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•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

ذاكرة الرجال الأوفياء!..

االفتتاحية

�صناعة الزيف

ُ
ُ
ّ
كذب ّ
َّ
َ
مرات عدة ،وفضحت
المزيف.
وحدة القياس النموذجية للمثقف
ُ
أكاذيبه مرات عدة في مقاالت وفي كتب ،لكن من دون جدوى .بنى مسيرته
ّ
َ
َ
على إدارة األكاذيب دونما خجل ،وقدم نفسه ،وما يزال ،على أنه النموذج
ً
عالم األفكار ،والمخلص للقضايا األكثر نبال،
المثالي للمثقف المؤثر ّفي ٌ
إعالمي .بعض ينظر إليه بوصفه شخصًا عميق االلتزام
في حين أنه مضلل
وبعض آخر
باألخالق ،وهو في الحقيقة مثال للوقاحة واالستخفافّ ّ ،
مكارثي فتاك.
مدافعًا عن الحرية وهو في الحقيقة ليس سوى
بوصفه
ٌ
ّ
مما ّ
قليل من كثير ّ
ّ
واألكاديمي الفرنسي «باسكال
صدر المفكر
ما سبق
ّ
المزيفون،
بونيفاس» حديثه عن «برنار هنري ليفي» كتابه« :المثقفون
ّ
اإلعالمي لخبراء الكذب» الذي كانت أربع عشرة دار نشر من دور
النصر
النشر الفرنسية رفضت نشره قبل أن يرى النور ،وصدر في ترجمته
مخلوف ،عن دار ورد في دمشق قبل نحو سنة.
العربية ،بتوقيع روز
ّ
ّ
المقدمة توزع محتوى الكتاب على قسمين ،األول بعنوان
باإلضافة إلى
الفكرية على وجه العموم» ،والثاني بعنوان:
النزاهة
انعدام
«ح��ول
ٌّ
ّ
ّ
تضم َن األول سبع جزئيات عالج
المزيفين كل بمفرده».
«بخصوص بعض
«بونيفاس» فيها الدور الذي نهضت به ،وما تزال ،وسائل اإلعالم الفرنسية
في تزييف الحقائق حول العرب والمسلمين ،وفي تمجيد «إسرائيل»
ّ
وتضمن
محيط من األنظمة الشمولية»،
بوصفها «واحة للديمقراطية ّفي ٌّ
الثاني ثماني جزئيات استقل كل منها بشخصية من الشخصيات
الثقافية واإلعالمية الفرنسية التي دأبت على صناعة الزيف وتصدير
األكاذيب إلى المتلقي داخل فرنسة وخارجها ،من «ألكسندر آدلر» ،إلى
«كارولين فوريست» ،و»محمد سيفاوي» ،و»تيريز دلبش» ،و»فريدريك
إنسل» ،و»فرنسوا هزبورغ» ،و»فيليب فال» ،فإلى أكثرهم شهرة ونجومية،
أي «ب .ه .ل» كما اختار «بونيفاس» اختزال االسم الكامل ّ
لعراب «الربيع
ّ
ّ
ّ
«بونيفاس» أيضًا.
المزيفين» بتعبير
«السيد زعيم
العربي» ،بل
ّ
ّ
الكتاب غني بالمعلومات والوثائق والحقائق الدالة على «مهارة» أولئك،
وسواهم ،في مخالفة «األمانة ّ الفكرية» ،وفي متابعتهم تضليل الرأي
الفرنسي من دون أن يرف لهم جفن ،تقديرًا منهم ّ
ّ
أن «الجمهور
العام
العريض ليس ناضجًا بما يكفي» ليكتشف الحقيقة ،بل الحقائق ،وأنّ
ّ
تتعرض للعقاب.
وسائلهم في الكذب والتزييف والتضليل لن
في الكتاب ،وفي غير موقع منه ،غير قرينة تستعيد إلى الذاكرة وزير
الدعاية السياسية في عهد «هتلر» حتى نهاية الحرب العالمية الثانية،
غوبلز» ،صاحب القول األكثر فاشية ضد الثقافة والمثقف
«بول جوزيف
ّ
ُ
ُ
في التاريخ ،أي« :كلما سمعت كلمة ثقافة ّتحسست مسدسي» ،وقبل ذلك
صاحب «الوصية» األكثر مفارقة لقيم الحق والخير والجمال في التاريخ
ّ
ْ
ْ
يصدقك الناس».
اكذب ،حتى
«اكذب،
أيضًا ،أي:
ّ
ّ
واإلعالمي
في السنوات الخمس التي مضت تفصد الجسد الثقافي
ّ
ّ
العربي عن «قيح» هادر من بعض «المفكرين» و»المثقفين» و»اإلعالميين»
ّ
العرب الذين ال يختلفون عن أولئك ممن وصفهم «بونيفاس» في مقدمته
للكتاب بالوقاحة وانعدام الذمة بال ّ
حدّ .
تفصد عن «طبقة» من «المثقفين»
ّ
األخالقي ،والالهثين وراء امتيازات خاصة بهم،
المدقعين في فقرهم
والمتسابقين ،فيما بينهم ،على موقع الصدارة في صناعة الكذب في
االجتماعيّ ،
ّ
وممن
الفضائيات ،والمواقع اإللكترونية ،وشبكات التواصل
أتخموا تلك ُالفضائيات والمواقع والشبكات بالزيف والتزييف والتضليل،
ّ
النازي «غوبلز» معه أن ينهض من قبره،
وعلى نحو لو ق ّيض لوزير الدعاية
ويقرأ بعضًا منه ،أو يسمع بعضًا منه ،لكان مأل فضاء «الرايخ» بالصرخة
العجب :يا أبناء األبالسة!
َ
أبناء األبالسة؟ بل أحفاد ْ
ُ
العرب المثل به في الكذب،
ضربت
«قين» الذي
ِ
«قين» َ
القين؟!» ،وأصله ّ
«دهدرين يا ْ
أن شخصًا اسمه ْ
سع َد ْ
ْ
كان
أي قولها:
مشهورًا بالكذب ،وأضاف إلى شهرته تلك ،بل إلى المتواتر من أكاذيبه،
ْ
زعمه ّ
«سعد» اسمهُ ،
فدعي به زمانًاّ ،
َ
ثم ّ
ُ
كذب دعواه ،فقيل له
تبين
أن
ْ
ْ
باطلين كما تقول معاجم اللغة.
«دهدرين» ،أي
ذلك ،أي جمعه بين

• حممد عادل
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انعقاد فعاليات ملتقى الحوار القومي التا�سـع
تحت �شعار

((نحو خطاب عربي موحد حول التطرف))

برعاية الرفيق املهند�س هالل الهالل الأمني القطري
امل�ساعد حلزب البعث العربي اال�شرتاكي �أق��ام مكتب
الإع��داد والثقافة والإع�لام القطري مب�شاركة احتاد
الكتاب العرب واحتاد ال�صحفيني ال�سوريني ملتقى احلوار
القومي التا�سع بعنوان ((نحو خطاب عربي موحد حول
التطرف)).
وبح�ضور �أع�ضاء القيادة القطرية للحزب الرفاق
يو�سف الأح��م��د ،د .خلف املفتاح� ،شعبان ع���زوز ،د.
فريوز املو�سى ،و�أركان ال�شويف ،ود .مالك علي �إ�ضافة �إىل
وزي��ر الثقافة الأ�ستاذ حممد الأحمد ،ورئي�س احتاد
ال�صحفيني ال�سوريني مو�سى عبد النور ،و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي الحتاد الكتاب و�أع�ضاء الأمانة العامة الحتاد
ال�صحفيني .والعديد من القيادات احلزبية واملثقفني
واملفكرين ،ورئي�س جامعة دم�شق الدكتور ح�سان كردي
و�أم�ين ف��رع جامعة دم�شق خالد حلبوين ،وال�سيد د.
�صفوان قد�سي ع�ضو اجلبهة الوطنية التقدمية.
انطلقت فعاليات امللتقى يف متام ال�ساعة احلادية
ع�شرة من �صباح الأحد  2016/1/8يف مكتبة الأ�سد
الوطنية بدم�شق ،حيث ا�ستهلت الفعاليات بالوقوف
دقيقة �صمت لأرواح ال�����ش��ه��داء وبالن�شيد الوطني
للجمهورية العربية ال�سورية.
�أدار فعاليات اجلل�سة الأ�ستاذ الدكتور ن�ضال ال�صالح
رئي�س احت���اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ال���ذي رح��ب باحل�ضور
وامل�شاركني ،مقدم ًا �شكره لكل من �أ�سهم يف اجناح فعاليات
امللتقى ،وقد تطرق خالل �إدارته فعاليات اجلل�سة �إىل

جملة من الت�سا�ؤالت والأفكار املتعلقة مبو�ضوع اخلطاب
العربي امل��وح��د يف مواجهة التطرف ،م�شري ًا �إىل �أن
التطرف لي�س وقف ًا على اجلانب الديني وح�سب ،فهناك
التطرف الإي��دي��ول��وج��ي واالث��ن��ي ،والإيديولوجيات
ال��ت��ي تتوهم امتالكها احلقيقة وح��ده��ا وتنفي عن
الإيديولوجيات الأخرى قدرتها على امتالك احلقيقة
تعترب �شك ًال م��ن �أ�شكال التطرف ال��ذي ميتد لي�شمل
خمتلف جوانب احلياة .منوه ًا �إىل �أن ما تعر�ض له
اخلطاب الثقايف العربي جوهره ال�صراع حول ت�أويل
الن�ص الديني.
وقدم الدكتور عبد احل�سني �شعبان (العراق) ورقة
تطرق فيها �إىل ثالثية التطرف والتع�صب والإره��اب
وكيفية معاجلتها ،فالتطرف هو ابن التع�صب وال بد من
وجود تع�صب حتى يحدث التطرف ،والإرهاب هو وليد
التطرف ،وعندما ينتقل الفكر املتطرف من النظرية �إىل
املمار�سة يتحول �إىل �إرهاب .كما �أ�شار �إىل �أن التطرف
يحتاج �إىل مواجهة ومعاجلة فكرية وثقافية وتربوية
ودينية طويلة الأم��د لإع��ادة تكوين جمتمعاتنا ،لأن
التطرف لن ي�ستطيع �أن مير �أو �أن ينت�شر �أو �أن يتو�سع
�إن مل يجد بيئة �صاحلة لتفقي�س بي�ضه فيتحول �إىل
مفخخات و�أعمال ومنظمات �إرهابية .ويف هذا املنحى
نحن بحاجة �إىل م�سار طويل رمب��ا ي�أخذ ع��ق��ود ًا من
الزمن لإع��ادة بناء وتعزيز �شرعيات جديدة حيث ال
ميكن حماربة الإره��اب بالإرهاب �أو مواجهة التطرف
البقية � ......................ص16
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ذاكرة الرجال
الأوفياء!..

• حممد عادل
يقال �إن ال��رج��ال الأوف��ي��اء يحفظون �صورة
بالدهم �أملدن والقرى والأمكنة اجلميلة ويطبعونها
يف الذاكرة وهذا ما قر�أته و�أنا يف قرية “العقبة”
بالقرب من �سفح جبل ال�شيخ وبالقرب من را�شيا
ال��وادي و�آن��ا انظر �إىل فل�سطني جنوبا ق��ر�أت ن�صا
�أدبيا جميال  ...للزعيم اخلالد احمد ال�شقريي
باين وم�ؤ�س�س منظمة التحرير الفل�سطيني يقول فيه :
فغدونا نراها يف منامنا و�أحالمنا فردو�سنا املن�شود ،
بل فردو�سنا املفقود....
�سافرت �إىل بيت املقد�س ،وك��ان �سفري ه��ذه امل��رة،
ولأول م��رة ،بال�سيارة فمررت بحيفا والنا�صرة ،ثم
هبطنا �إىل مرج �أبن عامر عرب العفولة ومنها �إىل جنني
ونابل�س ثم �أخذنا ن�صعد �إىل رام اهلل فالقد�س .
وقد “ �ألفت “ هذا الطريق يف ما بعد ،فقد �سلكته
قريبا ً من ع�شرين عاما ً من عمري �إىل يوم نزوحنا من
فل�سطني  ،ولكن هذه “ الألفة “ مل تنتق�ص من جمال
هذا الطريق اجلميل  ،مل يعد جماله م�ألوفا ً عندي ليوم
من الأيام  ،وال ل�ساعة من ال�ساعات ،بل ظل يتجدد مع
الأيام والأعوام .
ويف كل مرة ،ويف كل �سفرة كنت �أرى فيه جديدا ً من
ال�سناء والبهاء فيزداد روعة وجماال ً يف ف�ؤادي .
الطريق من حول خليج عكا برماله النا�صعة و�أمواجه
الوادعة عزّ نظريه يف الدنيا .وال�صعود الهادئ �إىل ربى
النا�صرة ب�أحرا�شها العطرة ،نزهة رائعة تبعث يف
النف�س كل معاين ال�سكينة والراحة .
والنزول �إىل مرج ابن عامر ،والبقاع ال�سند�سية حتت
ب�صرك ك�أنها �سجادة مطرزة هوت من ال�سماء وافرت�شت
ك��ل هاتيك البقاع  ..ذل��ك وح��ده رف��اق��ة م��ع اجلمال
واجلالل.
واجتياز جنني ونابل�س ورام اهلل والبرية وبني الروابي
والوديان مر�صعة بالزيتون والأعناب ،غر�سها الآباء
والأجداد ،متعة روحية بالغة الإمتاع والإينا�س .
والإط�ل�ال على بيت املقد�س من حي ال�شيخ جراح
 ،و�أ�سوارها التي تلف “ الأق�صى “ و “ القيامة “ بني
ذراعيها يف �سكون ودعة � ،إمنا هو �إطالل على موكب رائع
من التاريخ والقدا�سة واجلالل .
ولقد �أخ��ذت بهذا اجلمال و�أن��ا �أ�سلك ذلك الطريق
لأول مرة يف حياتي ،وما �سلكته مرة �إال ور�أيت �صفحة
جديدة من اجلمال ،الرائع الفتان .
قدر يل يف �أ�سفاري �إىل �أوروبا و�أفريقيا و�أمريكا
ولقد ّ
و�آ�سيا �أن �أ�شهد مواطن بارعة ومفاتن رائعة يف هذه
الدنيا  ،ولكني كنت على ال��دوام �أرى �أن هذا الطريق
من عكا �إىل بيت املقد�س وما حوله من املدن والقرى ،
واله�ضاب والوديان  ،واملروج وال�سهول و الزروع وال�ضروع
� ،أروع جمال ً و�أرفع ح�سنا ً .
ولقد �سقطت هذه البقاع كلها يف يد �إ�سرائيل يف حرب
حزيران  /يونيو من عام  ، 1967كما �سقطت �شقيقتها
م��ن قبل يف ح��رب  ، 1948فغدونا ن��راه��ا يف منامنا
و�أحالمنا فردو�سنا املن�شود  ،بل فردو�سنا املفقود ...
ولكن �إىل حني !..

قضايا وآراء
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الإرهاب وال�سوق
•حنا عبود
ال توجد حركة �إرهابية يف التاريخ ال�شرقي �أو الغربي،
عراب قوي مقتدر
�سواء �أكانت علنية �أم �سرية� ،إال كان لها ّ
من النواحي املادية ال�ضرورية لتمويل �أي حركة �إرهاب ولو
كانت م�ؤلفة من خم�سة �أ�شخا�ص .وتكون هذه احلركة من
�أجل هدف يعرفه �صانعها وم�ؤ�س�سها فقط (�أو �أهداف عدة).
�أما املعلن من الأهداف فهو لتغطية وا�سعة لأعمال احلركة
ول�ضم ما ميكن من اجلماهري امل�صابة عادة بالهبل �أو املبتلية
بب�ؤ�س الأحوال.
ب���د�أ الإره����اب احل��دي��ث منذ
�أواخ����ر ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر،
ب��ح��رك��ة ال��ف��و���ض��وي�ين ،ال��ت��ي
انت�شرت يف ك��ل الأ���ص��ق��اع حتى
�إنها و�صلت �إىل الواليات املتحدة
نف�سها ،وه��ي ال��ت��ي ك��ان��ت تظن
�أن��ه��ا منيعة .وا���س��ت��م��رت ه��ذه
احلركة حتى نهاية الربع الأول
من القرن الع�شرين ،ثم تلتها
حركات عرفت با�سم االنقالبات
الع�سكرية ،التي تناف�س فيها
ال�شرق والغرب ،ففي كل خم�س
دقائق �أحيان ًا ت�سمع من الإذاعات بانقالبني ع�سكريني� ،أحدهما
للأمريكان والآخ��ر لل�سوفييت .وفتحت ه��ذه احلركات �شهية
الرتب الع�سكرية ال�صغرية حتى �أن عريف ًا �أفريقي ًا �أذاع البيان
رقم واحد �صباح ًا برتبة عريف ،ويف امل�ساء كان برتبة مار�شال.
وانتهت هذه االنقالبات يف الربع الثالث من القرن الع�شرين،
ومنذ الربع الأخ�ير من القرن الع�شرين وحتى اليوم ال يعرف
العامل عراب ًا للإرهاب �سوى الواليات املتحدة .فقد جنحت يف
�أفغان�ستان ،وا�ستطاعت الو�صول �إىل معظم �أهدافها يف العراق
عن طريق ما ي�سمى “ال�شركات الأمنية اخلا�صة” وهي �شركات
مرتزقة بع�ضها �صار معروف ًا على النطاق العاملي ،وبع�ضها يعمل
باملفرق ،فتطلب منها �أن تقتل �أخاك فتقتله لك لقاء مبلغ معني،
ف�إذا �سلطها عليك ابن عمك قتلك �أنت.
وهذه �أول مرة يقوم العراب بالإ�شراف على الإرهاب وادعاء
حماربته يف وقت مع ًا .ف�إ�سرائيل ت�سللت �إىل ثالث مراكز ،وتتوىل
عدة مواقع �إرهابية يف �شبكة الإنرتنت .وقد �أمكن لهذا الإرهاب
�أن يوقع خ�سائر يف العديد من الأطراف �إال الطرف الإ�سرائيلي،
وهو الطرف ال��ذي يتقن حق ًا لعبة الإدارة بكل الأقنعة التي
حتتاجها ،و�إن كانت خ�شبة امل�سرح هي العامل كله تقريب ًا.
ك��ان الإره���اب احلجة الأوىل لغزو ال��ع��راق ،فقد اتهم ب�أنه
ي�أوي الإرهابيني و�أنه �صار مرتع ًا للقاعدة ب�أع�ضائها و�أن�صارها
ومتطوعيها .فلما مل يظهر �إرهابي واحد من القاعدة عمدوا �إىل
تهمة �أذك��ى قلي ً
ال وهي �أن العراق ميتلك تر�سانة من الأ�سلحة
“ذات الدمار ال�شامل” ويف هذه املرة زعم العراب �أنه ال ميكن
تقدمي دليل لأنها �أ�سلحة خمفية وخمب�أة.
ولن�شر اخل���وف وال��رع��ب ���ص��ار ه��ن��اك خمت�صون يف ت�صنيع
الدعاية الإرهابية ،فربط الإره��اب بكل ما هو ظالمي ،فهم يف
الكهوف واجلبال واملغاور والغابات ويختبئون نهار ًا ويعملون
لي ً
ال مثل اخلفافي�ش م�صا�صة الدماء .وقد ا�ستقوا هذه ال�صور
من �أديان ال�شرق الأو�سط ال�ساذجة التي ربطت كل ما هو �شرير
بكل ما هو معتم ،حتى �أن العامة تب�سمل كلما همت بدخول مكان
مظلم ...وهي �صور مالئمة لأن الإرهاب الأخري مرتبط بالدين.
وج ّي�ش ال��ع��راب احل��ك��ام �أو ً
ال ث��م م��ن ي�صدقه م��ن �أ�صحاب
العقول الطافية وامل�شاعر احل�سا�سة وامل�ساملني ،ك�أنه يعد حملة
�صليبية حق ًا ملكافحة هذا الوباء .وال يزال العراب حتى اليوم
يزعم �أن الإره��اب قوي وخطري
ويتزايد ي��وم�� ًا بعد ي���وم ...مع
�أن ه��ذا ال��زع��م ال يثبت �أب���د ًا
�أمام الوقائع .يكفي �أن يتوقف
ال���ع���راب� ،أو �أن جت�ب�ره على
التوقف عن مد الإره��اب باملال
والتخطيط ...وغري ذلك حتى
ينتهي �أي مظهر م��ن مظاهر
الإرهاب.
�أم���ا ال��ق��ول �إن ال��دي��ن يولد
الإره��اب فقول م��ردود جد ًا �إذا
مل يكن هناك ع��راب .فاملتدين

خملوق م�سكني قد ي�ستدرج �إىل الإره��اب بحجة الدين �أحيان ًا.
ولكن ه�ؤالء �أفراد� ،أما الغالبية العظمى ف�إنهم مرتوكون خل�صمهم
الأكرب وهو “ال�سوق”
فمنذ �أكرث من ثالثني عام ًا التقيت بامل�صادفة مع �أحد طالبي
امللتحني ديني ًا ،ف�سلم الرجل وك��ان خارج ًا من �صالة اجلمعة،
فدعوته �إىل املنزل فا�ستجاب مع �أربعة �أ�شخا�ص مثله يف الوجهة
والفكر .و�أطلعني الرجل على م�شروعه الكبري وهو �أنه ب�صدد بيع
منزل ورث��ه من دون �أن يكون
له فيه حاجة ،و�أما �أ�صدقا�ؤه
الأرب��ع��ة فقال �إن��ه��م �سي�أتون
بالتمويل املنا�سب ،لفتح مركز
�إلكرتونيات “�شريف” مبعنى
�أن��ه��م ال ي�����ش�ترون �إال �شرع ًا
وال يبيعون �أال ���ش��رع�� ًا ،وهم
ي��ق�����ص��دون �أن��ه��م ل��ن ي�����ش�تروا
الأق��را���ص امل�ضغوطة �إال �إذا
كانت مرخ�صة ،وكذلك �أجهزة
الكومبيوتر وبقية الأ�شياء
الإلكرتونية ...ن�صحتهم ب�أال
يبيعوا عقار ًا لأنه �أربح لهم و�أبقى ...وودعوين وغادروا بلحاهم
الطرية .وبعدها ن�سيت املو�ضوع.
وت�شاء امل�صادفة �أن �ألتقيه بعد كل هذه امل��دة ،ف�س�ألته عن
امل�شروع ،وكيف العمل ،و�أين زمال�ؤك �أو �شركا�ؤك ....ف�شرح يل
ب�أنهم “�ضحكوا عليهم” �إذ �أن الب�ضاعة املرخ�صة كانت غالية
ال�سعر ومل تلق رواج ًا ،وكذلك الأجهزة الإلكرتونية ،يف حني كان
جريانهم يعر�ضونها نف�سها بربع هذا ال�سعر ،فتبينوا �أن الب�ضاعة
املرخ�صة مل تكن مرخ�صة ،فما هي �إال قطعة ورق با�سم الب�ضاعة
يوقع عليها التاجر الكبري ...ولكن بعد فوات الأوان فقد تبخر
ثمن امل��ن��زل ومت��وي��ل ال��زم�لاء ،ال��ذي��ن �أف���ادين �أن اثنني منهم
هاجرا ...والثالث يعمل يف ت�صليح الأبواب احلديدية والأقفال،
والرابع عاف الدنيا والتج�أ �إىل امل�سجد يتن�سك فيه...
�إن قوانني ال�سوق ،بدعارتها وخبثها وق�سوتها و�سوئها ومغرياتها
و�أزماتها واختناقاتها ول�صو�صيتها وكذبها ومكرها وخداعها...
كفيلة بالإجهاز لي�س على �أمثال ه�ؤالء املتدينني امل�ساملني وح�سب،
ويجد
بل على �أكرب �إرهابي �إذا مل يكن خلفه عراب ميول فيمد
ّ
فيهد� ...إن هذه احلجة �أو اخلدعة �أو احليلة ال�صبيانية ال
ّ
تنطلي على �أحد ...ولكنها امل�صالح ،فهي لعبة تنطبق عليها نف�سها
قوانني ال�سوق ذاتها.
حتى من املفردات اللغوية التي ال يجدون �أ�صلح منها للتعبري
عن ظواهر ال�سوق وعملياته تعرف مدى الإرهاب الكامن يف ال�سوق
وكيف يلتهم بال رحمة ماليني املتعاملني ،فكلمة �( Sharkسمك
القر�ش) تطلق على القر�ض ال�ساحق (�أي الذي تكون الفوائد
عليه عالية جداً) �أو املرهق الذي يعجز �صاحبه عن ت�سديده،
متام ًا كما �أظهرت الأزمة املالية الأمريكية� .إن ال�سوق منبع كل
�إرهاب يف العامل� ،سواء اتبعته الدول �أو الأفراد� ،أما ما تبقى فهي
من الأحداث التي كانت تقع منذ قدمي الزمان وال عالقة لها بهذا
املفهوم احلديث للإرهاب.
قوانني ال�سوق ذاتها بد�أت تتمرد على العراب نف�سه ،فالأزمة
العامة الأمريكية يف ع��ام ( 2008واحلقيقة �أنها قبل ذلك
ب�سنوات) نذير ب�أنها ال تتعامل مع العواطف مثل الدعايات التي
يلج�أ �إليها العراب ،بل تتعامل مع �آليات ال ميكن وقفها ،وال ميكن
حتى التخفيف من �آثارها ،حتى لو فر�ض العراب الإتاوات على
كل حكومات العامل و�شعوبه.
وينطبق على ذلك املثل القائل،
�إن مل جتد الأفعى �شيئ ًا تلتهمه
التهمت نف�سها.
من هنا ينبع خوف العراب،
ول��ي�����س م��ن ت��دم�ير ال�برج�ين،
فلو ك��ان يف ال��ع��امل م��ن ميتلك
تكنولوجيا لتدمري مثل هذين
ال�برج�ين ،وب��ه��ذه الطريقة،
غ�ير �أم��ري��ك��ا ،مل��ا ك��ان للنظام
الأمريكي وجود على الإطالق.

منذ الربع الأخري من القرن الع�شرين
عراب ًا
وحتى اليوم ال يعرف العامل ّ
للإرهاب �سوى الواليات املتحدة.

القول �إن الدين يولد الإرهاب قول
عراب.
مردود جد ًا �إذا مل يكن هناك ّ
فاملتدين خملوق م�سكني قد ي�ستدرج
�إىل الإرهاب بحجة الدين �أحيان ًا.

