح للقارئ
ب�أكرث من �إ�شارة:
�إىل �أمي ب�سيمة:
"ر�أيتها يف منام ،تناديني ب�صوتها احلاين ،من
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

كوة بئر عالية ،ف�أجبتها :ال تقلقي� ،ستمر قافلة
�س ّيارة� ،أرافقها �إىل م�صر ...قالت تع ّلق �سريع ًا
باحلبل� ،س�أ�شد...
�سرعان ما �أطلت تبا�شري ال�صباح ،تزين قهوتنا
على من�ضدة �سمراء ،ما تزال ترافقنا منذ طفولة
بعيدة"...
وبعد مئة �صفحة ،يقول:
"وملا طال احلوار وال�شرح ،ا�ستطاع �أن يقنعهم
ب���أن ال��ن��اع��ورة ق��د ارت��اح��ت ق��ل��ي ً
�لا بعد عتابه
الطويل ،وعادت تعابثه برذاذها فرحة بلقائه،
م�ستعيدة ذكريات �صداقتهما القدمية.
اقرتبت �أيام الرحيل ،وعاد غريب �أدراجه
�إىل املهاجر البعيدة ،من نافذة الطائرة تراءت
الغيوم العالية مرتاك�ضة ودائ��رة ك�أنها تر�سم
دوائر ت�شبه وجه �صديقته القدمية الناعورة،
غ�ير �أن���ه �شعر ب��ح��زن ي��ك��وي ف�����ؤاده لأن تلك
ال�صديقة ت��دور من دون �أن��ات �صوتها ،ورذاذه��ا
الأثري �إىل قلبه".
ك�أمنا الهجرة ظلت قدر الإن�سان يف هذا ال�شرق
امللتاع ،و�شاعرنا كثري الرتحال ،لكنه دوم ًا فيما
يكتب وحيثما كان ،ال يلبث �أن يعود �إىل مع�شوقته
حماة ،ولوجفت �ضروع الطبيعة فما عادت تفي�ض
باحلب واحلنان واجلمال .عنني الناعورة وقد
خ َفت وما عاد رذاذه��ا يرطب الأج��واء وينع�ش
الأفئدة ،بل غاب والكوة يف �أعلى البئر فال ماء،
فعالم ي�سمر ال�ساهرون ويجتمع الندماء؟
ولكن الأدب على الرغم من وظيفته الفنية،
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن الن�شاطات الب�شرية الأخرى،
ال ينفك عن (�إث���ارة الأ�سئلة ،وط��رح الأفكار،
و�إط�ل�اق ال��ر���س��ائ��ل) ،بعيد ًا ع��ن لغة الن�صائح
واملواعظ.
ق�ص�ص امل��ج��م��وع��ة مت��ت��از ب�سال�سة الق�ص
وو���ض��وح اللغة وق���درة ال��ك��ات��ب على االنتقال
باحلدث من الو�صف �إىل املحور ال��ذي ال يُرى
اجتاهه وال تدرك مراميه �إال بالقفزة الأخرية،
حتيل القارئ �إىل معنى ما لو�ضوح ال�صورة و�إ�سباغ
امل�صداقية على ت�سل�سل احلكي.
ي��دخ��ل ال��ك��ات��ب �إىل ع��امل��ه الق�ص�صي من
ق�����ص��ة(ال��ب��غ��ل) ال��ت��ي ت��رك��ه��ا ع��ب��د اهلل عبد
للمجهول ،فلم يكتب و�صيته املتعلقة بها ،كما �أن
الق�صة ُتركت وكاتبها بال و�صي �أو زوج ام��ر�أة
كانت زوجته ،حتى �أن �سمري نا�صر ال��ذي تبنى
احلديث عنها ،هجر الأدب لين�صرف �إىل �ش�أن
�آخر من �ش�ؤون احلياة .وكانت حكاية ق�صة البغل
حافز ًا للكاتب للبحث عن ق�ص�ص �أخ��رى تفوق
ق�صة البغل (الطيب):
"حتى قادتني الفل�سفة �إىل �شبكات الإنرتنت
ومالعبها الوا�سعة ،فنقلت احل��روف والأرق���ام
باحث ًا مت�أم ًال ،غري �أن �صور البغال ت�شابهت مع
���ص��ور غ�يره��ا م��ن خلق اهلل .ومل��ا اختلطت علي
ال�صور و�ألوانها ،قررت �أن �أن�سى املو�ضوع جملة
وتف�صي ًال ،لأبحث عن ق�صة �أخ��رى تفوق ق�صة
البغل فائدة ومتعة".
من هذا املدخل يدخل الكاتب باب الق�صة،

