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

•د.ن�ضال ال�صالح

الوجه الخفي لموقع ويكيليك�س

االفتتاحية

حلب ق�صدنا
 ..وكان يحلو للفتى انتظار جرس نهاية الدوام في مدرسته التي
ّ
ّ
يسورها حتى يبلغ
تسند ظلها إلى القلعة ،فيصعد الخندق الذي
ثم يقفز في الهواءّ ،
أعالها ،ثم يفتح ذراعيه على آخرهماّ ،
ثم يتدحرج
ّ
حتى تتمزق ثيابه ،ويتدفق الدم من غير موضع من جسده ،ثم يقف
ّ
على قدميه ،ويضحك ،يضحك ،حتى تكاد حلب كلها تصغي إليقاع
ضحكته التي ما ْ
إن كان يصخب بها نفسها أمام ّأمه ،وهو يستعيد
ّ
ّ
قفزته تلك ،حتى كانتّ ،أمه ،تسل سيف غضبها من غمده ،وتؤنبه
استح .إن رآك أحد تضحك بهذه الطريقة ،فسيقول إنك
قائلة« :عيب.
ِ
مجنون»ّ ،
ّ
ثم ما تكاد تنتبه إلى ثيابه الممزقة وجسده المدمى ،حتى
تستعيد الزمتها له« :وكسر الهاء هذه المرة سأشكوك إليه» ،وكانت
ثم تنزع ثيابه عنه ،وتضمد جراحهّ ،
تقصد أباهّ ،
ثم ترفع يديها ضارعة
إلى السماء بأن ترأف به ،فتطهره من هذا الجنون الذي ال تعرف من
أي شيطان ّ
ّ
تلبسه ،وكانت تعني جنونه ،بل قوله غير مرة ألخته التي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تكبره ،بأنه ال بد من أن الجد األول لألسرة هو ّ
عباس ابن فرناس ،وبأنه،
ّ
سيحقق حلم ّ
يوم.
ذات
الطيران
في
ه
جد
كما كان يقول لها،
ّ
 ..وكان يحلو للفتى انتظار عودة أبيه ،فيشهد ،وهو يتدثر باللحاف
حتى رأسه ،حوار أمه مع أبيه .سؤال أبيه لها عنه ،فتهرع إلى الزمتها:
«السماء واألرض ترضى عليه .من المدرسة إلى كتابة وظائفه» ،ثم ما
إن تقع عينا األب على كدمة هنا وهناك من وجهه ،عندما يزيح اللحاف
عنه ،ويسأل ،حتى كانت أمه تهرع إلى الزمتها الثانية« :الله ستر» ،ثم
تبتكر ما شاءت مخيلتها لها ،بل أمومتها ،من القول الذي يدفع غضب
األبّ ،
ثم عصاه التي ال ترحم ،عنه.
 ..وكان يحلو للفتى في تلك الغرفة العالية المطلة على القلعة ،حيث
الصف الذي يدرس فيه ،أن يقف أمام النافذة ،وينادي بأعلى صوته:
«يا ّ
جدااااه» ،وكان يقصد سيف الدولة .وكان يحلو له أن يجمع زمالءه
ويحدثهم عن غير لقاء جمعه بجده في قاعة العرش .قال ذات حديث:
سمعني ّ
جدي أناديه ،فأمر ّ
حراس القاعة« :دعوا هذا الفتى يدخل
ُ
مجلسنا» ،وما كدت أخطو خطوتي األولى ،حتى سألت« :فأين جدي أبو
الطيب؟» ،فضحك سيف الدولة ،ثم قال« :كم أنت ّ
طماع يا فتى! أفتريد
ّ
رؤية سيفين بآن :سيف البالد وسيف البالغة؟» ،فقلت« :بهما يا جدي..
بهما معًا تكون البالد».
ّ
الحي
 ..وكان يحلو للفتى ،بعد أن صار أبًا ،أن يصحب أوالده إلى
الذي ولد فيه ،فإلى القلعة ،فيحدثهم عن الباب ،باب المقام ،وعن
فجده اآلخر سيف الدولةّ ،
القلعة ،وعن جده ابن فرناسّ ،
وجده الثالث
أبي الطيب ،وكان األوالد يصغون إليه ،ثم يصخبون بالضحك ،فيصخب
بالحنين إلى تلك األيام التي مضت عندما كان في مثل أعمارهم يمأل
ّ
الحي والمدرسة والقلعة بما كانت ّأمه تسميه جنونًا ،وكان يسميه
يقينًا.
ّ
الحي واألحياء المجاورة
 ..وكان يحلو للفتى ،بعد أن دهمت الضباع
ومدرسته وغير مدرسة والقلعة قبل ما يزيد على أربع من السنوات ،أن
يستغيث بجده ابن فرناس فيصنع جناحين له ،وبجده سيف الدولة
فيعيره سيفه ،وبجده المتنبي فيمنحه روحه المتوثبة ،ليمضي إلى
ّ
هناك ،فيدفع عن المدينة كلها ما استطاع من أذى الضباع.
يقول الفتى ،بعد أن عادت حلب إلى حلب ،وكان بعيدًا عنها :ولم يكن
حلمًا .رأيتني وقد صار لي جناحان ،وبيدي سيف ،وأنا أنشدٌ ... :
حلب
قصدنا ،وأنت السبيل.

•حممد مباركة ـــــ �ص 4

• د� .سليم بركات ــــــــــ �ص2

�أمريكا في عهد (ترامب)..
قوة عظمى للإيجار ..لكنها لحماية (�إ�سرائيل)

ق�صة رحلة المخطوطات من دم�شق �إلى مو�سكو..
•حممد عيد اخلربوطلي ـ ـ ــــــ �ص7

الوزيرة د� .سلوى العبد اهلل ..تلتقي الدكتور ن�ضال ال�صالح..
د .ال�صالح:

•احتاد الك ّتاب العرب قلعة ثقافية يف زمني ال�سلم واحلرب.
•الدور الوطني للأدباء والك ّتاب غاية يف ال�سمو والنبل.
•لدينا م�شكالت يف توزيع الكتاب وجمالت االحتاد..

د .العبد اهلل:

•الأدباء والك ّتاب طليعة �أهل الثقافة والوطنية ،و�أهل التقدير واالحرتام
•رعاية الكتاب واملثقفني والأدباء ..م�س�ؤولية من م�س�ؤوليات احلكومة والدولة.
•نقدر عالي ًا جهود الأدباء والكتاب يف �سورية ..يف هذه ال�سنوات ال�صعبة.

ب����ادرة م��ه��م��ة ،ع��ل��ى غ��اي��ة من
ال��ن��ب��ل وال�����س��م��و ،واحل��م��ي��م��ي��ة،
وال���روح الوطنية ال�سامية ،كان
اللقاء مابني وزيرة الدولة ل�ش�ؤون
امل��ن��ظ��م��ات د���.س��ل��وى ال��ع��ب��د اهلل
امل�����س���ؤول��ة ع��ن م��ل��ف��ات املنظمات
ال�شعبية يف احلكومة ،والأ�ستاذ
الدكتور ن�ضال ال�صالح رئي�س احتاد
ال��ك�� ّت��اب ال��ع��رب ،و�أع�����ض��اء املكتب
التنفيذي لالحتاد.
يف بداية اللقاء رحب الأ�ستاذ
الدكتور ن�ضال ال�صالح بال�سيدة
الوزيرة ،و�شكرها على مبادرتها
الوطنية اخل ّالقة للقاء الأدباء
والكتّاب يف بيت الأدب والثقافة،
احت����اد ال��ك��تّ��اب ال���ع���رب ،وه��ذا
يدلل على مدى اهتمام احلكومة
اجلديدة بجميع �شرائح املجتمع
ال�سوري ،ومنها �شريحة الأدباء.
وق���ال ال��دك��ت��ور ال�صالح:
نقدر عالي ًا ،وبكل الزهو زي��ارة
ال�سيدة ال��وزي��رة د .العبد اهلل
لالحتاد ولقائها بالأدباء ،الكتاب
للوقوف على الأدوار الثقافية
والوطنية التي يقومون بها.
وحت�����دث ال���دك���ت���ور ال�����ص��ال��ح
ع��ن ن�ش�أة االحت���اد (1969م)،
والبعد الثقايف الوطني والقومي
والإن�����س��اين ال���ذي يعمل عليه
منت�سبوه ،و�أن ل�لاحت��اد �أرب��ع��ة
ع�شر ف��رع�� ًا ت��ت��وزع على جميع
جمعيات
املحافظات ،و�أن لالحتاد
ٍ
ً
موزعة على الأجنا�س الأدبية

التي يكتبها الأدب��اء مثل الق�صة
والرواية وال�شعر وامل�سرح والنقد
الأدبي و�أدب الأطفال والرتجمة،
و�أن االحتاد يقوم بجل الأن�شطة
الثقافية يف �سورية ،و�أن الأدباء
ي�����ش��غ��ل��ون ف�������ض���اءات الإع��ل��ام
ال��ث��ق��اف��ي��ة ،وم���ن منطلق وطني
قبل هذه احلرب املفرو�ضة على
�سورية ويف �أثنائها ،و�أن االحتاد
ي�صدر جريدة �أدبية �أ�سبوعية
ا�سمها (الأ�سبوع الأدب���ي)،
وجم��ل��ة ���ش��ه��ري��ة ث��ق��اف��ي��ة هي
(املوقف الأدب���ي) ،وجم�لات
ف�صلية هي :الرتاث العربي،
والفكر ال�سيا�سي ،والآداب
العاملية ،ويقدم االحتاد خدمات
ك��ث�يرة لأع�����ض��اء االحت����اد ،منها
الإع��ان��ات ال�صحية ،وال��روات��ب
ال��ت��ق��اع��دي��ة ،وط��ب��اع��ة الكتب،
وال�سفر �ضمن الوفود الثقافية،
وتقدمي امل�ساعدات اخلا�صة يف
احلاالت الطارئة.
ويقوم االحتاد با�ستثمار البناء

ال��ذي ميتلكه م��ن �أج��ل ال�صرف
على نفقات الطباعة ،وتغطية
الرواتب.
وق��دّ م الدكتور ال�صالح رئي�س
االحت����اد ���ش��رح�� ًا مف�ص ًال ح��ول
بع�ض وج���وه اال���س��ت��ث��م��ار التي
ي�شرف عليها االحتاد يف مدينتي
حلب ،وال�لاذق��ي��ة ،م��ن �أج��ل �أن
ت��ق��وم احل��ك��وم��ة بتذليل بع�ض
ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه تلك
امل�شاريع كي تو�ضع يف اخلدمة.
ك��م��ا ���ش��رح ال��دك��ت��ور ال�صالح
احلاالت والأو�ضاع التي �أ�صابت
بع�ض فروع االحتاد ب�سبب احلرب
املفرو�ضة على �سورية ،وما فعلته
الأي��دي ال�سود الآثمة يف �أبنية
فروع االحتاد يف املحافظات ،وما
قامت به من �سرقة املقتنيات،
وحرق الكتب ،مثلما حدث يف دير
الزور ،والرقة ،واحل�سكة ،ودرعا،
و�إدلب.
 .....البقية �ص.....16
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الوجه اخلفي ملوقع ويكيليك�س

يدعي موقع ويكيليك�س �أنه موقع للخدمة العامة ،كما يدعي
�أن با�ستطاعته حماية العمالء الذين يك�شفون �أ�سرار وف�ضائح
احلكومات وامل�ؤ�س�سات الفا�سدة ,وكل ما يتعلق بانتهاكات حقوق
الإن�سان .وي�صفه م�ؤ�س�سوه على �أنه منظمة عاملية غري ربحية،
وال تقوم على التربعات ،وتنفي قبول امل�ساعدات ودفع الرواتب
واملكاف�آت ،م���ؤك��د ًة ما �أعلنه ممثلها ال�سابق دانيال �شمي�س� ،أن
موظفيها يعملون ت��ط��وع�� ًا .وي��ع��د (ج��ول��ي��ان �أ���س��اجن) ا���س�ترايل
اجلن�سية املدير والفيل�سوف والناطق الر�سمي واملنظم واملن�سق وكل
�شيء بالن�سبة لهذه املنظمة ،وبالتايل ي�صح �أن نقول �إنه املدير و�إنه من
امل�ؤ�س�سني ،لكن امل�ؤ�س�س الرئي�س للموقع مل يظهر بعد ،و�إن كان يوجد
حديث �أن هنالك جمموعة تقدر بثمانية من امل�ؤ�س�سني املتنوعني يف
جن�سيتهم وجماالتهم ،منهم ال�صحفيون والريا�ضيون والتقنيون ...كما
يوجد عدد من املتطوعني يف عام  2009يفوق عن  1200متطوع ،ومن
جن�سيات خمتلفة �صينية� ،أوروبية� ،أفريقية ،ا�سرتالية... ،
الهدف الرئي�س من املنظمة هو الت�شهري وف�ضح الأنظمة القمعية
على م�ستوى العامل كما يدعي م�ؤ�س�سوها ،وب�شكل خا�ص يف �آ�سيا والكتلة
ال�سوفييتية ال�سابقة ،ودول جنوب ال�صحراء ،ودول ال�شرق الأو�سط
 ,وبالتايل ف�إن هذه املنظمة ت�ستقبل كل �شخ�ص لديه �أدلة ووثائق،
ويريد من خاللها الت�شهري يف ال�سلوكيات اخلاطئة التي تقوم بها
حكومات وم�ؤ�س�سات و�شركات عاملية.
�أ�صدرت هذه املنظمة منذ بداية عملها على ال�شبكة العنكبوتية
يف ت�شرين الثاين  2006ومنذ �أن �أظهرها جوليان �أ�ساجن ومن معه يف
� ،2007أ�صدرت العديد من الت�صريحات املوثقة التي �أ�صابت العامل
بالذهول ،وثائق على �أعلى درجة من ال�سرية ،ففي عام  2007ن�شرت
عن ف�ساد �صحيفة الغارديان وكان خا�ص ًا بعائلة الرئي�س الكيني ال�سابق
(دان��ي��ال �أراب م��وي) ،ويف �شهر ت�شرين الأول من نف�س العام ن�شرت
�إجراءات الت�شغيل ملع�سكر دلتا اخلا�ص باجلي�ش الأمريكي ،ويف �شباط
 2008ن�شرت �أعما ًال غري م�شروعة مل�صرف (بونيو�س باير ال�سوي�سري)،
ويف عام  2009ن�شرت ع��دد ًا �ضخم ًا من الت�سريبات وهي عبارة عن
 86مكاملة �سرية مت ت�سجيلها بني �سيا�سيني وع�سكريني من البريو،
ممن كانوا متورطني بف�ضائح النفط  ،كما ن�شرت وثائق حول من�ش�آت
(نطنز) الإيرانية ،ويف عام  2010ن�شر املوقع  77وثيقة �سرية
متعلقة بعمليات الع�سكريني الأمريكيني يف �أفغان�ستان  ,ثم �أتى دور
الت�سريب الهائل ل � 400ألف وثيقة عن احلرب الأمريكية يف العراق
تتعلق ب�ضحايا العمليات احلربية وخ�صو�ص ًا من الأبرياء  ،بالإ�ضافة
�إىل الأعداد الهائلة للم�شتبه بهم بن�شاط املقاومة وما القوه من قتل
وتعذيب  .الأمر الذي �أثار �ضجة عاملية على م�ستوى دول الناتو ،ويف
عام  2012ن�شرت وثائق حول ما ي�سمى بالثورة ال�سورية ،وجمموعها
يفوق املليوين ملف ,ومازال الن�شر م�ستمر ًا لكميات هائلة من الوثائق كان
�آخرها حول االنتخابات الأمريكية ،التي �أتت بالرئي�س دونالد ترامب
�إىل الرئا�سة الأمريكية .ولقد ح�صلت املنظمة على عدد من اجلوائز
على كل م�ستوى ،ويف الطليعة على م�ستوى االنتخابات الأمريكية
الأخرية كما نالت عدد ًا من اجلوائز حكومية وغري حكومية ،وباملقابل
القت العديد من االنتقادات �أي�ضا ،لكنها قيمت على �أنها من مواقع الويب
التي متكنت من تغيري وجه الأخبار ب�شكل تام وعلى م�ستوى العامل
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بحكم املنطق هو :من �أين ي�أتي هذا املوقع
بهذا الكم الهائل من الوثائق ال�سرية املحفوظة يف الدوائر ال�سرية
الأمنية والع�سكرية وال�سيا�سية على م�ستوى الدول ،ويف الطليعة الدولة
الأمريكية؟ وهل ي�صدق عقل �أنها من فعل �شخ�ص واحد� ،أو جمموعة من
الأ�شخا�ص� ،أم �أنها من فعل دول .وبالتايل بحكم املنطق �أي�ض ًا من يقف
وراء هذا املوقع امل�شهور بالف�ضائح  ،ومن يدعم جوليان �أ�ساجن.
للإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت تتعدد الروايات  ،لي�ؤكد بع�ضها �أن ما
ين�شر هو من �أجل ا�ستخدامه يف ال�صراع ال�سيا�سي بني خمتلف وكتل
النخب ال�سيا�سية على م�ستوى العامل  ،فيما يرى البع�ض الآخر وجود
ارتباط حمتمل بينها وبني املو�ساد الإ�سرائيلي من �أجل ال�ضغط على
ر�ؤ�ساء العامل ويف الطليعة الرئي�س الأمريكي للم�صحلة ال�صهيوينة.
ال بل يعلن القائمون على هذه املنظمة �أنهم يعدون لل�شعوب وجبات من

منثل �شهود ًا وم�شاركني فيما يجري,
وحتى ال ت�صاب �أجيالنا بامللل� ،أو
باخلجل امل�ؤمل من املفيد �أن نناق�ش ما
حدث كي نتوقع الذي �سيحدث.

ا�ستطاع ال�سيا�سيون واملفكرون اخلبثاء
على م�ستوى العامل �أن ي�صيبوا �أدمغة
العرب بال�شلل عرب ال�شائعات واملقاالت
والف�ضائح واالعرتافات.
الوثائق الفا�ضحة  ،التي ت�شمل بلدان ًا متعددة  .الأمر الذي �أدى �إىل
ظهور �أتباع ومقلدين لل�سيد �أ�ساجن على م�ستوى العامل ،ومنهم جماعة
من املعار�ضة ال�صينية ،التي تخطط لإط�لاق موقع �إلكرتوين يف�ضح
الوثائق ال�سرية للحكومة ال�صينية وغريها من حكومات العامل .ولقد
خلق هذا الواقع �إ�شكاليات للمنظمة �أدت بها �إىل الق�ضاء ليعرتف
م�س�ؤولوها �أن ما تقوم به من ن�شر للمعلومات قد ي�ؤدي �إىل املحا�سبة
وحتمل امل�س�ؤولية ولكنهم �أكدوا �ضرورة التق�صي للو�صول �إىل حقيقة
الأمور ،و�إىل التدقيق بالوثائق وامل�ستندات امل�سربة با�ستخدام طرق
علمية ومتطورة ت�أكد �صحتها وعدم تزويرها.
من يدعي �أن وثائق ويكيليك�س بال م�صداقية لن ي�صدقه �أح��د ،
وبالتايل ال �أحد يدعي �أن م�صداقية هذه الوثائق هي يف دقة التوثيق
العلمي �أو يف م�ستوى قرار حمكمة� ,إنها وثائق مقدمة من قبل عمالء
وجوا�سي�س ،قد تكون كاذبة �أو ملفقة ،وقد تكون عالية امل�صداقية ،
لكنها م�سربة لغاية �أو لغر�ض ما ،وما بني هذا وذاك تتفاوت امل�صداقية
بني االحتمال و�شبه الت�أكد ،وهذا ال مينع �أن تكون هذه الوثائق جمتز�أة
من �سياقها � ،أو �أن تكون من دون علم كاتبها �أو ناقلها ،وبالتايل قد
تكون جمهولة غري قابلة للتق�صي والتف�سريات ،وهذا ممكن من خالل
ال�صياغة �أو بالتعاون مع النا�شرين� ،إال �أن �إدارة ويكيليك�س تدعي �أنها
جتري مراجعة داخلية لهذه الوثائق متنع امل�ستخدمني من ن�شر تعليقات
�إ�ضافية عليها ,ولت�أكيد ذلك تقول �إنها مل تفرج عن �أي وثيقة غري
موثقة .ومع ذلك تبقى هذه التطمينات �سطحية وغري مقنعة ،وال ت�سد
ثغرات الرتويج الهائلة يف ظل ثقافة الإنرتنت ال�شعبوية امل�ستع�صية
على ال�سيطرة.
من وجهة نظر الإعالم ال�سيا�سي مل يعد هنالك �شيء قابل للت�سرت مع
ويكيليك�س  ،لأن الثقة �أ�صبحت معدومة بامل�ؤ�س�سات الدولية واملحلية
 .الأمر الذي يتطلب تعديل ال�سلوك التقليدي ال�سيا�سي والدبلوما�سي
على ال�صعيدين املحلي والدويل  ،لأن ما بعد ويكيليك�س �أ�صبح غري ما
قبلها على م�ستوى دول العامل� .أما على امل�ستوى الإعالمي ف�إن الأمر
يتطلب �إيجاد مرحلة انتقالية للتال�ؤم مع تطورات ال�شبكة العنكبوتية،
التي �أ�سقطت احلدود بني احلقيقي والوهمي ،بني عامل التحقق والعامل
االفرتا�ضي ،بني ال�ش�أن العام وال�ش�أن اخلا�ص ،وال نبالغ �إذا قلنا �أن مع
ال�شبكة العنكبوتية قد وجد الف�ضاء جلميع التناق�ضات يف حلظة
واحدة  ،ويف مكان تخييلي واحد ،ف�ضاء �أحدث على م�ستوى الإعالم
حتوال حوله من �إعالم عمودي �إىل �إعالم �أفقي عابر للقارات  ،وبالتايل
�أ�صبح العامل �أكرث انفتاح ًا ،و�أكرث تيه ًا نتيجة تفجر املعلومات من كل
حدب و�صوب.
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو  :كيف ميكن حتليل ماليني الوثائق
ال�سرية ،وبالتايل �إىل �أي��ن �ستقودنا موجة التكنولوجيا الرقمية،
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ن�ستعني بر�أي (�سريجي براين) م�ؤ�س�س غوغل،
وم�ضمونه (�إن النا�س مع املعلومات ال�صحيحة يتخذون قرارات �أف�ضل
لأنف�سهم  ،ومع الإع�لان التجاري ال�سليم ي�شرتون الأ�شياء املنا�سبة
لهم) كما ن�ستعني بر�أي (جيف زوكر) املدير التنفيذي لـ (�إن بي �سي)
العاملية ،وم�ضمونه (�إنك عندما ت�صبح رئي�س حترير �أو مدير ًا تنفيذي َا
يف الع�صر الرقمي� ،ست�شعر باحلما�سة الهائلة وباخلوف ال�شديد )
«زوكر» هذا قلق من م�س�ألتني ،الأوىل �سرعة انهيار امل�ؤ�س�سات والإدارات
وال�شركات العاملية  ،والثانية ظهور املو�ضة التي ت�شكل هو�س ًا ي�ستحوذ
على عقول النا�س لفرتة ق�صرية  ،وبالتايل �أكرث ما يخ�شاه (زوكر) هو
تدمري القيم ب�سبب تيه املبتكرات  .كما ن�ستعني �أي�ض ًا ب��ر�أي �صاحب
فكرة موت احلداثة الرقمية  ،الناقد الثقايف الربيطاين (�آالن كريبي)
وم�ضمونه �أن ت�صور ًا جديد ًا لل�سلطة وللمعرفة وللواقع وللزمن� ...أ�صبح
هو املتحكم بال�سر  ،ت�صور يغري الكاتب والقارئ والن�ص ،املتفائلون يرون
فيه �إ�ضفاء الطابع الدميقراطي على الثقافة ،واملت�شائمون يرون فيه
تفاهة طاحنة وفراغا يف املنتجات الثقافية � ،إنها احلداثة الرقمية
التي تتجلى بثقافة الإنرتنت ،الثقافة غري امل�ستقرة و�سريعة الزوال،
مبعنى �أن االنرتنت يف كل مكان ومن هو يف كل مكان فلي�س مبكان ،الأمر

الذي يجعل عامل ما بعد احلداثة يف حالة ا�ستفهام دائمة .
اليوم يوجد ع�شرات الآالف من الوثائق امل�سربة بو�ساطة ويكيليك�س
 ،و�ست�صل �إىل املاليني م�ستقب ًال وال�س�ؤال ماذا �ستعمل الذاكرة الإن�سانية
يف مثل هذا الو�ضع ،كيف �سي�صنف املحللون م�صداقية هذه الوثائق؟
وهل يوجد من املحللني لهذا الكم الهائل من الوثائق .كل ما ن�ستطيع
�أن نقوله �إنها املعرفة التي �ستبقى تغري يف عقولنا و�سلوكنا وال�سر يف
املواكبة.
نحن العرب منثل �شهود ًا وم�شاركني فيما يجري من �أح��داث ذات
بعد كوين ،وحتى ال ت�صاب �أجيالنا بامللل� ،أو باخلجل امل�ؤمل من املفيد
�أن نناق�ش ما حدث كي نتوقع الذي �سيحدث ،ولكن هل ن�ستطيع �أكان
ذلك بطواعية �أم كان من دون طواعية .وبالتايل من �أن نناق�ش كل
�شيء بالفائدة �أحيان ًا وباملزاج �أحيان ًا ،وبالع�صبية �أحيان ًا �أخرى ،ولكن
علينا �أن نبقى بعيدين عن هي�سرتيا املناق�شة .ومبا �أن الإن�سان ال يحب
�أن يبدو مغف ًال فعليه �أن يبتعد بتفكريه عن اله�سترييا ،قد ال ت�ساعدنا
مناق�شتنا لأنف�سنا اليوم ،لكنها �ست�ساعد �أجيالنا القادمة بعد �أن نزودها
بروايات خمتلفة عن ما يحدث  ،وبعد �أن �صعب علينا فهمها ،وكيف ال
ي�صعب هذا الفهم والفتنة قائمة بيننا على �صعيد الواقع ،وكيف ال
ي�صعب علينا هذا الفهم وقد �صدقنا الل�صو�ص واملخادعني ،...ومع هذا
وبعد كل ما جرى ويجري �ستبقى فكرة �سرية تطن يف ر�ؤو�سنا ،وهي �أننا
نتحمل امل�س�ؤولية.
ً
لنبد�أ �شيئ ًا ف�شيئا بك ِّر اخليط ونحن ن�ستعيد التاريخ ونفل�سفه كي
نفهم وب�أية و�سائل عجيبة ؟ كيف �أقنعونا �أن نفعل ما نفعل بحما�سة ،
وحتى ب�إعجاب  ،رمبا نفطن قبل فوات الأوان � ،إذا كان بيننا من يحذرنا
�أو من يحررنا ،وفيما لو متكنا من ت�شغيل عقولنا وا�ستفدنا من العرب كي
يرد لنا االعتبار � .إن التالعب بالوعي قد �أ�صاب الر�ؤو�س بالدوار ,كيف
ال وو�سائل االت�صال مليئة بالزعيق املتحكم بالعقول وال�سلوك وبنفقات
قليلة ،كيف ال وق��د �أ�صيب بالغم من كانوا �ضحية التالعب املعريف
والأمني القائم على القوى الق�سرية و الناعمة.
لقد ا�ستطاع ال�سيا�سيون واملفكرون اخلبثاء على م�ستوى العامل
�أن ي�صيبوا �أدمغة العرب بال�شلل عرب ال�شائعات واملقاالت والف�ضائح
واالعرتافات ,وعلينا �أن ال نن�سى �أننا نتحدث عن تكنولوجيا التالعب
بالوعي  ،ال��ذي يذكرنا بحرب بني جي�شني الأول من الغرباء القلة
منظم وم�سلح ،والثاين من امل�ساملني غري امل�ستعدين لهذه احلرب  .ومبا
�أن هذه احلرب �سرية ،وتقودها طبقة من املهيمنني ال ت�سمح بف�ضح
املتالعب� ،إال من خالل املكاف�أة ال�سخية ملن هم مع  ،ومقاطعة وتفقري
من هم لي�سوا مع  ،ف�إن االنت�صار مرهون مبن لديه القدرة على املقاومة،
وعلى امتالك ثقافة هذه املقاومة .وهذا �أمر طبيعي �إذا �أدركنا �أن �أ�سرة
روت�شيلد اليهودية هي املمول ملنظمة ويكيليك�س ،وهي �إحدى العائالت
ذات الأ�صولية اليهودية الأملانية� ،أ�س�سها (�إ�سحق �إيكانان)� .أما لقب
روت�شيلد فمعناه الدرع الأحمر ،وهو �إ�شارة �إىل الدرع التي ميزت باب
ق�صر م�ؤ�س�س هذه العائلة يف فرانكفورت يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،عائلة
بلغ �صيطها �أرجاء العامل ب�سبب قوة نفوذها وثرائها  ،وهي �أخطر عائلة
يهودية على العامل ،ويف الطليعة الوطن العربي ،وحتتل املرتبة الأوىل
بالغنى وت�أتي بعدها عائلتي روك فيلر ،ومورغان ،وهي متلك بحدود
 80%من �أ�سهم بنوك العامل ،كما هي مالك حقيقي للكثري من ال�شركات
العاملية ال�ضخمة (برتول ،مناجم ،تعدين ،تقنية ،كمبيوتر ،و�سالح)...
�إنها �أخطر عائلة على العرب ،لأنها متثل �أق�صى درج��ات اليهودية،
و�أق�صى درجات االنتهازية  ،و�صاحبة �إمرباطورية اقت�صادية �أدت �إىل
قيام دولة (�إ�سرائيل) ،و�إىل احلرب الربيطانية الفرن�سية الإ�سرائيلية
على م�صر عام  ،1956و�إىل �إ�سقاط االحتاد ال�سوفييتي ،وهي ت�سهم
بقدر كبري يف احلروب االمربيالية ال�صهيونية التي ت�ستهدف الوطن
العربي ،ويف الطليعة هذه احل��رب الإرهابية التي يكتوي بنريانها،
ال�شعب العربي ،ويف الطليعة ال�شعب العربي ال�سوري� ،إنها الأخطر لأن
قاعدتها التي تعمل من خاللها “ن�شعل احلروب وجنني املاليني”.
كانت هذه العائلة �سبب ًا يف اغتيال الكثري من زعماء العامل ومنهم �ستة
ر�ؤ�ساء �أمريكيني هم ( نيكولن ،مكيمبي  ،هريي�سون ،جاك�سون ،جارفيلد،
وكينيدي) والكثري من �أع�ضاء الكونغر�س و�أ�صحاب امل�صارف  ،وهي من
قدم �أكرب ر�شوة يف التاريخ لعائلة ملكية لقاء ح�صولها على وعد م�ش�ؤوم،
�سمي فيما بعد وعد بلفور( عزيزي اللورد روت�شيلد ي�سعدين �أن �أبلغكم
بالنيابة عن حكومة �صاحبة اجلاللة الت�صريح التايل ،الذي ينطوي
على العطف على �أمان اليهود وال�صهيونية  ...املخل�ص �آرثر بلفور وزير
اخلارجية الربيطانية)� .إنها �شجرة خبيثة من بذرة خبيثة منت�شرة
يف �أمريكا وبريطانية و فرن�سا و النم�سا و �إيطالية وحتى رو�سيا ،عائلة
يجمعها التع�صب لليهودية وج�شع املال واملكر واخلداع ،والتاريخ ي�شهد
على خبث هذه العائلة.