قضايا وآراء
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ماذا يريد املليك ال�سعودي
من �إطالق حملته؟

• د.علي دياب

الغريب يف �أمر هذا املليك وجوقته ،يف �أنهم
ال يح�سنون الإفادة من التجربة ولو بحدودها
الدنيا ،فمنذ فرتة وامل�شاهد العربي مل ي�سمع
ت�صريح ًا لوزير خارجية ه��ذا املليك ،فتهي�أ
لهذا امل�شاهد �أنّ هذه اجلوقة قد وعت حقيقة
املوقف ،و�أن هذه احلرب التي ت�شن على قطرنا
احلبيب ،وال��ت��ي ك��ان لهم ال���دور الأ���س��ا���س يف
�إ�شعالها ،بد�أت ت�ضع �أوزاره��ا ،و�أ�س�ست معارك
حلب التاريخية لالنت�صار النهائي ،وعودة كل
�شرب من الأر���ض العربية ال�سورية �إىل ح�ضن
الدولة ،وتكني�س ما تبقى من عنا�صر �إرهابية
وم��رت��زق��ة ،ق��دم��ت �إل��ي��ن��ا م��ن ج��ه��ات الأر����ض
الأرب���ع ،وظننّا �أن املليك ال�سعودي وزمرته
احل��اك��م��ة ب����د�ؤوا بلملمة مواقفهم امل�شينة
ويبحثون ع��ن خم��رج يحفظ فيه بقية من
ماء الوجه �إن بقيت؟ ويوعز املليك لعمالئه
ومرتزقته بالتوقف عن ال�سري يف طريق نهايته
معروفة وحمتومة!! �إال �أنه وبكل �أ�سف وكما
نعرف �أن املليك ال ميتلك احلق يف اتخاذ مثل
هذا القرار؟ و�إمن��ا هو ينفذ ما ميلى عليه من
الدوائر ال�صهيونية والأمريكية ،وعاد ليوعز
لوزير خارجيته امل�سخ معيد ًا �أب��واق��ه حول
ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد ،وك�أنه ال يعي ماذا
يجري على الأر�ض ،ظان ًا �أنه بتلك الت�صريحات
�سيعيد �شيئ ًا من الأم��ل �إىل �أولئك املرتزقة
الذين عرفوا وخربوا قدرات اجلي�ش العربي
ال�سوري يف امليدان ،وم�ض ّيه يف الق�ضاء عليهم
�إن مل ي�ست�سلموا ويلقوا �سالحهم؟ وعاد املليك
�إىل خزائنه ليدفع له�ؤالء الإرهابيني تنفيذ ًا
لأوام��ر �أ�سياده ال�صهاينة والأمريكان ،ولكنه
وجدها خاوية وتعاين العجز ب�سبب ما �أنفقه
من مليارات للولوغ يف �سفك دم ال�شعب العربي يف
�سورية .ويف ليبيا ويف اليمن ال�شقيق ،الذي ال
يزال التحالف الذي يقوده هذا املليك ميطرها
بكل �أن���واع الأ�سلحة الفتاكة وغ�يره��ا ،لهذا
ال�شعب الفقري املغلوب على �أمره الذي يحتاج
بالأ�صل �إىل بناء املزيد من امل�شايف واملدار�س
وامل�ؤ�س�سات ،فبدل �أن ي�ساعده كونه م�صنف ًا على
�أنه بلد عربي ،و�شقيقه وجاره ،جاء ليهدم ما
قد ع َّمره من جهد وع��رق وق��وت �أبناء �شعبه
الفقري ،فجاء ه��ذا الوغد املجرم ال��ذي يعد
نف�سه عربي ًا ،ليجرب �أنواع الأ�سلحة املختلفة
التي يدفع �أثمانها من ثروة ه���ؤالء الفقراء،
ليعيث ف�ساد ًا وتخريب ًا يف الأر����ض العربية
وق��ت ً
�لا للإن�سان ال��ع��رب��ي ،وليحرك اقت�صاد
العدو ودورة ر�أ�سماله من خالل معامل �أ�سلحته
و�شركاته العمالقة ،لت�صب اجلحيم فوق ر�ؤو�س
�أبناء �شعبنا العربي الفقري امل�سحوق يف اليمن
وليبيا وغريها.
وعندما �أفل�ست خزائن املليك عاد ليعلن عن
حملة تربعات من النا�س املغلوب على �أمرهم ،يف
تلك الأر�ض الطاهرة التي ابتالها اهلل بنظام ال
عالقة له بالطهارة وال بالإ�سالم وال بالعروبة
وال بالإن�سانية ،ويقود هذه احلملة بنف�سه مع
ويل عهده لال�ستمرار يف �سفك دم �شعب �سورية
العروبة ال�صامدة ،وف��ات هذا املليك �أن هذه
البهلوانيات لن تنطلي على �أبناء �شعبنا العربي
امل�سكني يف تلك الأر�ض الطاهرة ،وال على كل
عربي �شريف على امتداد �ساحة وطننا العربي
الكبري ،وما هذه الت�صرفات وهذه احلملة ،التي
�س ّوق لها �إال تغطية �سافرة ومك�شوفة وحماولة
اح��ت��واء كما ي��ت��وهّ ��م ،لهزميته وع�صاباته
املجرمة يف حلب �أمام بطوالت اجلي�ش العربي
ال�سوري البا�سل يف �ساحة املعركة ،وبالتايل
هزميته ال�سيا�سية �أي�ض ًا ،و�أن ما يقوم به من
عالقات وا�ضحة ومك�شوفة وبالعلن مع قادة
الكيان ال�صهيوين بعد �أن كانت باخلفاء ومنذ

عقود بعيدة ،وحتت عناوين كاذبة وخمتلفة،
يربر فيها هذه العالقات اخليانية �أمام الب�سيط
م��ن �أب��ن��اء �شعبنا العربي متذرع ًا مبواجهة
اخلطر الفار�سي؟ ون�سي هو وجوقته ما تقدمه
اجلمهورية الإ�سالمية الإي��ران��ي��ة م��ن دعم
للمقاومة الفل�سطينية والوطنية اللبنانية،
ولنا �أي�ض ًا يف مواجهتنا للإرهاب امل�صدّ ر �إلينا
م��ن قبله وقبل حلفائه ال�صهاينة والغرب
الأوروبي والأمريكي ،والقا�صي والداين يعرف
وعداء
هذا ال�سلوك امل�شبوه الذي ين�ضح كره ًا
ً
ل�شعبنا العربي عامة وال�سوري خا�صة ،فلم
يفتحوا �أبوابهم �أم��ام ن��ازح واح��د ،خ��رج من
ب��ل��ده نتيجة �إره��اب��ه��م ودع��م��ه��م للمرتزقة
الذين زودوهم باملال وال�سالح ،و�سهلوا دخولهم
�أر�ضنا الطاهرة عن طريق ال�سلطان العثماين
اجلديد ،الذي �أقام �أحالم ًا ما بعدها �أحالم يف
تربعه على عر�ش الإ�سالم ال�سيا�سي ،و�إعادة
هيمنته على الأر�ض العربية كما تربع �أ�سالفه
على مدار �أربعة قرون وبا�سم الدين الإ�سالمي
احلنيف!! و�إنهائهم لهذه الهيمنة على يد جمال
با�شا ال�سفاح يف �إعدام الوطنيني والعروبيني يف
�ساحتي ال�برج يف ب�يروت وامل��رج��ة يف دم�شق
وهما �ساحتا ال�شهداء يف كل من العا�صمتني
العربيتني ،ومل يقرتف ه����ؤالء الأب��ط��ال �أي
ذنب �سوى �أنهم وقفوا يف وجه تلك ال�سيا�سة
الرعناء� ،سيا�سة الترتيك ،وحماربة القومية
العربية ،واال�ستمرار يف ب�سط النفوذ والهيمنة
العثمانية ،التي ي�سعى هذا البلطجي اجلديد
�أردوغ��ان �إىل �إعادتها!! ظن ًا منه يف �أن ركوبه
م��وج��ة ح��رك��ة الإخ����وان امل�سلمني ،وال��دع��م
الأمريكي وال�صهيوين لهذه احلركة �ستمكنه
من حتقيق �أحالمه ،وبد�أ التخبط يف �سيا�ساته
املختلفة ،وما حماولة االنقالب الأخري الذي
ي�شك الكثريون يف �أنه وراءها ،وذلك للتخل�ص
من كل خ�صومه يف اجلي�ش والق�ضاء وم�ؤ�س�سات
الدولة املختلفة� ،إال دليل على �إفال�سه ،وتعبري
عن ف�شله الذريع �سواء يف داخل تركيا وحزبه
ح���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة� ،أم يف عالقاته
اخلارجية وال�سيما دول اجل�يران ،الذي �أعلن
يف بدايات عهده وعلى ل�سان وزي��ر خارجيته
ال�سابق �أحمد داود �أوغلو� ،أن �سيا�سات تركيا
تنطلق من م��ب��د�أ� :صفر م�شاكل مع اجل�يران،
و�إذ بها تتحول �إىل �صفر لأية عالقات �صداقة
وح�سن جوار ،بل و�ش ّكلت م�صدر ًا للأذى و�سبب ًا
يف دم��ار بلدنا احلبيب ،وقتل �أبنائه على يد
املرتزقة الذين ي�ؤمن و�صولهم عرب احلدود
املفتوحة بني �سورية وتركيا ،وهنا نت�ساءل عن
القرار الأمريكي الأخري برفع احلظر عن بيع
ال�سالح �إىل الع�صابات الإرهابية يف �سورية ومن
�ضمنها ال�صواريخ امل�ضادة للطائرات ،وعن الدور
ال�سعودي والقطري يف دفع ثمن هذه الأ�سلحة،
ومتريرها �إىل تلك الع�صابات يف ال�شمال وعن
طريق احل��دود الرتكية وب�إ�شراف �أردوغ��ان،
على الرغم من تن�سيقه الأخ�ير مع احللفاء
الرو�س ،فالتجربة ع ّلمتنا �أنهم جميع ًا ي�أمترون
ب�أمرة �أ�سيادهم ،ف�إن �أوع��زوا لهم ف�سينفذون
وفق ما ي�سند �إليهم �سواء بدفع املال؟ �أم بت�سهيل
امل��رور؟ ونحن بدورنا نقول له�ؤالء كافة� :إن
�إرادة �شعبنا العربي وت�صميم جي�شنا العقائدي
و�شعبنا البطل يف اال�ستمرار بالت�صدي لهذه
امل���ؤام��رة والقتال مع حلفائنا �إىل �أن نحقق
االنت�صار النهائي ونب�سط �سلطتنا على �أر�ضنا
كاملة ومنها ن�ستمر يف حتقيق �أهدافنا الكربى
واملتمثلة يف حترير ما احتل من �أر�ضنا العربية
ال��ط��اه��رة ،وبالت�أكيد بعد تكني�س اخلونة
والعمالء املرتبعني على عرو�شهم يف ال�سعودية
وغريها.

نقطة على حرف
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النفاري�ش ـ  7ـ
أجل! يا جوهر ،في كل زمان ومكان يوجد «محدثو نعمة» ويوجد «تجار أزمات» و»تجار حروب» ،كنا نعرف أنه يوجد
طفيلية وطفيليون ،حتى أطلق في زمن ما مصطلح «البرجوازية الطفيلية» ،التي جمعت ثرواتها من غير تعب،
ومن غير معامل ،ومصانع ،وصرنا اآلن نعرف صنفًا جديدًا من هؤالء الذين يستغلون الظروف الصعبة جدًا ،فباتوا
عبئًا على الوطن والمواطن ،وبالمقابل ،يوجد كبار النفوس ،أولئك أصحاب النفوس النبيلة وقد تحدثنا عنهم
سابقًا ،لكن العبرة ،ليست أن أولئك وهؤالء يعيشون بين ظهرانينا ..العبرة في أن يقف كبار النفوس والمعنيون
في الدولة ،بوجه هؤالء اللئام الذين ال نهاية لجشعهم ،وتخريبهم ،واستغاللهم ،واإلساءة للوطن والمواطن..
اسمع يا جوهر ،هذه القصة الواقعية ،وال تتهمني ،كعادتك ،أن هذا ،من بنات أفكاري ،وشطحات خيالي:
ُ
قبل أسبوع ،طرق الباب ،طرقًا عنيفًا ،فالكهرباء ،كما تعلم ..فتحت الباب ،فكان الطارق شابًا في مقتبل العمر،
ّ
حياني بأدب وتهذيب ،واعتذر عن اإلزعاج ،وناولني ظرفًا ،وانصرف .كان ذلك بالنسبة إلي مفاجأة ،فأنا لم
ّ
أستلم رسالة منذ زمن طويل ،بعد أن تحول مركز البريد عندنا ،إلى مقر لتوزيع رواتب المتقاعدين ،وبيع بطاقات
اليانصيب ،وبقيت كوة واحدة ،تعطي إشعارًا ممهورًا عليه «كليشة مطبوعة» ـ «غير موظف» .وما عدنا نتعامل
ً
مع البريد ،بعد ظهور الشركات الخاصة التي تنقل بريدًا «ثقيال وخفيفًا» ،أقصد بالثقيل «الطرود الكبيرة»،
والخفيفة الرسائل ،ولكن بأسعار خيالية ـ سياحية ،ولو أنها رسالة عادية ،فسعر نقلها أصبح فوق طاقة الذين
مثلنا.
المهم ،فتحت الظرف ،وكانت المفاجأة الثانية« :إجازة سوق خصوصية (فئة ب)» باسم المحروس ابني ،الذي
يغط في نوم عميق ،وهو معصوب اليد ،يزعم أنه تعثر بالرصيف فانكسرت يمناه.
ّ
قلت ألمه التي هي زوجتي :ما شاء الله ،ما شاء الله ،ما هذا؟ وأنا أقلب البطاقة الجميلة زهرية اللون بيدي ،وأتأمل
صورة السنفور ابني وهو يضحك ..ابتسمت زوجتي األم الحنون ،وغمزت برضا ما بعده رضا ،وقالت :رفيقته هي
التي تدبرت األمر ،وتكفلت بتأمين« :شهادة قيادة سيارة»! الله يرضى عنها ويحميها ،لقد جنبته (الشرشحة
والمرمطة واالبتزاز من أجل الحصول على مثل هذه البطاقة).
قلت :يا امرأة! ما حاجة السنفور ابني الفاشل إلجازة قيادة سيارة؟ فنحن ال نملك سيارة ،وأعمامه وأخواله ال
يملكون سيارة ،حتى الجيران ،ال يملك واحد منهم سيارة!! فقالت وابتسامتها تزداد سعادة( :بسالمة رفيقته
عندها هي ليس سيارة بل سيارات) قلت :إذن ،أنا ،كالزوج المخدوع ،آخر من يعلم ،وقد رأيت يا جوهر ،أن (الكاف)
زائدة هنا ،وال معنى لها ،فأنا زوج مخدوع حقًا:
ابني السنفور الفاشل ،أتينا له بمدرسين أخصائيين خصوصيين ممتازين بأسعار خصوصية ،وأنفقت عليه
وعليهم كل «مدخراتي» وهاهو يسقط للمرة الثالثة ،ولم يحصل على (البكالوريا) ،قالت وقد تالشت ابتسامتها
السعيدة :الذنب ذنبك ،أنت صحفي تقدمي علمي علماني متمدن ،والمتمدنون ال ينجبون غير ولد واحد .أنثى
ّ
ّ
أو ذكرًا ،قلت أنت يكفينا ولد واحد ،والوحيد دائمًا (مدلل ،ومدلع ،ومغنج) .قلت :ورفيقته بسالمتها ،هي أيضًا
ّ
ومدللة ،ومغناج ،و ..و ..قالت :أبوها ،عنده الكثير ،وهو يحبها جدًا ،وال يبخل عليها ،وال ّ
يرد لها طلبًا ،و..
وحيدة
ً
سألتك من هو؟
قلت :ومن هو أبوها؟ أشارت بإبهامها ،وغمزت بعينيها قائلة :أبوها (متنفذ) وأعطاه الله الكثير.
ِ
قالت :أظنك تعرفه ،يوم كان ( ،)...واآلن صار متنفذًا ،أعجبني يا جوهر ،مصطلح «متنفذ» ،فقلت :هل هو وزير؟
قالت :ال .هل هو مدير عام؟ قالت :ال .هل هو مسؤول كبير؟ قالت :ال .هل هو صاحب معامل؟ قالت :ال .قلت :ما شاء
الله .كيف :إذن ،هطلت عليه هذه الثروة؟ قالت :هو شاطر ،وقد استثمر وضعًا معينًا في هذه الحرب ،والله رزقه،
وابنته تحب ابننا ،وقريبًا إن شاء الله ستتم الخطبة والزواج ،أال تريد أن تفرح بحفيد؟ قلت :و(المتنفذ الجديد)
هذا ،هل يرضى بفقرنا؟ هل يرضى أن يزوج ابنته لسنفور فاشل لم ولن يحصل على البكالوريا ،هل يرضى أن
يزوج ابنته لسنفور مثل ابني ال يملك موهبة ،وليس بيده حرفة أو صنعة ،أو دكانًا صغيرًا؟
قاطعني جوهر :يا إلهي ما أصعبك ،أال تحمد الله أنه أرسل للفاشل ابنك من ينتشله مما هو فيه ،أال تحمد الله،
أنه أرسل من تحبه وتعينه على فشله ،وتنقذه ،وتؤمن مستقبله؟
قلت :اسمع يا جوهر ،القصة ،لم تنته بعد ،اسمع..
حملت حقيبتي وأشيائي ،بعد مشاجرة عنيفة مع زوجتي ،واتجهت إلى «المنشية» ،جلست في ركني المحجوز
ّ
أقلب الجرائد ،وأقرأ ما ال ّ
يسر القلب جراء الجرائم التي ترتكبها القطعان المتوحشة
على اسمي دائمًا ،ورحت
في البالد ،وبحق العباد ،وفجأة جاءني شرطي ،من لباسه عرفت إنه شرطي مرورّ ،
حياني ،وطلب بتهذيب ما بعده
تهذيب أن يجلس معي ،رحبت به .وطلبت له قهوة ،قال :أنت ال تعرفني ،وأنا أعرفك ،وفتح حقيبة ،واستل
مجموعة مقاالت ّ
مصورة لي ،وقال :كلنا نعرف ما كتبت عن المرور ،وأفضلية المرور ،وكيفية التجاوز ،وكيف
ّ
ّ
المحدبات اإلسفلتية التي تسمى (مطبات) ،لكن بصراحة ،أنا اليوم قصدتك بوساطة ،وأنا سلفًا ،أعتذر،
انتقدت
جئت ألقدم اعتذاري منك ،والله ،لم أكن أقصد ،ولم أعرف أن ( )...هو ابنك .قلت :عفوًا يا أخي ،أنت أخطأت
العنوان ،ربما تشابه أسماء ،ونحن ال نملك سيارة وال دراجة هوائية ،قال الرجل والحزن يسربل ّ
محياه :أنا آسف
يا أستاذ! لكن اسمع ماذا جرى:
جئت في  ،2015 / /إلى عملي ،وكانت (نوبتي) في التقاطع هناك ( )...وقفت على المستديرة التي أقف عليها
في الحر والقر ،كان الشارع خاويًا ،إال من الذين اعتادوا رياضة المشي ،وبعض (السرافيس) التي تنقل الطالب،
وإذ بسيارة جيب فخمة سوداء ،كلها سوداء ،كأنها غطست في مغطس قطران ،هي سوداء ،بللورها أسود،
نمرتها سوداء ..دارت السيارة حول المستديرة ببطء شديد ثالث مرات ،بصراحة خفت أن يكون أحد من أولئك
الذين ّ
يفجرون سياراتهم ،أو يعتدون على الشرطة ،بعد أن دارت السيارة للمرة الرابعة ،أشرت بالعصا ،من دون
ّ
أن أستخدم (الصفارة) ،فوقفت السيارة ،وهبط البللور األسود ،فظهر شاب مراهق ،حلق رأسه على (الموضة)،
ّ
وشعره كان كالقنفذ ،ورمى من النافذة ورقة نقدية من فئة (المئة) ليرة ،ترنحت (المئة) ليرة ،وتمايلت ،ثم
استقرت بجانب رصيف المستديرة ،قلت :قف ،فأوقف السيارة ،ورمى بورقة نقدية من ذات (المئتين) ،وقال
ّ
ّ ُ
ضاحكًا :أعرف أنها ال تكفي للقهوة .صفرت بالصفارة ،وقمت بتمثيل من يسحب المسدس ،فتوقف الشاطر
ّ
في مكانه ،وناولني ورقة (الخمسمئة) الزرقاء الجديدة ،وعذرًا على تصرفي ،فما كان مني إال أن صفعته على
وجههّ ،رد فعل على اإلهانة الكبيرة ،فوقع على الرصيف ،لحظتئذ ،حضرت فتاة بثياب البحر معها فتاة سوداء
كالسيارة ،ترتدي جلبابًا أسود من قدميها حتى رأسها ،صرختا بي مهددتين بأبشع الكلمات ،نفض الشاب
ثيابه ،قادت الفتاة التي بمالبس البحر السيارة ،جلس الشاب إلى جوارها ،والفتاة التي ترتدي الجلباب األسود
ُ
ُ
خلفهما ،وانطلقت ،قلت :أما قلت لك إنك أخطأت العنوان ،قال :يا سيدي استدعيت إلى القسم ،وتأكدت أن
ْ
َ
الفتاة هي ابنة ( ،)...وأن الشاب هو ابنك ،عرفت من الطبيب أن يده فيها (شعر) وليس كسرًا ،أرجوك ،ثم أرجوك،
ثم أرجوك ،أن تطلب من ابنك أن يطلب من خطيبته ،وهي تطلب من أبيها ،أن يسامحونني ،فأنا ال أريد النقل،
وال التسريح.
صرخت يا جوهر ،صرخت ،تألمت ،حتى سمعني ّرواد المقهى ،وقلت :ابني السنفور ،صار نفروشًا جديدًا ،وانضم
إلى جوقة النفاريش ،وتيقنت أن كل كتبي وصحفي ،ومقاالتي ،ال تساوي شروى نقير ،فأنا ،فاشل ،فاشل ،فاشل.
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احلروب بالوكالة..
دور املرتزقة و�شركات الأمن اخلا�صة

قضايا وآراء

• حممد مباركة
حني تتعقد الأم��ور ،ويبدو امل�شهد �ضبابي ًا ،البد من
التحكم ب���أدوات البحث واال�ستق�صاء ،للخروج من م�أزق
املفاهيم املغلوطة ،التي يحاول الغرب ،مبا فيه الواليات
املتحدة الأمريكية نف�سها� ،أن نتجرعه ك�أ�س ًا �سام ًا� ،أو
يذهب بالعقول ،كي تعجز عن الفهم وال�صمود واملواجهة.
ويف حني توا�صل �أمريكا ب����إدارة �أوب��ام��ا الت�سرت على
جرائم �إرهابييها ،وتخرج من االتفاق مع رو�سيا ب�ش�أن
الف�صل ما بني �إرهابييها (املعتدلني) و�سائر املجموعات
وال���ع�������ص���اب���ات الإره���اب���ي���ة
الأخ�������رى ،ت��ت���أك��د ح��ق��ائ��ق
ه��ام��ة ،وي�صبح امل�شهد �أك�ثر
و�ضوح ًا� ،سيا�سي ًا وع�سكري ًا،
ال�سيما حني ندرك �أن �إ�صرار
وا�شنطن على متديد املهلة
املعطاة ملا ي�سمى (املعار�ضة
امل��ع��ت��دل��ة)يف ���س��وري��ة ،كي
جتري وا�شنطن الف�صل ما بني
تنظيم (جبهة الن�صرة  /فتح
ال�شام) الإره��اب��ي ،ما هو �إال
حلماية الإرهابيني �أنف�سهم،
و�إت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة �أم��ام��ه��م
للح�صول على مزيد من العتاد والأ�سلحة والتمويل لتعزيز
مواقعهم ،وتغيري موازين القوى على الأر�ض.
لقد بلغ الأم��ر �أن بع�ض اجل�نراالت يف �أمريكا نف�سها قد
دع��وا ملحاكمة �أوب��ام��ا نف�سه بتهمة ت�سليح (داع�����ش) فقد
ن�شر موقع (�سيا�سة �أمريكا اليوم) تقرير ًا قبل �أ�شهر عن
م�سا ٍع لكبار م�س�ؤويل الواليات املتحدة يبني �إدانتهم لباراك
�أوباما ب�سبب قيامه بتقدمي الدعم للمجموعات الإرهابية
التكفريية امل�سلحة ،واعتربت هذا الأمر انتهاك ًا منه للق�سم
واليمني ال��ذي �أداه �أم��ام �شعبه لتنفيذ الد�ستور الأمريكي
الذي �أ�شار �إليه (روبرت في�سك) رئي�س املحكمة العليا وهو
من بني املوقعني على (مذكرة �إدان��ة) �ضد �أوباما الرتكابه
جرائم اخليانة،وانتهاكات تتعلق باملادة رقم  1البند  /رقم
 /11املتعلق بعمليات العنف والت�سليح واملتعلقة بالفقرة
 14من امل��ادة نف�سها .كذلك البند ال��ذي ي�سمح بتقوي�ض
الدفاع الوطني الأمريكي من البند  1021والتجاوزات على
تعديالته يف الفقرة الثالثة والرابعة واخلام�سة وال�سابعة،
وكذلك الأمر التنفيذي رقم  13603لقانون دفاع الطوارئ
امل��دين ..وختم (في�سك) ذلك بالقول«:بعد تقدمي ال�سالح
لتلك التنظيمات،هل �سيكون �أوباما م�س�ؤو ً
ال عن فعلته ب�أنه
�سلّح �أعداء �أمريكا؟!»..
ويبدو �أن �أمريكا ومعها الدول الغربية التي دعمت الإرهاب
يف �سورية ،وجعلته يخو�ض حروبها بالوكالة ،باتت تعي�ش
اليوم حالة من اال�ستنفار واخلوف من ارتداد الإرهاب �إليها،
حيث دع��ا (ي��ورغ��ن �شتوك) الأم�ين العام جلهاز ال�شرطة
الدويل (الأنرتبول) �إىل بذل املزيد من اجلهود والتن�سيق
بني الدول من �أجل مواجهة التهديد الإرهابي اخلطري الذي
متثله ع��ودة الإرهابيني الأجانب �إىل بلدانهم قادمني من
�سورية والعراق..
(يورغن �شتوك) خ�لال م�شاركته يف اجتماع املجموعة
ال�سدا�سية لوزراء الداخلية يف االحتاد الأوروبي عقد يف روما
�أواخر �شهر ت�شرين الأول املا�ضي قال �أمام ممثلني عن �أملانيا
و�إ�سبانيا وفرن�سا وايطاليا وبولندا وبريطانيا� :إن هناك �أكرث
من � 15ألف �إرهابي �أجنبي من 80جن�سية ال يزالون يقاتلون
يف مناطق ال�صراع واحل��روب .ومع ال�ضربات التي يتلقاها
تنظيم (داع�ش) الإرهابي يف العراق و�سورية� ،سوف يقرر
عدد كبري من ه�ؤالء الإرهابيني العودة �إىل بلدانهم ،مع خربة
يف القتل والإجرام اكت�سبوها).
ومنذ �إعالن الدول الغربية احلرب املزعومة على الإرهاب
ويف �أعقاب غزو العراق و�أفغان�ستان ازدهرت جتارة ال�شركات
«الأم��ن��ي��ة» اخلا�صة وباتت بريطانيا «رائ���دة» يف �صناعة

املقاتلني املرتزقة من خالل ع�سكريني �سابقني.
وتكمن خطورة هذه ال�شركات يف �أنها تن�شط يف مناطق
احل��روب وتعمل من دون �ضوابط قانونية� ،إذ ق��ال تقرير
بثته حمطة «امليادين» الف�ضائية يف �شهر �شباط من هذا
العام �إن منظمة (احلرب على العوز اخلريية) الربيطانية
ك�شفت عن �أن بريطانيا باتت من الدول الأوىل يف �صناعة
املرتزقة يف العامل ،فالهيمنة الربيطانية على ال�شركات
الأمنية الع�سكرية اخلا�صة املقدرة قيمتها مبئات املليارات من
ال��دوالرات ت�ؤ�شر �إىل عودة
�أم��راء احل��روب املنفلتة من
ال�ضوابط القانونية ب�سبب
غياب «هيكلية القيادة«.
وينقل التقرير عن مدير
منظمة «احل��رب على العوز»
جون هيلري قوله�« :أعتقد
�أن لدى احلكومة الربيطانية
�أج��ن��دة �سرية وخا�صة مع
ال�شركات الأمنية اخلا�صة
فهي ت��ري��د تنفيذ عمليات
ح�سا�سة بعيدة عن قواتها
الع�سكرية جتنب ًا للم�س�ؤولية
القانونية«.
ويرى التقرير �أن عملية (خ�صخ�صة احلروب) من خالل
توكيل �أم��ر امل��ع��ارك واحلماية �إىل ال�شركات الع�سكرية
اخلا�صة متر بغ�ض الطرف من حكومات الدول الغربية كي
ال حُترج �أمام املنظمات الدولية و�أم��ام �شعوبها وذلك بغية
حماية املن�ش�آت النفطية كما هي احل��ال يف العراق وليبيا
ونيجرييا.
وي���ؤك��د التقرير �أن احلكومة الربيطانية التي �أعلنت
�صراحة �أنها ال تعب�أ ب�أي �شكل من �أ�شكال القوانني ل�شركات
الأمن اخلا�صة وتنظيمها ت�ستعني هي �أي�ض ًا بتلك ال�شركات،
حيث �أ���ش��ارت الأرق���ام الر�سمية �أن��ه يف ع��ام � 2012أنفقت
وزارة اخلارجية الربيطانية على ال�شركات الأمنية اخلا�صة
مبلغ خم�سني مليون جنيه �إ�سرتليني ،مبين ًا �أن ت�سليط ال�ضوء
على عمل تلك ال�شركات هو حماولة من املنظمات احلقوقية
ملنع تلك ال�شركات من العمل يف مناطق النزاع و�إنهاء فكرة
«خ�صخ�صة» احلرب ،فم�س�ؤولية الدول ،يف ر�أي ن�شطاء ال�سالم،
ترتكز يف �سن قوانني وت�شريعات تنظم عمل ال�شركات الأمنية
اخلا�صة ملنعها من الإفالت من العقاب بعد ارتكاب العديد منها
جرائم وانتهاكات وا�سعة حلقوق الإن�سان.
ويف خطوة تدل على قوة املقاومة ال�شعبية اليمنية يف وجه
العدوان ال�سعودي الأمريكي الأطل�سي قررت �شركة «بالك
ووتر» �سيئة ال�صيت �سحب مرتزقتها من جبهة العمري يف
حمافظة تعز بعد تكبدها خ�سائر فادحة على �أيدي اجلي�ش
اليمني واللجان ال�شعبية.
وي�أتي قرار «بالك ووتر» �سحب �أهم كتيبة لها وامل�سماة
بـ«القوة ال�ضاربة» من جبهة العمري نتيجة اخل�سائر الب�شرية
بناء على قرار رئي�س جمل�س �إدارة مفو�ضية ما
يف �صفوفها ً
ُ
ي�سمى «فر�سان مالطا بالك ووتر» ،حيث قتل �سبعة و�أ�صيب
 ٣٩م���ن «ب��ل�اك ووت�����ر» ،كما
فقد ثالثة م��ن امل��رت��زق��ة من
كولومبيا وفنزويال و�أ�سرتاليا.
وق��د قامت خم�س طائرات
ق��ادم��ة م��ن دول����ة الإم�����ارات
العربية املتحدة ،حيث املركز
الإق��ل��ي��م��ي ل��ـ (ب�ل�اك ووت���ر)
بنقل مرتزقة «ب�لاك ووت��ر»
من اليمن ،بعدما كان اجلی�ش
ال��ی��م��ن��ي وال��ل��ج��ان ال�شعبية
�أعلنوا م�صرع �سبعة من كتیبة
ال��ق��وة وج���رح � 39آخ��ری��ن يف

تكمن خطورة هذه ال�شركات يف �أنها
تن�شط يف مناطق احلروب وتعمل من
دون �ضوابط قانونية.

