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حفلة جنون

ّ
المؤتمر السابع والعشرون لالتحاد ّالعام لألدباء والكتاب
لم يكد ّ
يحط رحاله في يومه األخير ،حتى تكشفت غير حقيقة ّ
مما
العرب
يتربص به ّ
يدمر هذا االتحاد من داخله ،بل ّ
شاء أن ّ
مما كان ّ
�أجاريت
شرًا
ت�شيخوف
ّ
منذ بدأت الدورة الحالية لألمانة العامة ،أي بعد أن تسلم الشاعر
بد ًال من �أوغاريت
حبيب الصايغ مسؤولية األمين العام الذي اختار ،ومعظم رؤوساء
والخال فانيا
االتحادات والروابط واألسر والجمعيات األدبية العربية ،االنحياز
إلى الحقيقة ،والحرص على أدنى ّ
حد من التضامن بين ّ
مكونات
�ص
•د .علي �أبو ع�ساف ــــــــــــ�ص
التي تبعثرت أشالء مضافة إلى أشالء سبقتها بعد أن
هذه األمة ُ
عاصفات ما ُي ّ
ّ
العربي» رياحها ُالسموم.
سمى «الربيع
بدأت
لم يكد المؤتمر ينتهي ،حتى استنفرت ما ت ّ
«رابطة
ى
سم
ّ
•�أكرم عبيد
الكتاب السوريين» أسلحة دمارها الشامل ،لتجهز على االتحاد
االستجابة لمطلب
�ص
العام ،وبعد ُ ّأن اتخذ المؤتمر قراره بعدم ّ
«الرابطة» الخلب بنزع الشرعية عن اتحاد الكتاب العرب في
سورية ،وإحالل الرابطة مكانه ،وبعد تمثيل سورية في غير لجنة
على رؤوس أعضاء
من لجان
المؤتمر ،ثم بعد الصاعقة التي نزلت ّ
الرابطة عندما ّ
فوض المؤتمرون رئيس اتحاد الكتاب في سورية
ّ
بتالوة البيان الختامي للمؤتمرّ .
لم يكد المؤتمر ينتهي ،حتى تأكد لنا في اتحاد الكتاب العرب
ّ
ثمة «عضو» من أعضاء الرابطة هو َمن ُي ّ
أن ّ
سرب إلى هذه الرابطة
ّ
ّ
اجتماعات المؤتمر ،أعني الموظف
كل
تفصيل مما يحدث في ّ
«ال��س� ّ
يكتف
�ذي لم
�
ال
اإلم��ارات،
اب
وكت
�اء
�
أدب
اتحاد
في
»
�وري
ِّ
ّ
بارتكاب جريمة توجيه الصحف اإلماراتية بشطب كل ما يتعلق
ا�ستقبل االحتاد العام للأدباء والك ّتاب العرب نب�أ اغتيال
بسورية من األخبار الخاصة بالمؤتمر ،فحسب ،بل ،أيضًا ،تجاوز
الكاتب ال�صحفي الأردين ناه�ض حرت� ،أم��ام ق�صر العدل
ذلك إلى تحريضه رؤوساء الوفود على عدم الذهاب إلى دمشق،
ً
فإلى تدبيجه مقاال نشره في موقع رابطته متخمًا باألكاذيب عن
يف العا�صمة الأردنية ع َّمان ،بغ�ضب بالغ ،وا�ستياء �شديد،
اتحاد الكتاب العرب في سورية ،وعن رئيس االتحاد ،شأن تخمة
لأن الفعل الآثم ي�ؤكد على �أننا ال نزال نحتكم �إىل القيم
معظم أعضاء هذه الرابطة بغير صفة ّ
مما ورد في معاجم اللغة
البدائية يف التخل�ص من املخالفني واملختلفني ،دون انتظار
ُ
عن الخؤون ،والكذوب ،والغدور ،والخروص ،والمرجف ،والمفتري،
ملحاكمات عادلة ،و�إعمال ل�صحيح القانون ،ذلك الذي مييز
�وى ذلك من صفات ال يمكن لمجمل أبالسة القبح في
بني الأمم املتقدمة والأخرى املتخلفة ،التي ي�سودها قانون
و ..وس� ّ
عليها.
تنازعهم
أن
ه
كل
التاريخ
الغاب.
َ
أعضاء
من
«عضو»
غير
تسابق
حتى
ينتهي،
المؤتمر
يكد
لم
كما ي�ؤكد االحتاد العام �أن اغتيال الكاتب ناه�ض حرت
«الرابطة» فيما بينهم ْ
جنون
حفلة
في
الذهبية
الميدالية
ل
لني
بر�صا�صات غ��ادرة �أم��ام ق�صر العدل يف ع َّمان ،لريمز �إىل
ّ
أو مهرجان للكذب ،وحتى ّ
كل منهم ّ
أن الطريق إلى ّ
منصة
توهم
عدم احرتام العدالة ،اجلهة الوحيدة املنوط بها حماكمة
التتويج هي عدد األكاذيب عن االتحاد ،وعدد النعوت الزائفة
املواطنني ،و�إتاحة الفر�صة لهم كي يدافعوا عن �أنف�سهم
االتحاد ،نعوت يعرفون بأنفسهم أنها محض
ْالملصقة برئيس ُ
ويقدموا �أدلتهم ،واال�ستماع �إىل املحامني وال�شهود ،فا�ستباق كل ذلك من قبل �شخ�ص �أو جماعة ،وتنفيذ حكم غادر من طرف واحد،
محض استعارات ّ
مما هو منهم وفيهم طوال
إف��ك ،كما هي
ّ
وبناء على ت�صورات خا�صة ،لهو عني الفا�شية التي جتاوزتها الإن�سانية ب�سنوات .ف�ضلاً عن �أن �أمن الأردن ال�شقيق قد ا�ستهدف � ً
أي�ضا
الكتاب السوريين عنهمّ ،
حياتهمّ ،
ومما
ومما يعرفه معظم
ّ
بهذا العمل الإجرامي.
لو شاء أحد أن يدونه الحتاج إلى صفحات ،بدءًا من ..ومرورًا بـ..
ّ
�إننا �إذ ندين هذه اجلرمية النكراء ،التي متثل �صورة مرفو�ضة للهمجية ،ف�إننا ندافع عن حق االختالف يف الر�أي والفكر ،وعلى
بتحولهم إلى قتلة ،قتلة بامتياز حتى لو لم يطلق
وانتهاء
حرية الر�أي والتعبري ،و�أن يكون القانون هو املرجع الذي يحتكم �إليه املختلفون ويرت�ضون �أحكامه ،ذلك �أن عدم احرتام االختالف،
أحدهم رصاصة واحدة.
ومن جممل الأطياف العربية ،ويف الطليعة الكتاب واملثقفون ،هو �أحد الأ�سباب الرئي�سة للتخلف والو�صول �إىل احلالة العربية
حفلة الجنون التي بدأت ستنتهي ذات يوم ،ال ّبد ستنتهي،
الراهنة.
المشاركين فيها لالستخدام،
يوم تنتهي صالحية
ْ
وسيكون ذلك ُ لاّ
كما �أننا �إذ نتبنى هذا املوقف الوا�ضح �ضد الهمجية وقانون الغاب ،ال يعني تبنى ر�أي الكاتب الأردين �أو غريه ،لكننا ن�ؤكد على �أن
هؤالء
سيجد
ذاك
وإذ
لهم،
تمويلهم
عن
كهم
ويوم يتوقف م
ّ ّ
ّ
وسيردد كل
المجازي ُللصفتين،
أنفسهم عراة حفاة ،بالمعنى
الأمم ال تتقدم �إال باحرتام الآراء املختلفة مهما حملت من �شطط ،و�أن تنفيذ الأحكام ال يكون بيد الأفراد ،بل هو من �صميم عمل
منهم ،حين ال ّينفع ّ رجاء :ياليتني كنت مع وطني ،فأفوز فوزًا
ال�سلطات التي تقيم العدل بني النا�س ،وحتا�سب املخطئ وتقت�ص من املجرم وتربئ املظلوم.
َ
شأن الظالم ،ويقول:
وسيعض كل منهم على يديه،
عظيمًا،
ِحّ
“االتاد” اىل حملة من الكتابات واملقاالت وال َنّدوات تبد�أ اليوم حتت �شعار”ال جلرمية اغتيال جديد البن ر�شد”،
كما يدعو
ُ
ً
َ
يا
الحساب:
يوم
الكافر
وشأن
،
سبيال
الصدق
مع
اتخذت
ً
ُ
َ
ّ
ّ
ّ
ترف�ض هذه الهمج َّية وتلعن هذا التخلف الفكري والإن�ساين الذي يقمع حر َّية الفكر ويعمد اىل قتل املف ِكرين �أ َّيا تكن �آرا�ؤهم
ليتني ُ
ترابًا.
كنت
ليتني
وتوجهاتهم.
ُّ
ّ
من
لهم
ى
تبق
ما
�ؤالء،
�
ه
وستطارد
ستنتهي،
الجنون
حفلة
رحم اهلل الكاتب ال�صحفي الأردين ناه�ض حرت ..مع خال�ص العزاء لرابطة الكتاب الأردنيني ،وكل الأدباء والك ّتاب يف الأردن
ٌ ُ
من
ومنهم
وفيهم
لهم
سبق
ما
إلى
ضاف
ت
صفات
الحياة،
ال�شقيق ،ويف كل �أرجاء الوطن العربي.
َ
َ
ْ
لندم،
والشي ُن ،والصغار،
صفات :الشنار،
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
والهوان .وحين ال لاّمعنى ُ ّ
ّ
سيترد ّد الترتيل« :ك إذا دك ِت
أسفّ ،أو ضراعة ،أو
حبيب ال�صايغ
							
استغفارّ ،
أو ُ
َ ُ
َ
وجاء ُّ
بجهنم
يومئذ
وجيء
ا،
صف
ًا
صف
لك
والم
ك
رب
ا،
دك
األرض
الأمني العام
							
ُ ّ
اإلنسان وأنى له الذكرى».
يومئذ يتذكر
ّ
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الذكرى االولى لرحيل
ال�شاعر المقاوم �سميح القا�سم..
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ثقافة التطهري
يف الفكر ال�صهيوين

•زبري �سلطان
ثقافة التطهري واال�ستيطان �أخطر ما غرزه ال�ضفة ال�شرقية اهتمامنا  ،من هناك �أي�ض ًا  ،دعهم
امل��وروث الثقايف يف الفكر اليهودي ،بذريعة �أن يعودون �إىل الدول العربية )2 ( ).
فل�سطني منحة ربانية خال�صة لل�شعب اليهودي،
وعمل رجال الدين اليهودي على تثبيت ثقافة
لذا يجب �أن ال ي�سكنها �إال اليهود ،وعلى اليهودي التطهري ،حيث ف�سر احلاخام ( مو�شي بن تي�سون)
�أن يعمل على �إفراغ فل�سطني من �سكانها العرب ،بع�ض ما ج��اء يف التلمود  ،ب�أنه دع��وة �إىل قتل
وتطهريها م��ن ك��ل جن�س غ�ير ي��ه��ودي  ،بكل الفل�سطينيني �أين ما وجدوا على �أر�ض «�إ�سرائيل»
الو�سائل املمكنة واملتوفرة لديها من دون النظر �إىل التاريخية كما خطب احلاخام ( �أبراهام افيدان)
قانون دويل �أو مبادئ حقوق الإن�سان �أو اعتبارات
يف اجلنود ال�صهاينة قائ ًال لهم � ( :إين م�صرح لكم
دينية �أو �أخالقية  ،ومن �أه��م املناطق التي يجب
 ،بل من واجبكم – طبق ًا لل�شريعة – �أن تقتلوا
تطهريها من كل الأجنا�س هي القد�س لتكون خال�صة
املدنيني الطيبني� ،أو مبعنى �أ�صح املدنيني الذين
فقط ملا يطلق عليه ال�شعب اليهودي .
وهذه الثقافة بد�أت منذ بداية امل�شروع ال�صهيوين ،يبدون طيبني)  .وا�ست�شهد بن�ص التلمود ( :يجب
وبالعودة �إىل م�ؤ�س�س امل�شروع ال�صهيوين تيودور عليك �أن تقتل �أف�ضل النا�س من غري اليهود) )3( .
كما كتب رجل الدين ( يعقوب �أرئيل ) ن�ص ًا ديني ًا
هرتزل فقد كتب �إىل لت�شامربلني رئي�س وزراء
بريطانيا �آنذاك حول طرد �سكان القد�س وفل�سطني قال فيه � ( :إن ال�سكان الأجانب يف بالدنا  ،والذين
من م�سلمني وم�سيحيني الذين �أ�سماهم باليونانيني من غري ذنب �أقاموا فيها عندما كانت خالية � ،سوف
�لا ��� ( :س�يرح��ل امل�سلمون � ،أم���ا اليونانيون ي�ضطرون ذات مرة �أن يحددوا م�صريهم  ،برغبتهم
ق��ائ ً
ف�سيبيعون �أر�ضهم بكل �سرور نظري ثمن مرتفع ثم احلرة  ،ب�أن يكونوا “ جريي ت�سدك “ �أي مهودون عن
يهاجرون �إم��ا �إىل اليونان
�إميان � ،أو “ جريمي تو�شافيهم “
�أو �إىل كريت ) ( )1كما رفع
�أي مهودون جزئي ًا � ،أو �سكان ًا
الزعيم ال�صهيوين وايزمان
م���ؤق��ت�ين  ،و�إذا مل ي���ق���رروا
ع��ام  1937وثيقة �أر�سلها لقد حر�ص ال�صهاينة منذ يف ال��ن��ه��اي��ة برغبتهم احل��رة
�إىل احلكومة الربيطانية
الهجرة �إىل بلد �آخر ،فعليهم �أن
تت�ضمن ت��ع��اون�� ًا م�شرتك ًا احتاللهم لفل�سطني �إىل زرع
ينظروا �إىل �أور�شليم باعتبارها
مابني املنظمة ال�صهيونية ثقافة التطهري يف عقول
عا�صمتهم ال��روح��ي��ة وم�صدر
وبريطانيا للقيام بعمليات
النا�شئة من اليهود الذين وحيهم الأخالقي) .
م�شرتكة  ،ت���ؤدي �إىل طرد
وكتب �أح��د اخلامات ر�سالة
الفل�سطينيني م��ن وطنهم جلبوا من م�شارق الأر�ض
�إىل �أح��د اجلنود ال�صهاينة ،
وخ��ا���ص��ة ال��ق��د���س  ،وق��د
ومغاربها
�سخر فيها من كان ينتقد الكيان
ن�����ش��رت ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة يف
ال�صهيوين على قتل الأطفال
جملة ( اجلوي�ش كرونيكل
والن�ساء الفل�سطينيني فقال :
) يف � 13آب عام . 1937
( لقد قالوا مثل هذا حيث �أنه
وثقافة التطهري يف يهودا
واخلليل ال تخ�ص ال�سيا�سيني والع�سكريني ال�صهاينة ال ب�أ�س من قتل جوييم ( غري اليهود ) وال نثق بغري
بل هي �شاملة اجتماعي ًا وثقافي ًا  ،ونذكر من ذلك اليهودي ب�أنه لن ي�ؤذي قواتنا ) )4( .
لقد حر�ص ال�صهاينة منذ احتاللهم لفل�سطني
الن�ص الذي جاء يف رواية للكاتب ال�صهيوين (مو�شي
�سيمالن�سكي ) تخيل فيه اجتماع ًا عقده ال�صهاينة �إىل زرع ثقافة التطهري يف ع��ق��ول النا�شئة من
اال���ش�تراك��ي�ين ع��ام  ،1891ج��رت فيه ح���وارات اليهود الذين جلبوا من م�شارق الأر���ض ومغاربها ،
تدور حول م�صري العرب يف فل�سطني والقد�س بعد زرع ًا وتعليم ًا وممار�سة منذ والدتهم �إىل كهولتهم
احتاللها  ،فقال فيه :
ومماتهم  ،وخا�صة با�ستخدام الدين املزور ب�أن اهلل
 �إن الأر�ض يف يهودا واخلليل يحتلها العرب ؟  .عز وج��ل قد خ�ص�ص فل�سطني لليهود فقط لأنهم ح�سن ًا �سن�أخذها منهم .�شعب اهلل املختار  ،لذا التطهري واجب ديني �إ�ضافة
 كيف ؟ ( �صمت ) .�إىل �أنه واجب ثقايف اجتماعي .
 �إن الثوري ال يوجه �أ�سئلة �ساذجة . ح�سن ًا � ،إذن � ،أيها الثوري  ،قل لنا كيف ؟املراجع
 �إن الأم��ر ب�سيط للغاية � .سنزعجهم بغارات-----متكررة حتى يرحلوا  ..وندعهم يذهبون �إىل ما
 - 1رافائيل باتاي يوميات هرتزل – اجلزء الرابع –
�ص .1362
وراء الأردن .
� –2أحمد القد�سي ولوبل – العامل العربي و�إ�سرائيل
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�أخوة الرّ يح ..
ورفاق العا�صفة..
• �سهيل ال�شعار
تكمن قوة النار وعظمتها يف كونها حترق الأ�صابع التي تعبث
وترمد الر�ؤو�س
معها  ,وت�شوي الوجوه التي تنظر �إليها بازدراء ّ ,
التي تهز�أ ب�شراراتها ال�صغرية.
يف حني تعطي نورها وحرارتها لأولئك املبدعني الذين عرفوا
كيف يتعاملون معها  ,يحرتمونها فتحرتمهم  ,يقدّ رونها فتقدّ رهم ,
يتدف�ؤون عليها من بعيد  ,وال يرمون حجارتهم عليها كي ال يرتّد
ال�شرر منها فيعمي عيونهم.
�إن املبدعني الكبار �أبناء الطبيعة و�أحفادها  ,فهم �أخوة الريح
ورف��اق العا�صفة ,و�أط��ف��ال املطر وبيا�ض الثلوج والتماع النجوم
 ,وه���دي���ر ال���رع���د وغ��ل��ي��ان
الرباكني.
يف �إبداعهم لغة الطبيعة
و�صوتها ال�ساحر ,يتحدّ ثون
ب��ك��ل��م��ات ب�سيطة للت
ّعبري تذ ّوق الفن والتّلذذ
ع�� ّم��ا ه��و غ�ير ب�سيط �أب���د ًا ,
كلماتهم رم��وز  ,و�أ�سما�ؤهم مبعنى الكلمات احلكيمة
�إ�شارة  ,يرمزون وال يدلّون  ,حني قراءتها  ,يختلف
ي�شريون وال ي�س ّمون  ,و�أب�سط عن تذ ّوقنا للطعام,
م�شاعرهم تعبرّ ع��ن �أعظم
و�شربنا لل�شّ راب.
احلقائق.
لكنهم ب��امل��ق��اب��ل ي��ع��ان��ون
ويت�ألمّ ون ...
ف��ك��م ي��ع��اين احل��ط��ب قبل
�أن يتح ّول ج�سده �إىل جمر
ونار؟!
وكم تت�ألمّ البلحة قبل �أن ت�صري نخلة ؟!
وكم حتتمل الغيوم �أ�صوات الرعد  ,وا�شتعال الربق فيها ومن حولها
,قبل �أن متطر فوق ج�سد الأر�ض العط�شى !
فمثلما ال ت�صل ح ّبة القمح �إىل �سنبلة  ,والبذرة �إىل وردة  ,بني
ور�سامني
ليلة و�أخرى  ,كذلك هم �أولئك الكبار املبدعون  ,من �شعراء ّ
ونحاتني  ...مل ت�صل قاماتهم �إىل املجد  � ,اّإل بعد �أن برتهم
وروائيني ّ
�أقالمهم  ,ف�صيرّ ت �أعمالهم منارات تهتدي بها النفو�س التائهة .
ومل ت�صل ري�شاتهم �إىل ّ
ال�شهرة واخللود  � ,اّإل بعد �صراع مرير ,
ومعاناة كبرية خا�ضوها مع َمن حولهم  ..فحملوا وحت ّملوا  ..ا�ستمعوا
�إىل نقيق �ضفادع امل�ستنقعات  ,من دون �أن ّ
يتوقف نهرهم عن اجلريان
 ,وبقي قمرهم م�ضيئ ًا  ,وجنومهم عالية  ,رغم عتمة الليل ونباح
الكالب  ,وروائح اخلنازير.
�إن الفهم ال�سليم للأ�شياء والأح��ي��اء ,هو م�صدر احلكمة ونور
الب�صرية  ,بيد �أن النا�س ال ت�صل �إليه بالطريقة ذاتها التي ي�صلون
فيها �إىل ال�سوق ل�شراء اخل�ضراوات ,و�إىل املحالت التجارية ل�شراء
الألب�سة اجلاهزة .
ال�سباحة �أو ال�صيد  ,على
فما �أ�سهل النّزول �إىل البحر  ,وما �أ�صعب ّ
يحرك ج�سده وقدميه  ,وي�صرب على الطّ عم ريثما
َمن ال يعرف كيف ّ
ي�أتي َمن ي�أكله!
فلي�س �أ�صعب من �أن جتعل جميع النا�س من حولك يتذ ّوقون الفن
إبر من ذهب  ,على
واملعنى العميق ,وامل�ضيء للكلمات امل�شغولة ب� ٍ
قما�ش من حرير  ,فتذ ّوق الفن والتّلذذ مبعنى الكلمات احلكيمة حني
ٍ
قراءتها  ,يختلف عن تذ ّوقنا للطعام ,و�شربنا ّ
لل�شراب.
(( ولعمري  ..ما الأب�صار تنفع �أهلها� ,إذا مل يكن للمب�صرين
ب�صائر)).

قضايا وآراء
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ذاكرة العرب ،واملقاومة !
((اجتياح لبنان منوذجا))
• عماد نداف
التاريخ بعد احلرب العاملية الثانية
ت���ؤ���س�����س ال�����س��ي��ا���س��ة
ف���وق ال��ب��ق��اع ،وخ��ا���ض ال���ل���واء 85
الإع��ل�ام����ي����ة ال��ع��رب��ي��ة
الذي كان حما�صرا يف بريوت معارك
الر�سمية ال��ي��وم مل�ستقبل
م�شهودة �إىل جانب املقاومة واحلركة
ع���رب���ي ب��ل�ا ذاك��������رة
وال مل يكن �أمام «�إ�سرائيل» �إال
الوطنية اللبنانية ،كذلك خا�ضت
نب�ض ،وه��ذه امل�س�ألة على
غاية اخل��ط��ورة ،لي�س لأن ال�شروع بو�أد النب�ض املقاوم ،الوحدات اخلا�صة ال�سورية �أعنف
املعارك وهي ترد اجلي�ش الإ�سرائيلي
املحاولة ت���أت��ي ع��ن طريق
امل�ؤ�س�سات الر�سمية العربية التي فم�ضت يف مرحلة جديدة عن طريق دم�شق بريوت ،ويف معارك
�أثبتت مقدرة فائقة يف �إ�شعال خطرة مع �أمريكا مب�شروع دب��اب��ات عنيفة كمعركة ال�سلطان
ي��ع��ق��وب ق���دم اجل��ن��ود ال�����س��وري��ون
احل��روب والفنت ،بل لأن البديل
اجلديد.
أو�سط
ل
ا
ال�شرق
مهارات يف القتال والت�ضحية عند
ه���و ذاك�����رة م���ه���زوم���ة ،ذاك���رة
تخوم اجلنوب املقاوم ..
اقتتال ،وذاكرة خذالن وتفرقة
وعندما متكنت «�إ���س��رائ��ي��ل» من
وا�ستبدال الأخوة بالأعداء!!
حتقيق �إجنازها بالو�صول �إىل بريوت
ي�شتغل الإعالم العربي اليوم
طويال على التحري�ض و�إث���ارة الفنت والت�ضليل وينهج وح�صارها وم��ن ثم �إخ��راج املقاومة منها ،ك��ان ال�صمت
طريق الطائفية وترويج م�شاريع التق�سيم والهيمنة ،العربي يف ذروت���ه ،وكانت العدة تعد للرتويج مل�شروع
ويف الوقت نف�سه يخفي من الذاكرة العربية �أي �إ�ضاءة ت�سوية عربي �إ�سرائيلي على الطريقة الأمريكية.
ان�سحبت املقاومة  ،وان�سحب اجلي�ش ال�سوري من
تك�شف ب�صي�ص النور يف النفق املظلم ،وخا�صة يف كل ما
يتعلق بالبعد الوطني املقاوم ،كتلك املحطة امل�ضيئة من بريوت ،و�شقت قوات الإرهابي �أرئيل �شارون طريقها �إىل
تاريخ املقاومة التي رافقت اجتياح «�إ�سرائيل» للبنان يف بريوت لتحتلها يف �أب�شع حلظة �صمت تاريخية عربية،
حزيران عام  ،1982وهي حمطة من �أهم املحطات يف ومن املفيد العودة �إىل تلك الأيام ودرو�سها ،من املفيد متاما
تاريخ ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،ويف هذا االجتياح للعرب تذكر �شهر �أيلول عام  1982الذي م�ضى عليه الآن
�أكرث من ثالثني عاما ،ومن �صفحات تلك الأيام نقر�أ عن
برزت �صورتان :
الأوىل هي �صورة التخاذل العربي �أم��ام واح��دة من فجر ال�ساد�س ع�شر من �أيلول عام  ١٩٨٢كان �أبناء بريوت
�أ�ضخم الهجمات الع�سكرية الإ�سرائيلية على بلد عربي هم الذين يخو�ضون معركة الدفاع عن هذه العا�صمة
العربية ،ويف تفا�صيل احلكاية �أن هناك مقاتلني لبنانيني
م�ستقل!
والثانية هي �صورة املقاومة امل�شرقة ،ومتانة االنتماء هما :حممد وجورج كانا يواجهان الدبابات الإ�سرائيلية
عند حمور طلعة جنبالط  -الوردية ،وكانت الدبابات
الوطني التي نتجت عن هذه الهجمات.
و�إذا كنا ال��ي��وم نقطف ثمار ال�صورة الأوىل بحال الإ�سرائيلية تالحقهما ،فما كان من املقاوم جورج �إال �أن
م�أ�ساوي يعي�شه العرب جميعا ،ف�إن يف ال�صورة الثانية �أ�صاب الدبابة الأوىل ب�صاروخ ودمرها فقامت الدبابة
وجها �آخر ال يقف عنده الإعالم العربي اليوم ،و�أحيانا الثانية بتوجيه نريانها بحقد عليهما  ،ف�سقط جورج
يخفيه �أو يقوم بتزويره لأن ما جرى من رد فعل وطني ق�صابلي وحممد مغنية �شهيدان عظيمان يف حلظة من
و�شعبي يف ذل��ك ال��ع��ام ه��و ال�شكل النموذجي ملواجهة حلظات التاريخ الكربى ..
تلك اللحظة خلدها اللبنانيون ،ف�أعلنت با�ست�شهادهما
�إ�سرائيل وم�شروعها يف املنطقة العربية ..
امتد االجتياح الإ�سرائيلي عدة �أ�شهر بد�أت يف مطلع انطالق «جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية» (ج ّمول)
ح��زي��ران ع��ام  ،1982ويف م��واق��ع كثرية ج��رى ووج��ه التي �أ�شرعت هويتها يف ميثاقها الأول �أن واجب الدفـاع
اجلي�ش الإ�سرائيلي بقتال �ضار وبطويل ر�سمي و�شعبي ،عن الوطن هو �أقـد�س واجب ،و�أن �شرف القتال �ضد املحتل
وطني �أن يفاخر به.
ومن املهم اليوم ا�ستعادة تفا�صيل ومعاين تلك املرحلة هو ال�شرف احلقيقي الذي ينبغي لكل ٍّ
وقال البيان الت�أ�سي�سي جلبهة املقاومة تلك :
والت�أ�سي�س عليها يف بناء حا�ضر عربي متني وم�شرق،
موحد ًا
فقد قاتل اللبنانيون والفل�سطينيون وال�سوريون ببطولة
((�إن �أمريكا و�إ�سرائيل ال تريدان لبنان بلد ًا ّ
�أ�سطورية ،وهم يقاومون االجتياح ال�ضاري ،وقد كتب م�ستق ًال ح ّر ًا �س ّيد ًا� .إن �أمريكا و�إ�سرائيل �ستتابعان تنظيم
الكثري عن املعارك التي جرت يف اجلنوب اللبناين وخميم الد�سـائ�س وامل���ؤام��رات لتفرقة �شعبنا وتق�سيم بالدنا
ع�ين احل��ل��وة وفيها ���ص��ورة التالحم الوطني يف �أرق��ى وجتزئتها ت�أمين ًا ل�سيطرة جديدة لهما على لبنان ،وعرب
�أ�شكاله ((�إمام امل�سجد ي�شارك ب�صد العدوان على خميم لبنان على �سائر الأقطار العربية املجاورة.
ي��ا رج��ال ون�ساء لبنان م��ن ك��ل ال��ط��وائ��ف واملناطق
عني احللوة مع مقاتلي الأح��زاب الوطنية من خمتلف
واالجت��اه��ات� ،أيها اللبنانيون احلري�صون على لبنان
الأطياف الدينية))..
تلك امل��ع��ارك جعلت «�إ���س��رائ��ي��ل» تعيد ح�ساباتها بلد ًا عربي ًا �سيد ًا م�ستق ًال� ،إىل ال�سـالح تنظيم ًا للمقاومة
وت�صوراتها عن مكامن القوة ال�شعبية التي مل تكن حت�سب الوطنية اللبنانية �ضد االحتالل وحترير ًا لأر�ض لبنان
لها ح�ساب والتي �أنتجت فيما بعد حترير اجلنوب اللبناين من رج�سه على امتداد هذه الأر�ض من �أق�صى الوطن اىل
وخا�ضت حرب متوز  2006بب�سالة �شهد لها العامل كله � ..أق�صاه)).
مل ت�ستطع (�إ�سرائيل) �إبقاء قواتها يف بريوت �أكرث من
مل يكن �أمام «�إ�سرائيل» �إال ال�شروع بو�أد هذا النب�ض
�أ�سبوع ،فقد كانت املقاومة �أ�شد مما
املقاوم ،فم�ضت يف مرحلة جديدة
تت�صور ،وكان م�ضمونها و�شكلها يحمل
خطرة مع �أمريكا مب�شروع ال�شرق
ر�سالة للتاريخ نف�سه ،فقد قام خالد
الأو�سط اجلديد مع �أمريكا موجهة
فوهات البنادق �إىل �صدور �أولئك املقاومة جعلت «�إ�سرائيل» علوان بعد �أيام من ا�ست�شهاد حممد
وج��ورج وحتديدا يف � 24أيلول عام
الذين كا�سروها ب�شرف االنتماء
تعيد ح�ساباتها
 1982قام بعملية مقهى الوميبي
للتاريخ والعقيدة الوطنية.
�شارك اجلي�ش العربي ال�سوري وت�صوراتها عن مكامن يف �شارع احلمراء عندما �أطلق النار
على ثالثة جنود لالحتالل فقتلهم
يف معارك �ضارية دفاعا عن لبنان
و�سجل التاريخ له �صفحات بطولة القوة ال�شعبية التي مل ..ك��ان��وا ي�شربون القهوة يف املقهى
وت�ضحية و�شجاعة ك�ب�رى ،على تكن حت�سب لها ح�ساب .املذكور !
هي تلك الذاكرة العربية امل�ضيئة
الأر�ض ويف اجلو ،فخا�ض الطيارون
التي �ستبقى !
ال�سوريون �أكرب املعارك اجلوية يف