ف��ك��ان��ت ث��م��رة ذل���ك ه���ذا ال���ع���دد م���ن ق�ص�ص
املجموعة.
تتواىل الق�ص�ص واح��دة بعد �أخ���رى .من
ابت�سامة امر�أة يف تل الدباغة ،التي وقع ال�شاب
يف حبها مير بها كل ي��وم .تتهاوى �آم��ال ال�شاب
وتخيب �أحالمه فج�أة �إذ يتهاوى املانيكان ال�شمعي
وتغيب االبت�سامة التي �شغلت ال�شاب زمن ًا كان
يظنه واعد ًا فلم يح�صل على غري اخليبة ،وكان
قد حزم �أمره وقرر مكا�شفة املر�أة و�أهلها برغبته
يف الزواج من ذات االبت�سامة:
"�أ�سرع �إىل املكان املعهود  ...وعندما و�صل
ك��ادت ال�صدمة ت�شل حراكه  ...اختفت (ذات
االبت�سامة) وحلت مكانها �ألب�سة ن�سائية ....
�أجابه �أ�صحاب املتجر �أنهم باعوها" .كنت �أمتنى
لو وقفت احلكاية عند هذا احلد ،لكن الكاتب
ازداد �إ�صرار ًا على �أن يو�صل القارئ مبا�شرة �إىل
�أن ذات االبت�سامة مل تكن غري متثال من �شمع.
ولي�س ذلك فح�سب ،بل وا�صل �سرده:
"وعبث ًا حاولوا �أن ي�شرحوا �أن تلك امل��ر�أة،
جمرد لعبة من �شمع ملون" .ولي�س ذلك فح�سب
�أي�ض ًا ،بل �أ�ضاف:
"يعر�ضون عليها الثياب اجلديدة ،وقد باعوها
لرغبتهم يف تغيري مناظر حملهم".
لعل الكاتب ال�شاعر قد �ضاق ذرع ًا من تكثيف
ال�صور ال�شعرية ،ف�سمح لنف�سه ب�إطالة ال�شرح
والتف�صيل ،وك�أمنا الق�صة الق�صرية مطلوب منها
الو�ضوح وال جمال فيها للمتلقي �أن يتعب تفكريه
لي�صل �إىل النتيجة بنف�سه وم�شاركته يف ت�صور
النهاية .علم ًا �أن خدعة املانيكان قد وردت يف
ق�ص�ص ق�صرية وروايات �سابقة.
ي�ستمر الكاتب يف التقاط حكايات �صغرية
�أخ��رى من دفاتر احلياة ،مينحها وجه ًا معرب ًا.
ح��وادث وظواهر �سمتها التناق�ض �أحيان ًا تربز
ر�ؤو�سها ومتد �أعناقها  ...هي درو�س يحكيها بلغة
ب�سيطة ،لكنها وا�ضحة و�شفافة .يجمع ما بينها
�أنها تقارير من �سرية احلياة و�سري النا�س والنبات.
�أ�شجار ترعاها معاول الفالحني ،و�أخرى تقطعها
ف�ؤو�س احلطابني.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com
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متناق�ضات الأثيوبية التي التهمتها �أم��واج
البحر بعد حتطم ال��ط��ائ��رة قبالة ال�ساحل
اللبناين مل جت��د م��ن يرثيها �إال ابنة خالتها
اخلادمة مثلها ،بينما ي�ستمر بحر بريوت ي�ضج
باحلركة ،ولبنان الأخ�ضر ينه�ض يف كل مرة من
موت يحا�صره ،يف البحر والرب واجلو ،لريتل مع
�سيدته العظيمة فريوز للحب واحلياة...
يف �أقوى من الفوالذ ،رابح كان له كما لغريه
م��ن ا�سمه ن�صيب .يتبو�أ وظيفة رئي�س �إدارة
يف ال�شركة متفوق ًا على غ�يره ومنهم �صديقه
ورفيق م�سريته يف الدرا�سة والعمل .رابح الرجل
الفوالذي ال يطوعه غري حمبته لطفلته فيغري يف
�ساعات الدوام لتتالءم مع توقيت االبنة املدللة
يو�صلها �إىل املدر�سة ويرجعها منها.
ي��ر���ص��د ق��ل��م ال��ق��ا���ص ���ص��ور ًا وح��ك��اي��ات من
احلياة ،مير بها �سريع ًا ،يخطها �سل�سة وعفوية،
متر ك�أنها خرب يف جريدة� ،أو تهومية يف حانة،
وقد تكون بع�ض ًا من حلم يقظة ..ولكنها لي�ست
ق�ص�ص ًا جمانية ،فيها ق�سط وافر من ت�أمل وذكاء
واقتنا�ص �أح���داث وم��واق��ف ،ونقد للعديد من
الظواهر ال�سلبية .قد ي�أتي اجلواب على ما تثريه
امل�شاهدات غام�ض ًا �أو ملتب�س ًا ،ال ميثل ذلك دلي ًال
على فقر الن�ص �أو �إيجاد براهني عقلية على
ما يريد �إثارته ،فلي�س دور الكاتب –كما تقول
جورج �صاند -الدفاع عن الأفكار ،بل �إثارة �أ�سئلة
يبقى اجلواب عنها معلق ًا.
يبقى �أن نقول �أن ق��راءة هذه املجموعة ال
تدفع بالقارئ من مقاربة ال�س�أم ،فاملجموعة
قليلة ال�صفحات ،ولي�ست متعبة .فيها من روح
�صاحبها ق�سط من طبعه القريب من الو�ضوح
والباعث على ر�ضا القارئ ،خا�صة �إذا كان على
�سفر ينتظر راحلة ،كالعادة ،ال ت�أتي يف موعدها.
�أعتقد �أن الن�ص الأدبي الذي يف�ضح �أ�سراره
ب�سهولة ال يت�ساوى مع ن�ص غريه يحتمل �أكرث من
قراءة واحدة .واملجموعة التي بني يدينا فيها
ق�ص�ص �أخرى غري الق�ص�ص التي تطرقنا �إليها،
وحتتاج �إىل متابعات �أخ��رى ،ويف جعبة الكاتب
�أ�شياء و�أفكار ال تن�ضب.