مواجهات جبهة العمري يف �شباط املا�ضي �أي�ض ًا...
من جهتها حتدثت املواقع وال�صحف الأجنبية عن الزيارات
واالت�صاالت امل�ستمرة التي جتريها ()caiاال�ستخبارات
الأمريكية مع متزعمني �إرهابيني يتم توظيفهم يف العمليات
الإرهابية يف �سورية والعراق.
فقد ن�شر موقع «امل�ؤ�س�سة الثقافية الإ�سرتاتيجية» تقرير ًا
حتدث فيه عن الزيارة التي قام بها من يدعى «م�س�ؤول ال�ش�ؤون
اخلارجية» يف حركة ما ي�سمى «�أح��رار ال�شام» الإرهابية
املدعو «لبيب النحا�س» �إىل وا�شنطن يف �أيار املا�ضي من هذا
العام ً ،والتي تعترب خطوة وا�ضحة يف التن�سيق والدعم الذي
تتلقاه هذه التنظيمات الإرهابية ،بالإ�ضافة �إىل العالقة
التي تربط هذا التنظيم الإرهابي بتنظيم ما ي�سمى «جبهة
الن�صرة» الإرهابي ،واللذين �أقدما على قتل املدنيني الأبرياء
ون�شر الإرهاب يف مناطق خمتلفة ،حيث تعترب جمزرة بلدة
الزارة وتفجريات جبلة وطرطو�س الأخرية �أمثلة حية على
الإرهاب الذي متار�سه هذه التنظيمات يف �سورية.
وحتدث التقرير عن االرتباط الوثيق والتن�سيق املتوا�صل
بهذا اخل�صو�ص بني اال�ستخبارات الأمريكية و(جلنة القوات
امل�سلحة) يف جمل�س ال�شيوخ التي يرت�أ�سها ال�سيناتور جون
ماكني �إىل جانب م�ست�شارة الأمن القومي الذين ي�سيطرون
على ق��رارات و�إج���راءات الكونغر�س الأمريكي ،م�شري ًا �إىل
�أن التعاون بني وا�شنطن و«اجلهاديني» الإرهابيني �أ�صبح
من التقاليد «العريقة» لأمريكا يف ت�أكيد على الطبيعة
الإجرامية لها ،وذلك منذ احتالل �أفغان�ستان يف ثمانينيات
القرن املا�ضي ،واال�ستمرار بت�شغيل الإره���اب �ضد العراق
وليبيا و�سورية.
و�أ�شار التقرير �إىل الزيارات املتكررة للم�س�ؤولني الأمريكيني
�إىل القواعد الأمريكية يف قطر وتركيا من �أجل توفري الدعم
الكامل للإرهابيني .فهناك الكثري من التقارير الإعالمية
والع�سكرية التي حتدثت عن زي��ارات رئي�س جلنة القوات
امل�سلحة يف جمل�س ال�شيوخ جون ماكني للإرهابيني املرتزقة
يف بع�ض املناطق احلدودية ال�سورية– الرتكية ،كان قد ت�سلل
�إليها يف �سياق تقدمي الدعم اللوج�ستي الالزم للإرهابيني،
وت�أكيد ًا على ا�ستمرار الدعم الأمريكي الالحمدود.
و�أ�شار التقرير �إىل اال�سرتاتيجية الأمريكية احلديثة يف
تدمري ال�شعوب ،وال�سيطرة على الدول حتت �شعارات «حماية
املدنيني» و«مكافحة الإرهاب» ،حيث د�أبت وا�شنطن ومن خالل
عرابي ال�سيا�سة الأمريكية وممويل احلروب لديها على و�ضع
ّ
خطة ا�ستقدام الإرهابيني املرتزقة عرب التعاقد مع �شركات
خا�صة ،والقيام ب�إن�شاء مع�سكرات لتدريبهم وتقدمي ال�سالح
الالزم لإجناز العمليات الإرهابية املطلوبة.
ور�أى التقرير �أن الإدارة الأمريكية ت�ستغل ح��االت
«التطرف» التي �أ�صابت بع�ض �شرائح املجتمعات العربية
والإ�سالمية وتوظيف ذلك يف حروبها �شبه املعلنة �ضد الدول
والبلدان امل�ستقرة ،م�ضيف ًا� :إن جتنيد الإرهابيني املرتزقة
بد�أ بكثافة منذ ثمانينيات القرن املا�ضي ،حيث �أمر نائب
القن�صل الأمريكي يف الريا�ض (مي�شيل �سربينغ مان) مبنح
ت�أ�شريات دخول لكل الأ�شخا�ص «املتطرفني» التابعني لتنظيم
«القاعدة» الإرهابي من �أجل
ت�سهيل تنقلهم وحركتهم
��ش��ج��ع
ب�ي�ن ال������دول ،وه�����ذا � ّ
ال��ك��ث�يري��ن ع��ل��ى االن��خ��راط
ب��ه��ذا امل�����ش��روع الأم��ري��ك��ي
���س��واء ك��ان ذل��ك على دراي��ة
�أو بغباء منهم .خمتتم ًا� :إن
بدعة «املعتدلني» �أ�صبحت
وا�ضحة و�ساطعة ،و�إن الدول
الأوروبية هي الأك�ثر ت�أثر ًا
ب��امل��وج��ة الإره���اب���ي���ة التي
�أ�صابت املنطقة.

�أمريكا ومعها الدول الغربية التي
دعمت الإرهاب يف �سورية ،وجعلته
يخو�ض حروبها بالوكالة ،باتت
تعي�ش اليوم حالة من اال�ستنفار
واخلوف.

قضايا وآراء

يا بني �آدم...
• �سهيل ال�شعار

لي�ست الأر���ض �سوى �أ ٍّم عظيمة  ,وجهها ال�شجر  ,وعطرها
الينابيع  ,عيونها النجوم ,وقامتها اجلبال  ,قلبها الرباكني ,
ونب�ضها الزالزل والأعا�صري.
فيا �أ ّيتها الأم العظيمة � ..أنتِ الباقية  ,ونحن �إىل زوال ..
لك �إذا عا�ش فوق ترابك الطاهر ح�شرات
ونعرف �أن ال ذنب ِ
غري طاهرة � ,سا ّمة وقاتلة  ,ت�سعى يف اخلفاء الفرتا�س و�أكل كل
ما هو جميل  ,و�إذا مل جتد ما ت�أكله � ,سعت لأكل بع�ضها بع�ض ًا !
وما ذنب املرايا �إذا نظرت فيها الوجوه القبيحة ؟
وم��ا ذن��ب الأن��ه��ار العذبة �إذا �سبحت يف مياهها التما�سيح
ّ
وال�ضباع؟
�إنّ���ك ت�سعني اجلميع  ,وال ي�ضيق �أدمي���ك ال��ك��رمي ب���أح��د ,
حتتملني – ك���أي رج��لٍ حكيم – الثقيل واخلفيف  ,ال�شجاع
واجلبان  ,الكرمي والبخيل  ,ويبت�سم ثغرك اجلميل يف نهاية
املطاف للف�ضاء الرحب  ,بعد هدوء كل عا�صفة  ,و�سكون كل
ريح.
منك خرجنا  ..و �إليك نعود ..
�أيتها الأر�ض ِ ..
ثلوجك البي�ضاء تغطي اجلذوع الياب�سة والأع�شاب اخل�ضراء
 ,ت�سقي احل�صان والع�صفور ,و النّم�س والثعلب  ,والبوم والغراب
 ,وتدفئ ن��ارك كل حي ,لكنها ال ترحم كل َمن يتطاول على
ّ
وتع�ض
كرامتها و�شرفها  ,فهي ك�أي بركان يغلي ,ت�صرب �إىل حني ,
على جراحها النازفة  ,وتكتم �أوجاعها  ,وحتب�س دموعها طاملا
الرد عليها بحب واحرتام  ,والأخذ منها
بقي بني �آدم يف حدود ّ
برحمة واعتدال .
ّ
متوقع  ,على �أولئك الذين
�إنمّ ا ر ّدها �سيكون عنيف ًا  ,وغري
عاملوها كجارية  ,ونظروا �إليها على �أنّها طفلة �صغرية  ,نا�سني
�أو متنا�سني �أن لأ ّمنا الأر�ض �أظافر طويلة  ,وخمالب حادة ,
و�أنيابا �أق�سى من احلجارة واحلديد  ,ف�إذا ثارت براكينها َمن
يوقفها ؟ و�إذا ارجتفت زالزلها َمن يهدّ ئها ؟! و�إذا ا�ضطربت
بحارها  ,وهاجت حميطاتها َ ,م��ن ذا يجر�ؤ على الوقوف يف
وجهها ؟!
فاحذر يا بني �آدم ..
احذر من هذه التي مت�شي فوق جلدها  ,وكن على جانب كبري
من احليطة  ,من حلمها �إذا �أهنته  ,ومن دمها �إذا �أف�سدته ,
فمثلما تزرع �ستح�صد  ..ومثلما ت�س�أل تجُ اب .
وهل ُيجنى من الورد � اّإل العطر ؟
وهل نح�صد من ال�شوك �إال اجلراح ؟!
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احلال الثقافية!..
بلى ،وكما �أرى!
هذه هي حال الثقافة العربية ،وهذه هي حال مثقفيها،
و�أع��ن��ي الكتّاب وال�شعراء ،وال��روائ��ي�ين ،والق�صا�صني،
والفنانني �أي�ضاً ..فهي حرية ،وارتباك ،ونظرات جائلة هنا
وهناك ،و�ضياع ،وتذمر ،وخم��اوف ،وا�ستغراب ،وده�شة،
وعدم و�ضوح للطرق ،وعدم وجود املنا�صرين وامل�ؤيدين،
وانكفاء ،وعزلة ،وحتييد ،و�صمت ،وذب��ول ،وكل هذا يف
جانب� ،أم��ا اجلانب الآخ��ر ففيه مثقفون وه��م �أي�ض ًا من
الكتّاب والروائيني وال�شعراء والق�صا�صني والفنانني،
جاهروا بالقول والعمل �ضد م�شاريع دول��ة اال�ستقالل
العربية ،و�ضد الأفكار الوطنية والقومية ،ق�سم منهم
ان�سحب نهائي ًا من اجلغرافية والثقافة العربيتني ،بل
والتاريخ العربي ،والتحق بالثقافة الغربية ،وقد ر�أى �أهل
هذا الق�سم �ضالتهم فيها ،ومن جميع النواحي ،والأ�سماء
كثرية ،ومتزايدة بني �سنة و�أخ��رى ـ وق�سم �آخ��ر بقي يف
اجلغرافية العربية ،ولكنه تنكب للثقافة العربية ،و�أدار
ظهره �إليها ،فغدا كاتباً� ،أو �أديباً� ،أو فنان ًا قنا�ص ًا للفر�ص،
ومن �أبدى هذه الفر�ص :اجلوائز ،وامل�ؤمترات ،وامللتقيات،
واحل�ضور التلفزيوين ،واملعار�ض .وهذان الق�سمان يف هذا
اجلانب الذي �أ�سميته باجلانب الآخر ،هم �أهل اخلطورة،
لأنهم �أ�سماء ن�ش�أت وترعرعت و�صارت كبرية وم�ضاءة
يف بيئاتها وال �سيما يف حوا�ضر املدن العربية الثقافية،
�أعني دم�شق ،والقاهرة ،وبغداد ،وبريوت ،ثم انتقلت �إىل
اجلانب الآخر ،منها �أ�سماء مكثت يف اجلغرافية العربية
الغنية (اخلليج) ومنها بقيت يف جغرافية بلدانها ولكنها
موالية يف الكتابة والقلب والعقل للمال اخلليجي ،والر�ؤى
الغربية ،ومنها �أ�سماء غادرت اجلغرافية العربية وذهبت
�إىل ب�لاد �أوروب���ا ،وب�لاد العم �سام فعا�شت هناك ،وقد
فكّت ا�شرتاطها� ،أي كل عالقاتها ،مع اجلغرافية والتاريخ
واالجتماع يف بالدها ،بالد العرب ،و�صارت يد ًا عاملة مع
الغرب ،معينة له جللو الأ�سئلة التي يطرحها بالأجوبة
التي يت�أملها!
ولكن هذه اخلطورة امل�صرّ ح بها لدى هذا (اجلانب الآخر)،
لي�ست �أكرث من خطورة بع�ض الكتّاب والأدباء والفنانني،
�أعني املثقفني ،الذين بقوا يف اجلغرافية العربية من
دون �أن يكونوا فاعلني وطنياً� ،أعني مت�أثرين مبا يحدث
يف �أوط��ان��ه��م! لأن ه����ؤالء ،وه��م ميثلون اجل��ان��ب الأول،
�صامتون! وك�أن ما يحدث يف اجلغرافية العربية من فجائع
وحروب ودمار ال يعنيهم� ،أو لك�أن التغيريات التي طالت
م�صفوفة القيم الوطنية والقومية ال تعنيهم �أي�ضاً� ،أو
لك�أن الت�شوهات التي �أ�صابت ج�سم املجتمع العربي لتغيريه
تغيري ًا جوهري ًا ال تعني لهم �شيئاً ،لأنها مل حترك لديهم
�ساكناً! وم��ن �أ�صحاب ه��ذا اجلانب الأول ،مثقفون لهم
ح�ضورهم ،و�شهرتهم ،و�أدوارهم التي لعبوها يف غري حال
من �أحوال الثقافة العربية ،كدت �أقول �إن بع�ضهم كانوا
�صنّاع ثقافة ،و�أدب ،وفنون قبل �أن تلتهم هذه الغيوم ال�سود
جغرافية بع�ض بلدان العرب ،و�أرواح �أهلها ،وعقول بنيها
الذين تو�سمنا فيهم خرياً! ولبيان اخلطورة املدمرة للحال
االجتماعية� ،أي حال البنية االجتماعية العربية� ،أقول
�إن الرتكيز ومنذ �سنوات ط��وال توجه نحو تدمري بنية
الذهنية العربية من �أجل �أن تتم�سك مبفهوم (املا�ضوية)
باعتبار �أن كل ما هو منار ،ومثال ،وجمال ،وعمران كان يف
املا�ضي ،ولهذا �أرادت قوالت املثقفني املنادية بـ (املا�ضوية)
�أن ت�شد �أعناق اجلميع �إىل املا�ضي ،لي�س من �أجل �أن يكفر
النا�س بالراهن ،وال ي�صدقون امل�ستقبل فح�سب ،و�إمنا من
�أجل �أن يعي�ش النا�س يف املا�ضي وهم �أحياء يف الراهن ،وهم
الذين يتحدثون ويرجون امل�أمول من القادم /امل�ستقبل،
وقد كان ه�ؤالء �أ�صحاب النظرة (املا�ضوية) كتّاباً ،و�أدباء،
وفنانني ،واقت�صاديني ،واجتماعيني ،و�سيا�سيني ،و�أ�ستاذة
جامعات ،وع�سكريني �أي�ضاً .وكل هذا �أدّى �إىل �أن املواطن
العربي ما عاد يعرف طعم ًا جمي ًال يف راهنه لأي حلم من
�أحالمه حتى لو كان �صغرياً ،ومما زاد الأمر علةً �أن الكثري
من �ش�ؤون احلياة ومتطلباتها مل تتوافر على النحو الذي
يليق بدولة اال�ستقالل العربية ،وعمرها اليوم ينوف على
�ستني �سنة ،فقد ظلت �أمور املعي�شة و�ش�ؤونها بعيدة ،قلي ًال �أو
كثرياً ،عن متناول يد املواطن ،وهذا ما �أوجد ثقافة ا�سمها

(ثقافة التذمر) �أو (ثقافة ال�شكوى) ،ف�أينما �أدار املرء
�سمعه �سمع كالم ًا فيه من ال�شكوى والتذمر الكثري ،و�أينما
�أدار ب�صره ر�أى ما ال ي�سره �أي�ضاً!
�إذاً ،هذه احلال املزرية� ،أو قل احلال التي مل ين�شدها �أحد
�أو يرجوها عاقل� ،أدت �إىل انك�سارات نف�سية كثرية لدى
الكثريين من �أهل ال��ر�أي والتعبري ،مثلما �أدت �إىل وجود
ثغرات وفجوات بني املُنادى به ،وما هو جم�سد �أو حقيقي
على �أر�ض الواقع ،تلك الفجوات والثغرات هي التي �أدّت
�إىل مثل هذا اخلراب الذي تعي�شه احلال الثقافة العربية
وعلى امتداد اجلغرافية العربية لأن الأعداء نفذوا منها،
وعملوا على تو�سيع دوائر خرابها ونخرها!
فبع�ض الكتّاب الأدباء والفنانني الذين مل يالقوا التقدير،
وااله��ت��م��ام ،وال��رع��اي��ة ،وال�شهرة ،واحل�����ض��ور ،واملكانة،
والعي�ش الذين يليق بهم (وهم يقر�ؤون حياة الآخرين
ال��ذي��ن �شابهوهم يف العمل وال�صفة واملهنة واملوهبة
�أمثال :غوته ،تول�ستوي ،بو�شكني� ،أوكتافيوباز ،فارغا�س
يو�سا� ،سارتر ،فلوبري ،همنغواي ،ماركيز ،بيكا�سو ،موزارت،
بيتهوفن ،مايكل �أجنلو� ،أحمد �شوقي ،اجلواهري ،البياتي،
ثروت �أباظة� ،سعد الدين وهبة ،يو�سف ال�سباعي ،الطيب
�صالح� ،سعيد عقل ،يو�سف اخلال )..ه�ؤالء� ،أعني مثقفي
فع�ض على جرح التجاهل
التذمر وال�شكوى ،بع�ضهم �صربّ ،
والتحييد والإق�صاء ،وظ��لّ يف العربيتني اجلغرافيتني
الأر�ضية والوطنية ،وبع�ضهم الآخ��ر التحق باجلانب
الآخر وغادر هاتني اجلغرافيتني الأر�ضية والوطنية! ويف
هذا خراب ال يقل فداحة عن خراب احلرب التي التهمت
الأبناء ،والبيوت ،واحلقول ،وامل�شايف ،وامل��دار���س ،مثلما
التهمت الفرح!
ومع ذلك ف�إن هذا مل ي�شكل انقالب ًا ثقافي ًا يف البالد العربية
ب�سبب حرد بع�ض املثقفني ،وعدم تفاعلهم مع احلياة� ،أو
ب�سبب التحاق بع�ض املثقفني بالثقافة اال�ستهالكية وما
تعطيه من م��ال و�شهرة! قبل �أن ن�صاب بلوثة (الربيع
العربي) ،وه��ذه احل��رب املفرو�ضة على م��دى وا�سع من
اجلغرافية العربية (ليبيا ،تون�س ،م�صر ،العراق ،اليمن،
�سورية) والتي �أردت حتقيق �أهداف كثرية ،وب�شعة جداً،
ومنها الهدف املتمثل يف �ضرب املدن العربية التي ت�شكل
تاريخي ًا جغرافية ح�ضارة الثقافة العربية وعمرانها،
�أعني بهذه املدن (دم�شق ،القاهرة ،بغداد) و�ضرب هذه
امل��دن يعني خ��راب مدينة ب�يروت �أي�ض ًا املنتجة للثقافة
والنا�شرة لها ،لأن جهات اال�ستقبال الثقايف (دم�شق،
بغداد ،القاهرة) م�شغولة بدفع غائلة احلرب والتدمري
عنها وباليدين.
قلت ،مع ذل��ك ،مل تكن تلك الق�سمة بني املثقفني ،بكل
�أبعادها وت�شظياتها ،التي �شقّت بنية الثقافة العربية
قبل ما �سمي بـ (الربيع العربي) انقالب ًا ثقافي ًا جهرياً ،لأن
االنقالب الثقايف امل�شني حدث يف هذه الربهة املعتمة من
تاريخ العرب احلديث ،ولأن مو�ضوعة االنقالب الثقايف
موجعة ب�أحداثها ،وقوالتها ،وانزياحاتها ،ف�إنني �أتركها
حلديث قابل بحول اهلل ،لنقول �أمرين اثنني� ،أولهما �إن
بع�ض املثقفني العرب ،على اختالف �صفاتهم وم�سمياتهم،
�أ�سهموا ب�صمتهم ،وعدم فعاليتهم ،و�إ�شاعة ثقافة ال�شكوى
والتذمر ،يف عدم تنوير املجتمع و�إن��ق��اذه وا�ستالله من
ركونه ،وا�ست�سالمه ،وبهوته ،و�ضعفه ،وتنبيهه �إىل �أن
تعطيل اجلانب الثقايف �أو حتييده� ،أو عدم االهتمام به،
�سي�ؤدي �إىل هذا العماء االجتماعي ،والقيمي ،والتاريخي،
والعقائدي ،وال�سيا�سي ،وعدم الوعي ب�أولويات املواجهة
واحلرية القاتلة ..هذا الأمر هو من قاد �إىل هذه العتمة
من اخلراب والتدمري وطي كل ما هو جميل �أو م�ؤمتل.
والأم��ر الثاين هو �أن نفر ًا من املثقفني �أ�صحاب الأ�سماء
ال�شهرية ،وهم من الكتّاب املعروفني يف ن�شاطهم الأدب��ي
والفكري ،وبع�ضهم �أ�ساتذة جامعات ،غادروا جغرافية بالد
العرب ،وبع�ضهم التحق بجغرافية امل��ال ،ه���ؤالء غادروا
قناعاتهم ،وتربيتهم الوطنية ،وثقافتهم التي عملوا
عليها طويالً ..والتحقوا بقناعات جديدة ،وجغرافية
جديدة لأ�سباب قدمية جديدة ،وذلك ما ولّد �أ�سئلة كربى
داخل بنيتني مهمتني هما :الذهنية العربية ،واملجتمعات
العربية �أي�ضاً ،وهذه الأ�سئلة بحاجة �إىل حديث طويل!

Hasanhamid55@yahoo.com
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حياة الراي�س الأديبة التون�سية متعددة املواهب واالهتمامات
• عي�سى فتوح

حياة الراي�س �أديبة وكاتبة و�إعالمية ب��ارزة ،وا�سم
معروف يف احلقلني الثقايف والإعالمي ،بتون�س منذ �أوا�سط
ال�سبعينات ،وقد اقرتن ا�سمها ب�ألوان �شتى من الكتابة،
فقد كتبت املقال الأدبي ،واملقال االجتماعي والفل�سفي،
واخلاطرة والق�صة وال�شعر والن�ص امل�سرحي ..وكانت
ق�ضية حترير املر�أة– وال تزال� -شغلها ال�شاغل ،وهمها
ال��دائ��م ،فهي من �أب��رز املثقفات التون�سيات امللتزمات
املنا�ضالت من �أجل الدفاع عن حقوق املر�أة العربية ،لي�س يف
تون�س فح�سب ،بل يف �أقطار الوطن العربي قاطبة.
ول��دت حياة الراي�س ع��ام  1954يف مدينة تون�س ،وملا
نالت �شهادة الدرا�سة الثانوية عام � 1977سافرت �إىل بغداد
ملوا�صلة درا�ستها اجلامعية على نفقة الدولة التون�سية،
وانت�سبت �إىل ق�سم الفل�سفة يف كلية الآداب بجامعة بغداد،
وتخرجت عام  ،1981وكانت �أول فتاة تون�سية تتخرج يف
هذا الق�سم.
قر�أت وهي يف املرحلة الثانوية �أمهات الكتب الرتاثية يف
املكتبة الوطنية القريبة من مدر�ستها ،كمقدمة ابن خلدون
والأغاين والعقد الفريد ،ودواوين املتنبي واملعري ،و�شعراء ما
قبل الإ�سالم ،والع�صر الذهبي للإ�سالم ،والع�صر الأندل�سي..
عملت وهي يف بغداد بال�صحافة ،فكتبت املقاالت واحلوارات
يف ج��ري��دة “اجلمهورية” وجم�ل�ات “�ألف باء” و”�آفاق
عربية” و”فنون” ..لأن هواية ال�صحافة كانت ت�سكنها منذ
نعومة �أظفارها ،حيث كانت تكتب يومياتها قبل �أن تنام،
وتودعها حتت و�سادتها.
لقد اغتنمت فر�صة وج��وده��ا يف ب��غ��داد ،لتتعرف على
خمتلف بلدان ال�شرق وال�شرق الأق�صى ،ف�سافرت كثري ًا
م���أخ��وذة باكت�شاف ه��ذه ال��ع��وامل ،بعد �أن كانت ثقافتها يف
تون�س حم�صورة يف الكتب واملراجع ،وقد �أثرت هذه الرحالت
يف كتاباتها فيما بعد.
كان �أول حوار �أجرته وهي يف بغداد مع الروائي والناقد
الكبري جربا �إبراهيم جربا ( )1994 1920-بتكليف من
الناقد ماجد الروائي ال�سامرائي� ،أما الثاين فكان مع الروائي
ال�سعودي عبد الرحمن منيف ( ..)2004 1933-ومع
ال�صافة دخلت �أجواء امل�ؤمترات والندوات واملهرجانات داخل
بغداد وخارجها ،ف�صارت مرا�سلة ر�سمية لإذاع��ة عمان يف
الأردن ،وجملة “املجلة” ال�سعودية وغريهما..
حني تخرجت يف ق�سم الفل�سفة مل ترغب يف التدري�س
والعودة مبا�شرة �إىل تون�س ،بل انتقلت �إىل الكويت ،حيث
عملت يف ج��ري��دت��ي “الر�أي العام” و”القب�س” وجملة
“اليقظة” وب��د�أت هناك تكتب �أوىل ق�ص�صها وخواطرها،
وقد �أعطاها هذا العمل بعد ًا عربي ًا ،وانت�شار ًا �أو�سع لتجربتها
الأدبية والإبداعية.
مل تعمل �إث��ر عودتها �إىل الوطن بتدري�س الفل�سفة ،بل
وا�صلت العمل بالإعالم ،م�س�ؤولة عن الق�سم الثاين يف جريدة
“الأنوار” ثم جملة “الإذاعة والتلفزيون” ،ومنها دخلت
�إىل التلفزيون ،ف�أعدت وقدمت عام  1984برنامج “حوار
احل�ضارات” الذي تتبعت �آثار احل�ضارة العربية الإ�سالمية
من ال�صني �إىل الهند� ،إىل �سمرقند وطا�شقند� ،إىل �صقلية
والأن��دل�����س ..و�إىل جانب عملها يف التلفزيون وجريدة
“ال�شرق الأو�سط” التي كانت تكتب فيها زاوية “�إ�شراقات”
وجريدة “احلرية” التي كانت تكتب فيها زاوي��ة “قب�س”،
وا�صلت كتابة الق�صة الق�صرية.
�أ�س�ست حياة الراي�س “منتدى
القا�صني” يف احت����اد ال��ك��تّ��اب
التون�سيني عام  ،1984ورابطة
ال��ك��ات��ب��ات ال��ت��ون�����س��ي��ات ،ع��ام
 ،1994و�أدارت مكتب تون�س
ملجلة “�شهرزاد اجلديدة” التي
ت�����ص��در يف ق�بر���ص ..و�إ���ض��اف��ة
�إىل ه��ذه الأع��م��ال الإعالمية
وال�����ص��ح��ف��ي��ة وال��ت��دري�����س��ي��ة
والإدارية واملنزلية الكثرية التي

ا�ضطلعت بها ،فقد نالت �شهادة
عليا يف اللغة الفرن�سية و�آدابها
من جامعة ال�سوربون عام ،2000
وتقدير ًا لهذه اجلهود الق ّيمة،
نالت الو�سام الوطني لال�ستحقاق
ال��ث��ق��ايف م��ن رئي�س اجلمهورية
التون�سية م��رت�ين الأوىل ع��ام
 2001والثانية عام  ،2006كما
انتخبت رئي�سة لرابطة الكاتبات
التون�سيات.
ترجمت بع�ض �أع��م��ال��ه��ا �إىل
الفرن�سية والإنكليزية والأملانية
والإ���س��ب��ان��ي��ة وال���دامن���ارك���ي���ة
وال���روم���ان���ي���ة ،وم��ث��ل��ت ت��ون�����س
يف ع��دد م��ن امللتقيات وامل���ؤمت��رات وال��ن��دوات واملهرجانات
الثقافية املحلية والعربية والعاملية ..وهي �صاحبة �صالون
�أدب��ي يف بيتها (�صالون حياة الراي�س) ،و�صاحبة برنامج
“بطاقة حب” يف التلفزيون التون�سي ،ومرا�سلة جلريدة
“ال�شرق الأو�سط” يف تون�س منذ الثمانينات ،وع�ضو يف احتاد
الكتّاب التون�سيني ،واحتاد كتاب االنرتنيت العرب ،وجمعية
ال�صحفيني التون�سيني ،وجمعية امل�ؤلفني وامللحنني التون�سيني،
واالحتاد الوطني للمر�أة التون�سية ،وجمعية �شعراء العامل يف
�أمريكا الالتينية.
نالت جائزة بلدية “منزل متيم” للق�صة يف جمموعتها
“ليت هند ًا” عام  ،1992وجائزة �أف�ضل ن�ص م�سرحي لكاتبات
املتو�سط من مكتبة “ا�سكندرية” عام  ،2010وجائزة ناجي
نعمان الأدبية الدولية يف بريوت عام  ..2010وعدة جوائز
تقديرية من وزارة الثقافة التون�سية يف� :أيام الإبداع الأدبي
بزغوان  ،1992وملتقى الأدبيات التون�سيات بباردو ،1996
وال��دورة ال�ساد�سة لأي��ام الإب��داع الأدب��ي  ،1996واللجنة
الثقافية باملن�ستري  ،1998ومهرجان �سو�سة الدويل ،2001
وامللتقى الأول للق�صيدة النرثية ب��اك��ودة  ،2001و�أي��ام
الإبداع االدبي بزغوان  ..2004و�شهادة تقدير من جريدة
“�أخبار اجلمهورية” ك�أف�ضل �شاعرة لعام .2002
كما نالت �شهادات تكرمي من جامعة تون�س ،و�صالون غازي
الثقايف  ،2007ووالية الكاف  ،2010ودار الثقافة بوالية
نابل  ،2010وو�سام اجلميالت من املهرجان الثقايف لل�شعر
الن�سوي مبدينة ق�سطنطينة باجلزائر ..2010

ترجمت بع�ض �أعمالها �إىل الفرن�سية
والإنكليزية والأملانية والإ�سبانية
والدامناركية والرومانية

�آثارها الأدبية:
- 1لي�ست هند ًا (ق�ص�ص ق�صرية) تون�س .1991
- 2ج�سد املر�أة من �سلطة الإن�س �إىل �سلطة اجلن -دار
�سينا -القاهرة .1995
- 3امل��ر�أة ،احلرية ،الإب��داع ،مركز الدرا�سات والبحوث
والإعالم حول املر�أة -تون�س.
���- 4س��ي��دة الأ���س��رار ع�شتار (م�سرحية �شعرية �أرب��ع
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اغتنمت فر�صة وجودها يف بغداد،
لتتعرف على خمتلف بلدان ال�شرق
وال�شرق الأق�صى ،ف�سافرت كثري ًا م�أخوذة
باكت�شاف هذه العوامل

ج�����س��د امل������ر�أة :حت��دث��ت
حياة الراي�س يف هذا الكتاب
ع���ن رح���ل���ة ج�����س��د امل�����ر�أة
ع�بر امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ق��دمي��ة
واحل��دي��ث��ة ،حم��اول��ة ر�صد
واق�����ع امل������ر�أة يف امل��ج��ت��م��ع
العربي والإ�سالمي خا�صة،
داعية �إىل حترر ج�سد املر�أة
من كل �سلطة خارج �سلطته،

يف �إطار احلرية احلقيقية للمجتمع ككل.
وتوقفت يف ف�صول الكتاب ال�ستة عند امل���ر�أة واحلياة
ال�سيا�سية ،وج�سد امل��ر�أة ،و�صورة امل��ر�أة يف ال وعي املثقف
العربي ،واحلركات الإ�صالحية الن�سائية يف بداية القرن
الع�شرين ،واملر�أة التون�سية والو�ضع ال�سيا�سي الراهن ،واملر�أة
التون�سية و”جملة الأحوال ال�شخ�صية”.
لقد كان هذا الكتاب حمطة بارزة يف حياة م�ؤلفة ،حيث
ا�ستقبل ا�ستقبا ًال جيد ًا يف الأو���س��اط الأدب��ي��ة والإع�لام
ال��ع��رب��ي��ة ،رغ��م �أن���ه ت��ن��اول م��و���ض��وع�� ًا ح�سا�س ًا يعترب من
التابوهات ،واقتحم دائ��رة ال�سكوت عنه واملحرم واملمنوع
يف املجتمعات التقليدية املحافظة ،يف حني هاجمته بع�ض
العنا�صر ال�سلفية ممن مل يقر�ؤوه ،وظنوا �أنه كتاب �إثارة ما
دام عنوانه “ج�سد املر�أة”!..
تقول حياة الراي�س يف ف�صل “�صورة امل���ر�أة يف ال وعي
املثقف العربي”�“ :إن تطور الوعي الن�سائي يكبو ويتعرث،
وي�صطدم مب�صاعب متنوعة� ،أهمها �أن امل���ر�أة -و�إن كانت
ارتقت يف املجتمع ،وارتقت يف عني نف�سها ،و�أدرك��ت قيمتها
ومكانتها ك�إن�سانة -ف�إن �صورتها مل تتغري �إال تغري ًا طفيف ًا يف
نظر املجتمع ،فال�صورة التقليدية القدمية ما زالت را�سخة يف
عملية املجتمع الذي ال ي�ستطيع �أن يت�صور املر�أة خارج �إطار
�أدوارها التقليدية ،وال يرى فيها �إال الأم �أو الزوجة خا�ضعة
مطيعة وخادمة ،وغري ذلك منن ال�صور الب�شعة املهرتئة التي
مل ي��� ِأت عليها الزمن ،وك�أنها خ��ارج قانون التطور ونامو�س
احلياة .وت�ضيف قائلة� “ :إن الفكر التقليدي املحافظ وجد
�أر�ضية خ�صبة ليعمل على تر�سيخ �صورة التقليدية يف احلياة
العاملة ،ويف جمال الفنون والآداب ،وهذا �أمر لأن �صورة املر�أة
التقليدية بقيت هي نف�سها يف ال وعي العامة ،ويف ال وعي
النخبة املثقفة على ال�سواء.
“ومن املحبط للمر�أة �أنها كانت يف كثري من الأحيان تظن
�أن املثقف العربي قد جتاوز ال�صورة التقليدية ،كما جتاوزتها
هي �أمام نف�سها ..ولكنه يردها �إىل حدودها الأوىل ك�أنثى
م�سلوبة الإرادة والفعل لين�صب نف�سه و�صي ًا عليها ..با�سم
الأب �أو ال��زوج �أو الأخ ،م�ستغ ًال عقلية وق��وان�ين املجتمع
“البطريركية” الذكورية ،ليمار�س �صالحياته ك�أب�شع ما
يكون ،ولتفوق بامتيازاته ،معتقد ًا �أنها امتيازات فطرية ،و�أنه
خلق متفوق ًا عقلي ًا وج�سدي ًا ،م�ستند ًا �إىل كل �أ�ساطري التمييز
اجلن�سي -بدء ًا ب�أ�سطورة �آدم وحواء وكل ما �شاكلها -ليمثل
موقع ال�صدارة واملركز ،ويجعلها دائم ًا هام�شية وثانوية
وطفيلية يف �أغلب الأحيان”.
�سيدة الأ�سرار :هي م�سرحية �أ�سطورية وملحمة �شعرية،
وق�صة حب �إلهية بني ع�شتار ومت��وز ،ع�شتار الآلهة احلب
واخل�صب والقمر والأم الكربى و�أكرث الآلهة انت�شار ًا ،ن�ش�أت يف
بالد الرافدين ،وظهرت يف عدة بقاع �أخرى من العامل ..ومتوز
�إله الرعي والنبات والربيع ،وقد ا�ستقت هذه امل�سرحية من
امليثولوجيا ال�شرقية القدمية ،من ح�ضارة ما بني النهرين يف
كل من بالد �سومر و�آ�شور ،وجاءت يف �ستة ف�صول هي :ق�صة
البوح ،مرا�سم ال��زواج املقد�س ،النزول �إىل العامل الأ�سفل،
موكب ال�صفارين ،طقو�س م�أمت متوز� ،صرخة ع�شتار ،وتر�صد
فرتة هامة يف تاريخ الفكر الإن�ساين.