• مالك �صقور

نقطة على حرف

بالد دينها
يف فمها
ل��ك��ي ال ن��ب��ق��ى خم��ت��ب��ئ�ين خلف
�إ�صبعنا؛
ولكي ال نفعل كما تفعل النعامة
حني ترى ال�صياد .يفرت�ض بالنخبة
املثقفة ال�شريفة الوطنية (وك��ل
�شريف وطني ،وكل وطني �شريف)؛
�أق�����ص��د �أ���ص��ح��اب ال��ع��ق��ول ال��ن�يرة
وامل�ستنرية ،والتي ُيفرت�ض �أن يكون
دينها وديدنها هو ال��وط��ن ،وق�ضايا
ال���وط���ن ،وم��ن��اع��ة ال��وط��ن وح���دود
الوطن .و�أعني فيما �أعنيه( :الثقافة
الوطنية) .نعم الثقافة الوطنية
اجل��دي��دة ال��ت��ي �ست�ؤ�س�س ملفهومات
جديدة �ضمن ال�شروط التي فر�ضتها
املتغريات ،وري��اح التغيري ال�صفراء
(ه���ذا قبل ه��ذه احل���رب)؛ �أم���ا بعد
هذه احل��رب ،وانك�شاف �أ�شياء كثرية
كانت معروفة من قبل املثقف العارف،
وكانت م�ستورة عند بع�ضهم.
لقد حتدثت غري م��رة عن مفهوم
(الدين) –كدين ،كما وحتدثت غري
م��رة ع��ن اخل��ط��اب الديني ،ومل��ا كان
الدين ي�شكل �أه��م الأبعاد الثقافية
عندنا� ،صرخنا ،و�صرخنا ،و�صرخنا،
�أن��ه يجب التفريق بني الدين وبني
اخلطاب الديني.
ف�إذا كان (الدين) يف كل الر�سائل
ال�سماوية بالإ�ضافة �إىل البوذية
والكونفو�شيو�سية –معرفة اهلل
ال��واح��د الأح����د .وم��ن ث��م :املحبة
والت�سامح ،والتكافل والت�ضامن ،وعدم
الأذى ،وع��دم القتل �إىل �آخ��ر كل ما
ُيعرف عن الأديان..
�إذن ،امل�شكلة لي�ست يف جوهر الدين،
امل�شكلة يف اخلطاب الديني ،و�أخطر ما
فيه هو ت�سيي�س هذا الدين .وتعميم
(ال��دوغ��م��ا) الدينية املغلقة ،التي
غ�سلت الدماغ ،و�أغلقت العقل ،ومن ثم
احتلته .واحتالل العقل� ،أ�صعب من
احتالل الأر�ض.
يف ه��ذه احل���رب ال��ظ��امل��ة ،نواجه
وحو�ش ًا ب�إهاب الب�شر ،ا�ستطاعوا يف
غفلة عن اجلميع �أن ُير ّبوا �أوالدهم،
�أطفالهم ،ن�ساءهم (با�سم الدين) على
القتل ،والذبح ،و�أكل القلوب ،وم�ضغ
الأكباد ،وقطع الر�ؤو�س ،وال يرف لهم
جفن -هذا كله لأن «ال�شياطني» الذين
جتلببوا مب�سوح الدين ،لقنوا ه�ؤالء
اليافعني� ،أنهم على (ح��ق) والباقي
كلهم كفار .ولذا ا�ستحقوا القتل!
ه��ل ي��ج��ر�ؤ املثقف ال��ع��ارف اليوم،
�أن ي�صرخ كما �صرخ ال�سابقون من
املنور ّين ،وم��ن املثقفني احلقيقيني:
كفى ،هل يجر�ؤ املثقف امل�ؤمن احلقيقي
�أن يقول على امللأ:
�آن الأوان كي تف�صلوا ال�سيا�سة عن
الدين ،هل جنر�ؤ جميع ًا ،على الأقل،
القول :خففوا من وط�أة هذا اخلطاب
الديني الذي ي�سهم ب�شكل �أو ب�آخر يف

�صب الزيت على النار.
•••
قبل �أك�ثر م��ن �سبعني �سنة ،كتب
الكبري ميخائيل نعيمة حتت عنوان:
(بالد دينها يف فمها).
فكم كان �صادق ًا ،وكم كان م�ؤمناً،
وكم كانت ر�ؤيته �صائبة ،وكم كانت
ب�صريته وا�سعة و�شاملة ونافذة ،حني
قال »:ما عرفتُ بالد ًا �أمر َع الدينُ يف
أجدب يف قلبها �إىل حدٍّ ما هي
فمها و� َ
احلال يف هذه البالد».
قبل �سبعني �سنة ،قالها نعيمة،
وك���أن��ه ي�ضرب يف ال��غ��ي��ب ،ور�أى ما
�سيجري يف ب�لادن��ا ،و�أح���د �أ�سبابه
(�أقول� ،أحد �أ�سبابه) :هو �أن الدين
– ديننا و�إمياننا ،لي�س بغطاء الر�أ�س،
ولي�س بالكالم ،ال��دي��ن رب��ط القول
بالفعل .فكيف احلال الآن ،ونحن نرى
ما �أطلقوا على �أنف�سهم «رجال الدين»
يفعلون عك�س ما يقولون.
منذ �أكرث من �ألفي �سنة ،ونحن نقر�أ،
ون�سمع الأجرا�س ال�صداّحة ،واليوم،
نرى ون�سمع امل���آذن البا�سقة .وكلها:
(ت�أمر باملعروف وتنهى عن املنكر)،
وماذا كانت النتيجة؟!
كانت النتيجة� ،أن ه���ؤالء �سمعوا
و�أط��اع��وا ،ع��ن ق�صد �أو غ�ير ق�صد:
فرق ت�سد.
ّ
ي��ق��ول نعيمة »:ل��و ك��ان يف قلبها
مثل م��ا يف فمها م��ن الإمي���ان مل��ا كان
هذا التكالب ال��ذي ن�شهده فيها على
ال��دره��م والدينار ،ومل��ا ك��ان �أبنا�ؤها
ك��ال��ذئ��اب ي��ف�تر���س الأخ �أخ����اه ،وال
كالذئاب يعي�شون من ق��روح النا�س
و�أوجاعهم».
ك���أن ميخائيل نعيمة يعي�ش بيننا
الآن ،ول�سان حاله يقول:
�أم��ا قلت لكم منذ �أك�ثر من �سبعني
�سنة� »:أال ليت ال��دي��ن ال��ذي يف فم
ب�لادك��م وب�ل�ادي ك��ان يف قلبها .لأن
دين ًا تزرعونه يف الفم دون القلب دين
ال يزهر وال يثمر .و�إن �أزه��ر فرياء
فيه �ألف وباء .و�إن �أثمر فثمار تعافها
املالئكة وال ي�ستلذها �إال ال�شياطني.
وث���م���اره ت��ع�����ص��ب ي��ع��م��ي ال��ب�����ص�يرة
والب�صر ،وحقد ينه�ش �شغاف القلب،
وم����رارة تنف�ش يف ج��وان��ب النف�س
فتقلب حقها باط ًال ونورها ظالم ًا».
�أجل!
�إن ال��ذي كتبه وقاله نعيمة قبل
�سبعة عقود ،ال نراه ون�سمعه فح�سب،
بل نعي�شه بكل جحيمه.
و�أختم ،مبا قاله نعيمة �أي�ض ًا:
« �إن �أمة دينها يف فمها دون قلبها
لأمة ال تعرف التعاون .و�أمة ال تعرف
التعاون ال تعرف الإخ���اء .و�أم��ة ال
تعرف الإخاء ال تعرف املحبة .و�أمة
ال تعرف املحبة ال تعرف اهلل .و�أمة
ال تعرف اهلل ال حياة لها».
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خروج بريطانيا و�أزمات املنطقة

•د�.سليم بركات
يعج تاريخ �أوروب��ا بامل�آ�سي وغالبا ما تكون هذه امل�آ�سي
�إيديولوجية ،وذات �أط��م��اع اقت�صادية كانت خوامتها
حروبا حملية وعاملية �أدت �إىل اخلراب و�سفك الدماء،
كما �أدت �إىل ت�صفية �إمرباطوريات كانت قائمة على القوة
الع�سكرية ،لتحل حملها قوى ر�أ�سمالية� ،أع��ادت النظر
يف كل ما هو قائم بدء ًا بتوافه الأ�شياء ونهاية باحلدود
املغلقة عرب الثقافات الفرعية والعاملية ،م��رور ًا ب�صراعات
النفوذ وجموح الغرائز.
االحتاد الأوروبي م�شروع مل يكن م�سبوقا ،ومل تكن تبعاته
وا�ضحة املعامل ،وبالتايل بقي م�صدر ج��دل ب�سبب احل��روب
الداخلية التي �سبقته ،والتي كانت ح�صيلتها ع�شرات املاليني
من الب�شر ،حروب على الرغم من فداحتها كانت املحفز الأكرب
للتقارب بني دول��ه ،وه��ذا ما حدث يف �أعقاب احل��رب العاملية
الثانية ،بعد �أن اقتنع قادة �أوروبا �أن ال�صراعات كانت �سببا
يف عدم التوا�صل فيما بني دولهم ،وبعد �أن �آمن ه�ؤالء القادة �أن
هذا التوا�صل ال ميكن �أن يكون
�إال بال�شراكة امل�ؤ�س�ساتية،
االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،وه��ذا ب��دوره لو
ح�صل �سي�ؤدي �إىل االبتعاد
عن احلروب ،ال بل ذهبوا �إىل
�أك�ثر من ذلك حيث االعتقاد
ب���أن ه��ذه ال�شراكة وال�سيما
ال�سيا�سية منها �ستمنح الدول
الأوروبية �سلطة دولية �أكرث
ت���أث�يرا ون��ف��وذا على م�ستوى
العامل.
بهذه العوامل املحفزة بد�أت
عملية االندماج باالتفاق على
ال�شراكة يف ا�ستثمار الفوالذ والفحم احلجري ومن ثم تو�سع
هذا االتفاق مع مرور الزمن ،لي�شمل عدد ًا من الهيئات الأوروبية
االعتبارية ،منها املفو�ضية الأوروب��ي��ة املكونة م��ن ممثلني
تعينهم حكومات الدول الأع�ضاء ومهمتها تطوير الت�شريعات،
ومنها جمل�س الوزراء املكون من الوزراء يف احلكومات الوطنية
للدول الأع�ضاء ،ومنها م�ؤ�س�سة الربملان ومهمتها املوافقة على
الت�شريعات �أو رف�ضها ،ومنها م�ؤ�س�سة الربملان الذي يتم انتخاب
�أع�ضائه ب�شكل مبا�شر من قبل دول االحتاد ،ويتمتع بالقدرة
على تعديل �أو رف�ض معظم الت�شريعات التي ت�صله من املفو�ضية
الأوروبية ،ومنها �أي�ضا حمكمة العدل الأوروبية ،التي تلعب
ال��دور املهم يف حل النزاعات الت�شريعية بعد �أن يتم تبنيها،
هذا بالإ�ضافة �إىل قدرة هذه املحكمة على الف�صل يف ال�ش�ؤون
املتعلقة بقانون االحتاد الأوروبي.
خلق هذا االحتاد منذ ت�أ�سي�سه خماوف اقت�صادية و�سيا�سية
بني دول��ه املتفاوتة بني الغنى والفقر ،خم��اوف كانت تهدد
با�ستمرار م�ستقبل هذا االحتاد ،وال�سيما بعد �أن �شمل الدول
التي كانت جزء ًا من االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ،احتواء �أدى
�إىل الدعم االقت�صادي املتفاوت بني دوله بح�سب قرب وبعد
هذه الدول من املراكز املهيمنة اقت�صاديا و�سيا�سيا على م�ستوى
هذا االحتاد.
خرجت �أوروبا بهذا االحتاد من �سباق الت�سلح لتدخل ال�سباق
ال�صناعي يف �إط��ار الأنانية املطمئنة فيما يخ�ص ال�ضمانات

�ساعة بيغ بن
االجتماعية حتت �شعار رف�ض العبث والنزوع نحو التو�سع،
وجنحت يف �إعادة الوحدة الأملانية وانهيار االحتاد ال�سوفييتي،
وازدهرت القارة الأوروبية بعد �أن نزعت احلدود فيما بني دولها
وهي تتخلى عن �أجماد عمالتها (مارك ،بيزيتا ،وفرانك)....
با�ستثناء بريطانيا التي مت�سكت باجلنيه حتى �أخر مرحلة
من مراحل الدمج حتت �سقف االحت��اد الأوروب���ي ،كي يبقى
باب اخلروج من هذا االحتاد
مفتوحا ،وه��ا ه��ي بريطانيا
ترد اليوم على ديغول الذي
كان ميانع من دخولها ال�سوق
الأوروب��ي��ة امل�شرتكة بدعوة
�أن��ه��ا لي�ست �أوروب���ي���ة بعد
�أن ق��ال ال�شعب الربيطاين
لل�شعوب الأوروب���ي���ة كافة:
ه��ذه وح��دت��ك��م ردت �إليكم،
افهموها كما ت�شا�ؤون� ،أك��ان
ذلك فراقا �أم طالقا.
ح��دث عاملي فعله ال�شعب
ال�بري��ط��اين وك�����أن االحت���اد
الأوروب���ي ميثل خناقا له يقيد �أه���واءه و�أم��زج��ت��ه ،كيف ال
والت�صويت يف بريطانيا كان فرديا ال حزبيا ،كما �أن الإقبال
عليه كان قيا�سيا �شق بريطانيا �إىل ق�سمني الفروقات بينهما
�ضئيلة يف ن�سبة امل�صوتني� ،إنها الدميقراطية التي فتحت �أبواب
اخلوف على املجهول ،وال�سيما على بريطانيا اخلارجة من هذا
االحتاد املتباغ�ض ،كيف ال والتاريخ ي�شهد �أن من�ش�أ العن�صرية
ق���د ان��ط��ل��ق من
�أوروب����ا ،كيف ال
والرعب م�سيطر
ع��ل��ى ال�����س��اح��ة
الأوروب��������ي��������ة
نتيجة التع�صب
ال���ق���وم���ي ال���ذي
ج��ر �أوروب����ا �إىل
حروب ونزاعات
ح��ول��ت حكامها
�إىل �ضحايا لي�س على م�ستوى �أوروبا فح�سب و�إمنا على م�ستوى
العامل.
ثمة خوف ميكن تلم�سه يف حركة ال�شعوب الأوروبية على
الأر�ض ويف �إج��راءات الأمن اخلفية ،ويف اجلنون اجلماهريي
الربيطاين احل��امل يف �أن تكون لندن عا�صمة للعامل ثقافيا
واقت�صاديا ،خوف ميكن تلم�سه �أي�ضا يف مواقف الإع�لام من

خلق االحتاد الأوروبي منذ
ت�أ�سي�سه خماوف اقت�صادية
و�سيا�سية بني دوله املتفاوتة بني
الغنى والفقر ،خماوف كانت تهدد
با�ستمرار م�ستقبله.

ال�سلطان الرتكي الطامح يف االن�ضمام �إىل هذا االحت��اد ،ويف
الرعب احلا�صل ل��دول جمل�س التعاون اخلليجي ال��ذي جاء
منوذجا لهذا االحت��اد على م�ستوى الوطن العربي وللحقيقة
نقول �إن مع اخلروج الربيطاين خارج االحتاد الأوروبي �سيدرك
العامل �أن العوملة مل تعد جمرد مو�ضوع للدرا�سة ،بل �سيكون لكل
زمان رجاله وعالماته يف البناء والهدم بح�سب العبقرية التي
�أنتجها هذا الزمان.
من الطبيعي �أن ميثل خ��روج بريطانيا با�ستفتاء �شعبي
حدثا بارزا وتاريخيا ليطال التوازنات الدولية والأوروبية،
ال�سيا�سية منها واالقت�صادية ،ومن الطبيعي �أي�ضا �أن حتتاج
ت�أثريات هذا اخلروج �إىل �أ�شهر و�سنوات للوقوف على �أبعاده
عربيا و�إقليميا ودوليا ،وال�سيما يف هذه املرحلة التي يحا�صر
فيها الوطن العربي بالعدوان الإمربيايل ال�صهيوين املفتوح على
الكوارث الإرهابية ،التي تهدد بالت�شتت والتمزق حتت �شعارات
مذهبية وطائفية.
�سيلقي ه��ذا اخل��روج بت�أثرياته احلا�سمة على ال��ق��رارات
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي كان ين�شدها االحتاد الأوروبي
كقوة عاملية لها ت�أثرياتها على املنطقة العربية .كما �سنجد
ت�أثريات وانعكا�سات هذا اخل��روج على �إي��ران ،وال�سيما على
االتفاق الإيراين مع  ،1+5وبخا�صة فيما يتعلق برفع العقوبات
االقت�صادية وفقا لهذا االتفاق ،ورمبا تعر�ض هذا االتفاق �إىل
االهتزاز فيما يخ�ص الفوائد االقت�صادية التي كانت �إيران
تطمح �إىل جتنبها ،ويف الطليعة تردد امل�صارف الأوروبية يف
التعامل مع �إيران ب�سبب اخلوف من العقوبات الأمريكية .زد
على ذلك حتجيم التوزع التجاري الأوروب��ي مع �إيران ،وحتى
يف بريطانيا نف�سها ،حيث جند �أن حجج امل�ؤيدين للخروج من
االحتاد تدور حول قدرة بريطانيا على اال�ستثمار يف الأ�سواق
ال�صاعدة بعيدا عن االحتاد الأوروب��ي ،ويف هذا ال�سياق البد
من التذكري يف ال�ضغوط اخلليجية التي ميكن �أن متار�س داخل
بريطانيا ذاتها ملواجهة �أي تقارب اقت�صادي بريطاين �إيراين.
�أما بالن�سبة لرتكيا فقد جند تراجعا يف املوقف الربيطاين
الذي كان �إىل جانب تركيا يف االن�ضمام �إىل هذا االحتاد وهو
بعك�س املوقفني الأملاين والفرن�سي الراف�ضني لالن�ضمام الرتكي،
وال�سيما �إذا كان املوقف الربيطاين ال�سابق لهذا اخلروج قد
بني على م��واق��ف دعائية تكتيكية
لإقناع الربيطانيني بالبقاء يف االحتاد
الأوروب�����ي ،وه��ي ال متثل بال�ضرورة
املوقف الربيطاين التقليدي.
ما يعنينا يف الوطن العربي هو هذا
اال�ستفتاء بحد ذاته ،مبعنى هل نعرف
اال���س��ت��ف��ت��اء يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي على
حقيقته؟ واجل���واب بالنفي لأ ّن���ا مل
منار�سه �سوى على الر�ؤ�ساء ،ورمبا على
مر�شح واحد يف الكثري من الأحيان وبال
برامج .الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل �إ�ضعاف
قيمة اال�ستفتاء كو�سيلة دميقراطية ملعرفة ر�أي ال�شعب العربي
يف القرارات امل�صريية� ،أما بالن�سبة للملوك والأمراء من احلكام
العرب فهم ال يحتاجون �إىل ا�ستفتاء ،حتى وال انتخابات �أو
�أية �شراكة مع ال�شعب� ،إنهم يعدُّ ون البالد التي يحكمونها بحد
ال�سيف ملكا لهم ولأوالدهم من بعدهم.

ثمة خوف ميكن تلم�سه يف حركة
ال�شعوب الأوروبية على الأر�ض ويف
�إجراءات الأمن اخلفية ويف مواقف
الإعالم من ال�سلطان الرتكي.
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من مثقفني التطبيع
�أمني معلوف
• هنادة احل�صري
د�أب���ت «�إ���س��رائ��ي��ل»
ك���ع���ادت���ه���ا ب��ر���س��م
�سيا�ستها الدعائية
الخ����ت����راق ال���وع���ي
ال��ع��رب��ي وك���ل هدفها
ي��ن��ح�����ص��ر ب���اع�ت�راف���ات
بوجودها وقبول منطقها،
ولهذا ف�إن قطار التطبيع
ثقافيا و�إعالميا وجتاريا واقت�صاديا و�أمنيا ي�سري ب�شكل ناجح� ,إذ �أن
الكثري من املثقفني باتوا مقتنعني بالتطبيع ثقافيا مع «�إ�سرائيل» .ولكن
�أن يطل كاتب بحجم �أمني معلوف لكالمه �صوت خمتلف نع ّول عليه،
رجل ا�ستحق جدارة الكاتب واللغة عرب �شا�شة «�إ�سرائيلية» ليتحدث
عن كتاب جديد ،بعيدا عن ال�سيا�سة لهو خرق جلدار املقاطعة الأدبية
الأكادميية املنت�شرة يف بالد الغرب وهو ر�سم ل�صورة العرب امل�ستغربة
ب�شكل فخري ,وهو املثقف املفرت�ض به �أن يكون ا�ستثنائيا باحل�س
الأخالقي الفذ الذي ي�شكل �ضمري الب�شرية  ..والقادر على قول احلق
يف مواجهة ال�سلطة كفرد قا�س وبليغ و�شجاع �إىل درجة ال ت�صدق،
وغا�ضب ال يعرف �أي قوة دنيوية تكون كبرية ومهيبة ال ميكن انتقادها
وتوبيخها على �سلوكها.
و ملا كانت ال�سيا�سة
�ش�أنا خ��ط�ير ًا �إن�سانيا
ف��ه��ي ح��ام��ل��ة ق�ضايا
�أو م����دم����رة ق�����ض��اي��ا
ال�سيا�سة �ش�أن �إن�ساين
خطريا فهي حاملة ق�ضايا �أو وب��ال��ت��ايل ف����إن املثقف
م�ؤمتن عليها .فيفرت�ض
مدمرة ق�ضايا وبالتايل ف�إن
ب���ه �أن ي��ب��ق��ى �أم��ي��ن��ا
املثقف م�ؤمتن عليها.
ملعايري احل��ق اخلا�صة
ب��ال��ب���ؤ���س الإن�����س��اين
واال�ضطهاد ..
يقول �إدوارد �سعيد:
(ال ���ش��يء ي�شوه �أداء
املثقف �أكرث من تغيري الآراء تبعا للظروف والتزام ال�صمت� ،إن مثقفا
ي�صري �سلطة غري �أخالقية يثري اال�شمئزاز)..
منتم ،باملعنى الوجودي للكلمة،
�صحيح �أن �أمني معلوف كاتب غري ٍ
ولكنه يف الوقت نف�سه حم�سوب على العرب ولهذا فنحن نتوقع �أن ميثلنا
عامليا ال �أن ميثل فرن�سا �أو �أي توجه غربي ،خ�صو�صا �أنه يعرب يف كتابه
(اختالل العامل) عن وجهة نظر �س ّلم بها �أكرث امل�ؤرخني الأوروبيني
والأمريكيني الكبار مبقاطعة دولة االحتالل ،لكنه يف الوقت نف�سه
ن�شعر بتناق�ضه وهو يقول� « :إن الفقري والغني واملتعجرف وامل�سحوق،
املحتل واخلا�ضع لالحتالل جميعهم ،ونحن كذلك يف عوامة واحدة
ه�شة و�سنغرق معا «�إذ كيف يت�ساوى الفل�سطيني املقتلع من بيته
املنزوعة كل حقوقه بالإ�سرائيلي املحتل �أو الأمريكي بالعراقي املبتلى
بالإرهاب؟!
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه الآن :هل يتنا�سب موقف �أمني معلوف
الذي �أ�ضفى بلقائه �شرعية �أخالقية على االحتالل الإ�سرائيلي مع
موقف امل�ؤرخة الربيطانية كاترين هال التي رف�ضت جائزة �إ�سرائيلية
مبليون دوالر كي تقول للم�ؤ�س�سة الأكادميية الإ�سرائيلية»� :أنت جزء
من االحتالل « فهل �سيكون �أمني معلوف بداية ملثقفني كرث �سيط ِّبعوا مع
«�إ�سرائيل» يقفون يف ال�صف منتظرين دورهم؟!