قضايا وآراء

البدانة والطيبة والتغييب
•ر�شاد �أبو�شاور
�أ ّول ما لفت انتباهي ،وتوقفت عنده
مطو ً
ال ،وت�أملته بتمعن �شديد ،تف�شي
البدانة يف �أج�ساد الأمريكيني ،ذكورا
ال ،و�أطفا ً
و�أناثا� ،شبابا وكهو ً
ال.
كنت قبل ح���وايل �سنة ق��د ق��ر�أت
تقريرا حول (وباء) البدانة �أمريكيا،
والتي حت ّولت �إىل ما ي�شبه ( املر�ض)
ال�شامل ،ولكنني مل �أتوقع ما �شاهدته،
وه��و م��ا �أذه��ل��ن��ي :ال��ب��دان��ة املفرطة
الب�شعة املنّفرة!
ما �أكتبه لي�س هجاء ( للأمريكيني)،
ف�أنا كزائر �شاهدت ما لفت انتباهي
ب��ق�� ّوة ،ث��م �أخ���ذت يف ت���أم��ل الظاهرة،
فماذا وجدت؟
يتنقّل الأمريكيون بال�سيارات من
بيوتهم �إىل عملهم ،ذه��اب��ا و�إي��اب��ا،
�أي �إن��ه��م ال مي�شون ،وال يبذلون �أي
جهد بدين ،وهم يعودون �إىل بيوتهم
فيجل�سون �أم���ام �شا�شات التلفزيون،
ويتناولون ع�شاءهم ب�سرعة،وغالبا
يح�ضرونه معهم ج��اه��زا ،و..ينامون
مبكرين ا�ستعدادا لالنخراط يف العمل
يف اليوم التايل.
ت�أملتهم يف ( املوالت) ،وهم ينهمكون
يف ال�����ش��راء ،ث��م يف ال��ت��ه��ام الأطعمة
ال�سريعة الد�سمة ،مع �أكواب عمالقة
م���ن( ال��ب��ب�����س��ي) و( ال���ك���وك���ا) ،وه��ي
م�شروبات مفرطة ال�سعرات احلرارية
�سكر.
ملا حتتويه من ّ
�أنتم ال تتخيلون بدانة الأمريكيني،
و�أن��ا عندما ق��ر�أت مل �أتخ ّيل ما نقله
التقرير ال�صحفي ،وامل��ع��زز بال�صور،
وظننت �أن الأم��ر يدور حول ( بع�ض)
ال���ب���دن���اء ال���ذي���ن ُي�����ش��ك��ل��ون ح���االت
حمدودة.
االحتكاك بالأمريكيني  ،من �شتى
الأل�����وان ،والأ����ص���ول ،ي��ع ّ��رف��ك بنا�س
طيبني لطفاء ودعاء ،و( يف حالهم) كما
نقول ،فهم يعي�شون حياتهم برتابة،
وبان�سيابية  ،مت��ام��ا كما ان�سيابية
�سياراتهم يف م�ساربها ال�سريعة ،و..هذا
ه��و ( �سي�ستيم) حياتهم :ال�سرعة،
والعمل ،والأكل ،والنوم...
و( ه��م)  ،م�لاي�ين الأم��ري��ك��ي�ين ،ال
ي��ع��رف��ون �شيئا ع�� ّم��ا ي���دور يف ال��ع��امل
م��ن حولهم ،فحولهم ال يوجد ع��امل،
لأن انتباههم يتوجه لعملهم ،وت�أمني
اح��ت��ي��اج��ات حياتهم ،وال��ت��ف ّ��رج على
ال��ت��ل��ف��زي��ون ،وم����ا ت��ب��قّ��ى م��ت�روك(
ل�شريحة) حم���دودة ( ُت�����س رّ�ّير) حياة
�أم�ي�رك���ا ك��ل��ه��ا ،وه������ؤالء ك��م��ا ق���ال يل
ال�صديق الدكتور عبد احلميد �صيام:
ر�ؤ���س��اء ال�شركات ،والبنوك ،ومراكز
ال��ب��ح��ث وال���درا����س���ات ،وال��ب��ن��ت��اغ��ون،
ولوبيات ال�سالح ..الخ.
يف �أمريكا ،وحيث �أقمت يف مدينة (
�سيكرامنتو) عا�صمة والية كاليفورنيا،
تابعت معركة رئا�سة �أمريكا بني ترامب
وكلينتون ،وت�أملت م�ستوى املر�شحني،
وب��ذاءات��ه��م��ا ،وان���ع���دام �أدن����ى ح��دود
الأخالق يف حملتيهما ،وت�أكدت من �أن
�سا�سة �أمريكا( الدميقراطية) يقرتفون
كل املحرمات من �أجل الفوز بال�سلطة،
و�أن و���س��ائ��ل الإع���ل��ام :ت��ل��ف��زي��ون،
�صحافة ،مراكز ا�ستطالع ،تكذب وتز ّور
وت�ضلل ،وهو ما افت�ضح يف نهاية حملتي
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املر�شحني...
�أ ّم����ا  :ك��ي��ف ف���از ت��رام��ب وف�شلت
كلينتون ،فهذا يحتاج لدرا�سات تغو�ص
عميقا يف مكونات املجتمع الأمريكي،
جمتمع املهاجرين ،وال��ذي يدّ عي فيه
البي�ض ( ال��وا���س��ب) ب���أن��ه��م الأ���ص��ل،
لأنهم �أول من( و�صل) �إىل تلك البالد
املنكوبة �شعوبها و�أممها �صاحبة البالد
..وال��ت��ي �أبيد ماليني �أ�صحابها ،و ّ
مت
التطهري العرقي عليهم ،كما مل يحدث
يف التاريخ.
بعد ت�أمل البدانة ال�صادمة  ،لفت
انتباهي التزاوج بني الأع���راق ،ف�أنت
ترى يابانيا مث ً
ال� ،أو �صيني�أ� ،أو �آ�سيويا،
مع بي�ضاء ،و�أ�سود مع �شقراء ،و�أ�شقر مع
�سوداء ،و�أمريكيا التينيا مع �سوداء�.أو
�صينية..وهكذا.
ر�أي����ت ه���ذا يف امل����دن ال��ت��ي زرت��ه��ا،
ف��ر�أي��ت ( ب��اب��ل) ال��ت��ي تتحدث بكل
ال�سنة الدنيا..و�أمريكا ،كما يبدو_
ولنتذكر �أنها بلد مهاجرين_ ذاهبة
�إىل ف��ق��دان ( �شقرتها،و( بيا�ضها)
الأورب��ي املن�ش�أ ،ولعل ترامب �أيقظ يف
معركته الرئا�سية خماوف البي�ض من
الزحف الأمريكي الالتيني ،والآ�سيوي،
وال�صيني ،والإ�سالمي..حتى �إنه و�صف
ال�����ص�ين ب��اال���س��ت��ع��م��ار ال���ذي ( يبلع)
�أمريكا!!
يف �أم��ري��ك��ا :ال دمي��ق��راط��ي��ة ،بل
ا�ستعباد ل�ل�إن�����س��ان ،وم�����س��خ ،وح��ذف،
وتغييب ،ف�أنت لو �س�ألت �أي �أمريكي:
�أي���ن تقع �سورية ال��ت��ي تت�آمر دولته
عليها� ،أو العراق الذي دمرته جيو�شه،
�أو �أي بلد يف العامل ،ملا عرف!
هناك �أ�صدقاء �أكادمييون ُيد ّر�سون
يف اجلامعات الأمريكية �أك��دوا يل �أن
الأمريكي ال��ع��ادي ال يعرف �شيئا عن
الوالية امل��ج��اورة ،وق��د يعي�ش وميوت
وهو يف واليته التي ال يغادرها!!
هناك �آل��ة رهيبة ت��د ّوخ الأمريكي،
ت�ستهلكه ب��اال���س��ت��ه�لاك ،وت��غ��رق��ه يف
مديونية مهلكة م�ستنزفة ،وهذه املاكنة
ميلكها ه�ؤالء الذين يديرون البنوك،
وال�صحافة ،وال�شركات ،وال�صناعات
احلربية ،وجتارة الأ�سلحة...
لي�س باخلبز يحيا الإن�����س��ان :هذا
ما قاله ال�س ّيد امل�سيح ،فالإن�سان روح،
وقلب ،وعقل ،و�ضمري...
وه���م ه��ن��اك ي��دوخ��ون��ه الأم��ري��ك��ي
الب�سيط ب�شعار� :إعمل بق ّوة ..وا�ستمتع
بق ّوةwork hard enjo hard :
هل هكذا حياة ممتعة؟!
طيلة ال��وق��ت و�أن���ا �أت�����س��اءل :كيف
ت�ستنفر( الإدارة) الأمريكية الهائلة
ه���ذه م�لاي�ين الأم��ري��ك��ي�ين الطيبني
ال�بري��ئ�ين ال��ط��ي��ب�ين ،وت���أخ��ذه��م �إىل
حروب عدوانية على �شعوب ال يعرون
عنها �شيئا  ،وعن ح�ضارتهم ،وق�ضاياهم
�أدنى �شيء ؟!
�إنني �أترك اجلواب للقارئ العربي،
وال �أراه������ن ع��ل��ى ( وع����ي) امل��واط��ن
الأمريكي ( املُغ ّيب) ...
يف �أمريكا تكت�شف بامللمو�س �أُكذوبة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،و�أب�����ش��ع عملية م�سخ
للكائن الب�شري.

• مالك �صقور

نقطة على حرف

احلقيقة ولو بعد حني!
الحقائق دامية،
كثيرة هي الحقائق!! وكم من
ّ
وكم هي الحقائق التي ال تظهر إال بعد حين،
وكتاب ليون فيختغانغر( :موسكو  ،)1937واحد
من الكتب التي كشفت حقيقة ما ،وال أعرف
لماذا تم التستر عليها كل هذا الوقت؟ وأقول
صراحة ،لو لم يكن مترجم هذا الكتاب من اللغة
الروسية األستاذ عدنان جاموس لما قرأته.
ثقتي الكبيرة بالترجمة األمنية للزميل
ولكن
ً
عدنان أوال ،وثانيًا ،أعرف ّأن عدنان دقيق جدًا
فيما يختاره للترجمة .وإال ،ماذا تعني ،اليوم،
موسكو في عام  ،1937إال لبعض المهتمين،
أو المختصين؟ وأي��ن نحن اآلن ،من موسكو
ذاك العهد!! مع أننا ال نجد كلمات الشكر في
هذه األيام لحكومة موسكو ،لوقفتها القوية،
ودعمها الال محدود في هذه الحرب الظالمة
على سورية.
ولكن موسكو  ،1937هي غير موسكو عام
 ،2016وهي غير موسكو عام  2005حين صدر
هذا الكتاب.
إن الدعاية الغربية ،التي تخضع للصهيونية
بشكل أو بآخر ،كانت وراء تضخيم المدعو
ت��روت��س��ك��ي ،وح��ت��ى اآلن ،ي��وج��د م��ن يبجل
هذا التروتسكي ،أتعرفون ً لماذا؟ ألنه كان
خصمًا لفالديمير لينين أوال ،وعدوًا لستالين
ثانيًا .ومن يعادي لينين وستالين هو عدو
االشتراكية .شاء أم أبى .لكن الدعاية المضادة،
أو الثورة المضادة ،ضخمت أخطاء ستالين،
ومسحت إيجابياته كلهاّ ،
وصورته ديكتاتوريًا،
مرعبًا ،وأنا واحد من الذين لم يحبذوا سياسة
ستالين ،ولم أكن أحب «عبادة الفرد» ..ولكن
أن تحب أو ال تحب ،أن تنحاز شيء ،أو ترفض
الحقيقة شيء آخر.
موسكو  1937ـ بالبنط العريض ،يعني محاكمة
تروتسكي وجماعته ،وهناك من يتهم ستالين
أو حكومته بإعدمهم ،أو نفيهم ،أو اغتيالهم.
والكاتب األلماني ليون فيختغانغر توجه إلى
موسكو لحضور هذه المحاكمة.
وهاهو ذا يقدم شهادته عن تلك المحاكمة..
يبدأ المؤلف كالمه عن االستياء في البلدان
الرأسمالية ،وعن السكان غير الراضين عن
أوضاعهم الخارجية والداخلية ،السيما ،أنه
قادم من بلد الفاشية الديكتاتورية (ألمانيا).
والمفاجأة كانت بالنسبة للمؤلف ،أن ما شاهده،
والحظه ،ولمسه ،هو الرضا كل الرضا ،القناعة
كل القناعة في المجتمع االشتراكي؟ أعتقد
المؤلف للوهلة األول��ى ،أن الخوف هو الذي
يدفع من يقابلهم ،ليقولوا ما يقولوه من هذا
الرضا ،وعن هذه الحماسة .لكنه صار يلتقي
أناسًا بالمصادفة ،في كل مكان ،ومن غير موعد
مسبق فوجد أن موسكو الضخمة كلها تتنفس
بارتياح ووف��اق وسعادة ،طبعًا ،ثمة مطالب،
وثمة نواقص ،ولكن قياسًا بالغرب ،هذا شيء
ال يذكر .يجري المؤلف بعض المقارنات ،عن
شظف العيشً ،وعن األزمة السكانية وغيرها،
وي��ض��رب م��ث��اال م��ن ألمانيا ،ي��ق��ول« :تشير
اإلحصاءات في اإلمبراطورية األلمانية إلى وقوع
اثنتين وخمسين حادثة انتحار يوميًا في بلد
يبلغ سكانه خمسة وستين مليون نسمة؟؟!!
ومن ثم يقارن حياة الفالح سابقًا في روسيا:
«الفالحون ،الذين يشكلون األغلبية الساحقة
بين السكان ،هم الذين يشعرون ،أكثر من
الجميع ،بالفرق بين الماضي المظلم والحاضر
ال��م��ش��رق ،وه��م ال يبخلون ب��األل��وان عندما
يرسمون اللوحة التي تظهر ه��ذا التباين،
فاآلباء يحدثون األبناء عن الماضي القاسي،
وعن حياة الفقر والغم في عهد القيصر ،ونحن

نعرف هذه الحياة من مؤلفات الكتاب الروس
الكالسيكيين» .ويتابع المؤلف وصفه لحياة
البؤس في روسيا القيصرية «أم��ا اآلن فقد
أصبح الطعام لدى هؤالء الناس وافرًا ،وأصبحوا
يتدبرون شؤون اقتصادهم الريفي بعقالنية،
وال تنفك تتعاظم إمكانات حصولهم على
المالبس ،وارتيادهم دور السينما والمسارح
واستماعهم إلى اإلذاعة ومطالعتهم الصحف،
ّ
وق��د تعلموا ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة ،وأتيحت
ألبنائهم إمكانية اختيار االختصاص الذي
يستهويهم».
ومن ثم يفصل المؤلف ،حق العمل ،والراحة،
الخالية من
ُ
والطبابة ،والضمان ُ عند الشيخوخة ً
الهموم ،فالبطالة قضي عليها فعال ،كما قضي
على استثمار اإلنسان .ويتحدث أيضًا ،كيف
ّ
أحس معهم أن شعور كل شخص بالضمان غير
وثقته المطمئنة بأن الدولة موجودة
المشروطً ،
من أجله فعال.
وكان يدهش من االفتخار البريء الذي يتحدث
به الموسكوفيون عن معاملهم ،واقتصادهم
الريفي ،وانشاءاتهم ،ومسارحهم ،وجيشهم
ولكن أكثر ما يفخرون به هو شبيبتهم ،ومن ثم
يجري مقارنة بين شبيبة االتحاد السوفييتي
وشبيبة الغرب ال��خ ،ويفرد المؤلف مساحة
وافية للقارئ السوفييتي ،كذلك يجري مقارنة
بين الكتب في موسكو ،وف��ي ال��غ��رب ،وعن
قراءات الشباب في الغرب.
والذي أدهشه أيضًا ،وجعل الناشرين األجانب
يفغرون أفواههم دهشة ،هو أنه في نهاية
عام  1936زاد (تيراج) مؤلفات بوشكين على
واحد وثالثين مليون نسمة ..تحدث المؤلف
كثيرًا عن أشياء ال يعرفها ،وهي بالنسبة إليه
كانت مشوهة..
بعد ذلك ينتقل إلى عبادة الفرد ،وتقديس
ستالين ،وحب الناس له ،وفي رأي المؤلف أن
هذا ينطوي على معنى معين ،هو اإلخالص
لقائد أرادوا أن ّ
يعبروا عن شكرهم له« .فعندما
يقول الشعب (ستالين) إنما يعني االزدهار
المتنامي والتعليم المتنامي ،وعندما يقول:
نحن نحب ستالين إنما ّ
يعبر بذلك على نحو
مباشر تمامًا وبطريقة طبيعية جدًا عن ثقته
بالوضع االقتصادي وباالشتراكية والنظام».
وبعد أن يرسم المؤلف صورة ستالين ،التي ال
أعرفها ـ أنا على األقل ـ ينتقل إلى تروتسكي:
يذكر المؤلف صورة تروتسكي بقلمه ـ «يحرص
تروتسكي على أن يثبت أنه هو أيضًا شخصية
موهوبة ،ومناضل عظيم ،وقائد عظيم في
معركة البناء» ويعتقد المؤلف ،ان تروتسكي
من خالل السيرة الذاتية التي كتبها بنفسه،
تدل على أنه أديب فذ ،ورجل دولة كبير» لكن
المؤلف يحس أن الصلف المفرط يجبره على أن
يهمل دائمًا حدود الممكن ،إن كتاب تروتسكي
مليء بالكراهية وذاتوي من السطر األول حتى
األخير ،وبعيدًا عن اإلنصاف» ،ويذكر المؤلف
تحت عنوان:
ً
تفصيل واسم« :يبدو لي أن تفصيال صغيرًا
واح���دًا ك��اف إلظ��ه��ار ت��ف��وق ستالين على
تروتسكي بوضوح ساطع ،لقد أعطى ستالين
إيعازًا بنشر ص��ورة تروتسكي في اإلص��دار
الرسمي الكبير لكتاب «تاريخ الحرب األهلية»
الذي أشرف غوركي على تحريره ،في حين أن
تروتسكي ينفي في كتابه بحقد كل إنجازات
ستالين ،ويعكس صفاته إل��ى أض��داده��ا
ويمأل كتابه بالكراهية والسخرية الالذعة من
ستالين».
وسأترك المحاكمة للحديث القادم.
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قضايا وآراء

�أمريكا يف عهد (ترامب)..
قوة عظمى للإيجار ..لكنها حلماية (�إ�سرائيل)

•حممد مباركة
كثريون يعتقدون �أن الرئي�س الأمريكي املنتحب دونالد
ترامب ،حني ي�سكن البيت الأبي�ض� ،سيكون غري املر�شح للرئا�سة
الأمريكية الذي ملأ الدنيا �صخب ًا و�ضجيج ًا ،و�أطلق الت�صريحات
النارية ميين ًا و�شما ًال..
ويرى �آخ��رون �أن قواعد اللعبة الدولية قد تتحكم مب�سار
و�آلية اتخاذ القرارات يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ال �سيما
و�أن هناك م�ؤ�س�سات حتكم وتتحكم يف �صناعة القرار الأمريكي،
والرئي�س اجلديد -ح�سب ما يو�صف به – رجل (براغماتي) و«ي�سمع
للم�ؤ�س�سات» وهو ما زال يف طور ت�شكيل جهاز �إدارته اجلديدة التي
�ستب�صر النور متكاملة يف  20كانون الثاين من العام املقبل ..2017
و�إذا ا�ستعر�ضنا بع�ض مواقف ترامب �إزاء ع��دد من الق�ضايا
احليوية ال �سيما يف �إطار �سيا�سته اخلارجية التي يجري بلورتها،
ف�إن القوة العظمى الدولية تريد و�ضع قوة جي�شها و�سيا�ستها يف دعم
عدد من الدول والأنظمة بر�سم االيجار ،ف َمنْ يرد احلماية والدعم
الع�سكري عليه �أن يدفع ثمن ذلك ،وبالدوالر الأمريكي� ،سواء �أكان
من دول منطقة ال�شرق الأو�سط ،وحتديد ًا دول اخلليج وعلى ر�أ�سها
مملكة الرمال� ،أو كان دول حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) وهو ما
�أ�شعل الأ�ضواء احلمراء يف عدد من العوا�صم الأوروبية والعربية..
لكن يبدو �أن هذه القوة الأمريكية الهائلة مازالت يف عهد ترامب
يف خدمة (�إ�سرائيل) وم�صاحلها ،و«دميومتها» يف املنطقة ..فمواقف
ترامب �إزاء الق�ضية الفل�سطينية تك�شف جوهر �سيا�سته املقبلة..
فقد حتولت خ�لال حملته االنتخابية من «ح��ق الفل�سطينيني يف
احل�صول على حقوقهم» و «�أن على (�إ�سرائيل) �أن تدفع ثمن ما
حت�صل عليه من �أمريكا» �إىل «التعهد بنقل ال�سفارة الأمريكية من تل
�أبيب �إىل القد�س املحتلة» والت�أكيد على «عدم ال�سماح ب�إقامة دولة
فل�سطينية» و�صفها ترامب بـ «الإرهابية» م�شري ًا �إىل �أن احلل – كما
يراه -يكمن يف «مفاو�ضات ثنائية من دون �إمالءات وال تدخل من
�أحد» وهو ما يجعل (�إ�سرائيل) كما هو حا�صل فع ًال طوال م�سار �أو�سلو
التفاو�ضي لأكرث من ع�شرين عام ًا ونيف -هي املتحكمة بها كلي ًا..
نحن �أمام مرحلة جديدة ،وينبغي اال�ستعداد لها ،يف �ضوء املواقف
امللتب�سة للإدارة الأمريكية اجلديدة ،ومواقفها املت�شددة �إزاء �إيران
و(ح��زب اهلل) وامل��ق��اوم��ة�.إذ يزعم اجلمهوريون �/أنا�صر ت��راب/
�إىل �أنهم مل ي�صوتوا على االتفاق النووي مع �إيران كما مل يوقعوا
عليه،فهل �سن�شهد جم��دد ًا مرحلة جديدة من العداء الأمريكي/
الأطل�سي �ضد �إي��ران؟! �أم �أن «حماربة الإره��اب» �ستجمع بني كثري
من املتناق�ضات ،كهدف مرحلي مت الرتكيز عليه خ�لال احلملة
االنتخابية لرتامب ،خا�صة و�أنه اتهم خ�صمه (هيالري كلينتون)
وبالتايل �إدارة �أوباما ،ب�أنها كانت وراء �صناعة ودعم الإره��اب يف
العامل!!
وحدهم يف (�إ�سرائيل) من تلقف «خطاب الن�صر» وما جاء فيه من
قول ترامب «�إن وا�شنطن �ستتعاون مع الدول الراغبة يف التعاون معها»
فبد�ؤوا ين�سجون بـ «نولهم» القدمي ب�ساط العالقات اال�سرتاتيجية
املغرقة يف القدم بني وا�شنطن وتل �أبيب ،وينتظرون من �ساكن البيت
الأي�ض �أن يفي بـ «وعده» الذي �أعطاه لنتنياهو يف �أيلول املا�ضي بنقل
ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س املحتلة ..و�أن يقف يف
وجه �أي توجه دويل داخل جمل�س الأمن الأمم املتحدة �إزاء �إدانة
اال�ستيطان الإ�سرائيلي الذي يتو�سع ويت�ضخم يف الأرا�ضي العربية
املحتلة..
�إن نظرة متفح�صة خليارات ترامب ال�سيا�سية ،وكيفية ت�شكيله
لأع�ضاء حكومته و�إدارته تعك�س توجهاته امل�ستقبلية املو�ضوعة يف
خدمة عدو �أمتنا العربية (�إ�سرائيل)� .إذ يلعب اللوبي ال�صهيوين
(�إيباك) دور ًا خطري ًا يف ال�سيا�سة الأمريكية اخلارجية فالعالقة
بني الواليات املتحدة والكيان ال�صهيوين حجر الأ�سا�س للم�صالح

لن ت�ستطيع �أمريكا �أن ترى احلقائق
بعينيها هي ،بل بالعيون الإ�سرائيلية
بكل فا�شيتها الدموية و�صهيونيتها
وعن�صريتها.