قضايا وآراء

�سيدة احلروف
املن�ضدة!..
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عناقيد الده�شة وجتليات الوم�ضة
يف �شعر التون�سي حممد بوحو�ش..

•�سليمان ال�سلمان

•�أحالم غامن

ي�ست�س ُ
ي�س ُه ُل القول� ..أع�ترف �أين
حني
هل الكال ُمْ ،
ْ
ٌ
قائل متك ّلم ككل من له احلق يف التعبري ك�إن�سان �أينما
كان.
ولكن معظم احلجج ت�سقط يف االحتجاج ،حني ي�أخذ
منفعة ما..
م�صلحة ما� ،أو
احلديث باالرجتاع �أم��ا ْم
ٍ
ٍ
جتر العجب ،ففي كتاب ال يخفى عنوانه،
فهذه الق�ضايا ّ
يجمع ق�صائد وحتليالت..
حقٌّ �صاحبها فيها ،ال يجتاز القليل من كثري العر�ض،
فن�ضيع يف الطول واالرتفاع ،لأن جمموع ما يجمع ال ُيعلي
�شعر
وال يرفع ،وهنا �أك��اد � ُأغ ّ�صن بريقي و�أن��ا �أرى قائل ٍ
مغمور ي�ضعه امل�ؤلف يف ثنايا الرتتيب قبل �شاعر م�صقع
يكفيه ا�سمه الذي يدور من املاء �إىل املاء ،وهو �أحد �أبراج
ال�شعراء الذين ترقى �إليهم العيون والأ�سماع� ،شاعر طليعي
يف ق�صائده ويف مواجهة اال�ستعمار والدفاع عن الوطن،
بينما ذاك الذي ميلك املال (فتزهو ب�أثوابها احليزبون)
ينام يف فنادق خم�س النجوم بهبات وعطاءات ،ينال فيها
ح�صته من �شهرة �أدبية ،وبراجمية ي�سبق فيها ال�شعراء
الكبار ،وهو يهذي بنثريات ال ترقى �إىل �ضرب قافية ت�سمو
على بحرها ..فننه�ض على �شاطئ الرف�ض ملتاعني.
و�أت�ساءل :ملاذا ن�ؤلف الكتب ،ونطبعها على ح�سابنا يف
احتادنا� ،أو يف وزارة الثقافة� ،أو من جيوبنا ،ونرى �أكدا�س
ما يختفي ،وال ي�شاهد النور ،من مطبوعات ،ال تنزل العني
مال
وال القلب ،وال العقل ،وال تدور على ل�سان� ،إنها �ضياع ٍ
و�أوق��ات ..وم�سحب �آهات ،وخيبات تعرف ذاتها حني يتم
العر�ض ،والتوزيع� ،أو يف ردهات الت�أويل والتحليل.
فلماذا ت�س�ألني يا �صاحبي ..عن الك�ساد يف �سوق الأدب
والثقافة وال �أقول لك احلقيقة ..تلك امل�سكينة املردومة
يف جمتمع من �أمثاله املعروفة (الكذب ملح الرجال ،عيب
على من ي�صدق).
�إنه الف�ساد الثقايف ،وهو نوع من �سلوك املعرفة يف طرقات
الزيف ،و�أ�س�أل :متى �سنطلع من هذه الب�ؤرة التي حتا�صرنا
فوق ح�صار ال�شر واملوت الذي نحن فيه وكيف نر�ضى �أن
رب من �إب��داع ،وال دليل على قدرته يف
يكون ملن لي�س له �ش ٌ
ً
ُ��ذال
خو�ض بحر الأدب� ،أن يكون �سابقا ملن عال كع ُبهُ ق ٍ
ُم َ�صف ٍّح بالورق الأخ�ضر ،وله ماله الذي ال يقا�س ،بينما
الأع��داد الوفرية من النا�س و�شعرائهم يلوكون ال�صرب من
�أجل ن�شر كتاب ،وال يتذكرهم �أولو امل�س�ؤولية عادة �إال بعد
مفارقة احلياة.
فيا م�شريف �سال�سل الدرا�سات والثقافات ،خذونا بحلومكم
ودققوا يف �أ�صول الأ�صول ،كي ال ي�أخذ املجهول ،فاحلق يعلو
ب�صاحبه فكرب �أمامنا ،ونكرب �أمامه ،وال ُتب ِعدوا الب�سط عن
املقام ،كي تبدو احلقيقة بوجهها ال�ساطع ،وكي ال ي�أخذنا
ال��ظ�لام ،ال��ذي ي�سعى فيه املجرمون لإع���ادة الدنيا �إىل
�أوكارهم� ،إن ترتيب الأمكنة يف الأزمنة ..وك�شف الظنون
عما يجب �أن يكون ..يجعل لل�سطور ا�سماء من يحق لهم
فيها ُ�سدة احلرف ونقاطه.
ومن يدعي �أن اخل�سارة طريق من طرق اجل�سارة ،هو
واهم ككاتب ،مل يعرف �إىل �أين يقوده وهمه.
فيا �سادة احلروف ّ
املن�ضدة !..لنفتح �أمام بحر ال�صدق
ال�صد�أ
عيون العفّة ،ولتقف مراكب ال�صيد التي هر�أها ّ
خارج �أع�شاب ال�ضفة.

َّ
ال�شك يف �أنَّ ملحمد بوحو�ش جتربة متف ّردة يف ال�شعر
العربي املعا�صر ،فهو �شاعر وقا�ص ،وقد ا�ستخدم ثقافته
يف �شعره �إىل احلد الذي كان هذا ال�شعر م�شبع ًا بها ،فقد
كان لهذا ال�شاعر دور ف ّعال يف توقيع ق�صيدة الوم�ضة
وتقاناتها ،ليقدّ م �صورة وا�ضحة ع ّما نذهب �إليه.
بني عناقيد الده�شة وق�صائد وم�ضة الإب��داع تتيح
ت�أويل رع�شات الأ�سئلة فتح الكثري من معابر الفو�ضى،
لكن ال عيب باال�ستغراق اجلزئي والتقاطعات التي تعيد الفعل
الإبداعي �إىل توهجه في�شتعل بالندم وينغم�س يف اكت�شاف
�أو ابتكار الهروب ،و�صو ًال �إىل متعة العقل و�شمعة اال�شتهاء
التي حت�ترق يف»حفل اخلتان « لتخلق حق ًال من ال��دالالت
والإيحاءات من كلماتها اخل�صبة.
تتخلَّق عناقيد الده�شة من ذاتها،وعلى ذاتها،يف حركة
ب�ؤر ّية مكثفة،ومتوترة ،ومتمدّ دة يف كل دال ومدلول يتحركان
�ضمن دائرة العالقات املر ّمزة ،واملفاتيح املتعددة التي مت ّكننا
الن�ص لكن امل�شكلة التي تواجه املتلقي ،ال�شاعر يذوب
من ولوج ّ
يف ن�صه وي�صبح كال�صدى ال ميكن القب�ض عليه لأنه يقفز يف
الهيوىل ك�ضفدع يف بركة ماء:
«�أقفز يف الهيوىل :
�ضفدع ًا يف بركة ماء ! �ص-7
فالن�ص كما البيت من ال�شعر ال يتكون من �أل��ف��اظ ذات
معنى ،بل من �ألفاظ ذات نوايا .فما ينتجه املبدع – بح�سب
ماالرميه – �إمنا هو م�شروع معنى ،وانفتاح
الن�ص على احتماالته الداللية ثراء له،
ويطرق ال�شاعر املعنى نف�سه حيث يقول:
عقم
طن ُ
ني �أ�ساليف
هم الذي يف الق�صيد
طني ُن ُ
إ�سفنجة..
أمت�صهُ ..ك�
ٍ
� ّ
� ُ
أ�سلق املفردات،
تلك التي ال تبي�ض !(�ص)-40
�إن ال��ع�ين ال�����ش��ع��ري��ة ع��ن��د « حممد
ب��وح��و���ش» ه��ي ع�ين الق��ط��ة وقان�صة
ت�ستثمر اللحظة لتكثفها �شعريا على
�شكل وم�ضات �سريع ًا ما توم�ض لتقول ثم تعود لتهد�أ ولتعاود
الإ�ضاءة مبقطع �آخر ي�ستثمر فكرة �أو منظرا مثري ًا �آخر حيث
يعر�ضها قائ ًال� :صفري ما ..
�صفري ريح يف الغرفة
غ ّلق كل النوافذ والأبواب،
ال�صفري ّ
يظل يئ ّز ..
لكنّ ّ
�صفري ريح هوجاء ،
ّ
ين�سل من ثقب يف قلبه �(.ص)-103
يتناول الكثري من الأغ��را���ض ال�شعرية بوم�ضات مكثفة
كالغزل والفخر وامل��دح والهجاء ،كما �إن��ه ال يغفل اجلانب
الإن�ساين وعالقة الإن�سان بالكون وال��وج��ود ويظهر فيها
الفل�سفة الإن�سانية متمثلة يف معاناة الإن�����س��ان وعالقته
باحلياة �إىل جانب هذه الده�شة القائمة على الت�أمل :
�أنا وهو
الفجر ،كعرف الديك ،
م�صاب ب «الأنفلونزا»
اخلفي
�أنا وظ ّلي
ّ
منت�شيان على حا ّفة من هالك ..
�أنا �أقر�أ «زوربا»
وهو ي�شعل املاء ،ويرق�ص يل ..
وهنا تكمن جمالية هذه العناقيد كونها وم�ضات �سريعة
عابرة تلخ�ص موقفا �سريعا عابرا فهي ك�إ�ضاءة الفال�ش
ال�سريع ،وقد ير�سم موقفا �أو يلتقط فكرة ما :
ً
ً
«ر�سم على الفراغ �س ّلة فاكهة ..ر�سم امر�أة وكتابا وحقوال..
ر�سم �ش ّباك ًا و�أطل على الوطن � ».ص/ -52عناقيد الده�شة/
رمبا يكون «ليفي �شرتاو�س « قد �سبق غريه عندما و�ضع

الأدب معيار ًا يحكم به على م�ستواه  ،بقوله « :الأدب القادر
على جتاوز القرون هو املطعم بالتفكري والفل�سفة واملعارف ».
واملتتبع لتجربة «حممد بوحو�ش « يلحظ نزوعه ال�شديد
نحو ما وراء الطبيعة وا�ستح�ضار مفرداتها ب�شكل كبري ،
فهو �أ�شبه ما يكون بر�سام يختار من باطن الطبيعة �ألوانه
ومفرداته  ،ولغته هي لغة حداثية جديدة  ،لغة حية قادرة
على جتاوز اللحظة الآنية كما �أن ر�ؤيته الفل�سفية العميقة
ت�ضفي جانبا وطنيا يتجلى ذلك يف عناقيد الده�شة:
ال�شهيد
طلقة ..
طلقتان ..
كال�سيف ..
وقف منت�صب ًا ّ
طلقة ثالثة..
�صرخ�« :أح ّبك يا �شعب»
كما �إننا ال ميكن �أن نغفل اجلمالية العجيبة يف اختياره
لعناوين وم�ضاته ،التي ي�ضفي عليها من لغته املائية امل�شبعة
بخ�ضرة وواح���ات تون�س الغنّاء فنقر�أ العناوين التالية:
(ع�صفور يف ال�شرفة� ،شغف ،ولع� ،إغراء ،حلم،حرية  ،عجائب
 ،قارورة عطر )...،
عناقيد ت�صنعها املفاج�أة ال�شعرية و ت�صنعها براعة ال�شاعر
ومهارته نحو اقتنا�ص هذا النوع من الأفكار املفاجئة ليظهر
هناك الفرق الكبري بني �أن يكون
ال�شعر �أح��ي��ان�� ًا مطية لل�شاعر
عو�ض �أن يكون ال�شاعر ر�سو ًال
لل�شعر .
وتبقى اللعبة ال�شعرية كما
و�صفها «ن��زار» هي لعبة �إ�شارات
�ضوئية وال�شاعر الناجح هو
ال�شاعر الذي يعرف متى ي�صمت
ومتى يلقي ورقة الده�شة.
هكذا �إذن وم�ضات ال�شاعر
حم��م��د ب��وح��و���ش ه��ي ق�صائد
ال�لاي��ق�ين و ال�����ص��راع والأك�ث�ر
م��ن ذل���ك �إن��ه��ا ت��وت��ر م�ستمر
بني فل�سفة احلياة وده�شة ال�شعر ،ف�إن هذا الوم�ض هو ذو
«ملفوظات قليلة ودالالت كثرية ،و�إي��ح��اءات خ�صبة ت�أتي
كومي�ض ال�برق بدفقة وجدانية مكثفة ت�ترك انطباعا يف
ال�شعور ال ينمحي».
رمب��ا �أحببنا يف حممد �أب��و حو�ش قبل �أي �شيء �آخ��ر �أن
الطريق �إىل املعنى لي�س واحد ًا ولكن مهما ت�شعب فهو طريق
النهاية له  ..رغم �أن عناقيده تت�سم بوحدة املو�ضوع وكثافته
وبالقدرة على �إثارة الت�أمل والده�شة يف متلقيها.
ومن �سماتها �إنها حركية وذات قدرة على العبور زمانا ومكانا
 ،وتت�صف ب�سرعة الإيقاع وبقدرتها على الإيحاء واكتناز
الطاقة الداللية التي ت�شكل ب�ؤرة قادرة على الت�شظي لدى
القراءة الواعية  ،ولذلك يحتاج متلقيها �إىل ذكاء ومعرفة
ب�أ�سرار اللغة كي يكون قادر ًا على الإم�ساك مبا ُّ
تبث من معان..
�إنها ق�صيدة غ��ادرت امل�ستوى التف�سريي �إىل م�ستوى ت�أويلي
ولذلك يجهد قارئها يف تفكيكها للعثور على مقا�صدها الداللية
الرثة .
�صفوة الده�شة :انت�شلتنا «ق�صائد وم�ضة» و»عناقيد
الده�شة» لل�شاعر حممد بوحو�ش من عامل حمكوم بالقواعد
وامل��ح��رم��ات �إىل ع��امل مده�ش ت��ت�ل�ألأ فيه �صور الأ�سئلة
خمرتقة احلجب  ،بلغة تتح�سر وتتكلم وت�صف ما �أ�صاب
العالقات الإن�سانية من تفكك وبرودة يف امل�شاعر ،فهي توم�ض
وتق�ص وت�سرد علينا حدث ًا يومي ًا يف عامل ر�أ�سه من عنكبوت
وترتك الن�ص مفتوح ًا على م�ساحة كبرية من ال�صمت  ،وهي
ب�ؤرة �إ�شعاعية قابلة للت�أويل� ،أو ربمّ ا على حد قول �أدوني�س«:و
تفجر القوى الالمنطقية كال�سحر واحللم والرغبة واجلمال
واملبادرة واملخاطرة «باقتبال املجهول واخلو�ض يف �أح�شائه».

ن�صو�صه تت�سم بوحدة املو�ضوع
وكثافته وبالقدرة على �إثارة
الت�أمل والده�شة يف متلقيها.
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شعر

قـانـــــا

•د .حممد �صالح الأ�صيل
ذا زمنٌ َع َر ِب ْي
�أَ ْم َم ْو ُت َن ِب ْي ؟!.
ا�ص َر
َعدْ َنانٌ َح َ
َق ْح َطانْ
َو َي ُهو َذا َي ْ�ض ِر ُب فيِ
الأَ ْكوانْ
ويمَُ ُ
لإن َْ�سانْ
وت ا ِ
م ِْن َقا َنا َيخْ ُر ُج ُج ْث َمانْ
•••
ربي
يا ثائ ُِر هذا ُجثْمانٌ َع ْ
�ض َي َ
َوتَفُ ُّ
داك امليثاقْ
ْمانٌ
ربي
ع
ث
ج
هذا
ِر
ئ
ُ
يا ثا ُ
َ ْ
َي ْ�ص َرخْ
َ
َي ْبكي يف الأ ْع َماقْ
َ
ال�ص ْوتْ
ك ِْن َما َتتْ فيِ َن ْب ِ�ض َك �أ ْج َرا�سُ َ
َفاملَ ُ
وت هُ َو املَ ْوتْ
ِبرييزُ َيفُ ُّ
يخ َث ْو ِر ْي
�ض َب َكا َر َة َتا ِر ٍ
م ِْن َقانا ُيخْ ِر ُج ُجثْمان ًا َع َر ِب ْي
َجثْمانَ َ�ص ِب ْي
ا�س
ُجثْمانَ َع ُجو ٍز م ِْن دُونِ َ
الر ْ
َا�س
َوالن ْ
َ
ا�س
ف
َّى
ت
ح
و
د
ْدا
م ِْن َبغ َ َ َ
ْ
وت
يف َد ْه َ�شةِ َم ْب ُه ٍ
هَ لْ َقدْ َم َ
ا�س
ات الإِ ْح َ�س ْ
اء ؟!..
اح م ِْن َد ِ
�أَ ْم �أَ ْنت ُْم َ�أ�شْ َب ٌ
اح َ�س َوال َغبرْ َ ْ
هَ لْ �أَ ْنت ُْم فيِ ذا َ
اء ؟!..
ربي هَ َب ْ
الز َم ِن ال َع ِّ
م ِْن َبك ٍْر �أَ ْو َت ْغل ِْب ؟!.
�أَ ْم �أَ ْنت ُْم م ِْن َع ْب ٍ�س �أَ ْم م ِْن َق ْي ْ�س ؟!..
َو َ�ش ِه ْيدُ ِك َيا َقا َنا م ِْن �أَ ْ�صلٍ يمَ َ ن ُِّي
بي !...
انطق َيا َع َر ْ
َ
َ
ين لهُ ثاين
َفال َكام ُِل ا ْبنُ َ�صالح الدِّ ِ
َقدْ َمدَّ َيدَ ا
و�صدَ ى
َ�ص ْوت ًا َ
يو�ش تَذْ َب ُح َقا َنا
لجُِ ٍ
و ُتعِيدُ َد َم ًا ِذك َْرى َف ْر َغانا
•••
َقا َنا
َيا عِ ْرق ًا َين ِْز ْف
َيا ُج ْرح ًا َي ْر ُع ْف
َق ْ�ص ٌف َو َد ِو ْي
َم ْو ٌت َو َنع ِْي
اء َدا ْم
َو ُب َك ٌ
و�أبو الثوار
رييزْ
َي ْ�س َب ُح فيِ َب َر َك ٍ
ات م ِْن ب ِ
َي َت َع َّمدُ م ِْن ِبلْ
َي َت َع َّط ُر ِبال َق ْح ْط
َي َت َمادىَ ،ي ْ�ش َت ْط
اب ال َب ْط
و ُي َذ ِّب ُح َح ْو َل ال َه ْي َكلِ �أَ ْ�س َر َ
ال�ضف ُ
ها َقدْ َتاهَ تْ ِمنهُ َ
َّات َو َتا َه َّ
ال�ش ْط
َجفْنٌ َم ْ�شدُ ودٌ
ال�ص ْر ْف
كاال�سم املَ ْمنُو ِع مِنَ َّ
ُوم
َو َعلى َثغ ٍْر ِب ُ�س ُكونٍ مخَ ْ ت ٍ
اب َّ
ال�ش ْ
رط
َك َج َو ِ
•••
َقا َنا
ُع ْربونُ َ�س َال ْم
ُح ٌّب َو ِو َئا ْم

بر َم َع ْهدُ ِو َفاقْ
فيِ َل ْيلٍ �أُ ِ
َو َن َ�شامى ال ُع ْر ِب َت َ�س َ
اق ْوا َك�أْ َ�س ِر َفاقْ
د َم َقا َناَ ..وال َّن َبطِ َّيهْ
َوا َ
اء
خل ْم ُر ِد َم ْ
َ
طِ ف ٌْل َم ْبتُو ُر الأ ْذ ُر ْع
اء
َونِدَ ْ
َو َن�شِ ْي ٌج َم ْك ُب ٌ
وت
اء
َو ُخ َو ْ
َو َع ُجو ٌز َف َ
ا�ض ِب َها
َفا ْن َه َ
اء
ال الدَّ ْم ُع ُد َع ْ
�أَ ْر ٌ
اء
�ض َو َ�س َم ْ
ناء
�أَ ْك َو ٌام َب ْي َن ُه َما� ،أَ ْح َجا ٌر َكا َنتْ م ِْن َق ْب ُل ِب ْ
اء
ظِ ٌل َو َر َخ ْ
َ
اث
َ�صا َرتْ ِل ْل َموتِ َ�شواهِ دَ �أ ْجدَ ٍ
َاء
عنْوانَ ِب ً
لى َو َفن ْ
هذِ ي َقا َنا
ُعنْوانُ ِروايَةِ َد ْم
نوب ِبالدِي املَ ْ�س َر ْح
ِب ُج ِ
اجل ْم ُهو ُر ...ال َعالمَُ
َو ُ
َواملُخْ ِر ُج �شيمونْ
َواملُ ْنت ُِج ِ�ص ْهيونْ
َم َت َف ِّر َج ٌة ُتدْ عى �أَ ْم ِري َكا
َت ْ�ص ُر ُخ
َت ْهت ِْف
فيِ ظِ ِّل ال َق ْ�ص ْف
«ال ُعن ُْف َي َو ِّلدُ ُعنْف»
والنّاقِ دُ م ِْن َع َر ٍب
�أَ ْبدَ ى َر ْ�أي ًا
ري ُة �سِ ل ٍْم َقدْ َت ْك ُب ْو
َف َم�سِ َ
َي ْوم ًا �أَ ْو َيو َمينْ ْ
َ�ش ْهر ًا �أَ ْو َ�ش ْه َر ْي ْن
ك ِْن �أَ َحدٌ
َقدْ َط ْم�أَ َننَا
�أَنَّ ا َ
ال�س ْلم َِّي يَ�سِ يرُْ َح ِث ْيث ًا...
حل َّل ِّ
ال �شِ ْي ُمونَ و َ
َ
ال َقا َنا
ات ِبق َُرانا
�أَ ْو َ�ص ْر َخ ٍ
الء ِبال َّن ِبطِ َّيهْ
�أَ ْو �أَ�شْ ً
َ
ال �إِ ْ�ص َب َع طِ فْلٍ � ،أَ ْو ُ�أ ُذن ًا ل َِ�ص ِب َّيهْ
ال�س ْلم ِْي
�س َت ُكونُ املا ِن َع ِلل َْحلّ ِّ
�شُ كْراً� ..شُ كْراً ..يا ثائ ِْر
َم ْو�سقْ مو�سقْ
جل ْو َق ُة َقدْ َك ُملتَْ
َفا َ
اح �سِ َتا ْر
َوان َْز َ
و�أبو الث ّوا ْر
َقدْ َط ْم�أَ َننَا
ال�س ْلم ِْي
َلل َْح ِّل ِّ
َو ُ
احلل ِْم ال َو ْرد ِْي
اب ال َن ْو ْم
فيِ �أَ ْهدَ ِ
َرنمّ ْ َيا َمكّا ِوي َو َت َعلَّ ْم َف ّن ال َع ْو ْم
ا�سةِ َق ْب َل ُب ُحو ِر الع ِْ�شقْ
ال�س َ
فيِ َب ْح ِر ّ
َو َت َعلَّ ْم َفنَّ املَ ْ�شقْ
املَ ْ�ش ِق ال َكاذ ِِب ِلل َّْ�س ْي ْف
ُعنْوانِ الزّ ْ
يف
َو َتعلَّلْ ِبالبرَ ْ ِد ال َق ْر
َو َت َعلَّلْ ِبا َ
حل ْر
ال�ص ْي ْف
َوا ْر َك ْب َم ْو َجاتِ َّ
َف َعل ٌِّي َما �أَ ْر َدا ُه ا َ
حل ْي ْف

َما َز َ
ال يُ�ؤَ ِّن ُب ُك ْم
َوال ُكو َف ُة ِم ْنبرَ ْ
َيا َج ْوقاتِ الدِّ َب َبه
َيا ُث ّالثِ ال َن َه َبه
•••
َ
َ
ا�ص َر ق ْحطانْ
َعدْ نانٌ َح َ
وعلى الأَ ْج َفانْ
َ
َي ْك ُبو ُح ُل ٌم
َو َيتُو ُه ِو َفاقْ
َو َعلى الأَ ْحدَ اقْ
َيطْ فُ و َغ ْي ٌم
َو َي ِ�ض ْي ُع عِ نَاقْ
َو َعلى الأَ ْعنَاقْ
اج
َي ْع ُلو َح َّج ٌ
وَيمَُ ْو ُت عِ َراقْ
•••
هذا َ
الز َمنُ ال َع َر ِب ْي
اج ِل َك ْي
َي ْح َت ُ
عي
يح َت ُ
ْ
اج ِل َبترْ ِ َد ْ
َ
فيِ �أ ِّي َم َكانْ َ ،و ِب ُك ِّل َم َكانْ
هذا َ
بي
الز َمنُ ال َع َر ْ
اج ل َِ�س ْي ٍف َبتَّا ٍرَ ...و َن ِب ْي
َي ْح َت ُ
هذا َ
بي
الز َمنُ ال َع َر ْ
ْط َج ّبا ٍر َد َم ِو ْي
اج ِل َنف ٍ
َي ْح َت ُ
اج لِ�شِ ْع ٍر َق َّتالٍ َو َر ِو ْي
َي ْح َت ُ
َ
َ
ِف ْيهِ امل ْو ُت الأ ْح َم ْر
ِف ْيهِ الرُ�ؤْيا ُتزْ هِ ْر
م ِْن ُج ْث َمانٍ َع َر ِب ٍي فيِ َقا َنا
َيخْ ُر ُج
َيظْ َه ْر
لي
ع ْم ٌ
رو َو َع ْ
ُ
�صي
�أَ ْح َفا ُد ق ْ
•••
هذِ ي َقا َنا
ُعنْوانُ ِروايَةِ َد ْم
راء ال َو�شْ ْم
�أَ ْد ٌ
واء َح ْم ُ
الء
َو َ�ض ِر ٌ
يح يمَ ْ �شِ ي ِبالأَ�شْ ْ
َثا َر املَ ْقت ُ
ُول َعلى ال َقا ِتلْ
ال�صال ِْب
َوتحَ َ دَّ ى املَ ْ�ص ُل ُ
وب َ
ا�ض ْب
ِحقْدٌ َغ ِ
َعزْ ٌم َثاقِ ْب
يح
َي ْ�ص ُرخْ َ ...و َي ِ�ص ْ
�إنيّ ل َ
�سيح
ِل�ش ِ
رق َم ْ
بيح
�إِنيّ لِل ُع ْر ِب َذ ْ
•••
َ
َيا َر ْم�س ًا َ�ض َّم َ�شهيد ًا يف قا َنا
َرنمِّ ْ
َرنمِّ ْ ِب�أَلمَ ْ َن ْ�ش َر ْح
َوال ّل ْيلِ �إِذا َيغْ�شى
وحي �أَغْ َفتْ
ُر ِ
�أَ ْن َه َك َها ال ُكف ْْر
َرنمِّ ْ ِبال َف ْج ْر
َو َليالٍ َع ْ�ش ْر
َف َلياليِ ال ُع ْم ْرَ ...قدْ َ�شاهَ تْ
�أ ْن َه َك َها ال َق ْه ْر
�سي
َرنمّ ْ ِبال ُك ْر ْ
َت َ
اقتْ َنفْ�سِ ْي