د.ح�ســن حميد

من �أجل ..اخلال�ص!
ُّ
يظن الظانون،

ب�أن هذا البط�ش وملحقاته من دموية ،وا�ستباحة ،وخراب ،و�إخافة،
ووقاحة ال تعرف احلرمات �أو الأع��راف �أو الأخالقيات ..يطل بقرنه
جهار ًا نهار ًا نتيجة �أحقاد و�ضغائن ،وتناحرات مذهبية وطائفية ،ومثلها
تناحرات مناطقية ،وهذا لي�س �صحيح ًا لأنه ظن ،وبع�ض الظن �إثم! وهو
تف�سري �سطحي� ،أو قراءة عجلى لتمظهرات بادية �أو خادعة -ال فرق� -أو
هو التبا�س مل ي�ستطع �أن يك�شف حقيقة الأقنعة الذي تتبدى به الوجوه،
واملواقف ،وال�سلوكيات للأفراد ،واجلماعات ،والدول.
�إن هذه اال�ستباحة ،امل�سبوقة تاريخي ًا ب�أمثالها ،ومبا هو �أب�شع منه،
و�أكرث �سفاهة ،التي اجتاحت بلدان ًا عربية عدة ،و�أبدت ما �أبدته من
وجوه الظالمية ،والوح�شية ،وعدم اخلجل جتاه �أي مقد�س� ،أو �أخالقي،
�أو وطني� ،أو اجتماعي� ،أو قيمي ..لي�ست هي ا�ستباحة متفلتة من �أي
وظيفة �أو هدف �أو غاية رخي�صة .بل لها وظائف و�أهداف وغايات على
درجة متهافتة من ال�سفالة واالنحطاط ،ولعل �أهمها ما تقوله الكتب
الغربية ،و�أمريكا غرب ،ب�أن هذه املنطقة العربية م�ستهدفة منذ فجر
اخلليقة �إىل اليوم ،و�إىل ما �شاء اهلل من �أزمنة �آتية ،فهي منطقة مل
تنج من ويالت الدم واخل��راب طوال تواريخ حمت�شدة ب�أخبار احلروب
والتدمري واخلراب �إال يف فرتات ق�صرية.
فالرومان ،واليونان ،واملغول ،والتتار ،والفرجنة القدامى ،والرتك،
والفرجنة اجلدد ..كلهم طمعوا يف هذه املنطقة ،فجا�ؤوا �إليها وال�سوط
ب�أيديهم ف�أرعبوا �أهلها و�أخ�ضعوهم ،وامت�صوا خرياتها كلها بالطاقات
التي توافرت لديهم ،ونهبوا كل ما و�صلت �إليه �أيديهم ،والدليل على ذلك
وج��ود املخطوطات العربية يف مكتبات الغرب ،لأنها مل تكتب يف بالد
الغرب ،و�أعالم مثل اجلاحظ ،والتوحيدي ،واملعري ،واملتنبي مل يكتبوا
ما كتبوه على مقاعد الغرب ،والدليل على ذلك �أي�ض ًا هو وجود اللوحات،
واملنحوتات ،والقرى القدمية الكاملة ،واملدن القدمية الكاملة التي ت�شكل
– منذ �أزمنة اال�ستعمار -جوهر املتاحف ال�شرقية يف بالد الغرب ،هذا
الغرب الذي مل يكن يف يوم من الأيام �سوى الدموي الباط�ش ال�سارق! الذي
هو �سبب خراب العامل كله ،ومن دون ا�ستثناء ،وهو زارع اخلوف ،ونا�شر
ثقافة الإخافة يف العامل كله ،ومن دون ا�ستثناء ،وهو من فتح نافذة ا�سمها
(نافذة الأطماع) لكي يهدد جميع بلدان العامل بالأذى العميم.
�إن ما يقوم به (داع�ش) اليوم ،ومنذ �سنوات داميات فارطات ،و�أمثلته
و�شواهده كثرية ،لي�س �سوى ا�ستباحة ،وبط�ش ،و�إخ��اف��ة ..مرجعيتها
الأ�سا�سية (ثقافة ال��دم) التي ابتدعها الغرب ط��وال تواريخه .وهي
ثقافة جلية متوارّثة من �أجداد الأجداد �إىل �أحفاد الأحفاد ،وما قام
به الغربي (الأ�شقر الأبي�ض) يف �أمريكا الالتينية حتت يافطة (ا�سبانيا
والربتغال) كان �أكرث دموية ،و�أب�شع خراب ًا مما نراه اليوم (على الرغم
من فداحته ووح�شيته) ،وما فعله الغربي (الأ�شقر الأبي�ض) يف جمتمع
الهنود احلمر كان مذلة �إن�سانية لتوح�ش غربي مهول ،وما فعله الغرب يف
ا�سرتاليا كان تطهري ًا عرقي ًا ،وكذلك ما فعلوه يف ال�صني ،وفيتنام ،وبلدان
�أفريقية عدة كان م�شين ًا ومعيب ًا .ولذلك يريد الغرب اليوم �أن ي�سرت
دمويته بهذه التكنولوجيا العلمية ،وقد �صارت الريادة العلمية �إليه،
لأنه جهة جاذبة ،ناهيك عن �أنه ّ
وظف القوانني واملنظمات الدولية من
�أجل م�صاحله البادية جهر ًا.
ه��ذه اال�ستباحة الدموية التي ن��رى م�شاهدها ال��ي��وم على �أي��دي
(الداع�شية) القذرة ،من تعليق لل�شبان على ق�ضبان احلديد ،وباملقلوب،
�أي الأق���دام �إىل الأع��ل��ى ،وال��ر�ؤو���س �إىل الأ���س��ف��ل ،ث��م ح�� ّز ال��ر�ؤو���س
بال�سيوف ..لهي ممار�سات وح�شية لها �أهدافها الكثرية ،منها بث ثقافة
اخل��وف والرعب ،من �أج��ل �أن يرتك �أه��ل البالد الأمكنة طلب ًا للنجاة
ب��الأرواح ،ومنها �أي�ض ًا املقارنة ما بني موت يعمل عليه (الإ�سرائيلي)،
وم��وت يعمل عليه (الداع�شي) ،وال��ف��ارق بينهما هو تهويل داع�ش يف
القتل من �أجل املقارنة بني موت هنا ،وموت هناك! �أي من �أجل جتميل
املوت املقرتف ب�أيدي الإ�سرائيليني من جهة ،وجتميل فعل الهروب وترك
الأر�ض والقرى واملدن الفل�سطينية طلب ًا للنجاة من البط�ش الإ�سرائيلي
من جهة ثانية! بقولة �أخرى �صار النا�س ،ال �أدري ملاذا ،يقارنون مابني
ممار�سة وح�شية يقرتفها (الداع�شي) ،و�أخرى يقرتفها (الإ�سرائيلي)،
وقد �صار التفا�ضل� ،أي جتميل املوت ،ل�صالح (الإ�سرائيلي ) وك�أنه �صاحب
املوت الرحيم ،مع �أنه هو الذي و�ضع خطط املوت  ،وهو من نفذها ،وهو من
ح ّر�ض على الهروب والتهجري واالقتالع وهو من قام بذلك فع ًال! وهذه
املقارنة البائ�سة هي هدف من �أهداف متظهرات هذه اجلماعات املتوح�شة
لكي تبدو قباحات القتل والدموية على يد (الإ�سرائيلي) وك�أنها ال تخلو
من الر�أفة وال�شفقة!
الغازي الفرجني ،قبل �ألف �سنة ،قتل امل�سلمني وامل�سيحيني يف امل�ساجد
والكنائ�س حتى �سبح القتلى بالدماء ،وهذا ما تفعله اجلماعات الإرهابية
يف هذه الآون��ة ،لأن املدر�سة واح��دة ،والتمويل واح��د ،والهدف واحد،
والظاهر اخل��ادع يتمثل يف عبثية الفارق بني (الأ�صيل) و(الوكيل)!
لكن امل�شرتك الأه��م هو /العماء� /أي اخل��روج من دائ��رة الإن�سانية
وقيمها املبنية �أ�ص ًال على العدال ،واحلق ،والت�سامح ،واالعرتاف بالآخر،
والت�شاركية يف احلياة وامل�صري!
وم��ن �أ�سف �أن مثل ه��ذه التمظهرات املتوح�شة التي ال عالقة لها
بالإن�سانية ،والقيم ،والعالقة القائمة ما بني الأر���ض وال�سماء ،وال

بالأعراف ،والتواريخ ،والثقافة الوطنية ،واالنتماء ..من �أ�سف� ،أنه قد
�صار لها �أن�صار من �أهل التنظري ،والتربير ،واملحاججة ،والت�أويل ،مثلما
�صار لها منابر ،و�أمكنة ،وم�صائف ،وم�شاتي ،ومرجعيات ،ومنظمات ،ودول،
و�أحزاب ..متا�شي هذا الفعل الدموي وت�ؤيده ،وتنادي با�ستمراريته ،مع
�أنها ترى �أن (ثقافة التحطيم والتحطيب) تطال كل مقد�س ونبيل! ال بل
�إن هذه املنابر ،واجلواذب املالية ،وال�سلطوية ،واجلاهنجاهية ،والت�أمري،
والنفوذ ،والت�سيّد ،واال���س��ت��ح��واذ ،واخل��ط��ط� ،سبقت ه��ذه املمار�سات
الوح�شية وه ّي�أت لها!
لقد فعل الغرب ،الذي يتمتع بذكاء �شيطاين ،فعلته اخلطرية املدمرة
حني ا�ستحوذ على ال�شباب العربي فجعلهم ك ّم ًا مهم ًال ال دور لهم وال
ف��ائ��دة ،وال ن�صيب �أو م�ساهمة يف التطور والتقدم يف بلدانهم ،حني
�أخذ نخب ًا منهم ،وبعد اختبارات مدرو�سة ،ودرّبهم على تنفيذ �سيا�سة
(الفو�ضى اخللاّ قة) داخل بلدانهم التي يعرفونها جيد ًا! ثم حني م�ضى
عدد كبري من ال�شباب العربي �إىل دول اخلليج من �أج��ل الظفر باملال،
الأمر الذي برت عالقتهم ببلدانهم ما عدا االرتباط بال�سيولة املادية!
لقد ا�ستحوذت اجل��واذب على كل �أهل العقول ،من �أجل تعطيلها بعدما
ا�ستحوذت دول اخلليج على املهرة من ال�شباب العربي يف الطب ،والهند�سة،
والعلوم ،والإدارة ،والآداب ،والفنون ،وعرب �إزاح��ة مدمرة طالت �أكرب
بلدان العرب� ،أعني م�صر التي تعاين كثري ًا لأنها ُفرغت من ال�شباب امل�ؤهل،
ولأنها يف ظل الظروف النا�شبة ما عادت متتلك حلو ًال جوهرية مل�شكالتها،
وحال م�صر ،ت�شبه حال بلدان العرب جميع ًا!
والأم�� ُّر اليوم ،هو التحاق ق�سم من ه���ؤالء ال�شبان بالفعل الوح�شي
الدموي ،وحتت ت�أثري احلبوب ،والفتاوى القاتلة ،من �أجل احل�صول على
�أموال تافهة ال تزيد على ع�شرين دوالر� ،أو خم�سني دوالر للواحد منهم
�شهري ًا ،وبها ي�صبح ال�شاب العربي ،وغري العربي بالطبع ،قات ًال طوال
ثالثني يوم ًا! �أي ي�صبح قات ًال بدوالر واحد �أو دوالرين اثنني طوال اليوم،
ف�أي كارثة هذه؟ و�أي �صورة حمت�شدة بهذا القرف الوخم؟! والأم ُّر �أكرث
و�أوج��ع هو �أن نفر ًا من �أهل الفكر ،والثقافة ،وال�سيا�سة ،وال�صحافة،
واالقت�صاد ،والعقائد ..يعملون ،وباملوازاة للفعل الوح�شي الدموي ،على
تربير ما يحدث ،وك�أنه �أمر طبيعي� ،أو قل لك�أنه ا�صطفاء طبيعي! ومن
ال�سخرية �أن يبحثوا عن �أ�سباب وعلل ،وهم يعرفون �أن خطط (الغربي
الأ�شقر) املو�ضوعة لتدمري البالد العربية ...عمرها من عمر دولة
اال�ستقالل العربية ،ومن عمر قيام الكيان ال�صهيوين املحتل القاتل� .إنهم
املغ ّذون للخندق الإعالمي ،واخلندق ال�سيا�سي ،واخلندق الع�سكري �أي�ض ًا.
�صحيح �أن عيوب ًا ،وث��غ��رات تبدو هنا وه��ن��اك ،لكن حلها ال يكون
بالدموية ،وتهجري النا�س ،واخل��راب العميم ،واال�ستباحة الوح�شية،
وحرق النا�س �أحياءً ،وح ّز رقابهم بال�سيوف ،و�أكل كبودهم وقلوبهم،
واغت�صاب الن�ساء ،وبقر بطون احلوامل منهن ،و�سرقة املتاحف ،وحرق
أخ�س منها وال �أب�شع.
املكتبات ،وبث الرعب يف جميع الأنحاء ،يف م�شاهد ال � َّ
تر�سب،
بلى� ،إنني ..و�أنا �أرى ما حدث خالل �سنوات �ست من�صرفات ،وما ّ
خاللها ،على الأر�ض من دماء ،ودمار ،وخراب ،وما تعاىل خاللها من نداءات
ورج��اءات نحو ال�سماء� ،أ�شعر ب�أن قيمة االنتماء ُدمّ��رت ،فغدا الكائن
الب�شري كائن ًا بال انتماء لأ�سرته ،وبلدته ،وحيّه ،و�أ�صدقائه ،ومدر�سته،
وكتبه ،وفطرته ،وح�سه ال�سليم؛ بل �أ�شعر ،وهنا املرارة� ،أن قوّالة الفكر
وال�سيا�سة واالقت�صاد والعقيدة والثقافة مازالوا يروّجون للأذى واخلراب
والقتل من �أجل املزيد مما نراه اليوم ،وك�أنهم مل يرتووا بعد من �شالالت
الدم! ،ومل يعوا بعد حجم اخلراب الهائل الذي طال البالد جميع ًا ،ومل
ي�سمعوا� ،أ�ص ًال ،البكاء العميم ،وال النداءات امل�ستنجدة بال�سموات العلى،
ومل ي�شعروا بفداحة �آثار حاالت الهلع واملوت التي عا�شها ويعي�شها �أهايل
يح�سوا باملخاوف املتكاثرة التي تعر�ش يف
البلدان العربية املنكوبة ،ومل ّ
ال�صدور حزن ًا على م�شاريع ا�ستحوذت على ع�صارة العقول والقلوب مع ًا،
مثل( :النه�ضة) ،و(القومية) ،و(الت�ضامن) ،و(الدفاع العربي امل�شرتك)،
و(الأمة الواحدة) ،و(العروبة) ،و(التطور) ،و(التقدم)!
احلزن عظيم وجلل لأن بع�ض ه�ؤالء القوّالة يروجون ملقوالت �أكرث
هو ًال وب�شاعة ،ومنها� :أننا �أمة غري ق��ادرة على قيادة نف�سها بنف�سها،
و�أن خال�صها لن يتحقق �إال بقيادة الآخرين لها� ،أ ّي ًا كانت جهات ه�ؤالء
الآخرين اجلغرافية� ،أو �أهدافهم الفكرية� ،أو لغاتهم و�ألوانهم! �إن مثل
هذا الرتويج كارثة مهولة ..توازي يف وح�شيتها وجهلها وعمائها كارثة
الذبح بال�سكاكني وال�سيوف ،ودمار القرى وخراب املدن ،ونهب املمتلكات،
وانتفاء مفهوم (احلالل واحلرام) ،وغياب قيمة االنتماء!
ويبدو �أن��ه ما من خمرج من هذه املعمعة الدموية� ،إال بوعي قيمة
االنتماء والأخ���ذ بها �شد ًا لل�صدور ،وبيان �أه���داف ال�تروي��ج للخراب
وف�ضحها ،وا�ستعادة �شبابنا وا�ستثمار مواهبهم يف بلدانهم ،لأن خال�صنا
لي�س هناك يف بالد الغرب ،ومل يكن هناك يف يوم من الأي��ام! خال�صنا
هنا ..يف بالدنا ،وب�أيدي ال�شرفاء النبالء من �أبنائنا�..أهل البناء..
واحلكمة! خال�صنا هو باملزيد من الوعي بالوطنية ،وباملزيد من الإميان
بالثوابت وامل��ب��ادئ ،وحت�صني ال��ذات �ضد دع��وات املرجفني املتحولني
النهازين املكفرين ،وخال�صنا ..هو بالعمران ،والإميان احلقيقي بجدوى
قيمة االنتماء!

Hasanhamid55@yahoo.com
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ال من �أوغاريت
�أجاريت بد ً

•د .علي �أبو ع�ساف
يتناول هذا البحث مو�ضوع ًا مهم ًا يتعلق
بقراءة وكتابة ا�سم �أجاريت وتداوله يف
الكتب واملقاالت ,وال��ذي دع��اين لكتابة
ه��ذا امل��و���ض��وع ه��و �أن��ن��ي كنت ق��د �ألفت
كتاب ًا بعنوان (ن�صو�ص م��ن �أج��اري��ت )
ن�شرته وزارة الثقافة عام � 1988ضمن
�سل�سلة عنوانها  :درا�سات ون�صو�ص قدمية
 .3وق��د ح��وى الكتاب على ترجمة للرقم
الطينية التي وجدت يف مكتبة كبري الكهنة
يف مدينة �أج��اري��ت وع��دده��ا ع�شرون وقد
�سطرت ب��احل��روف الأبجدية الأجاريتية
ودر�سها الباحثون ونقلوها �إىل لغاتهم ومنها
على الأخ�ص الفرن�سية والإنكليزية ,وقد
اهتموا لي�س فقط بالأفكار التي وردت يف
تلك الن�صو�ص� ,إمنا �أي�ض ًا باللغة قواعدها
ومعانيها .
ف���أردت �أن �أ�ضيف ترجمة باللغة العربية
�إىل الرتجمات املتوفرة والتي در�سناها يف
�أملانيا حينما كنت طالبا يف برلني موفد َا
لدرا�سة الآث��ار ال�شرقية القدمية واللغتني
الآرام��ي��ة وال��ع�بري��ة ,وك��ان��ت املعاهد التي
در�سنا بها تهتم باللغة الأجاريتية ,وهي
اللغة ال�شرقية اجلديدة التي اجتهد العلماء
بفك ح��روف��ه��ا وق��ر�أت��ه��ا بكثري م��ن العناء
واملتعة .و�شجعنا �أ�ساتذتنا على درا�سة هذه
اللغة اجلديدة  ,ف�شاركنا يف تعلمها ب�شغف
وحب على �أمل �أن ن�ساهم نحن �أي�ض ًا يف �إجالء
بع�ض الغمو�ض يف مفرداتها التي �ساهمت يف
�شرحها من خالل الأجوبة على الأ�سئلة التي
طرحت �أثناء الدرو�س .ومبا �أن الكتاب الذي
ن�شرته الوزارة مل يكتب به الن�ص الأجاريتي
الأ�صلي ,ر�أي��ت �أن الكتاب يجب �أن يت�ضمن
ال��ن�����ص الأج��اري��ت��ي ح��ت��ى يكتمل وتت�ضح
العالقة الأ�صولية بني العربية والأجاريتية
و�أي�ض ًا القرابة بني اللغتني فعمدت �إىل �إعادة
ن�شر الكتاب .
وبعد جت��اوز الأم���ور الإج��رائ��ي��ة تقرر �أن
تعيد املديرية العامة للأثار واملتاحف طبع
الكتاب الذي كانت ن�سخة منه قد �أودعت لدى
الهيئة العامة للكتاب ,ف�أر�سل من قبلها �إىل
املديرية العامة وبعد االج��راءات املتعلقة

اعتدى امل�س�ؤول عن الطباعة
وغيرَّ ا�سم املدينة من
�أجاريت �إىل �أوغاريت من
غري �أن ي�س�ألني ويطلب
موافقتي �أو �أن يعلمني
بالأمر !!

�أ�صحاب ن�صو�ص �أجاريت قد كتبوا
ا�سم مدينتهم بحرف اجليم ومل
ي�سطروه بحرف الغني الذي �أدرجوه
بني حروفهم الأبجدية.
ب�ش�ؤون الطبع �أر�سل �إ ّ
يل مركز البا�سل للبحث
العلمي الكتاب رقم � /28ص تاريخ -1-20
 2016ومعه ن�سخه �إلكرتونية للكتاب!!
(ن�صو�ص من �أوغاريت ) فكانت املفاج�أة التي
�أغاظتني العنوان ال��ذي غريه امل�س�ؤول عن
الطباعة يف مركز البا�سل من ن�صو�ص �أدبية
من �أجاريت �إىل ن�صو�ص �أدبية من �أوغاريت
� .أي �أن ا�سم املدينة قد كتب بحرف الغني
ولي�س بحرف اجليم كما و�ضعته �أن��ا .وزاد
من غيظي �أن كلمة �أجاريت �أينما وردت يف
الكتاب قد �صححت ح�سب ر�أيهم �أوغاريت ,
�أوغاريتي  ...الخ بدال من �أجاريت و�أجاريتي
� .أع��دت الن�سخة الإلكرتونية معتذرا عن
املوافقة على الطبع �إال بعد ت�صحيح كلمة
�أوغاريت لت�صبح �أجاريت �أينما وجدت وب�أية
�صيغة كانت  .و�أعلمني ال�سيد مدير املركز
�أنهم �أعادوا الو�ضع �إىل ما كان عليه ,ف�سررت
مبا �أبلغني به  ,ويف الوقت ذاته تذكرت ما
عانيته يف �سبيل �إقناع املهتمني بالآثار ب�أن
الن�صو�ص الأجاريتية كتبت اال�سم بحرف
اجليم ولي�س بحرف الغني علما ب�أن �أبجدية
�أجاريت حتوي حريف اجليم والغني  ,فلو كان
ا�سم �أجاريت هو بحرف الغني لكتبوه به !!
بد�أت الق�ضية عندما زرت املتحف الوطني
يف دم�شق لأول مره يف �أول كانون الثاين من
عام  ,1963و�شاهدت �أن القاعة التي حوت
�آثار �أجاريت قد و�صفت ب�أنها قاعة �أوغاريت
؟! ,حينها �س�ألت اال�ستاذ عدنان اجلندي,
�أمني فرع الآثار ال�شرقية القدمية باملتحف
الوطني بدم�شق ,مل��اذا كتبتم ا�سم �أجاريت
بحرف الغني ود ّون��ه��ا الأج��اري��ت��ي��ون ذاتهم

بحرف اجليم  ,ف�أجاب نحن �أخذنا اال�سم
عن الفرن�سية والفرن�سيون يلفظونها بحرف
الغني ولي�س بحرف اجليم  .ومع ذلك تف�ضل
وتناق�ش املو�ضوع مع �أمني املتحف الرئي�س
اال�ستاذ (�أب��و الفرج الع�ش ) .زرن��ا اال�ستاذ
الع�ش الذي �أيد ما قاله اجلندي وفطن �أن
مدير الآث��ار وقتذاك الدكتور �سليم عادل
عبد احلق قد در�س هند�سة العمارة بفرن�سا
وه��و ال��ذي كتب اال���س��م ومل��ا اجتمعنا اليه,
�أي �إىل الدكتور �سليم ,قال ب�أن الفرن�سيني
يلفظون ا�سم �أج��اري��ت بحرف الغني ولي�س
ب��ح��رف اجل��ي��م رمب���ا لأن��ه��م ي��ب��دل��ون ح��رف
اجليم بالغني يف بع�ض الأحيان .و�أيدهم يف
هذا القول املرحوم الدكتور عدنان البني.
ف�أنكرت هذا وقلت لهم �أنني �س�ألت الأ�ستاذ
ن��وك�يرول الفرن�سي ال���ذي ن�شر الن�صو�ص
امل�سطرة بالأبجدية الأجاريتية ,ف�أجابني
ب���أن اال�سم هو بحرف اجليم ولي�س بحرف
الغني كما نعلم جميعنا.
مل �أ�ضع نهاية لهذا املو�ضوع املهم عند هذا
احلد ,بل �ساهمت يف كتابة مو�ضوع عن ملوك
�أج��اري��ت يف جملة درا���س��ات تاريخية التي
ت�صدرها جامعة دم�شق وملا و�صل املقال �إىل
املجلة هاتفني اال�ستاذ املرحوم ناظم كال�س
رئي�س التحرير و�شكرين على امل�ساهمة مبثل
ه��ذا امل��ق��ال ث��م ق��ال يل �إن الأ���س��ت��اذ املدير
امل�س�ؤول عن ن�شر املجلة �أ�شار �إىل �أننا (القول
ل�شاكر الفحام ) نكتب �أجاريت بحرف الغني
ولي�س ب��ح��رف اجل��ي��م فقلت ل��ه ه��ذا خط�أ
فالأجاريتيون يكتبون اال�سم بحرف اجليم
ومل ي��ك��ت��ب��وه �إط�ل�اق���ا ب��ح��رف ال��غ�ين .ويف

�أبجديتهم جند ح��رف الغني عندهم ,ومل
يكتبوا اال�سم به ,وقال يل تريث حتى �أناق�ش
املو�ضوع مع الفحام .وبعد فرتة �أجابني :ما
عر�ضته �صحيح غري �أننا نف�ضل اال�ستمرار
يف كتابة اال�سم على النحو الدارج عندنا ؟!
�أجبته ال �أرغب يف كتابة املقالة كما تريدون
وبعد برهة قال يل (�أعطني مهلة ) فوافقت,
ثم ات�صل وقال يل �أقرتح ح ًال و�سط ًا �أرجو �أن
توافقني عليه .قلت ن�سمع احلل الو�سط فقال
 :نغري اال�سم يف العنوان فقط ,وال تغريه يف
�سياق املقال وندون مالحظة يف الهام�ش نقول
فيها �أننا اتخذنا كتابه �أجاريت بحرف اجليم
لأن �أه��ل املدينة كتبوا ا�سم مدينتهم بهذا
احل���رف .واف��ق��ت مرغما مل��ا ك��ان بيني وبني
املرحوم الكال�س من �صالت ممتازة ( ,راجع
درا���س��ات تاريخية العدد االول اذار مار�س
� 1980ص  ) 129وم��ن الإن�صاف �أن نبني
�أنني عندما طبع كتابي ن�صو�ص من �أجاريت,
من قبل وزارة الثقافة ,مل يعرت�ض �أحد على
كتابة اال�سم على النحو ال��وارد يف الكتاب.
وملا اعتدى امل�س�ؤول عن الطباعة يف مركز
البا�سل وغري ا�سم املدينة من �أجاريت �إىل
�أوغاريت من غري �أن ي�س�ألني ويطلب موافقتي
�أو �أن يعلمني بالأمر !! طلبت الت�صحيح فوافق
مدير املركز م�شكور ًا لأنه عرف مني احلقيقة
املتمثلة يف �أن �أ���ص��ح��اب ن�صو�ص �أج��اري��ت
قد كتبوا ا�سم مدينتهم بحرف اجليم ومل
ي�سطروه بحرف الغني ال��ذي �أدرج���وه بني
حروفهم الأب��ج��دي��ة �إمن���ا �سطروه بحرف
اجليم �أكرث من ع�شر مرات ومل ي�سطروه ولو
مره واحدة بحرف الغني.
�أكتب هذا والنا�س يف بلدنا م��ازال الق�سم
الأع��ظ��م منهم يكتبون وي��ل��ف��ظ��ون اال���س��م
�أجاريت بحرف الغني خمالفني بذلك �أ�صحاب
الق�ضية الأجاريتيني الذين كما قلت كتبوا
اال�سم بحرف اجليم ولي�س بحرف الغني.
ويبدو يل �أن وزارة الثقافة واملديرية العامة
للأثار واملتاحف واملخت�صني بلغاتنا القدمية
ومنها الأجاريتيه مطالبون قبل �أي��ة جهة
�أخرى مبعاجلة املو�ضوع بو�ساطة عقد م�ؤمتر
ي�شرتك فيه �أ�صحاب االخت�صا�ص ليو�ضحوا
حقيقة �أن الأجاريتيني ق��د كتبوا اال�سم
بحرف اجليم ولي�س بحرف الغني لن�ضع نهاية
لهذه الظاهرة التي يجب �أن نتجاوزها .و�آمل
�أن يجد هذا العر�ض لهذه الق�ضية عناية من
قراء الأ�سبوع الأدبي وي�ساعدوا يف جتاوزها.