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"1507" :الأحد 2016/9/ 18م 16 -ذو احلجة1437هـ

•�أ.حممد حديفي

�أعالم
خليل هنداوي

باحث ،وم�سرحي ،وقا�ص ،ومرتجم ،وروائي.
ولد يف �صيدا(لبنان) عام 1906
تلقى علومه يف �صيدا ودم�����ش��ق ،عمل يف
التعليم يف دير الزور وحلب ،كما عمل مدير ًا
للمركز الثقايف يف حلب نال و�سام اال�ستحقاق
عام .1976
ع�ضو جمعية البحوث والدرا�سات.
م�ؤلفاته:
•�صفحة من حياة باري�س ،رواي��ة ،بريوت
.1932
•البدائع ،ق�ص�ص ،دير الزور .1936
•�إرم ذات العماد ،رواية ،حلب .1943
•هاروت وماروت ،م�سرحيات.1944 ،
•�سارق النار ،م�سرحيات.1945 ،
•فرانزلي�ست� ،سرية فنان.1949 ،
•احلب الأول ،ق�ص�ص ،حلب .1950
•ن�صو�ص م��درو���س��ة يف الأدب ال��ع��رب��ي،
درا�سة.1952 ،
•زهرة الربكان ،م�سرحيات.1960 ،
•جتديد ر�سالة الغفران.1965 ،
•الأدب والن�صو�ص ،وزارة الرتبية ،دم�شق،
.1965
•مع الإم��ام علي من خ�لال نهج البالغة،
.1963
•مونافنا مل�ترل��ن��ك ،ت��رج��م��ة ،م�سرحية
.1966
•دمعة �صالح الدين ،ق�ص�ص.1958 ،
•تي�سري الإن�شاء.1973 ،
•نيت�شه ل��ه�نري لي�شتانربجر ،ترجمة،
.1954
•الأغاين للأ�صفهاين ،اختيارات ،خم�سة
�أجزاء.1967 ،
•مناذج �إن�شائية.1971،
تويف �سنة .1976