ِل ِل َقاءِ ال َّر ْب
َما َعا َدتْ تجُ ْ دِ ي �أَ ْب َي ُ
ال�س ْب
ات َّ
َما َعا َدتْ تجُ ْ دِ ي فيِ �أَ ْز ِم َنةِ ال َّن ْه ْب
ال�سل ْْب
َو ُج ُيو�شُ َّ
َو َ�ض َيا ُع الإِ ْقدَ ا ْم
َوالأَ ْقدَ ا ْم
ِب َت َعا ِر ْي ِج الدّ ْر ْب
وج املَ ْ�ش ِر ِق فيِ ال َغ ْر ْب
َو ُو ُل ِ
ا�ض ِر ِه َ
َح َ�سن ُ
الذن ْْب
ا�ضي يمَ ْ ُحوهَ ا م ِْن َح ِ
َات املَ ِ
•••
رنمّ ْ
ال�س َح ِر
ن
ْ،
ْدَ
َرنمّ عِ
َ
راء
َرنمّ ْ بال ْإ�س ْ
اء
فالكلُّ َ�س َو ْ
ني
يف ُع ْر ِف ال َعال ْ
َ
اء
َف�إِ َذا َو ْعدُ الأوىل قدْ َج ْ
�أَ ْو َو ْعدُ الأخرى
ين
اء ُو ُجو َه ال َغا ِز ْ
َ�س َ
َح َج ٌر َو َحدِ يدْ
ا�ضِ ،ف ْيهِمَ ،و َ�شدِ يدْ
وَعِ َبادٌ َ ،ب�أْ ٌ�س َم ٍ
و�أَ َعدُّ وا َخ ْي ًال...
ُت ْو ِر ْي َقدْ ح ًا
وجنُو ْد
ُ
َت ْبني عِ زّ ًا
َو ُتعِيدْ
ً
َتا ِريخا ُح ّر ًا وَمجَ ِ ْيدْ
َتا ِريخ ًا َب ْع�ضُ َح َكايا ِمنْهُ َر�شِ ْيدْ
َوال َب ْع�ضُ َو ِل ْيدْ
َ�سطْ ر ًا َوا ُم ْع َت ِ�ص َما ْه
ال�سطْ ُر ال َآخ ُر َ
ال َغال َِب �إ ّال اهلل
َو َّ
•••
راء
�س
ل
إ
ا
َرنمِّ ْ ِب ِ ْ ْ
اء
َرنمِّ ْ ِبال َفت ِْح �إِ َذا َقدْ َج ْ
َب ْعدَ املَنْفى َن ْ�ص ُر اهلل
ف�أ َنا َق َت َلتْني الآ ْه
َ
َق َت َلتْني �أَ�شْ َبا ُه الأ�شْ َبا ْه
َق َت َلتْني ِذكْرى كا ُف ْو ْر
َوالل ُ
ّيل املَ ْم ُخو ْر
اب ال َي�أْ ْ�س
ِب ُع َب ِ
ْ�س
َو َف َرا ِغ ال َنف ْ
َ
اء م ِْن قا َنا
َف�أَعِ يدُ وا ليِ َيا �شُ َهدَ ً
�إِيمْ َ انيِ � ...أَ ْحالمِي
َو َ�ص َالتِي� ...أَ ّيامِي
وي
َ�ص ْح ْ
ري
ُط ْه ْ
َف ْي َ
ا�ض ْي
�ض املَ ِ
َن ْب َ
آتي
�ض ال ْ
ُك َّل ال ُع ْم ِر
َو َد ُعونيِ �أَ ْ�ص ُر ُخَ :قا َنا
ُج ْر ٌح َل ْن �أَن َْ�سا ُه
َو َ�س َت ْب َقى ِذك َْرا ُه
َ
َ
َحتَّى َي�أْت َِي َفت ٌْح يف ز َم ٍن ذهَ ِب ْي
َو َي ُعو ُد ال َف ْج ُر َ�سن ِْي
َو ِبال َخ َجلٍ �أَ�شْ دُ و
َع َر ِب ٌّي �إِنيّ َع َر ِب ْي
َع َر ِب ٌّي �إِن
َع َر ِب ْي
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املغول يعودون من جديد

(ال�سقوط)

• �سامر �أنور ال�شمايل

()1
طغى �صوته على �صوت �سيارة
�أج���رة ن��زل منها برفقة الرجل
العجوز وهو يت�صنع لهجة املزاح،
ول��ك��ن ال��ن�برة يف حقيقة الأم��ر
كانت مرتفعة دون �أي �أثر للمرح.
 ال��ب��اب م��ف��ت��وح وال حاجةلقرعه ..ين�سى الأوالد الأ�شقياء
�إغالقه..
قال وهو ي�سري مبحاذاة باب حديدي
خملوع مرمي بجانب حطام �سور واطئ
حلديقة امل��ن��زل وه��و ي�سند العجوز
لي�ساعده على جتاوز العتبة واخلطو
على مم�شى مر�صوف بحجارة �سوداء
خمتلفة الأ���ش��ك��ال تق�سم احلديقة
ال�صغرية �إىل ق�سمني غري مت�ساويني،
و�أ�ضاف وهو مير بجانب �شجرة مل يبق
منها غري قرمة متفحمة:
أحن ر�أ�سك قليال ف�أغ�صان �شجرة
� ِالليمون كبرية ه��ذا ال��ع��ام� ..س�أقلمها
قريبا..
ثم �شد بلطف على اليد املعروقة،
وت��اب��ع كالمه بلهجة ودود يخالطها
اعتذار خجول وهو يتقدم العجوز �إىل
غرفة عارية من الأثاث:
 ن��ق��ل��ت اخل����زان����ة م���ن غ��رف��ت��كحلاجتك �إىل م�ساحة زائ��دة لدخول
ال��ه��واء النقي ..كما نزعت ال�ستارة
كيال حتجب ال�شم�س فهي مفيدة لك
ال�سيما �أن اخل��ري��ف اق�ت�رب� ..أي�ضا
نقلت ال�سرير من غرفتك فاال�ستلقاء
على احل�ش ّية املفرو�شة على الأر���ض
�أك�ثر راح��ة للعمود ال��ف��ق��ري ..تبدو
�آراء الأط��ب��اء غريبة ولكن ال بد من
االن�صياع �إليها مهما كان الأمر �شاقا.
()2
 مل������اذا ت���خ���دع وال�������دك ب��ه��ذهالطريقة؟.
���س���أل��ت��ه ب��ن�برة حم��ت��ج��ة ،فرمقها
بنظرة منك�سرة ال تخلو م��ن ح��دة،

•�صالح �سميا
و�أجابها ب�صوت �صدرها ،وقبلته.
•••
خافت:
اتفقت مع زوجها على التوقف عن
 ح�����س��ب��هف��ق��دان ب�صره ،الإجن����اب حتى نهاية احل���رب ،لي�س
ال �أري��������ده �أن ب�سبب غالء املعي�شة �إذ بات من املتعذر
يق�ضي �أيامه يف �شراء الطعام املنا�سب لطفل .بل كيال
ال��ت��ح�����س��ر على ي��رى الأط��ف��ال اخل���راب يف ك��ل مكان
في�ألفوه وك�أنه من طبيعة الأ�شياء وقد
احلال املزرية التي و�صلنا �إليها.
يقبلون على القتال ب�شرا�سة وق�سوة
 �سيكت�شف ما حدث يوما ما.وك�أنه قدر ال مفر منه حني يكربون.
 ال عليك.()4
اكتفى بجملة ق�صرية �أنهت احلوار
حتامل على نف�سه ،قرر جتاهل �آالم
املقت�ضب ،ومل يذ ّكر زوجته ب���أن �أيام
العجوز باتت م��ع��دودة بعد �إ�صابته املر�ض اخلبيث� ،أ�سند ج�سده النحيل
بورم خبيث .وخمنت املر�أة ما يجول يف �إىل ج����دار اح��ت�رق ط��ل��ا�ؤه وك�شف
م�ساحات خ�شنة امللم�س� ،سار ببطء
خاطر زوجها ،فقالت بح�سرة:
 �س�أح�ضر له القهوة .يف امل�ست�شفى خطوات متعرثة ماد ًا يد ًا مرتع�شة يففراغ مريب ،اتك�أ على حافة النافذة
مل ي�شرب فنجانا واحدا� ،إنه يحبها.
مل ينبهها �إىل �أن وال��ده ممنوع من امل��ف��ت��وح��ة��� ،ش��ع��ر ب�����ش��يء م���ن وه��ج
�شرب القهوة �أي�ضا ،فقد وجد �أن القليل ال�شم�س على ج�سده املقرور ولكنه مل
من امل�شروب ال�ساخن �سيدخل بع�ض ير غري الظالم ،خمن �أن��ه مل يبق من
البهجة �إىل قلبه احلزين ،ولن يزيد احلديقة ال�صغرية التي زرعها واعتنى
بها ل�سنوات غري رماد مل تذهب الريح
الأمر �سوء ًا على �أي حال.
�أ�سرعت بدخول املطبخ كيال يرى الهوجاء ببقاياه وبرائحته.
كان قد جتنب ال�س�ؤال عن الأ�شياء
ال����زوج دم��وع��ه��ا في�شعر ب��امل��زي��د من
املفتقدة كيال ي�ضطرهم �إىل اخ�تراع
اخلذالن.
�أك��اذي��ب ج��دي��دة ،ومل يغ�ضب لأنهم
•••
و�ضعت امللعقة الأخ�يرة من القهوة �أخ��ف��وا عنه احلقيقة ملعرفته قدر
يف امل��اء املغلي ،ونازعتها نف�سها �إىل حمبتهم ل��ه ،لهذا �أظ��ه��ر الغفلة عما
تذوق القليل من امل�شروب الطيب بعدما يدور حوله.
�ضحكات حفيده القادمة �إليه من
ف��اح��ت رائحته ال�شهية ب�ين ج��دران
احلديقة �أدخلت ال�سرور �إىل �صدره
املطبخ العارية ،ولكنها مل تفعل.
املظلم ،فابت�سم ابت�سامة �صغرية عن
()3
 �أم���ي ..مل��اذا مل يعد ج��دي يروي لثة خالية من الأ�سنان ،ولكنها مل تكنكافية لتبدد كل �أحزانه لهذا اختلج
احلكايات؟.
ماء احلزن يف عينيه املطف�أتني ،وقبل
 �إنه مري�ض. متى �سي�شفى؟ ه��ل �سيعود �إىل �سقوط الدمعة الأوىل ع��ن الوجنةاملتغ�ضنة على الأر�ض امللوثة بالغبار،
�سابق عهده؟.
�س�أل الطفل من جديد فهزت الأم �سقطت -للمرة الثانية يف احلديقة
ر�أ�سها ب�صمت ،ثم �ضمت وحيدها �إىل نف�سها -قذيفة �أخرى ،حيث كان ي�أتي
�صدرها حتى �أح�ست بدقات قلبه يف �صوت الطفل ال�صغري!.

الكحل الليلي

• ر�شا ال�صالح
الكحل الليلي يف �أعيننا.ارتعا�ش بني �إرباك
�شم�س احلقيقية وفريوزيات ال�ضوء.
الكحل الليلي �إرباك يف عيني العلن ،رع�شة
يف مفا�صل ال��ل��ون ،كثافة م��ن ب����ؤر العتمة،
العتمة اجلاحمة ب�أخبار النهايات ،املو�شحة
ب�صخب ال�شهوات املختبئة حتت الأرائك وفوق
�أجنحة احلكايات ،ت�شوبه تثا�ؤب الليايل التي
جت�س ال�سم البارد يف ال�ساعات .حيثما هناك
لغز يختفي خلفه �سر انبالج ال�ضوء وتكون
النهايات.
وا�ضعا نف�سه على مقربة وتدرجات املقارنة
بني �أهداب الوعد وبني رم�ش �ألق تلك الأحالم
اجل��م��ي�لات .والكحل الليلي مو�شح ب�أق�سى
تقا�سيم الرمت ،ي�شتغل حلظة انهمار الأ�سود
الكلي على ب�ؤب�ؤ اللفظ على غروب املو�شحات،
لي�ضفي �سحره اخلبيث ،حيثما ال تفرقة بني
كحله وكحل عني ليله .ير�شف ال�شهقة تلو
ال�شهقة ،جرح يكابد خ�صر اليوم �إذا ما نام �أو
هد�أت نب�ضاته من الرك�ض .ليلتقي احت�ضانه،
ا�سود دائم التلقي ،ما�ص دائم الأخذ ،يقتن�ص
الأنوار ،ويخفيها يف عبه ،ي�شرب ك�ؤو�س في�ض
النهار كما فوهة تغب ك��ل ال�سواقي.جامح
بال هوادة ي�شبه مغارة مو�صدة تنام فيها كل
الأل���وان والأ���ش��ك��ال واجل��واه��ر واملفاجئات،
وال ت�ستفيق من ر�صدها وال تفتح �أبوابها �إال

ال��ت��اري��خ ك��اب��و���س
�أج�����ه�����د ك�����ي �أف���ي���ق
م���ن���ه ،ج��م��ل��ة ن��ط��ق
ب��ه��ا «���س��ت��ي��ف��ن» بطل
رواي������ة (ع���وي�������س)،
جملة ت�صلح لل�صراخ
ب��ه��ا ون��ح��ن جن��ه��د كي
ن�ستفيق من كابو�س هرطقات الربيع العربي
املدن�س برج�س الهمجية ال�سلجوقية وتفكريية
الطلقاء من رعاع اجلزيرة العربية.
نحن حمكومون بالتاريخ مثلما هو �إن�سان �سارتر
حمكوم باحلرية.
وه��ا نحن ننظر مب���ر�آة مقعرة �إىل م��ا يجري
للخريف العربي امل��راد له �أن يكون ربيع ًا .فرنى
الأ���ش��ي��اء ت��ق�ترب م��ن القلق الهيجلي ليعلن عن
ميالد مقولة منفلتة م��ن عقالها ت��ردد ببغاوي ًا
عبارات ومفاهيم ت�ؤدجلها وترددها من مثل ثورة
ودميقراطية وحرية �أو بناء وت�شييد مفاهيم
تن�صب على احلا�ضر كما يفهم منها،
حداثوية
ّ
لكنها ت�ستعيد ربيع ًا ب�لا �أزه���ار وال نباتات وال
ورود وال رياحني وال حتى ع�صافري .ربيع مياهه
دماء ورياحينه �شواهد لقوافل ال�شهداء و�أزهاره
�أ�شالء الأطفال الأبرياء النازفة حتى امل��وت يف
�شوارع امل��دن املخففة بال�سيارات .حتى �إذا �سئل
الثائر �أو الباين وامل�شيد عما يبنيه� ،أعادنا �إىل
زمن هوالكو وتيمورلنك ودجلة امل�س ّود من احلرب
وال��دم��اء .ويظل ال�س�ؤال القلق فيع�صف بالعقل
العربي مت�سائ ًال كيف يعود ال��ع��رب احلاليون،
عرب الأجماد الغابرة ،وكيف يعود للربيع الزهر
وال�صحو وال�ضياء؟!
وي���أت��ي��ك اجل����واب م��ن امل��ع��ار���ض��ة ال�����س��وري��ة
اخلارجية �أو املرتدة قائ ًال مبجيء الغرب �إىل
بالدنا.
وبدل �أن نذهب نحن �إىل الغرب بانفتاح عقولنا
وحت��رره��ا واالرت��ق��اء بها ،ب��دل �أن تندفع عجلة
العرب �إىل الأم��ام لن�صل �إىل اللحظة التاريخية
امل�ؤهلة لقدوم الربيع املطلوب جند عجلة معار�ضة
اخلارج تنطلق على �صهوات خيل هوالكو واملغول،
وبدل �أن ينت�صر العقل بالولوج �إىل التاريخ احلديث
جند العربان واملعار�ضة اخلارجية امل�أجورة ت�شده
للعودة �إىل حقبة تاريخية بائدة ،وبدل �أن نتبنى

م�شروع ًا نه�ضوي ًا و�شعار عمل ،و�صرخة ا�ستنها�ض
من اليازجي وعبد اهلل الندمي وزك��ي الأر�سوزي
ن�سمع �صرخة ذئ��اب يريدون �إعادتنا �إىل تاريخ
م�ضى �أو الأ�صح �إىل الال تاريخ ،فهم يريدون �سحق
التاريخ كما فعل �أبله �شك�سبري �إن��ه �صراع �أيها
ال�سادة بني قوى التقدم وق��وى ال��ردة .بني قوى
النور وقوى الظالم.
ق��د ي��ق��ول ق��ائ��ل �إن ال�سبب يف تغلغل الفكر
الظالمي الت�ضليلي وعودته بهذه القوة راجع �إىل
اجلهل وغياب الوعي.
لكننا نقول �إن اخلط�أ هنا �أو الرغبة يف العودة
�إىل كهوف الظالم واجلاهلية الأوىل لي�س حياد ًا
عن ج��ادة ال�صواب ،ولي�س ب�سبب اجلهل وغياب
الوعي ،اخلط�أ هنا هو وظيفة �أو دور ي�ؤديه ه�ؤالء
مقبو�ض الأج��ر� ،إن��ه مرتبط باجلهد املبذول من
قوى ال��ردة للعودة بالإن�سان ال�سوري �إىل ع�صر
تاريخي تخطاه الزمن وتخلى عنه.
�إنه مرتبط بعودة القيادة �إىل الغرباء وفلول
املماليك وال�سالجقة وتكفريي الوهابية ،وهم
ميتطون �صهوة التاريخ املغويل املخرب واملدمر
والقاتل للعقل والإن�سان.
القيادة اجلديدة للربيع العربي اخل��ايل من
العروبة والربيع تعمل على م�صادرة العقل والفعل
ما دامت متتلك املال والعقل املتحجر والرغبة يف
اعتماد العنف والتدمري والقتل احلالل.
معار�ضو اخلارج من ي�سار متطرف يعترب نف�سه
مالك ًا لنا�صية التاريخ احل��دي��ث ،ومي�ين متطرف
تكفريي يعترب نف�سه مالك ًا لنا�صية التاريخ القدمي،
ي�سار وميني �شلت ميناه وي�سراه ملا يحمله من عهر
�سيا�سي وع��ق��ل ت��دم�يري ،و�ضمري ميت ال ينبت
زرع ًا وال يحيي ربيع ًا ،بل يقتل فينا الأحالم التي
تريدنا �أن ننه�ض من كبوات التاريخ لنقف على
عتبات الربيع امل��ورق وامل��زه��ر واملتدفق .لرتتد
علينا بوح�شية منر جائع ناه�ش ًا �أكتافنا ممزق ًا
�أحالمنا ومطفئ ًا يف عيوننا �ضوء �أمل كنا نرجتيه
ون�سعى �إليه.
�أمل بلحظة تنوير تنت�شلنا من وحل التخلف
واالتكال على معار�ضة ربطت نف�سها �إىل عربة
اجل�ن�رال غ���ورو ،ليعود ال��ت��اري��خ �إىل ال���وراء من
جديد.

عندما يبزغ فجر �آخر ،عندما تن�صت حلنني
�أول �ضوء �شم�س يبتهج معلنا ال�صباح .لذا ما
بالك لو كانت جنمة �أو �سفرية للنجوم كانت
تغني لهذا الليل ب�أرديته ومعانيه املتفاوتة
الأحل���ان رمت��ا ب�ين نهوند الأح����زان و�أردي���ة
الفجائع واالغ�ت�راب «ليلية برتجع ي��ا ليل
وبت�سال ع النا�س ،وبت�سقيهن ياها الليل كل
واحد من كا�س»
يف قلب ذاك الأ�سود الليلي ،كحيلة العني،جميلة احلنجرة وال�صدح تغني معلنة م�ؤكدة
براءتها من كل ذاك ال�سواد�« :أنا م�ش �سودة..
ب�س الليل �سودين بجناحه».
هنا حينما ت�شكل العامل على بكاء وامتهان
هذا الو�شاح الأ�سود لأر�ض �أينعت منها �شمو�س
الع�شق وغنت لأجلها ح�ضارات و�أجماد الكون،
حينما يهب لرفع كل الرايات ال�سود .وا�ضعا
قلبا و�أما وطف ًال و�أر�ضا على «جناح ال�سواد»
وف��وق��ه ي�صب رم��اد ال�براك�ين و�شطحات
الأح��ل�ام ،.يف تلك العتمة امل�ضنية حيثما
تتواىل حتوالت املوت زاهقة غري �سائلة عن
اجل�سد و���ص��ب��وات الأرواح ،حيثما تتواىل
الليايل ليلة بعد ليلة  ,لتذيق مبرار م�صريها
كل �أب��ن��اء ال�ضوء وت�شربهم من ذات الكا�س
:كا�س امل��رارة وجزع الأعناق يف تطلعها لعني
الفرج و�ضوء ال�صباح.

تت�آكل ال�شرانق ،تعلو امل�شانق م�شنقة تلو
م�شنقة ،تنمو الأ���ش��واك يف امل��ف��ارق ،ممهدا
«لزهر القناطر يفتح بها امليل وبها امليل» ولكل
زهور ال�صبار �أن تنحني رغم نزيف الدم من
تربة الأيام .حيثما «ال خيل وال خيال».
الليلة اليتيمة التي ينطوي فيها كل ما
هو معلن ومن�شور ويلوذ كل �شيء يف �أك��واره.
جمتمعا على نف�سه ،مغلقا بتالت زهور احلب
اخلجول على �سره وتنام زنابق ال�سالم.لت�صون
ما تبقى منها لتفتح دائم قادم غري مي�سر يف
تلك الليايل الظلماء.
حيثما ت���ؤج��ل �إي��ن��اع��ه��ا ارحت����ال ���س��واد
ليتلف بها �أو �أكرث .منذرة ب�إ�شراقها ببيا�ض
الأمنيات .م�شرية �إىل الأ�سود ال يلغي بيا�ضها
طاغوت الظالم .مذكرة بقول احلكيم الوزتزو
يف كتابه ال��ط��او( .اع���رف الأب��ي�����ض وعليك
ب��الأ���س��ود ،ك��ن �أم��ث��ول��ة ال��دن��ي��ا حقيقيا غري
متفرج .تبلغ الأبدية)
�إذا كان امل�ؤكد هو الأ�سود احلالة املثالية
النقي�ض للأبي�ض ،الظالم هو الوجه الآخر
لل�ضوء .الأ���س��ود انعكا�س الأب��ي�����ض ك��ل يف
وج��ه��ت��ه .الأ����س���ود ان���ه ذاك ال��ب��ال��وع النهم
للألوان ،والأ�ضواء وهو مقربة تبوح بوعود
رغ��م ق�سوتها ب��وع��ود احل��ي��اة وتهب الأر���ض
كينونته ،لتكون دنيا �أر�ضنا �أمثولة الدنيا.

مانحة �سر التوالد امل�ستدمي من عمق عمق
العتمة حيثما ين�شق ال�ضوء وب��وح الفجر
وت�صرخ احلياة.
الأ�سود والأبي�ض �صراعان من الت�ضادات
وال��ت��ن��اق�����ض��ات �إذا م��ا ان��ف�����ص�لا� ،أم���ا �إذا ما
اندجما في�صران رماد كناية الب�ؤ�س والعدم
واالنطفاء� ،إذا ما ت�أملنا الأ�سود مليا �ستجده
مليئا ب�أ�شكال الرعب وامل��خ��اوف والغمو�ض
وغمو�ضه يحول بيننا وب�ين معرفة �أ�سراره
فكلما توغلنا با�سوداده �أكرث تت�ضرر م�شاعرنا
وتت�شو�ش �أفكارنا ،لكن طوال البقاء فيه يهب
املفاجئة ويح�ضر �إىل ا�ستنارة العني الداخلية
لدينا وهناك ي�صري امل��رء ق��ادرا �أن ي��رى كل
�أ�شكال وتدرجات ال�ضوء ويكت�شف من �صلبها
ماال يتوقعه لو كان هو يف ال�ضوء لوحده.
�أما ال�سحر الكامن يف الأ�سود .رغم �آالمه
املح�ضة الكناية،هو يف حلظة ت�ساقط الأ�ضواء
عليه ،.حيث تدرك الروح تلك الق�سوة التي
كانت والأبعاد املوجودة يف مفا�صل قراراتنا
غارقة بعتمتها ،ي�ضاعف الأ���س��ود نفوره من
الأ�ضواء املتناق�ضة ،م�ضاعفا حذرنا منه من
جديد بافتعال كل �أ�شكال الطم�أنينة .واختيار
م�سالك الهرب ولو كنا واهمني ذلك بخياالتنا
وطرائقنا.
هي �أر�ضنا �شبيهة برداء فريوز الآن ،الأ�سود

يحيطها ب�أ�سرار وغوايات وجنوم ويحيلها �إىل
ليل معتم مفعم باملوت يف �سريرته كل حكايا
االنبعاث واخل��ل��ق .وال���والدة رغ��م ك��ل �أن��واع
املعاناة.
م�����ش�يرا م��ن خ�ل�ال ه���ذا ال��ظ�لام احل��ال��ك
ملفاتنه البي�ضاء.واىل نهايات �شم�سية مبهرة
حلا�ضر مزين بوهج حقيقتها ،،فهو رمز لل�صفاء
واالن�سجام هادئ عاقل ال يعرف العبث يعطي
وال ي�أخذ،بال عبثية القهر والندم ،بينما يبقى
الأ�سود �شتويا م�شاك�سا يثري زوبعة الت�سا�ؤالت،
وتبقى �أر���ض��ن��ا ك��ف�يروز ت��ن��اوب ب�ين الأ���س��ود
والأبي�ض لكنها تبقى ملكة للنهارات و�سيدة
لأ�سرار الليل والأقمار.
وهانحن بني غمرة حكايا الليايل وعتمتها،
ننتظر هبة الأبي�ض و�شروق �شم�سها امل�ستدامة
احلقيقة ،على الرغم من �أننا نغرق حتت عتمة
الأ���س��ود ال�شتوي نتململ يف رط��وب��ة الوعد
وب��واط��ن اخل��ل��ج��ات ،وب���ذور احل��ب وتنب�ض
الأمنية يف الأرح��ام والأع�شا�ش لتبد�أ دورة
احلياة �صعودها .متدرجة من ال�سواد �إىل
البيا�ض ،وبينها ي�سطع �شم�س يف ملكوت الزمان
ا�سمها الأوطان .وبني فريوزيات احلنني وحلكة
�أع��داء الزمان تبقى ال�شم�س و�أر�ضنا تغني
(غبلك �شي ليلة يا ليل ون�سانا ياليل).
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عناقيد حلم على دالية النهار

•بديع �صقور
يف ح�ضرة هذا الليل
يف ح�ضرة هذا النوم
وهذا اخلوف..
حتت دالية الريح
حت�ضره الأحالم..
 - 1يحلم ك�شتاء:
جنمتان وامر�أة من �صقيع
وجمر لالحرتاق
جنمتان
ٌ
من بني �أ�صابعه
ت�سللت ع�شيات م�شبعة
باحلكايا والذكريات عمن
كانوا ع�شاق هذه الأر�ض
وظالل دروبها
من كانوا حا�ضرين يف الغياب.
 - 2يحلم كربيع:
غافل غابة الأزهار
وزهر ًة
زهر ًة
جمع غبطتها
منح ما جناه من رحيق
للم�سافرين والريح.
 - 3يحلم ك�صيف:
حتت دالية القمر
بيدر وع�شاق
يف بحر عينيها ت�شابكت نظراتهما
كغيم هارب..
مبذراته دفع كومة الريح
�أزاح لها مكان ًا بني يديه
غفت على غ�صن �ساعده
بينما كان يحكي لها:
عن جده و�شاربيه املعقوفني
ومنجله العتيق
الذي كان علقه يف خيمة الدار
قبيل �سفره �إىل ديار املوت.
 - 4يحلم كخريف:
�شتّتتهم الدروب
ا�شتعل حنين ًا لأ�صواتهم
على معرب الليل
�أخرج ما يثبت �أنه الرفيق القدمي
للحزن وامل�شردين
وبدل �أن يطلقوه كورق �أيلول
�أوقفوه بتهمة تهريب اخلريف.
رب ّية
 - 5يحلم ك ّ
عري�ضة كاملدى
على حدودها تفجرت
ُ
جداول و�أ�شجا ٌر..
ٌ
و�أع�شا�ش بنتها الطيور..
فوق تخومها
انفلت حطابون ق�ساة
وعلى حدودها ا�شتعل غ�ضباً:
ـ �أيها الطيبون
�أبعدوا ه�ؤالء احلطابني الق�ساة
ال تدعوهم يقرتبون من مملكة
الرباري الوادعة
 - 6يحلم كاجلبال:
الدروب �شائكة �إىل القمم
كن حذراً..
حتفز عند �صعود القمم
ال تتن�شق �إال هواء الأعايل
وال تكن هياب ًا
« ومن يتهيب �صعود اجلبال

شعر

مو َل ٌع بال ُقبَّراتِ النَّ�سيمُ
•حممود حامد

يع�ش �أبد الدهر بني احلفر»
 يحلم كدرب:يرتع�ش ك�أقحوانة وهو ي�صغي
�إىل هم�ساتهم وبوحهم
ع�شاق �صغار يختبئون
خلف ال�صخور..
خلف ال�سنابل
خلف اجلذوع
وخلف ن�سمة �صغرية
خوف ًا من �سهام �شم�س الهبة
من و�شاة ليلٍ
�أو من ع�ص ًا مازالت
بني احلقول
تطارد فرا�شات احلب.
 - 8يحلم كقرية:
عني ماء..
�ساقية وب�ساتني
بيوت طني وتخوم
وديان وجبال
رعاة وح�صادون وبيادر
عتابا مبللة بلوعة
الفراق واالنتظار
�صبايا يغت�سلن مباء الينابيع
وخلف الأجمات ِ�ص ٌ
بية
يتل�ص�صون على �أج�سادهن
التي هي بلون القمح
 - 9يحلم ك�صخرة:
ا�سرتاح فوقها ع�شاق
وتعانق ع�شاق
�صعدوا..
نزلوا..
�أحدٌ مل يلتفت للوراء
ن�سوا يوم كانت مزار ًا
وتفرقوا كالطيور.
 10يحلم ك�ضفاف:تخوم ي�سرتيح عليها
بقايا عطرهم
وبقايا حب ر�سموه
حتت ظالل �صف�صافة
كانت هنا ت�شمخ منذ حني.
 - 11يحلم كمغيب:
على مغزل يديها
لفّتْ خيوط �شم�سه الهاربة..
فوق �سرير البحر
فرد جناحيه كنور�س
وتلحف ب�شر�شف الليل..
ّ
�سكن كمحارة يف الأعماق.
 - 12يحلم ك�شم�س:
لأنها تعبت من الرتحال
بني �شروق وغروب
دب الي�أ�س يف �أو�صال روحها..
َّ
فنا�ست على وهاد بيوتهم
خملفة كثري ًا من الندوب واجلروح
على خرائط �أعمارهم
غري �أنهم ما زالوا مم�سكني
بذيل النهارات الآفلة.
 - 13يحلم كمطر:
رق�ص كـ «زوربا» فوق �صفيح �أيامهم
غ�سل جراحهم..
يودون �أال يظل قريب ًا منهم
ذلك العط�ش..