تعهد ترامب يف حملته االنتخابية بنقل
ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل
القد�س املحتلة و«بعدم ال�سماح ب�إقامة
دولة فل�سطينية».
ال�صهيو�/أمريكية يف منطقة ال�شرق االو�سط ولي�س خافي ًا على �أحد
�أن الدعم امل��ادي وال�سيا�سي الالحمدود الذي تغدقه �أمريكا على
ربيبتها االرهابية (�إ�سرائيل)� -سواء مبلء م�شيئتها اال�ستعمارية
�أم عنوة ب�ضغط من املنظمة ال�صهيونية «�إيباك» التي ت�ض ّيق اخلناق
على ال��ق��رار الأمريكي وتوجهه ح�سب الرغبة ال�صهيونية -هو
ال�شريان الذي ميدّ الأخرية ب�أ�سباب البقاء كيان ًا ارهابي ًا عدواني ًا يف
املنطقة العربية.
يف هذا ال�سياق توقعت م�صادر �أمريكية ّ
مطلعة �أن يقوم الرئي�س
الأمريكي املنتخب دونالد ترامب بتعيني �سفري لأمريكا يف(�إ�سرائيل)
�سبق و�أن �أنكر وج��ود ال�شعب الفل�سطيني ،ودع��ا �إىل �ضم ال�ضفة
الغربية لـ (�إ�سرائيل) وموا�صلة البناء اال�ستيطاين.
وقالت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية �إنه من املتوقع �أن يقوم
ترامب بتعيني حاكم والية �أركان�سو ال�سابق (مايك هوكابي) يف
من�صب �سفري الواليات املتحدة االمريكية يف (�إ�سرائيل). و ُيذكر
�أن (هوكابي) معروف بعن�صريته وانحيازه التام للكيان ال�صهيوين
ودعمه للبناء اال�ستيطاين غري ال�شرعي يف ال�ضفة الغربية كما ي�ؤيد
�ضم ال�ضفة لـ (�إ�سرائيل) و�سبق �أن �أنكر وجود ال�شعب الفل�سطيني.
وبح�سب ت�سريبات اعتمدت على م�صادر يف الطاقم االنتقايل
لرتامب ف�إن املهمة املركزية التي �ستلقى على عاتق (هوكابي) هي
نقل ال�سفارة الأمريكية من(تل �أبيب) �إىل القد�س املحتلة .وح�سب
امل�صادر نف�سها ف�إن نقل ال�سفارة االمريكية �سيح�صل و(هوكابي)
�سوف ي�ضمن ذلك.
وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن (هوكابي) ال��ذي عمل حمل ًال �سيا�سي ًا
يف �شبكة «فوك�س» كان ي�شرف على تنظيم جوالت يف (�إ�سرائيل)
لأمريكيني داع��م�ين للحزب اجل��م��ه��وري ،وت�ضمنت ه��ذه اجل��والت
زيارات للم�ستوطنات املقامة على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية املحتلة.
ويتمتع (هوكابي) بعالقات وطيدة مع املجل�س اال�ستيطاين «يي�شاع»
وكذلك مع جهات عن�صرية متطرفة يف قيادة امل�ستوطنني ،كما يت�ضح
�أن مواقفه ال�سيا�سية هي �أقرب ما يكون �إىل مواقف اجلناح الأكرث
تطرفا يف حزب «البيت اليهودي» فهو يدعم �ضم ال�ضفة الغربية لـ
(�إ�سرائيل) والبناء دون حدود يف كل امل�ستوطنات.
وزعم (هوكابي) بت�صريح له يف عام � 2008أنه «ال يوجد �شعب
فل�سطيني»وادعى �أن ا�ستخدام م�صطلح فل�سطينيني هو «�أداة �سيا�سية
يحاولون بوا�سطتها �أن يفر�ضوا على �إ�سرائيل ت�سليم �أرا���ض» ويف
العام  2011كرر �أقواله مرة �أخرى وقال يف مقابلة مع «وا�شنطن
بو�ست» �إن «فكرة وجود تاريخ للفل�سطينيني ميتد على مئات و�آالف
ال�سنني غري �صحيحة»على حد تلفيقه و�أكاذيبه.
وكان (هوكابي) قد انتقد يف ال�سابق وب�شدة يف لقاء مع متربعني
�صهاينة يف بروكلني خطة الإرهابي الراحل اريئيل �شارون حول
«فك االرتباط» من قطاع غزة و�إخ�لاء امل�ستوطنني ال�صهاينة من
م�ستوطنات «غو�ش قطيف».
ويف حني بات املر�شح الأوفر حظ ًا لت�سلم حقيبة وزارة اخلارجية
هو اجلرنال ال�سابق ديفيد باتريو�س الرئي�س ال�سابق للمخابرات
الأمريكية وكان من �أوائ��ل الذين راهنوا على التحالف مع جبهة
الن�صرة وال��داع�ين للحرب على �سورية والأق���رب لفريق هيالري
كلينتون  ،ليبدو كمحرتف ع�سكري ودبلوما�سي وا�سرتاتيجي مطلوب ًا
لفريق ترامب وفق �سيا�سات خمتلفة وخيارات يكون الواقع قد ر�سم
معاملها  ،يت�صدرها التعاون مع رو�سيا واالنفتاح على �سورية  ،وطي
�صفحة الن�صرة  ،ويت�صدرها مايكل فلني م�ست�شار الأم��ن القومي
اجلديد الذي عينه ترامب �صناعة ال�سيا�سة التي تن�سجم مع هذه
املرحلة  ،بينما يبدو خ�صمه خ�لال ال�سنوات املا�ضية برتيو�س
مطلوب ًا لدبلوما�سية �أمنية وتفاو�ضية ومقدرة على نيل القبول يف

الكونغر�س  ،حيث وزير اخلارجية ال يثبت تعيينه �إال بعد قبوله
يف الكونغر�س بينما م�ست�شار الأم��ن القومي ال يحتاج ه��ذا املعرب
الإلزامي .و�شغل اجلرنال املتقاعد منا�صب ع�سكرية و�أمنية رفيعة
 ،من بينها قائد القوات الأمريكية يف العراق عام  2007م ومدير
وكالة اال�ستخبارات املركزية الأمريكية  ،التي ا�ستقال منها عام
 2012م  ،بعد اكت�شاف عالقة له خارج نطاق الزواج.وعلى �صعيد
�آخر ،نقلت وكالة «رويرتز» عن م�صادر مطلعة� ،إن قادة «البنتاغون»
وزارة الدفاع الأمريكية،و�أجهزة املخابرات الأمريكية� ،أو�صوا
الرئي�س ب��اراك �أوب��ام��ا ب�إبعاد الأم�ي�رال (مايكل روج���رز) ،مدير
وكالة الأمن القومي ،عن من�صبه .ومت ت�سليم تو�صية وزير الدفاع،
(�أ�شتون كارتر) ومدير املخابرات الوطنية( ،جيم�س كالبر) ،التي
كانت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» �أول من �أوردها� ،إىل البيت الأبي�ض،
ال�شهر املا�ضي .وكان �أوباما اختار روجرز لتويل من�صبه ،العام 2014
وكلفه �إ�صالح ال�ضرر الذي جنم عن ت�سريبات املتعاقد ال�سابق �إدوارد
�سنودن .ويفكر الرئي�س املنتخب ترامب يف �إمكانية تويل روجرز
من�صب املدير اجلديد للمخابرات الوطنية الأمريكية .وهو من�صب
ي�شرف على كل وكاالت املخابرات الأمريكية ،ال�سبع ع�شرة.
وبهذا ال�ش�أنذكرت و�سائل �إعالم �أمريكية �أنّ الرئي�س الأمريكي
املنتخب دونالد ترامب عينّ اجلرنال املتقاعد مايكل فلني  58عام ًا
ملن�صب م�ست�شار الأم��ن القومي .وتر�أ�س فلني جهاز اال�ستخبارات
الع�سكرية ،وكالة ا�ستخبارات الدفاع بني عامي  2012و.2014
ون��ق ً
�لا ع��ن م�صادر يف الفريق االن��ت��ق��ايل ل�ترام��ب «ف����إنّ وكالة
اال�ستخبارات املركزية �ستكون بقيادة مايك بومبيو( 52عام ًا) ع�ضو
جمل�س النواب عن والية كن�سا�س».
كما ق ّرر الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب تعيني ال�سناتور
جيف �سي�شنز وزي��ر ًا للعدل يف �إدارت��ه  .واتخذ �سي�شنز)69عام ًا)
موقف ًا معار�ض ًا ب�شدة للهجرة غري ال�شرعية ،التي �شكلت �أحد املوا�ضيع
الرئي�سية خالل حملة ترامب الذي وعد برتحيل  11مليون مهاجر
غري �شرعي موجودين يف الواليات املتحدة.
من جهته ،قال م�س�ؤول يف الإدارة االنتقالية للرئي�س الأمريكي
املنتخب �إنّ «الثالثة قبلوا عر�ض ترامب و�سيتم �إعالن ذلك ر�سمي ًا»..
ويف حماولة للتخفيف من عن�صرية وجالفة ت�صريحات ترامب
االنتخابية ومواقفه �إزاء هجرة امل�سلمني �أو�ضح رئي�س اللجنة
الوطنية للحزب اجلمهوري الأمريكي ،رايان بريبا�س� ،أن الرئي�س
املنتخب دون��ال��د ت��رام��ب ،ال يخطط لفر�ض الت�سجيل الإل��زام��ي
للم�سلمني يف �أرا�ضي الواليات املتحدة .وقال (بريبا�س) ،الذي عينه
ترامب مدير ًا ملوظفي البيت الأبي�ض ،يف مقابلة مع قناة «�إن بي
�سي» الأمريكية« :لن �أ�ستبعد �شيئا ،لكننا ال نخطط لفر�ض ت�سجيل
امل�سلمني املتواجدين يف الواليات املتحدة وفق ًا للمعايري الدينية».
وا�ستدرك بالت�شديد على «وج��ود �أ�شخا�ص ال بد من منع �إمكانية
و�صولهم �إىل هذه البالد» .مو�ضحا �أن ترامب يرى �ضرورة «وقف
عملية انتقال الأ�شخا�ص الراغبني يف الو�صول �إىل الواليات املتحدة،
من الأرا���ض��ي �أو املناطق ،التي يخ�ضع فيها الإرهابيون للتدريب،
�أو يتخذون منها م���أوى لهم .و�ضرورة �إقامة نظام �أك�ثر موثوقية
للتدقيق».و�أ�شار �إىل �أن هذه اخلطوة «�ستمنع الأ�شخا�ص املتطرفني
من الو�صول» �إىل الواليات املتحدة« ،لكن الآخرين �سيكون ب�إمكانهم
�أن يفعلوا ذلك».
ويذكر �أن ترامب �أعلن مرار ًا ،خالل احلملة االنتخابية الرئا�سية،
�أن على وا�شنطن فر�ض حظر على دخول جميع امل�سلمني من الدول
الأجنبية ،دون ا�ستثناء� ،إىل �أرا�ضي الواليات املتحدة ،لكنه تراجع
الحقا عن موقفه القاطع بهذا ال�ش�أن ،قائ ًال�«:إن ال�سلطات الأمريكية
يتعني عليها �أن ت�ستخدم هذا الإجراء ،ح�صر ًا ،بحق �أتباع الديانة
الإ�سالمية ،الذين يريدون االنتقال �إىل البالد من املناطق التي �سجل
فيها ن�شاط �إرهابي مكثف».
الريب �أننا �سن�شهد تغيري ًا ما يف �شكل ال�سيا�سة الأمريكية ،لكن
جوهرها �سيبقى كماهو ،فامل�شهد الذي قد يتخيله البع�ض ،فقد بريقه
و�أدواته ،مع تعيني فريق الإدارة الأمريكية اجلديدة ،وج ّلهم جاء
بدعم من اللوبي ال�صهيوين ،ويعلن جهار ًا نهار ًا وعلى امللأ �أنه داعم
�أ�سا�سي لـ(�إ�سرائيل) ويحميها ،ويرهن �سيا�سته وا�سرتاتيجيته مبا
تراه ،وفق تقاريرها الأمنية واال�ستخباراتية الواردة �إىل الأجهزة
الأمنية وامل�ؤ�س�سات والإدارات الأمريكية كافة ..فلن ت�ستطيع
�أمريكا �أن ترى احلقائق بعينيها هي ،بل بالعيون الإ�سرائيلية بكل
فا�شيتها الدموية و�صهيونيتها وعن�صريتها..

قضايا وآراء

�شهادة
رواية “غزالن الندى”
• علي املزعل
رواي������ت������ي “غزالن
الندى” رواي��ة ب�سيطة،
مي��ك��ن لأي م���واط���ن �أن
يكتب مثلها� ،أو �أف�ضل
منها ..لأن��ه��ا تناولت يف
بنيتها الأ�سا�سية يوميات
ووق��ائ��ع احل��رب الظاملة
ال��ت��ي اح�ت�رق يف �أتونها
اجلميع ،وعا�ش ف�صولها
�أبناء الوطن على خمتلف
ان��ت��م��اءات��ه��م ..ع��ل��ى �أن
ه��ذا التناول مل يكن من
موقع املراقب للأحداث
ومتابعة م���آالت��ه��ا فقط،
بل كان من موقع االلتزام بق�ضايا الوطن ،وت�أكيد م�شروعية
املقاومة دفاع ًا عن التاريخ واجلغرافية وح�ضارة الأمة التي
ي�ستهدفها هذا امل�شروع الظالمي التكفريي الذي ي�أتي ا�ستكما ًال
حللقات الت�آمر اال�ستعماري على املنطقة وعلى �سورية بكل ما
متثله من موقف وتاريخ وثقافة.
وما ميكن الإ�شارة �إليه يف هذه ال�شهادة املوجزة يتلخ�ص مبا
يلي:
- 1كتبت الأ�سطر الأوىل لهذه الرواية عام  ،2013وعدت
�إليها يف �أوقات متباعدة �إىل �أن �أجنزت عام 2016
- 2ج��رت �أح��داث ال��رواي��ة عرب ف�ضاء مكاين ميتد من
خميم الريموك مبا يحمل من رمزية يف تاريخ املقاومة ،و�صو ًال
�إىل اجلوالن مبا يعني يف تاريخ ال�صراع العربي ال�صهيوين..
وعرب عذا امل�سار تتجلى الكثري من املقوالت ال�سيا�سية ،ويف
مقدمتها ف�ضح �أه��داف امل�شروع الإرهابي وداعميه يف تهجري
الفل�سطينيني و�إبعادهم عن �ساحة ال�صراع لإ�سقاط حق
ال��ع��ودة ال��ذي ميثل جوهر ال�صراع مع العدو ال�صهيوين..
بالتزامن مع دع��م العدو للمجموعات امل�سلحة يف اجل��والن
وحماولة بناء منطقة عازلة لإجها�ض م�شروع املقاومة ،وي�أتي
هذا عرب �أحداث الرواية لت�أكيد امل�صري امل�شرتك بني ال�سوريني
والفل�سطينيني الذي عرب عنه �أبطال الرواية يف حواراتهم
وتطلعاتهم ودعواتهم لت�صحيح بو�صلة ال�صراع ملواجهة العدو
امل�شرتك على �أر�ض فل�سطني واجل��والن� ..أما الزمن فهو زمن
احلرب وزمن االنت�صار القادم بال ريب.
- 3تقوم الرواية يف بنائها على ملمو�سية واقعية و�أحداث
ع�شناها جميع ًا ..على �أن ما جرى يف خميم الريموك واجلوالن
لي�س �إال املثال الأو�ضح ملا يجري يف �أماكن خمتلفة من �أر�ض
�سورية العربية.
- 4تتناول ال��رواي��ة ق�ضية املهاجرين الذين ابتلعتهم
البحار و�ضاع الكثريون منهم يف بالد االغ�تراب ..وذلك عرب
�شهادات و�أحاديث عك�ست �أحزان و�آالم �أولئك الذين �أكلتهم
وح�شة الأمكنة وق�سوة االغ�تراب و�أح��زان الفقد والرغبة
اجلاحمة يف العودة �إىل الوطن ..م�ستفيد ًا يف كل ذلك من
تقنيات املحادثات الإلكرتونية العاجلة “وات�س �آب” التي
�شكلت عرب بنية ال�سرد راف��د ًا �أ�سا�سي ًا لأح��داث الرواية وال
�سيما يف التوا�صل مع املهاجرين خلف البحار.
- 5ميكن الإ���ش��ارة �أخ�ير ًا �إىل ما ميكن �أن ن�سميه “قلق
العنوان” :حيث تبدل عنوان الرواية �أرب��ع م��رات العنوان
الأول :يوميات طارئة ،والثاين :يوميات الده�شة والأ�سئلة،
والثالث :اجلوالن ..تالل من ذهب ..والعنوان الرابع والأخري
“غزالن الندى” حيث �شعرت بالكثري من االطمئنان ..وغزالن
الندى يف الرواية هم جنود اجلي�ش العربي ال�سوري الذين
كانوا عرب �أحداث الرواية رمز ًا للأمان ،و�ضامن ًا لوحدة الوطن،
وحام ًال مل�شروع املقاومة وال �سيما حني بد�ؤوا باجتياز خطوط
الحتالل يف اجل��والن و�صو ًال �إىل عمق فل�سطني حيث انتهت
الرواية ..وقد تزامن مع عر�س �شعبي يف قرية جوالنية ويف
باحة املدر�سة حتديداً ..مبا تعنيه املدر�سة من عودة الوعي
والدعوة للنهو�ض.
ختام ًا :غزالن الندى ..م�ساهمة متوا�ضعة فيها الكثري من
الأحزان ..والكثري من الأحالم ..ولعل �أهم ما فيها ..الأمل..
الأمل الذي يتكئ على التاريخ ملهم ًا ومعلم ًا.
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حلب..

هاهي ذي انتباهاتي ّ
تطوف بي في عالم األحداث
ّواألخبار والتقوالت الصادقة منها والكذوبة التي
لفت مدنية ذات مهابة ،وعمران ،وثقافة ،وصيت،
وأصالة ..هي حلب!
أدير انتباهاتي بكليتها اليوم ،وقد تحررت حلب
جغرافيًا ،ونفسيًا ،وتخلصت من التخويف ،والقلق،
والتهديد ،ومن كل ما كان يقال عن اإلرهابيين
الذين استولوا على أجزاء جغرافية واسعة منها،
منذ عام 2012م إلى آخر عام 2016م ،من أنهم بنوا
دولتهم المنشودة التي ستكون حلب عاصمتها،
وأن البالد السورية ،وكما تقول خرائط اإلرهابيين
ومن يدعمهم ،قد ّ
قسمت وانتهى األمر ،دمشق
عاصمة للجغرافية التي لم يستطع اإلرهابيون
الوصول إليها ،وحلب عاصمة للجغرافية التي
استطاعوا الوصول إليها.
طبعًا ،انتباهاتي ّتعي الكثير من أشكال الدعم
والتأييد التي تلقاها اإلرهابيون ،من البارودة
إلى الدبابة ،إلى الطائرات المسيرة ،إلى األسلحة
الكيماوية ،وما لحق بها من مستودعات محتشدة
للذخيرة والتموين واألدوي��ة واللباس واألغطية،
وما حازه اإلرهابيون من كل األن��واع والمؤيدات
التي تعرفها الحروب عادة ،ومنها النساء اللواتي
يسلمن أنفسهن لإلرهابيين وبصكوك شرعية،
وعبر ج��داول زمنية صباحية ،وظهرية ،وليلية،
داخل الخنادق ،أو في األنفاق ،أو في البيوت.
مستودعات األسلحة ،والتموين ،والعتاد ،وحشود
النساء المتكاثرة كالفطر المسموم ،وان��دالق
الحدود بكل الموبقات التي تؤيد أصحاب األيدي
السود على اإلج��رام ،والمنابر ،ومحطات التلفزة،
والصحافة ،والنشرات ،والتقارير ،واالستطالعات،
ومنظمات حقوق اإلن��س��ان ،وأط��ب��اء ب�لا ح��دود،
والدعاوى ،والوعظ واإلرش��اد ،واألم��وال المتدفقة
مثل الحمم البركانية ف��ورة تلو ف��ورة ،من هذه
الجهة أو تلك ،وح��االت البطش والوحشية التي
أتت على المدارس ،ودور العبادة ،ومراكز الثقافة،
والمشافي ،والبيوت ،والبساتين ،تدميرًا وخرابًا
قبل أن تطال بأذياتها المراكز الحكومية ،والتي
بطشت بالشيوخ والنساء واألطفال قبل الشباب
والرجال..
ك��ل ه���ذا ،ب��ص��وره الكريهة البغيضة ،كانت
انتباهاتي تعرفه وتدركه ،بل وتعرف أيضًا تأييد
أمريكا ،وهي من هي ،وتأييد بريطانيا وهي من
هي ،ودول أوروبا مجتمعة ،والدول العربية الغنية
بعمالتها ألمريكا ودوائر الغرب ..وكل ما رافقه من
إعالم احترافي أدار اللعبة ،ومنذ الساعات األولى،
وكأنها منتهية وفق الخواتيم التي أرادها ،ألنه
هو من ّ
أعد كل شيء ،وأؤك��د كل شيء ،من أجل
الوصول إليها..
كل هذا كان الذي وعيناه وأدركنا ما فيه من شرور،
كان من دون شك أو ريب على درج��ة كبيرة من
الهول الذي يزرع الخوف في أي نفس ..لكن ومع
ذلك لم يخف ،خالل هذه الحرب ،اثنان ،وهذه
حقيقة وأكثر ،أولهما الجندي السوري ،وبعض من
يمثله شبان هم أبناء الثامنة عشرة الذين أبدوا
من الجسارة ما أذهلنا نحن أهلوهم ،نحن ومن
خالل البطوالت والمعارك التي دارت في جميع
أرجاء البالد السورية ،وفي حلب تحديدًا ،اكتشفنا
أوالدن��ا الذين وعوا معاني (بالد العرب أوطاني)
وهم في طور بناء الذات! اكتشفناهم وقد أذهلونا!
فاألحاديث عنهم مذهلة ،وأفعالهم مذهلة،
وصمودهم مذهل ،وثباتهم مذهل ،وإرادتهم
مذهلة ..لهذا صرخنا ،أمهات وآباء وإخوة وأخوات

د.ح�ســن حميد

وجيران ،أهؤالء هم أوالدنا؟! أي إرادة ،وأي وطنية،
ً
أسماء لهم .وبالمقابل ،كان
وأي جسارة التي صارت
كل ما ّ
أعدته أمريكا ،وتركيا ،ودول االتحاد األوروبي،
وأهل ً النفط ،والعمالء الذيليون ،والرماديون ..كان
مذهال ومخيفًا ،فنحن بشر ،والبطش والدموية
والوحشية تخيف ،والنفوس المريضة الخائرة
تخيف ،وأهل الثقافة المطفأة يخيفون أيضًا ،وقوة
كبيرة وحاشدة..
اإلسناد الخارجية
كانت أكثر من ُ ُ
ُ
عطاء األسر ( ،أعني
عطاء البيوت،
ومع ذلك فعل
فلذات األكباد) ،فعله الوطنيّ ،
فحرر األبناء ما ظنه
ً
اإلرهابيون قالعًا عاصمة لهم ،حرروا أحياء حلب،
والقالع ،والساحات ،والبيوت ،والمالعب ،والحدائق،
ودور العبادة ،ومراكز الثقافة ..حرروا أرواحنا من
والحرية،
األسئلة الكبيرة الباحثة عن األمن واألمان
ً
ومن الضغوط التي فرضها الزمن الممدد كراهة،
حررونا من أفاعيل ..لماذا؟ ومتى؟! وكيف؟! كي
نصل إلى قوس النصر التي رفعتها أيدي األبناء
كي ّ
تمر المعاني من تحتها ،وكي تفيء الوطنية
إلى ظاللها المشتهاة.
اآلن ،وقد فاخت الدنيا وه��دأت ،وراح��ت األعين،
والعقول ،واألحاسيس ،ترى تحصينات اإلرهابيين
التي بنوها خالل أربع أو خمس سنوات ،تنهار
خالل أسبوعين أو ثالثة ،مع أنها رهيبة ومخيفة،
وه��ذا ما تقوله األن��ف��اق التي ساعدتهم على
أن يوجدوا مدينة أخرى تحت مدينة حلب ،كما
تقوله أكياس الرمل ،والدشم ،كما تقوله المعدات
الرهيبة بتقنياتها العالية القادرة على تصنيع
القنابل الراعبة بقياساتها المتعددة ،كما تقوله
األسلحة الحديثة المتطورة ج��دًا ،والمناظير
الليلية ،والكاميرات بالغة الدقة ،وأجهزة الرصد
شديدة الحساسية ..كل هذا مع المستودعات
الكبيرة جدًا الغاصة بالذخائر واألسلحة ،واألطعمة
واأللبسة ،واألدوية ،أعطى اإلرهابيين المزيد من
الجرؤ ..السيما وأنهم على اتصال دائم مع أجهزة
االستخبارات األمريكية ،واألورب��ي��ة ،والتركية،
ومصادر التمويل الخليجي ..هذا من جهة ،وأنهم
يرفدون بالمزيد من أمثالهم وعبر الحدود الطويلة
من جهة ثانية.
كل هذا الذي استمر طوال سنوات أربع أو خمس،
انهار خالل أسبوعين أو ثالثة ألن العقيدة الوطنية،
واإليمان بقدرة أبناء الشعب ،واإلرادة ،والجسارة
المذهلة لرجال خلعوا قلوبهم عند أعتاب بيوتهم،
وعند أقدام أمهاتهم ،ومضوا وهم يرددون :بالدي
بالدي!
إن ما حدث في حلب معجزة وطنية كبيرة تذكرنا
وروسيا،
بانتصارات أهل الجزائر ،وفيتنام ،وكوبا،
ّ
ستجعل العالم ،كل العالم ،يفكر بها ،ويقلب
النظر بأحداثها ،ألن أكثر من مئة دولة ساندت
اإلرهابيين لكي يظلوا ويؤسسوا لشرهم أكثر
فأكثر في مدينة حلب ..لكن األحفاد الذين وعوا
ما فعله األج���داد ،منذ آالف السنين ذودًا عن
الحقول ،واألن��ه��ار ،واألودي���ة ،والتالل ،والجبال،
والينابيع ،والبيوت ،والحواكير ،والدروب ،والهواء،
والمعاني ..كتبوا بدمهم الطاهر ملحمة انتصار
حلب ،إنهم يصلون التاريخ الراهن بالتاريخ اآلبد
بهذه التضحيات ،والعزائم ،والفروسية ،والمرجلة
الحقة..
حلب مدينة الصفاء ،والنقاء ،والبياض ،والجمال،
حلب الزينة ..هاهي اليوم ،وبكامل الوطنية ،تحني
هامها احترامًا للشهداء األبطال الذين أع��ادوا
إليها مجدها المسلوب ..وبالصالدة الكاملة ..كي
تكون دليل الرجال إلى النصر الكامل أيضًا!..