ال�سوريون والعيد
للعيد يف �سورية طقو�س يذكرها جميع ال�سوريني بكثري من الغبطة
والفرح يف نفو�سهم مبا فيها من ذكريات جميلة لي�س �آخرها عودة
الغائب حل�ضور مرا�سم بني �أهله وذوي��ه ،واجتماع �شمل الأ�سرة،
و�إ�شاعة الفرح يف نفو�س الذين يعني العيد لهم املالب�س اجلديدة،
وتناول احللوى امل�صنوعة بعناية يف املنزل ،والأجمل هو النهو�ض
باكر ًا وارتداء املالب�س اجلديدة ،ومن ثم �أخذ العيدية التي تمُ نح
ب�سخاء ذلك اليوم ،والذهاب �إىل الأراجيح ،حيث تعلوهم الفرحة،
ومي�ضون �أجمل �أيام العام لأنهم يُع ِّدون هذا اليوم يوم ًا ا�ستثنائي ًا
بالن�سبة �إليهم ،فهم حمط عناية من الأهل ،وحقوقهم هذا اليوم
م�شروعة يف �أن يعي�شوا الفرح احلقيقي الذي طاملا انتظروه وعلى
مدى عام كامل..
ويف العيد �أي�ض ًا جرت العادة �أن يت�صالح املتخا�صمون ،ويتبادلون
كلمات الرتحيب والتهنئة وزيارة بع�ضهم بع�ض ًا لغ�سل كل ما علق يف
الأذهان من غ�ضب و�ضغينة وهكذا هو العيد ،وهكذا تكون طقو�سه
التي عرفها اجلميع ،وتوارثونها جي ًال بعد جيل..
جاء العيد هذا العام ليحمل �إلينا طقو�س ًا جديدة مل نعتدها من
قبل ،جاء مع الدماء والدموع ،و�أنباء القتل ،وترويع من بقي على
ذكريات مرير ٍة تبدد كل فرح
قيد احلياة منهم ليحملوا يف �أعماقهم
ٍ
بارقة من نو ٍر ينتظرها الكبار وال�صغار على
يف النفو�س ،وتقتل �أي ٍ
حد �سواء...
ٍ
يف الأم�س القريب ،وال�سوريون يعي�شون حلظات ترقب جميل
حللول العيدّ ،
ويعدون �أنف�سهم ال�ستقبال الفرح� ،أقدم �أعداء اهلل
على ارتكاب جرائمهم املروعة يف �أكرث من منطقة �سورية ،فاعتدوا
على ال�سكان الآمنني ،وقتلوا الأطفال وحولوا الرتقب اجلميل �إىل
وحزن يلزمه �سنوات و�سنوات كي متحوه
وعويل ،وبكاء،
�صراخ،
ٍ
ٍ
الذاكرة ،ويف تقديري لي�س لنا �إال �أن نكتب يف �صفحات التاريخ
الذي يقف �شاهد ًا على زمن القتل وجز الر�ؤو�س وم�صادرة الفرح
كيف لنا �أن ن�صدق �أن ه�ؤالء الذين ميار�سون كل هذا القتل وهذا
الإج��رام ويرتكبون املجازر بحق الأب��ري��اء ينتمون �إىل ف�صائل
الب�شر!!!..
كيف لنا �أن ت�صدق ب����أن ه����ؤالء ه��م م��ن علينا �أن نحاورهم
ون�صافحهم ونحلم معهم بر�سم م�ستقبل �سورية؟؟
كيف لنا �أن ن�أمن حال من غدر بنا مر ًة �أال يعود لفعلته ال�شنيعة
مر ًة ثانية و�أن ن�صدق ب�أن ه�ؤالء طلبة حرية ودميقراطية؟؟
و�أن نربر قتل الأطفال وقتل الأبرياء من �أبناء هذا الوطن!
نت�ساءل الآن :ترى لو مل تكن �سورية متلك هذا اجلي�ش املقاوم
وال�شريف ،فما الذي �سيحل بها؟