ما ُكنْتُ �أنوي �أن �أَ ُخ َّطهُ :
روف الق�صيد ِة
َج ْم َر ُح ِ
من َق ْب ُل؛
والآنَ ؛ هَ َّز �شباك
�أغ�صاين ف�أثارين!!!
َ ...حبيبي كالنَّدى َي ْ�س َت ْوطِ نُ
الزَّهرا
ُ
ُ
بيبة ذكرى
ويرتك عِ نْدَ ك ِّل َح ٍ
ف�إ َّما َم َّر يف �شُ َّباكها هَ َم َ�ستْ :
طوف بهِ ال َه ُ
بن�شو ِة ما َي ُ
ديل:
َّ�سيم مِنَ ا َ
بيب؛ َك�أَنمَّ ا
هُ َو الن ُ
حل ِ
�أ�ضفى
على �أَ َر ِق ال ِو�سا ِد الآ َه؛
َك ْي َف على ال ِو�سا ِد ُي َبدِّ ُد ال ُع ْمرا!!؟
َوما َ
ال�صبا يف العو ِد مخُ ْ َ�ض َّرا!!؟
زال ِّ
•
شُ
ُ
َوها هُ َو ...كلَّما حا َمتْ على � َّباكِهِ
اجلوري قُبرَّ َ ٌة،
ِّ
َّ
َ
خ
يف
ر
�ص
ع
ي
؛
ه
بال�ش
َم�ضى
وابيهِ
ْ دِ َ ْ ِ ُ
القدميةِ :
ال�صبا خمرا
ما َي َلذُّ على ِّ
و َي ْح ُل ُم َل ْو!!؟
ولكن كيف ميكن �أن َي�ضُ َّم ال َو ْه َم:
عقد ًا زائف ًا جيدُ !!؟
بوح �أَ ْ�سرا َر الدَّ وايل:
وكيف َي ُ
للنَّدى ،والقُبرَّ اتِ  /الغيدِ
ُعنْقو ُد!!؟
ُ
َّ
ذهب الت�أويل:
َك�أَنَّ َع َل ْيهِ  :فيما َي ُ
ال�صبابَةِ ،
�أَنْ ُيخْ في ،على َو َج ِع َّ
ما ُيكا ِبدُ ؛ �آنَ ال يدري �سِ وا ُه:
مبا َي ُبثُّ مِنَ الأ�سى ِلثرَ ا ُه؛
باح ُم�ضطرا!!؟
�أَ ْو َقدْ كانَ  ،فيما َ
•
َ
َك�أنَّهُ كا َد َينْ�سى:
�أَنَّ ُك َّل َف َ
را�ش ٍة حا َمتْ :
اك َ�ص ْب َوتِها،..
على �شُ َّب ِ
َغدا ُع َّ�ش ُ
اقها كُثرْ ا!!؟
•
عابرَ ،ويُحِ ُّب ُك َّل َق�صيدةٍ
َح ٌ
بيب ٌ
�أُ ْن َثى!!!
َو�أُنثا ُه :الق�صيدةُ ،واحلبي َب ُة،
وال�صبايا،
َّ
واملواعيدُ
َوما يف َل ْه َفةِ ُّ
ال�ش ُرفاتِ :
اق ،والدُّ نْيا �أغاريدُ
�آنَ تحَ ِ ُّن لل ُع َّ�ش ِ
آهات مجُ َ َّر َحةٌ،
وحٌ � :
َوما يف ُّ
الر ِ
َ
ٌ
َ
أحالم م�ؤ ّرقةَ ،وت�سهيدُ
َو� ٌ
ياج ال ُع ْم ِر ،يهم�سُ :
على
يمَُ ُّر �سِ ِ
يا َحبي َب ُة �أنتِ ؛ يا َف َر َح الطُّ فو َلةِ
بال�صبا:
ِّ
بوب الآ ِه يف
َق ْب َل الأوانِ َ ،ويا هُ َ
ّ
ال�شريانِ ،
القلب
َت ْن َه�ضُ ؛ خِ لْتُ ُع ْ�ش َب
ِ
يوقظني،
على تلك النَّداوةِ؛ كيف ال �أ�صحو،

�إذا ما اخْ َ�ض َّر ،عرب
يَبا�سِ ها ،عو ُد!!؟
•
ال�سنابلِ  ،ح َ
ني
َويل َف َر ُح َّ
ُ
توقظها:
ُ
وثرثرات ال َو ْردِ،
باح،
َع�صاف ُ
ري َّ
ال�ص ِ
َ
يل َقمرانِ ُ :كلُّ َحبي َب ٍة ق َم ٌر،
َو َب ْي َن ُهما:
موج ٌع بالغيدِ  ،عِ ْربيدُ !!!
فُ�ؤادٌ َ ...
•
ال�ص ْو َت:
ك�أنَّ َّ
ُت ْر ِج ُعهُ املنايف« :عائِدونَ »!!؟،
احني َم َط ُر
�أَ َكانَ َع َل َّي �أن َي ْج َت َ
ال ِغ َناءِ ،
َفما َت َو َّق َف َن ْب�ضُ ذاكرتي عن
امل َّوالِ ،
عليك �شال هوىً ،
َر َّف
ِ
أر�ض الأنا�شيدُ
َو َك ْم �شدَّ تني لل ِ
أراك �أن�سى ما:
ويو َم � ِ
هُ نا ..قد َخلَّ َفتْهُ من الأ�سى �أَ َّيام َِي
ال�سو ُد!!؟
ُّ
َوغيدٌ مو َل ٌ
عات باملَرايا،
ريةِ،
َوالمْ َ�ساءاتِ املُث َ
َ
داح،
َوا ْلكُرو ِم املُطْ َف�آتِ ِبن َْ�ش َو ِة الأ ْق ِ
هاج ُر ِللأَعايل،
ال�س َّما ُرَ ،والحْ َ ْو ُر املُ ِ
َو ُّ
َوا ْل َعناقيدُ ...
ُ
َويل ما َي ْ�ش َتهيهِ النَّخْ ل:
ح َ
ني اللَّ ْي ُل َم ْن َفى ُك ِّل ممَ ْ نو ٍع،
َ
يح ُمطْ َف�أَ ٌة َ�صبا َبتُها
الر
ني
َوح
ِّ ُ
ُ
باءات
على َر ْملِ ال َبوادي ،وال َع
املُطِ لَّ ُة م ِْن
َ�س َماواتِ البَعيدِ املُ ْ�ش َتهى...
َي ْ�س َح ْرنَ َ ،حتَّى
َت ْ�س َك َر البيدُ .
َويل َب ْي ٌت مِنَ َّ
ال�ش ْع ِر املُطِ لّ على
يح ..ال َي ْه َت ُّم �إ َّ
ال
ُجنونِ ِّ
الر ِ
َ
َّ
بال َق�صيدَ ةَِ ،واحل ِبيبَةِ  ،والذي
يف الغا ِبرينَ يمَُ ُّر ،يل
وجعاتِ هَ دي ُلها
ِباب املُ َ
َف ْو َق الق ِ
بوح َعنْهُ ،
يف الغائِبنيََ ،ي ُ
على ال َأ�سى ،نايٌ  ،وَقِ ْرميدُ .
•
َحبيبي ،هكذاَ ،ي ْ�صبو
َك�أَنيِّ  ،يف ُجمو ِع القُبرَّ اتِ ،
الن َّْ�ش َو ُة الأُولىَ ...
و َل ِكنِّي...
َخبرِ ْ ُت الآنَ ما ُيخْ فِي بِهِ ال َقل ُْب
�أَ ُ
قولَ :ك َ�أنمَّ ا هُ َو يف الهوى
َد ْربانِ مخُ ْ َتلِفانِ  :يل َد ْر ٌب
ُم َع َّط َر ُة ال ُوعودَِ ،و ُح ْل ُو ما ُي ْبدِ يهِ
ُيغْريني،
َو َن ْح َو َحبي َب ٍة �أُخْ رى...
َم�ضى َد ْر ُب.
•
َ
ُ
َكثري ًا ما �أ ِح ُّ�س ِب�أنَّ يف َع ْي َن ْيهِ
ما يُخفيهِ � ،أَ ْو �أَنَّ ا َّلذي ُي ْبديهِ

طاء ما يُخفيهِ ،
كانَ غِ َ
�أَ ْو �سِ ترْ ا!!؟
َكثري ًا ما �أُ ِح ُّ�س ِب َب ْو ِح َد ْم َعتِهِ ا َّلتي
بوح
َت ْن�أَى َبعيداًُ ،ث َّم َت ْر ِج ُع َك ْي َت َ
ريبَ ،ك�أَنَّها َف َ�ض َحتْ
بمِ ا ُي ُ
َ
َ
رير َتهُ ا َّلتي �أ ْو َ�شكْتُ �أ ْ�س َم ُعها
َ�س َ
ً
ُت َت ْمت ُِم َعنْهُ عا ِت َبة:
ني �أَ�شْ ُع ُر �أنََّ
َو�أَ ْع َج ُب ح َ
بيب عا ِب ٍر يف البالِ
�أَ ْكثرَ َ م ِْن َح ٍ
ي�شغلنيَ ،و َ�أ ْكثرَ َ م ِْن فُ� ٍؤاد
ال�صدْ را
َي ْ�ش َغ ُل َّ
�أَيمُ ْ كِنُ �أَنْ �أُ�ؤَ ِّل َف يف الهوى
بَينْ َ ا ْث َن َتينْ ِ �أُ ِح ُّب:
ُ
�صاغهُ ا َ
ن ِْ�ص ٌف َ
خلالَّقُ �أنْثى،
َوا ْل َب ِق َّية َ
�صاغها �شِ ْعرا!!؟
َو�أَ ْ�ص َح ُب ،يف َم�ساءٍ ،
َم ْن �أُ ِح ُّبِ ...ل َت ْل َتقِي...
ِب َحبي َب ٍة �أُخْ رى!!؟
َو�أَغْ دو بَينْ َ َث ْر َث َر ِة ا ْث َن َتينْ ِ
َخطي َئ ًة كُبرْ ى!!؟
•
�أَيمُ ْ كِنُ �أَنْ �أُ َو ِّحدَ يف ا ْث َن َتينْ ِ
وحَ ،والجْ َ َ�سدا!!؟
الر َ
ُّ
َ
َ
�أُحا ِو ُل ،رُبمَّ ا� ،أ ْو رُبمَّ ا� ،أ َبدا
�أَ ُ
قول :يمَ ا َمتانِ َ ...ق�صيدَ تانِ ..
�أَكونُ َب ْي َن ُهما
َك�أَنيِّ َل ْ�ستُ �أُ�شْ ِبهُ فيهما �أَ َحدا!!!
•
َو�أَذ ُْك ُر �أَنَّني �آ َلفْتُ
بيبة َو َحبي َب ٍةَ ...حتَّى
بَينْ َ َح ٍ
َج َع ْل ُت ُهما �أما َم ال َّن ْه ِر...
وادع َتينْ ِ  ،هَ ُّم ُهما
�ساقِ َي َتينْ ِ َ
�أَمامي َك ْي َف َتخْ ترَ ِقانِ طوفاين
�أناَ ،م ْن ُكنْتُ َب ْي َن ُهما،
على َدف ِْق ال َق�صيدَ ةِ،
َذل َِك ال َّن ْهرا!!؟
�أُحا ِو ُل �أنْ �أُلمَ ْل َِم ما َتنا َث َر ِم ْن ُهما
�ض ديواين...
يف َف ْي ِ
َف َهلْ ت َت�آلفانِ ِلت ُْ�ص ِبحا،
فيما َن َزفْتُ  ،م ِْن الهوى�َ ،سطْ را!!؟
•
َ
لِ�ساقِ َي َتينْ ِ واد َِع َتينْ ِ �أ ْه ِم�سُ ،
ُ
َّفا�صيل
ُكلَّما طا َفتْ ِب َع ْين ََّي الت
ري ُة
املُث َ
يف الهوىُ :عذْ را
ال�صبابَةِ  ،ح َ
ني
َف�إِنيِّ ُمدْ َن ٌفَ ،حدَّ َّ
�أَ ْبدَ ْعتُ ا ْث َن َتينْ ِ َق�صيدَ ًة �أُخرى
ُتغا ِي ُر يف َ�شذاها ُك َّل ما َم َّرا!!!
•
ُترى َل ْو �أَنَّ ثا ِل َث ًة تمَُ ُّر
ببالِ َ
ذاك ال َّن ْه ِر ،هَ لْ
َ�س ُي َغيرُِّ املجرى!!؟
َو َن ْحنُ َحبيبتا ُه ُ
نقول:
َم ْن َخبرِ َ الهوى �أَ ْدرى!!؟
َّ�سيم ِ�صبا ُه،
َو َم ْن َوهَ َب الن َ
ال َي ْعرى!!!

قصة
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• د.جرج�س حوراين
حلم �صاحب ال�سعادة
عندما �سلم عهدة املكتب،
ت��ن��ف�����س ال�������ص���ع���داء� ،أ���ش��ع��ل
�سيجارة لأول م��رة يف حياته وراح يدخن ويراقب
�سحابة الدخان التي متلأ الغرفة .ثم �أغم�ض عينيه
وفكر :كم كان تعي�سا! الآن ولد من جديد ،و�سوف يحقق
حلم حياته .ت��رى مل��اذا ر�ضخ لإرادة زوجته ومل يقدم
أح�س
ا�ستقالته كما كان ينوي .فبعد تعيينه وزيرا ب�سنةّ � ،
�أنه يحرتق كق�شة ،و قرر �أن ي�ستقيل ،لكن زوجته وقفت
كجدار �صلب �أمام رعونته كما كانت ت�سميها ،وقالت له :مل
�أ�سمع يف حياتي �أن وزيرا ا�ستقال .ومن �سوف ي�صدق �أن ما
تفعله ناجت عن ا�ستيائك مما يجري� ،سيقول كل من ي�سمع
بعد �أن ي�ضحك :البد �أنه ي��داري �سرقة كبرية� ،أو خط�أً
ج�سيم ًا بهذه اال�ستقالة ،ثم كيف �سنرتك كل هذا العزّ وملن
نرتكه ومن ي�ستحقه �أكرث منا .كانت تتحدث عن العز وكان
قلبه قد �صار خفيفا كورقة خريفية ،ورن��ا �إىل زوجته
التي ال تعرف �أن العز الذي تعي�ش فيه �إمنا يذيب حياته
كقطعة ثلج .كيف تبنى ال�سعادة يا زوجتي العزيزة ،كيف
ت�أتي �أ�صال؟ �أنت ال تعرفني ،لكن �أنا يف قلب احلكاية� ،أعرف
كل طرقها الرئي�سية والفرعية ،ال �شيء ي�أتي من دون �أن
ي�أخذ �أ�شياء مقابله .ولأن��ه اعتاد �أن ي�ستجيب لرغبات
زوجته فقد تابع عمله حتى �أنهى مدته والآن يتم ت�شكيل
حكومة جديدة ،وهو خارج هذا املكتب .ملأ �صدره هواء،
وق��رر :ه��ذه امل��رة هي من �سي�ستجيب لرغبتي .كثريا ما
كان يحلم �أن يعي�ش يف بيت ريفي بعيد عن �ضجيج احلياة
لكنها كانت متانع .فهي ترى �أن حياة الريف مملة ولها
نتيجة حتمية وهي الك�آبة ،بينما حياة املدينة املليئة
باملفاج�آت جتعل حياة الإن�سان �أكرث ديناميكية ،وتبعده
عن الأمرا�ض النف�سية .تلك الفرتة ا�ستجاب لرغبتها،
ومل ي�سكن يف البيت الريفي الذي بناه وحلم به .لكن هذه
املرة ،خمتلفة .يحق له �أن يقب�ض ثمن ت�ضحيته ،يحق له
�أن يعو�ض هذه الأيام ال�صعبة التي ق�ضاها يف هذا املكتب.
يف البيت ح�ضر حقيبة ثيابه ،وكانت زوجته تراقب من
دون �أن تعلق البد �أنها تقول يف نف�سها :فيما بعد نتكلم.
عندما انطلقت ال�سيارة متجهة نحو الغرب قال لها :ا�شعر
�أن روحي تعود يل �آمنه مطمئنة .داعبت يده وقالت له:
دائما ت�ستحق كل اخلري .قال لها :كم حلمت �أن ا�سكن بهذا
البيت ،كم كنت و�أنا يف مكتب الوزارة� ،أغم�ض عيني و�أحلم
�أنني �أجل�س حتت عري�شه العنب ،ا�سمع غناء الع�صافري،
احت�سي ال�شاي املخمر. .ابت�سمت :غريب هذا الأمر ،و�أنت
يف ذاك املكتب الفخم ،حتلم بذلك البيت الب�سيط ،وتخبئ
كل هذا ال�شوق له .قال لها :و�أك�ثر. .قالت له :ن�صف
�ساعة ون�صل ،وتلتقي مع ممن حتب .وربت على يده بحنان.
عندما و�صال ،حدق يف ال�سماء ،و�أخذ نف�سا عميقا ،وهرع
�إىل احلديقة ،رك�ض فيها كطفل  .كانت زوجته تراقبه
جن الرجل .ثم تركته لع�صافريه ودخلت
وتهز ر�أ�سها :لقد ّ
البيت ترتب احلقائب .وبعد �ساعة نزلت �إىل احلديقة
حتمل القهوة .وجدته نائما .كانت ترت�سم على وجهه
ابت�سامة ودي��ع��ة .داعبت ي��ده املرتخية ،كانت ب��اردة،
�أيقظته ،نادت عليه ،حركته ،لكنه مل يرد عليها.

بائع الأحالم

يل �صديق يحلو له �أن يطلق على كل ما ي�صادفه يف
احلياة عبارة« :اق��ل من ع��ادي» فتقول له مثال :اليوم
�صادفت امر�أة ت�شبه حبة ف�ستق ،فيقول وهو يهز كتفه:
اقل من عادي. .وتقول له هل ت�صدق �أن عري�شة العنب

مد يدك ،وخذْ
ر�أ�سه الذي ي�شبه بطيخة ،وقال يل� :إذن ّْ
ُ
.نظرت �إىل القبعة ،كانت فارغة.
منها حلما ت�شتهيه .
لعله ي�ضحك مني ،ال زال ي�سخر! قلت �س�أجاريه يف اللعبة،
ومددت يدي ،و�أخذت من القبعة حلما ونقدته مبلغا من
املال وذهبت .و�أنا �أ�سال نف�سي :كيف وقعت يف امل�صيدة؟
بعد عدة �أيام زرته جمددا ،وقلت له وقد بدا الغ�ضب علي
وجهي :بعتني حلما فا�سدا. .منتهي ال�صالحية� .أطلق
قهقهته املجلجلة :لي�س احللم فا�سدا يا بني ،الفا�سد هو
كائن �آخر�. .أري��د �أن �أعرف منك �إجابة لهذا ال�س�ؤال يا
بني ،هل نحلم لنعي�ش �أم نعي�ش لنحلم؟» قلت له فورا و�أنا
�أنوي �أن �أوجه له �سهما قويا :ال هذا وال ذاك�. .إننا نحلم
ملجرد احللم ،نحلم لنت�سلى ،ونغري روتني احلياة.
قال يل ك�أنه مل ي�سمعني :النا�س يعتقدون �أن احللم
هو �أن حت�صل على ما ترغب وما تتمنى وحت��ب ،لكنه يف
احلقيقة هو �أن نح�صل على ما يغري امل�ستقبل. .و�أن��ت
ح�صلت عليه من دون �أن تدري .عد �إىل بيتك .ا�ستلق على
�سريرك ،وفكر ،تعرف �أن م�ستقبلك قد تغري منذ �أن غرفت
من القبعة �آخر هزائمك.

تثمر تينا؟ فيحك ذقنه ويقول� :أقل من عادي. .و�إذا قلت
له :مل �أر يف حياتي حربا �أ�شد فتك ًا وتعقيد ًا من تلك التي
تع�صف ب�سورية هذه الأيام ،يطقطق �أ�صابعه ،ويقول� :أقل
من عادي. .
هذا الرجل الذي يدعي �أنه �أو�صد كل �أبواب الده�شة،
كي يعي�ش ب�سالم داخلي �أتاين ذات يوم مرتبك ًا قلت له:
خري �إن �شاء اهلل؟ قال يل :خري! يبدو �أننا ال ن�ستطيع �أن
نغلق كل الأبواب. .احلياة �أو�سع من خيالنا بكثري� .أن جتد
دكان ًا يبيع الفواكه واخل�ضار� ،أو �آخر يبيع احللويات�. .أو
ثالث ًا يبيع �ألعاب �أطفال فهذا �شيء �أقل من عادي لكن �أن
جتد دكانا يبيع الأح�لام فهذا �شيء مفاجئ .مل �أمتالك
نف�سي ،وانتابتني موجة �صاعقة من ال�ضحك . .مل يكرتث
لقهقهتي ،و�أكمل :عندما قر�أت الالفتة ،مل �أ�صدق ،قلت
رمبا هناك خطا لغوي ،ا�ستبدل البائع حرف القاف بحاء
مثال ،وهو يق�صد بياع �أق�لام ،لكنني عندما دخلت املحل،
مل �أجد �أي �شيء �سوى رجل ي�ضع قبعة ق�ش على ر�أ�سه،
ويتك ّوم على كر�سي .قلت له وقد بدا الغيظ على وجهي:
كيلو �أحالم من ف�ضلك. .عرف �أنني �أ�سخر منه ،لكنه مل
يبال .ولكن الذي �أثارين �أكرث �أن النا�س بد�ؤوا يتوافدون
عليه طوابري. .وهذا �شيء �أقل من عادي ،فالنا�س اعتادها
�أن يرفرفوا كالنحل قا�صدة رحيق الأوهام. .ومع ذلك �صار
النا�س �سعداء مبا ي�شرتون من �أحالم .وكل يوم كنت �أ�سمع
(�أحالم عدنان بوظو)
�أن فالن ًا ا�شرتى حلما منحه البهجة وراحة البال . .قلت
يف ال�سبعينيات ،كنا نتابع مباريات املنتخب الوطني لكرة
�أخريا� ،س�أزوره ،وفعلت. .ملا ر�آين ،مل يتحرك عن كر�سيه.
.قلت له� :أري��د �أن ا�شرتي حلما�. .ضحك و�س�ألني :وهل القدم على الراديو .وكانت كل مباراة ت�شكل بالن�سبة لنا
الأحالم تباع يا بني؟ قلت له :النا�س ي�شرتون .ز ّم �شفتيه مهرجانا من الفرح .نتحلق حول الراديو ،ون�صغي ل�صوت
 :النا�س ي�شرتون! نعم ي�شرتون . .ثم رفع قبعة الق�ش عن عدنان بوظو يبث فينا طاقة �إيجابية مذهلة ،وطوال
املباراة ،ال اذكر �أننا كنا جنل�س . .دائما نحن يف الهواء،
نقفز ،ون�صفق ،ون�صيح ،ودائما �آذاننا ملت�صقة بالراديو،
ت�سمع البوظو يقول« :اهلل. .اهلل ،ت�سديدة رائعة ،ابتعدت
�سنتيمرتات عن املرمى�. .أو متريرة وال �أروع�. .أو اهلل يا
طاطي�ش ،واح��د ،اثنان ،ثالثة. .خم�سة ،اجتاز اجلميع
بحرفية ،يا حرام يا حكم� ،ضربة جزاء وا�ضحة ». .وهكذا
�أع�صابنا م�شدودة ننتظر نهاية املباراة ،التي لن تهمنا ،ف�إن
فزنا ،حلقنا �أكرث ،و�إن خ�سرنا ،علقنا غ�ضبنا على احلكم
كما برهن لنا البوظو .وعندما بد�أنا ن�شاهد املباريات على
التلفزيون� ،صُ دمت ،فالبوظو ،يقول �أ�شياء ال �أراها �أبدا يف
امللعب. .فالت�سديدة القريبة من املرمى ،هي �أبعد ب�أمتار،
والعبنا ال ميكنه �أن يجتاز العبا واحدا ،ومل �أر متريرة
واحدة �صحيحة ،ومع ذلك كان البوظو يعلق كما يف املا�ضي
وي�صيح كما يف املا�ضي ،و�صرت �أن�سى نف�سي و�أتفاعل معه،
و�أحلق من جديد. .حتى قال له �أحد ال�صحفيني� :أ�ستاذ
عدنان نحن على الهواء ،كن واقعيا .رد عليه منده�شا:
واقعي! وماذا يف الواقع غري وجع القلب؟ وا�ستمر البوظو
على عادته ،حتى ازداد ال�ضغط عليه كي يكون واقعيا،
فخ�ضع للأمر وك��ان ذل��ك يف م��ب��اراة خ�سرناها().0/6
وطوال املباراة و�أنا �أ�سمع لهجة جديدة من البوظو� :أين
الالعبون ،ال �أرى خطة. .وال متريرة �صح�. .أين املدرب.
.اين احتاد الكرة .وانتهت املباراة ،وغادر البوظو املن�صة،
وذهب �إىل بيته ،وهناك ا�ستلقى على ال�سرير ،ومتزق �شيء
يف �صدره ومات.
رحمه اهلل ،كان يتخيل ويحلم ويتوهم ،وينقل �إلينا
�أحالمه ،وكم كان ي�سعدنا ،ومل نكن نعرف �أنه يخبئ كل
الواقع يف �صدره.
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القلب ال�سليب

• علي معروف

ٌ
خ�صبة
حللنا ديار ًا رحبت وهي

ملن ا�شتكي لمَّ ا تركتُ ديارها
وقد بات ما يزهو بها الأم�سُ ُيقفر

وبتنا على ِوديانها نتخري
�ألفتُ ر�ش ًا بوح الطيوب ن�سيمه

ٌ
وجيدة
تت َّيمتُ فيها وهي ولهى

حمياة ٌ
طلق ،با�سقُ الفرع �أحور
َ�ش َب ْبتُ جواه وا�ستبدَّ بخافقي

والتح�س ُر؟
كالنا خيارا ُه الأ�سى
ُّ
ُ
الغيث �أر�ضنا
فيا ليته ما فارق

َ
وبات �أمني امللتقى بال ُيحاذر
ٌ
خفرية
وملا دخلت اخلدر وهي

مرت من ال�سحب متطر
ويا ليت ما ّ
وكانت �أتت ،ما كان �آن رحيلها

عليها من ا َ
خلزِّ ال�ش�آمي َ
مئز ُر

وكنت على ما يثلج ال�صدر �أقدر
ولكنها الدنيا �إذا هي �أقبلت

وما �أينعتْ لكنَّ عينيها �أوحتا

تعزُّ و ُتخزي حينما هي ُتدبر

أطهر
جنى �أ�شهى و�أنقى و� ُ
بطيب ً

مدبر
ومل �أدر يف الأخرى �أيقبل ٌ

فبادرتها وا�ست�سلمتْ وتغافلت

أوعر؟
�أم �أن كال الدارينٌ :
وعر و� ُ

رب
وكانت مبا ت�صبو له النف�سُ �أخ ُ

يحدثني قلبي وقلبي حمدِّ ٌث

ت�ساقيتُ ورد ًا بل رحيق ًا من اللمى
ٌ
م�شبوبة تت�أ َّور
و�أنفا�سها
يلهب خافقي
�أبحتُ احلمى وال�شوق ُ

لبيب ،ب�أن الغيب �أق�سى و�أجور
ٌ
فتى
لقد �أه�شمت �أ ّيام كنت بها ً
فكيف �إذا ما بتَّ �شيخ ًا �ستزهر؟

للحر ي�ؤ َث ُر
وفطر الندى
ُّ
العذري ِّ

هاج�س
دع الوهم وا�صرب �إمنا الوهم
ٌ

رياح القلوب ال�ساكنات هبوبها
على ظامئيها حني تهفو مقدَّ ر

رب
�إذا �صغرت فيك احلفيظة ،يك ُ

ِم ْز ِودو ف�صول اللحظات

• وفيق �أ�سعد

وحيد...
ك��م��ن خ�� َب���أ ط��ف��ول��ت��ه يف ك��ه��ول��ت��ه ومل
يجدها.
لو �أن اجل��دران جتيد الكالم حلدَّ ثتني
��ب بحقه
وحدثتها ع��ن �أول حجر ارتُ�� ِك َ
جرمية قتل.
و�أول �سوط مازال يلهب الفراغ...
لو �أنني غري موجود لكان الفراغ �أكرث
ف��راغ�� ًا .ول��وال ال��ف��راغ ماكنتُ وم��ا كانت
النوافذ والأبواب خر�ساء.
مل���اذا ك��ل امل���وج���ودات لها �آذان ،لكنها
خر�ساء؟!
���س���أ���ش��رب ال�������ش���اي...ال ،ال��ق��ه��وة �أل���ذ،
�س�أ�شرب القهوة.
القهوة؟!
ملاذا ال �أ�شربها يف املقهى؟!
املقهى؟!
نعم ،يف املقهى �أجمل.
يف ال��ط��ري��ق���� ،ش���ارع ف��رع��ي ي��ذك��رين
ب�صديق عتيق.
�س�أ�شرب القهوة عند العتيق...
�أجت��ه نحو البناء القاطن فيه� .أ�صعد
ال��درج� .أ�صل .ت�سمو ي��دي 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؟! ه��ذا �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.
�أدخل ال�سوق� ،أ�س�أل عن كل �شيء و�أخرج
بال �شيء.
م��ا ح���ال ال��ل��ي��ل ج���اء ق��ب��ل �أوان����ه ه��ذا
اليوم؟!
�أعود �إىل البيت مع َّب�أ بالروائح.