Hasanhamid55@yahoo.com
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�صورة املر�أة يف رواية نافذ �أبو ح�سنة
“ع�سل املرايا”

•د .ماجدة حمود
ي�سجل ل��رواي��ة ن��اف��ذ �أب���و ح�سنة
«ع�سل امل��راي��ا» على نقي�ض كثري من
ال��رواي��ات العربية ،عنايته بتقدمي
�صوت امل��ر�أة (�سالم) �إىل جانب �صوت
الرجل (عبد الرحمن الفل�سطيني،
�ضرار العراقي) �إذ يعاي�ش املتلقي تفتح
�أنوثتها ،ومعاناتها من احلرب الأهلية
اللبنانية ،و�أول ق�صة حب عا�شتها ،كما
يعاي�ش عالقة ا�ستثنائية ،تربطها ب�أبيها،
فقد وجد فيها تعوي�ضا عن ذكر مل ي�ستطع
�إجنابه؛ وبذلك مل تعانِ من عالقة متوترة
مع ال�سلطة الأبوية ،التي تتبدى يف بع�ض
الروايات العربية.
�صحيح �أن امل�ؤلف اعتنى ب�صوت الرجل،
فتماهى معه ،خا�صة حني حتدث عن هموم
الوطن ،يف حني ب��دت (�سالم) بعيدة عن
ع��امل ال�سيا�سة ،لكن ما �إن يعاين وطنها
من العدوان الإ�سرائيلي ( )2006حتى
تن�ضم �إىل جمموعة من ال�شبان وال�شابات
مل�ساعدة �أبناء وطنها املهجرين يف حمنتهم.
احتلت ه��ذه امل���ر�أة مكانة الرفيعة يف
تبدت عرب
وج��دان الرجل (احلبيب) �إذ ّ
�صفات ا�ستثنائية «كانت يف جل�ستها ت�شبه
وقوفها ،مهيبة وم�شعة ،لكنها مع اجللو�س
�أخذت هيئة متوجة ،للحظة �شعر �أنه يف
ح�ضرة �أمرية ما»(�ص)26
تبدو اللغة ،هنا ،حيوية غنية الإيحاء
(مهيبة وم�شعة) وقد منح الداللة قوة،
حني اختار و�ضعية (اجللو�س) التي تخفّف
م��ن هيبة الإن�����س��ان ،على نقي�ض و�ضعية
الوقوف ،لكن (�سالم) بدت مهيبة يف كلتا
احلالتني ،وب��ذل��ك اجتمع لديها اجلمال
واجل�ل�ال ،فا�ستحقت �أن مينحها (هيئة
متوجة) تليق بـ(�أمرية ما)
وه��ي �إىل جانب ذل��ك ،متلك �شخ�صية
متميزة با�ستقاللها ،ت��رف�����ض الهيمنة
الذكورية ،فمثال حني ي�شبهها عبد الرحمن
(�إث��ر ف�شل عالقتها مع �ضرار العراقي)
مبدينة ب��غ��داد ،التي �سقطت ()2003
ترف�ض قائلة« :ل�ست مدينة �ساقطة ،بل
�أنا امر�أة ت�ستطيع �أن ت�صنع قدرها �...أنا
من ترك للريح �أن تداعبه بع�ض الوقت...
�أنا الآن حكاية �أخرى ،هي �صناعتي بداية،
و�أنا من �سيخيط م�سارها»(�ص)72
�إنها امر�أة م�ستقلة ،متتلك �إرادة فاعلة
(ت�ستطيع �أن ت�صنع قدرها) وحني تف�شل
يف احلب ،جندها حتاول �أن تعي�ش (حكاية
�أخ����رى) ت���ؤك��د فيها �أن��ه��ا ه��ي م��ن يحدد
بدايتها ونهايتها (�سيخيط م�سارها)
ل��ه��ذا ل���ن ي��ف��اج���أ امل��ت��ل��ق��ي ح�ي�ن تعلن
ا�ستقالليتها ع��ن موا�ضعات اجتماعية،
تق ّيدها ،فهي تقول ب�أنها �إذا ُخيرّ ت»:بني
العي�ش ك��م��ا ي��ح��ب (امل��ج��ت��م��ع) والعي�ش
ك��م��ا �أح������ب� ،أخ����ت����ار ك��م��ا �أح�����ب دون
تردد»(�ص)114
ر�سمها الروائي ب�صورة تبدو فيها �أكرث

جر�أة من الرجل ،فهي حني تالحظ تردده
يف �إع�لان حبه ،تبد�أ بتقبيله ،ويف املطار
ح�ين يعود م��ن ال�سفر ،تعانقه يف قاعة
املطار بحرارة ت�شعره «ب�شيء من اخلجل
وال�سعادة ،مل يعتد �أن ينتظره ،ومل يعتد
�أن ت��ب��دي ام���ر�أة ه��ذا ال�شغف ب��ه علن ًا،
حاول جماراتها ،لكنه بدا م�شغوال بالنظر
حواليه؛ ليح�صي عدد الذين يتابعون هذا
امل�شهد بني رجل وامر�أة»(�ص)119
يعاي�ش املتلقي م�شهدا ي��خ��ال��ف �أف��ق
توقعه ،فاملر�أة ال�شرقية ،عادة ،هي التي
تخجل يف الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة م��ن �إع�ل�ان
عواطفها ،لكن يالحظ ،هنا� ،أن الرجل
هو الذي ي�شعر (ب�شيء من اخلجل) وحني
يحاول جماراتها ين�شغل (بالنظر حواليه؛
ليح�صي عدد الذين يتابعون )...فهو �أكرث
منها اهتماما باملنظومة االجتماعية،
هنا نت�ساءل :ترى هل ال�سبب يف البيئة
املحافظة ،التي ن�ش�أ فيها (املخيم يف دم�شق)
يف حني ن�ش�أت يف بيئة �ساحلية ،مت ّيزت
باالنفتاح (بريوت)
�إذا ل��ن ن�ستغرب �صوت اجل����ر�أة ،ال��ذي
يتجلى ل��دى فتاة �شرقية (���س�لام) لي�س
يف ال�سلوك فقط ،و�إمن��ا يف الأف��ك��ار ،لهذا
ترف�ض الر�ضوخ للموا�ضعات االجتماعية؛
ف��ه��ي ل��ن ت���ؤطّ ��ر ع�لاق��ة حبها ب��ال��زواج،
ت��ق��ول ل�صديقتها (م����رام)�« :أن���ا �أحبه
و�أري��د �أن �أحتفظ به حبيبا ،و�أن من�ضي
الوقت حبيبني� ،إذا تزوجنا �سوف تتغري
الأول��وي��ات ،لن يكون احل��ب هو ما نعي�ش
لأج��ل��ه� ،أن���ا �أري���د �أن �أع��ي�����ش معه احلب
فقط»(�ص)112
يالحظ �أنها مل ت�ستطع �إقناع �صديقتها
بوجهة نظرها ت��ل��ك ،حتى �إن��ه��ا ظنّتها
جم��ن��ون��ة� ،أو �أن ه���ذا ال��غ��ري��ب (ع��ب��د
الرحمن) فر�ض عليها منطقا عبثيا و�أعوج!
وبذلك �أت��اح��ت لنا ال��رواي��ة �سماع �صوت
نقي�ض للبطلة ،ينتمي �إىل �سياق اجتماعي
حم��اف��ظ ،حتى �إن��ه��ا ،كما ي��ب�ّي�نّ ال���راوي،
تتذكر «�أم���را هاما» هو ال�سياق الديني،
الذي مينح عالقة املر�أة بالرجل �شرعية،

فت�صف عالقة (�سالم بعبد الرحمن) بلغة
ذات �أبعاد دينية:
« -هذا حرام
– احتطنا للأمر نحن زوجان �شرعا
– كيف؟
 تعاهدنا �أمام اهلل– حتى �شرعا هذا ال يكفي
كاف .الباقي هو ما يهم
– بل هو �أكرث من ٍ
النا�س ،و�أنا ال يهمني النا�س�(»...ص)112
ي�سجل للرواية ،هنا ،االهتمام مبكون
�أ���س��ا���س��ي م��ن م��ك��ون��ات ال��وج��دان العربي
(الدين) وقد �أهملت ،غالبا ،هذا اجلانب
الرواية العربية ،وحني نت�أمل لغة البطلة،
يالحظ احرتامها لهذا املكون ،ولكن بعيدا
عن الأطر االجتماعية واملظاهر اجلوفاء،
�إذ �إنها حتل ق�ضية احلالل واحلرام بينها
وبني ربها ،دون �أن يعرف املتلقي ،كيف ّ
مت
ذل���ك!!! ال �أدري �إن ك��ان ذل��ك ع�بر زواج
عريف� ،أو �أي نوع �آخر من الزواج ال�سري.
قدمت وجهة نظر املر�أة اجلريئة يف
كما ّ
تقد�س
احلب بعيدا عن قيود اجتماعية� ،إذ ّ
حريتها ،وتريد �أن يتمتع �شريكها بحريته
�أي�ضا ،فهي رغم التقائها به ،تختلف عنه،
�إذ تتغري وجهة نظرها مع مرور ال�سنوات؛
لهذا تنجح عالقتها بـ(عبد الرحمن) يف
البداية ،لكنها بعد فرتة ،تبد�أ بالإ�صغاء
لطبيعتها الأنثوية و�صوت �أمومتها ،فتبحث
عما مينح عالقتها به ا�ستقرارا ،و�إط��ارا
اجتماعيا (ال��زواج) كي ت�ستطيع �إجناب
طفل ،يلبي حاجتها �إىل الأمومة ،خا�صة
بعد �أن التقت بطفلة م��ع �أم��ه��ا يف حمل
«تقربت منها ،حملتها،
للألب�سة الن�سائية
ّ
�أح�����س��ت ب���دفء غ��ري��ب ،ي�شيعه اجل�سد
ال�صغري يف �شرايينها� ،أخذت ت�ضمها بحنو
بالغ ،مل تعهده يف نف�سها �سابقا»(�ص )233
ي�سجل للروائي ه��ذه اللغة احل�سا�سة،
جت�سد حاجة داخلية ت�ضطرم يف
التي
ّ
�أعماق املر�أة ،تتجلى عرب �إح�سا�س بـ (دفء
غ��ري��ب) وع�بر ح��رك��ة فطرية (�أخ���ذت
ت�ضمها بحنو بالغ)
بعد ذلك زادت عالقتها به توترا ،فبد�أت

تطالبه بطفل ،وقد كررت ذلك (يف �أحد
امل�شاهد) ث�لاث م���رات ،ف���أج��اب��ه��ا« :مل��اذا
الآن؟» تقول له�« :شكرا �إجابتك و�صلتني»
(�ص)214
تبدو هذه احلاجة را�سخة يف �أعماقها؛
لهذا بعد فرتة تزداد الفكرة �إحلاحا عليها،
فتعيد الطلب «� -أريد زواجا وثوب عر�س
وحفلة ،والأهم من ذلك طفل .مل ي�ستطع
مداراة �ضحكة �أفلتت منه
وت�سخر �أي�ضا
�أنت جمنونة لك ما تريدين
�أن���ت ت�سخر م��ن��ي ،تتهمني باجلنون،
وتعاملني كطفل �صغري� ،س�أريك اجلنون على
حقيقته «(�ص)226
ت�ترك��ه يف ال��ط��ري��ق ،ل��ت��ق��ود �سيارتها
بع�صبية وعلى غ�ير ه��دى ،ث��م تعود �إىل
البيت لتحطم حمتوياته ،وك�أنها حتطم
عالقتها ب��احل��ب��ي��ب؛ ل��ه��ذا يح�س (عبد
الرحمن) ك�أن �شيئا مهما انك�سر بينهما!
تتجلى ،يف امل�شهد اخلتامي للرواية،
فاعلية املر�أة وقدرتها على ح�سم عالقتها
بالرجل ،خا�صة حني تكت�شف تردده بني
ح��ي��اة م�ستقرة ب��ال��زواج ،وح��ي��اة ح��رة،
فت�س�أله :ماذا تريد؟ يجيبها« :ال �أعرف
�أن��ت ال تعرف ،ولكنني �أع���رف ،تريد �أن
�أ�ست�أنف احلياة ،كي ت�ست�أنف احلياة� .أنت
و�ضعت خمططا يل� ،صممت يل طريقا �أ�سري
عليه� ،صادرت حريتي يف االختيار ،و�أنت
تغني للحرية ليل نهار ،ح�سنا �أنا �س�أ�ست�أنف
احلياة ،ولكن كما �أحب ،ولي�س كما تريد،
و�أنت افعل ما �شئت»(�ص)305
ي�سجل للروائي �أنه منح ال�شخ�صية تنوعا
لغويا ،ح�سب احلالة ،فهي تارة ت�ستخدم
لغة املنطق ،كما الحظنا يف املقطع ال�سابق،
وتارة لغة ح�سا�سة �أقرب �إىل ال�شعر «فج�أة
بد�أت ال�سماء جتن ،تلبدت الغيوم ب�سرعة،
مل��ع ب��رق ،ث��م ج��اء ق�صف ال��رع��د���...ش��رع
قا�س مع الأر�ض ،كان
املطر مبمار�سة عناق ٍ
ي�سوطها بقوة ،ك�أنه يريد �أن يك�شط وجها
من وجوهها« ...
تبدو الطبيعة ،هنا� ،صدى لتوتر العالقة
بني �سالم وعبد الرحمن (ال�سماء جتن،
قا�س ،ي�سوطها بقوة ،يك�شط وجها
عناق ٍ
جت�سد توتر الطبيعة عرب
من وجوهها)
ّ
لغة الق�سوة ،لكن �سحر املطر و�إيحاءاته
اخل�صبة� ،أوح���ت ل��ل��م��ر�أة كيف ت�صالح
حبيبها.
كما ي�سجل له �أن ه��ذه ال�شخ�صية ،مل
ت��ب��دُ خالية م��ن ال��ع��ي��وب كالبطل (عبد
ال��رح��م��ن) �إذ جن��ده��ا ت�سقط يف وه��ج
الإع�لام و�إغ��راءات��ه� ،إذ ت�ستعر�ض عملها
اخل�ي�ري �أم���ام ال��ك��ام�يرات �شاكرة ال��دول
املانحة� ،أثناء حرب متوز؛ لذلك يقول عبد
الرحمن« :احلمد هلل �أن املهجرين عادوا
ب�سرعة  ،و�إال كانت �سالم ت�ستعد ل�سل�سلة
من �شهادات التكرمي»(�ص)198

قراءات نقدية
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ق�صة رحلة املخطوطات من دم�شق �إىل مو�سكو..

7

•حممد عيد اخلربوطلي
يقول �أغناطيو�س كرات�شكوف�سكي يف
كتابه (م��ع املخطوطات العربية)....
علمت �أن البطريرك العربي مكاريو�س
قام برحلة �إىل رو�سيا ،وقد كتبها ابنه
بول�ص احللبي ،وه��ي تعد م�صدر ًا هام ًا
من م�صادر التاريخ لرو�سيا املو�سكوبية،
وعلمت �أن الكتاب قد ترجمه �إىل اللغة
الرو�سية مرق�ص الدم�شقي الأ�ستاذ بجامعة
مو�سكو ،ومل يعتمد على الن�سخة الأ�صلية،
�إمن��ا اعتمد على ن�سخة كتبت يف منت�صف
ال��ق��رن التا�سع ع�شر ،وعلمت �أن الن�سخة
الأ�صلية التي كتبت يف عام 1700م قد تكون
�أتلفت يف الفتنة التي ح�صلت يف دم�شق عام
 ،1860لكن حبي للمخطوطات جعلني �أحلم
(حبذا لو يتمكن عامل رو�سي من العثور على
امل��خ��ط��وط ال��ق��دمي لرحلة م��ك��اري��و���س �إىل
رو���س��ي��ا) ،وم�� َّر ع��ام��ان على ه��ذا ُ
احل��ل��م دون
فائدة ،وبعد �سنتني زرت املرتجم مرق�ص يف
قرية �صيدنايا ،ولكنه مل يخربين بجديد،
وم��ا كنت �أح��ب �أن �أع��ود �إىل وطني من دون
القيام مبحاولة لزيارة مكتبة غريغوريو�س
احل��داد البطريرك الأنطاكي ،تلك املكتبة
التي كانت تروج عنها �إ�شاعات خيالية ع َّما
فيها من نوادر ،لكن النا�س كانوا يقولون عنه..
�إنه ماكر ويتماكر على اجلميع حتى ال يريهم
تلك الكنوز التي حتتويها مكتبته.
ويتابع كرات�شكوف�سكي قائ ًال ...لقد كانت
زيارتي الأوىل لدم�شق غري ناجحة ،فقد كان
البطريرك م�سافراً ،لكني عزمت على لقائه يف
املرة الثانية ،فطلبت معونة القن�صل الرو�سي
يف دم�شق ،ومع ذلك حذرين من مكره ،..وو�صلت
دم�شق ،وا�ستقبلني البطريرك ا�ستقبا ًال
ر�سمي ًا ،ودار احلديث حول �شخ�صي �أكرث مما
دار حول املخطوطات ،وعندما �أحلحت عليه
بطلبي واف��ق على لقاء خا�ص بعد يومني،
وذهبت �إليه يف املوعد امل��ح��دد ،وك��ان عنده
مدير املدار�س والكاتب ،وعندما كنت �أ�س�أله
عن خمطوط ما كان يجيبني بطرق ملتوية،
فيقول� ..سمعت �أن هذا املخطوط موجود يف
حلب� ،أو لقد �أراين هذا �أحدهم� ،أو ...يبدو
�أن ه��ذا موجود عندي ،وهكذا مل ي��رين �أي
�شيء يف ذل��ك ال��ي��وم �أي�����ض�� ًا ،وبعد �أخ��ذ ورد
وعده البطريرك بفتح �صناديق املخطوطات
بعد ي��وم�ين ،وع��ن��دم��ا ح�ضر بعد ي��وم�ين مل
يجتمع �إال مبدير امل��دار���س ال��ذي رف�ض فتح
ال�صناديق لأن البطريرك م�سافر ..هنا
انزعج كرات�شكوف�سكي وقال له( :قل لأبيكم
�إن��ه عبث ًا يحاول �إخفاء خمطوطاته عني،
وعلى كل حال ف�إن هذه املخطوطات �ست�صل
�إىل يدي).
ً
ث��م غ���ادر دم�شق ع��ائ��دا �إىل رو���س��ي��ا ،ويف

كرات�شكوف�سكي

�سنة  1913ارحتل البطريرك غريغوريو�س
ال���راب���ع ح����داد (ت � )1928إىل رو���س��ي��ا
مبنا�سبة االحتفال باليوبيل القرين الثالث
( 1613ـ  )1913الرت��ق��اء �آل روم��ان��وف
�إىل العر�ش الإم�براط��وري الرو�سي ،وحمل
معه هدايا ثمينة وم��ن بينها جمموعة من
املخطوطات العربية ال��ن��ادرة بلغت �أربعني
خمطوط ًا ،وو�ضعت هذه املخطوطات يف مكتبة
القي�صر اخلا�صة يف ق�صره ال�شتوي ،وا�ستطاع
كرات�شكوف�سكي احل�صول على �إذن بزيارة
املكتبة ،فدخل الأقبية امللتوية مب�صاحبة
حر�س خا�ص ،ومنها دخل قاعات املكتبة ولكن
حتت املراقبة ،ومل ي�سمحوا له �إال مبخطوط
واحد ينظر فيه ،واملخطوط الذي ينتهي منه
ال ي�سمح له بطلبه ثانية ،حتى املالحظات
التي كان ي�سجلها على �أوراقه اخلا�صة كانت
ت���ؤخ��ذ للمراقبة والتدقيق وال تعاد �إليه
�إال بعد وق����ت ...لكن ك��ل ه��ذه امل�ضايقات
ن�سيها عندما وقع يف يديه �أول خمطوط من
املجموعة الدم�شقية التي �أهداها البطريرك
حداد للقي�صر ،يقول كرات�شكوف�سكي ...هذه
املخطوطات يف احلقيقة عظيمة ورائ��ع��ة،
وغ��ال��ب��ي��ت��ه��ا خم��ط��وط��ات ف��ري��دة ال توجد
لها ن�سخ �أخ���رى مم��اث��ل��ة ،وك���ان ن�صفها من
ت�أليف مكاريو�س وبول�ص احللبي وبخطه
اجلميل ،ومع كل هذه الده�شة التي �أذهلت
ك��رات�����ش��ك��وف�����س��ك��ي� ...إال �أن���ه ده�����ش �أك�ثر
وارتع�شت ي��داه وارت��ع��د عندما وقعت �أم��ام
عينيه خمطوطة يرجع تاريخها �إىل عام
1700م وتت�ضمن رحلة مكاريو�س �إىل رو�سيا،
وكان من املعتقد �أنها �أحرقت يف فتنة دم�شق
 ،1860لكنها ها هي بني يديه كاملة �سليمة
من�سوخة بخط دقيق يحمل طابع خطوط
القرن ال�سابع ع�شر...
ً
ويتابع عا�شق املخطوط العربي قائال..

ارحتل البطريرك
غريغوريو�س الرابع حداد
�إىل رو�سيا وحمل معه هدايا
ثمينة من بينها جمموعة من
املخطوطات العربية النادرة
بلغت �أربعني خمطوط ًا.
على �أنني مل �أكن �أفيق من مفاج�أة حتى �أقع يف
مفاج�أة �أخرى يحملها خمطوط �آخر ،فو�ضح
يل �أن بالدنا قد ح�صلت بهذه املجموعة على
جمموعة من املخطوطات ال تقل من حيث
النوعية عن املجموعات القدمية واحلديثة
املحفوظة يف باري�س �أو الفاتيكان �أو بريوت،
ور���س��م��ت يف ذه��ن��ي للم�ستقبل عمل فهر�س
علمي لهذه املخطوطات ،ويف نهاية �صيف عام
� 1914سافر خارج رو�سيا ،وبد�أ بالبحث عن
م�صنفات مكاريو�س املوجودة يف مكتبة جامعة
الييزيغ ،يف جمعية اال�ست�شراق الأملانية يف
مدينة هاله ،ويف مكتبة جامعة ليدن �ضمن
جمموعات وارن��ر ،ثم ب��د�أت احل��رب العاملية
الأوىل.
ويقول كرات�شكوف�سكي متابع ًا ق�صة هذه
امل��خ��ط��وط��ات ..والأم���ر ال���ذي �أث���ار ده�شتي
الكربى �أن��ه قد حتققت متام ًا تلك العبارة
الغا�ضبة التي انطلقت من فمي عندما كنت يف
دم�شق ،فبعد ثورة �أكتوبر حني �أ�صبح للكنوز

املكتبة الوطنية الرو�سية

و�ضعت تلك املخطوطات يف
قبو الق�صر مع الكنوز الأخرى
ومنعت عن النا�س ،ولكن �شاء
القدر �أن تخرج من حتت
الأر�ض وتو�ضع يف معاهد
العلم املتخ�ص�صة.

التي جرى جمعها طوال القرون مكان منا�سب،
ت��ذك��رت جم��م��وع��ة ال��ب��ط��ري��رك يف مكتبة
القي�صر اخلا�صة ،التي مل يت�صور �أح��د �أنها
حتتوي على مثل هذه املجموعة ،وقد تكلل
بالنجاح وب�سرعة طلب الأكادميية ب�إحالة
ه��ذه املجموعة �إىل املتحف الآ�سيوي ،ففي
يوم من �أي��ام ال�شتاء الباردة يف عام 1919
وب�صحبة م�ساعدي ،وعلى زحافة ،ويف �شوارع
ب��ي�تروغ��راد (بطر�سبورغ �سابق ًا) اخلالية
من النا�س ،نقلت املخطوطات الأربعني كلها
الف ًا �إياها يف معاطف من جلود اخل��راف �إىل
بناء ق��دمي للمتحف الآ���س��ي��وي بالقرب من
بناء الأكادميية ذي الأع��م��دة ،كنت وقتها
قيم ًا على �شعبة ال�شرق الأدن��ى ،ومن جديد
مرت جميع املخطوطات عرب يدي بكل معنى
الكلمة ،وهناك ا�ستطعت �أن �أدر�سها كما �أ�شاء،
ومن دون ت�سرع ،ويف ظروف تختلف متام ًا عن
ظ��روف الق�صر ال�شتوي ،ويف بع�ض الأحيان
�أتذكر باالبت�سامة زيارتي الأخرية لبطريرك
�إنطاكية يف دم�شق حيث رحلت املخطوطات
�إلينا من هناك.
ويقول �أي�ض ًا� ...إن كرثة �أ�شغايل مل ت�سعفني
�إال بن�شر و�صف خمت�صر لها ،ولكن ل�ست �أدري
كيف يكون موقف البطريرك احلداد لو �أنه
ر�أى كيف �أن كرثة من خمطوطاته �أ�صبحت
معروفة وم�شهورة بني العلماء؟.
ومن نوادر هذه املجموعة..
تعد هذه املجموعة كلها خمطوطات جيدة
ونادرة ،ولي�س لبع�ضها مثيل يف مكتبات العامل،
ومن خمطوطاتها النادرة جداً...
 1ـ ك��ت��اب ال���ت���وراة ال��ع��رب��ي يف ث�لاث��ة
جملدات ،وكان وجود هذا املخطوط يف رو�سيا
مبعث غرية لدى الفاتيكان ،وقد تولد عنه
كتب كثرية خا�صة به ،كما تولد عنه جدل
ونقا�ش كثري يتعلق مبقارنة �أهمية ن�سخة
رو�سيا بن�سخة روما.
 2ـ خم��ط��وط��ة ن����ادرة وه���ي ع��ب��ارة عن
جمموعة �أب��ح��اث للأطباء ال��ع��رب ع��ن طب
العيون ،وهي ن�سخة نادرة �أثارت �ضجة كبرية
بني املتخ�ص�صني يف تاريخ العلم ،وال يوجد لها
ثانية �إال يف مكتبة �أحمد تيمور با�شا مب�صر.
 3ـ خمطوط رحلة البطريرك مكاريو�س
لرو�سيا التي ن�سخت 1700م ،وق��د �صارت
م�صدر ًا هام ًا من م�صادر التاريخ الداخلي لدولة
رو�سيا املو�سكوبية ،وقد اهتم امل�ست�شرقون
بهذا املخطوط كثرياً.
و�أخرياً ...هذه ق�صة جمموعة خمطوطات
عربية نقلت م��ن دم�شق �إىل مو�سكو هدية
ملكتبة القي�صر ،فو�ضعت يف قبو الق�صر مع
الكنوز الأخرى ومنعت عن النا�س ،ولكن �شاء
القدر �أن تخرج من حتت الأر���ض وتو�ضع يف
معاهد العلم املتخ�ص�صة ،ليدر�سها الباحثون
ويحققوها وين�شروها ف�ترى ال��ن��ور ،وهكذا
نرى �أن لكل خمطوط عربي ق�صة يف ت�أليفه
ون�سخه وترحاله جديرة ب�أن ت��د َّون لنعرف
قيمة ه��ذا ال�ت�راث ال���ذي خلفه �أج��دادن��ا،
وعبثنا به ومل ن�ستفد منه� ،إمنا ا�ستفاد منه
من عرف قيمته وطاف البلدان بحث ًا عنه.
امل�صادر
ـ مع املخطوطات العربية ـ �أغناطيو�س كرات�شكوف�سكي ـ
ط 1دار التقدم ـ مو�سكو ـ .1963
ـ امل�ست�شرقون ـ جنيب العقيقي ـ ط 5ـ دار املعارف ـ م�صر
ـ .2006
ـ رو�سيا وفل�سطني ـ جهاد �صالح ـ ط 1رام اهلل ـ فل�سطني
ـ .2006
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قدر هواك