�إن �سورية فقدت خرية �شبابها يف هذه احلرب الظاملة ،و�صحيح
�أن العدد الأكرب من �شبان �سورية الآن �إما حتت الرتاب �أو يف قيعان
بلد من بلدان
البحر ،و�إما مت�سولون على �أر�صفة ال�شوارع يف غري ٍ
العامل وحياتهم مغم�سة بالذل واملهانة ،وهم يذرفون الدمع العزيز
بلد غادروه ،فحملوا �أمتعتهم القليلة و�أج�سادهم النحيلة التي
على ٍ
هدها القهر ،وتركوا �أثمن و�أنبل ما ميلكون وهو القلب ،تركوه هنا
لأنه رف�ض �أن يغادر تراب هذا الوطن وهواءه وتاريخه ،فهم الآن
م�شتتون �ضائعون وهم بانتظار بارقة �أمل تعيدهم �إىل ربوع الوطن
الأم � ..سورية.
من يقر�أ تاريخ �سورية وعلى مدى �أجيال وقرون يجد �أن ما نعي�شه
�سالفة� ،إال �أن �سورية
حقب وعهو ٍد
ٍ
اليوم قد ح�صل �شبيه له يف ٍ
هذا البلد العريق احليوي واملجتهد كانت يف كل مرة تبدع لنف�سها
فجر ًا جديد ًا ،ومت�سح حزن الواقع وكوارثه ،ثم تنه�ض من جديد
لت�شق لنف�سها درب ًا جديد ًا تع ّبد ُه ب�إرادة �أبنائها ،وتبد�أ امل�سرية نحو
ال�شم�س ،وبذلك تثبت ب�أنها بلد الت�صدي وال�صمود واال�ستمرار،
وتثبت �أن ال�سوريني ع�شاق احلياة و�صانعو التاريخ.
ال�شك ب�أن ال�سوريني قد بكوا كثري ًا هذا العيد ،وذرفوا دمع ًا على
�أحبتهم الذين اغتالتهم يد الغدر والظلم� ،إال �أنهم وكعادتهم �سوف
مي�سحون جراحهم ويكملون مرحلة البناء..
ولكن الذي يحز يف النف�س ،ويدمي القلب �أكرث هو هذا املوقف
املت�آمر على هذا البلد الرائع �سورية� ،إذ حني تلتقي ببع�ض منهم
يف منا�سبة ما تكت�شف وبكثري من الو�ضوح �أنهم �شامتون مبا حدث،
لأطفالنا ون�سائنا من ويالت ،وعندها تكت�شف ب�أنك وحدك يف هذه
املعركة امل�صريية التي �ستكون حا�سمة مب�ساعدة بع�ض ال�شرفاء
الذين �أدركوا ومنذ اليوم الأول للم�ؤامرة على �سورية ب�أن احلرب
ت�شن على �سورية ب�سبب مواقفها الراف�ضة لإم�ل�اءات الكيان
ال�صهيوين امل�ستفيد الوحيد من هذه احلرب التي وقودها جثث
بريئة و�أرواح نبيلة...
يا �أبناء وطني ،يا �أيها ال�سوريون ال�شرفاء� ،أيها ال�شعب واجلي�ش
الذي يجرتح املعجزات ب�صموده وب�سالته �أيها الوطن الرائع ،يا
وطن ال�شم�س والن�صر ،ويا وطن املعجزات كفكف دموعك..
ويا �أيتها الأمهات الثاكالت متا�سكن قلي ًال فدماء �أبنائكن لن
تذهب هدر ًا فهي التي �ست�صنع الن�صر ،وتعيد للوطن �ألقه و�شموخه
وا�ستمراره.