أعالم
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الذكرى الأولى لوفاة
الرمز الثقافي الفل�سطيني المقاوم �سميح القا�سم!..
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•�أكرم عبيد

�سميح القا�سم رحل عنا العام املا�ضي ج�سد ًا لكنه بقي
خالدا خملد ًا يف تاريخ �شعبنا الفل�سطيني املقاوم ,تتوارث
�سريته وكنزه ال�شعري والأدب��ي املقاوم الأجيال جيال
بعد جيل ,لأن��ه ال�شاعر والأدي��ب العربي الفل�سطيني
املقاوم الذي �صاغ �سبيكته ال�شعرية النادرة من �أعماق
موهبته الوقادة امل�ستمدة من ر�ؤيته للواقع املر الذي
عا�شه ,و�آماله امل�ستمدة من خرباته الذاتية على ال�صعيد
الوطني واملكت�سبة من ر�صيده الإبداعي القومي العربي ومن
الرتاث الإن�ساين احلقيقي.
َم ْن ِم ْن �شعبنا و�أمتنا ال يعرف �سميح القا�سم ذاك الفتى
الفل�سطيني ال�شاعر املقاوم الذي كانت وما زالت فل�سطني
داره وناره ودرب انت�صاره التي حملها يف �أعماق روحه وعقله
ليتغنى بها �شعرا من القلب �إىل القلب حتى �سقط �شهيد ًا على
�أر�ضها ليغيظ العدى ب�صموده .
لقد كان �سميح القا�سم وما زال و�سيبقى ال�شاعر والأديب
املقاوم الذي �ساهم بقدرة واقتدار بامل�شاركة الفعالة يف
�صياغة �أدب املقاومة الفل�سطينية ال�ضارب يف �أعماق الأر�ض
كزيتون فل�سطني امل�ؤمن بالتحرير النتاج الطبيعي واملنطقي
واحلتمي للمقاومة الراف�ضة لالحتالل و�سيا�سة الأ�سرلة
والتذويب والتم�سك ال�صلب بالهوية واالنتماء العربي
الفل�سطيني الأ�صيل.
لقد مار�س هذا ال�شكل من املقاومة يف العمل ال�سيا�سي
والثقايف هذه الأ�شكال الن�ضالية التي يكمل �أحدها الآخر,
يف الأر�ض اخل�صبة التي ا�ستولدت املقاومة �ضد االحتالل
ال�صهيوين بكل �أ�شكالها ويف مقدمتها املقاومة امل�سلحة التي
�أ�صبحت اليوم حتقق �أعظم االنت�صارات على الأر�ض التي
احت�ضنتها �سورية لت�ضمن ا�ستمرارها حتى دحر الغزاة
املحتلني ,وت�صفية وجودهم يف فل�سطني والعودة لطبيعتها
كما كانت قبل ارتكاب جرمية الع�صر عام . 1948
لذلك ف�إن ال�شكل الثقايف للمقاومة يف مفهوم �سميح القا�سم
ال يقل �أبد ًا عن مفهوم املقاومة امل�سلحة لفهم الأر�ض التي
حتت�ضن بنادق الثوار.
هذا هو مفهوم �أدب املقاومة عند الراحل الكبري �سميح
القا�سم الذي مل يكن ظاهرة طارئة على الثقافة الفل�سطينية
و�أدبها املقاوم الذي �أبدع مناذج كبرية من الأدباء وال�شعراء

مع الكاتب د .نبيه القا�سم كما �أ�س�س �صحيفة «كل العرب» يف
مدينته النا�صرة .
ً
َ�صدَ َر له �أكرث من  60كتابا يف ال�شعر والق�صة وامل�سرح
واملقالة والرتجمة ،و���ص��دَ رتْ �أعماله الناجزة يف �سبعة
جملّدات عن دور ن�شر عدّ ة يف القد�س وبريوت والقاهرة.
��رج�� َم��ت العديد م��ن �أع��م��ال��ه وق�صائده �إىل اللغات
وت ِ
الإجنليزية والفرن�سية والرتكية والرو�سية والأملانية
واليابانية والإ�سبانية واليونانية والإيطالية والت�شيكية
والفيتنامية والفار�سية والعربية واللغات الأخرى.

م��ازال��ت خالدة خملدة
يف ذاكرة �شعبنا و�أمتنا ,من �أبرزها �إبراهيم طوقان وعبد
الرحيم حممود و�أبو �سلمى وتوفيق زياد وحممود دروي�ش
غريهم وغريهم الكثري .
هذا هو الأدب الفل�سطيني املقاوم الذي عاي�شه ال�شاعر
والأدي��ب �سميح القا�سم بكل ظروفه القا�سية وال��ذي يعدُّ
من �أهم ال�شعراء املعا�صرين ممن ارتبطت �أ�سما�ؤهم ب�شعر
الثورة واملقاومة ,وكان من �أهم رفاق الدرب لل�شاعر الراحل
حممود دروي�ش.
لقد اعتقل �سميح القا�سم و�سجن م��رات عدة يف �سجون
االحتالل ال�صهيوين وو�ضع يف الإقامة اجلربية ,كما طرد
من عمله مرات عدة ب�سبب ن�شاطه ال�شعري املقاوم وهددته
�سلطات االحتالل بالقتل والت�صفية ,لكنه كان �شاخما �صلبا
ك�شموخ جبال الكر مل واجلليل.
كان �سميح القا�سم رئي�سا الحتاد الكتاب العرب واالحتاد
العام للكتاب العرب الفل�سطينيني يف فل�سطني منذ ت�أ�سي�سهما
ورئي�س الف�صلية الثقافية « �إ�ضاءات «التي �أ�صدرها بالتعاون

كتب �سميح القا�سم العديد من الق�صائد املعروفة وامل�شهورة
من بينها تلك التي غناها مار�سيل خليفة ويغنيها كل �أطفال
فل�سطني ,وتغنى يف كل منا�سبة قومية «منت�صب القامة
�أم�شي  ..مرفوع الهامة �أم�شي …يف كفي ق�صفة زيتون…
وعلى كتفي نع�شي ،و�أنا �أم�شي و�أنا �أم�شي».
�ين ال�شعر والنرث
ت��و ّزع��ت �أع��م��ال �سميح القا�سم م��ا ب َ
وامل�سرحية والرواية والبحث والرتجمة ومن بينها:
 1مواكب ال�شم�س 1958 -� 2أغاين الدروب -ق�صائد1964 ، -م.�3إ َرم 1965 ، -م. 4دمي على ك ِفّي -ق�صائد1967 ، -م. 5دخان الرباكني -ق�صائد1968 ،( -م.� 6سقوط الأقنعة -ق�صائد1969 ، -م. 7ويكون �أن ي�أتي طائر الرعد -ق�صائد1969 ، -م.� - 8إ�سكندرون يف رحلة اخل���ارج ورح��ل��ة ال��داخ��ل ، -
1970م.
 - 9قرقا�ش -م�سرحية( -املكتبة ال�شعبية يف النا�صرة،
مطبعة االحتاد1970 ،م.
10عن املوقف والفن -نرث1970 ، -م.رحم اهلل �سميح القا�سم الرمز الثقايف الفل�سطيني ولعربي
واالممي املقاوم خالد خملد و�شهيد ًا يف �ضمري �شعبنا وامتنا
وكل �أحرار العامل لتتوارث الأجيال ما خلفته من كنز �أدبي
مقاوم ثمني جيال بعد جيل �إىل الأبد .

رحيل الأديب والمجمعي �شحادة الخوري
نعى احتاد الكتّاب العرب الأديب �شحادة
اخلوري ع�ضو احتاد الكتّاب العرب الذي
وافته املنية يف الأ�سبوع املا�ضي.
ولد يف بلدة �صيدنايا قرب دم�شق عام
.1924
ح�صل ع��ل��ى االج����ازة يف احل��ق��وق من
جامعة دم�شق عام .1947
والإجازة يف اللغة العربية ،و�آدابها ،عام
.1957
• توىل عدة وظائف يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل بدم�شق (رئي�س
دائ��رة يف مديرية التعاون ،معاون مدير
ال��ت��ع��اون ،م��دي��ري��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط ،مدير
ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ،ث��م م��دي��ر �إنعا�ش
الريف) من .1969-1961
• انتقل �إىل وزارة التعليم العايل عقب

�إحداثها ،فعمل مدير ًا للرتجمة والت�أليف
والن�شر ،ف�أ�شرف على تنفيذ برنامج ريادي
لإ���ص��دار مراجع جامعية ترفد التعليم
العايل املعرب يف �سورية والوطن العربي
.1981-1969
• اختري خبري ًا لوحدة الرتجمة ب�إدارة
الثقافة يف املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم التابعة جلامعة الدول
العربية -تخطيط وتن�سيق-1981 -
.1989
ال����ك����ت����ب امل������ؤل�����ف�����ة وامل��ت�رج����م����ة:
“ - 1حول املر�أة باال�شرتاك .»1947
“ -2تاريخ الأمة العربية من اجلاهلية
ح���ت���ى ال����ي����وم وت����اري����خ املخرتعات”
باال�شرتاك.1949
“ - 3الأدب يف امليدان”.1950 ،

“ - 4ف�صول يف الأدب
واالجتماع والرتبية والثقافة
واحلياة العامة” .1956
 - 5ترجمة رواية “احلر�س
الفتي” ع��ن ال��ف��رن�����س��ي��ة يف
ج��ز�أي��ن ،باال�شرتاك 1954
و.1955
 - 6ترجمة ف�صول من كتاب
“االجتاهات الرئي�سية للبحث
يف العلوم االجتماعية والإن�سانية -املجلد
الأول.1977 -
 - 7ت��رج��م��ة ك��ت��اب “التجديد يف
تدري�س العلوم” باال�شرتاك .1984
“ - 8تعريب ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي
وال�صيديل يف الوطن العربي” .1987
“ - 9الرتجمة قدمي ًا وحديث ًا” .1988

“ - 10درا�سات يف
ال��ت�رج����م����ة وال���ت���ع���ري���ب
وامل�صطلح”.1989 ،
“ - 11الق�ضية اللغوية يف
اجلزائر” .1991
-12اال�شرتاك يف ت�أليف
“معجم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة-
املحيط” ،يف ثالثة جملدات،
.1992
رئي�س احت��اد الكتّاب العرب ،و�أع�ضاء
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،وجم��ل�����س االحت���اد،
يتقدمون من �أ�سرة فقيدنا الغايل بخال�ص
العزاء واملوا�ساة ،وي�س�ألون اهلل عز وجل
�أن يرحمه ،وي�سكنه اجلنة ،و�أن يلهم �أهله
و�أ�صدقاءه ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

8
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•جابر خري بك
ُ
بعدت عن ال�ش�آم وعن رباها
ّ
فقطعني احلنني �إىل لقاهـا
ْ
وعادت ذكريات العمر فيها
ّ
جترح خافقي �آه ًا و�آهــا
فكم خب� ُأت خلف اجلفن دمعي
وكم خانتْ عيوين مقلتاها
وراحتْ تغ�سل اخلدين حزن ًا
على بلد اجلمال وما عراها
فمن فجر ال�شباب ق�ضيتُ فيها
زمان ًا زادين عز ًا وجاهــا
ويف �أح�ضانها نامتْ همومي
ونالتْ ُّ
كل �أحالمي مناهــا
و�أعطتني الأمان َّ
حب
وكل ٍ
فطم�أنني و�أغراين عطاهــا
فكانت خطوتي الكربى �إليها
“ومن كتبت عليه خط ًا م�شاها”
................
ُ
بعدت و�أدمت الأحداث روحي
على �آالمها وعلى �أ�ســــاها
		
وكيف ريا�ضها الغناء ماتت
و�ضاقتْ بالكوارث غوطتاها
		
وغالتها النوائب والرزايــا
�شم�سها وبكى هواها
وغابت ُ
الزهر عنها 		
وهاجرت النجو ُم
ُ
وكانت ال تحُ ُّب �سوى �سماها
فوا �أ�سف ًا على الفيحاء باتت 		
تغ�سل عن �شوارعها دماها
ّ
		
وراحت ت�س�أل التاريخ ح ًال
يجنب �أر�ضها خطر ًا دهاها
		
فطم�أنها الإباء ومدَّ باع ًا
ي�صافحها ويرجم مَنْ �أذاها
		
وحني جتر�أ الإرهاب هاجتْ
ليوث الغاب تز�أر يف حماها

بال �أيام

•زهرة كو�سا

نرتدد يف �أ�شتهاء الك�أ�س
الأخري ة
نرتدد يف غواية خ�صب
متوز
منر على �شعاع اعتلى عر�ش
حلظة
على مهل ....
يت�شظى قنديل احلزن فينا
يغو�ص يف ذكرى ...
يطوقنا �سياج الغريب ...
نقر�أ ب�ضع �صفحات معلقة
عليه
ن�سمع احت�ضار �ضحكة
وليدة
مع بزوغ فجر نام يف املدينة
وو�شو�شة عمر م�سافر ....

ذكريات عا�شق
		
ألف
فهب �إىل املعارك �ألف � ٍ
َّ
من الأ�شبال ت�سحق من غزاها
ومل َ
يبق من الكفار �إال	
ُ
حفنة وط�أت قراها
بقية
ٍ
فكان اجلي�ش باملر�صاد دوم ًا
�سقاها يف املعارك ما �سقاها
..............
		
فيا �أ َّم املدائن كيف �صارت
مغانيك احل�سان وهل ع�ساها؟
ِ
كما كانت بعني الدهر ح�صن ًا 		
منيع ًا للمقيم ومن �أتاهــــا
		
ف�إن �شاء الإله ومدَّ عمري
�أتيتك �صادق ًا قلب ًا وفاهــــا
		
�أعيد على املنابر �أم�سياتي
ف�شعري ما �سالك وال �سالها
		
وال خيبتُ ظن ال�شام يوم ًا
وكنتُ على منابرها فتاهـــا
		
فقد �ضمتني �أعوام ًا طوا ًال
تبادلني بال مَنّ ٍ ر�ضاهـــا
		
ومتلأ جرتي ودنان خمري
مرا�شفها وي�سكرين ملاهــا
.................
فيا �أوفى العوا�صم �أنت عندي 		
أحب من اجلنان ومن حالها
� ُّ
فنهرك واحلدائق وال�ضواحي 		
ف�ؤادي خلف جانحه طواهـا
		
فل�ستُ �أعدُّ من �أيام عمري
زمان ًا ال تراين وال �أراهـــا
		
و ّمنْ ع�شق ال�ش�آم وهام فيها
فقد �أر�ضى الب�سيطة والإلها

منذر يحيى عي�سى
َي ْرحلون �إىل َخ ْل ِف
ال�ضباب
ِ
يرحلونْ
لهم ات�ساع املدى
الريح
وغناء
ُ
ِ
احلزينهْ ...
ُ
ال�صلوات
لهم
ال�شم�س
بوابة
تعرج �إىل
ِ
ِ
وهي ُ
الليل
�أو
مدارات ِ
ِ
ف�إما الو�صولُ
�أو االنتظا ُر َ
خلف �أ�ستا ِر
الغياب...
ْ
�إنهم يرحلونَ
وهم يت�أبطونَ رما َد العم ِر
أم�سيات
ودمو َع ال
ِ
وعلى وجوههم
و�شم ال�سننيْ...
غبا ُر ك�أنهُ ُ
••• ••• •••
َ
ال�ضباب
خلف
ِ
يرحلونْ
ُ
حيث ال�سكونُ
ورما ُد احلننيْ...
ي�ضيء َ
الليل اخلامدَ
قب�س
ال ٌ
ُ
ٌ
ُ
العتمة
وال �صوت يهدل يف
ِ

�شيخوخة الأيام
•طالب اله ّما�ش
�سالم ًا بالأ�سى ال�صايف
ملن �صاروا مراثي
بعدما غنّوا املواويال!
ملن ر ّبوا البالبل بني �أع�شا�ش
الغروب
وحينما حان الوداع تطايرت
�أرواحهم
يف امل�شهد الباكي مناديال!
ومن حملوا على �أكتافهم حزن اخلريف
وخ ّلفوا �شيخوخة الأيام
يف كوخ ال�شتاء
ون�صبوا �أحزانهم فينا متاثيال!
ّ
�سالم ًا بالأ�سى ال�صايف
ملن رجعوا �إىل بيت العذابات القدمي
وع ّلقوا �أع�شا�ش وح�شتهم
على �شجر الع�ش ّية مثل �أع�شا�ش البالبل!
�سالم ًا بالأ�سى يا �صاحب احلزن البعيد
كتبت وجدك بالر�سائل كالغريب
ومل جند من بعد فقدك غري تعزية
الر�سائل!
�سالم ًا يا حنون ال�صوت كالنايات
رعت الربابة قلبه املجروح
 ..من ِ
بالوتر احلنون
ْ
راحل!
وروحه يف ذلك امل ّوال
طريق احلزن مهجور على درب الغروب
و�آخر العربات تكتبها حكايات الرحيل
ٌ
((رواحل تقفو رواحل)).
فيا ليت الذين تغ ّربوا قالوا :وداعاً
قبل �أن مي�ضوا �إىل مدن الغياب
وليت مل نر�سل ونحن ن�ش ّيع الأحزان
بعدهمو
حمام الوح�شة الزاجل!

...يذوب الدمع يف عني الغريب
وال تذوب دموع من تركوا املنازل
•••
وداع ًا بالأ�سى ال�صايف
ملن ملأوا �سماء املغرب ّية بالوداع
و�سافروا عنا �سراعا!
�سراع ًا �أطف�أوا �سرج الع�ش ّية
واختفوا يف الليل والطرق البعيدة
ليتهم �أخذوا �ضياء عيوننا الثكلى متاع ًا!
ر�أيناهم يدقون الرياح على �سنادين
النحيب
ويحملون حمدّ بني على ظهور العمر
�أثقال الهموم
وغربة الأيام تزداد ات�ساع ًا!
فواني�س امل�ساءات احلزينة
ت�ستدير ب�ضوئها املك�سور نحور حيلهم،
من ع ّلم الفانو�س �أن يبكي التياع ًا؟
غدت �أكواخهم يف الليل م�شتى للغيوم و�إن
م�ضوا ..يا ليتهم رجعوا
وليت ال�شوق مل ين�شر �إىل �أع�شا�شهم
يف ذلك املن�أى ال�شراعا!
فيا �أ ّمي تركنا العمر جمروح ًا على
احليطان
ما قلنا لتلك الدار يا �أمي وداع ًا!
ومن نحتوا حروف الليل يف �أبواب غربتنا
�أباحوا حزننا للريح
يا �أ ّم احلزانى
يف عيون النا�س كيف الدمع �ضاعا؟
فيا �ضوء امل�صابيح اتئد بال�ضوء
كي نلقي على املا�ضي الوداعا!

الراحلون
خواء مرعب ًا
�إىل الذين رحلوا و تركوا لنا
ً
�أو حتى ال�صدى...
�إنهم يرحلون
لهم املدى
ولنا مرار ُة االنتظا ْر...
ت�سفر
وحينما
ُ
ُ
ال�صباحات عن
يا�سمينها
أحمل َ
� ُ
بقية �أحالمي مغامر ًا
أريج الذكرى
�إىل � ِ
َ
أ�صوات تنادي
أتوهم بع�ض ال ِ
� ُ
أفق
ك�أمنا
تتوهج يف ال ِ
ُ
تتفجر ينابي َع من الدم ِع
�أو
ُ
ُت ُ
�شعل رما َد العم ْر...
من ذا يناديني
وهو يل ّو ُح يل ومي�ضي
ومي�ض ًا خاطف ًا ؟
ما الذي يهزُّ ف�ؤادي؟!
ينتف�ض َ
مثل ع�صفو ٍر بللهَُّ
ُ
هو ذا
الغيم...
ْ
�أُ�سر ُع نحو ذاكرتي املخبوء ِة
َ
ني
خلف جدا ِر الط ْ
هناك يف قريتنا
� ُ
أرك�ض نحو �شجر ِة التنيْ...
ً
�أُ ّما حانية كانتْ

َ
تو ّز ُع َّ
القبالت
الظل و
للآت َ
ني �إليها...
هو ذا جدّ ي
البيت
ي�ستندُ �إىل جدا ِر
ِ
بي�ضاء
بثياب
كمالك
ٍ
َ
ٍ
و�سبحة عقيقْ
ِ
ُ
ووجه
يفي�ض خ�شوع ًا و�سكينهْ
ٍ
آيات
يتلو � ٍ
ً
باذخة نحو املطلقْ ...
ت�صعدُ
�سبحانَ اهلل!..
رحب
حني � ُ
أقرتب م�سلم ًا ُي ُ
بعينيه
ِ
خلوته
هيه عن
ِ
فال �أحدَ ُي ْل ِ
ُ
أت�ساءل :
وها�أنا ذا ال�صبي �
فردو�س
ما الذي يحملني من
ِ
الطفولة
ِ
املعرفة الباكر ِة ؟!
قف�ص
ِ
�إىل ِ
جدي :ماذا �سنقر�أُ يف هذه
ال ْ
أم�سية؟!
خلوته...
يبت�سم ومي�ضي يف
ِ
ُ
الوقتُ يت�سار ُع نحو مدا ْه
والوجهُ
بالربكة
الطافح
ِ
ُ
مي�ضي...
كرغيف الذر ِة
يتفتتُ قلبي
ِ

الياب�س
ِ
الريح
يوم �شرقي
ْ
يف ٍ
ً
أهيم قليال يف ذاكر ِة الأيا ْم
� ُ
ف�أرى
البي�ضاء
وجهَ اجلد ِة مبالءتها
ْ
ترحب بالقاد ِم
وهي
ُ
ٌ
عامرة دوم ًا
فاملائد ُة
� ُ
أغم�ض عيني
أمت�سك َ
� ُ
بتلك ال�صور ْه...
ُ
لكن الوقتَ
ي�شتعل
فتهرب من بني يدي
ُ
َ
ُ
امل�شرقة
تلك الوجو ُه
نحو ممالكها لتنا ْم...
••• ••• •••
لقد رحلوا
وهانحن يجلدنا االنتظا ُر
ب�أ�صاب ِع احلدا ْد...
نفيء �إىل الذكرى والأحال ْم
ُ
فتهرب الأيا ُم من بني �أ�صابعنا
ُ
نرك�ض َ
ُ
ورحيل
الليل
قبل
ِ
هبوط ِ
ِ
العم ْر...
ال �شيء...ال �شيء منلكهُ
غري الرما ْد...
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حاالت خمتلفة لـ
زهرة الإيقاع

•مر�شدة جاوي�ش

يف ���س��ه��ر ٍ ي��غ��وي
باللذات ت�ضرج ن�سياين
و���ش��ف��اف��ي��ات ٍ مت��ت��دُ من
ه��ل ع���اد امل����اء ال��غ��ائ��ب
ال�����س��ح��ر �إىل �أزه�����ار
والأثر املقفل؟
وريدي
الن�سيان يطل من املوت
ك���ان ال���وق���تُ ه�لام�� ًا
ليكتبني هل الم�س والنار
وال�شاعر يت� ُ
أبط كوكب
حتاوره
َ
وحريق وجودي
هل الم�س غفوة بركاين؟ (( ))2روحي
ُ
امللهمة
 ..كنتُ �أنا
يف الفجر ويف الغابة..
َ
أقلب برق جروحي..
رجل ..تختلج الزرقة بني يديه
ُ � ..
��واج
و�أ�شري �إل��ي��هْ  ..كم
فيغ�سلها ..بغبار حالك
تتك�س ُر �أم ُ
ّ
م��ن ك���ان ((ي��غ��ي�����ض ال��ك��ارث��ة)) البحر عليه ..
الن�شوى؟
وط�ي�ر ق�صيدَ تهِ ي��وغ ُ��ل يف �أزلِ
ُ
ث��م��ة رق�������ص وح�����ش��ى ل�ل�أح��م��ر اللحظةِ والأ�شجانْ ..
�شعري
�شجر
يتفتح كالأ�سطور ِة
وحريق معتوه للأخ�ضر
ٌّ
ُ
ه َو ٌ
فوق املاء
ثمة نطع.
ُ
مت�سك مو�سيقا
 ..كنّا و�أيدينا
 .ب�ين ال��ظ��ل ,وب�ي�ن ال�����ش��ج��رة..
عمق غ��رائ��ز ِه ..
الده�شة كنّا يف
مت�ضي امر�أة دون مالذ
ِ
منتزج بنار
ت�أكلها الريح ومت�ضي خلف النع�ش
منتزج مب�سحوق الل�ؤل�ؤِ
ُ
ُ
ٍ�أوىل
�سحابة (())3
 ..لل َمرجان كانت �أنفا�س الرنج�س
قال ن�صفي الذي �أوقعته الغواية
الهم�س
ما بني �ضباب اللم�س و�إيقاع
من وهنه
ِ
ت�ضيء من اللَذّ ةِ ..يا..
مذ دعيت �إىل �ساعة ال ترى
ُ
مل�صابيح ِ الغبطةِ وهي حتاو ُر فينا
�صار ي�صحو من النوم ليلي و�صرت
َ
َ
اجل�سم..
يف
الالمتناهي
ف
غ
�ش
بخفني من ع�شبة ال�صبح �أم�شي
ِ
أنحاء...
و�أغلق بال�صمت ما قد ي�شي �إنني
ويف الد ِّم و يف ال ْ
يف وهج العودة
مذ دفنت حبيبي
���ش��ت��ت��ك ال���فِ���ق���د ي����ا ���ش��اع��ري
الذي حتت يفء اجلناح
واملرايا.....
ت�سمع الريح وج�سي
تلم �شظاياك من ظاهر احللم �أو
وتخفي اجلراح
هل �أق��ول احت�ستني اخليانة من ....باطن الغيم,
ت��ل��م ال��ن��ج��وم ح����روف ه�شيمك
عارها؟
رمب���ا امل���وت ينهي ال��ع��راء ال��ذي �أن�شودة .....الجتباه النجي اجلميل
ه���و احل�����ب ...ي���ا م��ق��ل��ق ال��زه��ر
يت�شاجر كل �صباح (())4
� ,أن���ث���ى.......ك���ع���ر����ش ال�����س��م��اء
يا �أنت
و�أخرى...ك�سقط اجلحيم.....
يا ال
و�أنت ابتليت بنار ال�سموم...
ل�ست وحدك يف اللذيذ من املتاه
ومل��ا.....خ��ل��ع��ت عليها ال�سراج
�إن اخلراب املخملي ندى و�آه
الطهور �صراطا...ملا يف ال�صدور
ال ل�ست وحدك
متادت ب�إيذائها ثم �ألقت ب�أحوالها
�إننا ال�صحراء وهي جتن من فرط
يف مهب الرعاع,
املياه (())5
فال...ت�شتعل بالقنوط ف�أنت
ملن كل هذا البكاء..
...كما طائر الربق قطب العيون
ملن!؟
�إنني �أ�صعد الآن من جثتي غيمة و�أنت لدينا ال�صفي املكني
 ....فهل تنحني� ..إن ت��والك
فوقكم
�إنني يف ا�شتعال التحول من غيمة �ضيق رجيم....؟
���س��ت��خ��رج� ....أن���ت �إم���ام اجلهات
لكتاب ومن وردة ل�شهاب
وب��ي م��ف��ردات اج�ت�راح الف�صول وتعلو...ملاال يرى من جهات
وتدخل يف امللأين
ف�لا تنزحوا قبل �أن يوقظ امل��وت
�أقول مهاد التجلي هنا ...ال تخف
من �سره كائناتي التي لوحت باملدى
�أنت يف الرحبوت ويف �شا�سع الفي�ض
وا�صطفاها اجلليل (())6
فا�سجد....
لديك �أنا
ملن كلل الوا�صلني �إليك ومنك بتاج
و�أنت هناك
عظيم
هل ظلي ميوت هنا؟
و�إن عانق الغيث روحك بال�شوق...
�س�ألتك ع��ن مدينتنا وع��ن حلم
باغت لباب الن�شور رعا�ش التخلق,
تغرب بي
ف�أنزلت الطيور من الو�ضوح � ,إىل قلب التهاتف بالنور
وامل�����س ب��ر�ؤي��اك م��ا ت�شتهيه من
الغمو�ض
ودرت يف الكلمات ,ثم مكثت يف الغائب الفذ والب�ض واقب�ض ...على
اجلرح الذي يزكو ويف الفقد الذي كل ماال يحول..
وتده�ش منه العقول...
يبكي
فهل تطلق الآن ��� ,ص��ور اليقني
فهل �شهق احتجابك بالذي قد
وت��ق��ر�أ ن�ص ذراك الثقيل على من
غاب عن دمنا؟
عموا
يف مطر �أخ�ضر ون�شو ٍر
 ...ثم �صموا ويف الأر���ض عاثوا
يف حقل �أم�ير الليلك يف �سهو ٍ ..
ف�سادا طليقا(( ويف غيهم يعمهون
ي�شبه �أ�سماء جنوين