•حممد حامد
عيناك �سل�سلة من الأ�سرار
ملا ر�أيتك كنت �أنت قراري
قدر هواك وما له من مهرب
�أيـرد مـا كـتبت يـد الأقـدار
�أبحرت يف بحر علت �أمواجه
والريح ت�سخر بال�سفني اجلاري
حتى غدا الربان فيهـا حائر ًا
م�ستــ�سلما للمــوج والتـيار
ف�إذا العناية �أو�صلته �إىل الذي
قد كان يطلبه على مقدار
�ضربات قلب ال�شعر زدن ت�سا
رعا ملا ر�أت قمرا من الأقمار
زهر ,و�شوك ن�أيه
فو�صاله ٌ
�شتان بني ال�شوك والأزهار
هي �أجمل اللحظات حلظة قربها
تركت بنف�سي �أبلغ الآثار
قرب تنزه عن مقارفة الهوى
والإثم واللذات والأوزار
هي غيمة تروي الريا�ض بقطرها
هي �أجمل الأزهار والأطيار
هي ب�ســـمة للعــمر يف �إقبالـهـــا
هي �شم�س �أيامي و�ضوء نهاري
هي هم�سة خجلى على �شفة الهوى
هي ملـــ�سة الفـنان للأوتـار
هي �آية اخلالق يف �إبداعـه
هي وقفة الأواب يف الأ�سحار
هي �صورة للح�سن قل نظريها
قد لونت ب�سكينة ووقار
�ضرب العفاف عليك ح�صنا عاليا
و�أحاطها باجلند والأ�سوار
طامع
حتى �إذا ما رام �سوء ًا
ٌ
يرتد منقلبا على الأدبار
وغدت قوايف ال�شعر غريى مذ ر�أت
ذاك املحيا طافح الأنوار
�أنى اجتهت �أرى النواظر نحوها
ذات اليمني وتارة لي�سار

�إن العيون �إذا �أ�صاب حلاظها
لأ�شد �إحراقا من الإع�صار
توجت مالكة القلوب وحيدة
ال حتكميها باللظى والنار
فالقلب �أبي�ض رقة وبراءة
ونقاوة كالثلج والأمطار
والأحمر الوردي يف وجناتها
يحكي حياء زهرة اجلنار
والأمنيات اخل�ضر من �أحالمها
ف�صل الربيع املورق الأ�شجار
وردية الأحالم �شاردة الر�ؤى
ذهبية الألفاظ والأذكار
وال�شعر غار الليل منه و�إنها
تخفيه عن عمد من الأب�صار
والبدر يعلو �أن تطاوله يد
مل�سا ولكن �أعني النظار
و�إذا نزلت مبنزل �أو مع�شر
(فالأهل �أهلي والديار دياري)
هذي امل�ساكن بالأحبة زينت
و�إذا خلت منها فتلك �صحاري
�أيار ميالد الزهور وعطرها
فاحل�سن مرجعه �إىل �أيار
يف �ست ع�شرة منه �أجمل وردة
ولدت فيا للوردة املعطار
من �أجل عينيها نظمت ق�صائدي
وجدا ,و�أحرق بعدها �أ�شعاري
�أنا من بالد ال�شعر جلّ م�شاعري
وقف لكل غزالة وهزار
�آه من ال�شعراء ما �أ�شقاهم
�أ�سر اجلمال قلوبهم ب�إ�سار

نجمة ال�صبح
•نبيه �إ�سكندر احل�سن
ابت�سمت جنمة ال�صبح ،ل�شهقات الرعد ،ب�سمة �صامتة ،لبحرية ي�ؤمها البجع الأبي�ض ،املرتل
�صلوات “ ذكاء “ “ لبنات نع�ش “ ال�ضاحكات “ لدرب التبانة “ املبت�سم لومي�ض “ الرثيا
“امل�شيعة قطعان ظباء خلخلت �سكينتها وحو�ش جائعة يف �صحراء قاحلة ،مي�شطها �ضوء
قمر ،ب�ضجيج جماعات نحل يحرك �سكينة ورد عا�شق لنجمة ال�صبح ،ب�صمت تطاول ً
ليلف
عامل مدارات م�سرت�سلة ببوح لقبائل غجر �صامتة �،صمت بقعة �ضوء �أ�ضاءت دروب �ضالتي
التي �ضيعت الأثر �،أ�سرعت ب�صمت نا�سك و�سجلت ا�سمي يف �سجالت القمر ،القمر قا�ض ،
يعاتب ب�صمت كل من ال يع�شق  ،ق�ضية  ،جنية �،أو ابنة ب�شر..ب�صمت يدعو للحفاظ على
�صريورة احلياة ودميومة الب�شر �،ضحكت ب�صمت �سبخات بحرية امللح ،وخبب قافلة الغجر ،
و�صمت �شرائع ت�أكد حني تذبل زهرة ،متوت نحلة  ،ب�صمت �أوم�أت للأحرف �أن تتحالف معي
وللأطيار �أن تتكلم ،وللعا�صفة �أن ت�صمت ..وحني االقرتاع كان �ضجيج �صمت الأعماق احلب
�أقوى من املوت .ب�ضجيج ال�صمت  ،قلت :
 -ما ر�أيكم بالتمرد على املوت ؟.

ويفي�ض
حنيني
• معتز �أبو �شقري
يغرورق �صمتي مكتظا
ببحرية �أحالمك..
ويفي�ض حنيني
ف�أنا يا تلك املده�شة غريب
وحنيني ك�أنت  ...ك�سواحل عينيك
ال ترمقني من خلف الأغ�صان
املتهالكة..
منذ زمان و�أنا �ألعن هذي الغربة
كل م�ساء
حني يزف الليل �إيل تراتيل بالدي
حني جتيء ع�صافري ال�صبح
حمملة ب�أنا�شيد الريف النائي..يف
�أق�صى خيايل..
و�أنا �أحلم �أن تتعقب وجهي نظرات
حتى لو كانت لغراب..
يا �أنت الدافئة مبا يكفي
لتمدد منفاي املتجمد بعروقي..
هل يفهم هذا الرجل اجلال�س قربك
معناك؟...
هل يفهم �أنك ل�ست بطبق يتناوله
حني جتوع �شواربه ال�صفراء من التبغ
ثم ينام ل�شهرين
فال يعنيه ب�أن ي�شتعل ب�أيلول الرمان
وال تعنيه التنورة فوق الركبة
�أو عند حدود الأخم�ص..
ال يعنيه العطر ي�ؤثث للغات �شتى...
�آه يا بلدي  ..يا بلدي
كم �أتقي�أ يف الليل
د�ساتري الغربة..
ال �أفهم معنى �أن �أطرق بابا يجلدين
ب�سياط املعذرة...
ال �أدري ملاذا ي�سافر قلبي يف الربد
لريب�ض قرب امر�أة  ..حت�ضن قطتها
�أمام املوقد..
يغفو قليال ثم ميوء �إذا ركلته...
يا منفاي تعبت  ..تعبت من الربد
من لعنة ب�ؤ�سي..
من حزين املمزوج مباء الورد...

�أختَ
النيا�سين!!
• عز الدين �سليمان
ني
ال ت�سخري من �ضياعي يف الب�سات ِ
ُ
وال تظنّي ب�أنيّ
ن�صف جمنونِ
ورد �أ�ش ّبههُ
�إنيْ �أفتّ�ش عن ٍ
ُ
ني!!
بلون
ثغرك يا �أختَ النيا�س ِ
أ�شم بها
وعن عطو ٍر غريبات � ُّ
�أن�سا َم حور ّي ٍة بالهجر تكويني
�ساهرة
خ�ضراء
أغنية
ٍ
عن خ�صر � ٍ
َ
نرج�سة� ،أو ِّ
يف بيت
ح�سونِ
ٍ
ع�ش ّ
ينابيع م�شت َ�س َحر ًا
عن �سق�سقات
ٍ
ني
م�شي الثعاب ِ
بني ال�صخور كما ِ
حتّى �أرى �صوتك النديانَ فارح على
ني
ثغر الزهو ِر كما هال الفناج ِ
عا�شقة
�سو�سنات كما خدّ يك
عن
ٍ
ٍ
فعطر ذاكرتي ما عاد يكفيني
ُ
وطن
ري بال ٍ
عن مو�سقات ع�صاف ٍ
ُ
ف�صورت ع�صفورة املا�ضي يناديني
�إنيّ �أفتّ�ش يف ر ّمان �ضيعتنا
عن جلّنا ٍر بلون النّهد ي�سقيني
ُ
�سجدت يف ح�ضرة الن�سرين حني �أنا
ن�سرين
ر�أيت وجهك يف �أهداب
ِ
�إنيّ �أفتّ�ش يف غاباتنا وغد ًا
ترين وجهي على ِّ
ني
كل الأفان ِ
وحني تهطل �أمطا ٌر على �شفتي
غيمك يروي َ
نب�ض ت�شريني
فذاك
ِ
هواك كما
غنّيتُ لل�س ّيد الأعلى
ِ
ني
ال�صباح يغنّي للرياح ِ
نبع ّ
هذي الب�ساتني كانت من مالعبنا
ني
ال ت�سخري من �ضياعي يف الب�سات ِ

قصة
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مِ زْ ود ف�صول
اللحظات
• وفيق �أ�سعد

وحيد...
كمن خ َب�أ طفولته يف كهولته ومل يجدها.
لو �أن اجلدران جتيد الكالم حلدَّ ثتني وحدثتها
عن �أول حجر �أر ُت ِك َب بحقه جرمية قتل.
و�أول �سوط مازال يلهب الفراغ...
لو �أنني غري موجود لكان الفراغ �أك�ثر فراغ ًا.
ول��وال الفراغ ماكنتُ وما كانت النوافذ والأب��واب
خر�ساء.
ملاذا كل املوجودات لها �آذان ،لكنها خر�ساء؟!
�س�أ�شرب ال�شاي...ال ،القهوة �ألذ� ،س�أ�شرب القهوة.
القهوة؟!
ملاذا ال �أ�شربها يف املقهى؟!
املقهى؟!
نعم ،يف املقهى �أجمل.
يف الطريق� ،شارع فرعي يذكرين ب�صديق عتيق.
�س�أ�شرب القهوة عند العتيق...
�أجت��ه نحو البناء القاطن فيه� .أ�صعد ال��درج.
�أ�صل .ت�سمو يدي لطرق الباب ،تذبل ثم ت�سقط كما
الدمعة...
ماذا �س�أفعل عند �صديقي؟!
هل تنق�صني الهموم؟!
هل ي�ست�أهل فنجان قهوة َجلْدي بحزنه وقهره
�ساعة �أو �ساعتني؟! هذا �إذا مل يقدم يل �شيئا �آخر
غري القهوة معتذر ًا ب�أن النب قد نفد.
يجب �أن �أنفد بري�شي� .أهبط الدرج...
ت�شدّ ين رائحة ال�سوق ،ي�شدين الفراغ املزدحم.
�أدخ��ل ال�سوق� ،أ���س���أل عن كل �شيء و�أخ��رج بال
�شيء.
ما حال الليل جاء قبل �أوانه هذا اليوم؟!
�أعود �إىل البيت مع َّب�أ بالروائح.
القهوة يف البيت لها طعم �آخر� .أ�ضع الركوة على
النار .تبحث يدي عن النب ،تبحث...
لو مل يرتكني ابن احلرام ،الحت�سينا القهوة مع َا،
و...
وتنكم�ش يدي مثل قنفذ.
املاء يغلي...
جيد �أن��ه تركني ،و�إ َّ
ال �أج�برين الآن على خلق
النب...
يفور املاء...

ق�صر في قبو العمارة
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•د� .أحمد زياد حمبك
عملتُ قبل ب�ضع �سنني يف جمعية
خ�ي�ري���ة ،ت��ق��دم امل�����س��اع��دات �إىل
املحتاجني ،وكنت ع�ضو ًا يف جلنة من
ثالثة �أع�ضاء مهمتها زي��ارة طالبي
امل�ساعدة ،واالط�لاع على �أو�ضاعهم
يف املنزل ،وتقدير مدى ا�ستحقاقهم
للم�ساعدة .ويف �إحدى جوالتنا زرنا
رج ًال يف اخلام�سة وال�ستني ،تقدم بطلب
لإجراء عملية تغيري مف�صل يف الركبة،
والعملية تكلفه �أربعمئة �ألف ،وقد �صرح
يف الطلب ب�أنه ي�ستطيع دفع مئة وخم�سني
�أل��ف�� ًا ،وي��رج��و م��ن اجلمعية م�ساعدته
يف ب��اق��ي امل��ب��ل��غ .وق��د لفت ن��ظ��ري هذا
الت�صريح ،لأن كل طالبي امل�ساعدات من
هذا النوع كانوا يطلبون املبلغ كام ًال زاد
�أو نق�ص .ويف املوعد املحدَّ د توجهت مع
زميلي االثنني �إىل زيارة الرجل يف �شقته.
َّ
العنوان وا�ضح و�سهل ،ولكنه مفاجئ،
فهو ي�سكن يف حي من الأحياء الراقية ،مل
يكن متوقع ًا �أن ي�سكن فيه ،بل ال يتنا�سب
وطبيعة عمله ،وقد تقاعد ،كنا نتوقع �أن
ي�سكن يف حي فقري متوا�ضع ،وقلنا لعله
ي�سكن يف �شارع فرعي من ذلك احلي ،لكن
مما زاد يف ده�شتنا �أن العمارة يف �شارع
رئي�سي ،وقد �صرح يف الطلب �أن ال�شقة
ملكه ولي�ست م�ست�أجرة ،وكدنا نقرر فور ًا
�أن��ه ال ي�ستحق امل�ساعدة� ،أو قد نكتفي
بامل�ساعدة مبئة �ألف.
نزلنا �إىل ال�شقة ،نفحتنا روائح عطرة
ملواد التنظيف ،وك�أنه غ�سل ال��درج قبل
ق��دوم��ن��ا ،ال����درج نظيف والم����ع ،وعلى
الأر�ض �أمام باب ال�شقة قطعة من �سجاد،
لتدو�س عليها الأق����دام ،ولي�س قطعة
قما�ش عادي �أو قطعة بال�ستيكية ،وقد
ا�ضطررنا مل�سح �أحذيتنا نحن الثالثة قبل
قرع اجلر�س.
ولدى قرع اجلر�س تناهى �إىل �سمعنا
�صوت جر�س يعزف �أحلان ًا جميلة ،وبرز
لنا ال��رج��ل على ال��ف��ور ،مت�ألق الوجه،
حليق اللحية ،الم��ع ال�شعر ،و�إن كان
�أبي�ض من ال�شيب ،يرتدي قمي�ص ًا نظيف ًا،
وبنطا ًال حده كحد ال�سيف ،ك�أنه جاء به
للتو من عند ال��ك�� ّواء ،وك��ان ي�ستند على
ع�صا ،لها مقب�ض م��ن ال��ع��اج ،ويف كعبها
ك�ستبان نحا�سي ،ويف و�سطها طوق ف�ضي
م��زخ��رف ،وك��ان املمر مفرو�ش ًا ب�سجاد
ن��اع��م ،نظيف ،و���س��رع��ان م��ا ق��ادن��ا �إىل
غرفة ال�ضيوف ،كان فيها �أربعة مقاعد
عري�ضة ،على م�ساندها وعلى �أطرافها
مناديل قما�شية بي�ضاء مطرزة حلمايتها
م��ن ال��غ��ب��ار ،وث��م��ة �أري��ك��ة ط��وي��ل��ة ،ويف
الو�سط �سجادتان �صغريتان ،ركز فوق كل
واحدة من�ضدة �صغرية ،اتخذنا �أماكننا
يف املقاعد ،والرجل يرحب بنا ،يف اجلدار
الذي يت�صدر الغرفة خزانة خ�شبية من
ثمانية رفوف فيها كتب ،وفوقها �ساعة،
وباقي اجلدران حافلة بلوحات ذات �أطر
خمتلفة ،ثم دخلت علينا زوجته وهي
حتمل �صينية كري�ستالية ،فيها فناجني
قهوة ت�شبه طائر الطاوو�س ،و�سرعان
ما نفحتنا رائحة القهوة بالهال ،وكانت
القهوة من النوع الفاخر.
ثم حدثنا الرجل عن ولديه االثنني،
�أحدهما يدر�س يف كلية احلقوق ،والثاين

ي�ستعد الحمان ال�شهادة الثانوية ،ولي�س
ع��ن��ده غ�يره��م��ا ،ث��م �أ���ش��ار �إىل غرفتني
�أخ���ري�ي�ن� ،إح���داه���م���ا ل��ل��ج��ل��و���س ون���وم
الولدين ،والثانية له ولزوجته ،وبعد
ارت�شاف القهوة قادنا �إىل ف�سحة �صغرية،
ويف الف�سحة �أ�ص�ص ورد ،وقف�ص معلق يف
اجل��دار فيه كناري ،ثم �أ�شار �إىل املطبخ
وق��ال :مطبخي مكتمل ،عندي ثالجة
وجم ِّمدة وغ�سالة ،و�أطللنا على املطبخ من
غري �أن ندخل �إليه.
وهو يودعنا عند الباب قال�“ :شكراً
لزيارتكم ،وقد ر�أيتم بعينكم ،والطلب
بني �أيديكم ،وكما قلت لكم ،قدرتي هي
دف��ع مئة وخم�سني �أل���ف ل�ي�رة ،زوجتي
باعت �سوارها الذهبي ،هو هديتي لها
يف زواجنا قبل ثالثني عام ًا ،و�أنا �أمتنى
�إجراء العملية يف �أقرب وقت ،لأن املف�صل
يت�آكل ،والأمل يزداد”.
وفور خروجنا من ال�شقة وو�صولنا �إىل
ال�شارع قال �أحد الزميلني:
ـ ب�صراحة ،ه��ذا ال��رج��ل ال ي�ستحق
امل�ساعدة.
وي�سارع زميلي الثاين �إىل القول:
ـ ه��ذه لي�ست �شقة ،ه��ذا ق�صر� ،سجاد
ول��وح��ات وزه��ر وك��ن��اري وق��ه��وة فاخرة
وغ��رور وتكرب ،بل يعرتف ب�أنه ي�ستطيع
دفع مئة وخم�سني �ألف لرية ،ما ر�أيت مثل
هذه الوقاحة من قبل.
�أبت�سم ،و�أقول:
ـ ال ن�ستطيع الآن اتخاذ القرار ،يف مقر
اجلمعية �سوف نتحاور بهدوء.
وفور و�صولنا �إىل مقر اجلمعية� ،أقول:
ـ ت�صريح الرجل بقدرته على دفع مئة
وخم�سني �ألف لرية لي�س وقاحة� ،إمنا هو
�صدق ،واملبلغ كما �سمعتم هو ثمن �سوار
ذهبي باعته زوجته ،وك��ان قد �أهداها
�إياه قبل ثالثني �سنة ،هو هدية الزواج.
ويتكلم زميلي:
ــ �أ�ستاذ� ،أن��ا ر�أي��ت ال�سجاد واللوحات
والفناجني.
�أتكلم بهدوء:
ـ ال�سجادة �أمام الباب قطعة من �سجادة
مهرتئة ،حتى ال�سجاد يف املمر قطع من
�سجاجيد قدمية عتيقة بالية ،وهي من
�ألوان و�أنواع خمتلفة ،وقطعتا ال�سجاد يف
غرفة ال�ضيوف مق�صو�صتان من �سجادتني
ق��دمي��ت�ين خم��ت��ل��ف��ت�ين ،ح��ت��ى ال��ل��وح��ات
متنوعة وخمتلفة ،بع�ضها لونه باهت
ل َّو َحتْه ال�شم�س ،وبع�ضها الآخ��ر �أكلته
العفونة ،و�إذا ال حظتم �أط��ر اللوحات،
كلها خمتلفة الأ�شكال والأنواع ،و�أكرثها
مك�سور ،ولكن �أل�صق بع�ضها ببع�ض ،حتى
ال�ساعة ،ميناء ال�ساعة غ�ير �إط��اره��ا،
وعقرباها خمتلفان ،كل عقرب يرجع يف
الأ�صل �إىل �ساعة من نوع.
يقاطعني �أحد الزميلني مت�سائالً:
ـ و�صينية القهوة والفناجني؟
ـ ال�صينية يف الأ�صل َّ
حمطمة ،وتت�ألف
م��ن خم�س ق��ط��ع� ،أع��ي��د ل�صق بع�ضها
ببع�ض ،و�إطارها خمتلف ،لي�س من جن�س
ال�صينية ،والفناجني الأربعة مت�شابهة،
ولكن كل فنجان فيه ِ�ش ْعر ،ولكنه غري
مك�سور ،و�أحدها ،وكان فنجاين ،عروته
لي�ست ع���روة الفنجان الأ���ص��ل��ي��ة ،هي

ع���روة مل�صوقة ب��ه م��ن ف��ن��ج��ان �آخ���ر،
وقبل �أن ت�س�ألوين عن الثالجة واملج ِّمدة
والغ�سالة� ،أق��ول لكم ،كلها ترجع �إىل
عهد ج��دي ،لعله ا�شرتاها بثمن زهيد،
�أو رمبا تخلى له عنه �أح��د الأغنياء يف
هذا احلي ،تعرفون �أنتم :كثري من النا�س
ي�شرتون قطع �أثاث جديدة ويتخلون عن
القدمية ،واملقعد حيث جل�ست �أنا مزعزع،
ويكاد يهبط بي �إىل الأر���ض� ،أما �أ�ص�ص
ال���زرع فبع�ضها م��ن �سطول بال�ستيكية
عتيقة �أط��راف��ه��ا حمطمة �أو م��ن علب
احلليب وال�سمن املعدنية املرمية ،حتى
قف�ص الكناري ،ق�ضبانه مك�سورة ،وقد
ُد ِّع َمتْ ب�أ�سالك معدنية.
وي�ضيف �أحد الزميلني:
ـ وملاذا القهوة الفاخرة؟
ـ هذه كرمى لنا ،ل�ضيافتنا ،ومن املمكن
�شراء كمية قليلة مببلغ ب�سيط.
وي�ضيف الزميل الآخر:
ـ ولكن الرجل ميلك �شقة يف حي من
الأحياء الراقية ،وهو فوق م�ستوى عمله.
ـ نعم ،هذا �صحيح ،ولكن ن�سيتم �أنا نزلنا
�إليها ع�شرين درجة ،وكان هناك �شقة يف
دور ن�سميه املعلق ،ثم نزلنا ع�شرين درجة
�أخرى ،حتى بلغنا �شقته ،و�أي �شقة هذه؟
هي يف الأ�صل ملج�أ� ،أو م�ستودع ،كان اهلل
يف عونه ،نعم ،فيها ثالث غرف ،ولكنها ال
تعدل يف م�ساحتها جمتمعة يف احلقيقة
م�ساحة غرفة واحدة ،هي علب كربيت،
ال غ���رف ،وال��غ��رف��ة ال��ت��ي ق��ع��دن��ا فيها
مغلقة ،لي�س فيها نافذة ،والعمارات من
حول ال�شقة ت�سد عليها الهواء والنور من
اجلهات كلها ،هي بئر ولي�ست �شقة.
ـ ومواد التنظيف والدرج املت�ألق؟
ـ مل تالحظوا يف املطبخ وج��ود علب
التنظيف البال�ستيكية التي لي�س فيها �إال
بقايا قليلة من مواد التنظيف؟
وي�س�ألني �أحد الزميلني:
ـ وما معنى هذا كله؟
ـ �أو ًال :الرجل �صادق ،وعزيز النف�س،
وك��رمي ،ويحب النظافة ،ويحب الت�أنق
والعناية باملنزل ،وهذا من حقه ،وثاني ًا:
كل ما ر�أيتموه من علب التنظيف ملتقط
من القمامة ،والرجل ي�ستفيد من بقايا
م��واد التنظيف التي فيها ،و�أك�ثر ما يف
ال�شقة ملتقط على الأغلبمن القمامة،
هي�أ�شياء ينتقيها ال��رج��ل بعناية ،ثم
يهذبها ويرتبها ،قطع ال�سجاد ،و�أ�ص�ص
ال�����زرع ،وال���ل���وح���ات ،وال�����س��اع��ة ،حتى
املكتبة مبا فيها من كتب� ،أكرثها �أطرافه
حمروقة� ،أو �أغلفتها ممزقة ،حتى الع�صا
ال��ت��ي يتوك�أ عليها ،مقب�ضها م��ن ع�صا،
ون�صفها الأع��ل��ى م��ن ع�صا خمتلفة عن
ن�صفها ال�سفلي ،ولكنه �أحاطها ب�سوار من
معدن ف�ضي اللون ،ولكنه لي�س من الف�ضة،
�أظنكم قر�أمت يف الطلب املهنة التي كان
يعمل فيها الرجل ،وهي التي �سببت له من
غري �شك ت�آكل املف�صل.
يتكلم زميالي مع ًا:
ـ قر�أنا ،ولكن ال ن�صدق.
ـ ب���ل ����ص���دق���وا ،ال���رج���ل ك����ان ع��ام��ل
تنظيفات.
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�آخر احلب

• طالل الغوار
بعد خم�سني عام
�أيفء بظل �شجرتك
التي مل تعد وارفة
علني
امللم بقايا ذلك ال�صبي
وهي ت�ساقط من ثقوب الذاكرة
•••
ها �أنا �أعود ك�صياد
ب�سالله الفارغة
ما الذي يدعوين �إذن
كي احتاط من الل�صو�ص
•••
ق�صائدي التي
�أن�شدتها على م�سمع الأ�شجار
�صارت طيور ًا

�شمعةٌ ..
جلرح الوطن

• �سنا ال�صباغ
حتتاج روحي
م�ساء هذي احلرب
َ
لورقة � ..شمعة..
ٍ
القليل من القهوة
ِ
والكثري الكثيـــر
من الفرح...
�شامية
ورقة بي�ضاء كيا�سمينة
ٍ
كبحر من امللح
�أو زرقاء
ٍ
�سوداء و م�ضيئة
�أو
َ
َ
ك�شعر بالدي الغجري..
بعد هطول الر�صا�ص..
�أو رمبا حمراء
كعيون وطني الباكيات
فوق م�شاريع موتنا...
فقط ورقة و ك�سرة �إ�صبع
لأمللم فوقها �أغنياتي امللونة
التي بعرثها لون البارود
و غ�شاها الدخان...
لأحب�س بني �سطورها
قلبي امل�سكني
امل�س ّيج بذاكرتي امل�ستبدّ ة..
لأخلق’يف �أح�شائها
طفلة
ق�صيد ًة مملحة بدموع
ٍ
ت�أبى مغادرتي...
ت�صاعدُ روحها
ق�صيد ًة ّ
ّ
لرتف فوق �شرفات املنابر
�سفري ًة جلرح وطني
املزرو ِع بال�سنابل
املح�ش ِو بالقنابل
املرتف بالوجع املكابر
واملروي حدّ ال�صرخة
ّ
باليا�سمني واملقابر...