ال��ق��ه��وة يف ال��ب��ي��ت
لها طعم �آخ���ر� .أ�ضع
ال���رك���وة ع��ل��ى ال��ن��ار.
تبحث ي��دي عن النب،
تبحث...
لو مل يرتكني اب��ن احل��رام ،الحت�سينا
القهوة مع َا ،و...
وتنكم�ش يدي مثل قنفذ.
املاء يغلي...
جيد �أنه تركني ،و�إ َّ
ال �أجربين الآن على
خلق النب...
يكفي املاء...

تعزية

تعزية

رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير «الأ�سبوع
الأدبي» يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل الدكتور ح�سني جمعة -بوفاة �شقيقه.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان.

رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير «الأ�سبوع
الأدبي» يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميلة نهلة يون�س ع�ضو احتاد الكتاب العرب-
بوفاة والدها.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

حوار
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�أمري �سماوي� :سيبقى ال�شاعر موجوداً حم ّلق ًا
يف الف�ضــاءات ال�ســـــحرية

• حوار �سالم مراد

رج���ب ح�����س��ن ع��ل��ي «�أم��ي�ر ���س��م��اوي»
�شاعر �سوري ،يحمل معه ال�شعر� ،أينما
توجه ،فهو يحلق مع الكلمات والق�صائد
للو�صول �إىل ال�سماء ال�صافية و�إىل
قلوب وعقول ،القراء ،لي�س �شعره �سه ًال
وال �صعب ًا ،لأنه امتلك مفاتيح كلماته،
وا�ستعاد كلمات ومفردات كانت مهجورة
�أحيان ًا �أو من�سية يف زوايا الكتب والأفكار،
دواوينه وعناوينه لها مدلوالت تدل على
ال�شاعر ،كما ي��دل على الأث��ر على امل�سري،
«�أب��راج العدم»« ،دروب الرحلة الأبدية»،
«بائد كالرماد»« ،حي بالأخطاء» «بلبل بني
القبور»..
حيثما جتل�س معه تراه يتكلم من زوادته،
لأن خمزونه هو الثقافة ،هو الكالم ،هو ابن
الكلمة .كتب ال�شعر العمودي يف مرحلة
متقدمة من �شبابه ،وك��ان ي�صقل موهبته
مبزيد من القراءات واملتابعات والدرا�سات
والبحث ،كيف ال وهو الدار�س للقانون.
جتربة احلياة وال�شعر ،كانت ال تتوقف،
لأن الإن�����س��ان حم��ك��وم ب��ال��زم��ن واخل�ب�رة
واحل��ي��اة وال��ت��ج��ارب ،فكان �أم�ير وم��ا يزال
ابن احلياة وابن ال�سماء بتحليقه بالكلمات،
والق�صائد يف دنيا الإبداع والثقافة والفكر
وملزيد من تفا�صيل جتربته ،ك��ان لنا معه
اللقاء الآتي:
•هل الكلمات �أ�سرار ؟ وهل الأ�سرار يف املعنى �أم
ال�صورة �أم جمال املفردة ؟
كل كلمات لغات العامل مكتنزة بالأ�سرار،
و�أما كلمات لغتنا فهي ح ّمالة �أوجه لتعدد
املعاين ويكفيني الإ�شارة �إىل تلك التفا�سري
وال�شروح التي ال حت�صى للقر�آن وقد نكون
حتى الآن مل ن�صل للو�ضوح املطلوب  ،وكذلك
الكلمات اجلاهزة واملرمية على الطريق كما
قال اجلاحظ  .مل ي�أت ال�شعراء اللتقاطها
و�إعطائها قيمتها التعبريية واجلمالية يف
�أ�شعارهم ورمبا تقل�صت الآن فر�ص ال�شاعر
يف �إح���داث ذل��ك ب�سبب انح�سار �أو ت��ر ّدي
ع�لاق��ت��ه العميقة م��ع ال��ك��ل��م��ات ،وب�سبب
ت�سرعه لدرجة الت�سطّ ح يف �إيجاد وحدة
ّ
الن�سيج الع�ضوي لق�صيدته التي يجب �أن
تتكامل ���س��واء م��ن ناحية بيانها اللغوي
والتخيلي واحلكائي املو�ضوعي والرمزي .
•ملاذا �أن��ت �شاعر ؟ وهل بقي لل�شاعر مكان يف
هذا الع�صر؟
••�أوال �أرى �أن كل �إن�سان �شاعر ولكنه
يحتاج ال�ستنها�ض تلك الف�سحة النف�سية
واجلمالية اخلا�صة فيه مدعومة بذلك
القلق التعبريي وال�صقل اللغوي ليحقق
ال�شعر  ،وهذا ما �أفعله بال�ضبط ،و�سيبقى
ال�شاعر م��وج��ود ًا وال�شعر حاجة روحية
ملحة ملجتمعات هذا الع�صر.
وجمالية ّ
•يف البدء كانت الكلمة؛ ما هي ق�صة حياتك
مع الثقافة والكلمة ؟
رمب��ا كنت منذ بدايات الوعي الطفويل
اللغوي قد �أ�سقطت تلك الت�أمالت الرعوية
�إىل كلمات ذات مدلول �شعري  ،ومنذ تلك
ال��ف�ترة نف�سها راودين ه��و���س فهم العامل
ثقافيا وفكريا ورمبا مكّنتني حماولة حفظ
ال��ق��ر�آن �أن �أملك البالغة ؛ ال��وع��اء الذي

ات�سع ليحمل ال�شعر الذي هو عندي انعكا�س
وجداين للحقيقة واحلياة والواقع .
•كيف تقر�أ ال�شعر؟ وهل تعك�س القراءة حما�سا
�شعرياً يحفزك للكتابة؟
••ب�إمكاين ال��ق��ول �إن��ن��ي تت ّبعت معظم
���دي ج��وع دائ��م لإ�شباع
�شعر الب�شرية ول ّ
متطلباتي الروحية واجلمالية وذائقتي
منفتحة وج��اه��زة لتقبل
كل جت��ارب ال�شعر العاملي
وق��د �أك��ون من خ�لال هذا
فهمت مهمتي يف �أن �أعك�س
حما�ستي ال��ق��رائ��ي��ة �إىل
جتربة خا�صة بي والآن
ال �أ�سميها جتربة ؛ بل �أمر
واقع �شعري .
•املنطق الأدب � � � � ��ي؛ وم��ا
ع�ل�اق� �ت ��ه ب ��ال �ع �م ��ل واحل � �ي ��اة
ن�صك
والفل�سفة ؟ وهل حتمل ّ
ما فوق طاقة الكلمات ؟
املنطق الأدب���ي م�شروع
�إثارة الذائقة للخو�ض يف
البحث امل�ضني نحو ما يخدم جوعها اجلمايل
وتنمية ح�سا�سية هذا اجلوع بعقلنته ومن
هنا �أجد �أن العمل اجل�سدي واملهني العقلي
ي�ؤخر ،بل وقد يطيح بقدرتي على الو�صول
�إىل �أف�ضل ت�صوراتي ولكن احلياة والفل�سفة
هي م�شاريع �إ�شغال ومن ثم �إ�شعال حما�سي
لتتويج الن�ص ال�شعري مب�ضامينه النابعة
م��ن �صلب ال��واق��ع وجدليته القائمة على
التناق�ضات املت�صارعة �أبدا  ،وهنا قد �أكون
ح ّملت ن�صي ما فوق طاقة املتلقي  ،ولي�س ما
ترحب بح�ضورها
فوق طاقة الكلمات التي ّ
على �أكمل جتلياتها اجلمالية
•امل�شهد ال�شعري ماله وما عليه وهل له وعليه
ما يثريك �سلبا �أو �إيجابا؟
ال �أرى م�شهد ًا �شعري ًا حقيقي ًا ،بل �أرى
بع�ض ال�شعراء يحاولون �إيجاد م�شهد �شعري
ول��ك��ن ع��ج��زه��م البنائي
�أفقدهم �إمكانية حتقيق
ه�����ذه ال���ف���ر����ص���ة  ،ث��م��ة
متطفلون كرث فيما ي�سمى
امل�شهد ال�شعري وعليهم
االن�سحاب ب�سبب ف�شلهم
ال��ت��ام يف وع���ي الر�سالة
ال�����ش��ع��ري��ة ال�����ص��ح��ي��ح��ة
وعدم امتالكهم للم� ِّؤ�س�سات
املعرفية الالزمة  ،و�أما ما
يثريين هو الزمن الطويل
م���ن ت��ه��ال��ك ه���ذا امل�شهد

امل��وج��ود �إعالميا فقط  ،وخلوه الكلي من
�آليات �إعالن ح�ضوره كم�شهد م�ستقل .
•دور املراكز الثقافية وال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات
والأف � � ��راد و�أي � ��ن اخل �ل��ل وال �ن �ج��اح ،ب�ي�ن�ه��م وب�ين
املبدعني ؟!
ال دور لكل ه����ؤالء يف �إي��ج��اد الإب���داع،
ودوره���م يكمن فقط ال��رع��اي��ة والعناية
باملبدع وهذا ما مل يحدث ،
بل يقوم الق ّيمون على هذه
اجلهات ولكونهم متطفلني
ك���م���ا �أ�����ش����رت مب��ح��ارب��ة
فر
الإب���داع واملبدع ال��ذي ّ
�إىل عزلته را�ضيا مب�صريه
امل�أ�ساوي .
•الن�ص ال �ع ��اب ��ر ل� �ل ��روح،
وللقلوب :كيف يكون ؟
••يكون بال�صدق القويل
والتخييلي م��ع�� ًا ،وي��ك��ون
بقدرته على �إيقاظ الروح
والقلب معا و�إدخالهما �إىل
عوامله ال�سحرية  ،وهنا ال
بد من توفر ال��روح والقلب اجلاهدَ ين بال
قيود للو�صول �إىل متعتهما .
•هزائم ؛ كالم م�ضى ؛ تهويل للخال�ص ...
�إىل �أين مت�ضي �أنت بها ؟ و�إىل �أين من�ضي نحن ؟
وهل من مكان ما �سن�صل �إليه جميعنا مع ال�شعر
؟!
••�أم�ضي �إىل ق���راءة احل��ي��اة وال��واق��ع
واحلقيقة الإن�سانية �شعر ّيا  ،ولعلي هنا
م�شغول بجوهر ذل��ك  ،و�أن��ت��م مت�ضون �إىل
الأم��ر نف�سه وه��ذا ملن ي�شاء يف و�سط هذا
اخل��راب العام وامل�سيطر يف احلالة العامة
ب�سبب انقطاع النا�س �شبه الكلي عن قيم
جوهر وجودهم  .ولو امتلكوا زمام �سعيهم
لو�صلوا �إىل ال�شعر املنبوذ منهم يف حياتهم
 ،فذهنياتهم ما تزال �أفقية وعندما تتحرك
�شاقوليا ت�صل �إىل مراد جديد وع�صري قد
يخرجها رق��ي ح�ضاري ال
�سابق له .
•ملن تقر�أ الق�صائد ؟ وهل
من متلق للكلمات الوجدانية؟
••�أقر�أ لنف�سي ولبع�ض
املتلقني  ،وال يعني الأم��ر
لل�شاعر ال��ذي خلق �أف�ضل
ت��ط��ل��ع��ات��ه الإب���داع���ي���ة
والذي يعي �أنه يقدم �شعره
كت�صور ح�����ض��اري ع�صري
ملجتمعه �أن يخدم الذهنية
ال�سطحية امل�سيطرة لهذا

ال�شعر حاجة روحية
ملحة
وجمالية ّ
ملجتمعات هذا الع�صر.

امتلك مفاتيح كلماته،
وا�ستعاد مفردات كانت
مهجورة �أو من�سية.

ال�شاعر رجب ح�سن علي «�أمري �سماوي»
مواليد �سورية .1964
�صدرت له الأعمال الآتية:
�- 1أبراج العدم
- 2دروب الرحلة الأبدية
- 3عظات ال�صمت
حي بالأخطاء
- 4بائد كالرمادٌ ،

- 5ال�سواد يف حده الأعظمي
- 6بلبل بني القبور
- 7مر�آة الأنثى
- 8يف انتظار القيامة
و�أعمال �أخرى من�شورة:
- 1ال�شعر احلايل ..نقد
- 2البعل يف املحرقة ..م�سرحية

املجتمع  ،ال بد من يقظة جمالية من هذا
الركود ،وحينها �سي�أتي هذا املجتمع املتلقي
لكلماتي وكلمات غريي .
•�أنت انقالبي على نف�سك التي ت�أ�س�ستْ على
ال�شعر التقليدي؛ هل ثمة �ضرورة لالنقالب على
التجربة الأوىل ،وال�ب��داي��ات ؟ وكيف اقتنعت �أن
جتربة ما بعد االن�ق�لاب وه��ي �أعمالك ال�شعرية
الثمانية �أن�ضج ؟
••انقلبت ع��ن��دم��ا ان��ق��ل��ب��ت ذائ��ق��ت��ي
ال�شمولية يف انفتاحها على �ضرورة تق ّهم
ال�شعر ب�����ص��وره الع�صرية الأك��ث�ر عمقا
وتوهجا  ،وهنا مل �أج��د ال�شعر التقليدي
ّ
ق��ادرا على �أن يجاري احلاجة االن�سيابية
للتعبري الكثيف لأن �صنعة الوزن والقافية
ت�ض ّيق ذلك ومتنع الو�صول �إىل ن�ضج �شعري
ب�سبب مت��ا ٍه ثقايف وحتى �شعري ي�شرتك
العامل كله فيه بعيدا عن املرحليات الزمنية
واملكانية .
•ماذا تقول للقارئ والكاتب وال�شاعر والروائي
وال�ق��ا���ص وخا�صة �أن كتابك النقدي التنظريي
الثاين  -على حد ال�شعر  -يتعلق بكل ذلك ؟
••�أقول لهم  :تو�سعوا بذائقة ذهنياتكم
وازدادوا يف �صقل ملكاتكم ومتع �أحا�سي�سكم
 ،ويجب تركيز الن�ص ب�شعرية ما ولو ب�ضبط
تكثيفي عمدي للتخييل وزي���ادة دالالت
املعنى عمقا وهنا ويف كتابي و�ضعت م�ؤ�شرات
تنظريية خا�صة بي لتحقيق ذلك .
هل ن�ستطيع �أن نعيد ال��ق��ارئ لل�شعر �أو
ال�شعر للقارئ �أم جتاوز الع�صر هذه احلاالت
التاريخية ؟!
ت�أكد �أن��ه يوجد ع��دد ال ي�ستهان به من
القراء عربي ًا ،ويوجد �شعراء هم بنظري
�أف��راد ا�ستثنائيون ولكن متباعدون ،رمبا
لو توفر يف ه��ذا الع�صر امل�شهد الإعالمي
امل��ط��ل��وب ل��ذل��ك حل��دث��ت النه�ضة العامة
املجتمعية جمالي ًا ومن ثم �شعري ًا ،ومن هنا
�أرى �أنه ال بد من رعاية �صادقة قد يقودها
املبدعون �أنف�سهم بعيدا عن الطفيليني وهذا
يتحقق عندما يحرر الأف���راد م��ن عوامل
ال�ضبط والتقييد التي حتكمهم من دواخلهم
ويخرجون لر�ؤية احلياة �صافية بال ملوثات
تاريخية وبال م�ؤثرات �إيديولوجية .
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ع�شاق
يف زمن احلرب

• مها ال�شعار
يف هذا املقهى املكتظ وقفت �أبحث عن كر�سي �أرتاح عليه ريثما
تنتهي �أختي من جتهيز �أوراق قبولها اجلامعي.
يف املنت�صف ملحت عيني كر�سيا بجانب طاولة يجل�س عليها �شاب
وفتاة كانت عيونهم متقاربة تتبادل احلديث ب�صمت هممت لأخذ
الكر�سي ولكن هذا الهدوء الذي كان يلف حبهما جعلني �أبتعد .
يف ال�����رك�����ن ال���ب���ع���ي���د ه����ن����اك جت���ل�������س ث���ل���اث ف���ت���ي���ات
ب��ج��ان��ب��ه��ن ك���ر����س���ي ف������ارغ ي��ن��ت��ظ��ر رمب�����ا ق����دوم����ي �إل���ي���ه
اقرتبت بخجل و�ألقيت عليهن التحية وا�ست�أذنتهن باجللو�س مل
ميانعن جل�ست �أنظر �إليهن فقد �ساد هدوء جعلني مرتبكة فرمبا
اقتحمت �ضجيج ال�شباب الذي كان يتكلم يف عيونهن قبل �أن �أجل�س
اخرتقت �صمتهن وابت�سمت قائلة هل قطعت عليكن احلديث
بف�ضويل هذا �أجابت �إحداهن ال �أبد ًا وقالت ب�سخرية كنا نحل
م�شكلة �سارة وذهبت عيونها �إىل فتاة ناعمة املالمح جحظت
عيونها م�ستنكرة ولأن �صديقتها تابعت من دون �أن تكرتث لقلق
�سارة:
 �سارة عا�شقة ولكن حمتارة �أمام طلب حبيبها باللقاء.نظرت �إليها وقلت لها وهل هذه م�شكلة افعلي كما الع�شاق مت�شي
�أنت وهو على �أحد الطرقات �أو اجل�سي معه يف مقهى .همت �سارة
�أن تنطق ولكن �صديقتها كانت �أ�سرع:
ه��ي تخاف من �أن يراها �أح��د من �أف��راد عائلتها فهي رغمحريتها جبانة �أي�ض ًا.
وعلت �أ���ص��وات ال�ضحكات �إال �سارة ك��ان احل��زن ير�سل الأمل
على وجهها ثم قالت ب�صمت �أننت ت�ضحكن و�أنا �أت�أمل .ثم تابعت
وب�صوت �أق��وى :لقد اتخذت قراري �س�أ�سافر معه �إىل حمافظة
�أخرى كما طلب مني و�أعود يف وقت ق�صري ...نظرت �إليها وقلت لها
ملا ت�صعبني الأمر هكذا قالت �أخربين ب�أن كل الع�شاق يذهبون �إىل
هناك با�ستغراب قلت لها �أول مرة �أ�سمع عن هذا  .ردت �إحداهن
واهلل لو ت�سافرين �إىل هناك لت�شاهدي طريقا ميل�ؤه احلب.
وبدعابة قلت لها لقد ت�شوقت لر�ؤية ما تتحدثن عنه ولكن ملاذا
�صعبتم احلب فلم �أ�سمع �أبدا ب�أن الع�شاق يتحملون عبء ال�سفر
من �أجل اللقاء مع احلبيبة لقد �ضللتم طريق احلب فطالت عليكم
امل�سافة كان جميال عندما يجمعهم طريق احلارة �أو باب املدر�سة
�أو حتى حتت�ضنهم �شجرة ي�ستظلون حتتها .مل ي�أتني �أي تعليق
على كالمي ومل �أ�سمع �إال �صوت الآه .ثم وجهت كالمي �إىل �سارة
وقلت لها �أنت تعلمني ب�أن بالدنا ينظر �إليها احلقد وال نعلم يف �أي
�ساعة ي�ضرب �إرهابهم �أي طريق �أو مدينة فلم هذه املخاطرة؟
�صمتت قليال ثم ابت�سمت ابت�سامة ناعمة مثلها متاما واقرتبت
يداها من �صدرها وك�أنها كانت تهد�أ قلبها وبعيون المعة قالت:
يا اهلل ما �أجمل �أن منوت مع ًا ف�أنا دائما �أخ�شى �أن �أفقده ويزداد
قلقي عندما يغيب عني وتنقطع بي ال�سبل لأراه �أو �أحدثه وكم
�أخاف من حلظة يرن هاتفي يخربوين ب�أنه قد �أ�صيب �أو ا�ست�شهد.
علمت من حديثها ب���أن حبيبها رجل من رج��ال الوطن ولكن
�أحببت مقاطعتها لأخفف عن روحها فكان �صوتها يرجتف ال �أعلم
ما �سبب ذلك قلت لها وما هو عمل حبيبك قالت :هو جندي على
اجلبهات� .صمت ي�سود �أي�ضا يقطعه رنة هاتفي الذي يخربين بان
�أختي انتهت وهي بانتظاري خارج ًا اعتذرت منهن ومتنيت لهن
�أيام ًا �سعيدة وتركتهن حزينة على ع�شاق خفقت قلوبهم يف زمن
احلرب على ع�شاق تركوا الأحالم اجلميلة بامل�ستقبل وا�ستبدلوها
أق�ساك �أيتها
باحلديث عن امل��وت ،الذي يجمعهم بالأحبة فما �
ِ
لت املوت يف قلوب العا�شقني.
احلرب التي قتلت احلياة وج ّم ِ

�أهواء منثورة
• راما احلاج علي
لونها احلزن
ف�أطلقت حلمها
�شجرا �شاهقا كالروح
فانحنى حزنها
•••
قالت بنف�سجة �أنا
�أراق�ص الف�صول
على حلن ع�صفور
حط على يدي
ومن روحي دنا
•••
ك�أين قطرة �ضوء نديه
على �شاطئ

يرتدي ظله الأبي�ض
ليغري �أ�ساطريه
فت�سكبني عطرا
على عر�ش الق�صيدة
•••
تطرز النجوم ب�ساطا
ت�ستقله
كي تقفز من ذاكرة الرعب
ت�صافح املدى
ب�أغنية عا�شقة
•••
تنزع �صمت التابوت
عن زجاج عينيها

لتغ�سل بحر املوت
بذاكرة عنيد ْه
•••
�أنثى
�ألهمت ع�شتار
نرثت زبد اليا�سمني
على ُب�سط الأ�سرار
هي اخت�صرت الكالم
وقالت
�أنا
هي �أنا

�أوميم وتوميم
• د .فرا�س حممد احلميدي
بارد من �شهر كانون الثاين ،وبعد �أن
أيام ،يف م�ساءٍ ٍ
منذ عد ِة � ٍ
أرتب الكتب
�أنهيت عملي يف عيادتي ،جل�ست �إىل الطاولة ،ورحتُ � ُ
الوريقات املتناثرة عليها� ،أمامي على الطاولة
والأوراق ،وبع�ض
ِ
رواي��ة اخليميائي التي ب��د�أت قراءتها منذ ثالثة �أيام،ورواية
العمى جلوزيه �سارماجو ،كنت �أنهيتها منذ �أ�سبوع ،و�أنا اقر�أ بع�ض
الوريقات التي كتبتها ،كان َ
ثمة ورقة �أث��ارت انتباهي �أكرث من
غريهاُ ،ك ِت َب فيها كلمتان فقط ،لكن تلك الورقة مابرحت تظهر
ً
خفية تدفعها للظهور ،كلما �أبعدتها عن نظري،
�أمامي ،ك�أن قو ًة
خ�شب ت�أبى �إال �أن تطفو فوق �سطح املاء.
وك�أنها قطعة
ٍ
هكذا ب��د�أ عبد اهلل يحكي يل تلك الق�صة ،عندما زرت��ه يف
�صباح م�شرق ،فجل�سنا �أمام منزله ،ن�ستمد بع�ض الدفء من �أ�شعة
ٍ
ال�شم�س ،ون�شرب القهوة ،ف�س�ألته عن تلك الورقة ،وما ُك ِت َب فيها،
ورق �صغرية ،من
ف�أجاب :يف احلقيقة مل تكن ورقة ،بل ق�صا�صة ٍ
النوع الذي تكتب عليها مالحظة �صغرية �أو جملة واحدة ق�صرية،
وهي �أي تلك الوريقة فيها كلمتان فقط.
ثم تابع عبد اهلل يروي يل ما حدث معه تلك الليلة ،و�شعرت
ك�أنه يقر�أ يل من كتاب مفتوح ،فقال:
ويف غمرة ان�شغايل ب��الأوراق والكتب التي كنت �أرتبها على
الطاولة ،دخل العيادة رجل عجوز ،ظننته يف البدء ،مري�ض ًا
ثياب ذلك ال�شيخَ ،ت ُ
��دل على غربته،وال
يراجعني للعالج ،لكن َ
َ
غربة املكانِ فقط،بل �أي�ض ًا غربة الزمان القادم منه ،فبدا
�أق�صد
مل �آخر.
ك�أنه جاء من عا ٍ
فقاطعت عبد اهلل مت�سائ ًال� :أيكون من اجلن؟! �أو لعله طيف
والدك ،الذي ال يفارقك �أبد ًا؟! �شعرت يف تلك اللحظة بالندم،
فقد �أَ ُ
جرح ،مل ولن ي�شفى �أبد ًا� ،أقول �شعرت بالندم،
عدت َ
فتح ٍ
لأن عيني عبد اهلل احلزينتني �أ�ص ًال ،امتلأتا بالدمع حني ذكرت
والده ،وغ�ص بالدمع والكلمات ،توقف عن الكالم برهة� ،شرب
خاللها ر�شفتني من فنجان قهوته املرة ،وك�أنه ميزج احلزن مبرارة
الأيام ،ثم تابع حكايته ،وك�أنه يق�ص يل حكاية من حكايات �ألف
ليلة وليلة:
ال ،مل يكن ذلك ال�شيخ من اجلن ،ومل يكن طيف �أبي ،لكني � ُ
أعرف
هذا ال�شيخ جيد ًا� ،إنه ملكي �صادق ،فال�صدرية الذهبية التي كان
يرتديها ،واملر�صعة بالأحجار الكرمية َتدُ ُل عليه ،وما زاد يقيني
�أكرث �أن ال�صدرية الذهبية  ،ينق�صها حجران هما �أوميم وتوميم،
ف�س�ألت ال�شيخ� :أمل ت�سرتجع احلجرين من الراعي �سانتياغو.....
ف�أجاب:ال،لكن ملاذا ت�س�أل؟!
�أَ ُردت �أن متنحني احلجرين ،لأحقق �أ�سطورتي ال�شخ�صية...
ٌ
ٌ
�صادق خالد مثلي ،اوميم وتوميم...
فقال :لقد �أعطاك ملك
ف�أجبته م�ستغرب ًا :مل �أل��ت ِ��ق ملك ًا قبلك،ومل يعطني �أح��دٌ
حجرين!...
ُ
ً
تَ
مازلت مل تدرك �إذا� ...أو لعلك �أ�ص ْب بالعمى الأبي�ض ،فقدانت�شر كثري ًا يف عاملكم.
-ال ميكن �أن �أ�صاب بذلك العمى ،فقد علمني �أب��ي القراءة

والكتابة،منذ ال�صغر ،وما زلت �أقر�أ و�س�أ�ستمر بالتعلم....،
مل �أُ ْ
كمل كالمي ،فقد مدَّ ال�شيخ يده فوق الطاولة ،و�أبقاها
ً
كلمات مل �أفهمها ،فتناثرت الأوراق
مرتفعة قليال ،وراح يقر�أ
ٍ
الريح تعبث بها ،دون �أن ت�سقط �أي ورقة على
فوق الطاولة وك�أن
َ
ُ
ورق �صغرية ،وارتفعت حتى �أم�سكها
الأر�ض ،ثم خرجت
ق�صا�صة ٍ
بيده ،فهد�أت الأوراق على الطاولة ،ورغم �أين ال �أ�ؤمن بال�سحر،
لكن ما فعله �أمامي كان �سحر ًا ،ثم �أم�سك يدي ،و�ضع ق�صا�صة
ال��ورق فيها ،و�أغلقها ،وقال:هنا ُك ِت َب �أوميم وتوميم خا�صتك،
لكن ال تن�سى عندما تريد �شيئ ًا ما حق ًا� ،سيطاوعك الكون ب�أ�سره،
وا�سمع هذه الن�صيحة ،فقال ال�شيخ :منذ بدء اخللق ،قام امللك
العظيم ،خالق كل �شيء ،ب�إعطائكم اوميم وتوميم ،ومنحها للب�شر
جميعا� ،أحدها مييزكم عن احليوانات فيمنحكم �صفة الب�شر،
والآخ��ر مييزكم عن اجلماد فيمنحكم �صفة الإن�سانية ،مت�سك
بهما ،ولن ي�صيبك العمى الأبي�ض املنت�شر ...ثم رحل ال�شيخ،
وعندما فتحت يدي....،
هنا قاطعت عبد اهلل:هل هي ذات الوريقة ال�صغرية؟!
ف���أج��اب :ن��ع��م ،لقد كتب �أب���ي كلمتني على ه��ذه ال��وري��ق��ة،
قلم ر�صا�ص.
با�ستخدام ِ
ثم �أعطاين الوريقة ال�صغرية ،وحني فتحتها ،قر�أت الكلمتني
بعينني مذهولتني ،كعيني البومة املدهو�شة �أب���د ًا“ :القراءة
والكتابة”.
لكن �صدمتي كانت �أكرب ،عندما كتب عبد اهلل على ق�صا�صة
ورق �صغرية كلمتني ،و�أعطاين �إياها ،وقال :هذه اوميم وتوميم
“القلب والعقل”.
اخلا�صة ب�أبناء �آدم جميع ًا ،فقر�أت:
ُ

أعالم
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عمر مو�سى با�شا
�أديب �أنجبته حماة واحت�ضنته دم�شق!.