�أَ�سْ َع َفتْنيْ ..عُ يُو ُنهَا
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•فرحان اخلطيب
َ�س َ
بع�ض قل ٍْب َي ُ
ال َقلبي َ ..و ُ
�سيل
ني يَدْ عو ُه َج ْم ُر َو ْع ٍد َو ُ
ِح َ
ليل
َ�س َ
وجد
ال َقلبي �إىل َجداولِ ٍ
َ
الغروب النّخيلُ
مثلما غ َّط يف
ِ
َكعليلٍ ..يتوقُ َن ْي َل �شفاءٍ
ح َ
ني ير�سو عليهِ هَ ٌّم َث ِق ْي ُل
•••
فة ..لمَ ُْع َب ْر ٍق
وح ل ْه ٍ
َ�س َّرين َب ُ
َر َّف جفني َ ..فر َّد َجفْنٌ َك ُ
حيل
�أو َم َ�أتْ �أنَّ يف �صعو ِد هَ واهَ ا
درب َط ُ
ويل
نح َو �شوقي ..يهونُ ٌ
� ْأ�سعفتني عيونها َ�ص ْو َب ْ
ع�ش ٍق
َكا َد َي ْن�أى ..وكانَ تا َه الدّ ُ
ليل
َوا ْل َتقينا َ ..ك�أنّنا ُ
ق�ص ٍد
ذات ْ
َك َح َم ٍام َ
ُ
الهديل
..قدِ التقا ُه
واب َ
..زقا �إليهِ َقرا ٌر
َك َج ٍ
وت َ ..فرقَّ حلْنٌ �أَ ِ�ص ْي ُل
َر ْج َع َ�ص ٍ
َح َ
الوجهَ نغ َم ٌة من َح َياءٍ
اقتِ
ْ
..ف�شف َخدٌّ � ُ
َّ
أ�سيل
ود
من و ُر ٍ
يا �إلهيَ ..ت َكا ُد ُ
تقط ُر َعذْ ب ًا
حلونٍ  ..منَ الدّ نانِ َت�س ْيلُ
من ُ
ْ
•••
َم َ
ال َط ْريف على ظِ اللِ الأَماين
ُ
..ظليل
ا�ستوى بينْ َ �أمنياتي
َف ْ

• فاطمة �صالح �صالح
ياب�س،
كنتُ �أم�شي يف
ٍ
طريق ٍ
أحمر..
والأفقُ � ْ
ُجع َبتيُ ،
قهر،
�سلة ٍ
ٌ
عاجز �أن يحتويها..
�أي ُج ٍب،
كلما حط َمتِ القيدَ دموعي،
فا�ضتِ الأنها ُر مِلح ًا ،ولظى..
لي�س َحويل،
ال ورائي ..ال �أماميَ ..
ري �أم�سي ،وغدي،
غ ُ
وال���واق���ع ال�����ص��خ��ري ،ي���أب��ى �أن
ُ
يزولْ ..
ٌ
الروح..
قوة يف
ِ
ر�ؤيا ،تتقِدْ ..
َ
أخ�ضر ،يا امر�أة احلزنِ ،
ِ
هاك َد ٌ
رب � ٌ
ال�سوداء ،وا�ستلي
قم�صانك
اخلعي
ِ
َ
داك..
َم ِ
��اب بني
�أن����تِ ن��ب ٌ��ع �
أخ�����ض��ر ،ي��ن�����س ُ
ٌ
أ�شواك ،يا �أختَ الندى..
ال�صخر ،وال
ِ
ِ
قا�ض ،فا�ضح ُ
احل�� ْم ِ��ق ،ق�ضى،
�أي ٍ
فيما ق�ضى..؟!
ُ
�أي فتوى ،جتعل الأن���وا َر جمراً،
ورما ْد..؟!
�ساطع نو ُر ِك،
ٌ
يا �أنثى الرما ْد..
العمر ،يوم ًا ،لل�سوا ْد..
ما ا�ستكنتِ ،
َ
ل�ص�َ ،س َ
ني،
املاء من العين ِ
�أي ٍ
رق َ
غيم الف�ؤا ْد..؟!
والأمطا َر من ِ
َ
بروح،
كيف تذرينَ
ٍ

..جلَّنا ٌر
يف ُر َباها َ
..جنائنٌ ُ
..عل ْي ُل
ر
انبها
..على
ن�سيم
و
ٍ َ
َ ٌ
وح عِ طْ َرها يف احلنايا
الر ُ
َ�شالِتِ ُّ
َك َق َطاةٍ ..على ال ُأك ّف �أَ�شيلُ
َم َ
ال َ�صوتي على نداءٍ َرخِ ْي ٍم
ِمث َْل َق ْو ٍ�س ..على َك َمانٍ يمَ يلُ
َر َ
�ص َّ
وء َقدَّ ها َ ..ب ْعثرَ تْني
اق َ
ال�ض ُ
كِدْ ُت َ ..ل ْو لمَ ُْ ..يعِدْ ين َخ ْ�ص ٌر َن ُ
حيل
�أَ ُّي �سِ ْح ٍر َلهُ ال َق
وامي�س َ�ض ّمتْ
ُ
َ
�أ ْنتِ َم ْعنى َ ..ك َ�سا ُه لف ٌ
ْظ َج ُ
ميل
ِ�شاعر َ ..ب ْيتُ �شِ ْع ٍر
�أَ ْنتِ َب ْي ٌت ل ٍ
َ
..ل ْنتِ َب ْح ٌر َطو ْي ُل
اف َ أ
َو َق َو ٍ
ني َنخيلٍ
�أَ ْنتِ َقطْ ٌر ..على حن ِ
َفانْحنى دونَ مقلتيها الن ُ
َّخيل
�أَ ْنتِ َ
للخل ِْق ِ ..بنْتُ نو ٍر َ ..و َماءٍ
..و�ص َ
ُ
امل�ستحيل
اغ ِك
ِبنْتُ د ٍِّل َ
•••
رو�ض
وب ٍ
احها َ�ص َ
َطيرَّ َ ْتنِي ِر َي ُ
اب َ
ُ
املقيل
ذاك
ا�س َتكنْتُ َ ..و َط َ
َف ْ
َوا ْرتحَ َ لْنا� ..إىل ا�شْ تهاء ُ
قطوف
ا�س َت َبدَّ تْ َ ..و َ�صفَّقتْ ...وال َّر ُ
حيل
َف ْ
طاب َو ْردٌ
َواتحَّ َ دنا ..ك�أنّنا ُ
ل�س ُ
بيل
يف
مروج َيحفّها َ
�..س َ
ٍ
َو َذ َبلْناَ .. .و َقدْ َق َتلْنا رغاب ًا
الرغاب َ
..ق ُ
تيل
�أَو كالنا ..مع ّ

أنت..؟!
�أهيَ � ِ
َ
احلب
قمح
ِ
فا�ض ُ
أفا�ض..؟!
فيها ،و� ْ
ل�ستِ �أنتِ ..
ل�������������س������تِ �أم
الأقحوانْ ..
َ
ت���ل���ك
ل���������س����تِ

َ
ال�سمراء،
الطفلة
َ
َمن غنتْ لأطفالٍ  ،فناموا..
ثم قاموا..
الفجر طريق ًا مو ِرق ًا،
�أل َب�سوا
َ
�أو زقزقاتْ ..
�ضياء،
فتقوا ال َورديَ  ،وانثالوا
ً
الفتيةْ
..
بالروح
يزرعون الكونَ
ِ
يطحنونَ احلزنَ َ ،
فوق البيدَ ِر..
أخ�ضر..
وي�صبونَ الندى ،يف ال ِ
�أنتِ  ،يا َ�ش ً
بابة ،حط َمتِ ال�صمتَ ،
الرحاب..
وجا َلتْ يف
ْ
فجر احل��ب ،من
�أن��تِ َم��ن �أيقظتِ
َ
قلب ال�سوا ْد..
ِ
الب�سمة الطفلةَ،
َ
واحت�ضنتِ
ُ�صنتيها،
وحطمتِ ا َ
جلما ْد..
َ
ُ
َ
قُ
فيك..؟!
�شر
ت
ال
كيف
روح الكونِ ِ
ِ
ُ
َ
كيف تلق َ
ال�سالحَ ..؟!
ني
ْ
ل�ستِ �أنتِ ..
ِالب..
�إنها �أنثى َ�ضيا ٍع ،وا�ست ْ
بتك،
أر�ض َر ِ
روح ال ِ
�أنتِ ُ ،

غذتك..
و�أم النو ِر،
ِ
ال�ضياء..
را�س
ُ
وح ُ
ْ
انظري..
� ُ
أعرف ،ها �أنتِ تالق َ
ال�سماء..
ني
ْ
ٌ
ٌ
كالروح يف ميالدِها..
�صافية،
زرقة
ِ
ال�سماء..
�أنتِ
ْ
يا َلبنت النو ِر!!..
�أنتِ املُعجزةْ..
•••
�أبط�أتْ ..
�أبط�أتِ ،
ُعدتِ ..
و�شهَقتِ ..
أهي �أنتِ ..؟!
� َ
ودمو ْع..
َ
كيف �أنتِ ..؟!
�إنها َو ُ
أم�س،
مع ،من بقايا ال ِ
جبة َد ٍ
يا نُعمى،
فكوين يف َم َ�سرةْ..
�أين �إ�شراقُ ال�صغا ْر..؟!
همَ ..
فان�ش ِرحي..
فجر ُ
قاد ٌِم ُ
ان��ب�لاج ال��ف��ج ِ��ر يف
ق��ب�لات��ي ..ي��ا
َ
روحي..
َ
ال�شم�س ،التي غابَتْ ..
إطاللة
ويا �
ِ
ال�صباح..
ويا نو َر
ْ
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• د� .أحمد زياد حمبك
خ��رج��ت م��ن املطبخ بثوبها الربتقايل
الف�ضفا�ض العري�ض ،وهي جتر قدميها يف
�شحاطة بال�ستيكية ،م�صدرة �صوت ًا رتيب ًا
متوالي ًا ،مثل جنار ي�شذب �سطح خ�شب خ�شن،
وه��ي حتمل �صينية فيها �إب��ري��ق ال�شاي،
م��ن غ�ير غ��ط��اء ،وال��ب��خ��ار يت�صاعد منه،
وفنجانان� ،أحدهما عروته مك�سورة� ،إىل
جانبهما �صحن بال�ستيكي فيه �سكر ،و�ضعت
ال�صينية على املن�ضدة ،ثم �ألقت بج�سمها
�إىل جانب زوجها ،القاعد قبالة التلفاز،
وهي تقول:
ـ �أوه ،واهلل ن�سيت امللعقة ،وم�صفاة ال�شاي.
وو�ضعت يدها على فخذه ،وهي تقول:
ـ حبيبي ،واهلل �أن��ا تعبانة ،من ف�ضلك،
امللعقة وم�صفاة ال�شاي ،كل واحدة يف مكانها،
و�إذا �أحببت ابحث عن غطاء �إبريق ال�شاي،
�أنا ما وجدته ،و�ساحمني� ،أنا �س�أ�شرب ال�شاي
يف الفنجان املك�سورة عروته ،الفناجني كلها
يف الرف الثالث ،ما وجدت �أمامي غري هذين
الفنجانني.
وت�صمت ،ثم ت�ضيف:
ـ هل �أنه�ض �أنا لإح�ضار امللعقة وامل�صفاة؟
وينه�ض الزوج ،يح�ضر فنجانني جديدين،
وغ��ط��اء �إب��ري��ق ال�����ش��اي ،وامل�صفاة ،يغطي
الإبريق ،ي�ضع ال�سكر يف الفنجانني ،ويبد�أ
ب�صب ال�شاي.
ت�صيح فج�أة:
ـ انتظر حبيبي ،ان��ت��ظ��ر ،حتى يختمر
ال�شاي ،اتركه ع�شر دقائق ،ي�صبح �أطيب.
ثم تنه�ض ،وهي تقول:
ـ �أوه تذكرت ،عندي لك مفاج�أة.
مت�ضي نحو حقيبتها املعلقة على امل�شجب،
وه��ي جت��ر قدميها يف �شحاطتها م�صدرة
ال�صوت املكرور.
الزوج يعلق:
ـ حبيبتي� ،أكرث من مرة قلت لك� ،أرجوك،
ال جتري قدميك على الأر�ض� ،أح�س ب�صوت
ال�شحاطة يخد�ش �أذين.
تلتفت �إليه وتقول:
علي� ،س�أحاول ،لكن �صدقني� ،أنا
ـ حقك ّ
�أم�شي على �إيقاع ال�سيغا.
ي�ضحك ،يعلق:
ـ �أرجوك ،ال �سيغا وال نهاوند� ،أمتنى م�شيك
حافية.
ترفع احلقيبة ،بيد ،وت�شري �إليها بيد
�أخرى ،وهي تقول:
ـ �أعجبتك احلقيبة؟
يعلق �سائ ًال:
ـ وهي �أي�ض ًا مبنا�سبة عيد ميالد ال�سيد
املدير؟
ـ طبع ًا ،ال ب��د �أن تتنا�سب احلقيبة مع
احلذاء؟ انظر �إىل اللون الأ�صفر الفاحت مع
الف�ستقي.
وت�شري �إىل احلذاء املركون �أ�سفل اجلدار
حتت احلقيبة ،وهي تقول:
ـ ك���أن احلقيبة ف�صلت من �أج��ل احل��ذاء،
�أو ك�أن احلذاء ف�صل من �أجل احلقيبة ،قل
ك�أنهما من معمل واحد.
وت�ستل من احلقيبة قر�ص ًا مدجما ،وهي
تعلق:
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عيد ميالد املدير
ـ �صدقني ،لفتُّ �أنا
�أن���ظ���ار ك��ل ال��زم�لاء
والزميالت ،ك�أن عيد
امليالد هو يل ال لل�سيد
امل���دي���ر ،وم����ن ���ش��دة
ذكائه ،هل تعرف ماذا
فعل؟ �أنا �س�أقول لك ،دعا ال�سيدة الأوىل،
زوج��ت��ه ،حل�ضور حفل امل��ي�لاد ،ده�شت ،مل
ت�صدق �أن زوجها ال�سيد املدير ميلك كل هذه
ال�شعبية ،ك�أنه ملك �أو رئي�س ،و�أنا مت�أكدة،
�أكرث ما غاظها هو هديتي لزوجها ،طبع ًا عدا
احل��ذاء واحلقيبة ،الآن �سرتى يف الفيلم،
عيونها كانت معلقة على احلذاء واحلقيبة.
وتدور القر�ص ب�أناملها ،وهي تقول:
ـ �سرتى هنا الآن يف هذا القر�ص كل �شيء.
وت�ضع القر�ص يف جهاز العر�ض ،تقعد �إىل
جوار زوجها ،وهي تقول:
ـ ميكنك الآن �صب ال�شاي حبيبي� ،أظن
ال�شاي اختمر� ،ضع يل يف الكا�س ملعقة �سكر
زيادة� ،أنا اليوم يف قمة �سروري.
ح�شد من املوظفني وامل��وظ��ف��ات ،واملدير
وراء طاولته الكبرية ،ويف و�سطها قالب
كاتو فاخر جداً ،املن�ضدة مملوءة ب�صناديق
ملفوفة ب�أوراق ملونة كلها هدايا من املوظفني
واملوظفات.
على ي�سار امل��دي��ر زوج��ت��ه ،وعلى ميينه
نائبه الأول� ،شذى تتحرك بني اجلميع،
كالنحلة ،ال تكاد ت�ستقر ،النائب يتكلم،
ي�ؤكد رغبة املوظفني يف �إقامة حفل ميالد
خا�ص للمدير يف مقر املديرية ويف مكتبه
تعبري ًا عن حبهم له.
�شذى تتقدم ،تدعو ال�سيد امل��دي��ر �إىل
�إطفاء ال�شموع ،ت�ساعده على النفخ فيها،
ت�صفق ت�صفق بحرارة ،حتمل قطاعة الكاتو
بيدها وتناولها للمدير ،وت�أبى �إال �أن ت�ضع
يدها فوق يده وهو يقطع القالب ،تبا�شر هي
بنف�سها يف توزيع قطع الكاتو ،ال يبقى �سوى
جزء �صغري ،تهتف م�صفقة:
ـ هذه القطعة يل ولك� ،سيدي املدير ،لن
�أق�سمها� ،سنتناولها مع ًا من �صحن واحد.
ثم تبا�شر هي بف�ض الأوراق امللونة عن
علب الهدايا.
زوجة املدير تتابع ب�صمت.
تفتح العلب علبة علبة ،ت��ن��اول زوج��ة
املدير الهدية ،وتقول لها:
ـ تف�ضلي ،قدمي الهدية لل�سيد املدير ،هذه
هدية ال�سيد نائب املدير ،وهذه هدية رئي�س
الدائرة ،وهذه ....
ثمة علية �صغرية م�ستطيلة ،ملفوفة بورق
فاخر ،ترفعها �إىل �أعلى وهي تهتف:
ـ هذه هديتي.
توقف العر�ض ،تلتفت �إىل زوجها ت�س�أله:
ـ حبيبي ،هل تعرف ما هي هديتي؟
ـ ال �أعرف.
ـ فكِّر؟
ـ قلم حرب ،ليوقع به.
ـ �أوه ،اقرتبت� ،صدقني عنده قلم باركر
حرب خا�ص جداً ،ال ي�ستعمله �إال للتوقيع ،لو
تراه كيف يخرجه من �سرتته ،وكيف يفتح
غطاءه ،وكيف يوقع ،كل حركة مو�سيقا،

قل �سيفونية ،توقيعه خا�ص مميز� ،سهل
جد ًا لكن ال ميكن تقليده ،يكتب ا�سمه �أو ًال،
ث��م ي��وق��ع ،ث��م يكتب حتته :امل��دي��ر العام،
ا�سمه �أكرب من من�صبه ،ا�سمه فوق ،حركة
يده مميزة� ،صدقني� ،أنا �أح�ضر له فنجان
القهوة ،يظل �أمامه �ساعتني ،ير�شف منه
بهدوء.
ي�س�ألها مقاطع ًا:
ـ ن�سيت الهدية؟
ترد وهي ت�ضحك:
ـ و�أنت مل حتزر؟
ـ قويل ما هي؟
ـ �سرتاها الآن.
تعيد ت�شغيل الت�سجيل:
تظهر ���ش��ذى وه���ي تفتح علبتها ،و�إذا
الهدية �ساعة ،حتملها بيدها وتلوح بها �أمام
اجلميع ،في�صفق لها اجلميع ،ومي��د املدير
يده ليتناول ال�ساعة ،فتقول له”:ال ،اخلع
�ساعتك القدمية” ،يخلع �ساعته ،يناولها

�إىل زوجته عن ي�ساره� ،شذى تقرتب منه،
تقف �إىل جواره ،ت�أبى �إال �أن ت�ضع ال�ساعة
يف مع�صمه ،بيدها ،وهي تعلق“ :هذه �ساعة
رولك�س �أوتوماتيك ،حتى و�أنت يف الفرا�ش
مع زوجتك يجب �أن تبقى يف مع�صمك ،حتى
ال تتوقف ،لأنها تعمل باحلركة”.
زوجته تنظر �إليها وهي ترفع �شعرها عن
جانب وجهها ،نظرتها هادئة طويلة.
�شذى توقف العر�ض ،تنظر �إىل زوجها،
ت�س�أله ،م�ستنكرة:
ـ �شربت فنجان �شايك ب�سرعة.
ـ هذه عادتي.
تقرتب منه ،تهم�س:
ـ �سوف ترى اجلزء الأخري من الت�سجيل،
انتظر ،حى �أ�سري به �إىل قبيل النهاية.
وتظهر �شذى وهي ت�سري يف بهو املديرية.
تعلق:
ـ ه���ذا زم��ي��ل��ي ه�����ش��ام ،ه���و ال����ذي ت��وىل
الت�صوير ،انظر ،اختار الرتكيز على حذائي
وم�شيتي ،قال يحب م�شيتي بالكعب العايل،
يقول ك�أين �أعزف على مفاتيح البيانو ،هو
هاوي الت�صوير ،قلت له� :أن�صح لك احرتاف

الت�صوير ،انظر انظر انتقل بالت�صوير من
حذائي �إىل حقيبة يدي ،عنده عني تلتقط
اجل��م��ال ،ح��رك��ة ي��دي باحلقيبة تتوافق
يف ان�سجام مع خطوتي باحلذاء ،ذكي ،بل
خبيث� ،أنا انتبهت �إليه وهو ي�ص ِّور� ،صدقني
حاولت �أن تهبط تنورتي قلي ًال ،لكنها ظلت
ف��وق الركبة ،وه��و على كل ح��ال مل يركز
ال�صورة على ركبتي ،كان كل تركيزه على
احلذاء واحلقيبة ،ما ر�أيك؟
يعلق:
ـ ليته ي�صور �شحاطتك وهي ت�سحل فوق
الأر����ض وق��دم��ك جترها ج���راً ،ول��و �سمعها
ه�شام ل�شبهها ب�سحبة على الكمان ،ما ر�أيك؟
تعلق:
ـ �أوه ،حبيبي� ،أنا هنا يف بيتي ومع زوجي،
من حقي �أن �آخ��ذ راحتي� ،أن��ا �أت�صرف هنا
بعفوية ،وزوج���ي حبيبي ل��ن يعتب علي،
لهذا �أنا يف روب عري�ض مريح ،هل �أخلع لك
هذا ال��روب و�ألب�س لك التنورة والقمي�ص
واحلذاء؟ وهل تريد �أن �أروح و�أجيء �أمامك
و�أنا �أحمل احلقيبة مثل عار�ضات الأزياء؟
�أن��ا هناك �سكرترية وعندي عمل وحويل
زميالت وزمالء ،هنا �أنت زوجي وحبيبي.
الزوج ،ينه�ض ،ي�س�أل:
ـ هذه �أول مرة �أ�سمع عن مدير يحتفل بعيد
ميالده يف مقر عمله ويف مكتبه اخلا�ص؟
ـ لأن��ن��ا جميع ًا ،نحن ك��ل املوظفني وكل
املوظفات ،كلنا نحبه.
ـ ومن �صاحب الفكرة؟
ـ �أنا.
ـ وملاذا ما دعوتني؟
ت�سكت ،تفكر ،ثم جتيب:
ـ كما قلت لك� ،أنت زوج��ي ،العالقة فيما
بيننا �أكرب ،حبي لك �أكرب من تلك املظاهر،
�أنت الكل يف الكل� ،أنت حياتي.
ينه�ض ،يتم�شى قلي ًال يف الغرفة ،ثم يلتفت
�إليها ليقول:
ـ �شذى ،حبيبتي ،ولكن بالغت يف االهتمام
باملدير.
�شذى ت�صمت ،تفكر ،ترد بلطف:
ـ حبيبي� ،أع���رف ذل���ك ،لكن العمل هو
العمل ،وظيفتي تتطلب مني �أن �أت�صرف وفق
ما ت�صرفت� ،أنا مديرة مكتب ،و�أنا الأقرب
من املدير ،ول�ستُ موظفة عادية يف الديوان
�أو يف امل�ستودع �أو عاملة مق�سم.
الزوج يرد:
ـ �أع��رف ه��ذا ،و�أن��ا �شخ�صي ًا عر�ض علي
املدير ال�سابق العمل مدير ًا ملكتبه ،ولكن
ف�ضلت ال��ب��ق��اء رئ��ي�����س ق�سم احل�����س��اب��ات،
وكل الزمالء الم��وين ،ولكن ف�ضلت البقاء
يف عملي� ،أع���رف ،وظيفة مدير مكتب لها
�ضريبتها ،ولها مكت�سابتها.
وي�صمت ثم ي�ضيف
ـ والآن ،باملنا�سبة ،مر على زواجنا ثالث
�سنوات ،و�أنت م�صممة على ت�أجيل احلمل،
متى �سي�أتي الوقت املنا�سب لنتخذ القرار
بالإجناب.
ت�ضع يدها على كتفه:
ـ هذا ماكنت �أخ�شاه ،احلمل يعني فقداين
ملن�صب مدير مكتب املدير� ،ستمتلئ بطني،
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و�سيرتهل ج�سمي ،وتثقل حركتي ،وا�ضطر
�إىل انتعال حذاء مثل هذه ال�شحاطة ،ثم
�آخذ �إجازة �أمومة �أربعة �أ�شهر ،ثم ثالثة
�أ�شهر �أخرى من غري راتب للعناية باملولود،
حتم ُا ل��ن �أع���ود �إىل عملي م��دي��رة ملكتب
ال�سيد املدير� ،س�أنزل �إىل الديوان� ،سي�صبح
ا�سمي �أم �شادي ،ك�أين عجوز يف ال�ستني ،لن
يناديني �أحد �ست �شذى.
�صمت ،ثم ت�ضيف:
ـ حبيبي� ،أرج��وك ،دعنا ن�سعد بحياتنا
الزوجية ،احلمل �سيفقدنا متعة احلياة.
ـ ه��ذا غريب منك ي��ا ���ش��ذى ،امل���ر�أة هي
التي تفكر باحلمل ،قبل الرجل ،لتحقق
�أمومتها.
ترد بحزم:
ـ �أريد �أن �أعي�ش �أنوثتي.
ـ �أن��وث��ت��ك احل���ق يف بيتك م��ع زوج��ك
و�أوالدك ،لذلك ال حظي الثوب الربتقايل
الف�ضفا�ض العري�ض الذي يغطي ج�سمك،
وال�شحاطة التي يف قدميك ،هذا هو لبا�س
املر�أة احلامل ،التي ت�ستعد لت�صبح �أم ًا.
ت�سكت ،ترد ب�صوت عال:
ـ مل���اذا ال ت��ق��ول ه��ذا دل��ي��ل على كرهي
للحياة الزوجية ،وما فيها من التزامات
وواجبات ،هات �شاي ،هاتي قهوة ،اطبخي،
ام�شي معي لزيارة �أمي ،ملاذا ال تقول هو مثل
ثياب �سجناء غوانتنامو.
الزوج ينه�ض ،مي�ضي �إىل النافذة ،ينظر
من خاللها ،ثم يلتفت لي�س�ألها:
ـ وه���ل ال��ب��ي��ت ال���ذي �سعينا لت�أثيثه
والعي�ش فيه وتعبنا لأجله �أ�صبح مثل �سجن
غوانتانامو؟
���ش��ذى ت��رد ب�ب�رود وه��ي م�سرتخية يف
مقعدها وفنجان ال�شاي بيدها تر�شف منه
على مهل:
ـ �صار� ،أو �سي�صري ،بل �صار.
ي�صمت ،يقرتب منها ،يتكلم:
ـ �شذى ،ما ر�أيك يف ر�ؤية الت�سجيل مرة
ثانية؟
تغري من لهجتها ،تتكلم بر�شاقة ،ت�سرع
�إىل جهاز العر�ض ،تهم بت�شغيله ،وهي
ت�س�أل:
ـ هل �أعجبك حبيبي؟ باهلل عليك ،قل
يل ما الذي �أعجبك فيه؟ قمي�صي تنورتي؟
حذائي حقيبتي؟ حركتي؟ قل يل باهلل
عليك؟
ي�صمت ،بهدوء يتكلم:
ـ ب�صراحة �أعجبني وقوف زوجة املدير
�إىل جانب زوجها� ،أريد �إلقاء نظرة ثانية
عليها.
تتوقف ،ال ت�شغل جهاز العر�ض ،ت�صيح:
ـ ما الذي �أعجبك فيها؟ �سمراء ،ق�صرية،
�شعرها �أ�سود� ،أو ما ر�أيت بطنها املكورة ،هي
باملنا�سبة حامل يف ال�شهر ال��راب��ع ،وكما
ت��دّ ع��ي ،حامل بتو�أمني ذك��ري��ن وتفاخر
بذلك ،ك�أنها �أول ام��ر�أة حملت بتو�أمني؟
قل :ما الذي �أعجبك فيها؟
يرد بهدوء:
ـ هذا الذي �أعجبني فيها� ،أعجبتني لأنها
زوجة بحق ،و�أم.
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•و�سام حممد دبليز