شعر

تالحقها نبال ال�صيادين
•••
�أبي�ضت �سنواتي
وما زلت
�أم�شطها بانتظاري
•••
واد
هذا ٍ
غري ذي زرع
فعالم ...يا حبيبي
تقودين �إليه
•••
دائماً
دائم ًا
تغافل الق�صيدة �أحزاين
ومت�ضي �إليك

• حممد الفهد
ُ
أقرا�ص
وتقول تذ َّو ْق � َ
العيد ِ
تذ َّك ْر من كانتْ ترفعنا
بيديها
لنعانق قمح ًا ومناديلَ
َ
حما ْم
أن�س َ
طوال العم ِر
يا �أختي مل � َ
ُ
�صباح ًا كانتْ
أوقات
ل
ا
فيه
توقظ
ِ
ِ
كهم�س وتنادي ...
جتيء
ٍ
أ�شرب قهو َتها
كي � َ
درب �س� ٍؤال وكال ْم
و�أ�ساف َر يف ِ
وقت
تتعب من ٍ
هذي املر�أ ُة �أ ِّمي ال ُ
يجعلها َ
املغزل
مثل
ِ
ُ
ُّ
ُّ
والكل يريدُ دروب ًا
ي�سائل
فالكل
َ
�سفر
قامات
�أن ت�صن َع
ٍ
وجدائل من ٍ
ما َ
الع�شق
ب�صوت
قال
النايُ
ِ
ِ

•فرا�س مو�سى

•••
�أيها احلب
كيف تكون حلنا
يطلع من زهرة
ومرة
تنزفني وجع ًا مراً
يف ق�صيدة
•••
ذات وداع
�سكت الطفل املختبئ
يف حنجرتي
ومل يعد
ي�شعل احلرائق يف الكلمات
•••
جنمتك

والطرقات
•••
يف �صدري
يتموج الظم�أ
ويف يديك
ماء بكثري
•••
ملاذا
كلما �أ�شرت
�إىل �أعايل �أحالمك
ت�ساقط من �أ�صابعي
حلن مذبوح

التي �أ�شرت �إليها
ذات �شوق
خطفتني مني
فمتى �أعود �إيل
•••
هيهات
للق�صيدة متلأ
غيابك
•••
ها �أنا
�أ�صل �إىل �أقا�صيك
غري �إين
مل �أجد ما يكفيني
من الق�صائد
والأ�شجار

أقرا�ص العيد
�
ُ
وما �ساف َر ٌ
ليل هيا ْم
وجد يف ِ
ال�صامت َ
ُ
ال�صبح
فرا�ش
وهي
مثل ِ
َ
ِ
ُ
الزوج
ت�صغي
,
أوقات
�
تراك�ض
لنداءِ
ِ
القلق املهمو ِم
بروح ِ
املن�سوج ِ
ِ
ُ
يتبعه عندَ �صغا ٍر
وما
َ
الروح �سال ْم
فوق
مازالوا
ِ
ح َ
ُ
الوقت ب�ساحتها
ني انهز َم
وتوارت َ
ْ
جتاعيد �أ�ضنتْ قامتها
خلف
ٍ
النخل بدورتها
وتك�س َر جذ ُع
ِ
َّ
قو�س ال�ضل ِع
هواء
ِ
مير على ِ
ح َّتى �صا َر ُ
ال�صيف ُّ
ته َ
فت�سمع �أ ّن ُ
مثل ميا ْم
ُ
َ
عمرك
تن�س الأ َّيا َم الأوىل من
قالتْ يا ولدي  :ال َ
ْ
ُ
يعرفه
نداء يف �س ٍّر ال
واحفظ ما كانَ ً
غ ُري َك َ
أ�صداء
فوق ال ْ
من �ساعتها ما ُ
زلت �أخبئ قمح ًا

زاوية من روحي
يف
ٍ
أنفا�س ال يعرفها غريي
ومدائنَ ٍ
عطر من � ٍ
ُ
قول
�شعر كانت
تن�سجه يف ٍ
وعيون ًا من ٍ
ح َّتى يغدو الكونُ
�صفاء
ْ
ني ُّ
ولذا ح َ
يع�ض الزمنُ عيوين
أرجع كي �أتف َّي�أ يف ِّ
ظل يديها
� ُ
ً
�سماء
ف�أ�صري طيور ًا
�سابحة يف بح ِر ْ
أن�س عيونك يا �أ ِّمي
مل � َ
ُ
ُ
املوت
ولذا
مازلت �أعي�ش ورغم ِ
ودماء
موت
ب�صد ِر
ِ
ال�ساعات وما تن�شر ُه من ٍ
ْ
�صوتك عذب ًا
و�أرد ُد حلن ًا من
ِ
� ُ
ال�صبح
�شاي
أ�شربه مع ِ
ِ
�سهر َّ
م�ساء
فريفعنا يف ٍ
كل ْ

و�شو�شة

١
كي ال تعبث �أنامله الرطيبة ب�أناقتك
٣
اخلراف ّيهْ
حني تنظرين �إيل..
�أح ّب ِك..
َ
٦
كدروي�ش �أب�ص َر وجه
يرتع�ش قلبي
�أقولها لك بكل ب�ساطهْ
ٍ
ٌ
طبيعية جدّ ا..
جمالك ظاهر ٌة
كع�صفو ٍر ي�سكب �أغنياته ال�صباح ّيهْ  ..اهلل..
ِ
كعطر يلهث يف خمدع ورد ْه..
يجتاحني ت�سونامي ح ّب ِك
كطفل ال يزال يلثغ باحلروف..
ٍ
كالأ�سماك التي تتنا�سل يف البحر
يط ّوقني من اجلهات الأربع..
اخرتتك من بني كل الن�ساء
فلقد
ِ
كال�س ّكر الذي يعدو يف �شرايني التفاح
يط ّرز �أ�سماءه على مناديل قلبي
اللواتي �أقنعنني..
كحليب الثديني..
ك�أغنية تنحت ب�صماتها يف �ضمري
وما �أقنعنني..
٧
وتر..
لتكوين معطف ًا يرد �صقيع �شتائي..
كتفك..
٤
كلما �أرحت ر�أ�سي على ِ
وحرز ًا يقيني من املكاره..
يط ّلق ج�سدي �أ�صفاد التعب
هل حق ًا تفعلني كل �شيءٍ لأجلي..
أريدك كما �أنت ِ..
� ِ
وهل تزرعني َ
�شعرك بالدبابي�س ..ك ّلما تغ ّن ُ
با�سمك..
يت
ليل
ِ
ِ
ً
بعطرك امل�شتهى
مغمورة
ِ
ي�ستحيل فمي �إىل داليهْ
لأجلي
ً
احة مب ّ
ّ
لهْ
..
ل
ف
كت
وطازجة
ٍ
٨
أ�صابعك باخلوامت..
وتر�صعني �
ِ
ّ
٢
الن�ساء..
أنت خال�صة كل
وت�ستح ّمني بالعطر..
� ِ
ْ
كنت اليوم �أجمل
ال �أدري ملاذا ِ
ُ
و مل � ْ
أزل �أف ّت�ش منذ عرفتك عن
وتلب�سني كل يو ٍم لون ًا جديد ًا..
َ
ْ
رث
أك
�
عيناك
بدت
وال �أدري ملاذا
ِ
مكونات
لأجلي...
رحابهْ ..
عجنت منها!..
الرتكيبة التي
٥
ِ
و�شعرك �أكرث طموحا..
ِ
حني متطر يا حبيبتي..
نغما..
أكرث
�
و�صوتك
ِ
يا ا�سمها املغرورقا
عليك من املطر
�أخ�شى ِ
رث ً
وج�سمك �أك َ
بالعطر مثل زنبقهْ
بل �إ ّنني �أغار منه..
ِ
فتنة من �أي يوم ٍ
و� ُ
يا ا�سمها ..يا �أخ�ضر ًا
أحاول �أن �أحر�سك بالأمنيات
م�ضى..

ً
نغمة مو ّفقهْ
يا
�إذا تغ ّن ُ
به ..
يت ِ
�أح�س ثغري �أورقا
أحرف زهتْ
خم�سة � ٍ
�صادحة  ..ممو�سقهْ
ٍ
أنيقة
رقيقة ٍ � ..
ٍ
غريقة مز ّوقهْ
ٍ
َّ
أجنم ..
و�ضاء ٍة ك� ٍ
ملمومة من ّمقهْ
ٍ
بحة
يا ا�سمها ..يا ّ
تزيد �صوتي رونقا
ُح ُر ُ
وفه قد ُو ّ�شحتْ
ِد ْف ًئا و �ضوء ًا ..و َن َقا
ُح ُر ُ
وفه مراوحٌ ..
�أوتار عو ٍد زقزقا
�إذا �أنا هم�س ُت ُه ..
غنى الربيع� ..ص ّفقا
ا�سمك م ّو ٌال بكى
ِ
يف موطني ..و حلَّقا
•
يا طفلتي ..يا ُف ّلتي
متى يكون امللتقى ؟

قصة
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• د.جرج�س حوراين
ح��ي��ال م�شاهد امل��ع��ارك ال��ت��ي ال
حت�صى ،من ذا ال��ذي �سيهتم بق�صة
حب؟
ه��ك��ذا ق��ال �أب���و �إيليا وه��و يقرب
ك��ر���س��ي��ه م��ن ك����ارو ،و�أردف بعدما
جل�س� :أمام املوت الذي ين�شر راياته
يف ال�سماء هل يجر�ؤ �أحد �أن يحكي ق�صة حب يا كارو. .؟
لكنني باملقابل كان واجبا علي �أي�ضا �أن �أعلن للكون كله �أن
رجال ما ،جاء �إىل الدنيا ،بنى �أحالما ،وع�شق ،وكان ي�أمل
�أن ت�أتيه �إ�شارة من احلبيبة ،لكنه مل يح�صل عليها . .لذلك
قررت �أن �آتي �إىل هذا املكان� ،أ�شرب كا�سا� ،أدوخ ،تربم الدنيا
علي. .
بي ،و�أدور معها ،ويفلت ل�ساين ،وال �أحد وقتها يعتب ّ
يقولون� :سكران ومن يلوم �سكران يا كارو.
ابت�سم ك��ارو :يا �أب��ا �إيليا كم كانت ذنوبنا كثرية حتى
ابتلينا بهذه احلرب الكبرية ،لكنني هنا ال �أحب احلديث عن
احلرب ،لأن ذلك يجر مزيدا من احلرب. .
احت�سى �أبو �إيليا املزيد من ال�شراب :و�أنا �أي�ضا مل �آت �إىل
هنا لأحتدث عن احلرب� . .إنها ال ت�ستحق �أي كلمة مني. .
�أنا هنا لأخرب عن ق�صة حب .مل يعد با�ستطاعتي �أن �أخبئ
�أكرث.
ـ تخبئ! وملاذا خلق اهلل الل�سان �إذن؟ �أمل يفعل ذلك ليفرغ
الإن�سان مكنونات قلبه ويرتاح ،و�إال ف�إنه ميوت �سريعا.
.تكلم يا �أخي وال تبايل بالنا�س . .النا�س عادة يحبون �أن
يجدوا �شيئا يت�سلون به ،لكنهم �سرعان ما ين�سونه عندما
يلتقطون �شيئا �آخر � . .أبحث عن راحتك فقط وال تفكر
بالنا�س.
ـ هذا �صحيح  ،ولي�س هذا ما مينعني  ،لكنني كنت �أعتقد �أن
ق�ص�ص احلب يجب �أن تعا�ش فقط ،دون �أن حتكى . .احلكي
ي�سرق منها بريقها ،ويحولها �إىل كلمات يف كتاب.
نظر كارو �إىل هذا الرجل اجلال�س بقربه ،حدق يف عينيه
الع�سليتني ،و�شعره الأبي�ض ،ووجهه املجعد ،كانت يده
ترجتف وهي حتمل الك�أ�س ،و�صدره يعلو وينزل ب�سرعة،
و�س�أل نف�سه :كم يعاين؟ و�شعر بالبهجة .فكل يوم مير يثبت
له �أن م�شروعه كان ناجحا ،ورمبا �سيكفر به عما ارتكبه
من �أخطاء يف املا�ضي. .هو يعرف �أن مغفرة خطايا املا�ضي
رهن ب�أعمال امل�ستقبل ،فاهلل عندما ينظر �إىل املا�ضي ال
ي�ضع نظارتيه ،لكنه عندما ينظر �إىل امل�ستقبل ال ين�سى �أن
ي�ضعها. .وهاهي الأيام ترمي له كل يوم زبونا جديدا ،يحمل
هما يثقل �صدره ،لكنه �سرعان ما يرتاح يف با�ستت . .ترى
ما الذي يريح الزبون �أكرث يف با�ستت؟ هل هو هذا ال�شراب
متقن ال�صنع� ،أم الرق�ص الذي ميلأ امل�سرح حيوية� ،أم حالة
الفو�ضى والالمباالة التي تنت�شر يف املكان . .هز كارو را�سه
املثقل بالأفكار ،تنهد ،وقال ب�صوت م�سموع :طوبى لبا�ستت
�صانع الفرح .التفت �أبو �إيليا نحوه :الفرح! وهل ي�أتي هذا
الكائن اخلرايف �إال يف احلكايات؟ ذات يوم زارين �أبو طارق،
و�شرب ك�أ�سا من ال�شاي معي� ،أح�س�ست �أنه يحمل ر�سالة ،كان
مرتبكا على غري عادته� .أبو طارق �صديق قدمي رافقني يف
حاالت الب�ؤ�س التي ع�شتها وحاربها معي .قال يل :يل طلب
عندك يا �أبا �إيليا� .ضحكت� :أبو طارق ال يطلب�.إمنا ي�أمر.
هز ر�أ�سه :ابنة �أختك جننت ال�صبي.
عند هذه الكلمة ،ا�ستدرت نحوه� :أي �صبي؟
قال يل :ورد. .ابني ورد .طار عقله .يحبها يا �أخي.
�أجمل �شيء يف احلياة يا ك��ارو �أن تواجه ق�صة حب،

ومت�شي معها يف كل خطواتها،وتراها كيف تكرب ،ولكن �أ�صعب
الأ�شياء �أن ت�شهد موتها .وخوف �أن ا�شهد موت ق�صة حب مل
تكرب قررت �أن �أتدخل و �أقوم بعمل �إيجابي يدفع عجالت
عربتها �إىل الأمام،ولقد عرفت �أن البنت ال تعرف �شيئا
عن هذا املو�ضوع وغري مكرتثة �أ�صال بق�ص�ص احلب،كانت
ت�سعى للح�صول على �شهادتها اجلامعية وهذا هو كل همها.
وعندما قلت لها مازحا :لقد غدوت �أجمل عرو�س .ابت�سمت
وقبلتني:عر�سي احلقيقي يا خايل �أن �أنتهي من اجلامعة،
و�أجته �إىل الدبلوم ،ومن بعدها الدكتوراه.
�أعجبني طموحها ،ولكنني بالوقت نف�سه �شعرت �أن الهوة
تزداد بني احلالق العا�شق-الذي كان ينتظر �أن تزوره ذات
يوم �أمرية قلبه وجتل�س على الكر�سي �أمامه ،ينظر �إىل املر�آة
يت�أمل عينيها اللتني ت�ضجان حيوية ،وي��داه مترحان يف
حرير �شعرها -وبني تلك التي تر�صد النجوم .انظر يا كارو
هذه �صورة ال�شاب ،ما ر�أيك؟ �أخذ كارو ال�صورة وحدق بها،
ابت�سم :يا رجل ،مل �أر �أجمل منه.
�ضحك �أبو �إيليا :كان جميال كقدي�س ،و�أما هي فكانت امر�أة
عادية ،ال ميكن �أن جتذب �أحدا ،لكنها جذبته كمغناطي�س.
ال �أعرف حتى الآن من الذي يتحكم يف حياتنا ،هل هو العقل
�أم القلب� ،أم �شيء �آخر غام�ض. .
قال كارو� :إذا كنت تق�صد العالقة بني الرجل وامل��ر�أة.
.فالذي يتحكم هو الغباء .و�ضحك كارو ـ الغباء!
ـ مل �أ�سمع عن عالقة بني رجل وام��ر�أة جلبت ال�سعادة
لأي منهما. .منذ بدء اخلليقة ،ومع ن�شوء �أول عالقة ،ماذا
قدمت حواء لآدم؟ جعلته يهوي من ال�سماء لي�صبح كائنا
�أر�ضيا ذليال� . .ألي�س كذلك يا �أبا �إيليا؟
ـ من يدري رمبا تقول احلقيقة ،و�إال كيف ترك ورد مهنته
التي كانت تدر عليه ذهبا ،وان��زوى يف البيت ال ي�أكل وال
ي�شرب. .
ال�سر . .ومع ذلك
ـ يا �أبا �إيليا الإن�سان حتى الآن مل يفهم ّ

كان عليك �أن حتاول تقريب القلبني .ـ عندما عرفت بحال
ورد ،قررت �أن �أقوم بذلك ،لكن �أبو طارق زارين ليال وطلب
مني �أن �أن�سى الأمر دون �أن يقدم يل �أي تربير .فقط قال
يل :عاد ال�صبي �إىل ر�شده.قلت وقتها :يبدو �أن ال�شاب ن�سي
الأمر وال يريد امر�أة ال ت�شعر باللهفة نحوه.
ـ هل ر�أيت يا �أبا �إيليا. .متر على العقل فرتات من ال�ضياع
يدخل فيها يف حالة هذيان نتيجة خلل كهربائي ،فرت�سل
خالياه �أوامر تخل مب�سري �صاحبه ،لكن عندما تنتهي هذه
ال�شحنات الكهربائية يعود العقل �إىل �سوائه وي�صدر �أوامر
جديدة تعيد التوازن ل�صاحبه وهذا ما ح�صل مع ورد. .ما
ر�أيك بفل�سفة عمك كارو؟
�ضحك �أبو �إيليا ،وملأ جوفه باملزيد من ال�شراب ،وطلب
ك�أ�سا �آخ��ر ،وق��ال ل��ك��ارو� :شيء واح��د تتميز به يا كارو
ولأجله تغ�ص هذه القاعة بالزبائن. .هذا ال�شراب ،يا كارو،
ال تتفل�سف ب�شيء �آخر غري هذا ال�شراب.
نظر كارو �إىل هذا الرجل املتناق�ض ،مرة يتحدث كخبري
يف �ش�ؤون احلياة  ،ومرة يحاول �أن يخرب ق�صة حب �سطحية
م�ضحكة معتربا �إياها كق�صة قي�س وليلى �أو روميو وجوليت.
وتعجب كارو كيف �أن الزبائن الذين يزورونه يتحولون يف
با�ستت �إىل نا�س غري عاديني ،ترى ،ي�س�أل نف�سه ،ما هو �سبب
ذلك.
ـ لي�ست م�ضحكة يا كارو .بل هي فريدة ويبدو �أنني �أتيت
�إىل مكان نا�سه هاربون من حياتهم ،ومن همومهم ،وغري
م�ستعدين ل�سماع �أي حكاية.
رجف قلب كارو ،كيف عرف مبا يفكر؟ هذا الرجل على ما
جني.
يبدو ّ
ابتلع �أبو �إيليا املزيد من ال�شراب� :شراب مده�ش،غاية يف
ال�سحر. .الولد الذي كان من �أ�شد املهاجمني للكهنة ،والذي
كان ي�سخر منهم ،ويتلو مقاطع من ال�صلوات بعد حتريفها
ب�أنغام و�إيقاعات م�ضحكة� ،صار يحمل �إبريق امل��اء الذي
�صلى عليه الكاهن ويرافقه يف جوالته ملباركة البيوت يف
عيد الغطا�س. .عادت ال�شحنات الكهربائية �إىل دماغه كما
تقول يا كارو ،ويبدو �أنه مل ين�س فتاته.
ـ الذين يخفقون يف احلب يغدون متدينني.
ـ لي�س كذلك .يبدو �أن��ك جاهل يف �أم��ور كثرية يا كارو.
لقد فعل ذلك ليتاح له الدخول �إىل بيتها ،وهذا ما ح�صل.
وعندما كان اخلوري يبارك ،كان ورد يبحث عن �سريرها،
وي�ضع وردة على خمدتها.
ـ وكيف عرف ال�سرير؟
ـ هذا ال�س�ؤال هو ال��ذي �أرب��ك ابنة �أختي ،كانت مت�سك
جديلتها ،وت�س�أل :كيف عرف غرفتي ،وكيف ميز �سريري
عن �سرير �أختي
ـ يبدو �أنه م�سحور برائحة هذه الفتاة.
ـ وبقيت رائحة الوردة متلأ الغرفة حتى اليوم
ـ �أتعهد �أمامك يا �أبا �إيليا �أنني �سوف �أتدخل والني قلب
الفتاة ،و�سيكون العر�س على ح�سابي يف هذا املكان.
�ضحك �أبو �إيليا،و�شرب ما تبقى من ك�أ�سه :لي�سن مبقدورك
يا كارو �أن تفعل �أي �شيء .هناك من هو �أقوى منك ،فمنذ
ثالثة �أيام �سقط �صاروخ طائ�ش على بيت �أبي طارق فحول
العائلة امل�ؤلفة من طارق و ورد وملياء و�سارة �أمهم �إىل �أ�شالء.
 .ولكن هل تعرف يا كارو �إن �أكرث من يزعجني �أنني اكت�شفت
�أن القلب كائن غبي.
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حوار

الفنانة �شهناز �سليم� :أنا ابنة م�سرح القام�شلي العريق ...
وامل�سرح ع�شقي الأول وقدري وم�ستقبلي

•حاورها� :أحمد ع�ساف

منذ �سنوات عدة انتقلت الفنانة �شهناز
�سليم ,من فرقة للرق�ص ,بعد �أن حازت
فيه املركز الأول على م�ستوى �سورية ,
�إىل امل�سرح ال��ذي تعده ع�شقها الأب��دي
وق��دره��ا ون�صيبها م��ن الدنيا ,ومل يدم
انتظار ت�ألقها طويال يف ع��امل امل�سرح,
�إذ �أنها حققت ح�ضورا الفتا خالل فرتة
ق�صرية �إىل حد ما ,وكانت البطلة لعديد من
الأعمال امل�سرحية.
تكاد ت�شبه �سرية �شهناز �سليم الفنية �سرية
ابنة مدينتها (القام�شلي) الفنانة �سلوى
�سعيد ,كالهن ع�شن الظرف ذاته من الق�سوة
والتذمر وعدم الر�ضا ,وو�صل الأمر لل�ضرب
�أحيانا من قبل الأهل ,ال�ستهجانهم لأن تكون
الفتاة فنانة.
�شهناز حتدت ال�صعاب وا�ستطاعت �أن تقنع
الأهل بان الفن لي�س (مع�صية وال عيبا) بل
هو حالة راقية من النبل وال�سمو واحل�ضارة,
ومع �شهناز �سليم كان هذا احلوار:
•لو عدنا �إىل البدايات ,ماذا ميكننا �أن جند؟
 #امل�����س��رح يف القام�شلي ع��ري��ق ج��دا ,
ويكاد يرتبط بت�أ�سي�س ووجود هذه املدينة
اجلميلة ,فقد كانت بداياته منذ الثالثينيات
 ,ون�ضج على يدي الفنان الراحل �سليم حانا .
�أنا ابنة هذا امل�سرح العريق � ,صحيح �أنني
احمل �إج���ازة جامعية  ,مبعنى �أن��ن��ي ل�ست
خريجة املعهد العايل للفنون امل�سرحية  ,لكن
م�سرح القام�شلي كان معهدي الأه��م  ,بد�أت
يف العام ( 1990كراق�صة يف فرقة للدبكة
للفنون ال�شعبية) حزت عامها على اجلائزة
الأوىل يف ال��رق�����ص ال��ف��ردي ع��ل��ى م�ستوى
�سورية.
من ثم اجتهت �صوب ع�شقي الأول وقدري
وم�ستقبلي امل�سرح  ,ب��د�أت مع فرقة املركز
الثقايف العربي يف القام�شلي  ,مب�سرحية:
( �أف�ضل عري�س يف العامل ) مع املخرج �سمري
�أي�����ش��وع  .وم��ن ث��م ق��دم��ت دور البطولة يف
م�سرحية ال�شهية للأملاين � :آملر �أن�سون  ,مثلت
�شخ�صية الغجرية ماريا  ,هذا العمل كنا نقدم
فيه م�سرحا داخ��ل امل�سرح  ,وحزنا به عدة
جوائز وعر�ضناه يف عدة حمافظات �سورية
 ,ث��م عملت يف م�سرحية معايل ال��وزي��ر مع
املخرج  :حنا عي�سى  ,ح�ضر العر�ض الدكتور
عجاج �سليم و�أثنى على �أدائي كثريا  .عملت
مع املخرج وليد عمر  ,وعدنان عبد اجلليل ,
ومن ثم تتالت عرو�ضي امل�سرحية من حمام
روماين �إىل عرو�ض عديدة .
ما ت�أثري درا�ستك اجلامعية يف حلب على تطوير
جتربتك امل�سرحية؟
 #يف حلب خ�ضعت لدورة �إعداد املمثل,
ونلت الدرجة الأوىل  ,وعملت يف م�سرحية
يوم من زماننا مع املخرج عثمان عثمان  ,ومت
توظيفي يف امل�سرح القومي ,وعملت مع املخرج
كريكور كل�ش ,وغ�يره  ,وم��ن ث��م ع��دت �إىل
دم�شق .
•يف دم�شق قدمت ع��دة عرو�ض ,لكن عالمتك
الفارقة كانت يف م�سرحية  ( :اخل��ادم��ات ) ل ـ جان
جينيه � ,إخ��راج  :ق�صي قد�سية ,على خ�شبة م�سرح

القباين  ,ما تعليقك ؟
 #يف ه��ذا العر�ض ق��دم��ت �شخ�صية (
كلري) �أتعبتني هذه ال�شخ�صية  ,كما �أتعبني
ه��ذا العر�ض  ,قدمت فيه خال�صة جتاربي
امل�سرحية ال�سابقة � ,شخ�صيتي يف امل�سرحية
كانت مركبة �شخ�صية لديها الكثري مما تود
قوله  ,مبا يف ذلك الكثافة الدرامية.
يف ه��ذا العر�ض كنت �أب��ك��ي م��ع نهاية كل
«بروفة»  ,ومع نهاية كل عر�ض  ,كنت �أبكي
من �شدة اجلهد والتعب الذي �أبذله  ,ولكنني
كنت �سعيدة بهذا التعب � ,شخ�صية ( كلري )
هي حلم لأي ممثلة �أن جت�سدها على خ�شبة
امل�سرح .
•منذ �أ�شهر قليلة عدت من �أملانيا  ,وكنت قد
�سافرت �إىل هناك  ,م��ن �أج��ل عمل م�سرحي ,م��اذا
حتديثنا عن ذلك امل�شروع ؟
� #أم�ضيت يف �أملانيا ثالثة �أ�شهر  ,كانت
الفكرة الأ�سا�سية هي جتربة امل�سرح متعدد
اجلن�سيات  ,ملن يتكلمون ب�أكرث من لغة  ,ولأنني
�أجيد الإنكليزية بالإ�ضافة للغتي العربية,
ع��ن��دم��ا ت��ق��دم��ت ل��ه��ذا امل�����ش��روع مت قبويل
واملوافقة على �أن �أكون واحدة من ال�شخ�صيات
امل�سرحية يف هذا امل�شروع  ,هذا امل�شروع هو
عرو�ض لفنانني وفنانات م�سرح من خمتلف
�أ�صقاع العامل  ,يلفون فيها العامل كله  ,كانت
فر�صتي قوية جدا كفنانة �سورية حمرتفة
م�سرح  ,خ�صو�صا عندما اكت�شفوا متكني من
اللغة الإنكليزية ومن لغتي العربية  ,لكنني
مل �أ�ستطع االلتزام ب�سبب ان�شغايل ب�أطفايل .
•ما هو ال�شيء ال��ذي لفت انتباهك يف امل�سارح
الأملانية ؟

نحن ال�سوريني لدينا ثقافة
احلياة وامل�سرح حياة نحارب فيها
لنعي�ش ,ونبني ونزرع الأمل.