15

•د .موفق �أبو طوق
قبل عقدين ونيف
 ..ويف امل�ؤمتر ال�سنوي
العام الحت��اد الكتاب
ال����ع����رب ،مل��ح��ت��ه عن
ق�����رب ،ك����ان ج��ال�����س�� ًا
مب��ف��رده؛ وه��و متّ�شح
بهدوئه املعتاد ور�صانته
املعروفة  ..ح��دّ ق��ت �إليه
طوي ًال و�أن��ا �أ�سائل نف�سي:
�أه���و ه��و ؟! .ث��م اق�ترب��ت
منه رويد ًا روي��د ًا ،حتى مل
يبق بيني وبينه �إال مـدّ
ّ
ومكذب :دكتور عمر؟.
ذراع ،هم�ستُ بني م�صـدّ ق
فالتفت �إ ّ
علي ،حتى
تقعان
عيناه
يل  ،وما كادت
ّ
هب من مقعده  ،ومعامل ال�سعادة مرت�سمة على
ّ
وجهه امل�ضيء  ،فتالقت الأي��دي بعد �أن تالقت
القلوب !.
�س�ألته � :أما زلتَ
تذكرين ؟!� ,أجاب بلهجة ال
ُ
تخلو من عتاب  :ولو ؛ وهل يخفى القمر !! كيف
ال �أتذ ّكرك ! .لقد �أعدت �إىل خيايل �صور الأيام
املا�ضية ...
وا�سرتجعنا �شريط الذكريات  ،وتوقفنا عند
بع�ض ال�صور ؛ حق ًا �إنها �صور قد م�ضت  ،لكنها تلح
على اخلاطر  ،وال ن�ستطيع لها دفع ًا !.
�أك�ثر م��ن خم�سني ع��ام�� ًا قـد م��رت على �أيـام
تعارفنا  ،كنتُ طالب ًا وكان مد ّر�س ًا  ..لقد د ّر َ�سني
�أ�ستاذي عمر مو�سى با�شا يف �سنتني من �سنوات
الدرا�سة  ،يف الأوىل كنتُ طالب ًا يف ال�صف ال�سابع
 ،ويف الثانيـة كنت �أتلقى معلومـاتي املدر�سية على
مقاعد ال�صف التا�سع .
كنّا يف مرحلة املراهقة  ،وك��ان امل��رح وامل��زاح
يل ّونان الكثـري من ت�صرفاتنا اليوم ّية !! .ولكنْ
؛ عندما دخـل علينا الأ�ستاذ عمر مو�سى با�شا
م��د ّر���س اللغة العربية  ،ب��د�أ التغيري ينتابنا ،
ويتغلغل �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف �أعماقنا  ..لقد زرع يف
قلوبنا الر�صانة  ،و�صقل �شخ�صياتنا باال ّتزان ،
ونقل �إىل عقولنا وقلوبنا حم ّبة الأدب والثقافة

 ..ك��ان يتحدث معنا
بجدّ وتوا�ضع وك�أننا
م���ن �أب����ن����اء ج��ي��ل��ه ،
وك���ان ال ي��ت��وان��ى عن
ا���س��ت��خ��دام العرب ّية
الف�صحى يف �أث��ن��اء
حمادثته  ،حتى �إنه
كان يفعل ذلك عندما
يلتقينا خارج الدوام
!.
ً
و�أذك���ر مت��ام��ا حني
التقيته ذات يوم من
�أيام العيد  ،هُ رعت �إليه م�صافح ًا ومهنئ ًا  ،فتق ّبل
ومتنى يل بلغة
حتيتي وتهنئتي بهدوء واحرتام ،
ّ
عربية ف�صيحة �أجمل الأماين و�أحلى الآمال !.
�أع��ود �إىل ع��ام  1962من القرن املن�صرم ،
كنت فتى يافع ًا مل �أجت���اوز الثانية ع�شرة من
عمري ،وكنت طالب ًا يف ال�صف ال�سابع ،يف �شعبة
حتمل الرقـم  /3/من �شعب �إعدادية �أبي الفداء
الر�سمية ..
و�إعدادية �أبي الفداء كان موقعها يف مدخل
حي املدينة  ،وكانت جم��اورة من اخللف لقلعة
حماة الأثرية  ،وقد حتولت فيما بعد �إىل ثانوية
الفنون الن�سوية  ،قبل �أن يهدم مبناها كام ًال � ،إثر
�إزاحة جميع املباين املحيطة بالقلعة ال�شاخمة ،
والتي كانت حتجبها عن �أنظار املارة ..
يف تلك الأيام كنت مغرما بال�صحافة واملطالعة
 ،وكنت �أي�ضا مولعا ب�إ�صدار جمالت بيتية � ،أر�سم
ر�سومها بري�شتي �أنا ،و�أكتب �سطورها بخط يدي
 ،ويتداولها الأهل والأقارب والأ�صدقاء  ..وقد
كان من بني هذه املجالت جملة �أ�سميتها ( احلرية
)  ،كانت جملة ثقافية جامعة  ،حتت�ضن بني
دفتيها ما ينوف عن �سـتني �صفحة  ،فيها الطرفة
والق�صـة واملقالة وال�شـعر وال�سيناريو والر�سوم
املتنوعة  ،حتى الأخبار ال�سيا�سية كانت موجودة
�ضمن مواد املجلة !!.
وق��د �أحببت وقتئذ �أن يطلع �أ���س��ت��اذ اللغة

�سار على الدرب الذي ر�سمه
لنف�سه  ،فقد كان يف حياته
الرثة نبع ًا متدفق ًا ال ين�ضب،
ومعدن ًا ثمين ًا ال ي�صد�أ.

ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ه���ذه امل��ج��ل��ة ،
لعله يعطيني بع�ض املالحظات
والتوجيـهات  ،وك��ان �أ�ستاذنا
يف ذلك الوقت هـو عمـر مو�سى
با�شا ( دكتور اجلامعة فيما بعد
)  ..رحب الأ�ستاذ مو�سى با�شا
مبحاولتي الأدب��ي��ة  ،وت�صفح
املجلة قليال  ،ثم طلب مني �أن
�أتركها معه لبع�ض الوقت ..
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل  ،ن���اداين
الأ�ستاذ بعد دخوله ال�صف ،
عندما �أ�صبحت قريبا من منربه
 ،قال يل ب�أنه قد �أخـذ املجلة �إىل
الإدارة  ،ف�أعجب بها الأ�سـاتذة �أمي��ا �إعجاب ،
و�أن املدير الأ�ستاذ ف�ضل �شعيب قد قرر �إهدائي
هدية ثمينة مقابـل جهودي الأدبية والثقافية
 ،فكدت �أطري من الفرح  ،بخا�صة ملا علمت فيما
بعد � ،أن املدير ( وكان مدر�سا للغة العربية )  ،قد
ا�صطحب جملتي خالل مروره على �صفوف التا�سع
 ،و�أخذ يت�صفحها �أمام الطالب ول�سان حاله يقول
 :هذا ما فعله زميلكم يف ال�صف ال�سـابع  ،فهل �أنتم
فاعلون مثله ؟!!.
مازلت �أحمل لأ�ستاذي عمر مو�سى با�شا يف
��ب والتقدير واالع�تراف
نف�سي الكثري من احل ّ
باجلميل  ،فهو ذو ف�ضل علي ال �أن�ساه ما دمت حي ًا
 ،خا�صة فيما يتعلق باللغة والأدب  ،فقد كان
يجمعنا – على الرغم من تفاوت ال�سن واختالف
حب اللغة والأدب  ،و�أذكر �أن ت�شجيعه
املقام – ّ
يل مل ي��ك��ن مقت�صر ًا ع��ل��ى م��ا يتع ّلق بالعلوم
املدر�سية  ،بل تعدى ذل��ك �إىل �أن�شطة �أدبية
كنا منار�سها يف املدر�سة � ،أذكر منها تلك املجلة
احلائطية التي �أ�صدرناها ونحن يف ال�صف ال�سابع
واملوجه يف تبويبها واختيار
 ،وكان هو امل�شرف
ّ
موادها  ،وهو الذي اقرتح بل �أ�صر على ت�سميتها
(بالإن�سانية) ،هذا اال�سم الذي �شرح عنه �شرح ًا
علي ونحن يف
مف�ص ًال يف االفتتاحية التي �أمالها ّ
غرفة ال�صف ..

لقد كنا نتهامـ�س فيما بيننا
ب����أن �أ���س��ت��اذن��ا �شـاعر ،و�أن له
دي��ـ��وان�� ًا م��ط��ب��وع��ـ�� ًا ع��ن��وان��ه (
ع���ذارى )  ..وك��ن��ا نتهام�س –
�أي�����ض�� ًا – ب����أن �أ���س��ت��اذن��ا ّ
يح�ضر
ل�شهادة ال��دك��ت��وراه يف م�صر ،
وك��ان ه��ذا الأم��ر كبري ًا ج��د ًا يف
نفو�سنا وعقولنا .
ل��ق��د ا�ستمر ال��دك��ت��ور عمر
مو�سى با�شا يف م�سرية الأدب
والرتبية ،فبعد ح�صوله على
ال��دك��ت��وراه ع��ام  ،1964انتقل
من حماة �إىل دم�شق ليعمل هناك
م��در���س�� ًا يف كلية الآداب  ،ومل جتمد ي��ده عن
العطاء  ،بل ا�ستمر نتاجه الأدب��ي متدفق ًا عرب
الكتب الكثـرية التي �أ�صدرها  ،و�أذكر منها  :ابن
نباته – ابن النقيب – الأدب يف بالد ال�شام –
تاريخ الأدب العربي يف الع�صر اململوكي – نظرات
جديدة يف غفران �أبي العالء – �شم�س ال�شعراء
�أمني اجلندي – قطب الع�صر عمر اليايف – �أوراق
م�سافر – من ال��وج��ود العربي – بني الأ�صالة
واحلداثة .
كما �أنه ت�س ّلم عدة مهام علمية و�إدارية منها:
رئا�سة ق�سم اللغة العربية يف جامعة دم�شق ،
ومن�صب مقرر يف جمعية البحوث والدرا�سات
باحتاد الكتاب العرب  ،والأ�ستاذية يف �أكادميية
�أك�سفورد للدرا�سات العالية  ،والع�ضوية يف
جمعية ن�شر اللغة العربية يف كرات�شي  ،وجمل�س
�إدارة املراكز اللغوية يف جامعة دم�شق  ،رئا�سة
فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب .
و�أخ�ي�ر ًا  ..رح��م اهلل �أ�ستاذنا الدكتور عمر
مو�سى با�شا  ،لقد اختاره اهلل �سبحانه وتعاىل
�إىل ج��واره منذ زمن لي�س ببعيد  ،بعد �أن �سار
على الدرب الذي ر�سمه لنف�سه � ،أجل فقد كان يف
حياته الرثة  .....نبع ًا متدفق ًا ال ين�ضب  ،ومعدن ًا
ثمين ًا ال ي�صد�أ  ،و�أم ًال م�شرق ًا ال يغيب  ،و�شمعة
م�ضيئة ال تنطفئ .

تعزية

تعزية

رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير «الأ�سبوع
الأدب���ي» يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل ال�شاعر فرحان اخلطيب -بوفاة
�شقيقته.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب
وال�سلوان.

رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير «الأ�سبوع
الأدبي» يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل ال�شاعر الدكتور ثائر زين الدين -بوفاة
والدته.
راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب
وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

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

جورج �سامل

قا�ص ،روائي ،مرتجم ،ناقد.
ولد يف حلب 1933
    تلقى تعليمه يف حلب،
وتخرج يف جامعة دم�شق
حام ًال الإجازة يف اللغة
العربية عام  1955ودبلوم
الرتبية عام  .1956عمل يف
التدري�س  ،ويف �إدارة املركز
الثقايف ور�أ�س فرع احتاد
الكتاب بحلب
م�ؤلفاته:
   يف املنفى -رواية  -بريوت
"1962
فقراء النا�س -ق�ص�ص -دار
الفن احلديث -دم�شق  -د.ت
   الرحيل -ق�ص�ص -بريوت
"1970
   حوار ال�صم -ق�ص�ص -دم�شق
"1973
حكاية الظم�أ القدمي-
ق�ص�ص -احتاد الكتاب العرب
 دم�شق 1976عزف منفرد على الكمان-
ق�ص�ص
على هام�ش الأدب العربي-
درا�سة
درا�سات يف الأدب  -درا�سة
 9-    املغامرة الروائية-
درا�سة  -احتاد الكتاب العرب-
دم�شق 1973
 10-    تاريخ الرواية
احلديثة  -لألبريي�س -ترجمة
 دار عويدات  -بريوت -ط1 1964ط.1982 2 11-    الطل�سم ملحمد ديب-
ترجمة -وزارة الثقافة-
دم�شق .1969
تويف .1976

أخبار

من مقام ال�صرب
لأننا �أبناء احلياة ،ولأن احلياة تليق بنا ،ولأننا �أ�شبه بطائر الفينيق الذي
ن�سجل ح�ضورنا لن�ضفي على الوقت �ألق ًا
ينه�ض من حتت الرماد ،ها نحن الآن ّ
وبها ًء يلقي على الزمن الذي نعي�شه �شا ًال من ال�ضوء ينري لنا درب احلياة،
عجاف �ست،
�سنوات
ويبدد العتم ال��ذي يحاول �أن يفر�ض ح�ضوره منذ
ٍ
ٍ
ح�ضورها الثقيل يكفي لأن ترتدي الأر�ض حلة من �سواد تقتل ال�ضوء الذي
قيد وقيد ،لتوقف
ن�سعى �إليه مدججني بال�صبح والأمل ،وتكبل اخلطا ب� ِ
ألف ٍ
امل�سرية حتى تجُ ه�ض الآم ُ
��ال ،ويحل حملها الي�أ�س ،وعندها ينك�سر احللم،
وتنهزم يف دمائنا �إرادة احلياة ،فتحقق �أحالم �أعدائنا ال�سوداء ،ويرق�صون
ً
تلبية لرغبات
فوق جراحنا طرب ًا بتحقيق �إرادتهم ال�ساعية لهزميتنا
�أ�سيادهم يف الغرب ،ورعاتهم يف املنطقة الذين تطاولوا �أطول من قاماتهم،
وزينت لهم �أحالمهم املري�ضة ب�أننا لقمة �سائغة �سهلة االبتالع ،و�أر�ضنا م�شاع
غا�صب ودخيل ،و�أن �شهور ًا قليلة من ال�ضغط علينا ،وحرماننا من �سبل
لكل
ٍ
العي�ش وو�سائله ،وتدمري بنانا التحتية ،وقتل �أطفالنا ون�سائنا و�شيوخنا
بوح�شية مل ير لها التاريخ مثي ًال كافية لأن نرفع الراية البي�ضاء ،ونقر
بهزميتنا وانك�سارنا ،وبعدها نعلن اال�ست�سالم ،فتتحقق �أح�لام ال�صهاينة
الكربى باحتالل الأر�ض العربية من املحيط �إىل اخلليج ،وعندها نتحول
�إىل �أجزاء �أو مفا�صل متناهية يف ال�صغر يف املاكينة ال�صهيونية املتحركة
التي تكرب وتقوى لتطحن يف طريقها كل �شيء جميل...
�إال �أن هذا الثبات الأ�سطوري ل�سورية وال�سوريني ،وهذا التالحم القوي
واملتني بني ال�شعب واجلي�ش والقيادة �أحبط م�ساعيهم اخلبيثة ،وك�سر
�أحالمهم الدنيئة ،وعندها اكت�شفوا �أن احللم �شيء والواقع �شيء �آخر،
وهنا ..نحن ال ننكر ب�أن الثمن كان باهظ ًا ،والت�ضحيات التي ُقدمت كانت
كبرية� ،إال �أن ذلك مل يذهب �سدىً  ،ودماء ال�شهداء التي جبلت تراب الوطن،
وت�شر ُد ال�سكان الآمنني يف �شتى بقاع الأر�ض ،واجلوع واملر�ض والربد و�شح
امل��وارد ال��ذي ُقوبل بال�صرب والثبات وع��دم االنحناء �أثمر انت�صار ًا على
الأر�ض �ستظهر نتائجه يف القادم من الأيام لت�ؤكد ب�أن هذه الدماء الربيئة
الطاهرة ،وهذا الأمل ،وهذه املكابدة ،واملعاناة �أينعت لتكتب فجر �سورية
كل �سورية التي �س ُتفتح لها �صفحات التاريخ من جديد لت�سجل فوقها �أروع
املالحم امل�ضافة ملالحم �سطرها الآباء والأجداد وهم يذودون عن ترابها
الوطني ،ويحر�سونه ب�أهداب العيون حتى ت�سلمناه نقي ًا طاهر ًا خالي ًا من �أي
�شائبة �أو دن�س ،وهنا نرى �إنه ملن نافلة القول �أن نحافظ ب�أهدابنا �أي�ض ًا على
ٍ
إرث وطني كان و�سيبقى مفخر ًة لنا على مر ال�سنني والأيام ،و�أعتقد جازم ًا
� ٍ
ب�أن �آباءنا و�أجدادنا را�ضون كل الر�ضى عما فعلناه ،للحفاظ على تراب
الوطن ،ورا�ضون �أي�ض ًا عن ا�ستعدادنا الدائم لتقدمي �أرواحنا وما منلك فداء
ًللوطن وتراب الوطن..
�إن ا�ستعادة حلب على الرغم من الت�ضحيات التي ُقدمت من �أجل ذلك لدليل
�أكيد على �أن �إرادة ال�سوريني املدججني بالبطولة وحب ال�شهادة يف �سبيل
الأر�ض هما ال�سالح الأم�ضى الذي منت�شقه لتحرير بقية الأجزاء ال�سورية
التي ما زال يتكاثر فيها الإرهابيون املدعومون من كل قوى ال�شر يف العامل،
وك�أنهم وباء حل بنا ،ولكي نتخل�ص منه علينا �أن نوا�صل الثبات وال�صمود
حتى �آخر ال�شوط ،وحتى ي�شرق فجر �سورية من جديد كما يليق بها وب�أهلها
ال�صابرين...
�إن انت�صارنا يف حلب هو ال��ذي �أج�بر العامل على موا�صلة اح�ترام �إرادة
ال�سوريني وق��راره��م ،وه��و ال��ذي �أج�بر الكثريين على اال�ست�سالم وطلب
امل�صاحلة ،وهو كذلك من �سيتيح لنا املنرب يف م�ؤمتر احلوار القادم لنقول
من فوقه كلمتنا التي هي كلمة احلق واخلري وال�سالم ،فنحن مل نذهب �إىل
الآخر لنقاتله يف �أر�ضه ،نحن نقاتل من جاءنا غا�صب ًا وطامع ًا يزرع فيما
بيننا بذور ال�شقاق ويعزز ثقافة القتل ،ومن ثم يدمر ويحرق ويهجر �سكان ًا
�آمنني من ديارهم التي رووا ترابها بعرق �أبنائهم كي ينبت من بني م�سامها
اخلري الكفيل مبوا�صلة العطاء وحماية احلياة..
�آخر الذين ا�ست�سلموا يف الغوطة الغربية �سبعمئة م�سلح �أعلنوا توبتهم
واعرتفوا ب�أخطائهم بحق الوطن ،وقد لفتني �أن بع�ضهم ال بل الغالبية

العظمى منهم كانوا يحملون �سالح ًا «�إ�سرائيلي» ال�صنع ،وهم يعلمون ذلك
جيد ًا لأنهم �أجابوا وعلى امللأ على �أ�سئلة الإعالميني قائلني �إن �سالحنا
«�إ�سرائيلي» وقد ت�سلمناه �إما من «�إ�سرائيل» مبا�شرة �أو عن طريق الأردن..
�إذا قلنا ب�أننا نحارب دولة الكيان ال�صهيوين وعمالءها يف املنطقة ،والذين
ً
خفية معها كان �صحيح ًا ودقيق ًا ،ورغم ذلك جند من بيننا من
عقدوا ال�صلح
ي�صف هذا القتل وهذا الدمار وهذه العمالة بالثورة ،ف�أي ثورة هذه التي
عمى خيم على ب�صركم وب�صريتكم لتن�صبوا من �أنف�سكم
تتحدثون عنها ،و�أي ً
دعا ًة ومروجني لثقافة القتل التي يحملها وميار�سها ه�ؤالء الإرهابيون؟...
يف تقديري �إن ه�ؤالء ولأنهم يعي�شون بيننا �أخطر بكثري من ه�ؤالء الذين
يتواجدون يف ال�صف املقابل وي�شهرون ال�سالح يف وجوهنا ،لأن من يحمل
ال�سالح ظاهر للعيان ،ومعروف لدينا متام ًا ،وقد �أح�سنا التعامل معه� ،أما
الذي يتحرك بحرية بيننا وي�ضمر يف داخله ال�شر فهذا من يجب �أن نحذره
ونرتابه ومن ثم جنعله دائم ًا حتت مرمى الب�صر ،لأننا نعلم مبن يرتبط،
ومم��ن يقب�ض الأم���وال ،وم��ن ال��ذي ا�ست�أجره وزرع��ه عمي ًال بيننا ينتظر
ال�ساعة املنا�سبة لالنق�ضا�ض واالفرتا�س..
�إن الذين جل�ؤوا حلرب املياه يف التاريخ معروفون ونحفظ �أ�سماءهم جيد ًا،
ونعلم �أي�ض ًا كيف �أن التاريخ لعنهم وال�شعوب لفظتهم فه�ؤالء هم �أعداء
ً
قاطبة لأن املياه هي �شريان احلياة الأول ومن يحجبها �أو يد�س
الإن�سانية
فيها ال�سم عدو للحياة وعدو للإن�سانية �أي�ض ًا..
ف�إىل الذين يت�شفون بجراحنا وعط�شنا وت�شرد �أ�سرنا و�أبنائنا نقول:
عاج ًال �أم �آج ًال �ستح�صدون ما زرعته �أيديكم لأن الإرهاب ال دين له وال وطن
له ،وال حدود تقف يف وجهه ،وهاهي �أفعاله وجرائمه تكاد تطال القارات
اخلم�س ،وهذا يف تقديري عبارة عن بوادر �أولية لأن الآتي �أعظم و�أ�شد
هو ًال و�أكرث كارثية مما يت�صورون ،وحني حتل الكارثة مب�صدِّ ري الإرهاب
والقيمني على تدريب عنا�صره ومتويلها وحتري�ضها لقتل الأبرياء �سوف لن
ن�شمت بهم لأن ذلك لي�س من �شيمنا ،و�إمنا �سنذكرهم مبا اقرتفته �أيديهم
لن�ؤكد ب�أن من يطبخ ال�سم �سوف يتجرع مرارته وفتكه �إن �آج ًال �أم عاج ًال،
وقد ال نواجه �أق�سى من الذي واجهناه منذ بداية احلرب الظاملة علينا،
ومهما كان ،ومهما ح�صل ف�إننا �صابرون وما�ضون يف طريق الدفاع عن �أنف�سنا
وحتى �آخر ال�شوط ،ون�ؤكد لكم ب�أن الن�صر يف نهاية الأمر معقو ٌد لنا لأننا
�أ�صحاب الأر�ض و�أ�صحاب احلق ،بينما هم دخالء وم�أجورون وغا�صبون..
ال �أعتقد �أن يوم ًا واحد ًا انق�ضى طوال ال�سنوات ال�ست التي �شارفت على
االنتهاء دون �أن تذرف عيون ال�سوريني الدمع والدم ،فماذا �ستقولون للثواكل
واليتامى؟ وب�أي ع ٍني �ستواجهونهم حني ينظرون �إليكم وعلى �شفاههم �س�ؤال
واحد ك�سري يرتدد ملاذا؟ يقين ًا ال جواب لديكم ،ولو كنتم متلكون ال�شجاعة
لقلتم� :إنها الرغبة يف القتل والتعط�ش لدماء الأبرياء ،وتلبية للإمالءات
كف معب�أة بالدوالرات...
التي تلقيناها من �أفواه ميل�ؤها احلقد ،و�أَ ٍ
عليكم �أيها القتلة يا �أعداء اهلل والإن�سان �أن تدركوا ب�أن اجلي�ش العربي
ال�سوري �صاحب العقيدة الثابتة الذي يتحرك ا�سرتاتيجي ًا وعقائدي ًا على
الأر���ض �سيبقى �شوكة يف حلوقكم ،ول�سوف يطارد فلولكم املنهزمة حتى
تدفنوا يف تراب �سورية� ،أو تغادرون حدودها التي مل تكن يوم ًا �إال مثا ًال
للعزة واملنعة والثبات وال�صمود..
�سيكت�شف الإرهابيون بعد حني �أن �أ�سيادهم الذين ّ
ح�ضروهم ود ّربوهم
و�س ّلحوهم ثم �أر�سلوهم لقتلنا �سيكت�شفون �أن حدودنا مقفلة يف وجوههم،
و�أننا نرف�ض العي�ش معهم لأنهم يف نظرنا وباء �أُر�سل لقتل الأبرياء ،ونحن ال
نحتمل �أن يتف�شى الوباء فيما بيننا ،لكن غريزة القتل التي ت�أ�صلت وجتذرت
يف نفو�س ه�ؤالء الإرهابيني هي بو�صلتهم للعودة �إىل الذين رعوهم وزينوا
لهم الدروب بالأ�ضواء وفر�شوها بالورود وعندها �ستتحقق عدالة ال�سماء.
mouhammad.houdaifi@gmail.com

تتمة
بالتطرف والتع�صب بالتع�صب �أو الطائفية بالطائفية ،بل ال بد
من خطاب نقي�ض يف �إطار ا�سرتاتيجية بعيدة املدى وخطة مقرتنة
بالتنمية والتطور يف خمتلف املجاالت �إ�ضافة �إىل �إجراء مراجعات
وجت��دي��د للخطاب مب��ا ي��واك��ب امل�ستجدات وفتح جبهة فكرية
وثقافية وا�سعة ملواجهة ق�ضايا التطرف.
من جهته �أ�شار الأ�ستاذ عمر ال�شاهد (تون�س) �إىل �أن التطرف
هو تطرفات ولي�س تطرف ًا واحد ُا ،و�سورية اليوم هي مركز وقطب
ال�صراع مع التطرف وهي قادرة ومتتلك �أكرب بنك معلومات فكري
و�أمني و�سيا�سي وع�سكري عن الإره��اب يف العامل ،واجلميع اليوم
ير�شح �سورية لأن تكون ر�أ���س القاطرة يف قيادة �صراع حقيقي
مع التطرف والإرهاب .م�شدد ًا على �أن �أي خطوة حقيقية جدية
وم�س�ؤولة على طريق بناء ا�سرتاتيجية عربية للمواجهة يجب �أن
تبد�أ بنقطة االعرتاف ب�أن التطرف دخل �إلينا من نقاط �ضعفنا
ومن ثغراتنا ،حيث مت الرتكيز على احللقات الرخوة لت�أ�سي�س بيئة
حا�ضنة للإرهاب ،واملتطرف ديني ًا ين�شئ لنف�سه جمتمع ًا خا�ص ًا به

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

�أ.د.ن�ضــال ال�صـــالح
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئي ــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي
مدي ــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد
هيئـة التحريـر:
د�.سليم بركات�-سوزان �إبراهيم
 غ�سان كامل ونو�س ـ فاديةغيبور-د.يو�سف جاد ّ
احلق

الإ�شراف الفني:

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

مهـــا ح�ســـن

فعاليات ملتقى الحوار القومي التا�سع

وي�سلك �سلوك ًا خمتلف ًا ،فيكفر الأفراد واملجتمع و�صو ًال �إىل تكفري
الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
و�شدد على �ضرورة ملء فراغ ال�شباب تثقيف ًا وتدريب ًا ،وتعزيز
مفهوم املثاقفة احلقيقي واحل��وار بني احل�ضارات وفتح حلقات
احل���وار والنقا�ش اجل��دي وت��زوي��د ال�شباب مبفاهيم االع��ت��دال
والو�سطية مع �ضرورة مراجعة املناهج الدرا�سية العربي.
كما �سلط د .م�صطفى ال�سعيد (م�صر) ال�ضوء على جمموعة من
النقاط املهمة ،م�شري ًا �إىل �أن الفكر ال يخلق الواقع لكن الأزمة
وال�صراع ت�ستدعيان الأفكار والأدوات التي تنا�سبها ،فالنازية مل
ت�سببها �أفكار (نيت�شه) لكنها ا�ستدعت بع�ض ما كتبه عن الإن�سان
الأ�سمى والأرقى ووظفتها ل�صاحلها وخلدمتها.
ّ
وو�ضح �أن داع�ش لها هدف وظيفي ،فهي حركة مطلوب منها هدم
املنطقة وتك�سري وته�شيم �سورية والعراق ،ولذلك مت ا�ستدعاء
الأفكار املنا�سبة للداع�شية ،ومعظم قيادات داع�ش مل تكن تفقه
�شيئ ًا يف القر�آن الكرمي �أو التف�سري بل مت حقنها ب�أفكار تكفريية

لت�سوغ بها �أعمالها الإرهابية .وكما كانت �سورية املحطة الأوىل
التي ك�سرت فيها املوجة الأوىل لهذه الهجمة ال�شر�سة �ستكون
املحطة الأوىل يف بناء م�شروع نه�ضوي قادر على بناء امل�ستقبل.
ويف ختام �أعمال امللتقى �أكد الرفيق الدكتور خلف املفتاح ع�ضو
القيادة القطرية رئي�س مكتب الإعداد والثقافة والإعالم القطري
�أن �سورية احل�ضارة كانت و�ستبقى قلب العروبة الناب�ض ،موجه ًا
كل التحية والتقدير جلنودنا البوا�سل جنود اجلي�ش العربي
ال�سوري ال��ذي داف��ع نيابة عن جيو�ش الأم��ة العربية وخا�ض
حربه �ضد الإرهاب� ،شاكر ًا كل من �سانده من الأ�شقاء والأ�صدقاء
�شرفاء العامل ،م�ؤكد ًا �أنه �ضمن ا�سرتاتيجية حزب البعث العربي
اال�شرتاكي ف���إن االجت��اه نحو الف�ضاء العروبي باملعنى الثقايف
واحل�ضاري بكل مكونات هذا الف�ضاء ،هو الهدف من �أجل الو�صول
�إىل ر�ؤي��ة موحدة يف كافة امل�ستويات ،م�شري ًا �إىل �أننا بحاجة
لتكوين كتلة ح�ضارية ت�شمل كافة التيارات ل�صياغة عناوين كربى
مل�شروع عربي يتحرك �ضمن م�ساحات وا�سعة.