mouhammad.houdaifi@gmail.com

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

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

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

�أني�سة عبود -د .حمدي مو�صلي-
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 ..املهرجان الأدبي الحتاد الكتاب العرب يف ال�سويداء يف ال�شعر والق�صة
مقفل) عالج فيها حالة اجتماعية اق�ترب فيها من
احلديث اليومي والهموم التي يعاين منها الإن�سان
الذي يعتاد �سلوك ًا معين ًا ،ولكنه قد يقع يف الهذيان
وتختلط لديه الأح����داث ...يقول احل��ار���س� “ :أنا
مت�أكد �أين قفلت باب العمارة (ب�إيدي) والزم �أعرف
مني �أنت؟ وكيف دخلت على بيتي؟!.
�أم���أ امل��ادة الق�ص�صية التي قدمتها القا�صة (زهار
ال�شامي) ك��ان عنوانها( :طق�س ال��ي��م��ام) ،عاجلت
الكاتبة فيها حالة �إن�سانية بطلها حار�س اليمام..
ج��اء فيها " :ثمة �شاب يقف على امل�سرح ،يراقب
حركة اليمام ،ويالحظ �أنه اعتاد على ذلك من �صغره،
حتى �س ّمى نف�سه حار�س �أع�شا�ش اليمام."..
�أم��ا ال�شاعر (الدكتور ثائر زين الدين ) فكان له
يف نهاية اليوم الثاين الذي �أدار فعالياته ما يقوله
يف ق�صائد ق�صرية اجتمعت حتت عنوان( :م�شاهد
���س��وري��ة) ك��ان��ت �أ�شبه ب��ب��ان��ورام��ا م�صغرة مم��ا نرى
ون�سمع .منها:
ت��رك�� ُت��ه-ال ح��ول يل� /-أق�����س��م �أن ي��ع��ودْ /وع��اد
حممو ًال /على مناكب اجلنود.
 ويف اليوم الثالث قر�أ ال�شاعر (جودي العربيد)ق�صيدة بعنوان(:من بتالت البحر) ،من �أجوائها:
وكان يل حلمٌ جميل /عند �أهداب امل�ساءُ � /
أوقظه
بلهفة /يف خافقي ر�ؤياه /يا للحلم يف جفن نحيل...
ٍ
ثم ق�� ّدم القا�ص وال��روائ��ي (ف��وزات رزق) ق�صتني
متواليتني (والدة) وَ(ماكينة �شكرية) ،تنتميان
�إىل الأدب ال�ساخر بامتياز ..حاول القا�ص يف هاتني

املحطتني �أن ي��زرع الب�سمة على �شفاه من غادرهم
الفرح يف هذه الأجواء التي ال ن�شتم فيها �إال رائحة
ق�صت ر�ؤياها
املوت واخلراب .جاء يف الأوىل :وحينما ّ
على �أم هاين ّ
ب�شرتها بغالم ا�سمه زايد� ،أي يزيد رقم
الأوالد واحد ًا ،ويزيد يف همها وعذاباتها.
ثم قدم ال�شاعر (�إ�سماعيل ركاب) عدد ًا من ق�صائد
له ،منها( :ح�صاد ،زندقة� ،سفينة ،قمر ،و�صية) .جاء
يف الأخرية:
ب�سابع اجل�ي�ران /..قد �أو���ص��ى حديث الر�سول/
يا ويلكم /..حني يحني احل�ين� ،أو/ ..ت��دق �ساعة
الأفول.
 وح��ف��ل ال��ي��وم ال���راب���ع بن�صو�صه ال�شعريةوالق�ص�صية ،وق ّدم فيه ال�شاعر (جهاد الأحمدية)
عدد ًا من ن�صو�صه ال�شعرية ،منها�( :أ�سئلة الريح) َو
(بع�ض الظن) الم�س فيهما �أحا�سي�س احلزن املعر�ش يف
ال�صدور ،جاء يف مطلع الق�صيدة الأوىل:
�أبحث عن وطن يحفظني /عن غيب مثل الأغنية/
ميحو �أخطائي كل م�ساء /يغفر يل ما اقرتف القلب/
من الهفوات العفوية...
وق�� ّدم ال�شاعر (�سهيل �أب��و فخر) ق�صيدة طويلة
بعنوان( :هزمي الرعد) ،كان ختامها:
فكم يغري احل��رام �شغاف قلبي وك��م يلقي على
الكتف احلرام
تكاد تهزين منه اخلطايا وما جلموحها بيدي
زمام
ً
�صبابة حا ٌم
ف�أوقد ليلتي بال�شوق حتى يذوب