يف م�سرحية اخلادمات قدمت
�شخ�صية ( كلري) وقد �أتعبتني
 ,كما �أتعبني هذا العر�ض الذي
قدمت فيه خال�صة جتاربي
امل�سرحية ال�سابقة.
 #لفت انتباهي م�سرح العرائ�س  ,الذي
تفاج�أت به �أكرث حني وجدته موجه للكبار
 ,ولي�س لل�صغار  ,يف هذا امل�سرح ي�ستخدمون
ي��دا لتحريك ال��دم��ي��ة وي���د ًا ثانية حترك
فم الدمية  ,وباقي اجل�سد ( اجلذع ) جذع
املمثل هو الذي يتحرك مع الدمية �.إنه تقليد
وطق�س جديد علينا � ,إنني وللمرة الأوىل
�أرى كل ه��ذا التكنيك والتحديث يف م�سرح
العرائ�س .
ال �أخفيك �أنني �أنوي تقدمي هذه التجربة
يف بلدي �سورية .
•يبدو �أن ال��دوب�لاج بعامله املختلف ,عن امل�سرح
�ساهم يف �شهرتك �أكرث ؟
� #أن���ا م��ن �أوائ����ل ال��ف��ن��ان��ات ال�سوريات
اللواتي عملن ب��ال��دوب�لاج  ,كانت بداياتي
مع (�سبي�ستون) يف العام  2004و - 2005
يف البداية مل �أقتنع بالفكرة � ,إذ كيف يل �أنا
التي تع�شق امل�سرح حتى املوت� ,أن �أحتول ملمثلة

لفت انتباهي يف �أملانيا �أن م�سرح
العرائ�س موجه للكبار ولي�س
لل�صغار.

�أف�ل�ام ك��ارت��ون ,لكنني يف النهاية اقتنعت,
وانطلقت من الفيلم ( الغوا�صة , ) 707-
�أود �أن �أقول لك  : ,يا �أحمد نحن الذين عملنا
ونعمل يف (�سب�سيتون) لنا متابعون وجمهور
ومعجبون كرث من جميع �أنحاء العامل العربي.
( �سبي�ستون ) له تلك النكهة اخلا�صة التي
ال �أن�ساها .
طبعا ال��دوب�لاج ُمتعب ج��د ًا  ,يف الأعمال
امل��وج��ه��ة �إىل ال��ك��ب��ار  ,دائ��م��ا ت��وك��ل �إيل
ال�شخ�صية املعقدة املركبة وال�صعبة جدا .
�ساهم يف جناح جتربتنا اللهجة  ,لهجتنا
ال�سورية الوا�ضحة و( امله�ضومة واملحبوبة )
عك�س لهجات املغاربة ,و (اخلليجية) هذا  ,ما
�ساهم يف انت�شار ما ن�صنعه من دوبالج� ,سواء
للكبار �أم لل�صغار.
•يف ظل الأزمة التي نحياها من م�سرح حياتنا
�إىل امل�سرح املرئي ,مازالت هناك �أزمة ؟
 #الأزم��ة هي �أزم��ة م�سرح عاملية  ,لكننا
يف �سورية مازلنا م�ستمرين يف العطاء  ,رمبا
�أزمة امل�سرح عندنا تكمن يف قلة كتاب امل�سرح
 ,وغياب بع�ض و�سائل التقنيات والتكنولوجيا
احلديثة � ,ساهمت يف �أزمة امل�سرح .
امل�سرح مر�آة الواقع  ,ما يقدم حاليا هو على
متا�س مع ما يحدث لبلدنا من م� ٍآ�س وحروب
ووي��ل�ات  ,ن��ح��ن ال�����س��وري�ين ن��ح��ارب لنعي�ش
 ,ن��ح��ارب لنبني احل��ي��اة  ,ل��ن��زرع الأم���ل  .ما
يقدمه امل�سرح يف ظل الأزم��ة ال يقل �أهمية
عن اجلهود التي تبذل من قبل �أي فرد ينا�ضل
من �أجل �سالمة البلد  ,نحن ال�سوريني لدينا
ثقافة احلياة  ,واحلياة م�سرح  ,ونحن نع�شق
احلياة .
نقدم عرو�ض م�سرحية للأطفال فنجد
ال�صالة مليئة باجلمهور  ,وكذلك الأمر حني
نعر�ض للكبار � ,أل��ف �شكر لكل م��ن ي�ستمر
بتقدمي امل��زي��د للم�سرح ال�����س��وري العريق
والأ�صيل .
•هل تودين �إ�ضافة �شيء ؟
 #يف �أمل��ان��ي��ا ط��ل��ب م��ن��ي ت��ق��دمي عر�ض
ل�ل�أط��ف��ال  ,لكني اع��ت��ذرت  ,وق��ل��ت لنف�سي
�أطفال بلدي �سوريا هم �أجدر بان �أقدم لهم
عر�ضا م�سرحيا  .وهذا ما �س�أفعله قريب ًا.

أعالم
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هدى ميقاتي �شاعرة احلب واملنا�سبات
• عي�سى فتوح
ه���دى م��ي��ق��ات��ي ���ش��اع��رة و�صحفية
لبنانية ،ول��دت يف ب�يروت ع��ام ،1954
وت��ل��ق��ت درا���س��ت��ه��ا يف م��دار���س جمعية
امل��ق��ا���ص��د اخل�ي�ري���ة الإ����س�ل�ام���ي���ة ،ثم
انت�سبت �إىل جامعة القدي�س يو�سف
(الي�سوعية) حيث در�ست اللغة العربية
و�آداب���ه���ا وال�ترج��م��ة ،وت��خ��رج��ت ع��ام
.1974
ن�شرت ع���دد ًا م��ن امل��ق��االت يف ال�صحف
اللبنانية ،وعملت �سكرترية يف جملة (لبنان
احل�����ض��اري) ،واخ��ت�يرت ع�����ض��و ًا يف الهيئة
الإدارية الحتاد الكتّاب اللبنانيني بني عامي
 2006و ،2008وع�ضو ًا يف جمعية �أ�صدقاء
الكاتب والكتاب ،ودوحة البقاع الثقافية.
�أع��دت بع�ض الربامج الإذاع��ي��ة لإذاع��ة
(ق��ط��ر) ،و�أ�س�ست “دار قناديل” للت�أليف
والرتجمة والن�شر عام  ،2001و�شاركت يف
ع��دد من املهرجانات واملنا�سبات الثقافية
يف ك��ل م��ن م�صر و�سورية وامل��غ��رب وتون�س
واجل��زائ��ر والكويت ولبنان ..ونالت عدة
ج��وائ��ز تقديرية ،ت��زوج��ت ع��ام ،1975
وتويف زوجها عام  ،1999ولها منه ولدان.
�آثارها الأدبية
1عباءة املو�سلني (�شعر) دار النه�ضة-بريوت 1986
�2سنابل ال��ن��ي��ل (���ش��ع��ر) دار الفكرالعربي– بريوت 1989
�3إال حبيبي (�شعر) دار قباء– القاهرة2000
4يلال نغني (�أغانٍ للأطفال بالعامية)دار قناديل– بريوت 2003
5من ناره (�شعر) دار قناديل– بريوت2003
6تركت ع��ن��دك ك���أ���س��ي (���ش��ع��ر) دارقناديل– بريوت 2006
كر�ست ه��دى ميقاتي �شعرها التقليدي
ل��ل��ح��ب واحل��ب��ي��ب ،وامل��ن��ا���س��ب��ات الدينية
والوطنية واالجتماعية والأدب��ي��ة التي
كانت تدعى �إليها يف لبنان والأقطار العربية
الأخرى ..ويكاد ديوانها (من ناره) ي�ستقطب
ك��ل ال�شعر ال���ذي قالته يف احل��ب وال��غ��زل
والأ�شواق..
يبدو يل �أن م�صر ا�ست�أثرت ب���أك�ثر من
ق�صيدة يف ديوانها (�سنابل النيل) ،وقد
�أ�شار الأديب وال�شاعر الراحل فوزي عطوي
�إىل هذه الناحية يف املقدمة الق�صرية التي
و�ضعها للديوان ،فقال�“ :إنني �أن�ساب مع
ال�شاعرة ان�سيابها امليمون يف حب م�صر ،ني ًال
ونخي ًال و�شعب ًا �أ�صي ًال ،كما �أن�ساب معها يف
حب لبنان ودنيا العرب” .فقالت يف ق�صيدة
“�سنابل النيل”:
		
�سنابل النيل نادتني موا�سمها
لأقطف الأخ�ضر الريان يف ال�سحر
خرجت يف غمرة الأ�شواق �أق�صدها
و�أمتطي لهفتي هون ًا على حذر
وقالت يف ق�صيدتها “قتيل”:
يف النيل /والوقت عند الأ�صيل /وال�شم�س
مر الهواء /جماذب ًا �شعر النخيل/
باهتةّ /
ظبي �شارد /فوق املياه بال دليل/
والطرف ٌ
ملا التقت �سفن العيون /على �شراع م�ستطيل..
وتعرب يف ق�صيدتها “�أ�شتات” عن �شوقها
الالهف مل��ر�أى النيل ..وان�شطار قلبها بني
بلدها لبنان ،وبلدها الآخر م�صر:
		
واخ�ضر العمر ملر�أى �شطك
يف �أحالمي يا نيل
		
و�أح�س بن�صفي يف بلدي
والآخر يف م�صر نزيل
وتعرتف ب�أن النيل ال يربح ذاكرتها ،و�أنها
�أ�سلمت ف���ؤاده��ا �إليه ،و�أب��ح��رت لتطفئ نار
ال�شوق التي ت�ستعر يف وجدانها قائلة:
يا م�صر مايل عن هواك رجوع
يف البال �أنت تطلع ونزوع
جئت الديار ويف احلنايا ٌ
رفة

• د�.سامي ّ
ال�شيخ حم ّمد

ك ّر�ست �شعرها التقليدي للحب
واحلبيب ،واملنا�سبات الدينية
والوطنية واالجتماعية
والأدبية التي كانت تدعى �إليها.
ف�إذا الرفيف �صبابة وولوع
للنيل �أ�سلمت الف�ؤاد ف�أبحرت
مراكب وقلوع
�شوق ًا �إليك
ٌ
وتختتم الديوان بق�صيدتني قالتهما يف
مهرجاين طه ح�سني الثاين ع�شر والرابع
ع�شر يف م�صر ،تقول يف الثانية:
ه��ت��ف ال���ب���ي���ان� :أم����ا رن����وت �إىل ال��ع�لا
بالناظرين؟
ذاك الذي �أبدا تفرد عن �سواه بنعمتني
حمل الظالم بعينه ،و�ضيا�ؤه يف كل عني
وم�ضى جريئ ًا مل يجامل ..مل يفيء ..ال
بني بني..
لكن ما لفت انتباهي هو تكرارها ع��دد ًا
كبري ًا من الق�صائد العاطفية املن�شورة يف
ديوانها “�سنابل النيل” يف ديوانها “من ناره”
دون �أي تغيري �أو تبديل �أو �إ�ضافة �أو حذف
مثل :قتيل ،ارحل ،دروب ،مدار ،ملن ،مكاملة
هاتفية� ،سبايا� ،شاعرة ،طويت الأ�شرعة،
�أ�شتات ،قدر غريها ..ودون �أن تبني ال�سبب
الذي دفعها �إىل هذا التكرار!..
�أه����دت دي��وان��ه��ا “من ناره” �إىل ال��ذي
�أحرقها بجذوته ،ف�أ�شعل فيها عطر الأنوثة
املتمردة ،وعلمها بال�شعر معنى احلياة..
وق��د ك��ان��ت �صريحة وج��ري��ئ��ة يف التعبري
عن عواطفها نحوه ،كما تقول يف ق�صيدتها
“ارحل”:
رجوتك ..ها �أن��ا �أرج��وك اتركني ..وال
ت�س�أل
وفكر بالتي تعطيك منها �أعذب املنهل
ف�إين غر�سة يف ال�صبح طالتها يد املنجل
و�إين كلما خطرت ر�ؤاك بخاطري �أقتل
وتقول عن حبيبها الذي الح جلفونها مرة
عند الغروب� ،إنه اجتبى منها ف�ؤادها بعد �أن
ن�شر فيه الطيوب:
الح يل بني جفوين
مرة عند الغروب
فاجتبى مني ف�ؤادي
نا�شر ًا فيه الطيوب
وه��ي �صريحة و���ص��ادق��ة ك��ل ال�صدق يف
حبها حني ت�صف حبيبها ب�أنه منى روحها،
و�إن��ه �أحل��ان “مزامري داوود” التي ترتلها،
و�أنغام الأوتار التي تعزفها:
حبيبي يا منى روحي
ويا عطر الن�سيمات العذاب
ويا �أحلان داوود �أغنيها
على �أنغام �أوتار الغياب
حبيبي والأ�سى قلبي
�أفت�ش عنك يا غ�ض الإرهاب..
لي�س يف معاين ال�شاعرة هدى �أي غمو�ض
�أو لب�س �أو �إبهام ،فهي وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س،
لأنها نابعة من �أعماق قلبها الناب�ض باحلب
والإخال�ص ،وجتاربها العاطفية ال�صادقة،
و�إن كانت هذه املعاين تفتقر �إىل �شيء من
العمق والدقة والرتكيز و�إعادة ال�صياغة.
�إذا كانت هدى قد خ�ص�صت ديوانها “من
ناره” للبوح بعواطفها نحو الآخر ،و�أفردته
للتعبري عن حبها و�أ�شواقها ،ف�إنها خ�ص�صت
دي��وان��ه��ا “تركت ع��ن��دك قلبي” لأ�شتات
�أ�شعارها التي قالتها يف خمتلف املجاالت
وامل��ن��ا���س��ب��ات ،يف ل��ب��ن��ان وب��ع�����ض الأق��ط��ار
العربية ال��ت��ي ك��ان��ت ت��دع��ى �إل��ي��ه��ا ..وقد
�أح�صيت �أكرث من ثالثني ق�صيدة قالتها يف

�إ�شكال ّية العالقة
الفكر والواقع
بني ِ

املنا�سبات الدينية والوطنية واالجتماعية
والأدبية مثل :يوم الطفل العاملي ،الكويت
عا�صمة الثقافة العربية  ،2001م�ؤمتر
ال�شعر العربي الأول يف فا�س  ،1999يف
اتفاق �أو�سلو ،يف مقام ال�سيدة زينب بدم�شق،
يف جمزرة قانا ،يف حترير اجلنوب اللبناين
 ،2002من وحي �أحداث رام اهلل ،يف الدفاع
عن بغداد �إب��ان الغزو الأم�يرك��ي ،يف ذكرى
ثورة يوليو ،يف ا�ست�شهاد ال�شيخ �أحمد يا�سني،
يف ا�ست�شهاد رفيق احلريري ،يف ذكرى املهدي،
يف ذكرى عا�شوراء ،يف مهرجان زحله ،2005
يف ذكرى ال�شاعر الراحل مهدي حمادة ،يف
ال��دف��اع ع��ن ال�شاعر عاطف ي��اغ��ي ،حتية
للأديب حممد ما�ضي ،يف تكرمي ال�شعراء:
ط��ارق نا�صر الدين ،زينب ال�ضاوي ،فوزي
ع��ط��وي� ،سميح ح��م��ادة ،با�سمة بطويل،
رفيق روحانا ،منذر حجار ،والأديبني جورج
طربيه ،و�شوقي خري اهلل..
�إنني م�ستغرب كيف كانت ت�ستجيب لكل
ه��ذه املنا�سبات املختلفة ،وتلبي الدعوات
�إليها ،وحتمل على اخلو�ض فيها على ح�ساب
ال�صدق والتجويد وامل�ستوى الفني!
لقد تفاوت م�ستوى الق�صائد التي قيلت يف
هذه املنا�سبات بني اجلودة والإتقان ،وبني
الهبوط والإ�سفاف ،وهذا �أمر طبيعي عند
كل �شاعر ،فمن النادر �أن ت�أتي ق�صائده كلها
يف م�ستوى واحد..
م��ن ق�����ص��ائ��د امل��ن��ا���س��ب��ات اجل��ي��دة التي
ا���س��ت���أث��رت ب�إعجابي ق�صيدتها “يف قمة
اخلم�سني” التي قالتها يف تكرمي �صديقها
ال�شاعر والأديب فوزي عطوي مبنا�سبة عيد
ميالده اخلم�سني:
رق�ص الغدير على �ضفاف ال�ساقية
وان�سابت الأمواه يف �أوراقيه
وبدت عيون ال�شم�س يف �إ�شراقها
فرح تبت�سم الخ�ضرار الرابية
ون�سائم الأحباب هامت حولنا
ت�سري كم�سرى الروح يف �أنفا�سيه
يا من جمعنا كي نبارك خطوه
درب ًا تهادى باملعاين ال�سامية
وق�صدتها يف ال�شاعرة با�سمة بطويل:
�أ�ضفت على ال�شعر �سحر ًا من معانيها
حطت على الوزن �أو طارت به تيه ًا
بع�ض احلروف انفجار حني تر�شقها
والبع�ض �سكر رغيد من خوابيها
تغردت يف متون البحر مذ ن�شرت
على املواين �شراع ًا من قوافيها..

ما طبيعة العالقة بني الفك ِر والواقع وما �شك ُلها
؟ �أيُّ من الفك ِر والواق ِع يتقدَّ ُم على ال َآخ��ر  ،الفكر
�أم الواقع ؟
ث ّم َة عالقة تربط الفك َر بالواقع  ،على نح ٍو
جد ٍّ
يل م َتباد ٍَل ي�ؤ ِّث ُر ويت�أثر ٌّ
كل منهما فيها بالآخر
ُ
ّ
 .والعالقة بني الفكر الذي هو خال�صة ُ�ص َور الواق ِع
املختلفة على نح ٍو عقال ٍّ
منطقي من
ين
ومتظهرا ِته
ِ
ٍّ
جهة  ،والواقع امللمو�س اخلا�ضع ل�سن ِّة التغيرُّ ِ والتط ّور
احتماالت �أربعة :
تخرج عن
جهة �أخرى ال
ٍ
من ٍ
ُ
االحتمال الأ ّول  :تطابق الفكر مع الواقع  ،الأمر
َ
ُ
يجعل
ا ّلذي
وال�سكونِ
�سم بال ّث ِ
العالقة بين ُهما ت ّت ُ
بات ّ
النّ�سبيني  ..ال يتقدّ ُم فيها واحد على الآخر ....
االحتمال ال ّثاين  :ت� ُّأخ ُر الفك ِر عن الواقع  ،ما
ي�ضفي على الفك ِر طاب َع ًا تراجع ّي ًا وي�سمهُ ب�سمة
التخ ّلف والت� ّأخر  ...عن مواكبة الواقع يف حلظته
ال ّتاريخ ّية امل َتع ِّينة .
االحتمال ال ّث ُ
ُ
الث  :تقدُّ م الفكر على الواقع  ،ما
تقدمي يتجاوز و�ضع ّية الواقع
بطابع
ي�س ُم الفكر
َ
ٍّ
ٍ
ال ّراهن ذا ِته  ،باتجّ ا ٍه �أك َ
�سهم يف
رث تقدّ م ًا وازدهار ًا ُي ُ
م�ستمر دون ت َو ُّق ٍف وانقطاع .
ب�شكل
تط ّور الواقع
ٍ
ٍ
االحتمال ال ّرابع  :عالقة الفكر بالواقع وفقَ
آنفة ّ
الذكر يف � ٍآن مع ًا  ..ففي
االحتماالت ال ّثالثة � ِ
ُ
الفكر مع الواق ِع ويت�ساوق معهُ
يتطابق
حلظة ّما قد
ُ
الفكر عن الواقع ...
حلظة �أخرى قد يت� ّأخر
 :ويف
ٍ
ُ
الفكر على الواقع  ...يف
م
قد
ثالثة
حلظة
ويف
يتقدّ
ُ
ٍ
ُ
زمني
تاريخي منظو ٍر ومحُ َ دّ د .
ٍّ
مدى ٍّ
ُ
املجتمعات الإن�سان ّي ُة وتتباينُ يف
من هنا تتفاوت
درج ُ��ة تط ّو ِرها وازدهارها االجتماعي واحل�ضاريِّ
 ،يف جم���االت احل��ي��اة املُ��خ��ت�� ِل��ف��ة  .االجتماع ّية
وال�سيا�س ّية وال ّثقاف ّية  ،وال ّروح ّية
واالقت�صاد ّية ّ
والأخالق ّية.
فتخ ّلف الفكر عن الواقع هو ُ
حال املجتمعات
ُ
وتطابق الفك ِر مع الواق ِع ،
املتخ ّلفة  ،غري املتط ّورة .
ُ
هو ُ
ت�شغل موقع ًا تاريخ ّي ًا و�سط ًا
حال املجتمعات  ،ا ّلتي
بني املجتمعات املُ َت َخ ِّل َف ِة واملجتمعات املُ َت َقدّ َمة  ،فتكون
واق ِعها املُعي�ش � .أ ّما
مة يف ِ
غري متخ ّلفة وغري متقدّ ٍ
ت َقدُّ ِم الفك ِر على الواق ِع فهو ِ�س ُ
مة املجتمعات املتط ّورة
نتجة للعلو ِم واملعا ِر ِف وال ّتكنولوجيا
املتقدّ مة  ،املُ ِ
احلديثة .
ُ
ابع لعالقة الفك ِر بالواق ِع - ،
�أما االحتمال ال ّر ُ
(التطابق والت� ُّأخ ِر وال ّت َقدّ ِم )  -فهو ُ
حال املجتمعات
ِ
امل�ضطربة غري امل�ستق ّرة تاريخ ّي ًا .
ِ
تاريخي
وعي
من هنا ترب ُز �أهم ّي ُة
ِ
ٍّ
احلاجة المتالك ٍ
به ،
بغر�ض
يتقدّ ُم على الواق ِع ،
ّهو�ض ِ
ِ
تنميته والن ِ
ِ
َ
َ
ودف ِع عج َلة التط ّو ِر والتقدّ ِم
االجتماعي واحل�ضاريِّ
ِّ
م�سارات تاريخ ّية � َ
أف�ض َل  ،تحُ ق ُّق االزده��ار
 ،نحو
ٍ
عالقة تالزم ّي ٍة
رب
ع
،
املجتمع
أفراد
�
ع
جلمي
فاه
وال ّر
ٍ
َ
ِ
ومثمرة  ،بني النّظر َّي ِة واملمار�سة العمل ّي ِة
فاعلة
ٍ
ٍ
 ،النظر ّية ا ّلتي ُت ِّ
الواقع وت�ؤ ّث ُر يف عمل ّية
�شخ ُ�ص
ِ
ب�ص َرة
حت�� ّو ِل ِ��ه ال ّت
اريخي  ،واملُما َر َ�سة العمل ّية املُ ِ
ِّ
مالزمة النّظر ّية لها  ،وا ّلتي بدورها
بفعل
الواعية ِ
ِ
تفح�ص النظر ّية وت�ص ّو ُب املفاهيم ا ّلتي تنطوي
ُ
ري املما َر َ�س ِة الع َمل ّي ِة جوفاء ،
عليها  ،فالنظر ّي ُة من غ ِ
واملما َر َ�س ُة العمل ّية من غري النظر ّية عمياء .
وعي نقديٍّ
الأمر ا ّلذي ي�ستدعي �ضرورة امتالك ٍّ
�بر حيازة امل��ع��ارف والعلوم الإن�سان ّية
متط ِّور  ،ع َ
ّ
أ�سي�س
الأكرث تقدّ م ًا يف العامل  ،وال�شروع
العملي يف ت� ِ
ِّ
��ش��راف
��ت�لاك
وام
هند�سة اجتماع ّية  ،ت��ت��ولىّ الإ� ِ
ِ
ٍ
ئة
ّا�ش
ن
لل
ة
ي
أخالق
ل
وا
ة
ي
واملعرف
ة
ي
الرتبو
عاية
ر
ِ ِ
ِّ
ِّ
ِّ
وال ّ ِ
علمي ُم َن َّظم ،
يف جمتمعاتنا ال ّراهنة  ،على نح ٍو
ٍّ
ُ
وتتكامل فيها اجلهود املجتمع ّية وامل� ّؤ�س�س ّية
�سهم
ُت ُ
كا ّف ًة .
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“املهرجان”
•د .عبد اهلل دناور
زيتونة...
 ...مباركة
وحقّ �شعرها
املدهون...
...بزيتها احللو
املعطّ ر بالفتونْ
ينّور الروح
ويوقظ ال�شجونْ
وجنمة...
وحقّ �شعرها امل�ضيء
و�سحرها الذي بظلّه
أيفء
� ْ
�س�أكتب البهاء يف جذورها
يف الزمن الرديء
...
قبل �أن يطرد
اللّيل النّهار
...
ّ
ال�سلم ّية ال�شاعرة
ويف ّ
ال�سلم ّية
ّ
امل�ساملة
ويف املهرجان
كنت �أنت املهرجان
ّ
وال�شعر كلّه
�آه...
لو ت�ستعاد
�أما�سيه
...
اطمئن...
�أريدك هادئ ًا
�أ ّيها القلب...
ك�صفحة ماء البحرية
ما تزال...
حبال الو ّد
بني ّ
ال�شعراء
مو�صوله.

أصوات
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�أحجية

•�سمر يو�سف الغوطاين
�أ���س��م��ع نحيب الليل يف

للوطن بقية.....

•"�أمل �سلمان

�أو حجبته..

هم�سي
�أنا املتيم بالفجر..

�أقاويل الغيم عني..

متيم ب�سواده
وليلي ٌ
و�ضعفي..

كم ال�ساعة الآن؟؟

�أنا �أحجية عمري
يف حميط �سوادك

الآن من عمري..

ال�سرمدي..
يتوه عمري..

وما هو عمري؟؟

�أتراين ال �أجيدُ
الغناء

�أجيبيني � ..أجبني

�سوادك
�أم �أن
ِ
ذاب يف اللحن..
لي�س عجيب ًا �إذن

يا من �شهدت..