رك�����ض��تُ �أم�����ام �أم����ي  ,فلن
ً
�سمكة واحد ًة مهما
�أتناول ولو
أدفع
كان الثمن  ,وهل �س� ُ
�أك َ
رث مما دفعتُ
ب�سببه؟.
ِ
رك�����ض��تْ �أخ���ت���ي ورائ������ي ,
و�أخ��ذتْ ُتدَ غْ ِد ُغني  ,وعندما
فتحتُ فمي املطبق ,و�ضعتْ
ال�سمك
حل���م
ق��ط��ع ً��ة م��ن
ِ
ِ
بعناد بني
يف فمي �,أبقي ُتها
ٍ
�أ�سناين ,ثم ب�صق ُتها حني
ُ
الفر�صة املنا�سبة .
حانتْ
ً
حاولتْ �أم��ي �إقناعي م�شرية يل بيدها
أ�صبح كبري ًا �إن مل �أتناول ال�سمك
�:أنني لن � َ
.
ُ
ا���ص��ط��دم��تْ كلماتها ب��ج��دا ٍر ف���والذي,
�أتناول ال�سمك؟؟!.هذا م�ستحيل .
ُ
ال�سمك
فما زال
يفتح �صنبور ًا من املاءِ
ُ
املغلي َ
فوق روحي وج�سدي الهزيل .
علي ,وت�ص ّن َع
�أنا �أكر ُه ال�سمك ,لأنه َك َ
ذب َّ
َ
الغرق �أمامي ,وطفولتي
كذ َبهُ .
الربيئة ّْ
�صدقت ِ
كنتُ يف الرابعة من عمري ,حني �أح�ضر
ال�سمك �إىل منزلنا
والدي حو�ض ًا من
ِ
ُ
أ�سماك من جمي ِع
ع�شرات ال
,كانت فيه
ِ
الألوان .
أبرح املكان ,بقيتُ مق ّيد ًا
�
مل
اليوم
ذلك
ْ
الده�شة �أما َم
بحبال
ِ
ٍ
احل��و���ض���,س���أل��تُ وال���دي ب��ب��راءة�:أ ال
أ�ستطيع
تختنقُ وهي يف املاء �,أنا ال �
ُ
الغط�س يف املاء �أكرث من ثوانٍ ؟.
َ
ً
بتهكم
نظر �إيل �ضاحكا ,و�أجاب خيايل
َ
ٍ
”:غ�شيم ملني بدك تطلع غري
ل”.....ونظر م�شري ًا �إىل �أمي .
َ
ُ
غ�شيم
انتباه,فكلمة
أي
�
كلماته
مل �أعط
ِ
ْ
تفهم ...كلُّ هذ ِه
�...أنتَ ال ْ
الكلمات كانت جزء ًا من حياتي ,ومل �أكن
ِ
�أعدّ ها � ً
إهانة لطفولتي  ,متام ًا
ككلمة جميل وبطل .
ِ
ُ
جديد لأحدق بتلك الأ�سماك
من
عدت
ٍ
,ثم � ُ
أ�شرت �إليها قائ ًال :وهل �سننتظرها
حتى تكبرُ ْ كي ن�أكلها .
ُ
يحمل �سيجارته بني
�ضحك �أب��ي وه��و
ِ
ال��و���س��ط��ى وال�����س��ب��اب��ة مطلق ًا غ��ي��م ً��ة من
الدخان
ْ
”:ولك قلّتلّك غ�شيم ,ورح ت�ضل غ�شيم“.
النعا�س عيني,
داعب
يف امل�ساء ,وعندما
َ
ُ
ذهبتُ �إىل الفرا�ش بعدَ �أنّ �ألقيتُ
عليه نظر ًة �أخرية .
ا�ستيقظتُ
م��رات ع��دّ َة يف الليل ,و�أن��ا
ٍ
�أت�ساءل ,ماذا حل بالأ�سماك هل ماتت؟!.
وح�ين انبثقتْ � ُ
ال�شم�س الأوىل,
أ�شعة
ِ
ً
َ
نزلتُ من ال�سرير ,ورك�ضتُ م�سرعا �إليها .
وقفتُ
بجانب احلو�ض ,و�أنا �أكا ُد �ألتهمها
ِ
تنظر �إ َّ
يل
ب َنظراتي  ,كانت
ُ
وتفتح ف َمها ...ابت�سمتُ لها :هل تريدين
ُ
َ
تناول الطعام؟.رك�ضتُ حافي ًا �إىل
ُ
أح�ضرت بع�ض ُ
اخلبز وو�ضعتهُ
املطبخ� ,
يف احلو�ض .
لكنها عادتْ
لفتح فمها من جديد �,س�أل ُتها
ِ
 :ماذا بك ؟.

تعد
وك�أنها كادتْ تختنق ,فلم ْ
علي
ق��ادر ًة على التنف�س ُ ,
يجب َّ
م�ساعد ُتها .
�أح��� ُ
ُ
��ض��رت الكر�سي ,لكني مل
�أ�صل �إىل احلو�ض ’ فو�ضعتُ بع�ض
الو�سادات عليه� ,سحبتُ
الغطاء
ِ
َ
ب�صعوبة للوراء و�أنزلتُ يدي يف
ٍ
احلو�ض  ,لكنها �أخذتْ
تهرب
ُ
م��ن ب�ين �أ���ص��اب��ع��ي ال�صغرية
وه��ي ُتالحقها �,صرختُ بها :هيا تعايل
�..س�أ�ساعدك ..
و�أخري ًا �أم�سكتُ بك .
و�ضعتها على الطاولة ,رق�صتْ ال�سمكة
أنظر �إليه �ضاحك ًا ,يا
رق�صتْ كثري ًا و�أن��ا � ُ
لهناءتي بالت�أكيد �س ُي َق ِب ُلني والدي عندما
يعلم �أنني � ُ
أنقذت حياتها.
ُ
ُ
بقيتْ ال�سمكة ت��رق��� ُ��ص حتى تعبتْ
َ
الليلة
طوال
ونامتْ  ,امل�سكينة هي مل تنم
ِ
املا�ضية .
ُ
أ�سماك املتبقية  ,ووا�صلتُ
نظرت �إىل ال
ِ
مهمتي يف �إنقاذها و�أخري ًا هذه
ُ
ال�سمكة العا�شرة و الأخرية .
ُ
وقمتُ
تغطيتهم ,و�إذا
ب
املن�شفة
أح�ضرت
�
ِ ِ
ب�صوت �أختي احلاد ميلأ املنزل
ِ
ُ
,خ ّيل �إيل �أن �سيارة �إ�سعاف اقتحمت
املكان.
َ
ا�ستيقظ اجلميع
وعلى �صوتها احل��اد
َ
اجلميع �أمامي ور�أ�سي
,ا�صطف
حتى والدي
ُ
ما ُ
ماء.
يقطر
يزال
ً
ً
مت�شبثة بي ,فابت�سمتُ لهم
بقيتْ عيونهم
ونظرت �إىل والدي و� ُ
ُ
أ�شرت �إليها
بفخر :لقد � ُ
أنقذت حياتها,كادتْ متوت .
ٍ
لكنه مل يجب بحرف,بل ات�سعتْ حدقتا
عينيه وانغر�ستا يف قلبي كال�سكني .
ع�ضالت وجهه الأحمر ,و� َ
ُ
أخذ
وت�ص ّلبتْ
ب�صفحة يده
يلطم قب�ضتهُ اليمنى
ِ
ُ
الي�سرى ,وزا َد �إيقاع تنف�سه .
ُ
باخلطر يحلّقُ ح��ويل  ,لكني
�شعرت
ِ
�أ�سرعتُ دون �أن �أفهم �سبب ت�صرفه الغريب
هذا بحمل الأ�سماك �إليه قائال� :أنظر

�إنها نائمة.
ٌ
الغ�ضب يف عينيه .
من
�شرارة
قدحتْ
ِ
ً
حماولة
و�ضعتْ �أم��ي يدها على كتفه
ً
تهدئتهُ
�صارخة بي  :لقد ماتت �أيها
الغبي ,ه��ي ال ت�ستطيع احل��ي��اة خ��ارج
املاء.
ُ
�شهقتُ
ونظرت �إليها ,مل يخربين
أ�سف
�
ب
ٍ
�أحدٌ بذلك ,لقد بذلتُ الكثري من اجلهد
لإنقاذها ويف النهاية متوت.
لكني �ضحكتُ لوالدي قائ ًال � :سيكون
َ
�سمك ملونة .
الغداء اليوم
وجبة ٍ
ُ
َ
َ
وك��ال�برق رك�����ض وال���دي �إيل � ,صفعني
ً
بال�صفعة
�صفعة ه��زتْ ج�سدي وت�لاه��ا
ِ
الأخرى .
كانت �صفعات ح��ار َة امل��ذاق ,جن َ��م عنها
ٌ
يخرج من �أنفي
حلو �أح��م��ر� ,أخ��ذ
�سائل ٌ
ُ
و�أذين.
زجم���ر غ��ا���ض��ب�� ًا و�أم�����س��ك��ن��ي م��ن �شعري
َ
ُ
�شعرت
الأ���ش��ق��ر ورف��ع��ن��ي ل�ل�أع��ل��ى ح��ت��ى
بطقطقة يف
ٍ
بقدمه و�أنا � ُ
ألهث
جلد ِة ر�أ�سي  ,رف�سني
ِ
ككلب بني قدميه .
ٍ
غبتُ عنهم وج�سدي بينهم و�أن �أدور يف
دوامة .
ا�ستيقظتُ لأجدَ نف�سي يف امل�شفى وحويل
�أمي و�أخوتي .
ماذا حدث ؟�أين �أنا ؟.
ً
بكلمات
وتتمتم هام�سة
كانت �أمي تبكي
ٍ
ُ
ال �أ�سمعها ,و�أخوتي كذلك يحركون
�شفاههم من دون �أي �صوت.
هم�ستُ  :ماما.
بكتْ �أم��ي وهي ُت ُ
قبل ر�أ�سي ,فيدي ,ثم
ت�ستقر عند قدمي ,وتقبلهما بلهفة,
وك�أنها تراهما للمرة الأوىل .
َ
�صوتك
وعندما هم�ستُ بتثاقلٍ �:أرفعي
�أنا ال �أ�سمعك .
فا�ضتْ الدمو ُع يف عينيها ,وعادت للبكاء
َ
فوق �صدري ال�صغري.
طبيب �إىل �أخر ,ومن حتت �آلة �إىل
من
ٍ
أعد
�أخرى كنتُ �أرمى �,أدركتُ �أنني مل � ْ
دوي تلك ال�صفعة يف
أ�سمع �شيئ ًا بعد ِّ
� ُ
�أذين ,و�أدركتُ الحق ًا �أنني لن �أ�سمع
�شيئ ًا بعد الآن ,و�أن حروف الأبجدية
�أخذت تغاد ُر �شفتي واحدة تلو الأخرى,
ومل يبق منها �إال القليل وك�أنها تهرب
مني متام ًا كما هربت تلك الأ�سماك.
و�أطبق ال�صمت على فمي ككما�شة.
يتفاقم كلما
�أما �أبي فكان �شعوره بالندم
ُ
نظر �إ ّ
يل � ,سرعان ما يبكي
َ
أ�صابعه املرجتفة الطم ًا
وينظر �إىل �
ِ
ُ
بكلمات مل �أكن
وجههُ ومتمتم ًا
ٍ
�أ�سمعها �أي�ض ًا .....
أ�سماك
رمبا كان يقول :م��اذا فعلتَ بال
ِ
�أيها الأحمق .
ورمب���ا ك��ان يقول“:غ�شيم ورح ت�ضل
غ�شيم ”.
ورمب��ا ك��ان يقول وه��ذا ما ت���أك��دت منه
الحقا“:اهلل ال يوفقني ...اهلل يك�سر
�أيدي �....شو عملت �أنا”.
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م�سكونة بع�شق ال�شعر..
فادية غيبور ...م�سافرة يف رحلة
الأدب ومبحرة يف �أمواجه

•حوار� :شذى طه
الأدي��ب��ة ،وال�شاعرة ،والإن�سانة
«فادية غيبور» �صوت �شعري حقيقي،
ونفحة عطر جتوب عامل الإح�سا�س
وال��رق��ة وال�شعور امل��ره��ف تتلقفك
بابت�سامة �سمحة يف عامل ال حمدود
م���ن احل����ب وال������دفء وال�����ص��داق��ة
فت�أ�سرك نظراتها قبل حديثها ،وت�شدك
ال��ذك��ري��ات �إل��ي��ه��ا يف رح��ل��ة م��ع الأدب
والذكريات ،ومن البدايات ننطلق.
ال�شاعرة الأدي��ب��ة فادية غيبور من
مواليد م�صياف يف ال��ع��ام  ،1948منذ
ال��ب��داي��ات ك��ان حل�ضورها متيز خا�ص،
ت��ع��ود عالقتها م��ع الأدب منذ نعومة
�أظفارها منطلقة من فن الق�صة� ،أو ًال
ثم تدخل عامل ال�شعر وهي ملا تزل يف بداية املرحلة
الإعدادية «ال�سابع» نقر�أ يف بداياتها:
ـــ مه ًال ..يا �أ�شباح احلب
ـــ ال تقرتبي
ـــ الدنيا ظالم
ـــ ر�ؤى تهتز تغازلني
ــ ف�أملُّ وتنك�سر الأقالم
ـــ �أه ًال يا �أمواج الثورة

املحطات البداية:

تقول ال�شاعرة الأديبة فادية غيبور :كنت لأول مرة
م�سرحية وكنت وقتها يف بداية درا�ستي الإعدادية ،مل
�أكتف بكتابتها و�إمنا قمت ب�إخراجها وا�شرتكت فيها بدور
متثيلي ،بعد ذلك كتبت ق�صيدة �شعرية يف الغزل ،وكنت
خائفة من والدي لتقع يف يده ويقر�أها حيث ال علم له
ب�أنني �أكتب �شعر ًا يف الغزل ،وملا جاءت الفر�صة يف �إلقاء
كلمة و�أنا يف ال�صف الثالث الإعدادي ،يف �إحدى املنا�سبات
القومية وقد كان والدي �سعيد ًا جد ًا بي ،يف زمن كانت فيه
نواح
امل��ر�أة يف مدينة حماة مغيبة عن املنابر ،ورمبا يف ٍ
كثرية �أخرى.
بعدها انت�سبت �إىل دار املعلمات بحماة ،ويف هذه
الفرتة كنت كالعادة � ِّ
أح�ضر لإجناز م�سرحية كما اعتدت
كل عام مع انتهاء ال�سنة الدرامية ،بعدها تخرجت من
دار املعلمات بحماة التي ا�ستمر فيها حت�صيلي مدة �أربع
�سنوات ،ليتم تعييني يف ري��ف دم�شق ،يف الوقت ذاته
�أع��دت امتحان ال�شهادة الثانوية /البكالوريا /ودخلت
اجلامعة لتكون هذه املرحلة الأه��م يف حياتي العملية
والأدبية حيث �أف�سحت يل املجال ،وفتحت �أبواب العطاء
الأدبي وال�شعري ،فكتبت الق�صائد ،ومتر�ست ال�صعود �إىل
املنابر والإلقاء ،والتفاعل مع الكلمة يف ال�شعر واملحا�ضرة
والفنون اخلطابية الأخرى.
و�أب�����ادر ب�����س���ؤال��ه��ا ح���ول ت�سلم امل��ن��ا���ص��ب القيادية
وامل�س�ؤوليات التي �أدتها فرتد:
بد�أت كمدر�سة للغة العربية التي �أع�شقها لأتفرغ بعدها
يف احتاد الكتاب العرب /طبع ًا بعد ت�شريفي بع�ضويته/
وهنا جاءت ت�سميتي نائب ًا لرئي�س احتاد الكتاب العرب
لدورتني الأوىل يف �أثناء تويل الدكتور علي عقلة عر�سان
لرئا�سة االحتاد والثانية يف �أثناء تويل الدكتور ح�سني
جمعة لرئا�سة االحتاد يف دورته ال�سابقة.
ـــ كيف تنظرين �إىل ال�شعر وال�����ش��ع��راء يف واقعنا
الراهن؟!
بعد فرتة �صمت قليلة جتيب:

�إن حمبتي لل�شعر وال�شعراء كانت وملا
ت��زل حمبة ال ح��دود لها وال �شواطئ
تركن �إليها ،فال�شعر هو ع�شقي الأول،
وم��ع�����ش��وق��ي الأب�����دي وال�����ش��ع��راء هم
�أ�صحاب الروح ،ون�سيج النه�ضة الأدبية
ما داموا جمتهدين ومبدعني ومتميزين
بعطاء جتاه الكلمة والوطن ،فال�شعر
ي��ط��رب ال����روح ك��م��ا املو�سيقا تطرب
ال�سامع ،وكالهما وجه من وجوه اخليال
ال��ذي ال ب��دَّ �أن يو�شي اللغة ليعطيها
التميز اللفظي واملعنوي والإب��داع��ي،
وك�أمنا نعي�ش به ومن خالله الأزمنة
واملجتمعات ،فما ي��زال ال�شعر الرائع
للمتنبي ي�أخذنا �إىل عوامل ذلك الع�صر
و�إبداعاته وكذلك �شعر امرئ القي�س ما انفك يثلج �صدورنا
ونحن نعي�ش احلب احلقيقي والكلمة املوحية املعربة.
ـــ وم���اذا ع��ن ر�أي���ك ح��ول ال�شعر التقليدي العمودي
وال�شعر احلديث :التفعيلة وق�صيدة النرث؟
�أ�س�ألها حول ذلك فت�ؤكد قائلة:
�أنا مع ال�شعر ب�أنواعه �شرط �أن ت�ضبطه املو�سيقا ويكون
املعنى فيه غني ًا ومتلون ًا ،والواقع �أن ما يجعلني �أ�ستغرب
�أحيان ًا ما ميكن �أن يطلق عليه البع�ض :الق�صيدة النرثية،
حيث للق�صيدة �ضوابط و�أ�س�س تتنافى مع النرث الذي ال
ميكن احلكم عليه وفق مو�سيقا �أو قافية ونظم ،وهنا ميكن
�أن �أقول لأ�صحح هذا امل�صطلح.
�إنها لي�ست بق�صيدة نرث و�إمن��ا هي مقطوعة نرثية،
مقطوعة فقط ولي�ست بق�صيدة ،و�شتان ما بني الأ�صل
والتقليد.
ً
فال�شعر هو ال�شعر ،والنرث �أي�ضا هو النرث.
احلقيقة �أنني �أعدُّ نف�سي حمظوظة جد ًا حيث �ساعدين
وج��ودي يف �أ�سرة متفتحة ومتنورة ومثقفة ،على �إبراز
موهبتي وت�شجيعي على امل�ضي بثقة ويقني وعلم يف طريق
الأدب وال�شعر كما �شجعني كذلك م�سقط ر�أ�سي /مدينة
م�صياف /ب�أن �أكون بحق امل��ر�أة الواثقة بنف�سها ودورها
االجتماعي والأدبي والوطني حيث القلب ـــ �سورية.
ميدين تاريخها وح�ضارتها ودورها الريادي ب�أن �أكون
�أبد ًا املر�أة الأديبة ،والأم ،واملعلمة ،واملنا�ضلة.
غذاء الروح واجل�سد:
ويف �س�ؤايل الأخري حول الأدب وال�شعر ،وفيما �إذا قدر
له البقاء واال�ستمرار كغذاء للروح واجل�سد ،جتيبني
�شعر ًا:
جذىل �أنا فال�ضوء يرق�ص يف م�ساحات انتظاري
و� ُّ
أرف حول خيوطه ولهى كقبرَّ ة الرباري
يا� ...أيها الوجه الذي �أدمنته من قبل ميالد النهار
قد جن يف دمي اخ�ضراري
هل تراه يجن يف دمك اخ�ضراري
وال تن�سى �شاعرتنا الأديبة فادية غيبور من تقدمي
بع�ض من �شعرها القومي حيث اختارت لنا من ق�صيدة لها
بعنوان :للقد�س �أغنية الأبيات التالية:
للقد�س �أغنية ومرج زنابق حمراء
ت�شعل نخوة الفر�سان...
متنحهم �أريج الفجر والأعياد والأحالم
تنهمر النجوم على معابر بيت حلم
كلما م َّررت على درب اخلال�ص ق�صيدة
خ�ضراء تختزل الدماء بداية حمراء
تورق يف بدايات الربيع

�أ�سطورة الذات
وذات الأ�سطورة

•بهيجة م�صري �إدلبي

�إن ا�ستدراج الأ�سطورة يف ال�شعر �إمنا هو ا�ستجابة لروح
الق�صيدة التي تبحث عن وجودها املختلف وتبحث عن
خ�صو�صية املعنى وخ�صوبة الوجود وبالتايل هو �شكل
من �أ�شكال انعتاق الذات من عزلتها ،وت�أملها الذاتي �إىل
عوامل غرائبية عجائبية تو�سع �أفق املعنى وت�ضع ال�شاعر
�أم��ام ق��راءة خمتلفة لعامله ال��ذات��ي وللعامل من حوله،
فالأ�سطورة هي ت�أويل الكائن للعامل املحيط ب��ه ،بظواهره
وعجائبه وغرائبه ،عرب اختبار تلك الظواهر يف الوعي ،و�إعادة
�إنتاجها� ،أي �أنها �أ�سلوب يف التعبري عن الوعي لرتتيب العالقة
بينه وبني املحيط ،لتحقيق التوازن بني الذات واملو�ضوع� ،إىل
جانب �أنها وعي �أ�سلوبي ينه�ض بالق�صيدة �إىل مقام من ال�شعرية،
يدرك ال�شاعر خاللها من الأ�سرار مامل يكن له من قبل ،حيث
ي�ستعيد �صوته الأول الكامن يف الزمن الأول لت�شكل اللغة
وت�شكل املعنى ،و انفتاح العالقة بينه وبني العامل فبني ال�شعر
والأ�سطورة ترا�سل ظاهر وخفي لأن ال�شعر يف جتلياته التي
ت�ستب�صر الذات يف حتوالتها ما هو �إال �أ�سطورة ال�شاعر الذاتية،
لأنه مل يعد مقت�صرا على ا�ستدراج غنائيته املح�ضة ،و�إمنا انفتح
على �أفق العالقة بني الذات واملو�ضوع يف فهم العالقة اجلدلية
التي انزاحت بالق�صيدة احلديثة �إىل ر�ؤى جديدة ،وبالتايل
�إن الرتا�سل اخلفي الذي ن�ش�أ بني الأ�سطورة وال�شعر هو ترا�سل
اخل�صو�صية يف ابتكار املعاين ،وترا�سل التخطيب بني �أن�ساق
الأ�سطورة و�أن�ساق الق�صيدة ،التي تن�شئها على خلفية من �أن�ساق
الذات ال�شاعرة ،ومن هنا يرى مر�سيا �إلياد « �أن الأ�سطورة لي�ست
وهما وال كذبا و�إمنا هي جتربة وجودية ،فهي ترمز �إىل واقع
مقد�س يدرك الإن�سان عامل الغيب من خالله ويقول فريزر يف
الغ�صن الذهبي�« :إن الأ�سطورة ن�ش�أت علما بدائيا يهدف �إىل
تف�سري احلياة والطبيعة والإن�سان ،و�أنها مت�أخرة عن الطقو�س».
�أم��ا ليفي �شرتاو�س فريى �أنها حلول ي�صنعها اخليال لت�سوية
التناق�ضات االجتماعية الواقعية» وبقدر ما حتمل الأ�سطورة
من ال��ت���أوي�لات عرب الأزم��ن��ة املختلفة وبقدر ما تنفتح على
�أفق احللم الإن�ساين يف الوجود بقدر ما اختلف حولها النقاد
والدار�سون والباحثون يف العلوم املختلفة ،لأنها بطبيعتها
ت�ستجيب لكل العلوم وت�ستجيب لكل الر�ؤى لأنها كتاب الإن�سان
الأول الذي يعرب عن فهمه للحياة احلا�ضرة واحلياة الغائبة �أي
�أنها ر�ؤيته اخلا�صة ،دون �أن تنغلق تلك الر�ؤية على زمن حمدد،
�أو ح�ضارة معينة ،بل �إن �أكرث ما مييز الأ�سطورة قدرتها على
التداول الزمكاين وقدرتها على حتفيز الطاقات املختلفة يف
الك�شف عن املعاين الغائبة يف ما ورائية الر�ؤية التي تعرب عنها.
فحني يخترب ال�شاعر ذاته يف الأ�سطورة لغة ور�ؤي��ا وك�شفا،
�إمنا يخترب طاقة احللم التي حتر�ض طاقة الق�صيدة ،وبالتايل
ت�صبح الأ�سطورة موازية للحلم ،واحللم حمر�ضا للأ�سطورة
يف الق�صيدة لت�صبح الأ�سطورة طق�سا من طقو�س التحري�ض
ال�شعري ،والق�صيدة طق�سا من طقو�س التحري�ض الأ�سطوري،
فت�ستوي الأ�سطورة يف الق�صيدة لت�صبح الق�صيدة �أ�سطورة
ال�شاعر التي ي�صنعها يف انفتاحها على اخلطاب الأ�سطوري بكل
حوامله و�أن�ساقه.
وهذا التفاحت بني اخلطاب الأ�سطوري واخلطاب ال�شعري ،هو
الذي يحر�ض الأ�سطورة الكامنة يف الوعي ال�شاعر� ،أي �أن الذات
ال�شاعرة ت�ؤول اخلطاب الأ�سطوري ،عرب امل�سافة بني التجربة
وال��ذات ،لأن الذات التي تُخترب يف التجربة ،وتنه�ض من كنه
الر�ؤيا ال�شعرية ،هي التي ت�ستجيب الختبارها يف التجربة
الأ�سطورية التي حر�ضتها على القول ،وبالتايل حر�ضتها على
ا�ستكناه عاملها الذاتي ،با�ستقراء عاملها املو�ضوعي ،لت�ستوي
�شعرية الق�صيدة وهي ت�صاعد على �سلم املعنى ،وظالله كما
ت�ستوي الذات على �سلم الر�ؤيا و�أ�سرارها.

نافذة على العالم

�شاعرتان و وداعان

�أنطون ت�شيخوف

"اخلال فانيا"برداء �صيني يف مدينة �سانت -بطر�سبورغ

• ترجمة :د.ثائر زين الدين

� ُ
أخلط �أوراقك..