و�سا ُم
ويف الق�صة الق�صرية قدم القا�ص والروائي ( حممد
ر�ضوان) ق�صتني ق�صريتني� :ساللة ومم��رات ،حاكى
فيهما بع�ض ما يحمل الإن�سان من هموم ،وكان يلوّنها
ببع�ض اجلمل ال�ساخرة ب�أ�سلوب مميز وبنربات هادئة
معربة.
كما قدم القا�ص والروائي (هي�سم �أبو �سَ عيد) ق�صة
بعنوان( :جت��ارب) ،عالج فيها حالة �إن�سانية تتعلق
بفقد ال��زوج �إث��ر تعر�ضه حل��ادث قتل .وما تال ذلك
من م�شاعر وتداعيات جالت فيها الأرملة يف عزلتها
يف ف�ضاءات و�أماكن متعددة :م�ضت �أيام طويلة على
حالها تلك� ،أثارت خماوف �أخيها ...ليحاول �إخراجها
مما غمرت نف�سها فيه...
وختمت ال�شاعرة (ربيعة جنم غامن) فعاليات اليوم
الرابع ،بق�صائد وجدانية حملت العناوين التالية:
(م��ن ق��ال ل��ك)�( ،أو ن��ف�ترق) (،يا �شام) ،من �أج��واء
الق�صيدة الأوىل:
يا من كنت يل /املحرابَ يف البيت احل��رام /دعني
�أ�صافح رغبتي /التي �أف�ضيتها يوم ًا /لي�سكنني الغرام/
فال�صمت �أطف�أ جمرتي /والبوح ترنيم احلمام.
 ويف اليوم اخلام�س ،يوم اخلتام ،كان االفتتاحمع ال�شاعر (الدكتور راتب �سكر) �أن�شد ثالث ق�صائد
كانت على ال��ت��وايل :موكب عيد ال�شعر ،من �أع��ايل
الغيب ،وق�صيدة �أمي �أهداها ال�شاعر �إىل الأم غالية
فرحات �شهيدة اجلوالن ،كان ختامها:
قلت �أمي /طلع ال�شارع /يزهو يف ن�شيدي /وانت�شى

باملكرمات/
قلت �أمي� /ضج يف روحي �أريج الأغنياتُ /
قلت �أمي،
ثم �أمي ،ثم �أمي.
وقر�أت القا�صة (وجدان �أبو حممود) ق�صة ق�صرية
بعنوان( :رُهاب) حفلت الق�صة ب�صور متعددة من �صور
العي�ش يف زمن املحنة العجيب ،جاء فيها “ :مل �أمهل
�أمي لتم�سح �شعري ،كنت �س�أخربها �أن كل فتيان ال�صف
باتوا رجا ًال �صغار ًا ،بات لهم �شكل الأطفال الذين ال
يحلمون والذين ير�سمون كلما التفتوا ر�صا�ص ًا ونعوت ًا
و�إ�شارات ا�ستفهام “.
واختتم ال�شاعر ( الدكتور فايز عز الدين) اليوم
الأخ�ير بعدد من ق�صائده ،منها :الكهف ،من معاين
احلياة ،دموع الإبداع ،وع�شيّات احلمى� ،إليك الدليل.
ومن �أجواء ق�صيدته (�إليك الدليل):
نوقد عزمنا �ضرام ًا� ،إذا ُ
نه�ضنا من الأ�شالء ُ
ليل
الطغاة ُ
طويل
ُ
فيا ناثر الأوراق �صفرا رخي�صة “متيل مع الأهواء
حيث متيل”
لنا ال�شفق الأبهى ت�برّج يف ال��دج��ى وت��اه بليل
العابرين عميل
�ش ّكل هذا املهرجان ظاهرة م�شجعة مبا حققه من
ح�ضور وتفاعل خ�صب ط��وال �أي��ام��ه اخلم�سة ،مما
ي�شجع على �إطالق ندوات ومهرجانات �أخرى تنه�ض
بال�ش�أن الثقايف وتع ّمق دور احت��اد الكتاب العرب
الرائد مع ال�شرائح الوطنية والفعاليات االجتماعية
وال�شعبية كافة.