لو ت�أخر �صبحي

تاريخي

�أطاليل واملوج
•جهاد حممد اخلالد
ر�أيــتُ ليـلى على ال�شطـ�آن �شاردة
يـلـوح يف ثنايـاهـا
ومـوج طفـلٍ
ُ
ُ
البلـم �أطفـا ً
ال لغـربــتـهـم
تـلقّـنُ
َ
البحـر �أ�شجانـ ًا لر�ؤيـاهـا
وتغـر�س
َ
ُ
تـهـدهـدُ ال�شـوقَ �أعوامــ ًا وت�سك ُبهُ
املـوج يف �أبهـى ق�ضايـاهـا
وترجم َ
ُ
احلرب مذْ �صارتْ م�صيب َتنَا
تعاتب
َ
ُ
َ
الع�شــق �إرغامـ ًا لدنيـاهـا
وت�صـهــر
ُ
�سـمـع اجلم َع �أبياتـ ًا ترعـبـ ُه ْـم
و ُت ُ
ألهب النا َر عرفانـ ًا بفحـواهـا؟!
َم ْ
ــن � َ

ْ
�ضفتيك
يدي عن
قم ...وملّلـّم �شرا َع َّ
ْ
الفجر قريب ًا ومازالتْ روحي
يح ُل
َ�س َ
ُ
َ�س ٌ
ْ
لديك
جينة
�أنا ُ
اللغة
البكر كلـُّها ا ِ
ُخت�صرتْ بكلمةٍ
ُ
ْ
�شفتيك
من
ْ
َ
تعال وانز ْع مني هروبي
ُ
اللجوء � ْ
إليك
تفا�صيل
َ
ٌ
مطعونة يف اخلا�صر ِة
حراء
ما بيننا َ�ص ٌ
ووطنٌ َمزّ قَ قلبهُ � َ
الر�صا�ص
أزيز
ِ
احلزين
م�س
ْ
ما بيننا ا�ﻷ ِ
وترانيم ال�صال ِة مل�سجدٍ
َ
�أخذوا منهُ املئذنةِ
و�سجاد ُة ال�صال ْة
حيم
َجعلوها معرب ًا َ
للج ْ
جيم
لكلِّ �شيطانٍ َر ْ
َ
الر�سالة
حممد
نزعوا منك يا
ْ
َحرقوها يف
عرين اجلاهليةِ
ِ
هذا �أبو جهلْ
تكلم
ْ
هذا �أبو جهلْ جت َّه ْم
و�إلهُ الالتِ وال ُعزى َ
بات
يتظلم
ْ
اجلراح
ني
عنِدما ي َعلو يف وطني �أن ُ
ِ
وت�سرقُ منَّا الهويةْ
�أينَ قلبي
�أينَ �أمي
�أينَ جغرافيا ﻻ تعرف االنتماء
نزيف
نزيف �إىل
من
ِ
ٍ
ووطنٌ ْ
رواء
ْ
ماء؟
هلْ نبكي على ُكلِّ الدِ ْ
التي رمدتْ منَّا العيونْ
�صمتهم؟
هلْ نبكي على الثكاىل يف
ْ
رب
�أزيزُ َح ٍ
دمعهم �أزيزُ
حرب
يف
ْ
ْ
ن�سامح
لن
ْ
ن�سامح
لن
ْ
لن يعو ْد
و�إىل التي انتظرتْ حبيب ًا ْ
لن يعو ْد
ودفئ ًا ْ
َ
حا�ص َ
ويدفنك
ال�شتاء
رك
َ�س ُي ُ
ُ

َ
الثلوج والوعو ْد
قبل �أوانك
ُ
واليتامى يطوقونَ ُع َ
نقك َي�س�ألونْ
�أينَ �أبي
�أينَ �أبي
َ
ا�صر َة الوجو ْد
يا
�صرخة َت َهزُ َخ ِ
ني
ر�سم يف اجلب ْ
يا �أمل ًا ُي ُ
ٌ
لوحات �سو ْد
املالمح
يا حزن ًا جاهلي
ْ
لن نعو ْد
ومنهُ �أبد ًا ْ
ُ
رب للحيا ْة
اهلل �أك ُ
ال�شهيد
حي على َد ِم
ْ
َّ
ُ
رب �إنْ �سقانا
اهلل �أك ُ
احلِقدُ َنار ْه
ُ
ريب
اهلل �أك ُ
رب �إنْ َذ َبحنا ال َغ ْ
وكنا وقو َد ث�أر ْه
َ�سيبقى محُ مدٌ لنا الر�سولْ
الكرام لنا الدليلْ
و�صحابتهُ
ُ
القلب ال�سبيلْ
و� ُآل البيتِ يف
ِ
ُ
البلد
ُزهر
احلقول يف ْ
َ�ست ُ
الدماء الطاهر ُة �سناب ً
من
و�ستنبتُ
ال ْ
ُ
ذهب
ْ
ذهب
وعناقيد ًا ْ
من ْ
رح يف اخلا�صر ِة ْ
نكن فيهِ
مل ْ
ويلتئم ُج ٌ
ُ
ال�سبب
ْ
جديد
من
ْ
�سرتجع َع�شتا ُر ْ
ُ
كلِّ
عيد
ألف
�
م
ح
ر
تـَلدُ يف َ ِ ٍ ِ ْ
ووعيد
ْ
ُ
رب للحيا ْة
اهلل �أك ُ
ُ
للعطاء
رب
اهلل �أك ُ
ْ
ال�شهيد
حي على َد ِم
ْ
ِّ
ل�سوريا ذاتِ اجلديلةْ
والعيونُ ُ
�ضر هي لنا الهويةْ
اخل ُ
منك � َ
نحنُ َ
إليك نعو ْد
َ
ﻻغربة خيمةٍ تحَ مينا
قهر َيحوينا
ﻻ�شاطئ ٍ
ﻻ َ
�سيف لباطلٍ ُيفرقنا
َ
رنجع بوحدتنا
فيك َ�س
ُ
ُ
رب �سوريا...
اهلل �أك ُ

فنون
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خناف �صالح  ..االحتجاج باللوحة على العنف والفكر الظالمي
•د .جواد الزيدي
تتخذ الفنانة ال�سورية خناف �صالح
م��ن الر�سم و�سيلة احتجاجية على
الواقع والظروف املحيطة بها ،طبقا
مل�شاهداتها املحلية املرتبطة بانهيار
�أ�سوار الإن�سانية ،كمعنى عام �أو على
�صعيد قدا�سة ال���ذات وت��ه��دمي �أ�سيجتها
الداخلية �إزاء هيمنة املوت والعنف والفكر
الظالمي وم�شاريع التدمري ،وبهذا �سيكون
ال�سطح الت�صويري �سجل قيود لوثائق
لوثت بفعلها الدينء وجه احل�ضارة واملدن
الغافية على ب�ساط املحبة ،ولكنها يف
ال��وق��ت نف�سه �أ�صبحت ج��زءا م��ن ذاك��رة
الفنانة �أو الذاكرة اجلمعية التي تتخطى
حدود املكانية املت�أثرة بذلك الفعل .ولهذا
جل���أت �إىل امل��ادة الواقعية للتعامل معها
بطرق جتريدية للتعبري عن ق�سوة احلياة
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ال ُتلغى ق�سوتها على
الرغم من جتريد ال�صورة والواقعة وتظل
مالمح الأمل على جدار اللوحة وذاكرتها
ال�����ص��وري��ة .ه���ذه اال���س��ت��ع��ارات ال��ذك��ي��ة
هي ن��زوع ق�صدي لإع���ادة �إن��ت��اج الواقعة
ب�شكل خمتلف عن جت�سيدها املبا�شر ،بل
�صياغة �أثر �أو كتابته على م�ستوى الر�سم.
فتتمظهر يف اللوحة امل��ادة اخل��ام املكونة
من ذرات الرتاب واحل�صى امللطخة ب�سخام
احلرائق ورائحة املوت و�آثار الدماء التي
بللت �صخرة ال����وادي ع�بر ذاك���رة ندية
ما زال��ت حتتفظ ب�أثر الواقعة و�صورتها
ال��ت��ي ال متحى وت�شعر بها وتتح�س�سها،
وحت��اول التذكري بها على ال���دوام ،ال من

�أجل االحتفاء بها �أو تكري�سها ،بل من �أجل
جتاوزها عن طريق املعلن.
�إن الفنانة ال ت�صنع تباينات كربى
بني امل�شخ�ص وامل��ج��رد من حيث التعامل
مع التقانة امل�ستخدمة يف لوحاتها� ،إال
يف الأ�سلوب �أو املنهج املعرب عن الفكرة ..
ولكنها تنتج واقعية من نوع �آخ��ر غارقة
يف الأح��زان املتجاوزة ملا ي�أتي به اخليال،
حينما تلج�أ �إىل معطيات الواقع و�أدواته
و�صبها يف ق��ال��ب جت��ري��دي ،فتتخذ من
ال�ت�راب واحل�صى وذرات ال��رم��ل طريقة
لتج�سيد واقعة حم�سو�سة مع لون الدماء
ال��ن��ق��ي وت�����ص��وي��ر م�شاهد امل���وت املقد�س
من �أج��ل حياة الآخ��ر� ،إذ ميكن �أن نلحظ
ب�شكل جلي خرب�شات الكائنات احلية ويف
مقدمتها (الإن�سان) على الأر���ض امل�ؤدية

تر�سم بع�ض الطيور الأليفة ب�شكل
جمرد وهي تواجه م�صائرها
املهانة ،بو�صفها رمزا لكائن م�سامل
وحمبب لديها.
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

�إىل القطيعة مع فعل احلياة ويومياتها،
لتنتج ح�ضورا �آخ��ر مكلال بفعل الغياب
الأبدي .ومب�ساندة عالمات ثانوية �أخرى
ت�صفف م�شهدها اجل��م��ايل ع��ل��ى �صعيد
اللوحة املر�سومة ،على الرغم من �أ�ساها
الذي يحتويه املعنى امل�ضمر .ف�آثار مالب�س
ال�����ض��ح��اي��ا وحت��ل��ل �أج�����س��اده��م وط��ب��ع��ات
الأق���دام تعك�س رائحة امل��وت وحفرياته
على املكان الذي يعك�س �أي�ضا حلظة زمنية
حا�ضرة �أو �آنية وقد تنبئ مب�ستقبل الأيام
القادمة وحموالتها املجهولة� ،إنها حوادث
ون��ب��وءات يف اللحظة امل�ستعارة نف�سها
التي حتيل كل الأ�شياء املحببة �إىل فناء
 .الفناء ال��ذي ي�ؤ�س�س للوجود �أو للحياة
ب�شكلها الآخر.
ك��ل ه��ذا �أ�صبح �أي��ق��ون��ات مهمة يف
لوحة (خناف �صالح) فرت�سم بع�ض الطيور
الأليفة (طائر البط) ب�شكل جمرد وهي
ت��واج��ه م�صائرها املهانة ،بو�صفها رم��زا
لكائن م�سامل وحم��ب��ب لديها و�أ�صبحت
�أيقونة ت�شري �إىل مو�ضوعات عدة تنتجها
ال��ذاك��رة املخرومة التي تفقد الأ�شياء
املحببة وت�شي بالدمار واملوت لأنه حا�ضر
وم�ستدمي يف فعل الق�سوة الق�صدية جتاه
الكائن الب�شري املتعني .هذا الفعل الذي
يلح على ال��ذاك��رة من �أج��ل �أن ال مينحها

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

تنتج واقعية غارقة يف الأحزان
املتجاوزة ملا ي�أتي به اخليال،
حينما تلج�أ �إىل معطيات
الواقع و�أدواته و�صبها يف قالب
جتريدي.
فر�صة كبرية للت�أمل يتمظهر يف �سطحها
الت�صويري ،بو�صفه ح��رائ��ق وم��وت��ا من
خالل الأجواء التي حتيط جميع لوحاتها،
�أي الدخان املت�صاعد ول��ون ال��دم ،و�سبات
املوجودات الأليفة وغيابها هي �سل�سلة من
احللقات امل�ؤدية �إىل النتيجة الدامية حني
ت�شرتك بذات املادة �أو اخلامة واملنظومة
اللونية املعربة عن الواقعة ،ف�إنها ت�ؤ�س�س
بذلك خلطاب جتريدي يرتبط بالواقعة
ب�شكل كبري وي�سجل �إدانته لفعلها املحرك،
بو�صفه وثيقة تتحرك نحو �أنوات التلقي
وتف�ضح القبح بخلق م��ق��ارب��ات جمالية
بديال عنه .

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

�أعالم

�سالمة عبيد

�أديب ،روائي ،قا�ص ،م�سرحي.
ولد يف مدينة ال�سويداء عام
.1921
تلقى تعليمه الأويل يف
ال�سويداء ،ودر�س يف ثانويات
لبنان عام .1940
وتخرج يف اجلامعة عام
.1951
عمل يف التعليم.
ت�سلم وظائف �إدارية عدة
حتى �إحالته على املعا�ش عام
.1960
تويف عام �1984ص
م�ؤلفاته:
- "1الريموك -م�سرحية.
"- 2لهيب وطيب� -شعر.
�- 3أبو �صابر -رواية -وزارة
الثقافة -دم�شق .1971

تتمة
ك��م��ا حت��دث��ت ال�����س��ي��دة ال���وزي���رة
د.العبد اهلل عن توجهات احلكومة
اجلديدة ،ومن �أهمها دعم معطيات
ال�����ص��م��ود ال�����ش��ع��ب��ي ف����وق الأر�����ض
ال�سورية العزيزة ،وحت�سني م�ستوى
املعي�شة للمواطن .و�أن احلكومة،
وعرب الوزارة التي ت�شغل م�س�ؤوليتها،
راغبة بدعم املنظمات ال�شعبية يف
�سورية بو�صفها اجلهات وامل�ؤ�س�سات
امل�س�ؤولة عن جميع �شرائح املجتمع،
لأن��ه��ا ت�شكل اجلهة التي تعرب عن
طموحات ه��ذه ال�شرائح ورغباتها،
ك��م��ا ت��ع�بر ع���ن �أوا�����ص����ر ال��ع�لاق��ة
الوطنية احلا�سمة ما بني احلكومة
وال�شعب.
و�أن احلكومة ع��ازم��ة على �إي�لاء

" املزيفون "
الوطن الآن كرة من نو ٍر ونار ،و�أرواح ال�شهداء تت�ساقط �شهب ًا من جنوم
ال�سماء ،بينما رجال اهلل يف امليدان ير�سمون �شروق الوطن ،ويكتبون
فجره الذي حاولت قوى ال�شر والظالم �أن تلون وجهه بال�سواد ،وعلى
مقربة منا ال بل وبيننا مترح فئة حاقدة بانت �سرائرها ،وانك�شف
زيفها ،فظهرت على حقيقتها كفئة ارت�ضت لنف�سها �أن تقف يف ال�صف
املعادي لهذا الوطن الذي �آوى وحمى و�أطعم كل من �سعت �أقدامه يوم ًا
لتالم�س ترابه الطاهر...
قبل ما يقارب ال�سنوات ال�ست كان املدعون املزيفون يعتلون منابر
ه��ذا الوطن ،ووجوههم ال�صفراء ت�برق كالوباء لتندد باال�ستعمار
والرجعية ،وتدعو ملحاربة التخلف واجلهل والتبعية ،وتعلن �أنها
مع الوطن روح ًا وعقيد ًة وانتماءً  ،و�أن يدها ممدودة لكل من يحارب
اال�ستعمار،ويعلن �أنه �ضد الرجعية والتبعية ،وهي تنتظر اليوم الذي
�ستتحول �أقوالها �إىل �أفعال لتثبت للعامل �أجمع ب�أنها ر�ضعت التقدمية،
وحب الوطن وترابه ،والعمل الد�ؤوب ال بل والكفاح والن�ضال مع حليب
الأمهات...
وعندما حانت �ساعة احلقيقة ،وابتلي الوطن بهذه احلملة ال�شر�سة
التي �أطبقت عليه من اجلهات الأرب��ع ،و�صار املواطن العربي ال�سوري
عر�ضةً للقتل والت�صفية والت�شرد والنزوح بفعلٍ موجهٍ ومق�صود من
�أعداء هذا ال�شعب ،وقد ثبت �أنهم �أكرث مما يت�صوره عقل� ،أو تتخيله
ذاكرة ،حيث ر�أينا ال بل وع�شنا �أي�ض ًا �سنوات من القلق والأرق واخلوف
واجل��وع وفقدان الأم��ن والأم��ان بحيث �صار رب البيت ي��ودع �أطفاله
عند خروجه لعمله حت�سب ًا من �أال يعود لر�ؤيتهم من جديد ب�سبب
�سيارة مفخخة �أعدها الدخالء ،و�سهل عبورها العمالء ،وقد �أعدت
لتقتل �أكرب عدد ممكن من �أبناء هذا ال�شعب ،وجلّهم من الأطفال حيث
الأبرياء يجل�سون فوق مقاعد الدرا�سة� ،أو يلعبون يف باحات مدار�سهم،
وما هي �إال حلظات حتى تتحول هذه الأج�ساد الربيئة الطاهرة �إىل
ُتف و�أ�شالء ،وعندها تنهمر الدموع ،وتتعاىل �صيحات اخلوف والفزع
ن ٍ
والأ�سى ،ومن ثم التنديد واحلقد الذي �سيتجذر بالنفو�س الثاكلة
والفاقدة ،والذي قد ي�ستمر ملا تبقى من عمر..
كل ذلك عاي�شناه وكابدناه ودفعنا �أثمانه الباهظة ،ولكن الذي يحز
بالنف�س �أكرث ويوجع القلب ويدميه �أن جتد بع�ضهم وقد جرد ل�سانه
الذي �أ�شبه ما يكون بل�سان الأفعى ليدافع عن ه�ؤالء القتلة ،ال بل وي�شد
على �أيديهم وا�ضع ًا لهم املربرات الواهية ،واحلجج احلاقدة واملك�شوفة
يف �آن معاً� ،إذ يرى �أنهم يفعلون ذلك من �أجل احلرية والدميقراطية،
ويتجلى ذلك �أمامنا حينما نرى بع�ضهم يت�صدر الف�ضائيات العميلة
�سف وانحدر �إىل م�ستوى جَ َعلَهُ يطالب
واحلاقدة ،حتى �أن بع�ضهم َّ
الأع��داء وعلى ر�أ�سهم العدو التاريخي للعرب وامل�سلمني ،وهو الكيان
ال�صهيوين ،وذلك من �أجل �أن يتدخل عالنية ولي�س �سر ًا وتخطيط ًا
ودعم ًا يف اخلفاء كما يفعل ،بغية النيل من اجلي�ش العربي ال�سوري
والعمل على �إنهاكه و�إ�ضعافه ليت�سنى للمجرمني والقتلة الإجهاز
عليه واحتالل املدن ال�سورية ،وتوجيه دفة احلكم فيها مثلما يحلمون
وي�شتهون...
ف���أي وقاحة ترتقي مل�ستوى ه��ذه الوقاحة .و�أي عمالة ميكن �أن
يقرتفها ب�شرٌ ون�صدق �أنه �سوري الهوية والهوى؟!!
ادع��وا �أنهم يقفون �ضد الرجعية والتخلف والعمالة واالرتباط
باال�ستعمار ،لكن الذي ر�أيناه كان عك�س ذلك متاماً� ،إذ تبني وبالدليل
القاطع �أن ه����ؤالء وم��ا �إن لوحت الرجعية العربية ب��دوالرات��ه��ا،
و�أع��ل��ن��ت احل��رب على ���س��وري��ة ،ث��م م�� ّول��ت و�سلحت وح��ر���ض��ت ،حتى
ر�أيناهم يتقاطرون �إليها ،يجل�سون على موائدها ،ويقيمون ل�سنواتٍ

يف فنادقها ،ويكيلون ال�شتائم واحلقد والتحري�ض على الوطن ،ف�أية
عمالةٍ تلك التي ظهرت للعيان ،ومل تعد خفية؟!! ،ولنا �أن ن�س�ألهم� :أين
�شعاراتكم الرنانة؟ ال بل �أين ق�صائدكم التي �صممتم �آذان ال�شعب و�أنتم
ترددونها؟!! �أين بياناتكم التي �أثقلت م�سامعنا مرار ًا وتكراراً؟!! �أين
دعواكم التي قطعتموها للوطن وترابه؟!! لعمري �أنكم ل�ستم جديرين
بحمل هوية االنتماء لهذا الوطن الذي �سيلعنكم ويلعن ذريتكم وحتى
�أبد الآبدين...
�أما ه�ؤالء الذين يعي�شون بيننا الآن ،وقد خر�سوا متام ًا بحيث مل نقر�أ
لأي منهم جملةً واحد ًة تتغنى ببطوالت اجلي�ش العربي ال�سوري� ،أو
حتى عبار ًة واحد ًة ت�شد من �أزره ،وهو يحمل دماءه فوق �أكف رجاله،
من �أجل �أن يذود عن تراب هذا الوطن الذي قاتل يف �سبيله �أجدادنا
ال�شرفاء ،وقدموه لنا حر ًا كرمي ًا نقي ًا من كل دن�س ،وخالي ًا من �أية قدم
غريبة حاولت �أن تط�أه عنو ًة واغت�صاباً...
ه�ؤالء ال�صامتون املرتب�صون ب�شرفاء الوطن وجي�شه البطل ،والذين
يختفون عن الأعني �أيام ال�شدائد ،يظنون �أنهم لو اخبئووا يف جحورهم
�سيكونون مب�أمن من غ�ضبةِ ال�شرفاء ،نقول لهم وب�أ�شد العبارات
�صراحةً � :إن �أفعالكم لي�ست خفية علينا ،و�إن مواقفكم مك�شوفة،
و�إن كنتم كعادتكم تهي�ؤون �أنف�سكم لبدء ال�صراخ على منابر الوطن،
والتغني بعزته وفخاره و�صموده وا�ستب�سال جي�شه بالدفاع عنه ،نقول
لكم � :إنكم واهمون ،فاحلرب الظاملة التي �شُ نت علينا ومازالت ت�سلبنا
�أمننا وقوتنا ،وت�شرد �أطفالنا لرت�سلهم �إىل �أر�صفة املدن يف العامل،
كفيلة ب�أن تك�شف زيفكم وادعاءاتكم الكاذبة ،التي انطلت على بع�ضنا
�إىل حني �إال �أنها لن تنطلي على بع�ضنا الآخر يف �أكرث الأحيان...
هذا الوطن ال��ذي يكتب الآن تاريخه بدماء ال�شرفاء من �أبنائه،
والذي دفع ومازال يدفع �ضريبة الدم مل ولن يكون م�سرح ًا لكم لكي
حتاولوا العبث برتابه وحدوده من جديد ،الوطن ملن دفع ال�شهداء تلو
ال�شهداء من �أبنائه ،وملن �أثبت ب�أنه مع الوطن يف حمنته قبل �أن يكون
معه وهو ينعم بالهدوء واال�ستقرار ،حتى و�إن ت�سامح الوطن وغفر
ني تام ب�أنكم �ست�سريون
زالتكم وما�سببتم له من فجائع ،ف�إننا على يق ٍ
يف �شوارعه �أذالء منبوذين من �أبنائه الذين عرفوا ور�ؤوا ازدواجيتكم
وفر�ص مكنتكم
ٍ
وتنكركم لكل ما قدمه لكم هذا الوطن من �سبلٍ للعي�ش،
من �أن تدخلوا مدار�سه وجامعاته وم�شافيه ،وكل ذلك دون �أن يكلفكم
لري ًة واحدة تدفعونها على عالج �أ�سركم �أو تعليم �أوالدكم...
اذك��ر الآن وبكث ٍري من يقظة ال��ذاك��رة جمال�سنا مع بع�ض ه���ؤالء
املنافقني واملزيفني الذين �أتقنوا ت�سويق �أنف�سهم زيف ًا وزور ًا وبهاتاناً،
كيف يبد�أ �أحدهم باحلديث عن نف�سه مادح ًا ثباته ونظافة فكره،
وقد�سية انتمائه لرتاب الوطن ،وثوابته وتطلعاته مل�ستقبل هذا الوطن،
الذي عليه �أن يقارع الرجعية واال�ستعمار والعدو ال�صهيوين املغت�صب،
و�أذكر �أي�ض ًا ب�أنه ما �أن ينتهي هذا املدعي واملزيف حديثه حتى تنربي
فئة من منا�صريه و�أعوانه ،وتبد�أ بكيل املديح املجاين لهذا املفكر املبدع
الذي يجب �أن يحتل �ساحة الثقافة ليقود املثقفني نحو بر الأمان ،ولئن
كانت هذه الطريقة التي اتبعها بع�ضهم فرتة طويلة من الزمان مازالت
�سائدة حتى الآن ،ففي تقديري �أنها �أ�صبحت قدمية ومك�شوفة ،ال بل
�سافرة ول�سوف لن تفلح يف خداع النا�س كل النا�س طول الوقت ،ول�سوف
ي�أتي اليوم الذي نقول به لأمثال ه�ؤالء� :إنكم مك�شوفون ،و�إنكم مدعاة
لل�شفقة ،لأن �أمثالكم اعتادوا �أن يلعبوا بالوقت ال�ضائع ،و�أوقات الوطن
و�أبنائه ال�شرفاء مل تعد �ضائعةً الآن.

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
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الوزيرة د� .سلوى العبد اهلل ..تلتقي الدكتور ن�ضال ال�صالح..
ه��ذه املنظمات ال�شعبية املزيد من
الرعاية ،واالهتمام ،وتذليل جميع
ال�����ص��ع��اب وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه
م�سريتها.
وقالت ال�سيدة ال��وزي��رة د .العبد
اهلل� :إن ت��ط��وي��ر ع��م��ل املنظمات
ال�شعبية ،وا�شتقاق الدروب والطرق
اجلديدة ،والأخ��ذ مبعطيات العلوم
احلديثة والتقنيات ..ه��و الكفيل
بتح�سني الأداء من �أجل وطن عزيز
نحن جميع ًا �شركاء يف الدفاع عنه
وحمايته ،وتطويره.
و�أن���ن���ا يف احل��ك��وم��ة ن��ق��در ع��ال��ي�� ًا
احل�����ض��ور ال��ث��ق��ايف لأدب����اء �سورية،
داخ��ل امل�شهد الثقايف ال�سوري ،ويف
امل�شهد الثقايف العربي والعاملي ،ونحن

ن�شعر بالفخر لالنت�صارات الثقافية
ال�����س��وري��ة ع��ل��ى �أك��ث�ر م���ن �صعيد
وجهة ،ومنها نيل اجلوائز الأدبية
والثقافية ،وامل�شاركة يف امل�ؤمترات
الثقافية العربية والعاملية ،وطباعة

امل�ؤلفات وتوزيعها وترجمتها.
ووعدت ال�سيدة الوزيرة د .العبد
اهلل بحل امل�شكالت ال��ت��ي تعرت�ض
م�سرية الثقافة ال�سورية من الكتاب
وت��وزي��ع��ه وان��ت�����ش��اره �إىل ح��االت

اال���س��ت��ث��م��ار ال��ت��ي يعتمدها احت��اد
الكتّاب العرب من �أجل متكني �أع�ضائه
من الو�صول �إىل غاياتهم و�أهدافهم.
وق�����د �����ش����ارك �أع�������ض���اء امل��ك��ت��ب
التنفيذي الأدب��اء والكتّاب احل�ضور
يف جوانب مهمة من احل��وار ،فقدروا
زيارة ال�سيدة الوزيرة د .العبد اهلل
تقدير ًا عالي ًا ،و�شكروها على هذه
امل��ب��ادرة الطيبة ،ومتنوا �أن ت�سهم
احل��ك��وم��ة ،وع�بر توجهها اجلديد،
يف رعاية الأدب���اء وال��ك��تّ��اب� ..أهل
الثقافة والإب�����داع� ،أه���ل الوطنية
ال��ذي��ن ي��ح��ق��ب��ون ب���ذوب �أرواح���ه���م
ً
مواجهة
ل�صمود �سورية ال��ب��اه��رة
لقوى ال��ظ�لام ،والتخلف ،واجلهل،
والعماء.