• عباده تقال
ب��ن��ي��ام�ين م��ي��خ��ائ��ي��ل��ي��ف��ي��ت�����ش
فيلي�شتن�سكي ،واحد من �أ�شهر معلمي
الإخراج والتمثيل يف رو�سيا ،و�أ�شدّ
املتع�صبني ملنهج �ستان�سالف�سكي
ال��ذي يقوم بتدري�سه منذ �أ كرث
من �أربعني عام ًا ،يف �أكادميية فنون
امل�سرح ،يف مدينة �سانت -بيرتبورغ
الرو�س ّية.
رجل قارب الثمانني من العمر ،لكنه
يعمل بهمة يح�سده ال�شباب عليها ،مقدم ًا
عر�ض ًا م�سرحي ًا يف ك��ل ع��ام ،ومتابع ًا
يف ال��وق��ت نف�سه ،التدري�س يف �أق�سام
الإخراج والتمثيل والدرا�سات العليا.
قبل عامني ،قام فيلي�شتن�سكي باختيار
خم�سة طالب �صينيني مع طالبة يونانية
وطالب من �سلوفاكيا ،م�شك ًال �صف ًا من
الأج��ان��ب لدرا�سة ماج�ستري الإخ��راج
والتمثيل ،ومقرر ًا العمل مع جمموعته
تلك على م�سرحية “اخلال فانيا”،
للكاتب الرو�سي “ �أن��ت��ون ت�شيخوف”،
�أح��د الأ�سماء امل�سرحية الثالثة التي
يف�ضلها� ،إ�ضافة �إىل �شك�سبري ،و امل�سرحي
الرو�سي �آليك�ساندر �آ�سرتوف�سكي.
اجلدير بالذكر �أن فيلي�شتن�سكي قد
�سبق له و �أخ��رج ه��ذه امل�سرحية �أرب��ع
مرات ،ثالث منها يف رو�سيا ،والرابعة
يف العا�صمة البولونية وار�سو.
بعد ال��ع��ر���ض الأول للم�سرحية،
وال��ذي قوبل ب��ر َّدات فعل �إيجابية من
والرو�سي،
جمهور احل�ضور ال�صيني
التقينا الربوفي�سور فيلي�شتن�سكي ،وكان
احلوار التايل:
بداية �أهنئكم على العر�ض املميز،
ويخطر يف بايل مبا�شرة �أن �أ�س�ألك ملاذا
اخلال فانيا؟ وما م�صدر �شغفكم الكبري
بالعمل على هذه امل�سرحية؟
مبت�سم ًا� :أعمل على هذه امل�سرحية
م��ن��ذ �أك�ث�ر م��ن �أرب��ع�ين ���س��ن��ة ،وم���ع كل
ق��راءة جديدة لها� ،أكت�شف �أن هناك
ما فاتني فهمه يف القراءات ال�سابقة،
مما يحر�ضني على ال��ع��ودة ثانية �إىل
اخل�شبة مع ممثلني جدد وروح جديدة،
وم��ع �أول بروفة �أ�شكر اهلل من جديد
�أنني �أ�صبحت خمرج ًا ،فهذه امل�سرحية
ت�شعرين ب�أهمية املهنة التي قدمت لها
ع��م��ري ،و مل �أنقطع �أب���د ًا ع��ن حبها و
ممار�ستها.
يف داخلي حب كبري لكل �شخ�صيات
امل�سرحية ،ابتداء باخلال فانيا وانتهاء
بالعامل الذي يقت�صر دوره على جملتني
ال �أكرث ،و �أ�شعر �أنني م�ستعد لت�أدية �أي
من هذه ال�شخ�صيات ،يف حال غياب �أحد
املمثلني.
ما مييز ت�شيخوف عن غريه ،بر�أيي،
�أن كل كلمة ،وكل تف�صيل لديه مكتوب
بدقة متناهية ،لي�س هناك ما هو مكتوب
ملجرد الكتابة ،حتى حلظات ال�صمت
مدرو�سة بعناية ،ومو�ضوعة يف مكانها
املنا�سب.
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ت�شيخوف
وم��ع كاتب كهذا وم�سرحية من هذا
النوع ،ال بد ملتعة العمل �أن ت�صل �إىل
�أق�صى درجاتها.
 يف كل املرات ال�سابقة ،كنت تخو�ضالتجربة مع ممثلني رو�س� ،أو متقنني للغة
الرو�سية ،كما يف جتربتكم يف وار�سو،
و لكن يف ه��ذه امل��رة تتعامل م��ع طالب
�أجانب ،جلّهم من ال�صينيني ،الذين �أعرف
�شخ�صي ًا بحكم طول االختالط معهم يف
ال�سكن اجلامعي� ،صعوبة احلديث باللغة
الرو�سية .كيف عملتم على جتاوز هذه
امل�شكلة؟
بب�ساطة �أم�ضينا عام ًا كام ًال يف جل�سات
قراءة للم�سرحية ،متام ًا وك�أنك تتعامل
مع طالب مدر�سي يف �سنواته الأوىل،
م�ستبدلني كثري ًا من الكلمات ال�صعبة
ب�أخرى ي�سهل عليهم لفظها وحفظها،
كما وا�ضطررنا الخت�صار بع�ض حوارات
امل�سرحية ،و �سمحت لهم �أن يتحدثوا
باللغة ال�صينية �أحيان ًا ،و حتديد ًا يف
املقاطع ال�صعبة لغوي ًا� ،أو تلك التي ر�أيت
�أن �أداءهم لها بلغتهم الأ�صلية� ،سيجعلهم
�أكرث �إقناع ًا و ت�أثرياً.
 و م��ا ه��ي و�سائل التحري�ض التيا�ستخدمتها ل��ت��دخ��ل ال��ط�لاب يف جو
ت�شيخوف ،ويف جو املدر�سة الرو�سية
عموم ًا ،خا�صة �أنها جتربتهم الأوىل مع
هذه املدر�سة؟
مل �أبتعد ،ولن �أبتعد يوم ًا ،عما تعلمته
يوم ًا على يدي �أ�ساتذتي يف الأكادميية،
وم��ا �أعلمه لطالبي منذ �أرب��ع�ين �سنة،
و�أق�صد االهتمام والرتكيز ال�شديد على
ما حدث قبل �أي م�شهد نقدمه ،فهو �أمر
حمفز للمخيلة ،وحمرر مللكات الطالب.
�صحيح �أن��ن��ا اخت�صرنا بع�ض ح��وارات
الن�ص ،كما قلت لك ،لكننا مل نخت�صر
املخيلة ،وه��ذا هو ال�شيء الأه��م ،فمن
دون خميلة ال ميكن ت�صوير �أ�شخا�ص
�أحياء.
يف كثري من الربوفات ،و�ضعتهم �أمام
مترين تخيل �شخ�ص ا�سمه اخلال فانيا،
عا�ش يف ال�صني قبل مئة وع�شرين عام ًا،
كيف ك��ان �شكله؟ م��ا ه��ي طريقته يف
الكالم ،و كيف كان يلب�س وي�أكل ويغ�ضب
ويحب؟

كما عمدت ،بغية تقريبهم من بع�ضهم
بع�ضا على اخل�شبة� ،إىل دفع كل منهم
للحديث عن ال�شخ�صيات الأخ��رى ،كي
يفهمها �أكرث ،ويفهم ما الذي يجمعه بها
�أو ينفره منها.
كل هذا �أدى �إىل فهم �أعمق لأدوارهم،
و ط ّورهم كممثلني ب�شهادة اجلميع.
ي�صمت قلي ًال قبل �أن ي�ضيف م�شري ًا
�إىل املمثل الذي �أدى دور اخلال فانيا:
ب�إمكانك �أن حتاور هذا ال�شاب املوهوب،
املو�سيقي ال���ذي يقف لأول م��رة على
خ�شبة امل�سرح لي�ؤدي دوراً ،وال��ذي ظن
اجلميع �أنه ممثل حمرتف.
يودعنا وه��و ي�شري لل�شاب ف��ان تون
باالقرتاب منا.
 من ر�آك اليوم جت�سد �شخ�صية اخلالفانيا ال��ذي يكربك ب�أكرث من ع�شرين
ع��ام�� ًا ،مل�س تلك االح�تراف��ي��ة العالية،
وال�ضبط لإي��ق��اع ال�شخ�صية ،م��ا مدى
ت�أثري كونك مو�سيقي ًا يف ذلك؟
م��ن��ذ ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،وب��ع��د ق���راءات
ع��دة للم�سرحية ،طلب الربوفي�سور
فيلي�شتن�سكي من كل واح��د منا اختيار
ال�شخ�صية التي يريد �أداءه���ا ،فكنت
ال�سباق للقول �إنني �أري��د �أن �ألعب دور
اخل��ال فانيا ،ك��وين �أح�س�ست بتعاطف
كبري معه ،مع حبه و�آالمه وظلم احلياة
له ،وعالقته الطيبة واملتميزة مع ابنة
�أخته �سونيا.
رمبا وفقت يف الأداء ب�سبب هذا احلب
الكبري الذي �أحمله لل�شخ�صية ،والذي
كان يتنامى مع كل بروفة .مترنّا كثرياً،
و�ساعدنا بع�ضنا البع�ض كطالب �صينيني،
وتلقينا امل�ساعدة من زميلينا يف ال�صف
�إي��ري��ن��ي و فويتخ اللذين يتحدثان
الرو�سية بطالقة.
 ه��ل �ستتابع ال��ع��م��ل م�ستقب ًال يفالتمثيل ،وما ال�شيء الذي تعلمته على
يدي الربوفي�سور فيلي�شتن�سكي؟
�أحلم �أن �أ�ؤدي �أدوار ًا يف م�سرح غنائي،
ف�إ�ضافة �إىل العزف على �آالت مو�سيقية
عدة  ،ف�أنا �أجيد الغناء ،وقد ا�ستثمرنا
ذل��ك يف امل�سرحية ،كما ر�أي��ت��م ،و�أدي��ت
�أغنية حب �صينية معروفة.
كما �أن هناك فكرة لتقدمي عر�ض
اخلال فانيا على �أحد م�سارح بكني ،مرة
باللغة الرو�سية ،ومرة باللغة ال�صينية.
�أم���ا م��ا يخ�ص ���س���ؤال��ك عما تعلمته
من الربوفي�سور فيلي�شتن�سكي ،فهناك
�أ���ش��ي��اء ك��ث�يرة ال ميكنني اخت�صارها
يف حديث �سريع ،و لكن العبارة التي
�أظنها �سرتافقني دائم ًا ،والتي كثري ًا ما
ي��ردده��ا :معجزة امل�سرح تكمن يف �أن
النا�س ي�أتون ليتابعوا م�سرحية ،لكننا
نريهم احلياة.

�شعر� :سيلفا مابوتيكان
لقد ذهبتَ
أعلم بروحي ك ِّلها-
لكنني � ُ
�إن �أحدنا لن يبتعد
عن الآخر.
أعلم؛ �إنني معك دوم ًا-
� ُ
و �أخفي ُ
الطرق جميعها!
ف�أنا بيتك
و �أنا دربك؛
و �أنت ت�سري �أنّى ذهبتَ
مع ا�سمي؛
ٌ
ممتلئ بي
�إنك
ل�شخ�ص �آخر.
حيث ال مت�سع
ٍ
فمهما التقيت من عيون الن�ساء-
عيني فح�سب!
لن تب�صر فيها �إال
ّ
أر�ض-
�أنا وحيدتك على �سطح ال ِ
و هنا لي�س المر�أة �أخرى �أن توجد!
أ�صوات-
و مهما �سمعت من �
ٍ
ف�إمنا �أنت ت�سمعني وحدي فيها.
�أُ
َ
الم�سك ب�أغ�صان احلديقة،
َ
منت�صف الليل.
بعيني
و �أرنو �إليك
َّ
ما �إن ترجع �إىل منزلك مت�أخر ًا
حتى تتذ ّكرين من جديد.
�أحت ّو ُل دخان �سجائر،
� ُ
أحتول جنوم ًا يف نافذتك،
ُ
امل�سافات ما بيننا
ومهما ات�سعت
ُ
ف�إن قلبي يتطاول نحو قلبك.
ري عرب نافذتك؛
�إنني �أط ُ
ن�سيم ًا رقيق ًا،
ف�إذا ما �أغلقتها-
ً
زوبعة �إليك.
َعرب ُتها
للحب �إقـدا َمهُ !
�إن
ِ
بيتك �إىل عاملكَ
و طائر ًة �إىل َ
�إىل وجودك؛
� ُ
أخلط �أوراقك جميعها
رمبا �أخلطها طوال العمر،
و لن جتر�ؤ �أبد ًا على ن�سياين!

دمــعة واحــدة

�إىل ث .ز .وهو يغادر �إىل ال�شرق

�شعر :يلينا �سريغيفنا فاليت

ُ
املحيط اليوم �أقوى مما كان عليه؛
لقد �أ�صبح
دمعة �سالت
مبقدار ٍ
من عيني �إليه.
أمر �أ�سو�أ من الوداع!
ما من � ٍ
ها �إنّهُ
ينظر �إىل �آثاري و �أنا �أبتعد
ُ
ثم يرفرف بجناحي نور�س مو ِدع ًا
و ينطلقُ متابع ًا دربه الأزل ّية.
ُ
الب�سيطة كجوهر احلياة.
تلك الدرب
لو �أننا ن�ستطيع �أن نفهم فح�سب
ما الذي يريد �أن يقوله!
لو �أننا نتم ّكنُ من �أال نتح ّو َل
رمال جافة من جديد..
�إىل ٍ
الريح غبار ًا �أو رماد ًا
و ال تذ ِّرينا
ُ
وداع ًا يا حميطي وداعا
لقد �أعطيتني الكثري!
�أما �أنا..
فواحدة ...دمعة واحدة.
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�إليك

• زهري ال�صغري

�صمتي
�����رج م��ن م�ستنق ِع
ن�����ادر ًا م��ا ك��ن��ت �أخ ُ
َ
أنظم وق َع
ل
دفاتري
الفردو�سي عاري ًا �أم��ام غ ِري
َ
ِّ
�شيخوخة جتاعيدي َ
الكذب و�أقنعة
م�ساحيق
خلف
ِ
ِ
ِ
الالمباالة.
أ�سمح لروحي �أن تنهم َر على ِّ
ونادر ًا ما ُ
كف
كنت � ُ
قمم
تيماء متخذ ًة �شيئ ًا من زئري
غ ِري
َ
الرياح يف ِ
ِ
ً
لتاريخ �صحرائها الأز ِّ
ّ
يل ومالذ ًا يف
ا
�س
ف
متن
أ�س
الي�
ِ
اال�ضطراب لنوقها الظم�أى
وتلعثم
ال�شكاية
واحة
ِ
من هج ِري قاحلة احلروف.
ً
ً
�صادقة
وجهة
تيماء زمن ًا حقيقي ًا
و�سواء �أكانت
ٌ
ُ
��ف ذك���رى ع��اب ٍ��ر بني
�شبح غ��رب ٍ��ة وط��ي ِ
�أم جم��� ّر َد ِ
النوافذ والنجوم ،وبخ�سف ال�شم�س عن كل الغيوم
ق�صد �أو غري ق�صد ،ف�إ ّنها كانت
التي �أحط ُتها بها عن ٍ
وما ُ
تزال ،وب�شيءٍ من �ضباب َّي ِة الغيب� ،أملي الوحيد.
أمان دونَ
�أم ًال م�سموح ًا
اللجوء �إليه والعبو ُر ب� ٍ
ُ
م�سبقة م��ن م�شانق الأم���ا ِّ
ين،
لت�صاريح
احل��اج ِ��ة
َ
ٍ
ظلمات الي� ِأ�س
من
حميطات
خلو�ض
احلاجة
ودون
ِ
ٍ
واحلرية.
دون احلاجة للتخ ّفي عن �أعني حر�س الالممكن
والالمعقول ،والهرب من جنو ِد امل�ستحيل املدججني
بعوا�صف اخلذالن.
ِ
�أم ًال يدفعني ل َ
أوقظ اليا�سم َ
رغم
ني يف عروقي َ
ِّ
ني املحتلَّ ِة �أ�شرعتي.
كل الرباك ِ
َ
َ
�أم ًال ِّ
القابعة
امل�ستحيل
متاثيل
بعنفوانه
يحط ُم
ِ
ِ
يف معاجم با�صرتي.
�أم ًال ي�ش ِّكلني مالك ًا َي ُع ُّب وح َي ُه م ّني �إ َّ
يل:
ـ �أن انه�ض
فري ُّد عليه ال�صد�أُ املت� ِّأ�ص ُل يف جفوين قالع ًا :ما
�أنا بناه�ض
ـ انه�ض
ـ ما �أنا بناه�ض
ـ انه�ض ف�إمنا الدنيا كالم� ...إمنا الدنيا كالم.
ف� ُ
أنه�ض لأداف��� َع عن وطني الأك��ي��د /الوحيد،
لأدافع عن تيماء م�ستقبلي احللم م�ستقبلي ال�شم�س
والقمر.
فقد ُ
ت�صاعدُ
زفرات
ٍ
تعبت من مراقبة النجوم َّ
�إىل ال�سماء الناظرة لتغيب بعدها َ
خلف �أ�سطور ٍة
مل تكنْ يوم ًا تعنيني.

عابر �سبيل

• ن�سرين ح�سن

َ�س�أ ْم َن ُح َك ا َ
حلقْ
بفك �أزرا َر ق�صائدي
ِ
َ
وال�س ُ
مفردات �أنوث َتي
باحة يف
ِ
ِ
بجدارة َم َ
عانيك
أكتب
ٍ
ف� ُ
حف �أيامي
يف ُ�ص ِ
َ
�شقتك َنو َر�س ًا
وع
َ
الف�ضاء
متمرد ًا يف
ْ
الريح
ويداعب
َ
ُ
املاء
ويلثم قبلة على ْ
َ
تعال
َ
ْ
جدول
بعمق
انتظرك �أ�شالء
ٍ
ح�صاة ِ
ْ
رذاذك
كلما �صافحني
تراق�صتْ �شراييني طرباً
َ
افرت�س رمايل
فتعال
ُ
َ
َ
أ�شرعة الرحيلْ
لنمزق �
ُ
ْ
جدول
�ضفاف
نحيك على
ِ
َ
ني
عر�س اليا�سم ْ
ف�ساتني ُ
وتولدُ حروفنا عناق ًا
ُّ
خرير
يوم ق�صائدٌ من
كل ٍ
ْ
َ
تعال �إ َّ
يل
ً
كلهُ
لهب
ا
�شوق
ْ
َ
واك�سر
تعال
هدوء املكانْ
َ
ْ
َ
أ�شتهيك
فال �
غدير
�ضفة
عابر ٍ
�سبيل على ِ
ُ
ْ
َ
أحتاجك ينبوع ًا
بل �
يروي �شراي َ
كثب
ني روحي عن ْ

أ�نني الناي  ...و فيو�ضات التجلي

• حممد هيثم زين العابدين جمعة
هناك يف البعيد
يف �آخر نفق الليل  ...انظر �إليه  ...قب�س
مولوي
يدور  ...و يدور  ...يرتنح �سكران ن�شوة
بع�شق �أبدي �ألهب الروح و القلب واجل�سد
ع�شق ملأ ك�ؤو�س الروح فهامت يف جتليات
ٍ
الهوى والغرام
ارتقت ...وارتقت �إنها هناك يف الأعلى
البعيد
متكئة على �ضفاف امللكوت ...
يف ه���د�أة الليل ���ص��وت ن��دي �شجي يئن
كثكلى ...
ين�ساب بخفة يف الروح يتغلغل يف �شرايني
الأر�ض ين�شر احلياة
انظر  ...غ�صن ن�ضبت فيه ينابيع الروح
فارمتى حطب ًا جاف ًا يحمل النار يف داخله
�إذا م�سته ���ش��رارة القرب ا�شتعل وج��د ًا و
حنين ًا ...
ه��ا ه��و  ...ذاك ال�صوت ي��دب فيه من
جذور الأر�ض  ...جذور احلياة ...
يف الأع���ل���ى  ...م��ل�اك ي��ن��ج��ذب �إىل
ت�سبيحات ذلك ال�صوت
دمعة ت�سقط تبعث الروح يف ذاك الغ�صن
 ...ي�شعر بها

• لينا حمد عريج
كانت وم��ا زال��ت الأم��ث��ال ال�شعبية
مو�ضع الأحاديث ,نتزين بها يف جل�ساتنا
وه��ي مبثابة ال�بره��ان والدليل القاطع
على �صدق كالمنا �أو لإقناع الطرف الآخر
بقوة على ما يدور يف خاطرنا.
قال �إبراهيم النظام :يجتمع يف املثل
�أربع ال جتتمع يف غريها من الكالم
�إيجاز اللفظ – و�إ�صابة املعنى – وح�سن
الت�شبيه وج���ودة الكناية -فهو نهاية
البالغة .
وقال ابن املقفع� :إذا جعل الكالم مثال
كان �أو�ضح للمنطق.
�إن البغاث لأر�ضنا ي�ستن�سر :البغاث
�ضرب من الطري وا�ستن�سر �صار كالن�سر يف
القوة عند ال�صيد بعد �أن كان من �ضعاف
ال��ط�ير ,ي�ضرب لل�ضعيف ي�صري قويا”
وللذليل يعز بعد الذل.
�إن اجل��واد قد يعرث  :ي�ضرب ملن يكون
الغالب عليه فعل اجلميل ثم تكون منه
الزلة.
�إن من ال يعرف الوحى �أحمق :ويروى
الوحى مكان الوحي ي�ضرب ملن ال يعرف
الإمياء حتى يجاهر مبا يراد �إليه.
�إين لآك��ل ال��ر�أ���س و�أن��ا �أعلم ما فيه :
ي�ضرب للأمر ت�أتيه و�أنت تعلم ما فيه مما
نكره.
�إن كنت بي ت�شد �أزرك ف�أرخه� :أي �أن
تتكل علي يف حاجتك فقد حزمته
�إذا تر�ضيت �أخ����اك ف�لا �أخا” ل��ك:
الرت�ضي الإر�ضاء بجهد و م�شقة
ي��ق��ال� :إذا �أجل������أك �أخ����وك �إىل �أن
ترتا�ضاه وتداريه فلي�س هو ب�أخ لك.
�أخ���ذت الإب���ل �أ�سلحتها  :وي���روى –
رم��اح��ه��ا – وذل���ك �أن ت�سمن ف�لا يجد
�صاحبها من قلبة �أن ينحرها.
�إمنا فالن عنز عزوز لها در جم :

إ�ىل روح (جالل الدين الرومي)

ينتف�ض ت�سري فيه روح الع�شق و الوجد
 ...يحلق يف ف�ضاءات الهوى
يرتقي وه��و ي��دور  ...بثوبه الأخ�ضر
الوارف ...
كمولوي �أط��ل��ق العنان ل��روح��ه العل َّية
فتجردت من �سجن املادة الدنيوية
حتن م�شتاقة �إىل مع�شوقها ...
�صعدت ُّ
من جديد  ...ك�ؤو�س ترتع متلألئة بربيق
الرحيق الأثريي ...
ك�ؤو�س روح كانت هائمة يف �صحراء تيه
...
نف�س مل تفت�أ
حجبتها
ري ٍ
ُ
ري��اح و�أعا�ص ُ
تتمرد و تتمرد ...
ت�سرع يف دورانها كلما �أترعت منت�شية ...
كلما فرغت ك�ؤو�سها �أترعت من جديد
برحيق الوجد والهوى ...
و كلما �أت��رع��ت ازداد دوران��ه��ا معلنة
انعتاقها من حياة املادة ...
لتنغم�س يف حياة الروح تعلن خ�ضوعها
الكامل ملحبوبها و مع�شوقها الأبدي ...
�صعدت و ارتقت �إىل مع�شوقها  ...لكنها
تركت يف الأ�سفل  ...هناك
نب�ض كليل  ...ي�صعد من قلب يرجتف
جاء �ساجد ًا على �أعتاب مع�شوقه ...

ظم�آن ي�شكو ال�صدا ي�شكو اجلفا واحلرمان
 ...يبكي  ...يئن ب�صوته املبحوح يرتجم
�شوقه وهيامه �إىل حبيب ...
يرجو و�صل حبل وداده امل�صروم ...
�آاااه  ...من جديد ك�ؤو�س يفي�ض عليها
ذلك ال�صوت نور ًا و قبو ًال ...
خلجات تت�سارع  ...خفقات تتقارب ...
يتال�شى امل�سكني ي��ذوب يف �أم���واج النور
وجتليات احلبيب ...
�ضياء �سرمدي ًا  ...و�صوت
يتحول الليل
ً
الناي نداءات جليلة ...
ك���ؤو���س �أت��رع��ت و�أرواح ارت��ق��ت وقلوب
ذابت �شوق ًا ...
�أرواح �سكنت �إىل ه��ي��ام��ه��ا وغ��رام��ه��ا
ومع�شوقها ...
حلظات  ...وي�صحو الناي من �سكره ...
ي�ؤوب �إىل ر�شد يهدئ من بحته  ...يهد�أ
الكون ...
ثم ي�ستكني  ...لي�صحو على �إ�شراقة
حبه و في�ض غرامه ...
نا�شر ًا على املكونات ...
عطر الوجد و احلنني  ...وعبري الع�شق
والغرام.

لمثال ال�شعبية
ا أ

عزوز -ال�ضيقة الإحليل ي�ضرب للبخيل
املو�سر.
الإثم حزاز القلوب  :الإثم ما حلب يف
قلبك واحل��زاز ما يتحرك يف القلب من
النعم ومن قول ابن �سريين حني قيل له:
ما �أ�شد الورع؟ فقال ما �أي�سره �أذا �شككت يف
�شيء فدعه.
�أي��ه��ا املمنت على نف�سك فليكن التمن
عليك :
�أي جلبت املنفعة لنف�سك فال متن به
على غريك.
�إذا �سمعت الرجل يقول فيك من اخلري
ما لي�س فيك فال ت�أمن �أن يقول فيك من
ال�شر ما لي�س فيك .ق��ال وه��ب بن منبه
رحمة اهلل ي�ضرب يف ذم الإ���س��راف يف
ال�شيء.
�أكال” وذما” ي�ضرب مل��ن ي��ذم �شيئا”
يندفع به وهو ال ي�ستحق الذم.
علم� -أي �أن
�إذا قطعنا عاما” بدا” ٌ
فرغنا من �أمر حدث �أمر �آخر.
�ضربت ف�أوجع وزجرت ف�أ�سمع -ي�ضرب
يف املبالغة وترك العجز.

�إن كنت رميا” فقد القيت �إع�صارا»-
ي�ضرب للمدلل بنف�سه �إذا التقى مبن هو
�أوهى منه و�أ�شد.
�إنا ابن جال -ي�ضرب للم�شهور املتعامل
وهو من قول �سحيم بن وثيل الرياحي:
�أنا ابن جال وطالع الثنايا م���ت���ى �أ����ض���ع
العمامة تعرفوين
ومتثل به احلجاج على منرب الكوفة.
عامل مبن بات الق�صي�ص ي�ضرب للرجل
العامل مبا يحتاج �إليه.
�أنا �أخ�شى �سيل تلعتي التلعة م�سيل املاء
من ال�سند �إىل جوف ال��وادي -يقال :يف
�شكوى الأقرباء.
فتى قتله الدخان – يقال لقليل احليلة.
الغني طويل الذيل ميا�س – ال ي�ستطيع
الغني �أن يكتم غناه كقول بع�ضهم:
�أبت الدراهم �إال �أن تخرج �أعناقها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امل�صادر واملراجع:
جممع الأمثال� -أبو الف�ضل �أحمد بن حممد
الني�سايوري (امليداين)
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• حممد احلفري
يعد ن�ص املحاكمة مل�ؤلفه الدكتور يو�سف جاد احلق واحد ًا من �أ�شهر
الن�صو�ص امل�سرحية ال�صادرة عن احتاد الكتاب العرب وهو ينتمي �إىل
امل�سرح الكال�سيكي وهذا لي�س عيب ًا �أو نق�ص ًا فالكال�سيكية �أنتجت �أعظم
الن�صو�ص العاملية وهذه الكال�سيكية يف هذا الن�ص فيها من احلداثة
ما يكفي جلعله قاب ًال اليوم ودائم ًا للأفكار والطروحات الإخراجية
املنا�سبة  ،فاحلداثة ال تقف يف وجه �أي ن�ص وقد تكون م�سرحي ًا على
الأقل يف طريقة املعاجلة  ،وبر�أينا جنح الكاتب يف جت�سيد الكثري من
امل�شاهد التي نقلها من عمق الأر���ض املحتلة معتمد ًا التوثيق يف هذا الأمر
ليكون مقنع ًا و�صادق ًا يف الآن ذاته وهذا جانب فقط من جوانب جناح هذه
امل�سرحية قبل �أن تبد�أ املحاكمة ..
وبداية البد من القول �إن امل�سرحية ت�ستند �إىل واقعة مهمة وهي حادثة
ميونخ ال�شهرية حيث مت احتجاز الفريق الريا�ضي الإ�سرائيلي من قبل عدد
من الفدائيني الفل�سطينيني من �أجل ال�ضغط على حكومتهم وحتقيق بع�ض
امل��ط��ال��ب و�أه��م��ه��ا �إط�ل�اق
�سراح الأ���س��رى من �سجون
االح��ت�لال ال�صهيوين ،ويف
امل�����س��رح��ي��ة دع���وة مبكرة
و���س��ب��اق��ة ل��ل��ت��ف��ري��ق بني
املقاومة والإره����اب ،وهذا
م��ا دع��ت �إل��ي��ه العديد من
احلكومات واملنظمات وكان
يف مقدمتها �سورية� ،أم��ام
عامل م�ضطرب وجمنون ال
ي��ري��د التفريق ب�ين احلق
والباطل ،بل يريد الأم��ور
�أن تبقى على حالتها غري
امل�ستقرة ورجراجة يختلط
فيها احلابل بالنابل ..
يعود بنا امل�ؤلف يو�سف جاد احلق ومن خالل �شخ�صياته التي تقف �أمام
املحكمة الأملانية �إىل فل�سطني حيث املذابح التي تعر�ض لها النا�س هناك
لقتل �أكرب عدد منهم ومن ثم تهجري من تبقى واحتالل �أر�ضهم واال�ستيالء
على ممتلكاتهم ولعل ه��ذه امل�شاهد التي ا�ستح�ضرها الكاتب من ذاك��رة

�أبطال م�سرحيته على طريقة اخلطف خلف ًا �أو « الفال�ش باك « و�أ�شرنا
�إليها يف البداية هي بالذات ما ينتمي �إىل احلداثة ذاتها على الرغم من
م��رور وقت طويل على ما ح��دث .فبطله الأول ن�ضال من دير يا�سني
وقد �شهد املذبحة وجنا منها ،وبطله الثاين خالد من كفر قا�سم وقد
�شهد ما �شهده الأول طاملا �أن كل قرية ومدينة فل�سطينية وعربية
هي من وجهة نظر املعتدي دير يا�سني وكفر قا�سم وهذا ما يكاد �أن
يقر و يعرتف به القا�ضي ب�أنه مربر لكل منهما لكي ت�أتي مقولة مهمة
للن�ص على ل�سان نا�صر البطل الثالث للعمل :فلي�س بال�ضرورة �أن يكون
للإن�سان تاريخ �شخ�صي �أو �شهد حادثة معينة لكي يكون لديه الدافع
واملربر للم�شاركة بعملية �ضد العدو ,وامل�س�ألة لي�ست فعال ورد فعل� ،أال
يكفي �أنه �سلب الأر�ض من �أ�صحابها وارتكب بحقهم �أب�شع �أنواع القتل
يف تاريخ الإن�سانية ،على �أن املقولة الأهم للم�سرحية ت�أتي يف ختامها
فما ي�ؤخذ بالقوة ال ميكن �أن ي�سرتد بغريها فقد جاء من يخرب القا�ضي
وهيئة املحكمة ب�أنه قد �صدر الأمر ب�إخالء �سبيل املتهمني ونقلهم من
هنا بعد عملية م�شابهة مت فيها ال�ضغط على احلكومة الأملانية .
وحني نتحدث عن هذا الن�ص ويف هذا الوقت الع�صيب بالذات من تاريخ
�أمتنا نذكر معه مقولة من قال �إن الأدب املرتبط بفكر �إيدلوجي �أو بحوادث
تاريخية ي�سقط مع تقادم الزمن ومروره .
فهل �سقط مثل هذا العمل اليوم ومل يعد له من �أهمية تذكر؟ واجلواب
عن �س�ؤالنا جاء من خالل حوار ال�شخ�صيات يف الن�ص ونحن نردد معها فلن

دعوة مبكرة و�سباقة
للتفريق بني املقاومة
والإرهاب ،وهذا ما دعت
�إليه العديد من احلكومات
ويف مقدمتها �سورية.

ي�ضيع حق وراءه مطالب وم�أ�ساة �شعب ب�أكمله لن تن�ساها الأجيال التي ت�ؤمن
بحق العودة و�ضرورة ا�ستعادة احلق امل�سلوب ,على الرغم من �ضبابية الأفق
و�سوداوية امل�شهد العربي وما يحدث من ت�شوي�ش وتعتيم  ،وهذا م�س�ألة على
جانب كبري من الأهمية تنبه لها الكاتب برباعة خالل الن�ص فقد كان
القا�ضي ومعه هيئة املحكمة يحاولون �أثناء ا�ستجواب املتهمني جتاهل
وتخطي الكثري من �أقوالهم املهمة ذلك لأنهم عن ق�صد �أو من دونه على انحياز
وا�ضح مع العدو ومنهم من هو على عداء مطلق مع العرب وق�ضيتهم املركزية
فل�سطني كما هو حال املدعي العام يف هذه املحاكمة وهذا ينطبق مع ما قاله
«�إب�سن « �إن عاملا ي�ضطر فيه املرء �إىل �شاهد لإثبات حقوقه وهي وا�ضحة
كال�شم�س ما هو �إال عامل خرب �سيء الإدارة  .و�إذا كنا �سن�أخذ على الن�ص
منطوق �شخ�صياته الرفيع لدرجة يتحدثون فيها عن �شك�سبري ومارلو وغريهم
لن�س�أل �أهذه لغتهم حق ًا
�أم �أنها اختلطت مع لغة
الكاتب ؟ و�س�ؤالنا قد
يتال�شى وي����ذوب حني �إن عاملا ي�ضطر فيه املرء
نعلم �أن���ه ويف �
أوق���ات �إىل �شاهد لإثبات حقوقه
����س���اب���ق���ة م����ن ت���اري���خ
ال��ن�����ض��ال الفل�سطيني وهي وا�ضحة كال�شم�س ما
ك���ان ي��ت��م ال��ع��م��ل
على هو �إال عامل خرب �سيء.
تثقيف املقاتل و�إعداده
فكري ًا وعقائدي ًا قبل
�إعداده بدني ًا وع�سكري ًا
وختام ًا نقول �إن الكاتب
الدكتور يو�سف ج��اد احل��ق قد بنى ن�صه بحرفية و�إت��ق��ان وه��و من النوع
املن�ضبط وامللتزم بق�ضايا �أمته و�شعبه الفل�سطيني وي�شكل ب�صمة مهمة يف
هذا املجال وفيه �إ�شارة وا�ضحة �إىل تق�صري �إعالمنا العربي عموم ًا يف تو�ضيح
ال�صورة و�شرحها وتو�صيلها �إىل العامل ب�شكل �صحيح  ،وتبقى اللحظة
امل�ضيئة يف حياة الب�شر هي حلظة ال�شموخ وال�شجاعة وحتدي اخلطر كما
يقول �صاحب م�سرحية الثمن الفادح «جورج ثيوتوكا»  .وما يجدر ذكره هنا
�أن الدكتور خالد حميي الدين الربادعي يف نهاية تقدميه لهذه امل�سرحية قد
قال  »:نراها عم ًال فني ًا ملتزم ًا ال يقل �أهمية عن الأعمال العاملية التي تلتزم
خط ًا فكري ًا يف ع�صر التحلل من االلتزام «.

م�سابقة الرقة الأدبية الدورة :الأوىل 2016
وفاء من الرقة درة الفرات اىل
�شعار امل�سابقةً :
�سورية املجد وال�صمود �شعب ًا وجي�ش ًا وقائد ًا.
اجلهة املنظمة :مديرية الثقافة بالرقة
الإعالن:
تعلن مديرية الثقافة بالرقة عن �إقامة م�سابقة
الرقة الأدبية يف جمال ال�شعر والق�صة الق�صرية
للدورة الأوىل  2016حتت �شعار:
وفاء من الرقة درة الفرات اىل �سورية املجد
« ً
وال�صمود �شعب ًا وجي�ش ًا وقائد ًا «
وفق ال�شروط التالية:
م�سابقة ال�شعر� :شروط اال�شرتاك:
�أن تكون الق�صيدة امل�شاركة غري فائزة يف م�سابقة
�أو من�شورة يف ديوان �أو �أية و�سيلة ن�شر ر�سمية و�أن
تكون باللغة العربية الف�صحى وال تقبل ق�صيدة
ال�شعر ال�شعبي  ,وتكون مطبوعة على احلا�سب
وعلى ثالث ن�سخ غري مدون عليها اال�سم �أو العنوان
ويرفق بها  CDيحتوي ملفني  Wordالأول
يت�ضمن ا�سم امل�شارك وعنوانه و�سريته الذاتية
وامللف الثاين يت�ضمن الق�صيدة امل�شاركة.
يحق لكل �شاعر امل�شاركة يف ق�صيدة واح��دة
فقط.
حتدد جواز امل�سابقة كما يلي:
اجلائزة الأوىل  75000ل�.س

اجلائزة الثانية  50000ل�.س
اجلائزة الثالثة  25000ل�.س
تر�سل الق�صائد امل�شاركة اىل مديرية الثقافة
ب��ال��رق��ة يف م��ق��ره��ا احل����ايل يف ح��م��اه ��� /ش��ارع
العلمني  /مديرية ثقافة حماه يف موعد �أق�صاه
 2016/10/15وميكن ت�سليمها باليد.
م�سابقة الق�صة الق�صرية� :شروط اال�شرتاك:
�أن تكون الق�صة امل�شاركة غري فائزة يف م�سابقة
�أو من�شورة يف جمموعة ق�ص�صية �أو و�سيلة ن�شر
ر�سمية .و�أن تكون باللغة العربية الف�صحى
مطبوعة على احلا�سب وعلى ثالث ن�سخ غري مدون
عليها ا�سم امل�شارك �أو عنوانه ويرفق بها CD
يحتوي ملفني  Wordيت�ضمن الأول ا�سم امل�شارك
وعنوانه و�سريته الذاتية وامللف الثاين يحتوي
على الق�صة امل�شاركة.
يحق لكل قا�ص امل�شاركة بق�صة واحدة فقط.
حتدد جوائز امل�سابقة كما يلي :
اجلائزة الأوىل  75000ل�.س
اجلائزة الثانية  50000ل�.س
اجلائزة الثالثة  25000ل�.س
تر�سل الق�ص�ص امل�شاركة اىل مديرية الثقافة
بالرقة يف مقرها احلايل يف حماه � /شارع العلمني
 /م��دي��ري��ة ثقافة ح��م��اه يف م��وع��د �أق�صاه15

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

 2016/10/وميكن ت�سليمها باليد.
ت�شكل جلنة التحكيم لتقومي الأعمال امل�شاركة
من ذوي االخت�صا�ص وحتديد الأعمال الفائزة
وتقرتح اللجنة طباعة الأعمال املتميزة وغري
الفائزة يف كتاب ي�صدر بعد النتائج .
تنظم م��دي��ري��ة الثقافة يف ال��رق��ة مهرجانا
خا�صا بامل�سابقة يدعى �إليه الفائزون وجلنة
التحكيم وتعلن فيه النتائج ويتم تكرمي الفائزين
وتوزيع ب��راءات التقدير واملكاف�آت املالية خالل
�شهر ت�شرين الثاين  2016بعد االع�لان عنه يف
ال�صحف الر�سمية.
تدعو مديرية الثقافة يف الرقة الأدباء كافة
وبخا�صة جيل ال�شباب للم�شاركة يف هذه امل�سابقة
ل��رف��د املكتبة الإب��داع��ي��ة ال�سورية والعربية
ب�إبداعات جديدة �أ�صيلة تعرب عن االنتماء لهذه
االر�ض واملحبة ل�سورية التاريخ املاجد واحلا�ضر
الواعد.
مدير الثقافة يف الرقــة
عبد احلميد خلف

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

انتباه!..
يرجى من الزمالء الأدباء �أع�ضاء
احتاد الكتّاب العرب موافاة املكتب
التنفيذي ل�لاحت��اد ،مب��ا ي��رون��ه
منا�سب ًا من كتاباتهم و�إبداعاتهم
(���ش��ع��ر ،ق�صة ،ف�صل م��ن رواي���ة،
�سرية ،نقد �أدبي ،حوار )...لي�صار
�إىل ن�شرها يف عدد خا�ص من جملة
/امل�سار /الأدبية الثقافية التي
ي�صدرها احتاد الكتّاب التون�سيني،
راجني �أن تكون هذه املواد هي املعرب
احلقيقي عن ما و�صل �إليه الإبداع
ال�سوري ،وعن الأحالم التي يرومها
الأدباء والكتّاب يف �سورية �أي�ض ًا.
للنشر في األسبوع األدبي

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

•�أ.حممد حديفي

د.علي عقلة عر�سان

• �أدي�����ب��� ،ش��اع��ر ،روائ�����ي ،ب���اح���ث..،
وم�سرحي.
ولد يف �صيدا (درعا� -سورية ) عام . 1940
تلقى تعليمه يف درع��ا ،تخرج من املعهد
ال��ع��ايل ل��ل��ف��ن��ون امل�����س��رح��ي��ة ب��ال��ق��اه��رة
ع��ام  / 1963ديبلوم ع��ال � /أوف��د �إىل
فرن�سا م��دة ع��ام ل�ل�إط�لاع وال��درا���س��ة يف
فنون امل�����س��رح .عمل خم��رج�� ًا يف امل�سرح
القومي ،ونقيب ًا للفنانني ،ومدير ًا للم�سارح
وامل��و���س��ي��ق��ى ،وم��ع��اون�� ًا ل��وزي��ر الثقافة ،
ورئي�س ًا الحت��اد الكتاب ال��ع��رب ،و�أمين ًا
ع��ام�� ًا ل�لاحت��اد ال��ع��ام ل�ل�أدب��اء والكتاب
العرب ،ونائب ًا للأمني العام الحتاد كتاب
�آ�سيا و�إفريقيا ،ورئي�س ًا م�شارك ًا يف املجل�س
القومي للثقافة العربية بالرباط  ،و�أمين ًا
عام ًا م�ساعد ًا الحتاد النا�شرين العرب.
ح��از على درج���ة ال��دك��ت��وراه يف الآداب
والعلوم الإن�سانية .ع�ضو جمعية امل�سرح.
من م�ؤلفاته:
• �شاطئ الغربة� -شعر -احت��اد الكتاب
العرب -دم�شق 1986
•تراتيل الغربة �-شعر -دم�شق .1993
•�أور �سامل "القد�س"2000.
• زوار الليل
"• ال�����ش��ي��خ وال��ط��ري��ق -دم�شق 1971
•الفل�سطينيات -م�سرحية �شعرية وزارة
الثقافة -دم�شق .1968
•ال�سجني رق��م  95-م�سرحية -احت��اد
الكتاب العرب –دم�شق ـ 1974
•الغرباء -م�سرحية -وزارة الثقافة
دم�شق .1974•ر�ضا قي�صر  -م�سرحية -وزارة الثقافة-
دم�شق .1975
•عرا�ضة اخل�صوم -م�سرحية -احتاد
الكتاب العرب -دم�شق .1976

أخبار

تباريح الغربة
قر�أت حروفه املر�سلة من خلف البحار ،املجللة بدمع يقطر �أمل ًا وح�سر ًة
وانك�ساراً ،واملت�ضرعة توق ًا ك�أنها تتهجد يف ح�ضرة الوطن ،فبدا يل �أن جميع
�أحالمه ال�سالفات ،والتي كانت بات�ساع الكون ،قد تال�شت لتخت�صرها الغربة
ب�إغما�ضةٍ تليها حلظة يجد نف�سه خاللها �صبي ًا ميرح و�أترابه يف �ساحات
القرية ،ويقطف ال��ورود من حواكريها ،لتنهره اجل��ارة �صديقة والدته
ممازحةً  ..دع �شيئ ًا من �أزرار الوردة للغد فتجدها وقد ملأت ب�أريجها �صحن
الدار عند �أول قبلة ير�سمها ال�صباح على �أكمامها الفارهات� ،أو يافع ًا مي�ضي
العطلة ال�صيفية غادي ًا ورائح ًا من حقول احل�صاد حيث النا�س الطيبون
يتبادلون التحايا و�أحاديث الود التي تن�ضح �شهامة وم��روء ًة ورغبة يف
تقدمي امل�ساعدة لكل من يحتاجها ولكل عابر �سبيل� ،أو �شقي ًا يالحق �أ�سراب
الع�صافري ال�صادحة فرح ًا بني دوايل العنب..
يا لذاك الزمن اجلميل الذي ت�سرب خل�سةً من بني الأ�صابع ،و�صار يجيء
يف املنام حلم ًا ي��زرع النور رخي ًا يف م�سامات اجل�سد وي�شعل القلب لوعةً
وح�سر ًة حني ي�ستيقظ ،ليجد �أن كل هذا البهاء ،وكل هذا الأريج العابق
يف �أرجاء املكان ما هو �إال ب�ضع حلظات هاربة خل�سة من بني فكي الغربة،
لرت�سم ولو �إىل حني ف�ضا ًء من ال�سحر يلونه الأمل..
بني ح ٍني و�آخ��ر ت��راودين رغبة يف �أن �أعيد ق��راءة ر�سائله ،فيفاجئني
بر�سالةٍ جديدة فيها من الدمع �أكرث من �سالفاتها ،وفيها من احل�سرة ما
يكفي لكتابة �أ�سفا ٍر متجد الوطن ،ومالحم تعلق املجد على جدرانه لوحاتٍ
من الع�شق املنداح بوح ًا من قلوب العا�شقني...
يربر لروحه �أ�سباب وجده ،يهدهدها كعليلةٍ هدها الع�شق و�أثقلتها �سنوات
الغربة التي يح�سها دهراً ،ويعللها ب�أنه �سيعود يوم ًا لييمم هذه الروح برتاب
الوطن ،ثم يعدها ب�أنه لن يربحه مهما كانت الأ�سباب ،ومهما ق�ست الظروف،
خيط من خيوط النور ،وفوق ترابها
فهو ابن هذه الأر���ض .بها ر�أى �أول ٍ
املقد�س الطهور خطا �أول خطوة باجتاه احلياة وال�صبح ،ومن هوائها تن�شق
�أول جرعة ملأت �صدره بعبق الكروم والنفل الربي ،وعلى جدران بيوتها
راقب ال�شم�س وهي تغمر حجارتها مدماك ًا فمدماكاً..
مدرا�س الوطن �ضمت ج�سده بني جدرانها ،ومعلمو الوطن غر�سوا يف
�أعماقه قيم احلق واخل�ير واجلمال ،ووال��ده علمه �أن احلياة وقفة عز
وحلظة كرامة ،ووالدته �أر�ضعته مع احلليب حب الوطن وقد�س ترابه،
لذا فهو روح تتفلت من �أ�سوار اجل�سد لتهيم بني غيمات يزنرها الأفق بقو�س
القزح ،وتهطل في�ض ًا من الع�شق يرّوي �سل�سبيله عروق العا�شقني..
قال يل مرةً :النا�س هنا مرتفون ميلكون �سبل العي�ش الرغيد ،حاجياتهم
اليومية يف متناول اليد ،يذهبون �إىل �أعمالهم ويعودون �إىل بيوتهم ب�إيقاع
واحد ،عيونهم م�سمرة باجتاه غاية واحدة هي �إجناز العمل املنوط بهم ،ثم
العودة ملنازلهم لأخذ الق�سط املخ�ص�ص لهم من الراحة والنوم ،ثم يكررون
الالزمة يف اليوم التايل ،وهكذا يعي�شون بال حتية �صباح يلقيها جار على
جاره ،وبال كلمات و ٍد يتبادلونها وي�ستعلمون عن �أحوال بع�ضهم بع�ضاً ،فوق
�أر�ضهم تنبت وترتفع �أ�شجار من كل �صنف ونوع ،لكن يف دواخلهم �صحارى
مقفرة ،ال �أحد يهتم لأمر �أحد و�أنا (والكالم ل�صديقي) �أبدو وك�أنني �أغرد
خارج ال�سرب ،فال �أحد جاهز لال�ستماع �إيل ،وال �صديق �أ�شكو له غربتي
وم ّر �أيامي� ،أمري ال يعني �أحد ًا منهم ،كل الذي يعرفونه عني �أنني غريب

رواية
ح����اول �أن ي��ن��ظ��ر �إىل اخل���ل���ف� ،أن
يتح�س�س الن�سيم ال�شرقي الذي �سيحمله
�إح�����س��ا���س��ات ال ي��ق��در ع��ل��ى ترجمتها:
ً
أ�سى ،قنوط ًا..
لوم ًا ،عتب ًا،
�شفقة ،ندم ًاً � ،
لري�سلها �صوب بلدة (القليعة) ،القليعة
التي كانت تتململ حتت �أنني ناي معتق
يجرح ما مل يت�شرخ بعد ،وي�ستنزف ما
ّ
مل يهرق بعد ،وت�ستعد لل�صحو والغفلة
واالحتفال...
هذه خامتة رواية (ن�سمات �شرقية)
ل�ل�أدي��ب امل��ع��روف غ�سان ك��ام��ل ونو�س
ال�صادرة حديث ًا عن دار البدوي للن�شر
والتوزيع يف العا�صمة التون�سية /تون�س،
وقد ق ّ��دم لها الناقد التون�سي املعروف
حممد البدوي ب�أ�سطر طالعات ،نقتطف
منها� :إن الن�سمات ال�شرقية ترتجم
حرية ال�شخ�صيات ومتزقها بني رغبتها
يف التحرر م��ن املا�ضي و�إي��ق��اع احلياة
الرتيبة يف (القليعة) وبني اال�ستجابة

ترك دياره ق�سراً ،وعليه �أن يدخل �إيقاعهم اليومي �سواء ر�ضي بذلك �أم مل
ير�ض ،وهنا ي�ضيف وقد تهدج �صوته ما ي�شي ب�أنه مي�سح دمعتني كبريتني
َ
�سالتا على خديه:
لكم �أمتنى �أن �أعود �إىل وطني لأجده معافى و�أعي�ش به ولو للحظات ثم
�أ�سلم الروح� ،إن هذا ما �أطمح �إليه الآن� ..إنه عقدة الأمل بالن�سبة �إيلَّ ،وبر
الأمان لهذه الروح الهائمة اجلريحة...
�صاحبي و�أنا ندرك �أنه ك�سوري ا�ستهدفته كل قوى ال�شر يف العامل يف روحه
قبل ج�سده وممتلكاته ،ا�ستهدفت �أمنه و�أمانه ،ا�ستهدفت موقفه الراف�ض
للإمالءات التي اعتاد امل�ستعمر بعقله الطغياين املتجرب �أن يفر�ضها على
ال�شعوب لي�صادر قرارها الوطني ،ويجربها على �أن تدور يف فلكه ،وتقدم
�أر�ضها وقرارها على طبقٍ من ذهب.
الواليات املتحدة الأمريكية وجميع دول ال�شر التي تدور يف فلكها مل يرق
لها �أن يوجد �شعب يف هذه املنطقة يرف�ض طغيانها وي�ستميت يف الدفاع عن
ترابه الوطني ،فالكل يعلم �أن امل�ستفيد الأوحد مما يدور يف وطننا الرائع
�سورية من قتل وت�شريد وتهدمي منازل وممتلكات هو الكيان ال�صهيوين الذي
�أوجده طغاة العامل وزرعوه بيننا ليمتد ويتو�سع ،ويحقق �أحالمه القدمية
يف �أن متتد دولته لت�شمل الوطن العربي من املاء للماء ،ف�أمريكا والغرب
ميلكون التقنية املنطورة ،وي�ضعونها بت�صرف هذا العدو لي�أمّنوا له ال�سيطرة
والتفوق ،وعندما رف�ضت �سورية الإمالءات وك�شفت النيات اخلبيثة لهذه
الدول تكالبت عليها �أمم من كل حدب و�صوب وح�صل ما ح�صل وما يح�صل
الآن..
�إال �أن ما يح ّز يف النف�س ويزيد احل�سرة واخليبة عمق ًا هو هذا املوقف
املت�آمر من بع�ض العرب الذين و�ضعوا كل �إمكاناتهم املادية الهائلة بت�صرف
هذا العدو من �أجل �إركاع �سورية وم�صادرة قرارها ،ال بل وتدمريها و�إزالتها
كعقبة ك�أداء يف طريق تو�سع ال�صهيونية وانت�شارها...
هذه املعاناة التي يعي�شها ال�سوريون يف الغربة وداخل حدود الوطن ما
كانت لتكون لو �أن ال�سوريني �سلكوا درب التخاذل واال�ست�سالم ،وتنازلوا عن
حقوقهم التي يفرت�ض �أن ت�ضمنها ال�شرائع الدولية ،لكن ال�سوريني يدركون
�أنهم لو فعلوا لتنكروا �إىل تراث الأج��داد الذين رووا تراب هذا الوطن
الطاهر بدمائهم الزكية ،وتنازلوا عن �إرث من املجد والعزة وال�شموخ �شكل
�أعمدة البهاء وال�ضوء الذي ير�صّ ع تراب الوطن و�سهوله وجباله بالكثري من
الألق والكثري من املجد....
ف�إىل �صديقي الذي تنه�ش الغربة خاليا ج�سده ،ويعت�صر روحه �شوق
ي�ؤرق هذه الروح ،و�إىل كل ال�سوريني الذين �أجربتهم قوى ال�شر والطغيان
على ترك ديارهم ومغادرتها نقول� .سورية بخري وجي�شها العربي ال�سوري
البطل �أق�سم �أنه �سيحرر كل �ش ٍرب من �أر�ض هذا الوطن ،ويكن�س من فوق
ترابه املقد�س كل املعتدين ،ويدفن ب�أر�ضه كل هذه الوحو�ش وغرائزها
املتعط�شة لدماء الأبرياء الطاهرة ،ول�سوف تعودون �إىل وطن �آمن �أبي
م�ستقر ،لنبد�أ مع ًا رحلة البناء من جديد ،وعندها نقول لدماء ال�شهداء:
�أيتها الدماء الربيئة والأبية والطاهرة ما ذهبت ولن تذهبي هدراً.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

ن�سمات �شرقية
ل��ن��داء احل��ي��اة
امل����ع����ا�����ص����رة
واالنفتاح على
الآفاق الرحبة
يف ب�يروت �أو يف
�أم���اك���ن �أخ���رى
من العامل.
ورواي��������������ة
غ�����س��ان ون��و���س
(ن�����������س�����م�����ات
����ش���رق���ي���ة) ال
حت��ت��ف��ل ببطل
من��وذج��ي م��ف��رد ع��ل��ى من��ط ال���رواي���ات
التقليدية لأن البطولة كانت للقرية
كلها وح��ت��ى و�إن ك��ان��ت يف ج��ان��ب من
م�سريتها مفعو ً
ال بها� ،إنها الرواية التي
متثل �صرخة الفزع على ما يحدث يف
قرانا ،ويف قالعنا ال�صغرية (القليعة)
م��ن حت���والت خ��ارج��ة ع��ن �إرادت���ن���ا من

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

�ش�أنها �أن تع�صف بالقيم الأ�صيلة التي
عا�شت عليها قرون ًا طوا ً
ال.
جتدر الإ���ش��ارة �إىل �أن هذه الرواية
هي الرواية اخلام�سة يف جتربة الأديب
ون��و���س ،بعد رواي���ات :امل���دار ،وتقا�سيم
احل�ضور والغياب ،و�أوقات برية ،وامل�آب
وبعد �أع��م��ال ق�ص�صية ،وداوي���ن �شعر
عدة.

�شعر

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

ما كنت� ..أح�سبها

�أخ�شى على قلبي على كبدي
مما تعاين ه من الكمد
مما تعاين �أمتي مزق ًا
فاقت حدود ال�صرب واجللد
قابيل �أورى نارها لهب ًا
ٌ
مهتبل ويف القود
هابيل
هجروا قد دمروا وطغوا
قد ّ
مل ير�أفوا بالأهل بالولد
���ص��رخ��ة ع��ال��ي��ة ���ض��اج��ة،
ح��رة ،وروح تفتّك
وب�أنفا�س ّ
نف�سها من مرمدة النار الأكول،
من حبال ال�شياطني العا�صية،
كيما تتنبه الأمة ،كيما ي�صحو
ال�ضمري ،كيما ت�ستقيم القيم،
كيما ت����ؤوب ال����دروب ب�أهلها
�إىل قرى الطم�أنينة والهد�أة
ال�شا�سعة..
���ص��رخ��ة راج�����ة تطلقها
ال�����ش��اع��رة ج���وزف�ي�ن ال��ي��ا���س

ك����وزاك م��ن خ�ل�ال دي��وان��ه��ا
(ماكنتُ � ..أح�سبها) ال�صادر
ح���دي���ث��� ًا ع����ن دار ال���غ���امن
ال��ث��ق��اف��ي��ة ،وق���د ح���وى بني
دف��ت��ي��ه �أك��ث��ر م���ن خم�سني
ق�����ص��ي��دة ع���م���ودي���ة م��ل��أى
باحل�ضور ،واجلمال ،وال�سمو.

